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فإن أخطأنا فمن ،  طروحةنحمده على توفيقه بإتمام هذه األو نشكر هللا العلي القدير 

 ما توفيقي إال من هللا تعالى.و فمن هللا وحده، إن أصبناو أنفسنا 

االمتنان والتقدير كر وتعبيرا عن امتننا نتقدم بخالص الشفضل و اعترافا منا ألهل ال

 إلى كل من:  

رافه و كان نعم الدكتور المشرف قموح عبد المجيد الذي صبر علينا طيلة إشاألستاذ 

 ي .المرشد  ويشجعنا على حب البحث العلمالموجه و

                 طروحةة هذه األألعضاء لجنة المناقشة الذين بالرغم من انشغاالتهم قبلوا مناقش

جعلهم نورا ينير درب وعي فجزاهم هللا عنا كل خير و إثراء الجانب الموضو تصويبها  و 

 كل طالب علم.
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 مقدمة

ل يعاني غير أن المواطن الجزائري ال يزا،سكن الئق من الضروريات األساسية يعتبر اكتساب 
من وجود عراقيل و صعوبات في اقتنائه نتيجة أزمة اإلسكان ،التي ترجع أساسا إلى زيادة النمو 
الديموغرافي، و ظاهرة انهيار المباني خالل السنوات الماضية بسبب الكوارث الطبيعية أو عدم احترام 

تسير لقطاع السكن  المعايير المعمارية المطلوبة، إضافة إلى عدم ضبط السوق العقارية، و سوء
تراكي، حيث احتكرت المؤسسات العمومية هذا القطاع بالرغم من نقص شالسيما في ظل النظام اال

 إمكانياتها و انخفاض ميزانيتها، مما ساعد على ارتفاع أسعار مواد البناء و وسع الفجوة بين العرض 
اط  لدعم هذا القطاع إال أنه عجز و الطلب، و لهذه األسباب تدخل الصندوق الوطني للتوفير و االحتي

 اريع السكنية.شعن تمويل الم
األمر الذي فرض تخفيف العبء على الدولة من خالل فتح المجال للمبادرة الخاصة بموجب         

، إال أن سلبيات هذا ( 6)المتعلق بالترقية العقارية 70/70/6868المؤرخ في  70-68القانون رقم 
جع المستثمر الخاص لتمويل شاته ألنه امتاز بأحكام صارمة و صعبة ال تالقانون أكثر من إيجابي

من السعر المتوسط  ٪07اركة الممول الخاص ب شبرامج الترقية العقارية، السيما مع  تحديد نسبة م
اريع على مبادرة من قبل البلدية، و الموافقة بتخصيص شروع، و تتوقف انجاز هذه المشلرأس مال الم
يده شغال البناء، و جعل بيع ما تم تشوجهة في االحتياطات العقارية كوعاء عقاري لتنفيذ أالعقارات الم

هر الموالية من انقضاء عملية االنجاز، و إال حلت محله البلدية عمال بنص شإلزامي خالل الستة األ
 . 70-68من القانون رقم  00المادة 
هو في طور االنجاز ليضمن عدم مزاحمة و  لقانون سمح للمواطن بحجز السكنكما أن هذا ا        

من هذا القانون، غير أنه لم يراع  00غيره له في اقتنائه بموجب عقد حفظ الحق طبقا لنص المادة 
طات المهنية و التجارية و الحرفية، مما فتح باب شحاجته في اقتناء محالت غير السكن مثل الن

اض أخرى، كما أنه لم يعترف بصفة المرقي التحايل بجعل البناءات المخصصة للسكن تعد ألغر 
اطات الترقية العقارية أعمال مدنية ال شالعقاري للخواص، و لم يضف عليهم الصفة التجارية ليعتبر ن

 تهدف لتحقيق الربح.

                                                 

الصادرة في  67،ج ر العدد المتعلق بالترقية العقارية 70/70/6868المؤرخ في  70-68القانون رقم  -0
 )الملغى(.70/70/6868
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 98-87ريعي المعمول به في ذلك الوقت مع كل من القانون رقم شو لم يساير التطور الت         
، الذي حدد المعامالت التجارية العقارية     (1)المتضمن التوجيه العقاري  66/66/6887المؤرخ في 

به الكلي للجماعات   شبسبب االحتكار ال 70-68و ألغى الرسم الذي ينص عليه القانون رقم 
، بحيث  (2)المتعلق بالنقد و القرض 60/70/6887المؤرخ في  67-87المحلية، و القانون رقم 
ذاتيا فيما يخص منح القروض حسب الضمانات التي يقدمها المتعامل، و لم أصبحت البنوك مستقلة 

 تعد تقتصر على تحديد قيمتها من قبل الدولة مسبقا.
الذي تخلى على النظام          79/6868/ 90أما بعد صدور الدستور المؤرخ في            
للقطاع الخاص بموجب المرسوم  ،و تحرير المعامالت العقارية بفتح مجال اإلستثمار(3)تراكيشاال
، تم تغير (4)المتعلق بتطوير و ترقية االستثمار 70/67/6880المؤرخ في  69-80ريعي رقم شالت

مفهوم الترقية العقارية من نظرة ذات طابع اجتماعي تهدف فقط لتلبية السكن  و تقتصر على تدخل 
ثمار في المجال العقاري و إقحام جيع االستشالدولة إلى ربطها بالجانب االقتصادي، من خالل ت

بموجب  70-68المستثمرين الخواص في سوق العقارات المبنية ، و بناء عليه تم إلغاء القانون رقم 
اط       شالمتعلق بالن 76/70/6880المؤرخ في  70-80ريعي رقم شمن المرسوم الت 07المادة 
يحقق األهداف المنتظرة منه ألسباب  بعد سبع سنوات من دخوله حيز التطبيق دون أن( 5)العقاري 

ظرفية و اقتصادية و انخفاض الموارد المالية اإلجمالية للجزائر الذي انعكس بدوره على ميزانية  قطاع 
 السكن.

                                                 

 .79/69/6887الصادرة في  09ج ر العدد  المتضمن التوجيه العقاري 66/66/6887المؤرخ في  98-87انون رقم قال -1
المعدل  66/70/6887الصادرة في  68ج ر العدد  المتعلق بالنقد والقرض، 60/70/6887المؤرخ في  67-87القانون رقم  -2

 .90/76/9770الصادرة في  09ر العدد  ، ج98/76/9770المؤرخ في  66-70والمتمم بموجب األمر رقم 
 .76/70/6868الصادرة في  79ج ر العدد ،79/6868/ 90الدستور المؤرخ في  -3
المتعلق بتطوير وترقية االستثمار جاء استجابة من السلطة  70/67/6880المؤرخ في  69-80المرسوم التشريعي رقم  -4

اتفاقية التعديل الهيكلي من أجل فتح المجال لالستثمار الخاص في معظم  العمومية الشتراطات صندوق النقد الدولي بعد إبرام
، المعدل والمتمم بموجب 67/67/6880الصادرة في  80النشاطات االقتصادية وتحفيزه من أجل دعم االستثمار، ج ر العدد  

المعدل والمتمم  ،99/76/9776الصادرة في  00المتعلق باالستثمار ج ر العدد   97/76/9776المؤرخ في  70-76األمر رقم 
الصادرة  00،ج ر العدد  9778المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  99/78/9778المؤرخ في  76-78بموجب األمر رقم 

، ج ر العدد  9767لسنة  المتضمن قانون المالية التكميلي 98/76/9767المؤرخ في  76-67واألمر رقم  ،98/70/9778في 
 .98/76/9767الصادرة في  08

الصادرة في  60المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر العدد  76/70/6880المؤرخ في  70-80المرسوم التشريعي رقم  -5
 )الملغى(. 70/70/6880
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ريعي في ظروف اقتصادية صعبة بسبب انخفاض أسعار شلقد صدر هذا المرسوم الت           
     ان الهدف منه تطهير الوضعية المتولدة عن القانون و تأثيره على ميزانية الدولة، و ك البترول

ريع القوانين لعدم وجود برلمان شالسابق، فتم إعداده من قبل وزارة السكن بالرغم من عدم اختصاصها بت
،و بموجبه تم فتح المجال للمنافسة الحرة بين القطاعين (1)ثم صودق عليه من قبل المجلس االنتقالي

خصا طبيعيا       شفى الصفة التجارية على المتعامل في الترقية العقارية سواء كان العام و الخاص، و أض
الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو ألتباعهم إذا  باستثناءأو معنويا 

 معنويا تطبيقا لقانون التعاونيات العقارية. اخصشكان 
روط المعد من قبل الجماعات المحلية و حق البقاء في عقود شالكما ألغى نظام دفتر           

مل البيع و اإليجار سواء شجيع المستثمرين على اإليجار، و وسع مجال الترقية العقارية ليشاإليجار لت
جيع شاط حرفي أو مهني أو تجاري أو صناعي، و تشكانت المحال معدة للسكن أو مخصصة إليواء ن

 ير المساعدات المالية الرامية إلى تطوير السكن .اط بواسطة توفشهذا الن
بخالف القانون الملغى الذي أعطى أهمية للبيع النهائي و كان يسمح بحجز العقار و هو           
سمح بالبيع قبل االنجاز من خالل  70-80ريعي رقم شطور االنجاز، فإن أحكام المرسوم التفي 

تري هذا العقار، و أعطى شضفى عليه الرسمية حماية لمتنظيم عقد البيع على التصاميم، الذي أ
للمرقي العقاري حق االستفادة من دفعات و أقساط المقتني لتمويل عملية االنجاز من جهة، و سهل 

 غال البناء من جهة أخرى.شلهذا األخير الدفع بالتقسيط تبعا لتقدم مراحل أ
ريعي، و الغموض في جوانب شبالنقص الت ازام عقد البيع على التصاميم امتغير أن أحك          

األمر الذي فتح المجال لعديمي الضمير المهني بجزاءات رادعة،قانونية، و عدم ضبط المهنة 
أزمة السكن وحاجة المواطن بالنصب واالحتيال على الراغبين في التعاقد بإبرام مقررات  باستغالل

تسبيقات والدفعات التي يقدمها المقتنون على أمل استفادة من السكن ال قيمة قانونية لها، و نهب ال
 ركات وهمية .شفوا أنهم تعاقدوا مع شتسلم سكناتهم بعد إتمام اإلنجاز، ليكت

                                                 

 ألن بعد سنة ،بل تم إعداده فقط من قبل وزارة السكن ، البرلمانأثناء إعداده على  70-80شريعي رقم لم يمر المرسوم الت -1
وزارة العدل  شاركت لمو  ، ثم صودق عليه من قبل المجلس االنتقالي،الجمهورية  رئيسشريعي بعد استقالة الرلمان بال انحل6889

، بمبادرة من وزارة السكن والغرفة 6880المراسيم التنظيمية لهذا المرسوم بعد ملتقى ماي  ه إنما كان لها دور في تنظيمفي إعداد
وهذا ما جاء عن مدرية المدنية في  قين وبعض المهنين في تحضير هذه النصوص التطبيقية،الوطنية للتجارة بمساهمة غرفة الموث

 . 6880ديسمبر  68و  60ختام الندوة الوطنية للقضاة العقاري يومي 
طبع  ،6880ديسمبر  68و 60الندوة الوطنية للقضاء العقاري يومي  الترقية العقارية، وزارة العدل، مدرية الشؤون المدنية،-
 .607ص  ،6880لديوان الوطني لألشغال التربوية لسنة ا
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اط العقاري يتفننون في التهرب من تطبيق القوانين و عدم شو أصبح بعض المتعاملون في الن         
و عدم احترام الضمانات القانونية الممنوحة لمقتني  تنفيذ التزاماتهم التعاقدية بفرض التزامات تعسفية،

هذا السكن، و الخروج عن المواصفات المتفق عليها، أو عدم التقيد بالمعايير المعمارية و البيئية 
في  طرق الدفع المتفق عليهاب االلتزامالمطلوبة لتسلم سكنات تهدد سالمة و أمن ساكنيها، أو عدم 

محددة للتسليم، األمر الذي أفرز عدم الثقة في إبرام هذا العقد بالنظر واآلجال القانونية ال العقد
 للنزاعات المترتبة عنه.

عادة ضبط رع لنقائص التنظيم السابق بإشستدراك المكل هذه التجاوزات أصبحت تستدعي إ         
      و تحديد مسؤولياتهماط الترقية العقارية و تنظيم مهنة القائمين بها و لإللتزاماتهم القانونية شأحكام ن

و ترتيب جزاءات قانونية رادعة بما يوافق حماية المتعاقد معهم و المتطلبات المعمارية و البيئية 
الذي ألغى المرسوم ( 1)60/79/9766المؤرخ في  70-66المطلوبة، من خالل أحكام القانون رقم 

من هذا القانون،  67المادة   ر سنة من التطبيق بموجب نصشبعد ثمانية ع 70-80ريعي رقم شالت
      المعدل  60/70/9770المؤرخ في  70-70الذي كان موضوع إلغاء جزئي بموجب القانون رقم 

المتعلق بتنظيم  90/67/6808المؤرخ في  89-08، و إلغاء األمر رقم (2)و المتمم للقانون المدني
اطات الترقية العقارية رغم ما لعبته من شم بنالذي منع التعاونيات العقارية من القيا (3)التعاون العقاري

رع اعتبر أنها أصبحت ش، كون المبتوفير محالت سكنية بأثمان معقولة دور في ظل القانون السابق
 .(4)ريع شتكتسي طابعا قديما مقارنة بالتطور الذي عرفه الت

ع في طرق قارية، و نو اطات الترقية العشرع ضبط أحكام نشمن خالل هذا القانون أعاد الم          
اطات من قبل المرقي العقاري الذي نظم مهنته         شترط انجاز هذه النشالحصول على السكن، و ا

و الزمه بالحصول على االعتماد و التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقارين بهدف محاربة 

                                                 

 .78/70/9766الصادرة في  60ج ر العدد  -1
   97المعدل للقانون المدني نظم أحكام عقد اإليجار وألغى نص المادة  60/70/9770المؤرخ في  70-70القانون رقم  –2

ج من هذا القانون، 76عمال بنص المادة  70-80شريعي رقم الت من المرسوم 99والمادة  96والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 
 .60/70/9770الصادرة في  06العدد  ر
الصادرة في  69، ج ر العدد العقاري ناو التعالمتعلق بتنظيم  90/67/6808المؤرخ في  89-08األمر رقم  -3

67/79/6808. 
 القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المعد من طرف راجع عرض األسباب للتقرير التمهيدي لمشروع قانون الذي يحدد-4

عن لجنة اإلسكان والتجهيز والري،ص  9767المجلس الشعبي الوطني المعروض في الفترة التشريعية السادسة دورة الخريف لسنة 
76-79. 
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المهنية             التزاماتهو نظم  ة،وهمية و االنخراط في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلالركات شال
اطات خاصة  في عقد البيع قبل اإلنجاز لما ترتب عنه شو التعاقدية بصفته المحرك الرئيسي لهذه الن

ريعية في ظل شمن نزاعات قانونية، بهدف خلق الثقة بين األطراف المتعاقدة، و تفادي النقائص الت
م المرقي العقاري بأخالقيات و قواعد المهنة و احترام قواعد تطبيق القوانين السابقة، حيث اهتم بإلزا

 التهيئة و التعمير و البناء و البيئة تحت ترتيب عقوبات إدارية  و جزائية .
نظم العالقة القانونية بين المرقي العقاري و المستفيد من عقد البيع قبل االنجاز بما  كما         

رع عقد حفظ الحق في القانون شي تحمي حقوقه، و بعدما ألغى الميجسد تطبيق الضمانات القانونية الت
فإنه في ، 70-80ريعي رقم شو نظم أحكام عقد البيع على التصاميم في المرسوم الت 70-68رقم 

أعاد الجمع بين العقدين لكن بأحكام مختلفة، فعقد البيع على التصاميم يسمح  70-66القانون رقم 
النجاز لتنتقل الملكية بالتدريج مقابل دفع أقساط الثمن تبعا لمراحل تقدم طور افي ببيع العقار و هو 

االنجاز طبقا للنسب المحددة قانونا و التي يتضمنها العقد، و عقد حفظ  الحق الذي يسمح بحجز 
ر يالعقار قبل انجازه مقابل دفع تسبيق على أن يبرم عقد البيع بعد إتمام االنجاز، كما اهتم بتنظيم تسي

تركة بعد تسليم العقار المباع لمدة سنتين بهدف تفادي الفجوة بين شعقار و إدارته في الملكية المال
اغلين و الغير إلى غاية تحويل إدارة و تسير العقار لألجهزة شانجاز العقار و صيانته لمصلحة ال

 المنبثقة عن المقتنين.
في إطار األهداف السياسة الوطنية منه  79يهدف هذا القانون أيضا طبقا لنص المادة          

اريع المتعلقة شروط التي يجب أن تستوفيها المشتحديد ال» ... اط الترقية العقارية إلى:شلتطوير ن
 اطات الترقية العقارية.شبن
 طة العقارية و تدعيمها،شتحسين األن-
 لمقتني،قانون األساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العالقة بين المرقي و االتحديد -
 «. اريع الترقية العقاريةشتأسيس امتيازات و إعانات خاصة بم-

بهدف التخفيف من أزمة السكن و زيادة فرص الحصول على سكن اتجهت سياسة الدولة و        
إلى التنويع في صيغ الحصول على السكن بحسب دخل الفرد، فأبقت على السكنات المدعمة لفائدة 

دود من خالل عقد اإليجار العمومي، و عقد البيع باإليجار و بيع السكن ذوي الدخل الضعيف و المح
(، ليستفيد كل من المقتني و البائع بموجب هذه العقود من دعم الدولة                LPAالترقوي المدعم )

ئة و تحفيزات جبائية  و تسهيل في اقتناء العقار من األمالك الوطنية الخاصة بأثمان معقولة ،أما الف
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المتبقية التي يفوق دخلها ست مرات الحد األدنى لألجر الوطني المضمون ال تستفيد من كل هذه 
(، أو السكن الترقوي L Pاالمتيازات و يمكن لها إبرام عقد بيع في صيغة السكن الترقوي الحر)

 (، أو عقود البيع المعروفة في القواعد العامة بأثمان باهضة.LPPالعمومي )
طات الترقية العقارية، سنقتصر في شلنظر لتنوع صيغ الحصول على السكن في إطار نبا         

دراستنا على بيع السكنات الترقوية في صيغة عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق في إطار 
كاالت ش( لما أفرزته من نزاعات و إLP( أو السكن الترقوي ) LPAبيع السكن الترقوي المدعم )

لتضمنها على بعض األحكام القانونية التي تخرج عن القواعد العامة، و ألن كل من العقدين  قانونية و
المذكورين أعاله يسمحان ببيع أو حجز العقار قبل إنجازه، لنستثني البيع بعد االنجاز الذي تطبق عليه 

      يم المنظمة  لهتصدر كل المراسالقواعد العامة لعقد البيع، و بيع السكن الترقوي العمومي الذي لم 
البيع باإليجار، و بيع المحالت المهنية  و التجارية و الحرفية التي تخرج ، و و يعتبر بيعا بعد االنجاز

و عدم تقيده  (  بالنظر لتكلفتهLPعن نطاق دراستنا، و نركز أكثر على السكن الترقوي غير المدعم )
 الذي تقدمه الدولة.روط  ورقابة أكثر لعدم استفادة أطرافه من الدعم شب

تنظيم التزامات المرقي العقاري عند بيع السكن الترقوي حاول  70-66و لكون القانون رقم          
، ارتأينا أن نفصل في هذه االلتزامات سواء كانت مهنية ترتبط بهدف التقليص من النزاعات المترتبة 
ملية اإلنجاز هذا السكن الملزم بإتمامه روع المسؤول على تنفيذ عشبقواعد المهنة و بصفته صاحب الم

خالل األجل المتفق عليه إليجاد محل العقد، و نقل ملكيته للمقتني ، و التي لم تكن منظمة في ظل 
بإتمام  التزامهخاصة  تطبيق األحكام السابقة ، بالرغم من أهميتها و تأثيرها في تنفيذ التزاماته التعاقدية،

المترتبة على كل من  بااللتزاماتعليه، أو اللتزاماته التعاقدية مرتبطة اإلنجاز خالل األجل المتفق 
عقد حفظ الحق و عقد البيع لفائدة صاحب حفظ الحق أو عقد البيع على التصاميم، والتطرق لمسؤولية 

رقم  المرقي العقاري، و دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة المستحدثة في القانون 
                   ، و مقارنتها مع القوانين السابقةطروحةو المراسيم المنظمة له لغاية إيداع هذه األ 66-70

 و استخالص الجوانب اإليجابية  و السلبية لهذا القانون.
         تجاوزات أن معظم ال تفشبصدد البحث عن السكن اكتألنني و أنا اخترت هذا الموضوع         

، 70-80ريعي رقم شالثغرات القانونية للمرسوم التالمرقين العقارين استغالل  ت بسببو النزاعات كان
و ضبط التزاماته المهنية والتعاقدية، خاصة  كل يكمن في عدم تنظيم مهنة المرقي العقاري شأن المو 

اط الترقية شلتغير أحكام ن كنت أهدف للخروج باقتراحات تدعوف ،البيع على التصاميم  عقدفي 
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رقم صدر قانون  هذه األطروحةلكن أثناء تحرير  ،فيما يخص بيع السكنات الترقوية لعقارية السيماا
فتغير بيع ، هذا النوع من الاط و نظم االلتزامات المترتبة على شالذي أعاد ظبط هذا الن 66-70

ضرورية بحسب  للخروج باقتراحات نرى أنها ،هدفي لدراسة هذه األحكام و تبيان إيجابياتها و نقائصها
 وجهة نظرنا.

المتمثلة في توفير السكن و تسهيل طرق الدفع و تسويق هذا العقار، همية الموضوع ألإضافة         
 التالية:ألسباب لهذا الموضوع أيضا ارنا يااختو من دوافع 

ه حقل كاالت قانونية يجعلشإثراء المكتبة بموضوع ال يزال غير واضح المعالم و دقيق و يثير عدة إ-
اطات شخصب يستقطب كل باحث، و اغلب الدراسات السابقة بحسب اطالعنا اتجهت للبحث في ن

الترقية العقارية دون التركيز على التفصيل في التزامات المرقي العقاري عند بيع السكن الترقوي في 
ريعي شالتإطار البيع على التصاميم و عقد حفظ الحق، و معظم هذه األبحاث كانت في ظل المرسوم 

لم تفصل في الدراسة لعدم  70-66الملغى، و حتى تلك التي تطرقت للقانون رقم  70-80رقم 
 صدور المراسيم التنظيمية، لهذا هو بحاجة لدراسات معمقة.

استكمال البحث و اإلجابة على التساؤل المثار في خاتمة موضوع رسالة الماجستير الذي كان تحت  -
لى التصاميم في الترقية العقارية، و محاولة إيجاد حلول عملية تساهم في عنوان بيع العقار بناء ع

إرجاع الثقة عند التعامل مع المرقي العقاري و توفير الضمانات القانونية الكافية للمقتني العقار قبل 
 االنجاز.

 هذا تزاماته القانونية يجسد الضمان القانوني لمشتري لاليث أن حسن تنفيذ المرقي العقاري ح -
يدفع بعجلة االستثمار في قطاع السكن إلى األمام خاصة في و  ،يخلق الثقة المتبادلة بينهما و العقار،

 القدرة الشرائية ضعف و انخفاض أسعار البترول من جديد، و  اإلسكان في الجزائر ظل أزمة
ئة إذا احترمت هذه رة بنسبة واحد بالمايسخير الذي يمكنه االستفادة من القروض المللمشتري، هذا األ

  االلتزامات.
دراسة حلول قانونية تهدف لخلق عالقة توازن بين التزامات و حقوق األطراف المتعاقدة في كل من  -

عقد البيع على التصاميم و عقد حفظ الحق، مع تنظيم دور المرقي العقاري في تجسيد عملية انجاز 
 ة اإلسكان .السكن الترقوي، الذي يعمل على التخفيف من حدة أزم

توضيح التزامات المرقي العقاري بهدف تعريف المقتني بكل حقوقه، فمن ال يعرف حقوقه ال يمكن - 
          عقد حفظ  كل من عقد البيع على التصاميم و ف أخطار إبرامشله المطالبة بها، مع ك
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مراقبة حسن سير  و الضمانات القانونية الممنوحة، بهدف إعالم المقتني ليكون له دور في الحق،
 روع انجاز سكنه و مطالبة المرقي العقاري بالتنفيذ العيني اللتزاماته.شم

اط الترقية العقارية        شرنا البحث في جزئية من األحكام المنظمة لنه الدوافع اختبناء على هذ       
تي ات العمومية، الغل الرأي العام و اهتمام السلطشو المعتبرة من مواضيع الساعة التي ال تزال ت

 قطاع السكن من خالل المخططات التنموية. شإنعا تسعى إلى
               متخصصةلهذا  وجب أن تعهد عملية انجاز هذه السكنات أليادي أمينة و مبدعة و         

اط الترقية شو العمل على إلزامه بحسن تطبيق القواعد المنظمة لن ،و اعتماد المرقي العقاري الكفء
العقارية، غير أن غموض بعض النصوص القانونية و تأخر صدور المراسيم التنظيمية، و عدم تفعيل 

كاالت القانونية يصعب إيجاد حلول عملية لها شرقابة ميدانية مستمرة و محايدة، قد تفرز بعض اإل
        امات كل برأينا ليس فقط في ضبط االلتز شألن الم خاصة أمام قلة اإلجتهاد القضائي و الفقهي،

ترتيب الجزاءات في حالة قيام المسؤولية بقدر إيجاد آليات قانونية تضمن حسن تطبيق أحكام  و
بة تطبيق القانون أكثر من و المراسيم التنظيمية، ألنه أصبح متعارفا عندنا صعو   70-66القانون رقم 

و لهذا قد تلغى قبل صدور قا مسبكيفية تطبيقها لقوانين يتم إصدارها دون تحديد كما أن ا،  تنظيمه
 المراسيم المنظمة لها.

فتأثر  ،للسكن الترقويرع اتجه لتنظيم العالقة بين المرقي العقاري و المقتني شالمالحظ أن الم         
دد في ضبط التزامات المرقي العقاري مقارنة شف ،بالتجاوزات غير القانونية التي أفرزتها القوانين السابقة

المقتني بهدف حماية هذا األخير بصفته الطرف الضعيف في العقد، غير أن هذا قد  مع التزامات
يكون على حساب حقوق المرقي العقاري، و لتحقيق التوازن العقدي وجب الموازنة بين حقوق            

ري المرقي العقارع على حل المعادلة بين ضبط التزامات شو التزامات األطراف المتعاقدة، كما عمل الم
المهنية و التعاقدية و ترتيب جزاءات رادعة في حالة مخالفتها، و في نفس الوقت تيسير إجراءات 

اطات الترقية العقارية، بما يوفر مختلف العروض السكنية شااللتحاق بالمهنة و تحفيزه للقيام بمختلف ن
 التي تجسد مخططات التنموية في قطاع السكن.

جسد تو المقتني ضمن حقوق ترقي العقاري عند بيع السكن الترقوي فهل ضبط التزامات الم         
       اط الترقية العقارية و بما يضع حد للمنازعات شعملية اإلنجاز و البيع وفقا لما تقتضيه ضوابط ن

و عائقا أكل هذا الضبط إرهاقا شكاالت القانونية المترتبة على تطبيق األحكام السابقة، دون أن يشو اإل
 ؟ه المرقي العقاري في وج
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كالية و دراسة ما إذا كانت هذه األحكام كافية لتحقيق التوازن العقدي وفي شلإلحاطة بهذه اإل         
نفس الوقت تضبط التزامات المرقي العقاري و تلزمه بتطبيق القوانين، دون أن تجعله يتخلى عن هذه 

اطات شو عقد حفظ الحق، ليتجه للقيام بباقي نالمهنة أو ال يقدم على إبرام عقد البيع على التصاميم 
الترقية العقارية األخرى، ارتأينا أن نعتمد على الدراسة الوصفية التحليلية المناسبة لهذا الموضوع الذي 

لحين إيداع هذه   التنظيميةو المراسيم  70-66يتطلب التحليل بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
ي كل من القانون المدني و التجاري  و بعض القوانين الخاصة المرتبطة ، و القواعد العامة فطروحةاأل

     رع للثغرات القانونية و نقص و غموض نصوص األحكام شبالموضوع، مع إبراز تدارك الم
           السابقة، ومعالجته للنزاعات المترتبة عنها بالرجوع إلى اجتهادات المحكمة العليا و إن كانت  قليلة 

  الفرنسي  ن الخطأ نستأنس بإجتهاد القضاءف مواطن الصواب مشاألحكام القضائية، و لك و بعض
ريع الفرنسي و التونسي و المغربي ليس على سبيل المقارنة بل شو نتطرق لبعض أحكام كل من الت

 لالستفادة من الجوانب القانونية االيجابية.
لمقتني السكن الترقوي السابقة و الالحقة لعقد  رع الجزائري أعطى حماية قانونيةشلكون الم و       

البيع و اهتم بتنظيم التزامات المرقي العقاري المهنية و التعاقدية، و ألن هذا النوع من البيع يقع على 
المهنية التي تخص  االلتزاماتمحل غير موجود يلتزم البائع بإنجازه لينقل ملكيته للمقتني فهو يتضمن 

التعاقدية المترتبة على عملية البيع، قسمنا الموضوع  االلتزاماتتأثير في تنفيذ  عملية اإلنجاز و لها
ة للتعاقد، وقد جزأنا هذا المرقي العقاري المهنية السابق اللتزاماتإلى بابين، نتطرق في الباب األول 

         ة،  التزام المرقي العقاري بأخالقيات و قواعد المهن الفصل األول لى فصلين نتناول فيإالباب 
روع إنجاز السكن الترقوي، أما الباب الثاني نتطرق فيه لاللتزامات شالثاني اللتزامه بإعداد لم الفصل و

 لاللتزاماتهالمرقي العقاري التعاقدية  و نطاق مسؤوليته، لنقسمه هو اآلخر إلى فصلين نتطرق في أوله 
د حفظ الحق، أما في الثاني نوضح نطاق التعاقدية سواء في إطار عقد البيع على التصاميم أو عق
 مسؤوليته في  حالة مخالفة التزاماته المهنية و التعاقدية.

عطاءول إلى إبراز النقاط اإليجابية نهدف في خاتمة الموضوع للوصو          حلول قانونية  وا 
نهاء البحثللجوانب السلبية،  التعامل تحفز كال  فيو الثقة باقتراحات تساهم في خلق التوازن العقدي  وا 

الطرفين للتعاقد، و توفر المناخ المناسب للمرقي العقاري بتنفيذ التزاماته، محاولة منا لإللمام بالجوانب 
 القانونية المهمة و تجميعها.
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 الباب األول
 االلتزامات المهنية السابقة للتعاقد

المرسوم و  70-68انون رقم ترقية العقارية في ظل القاط الشنإن تطور المنظومة القانونية ل   
وسع من نشاطاتها، وساعد على إظهار أنماط سكنية جديدة تتالءم مع ظروف  70-80التشريعي رقم 

         م في انتشار هيئات تمويل مختلفة ، كما ساهخول المواطنجتمع الحالي، وتتنوع حسب مدالم
 القطاع. جبائية بهدف تشجيع عملية االستثمار في هذا تحفيزات مالية و و

غير أن تطبيق هذه المنظومة كشف عن وجود فراغات قانونية وعقبات عملية أفرزت بعض   
المنازعات ارتبطت بعدم تنظيم أخالقيات مهنة المرقي العقاري والتزاماته التعاقدية والمهنية خاصة في 

 البيع على التصاميم. عقد
ه صاحب المشروع مع المتدخلين في كما أنها تجاهلت تنظيم عالقة المرقي العقاري بصفت   

عملية اإلنجاز السيما المقاولين والمهندسين ومكاتب الدراسات وعدم ضبط اآلثار القانونية المترتبة 
على التعامل مع هيئات التمويل السيما عندما يعجز المرقي العقاري عن الوفاء بأقساط القرض مما قد 

 العقاري المرهون لفائدة البنك.يضر بالمقتني في حالة التنفيذ على الوعاء 
بالمقابل يعاني المرقي العقاري من عجز بعض المشترين في تسديد أقساط الثمن التي    

        تساهم في عملية تمويل إنجاز السكن الترقوي، ومن العراقيل اإلدارية، وصعوبة اقتناء الوعاء 
لية التشييد مما يؤخر إنهاء األشغال العقاري، وتأخر في الحصول على عقود التعمير الالزمة لعم

 وتسليمها خالل المدة المحددة في العقد، ومن عجز عن تمويل المشروع العقاري إلى نهايته.
خلق مناخ سليم ومالئم يستلزم اعتماد  70-66لهذا حاول المشرع من خالل القانون رقم    

ضفاء الشفافية بعض اإلجراءات اإلدارية والقانونية والمالية بهدف تسيير الم عامالت العقارية وا 
 والمصداقية عليها مع ضمان حقوق المتعاملين مع المرقي العقاري.

بتنظيم التزاماته التعاقدية بل اهتم بضبط التزاماته المهنية السيما في المرحلة  كما لم يكتف   
عادة ، من خالل إالمتعاقدإرادة و في حلة التفاوض قانونية تؤثر في مر  االسابقة للتعاقد التي ترتب أثار 

اللتزامات التي تتطلبها عملية إنجاز السكن الترقوي على أحسن وجه، وفقا ا ضبط هذه المهنة و
للمتطلبات المعمارية والبيئية المطلوبة، كونه ملزم بموجب عقد البيع بإتمام اإلنجاز مطابقا لعقود 

 التعمير.
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 هالتزاماتالمهنية التي لها تأثير في تنفيذ  اماتهالتز على ضوء هذا التنظيم فضلنا التطرق لكل    
التعاقدية عند بيع السكن الترقوي ، السيما و أن مرحلة اإلنجاز تتزامن مع عملية البيع أو حجز هذا 

العقار لفائدة صاحب حفظ الحق، فكان الزما علينا عدم الفصل بين صفته كصاحب المشروع                
لهذا قسمنا الباب األول إلى فصلين نتناول في أوله االلتزام بأخالقيات وقواعد  و كبائع لهذا السكن، و

، أما االلتزامالمهنة ألن هذا العقد فيه كثير من مخاطر و المجازفة إذا لم يحترم المرقي العقاري هذا 
كن الفصل الثاني خصصناه لاللتزام بإعداد مشروع عملية إنجاز السكن الترقوي حتى يتم انجاز الس

 الترقوي طبقا لما اتفق عليه.
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 الفصل األول
 قواعد المهنةو بأخالقيات المرقي العقاري االلتزام 

إن إعادة االعتبار لمهنة المرقي العقاري أصبح أمر ضروري في ظل التجاوزات المعمارية         
البيع على التصاميم، في غياب قواعد  وخرق األحكام المنظمة لنشاط الترقية العقارية السيما في إطار

قانونية تضبط هذه المهنة ورقابة مستمرة ومتابعة ميدانية، األمر الذي سمح لبعض المرقين العقارين 
 واألشخاص المنتحلين لهذه الصفة بالتحايل بالنصب على من هم بحاجة ملحة للسكن.

المهني لوحدها ال تكفي أمام فئة  قد أثبتت التجربة خالل السنوات الماضية أن رقابة الضمير  
احترفت المتاجرة بمدخرات المواطن وأمواله واستغالل األزمة والظروف االجتماعية التي يعيشها 

 المجتمع، وأصبح همها الوحيد الكسب السريع والغاية تبرر الوسيلة.
نها القانون يواكبه بحلول قانونية تضم الزم على المشرع أن يساير التغيير والهذا كان من    

، بحيث ألزم المرقي العقاري باحترام أخالقيات المهنة من خالل الحفاظ على سمعته 70-66رقم 
والسعي إلى توفير راحة الزبائن وعدم استغاللهم خاصة عند بيع السكن الترقوي الذي يقع على عقار 

األول إلى تحديد صفة لم يتم انجازه، وقبل التفصيل في هذا االلتزام فضلنا أن نتطرق في المبحث 
 المرقي العقاري الملزم بأخالقيات المهنة أما المبحث الثاني نحدد فيه مضمون هذا االلتزام. 
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 المبحث األول
 تحديد صفة المرقي العقاري الملزم بأخالقيات المهنة

النبيلة والدينية تستمد أخالقيات مهنة المرقي العقاري مثل كل المهن الحرة من القيم اإلنسانية   
، ويتم تنظيمها والعمل بها بهدف التخفيف راف واألهداف التي تسعى لتحقيقهاوالعادات والتقاليد واألع

من أزمة السكن والضغط على باقي أنواع السكنات األخرى، لتلبية أهم مطلب اجتماعي بتوفير 
 .(1)لمطلوبةمحالت سكنية ومهنية وتجارية تستجيب للمعايير الفنية والمعمارية ا

لهذا وجب على المرقي العقاري احترام قواعد وأخالقيات المهنة من خالل الحفاظ على سمعته   
تقان العمل، واحترام إرادة المتعاقد معه، تطبيق  و المهنية بااللتزام بالنزاهة والمصداقية والشفافية وا 

 والمراسيم التنفيذية المطبقة له. 70-66أحكام القانون رقم 
ل ذلك عمل المشرع الجزائري من خالل التنظيم الجديد إيجاد آليات قانونية تلزم المرقي ألج  

العقاري باحترام أخالقيات المهنة وقواعدها وتدفعه للسعي من أجل الحفاظ على سمعته وقبل التفصيل 
كتساب هذه في هذه اآلليات والقواعد علينا أوال أن نعرف بالشخص الملزم بها و اآلثار المترتبة على ا

 الصفة.
 المطلب األول

 تعريف المرقي العقاري

كل شخص طبيعي أو معنوي حائز على اعتماد يقوم بنشاطات الترقية العقارية يعتبر مرقي          
 .(2)عون اقتصادي مؤهل لممارسة األعمال التجارية بصفه اعتيادية المرتبطة بهذا النشاط عقاري، وهو

في التعامل مع هذا األخير ضيق المشرع من النطاق الشخصي للممارسة  بهدف إعادة الثقة         
هذه المهنة واقتصارها على من تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، وتم ضبط مركزه القانوني 
وتنظيم التزاماته المهنية التي تقتضي احترام أخالقيات وقواعد المهنة بما يالءم مصالح األطراف 

 المتعاقدة .

                                                 

 .70-66من قانون رقم  60المادة  -1
 القانون .نفس من  68الفقرة  70المادة  -2
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حيث أن المرقي العقاري يعتبر طرف في عقد بيع السكن الترقوي شدد المشرع في تحديد          
التزاماته المهنية والتعاقدية المرتبطة بهذا العقد مقارنة مع التزامات مقتني هذا السكن، وقبل التفصيل 

 في هذه االلتزامات ارتأينا تحيد صفته من خالل التعريف به.
لح المرقي العقاري بمفهوم نشاط الترقية العقارية لهذا سنحاول تعريفه من خالل يرتبط مصط         

التطرق لمضمون نشاطه الذي يترجم مهنته، لنفصل في مدلوله اللغوي واالصطالحي ثم نتعرف على 
 مفهومه التشريعي ونحاول إيجاد له تعريف فقهي وقضائي.
 الفرع األول

 رقي العقارياالصطالحي للمو تحديد المعنى اللغوي 

 70-66لم يعرف التشريع الجزائري مصطلح المرقي العقاري إال حديثا بموجب القانون رقم         
وهو المصطلح األصح واألكثر دقة الذي يترجم مهنته، بخالف ما كان يطلق عليه في ظل المرسوم 

بق على كل نشاط بالمتعامل في الترقية العقارية، حيث جاء بصفة عامة ينط 70-80التشريعي رقم 
 عقاري، فما هو المدلول اللغوي واالصطالحي للمرقي العقاري؟ 

 التعريف اللغوي: - أوال
إن مصطلح المرقي العقاري مركب من كلمتين "المرقي" وتعني الباعث، الرائد، المتعهد    
آخر حسب  ، وتختلف التسمية من بلد إلى(2)، المروج والمهني والمطور القائم بالتشييد(1)بالبناء

 .(3)الوظائف التي يلتزم بها
أما مصطلح عقاري فهو نسبة إلى العقار وهو كل من له أصل ثابت ال يمكن نقله دون    

 .(4)تلف مثل األرض والمنزل
 

                                                 

 . 090، ص9770لى، دار الرتب الجامعية، لسنة و عاجم متقن الطالب، قاموس فرنسي عربي، طبعة األسلسلة م -1

2- Gerard Gronu Vocabulaire juridique association Henni Capitant, Deltat presses, Universitaires 

de FranceParis, P 641. 

 96، 90قى وطني للترقية العقارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي عبد الحليم بن مكري، كتاب الترقية العقارية، ملت -3
 .666ص ،976فيفري 

 .080، ص 9770عصام نور الدين، معجم نور الدين الوسيط، عربي فرنسي، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان  -4
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، وأن (1)مصطلح مشتق من الترقية العقارية التي تعني الترويج والتصعيد في العمل هو و   
، التي تسمح للمرقي العقاري بترقية وتهيئة (2)الترقية العقاريةهذا التعريف يتوافق مع مجال نشاط 

 العقار الحضري، وهذا مما يمكن أن نستشفه أيضا من التعريف االصطالحي.
 التعريف االصطالحي: –ثانيا

اصطالحا يعتبر بائع المساحات المبنية أو في إطار البناء أو مهيأ لوعاء العقاري لهذا    
المصطلحات القانونية هو كل شخص طبيعي أو معنوي الذي في إطار ،وحسب قاموس (3)الغرض

مهنته أو بصفة عرضية يقوم بإبرام عقود ترقية عقارية لحساب رب العمل وقد يكون المقاول أو المشيد 
 .(4)أو الموكل أو المهيأ للوعاء العقاري

قار من أجل البناء عليه ينقسم إلى نوعين مرقي األوعية الذي يهتم بتهيئة الع المرقي العقاري   
مرقي البناء الذي يقوم  و ،(5)من تجهيزه واستخراج رخصة التجزئة وتحرير وجهة استعماله...الخ 

 بتشييد البناء على العقار المهيأ لهذا الغرض بهدف بيعه أو إيجاره.
للتعبير  6800سنة  (Fernard Pouillonاستعمل هذا المصطلح من طرف فرناد بويون )    

 Monteurs d'affairesكان يعرف في النظام الفرنسي بمركب العمليات العقارية ) ماع

immobilière وقد ظهر هذا المصطلح حسب روبار التاريخي في نصف القرن العشرين لداللة )
على الشخص الذي يقوم بتمويل عملية إنجاز البناء وارتبط هذا المصطلح بمفهومين:" الترقية 

 .(6)( développeurلعقار" لذلك يطلق عليه في المعنى اللغوي بالمطور )العقارية"، "تطوير ا
 70-66غير أنه في التشريع الجزائري لم يعرف هذا المصطلح إال بموجب القانون رقم      

 واختلفت تسميته بتطور التشريعي للترقية العقارية.
 
 
 

 
                                                 

1- Gerard Gronu,) op cit   p15), P 641. 

 .70-66من القانون رقم  60المادة  -2
 .70-66الفقرة الثالثة من القانون رقم  60المادة  -3
 .Gerard Gronu, op cit ;P 640تعريف التشريع الفرنسي للمرقي العقاري هذا التعريف يعكس  -4

5–WWW Wikipédia. Com,un article de wik pédia: l'encyclopédia libre. 
 .76موسوعة وكيبديا، الموقع السابق، ص  -6
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 الفرع الثاني

 القضائيو الفقهي و التعريف التشريعي 

يف الشخص القائم بنشاطات الترقية العقارية بتطور التعديالت التشريعية، من تطور تعر   
توسيع في نطاق هذا الشخص إلى التضييق بتحديد شروط االلتحاق بهذه المهنة، ونظرا لحداثة هذه 

ستعنا بتعريفات لبعض األساتذة في القانون والتي كانت عبارة عن إالمهنة فلم نجد لها تعريف فقهي ف
، األمر الذي دفعنا اطالعناكما استصعب علينا إيجاد تعرف قضائي حسب  للتعريف التشريعي،تحليل 

 باالستئناس باجتهاد القضاء الفرنسي. 
 :التعريف التشريعي –أوال

تتغير تسمية القائم بإنجاز نشاطات الترقية العقارية حسب تطور المنظومة القانونية، فحسب   
، بحيث تسمح لكل شخص (1)كان يطلق عليه "المكتتب"  70-68من القانون رقم  76نص المادة 

طبيعي أو معنوي له جنسية جزائرية اكتتاب عقد حفظ الحق الذي يسمح بحجز سكن طور اإلنجاز 
ويستثنى األشخاص والهيئات العمومية التي يخول لها  قانونها األساسي ذلك، والمستفيدون من البناء 

من نفس القانون  78يات العقارية، بالمقابل بالرجوع إلى نص المادة الذاتي والمنتظمون في التعاون
، بالرغم من عدم إمكانية  (2)المذكور أعاله  76نجدها تجيز هذا االستثناء وتتناقض مع نص المادة 

إضفاء الصفة التجارية على األشخاص التي تبنى لتلبية حاجاتها العائلية أو الخاصة التي ال تهدف 
، غير أن هذا القانون يجيز ذلك كونه يعتبر الترقية العقارية عمال مدنيا لها طابع لتحقيق الربح

 االجتماعي، تهدف لتلبية الحاجة إلى السكن.
                                                 

      فتح االكتتاب قصد إنجاز عمليات الترقية العقارية لكل شخص طبيعي  70-68لى من القانون رقم و الفقرة األ 6المادة  -1
األشخاص والهيئات  ض والتعاقد بالتزام بإبرام االتفاقية، ويستثنى من ذلك،و امعنوي، ذي جنسية جزائرية، قادر على التفأو 

نيات عقارية الذين يبقون خاضعين و االمنتظمون في تعأو  والبناة الذاتيون، والفرادى،العمومية التي يخولها قانونها األساسي ذلك 
 اإلجراءات المنطبقة عليه.

 صافهم:أو تتولى إنجاز عمليات الترقية العقارية الهيئات واألشخاص اآلتية » :78المادة  -2
 الجماعات المحلية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. -
 الت والهيئات العمومية التي يخولها ذلك قانونها األساسي.او والمق المؤسسات -
 نيات عقارية و االخواص القائمون بالبناء الذاتي، سواء أكانوا فرادى أم منتظمين في تع -
 المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، غير األشخاص المذكورين أعاله.أو األشخاص الطبيعيون   -

منتظمين في أو أن يقوموا فرادى  والمنشآت والمقاالت والهيئات العامة والخاصة، دارات العمومية،يمكن عمال المؤسسات واإل
بعمليات الترقية، وفق أحكام تشريعية وتنظيمية  نيات، زيادة على اإلطار الذي يوفر البناء الذاتي، لسد حاجاتهم الذاتية،و االتع

 «.خاصة تحدد في وقت الحق
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غير أن مفهوم الترقية العقارية اختلف مع تغير النظام السياسي بحيث أصبح يراعي الجانب   
لعقارات المبينة، لهذا عمد المشرع االقتصادي أكثر السيما مع فتح المجال للمنافسة في سوق ا

إلى توسيع مفهوم  70-80الجزائري من خالل إلغاء هذا القانون بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 المتعامل في الترقية العقارية كما اعتبره تاجرا يخضع للقانون التجاري.

 النشاطات يمارس معنوي أو طبيعي شخص كل يدعى» الفقرة واحد: 70تنص المادة   
، واستثنى الشركات المدنية العقارية التي «العقارية الترقية في متعامال سابقا 79 المادة في المذكورة

متى كانت  (1)تقوم بعمليات عقارية لتلبية حاجاتها الخاصة وألتباعها تطبيقا لقانون التعاونيات العقارية
 من نفس المرسوم. 70ال تهدف إلى تحقيق الربح عمال بالمادة 

المذكور أعاله كان أكثر دقة باستعمال مصطلح مرقي  70أن النص الفرنسي للمادة  غير  
فالمتعامل هو الشخص القائم بالنشاطات عقارية وربطها المشرع  Promoteur Immobilierعقاري 

بنشطات الترقية العقارية ليصبح متعامال في الترقية العقارية غير أن مصطلح مرقي عقاري يشمل كل 
فهو القائم بنشاط معين  (2)لترقية العقارية فهو مرقي العقار الحضري بحسب معناه اللغوي نشاطات ا

ومطور العقار، دوره يقتصر على العمليات ونشاطات الترقية العقارية وال يشمل كل األعمال التي يقوم 
ية بها كل شخص طبيعي أو معنوي بل وظائف ونشاطات محددة قانونا من مجموع العمليات العقار 

 .(3)والنشاط العقاري 
كما أن المشرع لم يحدد تعريفا دقيقا للمتعامل في الترقية العقارية واعتبره كل شخص طبيعي   

        أو معنوي يمارس نشاطات تساهم في إنجاز أو تجديد األمالك العقارية من أجل بيعـــــها أو إيجــارها 
سكني أو مخصصة إليواء المحالت ذات استعمال  ، ويمكن أن تكون هذهحاجات الخاصةأو لتلبية ال

 من نفس المرسوم. 79أو حرفي أو تجاري أو صناعي عمال بنص المادة نشاط مهني 
لم يشترط أخذ زمام المبادرة والعناية الرئيسية، األمر الذي يدخل األعمال الثانوية المساهمة   

رقية العقارية، وعليه يمكن اعتبار المقاولين في اإلنجاز وتجديد األمالك العقارية ضمن مفهوم نشاط الت

                                                 

من  67الملغى بموجب المادة  ،69ن العقاري، ج ر العدد و االمتضمن التع 90/67/6808رخ في المؤ  89-08األمر رقم  -1
 .70-66القانون رقم 

 ،76الجزائر  كلية الحقوق جامعة بن عكنون، رسالة ماجستير فرع اإلدارة والمالية، نادية منصوري، الترقية العقارية الخاصة، -2
 .06ص  ،9779-9776لسنة 

كتاب الترقية العقارية، الملتقى  ن مشري، فريد علواش، التزامات المرقي العقاري في ظل القانون الترقية الجديد،عبد الحليم ب -3
 .666الوطني للترقية العقارية وقاع وأفاق، المرجع السابق، ص 
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والمقاولين من الباطن والمهندسين بصفتهم مساهمين مرقين عقاريين بالرغم من عدم اكتسابهم لصفة 
 .(1)التاجر

غير أن فتح المجال للمتعامل في الترقية العقارية وعدم ضبط هذه المهنة ساعد على بروز  
اء في تنفيذ البرامج السكنية المسطرة وذلك لضعف مؤهالتهم العلمية بعض المرقين العقاريين غير األكف

أو المالية أو لعدم تحكمهم في اإلجراءات اإلدارية والقانونية، بل أكثر من ذلك سمح لبعض عديمي 
الضمير بالتدليس واالحتيال على من هم بحاجة ملحة للسكن، األمر الذي جعل المشرع الجزائري 

بضبط هذه  70-66عند تنظيمه ألحكام نشاط الترقية العقارية بموجب قانون رقم يتفادى هذا المشكل 
عطاء مفهوم صحيح له بحيث أخذ بمعيار المبادرة  المهنة ابتداء من تعديل التسمية إلى مرقي عقاري وا 

الفقرة  70في القيام بهذه النشاطات للتفريق بينه وبين المهن األخرى المتشابهة بحيث تنص المادة  
 ترميم أو جديدة، مشاريع بناء بعمليات يبادر معنوي أو طبيعي شخص كل عقاري مرقيا يعد»لثامنة :ا
 وتأهيل تهيئة أو التدخالت هذه أحد تتطلب بنايات تدعيم أو هيكلة إعادة أو تجديد أو تأهيل إعادة أو

 «.تأجيرها أو بيعها قصد الشبكات
 نشاط تنظم لقواعد المحدد القانون هذا مشروع عن التمهيدي التقرير في جاء التعريف هذا إن 
 اإلسكان لجنة عن 0202 سنة الخريف دورة السادسة التشريعية الفترة في المعروض العقارية الترقية

، ولم يرد في المشروع المقدم من الطرف (2)عليه المصادقة وتم العمرانية والتنمية والري والتجهيز
ن كانت ليس مهمة ا(3)الحكومة  لتشريع إعطاء مفهوم للمرقي العقاري، لكن المشرع عندما صادق ، وا 

عليه فقد سهل في تحديد صفته وتفريقه عن المهام األخرى المشابهة ومع المساهمين في عملية التشييد 
 كما حدد النشاطات التي يقوم بها ووسع في مجال تدخله.

نجاز عرف هذا األخير في المادة حتى ال نخلط بينه وبين المقاول الرتباط كليهما بعملية اإل  
كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان أشغال البناء » بأنه: 70نفسها الفقرة 

 «.بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهالت المهنية
                                                 

لية ك لوم القانونية،مجلة الع ،70-80طيب زروتي، حماية مشتري العقار بناءا على التصاميم طبقا للمرسوم التشريعي رقم  -1
 .09ص  ،9776، لسنة 76، بن عكنون الجزائر رقم 79العدد  العلوم القانونية واإلدارية،

التقرير التمهيدي لمشروع قانون يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  الشعبي الوطني الفترة التشريعية السادسة،المجلس  -2
حيث اقترحت الجنة  والذي تم المصادقة عليه، 9767دورة الخريف  والتهيئة العمرانية، العقارية، عن لجنة اإلسكان والتجهيز والري

 .78ص  واالستالم المؤقت،اري إدراج تعريف للمرقي العق
، 70-66من مشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم الترقية العقارية بموجب القانون رقم  70لم تتضمن نص المادة  -3

 .70ص 
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فهو الشخص الذي يتعاقد مع المرقي العقاري بهدف إنجاز المشروع لحساب هذا األخير   
نة بخدماته واالستفادة من مؤهالته المهنية والفنية وخبرته في حالة إنجاز بناء من أجل الملزم باالستعا

، وعليه ال يمكن اكتساب صفة 70-66من القانون رقم  68البيع أو اإليجار عمال بنص المادة 
            ـيم أو إعــــــادة التـــــأهيل المرقي العقاري من طرف المقاول حتى ولو التـزم بتشـــــــييد البــــــــناء أو الترمـــــــــ

 أو التجديد...فهو ملزم بتسليم العمل مقابل أجرة عن أعماله.
كما ال يمكن ألي شخص اكتساب هذه الصفة ما لم تتوفر فيه الشروط المنظم أحكامها في   

لممارسة مهنة  والمحدد لكيفية منح االعتماد 97/79/9769المؤرخ في  60-69المرسوم التنفيذي رقم 
يعتبر  »:79بحيث تنص المادة  (1)المرقي العقاري وكذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقين العقارين

مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتماد ويمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد 
 «....70-66في القانون رقم 

 والتضييق العقارية الترقية نشاطات توسيع إلى مهنةال هذه ضبط عند الجزائري المشرع اتجه  
 بهدف النشاطات هذه لممارسة مؤهال ليكون العقاري المرقي صفة يكتسب الذي الشخص تحديد في
للتجاوزات التي أفرزتها تطبيق أحكام الترقية العقارية السابقة، ومحاربة الشركات الترقوية  المجال غلق

قارين المسجلين في السجل التجاري والجدول الوطني والذين يمتلكون الوهمية فرخص فقط للمرقين الع
        د للبيــــــع المهارات في هذا المجال والقدرات الماليـــــــــة الكافية للمبــــــــــــــادرة بالمشاريــــــــــع العقاريـــــــة المـــــع

 .(2)أو اإليجار
س فهو ذهب إلى توسيع في مجال األشخاص المؤهلين غير أن المشرع الفرنسي يرى العك  

 - 6606الكتساب هذه الصفة ، وهو ما نستشفه من تعريفه التشريعي للترقية العقارية في نص المادة 
من القانون المدني الفرنسي، والذي من خالله يمكن أن نستخلص مفهوم المرقي العقاري في  76

عقد الترقية العقارية هي وكالة بعوض مشترك » نص:غياب نص قانوني يعرفه بشكل مباشر حيث ت
التي بموجبها يلتزم شخص اتجاه رب العمل القيام بعمل في مقابل الثمن المتفق عليه من خالل عقود 

                                                 

، ج 98/79/9760، المؤرخ في 88-60المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  98/79/9769الصادرة في  ،66لعدد ج ر ا -1
 .68، ص 78/70/9760المؤرخ في  60ر العدد 

 .70-66ر من القانون رقم شالفقرة اثنا ع 70المادة  -2
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 عليه متفقتأجير العمل، إنجاز برامج بناء أو أكثر وكذا القيام بنفسه أو السعي للقيام مقابل أجر عمل 
 .(1)« الموضوع نفس في المساهمة والمالية واإلدارية القانونية تالعمليا من جزء أو كل على

وعليه يعتبر المرقي العقاري موكل للقيام بإنجاز بناء أو أكثر لحساب رب العمل والقيام   
باإلجراءات المرتبطة باإلنجاز من الناحية التقنية والقانونية واإلدارية والمالية، وملزم  بتتبعها إلى 

،والضامن لتنفيذ (2)يعتبر بمثابة وسيط في عملية اإلنجاز ويأخذ شكل وكالة بعوض نهايتها، فهو 
التزاماته اتجاه األشخاص الذين يتعامل معهم باسم رب العمل، ولكل عيوب البناء اتجاه المقتني الذي 

رقية لذلك عقد الت يبحث عن البناء يوافق المواصفات المتفق عليها الملزم المرقي العقاري بتحقيقها،
 .(3)العقارية المبرم بين المرقي العقاري ورب العمل يعتبر عقد بمصالح مشتركة 

حيث أن المرقي العقاري غير مالك لألرض محل اإلنجاز فهو يعتبر مقاول منفذ للبناء ولهذا   
        يأخذ االتفاق شكل إجارة عمل، ويعتبر رب العمل في هذه الحالة هو بائع العقار تحت 

 louage، ومن هنا استوحت أحكام عقد الترقية العقارية من أحكام أو إجارة العمل )(4)اإلنشاء

d'ouvrage )ويعتبر المرقي العقاري ملزم بتحقيق نتيجة ويتحمل  ،(5)إضافة إلى مسؤولية المشيدين
حالة باإلضافة إلى المسؤولية الجزائية في  ،(6)المسؤولية المهنية الناجمة عن تنفيذ عملية اإلنجاز

 .(7)تجاوز حدود الوكالة المرتبطة بإنجاز بناءات من أجل البيع مقابل عمولة 

                                                 
1- Jean Bernard Auby- Hugues  Prérinet Marquet Rozen Nouguellou ,droit de l’urbanisme et de la 

construction 8 e édition ,2008, Montchrestien ,paris, P 1024 sect 1604. 

- L'article 1831 – 1du code civil définit le contrat de promotion immobilière come: «un mandat 

d'intérêt commun par lequel une personne s’oblige envers le maitre de l’ouvrage à faire procéder 

pour un pris convenu au moyen de contrats de l'ouage d’ouvrage, à la réalisation d'un programme 

de construction d'un ou plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder 

moyennant une rémunération convenue à tout ou partie des opérations juridiques administratives et 

financières concourant au même objet». 

2- Roger Siant Alary, Corinne Saint Alary Houin ; droit de la construction, le terrain à bâtir, 

l’opération de construction 10 e édition ,Dalloz5102 ,, p 107. 

3-M.Azoulay, le contrat de la promotion immobilière, étude théorique, problèmes actuels de la 

promotion immobilier, centre d’études et des recherché sur la construction et le logement, 

université de droit d’économie, et de sciences sociale de Paris ІІ, librairies techniques, Paris, p p 

112-113. 

 سلسلة أفاق القانون، لى،و الطبعة األ 00-77دراسة في ضوء القانون رقم  محمد بن أحمد بونبات، بيع في طور االنجاز، -4
 .60المغرب ص  مراكش، ،9770السنة  ،78العدد 

5- Roge Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin, op cit, P 107. 

6-Ibid, P 011. 

7- Pascal Gareau, construction et gestion de l’immeuble ,1 ère édition, encyclopédie delmas, 2000, P 

116. 
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ال يفرق بين رب العمل والمرقي العقاري المنجز لهذا  76-6606المالحظ أن نص المادة   
، فهو من يبدأ إجراءات (1)وجد اجتهاد محكمة النقض الفرنسية معيار أخذ زمام المبادرة للتفريق بينهما 

طاء في المجال العقاري بفضل درايته وخبرته في مجال توفير العقار ورأس المال والقواعد القانونية الع
المنظمة لهذا النشاط، مما يجعله الشخص المؤهل األول في السوق العقارية وأفضل وسيط بين 

 األطراف المتدخلة في عملية اإلنجاز.
اإلنشاء مرقي عقاري بخالف رأي المشرع كما ال يعتبر المشرع الفرنسي بائع العقار تحت   

الجزائري األمر الذي يجعلنا نتساءل ما هو المانع أن يبني المرقي العقاري لحسابه ويهدف من وراء 
 ذلك تحقيق الربح؟

قيمة المرقي العقاري ومؤهالته  إن عدم إعطاء االستقاللية بحسب وجهة نظرنا تنقص من  
ا يعتبر تاجر، وبهذا ينتقد كل من فليب مالينفود وفليب جستاز هو ال يعتبر حرفي أو مهني بقدر مو 
(Philippe Malinvaud – Philippe Jestuz نص المادة )من القانون المدني  76-6606

     الفرنسي لعدم إعطائه هذه االستقاللية، والتي بدونها ال يمكن له لعب دور فعال في عملية
و وكيل عقاري بل دوره وسيط اقتصادي أو قانوني بين اإلنجاز، فهو ليس فقط مشيد أو مقاول أ

األشخاص الذين لهم مؤهالت فنية، ولهذا يقترحان أن يجعل المشرع الفرنسي من المرقي العقاري مالك 
وليس فقط وكيل مشيد ،وال يمكن أن ينفي مؤهالته المهنية بإعطائه صفة مؤجر األشغال فحين الترقية 

 .(2) العقارية تهدف لتحقيق الربح
بالنظر للمهام الموكلة للمرقي العقاري من حيث البحث عن الوعاء العقاري وتمويل عملية   

اإلنجاز واستخراج الرخص والشهادات اإلدارية المطلوبة واكتتاب عقود التأمين التي تغطي مخاطر 
يسهل عليه تنفيذ كل اإلنجاز وااللتزام بالتشييد وتجسيد المشروع العقاري يلتزم بالتعاقد مع عدة أطراف ل

ضافة  هذه اإلجراءات، لهذا وجب عدم إدخال هذه األطراف المتعاقدة ضمن مفهوم المرقي العقاري، وا 
"أخذ زمام المبادرة في العمليات العقارية" ضمن التعريف التشريعي للتفريق بينهم المعيار القضائي

 .(3)تطبيقا الجتهاد محكمة النقض الفرنسية 

                                                 
1- Jean Bernard Auby- Hugues Périnet Marquet Rozen Noguellou, op cit, P 1028 sect 1612. 

2-Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz ,la promotion immobilière 4 e édition, année 1988, Dalloz,    

P 1 -2. 

3-Ibid , p 03. 
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نتقادات نجد أن المشرع الجزائري تفادها عندما أعطى استقاللية لمهنة على ضوء هذه اال 
، بل يعتبرهم شخص واحد البيع أو اإليجار والمنجز للبناءالمرقي العقاري ولم يفرق بين القائم بعملية 

المهام يلتزم بتنفيذ جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية والمالية المرتبطة بالمشروع العقاري، ونظرا لكثرة 
وااللتزامات الملقاة عليه ألزمه المشرع بالتعاقد مع من لهم الخبرة المهنية في هذا المجال مثل 

 المهندسين والمقاولين بهدف تجسيد عملية اإلنجاز.
كما أدرك المشرع الجزائري عند تنظيمه المهنة أن حسن اختيار المرقي العقاري أمر ضروري   

 .(2)ترط أن تكون له كفاءات مهنية ومالية كافية لقبول اعتماده فاش (1)قبل تحميله المسؤولية 
و هو ال يعتبر الوحيد الذي يعتبر مهنة المرقي العقاري مهنة مستقلة فهناك بعض التشريعات   

من الفصل األول من  76العربية التي تعتبرها كذلك مثل التشريع التونسي استنادا إلى نص المادة 
 يعد» يعرفه بموجب هذه المادة على أنه: و ر التشريع الخاص بالبعث العقاري،القانون المتعلق بتحري

 قبيل أومن اعتيادية بصفة اإليجار أو البيع قصد ينجز معنوي أو طبيعي شخص كل عقاريا باعثا
 :التالية العمليات المهنة
 .للسكنى أساسا مخصصة أراضي وتهيئة تقسيم -    
         المهنة أو التجارة أو للسكنى معدة الجماعية أو الجماعية شبهو  رديةالف البناءات وتجديد بناء -    
 .(3)«اإلدارة أو

                                                 

زات وقيام مسؤوليته، لذلك المشرع و ال في حالة وجود تجو في فرنسا المشرع وقضاة الحكم يعتبران المرقي العقاري المتهم األ -1
 من قانون البناء 6-999في نص المادة  68/70/6886لمؤرخ في الفرنسي عند تنظيمه لعقد الترقية العقارية بموجب القانون ا

لين من لهم مؤهالت المهنية والعلمية لتجسيد هذه العملية كما وسع في مجال تطبيق هذا العقد ولم و اوالتعمير أن عليه اختيار مق
 تقتصر فقط على شخص واحد بل يمكن االستعانة بكل شخص له خبرة في هذا المجال.

Jean Bernard Auby- Hugues Périnet,  Marquet Rozen Noguellou ; op cit  , P 1023. 

          البناء أو عليا في المواد الهندسة المعمارية  تهداشنشير أن المشرع الجزائري اشترط المؤهالت العلمية المثبتة بموجب  -2
االستعانة بصفة دائمة أو مح لقيام نشاط المرقي العقاري مجال تقني آخر يسأو التجارة أو المالية أو االقتصاد أو القانون أو 

غير أن هذا الشرط  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  78بمسير تتوفر فيه الشروط والشهادات العلمية المطوية بموجب المادة 
طائه ويكتفي بإع 88-60المرقين العقاريين مما جعل المشرع يعدل عنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم ط ساأو القى اعتراض في 

 .حرية إثبات مؤهالته المهنية
المؤرخ في  60-69المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  90/79/9760المؤرخ في  88-60من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  -
يين، ج ر الذي يحدد كيفيات منح االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري مسك الجدول الوطني للمرقين العقار  97/79/9769

 .78/70/9760المؤرخة في  60العدد 
 المتعلق بتحرير التشريع الخاص بالبعث العقاري. 98/79/6887المؤرخ في  60القانون العدد -3
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من خالل  (1)فتهتم مهنة الباعث العقاري بمفهوم هذه المادة إلى تطوير الملكية العقارية          
ني بأن تخصص إنجاز بنايات لبيعها أو إيجارها مع إعطاء األولوية إلنجاز محالت ذات استعمال سك

يساهم في إنماء التراث القومي  ، وهو(2)لها أكبر مساحة على وعاء عقاري مجزأ ومهيأ لهذا الغرض
 .(3)العقاري
اشترط المشرع التونسي في المرقي العقاري اعتماده دون تحديد لمؤهالته المهنية حتى يستفيد          

، وهو شخص الذي اعتاد على إبرام 70و 78ين من االمتيازات الممنوحة من قبل الدولة عمال بالمادت
، فهو يعتبر معيار االعتياد كافي للتفريق بين مهنة الباعث (4)عقود الترقية العقارية بصفة متكررة 

لقاء المسؤولية عليه دون الحاجة ألخذ بمعيار أخذ زمام            العقاري والمهن المشابهة األخرى وا 
في نفس الحالة أن يوفر الحماية القانونية في حالة ظهور بائع بناءات ،لكن على المشرع (5)المبادرة 

قبل اإلنجاز بصفة عرضية تهربا من تطبيق أحكام المتعلقة بالباعث العقاري، بخالف المشرع الجزائري 
 الذي أعطى أهمية لمعيار أخذ زمام المبادرة في التفرقة.

بية مقارنة مع بعض التشريعات العربية بتنظيمه نخلص أن المشرع الجزائري خطى خطوة إيجا         
لعقد بيع السكن الترقوي ولمهنة المرقي العقاري ووضع له أحكاما خاصة على خالف كل من التشريع 

                                                 

 يهدف إلى تنمية المجال العقاري وتطوير السكن من خالل توسيع في مجال نشاطه. فهو -1
-9776رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمهد األعلى للقضاء، السنة  ،سؤولية التعاقدية للباعث العقاريي، المو ايوسف الزو -

 .76ص  ،9779
وحددت المساحة العقارية المخصصة النجاز محالت سكنية بثالث أرباع المساحة اإلجمالية للعقار محل االنجاز بموجب  -2

 . 79/70/6800المؤرخ في  00-00القانون رقم 
-Mohamed Hadj Taieb ;relations entre promoteurs immobiliers et organismes et financement, 

collection forum des juristes, le droit de la promotion immobilière , préface de lazhar bouony, 28-

29-30  janvier1998, volume 1 ,faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,1989 ;p54. 

 .97/78/6800ل قانون منظم لمهنة البعث العقاري الصادر في أو ب المفهوم القانوني الذي تضمنه بحس  -3
اختصاص تحرير العقود والخدمات  مذكرة ماجستير، نجالء بن محمود، مسؤولية الباعث العقاري عند إبرام عقد البيع النهائي،-

 .79،ص9766-9767لسياسية بسوسة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية وا القانونية، جامعة سوسة،
من القانون التجاري الذي مفاده تكرار األعمال بصفة  76المشرع الجزائري أخذ بمعيار االعتياد عند تعريفه للتجار في المادة  -4

بصفة ادة له ومصدرا لرزقه منتظمة ومستمرة وهذا وحده ال يكفي دون اقترانها بالعنصر المعنوي باتخاذ هذا العمل مهنة معت
 .مستقلة

ديوان المطبوعات الجامعية، بن الثالثة ،  المحل التجاري، الطبعة –التجار  –نادية فضيل، القانون التجاري لألعمال التجارية  -
 .690، 698، 690، ص  6888عكنون، 

5- Abdelwaheb Rebaii, préface de Philippe Jestaz ; vente d’immeuble à construire en droit Tunisien 

LGDJ, Montchrestien, bibliothéque de droit privé, tome 34,2003, librairie genérale de droit et de 

jurisprudence EJA, P 32- 33. 
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المصري والكويتي مثال اللذان يعتبرانه عقد غير مسمى وغير منظم يخضع للقواعد العامة بالرغم من 
 .(1)في بعض الحاالت الخروج عن هذه القواعد انتشاره وأهميته وخصوصيته التي تفرض

 القضائيو التعريف الفقهي  -ثانيا
غياب تعريف فقهي أو قضائي للمرقي العقاري ولنشاط الترقية العقارية  اطالعنانالحظ بحسب  

بصفة عامة والسكن الترقوي بصفة خاصة، ويرجع ذلك لحداثة العقد في التشريع الجزائري، لهذا ارتأينا 
 ناس ببعض المفاهيم القانونية للمرقي العقاري ألساتذة في القانون في بعض التشريعات األخرى.االستئ

بالرجوع إلى الفقه الفرنسي فقد عرفه كل من األستاذين روجي سان أالري وكورين سان أالري  
هو كل  المرقي العقاري»: Roger Saint- Alary ,Corinne Saint- Alary -Houinهوين 

أو معنوي يلتزم بإنجاز بناء أو جزء من البناء وتنظيم اإلجراءات المرتبطة باإلنجاز من  شخص طبيعي
 .(2)« الناحية القانونية واإلدارية والمالية والملزم بتتبعها إلى نهايتها

 Philippe Jestaz etوعرفه كل من األستاذين فليب جيستاز وفليب مالينفود:  

PhilippeMalinvaud«:قتصادي الذي يتولى انجاز بناء أو أكثر كي يكسب ملكيته أنه الوكيل اال
 .(3)« إلى واحد أو أكثر من األشخاص الذين يطلق عليهم متلقي الملكية

كل شخص طبيعي أو معنوي » كما يرى االتحاد الوطني للمرقين العقاريين الفرنسي بأنه:  
سؤولية التنسيق بين العمليات المختلفة من تكون مهمته المبادرة بالقيام بعملية التشييد العقاري وتحمل م

 .(4)«دارسة وتصميم وتنفيذ وتمويل العملية العقارية
 
 

                                                 

إبراهيم عثمان بالل، تمليك العقار تحت اإلنشاء في القانون المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، جامعتي اإلسكندرية واإلمارات  -1
 .906بية المتحدة سابقا، بدون سنة، ص العر 

2-« Le prometteur est la personne physique ou morale qui s’engage à faire construire un immeuble 

ou une fraction d'immeuble et qui organisant l'opération de construction sur les plans juridique, 

administratif et financier, s'oblige à la conduire jusqu' à sont terme». 

-Roger saint- Alary, Corinne Saint- Alary- Houin, op cit, P 104. 

3-« Le prometteur immobilier est l’agant économique qui réalise un ou plusieurs immeubles afin 

d’en faire acquérir la propriété à une ou plusieurs personnes nommées accédants à la propriété». 

 Philippe jestaz et Philippe Malinvaud, op cit, P 01. 

جمال عبد الرحمن محمد علي، التزام المؤمن بالضمان في التأمين اإلجباري من المسؤولية المعمارية ومدى حقه في الرجوع  -4
 .678مصر، ص أو سنة، بدون دار للنشر، عة على المؤن له والغير المسؤول، بدون رقم طب
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ضامن االلتزامات الملقاة على عاتق األشخاص الذين يتعامل معهم باسم رب العمل  فهو 
من القانون المدني  6088ويلتزم بصفة خاصة بجميع االلتزامات المترتبة على نص المادة 

 .(1)الفرنسي
ليس بمالك للعقار محل اإلنجاز وال بائع العقار تحت  كما يلتزم بالبناء اتجاه رب العمل، فهو        
، وال يعتبر مرقي عقاري إن كان (2)بل المسئول عن إدارة العمل وتأمين عملية اإلنجاز  التشييد ،

 .(3)يهدف من وراء تشيد البناءات إيجارها
لمرقي العقاري من خالل اجتهادات محكمة النقض الفرنسية فهي أما تعريف القضاء الفرنسي ل 

لمشيد وأيضا من يباشر أعمال هامة في  تعتبره كل شخص يأخذ زمام المبادرة في المجال العقاري فهوا
الذي يأخذ مقابال ماليا ألعماله فإذا كانت مجانية ال يمكن أن يتحمل  التجديد قبل بيع البناية، وهو

العقاري، كما يعتبره وسيط لكل العمليات القانونية ولألشخاص المتدخلة في عملية  التزامات المرقي
، وأسند له أربع وظائف الوظيفة التقنية المرتبطة بالتزامه بالبناء والتعاقد مع المهندسين (4)اإلنجاز

ول على والمقاولين لهذا الغرض، والمالية تتمثل في تمويل المشروع إلى نهايته، واإلدارية في الحص
الرخص والشهادات اإلدارية المطلوبة واحترام المخططات في هذا المجال، والقانونية التي تتطلب القيام 
باإلجراءات القانونية الالزمة القتناء العقار واكتتاب  عقود التأمين الالزمة واحترام كل االلتزامات 

ه دراية بقواعد البناء المشرف على المترتبة عليه العقدية والمهنية، لهذا فهو الشخص الذي تكون ل
 .(0)عملية اإلنجاز ملزم بتحقيق نتيجة، ويتحمل المسؤولية العقدية والمدنية المهنية والعشرية 

عقد البيع تحت اإلنشاء في التشريع  ينشئنستخلص من هذه التعريفات بأن المرقي العقاري ال  
 وجود له بدون هذا العقد، بخالف المشرع الفرنسي بل هذا العقد هو الذي يعطي له هذه الصفة فال

الجزائري الذي جعله الشخص المؤهل قانونا للمبادرة بهذه المشاريع العقارية فهو الذي ينشئ هذه العقود 
 وهو رب العمل المسؤول عن كل العمليات العقارية.

                                                 

ل والمهندس، دراسة مقارنة قانون او أحمد السعيد الزفرد، دعوى المشتري بضمان الخاص بالمباني واإلنشاءات في مواجهة المق -1
لمي، مصر، بالدراسات القانونية الشرعية، مجلس للنشر الع، مجلة فصلية تعنى 9العدد  99 مصري وكويتي، مجلة الحقوق السنة

 .868ص ،  6886لسنة 
2-Jérome Huet sous la direction de Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les principes des  

contrats spéciaux Deltat Paris , P 1332 

3- Philippe Malinvaud, Phillippe Jestaz, op cit, P 06. 

4- Jean Bernard Auby, Hugues Périnet Marquet, op cit, P 1028 - 1029 - 1030 -1031. 

2 - Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin, op cit, P109. 
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سمير في غياب تنظيم تشريعي لعقد البيع تحت اإلنشاء في القانون المصري عرف األستاذ  
بأنه الشخص الذي يلتزم ببناء العقار خالل مدة معينة، يستوي أن »  عبد السميع األودن بائع العقار:

عن طريق غيره، وهذا االلتزام يستمر بإنهاء عمليات البناء حتى اكتمال وجود  يقوم بالبناء بنفسه أو
والمقاول بل يعتبرهما شخص  يالحظ أن هذا التعريف ال يفرق بين المرقي العقاري ،(1)«فعليا العقار

 واحد ويمكنه االستعانة بخدمات مقاول من الباطن. 
 تحقيق عليه متفق أجر مقابل يتولى الذي الشخص» وعرفه الدكتور عبد الرزاق حسين حسين: 
 بكل بالقيام وذلك العقاري تمويل عقد بمقتضى العمل ربمن طرف  إليهتعهد   التي المعمارية العملية

دارة تمويل من التحقيق هذا يتطلبه ما برام وا   حتى العمل رب باسم الالزمة القانونية التصرفات كافة وا 
هذا التعريف جاء مستنبطا من تعريف الفقه والتشريع الفرنسي  ،(2)«العيوب من خاليا تاما العقار يسلم

 لغياب تنظيم تشريعي لمهنة بائع العقار تحت اإلنشاء في مصر.
احمد بونبات يعرف بائع العقار تحت اإلنشاء وهو بصدد مقارنته مع  أما الدكتور محمد بن 

 على للحصول األخرى اإلجراءات بجميع والقيام أرض شراء بالتعاقد تولى الذي الشخص» الوكيل بأنه:
 مع التعاقد وكذا األشغال في للشروع الالزمة الرخص على والحصول العقارات لبناء مقبولة تصاميم
 عن المسؤول وهو الثمن على يحصل البائع كون في الوكالة عن ويختلف وغيرهما، لوالمقاو  المهندس
 .(3)«  22/44 رقم قانون في المنظمة المالية العقوبات طائلة تحت المبيع وعيوب النقائص
المالحظ أن كل هذه التعريفات ربطت المرقي العقاري بعقد البيع تحت اإلنشاء تاركة عقد  

اإليجار لقواعد العامة واألحكام الخاصة بها، وعليه ارتبط دور المرقي العقاري البيع بعد اإلنجاز و 
 بتنفيذ االلتزامات المترتبة على هذا العقد دون سواه.

 شريععرفه األستاذ محمد صحراوي المرقي العقاري استنادا للقواعد المنظمة لهذه المهنة في ت 
  االنجازات إلنشاء األولى للمبادرة الرئيسي والمحرك اللألعم المبادرة زمام يأخذ الذي»: بأنه الجزائري

 (0)«  وتمويلها إنجازها وضمان العقارية، بالترقية المتعلقة النشاطات و

                                                 

ص  ، مكتبة اإلشعاع الفنية، مصر،9776م ا، ع76دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء، طبعة و سمير عبد السميع األ –1
06. 
بدون دار للنشر  لى،و الطبعة األ ل البناء،و اصة بالمهندس المعماري ومقعبد الرزق حسن حسين، المسؤولية الخا -2

 .009ص  ،6860مصر،
 .90المرجع السابق، ص  محمد بن أحمد بونبات، -3

4 - M’hamed Sahraoui, profession promoteur immobilier, éditions sopiref, Alger 2008,p 16. 
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من خالل ما سبق من تعريفات وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم مهنة المرقي العقاري يمكن 
 أن نستخلص التعريف التالي:

 سجل في ومقيد اعتماد على حاصل معنوي أو طبيعي شخص كل هو العقاري المرقي»   
 للمبادرة كافية مالية قدرات أو مؤهالت يمتلكون الذين العقاريين للمرقين الوطني والجدول التجاري
           تأهيل إعادة أو الجماعية أو الفردية البناءات من جزء أو بناءات أو بناية بناء عقارية بمشاريع

 الشبكات تأهيل أو تهيئة أو التدخالت هذه أحد تتطلب بناءات تدعيم أو هيكلة إعادة أو تجديد أو
 عملية في المتدخلين بين التنسيق مسؤولية ويتولى إيجارها، أو/ و اإلنجاز بعد أو قبل بيعها قصد

 والقانونية الماليةو  واإلدارية التقنية اإلجراءات ومتابعة البناء أشغال تنفيذ تتطلبها التي واألعمال اإلنجاز
 إنجاز عملية على المترتبة والعشرية المهنية المدنية المسؤولية ،ويتحمل نهايته حتى العقاري للمشروع
 «.العقارية الترقية بنشاط المرتبطة التجارية األعمال كل لممارسة مؤهل اقتصادي عون فهو البناية،
 في هاما دورا ويلعب العقارية الترقية طلنشا المحرك العمل رب العقاري المرقي يعتبر وعليه   

 وال وحرفية وتجارية مهينة لمحالت المواطن حاجيات ويلبي السكن، قطاع في االستثمار عجلة دفع
ن السكنية المحالت على فقط دوره يقتصر  .واالمتيازات أولوية لها أعطى المشرع كان وا 
شكال القانونية المناسبة األ أحد باتخاذ مهالتزا العقاري المرقي صفة اكتساب على يترتب           

لمزاولة المهنة واحترام قواعد المهنة والقانون التجاري الكتسابه الصفة التجارية، ولهذا نفصل في الفرع 
 الموالي اآلثار القانونية الكتساب صفة المرقي العقاري.
 الثاني المطلب

 العقاري المرقي صفة الكتساب القانونية اآلثار تحديد

بعدما عجزت الدولة على تحمل عبء إنجاز السكنات وتوجيهها ومراقبتها، أصبحت تحمله         
راك المواطن بصفة فردية أو جماعية شعلى جميع مكونات المجتمع كونها قضية تهم الجزائريين بإ

، وفتحت (1)خصي والعائليشجع عملية اقتناء ملكية خاصة للسكن الشضمن تعاونيات عقارية لت
غير أنها كانت تعتبر أعمال الترقية العقارية مدنية تضفي عليها  ،70-68جال في ظل القانون رقم الم

الطابع االجتماعي في ظل النظام االشتراكي، ولم يكن يسمح لألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 
الفقرة  60الخاص والمتعاقدين بالصفة التجارية بحسب الشكل ممارسة هذه األنشطة عمال بنص المادة 

                                                 

 .969، 966، ص 6800/ 78/79الصادرة في  69د مذكرة تقديم متعلقة بالسكن، ج ر العد -1
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بمزاولة هذه  (1)بناء عليه لم يكن يسمح لكل أشكال الشركات التجارية و ،70-68من القانون رقم  76
 لو كان موضوعها مدنيا. األنشطة و

غير أن توسع النشاط العقاري والرجوع إلى نظام اقتصاد السوق شجع االستثمار الخاص في         
          ترقية العقارية تجارا يقومون بهذه األعمال بصفةواعتبر المتعاملين في ال قطاع السكن،

، غير أنه لم 70-80يخضعون ألحكام القانون التجاري في ظل المرسوم التشريعي رقم  و احترافية،
والقانون الحالي رقم  70-68يفرض عليهم الجنسية الجزائرية كما اشترط ذلك في ظل القانون رقم 

لية التجارية لممارسة هذا النشاط بخالف القانون الحالي الذي رفع ، ويشترط أن تتوفر األه66-70
 .(2)سنة 90سن التأهيل خالفا للقواعد العامة ب 

                    66من القانون رقم  68و 0قد أكد المشرع الصفة التجارية للمرقي العقاري استنادا للمادتين   
ألحكام القانونية المنظمة للنشاط التجاري، األمر الذي وألزمه باحترام قواعد القانون التجاري وا 70-

 يفرض عليه الخضوع لاللتزامات المفروضة على التجار.
قبل التفصيل في اآلثار المترتبة على اكتسابه الصفة التجارية علينا أوال تحديد أشكال الترقية   

نظمة لنشاط الترقية العقارية العقارية التي يتخذها المرقي العقاري في مهنته بما يوافق أحكام الم
 والقانون التجاري، وثانيا نتطرق اللتزامه بالخضوع لقواعد القانون التجاري.

 الفرع األول
 أشكال الترقية العقارية المحددة قانوناو االلتزام بنشاطات 

زم ال يمكن للمرقي العقاري ببيع السكن الترقوي وال ممارسة نشاطات الترقية العقارية إذا لم يلت 
باألحكام المنظمة لها، والعتبار بيع السكن الترقوي جزء من نشاطات الترقية العقارية وجب تحديد 

وألجل ذلك ارتأينا أن نعرف أوال نشاط الترقية العقارية لنبين  أشكال الترقية العقارية وطبيعتها التجارية،
اري إضافة إلى القواعد المنظمة مبررات اعتبارها من األعمال التجارية التي تخضع إلى القانون التج

لهذا النشاط المحددة قانونا على سبيل الحصر، وبالتالي استبعاد كل األعمال التي تخرج منها، ثم 
              نتطرق ألنواع الترقية العقارية بالنظر إلى صفة الشخص الذي يمارسها شخص طبيعيا 

                                                 

 676ج ر العدد  المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 98/78/6800المؤرخ في  08-00من األمر رقم  000المادة  -1
 .68/69/6800المؤرخة في 

 .88-60من المرسوم التنفيذي رقم  79المعدل بموجب المادة  60-69من القانون رقم  78المادة  -2
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إليه سواء قانون عام أو خاص، وهي تتخذ أحد أو معنويا، وأيضا بالرجوع إلى القانون الذي يخضع 
 أشكال الشركات التجارية إذا كان شخص معنوي.

 االلتزام بنشاطات الترقية العقارية المحددة قانونا:-أوال 
وسع نشاط الترقية العقارية وأضفى عليها الطابع  70-80حيث أن المرسوم التشريعي رقم 

هذا النشاط وفقا للتطور الذي عرفه منذ صدور هذا المرسوم  لهذا ارتأينا أن نبدأ بالتعريف التجاري،
الذي أبقى على هذا التوسع، لكنه استثنى انجاز المحالت  70-66التشريعي وصوال للقانون رقم 

 .الصناعية وضيق في الشخص المؤهل لممارسة هذا النشاط
 :39-39مفهوم نشاط الترقية العقارية في ظل المرسوم التشريعي رقم –أ 
يشمل النشاط العقاري على مجموعة »: 70-80من المرسوم التشريعي رقم  79تنص المادة          

األعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد األمالك العقارية المخصصة للبيع أو اإليجار أو لتلبية 
 الحاجات الخاصة.

و محال مخصصة يمكن أن تكون األمالك العقارية المعنية محال ذات االستعمال السكني أ 
 «.إليواء نشاط مهني أو صناعي أو تجاري

، وتشمل (1)عليه برامج الترقية العقارية يقوم على عملية اإلنجاز وتجديد األمالك العقارية  و 
قد حاول المشرع أن يعرف نشاط الترقية و  ،، اإليجار، تلبية الحاجات الخاصةثالث أهداف: البيع

والقضاء بهدف توضيح نشاط المتعامل العقاري في هذا المجال، غير أننا العقارية رغم أنها مهمة الفقه 
 نعقب على نص المادة من خالل المالحظات التالية:

( L'activité de la promotion immobilièreالنص الفرنسي نص على نشاط الترقية العقارية ) -
األكثر دقة فهو الذي يعبر عن والنص العربي أورد مصطلح النشاط العقاري، ويعتبر النص الفرنسي 

مظهر من مظاهر النشاط العقاري الذي ينصب على نوع معين من العقار وعلى تصرفات محددة ترد 
 عليه.

التصرفات القانونية           عمومية األعمال مما يصعب تحديدها هل يقصد من بين األعمال المادية أو -
 كليهما؟. أو

                                                 

مجموع العقارات المبينة حتى ال تقتصر على البناءات الفردية بل تشمل أيضا أو نفضل استعمال مصطلح العقار المبني  -1
ويتحمل مسؤولية إنهاء اإلنجاز  الجماعية، وفي القانون الفرنسي توكل هذه المهام للمرقي العقاري مقابل ثمن متفق عليه،البنايات 

 د الترقية العقارية.واآلثار المترتبة على عق
- Jérome Hute, op cit , P 1332, 1333. 
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عمال الثانوية يدخلها في مفهوم نشاط الترقية العقارية، وعليه يمكن كما أن عدم استبعاد األ         
       اعتبار المقاولين والمهندسين ومكاتب الدراسات مرقين عقاريين بالرغم من عدم اكتسابهم لهذه 
الصفة، و تبقى مساهمتهم دائما فرعية وعدم إضفاء عليهم صفة التاجر، ولهذا يجب أن ينظر لبائع 

، مع التركيز على (1)اإلنجاز بوصفه مرقي عقاري المكلف بالمبادرة و تولي األعمال  العقار قبل
 األعمال الرئيسية.

 عدم ضبط المفاهيم السيما المقصود بالتجديد لألمالك العقارية. -
النص على تلبية الحاجات الخاصة والتي يهدف من ورائها تحقيق الربح بصفتها عمال             -

 ا ما لم يوضحه المشرع.تجاريا، وهذ
وعليه يلتزم المرقي العقاري عند القيام بنشاطات الترقية العقارية باألحكام المنظمة لهذه 
النشاطات، وبما أن موضوع الدراسة يرتبط بالسكن الترقوي الذي كان في ظل هذا المرسوم مرتبط بعقد 

ور االنجاز فإن المرقي العقاري عليه ط وهو البيع قبل االنجاز الذي يسمح ببيع السكن قبل انجازه أو
غير أن التطبيق العملي للمرسوم كشف عن  احترام كل التزاماته القانونية المترتبة على إبرام هذا العقد،

 عجز هذا المرسوم في إلزام المتعامل في الترقية العقارية عن احترام هذه االلتزامات.
لعقاري القيام بتهيئة الوعاء العقاري والقيام كما أن البيع قبل اإلنجاز يقتضي من المتعامل ا
ولهذا تعتبر التهيئة نشاط من نشاطات  باإلجراءات اإلدارية الالزمة لإلنطالق في عملية اإلنجاز،

         الترقية العقارية، فهناك كما سبق توضيحه في المفهوم المرقي العقاري المهيأ والمرقي العقاري 
 المرسوم لم توضح ذلك.المنجز، غير أن أحكام هذا 

من هنا تظهر أهمية إلزام المرقي العقاري باحترام القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية          
ولطرق البيع واألحكام المنظمة لها، ولهذا كان الزما من إعادة النظر في هذه األحكام والنشاطات من 

 . 70-66خالل القانون رقم 
 :30-11العقارية في ظل القانون رقم مفهوم نشاط الترقية  -ب

حاول المشرع أن يوسع من نشاط الترقية العقارية            70-80بعد إلغاء المرسوم التشريعي رقم 
ال يمكن ألي متعامل  و ويضيق في الشخص القائم بها ،الذي أصبح يصطلح عليه المرقي العقاري،

المرقي العقاري  70-66من القانون رقم  60لفقرة ا 0،حيث تعتبر نص المادة (2)ممارسة هذا النشاط 

                                                 

 .09،ص المرجع السابق طيب زروتي، –1
 .70-66من القانون رقم  70المادة  -2
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إعادة هيكلة  تجديد أو إعادة تأهيل أو ترميم أو الشخص الذي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة، أو
وبالتالي  تأجيرها تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تدعيم بناءات تتطلب أحد هذه التدخالت أو أو

ليكون هناك مرقي عقاري مهيأ للوعاء العقاري، ومهام إضافية للمرقي  (1)فقد أضاف التهيئة العقارية 
 من هذا القانون. 70المادة  العقاري حددت مفهومها

تحديد مفهوم نشاط الترقية  كما ضبط مفهوم كل عملية من هذه العمليات وما يهمنا هو 
يشمل نشاط الترقية  » يلي:كما  60العقارية الذي يدخل ضمن نطاق بحثنا، والذي عرفته نص المادة 

  اإلنجاز أو للبيع المخصصةالعقارية على مجموع العمليات التي تساهم في إنجاز المشاريع العقارية 
 .الخاصة الحاجات لتلبية أو

 يمكن وعرضيا مهني أو سكني استعمال ذات محالت العقارية المشاريع هذه تكون أن يمكنو  
 «.تجاري وأ حرفي استعمال ذات محالت تكون أن

 :المادة لنص استقرائنا خالل من التالية المالحظات نسجل 
 األعمال واستبعاد العقارية المشاريع إنجاز في تساهم التي الرئيسية العمليات على النص يجب-

 .الثانوية
غير أن هذه  ،الخاصة للحاجات تلبية أو اإليجار، البيع،: الثالث األهداف على المشرع أبقى -

 70-80 يكون دائما هدفها تحقيق الربح، ولهذا سمح المشرع في ظل المرسوم التشريعي رقم األخيرة ال
من  67غير أن نص المادة  للتعاونيات العقارية بالبناء لتلبية حاجة شركائها بشرط تحقيق الربح،

وم على ألغت أحكام هذه األخيرة واستبعدتها من نشاط الترقية العقارية والذي يق 70-66القانون رقم 
 قانون المضاربة، فماذا يقصد المشرع من وراء إدراج هذا الهدف.

توسيع من مجال المشروع العقاري ليشمل مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة واإلصالح  -
عادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع أو اإليجار عادة التأهيل وا  وتهيئة (2)والترميم والتجديد وا 

 ضيات المخصصة الستقبال البنايات، ولم تعد تقتصر فقط على اإلنجاز والتجديد.األر 
تخصيص هذه المجاالت بصفة أساسية لالستعمال السكني والمهني وبصفة عرضية لالستعمال  -

الحرفي أو التجاري، والمشرع الجزائري أعطى األفضلية واألولوية للسكنات والمحاالت المهنية دون 
                                                 

شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة تهيئة أو كل عملية انجاز و/:»يقصد بالتهيئة  79الفقرة  70طبقا لنص المادة  -1
  70-80يمكن له أيضا القيام باالصالح والترميم والتجديد وأضاف نشاطات لم تنظمها المرسوم التشريعي رقم كما «.الخارجية

عادة الهيكلة والتدعيم والمعرفة في نص هذه المادة.  وهي إعادة التأهيل وا 

 كل هذه المفاهيم. 70-66من القانون رقم  70عرفت المادة  -2
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ذه األفضلية، بالرغم من أهمية المحاالت ذات االستعماالت األخرى، كما أنه ألغى إعطاء تبرير له
المحاالت ذات االستعمال الصناعي نرجعه حسب وجهة نظرنا لتخصيص العقار الصناعي بأحكام 
 قانونية خاصة به ومستقلة عن أحكام الترقية العقارية التي ترتبط أساسا بالعقار الحضري القابل للبناء.

ظل أزمة السكن نتفهم أن المشرع أعطى األولوية لقطاع السكن على اعتبار أنه يشكل  في 
، األمر نفسه الذي جعل المشرع الفرنسي يعتبره قطاع (1)العامل الثاني للنمو بعد قطاع المحروقات

 Le secteur libreوجعل الضمان إلزامي فيه، بخالف القطاع الحر  Le secteur Protégéمحمي 
، غير (2)استعمال صناعي وتجاري والذي تكون الضمانات فيه اختياريةذات  تضمن محالت الذي ي

أن في كال القطاعين مهما كان المجال المخصص لالستعمال فإن المقتني يدفع أموال مقابل االستفادة 
 .(3)من هذا البناء ولهذا وجب المساواة بينهما

ه األفضلية، وبرأينا أنها تتمثل في تحديد المساحة إال أن المشرع الجزائري لم يبين المقصود بهذ 
المخصصة للسكنات والمحاالت المهنية في المشروع العقاري التي تكون أكبر من المحالت التجارية 
والحرفية إضافة إلى إعطائها األولوية في االمتيازات والدعم الممنوح من قبل الدولة، أما فيما يخص 

إن المشرع لم يفرق بين هذه المحاالت خالفا للمشرع الفرنسي، ونشير الضمانات القانونية الخاصة ف
إلى أن سياسة الدولة عند إنشاء مدن جديدة وتجسيد مثل هذه المشاريع العقارية فإنها أصبحت تتجه 

 إلى توفير المحاالت التجارية الكافية والمرافق الضرورية الملحقة بهذه السكنات.
كام القانون التجاري التي تحدد األعمال التجارية نجد أن المشرع بمقارنة هذه النشاطات مع أح 

      من القانون  79استنادا لنص المادة  (4)الجزائري كان يعتبرها عمل تجاري بحسب الغرض
من المرسوم التشريعي رقم  70التجاري، غير أن هذا النص جاء بصفة عامة على خالف نص المادة 

، كما اعتبر كل نشاط (5)د األنشطة التي تعد تجارية بحكم غرضهاكان أكثر دقة في تحدي 80-70

                                                 

رية العامة للضرائب، اإلسكان قطاع واعد مدعم جبائيا، نشرة الشهرية للمدرية العامة يالمد ئب ،المدير العام للضرا ،يةو اع . ر   -1
 .78،ص 9776سبتمبر  00للضرائب،العدد 

2- Oliver tournafond ; Vente d'immeuble à construire, répertoire de droit civil, Tome X mise a jour 

12/04/2001, encyclopédie juridique, Dalloz, P02 sect 08.  

3- Philippe Malinvaude- Philippe Jestaz, op cit, P 349. 

 )الملغى(. 70-80من المرسوم التشريعي رقم  70المادة  -4

 .670، ص 9770، لسنة EDIKالثاني نشر وتوزيع ابن خلدون، ي صالح، الكامل في القانون التجاري، النشر و افرحة زو  -5
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توسطي في الميدان العقاري عمال تجاريا وبهذا قد أضافه المشرع إلى قائمة العمليات التجارية بحسب 
 .(1)الموضوع
يمنح الطابع التجاري بحسب الموضوع أيضا لكل نشاطات اقتناء والتهيئة ألوعية عقارية    

تأجيرها نتيجة تطور وتوسع النشاط العقاري، فأصبح شراء األرض وتهيئتها قصد إعادة  وقصد بيعها أ
تأجيرها تعد عمال تجاريا، بل أكثر من ذلك إدارة والتسيير العقاري الذي يتم لحساب الغير  بيعها أو

فقا لنظرية ، وعليه قد أخذ المشرع الجزائري بمعيار تحقيق الربح و (2)يمنح الطابع التجاري بحكم الغرض
 .(3)معيار واسع وشامل المضاربة عند تحديده لنشاطات الترقية العقارية وهو

لم يتخل المشرع على إضفاء الصفة التجارية على نشاطات الترقية العقارية عند تنظيمه   
من نفس القانون، كما ألزم  68استنادا لنص المادة  (4)بهدف مراقبتها 70 -66ألحكام القانون رقم

من المرسوم التنفيذي  70ي العقاري أن يكون مقيد ومسجل في السجل التجاري طبقا لنص المادة المرق
، لممارسة المهنة باحترام القواعد التي تنظم القانون (5)حتى يكتسب الشخصية القانونية 60-69رقم 

، وعليه أن يضع تحت تصرف 60-69من المرسوم التنفيذي رقم  70التجاري عمال بنص المادة 
تسيير المشروع العقاري على المستويين التقني والتجاري  المصالح المؤهلة كل وثيقة تفيد مراقبة أو

من ملحق دفتر الشروط النموذجي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم  69طبقا لما تقتضيه نص المادة 
69-60. 

بر عمله يعت و ،ن شخص معنوي في شكل شركات تجاريةكما أن المرقي العقاري قد يكو   
الفقرة الثالثة من القانون التجاري، ولهذا علينا التفصيل في  79تجاريا بحسب الشكل وفقا لنص المادة 

تحديد األشكال التي يتخذها المرقي العقاري لممارسة نشاطات الترقية العقارية ولمزاولة هذه المهنة 
 بصفة اعتيادية.

 
                                                 

كانت تمنح الطابع التجاري لعمليات الوساطة في  6888من القانون التجاري قبل تعديله في سنة  79لمادة نشير أن نص ا -1
، ولم تدرج اولةشراء وبيع العقارات من جهة ولعمليات تأجير العقارات من جهة أخرى شريطة أن تكون هذه األخيرة مندمجة في مق

 ضمن القائمة نشاط التوسط في تأجير العقارات.
 .678ي صالح، المرجع السابق، ص و ارحة زو ف -
 .670المرجع ، ص نفس  -2
 .90ص  ،9770شادلي نور الدين، القانون التجاري بدون رقم طبعة، دار العلوم الجزائر، سنة  -3

 .669، 666عبد الحكيم بن مشري، فريدة علواش، المرجع السابق، ص  -4
 من القانون التجاري. 008المادة  -5
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 االلتزام بأشكال الترقية العقارية: -ثانيا
     معنوي، خالل تحديد مفهوم المرقي العقاري استخلصنا أنه قد يكون شخص طبيعي أومن 

بخالف الشخص المعنوي الذي  من البديهي أن الشخص الطبيعي ال يمكن أن يكون شخصا عاما، و
قد يكون عاما أو خاصا، ومن هنا نستخلص أن هناك صنفين للمرقي العقاري العام في شكل الترقية 

، التي يكون القائم عليها أتها من الترقية العقارية الخاصةلعمومية والتي هي األسبق في نشالعقارية ا
يخضع للقانون الخاص، هذه األخيرة التي فتح لها المجال بعدما عجز القطاع العام عن تلبية الطلب 

 المتزايد على السكن.
 ناعي وتجاري ذوفي غالب كانت تتخذ شركات الترقية العقارية شكل شركات ذات طابع ص

      ، بحيث تخضع في إنشائها للقانون العام وفي عالقتها مع الغير للقانون تلطةطبيعة مخ
 ، نفصل في هذا النوع كما يلي:(1)الخاص

 المرقي العقاري بصفته شخص معنوي عام أوذا طبيعة مختلطة: –أ
حسابها و إن كانت عائدات قد يكون المرقي العقاري شخص معنوي عاما تابعا للدولة يعمل ل      

المشاريع التي يقوم بها تشكل جزء من ميزانيته الخاصة، وتستثمر األموال العمومية في نشاطات 
، بخالف الهيئات العمومية في فرنسا بحيث يسمح لها القيام بعملية البيع قبل اإلنجاز (2)الترقية العقارية

ازات إذا كانت تقوم بهذه العملية لحسابها غير أن قانون الصفقات العمومية ال يمنحها االمتي
 طبيعة مختلطة. ، وقد يكون شخصا معنويا ذو(3)الخاص
كانت الهيئات العمومية تحتكر نشاط الترقية  70-80قبل صدور المرسوم التشريعي رقم         

( 4)عموميةالعقارية وتتمثل في البلدية التي كانت تبادر بالعمليات العقارية إضافة إلى المؤسسات ال

                                                 

 .070، 078، ص 9766الجزائر، لي، نظرية الحق، موفم للنشر،علي فيال -1
2- Ait Oufella Boussad ;la promotion immobiliére en Algerie,mémoire de master en 

immobilier,construction et amenagement,ecole superieure de commerce,Marseille provence, P 13. 

3- Jean Benard  Audy, Hugues Périnet Marquet, op cit, P 854. 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية  6866/ 76/ 69المؤرخ في  76-66نشر أن المشرع في ظل قانون رقم  -4
المؤرخ في  78-76أطلق عليه تسمية الهيئات العمومية، وقد عدل التسمية إلى المؤسسات العمومية بموجب القانون رقم 

بصدد تحديد االختصاص  ، وهو 679، 676، 677، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بالمواد 90/79/9776
 النوعي في المنازعات اإلدارية.

المتضمن  70/6860/ 90المؤرخ في  08-60من المرسوم رقم  79يقصد بالمؤسسات واإلدارات العمومية بمفهوم نص المادة 
 =يشمل:» 000ص  ،90/70/6860، الصادرة في 60ج ر العدد  ات واإلدارات العمومية،القانون األساسي لعمال المؤسس
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 المؤهلة مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات ترقية السكن العائلي وصندوق التوفير
واالحتياط، إال أنها عجزت عن التخفيف من الطلب المتزايد على السكن األمر الذي سمح بفتح المجال 

فتح المجال لالستثمار  ، ثم(1)للتعاونيات العقارية في المساعدة للحصول على ملكية السكن العائلي
 الخاص بعد تحرير السوق العقارية والذي سمح بالمنافسة بين القطاعين العام والخاص.

فيما يلي سنركز دراستنا على المؤسسات ذات الطبيعة المختلطة والتي لعبت دورا هاما في   
 تجسيد برامج الترقية العقارية:

  ريين الحضاريين:الوالئية والتسيير والتنظيم العقا الوكاالت-1

المتضمن قانون االحتياطات  6800/ 79/ 68المؤرخ في  98-00في ظل األمر رقم           
بالسلطة المطلقة في مجال التهيئة والتعمير في (2)عات المحليةاملعقارية )الملغى( كانت تتمتع الجا

ونيات العقارية كامل ترابها من تخصيص واستعمال األراضي في الوسط الحضري، وتوجيه التعا
، إال أن البلديات انحرفت عن أهدافها األصلية في تلبية (3)ومتابعتها ومراقبتها الموجودة في ترابها

                                                                                                                                                    

القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات واإلدارات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها ومصالح المجلس الوطني والمجلس األعلى =
 «.اسبة العامةللمحاسبة, وتتبع هذا القطاع الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المح

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  78/79/6887المؤرخ في  79-87من القانون رقم  60وحسب المادة 
دارات عمومية » ، 909ص  ،70/79/6887، الصادرة في 78وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ج ر العدد  تعد مؤسسات وا 
العمومية ذات الطابع اإلداري،وكذلك اإلدارات المركزية التابعة للدولة والواليات ومفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات 

 «.والبلديات

 .976المرجع السابق، ص  مذكرة تقديم المتعلقة بالسكن، -1
من القانون رقم  00البلدية والوالية وفي نص المادة  6888من الدستور  60يقصد بالجماعات المحلية في مفهوم نص المادة  -2
كل الهيئات  ،66/69/6887الصادرة في  08المتضمن التوجيه العقاري، ج ر العدد  76/66/6887المؤرخ في  87-90

 المحلية عدى الدولة والهيئات ذات الطابع الوطني بمعنى البلدية والوالية.
، 78بلدية، ج ر العدد المتعلق بال 66/76/6880المؤرخ في  90-80من األمر رقم  79يقصد بالبلدية استنادا لنص المادة 

مجموعة اإلقليمية السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية » المعدل و المتمم: ،66/76/6880الصادرة في 
 «.القاعدية

 ،00المتضمن في قانون الوالية، ج ر العدد  90/70/6888المؤرخ في  06-88من األمر رقم  79-76أما الوالية هدفها المادة 
الوالية هي جماعة عمومية إقليمية ذات الشخصية المعنوية واالستقالل » ، المعدل و المتمم : 99/70/6888صادرة في ال

 «.المالي
 ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

، 99العدد الذي يحدد اختصاصها في قطاع اإلسكان والتعمير، ج ر  98/70/6869المؤرخ في  687-69المرسوم رقم  -3
 المعدل 66/76/80المؤرخ في  90-80مكرر وما بعدها من األمر  600، المادة 6669،ص 76/78/6869الصادرة في 

 =، الصادر في90 ،المتضمن قانون البلدية، ج ر العدد70/70/6866المؤرخ في  78-66والمتمم بموجب القانون رقم 
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من القانون رقم  00، وبموجب نص المادة (1)الجماعية احتياجات األزمة إلقامة المشاريع العمومية و
المعامالت العقارية بإنشاء  المتضمن التوجيه العقاري تحررت 66/66/6887المؤرخ في  87-90

،وتم إلغاء القانون رقم 6868سوق عقارية حرة تتوافق مع النظام الليبرالي المكرس بموجب الدستور 
المتضمن االحتياطات العقارية، وأصبحت الوكاالت المحلية لتسيير والتنظيم العقاريين  00-98

 ية.الحضريين هي التي تتصرف في المحفظة العقارية لصالح البلد
فإن كل تصرف تباشره الجماعات المحلية ال  90-87من القانون رقم  00عمال بنص المادة          

يكون لفائدة شخص من أشخاص القانون العام يعد باطال وعديم األثر، كون أسندت هذه المهمة إلى 
          تها الوكاالت العقارية بصفتها وكيل قانوني للجماعات المحلية إلتمام عملية تسيير سندا

 .(3)، وأصبح دورها ال يقتصر فقط على إنجاز سكنات اجتماعية(2)العقارية
تطبيقا لهذه المادة أنشأت الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بموجب    

المتضمن لنشاط الوكاالت العقارية  6887/ 69/ 99المؤرخ في  070-87المرسوم التنفيذي رقم 
         م العقاري وهي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي ينشأ عن المجالس الشعبية البلديةللتنظي

 .(4)بالتعاون فيما بينهما أو الوالئية وحدها و

المؤرخ في  076-70إال أن بعد تعديل هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
يير والتنظيم العقارين            الذي يحدد قواعد إحداث وكاالت محلية للتس 70/66/9770

، أصبحت هذه الوكاالت تمارس صالحياتها تحت رقابة الوصائية للمجلس الشعبي (5)الحضريين
ن كانت الرقابة تمارس من قبل الوالي وأيضا وزير الداخلية الممثل للدولة، فالوصاية هي  الوطني، وا 

                                                                                                                                                    

المعدل      60،ج ر العدد  70/70/6887المؤرخ في  76-87رقم المعدل و المتمم بموجب القانون  860،ص 70/70/6866=
 .و المتمم

 .900، 908، درا هومة، الجزائر، ص 9779ليلى زروقي، عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية، بدون رقم طبعة، سنة  -1
 .906، ص نفس المرجع   -2

3 - Najib Matoui; le contrat de vente d’immeubles à construire,master en management de 

l’immobilier,de la construction,et de l’aménagement, novembre, 1995,MYGA ,Marseille-

Provence ,  P 49. 

المتضمن نشاط الوكاالت العقارية للتنظيم  6887/ 69/ 66المؤرخ في  070-87من المرسوم التنفيذي رقم  76المادة  -4
 .6670ص  ،98/69/6887الصادرة في  ،08العدد  والتسيير العقاري، ج ر

المؤرخ في  070-87المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  70/66/9770المؤرخ في  076-70المرسوم التنفيذي رقم  -5
المؤرخة في  86الذي يحدد قواعد أحداث وكاالت محلية لتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين، ج ر العدد  99/69/6887
 .60، ص 78/66/9770
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صبحت تسمى الوكالة الوالئية لتسيير والتنظيم ، أ(1)غطاء لتحويل سلطة الرقابة من المجالس المنتخبة
لها شخصية معنوية  (3)، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (2)العقاريين الحضاريين

          مستقلة، وال يقتصر دور الوكالة على الجوانب التقنية والمالية المرتبطة بعمليات بيع وشراء عقارات
بل أيضا في إنجاز سكنات  (4)لعقود المثبت لنقل الملكية هذه الحقوقأو الحقوق العقارية وتحرير ا

 حسب الصيغ المعروضة.
 الترقية والتسيير العقاري: ديوان-2

اهتمت الجزائر منذ االستقالل بالتكفل بإنجاز السكنات بعد تسوية الملكية العقارية بموجب  
ث مديرية العامة لألمالك الشاغرة المتضمن إحدا 6880/ 70/ 60المؤرخ في  600-80المرسوم رقم 

المتضمن إنشاء  67/78/6800المؤرخ في  80 -00بموجب األمر رقم  ، و(5)والتسيير العقاري
  Les offices de promotion et de)(6)وتجديد النظام القانوني لدواوين الترقية والتسيير العقاري

gestion immobilière) وقد تغيرت (7)ذي اإليجار المعتدل حلت محل الدواوين العمومية للسكن ،
الطبيعة القانونية عبر سلسلة من التعديالت القانونية، فكانت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

                                                 

 .980، 989ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -1
 .076-70من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  -2
الوكاالت المحلية للتسيير  9770/ 78/ 60المؤرخ في  770606هذا ما يؤكده قرار صادر عن مجلس الدولة تحت رقم  -3

ادي وتجاري وبالتالي ال تكون نزاعاتها القائمة مع المتقاضين مؤسسات ذات طابع اقتص» : والتنظيم العقاري الحضري هي
، وعليه فهي شخصية اعتبارية ذات طابع مختلط في نشأتها «خاضعة لقانون الخاص في اختصاص الجهة القضائية اإلدارية
 .تخضع للقانون العام وفي عالقاتها مع الغير نطبق القانون الخاص

في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، طبعة  عمر حمدي باشا ، القضاء العقاري -
 .606، دار هومة، ص 9767جديدة ومزودة بأحدث القرارات إلى غاية 

من المقرر قانوننا بالمادة : » 660، ص 6العدد  6880المجلة القضائية  07/70/6880المؤرخ في  607886القرار رقم  - 
الخاص بتنظيم وتسيير الوكاالت العقارية المحلية أن هذه  99/69/6887المؤرخ في  070-87لمرسوم التنفيذي رقم من ا 90

، 00-00تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا لألمر رقم  ،ت عمومية ذات طابع صناعي وتجاري األخيرة هي مؤسسا
ي تكون فيه مثل هذه المؤسسات طرفا فيه مما يستوجب إلغاء األمر وعليه فإن القاضي اإلداري غير مختص للبث في النزاع الذ

 «.الستعجالي موضوع الطعن الحالي والتصريح برفض العريضة األصلية
 .80،ص 9770عمر حمدي باشا ، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام، دار هومة،  -
 .960، ص 76العدد  9770، مجلس الدولة 70/ 78/ 78المؤرخ في  67808القرار رقم  -4
 .060ص  ،90/70/6880، الصادر في 00ج ر العدد  -5
ين الترقية والتسيير العقاري، ج او المتضمن إنشاء وتحديد القانون األساسي لدو  67/78/6800المؤرخ في  80-00األمر رقم  -6

 .800ص  ،66/78/6800، الصادر في 08ر العدد 
، الصادر 69ين العمومية المعدل الكراء، ج ر العدد او المتضمن على الدو  90/67/6808المؤرخ في  600-08المرسوم رقم  -7

 .900ص  ،78/79/6800في 
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تخضع لوصاية الوالي الذي يتصرف بتفويض من  (1)واالستقالل المالي وتجاري لها شخصية معنوية
 وزير األشغال العمومية والبناء.

المتضمن شروط إحداث  6808/ 67/ 90المؤرخ في  80 -08ألمر رقم لكن بموجب ا         
وتنظيم وسير دواوين الترقية والتسيير العقاري للوالية اعتبرتها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

 .(2)تخضع لرقابة الوالي الذي يعمل كمندوب للحكومة وكممثل مباشر ووحيد لكل من الوزراء
-08الذي يعدل ويتمم األمر رقم  6869/ 69/ 90المؤرخ في  790-69أما المرسوم رقم        

فإنه لم يحدد الطبيعة القانونية للديوان، بل وسع من اختصاص اإلقليمي ليشمل كامل تراب  (3)80
المتضمن تنظيم دواوين الترقية  70/66/6860المؤرخ في  907-60بصدور المرسوم رقم  و الوالية،

، (4)مؤسسة ذات طابع اقتصادي 79ي الوالية وعملها اعتبرته نص المادة العقارية والتسيير العقاري ف
Des établissements à caractère économique  ، وتخضع لرقابة وزير الداخلية والوزراء

 .(5)المعنيين
 69/70/6886المؤرخ في  600-86من المرسوم التنفيذي رقم  76أخيرا نص المادة         

عة القانونية للقوانين األساسية للترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات ذلك المتضمن تفسير الطبي
اعتبرت دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي  (6)وتنظيم عملها

وتجاري،وتعد تاجرة في عالقتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري لها الشخصية المعنوية 
من نفس المرسوم، وبمفهوم المخالفة تعتبر من أعمال اإلدارة  79المالي عمال بنص المادة  واالستقالل
 69/76/6866المؤرخ في  76-66من القانون رقم  00، وهذا ما تؤكده نص المادة (7)مع الدولة

، وتخضع لرقابة وزير السكن عمال (8)المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية

                                                 

 . 80-00من األمر رقم  76المادة  -1
ين الترقية او المتضمن شروط إحداث وتنظيم وسير دو  6808/ 90/67المؤرخ في  80-08األمر رقم  79الفقرة  76المادة  -2
 .998ص  ،78/79/6800الصادر في  ،69ج ر العدد  تسيير العقاري للوالية،وال
 . 0000ص  ،90/69/6869، الصادر في 00ج ر العدد -3

 .6868، ص 78/66/6860، الصادر في 08ج ر العدد  -4
التجاري بناء على يمكن التمييز بين المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع االقتصادي و  -5

لى و معيار المحاسبة، بحيث تمسك هذه األخيرة حساباتها على الشكل التجاري طبقا لمخطط المحاسبة الوطنية بخالف المؤسسة األ
 .66فإنها تخضع لقواعد المحاسبة الوطنية. نصيرة ربيع، المرجع السابق، ص 

 .660ص  ،98/70/6886، الصادرة في 90ج ر، العدد  -6
7- Ait Oufella Boussad, op cit, P 13. 

 .07ص  ،60/76/6866، الصادرة في 79ج ر العدد  -8
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والمتمم للمرسوم  المعدل 79/76/6880المؤرخ في  76-80من المرسوم التنفيذي رقم  76مادة بال
 .(1)المذكور أعاله 600-86  التنفيذي رقم 

الصناعية عن الهيئات العمومية اإلدارية من حيث طبيعة  تتميز هذه الهيئات التجارية أو   
قتصادية، أي شركات من حيث الهدف فهي نشاطها اإلداري، كما تتميز عن المؤسسات العمومية اال
إنما لتنظيم اإلدارة من خالل دفتر  ،واالقتصادتمارس نشاط تجاري غير أنها ال تخضع لقواعد السوق 

هي التي تحدد سعر المبيعات فهي تسعى لتحقيق واإلدارة  الشروط المحدد لحقوق وواجبات المتعاملين،
توفير السكن أكثر من السعي لتحقيق الربح بخالف المؤسسات المنفعة العامة وتقديم الخدمة المرتبطة ب

 العمومية االقتصادية.
وهي تعتبر من األشخاص االعتبارية ذات الطبيعة المختلطة بحيث تخضع من حيث     

نشأتها إلى التنظيم، وهذا الجانب يلحقها بالقانون العام، في حين تخضع في عالقتها مع الغير للقانون 
 .(2)الشخصية المعنوية بموجب النص الذي أنشأها الخاص وتكتسب

منذ تأسيس ديوان الترقية والتسيير العقاري كانت صالحياته األساسية تتعلق خاصة بتسيير     
المحاالت ذات الطابع السكني، ثم أصبح يقوم بصفة رئيسية بإنجاز العقارات المخصصة للسكن 

ة للدولة أصبحت مهامه تتمثل في ترقية المرفق الموجه لإليجار، وفي إطار السياسة االجتماعي
العمومي في ميدان السكن السيما بالنسبة للفئات االجتماعية األكثر حرمانا وتكلف على سبيل التعبئة 
بالترقية العقارية المبنية ولإلنابة عن أي متعامل في اإلشراف على المشاريع المسندة إليه والترقية 

إعادة  و عمليات تأدية الخدمات قصد ضمان ترميم األمالك العقارية،و  ،(3)العقارية غير المبنية
 .(4)االعتبار إليها وصيانتها وكل عملية تتوخى تحقيق مهامها

المالحظة أن أعمال الترقية العقارية جاءت ضمن المهام الثانوية التي تكون على سبيل  
ال انحرفت عن الهدف الرئ يسي من إنشاء هذه المؤسسة فإذا التبعية والمفروض أن تكون رئيسية وا 

                                                 

تدرج في : »69ص  ،68/78/6880الصادرة في  79ج ر العدد  76-80من المرسوم التنفيذي رقم  76تنص المادة  -1
 مكرر تحرر كما يلي: 9ة من الماد 79المذكور أعاله في نهاية المادة  6886/ 69/70المؤرخ في  600-86المرسوم رقم 

 «.ين الترقية والتسيير العقارياو مكرر يمارس الوزير المكلف بالسكن الوصاية على دو  9المادة 

 .070علي فياللي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص  -2
ذ نشأته على الترقية العقارية الترقية العقارية غير المبنية تعتبر نشاط ثانوي بالنسبة للديوان لهذا عمليا اقتصر دوره األساسي من -3

 المبنية. 
 .900-908ناصر لباد،المرجع السابق،ص  -
 .600 -86من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -4
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طغت أعمال التسيير واإلدارة على نشاطات الترقية العقارية وجب تعديل التسمية إلى ديوان التسيير 
 وعليه نقترح إعادة النظر في تحديد النشاطات األساسية للديوان . العقاري وترقيته،

 المؤسسة الوطنية للترقية العقارية: -9
الوطنية للترقية العقارية إلى الديوان الوطني للسكن العائلي المنشأ ترجع أصول المؤسسة   

، الذي حل محل الشركة العقارية (1)60/78/6867المؤرخ في  960 -67بموجب المرسوم رقم 
طابع اقتصادي يعد تاجرا في عالقته مع الغير، يمسك حساباته على  ذو ، وهو(2)(CIAالجزائرية )

المتضمن المخطط  6800/ 70/ 98المؤرخ في  00 -00األمر رقم  الشكل التجاري وفقا ألحكام
 .(3)الوطني للمحاسبة

على خالف الشركات التجارية التي تهدف لتحقيق الربح في العمليات التي تنجزها فإن            
ن م 98الديوان مختص بالدرجة األولى بتسهيل الحصول على المسكن العائلي عمال بنص المادة 

يكلف في إطار المخطط الوطني لتنمية االقتصادية واالجتماعية بإنجاز كل  و لمذكور أعاله،المرسوم ا
، ويكون تحت وصاية وزير اإلسكان (4)العائلي العمليات المخصصة لتملك السكن الشخصي و

 .(5)والتعمير
في المؤرخ  600-60قد تم حل الديوان الوطني للسكن العائلي بموجب المرسوم رقم            
، وقد حلت محله مقاوالت عمومية (6)سكن العائليالمتضمن حل الديوان الوطني لل 96/70/6068

الذي يحدد شروط  68/70/6860المؤرخ في  976-60محلية التي نظمت بموجب المرسوم رقم 
لتي كان ،والتي أسندت لها نفس صالحيات ا(7)إنشاء المقاوالت العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

 . (8)لسكن العائليلسها الديوان الوطني يمار 
                                                 

،الصادرة 06المتضمن إنشاء الديوان الوطني للسكن العائلي،ج ر العدد  6867/ 78/ 60المؤرخ في  960-67المرسوم رقم  -1
 .6069ص  68/78/6867في 

تنتقل إلى ديوان، في إطار التنظيم الجاري به العمل، مجموع األمالك والحقوق        » المرسوم: نفس  من 70المادة  -2
 «.وااللتزامات والهياكل والوسائل التي تعود للشركة العقارية الجزائرية التي تم حلها لتمكن من إنجاز مهمته

 .المرسوم نفس من  90لمادة ا -3
 المرسوم.  فسن نم 79المادة  -4

 المرسوم.نفس من  06المادة  -5

 .6607، ص 90/70/6860الصادرة في  07ج ر العدد  - 6
 .670، ص 99/70/6860، الصادرة في 69ج ر العدد  - 7
الت العمومية المحلية المعنية إنجاز جميع العمليات الرامية إلى او تستهدف المق» :960-60من المرسوم رقم  70نص المادة  -8

 =ول على مسكن فردي عائلي وبهذا تتولى ما يأتي:الحص
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رقية السكن العائلي االستقاللية في شكل شركات ت لمقاوالت أصبحت التسعينات نهاية بعد    
، ثم أنشأ جهاز مشترك بين (2)(EPE، وهي عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية )(1)ذات أسهم

لقانون التجاري التي تجيز لكل من من ا 088مقاوالت ترقية السكن العائلي عمال بنص المادة 
معا بهدف تسهيل نشاطهم أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة محدودة تج شخصين معنويين أو

 .االقتصادي
 .G. I. C. E. P. Lسمي هذا التجمع المصالح المشتركة لمقاوالت ترقية السكن العائلي )   

Fبعد حل هذه الصناديق عوضت بشركات قابضة وهي  (، كانت تابعة لصندوق المساهمة "البناء" ثم
عبارة عن مقاوالت عمومية والئية وبعد حل هذه الشركات أصبحت تابعة لشركات تسيير المساهمات 

 .(3)الجهوية
ثم ضم مؤسسات  99/76/9778بموجب محضر مجلس مساهمات الدولة المؤرخ في  و 

عادة تنظيم ذمتها المالية ، وأصبحت تسمى بالمؤسسة الوطنية للترقية ترقية السكن العائلي، وا 
المتعلق بتنظيم  97/76/9776المؤرخ في  70-76من األمر رقم  70عمال بنص المادة (4)العقارية

 .(5)المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها
 

                                                                                                                                                    

ية ــــــات المحلــــــين والجماعــــواء لدى المترشحــــــها ســــــــار هدفـــــــــــي إطــــــها فــــــيام بـــــــجمع األموال الالزمة لتنفيذ العمليات الجاري الق-=
 المؤسسات المالية المختصة.أو 
 صة لدى المؤسسات المالية بجميع حصص المترشحين والجمعيات والجماعات المحلية.فتح حسابات خا -
تمويله المسبق في إطار اتفاقية مالية تحدد مبلغ األموال الموجودة   أو التدخل ببرنامج المساكن، تقوم مؤسسة مختصة بتمويله  -

 وكيفيات استعمالها ودفعها وصيغ بيع المساكن حسب شروط تمويلها.
 تناء األراضي الضرورية وتهيئتها لتحقيق أهدافها للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك فيما يخصها. اق -
ن مع او الجماعية وتجزئتها طبقا للقانون المعمول به وبالتعأو تنفيذ برامج تجهيز األراضي المخصصة لبناء المساكن الفردية -

 الجماعات المحلية.
 ساعدتها إداريا وتقنيا.نيات وماو تكوين جمعيات وتع -
 «.نياتاو التنازل عند الحاجة بصفة إجمالية عما أنجز من مشاريع المساكن للتع -

 من القانون التجاري المعدل والمتمم . 860 – 867المواد  - 1

 .908ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 2
 .908نفس المرجع،ص  - 3
دلة في نشاط الترقية العقارية، مذكرة ماجستير، تخصص قانون العقاري،جامعة آسيا دوة ، صندوق الضمان والكفالة المتبا - 4

 .08،ص 9769،فيفري 79البليدة 
ج  خوصصتها، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها و 97/76/9776المؤرخ في  70-76األمر رقم  - 5

 .99/76/9776المؤرخة في  00ر العدد 
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 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره: - 0
 تنشأ» :69/70/6886المؤرخ في  606-86قم من المرسوم التنفيذي ر  76تنص المادة    

 السكن تحسين وكالة به المعمول للتشريع وفقا وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة شكل في
 .الوكالة النص صلب في وتدعى وتطويره

 .(1)«المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية وتتمتع العمومي المرفق بمهمة الوكالة تقوم
جرة في عالقتها مع الغير تخضع لقواعد القانون التجاري، وتمسك المحاسبة تعد الوكالة تا   

على الشكل التجاري طبقا للقوانين واألنظمة المتعلقة بالمخطط الوطني للمحاسبة تمارس مهامها تحت 
المساهمة في حل مشكل السكن السيما  ،الهدف من إنشائها هو(2)وصاية الوزير المكلف بالسكن

االجتماعية المحدودة والمتوسطة الدخل، إضافة إلى ترقية السوق المتعلقة بالعقار  بالنسبة للفئات
عادة  صالحها وا  المبني وغير المبني والقضاء على السكن غير الصحي وتحديث األنسجة القديمة وا 
            الهيكلة العمرانية، إنشاء مدن جديدة، إعداد أساليب بناء مستحدثة من خالل برنامج عملها 

       نشرها على نطاق واسع اتجاه المتعاملين في سوق العقار المبني  تصور المعلومة و تطورها، و و
 من نفس المرسوم المذكور أعاله. 79غير المبني استنادا لنص المادة  و

كما يمكن للوكالة أيضا المشاركة مع أطراف أخرى في إنشاء شركة في هذا المجال فمثال تم   
         لبركة للتنمية العقارية مع بنك البركة في إطار إنشاء سكنات في صيغة البيع إنشاء شركة ا

        باإليجار، بحيث تتكفل بهذه العملية بالتنسيق مع أشخاص عمومية، كما كانت تعتمد على تمويل 
التي مشاركة في عمليات اإلنجاز بالتنسيق مع صندوق الوطني للتوفير واالحتياط، غير أنها هي  و

،واليوم أصبحت تتكفل بإنجاز السكنات الترقوية (3)تتكفل بإجراءات تسويق السكنات وبيعها للمواطنين
 المدعمة والعمومية، وتوسع نطاق المهام الموكلة لها بتوسع نشاط الترقية العقارية.

 
 
 

                                                 

ج ر  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، 69/70/6886المؤرخ في  606-86يذي رقم المرسوم التنف - 1
 .666،ص 98/70/6886،الصادر في 90العدد 

الذي يحدد  67/79/9760، والمحدد هيكلتها بموجب القرار المؤرخ في 606-86من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  - 2
 .666ص  ،76/70/9760المؤرخة في  69لة في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ج ر العدد التنظيم الهيكلي للوكا

 .988، 986ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 3
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 الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري: -5
، واستنادا (1)90/70/9770مؤرخ في  668-70م المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رق  

 المعنوية بالشخصية تتمتع وتجاري صناعي عمومي طابع ذات عمومية مؤسسة هي76للنص المادة 
 .المالي واالستقالل
 الطابع ذات للمؤسسات خالفا االستثمارات بترقية المكلف الوزير لوصاية الوكالة تخضع  
وهذا يرجع لطبيعة نشاط هذه الوكالة  السكن، لوزارة تخضع تيوال فيها التفصيل سبق التي المختلط

التي تهمنا  78، غير أن نص المادة (2)المرتبط أساسا باالستثمار في كل من العقار االقتصادي أساسا
 المسير للتشريع طبقا »: تنص بحيث من هذا المرسوم تعطي للوكالة صفة المتعهد بالترقية العقارية،

 األمالك الكتساب والمؤهلة العقارية، بالترقية المتعهد صفة للوكالة اإلقليم تهيئةو   العقاري للنشاط
 إنتاج نشاطات ممارسة إطار في الستعمالها وتجزئتها تهيئتها بعد مجددا عنها التنازل بغرض العقارية
 .«والسلع الخدمات

 المرسوم من الثانية قرةالف 79 المادة نص في العقارية الترقية نشاط مفهوم إلى بالرجوع         
 محالت تكون أن ممكن النشاط هذا موضوع العقارية األمالك فإن( الملغى) 29-39 رقم التشريعي

استعمال صناعي، وعلى هذا األساس اعتبر المشرع هذه الوكالة متعامال في الترقية العقارية ما  ذات
في إنتاج الخدمات والسلع، غير أنه  لم يتنازل عن العقار الصناعي وتهيئته وتجزئته بهدف استثماره

 من ناحية العملية لم تلعب دورا بصفتها مرقي عقاري في إطار نشاطات الترقية العقارية.
فإن المشرع قد حدد مجاالت تخصيص  70-66من القانون رقم  60أما نص المادة  

طرق استغالل هذا  قد حدد 70-76المشاريع العقارية مستثنيا المجال الصناعي، كما أن األمر رقم 
من مجال تطبيق أحكام هذا األمر القطع  79العقار عن طريق االمتياز واستثنى في نص المادة 

األرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، واستثنت الترقية العقارية ذات الطابع 
 07/69/9760مؤرخ في ال 67-60من القانون رقم  86التجاري في وقت الحق بموجب المادة 

المؤرخة في  966-60من المرسوم التنفيذي رقم  76،و المادة 9760المتضمن قانون المالية لسنة 

                                                 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،  90/70/9770المؤرخ في  668-70المرسوم التنفيذي رقم  - 1
المؤرخ في  698-69المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  90/70/9770المؤرخة في  90ي، ج ر العدد ويحدد قانونها األساس

 .60ص  90/70/9769،الصادرة في 60،ج ر العدد 68/70/9769
 .668-70من المرسوم التنفيذي رقم  0، 8، 0، 0، 0المواد  - 2
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المحددة لشروط و كيفيات منح االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل على األراضي  98/67/9760
 .(1)ة ذات الطابع التجاريالتابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العقاري

المؤرخ في  698-69من المرسوم التنفيذي رقم  70أما بالرجوع إلى نص المادة  
المذكورة أعاله  78التي تعدل المادة  668-70المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  68/70/9769

 يأتي:للوكالة صفة المرقي العقاري وهي مؤهلة بهذه الصفة للقيام بما »:(2)كما يلي
 مخصص آخر فضاء وكل النشاطات ومناطق صناعية مناطق إلنجاز العقارية لألوعية تهيئة -

 .االقتصادي للنشاط
      مباشرة بصفة للقيام أيضا مؤهلة وهي ومكاتب وحرفي وتجاري صناعي طابع ذات بيانات إنجاز -
 .«أعاله المذكورة والفضاءات المناطق بتسيير مباشرة غير أو

قد أضاف لمهام الموكلة للوكالة مهمة إنجاز بنايات ذات طابع تجاري وحرفي ومكاتب وعليه ف 
من القانون رقم  60مهنية التي تدخل ضمن مجاالت التخصيص المحددة حسب مفهوم نص المادة 

لنستثني العقار الصناعي، ولهذا فهي تكتسب صفة مرقي عقاري ويطبق عليها أحكام هذا  70 -66
المذكور أعاله بحذف العقار  78يم المنظمة له، غير أننا نقترح تعديل نص المادة القانون والمراس

الصناعي المستثنى، كما أنه أصبح يشترط الحصول على اإلعتماد لممارسة نشاطات الترقية العقارية 
فهل يمنح اإلعتماد لهذه الوكالة بقوة القانون وتسجل  70-66من القانون رقم  70عمال بنص المادة 

 ن الجدول الوطني للمرقين العقارين؟ .ضم
بخالف المؤسسات ذات الطبيعة المختلطة التي سبق التطرق إليها فإن للوكالة مهام إضافية  

وتمارسها بصفة أساسية ألنها األصل في غرض إنشائها والمتعلقة بتسيير وترقية والوساطة والضبط 
الصناعية والمناطق النشاطات أوفي كل فضاء العقاري ألمالك الخاصة للدولة الموجودة في المناطق 

، وتهيئة األوعية العقارية إلنجاز مناطق الصناعية ومناطق النشاطات (3)مخصص للنشاط االقتصادي
                                                 

حدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة الم 76/78/9776المؤرخ في  70-76من األمر رقم  79المادة  - 1
،والمعدلة 70، ص 70/78/9776المؤرخة في  08لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد 

 06د ، ج ر العد9760المتضمن قانون المالية لسنة  07/69/9760المؤرخ في  67-60من القانون رقم  86بموجب المادة 
المحدد لشروط وكيفيات منح  98/67/9760المؤرخ في  966-60والمرسوم التنفيذي رقم  90،ص 06/69/9760الصادرة في 

االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات 
 .70/66/9760مؤرخة في ال 06ر العدد  الطابع التجاري،ج

 .  60ص  ،668-70المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  68/70/9769المؤرخ في  698-69المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .668-70من المرسوم التنفيذي رقم  70المعدل للمادة  698-69من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  - 3
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نجاز بناءات ذات طابع  وكل فضاء آخر مخصص للنشاط االقتصادي وتسيير هذه المناطق وا 
 .(2)رية لحساب كل المالكين، كما يمكن لها أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقا(1)صناعي

بالرغم من حذف إنجاز بناءات ذات طابع صناعي من نشاطات الترقية العقارية غير أن  
المشرع أبقى للوكالة صفة مرقي العقاري كونه أسند لها مهمة إنجاز بناءات ذات طابع تجاري وحرفي 

 ولم العقارية الترقية شاطاتر في ن، غير أنها عمليا ال تلعب دو (3)ومهني، ووسع في المهام الموكلة لها
ن المجال هذا في انجازات لها تسجل  للعقار اهتمامها كل وجهت بذلك،كونها لها يسمح القانون كان وا 

ن اإلقتصادي شيا تما الوكالة هذه من عقاري مرقي صفة حذف نقترح ولهذا ،(4)شاء مناطق صناعيةوا 
وال يمنع هذا من اإلستعانة  70-66كام القانون رقم مع الدور العملي الفعلي التي تقوم به ومضمون أح

 بمرقين عقارين إلنجاز البناءات المحتاجة إليها هذه الوكالة.

 :Assure-Immoركة الترقية العقارية تأمين عقار ش -6

قبل ظهور هذه الشركة كان الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط يلعب دورا مهما في تمويل  
في انجاز سكنات ترقوية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع المشاريع السكنية و 

المؤرخ في  990-80من القانون رقم  79بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي طبقا لنص المادة 
المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، يعتبر تاجر في  67/76/6880

 .(6)بنك في شكل شركة مساهمة ، وهو(5)عالقته مع الغير
و له دورا في تنمية االستثمار وذلك بإعطاء قروض مقابل تقديم ضمان مع احتساب نسبة  

 (7)هـــتوسيع ن أوـــــاء مسكـــبن راء أوـــــالسيما ش دة مجاالت،ــــالفوائد التي تمنح من أجل استغالله في ع
                                                 

 .668-70من المرسوم التنفيذي رقم  78المعدل للمادة  698-69م من المرسوم التنفيذي رق 70المادة  - 1
 .668-70من المرسوم التنفيذي رقم  70المعدل للمادة  698-69من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  - 2
 .698-69من الملحق دفتر أعباء التبعات الخدمة العمومية من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  - 3
المتضمن قانون المالية التكميلي فإن المشرع قد  90/70/9760المؤرخ في  76-60من األمر رقم  06وجب المادة إال أنه بم -4

شترط موافقتها في منح يعد ي قلص من المهام الموكلة لهذه الوكالة ليصبح دورها يقتصر على إنشاء المناطق الصناعية فقط، ولم
 . 90/70/9760المؤرخة في  07العدد  عقود اإلمتياز إلستغالل العقار الصناعي، ج ر

 .686،ص 06/69/6880، الصادرة في 88ج ر العدد  ،990-80من القانون رقم  79الفقرة  79المادة  - 5
الصادر عن  78/70/6880المؤرخ في  76-80بموجب المقرر رقم  68/70/80أصبح بنكا وشركة ذات مساهمة بتاريخ  - 6

 .90/70/6880ك وبموجب العقد التوثيقي المؤرخ في البنك المركزي المتضمن اعتماد بن
 .078ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -

7- Ait Oufella Boussad, op cit, P 13, 14. 
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جزئية  ، شراء بصفة كلية أو(1)ترقوية ز سكنات اجتماعية وتهيئته، إضافة إلى تمويل عملية إنجا أو
لكل دين ناتج عن قروض  بدون ضمان سالمة العناية من طرف البائع لكل دين عقاري أو بضمان أو

 .(2)تتعلق بالبناء
 70-80)الملغى ( والمرسوم التشريعي رقم  70-68ما يهمنا أنه في ظل القانون رقم  

نجاز سكنات ترقوية، ولهذا )الملغى( لعب الصندوق دو  را هاما في تجسيد نشاطات الترقية العقارية وا 
يعتبر من أهم المتعاملين في المجال العقاري، وفي هذا الصدد تم إنشاء فرع شركة تابعة للصندوق    
وهي شركة المساهمة تسمى شركة الترقية العقارية للمدخرين، والتي عدلت تسميتها إلى شركة الترقية 

    ، (Société de promotion immobilière par abréviation CNEP Immo) (3)ريةالعقا
   و لجأ الصندوق لهذه الصيغة ألخذ زمام المبادرة والقيام بمشاريع الترقية العقارية بصفته رب العمل 

    ثم تم حلها من الصندوق  و إنجاز سكنات و بيعها لمدخري الصندوق  و تمويلها في نفس الوقت،
ليقتصر دور الصندوق على التمويل Assure-Immoو عوضت حاليا بشركة تأمين العقار 

          المقترضين دون إنجاز بناءات في إطار نشطات الترقية العقارية كما كان يقوم به في  
 ، لتقوم هذه الشركة بإنجاز السكنات الترقوية بصفتها مرقي عقاري.(4) السابق

 اص:المرقي العقاري الخ –ب
بعد أن تم فتح المجال للمبادرة الخاصة تماشيا مع سياسة تحرير السوق العقارية، تعمل      

سواء كان  السلطات العمومية على تشجيع المرقي العقاري الخاص لالستثمار في قطاع السكن،
، (5)غيرمعنويا بصفته صاحب الحق والمدين بالحق يتحمل التزامات قانونية اتجاه ال يا أوــشخصا طبيع

 وفيما يلي نفصل في كل واحد من الصفتين:
 
 

                                                 
1- Najib Matoui, op cit, P 45, 46. 

       ون رقم من القان 00و 07والمادتين  990-80من القانون رقم  76راجع المهام األساسية للصندوق وفق لنص المادة  - 2
 .70،ص 96/78/9770، الصادرة في 09المتعلق بالنقد والقروض، ج ر العدد  98/76/9770المؤرخ في  70-66
 .067ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 3
 .600، ص 9766شر،الجزائرإيمان بوستة ، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر،دار الهدى للن - 4

عن الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط ولم تعد فرع تابع له حتى ال يطالب هذا األخير   Assure-Immoةشركاستقلت هذه 
 شركة،لتتحمل تمويل مشاريعها الترقوية وكافة االلتزامات المترتبة عليها.بالديون المترتبة عن هذه ال

 .08كتاب، ص ، المؤسسة الوطنية لل6860محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق، لسنة  - 5
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 المرقي العقاري شخص طبيعي: -1
سمح المشرع الجزائري أن يكتسب كل شخص طبيعي صفة مرقي عقاري عمال بنص المادة  

، غير أنها اشترطت عليه الحصول على االعتماد وتسجيله في 70-66من القانون رقم  60الفقرة  70
دول الوطني للمرقين العقاريين كما رأينا سابقا بهدف محاربة المنتحلين لهذه السجل التجاري والج

 . (1)الصفة، وليتخذها مهنة معتادة له بحيث يمنع عليه ممارسة أي نشاط آخر مدفوع األجر
قد اشترط المشرع أيضا الكتسابه هذه الصفة الجنسية الجزائرية وعليه ال يمكن منح االعتماد  

وهذا يخالف المبدأ األساسي الذي يقضي بأن يكون لألشخاص الطبيعيون  لشخص طبيعي أجنبي
والمعنيون األجانب نفس المعاملة التي يحض بها األشخاص الطبيعيون والمعنيون الجزائريون من حيث 

 69-80من المرسوم التشريعي رقم  06الحقوق وااللتزامات فيما يخص االستثمار عمال بنص المادة 
 .(2)70-76ألمر من ا 60والمادة 

 :المرقي العقاري شخص معنوي -2
، وهم مجموعة من األشخاص يتحدون (3)اعتباري قد يكون المرقي العقاري شخص معنوي أو 

شخص  مجموعة من أموال مرصودة لغاية معينة، وهو أو للقيام بنشاطات مشتركة وألغراض مختلفة،
وأعترف له القانون بالقدر على  ،(4)ال بالعقلليس له كيان مادي إنما وجود معنوي ال يمكن إدراكه إ
ذمة مالية إال في حدود هذا الغرض،وال تمنح  اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، وال تكون له أهلية أو

شخص قائم بذاته ومستقل عن األشخاص  ، وهو(5)له الشخصية القانونية إال لتحقيق هذا الهدف
 .(6)المكونين له

                                                 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  70و 79المادة  -1
المتعلق بترقية االستثمار، وقد ألغي هذا األخير وعوض باألمر  70/67/6880المؤرخ في  69-80المرسوم التشريعي رقم  - 2

 99/76/9776المؤرخة في  00المتعلق بتطوير االستثمار، ج ر العدد  97/76/9776المؤرخ في  70-76رقم 

من  70من القانون المدني اصطالح الشخص االعتباري أما في نص المادة  07المشرع الجزائري يستعمل في نص المادة  - 3
ن كال من المصطلحين بمعنى واحد. 66-70القانون رقم   أطلق عليه اصطالح الشخص المعنوي وا 

 .906، 900نظرية الحق، المرجع السابق، ص علي فياللي،  - 4
ي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، بدون رقم طبعة، دور النشر العالمية، طبع المؤسسة الوطنية او مدي فريدة زو مح - 5

 .670، 670، ص 9777رغاية، الجزائر، لسنة الللفنون المطبعية، وحدة 
 .906علي فياللي، المرجع السابق، ص  - 6
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لى جمعيات ال تهدف (1)نها إلى شركات تسعى إلى تحقيق الربحوتنقسم بحسب الغرض م  ، وا 
لذلك والتي نستثنيها من الدراسة كون نشاطات الترقية العقارية تعد أعماال تجارية تخضع لقانون 

 ويعتبر الربح عنصر جوهريا فيها. المضاربة
ع اقتصادي الشركة هي عبارة عن تجمع فيما بين األشخاص واألموال مهامها إنجاز مشرو  

أكثر باستثناء الشركة ذات المسؤولية  مشترك سعيا وراء الربح، فال تقوم الشركة إال بين شريكين أو
 .(2)عدة أشخاص المحدودة التي أجاز أن تؤسس من قبل شخص واحد أو

من  70الفقرة  79تعتبر الشركات التجارية عمال تجاريا بحسب الشكل عمال بنص المادة 
من نفس القانون التي عدلت فقرتها الثانية بالمرسوم التشريعي رقم  000ونص المادة القانون التجاري 

 98/78/6800المؤرخ في  08-00المعدل والمتمم لألمر رقم  90/70/6880المؤرخ في  80-76
تعد شركات تضامن وشركات المحاصة وشركات ذات مسؤولية المحدودة » المتضمن القانون التجاري:

وعلى المرقي العقاري اختيار أحد  ،(3)«التجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها وشركات المساهمة
 .(4)األشخاص المحددة في نص هذه المادة حسب الغرض من إنشائها والرأس المال المجمع

قد تكون شركة مدنية ولكون موضوعها مدنيا نستبعدها من الدراسة إضافة إلى التعاونيات 
          رقم التشريعي المرسوم أحكام تلغى » :70-66من القانون رقم  67دة العقارية، بحيث تنص الما

 02 المادة باستثناء والمتمم المعدل العقاري بالنشاط المتعلق 20/29/0339 في المؤرخ 39-29
 «.العقاري التعاون بتنظيم المتعلق 09/02/0327 في المؤرخ 30-27 رقم األمر أحكام وكذا منه،

 التعاون بتنظيم المتعلقة األحكام أن نفهم يجعلنا 02 المادة االستثناء بعد جاء الذي الربط إن
 عرض يؤكده ما وهذا ذلك خالف المشرع قصد أن غير اإللغاء، من مستثناة األخرى هي العقاري
بحيث طالبت إلغاء قانون التعاونيات العقارية  24-00 رقم قانون لمشروع التمهيدي للتقويم األسباب
 .(5)التشريع عرفه الذي بالتطور مقارنة قديما طابعا تكتسي صبحتأ كونها

                                                 

 .678ي، المرجع السابق، ص او محمدي فريدة زو  - 1
القواعد  شركة،العناصر الموضوعية الخاصة بعقد ال لحسن بن شيخ آث ملويا، بحوث في القانون، )أحكام الطالق وأسبابه، - 2

 .88، 80ص  ،9777، دار هومة، الجزائر، لسنة مقدمات التنفيذ( األساسية لنظرية اإلثبات في المنازعات المدنية واإلدارية،
 6888الجزائر،  األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري(، الطبعة الثالثة، بن عكنون،نادية فضيل، القانون التجاري، ) - 3

 .670ص 
4- Tayeb Belloula; Droit des sociétés premiére édition, Berti éditions,Alger, 2006, P 87.  

 .79، ص 70-66مشروع القانون عرض األسباب لقانون رقم  - 5
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الصادرة عن المديرية العامة ألمالك الدولة المؤرخة في  70907أيضا التعليمة رقم  
 القانون من 02 المادة أحكام أن انتباهكم يجلب آخر جانب من...»التي تضمنت: 78/78/9766
 المؤرخ 30-27 رقم األمر في عليها المنصوص لكت ألغت 02/20/0200 في المؤرخ 24-00 رقم
 المتبادلة التجارية العقود فقط تبقى وعليه العقاري، التعاون بتنظيم المتعلق 09/02/0327 في

 تم التي العقارية األمالك على المنصبة قانونا المؤسسة العقارية التعاونيات قبل من المنجزة بعمليات
 قابلة 02/20/0200 في المؤرخ 24-00 رقم القانون طبيقت تاريخ 22/29/0200 قبل اكتسابها
 رقم األمر أحكام بموجب الممنوحة المزايا من دائما وتستفيد العقاري التعاون نظام ظل في لإلشهار

 المالية قانون في عليها المنصوص تلك وكذا سابقا، المذكور 09/02/0327 في المؤرخ 27-30
 .العقاري اإلشهار رسم من اإلعفاء يخص فيما 0302 لسنة

 حتى القانوني بوجودها تحتفظ 27/29/0200 قبل للقانون وفقا المنشأة العقارية التعاونيات
 .(1)...«األساسي قانونها في جاء لما وفقا حلها يتم

          بإضافة العبارة وتلغى أيضا أحكام األمر رقم 67لهذا نقترح إعادة صياغة نص المادة   
الغموض  المتعلق بتنظيم التعاون العقاري، حتى تزيل كل لبس أو 90/67/6808المؤرخ في  08-89

 89-08من األمر رقم  79في فهم نص هذه المادة. ويقصد بالتعاونية العقارية استنادا لنص المادة 
 أشخاص ذات مدنية شركة هي العقارية التعاونية إن » بصفتها كانت تنشط في مجال الترقية العقارية:

 .العائلي السكن ملكية على الحصول على المساعدة هو األساسي هدفها متغير، مال ورأس
 :أعضائها لصالح التالية بالعمليات القيام الصدد هذا في ولها 

 صالحة عقارية لمجموعات العقاري والتسيير الترقية ديوان عند من الشراء االقتضاء عند أو البناء -
 بها الحقة مشتركة مصالح وجود احتمال من فردية لومناز  جماعية عمارات من ومكونة للسكن
 .للمشتركين إيجار شكل على أو مشتركة كملكية وممنوحة أجزاء إلى ومقسمة

 ويمكن الكيفية، بهذه المقسمة العقارية المجموعات أو العقارات من المشتركة األجزاء وصيانة تسيير -
 :يلي بما القيام الصدد هذا في لها
 .الشركة أمالك حول للمرقين الضمانات كل وتقديم ضاتاالقترا كل عقد -
 «.الشركاء لفائدة االقتصاد من قدر أقصى مع الشركة هدف لتحقيق الصالحة العمليات بكل القيام -

                                                 

 . 79، ص 78/78/9766المؤرخة في  70907التعليمة رقم  ية العامة ألمالك الدولة،وزارة المالية، مدر  - 1
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 بصفة السكنات إنجاز تشجع أصبحت السكن برامج ومراقبة توجيه تتولى الدولة كانت بعدما 
، وتقديم المساعدات (1) 6808مال بالميثاق الوطني لسنة التعاونيات العقارية ع بواسطة أو فردية

غير أنها اليوم تستبعد تدخل التعاونيات العقارية في نشاط الترقية  ،(2)المالية والتقنية لهذا الغرض
العقارية،وبرأينا يرجع السبب إلضفاء الطابع االقتصادي والتجاري على العمليات المتعلقة بالسكن 

المرتبطة بالترقية العقارية والتخلي عن الطابع االجتماعي الذي كان يتالءم أكثر مع والمشاريع العقارية 
النظام االشتراكي وال يتواكب مع التطور التشريعي واألحكام المنظمة لنشاط الترقية العقارية والنظام 

 .(3)الليبرالي
هذه المهنة لم تكن  بالرجوع إلى تطور مهنة المرقي العقاري في التشريع الفرنسي نجد أن نشأة 

معروفة بالشكل الحالي،حيث كان المالك يشترون األرض ويوكلون مقاولين إلنجاز سكنات خاصة 
بهم، ثم تطور األمر فأصبحت توكل عملية اإلنجاز لشركات البناء بإشراك المشترون على أن تقسم 

همة إلى المرقي العقاري بينهم وفقا لنظام الملكية المشتركة بهدف ضمان حقوقهم،ثم أسندت هذه الم
الذي يلتزم لصالح رب العمل بتشييد بناء حسب التصميم والبرنامج المحدد بموجب عقد الترقية 

معنوي في شكل مقاولة فردية  ، ويكون إما شخص طبيعي أو(4)العقارية، وأضفى عليها الطابع التجاري
عام  كما قد يكون شخص خاص أو، (5)تعاونية لإلنشاءات في شكل شركة مدنية شركة تجارية أو أو
 .(6)شبه عمومي أو

المالحظ أن المشرع الفرنسي وسع من النطاق الشخصي لهذه المهنة، كما لم يستثني  
التعاونيات العقارية بهدف تشجيع كل شخص له مؤهالت التدخل في عملية اإلنجاز بموجب عقد 

،بخالف (7)رب العمل ومبادرة المرقي العقاريالترقية العقارية دون تحديد لشروط تاركا مسألة االختيار ل
المشرع الجزائري الذي ضيق من هذا المجال وحدد شروط االلتحاق بالمهنة كونه أدرك أن عليه حسن 
اختيار المرقين العقاريين حتى تتحسن نشاطات الترقية العقارية متأثرا بما أفرزته السنوات الماضية من 

 عدم احترام لقواعد المهنة. 
                                                 

، الصادرة في 86المتضمن نشر الميثاق الوطني، ج ر العدد  70/70/6808المؤرخ في  08-08الميثاق الوطني رقم -1
 . 6، 0هـ الفقرة  – 6الباب السابع، سادسا  ،07/70/6808

 .600ص  ناصر لباد، المرجع السابق، -2
 .79، ص 70-66هذا ما يؤكده عرض األسباب المتعلقة بمشروع قانون رقم  -3

4- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin, op cit, P 105 

5- Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, op cit, P 07. 

6-Ibid., P 9, 10. 

7- Najib Matoui, op cit, P 9, 32. 
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تبر المشرع المغربي المرقي العقاري صاحب المشروع مثل المشرع الجزائري يحتفظ بحقوقه يع  
 66-68وصالحياته إلى غاية انتهاء األشغال ويكون خاضعا للقانون العام والخاص عمال بالفصل 

 .(1)من قانون االلتزامات والعقود المعدل والمتمم 866. 9والفصل 
بدوره كان في بداية األمر يسيطر القطاع العام على السكن عن أما بالنسبة للتشريع التونسي ف 

، وشركات ذات طابع عمومي تهدف إلى إنجاز وتهيئة وتسيير العقار (2)طريق هيئات عامة لإلنشاءات
( هدفها بناء سكنات اجتماعية وتمويلها والتي SNITبعد االستقالل تم إنشاء الشركة الوطنية العقارية )

نجاز سكنات CNELالشركة الوطنية المكلفة بالسكن ) عدلت تسميتها إلى ( التي تهدف إلى تمويل وا 
شراف الدولة، وبعد تنظيم اإلطار  إلى جانب التعاونيات العقارية التي كانت تعمل تحت رقابة وا 

وضبط التزاماته وطرق التمويل وفتح المجال  6800القانوني لمهنة المرقي العقاري من خالل قانون 
لعقارية الخاصة أصبح للمرقي العقاري المعتمد الحق في االمتيازات الممنوحة في هذا للترقية ا

اإلطار،لكن تحت رقابة إدارية ابتداء من إنشاء شركات الترقية العقارية إلى غاية انتهاء األشغال 
 والحصول على شهادة حسن اإلنجاز.

ن الواقع العملي أفرز شركات أمام غياب تنظيم تشريعي لمهنة المرقي العقاري في مصر، فإ  
إسكان في شكل تجاري تسعى لتحقيق الربح من وراء بيع العقارات تحت اإلنشاء أوفي شكل جمعيات 

 .(3)لم تكتسب صفة التاجر اإلسكان التعاونية بهدف توفير مساكن ألعضائها حتى ولو
تنظيمه لنشاط  من خالل هذه المقارنة يستشف أن المشرع الجزائري خطى خطوة إيجابية عند 

الترقية العقارية وأشكالها تماشيا مع سياسة تشجيع القطاع الخاص للمبادرة في نشاطات الترقية العقارية 
 أضفى عليه الصفة التجارية لتكون مهنة معتادة و بشرط الحصول على االعتماد واحترام قواعد المهنة،

مرتبطة فقط باألشخاص الذين تتوفر له، غير أنه ضيق في النطاق الشخصي الكتساب هذه الصفة ال
 فيهم الشروط المحددة قانونا.

مهما كان الشكل الذي يتخذه المرقي العقاري، سواء كان طبيعي أو معنوي، عام                 
أو خاص، فإن بقاءه أصبح مرتبط بالحصول على إعتماد لممارسة نشاطات الترقية العقارية وقيده في 

                                                 

المتعلق بالتبادل االلكتروني  00-70لتزامات والعقود وفقا آلخر التعديالت المستحدثة المرخصة بالقانون رقم قانون اال -1
 .690ص  ،9778لى، سلسلة المعرفة القانونية للجميع، دار اإلنماء الثقافي، المغرب، و للمعطيات القانونية طبعة األ

 .HLMلبناء من أجل إنجاز متوسط وشركات ا HBMإضافة إلى شركات بناء لسوق الجديدة  -2
- Abdelwahed Rebaϊ, op cit, P 4, 

 .00المرجع السابق، ص  دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء،و سمير عبد السميع األ -3
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ن العقارين ليعمل تحت إشراف ومتابعة المجلس األعلى  لمهنة المرقي العقاري الجدول الوطني للمرقي
الذي يمثل كل األشخاص المنتسبين لهذه الصفة، ولهذا قد نعرف تغير في بقاء صفة المرقي العقاري 
بالنسبة لألشخاص المعنوية أو الطبيعية المحددين أعاله بالنسبة لمن لم يطلب اإلعتماد وفقا ألحكام 

المحدد لكيفيات منح االعتماد لممارسة  97/79/9769المؤرخ في  60-69رسوم التنفيذي رقم الم
، و إختار ممارسة نشاط (1)مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقارين

رية لهذا قد آخر مدفوع األجر،ألن األحكام السابقة لم تكن تمنع من ممارسة نشاط آخر مع الترقية العقا
 70يمارس هذا النشاط بصفة دائمة أو عرضية أو مسموح له القيام به في أي وقت، بخالف المادة 

فإنها تشترط على المرقي العقاري المعتمد أن يتخذها مهنة معتادة  60-69من المرسوم النتفيذي رقم 
 له بصفة دائمة دون ممارسة نشاط آخر مدفوع األجر.

ري يكتسب الصفة التجارية فإنه يترتب عليه الخضوع لاللتزامات حيث أن المرقي العقا 
دارة  المفروضة على التجار وفقا ألحكام القانون التجاري، بهدف تسهيل التسيير المهني لعمله وا 
نشاطه، وفيما يلي سنفصل في الشروط الواجب توفرها في المرقي العقاري وفقا للقواعد العامة في 

ثم نتطرق لكل االلتزامات التي يلتزم  وافقها مع القوانين المنظمة لهذا النشاط،القانون التجاري ومدى ت
 والتي من خاللها يمكن مراقبته وتتبعه. بها بصفته تاجرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ج ر  98/79/9760المؤرخة في  88-60المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  98/79/9769المؤرخة في  66ج ر العدد -1
 .78/70/9760المؤرخة في  60العدد 
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 الفرع الثاني
 الخضوع إلى أحكام القانون التجاري

خضوعه إلى  70-66يترتب على اعتبار المرقي العقاري تاجرا وفقا ألحكام القانون رقم       
، وبموجبها (6)القواعد التي تنظم القانون التجاري والمراسيم التنفيذية التي تنظم الممارسات التجارية 

يجب أن تتوفر في التاجر الشروط القانونية الالزمة للقيام باألعمال التجارية، كما عليه أن يخضع لكل 
 االلتزامات المحددة قانونا.

 في المرقي العقاري بصفته تاجرا: الشروط الواجب توفرها-أوال
هناك أشخاص بحكم مهنتهم يمارسون أعماال تجارية وأحيانا نشاط من نشاطات الترقية        

مرقين عقارين مثل الوكيل العقاري والمقاولين والمهندسين، فبالرغم  العقارية لكنهم ال يعتبرون تجارا أو
منية اتجاه المشتري لكن تبقى مساهمتهم فرعية من أن القانون أوجب عليهم بعض التزامات التضا

يستثمر ما  ، فهو(9)وثانوية ومكلمة لتجسيد المشروع العقاري مقابل أتعاب خدمات وليس مقابل أرباح
 .(0)اكتسبه من علم وخبرة مهنية وفنية وتقنية

تجارية  كما أن القانون قد ينفي الصفة التجارية على بعض األعمال بالرغم من اعتبارها       
، ولهذا اشترط المشرع جملة من شروط إلضفاء الصفة (0)التبعية الشكل أو بحسب الموضوع أو

 التجارية نلخصها في النقاط التالية:
 :ممارسة األعمال التجارية على وجه التكرار-أ

يشترط القانون التجاري ممارسة األعمال التجارية بصفة اعتيادية وليس بصفة عرضية،        
ن من القانون التجاري، 76ما نستشفه من تعريف التاجر في المادة  وهذا  في يرد لم الشرط هذا كان وا 

                                                 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -0
ل التي تقوم على فكرة التوسط في او األعمال التجارية تقوم على نظرية المضاربة من خالل البحث عن الفائدة ونظرية التد -5
 .ل الثرواتاو تن
 .006، 608ع السابق، ص قانون األعمال، المرج علي غانم، الوجيز في القانون التجاري، و -
المتعلق بشروط  76/70/6860المؤرخ في  70-80كمهنة المهندس المعماري المنظمة بموجب المرسوم التشريعي رقم  - 2

المؤرخ في  70-70المعدل والمتمم بموجب القانون  09اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر العدد 
 .60/76/9770الصادر في  06، ج ر العدد 70-80بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم المتضمن إلغاء  60/76/9770

 . 670، 80، 80نادية فوضيل، القانون التجاري، المرجع السابق، ص  - 4
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، غير (1)العقارية المشاريع في المبادر األخير هذا يكون بأن اكتفى بحيث العقاري المرقي لمهنة تعريفه
هنة أخرى وكل تغير ، بحيث يمنع عليه مزاولة م(9)أنه بصفته تاجر عليه أن يتخذها مهنة معتادة له

تغيير المسير يؤدي إلى بطالن االعتماد  في شكل وتسمية وعنوان الشركة خالل ممارسة نشاطه أو
من القانون  99عمال بنص المادة  بحكم القانون، ما لم يطلب تجديدها طبقا للشروط القانونية المحددة

 .70-66رقم 
 :(9)القصد باتخاذها مهنة معتادة له -ب

 أن تكون مصدر رزقه الرئيسي بصفة مستقلة حتى يتحقق شرط االمتهان، فهو القصد      
محل االعتبار على أساس أن تجارة تقوم  وهو ،(0)المسؤولية يعمل لحسابه الخاص ويتحمل التبعية و

 على مبدأ الثقة واالئتمان في المعامالت التجارية. 
 عدم استبعاد المشرع الشخص من طائفة التجار:-ج

من القانون التجاري اكتسابه الصفة التجارية ما لم يقضي  76بحيث اشترطت المادة        
القانون بخالف ذلك، فإذا وجد نص تشريعي يمنعه من اكتساب هذه الصفة فال يمكنه اكتسابها ويحرم 

، مثل مهنة المهندس المعماري فقد يمارس (0)تنوع من مزاولة التجارة مهما تعدد النشاط التجاري و
اطات الترقية العقارية غير أنها مهنة حرة وال تكتسب الصفة التجارية، وقد يكون تاجر لكنه منع من نش

 .جرائم اإلفالس ما لم يرد اعتبارهممارسة التجارة الرتكابه أحد 
 أن يكون التاجر متمتعا باألهلية القانونية: -د

المتعلق  76/70/6880المؤرخ في  70-80من المرسوم التشريعي رقم  78تشترط المادة 
            بالنشاط العقاري )الملغى( على المتعامل في الترقية العقارية أن يتمتع باألهلية للقيام باألعمال 

                                                 

 .70-66من القانون رقم  70المادة  -0
ارسة مهنة المرقي العقاري وعلى هذا المشرع الفرنسي يشترط االعتياد عند ممارسة األعمال التجارية لكنه لم يشترطها عند مم -5

من يمارس المهنة  كتسب هذه الصفة غير أنه يشترط فيوفي كال الحالتين ي، األساس هناك مرقي عقاري عرضي ومحترف 
 بصفة عرضية أن تكون مهنته األساسية التجارة.

- Roger Saint Alary ,Corinne Saint Alary Houin; op cit, P 105. 

بمعناه القانوني الصحيح تعني اختيار  Professionعدل عن تسمية حرفة معتادة له عوض مصطلح مهنة إن المشرع  -2
 تتطلب إنجاز يدوي يتطلب التأهيل ومهارات فنية. L'artisanatالشخص لنشاط كمصدر رزقه بصفة أساسية، غير أن الحرفة 

 .698نادية فوضيل، القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -4
هي شركة مدنية ال تكتسب الصفة التجارية إال أنها كانت تمارس  70-80نيات العقارية في ظل المرسوم التشريعي رقم او تعال -2

، وتخضع لنظام اإلفالس والتسوية القضائية طبقا 70-66من القانون رقم  67نشاطات الترقية العقارية قبل إلغائها بموجب المادة 
 اري.من القانون التج 960لنص المادة 
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شر سنة ع تسعة سن الشخص بلغ متىمن القانون المدني  07التجارية، وبالرجوع إلى نص المادة 
 أوعته جنون من األهلية عوارض يعتريه ال أن بشرط امرأة أو رجال كان سواء األهلية كامل اعتبر

المعدلة  97/78/9770المؤرخ في  67-70من القانون رقم  97المنصوص عليها في نص المادة 
 المتضمن القانون المدني. 98/78/6800المؤرخ في  06-00من األمر  09للمادة 

ا مطلقا بعكس يعتبر كل من المجنون والمعتوه فاقد اإلدراك تكون أعمالهما باطلة بطالن  
ذا الغفلة تكون أعمالهما قابلة لإلبطال لمصلحتهما، وال يستطيعان مباشرة أعمالهما التجارية  السفيه أو

 .من القانون المدني 97ذلك أنهما في حكم ناقص األهلية استنادا لنص المادة  إال بإذن من المحكمة،
على  أمه أو على إذن من والده أوأما القاصر يشترط فيه لمزاولة األعمال التجارية الحصول  

 70عمال بنص المادة (9)المصادق عليه من المحكمة في شكل عقد رسمي (6)قرار من مجلس العائلة
من قانون األسرة شرط الحصول على إذن من القاضي  66من القانون التجاري، تضيف نص المادة 

 .(0)ألن األمر يتعلق بيع عقار واستثمار أموال القاصر
المشرع الفرنسي الذي تخلى عن ترشيد القاصر لممارسة األعمال التجارية وذلك  بخالف 

، ولهذا  كنا نفضل أن المشرع الجزائري أن يخفض (0)سنة 66سنة إلى  96بتخفيض سن الرشد من 
الحال لسن الرشد الجزائي، وتوحيد  سنة، كما هو 66سن األهلية في ممارسة األعمال التجارية إلى 

 جميع الميادين.األهلية في 
المعدل والمتمم بموجب  60-69من المرسوم رقم  78إال أنه بالرجوع إلى نص المادة  

المرقي العقاري فإنها تشترط في كل شخص طبيعي لممارسة مهنة  88-60المرسوم التشريعي رقم 

                                                 
، من القانون التجاري 70لة األعمال التجارية عمال بنص المادة او في غياب األب واألم ال يمكن له الحصول على الترشيد لمز  - 0

ريع الفرنسي تكون لكال الوالدين فنحن ال نعرف في مجتمعنا شير أنه في القانون الجزائري الوالية تكون لألب بخالف التشو ن
يد شنرى ضرورة أن يكون اإلذن من األب إال في حالة عدم وجوده تنتقل إلى األم، و إن كنا نفضل الغاء التر مجلس العائلة و لهذا 

 .يد سنة واحدةشرع الفرنسي ألن بين سن األهلية و التر شكما فعل الم
المعدل  08المتعلق بالسجل التجاري، ج ر العدد  66/78/6887المؤرخ في  99-87من القانون رقم  78نص المادة  - 5

المحدد لمدة صالحية السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض  60/70/9766والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 
 .98/70/9766المؤرخة في  08األنشطة، ج ر العدد 

ألمر رقم          المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم بموجب ا 78/78/6860المؤرخ في  66-60من القانون رقم  66المادة  - 2
، ونشير أن المشرع ينظر للتاجر على أنه غير 69/78/6860، المؤرخ في 90، ج ر العدد 90/79/9770المؤرخ في  70-79

اة بين التجار واالئتمان التجاري في تطبيق أحكام اإلفالس في هذا او مكتمل األهلية يحتاج إلى حماية وهذا يتنافى مع مبدأ المس
 اإلطار.

 .606ة فضيل، المرجع السابق، ص نادي - 4
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 مجال في هذه فا للقواعد العامة المرتبطة باألهلية التجارية المذكورة أعاله، والالسنة خ 90بلوغه سن 
 الحالة لتطبيق أحكام الترشيد.

أما عن أهلية الشخص المعنوي فإن القيد في السجل التجاري يعد بمثابة ميالد الشركة ونشوء  
من  008عمال بنص المادة (6)شخصيتها المعنوية وتمتعها باألهلية القانونية واكتسابها الصفة التجارية

ف عام تلقائي بقوة القانون بشخصيتها القانونية دون حاجة إلى وهي تعبر عن اعترا القانون التجاري،
، غير أن بعض األشخاص المعنوية ال بد من اعتراف خاص بها كونها (9)ترخيص من السلطة إذن أو

رخصة من السلطات المختصة حتى تكتسب الشخصية القانونية  تستدعي الحصول على اعتماد أو
 وأهلية ممارسة األعمال التجارية.

المعدل والمتمم بموجب  9778من قانون المالية التكميلي لسنة  06فبالرجوع إلى نص المادة  
 70المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم بالمادة  97/76/9776المؤرخ في  70-76األمر رقم 

المتضمن قانون المالية  97/69/9760المؤرخ في  66-60من القانون رقم  88و المادة  76مكرر 
أخضعت االستثمارات األجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات  9768سنة ل

 % 06المقدمة بنسبة  (0)قبل إنجازها إلى تصريح باالستثمارات لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
العقارية يشترط في ، ولممارسة نشاطات الترقية (0)على األقل من الرأس المال من المساهمة الوطنية

 الشخص المعنوي حصوله على االعتماد كما سبق التفصيل عنه.
نخلص في األخير أن المشرع ألم بجميع الشروط الواجب توفرها الكتساب صفة التاجر غير  

سنة خالفا لسن األهلية المحدد في  90أنه اعتبره أهال لممارسة مهنة المرقي العقاري بعد بلوغه سن 
مة، وهذا يخالف مبدأ االئتمان في المعامالت التجارية الذي من أجله سمح المشرع بترشيد القواعد العا
 ومتى توفرت فيه هذه الشروط ترتبت عليه جملة من االلتزامات المفروضة على التجار. القاصر،

                                                 

 من القانون التجاري. 96المادة  -0

 .960علي علي فياللي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص  -5
المتعلق بالتصريح باالستثمار وطلب مقرر  90/70/9776المؤرخ في  86-76من المرسوم التنفيذي رقم  79نص المادة  -2

 .98/70/9776الصادرة في  68منح المزايا وكيفيات ذلك ج ر العدد 
المتضمن قانون المالية  99/70/9778المؤرخ في  76-78يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء طبقا لألمر رقم  -4

 .98/70/9778المؤرخة في  00، ج ر العدد 9778التكميلي لسنة 
على  ٪ 06المساهمة الوطنية المقيمة على  االستراد بتأسيس شركة تحوز ويشترط لممارسة األجانب إنتاج السلع والخدمات و

 ،9768المتضمن قانون المالية لسنة  9760/ 07/69المؤرخ في  66-60من القانون رقم  88األقل من رأسمالها عمال بالمادة 
 . 06/69/9760المؤرخة في  09ج ر العدد 
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 تحديد التزامات المرقي العقاري بصفته تاجرا:-ثانيا
جر، والقيام باألعمال التجارية جملة من التزامات يترتب على اكتساب المرقي العقاري صفة التا

وتسهل القيام بواجباته والمطالبة  كفيلة بمساعدته في إدارة نشاطه واكتساب ثقة المتعاملين معه،
 نلخصها في اآلثار التالية: بحقوقه،

 القيد في السجل التجاري: -أ
معنويا كان  عيا أوعبارة عن دفتر تخصص فيه لكل تاجر شخصا طبي السجل التجاري هو 

شراف  صفحة يدون فيها البيانات الخاصة بهؤالء األشخاص ونشاطاتهم التجارية تحت رقابة وا 
،وقد حدد المشرع الجزائري في القانون التجاري الملزمين بالقيد في السجل التجاري بموجب (1)الدولة

 التجارية أعماله رسيما معنوي أو طبيعي شخص كل على من القانون التجاري 97و68نص المادة 
 رعاــــــف أو ةـــــوكال رــالجزائ في وتفتح الخارج في مقرها يكون تجارية مقاولة وكل الجزائر، القطر داخل
 .الوطني التراب على تجاريا نشاطا تمارس أجنبية تجارية ممثليه أخرى،كل مؤسسة أي أو

 في المؤرخ 40-32 رقم نفيذيالت المرسوم من 70 المادة نص اإللزامية هذه على أكدت كما 
      رقم التنفيذي للمرسوم والمتمم المعدل التجاري السجل في القيد شروط المتعلق 00/20/0332
 القانون بموجب جزئيا إلغاؤه تم والذي التجاري السجل المتضمن 00/20/0332 في المؤرخ 00 -32
 .(2)التجارية نشطةاأل ممارسة بشروط المتعلق 0224/ 20/ 04 في المؤرخ 20-24 رقم

تهدف هذه اإللزامية إلى دعم االئتمان التجاري التي تكون محل شهر لتبين المركز القانوني  
للتاجر لهذا اشترط المشرع قيد التاجر عند الممارسة وشطب نفسه عند التوقف عن النشاط تحت طائلة 

أن يدون رقم سجله التجاري في من القانون التجاري، وعليه  96العقوبات المنصوص عليها في المادة 
جميع الفواتير ومراسالته ولوحات اإلعالن عن مشاريعه بهدف شهرها ولتكون محل عالنية وبعث الثقة 

 .(3)السائدة في السوق التجارية
                                                 

التاجر، المحل التجاري، الشركات التجارية(، ديوان  عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري )األعمال التجارية، نظرية -1
 .00، ص 9766المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج ر  60/76/9770المؤرخ في  76-70من القانون رقم  90و 90المادتين  -2
الصادرة في  ،08، ج ر العدد 90/70/9760المؤرخ في  78-60م ، المعدلة والمتممة بموجب القانون رق9770لسنة  09العدد 
كيفيات ممارسة  المحدد لشروط و 98/76/9760المؤرخ في  900-60من المرسوم التنفيذي رقم  70، والمادة 06/70/9760

على اإلعتماد           األنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري تشترط القيد في السجل التجاري بمجرد الحصول
 .78/78/9760الصادرة في  06الرخصة بصفة مؤقتة. ج ر العدد أو 
 .686، 687ص  ،9770علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون األعمال، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر  -3
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لهذا الغرض فرض المشرع أيضا على كل مرقي عقاري معتمد بصفته تاجرا القيد في السجل  
من المرسوم  90وأكد ذلك في نص المادة  70-66القانون رقم  من 70التجاري عمال بنص المادة 

، وعليه يتعين عليه مباشرة بعد حصوله على االعتماد من قبل الوزير المكلف 60-69التنفيذي رقم 
بالسكن أن يقوم باإلجراءات الالزمة للقيد في السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

، بإيداع طلبه مرفقا بالوثائق الالزمة زيادة على شهادة (1)ية في كل واليةملحقاته المحل المركزي أو
الممنوحة ليتم تقيدهم حسب التسلسل الزمن لتاريخ قيدهم بإعطاء لكل واحد رقما خاصا به  (2)االعتماد

" بالنسبة للشركات B" بالنسبة للتجار الطبيعيين وحرف "Aعلى مستوى الوالية يكون مسبوقا بحرف "
، ويعتبر القيد بالنسبة لهذه األخيرة ركنا شكليا يترتب على تخلفه (3)678 -966ارية تحت رقم التج

من القانون التجاري،وليس للسجل التجاري مدة صالحية إال  006بطالن الشركة استنادا لنص المادة 
في حالة ، بهدف تصفية الوضعيات الجبائية خاصة (4)إذا صدر قانون يحدد القيد في السجل التجاري

 التهرب الجبائي كوسيلة للرقابة الجبائية.

                                                 

 .070ي صالح، الكامل في القانون التجاري، المرجع السابق، ص واو فرحة ز  -1
عقد اإليجار وشهادة الجنسية والحالة المدنية وكفاءته وصحيفة السوابق العدلية أو بالنسبة لشخص الطبيعي ملكية المحل  -2

والمعلومات المتعلقة بنشاطه زائد شهادة االعتماد، أما الشخص المعنوي التصريح باسم ولقب وصفة مقدم طالب التسجيل الشخص 
الت الجمعية العامة التأسيسية في حالة وجودها ومحضر انتخاب أجهزة اإلدارة داو سي للشركة ومالمعنوي إضافة إلى القانون األسا
أعضاء الهيئات اإلدارية والرقابة التي تكون محل تحقيق من قبل مأمور السجل أو المسيرين أو والوثائق المتعلقة بوضعية الشركاء 

تجار يسجل سجل تجاري واحد لشخص الطبيعي ولشخص المعنوي التجاري الذي يسلم وصل التسجيل ما لم يعترض عن قيد ال
 .078المرجع ، ص نفس مدة بقاء نشاط الشركة ما لم يشطب، 

         المحدد لشروط  98/76/9760المؤرخ في  900-60من المرسوم التنفيذي رقم  70نشير إلى أن نص المادة  و
الرخصة أو  سجيل في السجل التجاري اشترط تقديم اإلعتماد المؤقت كيفيات ممارسة األنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للت و

        في السجل التجاري وال يمكن ممارسة األعمال التجارية إال بعد الحصول على اإلعتماد النهائي  المؤقتة عند طلب  التسجيل
ة التسجيل في السجل التجاري وال يعفيه الرخصة من السلطات المختصة، لهذا نقترح أن يكون طلب اإلعتماد ال يعطل إلزاميأو 

من هذه اإللزامية بحجة عدم حصوله على قرار اإلعتماد بصفة نهائية، فبمجرد اثبات تقديم طلب اإلعتماد يمكن قيده، غير أن 
 يوم من تبليغ قرار 60عدم حصوله على اإلعتماد النهائي خالل األجل المحدد لذلك يرتب شطبه من السجل التجاري خالل 

من نفس  78الرفض،ويشطب أيضا من السجل التجاري في حالة تطبيق عقوبة إدارية بسحب النهائي لإلعتماد عمال بنص المادة 
 المرسوم.

 .608علي بن غانم، المرجع السابق، ص  -3
والقرار المتضمن إعادة قيد التجار الشامل لكل السجالت التجارية،  66/76/6880المؤرخ في  09-80مثل القانون رقم -4

المحدد مدة صالحية مستخرج السجل التجاري الممنوح الخاضعين للممارسة بعض األنشطة المتعلقة  60/76/9766المؤرخ في 
 من القرار. 70لية والمنتجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها وتجار التجزئة عمال بالمادة و باستيراد المواد األ
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يترتب على القيد في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر وشهر نشاطه ومركزه التجاري  
حصاء عدد التجار ومتابعتهم. ويلزمه بالخضوع إلى كل االلتزامات المفروضة عليه في القوانين  وا 

 ة مسك الدفاتر التجارية بانتظام.المنظمة للممارسات التجارية بما فيها إلزامي
 مسك الدفاتر التجارية: -ب

اعتاد التجار قبل فرض هذا االلتزام على تدوين كل ما يتعلق بنشاطهم التجاري السيما  
العمليات التجارية المنجزة من بيع وشراء وتدوين البضائع والقروض وأجور المستخدمين بهدف معرفة 

، ثم قنن وأصبح هذا االلتزام إجباري على كل تاجر (1)خسارته أصوله من خصومه وتبيان ربحه من
حصاء عملياته التجارية  بقصد المحاسبة التي كانت تهدف إلى إعالم الغير بالمركز المالي للتاجر وا 
واألرباح المحققة الصافية كما يستند إليها في تحصيل الضريبة وهي وسيلة بموجبها يحاسب التاجر 

 .(2)مل معهمنفسه وغيره ممن يتعا
           كما يستفيد في حالة إفالسه من إثبات سالمة تصرفاته إذا مسك دفاتره التجارية  
، ويجوز تقديمها أيضا في (4)التدليس ، ويقي نفسه من عقوبة اإلفالس بالتقصير أو(3)بانتظام

علقة باإلرث وقسمة وفي قضايا المت (5)المنازعات المترتبة بين التجار المتعلقة باألعمال التجارية
 .(6)التركة

عن سجل يومي لحياة  عبارة وتنقسم الدفاتر إلى إلزامية تتمثل في دفتر اليومية الذي هو 
التاجر يقيد فيها جميع العمليات التي يقوم بها يوما بعد يوم، كما يسجل فيها كل سحوباته 

 الضخمة للمشاريع وبالنسبة من القانون التجاري، 78، نص عليها المشرع في المادة (7)الشخصية
 .(8)مساعدة يومية بدفاتر االستعانة يمكن

                                                 

 .686، ص لسابقالمرجع ، اعلي بن غانم  -1
 .600، 609نادية فضيل، القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -2
 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 60المادة  -3

لطبعة، بدون دار محمد زهدور، الموجز في طارق المدينة لإلثبات في التشريع الجزائري وفقا آلخر التعديالت، بدون رقم ا -4
 .97ص 6886ر، سنة ، الجزائالنشر والطباعة

 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 60المادة  -5

 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 68و 60المادتين  -6

 .87، الجزائر،ص 9770، القانون التجاري، بدون رقم طبعة، دار العلوم، لسنة نورد الدين شادلي -7
 .600ص نادية فضيل، القانون التجاري، المرجع السابق،  -8
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من نفس القانون ألزم التاجر بجرد سنوي حتى يبين حالة األصول  67أما نص المادة  
تقرير إجمالي لجميع العناصر المكونة لذمة التاجر سواء  وهو ،(1)والخصوم المرتبطة بمركزه المالي
غير المادية كالحقوق قبل الغير والعناصر  واألصول الثابتة، أو كانت عناصر مادية كالبضائع

المعنوية، وتتم عملية الجرد مرة في سنة على األقل عند إعداد الميزانية في نهاية كل سنة مالية والتي 
 .(2)السلبي للتاجر كما تسهل فرض الضريبة على األرباح المحققة توضح المركز اإليجابي أو

 وع كانـــــيير من أي نــــــتغ  الدفترين بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أووعليه أن يمسك كال 
نقل إلى الهامش، مع تجنب الشطب والحشو، ترقم الصفحات ويوقع عليها قاضي المحكمة التي  أو

 ، ويجب أن تحفظ لمدة عشر (3)الشركة التجارية في دائرة اختصاصها اإلقليمي يكون المحل أو
 .(4)المراسالت الواردة وتنسخ الرساالت الموجهة طيلة نفس المدة سنوات، وأن ترتب

كما يمكن له مسك دفاتر احتياطية لم ينص عليها المشرع لكنها تكون مساعدة في تنظيم  
أعماله التجارية، جرت العادة على مسكها مثل دفتر المسودة يقيد فيها جميع العمليات التي يقوم بها 

 ية بانتظام، ودفتر األوراق التجارية حتى يقيد فيها تواريخ سحبها قبل وضعها في دفتر اليوم
واستحقاقها، ودفتر الصندوق أوالخزينة يقيد فيه حركة النقود،ودفتر المراسالت والمستندات والبرقيات 
الملزم التاجر باالحتفاظ بها وتنظيمها ويمكن استعمالها كوسيلة إثبات في حالة وجود أي منازعة،ودفتر 

دفتر تصب فيه كل  ، ودفتر األستاذ وهو(5)زن يسجل فيه حركة البضاعة وعمليات البيع والشراءالمخ
 .(6)للتاجر  الدفاتر السابقة التي تبين واقع ميزانية تجارية

 
 

                                                 

يقصد باألصول حقوق المشروع وتشمل األصول الثابتة والمنقولة التي يمتلكها والديون التي له قبل الغير، أما الخصوم فهي  -1
 الديون التي على المشروع للغير وكذلك رأس مال المشروع باعتباره دينا عليه لصاحبه.

 .608المرجع ، ص نفس  - 
لته وأن ينقل كافة او يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مق « من القانون التجاري: 67المادة  -2

 .»حساباته بقصد إعداد ميزانية وحساب نتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد
 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 66المادة  -3

 عدل والمتمم.من القانون التجاري الم 60المادة  -4

، ص 6800/ 6808لى، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية مصر لسنة و محمد فريد العريبي، القانون التجاري، الطبعة األ -5
686 ،688. 

 .600نادية فضيل، القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -6
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 االلتزام بعدم المنافسة غير المشروعة بين التجار: -ج
، غير أنه مقيد (1)وقلكل شخص حرية في ممارسة تجارته ومنافسة غيره من التجار في الس 

بجملة من الضوابط واألحكام القانونية تمنعه من المنافسة والممارسات غير المشروعة التي تنحرف 
الخدمة  عن قواعد السوق، وتحضر عليه التالعب في نظام العرض والطلب بهدف احتكار المنتوج أو

وط تعسفية لعدم وجود منافس ورفع األسعار، والغش في المنتوجات وتضليل المستهلك،وفرض عليه شر 
الحال بالنسبة للسكنات الترقوية بصفة عامة والسكنات  لكثرة الطلب نتيجة الحاجة، كما هو قوي أو

غير المدعمة بصفة خاصة التي تلتهب أسعارها دون اهتمام السلطات العمومية بضبطها وفقا للسعر 
افية والنزاهة والممارسات التجارية غير المعقول بما يناسب تكلفتها، وكل الممارسات المخلة بالشف

 .(2)79-70المشروعة المحددة في أحكام القانون رقم 
بهدف حماية النظام العام االقتصادي في الدولة  (3)قد حضر المشرع المنافسة غير المشروعة 

 ممارسة شروط تحديد إلى األمر هذا يهدف»:76حيث تنص المادة  70-70من خالل األمر رقم 
،محاربة (4)«المستهلكين معيشة ظروف وتحسين االقتصادية الفعالية زيادة السوق في سةالمناف

الممارسات االحتكارية المختلفة والتعسفية في حق المستهلكين من خالل تحديد قواعد ومبادئ 

                                                 

 .جيد في نوعه  كل شيء نفيس يقصد بالمنافسة لغة: الرغبة في الشيء واإلنفراد به وهو -1
 وتعني اصطالحا المزاحمة بين عدد من األشخاص بهدف الوصول إلى الزبائن قصد إشباع حاجاتهم من منتجات وخدمات.

 .906ابن منظور، لسان العرب، الجزء السادس، ص  -
 .67، ص 9767زائر، لسنة محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، دار بغداد للطباعة والنشر والتوزيع، الج -
الصادرة  60المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج ر العدد  90/78/9770المؤرخ في  79-70القانون رقم  -2

الصادرة في  08، ج ر العدد 66/76/9767المؤرخ في  78-67المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  67/70/9770في 
66/76/9767. 
ارة إلى وجوب التمييز بين المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة، هذه األخيرة المقصود بها حضر القيام وتجدر اإلش -3

اتفاق عند بيع أو اتفاقي مثل القيام بنشاطات الترقية العقارية بدون الحصول على اعتماد أو بنشاط معين بمقتضى نص قانوني 
غير   المنافسة غير المشروعة موضوع االلتزام تدل على استخدام أساليب غير سليمة و المحل التجاري بعد إنشاء تجارة مماثلة أما

.         اإلساءة في استعمال حق المنافسة عند ممارسة النشاط التجاريأو مشروعة بهدف التـأثير على العمالء وكسبهم كزبائن 
 .669،660القانون التجاري، المرجع السابق، ص، نادية فضيل

      المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 00المتعلق بالمنافسة، ج ر العدد  68/70/9770المؤرخ في  70-70رقم  األمر -4
 70-67المعدل والمتمم بموجب القانون  79/70/9776المؤرخة في  08ج ر العدد  90/78/9776، المؤرخ في 69- 76

 .76/76/9767الصادرة في  ،00، ج ر العدد 66/76/9767المؤرخ في 
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الممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان االقتصاديين وبين هؤالء المستهلكين بهدف حمايتهم 
عالم  .(1)هموا 

 االلتزام بدفع الضرائب: -د
كل تاجر ملزم بدفع الضريبة المستحقة بحسب نوع النشاط التجاري إال أن المرقي العقاري  

متى  (2)(IBS( والضريبة على الربح )IRGيحظى بإعفاء ضريبي فما يخص الضريبة على الدخل )
الذي  66/70/6886المؤرخ في  79توفرت الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك رقم 

يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلق باإلعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على الربح فيما يخص 
النشاطات المتعلقة بإنجاز السكنات االجتماعية اإليجارية والترقوية والريفية، المعدل بموجب القرار 

 9م 07مساحة البناء السكن الترقوي المدعم بـ الذي حدد  60/70/9766الوزاري المشترك المؤرخ في 
 9دج/ م 07.777وسعر التنازل ال يمكن أن يتجاوز  % 70أقل من  مع السماح بنسبة تفاوت أكثر أو

،واشترط احترام قواعد البناء والتعمير واستخراج شهادة (3)قابلة للسكن دون احتساب سعر األرضية
 .(4)ناية للمشتري قابلة للسكن تتوفر فيها الشروط الضروريةالمطابقة عند إتمام اإلنجاز وتسليم الب

بالنسبة لعمليات إعادة تهيئة  (5)%0( بنسبة TVAمع تخفيض الرسم على القيمة المضافة ) 
 األراضي وبناء المحالت ذات الطابع السكني، في حين تخضع المحالت ذات الطابع التجاري والمهني 

 .(6)في الخصممع الحق  % 60والحرفي إلى نسبة 

                                                 

 . 79-70من القانون رقم  76المادة  -1
مثل  المعنوي( تفرض على الشخص IBS( تفرض على شخص طبيعي أما الضريبة على الربح )IRGالضريبة على الدخل ) -2

 الشركات.
، منشورات 9767المديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العمومية واالتصال، النظام الجبائي الجزائري لسنة  ،وزارة المالية -

 .97، بالنسبة للضريبة على الربح ص 60، بالنسبة للضريبة على الدخل، ص 76و 70الساحل، ص 
الذي يحدد خصائص التقنية والشروط المالية  60/70/9766من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  78و 70المادتين  -3

 .68، ص 60/78/9766المؤرخة في  06المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج ر العدد 

الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  76/70/9778من القرار المشترك المؤرخ في  78و 70المادتين  -4
المتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق باإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على األرباح  66/70/6886

الصادر في  96على األرباح الناجمة عن نشاطات إنجاز مساكن االجتماعية والترقية، ج ر العدد  الشركات المطبقة
07/70/9778. 
، راجع وزارة المالية المديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العمومية % 60والمعدل العادي هو % 0معدل المخفض هو -5

 .06واالتصال، المرجع السابق، ص 
 00( العدد DGIنشرة شهرية للمديرية العامة للضرائب ) ،العامة لضرائب يةرسالة المدير  لمدير العام لضرائب،ا ،راية.ع  -6

 .70، ص 9776سبتمبر 



63 
 

، المضافة بدون الرسم على القيمة (1)% 9( بنسبة TAPفرض رسم على النشاط المهني ) و 
ينشأ هذا الرسم بالنسبة لألشغال العقارية المنجزة من طرف المرقين العقاريين في إطار نشاطهم من 

 .(2)المادي لألمالك المنجزة  التسليم القانوني أو
ري فإن المسكن االجتماعي اإليجاري التابع للقطاع العمومي معفى أما فيما يخص الرسم العقا 
، واألراضي التي تشكل % 0خالفا للسكن الترقوي فبالنسبة للملكيات المبينة تقدر بـ (3)من الرسم

عندما تتجاوز  %0، 9م 077عندما تساوي مساحتها أوتقل عن  % 0ملحقات للملكيات المبينة بنسبة 
 .(4) 9م 6777عندما تفوق مساحتها  %67و 9م 6777تقل عن  ي أووتساو  9م 077مساحتها 
، غير أن الدولة (5)% 0بالنسبة لحقوق التسجيل المترتبة على اكتتاب عقد البيع تقدر بنسبة  

تعفي المرقي العقاري من رسم نقل الملكية بالنسبة لعقود بيع الشقق والبنايات للمدخرين من طرف 
لعقاري، ونقل ملكية ذات االستعمال السكني التي تقوم بها البنوك والمؤسسات ديوان الترقية والتسيير ا

 المالية والمقتناة باسمها كضمان عمليات التمويل من أجل اقتناء السكنات لصالح الخواص.
وتعفى أيضا عمليات بيع العقارات ذات االستعمال السكني بصفة رئيسية والمتنازل عنها من  

العمومية للسكن تبعا لصيغة البيع باإليجار والسكن االجتماعي التساهمي وكذا طرف الدولة واألجهزة 
 .(6)السكن الريفي

                                                 

الصادرة في  60، ج ر العدد 9770المتعلق بقانون المالية لسنة  90/69/9770المؤرخ في  96-70قانون رقم  -1
07/69/9770. 
 .70السابق، ص  رجعالم ضرائب،للالمدير العام  ،يةاو ر .ع -2
 صاحب هذا المسكن الشرطين التاليين:أو بشرط أن يستوفي المؤجر -3
 د ج 6.077ز المبلغ السنوي للضريبة او ال يتج أن-
 ز دخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين األجر الوطني األدنى المضمون .او أن ال يتج-

المؤرخ في  76-60من األمر رقم  70سنويا عمال بنص المادة  د ج 077عقاري قدره  من دفع رسم االستثناءوال يعفي هذا 
من قانون الضرائب والرسوم المماثلة،ج  909المعدل لنص المادة  9760المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  90/70/9760

 .90/70/9760المؤرخة في  07ر العدد 
 .07ائب، مديرية العالقات العمومية لالتصال، المرجع السابق، ص المديرية العامة للضر ة، وزارة المالي -4

5 - Ministère des finances direction générale du impôts "Guide de l'enregistrement" année 2004 

direction de la législation fiscale sous direction de l'information et des relation publiques، P 13, 14, 

15.   

من المرسوم  00إال أنه بمقتضى نص المادة  ،% 0، %8، % 0كانت النسب تصاعدية  6889بموجب قانون المالية لسنة -
أصبح الرسم أحادي وألغت  00ر العدد بقانون المالية التكميلي، ج المتعلق  98/70/6880المؤرخ في  76-88التشريعي رقم 

 .%0الرسوم التصاعدية لتقدر بـ 
( حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في LPA( عوض السكن الترقوي المدعم )LSPسكن االجتماعي التساهمي )ال -6
 السابق الذكر. 60/70/9766
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فإن العقود المتضمنة اقتناء المتعهدين  (1)%6في مجال رسم اإلشهار العقاري المقدر بـ  
دعم بالترقية العمومية أو الخواص لألراضي األساس الموجهة إلنجاز برامج السكن المستفيدة من ال

المالي من الخزينة العمومية والسيما منها السكن االجتماعي التساهمي المعروفة اليوم بالسكن الترقوي 
 .(2)المدعم والسكن في إطار البيع باإليجار والسكن الريفي فهي معفاة من هذا الرسم

عمة ما يستشف مما سبق أن جل التحفيز الجبائي منح للمرقي العقاري في إطار السكنات المد 
، وهذا الذي زاد في كلفتها بشكل كبير في السوق وحرم تجاريةمن قبل الدولة دون السكنات الترقوية ال

الفئات غير المستفيدة من الدعم بسبب مدخول الزوجين الذي يفوق المبلغ المحدد قانونا من الحصول 
الذي جعل المشرع  على سكن، وبقيت عاجزة عن اقتناء أي نوع من السكنات في السوق الحرة األمر

( التي يختص بإنجازها مرقون LPPحاليا يمنحها حق االستفادة من سكنات ترقوية عمومية ) 
 .(3)(LP) تجاريعموميون فقط وتكون بثمن أقل بكثير من كلفة السكن الترقوي ال

والتصريح بالنشاط والموظفين وحوادث العمل  االلتزام بدفع المستحقات لضمان االجتماعي -ه
 مرا  المهنية:واأل

يلتزم المرقي العقاري بدفع اشتراكات لمصالح الضمان االجتماعي لألشخاص غير األجراء  
يناير من  06(، على أساس سنوي مصرح به في أجل أقصاه Casnosالذين يمارسون عمال مهنيا )

ضمون وال السنة المعنية على أن ال يقل أساس اإلشتراك المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى الم
، يقدر حسب الدخل السنوي الخاضع للضريبة (4)يتجاوز عشرين مرة من المبلغ السنوي لهذا األجر

من  %60على أن ال يتجاوز ثمانية مرات الحد األدنى لألجر الوطني تحدد نسبة االشتراك مقدار 
 .(5)بالنسبة للتقاعد %0,0بالنسبة للتأمينات االجتماعية  %0,0الدخل المذكور أعاله، وتوزع بالتساوي 

                                                 
1- Guide de l'enregistrement, op cit, P 11. 

2- CNEP News, La CNEP- Banque le Financier de l'immobilier, Revue trimestrielle de CNEP- 

Banque N22, juillet 2005 Alger, P 26. 

المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن ترقوي  60/78/9760المؤرخ في  970-60من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  -3
الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء  98/78/9760، والقرار المؤرخ في 90/70/9760الصادر في  00ج ر العدد  العمومي،
 .98/66/9760المؤرخة في  80قوي العمومي وكيفيات ذلك، ج ر العدد السكن التر 

المتعلق بالضمان اإلجتماعي لألشخاص غير  60/66/9760المؤرخ في  968-60من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  -4
 .66/66/9760المؤرخة في  86األجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ج ر 

      المعدل والمتمم للمرسوم رقم 07/66/88المؤرخ في  000-88من المرسوم التنفيذي رقم  60ة للمادة المعدل 70المادة  -5
 00المتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص األجراء الذي يمارسون عمال مهنيا، ج ر العدد  78/79/6860المؤرخ في  60-00

 . 968-60المرسوم التنفيذي رقم  من 60، المعدلة بموجب المادة 60ص  ،76/69/6888الصادرة في 
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دفع ، وب(1)يونيو من نفس السنة07يكون مستحق األداء ابتداء من أول يناير من كل سنة ويدفع قبل 
داءات العينية من التأمين على المرض واألمومة ومعاش العجز ومعاش هذه االشتراكات يستفيد من األ

 .(2)968-60من المرسوم التنفيذي رقم  76إلى  79التقاعد عمال بالمواد 
المتعلق  79/70/60المؤرخ في  66-60من القانون رقم  79بالرجوع إلى نص المادة 
      الوالدة المرض: التالية المخاطر االجتماعية التأمينات تغطي»بالتأمينات االجتماعية التي تنص:

أيا كان  ألجراءبا ملحقين أم أجراء كانوا سواء العمال كل الضمان هذا من ،يستفيد(3)«والوفاة العجز و
داءات العينية األشخاص الطبيعية غير األجراء الذين يمارسون قطاع اللذين ينتمون إليه، ومن األال

 من نفس القانون. 70و 70بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا استنادا لنصي المادتين 
طني أيا تقع إلزامية هذا التأمين وجوبيا على كل األشخاص الذين يشتغلون على التراب الو 

الجماعة من أصحاب  كانت جنسيتهم بأية صفة من الصفات يعملون وحيثما كان لصالح الفرد أو
عالقتهم فيه  صالحية عقد عملهم أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو ومهما كان مبلغ أو األعمال

 66-60المعدل للقانون رقم  78/70/6888المؤرخ في  60-88من األمر رقم  78عمال بالمادة 
 المذكور أعاله.

أيام  67كما يلتزم المرقي العقاري الذي تحصل على االعتماد بالتصريح بنشاطه المهني خالل 
أيام تحت طائلة عقوبات مالية في حالة  67إضافة إلى التزامه بالتصريح بالموظفين خالل 

 .(4)المخالفة
                                                 

ل ماي من نفس السنة غير أنه تعدل أو ل مارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أو ابتداء من كان دفع االشتراك مستحق  -1
دفع االشتراكات محمول وغير مطلوب يلتزم المرقي العقاري بدفعها لدى ،و 968-60من المرسوم التنفيذي رقم  60بموجب المادة 
المعدلة  76( التابع لها بنفسه، المادة Casnosمان االجتماعي لألشخاص غير األجراء الذين يمارسون عمال مهنيا )مصالح الض

شتراك المستحق فإنه يقدر من هيئة ، وفي حالة عدم التصريح بأساس اإل000-88مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  60للمادة 
الفقرة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  60للسنة السابقة عمال بنص المادة الضمان اإلجتماعي المختصة حسب أساس اإلشتراك 

60-968. 
من المرسوم  76، وعلى الوفاة استنادا لنص المادة 000-88من المرسوم التنفيذي رقم  78، 70، 70، 79المعدلة للمواد  -2

، ج ر ير األجراء الذين يمارسون عمال مهنيا المتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غ 78/79/6860المؤرخ في  00-60رقم 
 .960، ص  90/79/6860المؤرخة في  78العدد 

المؤرخ في  70-60المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،6089ص  ،70/70/6860الصادرة في  96ج ر العدد –3
 .69/79/9760الصادرة في  70،ج ر العدد 76/79/9760

المؤرخ في  60-60المعدل والمتمم للقانون رقم  67/66/9770المؤرخ في  60-70م من القانون رق 60، 67المادتين  -4
ص  ،60/66/9770الصادرة في  09ج ر العدد  المتضمن إلتزامات المطابقة في حالة التأمينات اإلجتماعية، 79/70/6860
78. 
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ة نينهاية كل سنة مدثالثين يوما من ( خالل DASيلتزم بتصريح سنوي للموظفين األجراء ) و
بين قبوضة إلى هيئة الضمان االجتماعي المختصة تصريحا اسميا باألجور واألجراء بين األجور الم

 أول يوم وآخر يوم من ثالث أشهر، وكذا مبلغ االشتراكات المستحقة.
على صاحب العمل دفع اشتراكات لضمان االجتماعي بمقتطعها عند دفع كل أجر أيا كان  و
بيعة القسط المستحق على العامل، وال يجوز للعامل أن يعترض على هذا االقتطاع استنادا ط شكله أو

           المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  60-60من القانون رقم  66و 60لنص المادتين 
يوم  60ف تدفع االشتراكات في ظر  ، على أن يكون قسط صاحب العمل على نفقته،(1)70-60

ة، إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال، أما إذا كان نيث أشهر مدلمرور كل ثال
  .(2)يوم تالية لمرور كل شهر 60يستخدم أكثر من تسع عمال فله 

ساعة  06كما يقع على المرقي العقاري بصفته صاحب العمل التصريح بحادث العمل خالل 
من  78ويقصد بحادث العمل بمفهوم المادة ،(3)ما عدى حاالت القوة القاهرة وال تحسب أيام العطل

المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية المعدل والمتمم  79/70/60المؤرخ في  60-60القانون 
كل حادث عمل انجرت عنه إصابة  هو(4) 78/70/6888المؤرخ في  68-88بموجب األمر رقم 

من نفس  76مل المحددة في المادة خارجي وقع في إطار عالقة الع بدنية ناتجة عن سبب فجائي أو
 مكان سكنه.  بمناسبته أوفي مساره بين مكان عمله و حالة الوفاة أثناء العمل أو القانون أو

يحق للمضرور التعويض عن العجز المؤقت والدائم وكافة األداءات المالية في حالة انتكاس 
يستوفي هذا الحق من طرف شركات ، ما لم (6)األداءات لذوي حقوقه في حالة الوفاة و (5)المصاب

                                                 

 . 6666، ص 70/70/6860المؤرخة في  96ج ر العدد -1
 . 600، ص  9778،  دار هومة الجزائر، 70، قانون الضمان االجتماعي، طبعة وابل  يدبلعروسي أحمد التيجاني، رش -2

المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية، ج ر  79/78/6860المؤرخ في  60-60من القانون رقم  60، 60، 60المواد  -3
 .6678ص  70/70/6860المؤرخة في  96العدد 

 .70/70/6888الصادرة في  09ج ر العدد  –4
، 70ل حول أنظمة التأمين يومي و مباركي ميلود، التأمين على حوادث العمل واألمراض المهنية، فعليات الملتقى الدولي األ -5

 .79، جامعة بشار كلية الحقوق، ص 9778مارس  76
ين أقل من ثمانية عشر سنة الد المكفولين البالغو يقصد بذوي الحقوق الزوج المؤمن له ما لم يمارس نشاطا مهنيا المأجور، األ -6

سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجر يقل من نصف األجر  90د البالغون سن أكثر من الو الد المكفولون واألو واأل
سنة ال  96سنة الذين يواصلون دراستهم،وفي حالة ما بدأ العالج الطبي قبل سن  96الد البالغون أقل من و واأل الوطني المضمون،

       الد مهما كان سنهم اللذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط إما مأجور بسبب عاهة و بشرط السن قبل نهاية العالج، واأل يعد
        = د المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهينالو مرض مزمن، ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق األأو 
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، فقد يمنح هذا التعويض (1)التأمين بناء على قاعدة عدم جواز الجمع أكثر من تعويضين لضرر واحد
بموجب عقد التأمين على مكان تنفيذ األشغال من جميع المخاطر، وسوف نفصل في هذا التأمين 

مبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الحقا عند التطرق لاللتزام المرقي العقاري بالتأمين في ال
 الباب.

يجب على المرقي العقاري بصفته المسؤول عن موظفيه إضافة إلى تأمينهم أن يحترم حقوقهم 
يحسن الظروف المحيطة بالعمل السيما مكان تنفيذ األشغال المحفوف بالمخاطر باتخاذ جميع  و

طر والعمل حسب إنبات بأفواج ألوقات معقولة اإلجراءات األمنية وتوفير الوسائل الواقية من المخا
بهدف خفض ساعات العمل لتفادي إصابتهم بضربات الشمس وحمايتهم من المواد الخطرة المستعملة 

المسؤول عن  ،وتأكد من نظافة غذائهم حتى ال يصابوا بتسمم فهو(2)ومن إصابتهم بأمراض مهنية
 صحتهم وسالمتهم.

دوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء لصنلااللتزام بدفع اشتراكات -و
 األحوال الجوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري:

كون المرقي العقاري يحتاج لمتدخلين في عملية اإلنجاز ومتخصصين في المجال الفني  
     مشروعه والتقني فإنه يوظف أكثر من شخص ويتعاقد مع أكثر من متدخل بهدف تجسيد 

العقاري، وبصفته رب العمل المشرف على أشغال البناء فقد تتوقف عملية اإلنجاز لمدة معينة نتيجة 
سوء األحوال الجوية، األمر الذي قد يجعله في هذه المرحلة يستغني عن خدمات بعض العمال حتى 

تهم مرتفعة بالنسبة له، ال يدفع أجورهم ويتعاقد بعد زوال الظروف مع عمال آخرين ممن ال تكون أجر 

                                                                                                                                                    

ز مواردهم الشخصية او أصول زوجة عندما ال تتجأو صحية، ويعتبر المكفولين أصول المؤمن له الدراسة بحكم حالتهم الأو =
 .66-60من القانون رقم  80المبلغ األدنى لمعاش التقاعد، عمال بالمادة 

 .90بلعورسي أحمد التيجاني، رشيد وابل ، المرجع السابق، ص 
 . 66-60من القانون رقم  06المادة  -1
  أصل مهني خاص.أو اض المهنية كل أعراض التسمم والتعفن واالعتالل التي يعود سببها إلى مصدر يقصد باألمر  -2
 96المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية، ج ر العدد  79/70/6868المؤرخ في  60-60من القانون رقم  80المادة -

الصادرة في  09، ج ر العدد 78/70/6888ي المؤرخ ف 68-88، المعدل والمتمم باألمر رقم 70/70/6860الصادرة في 
70/70/6888. 
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لذا ألزمه المشرع بدفع اشتراكات لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن 
 .(1)سوء األحوال الجوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري

ية التي يتولى الصندوق تسديد العطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجو  
من المرسوم  76يتمتع بها العمال المنتمون إلى قطاعات النشاط المذكورة أعاله والمحددة في المادة 

، كما يهتم بإعالم المستفيدين والمستخدمين وتحصيل االشتراكات وتشكيل 00-80التنفيذي رقم 
اجتماعية  احتياطا ماليا قصد ضمان دفع تعويضات في كل الظروف كما يساهم في إنشاء خدمات

 70لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم استنادا للمهام الموكلة له بموجب نص المادة 
 من هذا المرسوم.

تحسب على أساس وعاء اشتراكات الضمان  % 96،69تحدد نسبة االشتراك بمقدار  
 .(2)االجتماعي ويتحمل المرقي العقاري وحده هذا االشتراك بصفته رب العمل

 76-80من األمر رقم  70د بسوء األحوال الجوية محل الضمان في مفهوم نص المادة يقص 
المؤسس لتعويض البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لعمال  66/76/6880المؤرخ في 

 الجوية األحوال بسوء يقصد»  كيفياته: قطاعات البناء واألشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه و
 مـــأمنه أو ةــــصح على الــفع خطير العمل أداء تجعل التي الجوية الظروف األمر، ذاه مفهوم حسب

 «.وتقنيته المنجز العمل لطبيعة نظرا مستحيال أو
يستفيد العمال من تعويض البطالة الناجمة عن سوء األحول الجوية مهما كان مبلغ األجر  

ساعة خالل شهرين السابقين للتوقف عن  977وطبيعته عندما يبرهنون على قيامهم بمدة عمل أدناه 

                                                 

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي يعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل يكون مقره في مدينة  -1
ويمسك  مجلس اإلدارة،الجزائر، يعين مديره العام بموجب المرسوم التنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل بعد أخذ رأي 

 70/79/6880المؤرخ في  00-80من المرسوم التنفيذي رقم  09، 07، 79، 76حساباته على الشكل التجاري، راجع المواد 
المنظمة إلنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية في قطاعات البناء واألشغال 

 .70/79/6880المؤرخة في  76ج ر العدد  العمومية والري،
المحدد لنسب االشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق  90/79/80المؤرخ في  08-80من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  -2

والري  الوطني لتعويض العطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية
 .70/79/6880، الصادرة في 76بعنوان العطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية، ج ر العدد 
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،ويدفع التعويض على أساس اليوم ابتداء من أيام العمل التي يلي التوقف عن العمل وال يمكن (1)العمل
 .(2)ساعة عمل دون سنة مدينة 977أن يتجاوز 
ساعات وثالث  76تحسب حسب مدة العمل عند صاحب العمل دون أن تتجاوز مدة أقصاها  
 أجر الساعة التي كان يتقاضاها العامل عشية التوقف عن العمل. مرتب أوأرباع ال
غير أنه ال يجوز الجمع بين التعويضات البطالة مع التعويضات اليومية األخرى مثل حوادث  

العمل، والتأمينات االجتماعية، والعطل المدفوعة األجر وينتهي هذا التعويض بمجرد استئناف العامل 
 .(3)يخطر مفتش العمل بذلكنشاطه المأجور و 

 االلتزام بالتصريح في حالة توقف عن دفع ديونه وخضوعه ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية:-ز
تقوم المعامالت التجارية على السرعة والثقة واالئتمان بين التجار، غير أنه قد يتعرض أحد 

حق لدائنيه للمطالبة بديونهم عن التجار لضعف مركزه المالي بسبب عجزه عن دفع ديونه مما يخول ال
كانت أمواله كافية للوفاء بالديون دون منح المدين المفلس آجال  طريق شهر إفالس التاجر، حتى ولو

، بهدف التنفيذ على أمواله بعد تصفيتها تصفية جماعية، ويوزع الناتج عنها توزيعا (4)للوفاء بديونه
فضلية بصفته دائن صاحب االمتياز الذين نشأت ديونهم عادال بين الدائنين ما لم يمنحه القانون األ

 .(5)قبل الحكم
أما أصحاب االمتياز الخاص فال يدخلون ضمن جماعة الدائنين التي تتشكل تلقائيا بمجرد 
 الحكم بشهر اإلفالس ألن لهم حقوق مؤمنه بضمانات خاصة يستوفون بها حقوقهم بموجب الرهن،

 .(6)دين ضمن جماعة الدائنين ويخضعون لقسمة الغرماءلكنهم يدخلون بما تبقى لهم من 
يوم بقصد افتتاح  60يقع التزام على كل تاجر توقف عن دفع ديونه بأن يدلي في أجل  و 

 من القانون التجاري. 960اإلفالس حسب نص المادة  إجراءات التسوية القضائية أو
                                                 

الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سؤ 69/76/6880الصادرة في  70،ج ر العدد 76-80من األمر  70المادة  -1
 .70ص العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته،األحوال الجوية لعمال قطاعات البناء واألشغال 

 من نفس األمر. 78المادة  -2

 من نفس األمر. 67، 78، 76، 70المواد  -3

، 9769ي، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، او وفاء شيخ -4
 .68ص 

 التجاري المعدل والمتمم.من القانون  900المادة  -5

من القانون التجاري بالنسبة المتياز بائع العقار  070، 079، 076مع مراعاة األحكام التالية المنصوص عليها في المواد  -6
امتياز بائع المنقول مؤجر العقار امتاز أجرة سنتين األخيرتين المستحقة قبل الحكم  060، 067، 076، 078، 980والمواد 
 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 988فالس عمال بالمدة بشهر اإل
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وال المدين وتصفية أمواله وتهدف تعتبر التسوية القضائية طريق من طرق منع التنفيذ على أم 
إجراء وقائي  إلى جعل المدين يستفيد من الصلح من طرف دائنيه بهدف تفادي شهر إفالسه، وهو
 .(1)يسمح للتاجر المدين من االستمرار في مزاولة نشاطه التجاري بإذن من القاضي المنتدب

 ،(2)ي تهدف إلى تصفية أموالهال يمكن أن يستفيد من التسوية القضائية في حالة اإلفالس الت 
 من القانون التجاري. 988إذا كان من ضمن الذين تنطبق عليهم الحاالت التي حدتها نص المادة  أو

إذا  فسخ أو كما يجوز للمحكمة أن تحول التسوية إلى إفالس إذا لم يحصل المدين على الصلح أو
فإذا صدر بشأن المفلس حكم بعقوبة  بالتدليس، أو (3)أدين التاجر في جريمة اإلفالس بالتقصير

بعد انعقادها لكن لم تصادق  اإلفالس بالتدليس قبل انعقاد جمعية الصلح مباشرة والتصويت عليها أو
، وتتشكل في هذه الحالة اتحاد جماعة الدائنين (4)عليها المحكمة وجب في هذه الحالة رفض الصلح

ة األموال،أما في حالة عدم الكفاية تقفل بناء على تقرير لتتم تصفية، وبهذا تنتهي التفليسة وتقفل لكفاي
من القانون التجاري  76الفقرة  000من القاضي أومن المحكمة من تلقاء نفسها استنادا لنص المادة 

إلى حين ظهور أموال جديدة تغطي ما تبقى من الديون والمصاريف لميعاد فتحها واستفاء ما تبقى من 
ر مزاولة تجارته إال بعد رد اعتباره طبقا لألحكام المنصوص عليها في المواد الديون، وال يجوز للتاج

 من القانون التجاري. 086إلى  006
يخضع المرقي العقاري ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية المنصوص عليها في المواد من 

ستفيد صندوق من القانون التجاري، غير أنه في إطار عقد البيع على التصاميم ي 907إلى  960
والكفالة المتبادلة عن طريق الحلول محل المقتنين بامتياز الصف األول في حدود دين هؤالء  الضمان

المفلس عمال بنص المادة  المقتنين واألموال المدفوعة للمرقي عقاري موضوع التصفية القضائية و/ أو
 .70-66من القانون رقم  06

الدرجة األولى للمستفيد من عقد البيع على التصاميم أن منح االمتياز من  المشرع سبق له و 
)الملغى(، غير أنه في التعديل أعطى  70-80من المرسوم التشريعي رقم  68بموجب المادة 

                                                 

لسنة  79ي، التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، المجلة القضائية، قسم الوثائق، المحكمة العليا، العد او علي بد -1
 .08، ص 9770

 .88، ص 9770طبوعات الجامعية، الجزائر،نادية فضيل، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري، ديوان الم-2
هماله فللمحكمة في هذه الحالة  -3 أما إذا كان مفلس بالتقصير فال مانع من التصالح مع المفلس إال إذا ثبت جسامة تقصيره، وا 

 من القانون التجاري. 006و 007أن تقضي بحرمانه من الصلح مع مراعاة أحكام المادتين 
 .666ابق، ص ي، المرجع الساو وفاء شيخ-
 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 099المادة   -4
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للصندوق حق الحلول محل المقتنين في هذا االمتياز دون أن يوضح المقصود بهذا الحق ورتبته مع 
جور العمال التي تعطي لها األولوية في استفاء الديون قبل باقي الديون الممتازة امتياز عام السيما أ

الديون األخرى حتى قبل المبالغ المستحقة لخزينة العامة ولصندوق الضمان االجتماعي مهما كانت 
المتعلق بعالقة  96/70/6887المؤرخ في  66-87من القانون رقم  68طبيعتها عمال بنص المادة 

 رتبة مع أجور العمال المستحقة أم أنها تسبقها؟، فهل تعطى لها نفس ال(1)العمل
العليا، ة اجتهاد من المحكم من هنا نالحظ غياب نص تشريعي يفصل في هذه النقطة أو 

 .(2)األمر الذي يصعب مهمة المصفي في حالة إفالس المرقي العقاري
لى التصاميم برأينا المشرع الجزائري أخطأ في إعطاء امتياز من الصف األول لمقتني العقار ع

حقوقهم الذين توقفت أجورهم وليس لهم دخل  ءاستيفااألمر الذي يجعل هذا األخير يزاحم العمال في 
 .السنوي يقتاتون منه بخالف المشتري الذي فقد األقساط المدفوعة لكنه لم يفقد دخله الشهري أو

لى التصاميم مباشرة أمام غياب اجتهاد من المحكمة العليا نقترح أن يرتب مقتني العقار ع و 
بعد أجور العمال حتى نعطي لهم حق استفاء حقوقهم بأولوية بصفتهم الفئة األكثر تضررا من إفالس 

ضامن لحقه مدام صندوق الضمان والكفالة المتبادلة يضمن حالة  التاجر، أما بالنسبة للمقتني فهو
تمامها عمال إفالس المرقي العقاري ويتكفل بتنفيذ اللتزاماته المهنية والتق نية ويضمن إنهاء األشغال وا 

، وبالنسبة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة ال نتصور 70-66من القانون رقم  00بنص المادة 
حالة عجزه كون بإمكانه طلب دعم من الخزينة العامة التي تضمن عدم عجزه بالقيام بالمهام الموكلة 

                                                 

الصادرة في  60المتعلق بعالقة العمل، ج ر العدد  96/70/6887المؤرخ في  66-87من القانون  68نص المادة  -1
 . 76-60من هذا القانون بموجب األمر رقم  608-607، ونشير أنه تم تعديل المادتين 90/70/6887
لى لها امتياز عام على و تقديرنا وبالرجوع إلى القواعد القانونية فإننا نرى أن أجرة والرواتب بصفة عامة تحتل المرتبة األحسب  -2

بنفس الدرجة نرتب المبالغ الواجب دفعها  66-87من القانون رقم  68جميع أموال المدين المنقولة والعقارية طبقا لنص المادة 
المذكورة أعاله،  68والمادة  70-66من القانون رقم  06حسب التفسير الحرفي لنص المادة  لمشتري العقار على التصاميم

من القانون المدني والمبالغ المستحق للضريبة  887لى ثم ترتب المصاريف القضائية عمال بنص المادة و فكليهما في الدرجة األ
من  969م الديون المستحقة للبنك عمال بنص المادة من نفس القانون ث 886وصندوق الضمان االجتماعي طبقا لنص المادة 

والمبالغ  90/76/9770، المؤرخة في 09المتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد  98/70/9770المؤرخ في  66-70األمر رقم 
ة المدين المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس لمدة ستة أشهر األخيرة، وكذا النفقة المستحقة في ذم

من القانون المدني،ثم المبالغ المستحقة للمهندسين  79الفقرة  880ألقربائه عن األشهر الستة األخيرة استنادا لنص المادة 
في صياغتها يكون لها امتياز بكل أو في ترميمها أو منشآت أخرى في إعادة تشييدها أو لين الذين عهد إليهم تشييد البناية او والمق

من القانون المدني، ثم  6777قدر ما يكون زائد بسبب هذه األعمال في قيمة العقار وقت بيعه طبقا لنص المادة هذه المنشآت ب
من نفس  660ألصحاب االمتيازات الخاصة حسب ترتيب قيدهم، ثم أصحاب الرهون حسب ترتيب قيودهم عمال بنص المادة 

 عة الدائنين في حالة اإلفالس. القانون، مع مراعاة أن هذين األخيرين ال يدخلون ضمن جما
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من  07ريحة من الخزينة العامة عمال بنص المادة إليه بناء على طلب مجلس اإلدارة وموافقة ص
المتضمن إحداث صندوق الضمان  70/66/6880المؤرخ في  078-80المرسوم التنفيذي رقم 

 . (1)والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 
 فقط يخضع فهوال تجارية وأخرى المهنية التزاماته بين تتنوع العقاري المرقي التزامات أن نخلص 

 المرقي مسؤولية تزدادلهذا  شاط الترقية العقارية بل أيضا لقواعد القانون التجاري،لن المنظمة لقواعدل
لهذا فرض  عليها، المتفق النتيجة وتحقيق بتجسيدها الملزم المهام وبتوسع التزاماته بتنوع العقاري

مستفيدون من العمليات المشرع جملة من تدابير لمنع التجاوزات وحماية مستهلك السكن الترقوي وال
 العقارية المنفذة من قبله، نفصل فيها فيما يلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .70/66/6880المؤرخة في  00ج ر العدد  -1
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 المبحث الثاني
 تحديد مضمون االلتزام بأخالقيات المهنة

إن حاجة اإلنسان إلى أشخاص متخصصين لهم الخبرة الفنية والتقنية والعلمية والقانونية  
مهمة المرقي العقاري من أنبل المهن التي ال يمكن  والمالية دعت لظهور المهن الحرة، وتعتبر

محالت مهينة وحرفية  االستغناء عنها، بصفتها تحقق حلم كل مواطن في الحصول على سكن أو
 .(1)وتجارية 

نقائص في القواعد القانونية المنظمة لنشاط انوني لقواعد وأخالقيات المهنة و في غياب تنظيم ق 
شكاالت قانونية، األمر الذي سمح لبعض الترقية العقارية في القوان ين السابقة ترتبت منازعات وا 

المرقين العقاريين عديمي الضمير المهني بعدم احترام قواعد وأعراف المهنة مما أثر سلبا على استقرار 
 المعامالت العقارية وأفسد صورة هذه المهنة النبيلة.

ونية المنظمة لهذا النشاط، والتهرب من أصبحت هذه الفئة تتفنن في عدم تطيق األحكام القان 
      اتهم الملحة للسكن،باستغالل حسن نية الزبائن، وحاج الرقابة المفروضة سعيا وراء الربح السريع

ابتكار أساليب لعدم تنفيذ التزاماته المادية اتجاه المشتري واإلدارة، وأصبحت الرقابة الذاتية التي  و
           كافية بالرغم من أنها األصل لكونها نابعة من التربية تحتكم إلى الضمير المهني غير 

واالجتماعية، لهذا وجدت ضرورة لتفضيل الرقابة على األعمال بصفتها الوسيلة التي تتخذها (2)الدينية 
يتهرب من تطبيق  ، الذي قدالهيئات والسلطات المتخصصة للتأكد من صدق وصحة عمل كل شخص

خالقيات المهنة، وتطبيق التدابير واآلليات القانونية إللزام المرقي العقاري القانون ومن احترام أ
باحترامها والحفاظ على سمعته وكفاءته واستقامته المهنية، وال نستطيع الحكم على مدى نجاعتها في 

                                                 

 مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة واإلصالح :المشروع العقاري» :70-66الفقرة عشرة من القانون رقم  70 المادة -1
عادة الهيكلة وتدعيم البناءات المخصصة للبيع و/ عادة التأهيل وا  اإليجار بما فيها تهيئة األرضيات المخصصة و أوالترميم وا 

 «.الستقبال البنايات

ا ِرَجاالا َكِثيراا َوِنَساءا َواتَُّقوا َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهمَ  قال تعالى:﴿ -2
 .76سورة النساء اآلية ، ﴾ي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباااللََّه الَّذِ 

ْم ِبَما ُكْنتُْم ِة َفُيَنبئُئكُ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهادَ  وقال تعالى:﴿ -
 .670سورة التوبة اآلية  ، ﴾َتْعَمُلونَ 
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والمراسيم التنظيمية  70-66وتطبيق أحكام القانون رقم  ردع المرقي العقاري لكن الواقع العملي
 ف إن كان هذا األخير سيبتكر أساليب للتهرب من هذه القواعد أم يلتزم بتطبيقها.سيكش

ارتأينا للتفصيل في مضمون هذا االلتزام علينا أوال تحديد االلتزام بالحفاظ على السمعة المهنية  
 في المطلب األول، ونفصل في المطلب الثاني االلتزام بعدم تظليل إرادة الراغب في التعاقد.

 لب األولالمط
 بااللتزام بالحفاظ على السمعة المهنية

على المرقي العقاري بصفته تاجرا أن يلتزم بالحفاظ على سمعته التجارية كون األعمال 
التجارية تقتضي الثقة واإلئتمان حتى تحقق استقرار في المعامالت، ويكون ذلك من خالل االلتزام 

ن نفصل أوال في تحديد المقصود بهذا االلتزام ثم نتطرق بأخالقيات المهنة وقواعدها، ولهذا ارتأينا أ
 لآلليات القانونية التي وضعها المشرع إللزام المرقي العقاري بالحفاظ على سمعته المهنية.

 الفرع األول
 المقصود بااللتزام بالحفاظ على السمعة المهنية

ل اإليجابية التي تزيد في ثقة يقتضي االلتزام بالمحافظة على السمعة المهنية القيام باألعما    
المتعاملين والمتعاقدين مع المرقي العقاري وتنفيذ جميع التزاماته القانونية، واالمتناع عن كل عمل 
يسيء للمهنة، ولتعريف هذا االلتزام وجب التطرق لمضمونه لنلخص أهم هذه األعمال الواجب القيام 

ت المترتبة عن عدم الحفاظ على السمعة المهنية التي ثم نتطرق ألهم اإلشكاال االمتناع عنها، بها أو
 كشفت عنها المنازعات المطروحة أمام القضاء.

 تحديد مضمون الحفاظ على السمعة المهنية -أوال

االلتزام بأخالقيات المهنة وقواعدها وأعرافها  يقصد بااللتزام بالحفاظ على السمعة المهنية هو  
واألخالقية، بحيث يلتزم بالنزاهة والصدق واألمانة واإلخالص في العمل  وبالشيم الحميدة والقيم الدينية

اتجاه الزبائن والمتدخلين في عملية اإلنجاز واإلدارة بصفتها الهيئة المراقبة، وتقديم النصيحة وتحسين 
          االت كافية الستقبال الزبائن، مجهزة بموظفين مؤهلين الذين لهم صلةحراحة الزبائن بتوفير م
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والحرص على الدقة في العمل، وتطبيق  ،(2)، وعدم استغاللهم بأي شكل من األشكال(1)بالنشاط 
النسيج الحفاظ على  ،و(3)األحكام المنظمة لنشاط الترقية العقارية والقواعد المعمارية والبيئية المطلوبة

 .(4)والجمال العمراني، وااللتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري
    وير قدراته المالية ومعارفه الفنية والتقنية والقانونية ليواكب التطور العلمي والتكنولوجي   تط و

ية إلى علوم أخرى المساعدة للمهنة مثل االقتصاد والقانون والمالية ملوالتشريعي، ويوسع مداركه الع
تى ال يبقى المرقي ح والمحاسبة والهندسة ... الخ ومواكبة التطور الحاصل للمهنة ومسايرة ذلك،

      وبالنظر لصعوبات والعقبات  العقاري أسير بعض القواعد الجامدة والنمطية غير المتجددة،
 لالطالعولقلة المراجع المتخصصة في هذا المجال نقترح بتخصيص لقاءات تكوينية مستمرة  المهنية،

شكاالت والمشاكل التي تعترض على مستجدات المهنة وتطوير المؤهالت العلمية والعملية ومناقشة اإل
المرقي العقاري، بالتنسيق مع المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري باالشتراك مع المؤسسات المالية 
وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة والهيئات اإلدارية التي يتعامل معها المرقي العقاري في إطار 

       والمخططات  تيسير تجسيد المشروع العقاري،و  المهنة، بهدف تعزيز العالقة المهنية بينهما،
وتطوير مؤهالت المرقي العقاري المهنية، السيما بعد تخلي المشرع عن شرط المؤهالت  لتنموية،ا

على التعديالت  ولالطالع ،(5)المسير عند اعتماده أو العلمية الواجب توفرها في المرقي العقاري
ضبط مهنة المرقي العقاري ونشاطه والقوانين التي تضبط حقه القانونية التي شهدت سرعة في إعادة 

 في البناء.

                                                 

المحدد لكيفية منح اعتماد ممارسة مهنة المرقي  97/79/9769المؤرخ في  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -1
 .98/79/9769المؤرخة في  66العقاري، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، ج ر العد 

يتضمن دفتر شروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات  97/79/9769المؤرخ في  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة 
 .98/79/9769المؤرخة في  66والمسؤولية المهنية للمرقي العقاري، ج ر العدد 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة  -2
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  60والمادة  70-66ممن القانون رق 67و 78المادتين  -3
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -4
 .60-69معدل للمرسوم التنفيذي رقم ال 98/79/9760المؤرخ في  88-60من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  -5

ل بناء يمكن لهم إثبات المؤهالت المهنية، أما او ن مقكاأو شخاص الذين سبق لهم ممارسة نشاط الترقية العقارية بالنسبة لأل
الراغب الذي يريد الحصول على اعتماد ولم تكن له أي تجربة في ميدان البناء نعتقد ليس له إثبات مؤهالته المهنية فحين قد 

مهنية، وتركها لتقدير لة المهنة، والمشرع لم يحدد المعايير التي تثبت وجود مؤهالت او تكون له مؤهالت علمية تسمح له بمز 
 السلطة المختصة بمنح االعتماد.
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كما عليه توسيع دائرة تدخله بمهنته حتى ال تنحصر في تهيئة الوعاء العقاري إلنجاز 
مشاريعه، بل عليه أن يكون ذا رؤية واسعة وذلك من خالل استغالل كل المعطيات المتوفرة لديه 

 .(1)عليه أن يقوم بما ال يستطيع القيام به اآلخرين المبدع لتسيير نشاطاته، فهو
يجب على المرقي العقاري االمتناع عن كل عمل يمس بسمعته المهنية بأن يكون شريفا عفيفا 

السعي وراء الكسب غير المشروع  يمتلك عزة النفس والكرامة واألخالق الحميدة الخالية من كل طمع أو
اجتماعيا مستعدا لتقديم النصح واإلرشاد للزبون وللمتعاملين معه،  حفاظا على قدسية المهنة، وأن يكون

 .(2)ويكون أمينا في المعلومات والبيانات المصرح بها، ويحترم المواصفات المتفق عليها
متقنا في تنفيذ التزاماته القانونية والمهنية مع احترام القواعد الفنية والمعمارية والبيئية وحقوق 

فهوال يسعى  (3)الواردة على الملكية العقارية ومواعيد اإلنجاز والقواعد التقنية في البناءاالرتفاق والقيود 
 لتنفيذ المشروع العقاري فقط بل بتحقيق النتيجة المتفق عليها.

وعليه أن يساهم بصفة فعالة في إثراء الدائم ألخالقيات المهنة واالحترام الصارم لها وتلبية كل 
على جملة من التزامات  70-66من القانون رقم  00ي هذا اإلطار تنص المادة وف (4)إجراءات الرقابة

 .الوفاء في كل الحاالت بالتزاماته-...»-المفروضة على المرقي العقاري وهي:
 تسبيق مكونا للديون المنتظمة. عدم قبول أي دفع أو -
 ثقة المقتني  أواستغالل بأي شكل من األشكال حسن نية  عدم اللجوء لإلشهار الكاذب أو -

 السهر على إعالم حقيقي وكامل لشركائه. و
السهر على صحة البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق والقرارات والعقود المقررة  -

 لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز عالقته التجارية مع المقتنين السابقين.

                                                 

كلمة وزر السكن والعمران السيد نور الدين موسى، الجمعية العامة السادسة لصندوق ضمان والكفالة المتبادلة في الترقية  -1
 .70، ص 98/78/9770العقارية ، اإلثنين 

محدد في العقد ألن إخالل البائع التفاقاته  إضافة لالتفاق طبق لما هو التزامه بمطابقة البناء لعقود التعمير المتحصل عليها، -2
إخالل اللتزامه بالتسليم وللغرض الذي أعد له هذا العقار، أيضا للرخص والشهادات اإلدارية المسلمة في هذا اإلطار، ويمكن  هو

 التحقق من هذه المواصفات عند التسليم ليقدم المشتري اعتراضه.
السيد عمران، المجموعة العلمية لألبحاث القانونية، جزء عدم المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد، دار السيد محمد  -

 .60، 60، ص 6880المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
3 - Hugues Périnet Marquet, la responsabilité des  constructeurs, Dalloz, Paris XII,1996,p 08. 

 .60-69المرسوم التنفيذي رقم  من 66المادة  -4
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عقاري موضوع دفتر شروط يحدد يجب أن تكون االلتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي ال -
 .«محتواه عن طريق التنظيم

نستخلص مما سبق أن النظام القانوني السابق كان مقصرا في تنظيم هذا االلتزام الذي تركه 
 غير أن هناك فئة لم تحترم هذه المهنة وكان همها الوحيد الكسب  ألخالقيات وضمير المهني،

شكاال السريع، ت عملية عند تطبيقه، وهذا الذي دفع بالمشرع للحرص على مما رتب نزاعات قضائية وا 
بالحفاظ على السمعة المهنية ضمن التزامات المرقي العقاري، وبرأينا أن المشكل ليس في  االلتزامإدراج 

جزاءات  تفنن هذه الفئة في عدم تطبيق القانون في غياب رقابة و عدم تنظيم هذا االلتزام بقدر ما هو
 رادعة.
 القانونية المترتبة على عدم الحفاظ على السمعة المهنية: شكاالتاإل-ثانيا

 60- 69والمرسوم التنفيذي رقم  70-66لقد حاول المشرع من خالل  تنظيم القانون رقم  
تنظيم أخالقيات المهنة بهدف وضع حد للفوضى السائدة خالل السنوات الماضية، إذ غالبا ما تحصل 

بسبب إقدام المرقي  أو ،(2)والمماطلة في التسليم (1)نجاز أشغال البناءمنازعات سواء بسبب تأخر عن إ
العقاري على أساليب للتغير في أشكال البناء من أجل الكسب ومخالفة المواصفات المتفق عليها، وعدم 

ثمن الزيادة في ال وعدم االلتزام باألسعار المتفق عليها في العقد أو احترام المعايير المعمارية والبيئية،
التقديري من خالل مراجعة مبالغ فيها، األمر الذي يرهق المشتري عن دفع هذه الزيادة والتي توقف 

 .(3)بسبب فسخ العقد لعدم دفع القسط األخير انتقال الملكية إليه

                                                 

عرض األسباب للتقرير التمهيدي للمشروع قانون الذي يحدد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المعد من طرف المجلس  -1
          االلتزامات المرقي العقاري والسيما في مجال إنهاء المشاريع : » 70-66الشعبي الوطني، المعروض إلصدار القانون رقم 

 .76، ص «احترام آجال اإلنجاز...أو 
مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية  077واليات اقتحام المستفيدين من مشروع  0تسليم: السكن وراء نهاية أسبوع ساخنة في  -2

قة منتهية من ش 80قوراية بتيازة الشقق المنجزة لفت انتباه المسؤولين لنفاذ صبر هذه العائالت من انتظار تسلم المفاتيح علما أن 
 .70، ص 60/76/9769شقة، جريدة الخبر المؤرخة في  077جملة 

غير  90/70/9766المؤرخ في  9008/67حسب حكم محكمة ورقلة تابع لمجلس قضاء ورقلة القسم العقاري رقم الملف  و
محكمة حكمت ببطالن شهادة منشور، حيث طلب المرقي إلزام مؤسسة الترقية العقارية بالتسليم لدفع كامل األقساط غير أن ال

لزام المدعي عليها بإرجاع الدفعات وتعويض قدره   دج عن ضرر عدم التنفيذ. 07.777,77االستفادة وا 

 .العقار تكون بالشهر بقوة القانونمن القانون المدني بانتقال الملكية في  086بخالف ما تقضي به نص المادة   -3
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دفعات قبل تحرير عقد البيع على التصاميم مقابل  قد يطلب المرقي العقاري تسبيقات و أو 
، وأحيانا يطالب بالثمن كامال بالرغم من عدم (1)ت استفادة ال قيمة قانونية لهاوصل المخالصة ومقررا
على األقل تسوية وضعيته القانونية التي تكون محل منازعة غالبا مع مديرية  تملك الوعاء العقاري أو

 .(2)البلدية أمالك الدولة أو
ندوق الضمان والكفالة وعدم المطابقة وااللتزام بالضمان السيما عدم اكتتب ضمان لدى ص 

 .(3)العشرية المتبادلة والتأمين على المسؤولية المدنية المهنية و
كما أن اشتراط تحرير العقد في الشكل النموذجي الرسمي جعل الكثير من المرقين العقاريين  

برام محررات استفادة ال قيمة قانونية لها في إثبا ت العالقة يستغلون هذا الشرط بالتحايل على القانون وا 
، وبالتالي يمكن لهم قبض تسبيقات ودفعات وأحيانا الثمن كامال والتهرب من مسؤولياتهم (4)التعاقدية 

في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية لعدم إبرام عقد البيع على التصاميم، كما أن هذه المقررات ال ترقى حتى 
من القانون المدني  09بنص المادة  اآلخر عمال لدرجة الوعد بالبيع الذي يشترط فيه الرسمية هو

،وعليه ليس هناك اتفاق ابتدائي في الوعد بالبيع الذي يلزم البائع بإبرام عقد البيع خالل المدة المتفق 
، وهنا تضيع حقوق المشتري، كما كانت هذه المقررات وسيلة لبعض (5)يقوم الحكم مقام العقد عليها أو

                                                 

مجرد التزام شخصي مما يحق له فقط استرداد هذه المبالغ  العالقة بين الطرفين هو هذا الطلب غير مؤسس قانونا طالما أن -1
المؤرخة  9966/67دون المطالبة بالتنفيذ عمال بالحكم العقاري الصادر عن محكمة ورقلة التابعة لمجلس قضاء ورقلة رقم القضية 

 غير منشورة. 78/76/976في 

والنزاع الذي انتهى بمشروعية قرار والئي محل االستفادة المستأنفة بالوعاء العقاري  حث ثبت من خالل المنازعات السابقة»... -2
يجعل الدفتر محل  89006في القضية الحاملة رقم  90/79/9770المؤرخ في  680إلنجاز المشروع الترقوي بموجب القرار رقم 

     لى لم يوفقوا في قضائهم عند إبطال الدفتر و إبطال جدير بالحماية القانونية لصحة إجراءات شهره وان قضاة الدرجة األ
، قرار صادر عن «العقاري مدام المستأنف عليها لم يثبت ملكيتها للعقار وثبت مشروعية القرار الوالئي محل االستفادة ) ع. ل(...

ين مؤسسة ب 690، فهرس رقم 780980و 788006ملف رقم  98/76/9769ل لمجلس الدولة بتاريخ و القسم األ 70الغرفة 
الترقية العقارية شركة ذات الشخص الوحيد بوالية البليدة ضد وزير المالية المدير العام لألمالك الوطنية لوالية الجزائر، بحضور 

 الوكالة الوطنية لمسح األراضي الممثلة بمديرها بوالية الجزائر والسيد الوالي لوالية البليدة)قرار غير منشور(.

 .606، ص 9767لسنة  76، مجلة المحكمة العليا، العدد 60/69/9778لمؤرخ في ا 078096قرار رقم  -3
 .680، 680، ص 9776، 79، مجلة المحكمة العليا، العدد 68/66/9770المؤرخ في  008800قرار رقم  -4
)غير  66/70/9776المؤرخ في  007/76الحكم الصادر عن القسم العقاري لمحكمة ورقلة مجلس قضاء ورقلة رقم الجدول  -5

 حيث أن طلب المدعية بفسخ اإلتفاق المبرم بموجب قرار اإلستفادة بين المدعى والمدعي» منشور(، حث جاء في تسبيب الحكم:
على أساس أن التزام بالتسديد عدله وأصبح اتفاق غير ثابت لعدم ثبوت العالقة العقدية قانونا،  78/66/9770عليها المؤرخ في 

مسكن التساهمي محل النزاع الحالي ال يرتب االلتزامات في إطار القانون اإلداري، تملك المدعية فيه سلطات وأن قرار االستفادة لل
غير مؤسس قانونا مدام أن الفسخ مقرر في أو  اإلدارة في إنهائه بالطريقة التي أنشأته مدام مجرد قرار ال يحمل إال توقيع المدعية 

 =من 690إلى  668طبقا للمواد  في قضية الحال، اإلدارية كما هو المدنية وليس القرارات االلتزامات المتبادلة في إطار العقود
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وهمية ليس لها وجود قانوني هدفها النصب واالحتيال على  األشخاص إلنشاء شركات ترقية عقارية
 .(1)الراغبين في االستفادة من السكنات الترقوية

ن الكثير من التجاوزات وحاالت الخروج عن القواعد القانونية بعيدا عن عالواقع يكشف  
فنا أن أغلب المسائلة القضائية والرقابة اإلدارية، ونحن بصدد البحث عن اقتناء سكن ترقوي اكتش

المرقين العقارين الذين أطلعنا على مشاريعهم الترقوية يتحايلون على تطبيق القانون للتهرب من تنفيذ 
 واألخالقية، التزاماتهم المهنية والعقدية ويستغلون الثغرات القانونية لتبرير خرقهم لواجباتهم المهنية

 وتأسفت لعدم فعالية الرقابة اإلدارية والقضائية.
جهلهم  الرغم من عدم ثقة الراغبين في الحصول على السكن من المرقي العقاري أوب   

 لحقوقهم القانونية غير أنهم يجازفون بأموالهم ويسايرون المرقي العقاري سعيا وراء تلبية حجاتهم،
 متأخرا. مسائلته قضائيا على أمل تسلم سكناتهم ولو وأغلبهم يخشون تحميله المسؤولية القانونية أو

وعليه فإن المشكل برأينا ليس فقط في غموض ونقص األحكام القانونية بل في فرض تطبيقها   
تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية وبتفعيل الرقابة اإلدارية وتبسيط إجراءات المطالبة القضائية 

 التي غالبا ما يكون فيها المتقاضي ليس له القدرة المالية لمتابعتها. 
لهذا وجب تسهيل المساعدات القضائية في هذا المجال على وجه مستعجل ونشر ثقافة          

القانون في أوساط المواطنين بإعالمهم بمختلف وسائل اإلعالم بحقوقهم في شراء سكن ترقوي،حتى 
ن كنا نفضل إيجاد إجراءات قانونية للتظلم أمام  يتسنى لهم المطالبة بحقوقهم باللجوء إلى القضاء،وا 

لجهات اإلدارية المختصة المكلفة برقابة المرقي العقاري تقي المقتني من طول إجراءات ا
أكثر شخص  التقاضي،لتيسير طرق التسوية الودية وفي حالة فشلها نلجأ إلى القضاء، فالمقتني هو

تقاعس هذا األخير في تنفيذ  قريب من المرقي العقاري بصفته المتضرر األول في حالة عدم أو
                                                                                                                                                    

من المرسوم التشريعي المتعلق بالنشاط العقاري المذكور أعاله مما يتعين رفضه لعدم  69إلى  78لقانون المدني وطبقا للمواد =
 .70، ص «التأسيس...

لخواص، يمس باقي الواليات، حيث كشف السيد ملود دهال المدير العام لصندوق ع. سعاد، التحقيق في مشاريع المرقين ا -1
الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بضرورة التأكد من اكتتاب لدى هذا الصندوق لعدم وقوع ضحايا المشاريع الوهمية، 

 .70، ص 97/66/9770جريدة الوطن ، األحد 
ين وسنتين للمرقين العقاريين المتالعبين بالزبائن وتحدث على إجبارية اكتتاب عملية البيع بعقد سمير بلعمري، السجن بين شهر  -

، 0706، العدد 78/78/9767موثق يسبق عملية الدفع المشروع التمهيدي لقانون قواعد الترقية العقارية، جريدة الشروق، اإلثنين 
 .70ص 

 0600العدد  ،07/67/9770ين عقاريين في ست واليات، جريدة الخبر، رياض سامر، مئات المواطنون وقعوا ضحايا مرق - 
 .70ص 
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ماته العقدية، وحسب وجهة نظرنا أن إشراك المواطن يدعم الرقابة الشخصية ويساهم في ردع التزا
عديمي الضمير المهني ويعمل على إرجاع الثقة في المعامالت العقارية بصفة عامة وفي نشاطات 

 الترقية العقارية بصفة خاصة.
 70-66ة بموجب القانون رقم المنظمة لنشاط الترقية العقاري يةعند استقرائنا لنصوص القانون  

والمراسيم التنفيذية المطبقة له نستشف أن المشرع وضع آليات قانونية تهدف إللزام المرقي العقاري 
تفعيل  وعقوبات وجزاءات رادعة تطبيق بتطبيق واحترام هذه القواعد القانونية والمهنية تحت طائلة 

 ات التي أوجدها المشرع .طرق الرقابة، ولهذا سنفصل في هذه التدابير واآللي

 الفرع الثاني
 اآلليات القانونية التي تلزم المرقي العقاري بالحفاظ على سمعته المهنية

تمثلت هذه اآلليات في جملة من التدابير القانونية اتخذها المشرع لتجاوز اإلشكاالت القانونية  
تلزم من خاللها المرقي العقاري  التي اعترضت نشاط الترقية العقارية وولدت منازعات قضائية والتي

 باحترام قواعد وأخالقيات المهنة نجملها كما يلي:

 السماح للمرقين العقاريين المعتمدين مزاولة نشاطات الترقية العقارية: -أوال
شرط الحصول المسبق على االعتماد كرخصة إدارية لممارسة نشاطات الترقية العقارية جاء  

اص مغامرة خارجة عن القانون ال تحترم أخالقيات المهنة تعمل خارج كنتيجة حتمية الكتشاف أشخ
 .(1)إطار صندوق الضمان والكفالة المتبادلة هدفها النصب واالحتيال وأكل أموال الناس بالباطل

وهذا ما يؤكده ما جاء في تقرير اللجنة العضوية والتصديق على لسان السيد بلقاسم بلحاج رئيس 
 األولى لجنتين إنشاءفي لجنة التصنيف والتي رأت ضرورة  العامة وعضو منتدب لمكتب الجمعية

 معايير وتحديد المهنة لهذه االنضمام شروط حول اقتراحات بتقديم مكلفة وهي المرقي سير لجنة مسماة
 تعرقل التي الضغوط بتحديد مكلفة وهي العضوية اللجنة مسماة الثانية واللجنة المرقين، تصنيف
 .(2)المهنة هذه تنظم مالئمة قوانين واقتراح التصاميم على البيع مجال في ماالسي المرقين

                                                 

بوزانة، المواطن ضحايا نصب مؤسسات ترقية عقارية في تحريك غير مسبق، وزارة السكن تكشف منازعات على مستوى  م.  -1
خمس ترقيات عقارية، جريدة الوطن، األحد صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية التابعة لوزارة السكن عن تحايل 

 .70، ص 9770/ 97/66
في لجنة التصديق، تقرير اللجنة العضوية والتنصيف،  السيد بلقاسم بلحاج، رئيس منتدب مكتب الجمعية العامة وعضو -2

 . 60، 60، ص 98/67/9770صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، محضر الجمعية العامة السادسة، اإلثنين 
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 العقاري المرقي بمهنة االلتحاق شروط حول اقتراحات قدمت فقد التصنيف لجنة بخصوص
 مسؤولية ذات شركة) تجارية شركة شكل في معنوي شخص يكون أن فاشترطت تصنيفهم، ومعايير
مسؤولية محدودة، شركة ذات أسهم، شركة تضامن(، ذات  ذات ركةش أو الوحيد الشخص ذات محدودة

إضافة إلى اشتراط حيازة المرقي العقاري مقر اجتماعي، ويجب أن يكون  مليون دينار، 0رأسمال أدناه 
داريين مؤهلين ومكلف بالنزاعات القانونية ومهندسين متخصصين في التجارة، مع  له عمال تقنين وا 

قائمة المرقين المنظم من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، ويتم التسجيل اإلجباري في 
تصنيفهم وفقا للجدول يحدد النقاط حسب ثالث معايير رأس المال االجتماعي، رقم األعمال، المساحة 

 .(1)ما تعرف لقدرة اإلنجاز تحسب بالمتر المربع المنجزة أو
شخص معنوي في شكل شركة تجارية بالرغم ما يالحظ أنها اقترحت أن يكون المرقي العقاري 
معنوي اكتسب صفة مرقي عقاري، وبرأينا أن  من أن المشرع الجزائري سمح لكل شخص طبيعي أو

ممارسة نشاط الترقية العقارية في شكل شخص معنوي أفضل بالنظر للدور والمهام التي أنشأت 
المؤهالت المهنية وعلمية متنوعة  ولكونها تتطلب اشتراك مجموع من شركاء من لهم الشركة ألجله

 ع ميزانيتها.يوزيادة الموارد المالية التي تجسد المشاريع العقارية، تسهل الرقابة على أعمالها وطرق توز 
كما أدرك صندوق الضمان والكفالة المتبادلة أن عليه االهتمام بتنظيم قواعد المهنة ابتداء 

انخراط وقيد أسماء المرقين العقاريين ضمن القائمة بتحديد شروط االلتحاق بهذه المهنة وضرورة 
المعتمدة من طرف الصندوق حتى يصبح كل مرقي معروف، ولمحاربة ظهور ترقية عقارية وهمية، 

،حتى تكون عملية اإلنجاز (2)وحسن اختيار المرقين العقاريين الذين تكون لديهم المؤهالت الكافية
، وهذا من خالل اعتماد المرقي العقاري (3)ا النشاطبصنع المتخصصين الحريصين على أهمية هذ

نشاء صندوق تعاضدية دراج آليات(4)وا   ، وتكريس حقوق المقتنين السيما ضمان إنهاء المشاريع وا 

                                                 

 .68السيد بالقاسم بالحاج، المرجع السابق، ص  -1
2- Nouredine moussa; a la 6 AG du FGCMPI: « nous cherchons une nouvelle race de prometeurs«; 

Ali farés liberté le 30/10/2007, Fond de garantie et de caution mutuelle de la promotion 

immobilière 29/10/2007, p 26.  

كلمة السيد نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، الجمعية العامة السابعة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية  -3
 .80، ص 96/67/9776العقارية، 

ن دفع تسبيق بدون فائدة يقدم للمرقين المنخرطين في حالة عجز المشتري ع تسبيقات صندوق التعاضدية القابلة لتسديد هو -4
 . األقساط

في لجنة التصديق، الجمعية العامة السابعة، المرجع  كلمة السيد بلقاسم بلحاج، رئيس منتدب مكتب الجمعية العامة وعضو -
 .07السابق، ص 
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 .(1)جديدة على هذا العقد 
اعتمد رقابة قبلية متمثلة في التأكد من  70-66إن المشرع الجزائري من خالل القانون رقم 

الزمة في المرقي العقاري الخاصة بمنحة االعتماد تحت طائلة العقوبات المحددة في توفر الشروط ال
لزامي لممارسة  00نص المادة  من نفس القانون،واعتبر االعتماد الممنوح ترخيص إداري مسبق وا 

نشاطات الترقية العقارية والكتساب صفة المرقي العقاري،الذي تمنحه وزارة السكن بعد موافقة لجنة 
، باإلجراءات القانونية المحددة بعد التأكد من توفر الشروط القانونية الالزمة (2)اد الترقية العقاريةاعتم

من  70والتسجيل في السجل التجاري ثم القيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين عمال بالمادة 
 . 60-69المرسوم التنفيذي رقم 

ى المشاريع الوهمية فال يمكن ألي كان أن يدعي يعتبر منح االعتماد حال قانونيا للقضاء عل 
، وهذا ما يمنح الثقة في المعامالت العقارية التي كانت من (3)يمارس النشاط صفة مرقي عقاري أو

 قبل قائمة على المجازفة .
 التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريينو القيد في السجل التجاري  -ثانيا

على إلزامية قيد الحائزين على االعتماد  60-69م التنفيذي رقم من المرسو  90تنص المادة  
معنوي قبل مباشرة أعماله  التزام يقع على كل تاجر شخص طبيعي أو في السجل التجاري الذي هو

شراف الدولة ضفاء الشفافية والشرعية المترتبة (4)التجارية بهدف وضع نشاطه التجاري تحت رقابة وا  ، وا 
، كما يوافق مبدأ الثقة في المعامالت التجارية الذي ال يتم إال عن طريق (5)شاطعلى ممارسة هذا الن

القيد في الجدول الوطني للمرقين العقارين المفتوح لدى الوزير و يلتزم ب،(6)شهر المركز القانوني للتجار
 بهدف محاربة المشاريع الوهمية وشركات الترقية العقارية المحتالة. (7)المكلف بالسكن

                                                 

 .89كلمة السيد نور الدين موسى، المرجع السابق، ص  -1
 .60 -69من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -2
 .70-66انون رقم من الق 70المادة  -3
 .00عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  -4
 .686علي بن غانم، المرجع السابق، ص  -5
 .690، ص 9777الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر  عمار عمورة، -6
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  -7
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 (1)عد شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ترخيصا إداريا لممارسة المهنةوت 
المحدد شكله بقرار من الوزير المكلف بالسكن حسب النموذج المحدد في القرار الوزاري المشترك 

 .(2)78/76/9760المؤرخ في 
 منح يتطلب» التي تنص: 70-66الفقرة األولى من القانون رقم  90وبالرجوع إلى نص المادة  
 المهنة لممارسة ترخيص ويعد العقاريين للمرقين الوطني الجدول في تسجيله العقاريين للمرقين االعتماد

 «.عليه للحصول المطلوبة الجبائية و اإلدارية الشكلية باإلجراءات القيام مراعاة مع
 االعتماد، منح تسبق ولالجد هذا في التسجيل عملية أن نستشف المادة لنص استقرائنا من 

 مع يختلف المعنى أن غير أعاله، المذكورة التسجيل شهادة استخراج دون اعتماده قبول يمكن ال حيث
 إلى العقاري المرقي مهنة تخضع» :60-69 رقم التنفيذي المرسوم من 70 المادة عليه تنص ما

« العقاريين للمرقين الوطني ولالجد وفي التجاري السجل في والتسجيل االعتماد على المسبق الحصول
 نص أيضا تؤكده ما وهذا الجدول، في التسجيل يسبق االعتماد على الحصول أن المادة نص من يفهم
 الجدول في التجاري السجل في قانونا المقيدين االعتماد حائزي تسجيل يتم...»:تنص التي 90 المادة

  .بالسكن فالمكل الوزير لدى المفتوح العقاريين للمرقين الوطني
 «.التسجيل شهادة العقاري المرقي بتسليم الوطني الجدول في التسجيل ويتوج 

المحددة قانونا في ويجب إظهار في شهادة التسجيل مراجع االعتماد إضافة إلى المعلومات         
ن منح الفقرة األولى المذكورة أعاله أ 90برأينا أن المشرع كان يقصد في نص المادة  ،90نص المادة 

الموافقة باالعتماد ال تعتبر سارية المفعول إال بعد التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين 
الجبائية المطلوبة، ومتى تحقق ذلك اعتبرت شهادة االعتماد ترخيص  والقيام باإلجراءات اإلدارية و

ذا المفهوم بما ال يتناقض مع إداري لممارسة المهنة ولذلك نقترح إعادة صياغة نص هذه المادة وفقا له
 القيام مراعاة مع المهنة لممارسة ترخيص االعتماد يعتبر »النصوص القانونية المحددة أعاله كما يلي:

 .عليه للحصول المطلوبة الجبائية و واإلدارية الشكلية باإلجراءات

                                                 

 .60-69رقم  التنفيذي المرسوم  من 90المادة  -1
المحدد لنموذجي االعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري، ج ر العدد  78/76/9760القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2
 .90، ص 60/70/9760المؤرخة في  60
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 للمرقين الوطني لالجدو  في القيد بعد إال المفعول سارية االعتماد منح على الموافقة تعتبر الو 
 والقيد معتمد، عقاري مرقي صفة باكتساب له تسمح تسجيل شهادة منح موضوع يكون الذي العقاريين

 «.التجاري السجل في
 الحرة المهن باقي في المشرع يتطلبه ما مع أيضا وتناقضه النص هذا غموض إزالة بهدف

، وتعتبر شهادة التسجيل في الجدول (9)ري، ومهنة الوكيل العقا(1)المعماري المهندس مهنة مثل األخرى
الوطني للمرقين العقاريين بمثابة رخصة إدارية لالنتفاع واالنطالق في ممارسة المهنة بصفة فعلية، 

         من المرسوم التنفيذي رقم 90تتضمن مراجع االعتماد  وكل المعلومات التي حددتها المادة 
 .(0)ه لسحب اعتماد المؤقت لمخالفته أخالقيات وقواعد المهنةعدم التزامه بهذا القيد يعرض،(0)69-60

 :جزائيةو المرقي العقاري بالوفاء بالتزاماته تحت طائلة تطبيق عقوبات إدارية  تعهد-ثالثا
يتعهد المرقي العقاري باحترام التزاماته المهنية التي تتضمن التزاماته القانونية اتجاه اإلدارة  

التي تتطلبها قواعد المهنة وأعرافها  عها والمتعاملين الذين يتعاقد معهم أووالهيئات التي يتعامل م
 وأخالقيتها.
ملزم باحترام أحكام قانونية أخرى  بالنظر لطبيعة نشاطه المرتبطة بعملية إنجاز بناءات فهو 

تنمية مثل احترام النظام العام العمراني من خالل تطبيق قواعد البناء والتعمير وأحكام البيئة وال
  المستدامة وكل اإلجراءات القانونية واإلدارية الواجب إتباعها في سبيل تجسيد هذه العملية.

                                                 

وممارسة مهنة ، المتعلق باإلنتاج المعماري 66/78/6880المؤرخ في  70-80من المرسوم التشريعي رقم  60المادة  -1
تعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة  90/70/6880المؤرخة في  09المهندس المعماري، ج ر العدد 

 .60/76/9770المؤرخة في  60/76/9770المؤرخ في  78-70اعتماد، الملغى بموجب القانون رقم 
يد الوكيل العقاري المعتمد طبقا ألحكام هذا المرسوم في سجل الوكالء يق:» 66-78من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  - 5

 «.العقاريين المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن

 تتضمن الشهادة مراجع االعتماد إضافة إلى المعلومات اآلتية: - 2
 ووثيقة بنك محل الوفاء. تعيين المرقي العقاري ومقره ورأسماله ورقم قيده في السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي -
 حائزين رأس المال، وكذا هوية وعنوان المسير. أوهوية وعنوان حائز  -
الجاري إنجازها وكذا التدابير أو أي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري والمشاريع العقارية المنجزة  -

 التأديبية التي قد يكون تعرض إليها.
 ريح بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري.التص -

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  90استناد لنص المادة 
 .70-66من القانون رقم  80المادة  - 4
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مؤجرها أو مهيأ لها يلتزم بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معهم  بصفته بائع للعقارات أو و       
بعد تحديد مضمون نشاطه  وعليه احترام األحكام القانونية المنظمة لهذه العمليات العقارية السيما

 وضبط التزاماته في هذا اإلطار.
والذي ألزم  60-69لقد فصل المشرع الجزائري هذه االلتزامات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المرقي العقاري باإلطالع والتوقيع عليها والتعهد بتطبيقها تحت طائلة فرض عقوبات إدارية في حالة 
، تضاف إليها تطبيق (9)، وعقوبات جزائية(1)التلقائي لالعتماد أو مخالفتها ترتبط بالسحب المؤقت

رقم   القواعد العامة فيما يخص قيام المسؤولية المدنية والعقدية واألحكام الخاصة المحددة في القانون
المراسيم التنفيذية، وتعتبر هذه الجزاءات بمثابة وسائل قانونية رادعة وال تمس المرقي  و 70- 66

 الملتزم بالتزاماته. العقاري
 اإلنجاز:ضمان عملية و الكفالة المتبادلة و إلزامية االنتساب إلى صندوق الضمان -رابعا

 96-60الكفالة المشتركة بموجب القانون رقم  أحدث المشرع الجزائري صناديق الضمانة أو
ى النشاط ، والتي يقتصر مجالها عل6860المتضمن قانون المالية لسنة  90/69/6860المؤرخ في 

االقتصادي تضمن حقوق المنخرطين لدى البنوك في الحصول على اعتمادات متنوعة عمال بنص 
المؤرخ  98-68من القانون رقم  696، والتي تعدلت بموجب نص المادة (0)من هذا القانون 06المادة 
 ليصبح هذا الصندوق يتمتع بالشخصية 6887المتضمن قانون المالية لسنة  06/69/6868في 

المعنوين في  المعنوية واالستقالل المالي،ويشمل ضمان اعتمادات جميع منخرطين الطبعين أو
 .(0)مؤسسات القرض وليس البنك فقط 

المؤرخ في  76-80من المرسوم التشريعي  606ثم عدلت هذه المادة بموجب نص المادة 
صندوق إلى صندوق والتي عدلت تسمية ال(0)6880المتضمن قانون المالية لسنة  68/76/6880

                                                 

 .70-66من القانون رقم  80و 80المادتين  -1
ضح كيفية تطبيق العقوبات الجزائية ، وتجدر اإلشارة هنا أن المشرع لم يو 70-66من القانون رقم  06إلى  88عمال بالمواد  - 5

 على المرقي العقاري في شكل شخص معنوي متخذ أحد أشكال الشركات التجارية.

الصادرة في  09،ج ر العدد 6860المتضمن قانون المالية لسنة  90/69/6860المؤرخ في  96-60القانون رقم  – 2
 .9000ص  06/69/6860

الصادرة في  76، ج ر العدد 6887المتضمن قانون المالية لسنة  06/69/6868المؤرخ في  98-68القانون رقم – 4
 .90ص،  70/76/6887

، الصادرة 70، ج ر العدد 6880المتضمن قانون المالية لسنة  68/76/6880المؤرخ في  76-80التشريعي رقم المرسوم  – 2
 .70، ص97/76/6880في 



86 
 

الضمان والكفالة المتبادلة هدفه ضمان القروض المصرفية الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفية 
وكل أشكال التسديد األخرى التي تكتسي طابع التسبيق عند الطلب الوارد من زبائنها المنخرطين تمهيدا 

ن النشاط العقاري والذي المتضم 76/70/6880المؤرخ في  70-80لصدور المرسوم التشريعي رقم 
 le fonds de garantie(1)عدل التسمية إلى  صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 

et de caution mutuelle des promoteurs immobiliers (FGCMPI) و ربطه بعقد البيع ،
: »  66، حيث تنص المادة ضمان لدى الصندوق باكتتابعلى التصاميم بأن ألزم بائع هذا العقار 

يتعين على المتعامل في الترقية العقارية في عمليات البيع بناء على التصاميم أن يغطي التزامه بتأمين 
 إجباري يكتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

ثم تم تنظيم  ،«السابقة  67لمادة ترفق شهادة الضمان إجباريا بالعقد المنصوص عليه في ا
المتضمن إحداث  70/66/6880المؤرخ في  078-80أحكامه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

يهدف :» منه  70، حيث تنص المادة (2)صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
كل تسبيق على الطلب  إلى الصندوق إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المشترون، والتي تكتسي ش
 المتعاملين في الترقية العقارية على أساس عقد البيع بناء على التصاميم.

وبهذه الصفة يتعين على المتعامل في الترقية العقارية المنخرط في الصندوق أن يكتتب لدى 
 «.هذا األخير تأمينا على المشروع المتضمن الملك موضوع البيع 

 (FGCMPIملزم بالتأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة )وعليه المرقي العقاري 
لدى الصندوق هي مسالة اختيارية، غير أنه بالرجوع إلى نص المادة  االنخراطكونها إجبارية، إاّل أّن 

فإنه عدل تسميته إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاطات الترقية  70-66من القانون  00
ح االنخراط إجباريا إضافة إلى إلزامية اكتتاب ضمان على المشاريع التي تهدف إلى العقارية وأصب

 من نفس القانون، ولهذا نتساءل ما هو 00البيع قبل اإلنجاز من أجل ضمانها وفقا لنص المادة 
 الهدف من إلزامية االنتساب إلى الصندوق؟

                                                 

منشأ بهدف ضمان هذا النوع من  بيع العقار قبل اإلنجاز فهوبادلة في نفضل استعمال مصطلح صندوق الضمان والكفالة المت- 1
وال يشمل كل نشاطات الترقية العقارية التي وسع المشرع العمليات  عقد حفظ الحق،أو البيع سواء في صيغة البيع على التصاميم 

 .70-66من القانون رقم  60التي تشملها عمال بنص المادة 
قبل هذا التنصيب قامت شريكات التأمين المصرفية بكفالة المرقي العقاري، راجع  ، و9777إاّل في سنة لم يتم تنصيبه فعليا  –2

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 9779المنازعات العقارية، بدون رقم طبعة، لسنة  عمر حمدي باشا، هامش ليلى زروقي و
 .   906الجزائر ص 
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في الترقية العقارية أمر مستحدث  إن إلزامية االنتساب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة
لما له من أهمية في أن يصبح المرقي العقاري متعاون بمجرد أن يوقع  70-66بموجب القانون رقم 

معنويا،  على النظام الداخلي، ويسدد حقوق االنضمام واالشتراكات سواء كان شخصا طبيعيا أو
وفي رقابة المرقي العقاري  ،(1)من قبله ويساهم في تكوين موارده بواسطة حقوق االنخراط المدفوعة 

 .(2)الترقوية في إطار عقود البيع قبل االنجاز، ويكون عضوا في الجمعية العامة  ومتابعة نشاطاته
ولهذا عمل الصندوق في ظل تطبيق القوانين السابقة على تحفيز المرقي العقاري لالنخراط في 

منها ضمان إنهاء اإلنجاز وعجز المشترين عن  الصندوق من خالل منح المنخرطين ضمانات إضافية
،ويكون عضوا في الجمعية العامة وينتخب من أعضاء  هذه الجمعية خمسة أعضاء لتسير (3)التسديد 

مكتب الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات،ويتم انتخاب من سبعة إلى تسع أعضاء من ضمن 
تسيير الصندوق،كما يتم اختيار ثالثة من المنخرطين في الجمعية العامة لتكوين مجلس اإلدارة  ل

ثمانية أعضاء مجلس األخالقيات التي يكونوا من المنخرطين األكبر سنا واألصغر سنا واألقدم في 
ممارسة المهنة الذين يهتموا بالنظر في الترشيح إلى مجلس اإلدارة وفي المنازعات التأديبية الموجهة 

تكون من خمس مرقين عقارين منتخبين من قبل الجمعية ضد المرقين المنخرطين،  ومجلس تأديب ي
أقدمية ثالث سنوات مهمته فحص حاالت التأديب المحولة إليه من مجلس أخالقيات المهنة  العامة ذو

،ومن تخفيض في قيمة مقابل الضمان حيث تحسب له أقدميته في (4)والمدير العام للصندوق
 .(5)الصندوق

                                                 

المعدل والمتمم للمرسوم  70/78/9760المؤرخ في  667-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المعدل بموجب المادة  70المادة –1
        ،078-80من المرسوم التنفيذي رقم  98نص المادة و  68/78/9760الصادر في  00،ج ر العدد 078-80التنفيذي رقم 

موجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه تحدد شروط االنتساب ومنح الضمانات المستحقة من المرقي العقاري ومبالغها ب و
 .    667-60من المرسوم التنفيذي رقم  70بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن عمال بالمادة 

 مجلس أخالقيات،أو  في مكتب الجمعية العامة، ، كما يمكن أن يكون عضو667-60من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  -2
 مثل في المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة.مأو مجلس التأديب أو 

ية العامة محضر الجمع وزارة السكن والعمران، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، –3
 .07، ص 96/67/9776السابعة،

ألن مهمتها تتمثل  078-80من المرسوم التنفيذي رقم  96مادة غير أنهم ال يكنوا أعضاء في لجنة الضمان عمال بنص ال –4
في منح الضمان للمرقي العقاري ولهذا وجب أن تكون محايدة، وكنا نفضل أن يكون هذا الحياد أيضا في مجلس أخالقيات 

 معه . مرقي عقاري أيضا فمن يضمن عدم التعاطف ومجلس التأديب فال يعقل أن يكون من يحاسب المرقي العقاري هو
 .80-08دوة ا،المرجع السابق، ص ص ا اجع تكوين الصندوق: آسير -
 .660، ص المرجع  نفس –5
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ويخضعون  ارد الصندوق من خالل دفع حقوق االشتراك،بالمقابل يساهمون في تكوين مو 
األمر الذي يجعل المشرع يفرض  لرقابته ومحاسبته وهذا ال يشجع المرقين العقارين على االنخراط،

فرض الرقابة االنخراط إجباري على كل مرقي عقاري معتمد ألهميته في دعم موارد الصندوق وتكوينه و 
 .70-66رقم من القانون  00عمال بنص المادة 

التي تحمل  يترتب على انتساب المرقي العقاري تسليم شهادة االنتساب من طرف الصندوق،
حسب ما تقضي به نص المادة  رقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقارين و وجوبا رقم اعتماده

داخلي ويتعين عليه زيادة على توقيع على النظام ال ،669-60من المرسوم التنفيذي رقم  70
وكل الدفعات اإلجبارية المنصوص عليها في هذا النظام حسب ما  للصندوق دفع مبلغ االشتراك

 من نفس القانون . 08تقضي به نص المادة 
فإن المرقي العقاري المنتسب  (1) 669-60من المرسوم التنفيذي رقم  70لنص المادة  بالرجوع

تضاف لتسديد الدفعات  واشتراكات سنوية االنتساب، يلتزم بدفع اشتراكات حق االنضمام مرة واحدة عند
 78اإلجبارية بعنوان اكتتاب ضمان الترقية العقارية على مشاريع البيع قبل االنجاز طبقا لنص المادة 

،وتحدد جداول مبالغ الضمانات الممنوحة في النظام الداخلي للصندوق وتتم (2)من نفس المرسوم
 من نفس المرسوم. 67ما تقضي به نص المادة  مراجعتها حسب األشكال نفسها حسب

يقع االلتزام على كل مرقي عقاري منتسب للصندوق أن يكتتب ضمانا على مشروعه في حالة 
البيع قبل اإلنجاز بهدف ضمان حقوق مقتني هذا السكن السيما ضمان إنهاء االنجاز واسترداد 

كفيال عن المرقي العقاري يضمنه في حالة  فهل يعتبر الصندوق التسبيقات المدفوعة من قبل المقتني،
عبارة عن مؤمن لديه يضمن دفع ما يلزم عند تحقق المخاطر المؤمن  عدم تنفيذ التزامه ؟، أم هو

مؤسسة مالية تضمن تمويل المشروع العقاري إلى  بنك أو هو عليها مقابل دفع قسط التأمين؟، أو
 ؟.هيئة عامة أم خاصة نهايته مقابل فوائد؟ وهل هو

                                                 

المحدد لشروط وكيفيات تسديد االشتراكات والدفعات اإلجبارية  70/78/9760المؤرخ في  669-60المرسوم التنفيذي رقم - 1
، ة المتبادلة في الترقية العقاريةخلي لصندوق الضمان والكفالاألخرى من طرف المرقين العقارين المنصوص عليها في النظام الدا

 .68/78/9760الصادرة في  00ج ر العدد 
يؤدي عدم انتساب المرقي العقاري بعد حصول على اعتماده وعدم دفع االشتراكات لعقوبات إدارية قد تصل للسحب النهائي  - 2

، والتي نفصل فيها في المبحث الثاني من الفصل الثاني  669-60رقم  من المرسوم التنفيذي 76و 70عمال بالمادتين  لالعتماد
 .من الباب الثاني عندما نتطرق للعقوبات اإلدارية



89 
 

يعتبر الصندوق هيئة ضمان متخصصة في مجال نشاطات الترقية العقارية وبالضبط في عقد 
البيع على التصاميم يشبه عمل صندوق ضمان القرض العقاري غير أن هذا األخير يضمن عجز 
األفراد في دفع القروض البنكية وهذا الصندوق يضمن مقتني العقار طور اإلنجاز من العجز المحتمل 

لكن ال يمكن اعتباره بنك ألنه ال يخضع لقانون النقد والقرض،  ،(1)ي العقاري في إنهاء اإلنجازللمرق
 .(2)وال تنطبق عليه أحكام الشركة من حيث نشأته وتكوينه 

موضوع تحت وصاية الوزير  يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وهو
يضمن  (4)كفيل قانوني ، وهو(3) ال يسعى إلى تحقيق الربح المكلف بالسكن، وله طابع تعاوني، فهو
أقساط مخصومة من الثمن التقديري،  في شكل تسبيق أو المبالغ المالية المدفوعة من قبل المقتني

تمام التسبيق المدفوع من قبل صاحب  اإلنجاز في حدود المبالغ المدفوعة، كما يلتزم الصندوق بحفظ وا 
، (5)ومكلف بأنشطة إضافية في نشاطات الترقية العقارية يحددها التنظيمحفظ الحق في حساب باسمه 

 فما هي طبيعته القانونية التي تثير عدة تساؤالت ؟.
عامة، بالرغم من تأثير ذلك في  لم يبين المشرع إن كان يعتبر الصندوق هيئة خاصة أو

لنشأته فإنه منشأ من قبل الدولة تحديد الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق، وبالرجوع 
أما تعين مدير الصندوق يكون بقرار من الوزير السكن  موضوع تحت وصاية وزارة السكن والعمران،

المتعلق  96/70/6887المؤرخ في  66-87،غير أن المستخدمين يخضعون لقانون رقم (6)والعمران
لعامة ثم سدد قروض الخزينة العامة ، عند إحداثه تم تمويله من طرف الخزينة ا(7)بعالقات العمل

طابع تعاوني بين المرقين العقارين المنخرطين الذين يلتزمون بدفع  ، ذو(8)وكون له موارد خاصة
اشتراكات تساهم في ضمان حالة عجز أحدهم عن تنفيذ التزامه بمواصلة االنجاز اتجاه المتعاقدين ، 

                                                 

 .000ناصر لباد، المرجع السابق، ص –1
 .97المرجع السابق،ص ، أسيا دوة  –2
ضمن إحداث صندوق الضمان المت 70/66/6880المؤرخ في  078-80من المرسوم التنفيذي رقم  79طبقا لنص المادة –3

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  70/66/6880المؤرخة في  00والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، ج ر العدد 
 .68/78/9760المؤرخة في  00،ج ر العدد 70/78/9760المؤرخ في  60-667

 .97المرجع السابق،ص  أسيا دوة ، –4
 . 70-66من القانون رقم  08و 00و 90المواد –5
 .078-80من المرسوم التنفيذي رقم  96و 79المادتين  –6
 .90/70/6887الصادرة في ، 60ج ر العدد –7
 .078-80التنفيذي رقم  من المرسوم 07و  98المادتين –8
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شتراكات لتسير ميزانية الصندوق ودفع أجور العمال غير أنه يقبل الهبات والوصايا ويأخذ من مبلغ اال
 بما يخالف النظام التعاوني .

كما أنه ال يهدف لتحقيق الربح بل الغرض من إنشائه تحقيق الضمان والمنفعة لمقتني العقار 
قبل االنجاز، يمسك حسباته على شكل التجاري، وفي حالة منازعة نطبق القانون اإلداري في عالقته 

وليس له  أما في عالقته مع الغير نطبق القانون العادي، ة السكن مثل إنهاء مهام المدير،مع وزار 
إعسار الصندوق كونه يمكن له طلب المساعدة من قبل الخزينة  طابع تجاري وال نتصور إفالس أو

 .(1)المالية  العامة واللجوء لتسهيالت بنكية لتغطية احتياجاته
خاصة،   م التنظيمية ال يمكن الجزم باعتبارها هيئة عمومية أووعليه في انتظار صدور المراسي

ن كنا نرجح اعتباره هيئة عامة من حيث النشأة غير أن المشرع لم يدرجه ضمن الهيئات العمومية  وا 
ولهذا (،2)ذا طابع مدني المحددة قانونا لحداثة نشأته لكن بالنظر لموضوع نشاطه ومجال تدخله فهو

عة للقضاء العادي وليس القضاء اإلداري مادام المشرع لم ينص  صراحة على يخضع في حالة المناز 
اعتبار الصندوق هيئة عامة، وعليه نطبق المعيار الموضوعي في تحديد الجهة القضائية المختصة ما 

 لم يكن النزاع مع أحد الهيئات اإلدارية  المحددة قانونا مثل وزارة السكن.
من الشروط العامة لضمانات الممنوحة من  70ص المادة من تسمية الصندوق وبالرجوع لن

يتضح أنه تنطبق عليه أحكام الكفالة  70-80قبل الصندوق في ظل تطبيق المرسوم التشريعي رقم 
، وبالرجوع إلى هذه القواعد (3)وما يليها من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  800طبقا للمادة 

من عالقة المديونية بحيث يتعهد الكفيل للدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يفي العامة ينشأ عقد الكفالة 
به، وال يعتبر المدين في االلتزام األصلي الذي تنعقد الكفالة لمصلحته طرفا في العقد وال يشترط 

ن كان يلعب دورا في انعقادها عمال بنص المادة  معدل المدني الجزائري ال من القانون 800موافقته،  وا 
 .والمتمم

غير أن كفالة الصندوق تتم خالفا لهذه القاعدة مع المرقي العقاري) المدين بااللتزام( ويستفيد 
منها مقتني العقار على التصاميم )الدائن بااللتزام( بدون دفع أي مقابل بل العكس يلتزم المرقي 

قانونية يكون الكفيل متضامن مع العقاري بدفع االشتراكات مقابل ضمان الصندوق، وفي حالة الكفالة ال
                                                 

 .078-80التنفيذي رقم  الفقرة األخيرة من المرسوم 98المادة –1
 .التجاري  وأالصناعي  أواالقتصادي أو ومية ذات الطابع اإلداري كونه يختلف عن المؤسسات العم  -2
، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية كضمان خاص في الترقية العقارية،المجلة الجزائرية للعلوم طيب  ئشةعا –3

 .088،ص9766ة ديسمبر لسن ، كلية الحقوق،76، جامعة الجزائر رقم 70االقتصادية والسياسية، العدد 
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المدين، وبالتالي يجوز الرجوع على كليهما دون أن يكون لهما حق الدفع بالتجريد استنادا لنصي 
غير أن الصندوق خالفا لهذه القاعدة يدفع بتجريد بائع  من القانون المدني، 886و  880المادتين 

وعليه  م قضائي وعدم إمكانية الوفاء بالتزامه،إثبات إفالسه بموجب حك العقار على التصاميم أوال أو
نجد هناك اختالفا في بعض أحكام عقد الكفالة تفرضه خصوصية البيع قبل االنجاز ومهام الصندوق 

 التي حددت وفقا لذلك.
بالرجوع إلى الشروط العامة لضمان مشاريع البيع على التصاميم المحددة من قبل صندوق 

-80من األمر رقم  06 المادةإلى  68فقد أحالت على المواد من المادة  الضمان والكفالة المتبادلة
المتعامل في  المتعلق بالتأمينات فيما يخص تسليم مخالصة الحلول للصندوق من قبل المشتري أو 70

من نفس األمر فيما  98إلى المادة  96كما أحالت على المواد من المادة  الترقية العقارية عند التسوية،
، فهل يمكن اعتبار عقد الضمان المكتتب لدى الصندوق بمثابة عقد (1)تصاص المحاكميخص اخ

 تأمين؟
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المستفيد :» من قانون التأمينات  868تنص المادة 

أي عوض مالي آخر في حالة وقوع  إيراد مرتبا أو الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو
أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له  تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أو ثحاد

ضمان الصندوق  و شخص آخر اشترط التأمين لصالحه، قد يكون المستفيد المؤمن له أو ،«للمؤمن
ب المرقي العقاري ودفع مقابل ذلك حس المقتني، والملزم باكتتاب الضمان هو يكون المستفيد منه هو

ال يسترجعه في حالة عدم تحقق الحاالت التي يشملها الضمان،  درجة الخطر وقيمة المشروع وهو
 فهي تدخل ضمن موارد الصندوق.

جبارية، ن كانت التأمينات تنقسم إلى اختيارية وا  فإن المرقي العقاري ملزم باالنخراط في  وا 
عقود البيع قبل اإلنجاز لمتابعة تطور الصندوق للمساهمة باشتراكاته في موارده  واكتتاب ضمان على 

والتي تضمن لمنخرطيها مقابل  اإلنجاز، وهذا ما يجعله متشابها بشركات التأمين في شكل تعاضدي،
مكرر   960اشتراكاتهم تسوية اللتزاماتهم في حالة تحقق المخاطر المؤمن عليها عمال بنص المادة 

من  من الشركات استثناء الربح ويعتبر هذا النوع،ال يكون غرضها تحقيق (2)من قانون التأمينات 

                                                 

 .70-66لقانون رقم شروط العامة للضمان لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ظل تطبيق امن ال 68المادة  -1
الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لشركات  66/76/9778المؤرخ في  60-78المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  –2

 =س بين األشخاص الذين يلتزمون بالقانون األساسي النموذجي، ويتم قبول انخراطالتأمين ذات الشكل التعاضدي التي تؤس
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األصل، واألصل أن تكون شركات التأمين في شكل شركة ذات أسهم تخضع ألحكام القانون التجاري 
ولقانون المضاربة، غير أن شركات التأمين تخضع لمراقبة الدولة والبد من حصولها على اعتماد من 

جلس الوطني للتأمينات رأيه لممارسة نشاطها عمال بنص المادة الوزير المكلف بالمالية وبعد إبداء الم
 .(1) 70-80المعدل والمتمم لألمر رقم  97/79/9778المؤرخ في  70-78من القانون رقم  966

هذا يختلف عن إنشاء الصندوق، ولهذا نعتبر الصندوق عبارة عن هيئة ضمان وليس شركة 
ائع العقار تحت اإلنشاء بضمان إنهاء اإلنجاز ومشاكل تأمين، بخالف التشريع الفرنسي الذي يلزم ب

شركة الكفالة  كفالة بنكية أو التمويل وتعويض األقساط في حالة فسخ العقد عن طريق التأمين أو
كل مهمة الضمان لهم دون التفريق في طبيعتهم القانونية، وعليه قد يتخذ شكل  أو ، فهو(2)المتبادلة 

فالة ويجب أن يمتد االلتزام بالضمان للمرقي العقاري بهدف ضمان عقد ك الضمان عقد تأمين أو
نهاء االنجاز  .(3)التزاماته التعاقدية اتجاه رب العمل بصفته المكلف بتجسيد المشروع وا 

بالرجوع إلى القانون المغربي فإنه يشترط على بائع العقار طور اإلنجاز أن يقدم لفائدة   
خرى مماثلة وعند االقتضاء تأمينا وذلك لتمكين المشتري من ضمانة أ المشتري ضمانة بنكية أو

من الظهير  8مكرر  866استرجاع األقساط المدفوعة في حالة عدم تطبيق العقد عمال بنص المادة 
 .(4) 0/67/9779الصادر في  679078الشريف رقم 
ار قبل من كل ذلك نستخلص أن الصندوق هيئة ضمان أنشأها المشرع لحماية مقتني العق   

يقوم على  فهو اإلنجاز وتوفيرا له لضمانات قانونية خاصة غير موجودة في عقود البيع العادي،
حيث يلتزم المرقي العقاري باكتتاب ضمان لدى الصندوق حتى يستفيد ،(5)اشتراط لمصلحة الغير

                                                                                                                                                    

طبيعية ومعنوية المتوفرة فيهم الشروط المحددة من قبل الجمعية العامة العادية والذين يجب عليهم تسديد حقوق  أشخاص=
 .60ص  60/76/9778درة في الصا 70منخرط.ج ر العدد  0777ال يقل عدد المنخرطين فيها عن  اإلنخراط ويجب أن

 .69/70/9778الصادر في  60ج ر العدد  –1
2–Marianne faure-Abbad ;droit de la construction, Gualino lextenso éditions ;2013 paris ;pp 182-

189 

3 – M.Azoulay ;le contrat de promotion immobilière ,étude théorique ,problèmes actuels de la 

promotion immobilière ,université de droit d’économie et de sciences sociales de paris 

II,20/05/1973,librairies techniques p135. 

المغربية،  مجلة تصدر عن هيئة المحامين ، بفاس المملكة بيع العقار في طور اإلنجاز، مجلة المعيار، عز الدين التازي، –4
 666،ص9770كتوبر العدد الثالثون أ

للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها يجوز » من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم: 668تنص المادة  –5
 أدبية .أو لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية 

ما لم يتفق على  المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل
 .=خالف ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد
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للمرقي  األدبية المقتني من هذا الضمان، غير أننا نتساءل ما هي المصلحة الشخصية المادية أو
تخلفه فإن الصندوق  العقاري من هذا االشتراط ؟، إن كان ضمان تنفيذ التزاماته في حالة عجزه أو

يضمن ذلك تحت نفقة المرقي العقاري المتخلف، ولهذا نرى أن مصلحته هي ضمان حقوق المقتني 
 .تصاميم ويسهل تسويق هذه السكناتبما يدفعه للتعاقد في عقد البيع على ال

من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم تسمح للمشترط دون  660نص المادة  غير أن 
غير أن اكتتاب ضمان على البيع قبل االنجاز واستفادة  دائنيه نقض المشارطة، غيره من ورثته أو

إلزامي بموجب نص قانوني ال يمكن   مقتني السكن الترقوي من الضمان الممنوح من قبل الصندوق هو
من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  668العقاري نقضه، وبالرجوع إلى نص المادة  للمرقي

طلب فسخ العقد في حالة امتناع المتعهد عن تنفيذ  فإن للمشترط الحق في الدفع بعدم التنفيذ أو
لمستفيد ويمكن له ول ،غير أن المرقي العقاري ال يمكنه فسخ عقد الضمان من قبل الصندوق،(1)التزامه

 قضائيا، فصندوق منشأ لهذا الغرض . مطالبته بهذا الضمان القانوني وديا أو
كما لم يبين المشرع إن كان هذا الضمان مبني على عالقة شخصية بين البائع والمقتني  

 676تنتقل إلى الخلف العام للمقتني، وعليه نرجع للقواعد العامة وعمال بنص المادة  تنتهي بالموت أو
قانون المدني الجزائري المعدل والمتمم فليس هناك ما يمنع انتقال هذا الحق للخلف العام، ما لم من ال

 يتفق على خالف ذلك .
بناء على ما سبق نعتبر الصندوق نظام مستقل استحدثه المشرع لضمان حقوق المقتني في  

لمفروضة على أعمال المرقي إطار البيع قبل االنجاز ومراقبة تطور مشاريعه العقارية تدعم الرقابة ا
 ها المشرع نتطرق إليها فيما يلي.العقاري المنخرط والتي تعتبر آلية من اآلليات التي وضع

 :رقابة على أعمال المرقي العقاري فر -خامسا
العقوبات والجزاءات تطبيق مهما وجدت قوانين تلزم المرقي العقاري بتنفيذ التزاماته تحت طائلة  

ا، فإنها ال تعتبر كافية وال يمكن لها أن تعوض الرقابة الذاتية النابعة عن الحرص في حالة مخالفته
بتطبيق قواعد المهنة والضمير الشخصي كونها تتسم باالستمرارية، فإذا تمت ممارستها بإتقان 

خالص لم تكن الرقابة على األعمال الزمة.  وا 

                                                                                                                                                    

الذي يجوز له  إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، و=
 «ذلك.

 .097،ص 9769الجزائر، للنشر،موفم  االلتزامات، النظرية العامة للعقد، طبعة منقحة ومعدلة، علي فاللي، –1
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ن فئة عديمة الضمير المهني األمر غير أن التجربة السابقة أثبت عدم كفايتها كونها كشفت ع
الذي يستوجب رقابة متخصصة، ولهذا الغرض فإن المرقي العقاري يمارس مهنته تحت رقابة الوزير 
المكلف بالسكن بصفته مانح لالعتماد، والذي يمكنه سحب قرار منح االعتماد في حالة عدم مراعاة 

من  80زاماته القانونية عمال بنص المادة اإلخالل المرقي العقاري بالت شكليات منح االعتماد أو
يكلف لجنة منح االعتماد بإبداء رأيها في كل قرار سحب اعتماد والطعون  وهو 70-66القانون رقم 

لممارسة مهنة المرقي العقاري وأي مسألة متعلقة بالمهنة بصفتها هيئة مكلفة بالبحث والتحقيق 
  . (1)مرقي العقاريالكتشاف تجاوزات ومخالفة قواعد المهنة من ال

زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل المتصرفون اإلداريون والمهندسون  
المعماريون واألسالك التقنية األخرى التابعة إلدارة السكن والعمران التي تحدد قائمتهم عن طريق 

ساعة  09غضون ، التي تحرر محضر في 70-66من القانون رقم  88التنظيم استنادا لنص المادة 
أيام من معاينة  0إلى الجهة القضائية المختصة وترسل نسخة منه إلى الوالي في أجل ال يتعدى 

من نفس القانون،ومن هنا يبرز لنا دور رقابة هذه اللجنة فيما يخص احترام  86المخالفة عمال بالمادة 
زعات المرفوعة إلى الجهات من خالل المنا عقود التعمير من خالل هذا المحضر والرقابة القضائية

 .القضائية
كما أنشأ المشرع الجزائري المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري الذي من ضمن مهامه  

السهر على احترام قواعد أخالقيات ممارسة المهنة من خالل مراقبة أعمال المرقين العقارين عمال 
التي من شأنها أن تدعم ممارسة نشاط ، واقتراح كل التدابير 70-66من القانون رقم  90بالمادة 

بداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالمهنة، فأعطى له المشرع دور المراقب والمتابع  الترقية العقارية وا 
 لهذه النشاطات.

المؤرخ في  068-60من المرسوم التنفيذي رقم  79وقد حددت تشكيلته بموجب نص المادة  
ن عن وزراء بعنوان اإلدارات العمومية،وبعض المؤسسات والتي تضم بعض ممثلي 68/66/9760

والهيئات المكلفة بالترقية العقارية، وبعض الهيئات المهنية الذين يتدخلون في نشاطات الترقية العقارية 
منهم أربع ممثلين للمرقين العقارين ينتخبون من بين نظراؤهم في صندوق الوطني للضمان والكفالة 

معنوي  ة العقارية، ويمكن للمجلس األعلى أن يستعين بكل شخص طبيعي أوالمتبادلة في الترقي
خاص من شأنه أن يساعده في اتخاذ مداوالته بحضور ثلثي أعضائه على األقل ليتم  عمومي أو

                                                 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  -1
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، وبرأينا أن المجلس (1)التصويت باألغلبية مع ترجيح صوت الرئيس المتمثل في الوزير المكلف بالسكن
يفعل أكثر دور المنظمة الوطنية مدافع في نفس الوقت، لهذا نقترح أن  و راقبأن يكون مال يمكن 

ضرورة ، إضافة لللمرقين العقارين في الدفاع عن حقوقهم السيما حقوق المتابعين بعقوبات إدارية 
و النكتفي بالمجلس التأديب لصندوق تأديبي مستقل ومحايدة يراقب المرقين العقارين  مجلساء شان

 .الكفالة المتبادلة الذي يتابع تنفيذ التزامات المرقي العقاري اتجاه الصندوق الضمان و
بالرجوع إلى القانون التونسي نجده األسبق في إنشاء اإلتحاد الوطني للمرقين العقاريين  

(ANPE(يمثلهم إتحاد فدرالي للمرقين العقارين )FNCP للدفاع عن مصالح هؤالء في سنة )6806 ،
الية وطنية للمرقين العقاريين المشيدين تهتم بمتابعة ومراقبة المشاريع وحماية مصالح كما كونوا فدر 

رع الجزائري ش، بخالف المر المراقب والمدافع في نفس الوقت، وعليه فهي تلعب دو (2)المرقين العقارين
 ئر.اط في الجزاشبالنظر لحداثة هذا الن الوطنية للمرقين العقارين متأخرة حيث ظهرت المنظمة

رع الجزائري أوكل مهمة التحري في المخالفات المرقي العقاري للجنة شالمالحظ أن الم و      
اإلعتماد المكلفة بتحقيق في أحقيت تطبيق العقوبات اإلدارية عليه ليصدر قرار من وزير السكن 

مدام ال األعلى والعمران بسحب اإلعتماد نهائيا أو مؤقتا في حالة ثبوت المخالفة،فما هو دور المجلس 
اركتها في التحقيق شرع تبليغ عن مخالفته لهذه اللجنة أو مشالمخالفات، فهل قصد المهذه يحقق في 

المجلس في هذه الحالة حتى ال تتداخل مهامه هذا والتحري؟، لهذا نقترح توضيح المهام وصالحيات 
تكون محل مداولة في النصوص مع مهام لجنة اإلعتماد، مع التفصيل في المهام الموكلة إليه والتي 

 التنظيمية.
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة الذي كان  من بين الهيئات التي كانت تلعب دور مراقب هو

يراقب التزامات المرقي العقاري المنخرط اتجاه الصندوق من خالل مجلس أخالقيات المهنة إضافة إلى 
حيث ألزم كل المرقين  70-66وجب القانون رقم مجلس التأديبي، زاد دور الصندوق في الرقابة بم

                                                 

لتشكيلة المجلس األعلى لمهنة المحدد  68/66/9760المؤرخ في  068-60، من المرسوم التنفيذي رقم 79،70،70المواد -1
 .9760ديسمبر  76المؤرخة في  86ي العقاري وتنظيمه وسيره،ج ر العدد المرق

يجتمع المجلس في دورتين  عين أعضاء المجلس األعلى بموجب قرار من وزير المكلف السكن لمدة ثالث السنوات قابلة للتجديد،
من نفس المرسوم وتقتطع  69إلى  76وتنظم إجراءات سيره طبقا للمواد من  عادتين في سنة بناء على استدعاء من وزير السكن،

 من نفس المرسوم. 60النفقات الضرورية لسيره من ميزانية الدولة عمال بنص المادة 

أجير حسب إحصائيات  60777شركة موظفة في  077يظم أكثر من  FNCPاإلتحاد الفدرالي للمرقين العقاريين المشيدين  - 2
 .9778سنة 

- Jean Bernard Audy, Hugues Périnet Marquet, op cit , P 1023, set 1601. 

- Royer Saint Alary ,Corinne Saint Alary Houin, op cit, P012. 
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العقارين باالنخراط والقيد في سجل الوطني للمرقين العقارين حتى تسهل عملية الرقابة وتتبع المشاريع 
 .(1)المكتتب الضمان عليها كما سبق توضيحه

فإن  ،تعميرإطار رقابة احترام عقود ال زيادة على الرقابة التي تقوم بها الجماعات المحلية في  
المؤرخ في  60-06المشرع فرض تدخل الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية المنشأة بموجب األمر رقم 

مهمتها مراقبة البناء من حيث ثباته وصالحيته والوقاية من النقائص التقنية التي (2) 98/69/6806
التنفيذ السيما بالنسبة  م أوتطرأ أثناء اإلنجاز والوقاية من كل المخاطر سواء في مرحلة التصمي

 لمشاريع المدعمة من قبل الدولة والمنجزة من قبل مرقين عموميين.
غير أن الرقابة اإلدارية تبقى قاصرة إذا لم تكن ميدانية وتشمل المتابعة بصفة مستمرة          

ة، ولتكون رقابة ومفاجئة تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في هذا المجال لتدعيم الرقابة القضائي
عليها إحدى مميزات الرقابة الذاتية وهي االستمرارية، ونعني بذلك أن يشعر  تضفيمجدية يجب أن 

المرقي العقاري أنه محل رقابة ومتابعة بصفة مستمرة ودائمة وفي كل وقت دون سابق إنذار، وتأديب 

                                                 

المعدل والمتمم فإن كل من مجلس التأديب   078-80من المرسوم التنفيذي رقم  79مكرر  90و 90بالرجوع إلى المادتين   -1
ن التي يقدمها المنخرطون والنزاعات والخالفات بين الصندوق والمنخرطون ومجلس أخالقيات يختصان بالفصل في طلبات الطعو 
جهاز دائم للجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وعهدة هذا  وبين المنخرطون فيما بينهم، ومجلس أخالقيات هو

متعلقة بتحسين قواعد تسيير وعمل المجلس تدوم خمس سنوات مهمته الحفاظ على أخالقيات المهنة وتقديم االقتراحات ال
الصندوق، ويقترح بذلك كل األشكال ذات الطابع التأديبي ضد المرقي العقاري المنخرط كما يعين رئيسا لمجلس أخالقيات المهنة 

 وينظر في الترشيحات مجلس إدارة الصندوق.
يات يتكون من خمس مرقين جهاز دائم للجمعية العامة يوضع تحت سلطة مجلس األخالق أما مجلس التأديب هو

عقاريين منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات متتالية ، ويعين رئيس هذا المجلس من بين األعضاء المنتخبين من 
من قبل المجلس التأديب،  أوجزائيا أو المهنة الذين لهم ثالث سنوات خبرة، ولم يسبق لهم أن عوقبوا مدنيا  قبل مجلس األخالقيات

 مهمته فحص حاالت التأديب التي تعرض عليه من قبل مجلس أخالقيات المهنة ومدرية الصندوق .
وعليه يختلف دور كل من مجلس أخالقيات المهنة ومجلس التأديب على مستوى الصندوق اللذان يختصان بمعاقبة 

رقين العقارين المنخرطين في تنفيذ التزاماتهم المسيرين للصندوق والعمال حسب جسامة الخطأ وفقا للنظام الداخلي للصندوق، و الم
، ولهذا نقترح 70-66من القانون رقم  90اتجاه الصندوق عن دور المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري عمال بنص المادة 

لعقارين مجلس األخالقيات بالنظر في نزاعات المرقين ا باختصاص التي تقضي 79مكرر  90الفقرة الرابعة من نص المادة  حذف
أن تدخل ضمن اختصاص المجلس األعلى للمرقين أو مع زبائنهم، وكذا المرقين فيما بينهم ونقترح تكوين مجلس تأديب محايد 

قيات المهنة في هذه الحالة ، مع ضرورة تكوين فدرالية للمرقين العقارين تهدف العقارين ، بصفته المراقب يسهر على احترام أخال
 قين العقارين المثبت في حقهم مخالفات تأديبية.للدفاع على حقوق المر 

 .97، المرجع السابق، ص 90/67/9770محضر الجمعية العامة السادسة المؤرخة في  -
المتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد قانونها األساسي،ج  98/69/6806مكرر المؤرخ في  60-06األمر رقم  -2

 ،وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.06، ص 6809/ 76 /60المؤرخة في  0ر العدد 
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ن كان الهدف ليس بفر  ض اإلجراءات التأديبية بقدر كل من يصير على األفعال التي تسيء للمهنة، وا 
 بمراقبة األعمال وتصحيحها وتصويبها. ما هو

فرض الرقابة ال تعني التشكيك في مصداقية ونزاهة المرقي العقاري وال لكشف األخطاء التي  
يرتكبها بقدر الذي يهمنا في توجيه المهنة إلى النهج الصحيح والرقي بها بهدف اكتساب ثقة المجتمع 

 مع المرقي العقاري.والمتعاملين 
نقترح في هذه النقطة أن تفعل الرقابة الشعبية بفتح مكان خاص لدى وزارة السكن تابعة  و 

عدم تنفيذ المرقي العقاري اللتزاماته والتبليغ عن كل  للجنة االعتماد لتظلم أمامها في حالة تقاعس أو
خص قريب من المرقي العقاري، إخالل بأخالقيات المهنة وقواعدها على أساس أن المقتني أكثر ش

وفتح مواقع إلكترونية تشهر فيها قائمة المرقين العقاريين المعتمدين مع تحينها، إضافة إلى كل 
والتنظيمية المتعلقة بالمهنة لمواكبة كل تجديد في المجال العقاري والمهني،والعمل  النصوص القانونية

ه بحقوقه في ظل نشاطات الترقية العقارية،والتزاماته على نشر ثقافة القانون في أوساط المواطن،وتعريف
 حتى يستطيع أن يطالب بحقوقه قضائيا،فالجاهل للحق كما ال حق له.

ال يكفي مراقبة مدى تنفيذ المرقي العقاري اللتزاماته المترتبة على اكتسابه صفة المرقي  و 
 .جارياجر والتقييد بأحكام القانون التالعقاري بل أيضا متابعة مدى احترامه لتنفيذ التزاماته بصفته ت

قد حاول المشرع عند تنظيمه ألخالقيات وقواعد المهنة الحرص على إلزام المرقي العقاري   
بحماية إرادة كل راغب في التعاقد معه في المرحلة السابقة للتطابق اإليجاب والقبول،وبصدق في 

عالم المتعاقد معه بكل المعلومات  يحجز عقار قبل اإلنجاز  الالزمة كونه يقتني أوإعالن المشروع وا 
طور اإلنجاز، ومن قبل كان هذا االلتزام يعود ألخالقيات المرقي العقاري ولم يكن مقنن لهذا  هو أو

أغلب المرقين العقارين ال يلتزمون به، ومن هنا تظهر أهمية تنظيم هذا االلتزام الذي فضلنا تناوله في 
 يه تحت إطار أنه يندرج ضمن أخالقيات وقواعد المهنة.المبحث الموالي للتفصيل ف
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 المطلب الثاني
 االلتزام بعدم تظليل إرادة الراغب في التعاقد

حاجز العقار قبل االنجاز حرص المشرع على  حماية إلرادة مقتني العقار على التصاميم أو 
بهدف دعوة كل راغب في اقتناء          منحهما حرية التعاقد، حيث ألزم المرقي العقاري بإعالن المشروع 

البحث عن قبول يقترن باإليجاب في حالة تحديد شروط العقد           أو حجز السكن الترقوي للتعاقد، أو
ومواصفات الجوهرية للعقار محل االنجاز والثمن وطرق دفعه ومراجعته إذا لزم األمر، وااللتزام بصحة 

من المعلومات الخاطئة التي تهدف لجلبه للتعاقد بهدف استنزاف أموله كل ما يتم نشره لحماية المقتني 
وتوقيعه في الغلط، واستغالل حاجته للسكن بوجه غير مشروع  دون الحصول على ما دفعه للقبول،

وغير أخالقي، ولتفادي مثل هذه التجاوزات التي أفرزتها القوانين السابقة في ظل غياب تنظيم قانوني 
 رمة.محكم ورقابة صا

يكتفي المرقي العقاري باإلعالن عن مشروعه بل يلتزم أيضا بإعالم كل مترشح للتعاقد وال   
بكل تفاصيل التي تهمه في حالة إبرام العقد بهدف تبصيره بحقوقه والتزاماته القانونية وتحديد ملكيته 

ذا الذي يدفعنا للتساؤل التي تسلم له بعد اإلنجاز، وكل الشروط الجوهرية التي يتم االتفاق عليها، وه
والذي نجيب عنه بعد التفصيل في هذين  إن كان هذا العقد من عقود المساومة أم عقود اإلذعان،

 االلتزامين من خالل الفرعين المواليين.
 الفرع األول

 االلتزام بصحة اإلعالن

م المرقي العقاري عمل المشرع على توفير الحماية القانونية للمقتني السابقة للتعاقد بأن ألز      
عالمه بكل المعلومات التي تكون  بصحة اإلعالن عن مشروعه وتبصير كل من يهمه اإلعالن وا 

فاإلرادة الحرة تكسب العقد القوة اإللزامية طالما التزم المتعاقد  جوهرية في تحديد رغبته في التعاقد،
قد وحمايته من عيوب الغلط واإلكراه ،ولهذا منع المرقي العقاري من تظليل إرادة المتعا(1)بمحض إرادته

يقع في غبن لعدم التكافؤ بين المتعاقدين بهدف ضمان استقرار عملية البيع  والتدليس واالستغالل أو
يجاد توازن عقدي بين التزامات الطرفين، وفي الحقيقة نعتبر هذا االلتزام أخالقي يدخل  قبل االنجاز وا 

                                                 

 .07ص  ،المرجع السابق النظرية العامة للعقد، ،علي فاللي، االلتزامات-1



99 
 

قواعد العامة غير أن المشرع حرص على تقنينه فهل هذا لتأكيد ضمن التزاماته المهنية وغير مخالف لل
هذا االلتزام أم لوجود عدم توازن عقدي؟، وقبل اإلجابة على هذا التساؤل ارتأينا أوال تحديد مفهوم 

 اإلعالن  ودراسة تأثيره على إرادة كل راغب في التعاقد. 
 عاقد:تأثير صحته في قبول الراغب في التو اإلعالن  مفهوم-أوال

مع تنوع حاجيات أفراد المجتمع وتطور وسائل االتصال واإلعالم وزيادة المنافسة في    
السوق، ظهر اإلعالن كوسيلة ترويجية للسلع والخدمات بمختلف مجاالتها، ويعتبر من أهم وسائل 

عقارية ، وفي المجال النشاط الترقية ال(6)التي تسمح بإعالم المستهلك بالخصائص األساسية للمنتوج
ثارة اهتمامه ورغبته في  أصبح اإلعالن أفضل وسيلة للتسويق المشاريع العقارية وجذب الجمهور  وا 

 التعاقد بما يؤدي في النهاية بتحقيق االستجابة وقبول التعاقد .
اإلشهار  ، وهو(9)أعلن األمر يعلن علنا أي شاع وظهر باإلعالن لغة المجاهرة، يقصد   

على  " إظهار األمر la publicité،وباللغة الفرنسية تعني كلمة "(0)لسرية بمعنى العلنية عكس ا
يهدف إلى التعريف بالمنتج للعامة  ، فهو(0)والتأثير البسيكولوجي فيهم تحقيقا لغايات تجارية الجمهور

،فهي تشمل كل الوسائل التي تؤدي إلى التعريف (0) وتعريف الكل عليه بهدف تسهيل عملية بيعه،
 بخدمة معينة. ة المرتبطة بالمنتج أوبالفكر 
نرجع إلى القانون  اطالعنافي غياب تعريف قانوني لإلعالن في التشريع الجزائري بحسب            

المتعلق بالحماية من الالفتات اإلعالنية المعلقة  98/69/6808الصادر في  6607-08الفرنسي رقم 
كل نقش يهدف إلى إعالن الجمهور :»يعتبر إعالنا على الجدران حيث قررت المادة الثالثة منه أن 

ويؤخذ على هذا التعريف أن اإلعالن ال  ،(8) «صورا  وجذب انتباههم سواء كان نقشا نموذجيا أو
إنما بيان مزايا ومحاسن المنتجات والخدمات والحث على  يهدف إلى جذب انتباه المستهلك فقط  و

 التعاقد على الشيء المعلن عنه.

                                                 

الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم الذي يحدد  78/66/9760المؤرخ في  006-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة - 0
 . 66/66/9760في المؤرخة  06ج ر العدد  المستهلك،

 .966،968الطبعة الثالثة،باب علم مادة علن،دون سنة،ص ص  عشر،المجلد الثالث  لسان العرب، ابن منظور، – 5
 .806ابن منظور، لسان العرب ، المرجع السابق،باب محيط المحيط، ص– 2

4 -le robert de poche direction de l’ouvrage daniéle morvan ; sejer   2012 Paris ;P585. 

2 -le Robert junior illustré XII Paris.1993;P 835 

 .60ص  ،9770مصر، دار الكتب القانونية، حمدي أحمد سعد أحمد، القيمة العقدية للمستندات اإلعالنية، – 2
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الشكل غير الشخصي لتقديم، وترويج األفكار        » فه االتحاد األمريكي للتسويق على أنه:وعر     
، وقد أضاف هذا التعريف اإلعالن عن (1)«والسلع والخدمات بواسطة جهة معلومة مقابل مدفوع

 األفكار فهي ال تقتصر فقط على المتوج والخدمة.
، لهذا نستأنس بتعريف  اطالعناالجزائري بحسب  و لم نجد تعريف لإلعالن في الفقه            

كافة األنشطة التي تقدم كمجموعة بطريقة » بعض فقهاء الفقه الفرنسي حيث عرفه الفقيه ستانتون بأنه:
فكرة  خدمة أو عن طريق رسالة معلومة لدى المعلن تتعلق بسلعة أو شفوية، غير شخصية مرئية أو

 المتلقيركيزة اقتراح هدفها األساسي إثارة وتحريض :»ري متتسكي ، في حين اعتبرها الفقيه أند«معينة
وهي تستند في إثارتها وتحريضها للمستهلك على  االستفادة من خدمة ما، القتناء سلعة معينة  أو

الدوافع والغرائز الكامنة طبيعيا فيه، وتختلف هذه الدوافع والغرائز المستغلة باختالف طبيعة اقتراحات 
، وأكد هذا التعريف الفقيه مارسوالن «النية وكذا الظروف المحيطة بهذه الصورة اإلعالنيةالصورة اإلع

     بحيث اعتبر اإلعالن الصورة الفنية التي تتخذ من البسيكولوجية وسيلة لخلق الطلب على المنتج 
    خدمة   أو التعريف بسلعة ، كل هذه التعاريف تتفق على أن هدف اإلعالن هو(9)الفكرة  الخدمة أو أو
قناع الناس بها  وحثهم على التعاقد مع المعلن. أو  الفكرة وا 

وهذا ما دفعنا لالستفادة ببعض  اطالعنااآلخر لم يعرف اإلعالن حسب  القضاء هو    
ومن هذه األحكام ما قضت به الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية في  األحكام القضائية الفرنسية،

من أنه يعتبر إعالنا تجاريا ما يتم نشره للجمهور في الصحف ما  60/76/6806في حكمها الصادر 
دام يهدف إلى الحث على شراء منتج معين، وتم مدحه بما فيه الكفاية في هذه الصحف، غير أن هذا 
التعريف لم يتضمن البيانات عن الشيء المعلن عنه في حين حكم الدائرة الجنائية لمحكمة النقض 

حرصت على عدم إهمال هذه البيانات عند تعريف اإلعالن  6860/ 97/78الصادر في  الفرنسية
يعتبر إعالنا كل وسيلة إلعالم الجمهور بمكونات المنتج المطروح للبيع ولوعن طريق » حيث تنص:

، لكن بالرجوع إلى خصائص اإلعالن فإنه يكون أساسا بصفة «بطاقات البيانية اإلجبارية لهذا المنتج
والتي تساهم في تكوين رأي المستهلك المحتمل  رية للمعلن فيما يقدمه من بيانات عن ما يروج له،اختيا

، وعليه فإن اإلعالن يعتبر وسيلة 69/66/6868وهذا ما أكده حكم المحكمة التجارية الصادر في 

                                                 

 .66ص  ،9767لسنة  دار الخلدونية، الجزائر، شعبان، كيفية تصميم اإلعالن،فؤاد  عبيدة صبطي، – 0
 . 68-66ص ص  ، في نفس المرجع كل هذه التعاريفراجع – 5
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ك لتعرف فكرة معينة وحث المستهل خدمة ما أو لالتصال واإلقناع تهدف إلى الثناء على منتج ما أو
 . (1)عليها والتعاقد مع صاحب اإلعالن 

وتطورت وسائل اإلعالن بتطور التكنولوجي وأصبح ال يتم بطريقة عشوائية بل مدروسة           
ومخطط لها، ولم يعد يقتصر فقط على النداء والالفتات التي تعلق على الجدران، بل اإلعالن في 

ى تقنيات أكثر تطورا تقوم بإنتاجه وكاالت إعالنية الصحف وفي اإلذاعة والتلفزيون ويعتمد عل
قناعه بمزايا الخدمة والمنتوج، كما انتشرت ظاهرة  متخصصة التي تعمل على إشباع حاجة المستهلك وا 
التسويق العقاري من خالل اإلعالن اإللكتروني عبر االنترنت لما له من مزايا من حيث وفرة 

فتح صفحة األنترنت تظهر عناوين بعض المواقع التجارية على ، فعند (2)المعلومات وتعدد الخيارات
دعوة للتعاقد  هو و الدخول إلى أي عنوان من عناوين المطروحة، اختيارحيث يمكن  صفحة الويب،
مهتم باإلعالن في حالة اتفاقهما وتطابق اإليجاب مع القبول ليتم بعدها إتمام جميع  مع كل من هو

،ولهذا يعتبر اإلعالن الخادع عبر األنترنت نصب واحتيال وجريمة (3)نإجراءات البيع طبقا للقانو 
 فدرالية .

على هذا األساس وجب مراعاة الدقة وعدم الغش والخداع عند تصميم اإلعالن لما له من 
تأثير في إرادة كل راغب في التعاقد مع المعلن، وهذا ما اتجه إليه المشرع الجزائري حيث ألزم المرقي 

ضمان إعالن عن مشروعه العقاري قبل عرضه للبيع في األماكن المخصصة لإلشهار في العقاري ب
،مع االلتزام بالصدق في (4)70-66من القانون رقم  06البلدية المختصة إقليميا عمال بنص المادة 

من المرسوم التنفيذي رقم  90حيث تنص المادة  اإلعالن واالبتعاد عن اإلعالنات الكاذبة والمظللة،
لجزء من مشروعه،  تسويق لكل أو يتعين على المرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو: » 69-60

ضمان إشهار صادق وواسع بمختلف وسائل اإلعالم والسيما عن طريق اإلعالن المرئي الواضح على 
                                                 

 .97-68ص ص  المرجع السابق، حمدي أحمد سعد أحمد، -1
 .98ص ،9778دار النهضة العربية مصر، شم، نظرات في قوانين المباني والعقارات،ممدوح محمد خيري ها–2
كتروني من خالل اإلعالن التجاري الكاذب والحق في الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد اإلل عمارة ، سعودةم–3

اإلعالم،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،مجلة كلية الحقوق،جامعة سعد دحلب البليدة،مجلة علمية أكاديمية محكمة 
 .068،ص 9769جانفي  نصف سنوية العدد الثاني،

مشروعه العقاري واألصح ضمان اإلعالن، م بضمان اإلعالم عن االلتزا 70-66رقم  من القانون 06ي نص المادة ورد ف –4
كون هناك فرق بينهما فمقصود المشرع اإلشهار بالمشروع حتى يتبين إن كان هناك من يعارضه لكونه يتعدى على جزء من 

طالع سكان إقليم البلد ملكيته مثال بخالف ما هو ية بهذا المشروع بغرض مسموح له قانونا في عقد الملكية والرخص الممنوحة، وا 
إبداء رغبته في التعاقد مع صاحب المشروع، بخالف االلتزام باإلعالم الذي يتضمن واجب اإلدالء بكل المعلومات التي تساهم في 

 إقناع ودفع كل راغب في التعاقد بقبول إبرام العقد.
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مستوى مقره، وفي موقع المشروع العقاري وفي األماكن المخصصة لإلشهار على مستوى إقليم بلدية 
 «.ع اإلنشاءموق

معروف بأن األصل في اإلعالن  ما نستشفه من قراءتنا لنص هذه المادة أنه خالفا لما هو 
كما فضل وسائل اإلعالن المرئية في المواقع القريبة من  أنه اختياري فإن المشرع جعل منه إلزامي،

وسائل الحديثة مثل ولم يذكر ال عليها، االطالعمكان تواجد المشروع حتى يمكن لسكان تلك البلدية 
ن كنا نفضل أن تتم اإلعالن عن هذه  اإلعالن اإللكتروني ولم يستثنيها بل تركها الختيار المعلن، وا 

المشاريع في موقع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لضمان تأكد كل راغب في التعاقد من اعتماد 
حتى يضمن حقوقه في إطار البيع المرقي العقاري  ومن اكتتاب الضمان على المشروع المعلن عنه 

قبل اإلنجاز،  ويحمي نفسه من التعاقد مع شركة وهمية ولتفادي ما وقع من نزاعات في هذا اإلطار 
 )الملغى(. 70-80في ظل تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 

قاري نخلص مما سبق بأن اإلعالن يتضمن بعض المعلومات حول المشروع يلتزم المرقي الع          
 لكن هل تمنح الحق للمتعاقد المطلع عليها مناقشتها والتفاوض بشأنها؟ بصحتها،

 مدى تطبيق مبدأ حرية التفاو  على المشروع المعلن عنه : -ثانيا
ألزم المشرع المرقي العقاري بصدق اإلعالن وتجنب التضليل وتدليس إرادة الطرف اآلخر،   

عطائه حرية التفاوض لمناقشة كل المس ائل التي تهمه وشروط العقد ودراسة تمهيدية للمشروع وا 
واألسس العلمية والفنية والقانونية ومخاطر المحتملة والضمانات القانونية الممنوحة حتى الوصول إلى 

 ، فهل يعتبر اإلعالن دعوة للتعاقد أم إيجاب ينتظر القبول لتطابق اإلرادتين؟.(1)توافق إرادة الطرفين 
ام يعد اإلعالن بمثابة دعوة للتعاقد والتفاوض مادام يعبر عن رغبة المعلن في إبرام كأصل ع          

العقد دون بيان أركانه، ويعمل على حث من وجه إليه ليتقدم بهدف التفاوض للوصول إلى مرحلة 
تقديم اقتراحات للتعاقد واالتفاق على التحفظات التي ال تجعل من العرض باتا وال ترقى لمرتبة 

،واستثناء يمكن أن تكون إيجابا إذا حدد المرقي العقاري عزمه على إبرام العقد مع تحديد (2)جاباإلي
األركان والشروط الجوهرية للعقد وطالما لم يقترن اإليجاب بالقبول من حق الموجب العدول عنه ما لم 

                                                 

 90ص  ،9760ة، إسكندرية مصر،التزامات األطراف السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجديد فايزة برهامي ، –1

 .08حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، ص –2
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به إلى انقضاء هذا األجل إال إذا حدد أجال لقبوله فإنه يلتزم بالبقاء على إيجا يتصل بعلم من وجه إليه،
 .(1)من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  80عمال بنص المادة 

عقد حفظ الحق إال بعد تطابق إرادتين لكل من  ال يتم إبرام عقد البيع على التصاميم أو          
ية في التعبير عن الموجب والقابل وفقا لمبدأ الرضائية، حيث يكون لكال الطرفين الحرية واالستقالل

، غير أن المالحظ أن كال من العقدين المذكورين أعاله (2)إرادتيهما وتحديد شروط العقد وتحمل أثاره 
 فهل هذا يلغي إرادة الطرفين في التعاقد؟( 3)محددين بعقود نموذجية محددة قانونا 

الطرفين، وطرق بالرجوع إلى مضمون هذين العقدين النموذجيين فإنه يحدد التزامات كال    
 الدفع وحاالت مراجعة الثمن التقديري، فكيف يكون لكال طرفين الحق في مناقشة العقد؟ .

حماية للمتعاقدين حرص المشرع على تنظيم العالقة بين الطرفين في حالة البيع قبل االنجاز،          
ط الحق في تحديد األمر الذي يجعل منه نظام قانوني أكثر من عقد، بحيث ترك للمتعاقدين فق

عدم دفع األقساط في عقد البيع  وعقوبة التأخر أو ومواعيد إتمام اإلنجاز والتسليم، مواصفات العقد،
وتحديد نسبة المراجعة الثمن التقديري في حالة تحقق حاالت المراجعة المحددة قانونا  على التصاميم،

من القانون  678تعاقدين عمال بالمادة ، وهذا يخالف مبدأ العقد شريعة الم٪97مع عدم تجاوز نسبة 
،غير أن المشرع كان مضطر لتنظيم هذه االلتزامات بالنظر (4)المدني الجزائري المعدل والمتمم

) الملغى( وللحد من 70-80للمنازعات والمشاكل التي ترتبت في ظل تطبيق المرسوم التشريعي رقم 
 تعسف البائع في استعمال حقوقه.

لتزامات محددة قانونا وخصوصيات تجعل من هذا العقد يختلف عن عقد حيث أن للعقد ا   
فوجب على المرقي العقاري بتوضيحها للمقتني، مع تبيان مواصفات السكن محل التعاقد  البيع العادي،

                                                 

 العقد واإلرادة المنفردة، النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام، شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي، الواضح في –1
 .670-670،ص ص 9769طبعة جديدة مزيدة ومنقحة دار الهدى الجزائر،

2-Alex Weill,droit civil,les obligations,Dalloz, 1971,p 25. 

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على  66/69/9760المؤرخ في  006-60بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -3
جالها وكيفيات التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة الـتأخير وآ

 .90/69/9760الصادرة في  88العدد  ج ردفعها،
 مشروعه العقاري واألصح ضمان اإلعالن،االلتزام بضمان اإلعالم عن  70-66من القانون رقم  06ورد في نص المادة  –4

على جزء من  كون هناك فرق بينهما فمقصود المشرع اإلشهار بالمشروع حتى يتبين إن كان هناك من يعارضه لكونه يتعدى
ملكيته مثال، وإلعالم سكان إقليم البلدية بهذا المشروع بغرض إبداء رغبته في التعاقد مع صاحب المشروع والذي يلتزم بإعالن عن 
عملية بيع هذه السكنات طور االنجاز، بخالف االلتزام باإلعالم الذي يتضمن واجب اإلدالء بكل المعلومات التي تساهم في إقناع 

 راغب في التعاقد بقول إبرام العقد.ودفع كل 
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أثناء عملية اإلنجاز السيما  وتحديد ملكيته بصفة دقيقة، وكل المسائل الجوهرية سواء قبل التعاقد أو
وهذا ما سنفصل فيه  يع على التصاميم حيث يساهم المقتني في تمويل انجاز سكنه الترقوي،في عقد الب

 في الفرع الموالي.
 الفرع الثاني

 تبصير المتعاقدو االلتزام باإلعالم 

يختلف االلتزام باإلعالن عن االلتزام باإلعالم من حيث الهدف فااللتزام األول يهدف إلى   
والخدمات المقدمة للجمهور ليقدم على شرائها بينما االلتزام الثاني يهدف  العمل على رواج المنتوجات 

عالم المتعاقد معه بالمعلومات محل االلتزام، (1)دعم الثقة في نظام معين  لتكوين فكرة معينة أو ، وا 
يرمي إلى جعل الشخص الموجه إليه اتخاذ قراره بشكل  أكثر موضوعية من اإلعالن فهو فاإلعالم هو

،ويختلف هذا االلتزام عن التفاوض الذي يتضمن مناقشة شروط (2)بما يناسب مصالحه ورغباته سليم
العقد المختلفة من أجل تحديدها وبلورتها في االتفاق أما اإلعالم فيقتصر على وصف الشيء الذي يرد 

نو  عليه االتفاق من أجل العلم به دون مناقشة شروط العقد، الم كان التفاوض يفترض وجود إع ا 
 والنصح من أجل تنوير إرادة المتفاوض اآلخر.

قد توسع مفهوم اإلعالم مع التطور التكنولوجي والصناعي، فهل امتد هذا االلتزام لينطبق   
على نشاطات الترقية العقارية السيما أنه ارتبط بقانون حماية المستهلك وبمسؤولية المنتج بصفته 

 حمي اإلرادة الحرة للمستهلك؟.مسؤوال عن األشياء التي ينتجها؟ وهل ي
قبل اإلجابة على هذا التساؤل ارتأينا أوال أن نحدد مفهوم االلتزام باإلعالم ثم نفصل في كيفية   

تطبيقه على البيع قبل االنجاز السيما وأن وقت إبرام العقد ال يكون المحل موجود مما يفرض علم 
 المقتني به علما نافيا للجهالة.

 
 
 

                                                 

مسعودة عمارة ، الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد االلكتروني من خالل اإلعالن التجاري الكاذب والحق في  –1
 .068اإلعالم،المرجع السابق،ص 

 .606المرجع السابق،ص  فايزة برهامي ، –2
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 السكن الترقوي:تطبيقه في بيع و فهوم اإلعالم م تحديد-أوال
،قد أقره القضاء وأيده الفقه حديثا لوضع المستهلك في (1)يعد االلتزام باإلعالم إجراء وقائي  

، (2)مأمن ضد مخاطر المنتوج المسلم إليه، وتعريفه بمكونات السلعة وخصائصها وطرق استخدامها 
رك األمر لتحري واستخبار المشتري، ولم يعد يقتصر فقط بحيث أصبح البائع ملزم باإلعالم فال يت

بل ( 3)على مجرد إعالن عن الضمان العيوب الخفية كما اعتبر كذلك لوقت طويل في القانون الفرنسي
له ذاتية مستقلة تلزم البائع بتزويد المشتري بكل المعلومات الالزمة والنافعة الستخدام الشيء المبيع 

 وتجنب مخاطره.
المشرع أحكامه في قواعد حماية  نظما لعدم تكريس هذا االلتزام في القواعد العامة نظر    
المتعلق  90/79/9778المؤرخ في  70-78من القانون رقم  60حيث تنص المادة  ،المستهلك

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة :» (4)بحماية المستهلك وقمع الغش
من المرسوم  70، وتنص المادة «بأي وسيلة أخرى يضعه لالستهالك بواسطة الوسم أو بالمنتوج الذي
المحدد لشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم  78/66/9760المؤرخ في  006-60التنفيذي رقم 

بأية وسيلة أخرى  إعالن أو وضع العالمة أو يتم إعالم المستهلك عن طريق الوسم أو:»المستهلك 
المنتوج لالستهالك  ويجب أن يقدم الخصائص األساسية للمنتوج طبقا ألحكام هذا  مناسبة عند وضع

 .(5).«المرسوم 
مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم عند تعريفها  607غير أن نص المادة  

تبعاد وهذا يترتب عليه اس كان متصال بالعقار، المعنوي ولو للمنتوج اقتصرت على المنقول المادي أو
العقار في مفهوم المنتوج واستثناء المرقي العقاري من أحكام مسؤولية المنتج ومن تطبيق األحكام 

يستهلك هذا المنتج ويستفيد  الخاصة بحماية المستهلك، وهذا غير منطقي فالمواطن يقتني العقارات فهو

                                                 

لعيب موجود  غلط لجهلهب إبطال العقد لوجود عيب في إرادة المقتني مثل وقوعه في واجب اإلعالم يقي المتعاقد من أسبا –1
 استغالل حاجته.أو تدليسه أو بمحل العقد 

 .006ص ،9770القاهرة مصر، دار النهضة العربية، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، خالد جمال،-
مجلة علمية أكاديمية  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، التزام المنتج بإعالم المستهلك،، سفزاهية حورية سي يو  –2

 .66ص ،9769العدد الثاني، جامعة سعد دحلب البليدة، محكمة نصف سنوية كلية الحقوق،
 .60ص  المرجع السابق، السيد محمد السيد عمران، -3
 . 76/70/9778الصادرة في  60ج ر العدد  –4
 .66/66/9760الصادرة في  06ج ر العدد –5
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مل قانون االستهالك أن من الخدمات التي يقدمها،ويعتبر في مركز ضعيف بالنسبة للمهني، ولهذا يع
 .(1)يجعل الطرف الضعيف في مواجهة الطرف القوي بهدف إعادة التوازن إلى العالقة العقدية 

إشباع لحاجيات شخصية ال تقتصر فقط على المأكل والمشرب  كما أن االستهالك هو
 70-78 من قانون رقم 70وهذا ما تؤكده عمومية نص المادة  ،(2)والملبس بل تشمل أيضا المسكن
،  «مجانا خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو أو كل سلعة:»التي تعرف المنتوج على أنه 

مجانا وهذا  من نفس المادة تعرف السلعة كل شيء مادي قابل بالتنازل عنه بمقابل أو 60وفي الفقرة 
المؤرخ  79-70رقم  الفقرة واحد من القانون 70كما وسعت نص المادة  معا، يشمل المنقول والعقار

من المجال الشخصي ( 3)المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  90/78/9770في 
يمارس  مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، حرفي  أو تاجر أو كل منتج أو» لتعريف بالمنتج:

مما يجعل المرقي  ،«بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها نشاطه في إطار المهني العادي أو
 العقاري بصفته تاجرا وبائعا ومنتجا لبناءات يدخل ضمن هذا المفهوم.

القوانين المنظمة  رقية العقارية فال نجد إحالة علىبالرجوع إلى أحكام المنظمة لنشاط الت 
للقواعد العامة المحددة لمسؤولية المنتج تماشيا مع إرادة المشرع  لحماية المستهلك وقمع الغش أو
غير أنه نص على التزام المرقي العقاري بإعالم زبائنه المستقبلين  بوضع أحكام خاصة ببيع العقار،

يتعين على المرقي :» 60-69من المرسوم التنفيذي رقم  70مالئم، حيث تنص المادة  في محل
عالم زبائنه المستقبلينالعقاري أن تتوفر لديه محالت كافية ومالئمة الس  .«تقبال وا 

حظ أن المشرع الجزائري لم يفصل في تحديد هذا االلتزام تاركا األمر إلى التزام المرقي والمال 
بأي  المقتنينالعقاري بالمحافظة على نزاهته وسمعته بما يتناسب مع عدم استغالل ثقة وحسن نية 

 من نفس المرسوم . 66و 76شكل من األشكال وتحسين راحتهم تماشيا مع نصي المادتين 
ذا االلتزام عن واجب اإلعالم الذي يكون بين المرقي العقاري وشركائه من يختلف ه  
من نفس  90والمهندسين والمتدخلين في عملية االنجاز المنصوص عليها في نص المادة  المقاولين

المرسوم، والتي ترتبط بااللتزام بإعطاء المرقي العقاري بصفته رب العمل كافة المعلومات التقنية 
                                                 

 .99المرجع السابق،ص  السيد محمد السيد عمران، –1
، 79الشروط التعسفية المدرجة في عقد بيع العقار على التصاميم،المجلة الجزائرية العدد محمدي سليمان،حماية المستهلك من  –2

 .86،ص 9767، 76جامعة الجزائر 
المؤرخ في         78-67بموجب القانون رقم  المعدل و المتمم ،67/70/9770في المؤرخة  ،60ج ر العدد –3

 .66/76/9767الصادرة في  08،ج ر العدد  66/76/9767



117 
 

        لمشروع وتنبيهه بمخاطر المحتمل وقوعها والمشاكل التي تعترض عملية االنجاز المرتبطة با
االستشارة الفنية التي يقدمها المهندس االستشاري،كونها تنظم العالقة بين األطراف المتدخلة في  أو

ته عملية اإلنجاز وتحدد مسؤوليتهم في هذا اإلطار،فقد يحاسب كل واحد فيهم على أساس المسؤولي
 .(1)العشرية إلخالله بااللتزامه باإلعالم 

يعتبر المرقي العقاري المسؤول لتوفير جميع وسائل االتصال لتنفيذ هذا االلتزام، غير أن   
دراستنا تقتصر في هذا الفرع على العالقة بين المرقي العقاري والمقتني السابقة للتعاقد وذلك من خالل 

وللملكية التي ستنتقل للمقتني مع تبيان حقوق االرتفاق والملكية تقديم وصف شامل للمشروع العقاري 
وملحقاتها وبيان حقوقه والتزاماته،ومخاطر إبرام هذا العقد  المشتركة ومواصفات شكل البناية

وحاالت ومجال تطبيق الشرط الجزائي،  والضمانات القانونية الممنوحة في المقابل،وحاالت فسخ العقد،
براز خصوصية هذا العقد وكل التي يمكن من خالل ها مراجعة الثمن التقديري حتى ال يفاجأ بذلك، وا 

فعنا العتبار االلتزام باإلعالم المعلومات التي يرى بأنها ضرورية في دفع المقتني للتعاقد، وهذا الذي يد
 إيجاب  ينتظر القبول متى حدد المرقي العقاري الشروط الجوهرية وبين مواصفات العقد.

ى أننا بحاجة لتفصيل أكثر في هذا االلتزام لهذا خصصنا له هذا الفرع ولم ندرجه ضمن ونر    
بالنظر لخصوصية هذا العقد ومخاطره والتي تنقل الملكية للمقتني  االلتزامات األخالقية بهدف إبرازه،

 ،مبحسب تطور مراحل اإلنجاز وتجعله يدفع مقابل كل جزء منجز في إطار عقد البيع على التصامي
عطائه حرية  تعطي الحق لهذا المقتني بمعرفة كل التفاصيل التي تخص هذا العقد قبل التعاقد، وا 

 .االختيار
غير أن الواقع العملي كشف عن استغالل البائع لجهل المقتني وحاجته للسكن، خاصة مع 

م لهذه الصيغة حداثة هذا العقد في التشريع الجزائري وعدم وجود إعالم للمواطن بمختلف وسائل اإلعال
مما يقلل وعي وثقافة المواطن لهذا النوع من البيع،ولهذا عمل المشرع على تحديد المعلومات التي لها 

التسبيق حتى ال يتحمل  أثار أهمية في تحديد الرغبة في التعاقد في العقد النموذجي وقبل دفع المتعاقد 
را لتحمل دفع مبلغ الشرط الجزائي للعدول عقد البيع بسبب جهله لهذه المعطيات،ليجد نفسه مضطفسخ 

من التسبيق في إطار عقد  ٪60لتخلي عن نسبة  عن التعاقد في إطار عقد البيع على التصاميم أو
 حفظ الحق .                                                                               

                                                 
1 – Michel Zavaro,laresponsabilité desconstructeurs 3 e édition lexis nexis ,P169  
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م العقد بحقيقة تطور مراحل اإلنجاز ومختلف نحن ال نلغي أهمية إعالم المتعاقد بعد إبرا
العقبات التي تؤخر عملية اإلنجاز خالفا لما اتفق عليه، والتغيرات التي تطرأ على عملية اإلنجاز          

المواصفات المتفق عليها مسبقا، والتي لم ينص المشرع عليها تركا األمر لتطبيق القواعد العامة  أو
قد وأثار الفسخ الذي يتحمله المقتني لوحده، غير أننا نؤجل التفصيل في متجاهال لخصوصية هذا الع
 ونقتصر على المرحلة السابقة للتعاقد. تزامات المرقي العقاري التعاقديةهذا االلتزام عند التطرق لالل

برأينا أن واجب المرقي العقاري ال يقتصر فقط على واجب اإلعالم الذي يهدف إلى إخبار 
بل يتعدى إلى االلتزام بالنصيحة التي تهدف إلى إعالم يتناسب مع حاجيات  محايد وموضوعي

المتعاقد وتوجيهه التخاذ القرار المناسب تماشيا مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي تقضي بالحبسة في 
المعامالت التجارية بين األفراد بما يحقق حماية المستهلك والتي تقضي بالنصيحة واألمر بالمعروف 

،وتوجيه كل (2)، والتي تقضي عدم الغش بإخالص النصيحة (1)لنهي عن المنكر وحسن التدبير وا
،ومنحه (0)عدم إتباعه  اتخاذ القرار صحيح وتحريضه على إتباع مسلك معين أو راغب في التعاقد نحو

في حديثه حق الخيار وااللتزام معه بالصدق والبيان ألن فيه بركة لقول الرسول صلى اهلل عليه  وسلم 
ن كذبا وكتما محقت » الشريف: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وا 

، وعليه توجب أحكام الشريعة اإلسالمية االلتزام باإلعالم قبل التعاقد للكشف عن )0)«بركة بيعهما
 أوصاف الشيء المعروض للبيع ومزاياه وعيوبه.

فالملزم بإعالمه  مسؤولية المقتني باالستعالم وحرصه على مصالحه،غير أن هذا ال يعفي   
أنه :»Pisod Yvesغير مسؤول عن إهماله ورعونته وعدم انتباهه، ويرى الفقيه الفرنسي بيسود يفس

في الواقع يجب على كل متعاقد أن يستعلم بحسب قدراته أو مؤهالته، وأن جهل يجب أن يكون 

                                                 

ح الفقهاء تعني األمر الحبسة لغة من حسبه حسبا وحسبانا بالضم والحسبة بالكسر وتعني حسن التدبير وفي اصطال –1
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

شتات للنشر دار  دار الكتب القانونية مصر، الحبسة في اإلسالم ودورها في حماية المستهلك، أسامة السيد عبد السميع، -
 .60ص ،9766والبرمجيات مصر،

 نصحه.واستغشه ضد است إظهار له خالف ما أضمر،أو عدم إخالص النصيحة  الغش لغة هو–2
 .60ص  المرجع نفسه،

ص  ،6886مصر، دار النهضة العربية، لى،و التشييد، الطبعة األااللتزام بالنصيحة في نطاق  أحمد عبد التواب محمد بهجت،– 2
60. 

 .90ص  خالد جمال، المرجع السابق، – 4
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،فمن حق المقتني إعالمه بالمعلومات التي ال يستطيع البحث (1)«وغامشروعا لكي يضحى مقبوال ومس
فيها بنفسه، والتي تكون متصلة بالعقد، وليس من حقه اتخاذ موقفا سلبيا فيظل خامال كسوال ال يتحرى 
عن هذا البيع بحجة أنه شخص يفترض فيه الجهل،السيما وأن القانون قد حدد خصائص هذا العقد 

المترتبة عليه فال يعذر له بجهل القانون، وبين واجب اإلعالم واالستعالم نتساءل عن  واآلثار القانونية
الحماية القانونية المقررة لحماية إرادة المقتني السابقة للتعاقد مع عدم وجود خيار الرؤية كون العقد يقع 

 على عقار طور االنجاز؟، وهذا ما سنجيب عنه في النقطة الموالية.
 ام باإلعالم يمنح حرية التعاقد:االلتز  –ثانيا 

المزيفة تحول دون استقاللية قراره في  معرفته غير كافية أو عدم علم الموجه إليه اإليجاب أو
السيما إن لم يكن له حق خيار الرؤية فالعقد يبرم على محل غير موجود وقت التعاقد          قبول التعاقد،

وجب العلم الكافي بالمبيع من خالل تعينه تعينا كافيا         غير مكتمل كونه طور اإلنجاز، ومن هنا  أو
على التصميم وموقع  االطالعتمكين كل من يرغب في التعاقد من  و وبيان أوصافه األساسية،

عطائه الصورة النهائية المتوقعة عند نهاية اإلنجاز بهدف حماية إرادة المقتني وعدم وقوعه  المشروع وا 
،وهذا ما اتجه إليه المشرع عند تحديد نموذجي كل من عقد حفظ (9)الن العقدفي غلط يترتب عليه بط

الحق وعقد البيع على التصاميم حيث حرص على تحديد وتعين الملكية موضوع البيع وكافة االلتزامات 
واألعباء التي تقع على األطراف مع توضيح شروط والضمانات الممنوحة وكيفيات الدفع  ومراجعة 

قبول سندات تجارية قبل  اكتتاب أو إيداع أو ألزم المرقي العقاري بعدم قبول أي تسبيق أوكما  الثمن،
، وذلك لحماية إرادة 70-66من القانون رقم  09توقيع عقد البيع على التصاميم عمال بنص المادة 

 المقتني السابقة للتعاقد.
التعاقد بصفة متعادلة فيما  بالرغم من محاولة المشرع من منح كال من المتعاقدين الحرية في  

وسعر  م سوى االتفاق على مواصفات السكنبقي لهم من حرية اختيار غير محددة قانونا فلم يبقى له
وزيادة على » والتي تنص: 70-66الفقرة الثانية من القانون رقم  98البيع وهذا ما تؤكده نص المادة 

يجب أن يستجيب العقار تحت طائلة بطالن  ،والسعر المتفق عليه رضا الطرفين بشأن الشيء المبيع،

                                                 
1 –« En effet, tout contractant doit se renseigner selon ses capacities .l’ignorance doit se renseigner 

selon ses capacities .l’ignorance doit ệtre légitime pour ệtre acceptable» 

-Michel Zavaro ,op cit, p 298. 

 .68ص  المرجع السابق، السيد محمد السيد عمران،– 5
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العقد للشروط التقنية والوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن وتهيئة المحالت ذات االستعمال 
 «.الحرفي التجاري أو المهني أو أو السكني

عدم تسديد األقساط من كما أعطى المشرع حق توقيع العقوبة على المبلغ المستحق في حالة  
وهذا قد يسمح له بتعسف  70-66من القانون رقم  00عند استحقاقها عمال بنص المادة مقتني لقبل ا

كما أظهرت التجربة في ظل القوانين السابقة تعسف  في استعمال هذا الحق بصفته الطرف القوي،
 البائع بفرضه لشروط تعسفية ومجحفة في حق المقتني واستغالل أزمة السكن  وحاجته الملحة لمسكن،

وتقصيره والتي  المرقي العقاري التي تكون في الغالب نتيجة إهمالوتحميله الزيادة في الثمن التقديري، و 
بإمكانه توقعها وأخذ احتياطاته الالزمة، ولم يرجعها لتقدير القاضي حسب إرهاق المرقي العقاري في 

 تنفيذ التزامه.
والتي ترتكز على صيغة مراجعة  هذا الذي دفع بالمشرع لتحديد حاالت المراجعة قانونا  

األسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية ألسعار المواد والعتاد 
الظروف الطارئة التي ال يمكن تجنبها والتي تؤدي إلى إخالل التوازن االقتصادي  باستثناءواليد العاملة 

، (1)كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية ٪79وال يمكن للمراجعة أن تتجاوز  للمشروع،
ويجب االتفاق مسبقا في العقد على هذه الحاالت وتحديد نسبة المراجعة بما ال يتجاوز الحد القانوني 

 الذي جاء في حدود عدم تجاوز خمس الثمن المتفق عليه.
ل قوته االقتصادية اتجاه المالحظ مما سبق أن المشرع اتجه للحد من تعسف البائع واستغال        

المقتني بما يحقق التوازن العقدي، فهل يمكن اعتبار هذا العقد من عقود المساومة أم من عقود 
 اإلذعان؟

إذا سلمنا بأن هذا العقد من العقود المساومة، فإن للمتعاقدين الحق في مناقشة شروط العقد         
(، إاّل أّن حاجة الناس de gré à gréن ومتكافئتين  )بما يحقق مصلحتهما، وتكون إرادتهما متساويتي

إلى السكن، في ظل الظروف االقتصادية الحالية يجعل إقبال المشتري على هذه العقود دون مناقشة 
لشروط العقد عن رضا تام، السيما فيما يخص مناقشة السعر التقديري المحدد سلفا، وعدم إمكانية 

المتروك للبائع أمر تقديرها بحسب الظروف في  قدرة مسبقا أوتخفيض من نسبة مراجعة الثمن الم
بحيث تكون شروط العقد شروطا  حدود الحد األقصى المحدد قانونا، وتاريخ التسليم، ومواصفات العقد،

ومجردة، وتفرغ في شكل عقد نموذجي، ولهذا جانب من فقه المصري يرى أن عقد التمليك تحت  عامة
                                                 

 .14-00من القانون رقم  23المادة  -1
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إلذعان، وعليه إذا سلمنا أن هذا العقد من عقود اإلذعان، فما هي خصائص اإلنشاء يعتبر من عقود ا
 هذا العقد؟

عقد اإلذعان :»  (1)لتحديد ذلك، علينا تحديد مفهوم عقد اإلذعان، حيث عرفه الفقيه فاسليني          
 محض تغليب إلرادة واحدة، تتصرف بصورة منفردة، وتملي قانونها، وليس على فرد محدد، بل هو

على مجموعة غير محددة، وتفرضها مسبقا ومن جانب واحد، وال ينقصها سوى إذا كان من يقبل 
 «.قانون العقد
جزئيا بصفة عامة  أنه عقد حدد محتواه التعاقدي كليا أو» كما عرفه الفقيه جورج برليوز:    

 «.ومجردة قبل فترة التعاقد
ه عقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة بأن» أما الدكتور عبد المنعم فرج صده فإنه يرى:  

مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني  يضعها الموجب، وال يقبل مناقشة فيها، فيما يتعلق بسلعة أو
 «.تكون المنافسة محددة النطاق في شأنها فعلي أو أو

فيها كل  أن عقد المساومة الحرة هي العقد التي يملك» يرى الدكتور عبد المنعم البدراوي:  و 
من العاقدين حرية مناقشة شروط التعاقد، وهذا شأن غالبية العقود الخاصة، أما اآلن فقد أدى التطور 
اإلقتصادي الحديث إلى أوضاع ال يستطيع فيها المقام لمثل تلك المناقشات والمفاوضات وأصبح أحد 

ناقشة، ويعرضها على الجانب العاقدين في حاالت كثيرة يحدد شروط العقد مقدما، على نحوال يقبل الم
ما ينصرف عن العقد، ولما كان هذا  اآلخر الذي يكون له خيار إما يقبلها كما هي بدون مساومة وا 
األخير في غالب األحوال مضطرا إلى التعاقد التصاله بمرافق أساسية ال غنى له عنها، فإنه في الواقع 

 .(2)«يذعن لما يضعه اآلخر من شروط
 فإن عقد اإلذعان يقوم على ثالث مشخصات: من خالل ما سبق 

المنتفعين  مرفق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو خدمة أو أن يتعلق العقد بسلعة أو -6
 ال يمكن االستغناء عنها.

على األقل وجود سيطرة تجعل المنافسة  فعليا أو المرافق احتكار قانونيا أو احتكار السلع أو -9
 بشأنها. محدودة النطاق

                                                 

المؤسسة الوطنية  ،6887السنة  بدون رقم طبعة، نون المدني الجزائري،عقد اإلذعان في القا شب محفوظ بن حامد،لع -1
 .90للكتاب، ص

 .90، 90، 90 صالمرجع ،  نفس -2
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المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة  توجيه عرض االنتفاع بهذه السلع أو -0
 .(1)إلى كل فئة منها

بالرجوع إلى خصائص عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق فإنه يفتقد على األقل  
المتعاقد عليها، السيما أمام التنافس بين  القانوني للسلعة لشرط الثاني المتعلق باالحتكار الفعلي أو

المرقين العقارين، إاّل أّن الواقع العملي يفرض على المشتري الذي ال يمتلك الثمن الكلي لشراء مسكن 
بعد اإلنجاز، وال تتوفر فيه الشروط للحصول على سكن اجتماعي، اللجوء لهذا النوع من البيع، كون 

الحق، كما قد يمكنه لحين تحرير عقد البيع لصاحب حفظ أو مؤجل الّدفع مقسط على مراحل اإلنجاز 
 من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة بالنسبة لسكن الترقوي المدعم.   

لهذا قد يستغل المرقي العقاري الحاجة الملحة للمشتري، كما أن كثرة الطلب تسمح باختيار   
دون مناقشتها، األمر الذي يجعل شروط العقد  المشتري الذي يوافق على الشروط المحضرة مسبقا

متساوية عموما بالنسبة للمرقين العقارين، فقط يحاول المرقي العقاري من تحسين مواصفات السكن 
بما يتماشى مع طموح المقتني، أما بالنسبة لثمن المسكن يختلف حسب تكلفة اإلنجاز وقيمة العقار 

التشييد، ولهذا نحن نرى احتكار شبه كلي مفروض على محل اإلنجاز وموقع المسكن وظروف عملية 
المشتري، ونشير أن األستاذ سمير عبد السميع األودن يرى أنه ال يشترط أن يكون أحد طرفي العقد 

بالمركز االقتصادي القوي نسبيا، كما ال يشترط أن يكون  الفعلي أو متمتعا باالحتكار القانوني أو
، بخالف الدكتور الطيب زروتي حيث يرى أن هذا العقد من (2)ريةخدمة ضرو  محل التعاقد سلعة أو

 .(3)عقود المساومة ما لم تتوفر الشروط الكاملة المذكورة أعاله، السيما االحتكار الفعلي والقانوني
نخلص إلى أن هذا العقد له خصوصية عقد اإلذعان إاّل فيما يخص وجود االحتكار الفعلي  
وما شروط العقد مماثلة، غير أّنه ليس هناك ما يمنع من إعطاء المشتري إّن كانت عم و والقانوني،

الحق في مناقشة شروط العقد، ومنحه حرية في اختيار رقم العمارة ورقم الشقة حسب العروض المقدمة 
والمتبقية،ومواصفات السكن محل البيع السيما أمام منافسة بين المرقين العقارين، وهذا الذي يجعل منه 

قانونيا أكثر من عقد، السيما وأن التزامات أطراف العقد محددة قانونا و في السكنات الترقوية  نظاما
                                                 

 . 08، 06ص  ص، السابق المرجع ،شب محفوظ بن حامدلع –1
، ولىطبعة األتمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء وضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، ال دن،و األ سمير عبد السميع–2

 .00، ص  9776لسنة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية مصر
جلة العلوم القانونية، ، م70-80بناءا على التصميم طبقا للمرسوم التشريعي رقم في البيع الطيب زروتي، حماية مشتري العقار –3

 .00 ، ص9776كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، لسنة  ،79العدد 
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المدعمة تحدد حتى مواصفات السكن ، مما يؤدي لتضيق إرادة المتعاقدين في تحديد العقد وفقا 
 قاري هوالتفاقهما بما يخالف مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وتشدده في ضبط التزامات المرقي الع

اعتراف ضمني للمشرع بعدم وجود توازن عقدي كون البائع الطرف القوي، وهذا الذي جعله يتعسف 
   في استعمال حقه ويفرض شروط تعسفية في حق المقتني في ظل تطبيق المرسوم التشريعي رقم

 )الملغى( مما نجم عنه منازعات تضرر منها مشتري العقار على التصاميم. 80-70
ن المشرع ضبط ذلك بمحاولته وضع أحكام قانونية إلعادة التوازن العقدي بما يحقق المالحظ أ

االستقرار في المعامالت في هذا العقد ولم يتركه للقواعد العامة ولسلطة القاضي في إلغاء الشروط 
 70-66 التعسفية أوفي إعادة التوازن بإزالة االلتزام المرهق للمتعاقد، ونترك تطبيق أحكام القانون رقم

والمراسيم المنظمة له تجيب عن مدى فعالية هذا القانون في ضبط تجاوزات المرقي العقاري وعدم 
التأثير السلبي على إرادة المقتني التي عمل المشرع على جعلها متساوية مع إرادة البائع بصفته كان 

 الطرف القوي في العقد.
لمشرع الجزائري لها أحكام خاصة من خالل هذا الفصل استخلصنا أن كل مهنة حرة يضع ا

تنظمها وتحدد أخالقياتها بخالف مهنة المرقي العقاري اهتم المشرع أوال بتنظيم نشاطات الترقية 
العقارية دون االهتمام بالشخص القائم بها، وهذا أدى لظهور مرقين عقارين عدمي الضمير وتجاوزات 

بضرورة سن قانون ينظم قواعد المهنة وأحسن المشرع  غير قانونية خالل السنوات الماضية،
، والذي عمل على إيجاد 70-66وأخالقياتها وتحديد التزاماته المهنية والتعاقدية بموجب القانون رقم 

تدابير وآليات قانونية تلزم كل مرقي عقاري بالحفاظ على سمعته المهنية من خالل حسن اختيار 
عتماد لمزاولة المهنة، ليتم تسجيلهم في سجل األشخاص المتخصصين للممارسة النشاط ومنحهم اال

لزامهم  الوطني للمرقين العقارين والسجل التجاري، وانخراطهم لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وا 
المهنية والتعاقدية تحت ترتيب  بالتزاماتهموالتعهد بالوفاء  بضمان عملية انجاز العقار على التصاميم،

 .جزاءات إدارية وجزائية
خضاعها لرقابة على األعمال فهوال  ومهما حرص المشرع على ضبط أحكام هذه المهنة وا 
يستطيع تعويض رقابة الضمير المهني التي تتصف بالديمومة واالستمرارية النابعة من األخالق والقيم 

كشف و واقع تطبيقها على أرض ال وال يمكننا الحكم على فعالية هذه الرقابة واألحكام إال بعد اإلنسانية،
 إن لم يبتكر المرقي العقاري وسائل أخرى لخرق هذه القواعد. 
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غير أن ضبط هذه المهنة ضيق من الحرية التي كان يتمتع بها المرقي العقاري في غياب 
 وهذا الذي جعل بعض المرقين العقارين يحتجون من أحكام هذا القانون جزاءات رادعة ورقابة صارمة،

لحرية في المعامالت والتعاقد، وأصبح البعض منهم يتهرب من إبرام عقد البيع ويعتبرونه عقبة أمام ا
الذي سيكشف إن  وتطبيق هذا القانون هو قبل االنجاز لصرامة أحكامه والتفكير في الصيغ األخرى،

ن  كانت هذه القواعد ال تشكل نفور من المهنة ومن إبرام عقود البيع قبل االنجاز بالنسبة لألغلبية، وا 
 نت ايجابيات هذا العقد والدعم الممنوح لها من قبل الدولة يحفز كل مرقي عقاري على إبرامه.كا

تنظيم أخالقيات المهنة برأينا ال يشكل عقبة أمام الشخص الملتزم بتطبيق القانون ومن يحترم 
، ومن ضميره المهني بل هي كذلك بالنسبة لمن تعود على خرق القوانين والتهرب من تنفيذ التزاماته

خالل ما ترتب من منازعات كان واجبا على المشرع  أن يتشدد في تنظيم التزامات المرقي العقاري 
التي يكون فيها المتعاقد معه بحاجة  هنشاطاتالمهنية، ومن بين  هنشاطاتالمهنية والتعاقدية وضبط 

ة هذا العقد الذي يقوم عقد البيع قبل اإلنجاز بالنظر لخصوصي أكبر للضمانات وللحماية القانونية هو
لهذا تدخل المشرع الجزائري بوضع ضمانات قانونية  على عمليتين االنجاز والبيع في نفس الوقت،

فلم يكتفي  تضمن كال العمليتين، كما حرص على حماية حقوق مستهلك هذا السكن قبل التعاقد،
ا وضع أحكام قانونية للوقاية من اإلجراءات المتطلبة لتجسيد المشروع بل أيض بتنظيم قواعد المهنية أو

واجب أيضا في عقد  هو االلتزاممخاطر عملية االنجاز وتبصير المقتني قبل إبرام العقد، ونرى أن هذا 
ن كان المكتتب ال يستفيد سوى من حجز هذا العقار قبل انجازه أو طور اإلنجاز،  وهو حفظ الحق وا 

نتقل الملكية له، لهذا نقترح تعميم هذا االلتزام على كل من ألن فور إتمام اإلنجاز يتم إبرام عقد البيع لت
 عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق.

لضمان تجسيد عملية إنجاز السكن الترقوي وجب إلزام المرقي العقاري للقيام بكل اإلجراءات 
وبالنظر لثقل هذه القانونية والتقنية والمالية واإلدارية، وتيسير مرحلة اإلعداد للمشروع العقاري، 

اإلجراءات ارتأينا التفصيل فيها في الفصل الموالي ونبين اإلشكاالت والعقبات التي تواجه المرقي 
ن كانت قد تسبب نفوره من انجاز السكن الترقوي.  العقاري وا 
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 الفصل الثاني
 االلتزام بإعداد مشروع إنجاز السكن الترقوي

و من هنا وجب عليه اإللمام بجميع  ،شروع العقاريري المحرك للميعتبر المرقي العقا   
اإلجراءات القانونية والمالية والتقنية واإلدارية التي تتطلبها عملية االنجاز بصفته رب العمل المسؤول 

وتحمل مسؤولية إنهاء االنجاز طبقا لرخصة البناء  على تجسيده خالل اآلجال المحددة لذلك،
 والمواصفات المتفق عليها.

حيث يلتزم  اإلعداد للمشروعه جيدا قبل إعطائه الصورة النهائية،لهذا يقع عليه االلتزام ب    
مع مراعاة القيود المعمارية والبيئية  باقتناء الوعاء العقاري محل اإلنجاز وتهيئته ليصبح صالح للبناء،

 الواجب احترامها عند اختياره.
عقاري ضمان توفير رأس المال الكافي بهدف تجسيد المشروع العقاري على المرقي ال     

كما يمكنه في إطار البيع على التصاميم االستفادة من التسبيق  لتمويل عملية االنجاز إلى نهايتها،
واألقساط المدفوعة من طرف مقتني السكن الترقوي، وقد يلجأ إلى طلب قروض من البنوك، وفي هذه 

 جب عليه إبرام عقد حفظ الحق.الحالة ال يمكنه االستفادة من هذه الدفعات وو 
تمامه يلتزم       لضمان حقوق المتعاقد في حالة عجز المرقي العقاري عن تمويل االنجاز وا 

األقساط  استردادشروعه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، لضمان باكتتاب ضمان على م
أما في إطار عقد حفظ الحق  اميم،إتمام اإلنجاز في عقد البيع على التص المدفوعة من قبل المقتني أو

 يضمن التسبيق المدفوع من قبل الحاجز حتى ال يتصرف فيه المرقي العقاري.
لتعقد اإلجراءات القانونية واإلدارية والمالية وتطلب عملية االنجاز لمهارات فنية وتقنية يلتزم      

وعند وضع التصميم عليه احترام المرقي العقاري بالتعاقد مع أشخاص لهم الخبرة في هذه المجاالت، 
وااللتزام  قواعد البناء والتعمير مع مراعاة قواعد البيئة والتنمية المستدامة واحترام المخططات القانونية

 باستخراج عقود التعمير المطلوبة.
 بناء على هذه االلتزامات نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:     

 انونية والماليةااللتزام باإلجراءات الق :المبحث األول-
 االلتزام باحترام النظام العام العمراني المبحث الثاني:-
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 المبحث األول
 الماليةو االلتزام باإلجراءات القانونية 

يلتزم المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع بإتمام جميع اإلجراءات القانونية المتمثلة في    
بح قابل للبناء وتسوية ملكيته، وغالبا ما يعاني من اقتناء الوعاء العقاري محل اإلنجاز وتهيئته ليص

إشكالية تسوية انتقال الملكية التي تكون محل منازعة حتى يتمكن من نقل ملكيتها فيما بعد لمقتني 
 السكن الترقوي.

المتدخلين في عملية االنجاز السيما المقاولين والمهندسين بهدف االنطالق في و اختيار   
ت الترقوية، فبهدف إعطاء التصميم المناسب عليه التعاقد مع مكاتب الدراسات عملية انجاز السكنا

ملزم باختيار المقاولين المشيدين واالستعانة بكل شخص  ولتنفيذ المشروع هو وأخذ رأي المهندسين،
ام يساعد في تسيير وتنفيذ عملية االنجاز إلى نهايتها ويسهل عليه احترام اآلجال القانونية المحددة إلتم

 أشغال البناء.
لضمان إتمام عملية انجاز العقار على التصاميم وحماية المقتني من خطر عجز المرقي  و    

العقاري عن تنفيذ التزامه بإتمام اإلنجاز وجب اكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
        شروع،في تنفيذ المالذي يضمن استرداد التسبيقات المدفوعة قبل وضع األساسات واالنطالق 

ضمان إتمام اإلنجاز بعد وضعها في حدود األقساط المدفوعة، أما في عقد حفظ الحق يضمن عدم  أو
 .تصرف المرقي العقاري في التسبيق المدفوع لغاية إتمام اإلنجاز وتحرير عقد البيع

ية قليلة إلنجاز ضمان عملية اإلنجاز ال تعني أن يغامر المرقي العقاري بإمكانيات مال   
تمويل عملية شرع بضمان ألزمه الم بل نجاز،وق يضمن عجزه المالي في إتمام اإلشروع مدام الصندالم

، ولهذا يعتمد المرقي العقاري على مواده المالية شروعاالنجاز وتوفير رأس مال كافي يغطي تكاليف الم
يم، أما في عقد حفظ الحق يعتمد الخاصة ويستفيد من دفعات مقتني العقار في البيع على التصام

إضافة إلى رأس ماله قروض لتمويل عملية االنجاز التي تمنحها البنوك بناء على ملكية الوعاء 
 العقاري كضمان وليس وفقا لتجارية المشروع العقاري.

بناء على هذه االلتزامات قسمنا المبحث إلى مطلبين نفصل في أوله اإلجراءات القانونية     
لة في إلزامية اقتناء الوعاء العقاري والتعاقد مع المتدخلين في عملية االنجاز واكتتاب ضمان المتمث

 العقاري . شروععلى الم
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أما المطلب الثاني نفصل في إلزامية تمويل عملية االنجاز لنتعرف على مختلف طرق التمويل   
 تصاميم.باالعتماد على دفعات مقتني العقار على ال سواء عن طريق القرض أو

 المطلب األول
 االلتزام باإلجراءات القانونية التي تسبق عملية إنجاز السكن الترقوي

يجب أن يكون اإلعداد للمشروع العقاري مبني على أسس قانونية ومالية وتقنية صحيحة 
روع دون الحصول على شفال يمكن التفكير في الم للوصول إلى تجسيده دون مشاكل قانونية تعترضه،

المهيأ لهذا الغرض وضمان حالة عجزه عن شروع و ء العقاري القابل للبناء والمناسب لموضوع المالوعا
،واالستعانة بمتدخلين متخصصين في مجال التعمير والبناء بهدف تصميم المشروع وتنفيذه (1)تمويله

اللتزامات وعليه قسمنا هذا المطلب إلى ثالث فروع كل فرع يتضمن التزام من هذه ا على أرض الواقع،
 الواجب اتخاذها للتحضير لهذا المشروع.

 الفرع األول
 االلتزام بتوفير العقار محل اإلنجاز

يلتزم المرقي العقاري بتوفير الوعاء العقاري الذي تتوفر فيه الشروط الالزمة والمهيأ إلنجاز 
صعوبات في ولهذا وجدت عدة طرق القتناء هذا العقار غير أنه يواجه عراقيل و  سكنات ترقوية،

وفي ارتفاع ثمن العقار بسبب محدودية العروض  تسويته، الحصول على ملكية الوعاء العقاري أو
ولهذا قسمنا هذا  العقارية نتيجة لعدم تطهير الملكية العقارية وتنظيم السوق العقارية ومنع المضاربة،

نية التي تعترض المرقي العقاري الفرع إلى طرق اقتناء الوعاء العقاري محل اإلنجاز ولإلشكاالت القانو 
 في تسوية ملكيته.

 طرق اقتناء الوعاء العقاري:–أوال 
للمرقي العقاري عدة طرق وسبل في الحصول على العقار محل االنجاز لكنه يسعى القتنائه 
عادة بيعه، فقد يتم شراء هذا العقار من المرقي العقاري المهيأ لألوعية  بأثمان معقولة بهدف انجازه وا 

                                                 
1-M’hamed Sahraoui, op cit,p23 
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، والمرقي العقاري المنجز يقع عليه دراسة حقوق االرتفاق وكافة القيود الواردة (1)العقارية لهذا الغرض
 .(2)على حقه في البناء، وتناسب سعر العقار مع تكلفة المشروع 

يقصد بتهيئة الوعاء العقاري القيام بكل اإلجراءات القانونية والمالية من تجزئة العقار وجعله  
مع  ،رلشروط المتعلقة بالتهيئة والتعميز بنايات مختلفة حسب وجهة استعمالها ومطابقتها لقابل إلنجا

احترام قواعد البيئة والتنمية المستدامة وتهيئة اإلقليم ومخططات التعمير والقيود الواردة على الحق في 
 .(3)محدد قانونا  البناء وكيفية استعمال واستغالل العقار طبقا لما هو

من القانون التعمير الفرنسي فإنها توسع مفهوم التهيئة  077إلى أحكام نص المادة  وبالرجوع
نجاز بنايات مخصصة الستقبال نشاطات اقتصادية        ت تهيئة وتجهيز الوعاء العقاري إلإلى كل عمليا

ة بهدف وتطوير وسائل الترفيه بها والسياحة والمرافق العامة، مع تجهيز الفضاءات المشتركة الخارجي
مع احترام القواعد القانونية والبيئية واإلقليمية في تهيئة الوعاء العقاري بحسب غرض  تطوير البناء،

 .(4)استعماله 
تثبت إجراءات التهيئة في الجزائر بموجب شهادة النفع والتهيئة التي تدل على مطابقة أشغال  

لشهادة  70-66من القانون رقم  07ة البناء لرخصة التجزئة، وقد تعدلت تسميتها بموجب نص الماد
 .(5)التهيئة والشبكات

الوكاالت العقارية التي تتوسط  كما يمكن اقتناء العقار محل االنجاز من طرف الخواص أو  
يجار وتبادل لكل األمالك العقارية  غير أن ثمن شراء العقار في هذه  ،(6)زبائنها بهدف بيع وشراء وا 

تحكم في األسعار التي غالبا ما تكون محل مضاربة، مما يجعل تكلفة الحالة يكون مرتفعا لعدم ال
 السكن الترقوي باهظة.

                                                 

 .70-66من القانون رقم  66الفقرة الثالثة والمادة  70المادة  –1

2-M’hamed Sahraoui, op cit,p33. 

3–Djlalli Adja-Bernard Dorbenko; droit de l’urbanisme, Berti ,éditions ,2007, Alger, éditions 

Galino E.J.A paris ,2006,PP 24-25 

4–Herni Jacquot, François  Priet ,droit de l’urbanisme,3éme , édition Dalloz, Delta ,1998,pp330-

331.     

 608-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  99/78/9778المؤرخ في  070-78من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة –5
ئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة شهادة التعمير ورخصة التجز المحدد لكيفيات تحضير  96/70/6886المؤرخ في 

 .90/78/9778الصادرة في  00المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،ج ر العدد 
 معنوي الذي يتخذ نشاط الوساطة بين المتعاملين العقارين لتخفيف معامالت عقارية تتمثلأو شخص طبيعي الوكيل العقاري هو –6

 الريفي.( تبادل في الميدان العقاري بشتى أنواع العقار )العقار الحضري،الصناعي،الفالحي،اإليجار وكذا الأو الشراء  أوفي البيع 
 .66دريدي شنيتي،المرجع السابق،ص
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كان المرقي العقاري في السابق يقتني األوعية العقارية بأثمان منخفضة من احتياطات البلدية  
ير ،ثم أسندت المهام إلى الوكالة المحلية لتسي(1))الملغى( 98-00في ظل تطبيق أحكام األمر رقم 

وللتنظيم العقاريين التي تعدلت تسميتها كما سبق التطرق إليه إلى الوكالة الوالئية لتسيير والتنظيم 
العقاريين الحضاريين، وقد تم إنشاء لجنة استشارية على مستوى وزارة الداخلية تتكون من أعضاء كلهم 

على  ضي المخصصة للبناء بناءوتقوم هذه اللجنة بإبداء رأيها فيما يخص منح األرا تابعون للوزارات،
 .(2) 076-70من المرسوم التنفيذي رقم  78قرار من الوزير الداخلية وليس الوالي استنادا للمادة 

أجاز المشرع التنازل عن األمالك العقارية  07-87من القانون رقم  68وبموجب نص المادة 
،وتسيير المصالح والهيئات (3)خصيصها التابعة لألمالك الخاصة للدولة والجماعات اإلقليمية الملغى ت

  90/66/6886المؤرخ في  000-86العمومية بالشروط واألشكال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 
الخواص باقتناء أوعية عقارية حسب القيمة  والذي بموجبه سمح المشرع للمرقين العقارين العموميين أو

، عن طريق التنازل بالتراضي بناء على رخصة (4)دولة التجارية لها من األمالك الوطنية الخاصة لل
                                                 

، ص 68ج ر العدد  المتضمن تكوين اإلحتياطات العقارية لصالح البلدية، 97/79/6800المؤرخ في  98-00األمر رقم –1
 08المتضمن التوجيه العقاري،ج ر العدد  66/66/6887المؤرخ في  90-87ون رقم من القان 00، الملغى بموجب المادة  986

 .6087، ص66/69/6887الصادرة في 
-87من المرسوم التنفيذي رقم  90و 98تلغى المادتان »تنص على ما يلي:  076-70من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  –2

 الجديدتين وتحرران كما يلي: 90و 98عوضان بالمادتين والمذكور أعاله وت 6887ديسمبر  99المؤرخ في  070
 شارية ملفا يتضمن على الخصوص معلومات اآلتية:يجب أن يرسل الوالي إلى اللجنة اإلست 90المادة 

 مساحة القطعة األرضية وقيمتها التجارية-
 تخصيص القطعة األرضية والمعلومات االقتصادية والمالية للمشروع المقرر.-
 حب الطلب.تحديد صا-

          ية والجماعات المحلية أمر الواليز شهرين ابتداء من استالم الملف يصدر الوزير الداخلاو تدلي اللجنة برأيها في أجل ال يتج
 «.الوالة المعنيين بخصوص اإلجراءات الواجب اتخاذها...أو 

 لتبقى مهيمنة على رقابة هذه األراضي.وما نستشفه تحويل السلطة على الوكالة من المجالس المنتخبة إلى الدولة 
 .980ص  المرجع السابق، ناصر لباد،

الصادرة في  09العدد  ، ج رالمتضمن قانون األمالك الوطنية 76/69/6887المؤرخ في  07-87من القانون رقم  68المادة –3
المؤرخ في  00لعدد ا ، ج ر76/78/9776المؤرخ في  60-76رقم  المعدل والمتمم بموجب القانون، 79/69/6887
70/76/9776. 

األمالك الوطنية يحددها القانون وتتكون من األمالك العمومية  : » 90/79/6868من الدستور المؤرخ في  66تنص المادة  -4
 60/69/9776المؤرخ في  68-76،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم «والخاصة التي تملكها كل من الدولة والوالية والبلدية

عمال : » 07-87من القانون رقم  79وتنص المادة  ،68/66/9776المؤرخ في  80تضمن تعديل الدستور،ج ر العدد الم
تشمل األمالك الوطنية على مجموع األمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة  من الدستور، 66و 60بالمادتين 

 =صة، وتتكون هذه األمالك الوطنية من:خاأو وجماعتها اإلقليمية في شكل ملكية عمومية 
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بالنسبة لألراضي الموجهة إلنجاز المشاريع العقارية إذا كانت ذات  ،(1)من الوزير المكلف بالمالية 
 . (2) 000-86من المرسوم التنفيذي رقم  69اجتماعي استنادا لنص المادة  طابع

من نفس المرسوم  67المنصوص عليها في المادة خالفا للقواعد العامة للبيع بالمزاد العلني 
التنفيذي )المعدلة( التي أقرت مبدأ التنازل عن طريق المزاد العلني على أساس دفتر الشروط المعد من 
طرف مصالح أمالك الدولة طبقا للنموذج المحدد من طرف الوزير المكلف بالمالية التي ال يمكن 

هدف الحصول على أوعية عقارية بأسعار مخفضة السيما وأنه يتم تطبيقها في مجال الترقية العقارية ب
تقويمها في حالة التراضي حسب أسعار السوق العقارية،فحين المزاد العلني ينطلق من ثمن معين 

محدد بقدر  ويزايد فيرتفع بقدر الرغبة في اقتنائه حتى يرسى المزاد على من قدم أكبر ثمن، ولهذا فهو
المزايدة السيما عندما يكون موقعه الجغرافي كثير الطلب عليه والعروض  دخول أكثر من شخص في

العقارية قليلة بما يناسب انجاز هذه المشاريع، ويسمح عقد التنازل بالحصول على الوعاء العقاري 
بتكلفة منخفضة بما يوافق القدرة الشرائية ألصحاب الدخل الذي يقل عن ست مرات الحد األدنى لألجر 

 . (3)الوطني 

                                                                                                                                                    

 األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة -=
 األمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية-
فهي  طبيعتها وغرضها، واألمالك الوطنية العامة ال يمكن أن تكون محل تنازل بحكم «األمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية-

 .07-87من القانون رقم  70والحجز والتقادم، بخالف األمالك الوطنية الخاصة عمال بنص المادة غير قابلة للتصرف 
الشاغرة ذات الطابع المهني والسكني واألراضي الفالحية لقد عرف الملك الخاص للدولة تزايد هام من خالل ضم األمالك  –1

ن ووحدات صناعية وتجارية المدرجة فيما بعد في ذمة المؤسسات نيات قدما المجاهدياو المستقلة عن وحدات التسيير الذاتي والتع
 العمومية...الخ، أما الملك العام فقد توسع عن طريق التأميمات.أو االشتراكية 

رية العامة لألمالك يعصرنة ومساعدة اإلصالحات اإلدارية،التكوين في المهام الرئيسية للمد  MEDAناو برنامج التع-
 .67-78ص ص  TDR66-M.D.E.I.Kرقم المرجع  96/67/9778مالك الدولة في الوطنية،مادة قانون أ

         لشروط وكيفيات التنازل على األراضي العارية المحدد  90/66/6886المؤرخ في  000-86المرسوم التنفيذي رقم  –2
ة المعدلة بموجب القرار الوزاري المشترك المبنية التابعة لألمالك الدولة الخاصة والمخصصة لعمليات التعمير والتهيئة العقاريأو 

المحدد لشروط التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة  70/70/9770المؤرخ في
نص ،وكذا 96/76/9770الصادرة في  80،ج ر العدد 76/78/9770المؤرخ في  00العدد ج ر النجاز عمليات التعمير والبناء،

الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل عن األراضي  07/76/9778المؤرخ في  66-78من األمر رقم  70المادة 
،والذي ألغي 07/76/9778المؤرخة في  00التابعة لألمالك الدولة الخاصة الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية،ج ر العدد  

 .70، ص70/78/9776الصادرة في  08،ج ر العدد 76/78/9ؤرخ في الم 70-76من األمر رقم  60بموجب المادة 
شرة الممنوحة من الدولة الذي يحدد مستويات المساعدة المبا 70/67/9767المؤرخ في  900-67المرسوم التنفيذي رقم –3

، 06،ج ر العدد بناء السكن الريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكيفيات منح هذه المساعدةأو القتناء سكن جماعي 
 .08،ص70/67/9767الصادرة في 
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البيع كلها تسميات لعقد يصب في نتيجة واحدة وهي نقل الملكية  يقصد بعقد التنازل أو
وقد يتضمن على بعض الشروط  للمشتري طبقا للقواعد العامة بمجرد شهر هذا العقد بقوة القانون،

،غير أن (1)كالتنازل تحت شرط فاسخ بواسطة دفتر الشروط  االستثنائية غير مألوفة في القانون العام،
هذا الشرط قد ألغي ألن نتج عنه عدة مشاكل قانونية لكل من إدارة أمالك الدولة والمستثمر بموجب 

 المتضمن إلغاء الشرط الفاسخ. 60/76/9776المؤرخة في  70069التعليمة الوزارية رقم 
إلى شرط الفاسخ بفكرة منح حق االمتياز لتحول من فكرة نقل الملكية ثم عوضت فكرة إدراج ال

إعطاء الحق في انجاز المشروع وال يمنح المستثمر سوى حق االنتفاع ويمنعه من كل تصرف ناقل 
، وهذا لتفادي النتائج السلبية التي لوحظت (2)للملكية ما لم يثبتوا انجازهم للبناء استنادا لشهادة المطابقة

وال يتم التنازل  ارين والمستثمرين،من جراء تمليك األراضي التابعة للدولة والبلدية لصالح المرقين العق
 .(3)لهم عن حق الملكية إال بعد انجازهم للمشاريع المقررة 

فكرة تحول عقد االمتياز إلى عقد التنازل بمجرد إثبات إتمام االنجاز مخالفة للقواعد العامة 
يكون العقد من القانون المدني الذي يشترط أن  670فيما يخص تحويل العقد طبقا ألحكام نص المادة 

                                                 

      الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية 70/70/9770المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  70تنص المادة  –1
العقارات  يجب أن ال تكون:»بناء على أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عمليات تعمير أو 

 غير المبنية التي يمن التماس شراؤها :أو المبنية 
 تابعة لألمالك الخاصة للدولة-
المخصصة الستعاب برامج أو تجهيزات عمومية بالتهيئة والتعمير أو محتمل تخصيصها ألغراض خدمات أو غير مخصصة -

استعادة أرضها حسب الشروط التقنية أو دة تأهيلها وفيما يخص العقارات المبنية التي ينبغي إعا انجاز السكن الريفي المدعم،
 «.المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالمجموعة السكنية المقصودة

أما الجيوب العقارية الواقعة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير التي لها قيمة حضرية عالية فال يتم التنازل عنها إال فيما    
ذات الوجهة الفالحية واألراضي أو كما استثنت األراضي الفالحية  ويكون التنازل بالمزاد العلني.يتعلق بالتجهيزات العمومية 

وبالتالي ال يمكن أن تكون محل تنازل  المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري غير المتوفرة،أو المخصصة للمصالح العمومية 
 قا للتنظيم.منح حق االمتياز إال إذا تم مسبقا إلغاء تخصيصها وفأو 
 .90/70/9770المؤرخة في  00ج ر العدد -
 .70-79، ص ص66/70/9770المؤرخة في  9700المذكرة رقم  العامة ألمالك الوطنية، ةالمديري وزارة المالية،-
فتر الشروط، المشروع من البداية حتى النهاية للتأكد من أن المستثمر يحترم تنفيذ دإدارة أمالك الدولة مطالبة بمتابعة انجاز  –2

ومؤهلة لفسخ منح االمتياز في حالة إخالل المستثمر بالتزاماته التعاقدية، وهي مؤهلة دون سواها لعرض طلبات تحويل االمتياز 
 ( للبث فيها.CALPIREFإلى تنازل على اللجنة مساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمار والضبط العقاري)

 .98/76/9769المؤرخة في  77676التعليمة رقم  ة لألمالك الوطنية،العام ةالمديري وزارة المالية،-
المؤرخة في  70776المذكرة رقم  رية عمليات األمالك الوطنية والعقارية،يرية العامة لألمالك الوطنية مديالمد وزارة المالية،–3

 .0-9، ص ص 68/76/6880
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قابل لإلبطال، وأن يتضمن عقد آخر صحيح وأن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى هذا العقد  باطل أو
 .(1)الصحيح بهدف استقرار المعامالت عن طريق إنقاذ العقد بتطبيق هذه النظرية

دة وعليه يكون التحول بقوة القانون ال التجاه إرا وكل هذه الشروط غير متوفرة في هذه الفكرة، 
األطراف المتعاقدة إلى ذلك، وهذا لخصوصية التصرف في األمالك الوطنية الخاصة التي تتضمن 

 أحكام وشروط غير مألوفة في القواعد العامة. 
، ونقصد 70-76ثم اعتمدت الدولة عقد االمتياز دون تحوله إلى تنازل بموجب األمر رقم 

حق االنتفاع لمدة محددة على قطعة أرض ملك باالمتياز العقد الذي من خالله تقوم الدولة بمنح 
 الستثمار اقتصادي المستثمر من أجل أن تكون وعاء للبناء أو لصالح المرقي العقاري أو للدولة متوفرة

لى فكرة اإليجار لمدة أدناه  محدد، وتستند لفكرة االنتفاع واستغالل العقار دون امتالك ملكية الرقبة وا 
،بهدف المحافظة على األمالك (2)للتجديد وأقصاها تسع وتسعون سنة ثالثة  وثالثون سنة قابلة 

الوطنية الخاصة، فبالنظر إلى موضوعه ينطبق عليه القانون الخاص لكن بالرجوع للمعيار العضوي 
فإن تحرير هذا العقد من قبل أمالك الدولة التي هي طرف إداري يجعله عقد إداري يخضع ألحكام 

 .(3)كم اإلدارية في تسوية النزاع المترتب عليه وللمحا القانون اإلداري
تكون قابلة للمنح بطريق التراضي بصفتها تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن  و     

 6/00جارية السنوية المحددة من مصالح أمالك الدولة المختصة والتي تمثل مقابل دفع اإلتاوة اإل(4)
،كما أنها تخضع لتخفيض في ثمنها بنسب (5)حل منح االمتيازمن القيمة التجارية للقطعة األرضية م

                                                 

 .009، صالسابقالمرجع  النظرية العامة للعقد، علي فاللي، االلتزامات، –1
 . 70-76من األمر رقم  70المادة  –2
شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام وفقا ألساليب القانون العام يتضمن شروط استثنائية اتفاق يبرمه  العقد اإلداري هو–3

لعقد يكون شخصا من غير مألوفة في القانون الخاص وهذا يفسر عدم تطبيق القواعد العامة عليه،وبرأينا مدام أحد أطراف هذا ا
وتختص  70-76من المرسوم التنفيذي رقم  67أشخاص القانون العام فإنه تنطبق عليه أحكام العقد اإلداري عمال بنص المادة 

كان موضوعها يخضع للقانون الخاص تطبيقا للمعيار العضوي فمن  المحاكم اإلدارية بالنظر في المنازعات المرتبطة به حتى ولو
 ية المحاكم تأخذ بهذا المعيار بغض النظر عن طبيعة موضوع المنازعة المحددة لجهة اختصاص المحاكم.الناحية العمل

المعدلة ألحكام  9766المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  66/70/9766المؤرخ في  66-66من القانون رقم  60المادة  –4
 .70،ص97/70/9766لمؤرخة في ا 07،ج ر العدد 70-76من األمر رقم  70،76،78، 70المواد 

من  78، المعدل لنص المادة 9760المتضمن قانون المالية  07/69/9760المؤرخ في 67-60من القانون رقم  89المادة  -5
شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة الذي يحدد  76/78/9776المؤرخ في  70-76األمر رقم 

 66/70/9766المؤرخ في  66-66من القانون رقم  60إلنجاز مشاريع استثمارية المعدلة بموجب المادة للدولة والموجهة 
من القيمة التجارية  6/00إلى  6/97ة اإليجارية السنوية من و ا،والتي عدلت اإلت9766والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 .90، ص 9760/ 06/69ة في الصادر  06للقطعة األرضية محل منح اإلمتياز.ج ر العدد 
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مع إمكانية تحين مبالغ اإلتاوة بعد  ،9766من القانون التكميلي لسنة  78محددة وفقا لنص المادة 
، ولهذا فإن منح االمتياز بالتراضي غير قابل لتحويل إلى تنازل (1)انقضاء فترة إحدى عشر سنة
ادقة من اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط ويمكن متابعته فقط وبعد مص

 .(2)(CALPIREFالعقار )
،وعلى كل (3) 9776ما عدى الملفات التي تصدر بشأنها قرارات والئية متخذة قبل فاتح سبتمبر 

أمام راغب في الحصول على امتياز بالتراضي أن يودع طلبه مرفق بدراسة تقنية واقتصادية للمشروع 
،وحيث (5)يوم 07،التي تجتمع مرة واحدة في الشهر وتفصل في الطلبات في أجل أقصاه (4)هذه اللجنة

أن األمر يتعلق باالمتياز بالتراضي فإن الوالي يرسل توصية إلى الوزير المكلف بترقية االستثمارات 
من األمر  70المادة لتقديمها للدراسة على مستوى المجلس الوطني لالستثمار، غير أنه بموجب نص 

فإنه يرخص  9760المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  90/70/9760المؤرخ في  76-60رقم 
وبالتنسيق مع  باالستثماربقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الوالئي المكلف  باالمتياز

نة المساعدة على تحديد غير أنه لم ينص على موافقة اللج الهيئات المحددة في نص هذه المادة،
الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار وبهذا ألغى موافقة هذه الوكالة التي أصبح دورها يقتصر 

 .(6)على إنشاء المناطق الصناعية 

                                                 

 المذكور أعاله. 66-66من القانون رقم  78المادة –1

المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع  69/76/9767المؤرخ في  97-67من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة  –2
،ونشير أنه في السابق 70ص 60/76/9767المؤرخة في  70تشكيلتها وسيرها،ج ر العدد وترقية االستثمارات وضبط العقار و 

منح االمتياز تمنح بناء على قرار من الوالي بعد أخذ رأي الوالي بالموافقة من طرف لجنة دعم  وتمركز أو  كانت طلبات التنازل 
وضبط  ( التي تعدلت وأصبحت تطلب موافقة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثماراتCALPIوترقية االستثمار )
 07،ج ر العدد 76 -60من األمر رقم  70شرع بقرار الوالي دون موافقة هذه اللجنة عمال بنص المادة العقار ثم اكتفى الم

 .90/70/9760المؤرخة في 
المتضمن صدور  96/79/9767المؤرخة في  76886التعليمة رقم  العامة األمالك التابعة للدولة،رية يمد وزارة المالية،–3

المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات  69/76/9767المؤرخ في  97-67التنفيذي رقم المرسوم 
 .86ص ،9767مجموع النصوص القانونية، تشكيلتها وسيرها،وضبط العقار و 

قة بالترقية العقارية العمومية من بين مهامها موافقة على جميع المبادرات المتعل 97-67من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة –4
 من نفس المرسوم. 70إلنشاء أرض مهيأة ومجهزة الستقبال االستثمارات وقد حددت أعضاء اللجنة المادة الخاصة أو 

 .97-67من المرسوم التنفيذي رقم  76والمادة  70المادة –5
مساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات لم تنص على موافقة اللجنة ال ،76-60من األمر رقم  70بموجب نص المادة  -6

 وضبط العقار، وألغت هذه المهام وبهذا قلصت من مهام هذه اللجنة .
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يؤهل مدير األمالك الوطنية المختص إقليميا بصفته انتقالية وبعد مصادقة اللجنة لمتابعة  و
عندما يكون منح  70-76ابل لتحويل إلى تنازل طبقا ألحكام األمر رقم منح االمتياز بالتراضي غير ق

من المرسوم  78و 76االمتياز مرخص به بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا استنادا للمادتين 
 .70-76التنفيذي رقم 
يمنح عقد االمتياز بموجب عقد إداري تعده أمالك الدولة مرفق بدفتر أعباء يحدد بدقة  و

من  60، ويخضع لشهر العقاري طبقا لنص المادة (1)امج االستثمار وكذا بنود وشروط منح االمتيازبرن
المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل            69/66/6800المؤرخ في  00-00األمر رقم 
 باعتبار أن عقد االمتياز من العقود المنشأة لحق عيني.(2)العقاري 

تياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء،كما يسمح له بإنشاء يخول منح االم
رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن ملكية حق االنتفاع، بالرغم 

من القانون المدني تشترط توقيع الرهن من المالك على ملك قابل للتصرف  660من أن نص المادة 
على هذا الوعاء العقاري وملكية الرقبة تعود إلى أمالك الوطنية الخاصة للدولة؟، كما فيه، فكيف ينفذ 

أن التأمين على القرض يضمن للبنك تعويض مبلغ القرض دون فوائد المترتبة، وعليه يبقى للبنك حق 
 اإلمتياز العام على كل أموال المدين بالقرض ما لم يهربها أو الدخول في التفليسة .

باستغالل هذا العقار بإقامة بناءات وتجسيد المشروع االستثماري استنادا  المشرعكما سمح 
، بالرغم من أن هذه الحقوق تكون للمالك فقط طبقا للقواعد 70-76من األمر  66ألحكام المادة 

،لكن المشرع رخص بمنح رخصة البناء التي ال تهدف إلثبات (3)العامة  وليس لصاحب حق االنتفاع
،ولهذا فهي ال (4)لعقارية بل لمطابقة المشروع االستثماري ألحكام قوانين التعمير المعمول بها الملكية ا

تشترط الملكية في هذه الحالة التي المقصود منها استغالل العقار في االستثمار االقتصادي وليس 
الحق في يقضي ممارسة  ،بخالف االستثمار في مجال بيع السكن الترقوي فهو(5)ممارسة حق البناء

                                                 

 .70-76من األمر رقم  67المادة  –1
 . 6800/ 66/66الصادرة في  89ج ر العدد –2
 ر.المتعلق بالتهيئة والتعمي 76/69/6887المؤرخ في  98-87من القانون رقم  07المادة –3

رسالة دكتوراه تخصص القانون العقاري  ، اآلليات القانونية والمؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في الجزائر،كريمة شايب بشا –4
 .600ص ،9760مارس  ،79البليدة 

ح سم المشرع أصبح يتجه لعدم اشتراط الملكية في الرهن وطلب رخصة البناء ليس في عقد االمتياز فقط بلالمالحظ أن  –5
المتضمن  66/66/6887المؤرخ في  90-87من القانون رقم  00عمال بنص المادة  الذي بحوزته شهادة الحيازة ذلك، للحائز

 التوجيه العقاري.
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البناء وهذا الذي يجعلنا نرى أن أحكام عقد االمتياز تنطبق على العقار االقتصادي وليس العقار 
 الحضري في إطار نشطات الترقية العقارية.

كل إخالل من المستفيد من االمتياز لاللتزامات التي يتضمنها دفتر األعباء يرتب اتخاذ  و
الجهات القضائية المختصة ويفصل القاضي اإلداري فيها إجراءات من أجل إسقاط حق االمتياز لدى 

 . 70-76من األمر رقم  69بمبادرة من مدرية أمالك الدولة المختصة إقليميا عمال بنص المادة 
فالمفروض ال يجوز  قرار إداري، بالرجوع إلى القواعد العامة فإن قرار سحب االمتياز هو

ح االمتياز كان مشروعا وسحبه ليس لنتيجة عدم لكن قرار من سحبه إال إذا كان غير مشروع،
وهذا يخالف القواعد المحددة للمنازعات اإلدارية التي تقضي بإلغاء القرار اإلداري غير  مشروعيته،
 .(1)المشروع

شروعيته واستثناء تاريخ تقدير صحة م تاريخ إصدار القرار هو طبقا لقواعد القانون اإلداري،
كما يجوز لها إنهاؤه عن طريق إلغائه     القرار اإلداري بناء على شرط فاسخ، يسمح لإلدارة بتعليق نفاذ

سحبه إما مراعاة لمبدأ المالئمة تكيفا مع مقتضيات المصلحة العامة وتلبية احتياجات الجمهور          أو
ت وعليه فإن القرارا احتراما لمبدأ المشروعية من حيث تصحيح أخطاء اإلدارة والرجوع عنها، أو

 على(2)المشروعة ال يجوز سحبها لضمان مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية واحترام الحقوق المكتسبة
أن يتم خالل المدة المحددة لقبول دعوى اإللغاء أي خالل أربعة أشهر من تبليغ القرار المطعون فيه 

أن سحب االمتياز ليس غير  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 698نشره عمال بنص المادة  أو
لعدم مشروعية قرار منحه إنما لخطأ ال ينسب لإلدارة بل للمستفيد من هذا االمتياز إلخالله بالتزاماته 

 المحددة في دفتر الشروط .
تدفع الدولة نتيجة إسقاط حق االمتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتملة التي أتى 

ضية من خالل األشغال المنجزة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد بها المستثمر على القطعة األر 
 .(3)على سبيل التعويض ٪ 67وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 

 

                                                 

 .600ص  ،9766دار الخلدونية، الجزائر، لى،و الطبعة األ شرح منازعات اإلدارية، حسين فريحة، –1
 .607-608-696ص ص  ،9770دار العلوم،  رقم طبعة،القرارات اإلدارية بدون  محمد صغير بعلي، –2
 . 70-76من األمر رقم  79الفقرة  69المادة  –3
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عند إتمام المشروع االستثماري تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على  
، وتكون ملكية البنايات والحق العيني (1)ير وبعقد موثقاألرض الممنوح امتيازها بمبادرة هذا األخ

العقاري الناتج عن حق االمتياز بمعنى حق االنتفاع القابل للتنازل فور االنجاز الفعلي للمشروع 
من األمر  60االستثماري والبدء في النشاط بعد معاينة فعلية من طرف الهيئات المؤهلة طبقا للمادة 

 .70-76رقم 
المحدد  76/76/9776المؤرخ في  70-76من األمر رقم  79جب المادة غير أنه بمو 

مشاريع  إلنجازوكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة  لشروط
القطع األرضية الموجهة للترقية العقارية  االمتياز، فإنها استثنت من تطبيق أحكام (2)استثمارية

وبمفهوم المخالفة فإن األراضي في صيغة  عانة الدولة لتطبق عليها أحكام التنازل،المستفيدة من إ
 86، ولكن تعدلت هذه المادة بنص المادة (3)السكن الترقوي غير المدعم تطبق عليها صيغة االمتياز

المتضمن قانون المالية لتستثني في الفقرتين  07/69/9760المؤرخ في  67-60من القانون رقم 
تين من مجال تطبيق عقد االمتياز القطع األرضية المستفيدة من إعانة الدولة، والقطع األرضية األخير 

الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل للتنازل عند اإلنجاز 
وبموجب المرسوم  ،شروع طبقا ألحكام دفتر الشروط والمثبت قانونا بموجب شهادة المطابقةالفعلي للم

المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز القابل  98/67/9760المؤرخ في  966-60التنفيذي رقم 
لتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز المشاريع الترقية 

 .(4)العقارية ذات الطابع التجاري
غير المدعمة من تطبيق أحكام عقد االمتياز هي  والمدعمة أبرأينا أن استثناء الترقية العقارية 

رية أمالك الدولة يهي سبب رفض مدو  ،نتيجة محتمة على عدم إمكانية  تطبيق أحكام هذا العقد عليها

                                                 

 .70-76األمر رقم  من 60المادة  –1
المحدد  90/66/9776المؤرخ في  97-76الموافق عليه بموجب القانون رقم  70/78/9776المؤرخة في  08ج ر العدد  –2

 88األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد  لشروط ولكيفيات منح االمتياز على
 .98/66/9776الصادرة في 

 70600الوزارية رقم التعليمة  العامة لألمالك الوطنية، ةالمديري وزارة المالية، تطبق أحكام االمتياز ذات الطابع التجاري، -3
من نفس المرجع  69/76/9778المؤرخة في  76800وهذا ما أكدته التعليمة الوزارية رقم  ،76ص  07/78/9778المؤرخة في 

غير أنها لم  والتي تقضي بأن التنازل تستفيد منه الترقية العقارية فيما يخص السكنات االجتماعية دون الترقية العقارية التجارية،
 .0-6ص ص  تطرحها، ت القانونية التيشكاالتحدد كيفيات تطبيق هذا االمتياز واإل

 .70/66/9760المؤرخة في  06ج ر العدد -4
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الذي لم و في مجال الترقية العقارية غير المدعمة بالرغم من سماح القانون بذلك  االمتيازمنح عقود 
شكاالت قانونية و كونه يثير صعوبة  ،70-76من األمر رقم  79المادة يكن مستثني بموجب نص  ا 

 في حالة تطبيقه السيما في انتقال الملكية للمقتني بعد اإلنجاز دون انتقال ملكية الوعاء العقاري،
إلى مقتني  وال تنتقل إلى المرقي العقاري  أو  ونقصد هنا ملكية الرقبة التي تبقى لمدرية أمالك الدولة،

االكتفاء بنقل حق االنتفاع يتناقض مع و السكن فيما بعد لتخلي عن نظام االمتياز القابل للتنازل،  هذا
 .(1)التي تشترط ملكية الوعاء العقاري محل االنجاز 70-66من القانون رقم  07نص المادة 
االمتياز حق االنتفاع بالوعاء العقاري بموجب عقد و  ،إذا اكتفينا بانتقال ملكية السكن الترقوي و

تتبع دفع اإلتاوة السنوية القابلة و إلى مقتني هذا السكن، فكيف يمكن لمدرية أمالك الدولة استفاء 
 أساس قانوني يلزمه بدفعها السيماعلى أي و هل يأخذها من المقتني  ،للمراجعة بعد إحدى عشر سنة

 العقاري؟المرقي و أنه ليس طرف عند إبرام عقد االمتياز بين مدرية أمالك الدولة و 
سنة بعدها تسترجع مدرية  88وأقصى مدة له كما أن عقد االمتياز يعتبر إيجار طويل المدة 

انتقلت  االنتفاعأمالك الدولة الملكية كاملة لتمنحها لمستثمر ثاني، غير أن ذلك غير ممكن ألن ملكية 
 .(2)لفائدة المقتني

ال يدخل ضمن مفهوم الملكية  زمن الوعاء العقاري بموجب عقد االمتيا االنتفاعكما أن 
لم يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم و  المشتركة التي تتضمن أمالك يشترك فيها مالك البناء الجماعي،

المطبق في مجال الترقية المحدد لنموذج الملكية المشتركة  70/70/9760المؤرخ في  60-88
إلى أعمال التصرف كون مدته تتجاوز ،كما أن هذا العقد يخرج عن نطاق أعمال اإلدارة (3)العقارية

                                                 

يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق والبيع على التصاميم المذكورين على التوالي : »70-66من القانون رقم  07تنص المادة  –1
شهادة التهيئة لتجزئة و وعند االقتضاء مرجعيات رخصة ا أعاله أصل الملكية األرضية ورقم السند العقاري، 96-90في المادتين 

 «.والشبكات وكذا تاريخ رقم رخصة البناء

سنة قابلة للتجديد  00عية العقارية لألمالك الوطنية الخاصة لمدة أدناها و فكرة اإلمتياز تقوم على منح حق اإلنتفاع  من األ -2
دولة الملكية كاملة ومنح اإلمتياز لفائدة سنة،ويفترض بعد إنتهاء هذه المدة تسترجع مدرية أمالك ال 88ز مدة او على أن ال تتج

مستثمر آخر، غير أن هذا اإلسترجاع مطبق في عقود اإلمتياز على المرافق العامة،وغير محترم في مجال العقار الصناعي 
ياز لفائدة إبرام عقد إمتأو  ة دون ابرام عقد إمتياز جديد لنفس المستثمر او شاغال للعقار وملزم بدفع اإلتحيث يبقى  والسياحي،

مستثمر آخر بعد دفع قيمة المنشآت المنجزة للمستثمر السابق،ألن مدرية أمالك الدولة تعتبر دفع قيمة هذه المنشآت يكلفها بالنظر 
 لعدد عقود اإلمتياز المبرمة، وهذا يخالف النظام القانوني لعقد اإلمتياز.

 . 68/70/9760الصادرة في  60ج ر العدد  –3
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ن كان ال يرتب إال حق االنتفاع،و ، (1)على األقل ثالث سنوات عليه فال يمكن أن ندرجه ضمن و  ا 
 أعمال إدارة األمالك العقارية .

مدرية أمالك الدولة و إذا اعتبرنا أن العالقة العقدية لعقد االمتياز كانت بين المرقي العقاري  و
تسليم السكنات للمشتري دفع اإلتاوة و ن تلزم المرقي العقاري بعد انتهاء عملية انجاز فكيف يمكن لها أ

 السنوية للمشروع العقاري المنتهي بالنسبة له.
 ةمديريبرأينا أن المشرع من خالل عقد االمتياز حاول أن يتخلى عن فكرة نظام الملكية لتحتفظ 

لمدة معينة للمستثمر حتى تحافظ على األراضي التابعة تمنح حق االنتفاع و أمالك الدولة بملكية الرقبة 
مكانية متابعتها من خالل دفتر األعباء و  ،لألمالك الخاصة للدولة تقليص من دائرة منح عقود التنازل و ا 

 منع التالعب بهذه األراضي بعد التنازل عنها بما يخالف غرض المشروع االستثماري.و 
السياحي فالمستثمر ال يهمه ملكية و العقار الصناعي غير أن هذا النظام يسهل تطبيقه على 
ن هذه الصيغة  تساعده على استثمار مشروعه و  ،الوعاء العقاري بقدر ما يهمه نشاطه االقتصادي ا 

مقابل دفع إتاوة سنوية بدل من التزامه بشراء األرض محل االنجاز، األمر الذي سيزيد في تكلفة 
 اختاره بعد انقضاء مدة عقد االمتياز إذا لم يحقق له أرباح أو اطشويمكنه من تغير مكان ن المشروع،

في الحفاظ على  يسمح لمصالح أمالك الدولة المساهمة االمتيازكما أن إبرام عقد  اطه،شمقر آخر لن
الحصول على أكبر و  ا بما يحقق االستغالل األمثل لهاتوجيهها توجيها سليمالوطنية الخاصة و أمالك 

 .(2)عائد بأقل تكلفة
غير أن هذا النظام ال يمكن أن نتصور تطبيقه  ،عليه فكرة اإليجار أحسن من فكرة الملكية و

كون المرقي العقاري يهدف إلى شراء الوعاء  ،غير المدعمة وفي مجال الترقية العقارية المدعمة أ
عادو تجاري و حرفي و مهني و انجاز بنايات ذات طابع سكني و تهيئته و العقاري بأقل تكلفة  ة نقل ملكيتها ا 

البيع بعد االنجاز  وعقد حفظ الحق أ ولفائدة مقتني هذه المحالت وفقا لصيغة البيع على التصاميم أ
 .(3)بهدف تحقيق الربح على اعتبار أن المرقي العقاري يعد تاجرا 

                                                 

 ن القانون المدني.م 086المادة  –1

 660ص  ، المرجع السابق،كريمة شايب باشا –2

ة او نحن نتصور إمكانية تطبيق عقد االمتياز في حالة انجاز سكنات بهدف اإليجار لتحسب في تكلفة اإليجار مبلغ اإلت –3
ة  بعد خصمها من مبلغ او إلتالسنوية زائد األجرة الناتجة من االنتفاع بالعين المؤجرة على أن يدفع المرقي العقاري مبلغ ا

 =تشجع فكرة الملكية لهذا يصعب تطبيقها،السيما وأن األجرةصيغة اإليجار بقدر ما   ال تشجعاألجرة،غير أن المنظومة القانونية 
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شرع اقتصرها على غير أن الم لهذا تظل صيغة التنازل برأينا هي األنسب في هذه الحالة، و
الذي ال يتجاوز ست مرات الحد  ،المتوسط والمدعمة كونها مخصصة لذوي الدخل المحدود أ السكنات

األمر الذي جعل لجنة  مساعدتهم ماليا في الحصول على سكن  بأقل تكلفة ممكنة،و األدنى لألجر 
مدرية أمالك الدولة ترفض منح عقود و ضبط العقار و ترقية االستثمارات و المساعدة على تحديد 

الخواص في إطار بيع السكن الترقوي غير المدعم السيما في غياب  واز للمرقين العموميين أاالمتي
 .(1)تبين كيفية تطبيقه في هذا المجال و تعليمات وزارية تسمح و نظام قانوني واضح  

إن الترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل عند 
المثبت قانونا بموجب شهادة المطابقة تثير و لفعلي للمشروع طبقا ألحكام دفتر الشروط االنجاز ا
محاالت  إلنجازألن المشرع لم يوضح ما المقصود بالترقية العقارية التجارية هل المخصصة  تساؤل،

تجارية أم يقصد بها الترقية العقارية غير مدعمة التي يكون الهدف منها تجاري بقصد تحقيق 
ن كان كذلك فلماذا لم يستثني الترقية العقارية سواء كانت مدعمة أو ح؟،الرب لماذا لم و غير مدعمة؟،  وا 

 ؟.محالت سكنية غير مدعمة من مجال تطبيق عقد االمتياز إلنجازيستثني الترقية العقارية الموجهة 
 المحدد 70/70/9770شترك المؤرخ في من القرار الوزاري الم 60بالرجوع لنص المادة 

لشروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة 
وهي التي  االجتماعيحدد العمليات ذات الطابع  شرع الم فإن(  2)إلنجاز عمليات تعمير أو البناء

 عي تهدف إلى امتصاص السكن العتيق وتحسينه أو إنجاز السكن االجتماعي التساهمي صنف جما
تساهمية وسكنات البيع  اجتماعيةصنف جماعي أو سكنات  باإليجارأو السكن الريفي أو البيع 

 في شكل مجمعات في مناطق يتم تحديدها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن . باإليجار
تخص  اجتماعيالعقارية إلى ترقية عقارية ذات طابع تقسيم الترقية المشرع قصد وعليه  
الترقية العقارية ذات و التي تستفيد من عقد التنازل المحددة أعاله الترقوية المدعمة  الجتماعيةاالسكنات 

التي تستفيد من و تخرج عن نطاق الحالة األولى و الطابع التجاري التي ال تستفيد من دعم المالي للدولة 

                                                                                                                                                    

غير مضبوطة في السوق ومرتبطة بالطلب عليها،ولكون عملية البيع تسهل الربح السريع فالمرقي العقاري يفضل البيع على =
 يجار،وبالنظر لضعف القدرة الشرائية على الدولة أن تدعم وتشجع فكرة اإليجار مقابل أجرة معقولة.اإل

المتعلقة بالعقار التابع  76/78/9776المؤرخة في  6078تعليمة وزارية رقم  العامة ألمالك الوطنية، ةالمديري وزارة المالية،–1
 .76ور الجهاز القانوني الجديد، صنح االمتياز إلى غاية صدلألمالك الخاصة للدولة، نصت على تجميد كل عملية م

 .9770-70-90المؤرخة في  00ج ر العدد -2
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ير قد ألغاه المشرع غير أن هذا العقد األخ، تطبيق أحكام عقد االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل
 الجزائري فهل قصد إعادة تطبيق أحكامه بعد إلغائه؟ 

شرع إلعادة بعدما استحالة تطبيق عقد االمتياز في مجال الترقية العقارية غير مدعمة اتجه الم
التابعة ألمالك الوطنية  العمل من جديد بعقد االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل لكن في إطار األراضي

يبقى مجال تطبيق عقد و الموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، ة الخاص
االمتياز يقتصر فقط على األمالك الوطنية الخاصة الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية في المجال 

 الفالحي.و السياحي و العقار الصناعي 
ي العقاري قصد انجاز مشروع ترقية تستند هذه الفكرة إلى تحرير عقد االمتياز لفائدة المرق

ية ـــة األرضـــة القطعـــيير في وجهــــة تغــــقق في حالــــــت شرط فاسخ يتحـــــابع تجاري تحــــعقارية ذات ط
تأجيرها من  وكليا ألغراض أخرى غير األغراض المحددة في دفتر الشروط أ واستعمالها جزئيا أ وأ

 .(1)التنازل عنها والباطن أ
فور و  الهندسة المعمارية،و  معايير التعميرو كما يجب انجاز هذا المشروع في ظل احترام قواعد 

المثبت بموجب  (2)االنجاز الفعلي للمشروع خالل األجل المحدد في عقد االمتياز مطابقا لدفتر الشروط
نازل بطلب من المرقي يتم تحويل االمتياز إلى ت بعد موافقة اللجنة التقنية الوالئية،و شهادة المطابقة 

 العقاري.
يمكن أن  فإن األراضي التي 966-60من المرسوم التنفيذي رقم  79بالرجوع لنص المادة 

ن تابعة لألمالك الوطنية القابلة للتحويل إلى تنازل هي التي يجب أن تكو  تكون موضوع منح امتياز
للدولة لتلبية حاجياتها،  في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعةو غير مخصصة أالخاصة 

استخراج عقود التعمير و شروع قابلة للتعمير حتى يمكن انجاز فيها الم وواقعة في قطاعات معمرة أو 
الذي يقدم ملفه مرفقا بالوثائق و ال يستفيد من قرار منحها سوى المرقي العقاري المعتمد و المطلوبة، 
د دراسة ملفه يرخص له باالمتياز  بشرط التزامه بعو  ،(4)إلى اللجنة التقنية المختصة  (3)المطلوبة 

                                                 

الصادرة في  06ج ر العدد  ،9760المتضمن قانون المالية لسنة  07/69/9760المؤرخ في  67-60القانون رقم  -1
06/69/9760 

 .78، ص70/66/9760الصادرة في  06ج ر العدد –2
 .966-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المحددة في نص المادة الوثائق –3
شكيلة اللجنة التقنية المكلفة بالبت في طلبات منح االمتياز القابل حددت ت 966-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة –4

 للتحول للتنازل.
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بدأ و تكرس عملية الحيازة و ،(1)محدد قانونا وبدفتر الشروط المرفق بهذا القرار المحرر طبقا لما ه
االنتفاع على القطعة األرضية موضوع منح االمتياز بموجب محضر يعده المدير الوالئي ألمالك 

 من دفتر الشروط. 97بالمادة الدولة بعد تسليم عقد االمتياز عمال 
 6/00يترتب على منح اإلمتياز التزام المرقي العقاري بدفع إتاوة إيجارية سنوية يوافق مبلغها 

يوما ابتداء  60من القيمة التجارية لألرضية إلى صندوق رئيس مفتشية أمالك الدولة في أجل أقصاه 
األعباء و تحمل االرتفاقات و  الرسوم الواجبةو ق زائد دفع مختلف الحقو (2)من تاريخ تبليغ مبلغ اإلتاوة 

 تنفيذ التزاماته طبقا لدفتر الشروط المحدد قانونا.و  ،(3)المترتبة على الوعاء العقاري محل االمتياز 
كما يخول عقد االمتياز للمرقي العقاري  بغرض تسهيل طرق التمويل بإنشاء رهن رسمي 

كذا و ري الناتج عن االمتياز قابل لتحويل إلى تنازل لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقا
حق استخراج عقود التعمير و ،(4)البناءات المقرر إنشاؤها على الوعاء العقاري محل منح االمتياز

،حيث يلتزم بأن يشرع في انطالق األشغال خالل مدة ستة (5)الالزمة لمشروعه بما فيها رخصة البناء 
باحترام أجال  المحددة لإلنجاز في هذه الرخصة ما و رخصة البناء أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه 
تنفيذ األشغال بنفس المدة التي تعذر و حيث يتم تمديد آجال انطالق  ،عدى في حاالت القوة القاهرة

                                                 

 .966-60من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة –1
ة السنوية في أجل ال يتعدى أسبوع مضاف او إعذار المستفيد من االمتياز من أجل تسديد سعر اإلت بعد انقضاء هذا األجل يتم -2

ذا تعذر ذلك أعتبر المرقي العقاري قد تراجع عن االستفادة من االمتياز  إليها غرامة تمثل واحد بالمائة من المبلغ المستحق، وا 
 الشروط.من دفتر  60الممنوح له عمال بنص المادة 

كما يلتزم  من دفتر الشروط، 76شهر عمال بنص المادة متمثلة في دفع أجرة مصلحة أمالك الدولة وحقوق التسجيل ورسم الال–3
وتحمل  بتحمل كل الضرائب والرسوم والمصاريف األخرى التي قد تلحق بالقطعة األرضية موضوع االمتياز خالل مدة االمتياز،

نفس الدفتر وتحمل االرتفاقات التي قد تقل القطعة األرضية محل االمتياز عمال  من 70كل األعباء المحددة في نص المادة 
 من نفس الدفتر. 70بالمادة 

فكيف للبنك التنفيذ على الوعاء العقاري في حالى فسخ عقد  إذا طلب المرقي العقاري قرض بضمان رهن حقه في اإلنتفاع، -4
ا والملكية تعود بأثر رجعي لمدرية أمالك الدولة،السيما إذا لم يقم بإنجاز بناءات شروط المحدد قانوناإلمتياز لعدم إحترام دفتر ال

التعويض المحصل عليه بعد الفسخ ال تكفي لتسديد قيمة القرض مع أو كانت البناءات المنجزة التي يمتلكها أو  على هذا الوعاء 
أمين على القرض لتسديد مبلغ القرض والفوائد؟، برأينا أن اإلشكال التأو احتساب الفوائد ؟، وهل يكفي اإلمتياز العام الممنوح للبنك 

يثور بالنسبة للبنك عندما ال تجد ما تحجز عليه لضمان حقها،حتى التأمين ال يرجع قيمة الفوائد، وعليه هذه الصيغة  برأينا حلت 
 إشكال قانوني لكن يمكن أن توقع البنك في إشكال آخر.

بأن يخول اإلمتياز الحق في استخراج عقود التعمير وليس  966-60من المرسوم التنفيذي رقم  70نقترح تعديل نص المادة  –5
 .شهادة التعمير وشهادة المطابقةفقط لرخصة البناء فمثال قد يحتاج المرقي العقاري الستخراج رخصة التجزئة و 
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من  69المادة و من دفتر الشروط  96على المستفيد من الرخصة االلتزام بها عمال بنص المادة 
 . 966-60المرسوم التنفيذي رقم 

بمبادرة من مدرية  ويفسخ عقد االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل في أي وقت باتفاق الطرفين أ
شروط بعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع أمالك الدولة إذا لم يحترم المستفيد بنود دفتر ال

ذا كان سبب اإلخالل و  ،إشعار باالستالم بدون جدوى ليفسخ العقد قضائيا ناتجا عن قوة قاهرة فإنه ا 
تعويضا من أجل زائد القيمة المحتملة التي أضافها المستفيد من عقد االمتياز من يترتب على الفسخ 

موافقة للبرنامج و شغال البناء المنجزة غير قابلة للهدم كانت أو  ،شغال المنجزة بصفة نظاميةخالل األ
زائد القيمة المحتملة المقدمة للقطعة األرضية تحدد مصالح أمالك الدولة و لرخصة البناء، و المقرر 

 ةسعر اليد العاملة المستعملة عمال بالمادو موضوع منح االمتياز دون تجاوز هذا المبلغ قيمة الموارد 
 من دفتر الشروط. الفقرة الثالثة 67المادة و  966-60من المرسوم التنفيذي رقم  69

على سبيل التعويض في حالة عدم إتمام  ٪ 67تدفع الدولة التعويض نفسه مع اقتطاع نسبة 
من دفتر الشروط، غير أنها  96المشروع عند انتهاء األجل اإلضافي المنصوص عليه في نص المادة 
لرخصة البناء سواء احترم أجال  وال تلتزم بأي تعويض في حالة انجاز بنايات غير مطابقة للمقرر و/أ

عادة القطعة األرضية لحالتها األصلية،و م يتحمل نتائج الهدو لم يحترمها، و اإلنجاز أ كما تحول  ا 
الرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة األرضية بسبب المستفيد من االمتياز المخل و االمتيازات 

 من دفتر الشروط. 67بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ عمال بنص المادة 
تحويل العقد إلى تنازل خالل أجل سنتين من طلب و أما إذا احترم المرقي العقاري التزاماته 

فإن طلبه يدرس من قبل اللجنة التقنية المختصة في أجل ال  ،انتهاء األجل المحدد إلنهاء اإلنجاز
ليتم  ،966-60من المرسوم التنفيذي رقم  78يتعدى شهرا واحدا من تاريخ استالمه عمال بنص المادة 

ي حددتها مصالح أمالك الدولة عند منح االمتياز مع خصم التحويل على أساس القيمة التجارية الت
أجال  و،أما إذا لم يحترم أجال انجاز المشروع أ(1)مجموع األتاوى التي تم دفعها بعنوان منح االمتياز 

 تقديم طلب تحويل عقد االمتياز إلى تنازل فإنه ملزم بدفع القيمة التجارية للقطعة األرضية دون 

                                                 

بق على منح االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل شروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطمن دفتر ال 70المادة  –1
ونشير إلى  ،78ص  على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري،

يك دعوى قضائية ضده من أن المرقي العقاري ملزم فور االنجاز الفعلي للمشروع بطلب تحويل االمتياز إلى تنازل تحت طائلة تحر 
 طرف مدير أمالك الدولة بصفته ممثال لوزير المالية.
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ذا لم يقدم و  ،خصم طلب التحويل فيعتبر مخل بالتزاماته تحت طائلة متابعته قضائيا من طرف مدير ا 
 أمالك الدولة بصفته ممثال عن وزير المالية.

المحالت المعنية إال و بعد تحويل العقد لتنازل ال يمكن للمرقي العقاري القيام ببيع السكنات  و  
الدولة التي تشهد على تسديد القيمة  شهادة رفع اليد المسلمة من إدارة أمالكبعد الحصول على 

 ،الشهر المسبق لعقد الملكية النهائي للقطعة األرضيةو المستحقة بعنوان تحويل االمتياز إلى تنازل 
بما يسمح و شكال يذكر فيما كان يرتبه عقد االمتياز، بهذا يستطيع نقل ملكيته لفائدة المقتنين دون إو 

لمشروع وفقا للغرض الذي ابرم من أجله عقد االمتياز قابل لتحويل لمدرية أمالك الدولة بمراقبة إتمام ا
 إلى عقد التنازل.

لهذا عند  ،في حالة البيع على التصاميم فإن األمر يختلف ألن العقد يبرم قبل إتمام اإلنجاز  
تحرير العقد قد ال يملك المرقي العقاري سوى حق االنتفاع بموجب عقد االمتياز لكن قابل لتحويل 

تسليم محاضر الحيازة قبل و عليه فال يمكن للمرقي العقاري إعداد و تنازل بعد اإلنجاز الفعلي للمشروع ل
انجاز عملية تحويل االمتياز إلى تنازل التي يتم تكريسها قانونا بعقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية 

لتحول حق الملكية  ،966-60من المرسوم التنفيذي رقم  60المختصة إقليميا عمال بنص المادة 
تلقائيا لفائدة المالك مشتركين فور شهر عقد التحويل إلى تنازل بالمحافظة العقارية بقوة القانون دون 

بما يخالف القواعد العامة حيث الملكية حق االنتفاع وكل األجزاء  حاجة لتحرير عقد تنازل لفائدتهم
المقتني وتنتقل بأثر رجعي ملكية األجزاء  هر عقد البيع على التصاميم لفائدةشالمنجزة تنتقل من 

يوع لفائدة جماعة المالكين في حالة بيع بناية شالمنجزة وملكية الرقبة للوعاء العقاري كاملة أو على ال
لهذا يشترط الموثق محرر عقد البيع على التصاميم العقد اإلداري المتضمن تحويل عقد و  جماعية،

 .(1)إجراءات عملية البيع على التصاميم بتحرير محضر الحيازة االمتياز إلى تنازل بهدف استكمال 
غير أنه في حالة عدم احترام المرقي العقاري عند تنفيذ مشروعه المرتبط بعقد البيع على  

الكفالة المتبادلة و فإن صندوق الضمان  ،التصاميم اللتزاماته المحددة في دفتر الشروط لعقد االمتياز
أن يحل محل المرقي العقاري  يمكن لهإلتمام اإلنجاز و زامات المرقي العقاري بصفته ضامن لتنفيذ الت

انتقال الملكية و المتخلف عن تنفيذ التزامه قصد مواصلة إتمام المشروع، بهدف تحول االمتياز لتنازل 
، ونحن 669-60من المرسوم التنفيذي رقم  60لفائدة المالك بموجب هذا العقد عمال بنص المادة 

ورة أن يكون تدخل الصندوق إلزامي في هذه الحالة بصفته ضامن لتنفيذ التزامات المرقي نرى ضر 
                                                 

 .966-60من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة –1



134 
 

السيما وأن له طابع تعاوني فله أن يتم   70-66من القانون رقم  00العقاري عمال بنص المادة 
وال  رين،الذي يدفعها المرقين العقا تراكشاالاإلنجاز في حدود المبالغ المدفوعة من قبل المقتني وبمبالغ 

يكون تدخله جوازي  أو اختياري للصندوق حتى نحافظ على الضمانات الخاصة الممنوحة لمقتني هذا 
 العقار خاصة بعد وضع األساسات أين يكون ضمان إتمام اإلنجاز بتدخل الصندوق إلزامي.

شرع الجزائري انتهى إلى حل قانوني لإلشكال المطروح في مجال تطبيق نستخلص أن الم 
عدم خروجها عن الغرض الممنوح و بضرورة رقابة مدى احترام تخصيص المشاريع و  ،االمتيازعقد 

ألجله الوعاء العقاري، من خالل األحكام عقد االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل بالنسبة لكل مشاريع 
رومة من المتضمنة نشاطات الترقية العقارية بما فيها الترقية العقارية غير المدعمة التي كانت مح

 في حين السكنات المدعمة كانت تستفيد من االستفادة من األوعية العقارية التابعة ألمالك الدولة،
التحفيزات من خالل تسهيل الدفع بالتقسيط عند التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة 

ى كل عملية انجاز نحن نرى ضرورة تعميمها علو ، (1)68-66من القانون  08عمال بنص المادة 
 سكنات في إطار نشاطات الترقية العقارية بهدف تشجيع المرقي العقاري إلنجاز هذه السكنات.

ذلك قبل إعداد و  ،من سعر التنازل بعد تطبيق التخفيض ٪ 67ملزم بالدفع اإلجباري ل  وفه
الكلي يجب أن يحصل  اإلشارة إلى أن الدفعو يجب إدراج في العقد خانة " سعر التنازل " و عقد الملكية 

مع منح تأجيل لدفع الرصيد المتبقي لمدة سنة تحسب ابتداء  ،قبل تسليم السكنات المنجزة إلى المستفيد
من سعر  ٪87أما المبلغ المتبقي ) ،من سعر التنازل ٪ 67من تاريخ دفع الحصة األولية التي تمثل 

لذلك و  ريانه من تاريخ انتهاء مدة التأجيل،التنازل( سيكون محل دفع بالتقسيط يمتد لمدة عامين يبدأ س
 69يكون المرقي العقاري ملزم بدفع المبلغ المتبقي على خمسة أقساط، األولى بعد انتهاء مدة تأجيل 

ذا بادر المرقي و  أما األقساط األخرى فتدفع لكل فترة ستة أشهر، ،شهر من تاريخ دفع الحصة األولية ا 
في أي وقت ما الرغبة في الدفع الكلي للرصيد و قسيط ثم أظهر بعد ذلك العقاري في البداية بالدفع بالت

قبول الدفع لما تبقى من السعر و  فإن مدرية أمالك الدولة ملزمة بإنهاء حالة الدفع بالتقسيط، المتبقي،
 .   (2)تسليم المرقي إبراء الدفع يمثل رفع اليد و 

                                                 

 09ج ر العدد  ،9769المتضمن قانون المالية لسنة  96/69/9769المؤرخ في  68-66من القانون رقم  08المادة  -1
 .98/69/9766الصادرة في 

مشروع بناء سكنات اجتماعية إلنجاز  ٪ 67دج له نسبة تخفيض  67777.777لتجارية للقطعة األرضية فمثال القيمة ا –2
 لية الواجبة الدفع من طرف المقتني.أو دج دفعة  9777.777مدعمة، قيمة التنازل 

977.777 X 67  =9777.777 دج= 



135 
 

فإنها حددت  60/70/9766المؤرخ في شترك من القرار الوزاري الم 60استنادا لنص المادة 
نسب التخفيض على القيمة التجارية لألراضي التابعة للدولة الموجهة إلنجاز سكنات عمومية مدعمة 

 حسب موقعها الجغرافي كما يلي:
 . ٪ 67قسنطينة  عنابة، وهران، والية الجزائر، -
 .٪80البلدية التابعة لواليات الهضاب العليا والجنوب  -
 (1).٪ 87خرى الواليات األ -
 التجاري، ال تطبق هذه التخفيضات على المحالت ذات الطابع غير السكني )المهني، و        
 .(2)الحرفي( 
تعمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار في تكوين بنك    

القانونية والتدخل الفعلي في تعين معلومات في مجال وفرة األمالك المبنية وغير المبنية بكل أصنافها 
عداد دفتر ال شروط والتحصيل المنتظم لألتاوى المستحقة ومتابعة الملك وتحديد وضعيته القانونية وا 

                                                                                                                                                    

 جد 6677.777= 977.777 – 9777.777=
ليبدأ بدفع  76/78/9760يستفيد من تأجيل سنة إلى غاية  76/78/9760( يوم ٪ 67) 977.777إذا دفع المرقي العقاري مبلغ 

دج على  6677.77شهر لدفع  90فترة عقاري من يستفيد المرقي ال 76/78/9760دج ابتداء من  6677.777الرصيد المتبقي 
 خمس أقساط كاآلتي:

 دج087.777= 76/78/9760
 دج087.777=76/69/9760
 دج087.777=76/78/9760
 دج087.777=76/69/9760
 دج087.777=76/78/9768
خدماتي قبل تسديد الكلي لسعر التنازل لمجموع أو مهني أو حرفي أو ال يمكن للمرقي العقاري التنازل عن أي محل تجاري  و

 )دون تخفيض(.سكني المساحة بما في ذلك تسديد السعر للمساحة العائدة نسبيا للمحالت ذات الطابع غير 
المؤرخ في  70800تعليمة وزارية رقم  رية تثمين األمالك التابعة للدولة،يمد رية العامة لألمالك الوطنية،يالمد رة المالية،وزا
موضوع التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة، الموجهة النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات طابع  69/70/9760

 .78-70ص  98/76/9769المؤرخة في  79بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم االجتماعي الدفع بالتقسيط 
المتضمن لشروط وكيفيات التنازل عن األراضي التابعة  60/70/9766المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  60المادة  –1

 .60/78/9766الصادرة في  06ج ر العدد  ،لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
المؤرخة في  70800رقم  رية تثمين األمالك التابعة للدولة،يمد رية العامة لألمالك الوطنية،يالمد وزارة المالية،–2

 .60ص  ،69/70/9760
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إنجاز االستثمار والمستثمرين المحلين والعمل على تحرير عقود منح االمتياز بسرعة فيما يتعلق 
شهاره قصد تسليمه في أقرب ا  .(1)آلجال بإجراءات تسجيله وا 

حسب وجهة نظرنا أن كل من قطاع السكن بحاجة إلى المساواة في الدعم والتحفيزات    
الممنوحة من قبل الدولة ففي كل صيغة من طرق اقتناء السكن الترقوي يدفع المقتني ثمن مقابل 

 وكل عملية امتالك هذا السكن، غير أن نسبة الدعم تختلف حسب مدخول المستفيد ونوع السكن،
انجاز السكنات هي بحاجة إلعطائها األولوية واالمتيازات بهدف تشجيع عملية االستثمار في هذا 

 القطاع بشكل متساوي.
من هنا يالقي المرقي العقاري إشكال في الحصول على العقار بأثمان معقولة من سوق 

از بالنسبة لألمالك العقارات بسبب عدم استقرار النصوص القانونية وعدم وضوحها السيما عقد االمتي
الوطنية الخاصة للدولة،وبالنسبة للعقارات األخرى بسبب المضاربة وعدم تنظيم السوق بما يحرر 
العروض العقارية التي تشهد ارتفاع العقالني في ثمنها السيما مع زيادة الطلب عليها،وهذا أثر 

أثر على القدرة الشرائية للفئة  بالتبعية في ارتفاع ثمن السكنات غير المدعمة بصفة غير منطقية مما
التي يفوق دخلها ست مرات الحد األدنى لألجر وبقيت محرومة من االستفادة من السكنات الترقوية 

سكن من السوق التجارية الحرة  ( أوLPغير قادرة على اقتناء سكن ترقوي ) و (، LPAالمدعمة )
إليجار، ولهذه األسباب أوجدت وزارة السكن وتعاني في زيادة بدل اإليجار في كل سنة من تجديد عقد ا

( بأثمان معقولة بما LPPصيغة جديدة بهدف تمكين هذه الفئة بالحصول على سكن ترقوي عمومي)
 يتناسب مع مداخليهم.

اإلشكاالت القانونية التي تعتر  المرقي العقاري في تسوية ملكية الوعاء –ثانيا
 العقاري:

تعترض المرقي العقاري ليس فقط صعوبة اقتناء الوعاء  من بين العوائق واإلشكاالت التي
،والسماح بالمضاربة في ظل عدم تطهير (2)العقاري بأثمان معقولة نظرا لعدم ضبط السوق العقارية

                                                 

المتضمن بوضع حجز  76/76/9766المؤرخة في  70869تعليمة وزارية رقم  العامة ألمالك الدولة، ةالمديريوزارة المالية  –1
مشاريع التنفيذ لكيفيات الجديدة لمنح االمتياز على األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة السيما الموجهة النجاز 

بغية إنعاش االستثمار أين أصبح يمنح عقد االمتياز بناء على قرار  70-76.واألمر رقم 9766استثمارية طبقا لقانون المالية 
 .70-70-79( ص ص CLALIREFي وباقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار)الوال

أمام صعوبة اقتناء سكنات من طرف أغلب المواطنين على الدولة أن تتحكم في ثمن العقار ألن هذا يؤثر بالتبعية على ثمن  –2
 واطنين وأدى هذا إلى ارتفاع ثمن إيجار هذه السكنات .بشكل يفوق القدرة الشرائية ألغلب المالسكنات 
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الملكية العقارية وتنظيمها لعدم إتمام إجراءات المسح العقاري على كامل التراب الوطني،بل يعاني 
والتماطل في تسوية  ،(1)البيروقراطية في إتمام إجراءات نقل الملكيةأيضا من العراقيل اإلدارية و 

 النزاعات القضائية المرتبطة بتسوية ملكية الوعاء العقاري.
فإن الوعاء العقاري محل االنجاز  70-66من القانون رقم  00بالرجوع إلى نص المادة  

عقاري ليتمكن من نقل ملكيته يخضع لتحرير في شكل رسمي وتسجيله وشهره حتى يتملكه المرقي ال
 لمقتني العقار على التصاميم.

بأن يكون بيع األرضيات الواجب بناؤها  70-66من القانون رقم  07كما ألزمت نص المادة  
من طرف المرقي لألوعية العقارية المخصصة للبناء موضوع عقد يتم إعداده في شكل رسمي بالرجوع 

 ناء على األرضية العقارية موضوع الصفقة .مع ذكر حقوق الب إلى عقود التعمير،
وعليه فإن اشتراط ملكية الوعاء العقاري أمر ضروري مدام المرقي العقاري سينجز سكنات   

ترقوية بعد نقل ملكيتها لمقتني هذا السكن،غير أن الواقع العملي يكشف على عدة تجاوزات قانونية 
ي األمر الذي يجعله عاجزا عن بداية أشغال البناء بسبب عدم امتالك المرقي العقاري للوعاء العقار 

رغم ذلك يأخذ المرقي العقاري تسبيقات ودفعات مقابل مقررات االستفادة التي هي ورقة غير رسمية 
تثبت دفع تسبيق مقابل حجز حقه في االستفادة من السكن المراد اقتناؤه،وعندما يطالب المستفيدون من 

لعقاري لإللتزامه بتحرير عقد البيع على التصاميم يصعب على هذا األخير هذه المقررات تنفيذ المرقي ا
 .ية الوعاء العقاري لم تنتقل إليهحتى إبرام عقد الوعد بالبيع مدام ملك تحريره أو
األمر الذي يعطي للمستفيد من هذه المقررات الحق فقط باسترداد التسبيقات واألقساط   

عادة الحا من القانون  670ل إلى ما كان عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة المدفوعة لهذا الغرض وا 
من القانون  690المدني،والتعويض نتيجة التماطل واإلخالل بالتزاماته المهنية طبقا لنص المادة 

المؤرخة في  76/ 9006المدني، وهذا ما جاء في حكم محكمة ورقلة القسم العقاري القضية رقم 
مؤسسة الترقية العقارية في إطار االستفادة من مسكن تساهمي جماعي بين )ت س( و  90/76/9766

                                                 

رة البائعة وليس من عمل من التزامات اإلدا شهر العقود اإلدارية الذي هوحيث يسجل نزاعات حول تماطل اإلدارة في –1
الوعاء العقاري بالشهر  هذا يؤخر بداية المشروع العقاري بسبب عدم انتقال ملكية الوعاء العقاري بسبب عدم انتقال ملكية ،المشتري

الغرفة الثانية غير منشور  مجلس الدولة، 67/70/9777المؤرخ في  689060وهذه اإللزامية يؤكدها قرار رقم  بقوة القانون،
 مقتبس من:

 طبعة القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، ،عمر حمدي باشا -
 .   00،دار هومة، الجزائر،ص 9767جديدة ومزيدة بأحدث القرارات إلى غاية 
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المتضمن نفس المنازعة والحكم لكن بين )ب  90/76/9766المؤرخة في  67/ 9008والقضية رقم 
 . (1)ع( ومؤسسة الترقية العقارية بورقلة )الحكمين غير منشورين( 

لكية ويفاجأ بمنازعة في الملكية من قد يستفيد المرقي العقاري من العقار بموجب عقد الم و
بين )ق أ(  66رقم الفهرس  788000طرف شخص ثاني يدعي اكتسابها مثل القضية رقم الملف 

ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يثبت مسؤولية البلدية التي تصرفت ببيع قطعة أرض لشخص 
فيها بموجب عقد إداري لصالح شخص  رغم أن الوكالة الوالئية للتنظيم والتسيير  العقاري قد تصرفت

 66/66/6887المؤرخ في  90-87من القانون رقم  00)ق أ( ، وهذا بما يخالف أحكام المادة 
المتضمن التوجيه العقاري التي تمنع من مباشرة أي تصرف في األراضي العارية يكون لفائدة 

تأنف،وعليه فقد ارتكبت خطأ في إطار الخواص،كما أنها لم تلغي عقد البيع السابق الذي تم لفائدة المس
الالشرعية المرتكبة  سوء سير المرفق العمومي مما يوقع المسؤولية عليها ويثبت مخالفتها القانونية أو

 .( 2)من قبل البلدية والتي سببت ضرر بالمستأنف مما يعطي له الحق في التعويض
وي نظرا لعدم تحرير عقد التنازل لفائدة عطل عملية انتقال الملكية لفائدة مقتني السكن الترققد تت

المرقي العقاري بسبب عدم تسوية األوعية العقارية التي خصصت إلنجاز هذه السكنات الترقوية           
لألمالك الوطنية الخاصة أو لعدم توفرها على عقود التعمير المطلوبة، وفي هذا الصدد و بقيت تابعة 

 98/70/9769المؤرخة في  70006لية لمدرية أمالك الدولة رقم جاءت تعليمة وزارية من وزير الما
 .(0)تقضي بضرورة تسوية وضعية هذه األوعية العقارية وتحرير عقود التنازل

                                                 

شخص مديرها )م ج( كائن مقره بحي حكمت المحكمة في الموضوع بإلزام المدعي عليه مؤسسة الترقية العقارية ممثلة في » –1
لية من ثمن و دينار قيمة الدفعة األ د ج أي ستمائة وخمسة وعشرون ألف 890777شراقة ورقلة بأن تدفع للمدعي )ب ع( مبلغ 

د ج خمسون ألف دينار تعويض عن ضرر عدم تنفيذ مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس  07.777ومبلغ 
 «.ج د 6777لرسوم القضائية المقدرة ب وتحميل المدعي عليها ا

.نفس الحكم للقضية رقم 70ي غير منشورة ص عن محكمة ورقلة القسم العقار  90/76/9766المؤرخة في  9008/67قضية رقم 
تم الحصول على الحكمين من طرف رئيس  ،70ص القسم العقاري، حكم غير منشورة، 90/76/9766المؤرخة في  9006/76

 .9769/ 70/  97محكمة ورقلة بعد حذف األسماء يوم 
مستأنف والفصل من جديد بإلزام البلدية الممثلة بإلغاء القرار ال 788000على هذا األساس قرر مجلس الدولة في قرار رقم  – 5

عشرون ألف دينار جزائري د ج  97.777د ج أربعة مائة ألف دينار جزائري كتعويض ومبلغ  077.777برئيسها أن تدفع مبلغ 
عفاء البلدية من مصاريف القضائية.  مقابل مصاريف خبرة وا 

      ول قرار المجلس الدولة الغرفة الثالثة القسم األ 98/76/9769المؤرخة في  66رقم الفهرس  69/ 788000القضية رقم 
 )قرار غير منشور متحصل عليه بإذن من رئيسة مجلس الدولة(.، 70ص 

ص  ،9769مجموع النصوص لسنة  ،98/70/9769المؤرخة في  70006وزارة المالية، مدرية أمالك الدولة، التعليمة رقم  - 2
89. 
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كما أن المرقي العقاري يعاني من تأخر عملية اإلنجاز والتي ترجع ليس فقط في التأخر في  
تحصيل الرخص المطلوبة، وصعوبة إيجاد فنين تسوية ملكيته بل أيضا التأخر في  اقتناء العقار أو

 ،(1)ية العقاريةــــجال الترقــــــــم في مـــــبب قلة خبرتهــــبس فاء متخصصين في مجال عملية اإلنجاز أوـــأك
شروع بسبب سوء األحوال الجوية،ولهذا يقع عليه عند تحديد مدة اإلنجاز في العقد األخذ لتوقف الم أو

ت والعراقيل حتى ال يعرض لعقوبات التأخير، وأن يوفر مبلغ مالي إضافي على بكل هذه الصعوبا
تكلفة اإلنجاز في حالة زيادة عدد العمال للتسريع في عملية اإلنجاز، ولهذا يتطلب تحضير المشروع 
دراسة معمقة لتكاليف عملية اإلنجاز ومتطلباته التقنية باالستعانة بذوي االختصاص وعلى المرقي 

 ي أن يحسن اختيار المتدخلين في عملية تنفيذ المشروع.العقار 
 الفرع الثاني

 اختيار المتدخلين في المشروع العقاري

إن عملية التشييد ال تتوقف عند الحصول على الوعاء العقاري بل تتطلب دراسة معمقة  
الواقع،  تجسيد عملية االنجاز على أرضشروع مع ذوي االختصاص والتعاقد مع كل من يساهم في للم
األمر  يصعب على المرقي العقاري القيام بالتشييد بنفسه السيما مع تطور أساليب البناء وتعقيدها، و

الذي يفرض عليه االرتباط والتعاقد مع بعض المهنيين المتخصصين في مجال البناء بدءا بالعنصر 
آخر ويشترك معه عمال التمهيدي الذي يتواله المهندس ويقوم بتنفيذه المقاول تحت إشراف مهندس 

وفنيون ومقاولون من الباطن ويفرض على كل متدخل احترام النظام العام العمراني وااللتزام بأحكام 
والتعمير وكافة االلتزامات التعاقدية المتفق عليها خاصة وأن أحكام القواعد المنظمة لنشاط  قواعد البناء

مع المقاولين بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة  الترقية العقارية ألزمت المرقي العقاري بالتعاقد
بموجب عقد المقاولة وترك تنظيم العالقة بينهما للقواعد  70-66من القانون  68عمال بنص المادة 

 .(2)العامة ولالتفاق المتعاقدين وما جرى عليه العرف دون تنظيم أحكام خاصة

                                                 
1-M’hamed Sahraoui, op cit,p041. 

لإليجار ملزم أو معنوي يبادر بمشروع عقاري عقد للبيع أو كل شخص طبيعي :»  70-66من القانون  68تنص المادة  -2
لة يبرم بعد الحصول او ل مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري، وتؤسس العالقة بين الطرفين بعقد مقاو باالستعانة بخدمات مق

 «.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمعلى عقود التعمير المطلوبة 
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من القانون رقم  00دل لنص المادة المع 70-70من القانون رقم  70بموجب نص المادة  
، فإن المشرع ألزم أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاصة برخصة البناء من طرف مهندس (1)87-98

معماري ومهندسين معتمدين في إطار عقد تسيير المشروع وتقديم الدراسات التقنية المرتبطة بالهندسة 
 لمهندس بمختلف التخصصات المذكورة أعاله.ملزم بالتعاقد مع ا المدنية وعلى هذا األساس فهو

والمقاولين، فإنه يتوجب عليه أن يوفر لديه بصفة  (2)إضافة إلى إلزامية التعاقد مع المهندسين
من المرسوم  99دائمة قدر كافي من الموظفين المؤهلين الذين لهم صلة بالنشاط عمال بنص المادة 

 .60-69التنفيذي رقم 
في عملية التشييد لكل المهن التي ظهرت مع تطور عملية البناء سواء ويتسع مجال التدخل    

عطاء االستشارة الالزمة أو تنفيذ انتقال البناء            كان دور المتدخل يقتصر على وضع التصميمات وا 
، وحيث ال يمكن إجمال التفصيل في كل األطراف المتدخلة فإننا سنكتفي بالتفضيل في (3)مراقبتها أو

راف الذين ألزم المشرع المرقي العقاري بالتعاقد معهم والذين يكون تدخلهم مهم لتنفيذ األشغال األط
 األساسية المرتبطة بعملية البناء وهم:

 المهندسين مع اإلشارة إلى موافقة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لالنطالق في المشروع. -
براز دور الصانع وباقي المتدخلين بصفة ثانوية.المقاولين مع اإلشارة إلى المقاولين من البا -  طن وا 

 اختيار المهندسين:-أوال
المهندس مهنة حرة غير تجارية تعتمد على المجهود الذهني يقدم خدمات في مجال التعمير   

وفقا لفن  (4)والبناء والنصائح والتوجيهات والدراسات لفائدة رب العمل من أجل تحقيق أشغال البناء
يتدخل في تحديد اإلطار المبنى وفي ضبطه واإلشراف عليه وبرمجته وتصوره          ندسة، فهوقواعد اله

                                                 

والمتعلق  76/69/6887المؤرخ في  98-87المعدل والمتمم للقانون رقم  60/76/9770المؤرخ في  70-70القانون رقم  -1
 .60/76/9770المؤرخة في  06بالتهيئة والتعمير، ج ر العدد 

تحتوي على كافة التخصصات المتعلقة بالهندسة والتي عمليا يتعاقد  نفضل استعمال المشرع لمصطلح مكاتب الدراسات التي -2
 معها المرقي العقاري لتصميم وتسيير ومراقبة تنفيذ مشروعه العقاري.

، النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق ياو عايدة مصطف -3
 .600، ص 9760، جوان 79، جامعة البليدة والعلوم السياسة

 .670، ص 6880محمد ماجد خلوصي، أصول التحكم في منازعات الهندسة، الطبعة الرابعة، دار الكتب، القاهرة،  -4
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ثراء التراث  عداده وتقريره وتنفيذه ويساهم في كل ما يتعلق بعمل البناء وتهيئة المساحات وا  وا 
 .(1)المعماري
بالبناء فقد  على مختلف التخصصات الهندسية المختلفة التي تتعلق(2)يطلق اصطالح المهندس 

يقصد به المهندس المعماري،والمهندس المدني، والمهندس االستشاري،وتشمل أيضا ما يستجد من 
 .(3)اختصاصات مستقبال ليرتبط مصطلح المهندس بالصفة التقنية

قد استخدم المشرع مصطلح المهندس المعماري لتدليل على المهندس المتدخل في عملية  
المهندس المصمم المنفذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، والمهندس  فهوالبناء، وهوله مفهوم واسع 

 66/70/6880المؤرخ في  70-80من المرسوم التشريعي رقم  76اإلنشائي عمال بنص المادة 
صاحب المشروع  الشخص الذي يعهد إليه مالك البناء أو ، وهو(4)المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري

من حيث المساحة واالرتفاع والتقسيمات الداخلية، ويعمل على الحفاظ على إعداد الرسومات بالمباني 
نوعية البنايات وكيفية إدماجها في المحيط العمراني طبقا لمخططات التعمير والرخص والشهادات 

 .(5)اإلدارية الممنوحة في هذا اإلطار
ية هي التعبير الهندسة المعمار :» 70-80من المرسوم التشريعي رقم  79عرفته نص المادة 

 عن مجموعة من المعارف والمهارات المجتمعة في البناء، كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها.

                                                 

المتعلق بالمصادقة على مجلة  70/66/6860المؤرخ في  6860لسنة  6700الفصل الرابع والخامس من األمر عدد   -1
مجلة الواجبات  ،76/66/6860الصادرة بتاريخ  09الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد  للمهندس المعماري، الواجبات المهنية

 .70، تونس، ص 9769منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، المهنية للمهندسين المعمارين،
ب علم الهندسة حسب قاموس المنجد األبجدي، صاح يقصد بكلمة مهندس لغة مقدر مجاري الفني من تحفر األبنية وهو -2

 architec، وهي صفة لكلمة 6790، ص 6868الطبعة الثامنة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر دار المشرق بيروت، لبنان 
tomique  والتي تعني تقنيات الهندسة وهي مشتقة من كلمة هندسةArchitecture  البناء  تعني فنو أوتعني البناء طبقا للتصميم

 المرتبطة بإنجاز العقار.
- Le Robert de poche 2012 seier pine de coubert in paris, P 39. 

- Le Robert junior canal (SPA) borgaro tunir1993, Paris, P  51. 

، 9760ون دار النشر،الت البناء واألشغال الخاصة والعامة، الطبعة الثالثة، طبعة مزاد ومنقحة، بداو نعيم مغبغب، عقود مق -3
 .68ص 

المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم  60/76/9770المؤرخ في  78-70المعدلة والمتمم بموجب القانون  09ج ر العدد  -4
 .60/76/9770المؤرخة في  06، ج ر العدد 70-80التشريعي رقم 

 .606، ص 9770لمعارف، اإلسكندرية، ل، منشأة ااو سمير عبد السميع األدون، مسؤولية المهندس االستشاري والمق –5
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دماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث  وتعد نوعية البناءات وا 
 .(1)«ويحافظ المحيط المبني ذات منفعة عامة

الشخص المتميز بقدرته على التطبيق » مزاولة مهنة الهندسة: من الئحة 70وعرفته المادة   
اإلبتكاري لمبادئ العلوم وعلى التصميم وتطوير المنشآت والماكينات واألجهزة وعمليات التصنيع         

إنشاء وتشغيل هذه المعدات مع تقدير تام  مجتمعة أو األعمال التي تتطلبها هذه المعدات منفردة أو أو
أعماال مقصودة وكذلك  التنبوء بسلوكها تحت ظروف تشغيل معينة أو وف تصميمها أوومعرفة بظر 

 .(2)«اقتصاديا وأمنها لألرواح واألمالك
الشخص المعين من قبل  هو: » (3)من الشروط العامة الفديك 70الفقرة  76أما نص المادة  

من هذه الشروط  رب العمل ليعمل مهندس في شؤون العقد والمسمى بذلك في الجزء الثاني
 .(4)«والمهندسون المسؤولون عن عمليات البناء هما المهندس المعماري والمهندس االستشاري

قد عرفه الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري المهندس المعماري الشخص الذي يعهد إليه 
شراف على وضع التصميمات والرسومات والنماذج إلقامة المنشآت، وقد يعهد إليه بإدارة العمل واإل

 .(5)ومراجعة حسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة إليه تنفيذ
المهني الذي يعهد إليه بمصنع التصميم والرسوم » طبقا لقانون الواجبات المهنية بفرنسا تعرفه:

( يضع Artisteفنان ) والنماذج إلقامة المنشآت وصيانتها وتزينها واإلشراف على حسن تنفيذها فهو
( يشرف على حسن تنفيذه، بل ويمكن أن يمتد دوره إلى القيام بالجانب Technicienفني ) التصميم،و

 المالي واإلداري للمشروع لمراجعة حسابات المقاول والتصديق عليها، وصرف كل جوانب العملية

                                                 

 «.ويحافظ المحيط المبني ذات المنفعة العامة»... الصياغة الصحيحة تكون: -1

 .07ص ، 9776تعمير واإلسكان، مصر، سنة بنك ال أحمد شرف الدين، عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها، -2
( وتعني Fédération internationale de ingénieursرنسية )لى للتسمية باللغة الفو جاءت كلمة فديك من األحرف األ -3

جمعيات المهندسين االستشاريين في دول األعضاء تأسس هذا االتحاد  يضماتحاد  االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين، وهو
الستشاريين، واإلعداد روبية ثم تطور وأصبح اتحدا دولي يهدف إلى حماية المهنيين او أفي بلجيكا، وكان منظمة  6860عام 

 الت بأنواعها المختلفة، وتتسم في الغالب هذه العقود بالطابع الدولي.قاو ونشر نماذج للعقود المتصلة بأعمال الم

 .06أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -4
السابع، دار إحياء التراث  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني والعقود الواردة على العمل، الجزء -5

 .678مصر، ص  سنة،أو العربي، بدون رقم طبعة 
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تقه دور النصح ويساعد المالك في التأكد من سالمة البناء عند تسلمه من المقاول لذلك يقع على عا
Role de conseil»(1). 

لقد كانت مهنة المهندس في بداية األمر في التشريع الفرنسي تختلط مع مفهوم المقاول فكانا 
 06/69/6807يخضعان لمسؤولية موحدة ولم تكن مستقلة كمهنة حرة إال  بموجب القانون المؤرخ في 

، والذي أعطى أول نظام قانوني لمهنة 90/78/6808والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 
الذي أرسى الصفة العملية للهندسة  70/76/6800المهندس المعماري،ثم صدر القانون المؤرخ في 

المحدد لاللتزامات المهنية  97/70/6867المعمارية،وأكمل بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 
نة المقاول، هذا األخير الذي يعتبر عمله تجاريا للمهندس، فمهنة المهندس تختلف اختالفا كبيرا عن مه

وماديا يتمثل في تجسيد البناء على أرض الواقع تبعا للتصميم الذي أعطاه المهندس المعماري وفقا 
، وهوال (2)شخص يتفنن في فن البناء، ويبين كيفية اإلنشاء وفقا لقواعد محددة لمجهود مهني، فهو

 .(3)6680محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة  يكتسب صفة التاجر، وهذا ما أكدته
ولهذا يشترط فيه أن تكون له مؤهالت تقنية وعلمية خاصة ترتبط بعلوم الهندسة وله إطالع   

على مختلف العلوم االقتصادية والقانونية وحول الطاقات المتجددة وغير المتجددة وغيرها من علوم 
 .(4)ترط المشرع حصوله على شهادة مهندس وأن يتمتع بالجنسيةالمفيدة في مجال البناء، لهذا يش

وفي كل األحوال ألزم المشرع الفرنسي على كل طلب لرخصة البناء التعاقد مع المهندس            
 من قانون البناء 79الفقرة  666المعماري بهدف إعطاء تصور المعماري للمشروع عمال بنص المادة 

 Le maitreيستعين رب العمل بالمستشار الفني المشرف على مبتابعة البناء )، وغالبا ما (5)والتعمير
d'œuvre( بحيث يكلف رب العمل )Le maitre de l' ouvrage بمتابعة عملية اإلنجاز في )

مكان تنفيذ أشغال البناء بدأ من وضع التصميم وطلب الرخص اإلدارية المطلوبة لعملية التشييد 
اري، واإلعالن عن مناقصات مع شركات مقاوالت البناء، ومتابعة أشغال البناء، واإلعداد للمشروع العق

                                                 

 .66محمد حسنين منصور، النظام القانوني للمباني واإلنشاءات، المرجع السابق، ص  -1
2- Corinne Saint- Alary -Houin, Roger Saint- Alary, droit de la construction (le terrain à bâtir 

l'opération de construction), 10 édition, 2013, Dalloz, PP 174- 175. 

 .69، درا الفكر العربي، ص 6866لي البناء والمنشآت الثابتة األخرى او محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي وم -3
4- Corinne- Saint- Alany- Houin, Roger Saint- Alary, op cit, P 177. 

5- Ibid,P176 
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وتنفيذها إلى نهايتها، وانتهاءا بموافقة المستفيد عند تحرير محضر التسليم، ولهذا يلتزم بأحكام المرسوم 
 .(1)9770أوت  98،واألمر المؤرخ في 6886مارس  97المؤرخ في 
معنوي  د مع المهندس المعماري ملزما لكل شخص طبيعي أويعتبر المشرع الجزائري التعاق 

يرغب في إنجاز البناء، ولهذا أوجب أن تعد المشاريع الخاضعة لرخصة البناء من طرف المهندس 
من القانون  00ونص المادة  70-80من المرسوم التشريعي رقم  70المعماري عمال بنص المادة 

يجب أن » ، حيث تنص:(2) 70-70من القانون  70المعدل والمتمم بموجب نص المادة  87-98
يتم إعداد مشاريع البناء الخاصة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندسين معتمدين في 

 إطار عقد تسيير المشروع.
يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع 

أللوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الواجهات وكذا مواد البناء وا
 الجزائري.

 تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع األشغال الثانوية.
 «.تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

البناء المهندس المعماري مشرف  من خالل نص المادة نستشف أنه يجب أن يتضمن مشروع
شخص الذي يكلف بمراقبة تنفيذ المقاول ألشغال البناء واحترامه لتصاميم  على تسيير المشروع وهو

، والتنسيق بين القائمين على عملية البناء بتكليف من صاحب (3)ومخططات والرسومات اإلنشائية
 .(4)العمل، إضافة إلى المهندس االستشاري

الذي يهتم بوضع التفاصيل اإلنشائية الخاصة  المدني فهو اإلنشائي أو أما المهندس 
بالتصاميم من حيث األساسات واألعمال الخرسانية والحوائط واألعمال، والتأكد من صالحية التربة 
وتالؤمها مع الرسوم اإلنشائية،وتحديد منسوب الحفر وارتفاع األدوار ووضع نظام إنشائي المناسب 

ري المقترح، ويشرف على تنفيذ األساسات واألعمدة واألسقف ومطابقة مقاسات األعمال للتصور المعما
المنفذة لها، ويلعب دور في تحديد المقاسات والكميات المحددة والمستعملة لبناء معين، يحدد مثال 

                                                 
1- Christophe ponce, droit de l’assurance construction,2 édition, Gualino, Lextenso 

édition 2011,Paris, P: 13- 14. 

المؤرخة في  06، ج ر العدد 98-87من القانون  00المعدلة والمتممة لنص المادة  70-70من القانون رقم  70المادة  -2
 .70، ص 60/76/9770
 .606المرجع السابق، ص  ل،او ة المهندس االستشاري والمقدن، مسؤوليو سمير عبد السميع األ -3

 .00، 09أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -4
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ى ( ومدCoffrageكمية اإلسمنت الالزمة لقولبة السطح ) ( أوFerraillageكمية الحديد في التسليح )
توافق مواد البناء مع الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد المضادة للزلزال المطبقة في مجال 

 .(1)60/67/9767المنشآت الفنية السيما بعد الموافقة عليها بموجب القرار المؤرخ في 
ومهما كان تخصص المهندس فيمكنه مباشرة مهنته بصفة حرة بشكل فردي في مكتب  
بصفته أجير بشرط أن يصرحوا بذلك  تجارية أو بصفته شريك سواء في شركة مدنية أو دراسات أو

لدى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، ويقيدوا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، 
اريا ـــدسا معمـــــــواء كان مهنــــــــوالمرقي العقاري بحاجة للتعاقد معهم واالستفادة من مهرتاهم الهندسية س

مدنيا، ولهذا نستحسن الرجوع إلى مكاتب الدراسات التقنية التي تجتمع فيها  إنشائيا أو أو استشاريا أو
 جميع هذه التخصصات.

عقد الهندسة المعمارية، والذي يعتبر عقد مقاولة  يرتبط المرقي العقاري بالمهندس بموجب
،بمقتضاه يلتزم المهندس المعماري (2)من القانون المدني 800بمفهومه العام طبقا ألحكام نص المادة 

بالقيام باألعمال المادية والذهنية المتمثلة في وضع التصميم،واإلشراف على األعمال،وتزويد المقاول 
بالنصائح واإلرشادات،ومراقبته، وقد يبرم تصرفات قانونية لصالح رب العمل مثل اإلعداد للمشروع 

عالن المن برامها لحساب رب العمل مع شركا ت مقاوالت البناء،ومتابعة أشغال العقاري وا  اقصات،وا 
، (4)،وتسليم العمل لرب العمل، ومحاسبة المقاول(3)البناء ومرافقة المستفيد عند تحرير محضر التسليم

مقابل أجر معين يدفعه رب العمل عند انتهاء من أعماله فتكون الشخصية محل اعتبار للملزم بالتنفيذ 
 .(5)لعيني اللتزامها

وقد اختلف الفقه الفرنسي في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الهندسة المعمارية فهناك من 
قرار  يعتبرها عقد وكالة على أساس قيام المهندس ببعض التصرفات القانونية مثل مراقبة المقاول، وا 

                                                 

المتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية  90/78/9778المعدل للقرار المؤرخ في  60/67/9767القرار المؤرخ في  -1
 .9767/ 70/69، الصادر في 00ال المنشأة الفنية،ج ر العدد المتعلقة بالقواعد المضادة للزلزال المطبقة في مج

أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به المتعاقد أو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا » :تنص 008المادة  -2
عمل مدني  ندس هومن القانون التجاري كون المه 79، دون إعطائه الطبيعة التجارية المنصوص عليها في نص المادة «آخر

 وليس تجاري.

3  - Christophe ponce, op cit, P 14. 
 .660عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني والعقود الواردة على العمل، المرجع السابق، ص  -4
الحقوق، تخصص القانون ، عقد الهندسة المعمارية، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية آسيا عمر شريف -5

 .60، ص 9778العقاري والزراعي، 
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قاول نيابة عن رب العمل لحساب ودفع ما يستحقه المقاول في ذمة رب العمل وتسلم العمل من الم
، ولكنه يقوم بذلك باسمه وليس (1)األمر الذي اعتبره البعض وكيل عن رب العمل في هذه التصرفات

 .(2)باسم رب العمل خالفا ألحكام الوكالة
طبيعة مدنية كأصل عام إال  أما األعمال المادية فهي تأخذ شكل عقد مقاولة ويعتبر العمل ذو 

يتعهد بمقتضى  ، فهو(3)مكاتب دراسات تضارب على العمل شركات تجارية أو إذا كان يعمل في إطار
العقد أن يلتزم بالقيام بعمل مقابل أجر معين يمارس عملية مستقال عن رب العمل على اعتبار أنها 
مهنة حرة فله االستقاللية يرتبط مع رب العمل بموجب عقد العمل، ويعتبر هذا الرأي الراجح ألن كل 

من الناحية العملية القيام بالتصرفات القانونية للمهندس، فاألصل أنه يلتزم بالقيام بعمل ذهني ما يعهد 
ومادي، ويرى الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أنه يجب تطبيق أحكام المقاولة في حالة تعارض 

التنفيذ نوع من أحكام المقاولة مع الوكالة ألنها أولى، كما يعتبر وضع التصميم والمقايسة ومراقبة 
 .(4)األعمال المادية للمقاوالت وليس تصرفات قانونية 

يضيف التشريع الفرنسي إلى جانب عقد الهندسة المعمارية وعقد الوكالة إمكانية ارتباط مع   
من القانون المدني الفرنسي، بحيث رب  6008رب العمل بموجب إيجار العمل عمال بنص المادة 

ء العقاري ولحقوق البناء عليه يؤجر للمهندس أشغال البناء بهدف متابعة العمل بصفته مالك للوعا
رباح وليس مقابل أجرة ء المؤجر واالستفادة بنسبة من األتنفيذ عملية إنجاز البناء مقابل االنتفاع بالشي

 على العمل الذي يقدمه.
لعقاري والمشرف غير أن التشريع الجزائري يعتبر المرقي العقاري رب العمل مالك للوعاء ا  

على عملية اإلنجاز ويرتبط مع المهندس والمقاولين المشيدين بهدف إنجاز البناء دون تأجير أشغال 
اإليجار  الشخص الوحيد المرخص له بإنجاز البنايات بهدف البيع أو البناء كون المرقي العقاري هو

 لمبرم بينهما يأخذ شكل عقد المقاولة.ولهذا نعتبر أن طبيعة العقد ا في إطار نشاطات الترقية العقارية،
قد يدخل عقد الهندسة المعمارية في إطار الصفقات العمومية التي تشمل إنجاز الدراسات  و  

معنوي مختص  واستشارات تقنية والتي تقوم بين شركة ترقية عقارية عمومية وشخص آخر طبيعي أو

                                                 
1- Corinne Sant- Alary- Houin, Roger –Saint- Alary, op cit, P 103. 

عقد بمقتضاه يفرض شخص آخر للقيام بعمل شيء » من القانون المدني الجزائري تعرف عقد الوكالة على أنه: 006المادة  -2
 «.لحساب الموكل وباسمه

 من القانون التجاري، المحدد لألعمال التجارية. 70، 70، 79راعاة المواد مع م -3

 . 660عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المرجع السابق، ص  -4
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المؤرخ في  900-60الرئاسي رقم  من المرسوم 79في مجال الهندسة حسب ما تقضي به المادة 
من القرار  60، والمادة (1)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 68/78/9760

الذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال في ميدان  60/70/6866الوزاري المشترك المؤرخ في 
صفقات العمومية والذي يطبق على وجه بحيث أحالت بشكل صريح إلى قانون ال (2)البناء وأجر ذلك

من  60دج عمال بنص المادة  8.777.777إذا تجاوزت الصفقات (3)الخصوص في عقد الدراسات
 .(4) 900-60المرسوم التنفيذي رقم 

من القرار الوزاري المشترك المذكور أعاله فإنه يمكن تحديد طرق  68بالرجوع إلى نص المادة  
 يين كاآلتي:اختيار المهندسين المعمار 

 التراضي بعد استشارة وهذا يكون خاصة في الصفقات الخاصة. -
 المسابقة -
 .(5)االستشارة االنتقائية -

المتعلق  66/70/6880المؤرخ في  70-80من المرسوم التشريعي رقم  60أما نص المادة 
عن طريق فإنه يتم اختيار المهندسين  (6)بشروط إنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري

 دولية باشتراك المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين. مسابقة وطنية أو

                                                 

، المؤرخة في 06ة،ج ر العدد المتضمن تنظيم الصفقات العمومي 70/67/9767المؤرخ في 908-67المرسوم الرئاسي رقم  -1
المؤرخة في  60، ج ر العدد 76/70/9766المؤرخ في  86-66المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  70/67/9767
المؤرخة  00، ج ر العدد 68/78/9766المؤرخ في  999 -66المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  78/70/9766
المؤرخة  79ج ر العدد  60/70/9760المؤرخ في  70-60المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم المعدل و  68/78/9766في 
المتضمن تنظيم  68/78/9760المؤرخ في  900-60، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 60/76/9760في 

 .97/78/9760المؤرخة في  07الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،ج ر العدد 
 .98/67/6866المؤرخة في  00ج ر العدد  -2
 .90المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، -3
د ج  8.777.777د ج ثم تعدل المبلغ إلى  0.777.777كان المبلغ  908-67من المرسوم الرئاسي رقم  78المادة  -4

 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  60بموجب المادة 
االنتقائية تكون بتحديد صاحب المشروع معايير تقييم العروض حسب كلفة ونوعية اآلجال والمظهر الجماعي  االستشارة -5

 ومطابقة الدراسة للبرنامج ومدة تحقق الدراسات ويبين كيفية اختيار المهندسين المعماريين ثم برنامج العملية التي ستنطلق على
 أساس استشارة المهندس المعماري.

 .980ي ، المرجع السابق، ص او فعايدة مصط -
،ج ر 60/70/9770المؤرخ في  78-70الملغى جزئيا بموجب القانون رقم  90/70/6880، الصادر في 09ج ر العدد  -6

 .60/76/9770الصادرة في  06العدد 
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وتطبيقا لقانون الصفقات العمومية يمكن تنفيذ الصفقات العمومية عن طريق إجراء طلب 
من المرسوم الرئاسي رقم  08العروض مناقصة كقاعدة عامة أووفق إجراء التراضي عمال بنص المادة 

ويقصد بطلب العروض الذي كان يطلق عليه المناقصة هو الحصول على عروض  ،(1) 60-900
دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من عهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة من عدة مت

وتتم  (2)حيث المزايا اإلقتصادية واستنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد مسبقا قبل إطالق اإلجراء
 :(3)اآلتية حسب األشكال 

     (4)طلب عروض المفتوح وهو إجراء يمكن من خالله ألي مترشح أن يؤهل بأن يقدم تعهدا 

أو طلب عروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، والذي بموجبه يسمح لكل مترشحين الذين تتوفر 
خص القدرات عاقدة  التي تفيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة المحددة مسبقا من قبل المصلحة المت

المالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة بتقديم تعهد يتناسب مع طبيعة وأهمية وتعقيد  و التقنية
، وكان في ظل المرسوم الرئاسي 900-60من المرسوم الرئاسي رقم  00المشروع عمال بنص المادة 

ير بطلب العروض يطبق عليه المناقصة المحدودة والتي عوضت بموجب التعديل األخ 908-67رقم 
،التي تكون للمترشحين المرخص لهم بتقديم (5)وأصبح يقتصر فقط على االستشارة االنتقائية المحدود،

ذات أهمية خاصة ويتم وفق اإلجراءات  بالنسبة للعمليات المعقدة أو (6)عرض فيه بعد انتفاء أولي
 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  08و  00المحددة في المادتين 

أما المسابقة فهي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب        
من  00ويتم إجراؤها وفقا لمقتضيات نص المادة  فنية خاصة، جمالية أو اقتصادية أو تقنية أو

                                                 

ة التي أصبحت ،كان تبرم الصفقة عن طريق المناقصة كقاعدة عام908-67من المرسوم الرئاسي رقم  90عمال بنص المادة  -1
المصطلح األصح ألن الصفقة تمنح للعارض الذي يقدم أفضل عرض،ويعلن عن  بعد التعديل يطلق عليها طلب العروض وهو

عندما ال يتم اإلعالن،بعد تقيم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع أو عدم جدوى العروض عندما ال يتم استالم أي عرض 
من المرسوم الرئاسي  79الفقرة  07دما ال يمكن ضمان تمويل الحاجات عمال بنص المادة عنأو  شروط الصفقة ولمحتوى دفتر ال

 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  06،كما تبرم أيضا عن طريق التراضي طبقا لنص المادة 900-60رقم 
 .908-67م من المرسوم الرئاسي رق 98المعدل لنص المادة  900-60من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة   -2
 .908-67من المرسوم الرئاسي رقم  96المعدل لنص المادة  900-60من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة   -3
 .908-67من المرسوم الرئاسي رقم  98المعدل لنص المادة  900-60من المرسوم الرئاسي رقم  00المادة  -4
شتراط قدرات دنيا ولم يعد ح يخضع لطلب العروض مع اأصب900-60من المرسوم الرئاسي رقم  00بموجب نص المادة   -5

 يخضع للمناقصة المحدودة كما سبق توضيحه أعاله.

 المعدل والمتمم. 908-67من المرسوم رقم  06المعدلتين للمادة  08و 00المادتين  -6
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، وقد تكون هي األخرى مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا أو محدودة، وتكون 900-60المرسوم رقم 
 .(1)دة وجوبيا في حالة مسابقة اإلشراف محدو 

إجراء تخصيص صفة لمتعامل متعاقد  كما قد تلجأ المصلحة المتعاقدة لطريق التراضي وهو
        (2)واألصل أن يكون في شكل التراضي بعد استشارة  واحد دون دعوة التكليف إلى تقديم العرض،

دها إال في الحاالت المنصوص عليها في المادة ستثناء قد يكون التراضي بسيط ، ال يمكن اعتماإك و
 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  08

إجراء معروف في  لم يتطرق للمزايدة وهو 900-60ما يالحظ أن المرسوم الرئاسي رقم  
، تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض األقل ثمنا وتشمل العمليات (3)األحكام السابقة
نمط العادي وال تخص إال المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري،لتدارك الخطأ الذي البسيطة من ال

 وقع فيه المشرع حيث أنه أخلط بين المناقصة والمزايدة،فالمناقصة تهدف للحصول على أقل سعر
 .(4)فحين المزايدة فالهدف الحصول على أعلى سعر وذلك عندما تكون اإلدارة بائع أو مؤجر

يلجأ صاحب المشروع لتعاقد مع المهندس االستشاري فإنه يلتزم بالرجوع إلى الهيئة  عندما         
من القرار الوزاري المشترك  66المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء ألخذ موافقتها استنادا إلى نص المادة 

 (5)وأجر ذلك المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال في ميدان البناء 60/70/6866المؤرخ في 
يجب على صاحب المشروع أن يبرم اتفاقية مع الهيئة المكلفة بالمراقبة والتقنية للبناء فيما »التي تنص:

يخص كل البنايات التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الهيئة، ويجب أن تبرم هذه االتفاقية فور 
قته مع الهيئة التوقيع على االستشارة الفنية، وعلى المستشار الفني أن يساعد رب العمل في عال

 «.المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء عند إعداد االتفاقية والحصول على التأشيرات التقنية
والمراسيم المنظمة  70-66والقانون رقم  70-80لكن بالرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم    

ئة المكلفة بالمراقبة له ال نجد ما يلزم المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع بإبرام اتفاقية مع الهي
من ملحق المرسوم التنفيذي  69التقنية للبناء في حالة التوقيع على االستشارة الفنية، غير أن المادة 

                                                 

 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  -1
المعدل  06-66من المرسوم الرئاسي رقم  90والمعدلة للمادة  900-60ي رقم من المرسوم الرئاس 09، 07،06، 08المواد   -2

 والمتمم.

 المعدل والمتمم. 908-67من المرسوم الرئاسي رقم  00المادة  -3

جراءات إبرام الصفقات العمومية، ،سليم قديان -4 ،العدد 79جامعة البليدة  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مراحل وا 
 .969،ص 9760، ديسمبر 70
 .98/67/6866الصادرة في 00ج ر العدد  -5
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يتعين على المرقي العقاري االمتثال ووضع تحت تصرف المصالح المؤهلة كل »تنص: 60-69  رقم
 70، وتنص المادة «التقني والتجاري وثيقة تقيد في مراقبة وتسيير المشروع العقاري على المستويين

   .(1)التقنية  ئة المراقبةالمتضمن إنشاء هي 68/76/6868المؤرخ في  970-68من المرسوم رقم 
بعد اإلنجاز  أثناء أو مهام هذه الهيئة في مراقبة ومتابعة مشاريع البناء سواء قبل أو تنحصر 

الموافقة على انطالقها وتجسديها بعد رقابة ومن بين مهامها أيضا دراسة المشاريع دراسة نقدية و 
التصاميم واألعمال الكبرى المبرم إنجازها والتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه ومدى احترام 
مخططات التعمير وقابلية الوعاء العقاري لإلنجاز ونوعية مواد البناء واالسمنت المسلح المستخدم 

، ومدى احترام قواعد السالمة في الورشات كما لها الحق في وكميات وديمومة البناء وصالحيته
التدخل لمتابعة سير أشغال البناء ورقابته وأيضا بعد اإلنجاز عند تسليم شهادة المطابقة للتأكد من 

نقائص تطلب تصويبها وتصحيحها، كما يمكن لها  احترام رخصة البناء، وفي حالة وجود عيوب أو
رام اتفاقية مع رب العمل في حالة تضمن المشروع رفض النقائص التي قبول المشروع بتحفظ مع إب

 .(2)رفض المشروع في حالة عدم تطابقه مع المتطلبات القانونية يمكن استدراكها أو
ال يمكن الشروع في العمل في إطار الترقية العمومية وفي ظل تطبيق قانون الصفقة  و        

، ولهذا (3)رف الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ألعمال البناء العمومية دون مصادقة التصاميم من ط
اإلحالة إلى هذه القوانين في ملحق متضمن لتحديد االلتزامات  نقترح توضيح هذا االلتزام أكثر أو

السيما بعدما عرفنا أن دور  60-69والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري في المرسوم التنفيذي رقم 
يقتصر فقط على رقابة المشروع بل إعطاء الموافقة عليه لالنطالق فيه، ووجب تصميم هذه الهيئة ال 

هذه اإللزامية بحسب رأينا على كل مشاريع الترقية العقارية العامة والخاصة لتفعيل الرقابة القبلية 
لخاص والبعدية، بخالف ما ذهب إليه المشرع الفرنسي بأن جعلها اختيارية عن كال القطاعين العام وا

ذات االستعمال الصناعي حسب ما  باستثناء البناءات التي تستقبل الجمهور وذات االرتفاع العالي أو
 . (4)من قانون البناء والسكن الفرنسي 79الفقرة  690تقتضيه نص المادة 

                                                 

 6060ص  97/76/6868الصادرة في 00ج ر العدد  -1

 .978، المرجع السابق، ص ياو عايدة مصطف -2
، 00لجزء ل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اقاو إبراهيم يوسف، المسؤولية العشرية للمهندس والم -3

 .806، ص 6880، سنة 70العدد 
 .978، المرجع السابق،ص يفاو عايدة مصط -  4
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نستخلص أن المرقي العقاري ملزم بالتعاقد مع المهندسين باختالف  خالل ما سبقمن   
أخذ موافقة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية قبل االنطالق في تجسيد المشروع  تخصصاتهم ونستحسن

تحت رقابتها ويبقى للمرقي العقاري بعد الحصول على الرخص اإلدارية المطلوبة وتوفير المواد األولية 
والمعدات الالزمة التعاقد مع المقاولين والمشيدين والصناع والموزع لعناصر التجهيز وغيرهم من 
المتدخلين بصفة ثانوية باجتماع مجهوداتهم يمكن التحقيق المادي للمشروع وفقا للبرنامج المسطر من 
قبل المهندس، غير أن المشرع ألزمه بالتعاقد مع المقاولين بالنظر للدور المهم في تنفيذ التصميم على 

 الموالي. أرض الواقع ، لهذا سنفصل فيه على النحو

 المتدخلين بصفة ثانوية:و المقاولين من الباطن و تدخل المقاولين  -ثانيا
تتحدد مهمة المقاول وتتنوع بتطور عملية البناء والتعمير في المفهوم الحديث فهناك المقاول    

المشيد ومقاول المدفآت ومقاول المصاعد...الخ، وأصبح المرقي العقاري ملزم بالتعاقد مع مقاولين 
، لكن عليه أوال أن يحضر رخصة البناء وكل (1)لمشروع العقاريبالنظر لتنوع تخصصاتهم في تنفيذ ا

ذا تعهد بتقديم مواد البناء واآلالت  التراخيص اإلدارية المطلوبة التي تسمح للمقاول ببداية عمله، وا 
والمعدات أن يحضرهم، ويلتزم بتنفيذ العمل طبقا للرسومات والمواصفات المحددة من قبل المهندس مع 

 .(2)التعمير والبناء ومخططات التعمير والمعايير البيئية والعمرانية في هذا المجالاحترام قواعد 
كل شخص » المقاول هو: 70-66من القانون رقم  70يقصد في مفهوم نص المادة  و   

مؤسسة تملك  معنوي مسجل في السجل العقاري بعنوان أشغال البناء بصفته حرفيا أو طبيعي أو
 «.المؤهالت المهنية

شخص يتعهد باالتفاق مع رب العمل لقاء أجر معين على قيام بعمل معين يتعلق  فهو   
يزود العمل بما يحتاجه من أشخاص ومواد وأدوات حسب االتفاق، ويقوم  اإلنشاءات، وهو بالبناء أو

ن كان يعتبر شخص تنفيذي غير أن هذا ال ينفي  بالتنفيذ طبقا للخطة وتصميم المهندس المعماري، وا 
 .(3)ه صفة الفني الملتزم بإتباع المواصفات الفنية والمعمارية المطلوبة وبذل العناية لتحقيق النتيجةعلي

                                                 

ل كأن تكون له شركة بناء او ، غير أن المشرع لم يبين إذا كان المرقي العقاري له صفة مق70-66من القانون رقم  68المادة  -1
ن بشركته وبنفسه أم يبقى ملزم باالستعانة بخدمات إلى جانب صفته كمرقي وله سجلين تجاريين على كل صفة فهل له أن يستعي

 ل آخر.او مق

 .670،ص 9776الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، لة،او ، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقياو المدني بج -2
 .69محمد حسين منصور، النظام القانوني للمباني واإلنشاءات، المرجع السابق، ص  -3
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األصل أن يمارس المقاول مهامه باستقاللية فهوال يخضع لرب العمل بحيث تنص الشروط    
قبل رب  شخص الذي المقاول هو»العامة لالتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين )الفديك( على أن:

 .(1)«العمل عطاءه
تؤسس العالقة بين الطرفين بموجب عقد المقاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير    

عقد يتعهد بمقتضاه أحد » من القانون المدني يقصد بهذا العقد: 008المطلوبة، وبالرجوع لنص المادة 
، ويعطيها القانون «تعاقد اآلخريؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به الم المتعاقدين أن يصنع شيئا أو

 من القانون التجاري ويعتبرها عمال تجاريا حتى ولو 79التجاري الصفة التجارية وفقا ألحكام المادة 
 .(2)السمسرة  عمليات الوساطة أو وقعت منفردة كما في حاالت الشراء من أجل البيع أو

للجوء للمقاول لتجسيد صفقة كما يمكن اللجوء إلى إبرام الصفقات العمومية في حالة ا  
عداد الدراسات إلنجاز  أو األشغال، إلشرافه على الدراسات الخاصة بالمشروع في إطار التقييم التقني وا 
 .(3)األشغال
         بعد اختيار المتعامل المتعهد المناسب الذي قدم أحسن عرض يوقع على الصفقة العمومية  

من  %67و % 0يه دفع مبلغ كفالة حسن التنفيذ المقدر بين عقد المقاولة،وعل دفتر الشروط أو أو
من المرسوم  600عمال بنص المادة  مبلغ الصفقة حسب أهمية وطبيعة الخدمات الواجب تنفيذها

، إضافة إلى تسبيق والدفع على حساب والتسوية على رصيد (4) 900-60الرئاسي رقم 
من أشغال البناء لرب العمل، هذا األخير الذي  ،وعليه تقديم تقرير عند نهاية كل مرحلة(5)الحساب

يعتبر المسؤول األول عن ضمان حسن سير المشروع وكل تأخر في اإلنجاز والذي غالبا ما يحمل 
العقد  شركة المقاوالت مسؤولية دفع غرامات التأخير التي تكون محل االتفاق في دفتر الشروط أو

 المبرم بينهما.

                                                 

 .09لدين، المرجع السابق، ص أحمد شرف ا -1
لة كعمل مدني وعمل تجاري، غير أن القضاء يميز األعمال او المالحظ أن المشرع الجزائري يخلط بين مفهوم عقد المق -2

 . 92ي مدني، المرجع السابق، صاو ل األموال والثروات. بجاو نظرية تدأو التجارية وفقا لنظرية المضاربة قصد تحقيق الربح 
 .908 -67من المرسوم الرئاسي رقم  66المعدلة للمادة  900-60من المرسوم الرئاسي رقم  00المادة  -3
حسب قيمة الصفقات المحددة في نص  900-60من المرسوم الرئاسي رقم  600مع مراعاة النسب المحددة في نص المادة  -4

 من نفس المرسوم. 660المادة 

 .900-60قم من المرسوم الرئاسي ر  678و 676المادتين  -5
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في حالة عدم التزام المقاول بعمله اللجوء إلى مقاول آخر، لكن بترخيص  يمكن للمرقي العقاري      
تاريخ  609800من القانون المدني وفقا لما يقتضي به القرار رقم  607قضائي عمال بنص المادة 

66/70/6886 (1) . 
نوعية التربة يلتزم المقاول بإعالم المرقي العقاري بكل الجوانب التقنية وباألخطار المترتبة على        

وتصور المشروع وتكلفة البناء ومخاطر إقامة أشغال الجوار ويعتبر مسؤوال في حالة إخفاء ذلك عن 
، وملزم بتقديم تحفظاته كتابة للمهندس المعماري ورب العمل بحسب ما (2)رب العمل بالرغم من علمه
 .(3)العقد المبرم بينهما في الحاالت األخرى يقضي به دفتر الشروط أو

عقد إجارة العمل  بالرجوع إلى القانون الفرنسي يكون االتفاق مع المقاول بموجب عقد مقاولة أو
عقد العمل بحيث يتعهد المقاول بأداء العمل اتجاه رب العمل كونه يمتلك المؤهالت الفنية والتقنية  أو

من القانون  6078 لتنفيذ المشروع مقابل أجر متفق عليه عند انتهاء من األشغال عمال بنص المادة
 .(4)المدني الفرنسي

اآلخر أرجع العالقة التعاقدية بين المرقي العقاري والمقاول  المالحظ أن المشرع الجزائري هو
أحكام الصفقات العمومية في حالة توفر الشروط  إلى القواعد العامة فيما يخص عقد المقاولة أو

لهذه العالقة السيما فيما يخص مضمون  المرتبطة بها، غير أن المشرع لم ينظم أحكام خاصة
خاصة إذا جاءت صياغة العقود المبرمة بينهما معيبة، وتتأثر مدة  االلتزامات والحقوق الناشئة عنها،

تنفيذ األعمال محل العقد بعدة متغيرات قد ال تؤخذ في الحسبان عند إبرام العقد مما يولد منازعات 
حيث مصلحة المرقي العقاري تقضي إنجاز األعمال وفقا للجدول ترتبط أساسا بمدة األعمال ومقابلها، 

يجد نفسه  الزمني المحدد،غير أن مصلحة المقاول قد تتطلب مدة إضافية في حالة تغير الظروف أو
الذي  ملزما بإنجاز عمل يختلف عن العمل المطلوب منه أصال،وهذا التعارض بين المصلحتين هو

زاع ويعطي للمرقي العقاري الحق بتطبيق الشرط الجزائي نتيجة يبرز الزمن كعنصر من عناصر الن
 التأخير في تنفيذ األعمال.

                                                 

 .670ص  6888قسم الوثائق سنة  6886لسنة  6المجلة القضائية العدد -1
خطار بالمخاطر ضمن المسؤولية العشرية  -2 وهذا ما تؤكده اجتهادات قضائية فرنسية، وتدخل مسؤولية عدم االلتزام بالنصح وا 

 معلومات عن رب العمل.ل العيوب المرتبة على البناء بسبب إخفاء او في حالة تهدم، كما تحمل المق
- Cass 3e civ 27 Janv 2010m 08- 18- 026- cass 3e civ 4 juill 2007, N06- 14762 

 Michel Zavaro, la responsabilité des constructeur, 3ème édition ,Lexis Nexis ,2013, Paris, P 167. 

 .907ي ، المرجع السابق، ص او عايدة مصطف -3
4- Marianne Faure -Abbad, op cit, P 37. 
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بالمقابل حساب األجرة على ما تم انجازه ومقدار ما قابلها من دفعات مالية تكون محل  
 089، بحسب قيمة العمل ونفقات المقاول حسب نص المادة (1)االتفاق حسب ما جرى عليه العرف

،إضافة إلى احتفاظ (2)من القانون المدني في حالة تعديل األجر 087أحكام نص المادة مع مراعاة 
المرقي العقاري بحق في تعديل العقد بإدخال تعديالت على العمل المتفق عليه في أي وقت مما يرتب 

 .(3)انخفاضها على ذلك زيادة في أسعار أو
يتدخل المقاول من الباطن والذي يتعاقد  غير أن التساؤل يثور حول العالقة التعاقدية عندما  

كذلك بالنسبة لألشخاص التي تتدخل في عملية اإلنجاز  مع المقاول الرئيسي دون المرقي العقاري،
 Sos، ويطلق على هؤالء المتدخلون من الباطن باللغة الفرنسية بمصطلح )(4)بصفة ثانوية

traitanteوهو ) ( يختلف عما يطلق عليه بمصطلحCo traitonce الذي يكون في حالة تعاقد رب )
 .(5)العمل مع أكثر من مقاول في نفس الوقت

       الفقرة الثالثة المقاولة من الباطن بنصها: 76وقد عرفت الشروط العامة للفديك في المادة   
الخلفاء  كل شخص عهد إليه بجزء من األعمال متى كان ذلك بموافقة المهندس االستشاري أو» 

 .(6)«ين له ومن باب أولى موافقة مالك المشروعالقانون
يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في » :تنص من القانون المدني الجزائري 080المادة  أما  

جملته أوفي جزء منه إلى المقاول الفرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أولم تكن طبيعة العمل 
 تفترض االعتماد على كفاءته الشخصية.

 «.ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤوال عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل
أنه غالبا ما تتطلب األعمال المعمارية اللجوء إلى المقاول من  اريفنستشف من خالل التع  

الباطن لتطلبها درجة عالية من ذوي الخبرة والتخصص الفني بهدف تنفيذ المشروع خالل اآلجال 

                                                 

 .66، 67أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -1
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 089 -086 -087 -008المواد  -2

 يكون كون محل اتفاق مسبق في العقد على أساسهي الحق في تعديل العمل المتفق عليه من طرف رب العمل يجب أن -3
قرار  هوهذا ما أقر  إضافتها على العقد األصلي،أو طلب أجر جزافي بحسب األشغال المنجزة في التحويل  في قل الحاو للمق

 .96ص ،  1997، لسنة 76، المجلة القضائية العدد 66/78/6880المؤرخ في  60669المحكمة العليا رقم 
4- Michel Zavaro,op cit, P 24-25. 

5- Marianne Faure- Abbad, op cit, P 64. 

 .08أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -6
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خفضة، والتقليل من مخاطر تنفيذ األشغال ويبقى المقاول األصلي المنسق بين المحددة له بتكاليف من
 .(1)المقاولين الفرعين

قد يكون تدخل المقاول الفرعي في جزء من األعمال أوكلها بحيث يكلف بتنفيذ التزامات   
شروع، المقاول األصلي، يباشر مهامه باستقالل فني ومهني إذ ال يرتبط بعالقة عقدية مع مالك الم

أجرته في حالة إفالس المقاول األصلي، ولهذا وجب إعالم  ءاستيفاغير أن هذا قد يعرضه لعدم 
 المرقي العقاري بصفته رب العمل بأسماء المقاولين الفرعين المتدخلين في المشروع.

غير أن االستقاللية المهنية التي يتمتع بها المقاول الفرعي ال تمنع المقاول األصلي من   
رسة نوع من الرقابة ال تصل إلى حد توجيهه عن طريق أوامر ملزمة وال تترك له استقالال في مما

 التنفيذ، كون المقاول األصلي يعتبر مسؤوال عن أعمال المقاول الفرعي اتجاه رب العمل.
وليس هناك ما يمنع من تعاقب عقود المقاولة من الباطن فمهما تعددت المقاولة الفرعية فهي   
فيجب  كلها في إطار المقاولة، ويشترط أن ال يتضمن العقد شرطا يمنع المقاولة من الباطن، تندرج

عالمه بكل مقاول ثانوي متدخل في المشروع مع تبيان مستحقاته،  موافقة صريحة من المرقي العقاري وا 
 .(2)وأن ال يكون العمل يعتمد فقط على الكفاءة الشخصية للمقاول الذي يكون محل اعتبار

تدوم  (3)غالبا ما تكون العالقة التعاقدية مع المقاول من الباطن في شكل شركة مقاولة مؤقتة  
فهي تنشأ بغرض تجسيد المشروع العقاري وتنقضي بانتهائه، كما يمكن  حتى انتهاء أشغال البناء،

قة القانونية للمرقي العقاري بهدف تسهيل مهامه التعاقد مع شركات مقاوالت البناء، والتي تسهل العال
 .(4)بينهما في تحديد مسؤولية الشركة في إتمام اإلنجاز ومتابعته وفقا لما اتفق عليه

ن كان يعتبر المقاول من الباطن من أبرز المتدخلين لتنفيذ عقود المقاوالت إال أنه لم يعد    وا 
إذ  لبناء والتشييد،مواد تستعمل في ا المنتج الذي يقدم منتجات أو المتدخل الوحيد فهناك الصانع أو
                                                 

الت، المنشأة المعمارية في ضوء الفقه وأحكام او قرين، المركز القانوني للمتدخلين في تنفيذ عقود المق أحمد عبد العالي أبو -1
 .78، ص 9776لى، دار النهضة العربية، مصر،و القضاء والتشريع المقارن، الطبعة األ

 المعدل والمتمم. قانون المدني الجزائريمن ال 080المادة  -2

ل األصلي بصفته او ل من الباطن فإن هذا األخير يرفع دعوى قضائية على المقاو ل األصلي والمقاو في حالة خالف بين المق -3
مؤرخ رب العمل وال يرفعها مباشرة في حق المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع ورب العمل وهذا ما جاء أيضا في قرار ال هو
 .60، ص 6العدد  6887قضائية لسنة ، المجلة ال07807/07809، ملف رقم 68/70/6860في 

ل األصلي وقت رفع دعوى مقابل األعمال او الذي يكون فيه مدين للمق مقدارز الاو غير أنه يحق له مطالبة رب العمل بما يج
)غير منشور(  98/66/6889المؤرخ في  08708رقم ل األصلي، وهذا ما أكده القرار قاو واألشغال التي قام بها لصالح الم

 .970مقتبس من عمر بن سعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون المدني، مطبوعات ديوان الوطني لألشغال التربوية، ص 
4- Marianne Faure- Abbad, op cit, P 65. 
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كل صانع » من التقنين المدني الفرنسي: 6089يعتبره التشريع الفرنسي معماريا بمفهوم نص المادة 
لعنصر تجهيزي فيه صمم وأنتج على أن يفي بأغراض خاصة به، مقررة  جزء من عمل أو لعمل أو

بتركيب هذه األشياء عن  ومحددة سلفا، يكون مسؤوال بالتضامن مع مؤجر العمل )المقاول( الذي قام
على عاتق هذا األخير، متى كان هذا  6089/0، 9/ 6089، 6089االلتزامات التي تضمها المواد 

 .(1)«التركيب قد تم دون تعديل فيه وبالمطابقة للقواعد والتعليمات التي وضعها الصانع نفسه
أهمية العمل الذي يقدمه المشرع الجزائري لم يفعل دور الصانع إلى جانب المقاول بالرغم من  

يسهل على مقاول تركيب أجزاء البناء التي يصنعها ويجهزها، وال يعتبره بصفة صريحة مسؤوال  فهو
مسؤولية عشرية كونه متدخال على خالف المشرع الفرنسي، نفس الكالم ينطبق على المستورد والموزع 

 .(2)لعناصر التجهيز
ري اختيار المهندسين والمقاولين والمتدخلين الذي وفي كل األحوال وجب على المرقي العقا  

لهم الكفاءة المناسبة واالستعانة بكل الموظفين والمهنيين الذين لهم صلة بالنشاط القادرين على القيام 
بوجباتهم وكل من لهم المؤهالت العلمية والتقنية والفنية التي تساعد في تجسيد المشروع على أحسن 

من ملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات والمسؤوليات  99وجه عمال بنص المادة 
،السيما إلغاء اشتراط المؤهالت (3)60-69المهنية للمرقي العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

العلمية في المرقي العقاري أوفي مسير بصفة دائمة كشرط العتماده، ولكون المرقي العقاري ال يمكنه 
الجوانب الفنية والتقنية والعلمية المرتبطة بالمشروع العقاري السيما مع تطور مجال اإللمام بكل 

 التعمير.
غير أننا نقترح بأن ينص المشرع على أن يحتفظ المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع          

فته مالكا إلى غاية التسليم لتكون له صفة إبرام عقود المقاولة مع المتدخلين معه ومنع المشتري بص
للعقار بموجب عقد البيع على التصاميم من التدخل في أشغال البناء، وحتى تكون له الصفة بصفته 
 غير مالك بإستخراج عقود التعمير المطلوبة ومسؤوال باحترام النظام العام العمراني عند تنفيذ مشروعه.

                                                 
1- Michel zavaro, La responsabilité des constructeurs,op cit, P 89. 

، 9769فيفري  96و 90، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، كتاب الملتقى الوطني للترقية العقاري، يوميلخضر زرارة -2
 .608المرجع السابق، ص 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات  97/79/9769المؤرخ في  60-69المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .98/79/9769، المؤرخة في 66هنية للمرقي العقاري، ج ر العدد والمسؤوليات الم
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ن التعاقد مع المهندسين والمقاولين وتحديد الصورة الن          هائية للمشروع،يسمح للمرقي العقاري وا 
   بتحديد تكلفة المشروع، وما يتطلبه من مبالغ مالية الزمة إلتمامه خالل اآلجال المحددة في 

تعطل عملية  الدراسة، مع أخذ بعين االعتبار إمكانية زيادة تكلفة اإلنجاز بسبب زيادة عدد العمال أو
المواد األولية للبناء،ولضمان حقوق المتعاقد معه ألزمه االنجاز بسبب سوء األحوال الجوية وارتفاع 

المشرع بالتعهد بتوفير رأس المال الكافي لتغطية عملية االنجاز، رغم ذلك عليه ضمان حالة عجزه 
تمام اإلنجاز باكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البيع على  عن تمويل وا 

يضمن أيضا عدم تصرف المرقي العقاري في التسبيق المدفوع من صاحب  التصاميم،هذا األخير الذي
 حفظ الحق.

 الفرع الثالث
 إلزامية اكتتاب ضمان على عملية االنجاز

بخالف الضمانات القانونية المفروضة في عقد البيع وفقا للقواعد العامة، فإن بيع السكن  
العقاري بصفته بائعا ورب العمل المسؤول  الترقوي ينفرد بضمانات خاصة فرضها المشرع على المرقي

على عملية االنجاز، السيما في إطار عقد البيع على التصاميم الذي يقوم على االلتزام بإتمام االنجاز 
ونقل ملكية كل جزء منجز بالتدريج، ولهذا يدفع المقتني أقساطا مقابل ذلك تبعا لمراحل تقدم األشغال 

جملة من الضمانات الخاصة يرتبط البعض منها بالتزاماته المهنية  وعلى هذا األساس أوجد المشرع 
وعملية االنجاز  والبعض اآلخر بااللتزاماته التعاقدية حتى يوفر الحماية القانونية قبل التعاقد وبعد 

 التسليم . 
سنركز في هذا الفرع على الحماية القانونية المرتبطة بضمان عملية االنجاز من حيث إلزامية  

كتتاب الذي يلتزم به كل المرقي العقاري المنخرط عند شروعه في انجاز مشروعه العقاري حتى اال
يسهل تتبعه ومراقبته في تنفيذ أشغال البناء،وضمان التسبيقات المدفوعة من قبل مقتني العقار على 

في تمويل  إنهاء اإلنجاز في حدود األقساط المدفوعة حتى يشجع المقتني على المشاركة التصاميم أو
مسكنه، السيما بعد حرمان المرقي العقاري من طلب قروض تساهم في عملية التمويل، وفي إطار 
عقد حفظ الحق يدفع المستفيد من هذا العقد التسبيق في حساب مفتوح بإسم هذا األخير لدى الصندوق 

ق من منعا من التصرف بهذه التسبيقات في غير ما خصصت له،وحماية لصاحب عقد حفظ الح
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النصب واالحتيال عليه من قبل شركات للترقية العقارية غير فعلية خاصة بعد انتشار مثل هذه 
 )الملغى( .70-80التجاوزات في ظل تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 الذي يستفيد منه المقتني وخلفه؟ وهذا يدفعنا لتساؤل عن مجال هذا الضمان 
 :30-11ن رقم حاالت الضمان بموجب القانو -أوال

الصندوق ليضمن مشاريع بيع على التصاميم الممولة بأموال المشترين، أما باقي  تم إنشاء
مسؤول عنها، لهذا يلتزم المرقي العقاري باكتتاب  المشاريع التي تمول فقط بأموال المرقي العقاري، فهو

 ضمان على هذه المشاريع، فما هي حدود هذا الضمان؟
مراسيم التنظيمية في المهام اإلضافية للصندوق الضمان ومجاالت في انتظار تفصيل ال 

والشروط  70-66ضمان في ظل القانون رقم تدخله ارتأينا أن نرجع لتحديد حاالت تدخله ومجال ال
العامة لعقد الضمان المحددة من قبل صندوق مع إبراز الضمانات التي لم تعرفها القوانين السابقة كما 

 يلي:
مشرع على إلزامية اكتتاب الضمان قبل الشروع في انجاز المشروع العقاري من أجل لقد أبقى ال 

غير أنه وسع في مجال الضمان فلم يعد يقتصر فقط على ضمان استرداد الدفعات  بيعه قبل إنهائه،
حيث حددت  )الملغى(، 70-80المدفوعة من قبل المقتني كما كان بموجب المرسوم التشريعي رقم 

من نفس القانون حاالت الضمان على الخصوص وليس على سبيل التحديد التي  00نص المادة 
تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل -:»...وهي ( 1)ستحدد الحقا عن طريق التنظيم 

 تسبيقات،

 إتمام األشغال،-

 «.المهنية والتقنية. لاللتزاماتتغطية أوسع -

من القانون المدني الجزائري المعدل  800نص المادة وبالرجوع إلى مفهوم الكفيل طبقا ل  
ينفذ التزام المدين في حالة عجز المكفول عن تنفيذ التزامه، وعلى هذا األساس يلتزم  والمتمم فهو

الصندوق بضمان التزامات المرقي العقاري المهنية والتقنية اتجاه المقتني السيما إتمام اإلنجاز، وفي 
ويلجأ إلى القضاء  لعيني يتحول االلتزام من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بالمقابل،حالة استحالة التنفيذ ا

                                                 

، ج ر 078-08من المرسوم التنفيذي رقم  70المعدلة لنص المادة  667-60من المرسوم التنفيذي رقم  79نص المادة  - 1
 .68/78/9760الصادرة في  00العدد 
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يلتزم برد التسبيقات واألقساط التي دفعها المقتني  لطلب التعويض، غير أنه بالنسبة للصندوق فهو
زام كما أنه ال يضمن له دفع التعويضات المترتبة على عدم تنفيذ االلت دون حاجة للجوء إلى القضاء،

 ولهذا وجب مطالبة المرقي العقاري بدفعها قضائيا خالفا للقواعد العامة. بصفته كفيل،
على إلزامية ضمان إنهاء اإلنجاز من قبل  70-66من القانون رقم  00وتؤكد نص المادة 

  يؤدي كل سحب لالعتماد من المرقي العقاري ألحد األسباب المحددة أدناه،» الصندوق حيث تنص:
إلى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنين ويخوله حق متابعة عمليات إتمام  ب آخر،و ألي سب

إنجاز البنايات بموجب التزام مرق آخر على حساب المرقي األصلي وبدال عنه وذلك في حدود 
 األموال المدفوعة.

العقاري  وفي هذا اإلطار يمنع على كل مقتني من مواصلة إتمام إنجاز البناء، بدال من المرقي
 الذي كان موضوع سحب االعتماد.

 «.عن طريق التنظيم. عند الحاجة، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
الضمانات السابقة المذكورة أعاله  667-60من المرسوم التنفيذي رقم  79وتؤكد نص المادة 

ي واستئناف أشغال إتمام الحلول محل المقتنين في حالة سحب االعتماد من المرقي العقار »... السيما:
اإلنجاز بالتزام مرق العقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزامه وبدال عنه وذلك في حدود 

 .(1)«األموال المدفوعة،...
كان هذا الحق يقوم به مقتني العقار على  70-80في ظل تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

م قضائي يقضي بذلك، بخالف ما يتضمنه عقد منه دون حاجة لحك 60التصاميم عمال بنص المادة 
المقاولة التي تشترط طلب ترخيص من القاضي بمواصلة االنجاز على نفقة المدين الملتزم بتنفيذ هذا 

الصادر  609800من القانون المدني وقرار المحكمة العليا رقم  000و 607العمل عمال للمادتين 
 .(9) 70/70/6886في 

                                                 

يحل محل المقتنين في المطالبة بحقوقهم بموجب نص قانوني صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية  -1
 908بإرادة المقتني بصفته دائنا للمرقي العقاري، وهي بهذا تختلف عن أحكام حوالة الحق التي تنص عليها المادة أو وليس بإتفاق 

طبيعة اإللتزام وتتم الحوالة أو   من القانون المدني،والتي تجيز للدائن تحويل حقه إلى شخص آخر إال إذا منع ذلك نص القانون
من القانون المدني وال  906رضي بها لتكون حجة على المدين والغير طبقا لنص المادة أو دون رضاء المدين، لكن قد أخبر 

ن من القانون المدني، كما يختلف عن هذه القواعد العامة من حيث أ 907يحول الحق إال إذا كان قابال للحجز عمال بنص المادة 
هذا الصندوق يحل محل المرقي العقاري المدين بإتمام اإلنجاز  وفي نفس الوقت محل المقتنين في مطالبة هذا المرقي بالتنفيذ 

 العيني لإللتزامه وفيما يخص االستفادة من امتياز المقتنين في حالة إفالس المرقي العقاري . 

 .670ص 6888ائق لسنة ،قسم الوث6886لسنة ، ولالعدد األ المجلة القضائية،– 5
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فأبقى على عدم ضرورة إصدار حكم قضائي غير أنه حول هذا  70-66بموجب القانون رقم 
كما حدده فقط في حدود األقساط المدفوعة من قبل المقتني على  الحق من المقتني إلى الصندوق،

اعتبار أنه تملك هذه األجزاء حتى ولم يتم إتمام إنجازها، غير أن هذا ال يوافق طموح المقتني بتسلم 
وهذا يناقض ما  متفق عليه وكما التزم بذلك المرقي العقاري، ها طبقا لما هوالملكية المنتهي إنجاز 
من نفس القانون ضمان إنهاء األشغال دون تحديدها بحدود األموال  00تضمنته نص المادة 

 المدفوعة.
برأينا أن الصندوق يتعمد الضمان في حدود األقساط المدفوعة من قبل المقتني حتى يضمن 

يتحمل مسؤولية  ألنه لو ،شروط الضمانة زيادة حاالت الحلول التي تتوفر فيها عدم عجزه في حال
من قيمة المشروع حسب  ٪ 79أو ٪76مبلغ الضمان الذي ال يتجاوز  اشتراكات أوإتمام االنجاز من 

نوع السكن مدعم أو غير مدعم، الصندوق قد يتحمل مخاطر عدم قدرته على ضمان كل مشاريع 
المنخرطين وقد يقع في عجز مالي مما يضطر لطلب المساعدة المالية من الخزينة المرقين العقارين 

 . العامة حتى يستمر في المهام الموكلة إليه
-60من المرسوم التنفيذي رقم  79قد حدد المشرع المقصود بحلول الصندوق في المادة 

 ،نيابته: بموجب هذا المرسوم يقصد بحلول الصندوق،» التي تنص: (1)666
عن المرقي العقاري المخل بالتزامه قصد متابعة إتمام إنجاز البنايات وفقا لشروط  قانونا،-

 المحددة في المواد أدناه،
تصفية  في حالة إفالس أو عن المقتنين، فيما يخص االستفادة من امتياز الصف األول، -

 المرقي العقاري في حدود ديون هؤالء المقتنين،
بحسب المبالغ  نين ومتابعتهم للمرقي المخل بالتزاماته قضائيا،فيما يتعلق بحقوق المقت -
 «المدفوعة.
وسحب  التصفية القضائية، وعليه يتم حلول الصندوق في حالتين إفالس المرقي العقاري أو   

  70االعتماد منه إلخالله بااللتزاماته بعد نفاذ طرق الطعن الممنوحة له وهذا ما تؤكده نصي المادتين 
جزء من البناية التي  ليلتزم الصندوق بضمان إتمام إنجاز البناية أو المرسوم المذكور أعاله،من  70و

                                                 

لشروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في المحدد  70/78/9760المؤرخ في  666-60المرسوم التنفيذي رقم  - 1
الصادر في  00الترقية العقارية محل مقتني األمالك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، ج ر العدد 

68/78/9760. 
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كانت موضوع عقد البيع على التصاميم والبنايات التي تم تغطيتها بموجب ضمان إتمام االنجاز والتي 
من ضمان إتمام تم انجاز أساستها على األقل، ليستثني المشرع البنايات التي لم يتم انجاز أساستها 

الفقرة الثانية يلتزم الصندوق بتعويض التسبيقات  78االنجاز، وفي هذه الحالة وعمال بنص المادة 
،ويتخلى هذا األخير لفائدة الصندوق عن حقوقه المتعلقة بالملك العقاري (1)المدفوعة من قبل المقتني 

ن نفس المرسوم كون أشغال م 76موضوع عقد البيع على التصاميم حسب ما تقضي به نص المادة 
غير أن هذا ال يوافق طموح المقتني بتسلم ملكية موضوع البيع، كما أن  االنجاز لم تنطلق بعد،

للمرقي العقاري ولم ينص على إمكانية طلب تعويض عن انتظاره  القانون لم يمنح الخيار للمقتني أو
 تاركا األمر للقواعد العامة.

-60من المرسوم التنفيذي رقم  78قد حدده بموجب نص المادة أما ضمان إتمام اإلنجاز ف   
از ـــــدوق باإلتمام الجيد ألشغال إنجـــالتزام الصن يقصد بضمان إتمام االنجاز، »التي تنص: 666
أجزاء من البنايات التي كانت موضوع عقود بيع على التصاميم على حساب المرقي  نايات أوــــالب

، ولهذا يمكن للصندوق «في حدود التسديدات التي دفعها المقتنون وبدال عنه، العقاري المخل بالتزامه
أن يباشر باسم المقتنين ولحسابهم كل اإلجراءات اإلدارية والتقنية والمالية والقضائية ويسخر كل 
الوسائل الضرورية من أجل إعادة التقييم التقني لألشغال المنجزة والبيانات الحسابية العامة وحصائل 

المرقي العقاري الذي  التسديدات التي دفعها المقتنون والتي ال يزالون مدنون بها للصندوق و/أو
هذا األخير الذي يكلف من قبل الصندوق إلتمام االنجاز بدل المرقي العقاري  استأنف عملية اإلنجاز،

       اصة المتخلف، والذي يلتزم بدفع التسديدات المتبقية في عقود البيع على التصاميم الخ
بالمقتنين، ويعمل على استرجاع المبلغ الزائد الذي تسبب فيه المرقي العقاري المخل بالتزامه وكذا 
عقوبات التأخير التي حصلها المرقي والتكاليف الزائدة الناجمة عن استئناف المشروع عمال بأحكام 

 .666-60من المرسوم التنفيذي رقم  67المادة 

المقتنون تكاليف القيام بما سبق بالرغم من أن اإلخالل بااللتزام كان  غير أن المشرع يحمل   
من طرف المرقي العقاري الذي يفترض أنه يتحمل هذه المصاريف باستثناء دفع التسبيقات المدين بها 

وهذا يرجع ألن الضمان يكون في حدود التسبيقات المدفوعة وال يتحمل الصندوق  المقتنون اتجاهه،
وال يأخذ من مبلغ الضمان  خرى وال يحملها للمرقي المخل بالتزامه الذي يكون مفلسا،المصاريف األ

                                                 

 .666-60من المرسوم التنفيذي رقم  70دة الما -1
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اشتراكات المدفوعة للصندوق وهذا يخالف الطابع التعاوني الذي يقضي االستفادة بهذه المبالغ أو 
 .المدفوعة من قبل المرقين العقارين المنخرطين 

م المرقي العقاري المعين من قبل الصندوق بدل كما لم يبين في التنظيم نوع العقد الذي يلز    
المرقي العقاري المخل بتنفيذ التزامه في إتمام اإلنجاز والمقابل الذي يتحصل عليه وكيفية دفعه، وهل 
الصندوق بحاجة إلبرام عقد بيع على التصاميم آخر مع هذا المرقي العقاري وفسخ العقد األول، أم 

من نفس  66فبالرجوع لنص المادة  لة ونحن نرجح االحتمال األخير،يكتفي الصندوق بإبرام عقد مقاو 
المرسوم نص المشرع على إمكانية إدراج تعديالت في عقد البيع على التصاميم فيما يخص تغير 

من  06أجال التسليم ومراجعة السعر البيع األولي في حدود أعلى نسبة المحددة قانونا في نص المادة 
، ولم ينص على إمكانية تعديل في (1)لتي ال تتجاوز نسبة عشرين بالمائةوا 70-66القانون رقم 

أطراف العقد باسم المرقي العقاري البديل عن المرقي العقاري المتخلف ألن هذا يتطلب إعادة تحرير 
 عقد جديد وتحميل المقتنين مصاريف إبرامه وتسجيله وشهره.

، ولهذا في حالة عجز أحدهم في (2)ن المنخرطينكما أن الكفالة متبادلة بين المرقين العقاري   
تنفيذ التزاماته يستطيع الصندوق تكليفه بإتمام االنجاز في حدود المبالغ المدفوعة من قبل المقتنين 

غير أننا نرى إبرام عقد مقاولة بين  تحمل مصاريف إضافية نتيجة ذلك، دون إبرام أي عقد أو
ام اإلنجاز يمنح ضمان أكثر للمقتنين في إلزامه بإتمام االنجاز والمرقي العقاري المكلف بإتم الصندوق

خالل األجل المحدد وفي حدود األموال المدفوعة، كما أن أحكام الكفالة تخرج عن القواعد العامة كما 
سبق توضيحه عند تحديد الطبيعة القانونية للصندوق وال يمكن االستناد عليها كأساس قانوني ينظم 

 والصندوق والمرقي العقاري المعين مكان المرقي العقاري المتخلف. مقتنيالعالقة بين ال

تعويض األقساط في  يلزم البائع بضمان إنهاء االنجاز أو بالرجوع إلى التشريع الفرنسي فهو   
 وهو حالة فسخ عقد البيع تحت اإلنشاء في القطاع المحمي عندما يكون محله انجاز محالت سكنية،

بائع ـــاب الــــلضمان في حالة عقد البيع المؤجل كون المشتري ال يدفع أقساط في حسغير ملزم بهذا ا
ير البائع بين ضمان إنهاء االنجاز ــــاص باسمه، ويخــاب خــــالمرقي بل يلتزم بدفع تسبيق في حس أو

                                                 

 .666-60من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة  -1
حيث تكون الكفالة متبادلة بين المرقين العقارين المنخرطين، غير أن هذه  لذلك سمي بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، -2

مرقي  إللزامضيحه، فال يمكن االستناد إليها كأساس قانوني الكفالة من نوع خاص ال تنطبق عليها القواعد العامة كما سبق تو 
 عقاري مكان مرقي عقاري متخلف إلتمام االنجاز.
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ن كان خ أو يار إتمام استرداد األقساط بالنظر لتكلفة الضمان األول، وال يتدخل المقتني في ذلك، وا 
الكفالة بضمان تمويل  وشركات التأمين أو وتتكفل المؤسسات المالية أ اإلنجاز أضمن بالنسبة له،

عملية االنجاز طبقا لرخصة البناء الممنوحة حسب األشغال المتبقية في شكل منح قرض مبلغ الالزم 
تعويض األقساط بكفالة  أو شغال،اتفاقية تقضي بكفالة البائع بدفع ما يلزم إلتمام األ إلنهاء اإلنجاز أو
وال تشمل التعويض عما لحقه من ضرر  قضائي، أوفي حالة الفسخ سواء كان اتفاقي  البائع بإرجاعها

 .(1) وما فاته من كسب بسبب البائع

برام عقد جديد باسم المرقي العقاري البديل عن المرقي العقاري    برأينا أن فسخ العقد السابق وا 
لزام ه بإتمام ما تبقى من االنجاز مقابل دفع كل األقساط المتبقية حسب طور االنجاز المتخلف وا 

والمشرع  يتماشى وطموح المقتني الذي انتظر وقت طويال على أمل تسلم مسكنه في أقرب اآلجال،
ن كان  الجزائري على غرار المشرع الفرنسي أحسن في عدم منح الخيار للمرقي العقاري في الضمان وا 

 مام انجاز أساسات البناية.اشترط إت

ضمان إنهاء اإلنجاز وفي حالة االستحالة الضمان يتم تعويض  نحن نرى أن األصل هو   
المقتني األقساط المدفوعة حتى يتحقق سبب ودافع التعاقد الذي يتمثل في إنهاء اإلنجاز وتسلم الملكية 

ة مدام مستعد لدفع األقساط المتبقية خالل اآلجال المتفق عليها وليس فقط في حدود األقساط المدفوع
متفق عليه في العقد، ولهذا نقترح تعين مرقي عقاري آخر يتم  حسب تقدم مراحل اإلنجاز وفقا لما هو

اإلنجاز مقابل االستفادة من األرباح حسب األعمال المنجزة من قبله في مكان المرقي العقاري 
 المتخلف.

الحق بأن يدفع التسبيق في حساب مفتوح باسمه شرع على حماية صاحب حفظ كما حرص الم 
ولم يبين المشرع إن كان ينتج على  ،70-66من القانون رقم  90لدى الصندوق عمال بنص المادة 

هذه األموال فوائد مثل الحساب البنكي أم ال، غير أن الصندوق يودع هذه المبالغ في حساب بنكي 
عبارة عن ضمان لعدم عدول  ، ولهذا نرى أن التسبيق هولكن من يأخذ هذه الفوائد وعليه ينتج فوائد،

المقتني يقتطع منها نسبة خمسة عشر بالمائة في حالة فسخ العقد بطلب المقتني عمال بنص المادة 
مجرد ضمان مقرر لصالح  من نفس القانون، وعليه فإن التسبيق المفروض ال يشكل فوائد بل هو 09

 الخزينة العمومية يودع فيها مبلغ هذا الضمان.البائع، وهنا نقترح فتح حساب لدى 

                                                 
1-  Marianne Faure-Abbad;op cit,pp182-183-188 
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تصفية أمواله  وفي حالة إفالسه أو يترتب على سحب االعتماد شطبه من الصندوق، و  
يستفيد الصندوق عن طريق الحلول محل المقتنين من امتياز من الصف األول في حدود ديون 

فهل يعني هذا ترتيبهم قبل  لقانون،من نفس ا 06المقتنين واألموال المدفوعة من قبلهم عمال بنص 
 وكيل التفليسة، امتياز أجور العمال؟،ولهذا نقترح على المشرع توضيح ذلك لتسهيل مهمة المصفي أو

ونحن نستحسن ترتيب هذا االمتياز مباشرة بعد امتياز أجور العمال لضمان عدم مزاحمتهم في استفاء 
 بفقدان المدخرات. أجورهم المستحقة بالنظر ألهمية األجرة مقارنة

من خالل التطرق لمجال ضمان الصندوق الحظنا أن المشرع حرص على ضمان حقوق  
المشتري بضمان تنفيذ المرقي العقاري لإللتزماته السيما إنهاء االنجاز في حدود األقساط المدفوعة، 

يها وخالل اآلجال وهذا ال يتماشى مع طموح المقتني بتسلم الملكية كاملة طبقا للمواصفات المتفق عل
بالمقابل ال يضمن الصندوق حقوق المرقي العقاري في حالة عجز المقتني عن دفع  المحددة في العقد،

التسبيقات،  وعليه فإن المشرع حرص على حماية المقتني وليس المرقي العقاري، وفي حالة عجز 
 60إعذارين مدة كل واحد منهما المشتري عن التسديد دفعتين متتاليتين يفسخ العقد بحكم القانون بعد 
يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع و يوما يبلغان عن طريق المحضر القضائي ولولم يتم الرد عليهما

 .70-66من القانون  00العقوبة على المبلغ المستحق عمال بنص المادة 

المقتني  غير أن المشرع لم يحدد هذه العقوبة، هل المبلغ المستحق يعتبر تعويض واجب على  
يقتطع من مبلغ التسبيق ويرجع عليه بما جاوزه ؟، أو يحدد البائع مبلغ العقوبة المقتطع من المبلغ 

لم يترك تحديده  شرعالمستحق أومن الثمن ؟، وهذا قد يسمح بتعسف البائع في تحديده السيما أن الم
ما لم يتم تحديدها الحقا بموجب ، (1)ولم يحدده في العقد النموذجي  التفاق الطرفين عند إبرام العقد،

من األقساط  ٪60النصوص التنظيمية، بخالف عقد حفظ الحق حيث أعطى للبائع حق اقتطاع نسبة 
 من نفس القانون . 09المدفوعة عمال بنص المادة 

                                                 

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع  66/69/9760المؤرخ في  006-60بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  –1
ى التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها عل

       وكيفيات دفعها، فإنه عند تطرقه ألحكام كيفيات الدفع في نموذج عقد البيع على التصاميم لم يحدد طريقة تحديد عقوبة عدم 
المؤرخة في  88ج ر العدد ،والمراسيم التنظيمية 70-66قانون من ال 00أحال على نص المادة تأخر في دفع األقساط بل  أو
 .60ص  90/69/9760
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 أضافتكما لم يكتفي المشرع بالحفاظ على رأس مال المشروع لضمان إتمام اإلنجاز، حيث   
للضمانات المذكورة أعاله مجاالت لتدخل  666-60لمرسوم التنفيذي رقم من ا 79نص المادة 

تسير انتساب المرقين العقارين المعتمدين »... الصندوق تتمثل في مهام إدارية ومالية حيث تنص:
 المسجلين في جدول الوطني للمرقين العقارين، 

       أصحاب حفظ  ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة من -
 شروع،القيام بكل العمليات التجارية والمالية والعقارية ذات الصلة بالم الحق،

 استحداث كل فرع وأخذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال نشاطه،-
انجاز كل دراسة ونشر كل المعلومات والمنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الترقية -
 العقارية.

بموجب قرار مشترك  صندوق، على أساس دفتر الشروط المصادق عليه،يمكن أن يكلف ال
من القانون  08طبقا ألحكام  بأنشطة إضافية، بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية،

 والمذكور أعاله. 9766فبراير سنة  60الموافق  6009ربيع األول عام  60المؤرخ في  70-66رقم 
ت المالية التي تمنحها الدولة بعنوان التبعات الخدمة العمومية الموكلة زيادة على التعويضا و

يحدد دفتر الشروط  للصندوق وكذا النشاطات والواجبات اإلضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
هذا كيفيات متابعة الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق الذين وقعوا على عقد حفظ 

الموافق  6009ربيع األول عام  60المؤرخ في  70-66من القانون رقم  90م المادة الحق وفق أحكا
 «.والمذكور أعاله. 9766فبراير سنة  60

وعليه مجاالت تدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة مفتوحة وغير محددة على سبيل 
في  االمتيازيد من عقد المرقي العقاري المستف التزاماتالحصر، وقد سبق وأن بينا تدخله في ضمان 

كما قد يكلف  احترام دفتر الشروط المحدد قانونا حتى نضمن انتقال الملكية بعد التنازل لفائدة المقتني،
بنشطات إضافية بناء على قرار من الوزرين المكلفين بالسكن والمالية بما يجسد نشاطات الترقية 

رع على رقابة الصندوق من خالل مجلس العقارية ويطور مهنة المرقي العقاري، وقد أبقى المش
 .(1)أخالقيات المهنة ومجلس التأديب تخص التزامات المرقين العقارين اتجاه الصندوق

                                                 

 .667-60من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة -1
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شروط العامة للصندوق حاالت ومجاالت الضمان وفقا لمقتضيات القانون رقم قد حددت ال 
-80سوم التشريعي رقم غير أنها لم تعدل كثيرا في الشروط السابقة المحددة في ظل المر  ،66-70
 )الملغى(، نتطرق لها فيما يلي .70

 حاالت الضمان طبقا للشروط العامة المحددة من قبل الصندوق: –ثانيا 
يشمل الضمان حسب الشروط العامة المحددة من قبل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  

انية تعويض المشتري التسديدات عدم إمك حالة عدم قدرة البائع على تسليم العقار محل اإلنجاز، أو
، ألسباب المحددة من طرفه حسب شخصية المرقي (1)أقساط الثمن  المدفوعة على شكل دفع مسبق أو

شخص طبيعي أم شخص معنوي، وهي نفس الحاالت التي حددتها الشروط العامة  العقاري، هل هو
لغى( نلخصها حسب ما )الم(2)70 -80لشهادة الضمان في ظل تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

 كما يلي: 70-66من الشروط العامة المعدلة وفقا ألحكام القانون رقم  78تضمنته نص المادة 
 حالة المرقي العقاري شخص طبيعي:-أ

 في هذه الحالة الصندوق يضمن ما يلي:
 حالة وفاة المرقي العقاري، بدون إكمال مراحل اإلنجاز المتبقية من طرف الورثة. - 6
 وثيقة إدارية من جهة إدارية مختصة . قرار قضائي، أو ة فقدانه المثبت بموجب حكم أوحال -9
 حالة اكتشاف احتياله ونصبه من طرف السلطة القضائية . -0
 :  حالة المرقي العقاري شخص معنوي -ب

 في هذه الحالة الصندوق يضمن ما يلي: 
 إفالس شركة المرقي العقاري. -6
 كانت أسباب تصفيتها .تصفية الشركة مهما  -9
قد وسع في حاالت التوقف عن  كانت بطرق احتيالية وهو كل حاالت توقف عن دفع حتى ولو-0

الدفع بعدما كان في ظل الشروط العامة المحددة من قبل الصندوق في ظل المرسوم التشريعي رقم 
 تقتصر فقط عن حالة تخلفه عن دفع قروضه.  80-70
 من طرف السلطة القضائية.اكتشاف احتياله ونصبه  -0

                                                 

 الفقرة األخيرة من الشروط العامة للضمان المحددة من قبل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة. 76المادة  -1

2–Guide de l’urbanisme, de la construction et de la promotion immobilière, année 2004, édition 

G.A.L ) .M.P.L(,  p. 118-119. 
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 غير أنه ال يضمن الحاالت التالية: 
 الضمان السنوي. ضمان حسن اإلنجاز، ألن هناك تأمين مستقل خاص به، وهو -6
 التأخر في تسليم البناء المنجز لفائدة المقتني. -9
 زيادة فيه في حالة المراجعة. الثمن أو -0
 كانت طبيعتها.الغرامات المالية بمختلف أنواعها مهما - 0
 كل التعويضات االتفاقية والقضائية. -0
كل ضرر وفوات كسب متسبب فيه المرقي العقاري للمقتني مهما كان سببه،وهذا االستثناء -8

 مستحدث بعد تعديل الشروط العامة.
 (1)التعويض عن الكوارث الطبيعية، كون لها تأمين مستقل بها -0

المهنية الناتجة عن أشغال البناء، والمؤمن عليها طبقا للمادتين اإلنفجارات، واألخطار  الحريق و -6
 المتعلق بالتأمينات.   90/76/6880المؤرخ في  70-80من األمر رقم  608و 600

 .(2)حالة فسخ عقد البيع على التصاميم  -8
وعليه فإن كل هذه الحاالت تخرج من مسؤولية الصندوق، ويتحمل هذه األخطار كل من 

تأمين لدى شريكات التأمين المختلفة على المسؤولية  باكتتابلمشتري بضمانها بطرق أخرى، البائع وا
(، وعلى الكوارث الطبيعية، Tous risques chantierوعلى جميع أخطار أشغال البناء ) السنوية،

 والحريق، وعلى المسؤولية العشرية...الخ.
الضمان تبدأ من أول دفع مسبق  أما فيما يخص األخطار التي يضمنها الصندوق، فإن مدة

من طرف المشتري كجزء من الثمن المحدد في العقد إلى غاية تحرير محضر بالتسليم المثبت لحيازة 
المبنى واالنتفاع منه،  الذي يثبت حيازة المشتري للعقار محل اإلنجاز، حسب ما تقضي به نص 

يل في مدة اإلنجاز يجب إعالم الصندوق ، وكل تأج70-66الفقرة األخيرة من القانون رقم  00المادة 
         به، ليكون على دراية بمراحل تطور اإلنجاز، كما أنه يزيد من قسط التأمين لكل تجاوز يقدر 

من مدة اإلنجاز المحددة في العقد، وعدم دفع هذا القسط، يعرض المرقي العقاري لدفع  % 67ب 

                                                 

المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية  98/76/9770المؤرخ في  69-70من األمر رقم  70والمادة  76المادة  -1
 . 90/76/9770درة في الصا 09وبتعويض الضحايا، ج ر العدد 

 .الضمان و الكفالة المتبادلة صندوقالعامة للضمان المحددة من قبل  الشروطمن  70المادة  -2
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      في قسط التأمين تضاف إلى القسط الواجب من الزيادة %677ب  غرامة مالية للصندوق تقدر
 .(1)دفعه 

من الشروط العامة الصندوق يضمن المبالغ المدفوعة من قبل المشتري  67عمال بنص المادة 
أثناء مراحل اإلنجاز إلى غاية توقيع محضر الحيازة، وهوال يضمن التسبيقات المدفوعة خالفا لوقت 

من نفس  76ا وفي عقد البيع على التصاميم عمال بنص المادة محدد قانون استحقاقها طبقا لما هو
 الشروط.

ويقع على المرقي العقاري تقديم الطلب موقع من قبله مرفق بملف يتضمن القانون األساسي 
لشهادة السوابق العدلية  للشركة والمحدد لنوعها وشخصيتها إذا كان المرقي العقاري شخصا معنويا، أو

إضافة إلى نسخة من السجل التجاري، نسخة من عقد البيع على التصاميم،  إذا كان شخص طبيعيا،
ما يثبت ميزانيته خالل ثالث سنوات األخيرة وبالنسبة للشريكات المنشأة منذ مدة أقل من ثالث سنوات 
ن فإنها تقدم ميزانيتها منذ تاريخ إنشائها، تقديم تصاميم اإلنجاز المبرمجة والمتفق عليها مرفقة بنسخة م

رخصة البناء المصادق عليها، ونسخة من الملكية األرض محل اإلنجاز مصادق عليها، وأخيرا شهادة 
ويمكن إضافة وثائق أخرى قد  ،االجتماعيتثبت دفع كل المستحقات الضريبية وصندوق الضمان 

أشهر ، كما يلتزم المرقي العقاري بإعالم الصندوق كل ثالثة (2)يتطلبها الصندوق تتعلق بالصفقة 
وكل تصريح كاذب  بتطور مراحل اإلنجاز في نسختين موقعتين من طرف المرقي  ومصادق عليهما،

يسحب من المرقي حقوقه تجاه الصندوق، مع اللجوء إلى القضاء  لمالحقته بتقديم تصريحات كاذبة 
 .(3)واستعمالها،  إاّل أّن الضمان يبقي من حق المشتري كونه حسن النية 

ه المؤمن له الحق في المراقبة دون سابق إعالم، وكل رفض لهذه الرقابة والصندوق بصفت
يعرض المرقي العقاري لزيادة في قسط التأمين، وتنتقل مصالحه إلى مكان تواجد األشغال لتتحقق 
ميدانيا من مدى مطابقة الواقع بجدول التصريحات المقدم من طرف البائع، فإذا الحظت أن الواقع 

، غير أنه صرح أنها تقدمت بنسبة %97لمقدم، مثال ثبت أن األشغال تقدمت بنسبة مخالف للتصريح ا
، فإن الصندوق في هذه الحالة يستدعي %87،  ومع هذا المشتري دفع ثالث أقساط بمعنى 07%

                                                 

 .الضمان و الكفالة المتبادلة صندوقالعامة للضمان المحددة من قبل  الشروطمن من  67المادة –1

 روط.شنفس المن  69المادة –2

 .روطشمن نفس ال 60 منالمادة  -3
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أكثر  المشتري  ويعلمه بحقيقة ووضعية تطور األشغال حتى ال يقوم بدفع باقي األقساط، فإن دفع هو
 ذاره فإن الصندوق ال يضمن له هذا الدفع .بالرغم من إع

ومن حق المشتري طلب تعويضه الدفعات المقدمة للمرقي العقاري إذا أثبت أحد أسباب  
الموجبة لضمان قبل وضع األساسات، وللمبالغ المدفوعة بواسطة وصوالت أوشيكات والمدفوعة وفقا 

سة هذا الطلب من الصندوق، يسترد ما دفعه،        ،  وبعد درا(1)محدد قانونا ومتفق عليه في العقد لما هو
وكل نزاع بين المرقي العقاري والمشتري والصندوق يكون محل تسوية  ويمضي على إيصال بذلك،

منازعة قضائية ليعود االختصاص للمحاكم العادية مكان تواجد العقار محل  تحكيم أو ودية أو
 .(2)النزاع

دوق بضمان إتمام االنجاز طبقا للحاالت الضمان المحددة أما بعد وضع األساسات يلتزم الصن
 (3) 9760غير أن شروط العامة المعمول بها لسنة  المفصل فيها سابقا، 70-66بموجب القانون رقم 

 لم تفصل في هذا الضمان ، لهذا نقترح تحينها طبقا للمراسيم التنظيمية المحددة لها.   
هد بتمويل كامل مراحل االنجاز، ام المرقي العقاري بتعال تغني عن التز ضمان عملية انجاز  و

اختيار العقد المبرم له دور في تحديد طرق التمويل ، و هذا الذي سنوضحه مع اإلشارة إلى أهم و 
 اإلشكاالت التي تعطل عملية التمويل.

 المطلب الثاني
 االلتزام بتمويل عملية إنجاز السكن الترقوي

القطاعات االقتصادية واالجتماعية إلى المبالغ المالية التي  يحتاج قطاع السكن كغيره من 
تستخدم في تمويل عملية إنجاز السكنات بمختلف أنواعها، ويكلف إنجاز السكن الترقوي مبلغ رأس 

 موجه لذوي الدخل المحترم. مال كبير كونه يبنى بمعايير معمارية ذات جودة عالية فهو

                                                 

 .الضمان و الكفالة المتبادلة ة من قبل صندوقالشروط العامة للضمان المحددمن من  60مادة ال–1

من القانون المدني الذي تعطي للكفيل الذي يوفي بالدين الحق في أن يحل محل الدائن في  806دون إخالل بنص المادة -2
 جميع ما له من حقوق تجاه المدين.

3-Minister de l’habitat ,de l’urbanisme, et de la Ville,fonds de garantie et de caution mutuelle de la 

promotion immobilière  ,recueil de texts relatives a la promotion immobilière,edition octobre 

2014,p97 
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لعقاري ضمان توفير موارد مالية كافية إلنجاز مشروعه وعليه اشترط المشرع على المرقي ا 
حتى يضمن عدم وقوع في عجز مالي يحول دون إتمام أشغال البناء ويعرضه لإلفالس بصفته 

 .(1)تاجرا
نسب معينة لرأس المال الواجب توفره قبل االنطالق في  ولم يحدد المشرع حد أقصى أو 

تقديره حسب تكلفة إنجاز السكن الترقوي، غير أنه يتحمل المشروع ليترك الحرية للمرقي العقاري في 
كية ـــافي من موارده الشخصية ودعمها بقروض بنـــمال الكـــير رأس الـــالل توفـــمسؤولية التمويل من خ

االستفادة من دفعات مقتني السكن في إطار البيع على التصاميم والدعم الممنوح له في حالة اقتناء  أو
، ويثبت ذلك بموجب تصريح شرفي تحت طائلة العقوبات الجزائية واإلدارية (2)ة مدعمة سكنات ترقوي

المنصوص عليها في التشريعات ويمكن للمرقي العقاري االستعانة بقدراته المالية الخاصة من خالل 
يوفرها رأس مال الشركة واألرباح المحققة السيما التي تتعلق بإنجاز مشاريع عقارية سابقة، أما الباقي 

 الموالي: ، والتي سنفصل فيها على النحو(3)من خالل طرق التمويل المختلفة 
 المالية الممولة للمشاريع االستثمارية مصادر التمويل عن طريق المؤسسات :الفرع األول-
 مصادر التمويل عن طريق مقتني العقار على التصاميم :الفرع الثاني - 

 
 

                                                 

الكافية الكتساب صفة المرقي  المتعلق بإثبات الموارد المالية 78/69/9769من القرار المشترك المؤرخ في  76المادة  -1
 .67، ص 60/76/9760المؤرخة في  79العقاري، ج ر العدد 

كان يشترط نية مساهمة المكتتب  70-68رقم  قانونفإن ال 78/69/9769من القرار المشترك المؤرخ في  79المادة بخالف  -2
 يسعى إلنجازه )قانون الملغى(.من السعر التقديري للعملية كحد أدنى توزع حسب السكن الذي  % 07خاصة بـ 

إذا استطاع  % 87أو من الثمن المتوقع للمشروع بأكمله، % 00ونشير أن المشرع الفرنسي يشترط من مالك المشروع أن يؤمن 
كفالة أو  من أمواله الخاصة،ويمكن دعم قدرته المالية من خالل االعتماد  % 07مالك المشروع ضمان نصف هذه النسبة أي 

أشهر من تاريخ وضع  8وعلى األقساط المدفوعة في عقد البيع تحت اإلنشاء،وعليه أن يؤمن التمويل الالزم خالل تضامنية 
 األساسات.

 .668،660،666،األردن،ص ص 9766لى، منشورات زين الحقوقية،و عالء حسين علي،عقد البيع تحت اإلنشاء،الطبعة األ
من قانون البناء والسكن الفرنسي، فإنه يشترط إثبات أموال الخاصة لمالك  986بخالف المشرع الفرنسي عمال بنص المادة  -3

منشأة مالية تمارس عمليات لالئتمان العقاري،وبرأينا هذا أضمن للمشتري من إقرار  أوالمشروع بموجب إقرار صادر من المصرف 
عمال بنص شريع الجزائري الحال في الت ا هوبقدرته المالية من خالل تصريح شرفي تحت طائلة العقوبات الجزائية واإلدارية كم

ن كان 97، ص 60/76/9760المؤرخة في  79، ج ر العدد 78/69/9769من القرار المشترك المؤرخ في  76المادة  ، وا 
شهادة تثبت قبول منحة أو )الملغى( اشترط إثبات قدراته المالية بشهادة مصرفية  70-68المشرع الجزائري في ظل قانون رقم 

 من مؤسسة مالية.قرض 
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 الفرع األول
 ريق المؤسسات المالية الممولة للمشاريع االستثماريةمصادر التمويل عن ط

اختلفت إستراتيجية تمويل السكن في الجزائر بحسب النظام االقتصادي، ففي ظل النظام  
كانت الخزينة العامة تتحمل عبء تمويل عملية إنجاز السكنات من خالل مخططات  االشتراكي
اص، إال أنها عجزت عن تلبية الطلب المتزايد على السيما مع انعدام مساهمة القطاع الخ (1)إنمائية 

امتالك السكن، األمر الذي اقتضى تأسيس الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط لهذا الغرض من 
 6977، واعتبر السكن ثاني أولويات هذا المخطط حيث خصصت (2)خالل المخطط الرباعي األول

 .(3)نمية السكن الريفيمليون لت 097مليون دينار لتنمية السكن الحضري،و
أما المخطط الرباعي الثاني فقد شهد زيادة طفيفة في معدل االنجاز الفعلي عن اإلنجاز   

مليار واالستثمارات الفعلية  6.0، حيث قدر حجم االستثمارات التقديرية ب ٪ 0التقديري للسكن بنسبة 
،غير أن عجز (4)مليار دينار 00.89مليار ومقابل تكاليف التقديرية للبرامج المسجلة ب 6.00ب 

بسبب األوضاع االقتصادية  6868 - 6867الدولة زاد من خالل المخطط الخماسي األول والثاني 
، (5)والسياسية الصعبة بسبب األزمة االقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول وارتفاع مواد البناء

                                                 

اتجهت الدولة العتماد أسلوب التخطيط الذي يتماشى مع الوضعية التي خلفها المستعمر والنظام االشتراكي ويسمح بحماية  -1
 مصالح المجتمع االقتصادية من استغالل رأس المال األجنبي الذي ساعده االحتالل على غرس جذوره في االقتصاد الوطني،

المساهمة الضعيفة للقطاع  الذي ساهم في تعزيز قطاع الدولة االقتصادي السيما أمام 6888-6880ي ل مخطط الثالثأو وكان 
 والذي كان نقطة انطالق لباقي المخططات التي تهدف لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية. الخاص،

عادة تنظيم مسارها في ا محمد بالقاسم حسن بهلول،-  ديوان المطبوعات الجامعية، ل،و الجزء األ لجزائر،سياسة التخطيط للتنمية وا 
 .08-00ص ص  ،6888بن عكنون الجزائر،

بلغت قيمة المساعدات من  6868حتى سنة  6860الدولة كانت تمول كل السكنات من ميزانيتها بعد سنة  6860قبل سنة  -2
 % 6فقد شمل على نسبة ضئيلة من الفوائد بـ  دج بالنسبة للتمويل المؤقت من الخزينة العمومية، 607.777دج إلى  697.777

سنادها إلى صندوق التوفير  خالل أربعين سنة، األمر الذي أظهر عجز خزينة الدولة على تغطية مصاريف الترقية العقارية، وا 
ج ر  ،، يتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط67/76/6880المؤرخ في  990-80واالحتياط بموجب القانون رقم 

 .066، ص 90/76/6880المؤرخة  98العدد 
- Groupe Ad Hoc Habitat, La promotion immobilière et foncière, conseil national économique et 

sociale, contribution on projet  de stratégie nationale de l'habitat, rapport N° 02 octobre 1995, P 30. 

 .988ص  المرجع السابق، حسين بهلول،محمد بالقاسم  -3
 .090ص المرجع، نفس -4
عادة تنظيم مسارها في الجزائر،الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  محمد بلقاسم حسين بهلول،-5 سياسة تخطيط التنمية وا 

 .600،ص 6888الجامعية،بن عكنون الجزائر، 
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مثلت في مسح القروض للخواص بغرض ومن هنا أوكل لصندوق التوفير واالحتياط مهام جديدة ت
ير المدخرين، وتمويل مشاريع الترقية العقارية  البناء الذاتي أوفي إطار جمعيات بالنسبة للمدخرين أوغ

 .(1)للمدخرين  فقط 

من مجموع الطلب على السكن من طرف  % 0غير أن هذا الصندوق كان يعطي فقط   
على القروض وزيادة تكلفة السكن وعجز ذوي الدخل  المواطنين، السيما مع ارتفاع نسبة الفوائد

 .(2)المحدود عن اقتنائها، وجمود الموارد المالية نتيجة إهمال مساهمة القطاع الخاص بموارده الخاصة 
حتى مع تبني نظام اقتصاد السوق وفتح المجال للمستثمر الخاص بقي العجز مطروحا بسبب  

األمر الذي ،(4)الديموغرافي والكوارث الطبيعية  ، والنمو(3)لريفيةاألوضاع السياسية واألمنية والهجرة ا
زاد في صعوبة تمويل إنجاز السكنات، وساعد على انتشار البنايات الفوضوية لضعف القدرة 

 ،مما جعل الدولة تطلب قروض من صندوق النقد الدولي ومراجعة منظومة تمويل للسكن(5)الشرائية
خضاعها لقواعد المتاجرة ف ي السوق المفتوحة بحيث يكون على طالب السكن أن يوفر المبلغ المالي وا 

 .(6)الكافي القتناء مسكن
إلى التفريق بين السكنات االجتماعية التي تمول عن  6880ثم اتجهت سياسة الدولة منذ سنة  

ي تمول المعدوم، والسكنات الترقوية الت طريق ميزانية الدولة المخصصة لفئات ذوي الدخل الضعيف أو

                                                 

 .677ص  ،9770لسنة  ،édition régende، طبعة الثانية السكن في الجزائر، عبد القادر بلطاس، إستراتيجية تمويل -1
 .676نفس المرجع، ص  -2
عبد الحميد ديلمي، دراسة في العمران والسكن واإلسكان، بدون رقم طبعة، مخبر اإلنسان والمدينة، دار الهدى للطباعة والنشر  -3

 .66، 60ص  ،9770والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، لسنة 
زائر عدة كواث طبيعية مؤخرا زادت من حدة أزمة السكن، أهمها زلزال عين تموشنت، وبني ورتالن، انزالق لقد شهدت الج -4

ى رات المنجزة على زلزال األخير لد، بحيث تشير الحصائل المؤقتة للخب70/9770/ 96التربة في قسنطينة، زلزال بومرداس في 
 6006سكنا في الخانة الحمراء وانهار  60800معاينتها، وصنف سكنا  666806بلدية منكوبة في واليتي بومرداس عن  00

 مبنى عمومي إلى أضرار جسيمة. 089سكنا وتعرض 
من خالل مشروع تكريس حلول الظروف االقتصادية واالجتماعية، لسداسي  ،لجنة التقويم بالمجلس االقتصادي واالجتماعي-
 .86، ص 9770ل لسنة و األ
مخبر اإلنسان والمدينة، دار الهدى للطباعة والنشر        لواقع األحياء القصديرية، بدون رقم طبعة،عبد الحميد ديلمي، دراسة  -5

 .70ص  ،9770والتوزيع، عيد مليلة الجزائر، لسنة 
ة ، إستراتيجية التمويل السكني في الجزائر، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، مقال منشور في الدوريمحمد عمران -6

 .78، ص 9766الدولية للدراسات، جامعة الشلف، الجزائر لسنة 
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بالطرق التجارية مع تسهيل الحصول على القروض العقارية ليصبح منتوجا بنكيا يمكن تسويقه ويتخذ 
 أحد الشكلين:

قروض تمنح لفائدة المؤسسات التي تمول إنجاز البنايات، ويكون قابل إلعادة تمويل من البنوك  -
 التجارية بالطرق الكالسيكية.

 .(1)بناء مسكن خاص  تمويل شراء أو قروض الممنوحة لألفراد في إطار -
عن سياسة تمويل كل برامج  9760-9767وعليه تخلت الدولة في المخطط الخماسي          

السكنات وأصبحت بدل ذلك تدعم قطاع السكن بتحفيزات مالية وتشجيع عمليات إنجاز سكنات ترقوية 
 مدعمة.للتخفيف من الطلب المتزايد على صيغة السكنات االجتماعية ال

كما نوعت في صيغة السكنات الترقوية لتقسمها حسب دخل الفرد إلى سكنات ترقوية مدعمة    
(LPA( وسكنات ترقوية )LP)(2)  في إطار البيع قبل االنجاز،والسكنات الترقوية العمومية

(LPP) إضافة إلى سكنات البيع باإليجار واإليجار العمومي وفتحت المجال االستثمار الخاص
تفادة من مواردهم المالية الخاصة، ووسعت من تدخل المؤسسات المالية الممولة للمشاريع لالس

وفقا  6888االستثمارية بعدما كانت محتكرة من طرف الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط إلى غاية 
 .(3)لمبدأ التخصيص المصرفي 

العقار والذي بدونه تتوقف  وعليه أدرك المشرع أن التمويل هوالمحرك األساسي لتنشيط سوق   
حركة البناء وتشارك الدولة بمواردها وتدعم البنوك والمؤسسات المالية المختصة بتوفير المال الكافي 
لتجسيد المشاريع االستثمارية في هذا القطاع وتشارك المرقي العقاري في النهضة العمرانية، لهذا ارتأينا 

 وثانيا نعرف بالمؤسسات المالية الممولة للمرقي العقاري. ض،أن نحدد أوال مفهوم التمويل وأنواع القر 
 أنواع القر :و مفهوم التمويل  -أوال

بأنه النشاط الذي تباشره  90/78/6888يعرف التمويل في التشريع الفرنسي الصادر في    
          تملك المؤسسات المالية المرخص لها من الجهات المختصة بهدف منح االئتمان في مجال إنشاء أو

                                                 

 .70، ص السابقالمرجع  ،محمد عمران -1
الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن  60/70/9766القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2

  60/78/9766الصادرة في  06الترقوي المدعم،ج ر العدد 
 00المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي،ج ر العدد  60/70/9760المؤرخ في  970-60المرسوم التنفيذي رقم 

 .90/70/9760الصادرة في 
 .90عبد القادر بلطاس، المرجع السابق، ص  -3
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القيام بأعمال البناء لعقارات مخصصة لتملكها من األفراد         إصالح المساكن أو صيانة أو تجهيز أو أو
 .(1)منح قروض للشركات العامة في مجال المساكن االقتصادية  أو

في التشريع الفرنسي كانت الدولة تمول السكنات االجتماعية والبيع باإليجار في ظل القانون    
يين ، ثم أصبح يقدم عقارات مخصصة إلنجاز سكنات لفائدة مرقين عقار 07/69/6680المؤرخ في 

، ثم تخلت على دعم المرقي العقاري 96/78/6807للقانون المؤرخ في  تمول بأموالهم الخاصة استناد
رة من لتحول هذا الدعم إلى مقتني العقار تحت اإلنشاء ويستفيد منه المرقي العقاري بطرق غير مباش

، 70/76/6800خالل الدفاعات التي يدفعها المستفيد من هذا العقار عمال بأحكام القانون المؤرخ في 
غير أنه سمح للمرقين العقارين بالتعاقد مع مؤسسات مالية ومستثمرين المشاركين بأسهم مالية، ثم 

، وعليه أصبحت تخلت عن دعم شراء السكنات تحت اإلنشاء وعوضتها بتسهيل إجراءات منح القرض
المشرح لملكية هذا السكن قروض  البنوك تمنح القرض لكل من المرقي العقاري المنجز والمستفيد أو

 .(2)طويلة المدى مضمونة برهن بموجب اتفاقيات خاصة 
يتنوع شكل التمويل بصفة عامة حسب الفترة الزمنية للقرض لهذا فهي تقسم إلى قروض  

دتها عن سنة والتي جرت العادة أنها تدخل ضمن مهام البنوك التجارية               قصيرة األجل والتي ال تزيد م
، وهي (4)، وقروض متوسطة األجل يتعدى أجلها السنة وال تزيد عن خمس سنوات (3)واالدخارية 

الطريقة التي تعتمد لتمويل المرقي العقاري حسب مدة انجاز مشروعه التي في الغالب ال تتجاوز مدة 
 سنوات. خمس

                                                 

والقوانين الخاصة، دراسة مقارنة، دار  ممدوح محمد خيري هاشم، نظرات في قوانين المباني والعقارات في التشريعات المدنية -1
 .600، 600،ص 9778النهضة العربية، مصر، 

2- Roger Saint Alary, cooninme saint alary, op cit, PP 105 – 1378- 138. 

اذ تبيارج قد يكون اتفاق بين رب العمل والمرقي العقاري على تحمل هذا األخير التزام بتمويل عملية اإلنجاز كلها، غير أن األست
من القيمة اإلجمالية للمشرع ألن  % 97)موثق( يرى أن عملية التمويل المفروض يلتزم بها رب العمل على األقل بنسبة تمويل 

ذا لم يتضمن عقد الترقية العقارية اتفاق صريح على إلزام المرقي او المرقي العقاري مسؤول على تج ز تكلفة البناء المتفق عليها، وا 
 يل عملية اإلنجاز كاملة فإن رب العمل ملزم بضمان التمويل إلى نهاية اإلنجاز.العقاري بتمو 

-C. Thibierge, La contrat de promotion immobilière , étude pratique, problèmes actuels de la 

promotion immobilière depuis les lois du 16/07/1971, Université de droit d'économie et de sciences 

sociales de Paris II, Librairies techniques ,achevé d’imprimer  20/05/1973,Paris, p 130. 

ل حول أزمة قطاع السكن في الدول العربية و عيسى دراجي، منية خليفة، تمويل قطاع السكن في الجزائر، الملتقى الدولي األ -3
ماي  67و 78التجارية وعلوم التسيير، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية يومي واقع وأفاق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

9769. 
 .00، ص 9770الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، لسنة  -4
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أما القروض الطويلة األجل والتي تطول مدتها من خمس سنوات إلى عشرون سنة مع عدم  
غير أن زيادة سيولة هذا  غالبا ما توجه لالستثمار بصفة عامة، (1)تجاوز سن المقترض سبعون سنة 

 .(2)القرض ومدته تزيد من مخاطره االئتمانية أكثر من باقي أنواع القروض األخرى 
نقسم التمويل تبعا لملكية األموال المستثمرة إلى التمويل العام الذي يعتمد على ما كما ي 

تخصصه الدولة من االعتمادات المالية لألجهزة اإلدارية المسؤولة عن قطاع اإلنجاز والبناء والتي 
 تخص السكنات االجتماعية المدعمة، وتكون موجهة في الغالب لصيغة اإليجار العمومي على اعتبار

 أن هذه الصيغة تخص ذوي الدخل الضعيف.
الذي يتم من خالل مساهمة األفراد والشركات ذات الشخصية االعتبارية  والتمويل الخاص هو 

الذي يعتمد على إدخارات الشخصية، وغالبا ما يلجأ إلى المؤسسات المالية الممولة، وهذا الجزء من 
 .(3)لية بيع السكنات قبل االنجاز التمويل الذي نركز عليه كونه معتمد في تمويل عم

التمويل التعاوني الذي يعتمد على االعتمادات المالية التي توفرها الجمعيات السكنية بقصد أما  
إنجاز نمط من السكنات يطلق عليها "سكنات تعاونية"، وكانت الجزائر تعتمد على التعاونيات العقارية 

من القانون رقم  67هذا النظام بموجب نص المادة إلنجاز مثل هذه السكنات، غير أنه تخلى عن 
 بالرغم من أهمية هذا التعاون السكني في الحياة االقتصادية واالجتماعية. 66-70

يتعدد التمويل بالنظر لمصادره إلى التمويل الداخلي الذي يعتبر من المصادر األساسية التي  
وجودها على مقربة منهم ولسهولة إجراءات  من خاللها تقوم البنوك بمنح قروض للمستثمرين باعتبار

تحصيل القرض، والتمويل الخارجي عن طريق االئتمان الدولي إلنشاء والتعمير بحيث حصلت الجزائر 
مليون دوالر من أجل تمويل إنجاز سكنات موجهة للطبقات ذات  607يقدر  6886على قروض عام 
 الدخل الضعيف.

 
 

                                                 

العقارية في الجزائر واقع            كتاب الملتقى الوطني حول الترقية  حتمية اآللية المصرفي في القروض العقارية، الياس بوزيدي،-1
 .668-660ص ،9769فيفري 96-90يومي  مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، وأفاق،

جامعة سعد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة الدكتوراه، الجوانب القانونية والعملية للقرض العقاري، ،نعناعة بوحفص -2
 .00ص  ،9778-79،9776ليدة دحلب الب

 .70عيسى دراجي، منية خليفة، المرجع السابق، ص  -3
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صادي الذي يقدم قروض سكنية لفائدة الدول اإلفريقية الناطقة والصندوق المركزي للتعاون االقت 
 .(2)وحدة سكنية اجتماعية  877ضبي للتنمية قصد تمويل إنجاز  ، وصندوق أبو(1)باللغة العربية 

ومن بين المنظمات العربية لتمويل اإلسكان، الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمؤسسات  
ئتمان والمؤسسات الحالية الكويتية هذه األخيرة قدمت قروض مختلفة في الليبية العاملة في حقل اال

 .(3)مجال إنجاز البناء والتعمير للجزائر، السيما فيما يخص السكنات الترقوية 

 المؤسسات المالية الممولة للمرقي العقاري -ثانيا
األجل ثم  أويعتبر البنك مؤسسة مالية تقبل الودائع مع األفراد والهيئات تحت الطلب    

نصف سنوية يتفق عليها في العقد،  ، مقابل فائدة سنوية أو(4)تستخدم هذه الودائع في منح القروض
إضافة إلى إعادة المبلغ األصلي للقرض في نهاية المدة وفقا لإلجراءات محددة، وتلعب البنوك دور 

        تي ال تقل مدتها عن في تكوين رأس المال الثابت لتمويل استثمار أصحاب المشاريع الكبرى ال
 .(5)سنتين 
يشترط لمنح القرض للمرقي العقاري إثبات الملكية للوعاء العقاري محل اإلنجاز ما عدى   

األحكام الجديدة لعقد االمتياز، فرغم عدم ملكية سوى لحق االنتفاع فقد سمح المشرع بإنشاء رهن 
عقاري بما يخالف القواعد العامة كما سبق رسمي كضمان لصالح هيئات القرض على الحق العيني ال

 .(6)توضيحه في الفرع السابق
أن يكون حاصل على رخصة البناء مع تقديم دراسة تقنية ومالية تبين متطلبات المشروع  و  

ثبات مساهمته الشخصية التي تغطي على األقل  من تكاليف اإلجمالية لعملية اإلنجاز وثمن  %07وا 
تقسم على  %87مل تغطية المبالغ المالية المتبقية عن طريق القرض الذي يمثل الوعاء العقاري، ليستك

،  (7)مراحل اإلنجاز بعد استهالك المساهمة الشخصية وتحت رقابة الهيئة المالية المانحة للقروض
التي تستجوب على المرقي العقاري احترام جميع التزاماته المهنية والعقدية، وقبل التعديل بموجب قانون 

                                                 

 .70عيسى دراجي، منية خليفة، المرجع السابق، ص  -1
، ص 9778 -9770نصيرة ربيع ، تمويل الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص إدارة ومالية، بن عكنون،  -2
08. 
 .78يفة، المرجع السابق، ص عيسى دراجي، منية خل -3
 00، ص 6888إسماعيل محمد هاشم، مذكرات في النقود والبنوك، بدون رقم طبعة، دار النهضة بيروت،  -4

 .66، ص 6888محمد زكي الشافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، مصر، بدون طبعة،  -5
 .70 -76من األمر رقم  66المادة  -6
 .900، ص 9766ة ، النظام القانوني للترقية العقارية، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، توسإيمان ب -7
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كانت تشترط إبرام عقد البيع على التصاميم واالكتتاب لدى صندوق والكفالة المتبادلة  70- 66رقم 
لضمان األقساط المدفوعة من قبل مقتني وقيد رهن على العقار محل اإلنجاز لفائدة البنك مع توقيع 

 على اتفاقية القرض.
 %97لعقاري يلتزم بتوفير )الملغى( كان المرقي ا 70-80ففي ظل المرسوم التشريعي رقم   

من التكاليف األولية التي تعطي ثمن اقتناء الوعاء العقاري والدراسات األولية ثم يتوجب عليه إحضار 
على األقل من السكنات المبرمج إنجازها بناء على عقود البيع  %07قائمة بأسماء المستفيدين بنسبة 

مالية المدفوعة من طرف هذا المقتني، والتي تكون على التصاميم والتي يحدد فيها مجموع التسبيقات ال
ن كان الواقع العملي كشف عن دفع تسبيقات أكثر من هذه  %97في حدود  من تكلفة السكن، وا 

، أما بموجب القانون رقم (1)أكثر، وما تبقى يكمله عن طريق القرض أو %07النسبة قد تصل إلى 
ضمان على القرض برهن الوعاء العقاري لفائدة  أصبح يشترط إبرام عقد حفظ الحق واكتتاب 66-70

 دفع من قبل صاحب حفظ الحق.   البنك،وال يقبل المرقي العقاري أي تسبيق أو
في كل األحوال يلتزم المرقي العقاري بتسديد مبلغ القرض وسعر الفائدة والمصاريف المترتبة   

اني من عدم توفير السيولة المالية على القرض المتفق عليها في اآلجال المحدد لذلك، غير أنه يع
متفق عليه،فقد تتأخر لتعقيد إجراءات صرف القرض ولبيروقراطية  بحسب تقدم مراحل اإلنجاز كما هو

، وقد يتراجع  البنك عن منح مبلغ القرض لعدم احترام المرقي العقاري إنهاء مراحل (2)الهيئة المقرضة 
لقيام باإلجراءات القانونية المطلوبة  في البيع قبل اإلنجاز لعدم ا اإلنجاز خالل األجل المحدد لها أو

استعمال هذه المبالغ لتمويل مشاريع عقارية أخرى توقعه في عجز مالي وتحرمه من باقي أقساط  أو
القرض لفسخ اتفاقية القرض، ولهذا نرى ضرورة لتيسير إجراءات منح القرض والتسريع فيها مع تفعيل 

الهيئة المقرضة بهدف عدم تحويل مبلغ القرض الممنوح لتمويل مشاريع عقارية  الرقابة التي تمارسها
أخرى حتى تضمن تجسيد هذه المشاريع العقارية خالل األجل القانوني المحدد لها، وتسهيل طرق 

 التمويل بما يشجع االستثمار في هذا المجال.

                                                 

 .900، ص السابقالمرجع  ،ة تإيمان بوس -1
ثل الربح من قيمة القرض يقصد بالفائدة "أجرة كراء النقود يلتزم المقترض بدفعة إلى البنك مقابل التنازل له عن السيولة، وتم -2

 .الممنوح
 .07طاهر لطرش، المرجع السابق، ص ال-
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من األمر رقم  677ا ألحكام المادة كما ظهرت مؤسسات مالية ممولة لعمليات االستثمار وفق         
، حيث أنشأت الحكومة (1) 9778المتضمن قانون المالية لسنة  99/70/9778المؤرخ في  78-76
صندوق استثمار والئي في جميع الواليات وأوكلت إدارتها لصالح حساب الدولة وبموجب  06

 منها تعمل اآلن وهي:االتفاقيات الموقعة مع وزارة المالية وخمس شركات استثمار ثالثة 
( تعود ملكية رأس مالها إلى البنك الجزائري للتنمية الريفية El Djazair Istihmarالجزائر استثمار) -

 لصندوق الوطني للتوفير واالحتياط. % 07و % 07
( تم إنشاؤها من طرف المجلس Sofinanceالمؤسسة المالية لالستثمار المساهمة والتوظيف: ) -

ات الدولة وقد ساهم في تمويل كثير من شركات الترقية العقارية العامة والخاصة في الوطني لمساهم
 .(2)( SARLذات مسؤولية محدودة ) ( أوSPAشكل شركة مساهمة )

 (.FINALEPالشركة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة شركة مشتركة جزائرية أوروبية ) -
( المسؤولتان عن BNA(، والبنك الوطني الجزائري )DEAوالمتبقين البنك الخارجي الجزائري ) 

 إدارة هذه الصناديق ريثما يتم إنشاء فرعيها المتخصصين في رأس المال االستثمار.
وتتمثل مهامها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الضئيل والتي  

، وتشجيع المشاريع المنجزة من طرف تحتاج إلى ائتمان المصرفي من خالل تحسين هياكلها التمويلية
 المستثمرين الشباب بالمساهمة في رأس مال شركاتهم الصغرى والمتوسطة.

في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل شراء  % 08تتم المساهمة بنسبة  
 07( مع وضع حد أقصى SARLذات مسؤولية محدودة ) ( أوSPAأسهم من شركات ذات أسهم )

 تسمح بها وزارة المالية. ن دينار ما عدى االستثناءات التيمليو 
سنوات  0إلى  0ليخرج رأس المال المستثمر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من  

البنك المسير لصناديق  من تاريخ إسهام المشاركة، وتراقب مؤسسة رأس المال االستثماري أو
 من خالل ممثلها. االستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                 

 .98/70/9778المؤرخة في  00ج ر، العدد  -1
2- B. Mohmoud: Sofinance opérationnel, financier le 15/03/2011. 

 .9760/ 67/ 79،تاريخ وزيارة الموقع WWW djazairess. Com/ Fr/ le financier/ 13219مقتبس من الموقع -
سنوات وال  0و 0ح ما بين و امن رأس المال لمدة تتر  % 08ئدة المستثمرين بشراء أسهم تصل إلى تقدم هذه الشركة قروض لفا

 البيع باإليجار لفائدة المستثمرين. أومليون دينار، كما تقدم قروض  07تتعدي 
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غير أنها تعتمد على معايير النتقاء المشاريع الممولة بناء على نوعية المشروع وخاصة من  
حيث التقنية المستعملة ومتطلبات السوق وجودة مخطط األعمال والربح المالي، ونوعية اإلدارة وعدد 

للمنطقة والمساهمة في المساهمة في خلق مناصب الشغل ومدى المشاركة في التنمية االقتصادية 
 .(1)الحفاظ على البيئة 

يمنح المرقي العقاري عدة إمتيازات لتشجيعه على االستثمار في قطاع السكن من تسهيل في       
عفاءات جبائية ومن حقوق جمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة، ومن تخفيض  إجراءات تمويل وا 

 ار إنجاز السكنات الترقوية.في عملية القرض التي تمنحها الدولة في إط
في المناطق الترقية بمعدل تخفيض  6880 – 6880واستفادة برامج السكنات بين السنتين  

 .(2) 079 -789نقاط تتحمل فيه الخزينة العامة الفارق في نسبة الفائدة من خالل الصندوق رقم  67
محدد لمعدل تخفيض ال 07/70/9767المؤرخ في  680 – 67بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

نسبة الفائدة على القروض الممنوح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية لسكن 
وكيفيات ذلك يستفيد المرقي العقاري من تخفيض على كل مشروع للترقية العقارية ومن دعم الدولة 

ويمثل  % 0بة الفائدة إلى ، من تخفيضات نس(3)الموجه لألسر المؤهلة للحصول على مساعدة الدولة 
 .(4)الفارق بين نسبة الفائدة المدنية ونسبة معدل التخفيض

                                                 

تاريخ الزيارة  WWW Webcache goog leuser content. Com Fonds d'investissementالموقع  -1
70/67/9760. 
المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة  6880/ 67/ 70المؤرخ في  076-80من المرسوم التنفيذي رقم  70، 70، 76المواد  -2

المؤرخ في  996 – 80المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  08شراء السكن، ج ر العدد أو القرض التي تقترض لتمويل البناء 
الذي عنوانه تخفيض نسبة الفائدة على استثمارات  079-789خاص برقم المحدد لكيفيات حساب التخفيض ال 90/70/6880

، ج ر 70سنوات عمال بالمادة  0إلى  0للقروض الموجهة للمؤسسات الجزائرية لمشاريع استثمارية لمدة  % 9التي تحدد نسبة 
 .76/70/9769، المؤرخة في 68العدد 

المحدد لمعدل تخفيض نسب الفائدة على  07/70/9767رخ في المؤ  680 – 67من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -3
المؤرخة في  06القروض الممنوح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية لسكن وكيفيات ذلك، ج ر العدد 

 .66، ص 70/70/9767
 .680 -67من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -4



181 
 

الذي عنوانه صندوق  079 – 609يقتطع هذا الفارق من حساب التخفيض الخاص رقم   
تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين 

 .(1)ار البرامج المدعمة من طرف الدولة العقاريين في إط
( بتحفيزات LPبناء على ما سبق نقترح تشجيع عملية إنجاز السكنات الترقوية غير مدعمة )       

(، وهذا يجعل المرقين العقاريين توجيه LPAمالية تستفيد منها فقط السكنات المدعمة من قبل الدولة )
 من السكنات، مما يرفع تكلفة السكنات الترقوية غير المدعمة.أغلب مشاريعهم االستثمارية لهذا النوع 

 70- 66تبقى مشكلة التمويل مطروحة بالنسبة للمرقي العقاري في ظل أحكام القانون رقم   
)الساري المفعول( ألن المشرع اتجه إلى عدم إمكانية طلب المرقي العقاري لقروض من المؤسسات 

يع على التصاميم، كونه يستفيد من دفعات من قبل المكتتب في هذا التمويلية في حالة إبرام عقد الب
العقد، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن المانع من أن يستفيد المرقي العقاري من قروض تدعم هذه الدفعات 

 ،وهذا ما سنفصل فيه فيما يلي.(2))الملغى(؟70- 80كما كان في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 الفرع الثاني
 ادر التمويل عن طريق مقتني العقار على التصاميممص

 (3)ال يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم  70 -66من القانون رقم  08استنادا لنص المادة  
عندما يلجأ المرقي العقاري الستعمال قروض تخصص لتمويل بناء، وعليه إبرام هذا العقد يحرمه من 

ت المالية، بالمقابل منح المشرع للمرقي العقاري في هذه الحالة االستفادة من طرق التمويل من المؤسسا
     الحق في استعمال األقساط المدفوعة من مقتني العقار على التصاميم بحسب تطور مراحل 

                                                 

، ج ر العدد 9767المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  98/76/9767المؤرخ في  76 – 67من األمر رقم  00المادة  -1
 .680 – 67من المرسوم التنفيذي رقم  70، والمادة 70، ص 98/76/9767المؤرخة في  08
الية، األمر رغم المجهودات المبذولة لتسهيل عمليات القرض العقاري ال زال مجال البناء يعتبر مجازفة من قبل المؤسسات الم -2

القروض في وقتها تعطل تطور عملية اإلنجاز وتخلق صعوبات في الحصول على  ءاستيفاأو الذي جعل طول دراسات الملفات 
مبلغ القرض، وهذا االنشغال كان محل مناقشة في إطار محضر الجمعية العامة السادسة، الصادرة عن صندوق الضمان والكفالة 

 .98، ص 9770/ 67/ 98المتبادلة، اإلثنين 
في طور أو جزء من البناية مقرر بناؤها أو عقد البيع على التصاميم لبناية »  تعرف عقد البيع على التصاميم: 96المادة  -3

العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق األرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع  البناء وهو
ي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم اإلنجاز يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق تقدم األشغال، وف

 «.التنظيم
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ومن الدعم الممنوح له في إطار السكن الترقوي المدعم، حتى يساهم في تمويل عملية إنجاز  اإلنجاز،
 البناء. مسكنه تبعا لتقدم أشغال

يمكن للمرقي العقاري اختيار  70-66من القانون رقم  08بمفهوم المخالفة لنص المادة  
في هذه الحالة، غير أن هذا  (1)االستفادة من القروض لتمويل مشروعه، وعليه إبرام عقد حفظ الحق 

أخرى التي العقد يحرمه من االستفادة من التسيبق المدفوع من قبل صاحب حفظ الحق ومن أي دفعات 
 .(2)ال تستحق إال بعد نهاية إنجاز البناء عند تحرير عقد البيع 

إما عن طريق دفعات  نستشف مما سبق أن المرقي العقاري مخير بين طرقتين للتمويل، 
القروض في حالة إبرام عقد حفظ الحق، وهذا ما يدفعنا  المستفيد في إطار البيع على التصاميم أو

ع من استبعاد الجمع بين الطريقتين في تمويل المشروع العقاري والتفريق بين للتساؤل عن هدف المشر 
 صيغة البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق؟

 االستفادة من دفعات مقتني العقار على التصاميم:-أوال
يشترط على المرقي العقاري عدم طلب قرض بنكي حتى يستفيد من األقساط المدفوعة من   

د البيع على التصاميم بهدف حماية المستفيد من خطر توقف المرقي العقاري عن قبل المقتني في عق
، والذي قد يؤدي إلى إفالسه بصفته تاجرا، لكن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة (3)تسديد القرض

        أشيء من أجل ضمان هذه الحالة، إضافة إلى تنفيذ جميع التزامات المرقي العقاري في حالة عجزه 
 تخلفه عن إتمام اإلنجاز، فهل يعقل أن يحمي الصندوق المنشأ أصال لهذا الغرض؟. أو

برأينا أن المشرع يعتبر األموال المدفوعة من قبل المستفيد من البيع على التصاميم كافية   
دفعه أولية على اكتساب الوعاء العقاري  لتمويل عملية إنجاز السكن الترقوي، كونه يدفع تسبيق أو

قي الدفعات تقسم على مراحل اإلنجاز تستحق عند نهاية كل جزء منجز متفق عليه، لتنتقل الملكية وبا
 بالتدريج.

                                                 

         العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه  عقد حفظ الحق هو»تعرف عقد حفظ الحق: 90المادة  -1
 ظ الحق، فور إنهائه مقابل تسبيق بدفعه هذا األخير.في طور البناء لصاحب حفأو  
يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح ليرسم هذا األخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية  

 «. من هذا القانون 08العقارية المنصوص عليها في المادة 

 .70-66من القانون رقم  00، 00المادين  -2
 .القانون نفس من 08ب مفهوم المخالفة لنص المادة حس -3
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هذا ما جعله يشترط قبل بداية المشروع أن يوفر المرقي العقاري مساهمة شخصية كافية التي  
لتعاقد مع المتدخلين يقتني بها الوعاء العقاري، يهيؤه ويجهزه ويغطي مصاريف اإلجراءات التحضيرية وا

في المشروع على األقل، وعدم اقتراضه يسمح للمستفيدين من السكن الترقوي طلب قروض تدعم 
        قدرتهم الشرائية بضمان رهن العقار محل اإلنجاز، الذي لم يسبق له أن قدمه كضمان للبنك،

ه مدين باألقساط الواجب دفعها مؤسسة المالية، وبالمقابل يستفيد هذا األخير من مبلغ القرض بصفت أو
 من قبل المستفيدين.

غير أن المرقي العقاري يعتبر هذه األقساط لوحدها غير كافية للتمويل لما تتطلبه من أموال  
)الملغى( كان يستفيد من دفعات مقتني العقار  70 -80ضخمة، ففي ظل المرسوم التشريعي رقم 

نهائه خالل األجل المتفق عليه، األمر على التصاميم وقروض ويواجه إشكالية في تم ويل مشروعه وا 
الذي جعله في نهاية اإلنجاز يطالب المستفيدين من السكنات الترقوية بزيادة في الثمن التقديري على 

زيادة عدد العمال بهدف احترام  أساس استعمال حقه في مراجعة الثمن بحجة ارتفاع مواد البناء أو
لمزيد بحجة ارتفاع تكلفة المشروع بالرغم من أنهم ال دخل لهم فيها، وكان اآلجال، ويحملهم على دفع ا

بإمكان المرقي العقاري أخذ ذلك بعين االعتبار عند تحديد الثمن التقديري وأخذ احتياطاته، وغالبا ما 
تزيد تكلفة البناء نتيجة تقصيره وتماطله في عملية اإلنجاز، وتمويل أكثر من مشروع في وقت واحد 

 ا يوقف عملية اإلنجاز نتيجة عجزه عن تمويلهم.مم
وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجده يضمن حالة توقف صاحب المشروع عن تمويل عملية  

تنتهي عند  00 -77من القانون رقم  866كفالة نص عليها في المادة  اإلنجاز بضمانه بنكية أو
تنين، غير أن المرقي العقاري يواجه صعوبة في انتقال الملكية لضمان األقساط المدفوعة من قبل المق

قسط التأمين من الناحية العملية عند بداية اإلنجاز كونه يواجه صعوبة في  دفع قيمة الكفالة أو
 .(1)التمويل
بخالف المشرع الجزائري فقد أنشأ صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لتضمن كل حاالت  

تزاماته بحيث وسع من هذا الضمان ليشمل ضمان إنهاء األشغال                 العجز عن تنفيذ المرقي العقاري الل
 .70 -66من القانون رقم  00استرجاع األقساط المدفوعة من قبل المقتني وفقا للمادة  أو

                                                 

. ل. ع وفق قواعد المنظمة لمادة التحفيظ من ق 866اإلنجاز على ضوء المادة عبد العالي دقوقي، بيع العقار في طور  -1
، العدد الخامس، السنة العقاري، المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، مجلة فصلية تعتني بالدراسات القانونية والسياسية

 .600، ص 9770الرابعة يناير 
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نظرا الرتفاع ثمن السكن الترقوي فقد يعجز المستفيد من تسديد األقساط حسب مراحل تقدم  و 
له المشرع باللجوء إلى المؤسسات المالية لالقتراض بهدف تغطية هذه األقساط األشغال، ولهذا سمح 

 .(1)بدفع مبلغ القرض مباشرة في حساب المرقي العقاري بحسب تقدم مراحل اإلنجاز

 الدعم الممنوح لفائدة مقتني العقار على التصاميم:و االستفادة من القرو   -ثانيا
رط توافر القدرة المالية لتسديده مع الفوائد المترتبة عنه تمنح البنوك للمستفيد مبلغ القرض بش 

مكانية توفير الضمانات القانونية المطلوبة، فمثال الصندوق الوطني للتوفير  بالنظر لسن المقترض وا 
حسب الدخل الصافي لطالب القرض مع إمكانية رفع قدراته  % 677واالحتياط يمنح القرض بنسبة 

 % 07األخوة واألخوات واألولياء على أن يكون تسديد القرض يتراوح ما بين  المالية بمداخيل الزوج أو
 .(2)دون أن يتعدى ثالثين سنة والحد األقصى للسن مقدر بسبعين سنة %00و

يشترط أن يكون للمقترض دخل دائم ومنتظّم، مع تقديم ملف يثبت دخله الشهري ووضعيته   
سطة فتح حساب بنكي لدى صندوق الوطني للتوفير الجبائية، مع منح رخصة سحب من الرصيد بوا

واالحتياط، إضافة إلى نسخة من عقد البيع المحدد لطرق دفع الثمن وشهادة الضمان المسجلة لدى 
مع وجوب اكتتاب تأمين على الحياة لدى إحدى شركات التأمين،  صندوق الضمان والكفالة المتبادلة،

أورهن على العقار إلمكانية رهنه لفائدة الصندوق الوطني كما يرفق بشهادة تثبت عدم وجود أي قيد 
 .(3)للتوفير واالحتياط 

الرفض فإن مدير الصندوق يبلغه للمرقي العقاري فإن  في حالة اتخاذ القرار سواء بالموافقة أو  
د محد كان بالموافقة يتسلم هذا األخير عقد القرض لصالح المستفيد ليتم دفع مبلغ القرض طبقا لما هو

في عقد البيع على التصاميم بصفته مدين له بهذا المبلغ على أن يتم تسديد مستحقات القرض والفوائد 
لصالح الصندوق كل ثالثة أشهر أوكل سنة مع إمكانية تقليص مدة التسديد مسبقا بدفع إثنا عشر 

 .(4)دفعة على األقل للحصول على تأجيل قد يصل إلى أربعة وعشرون شهرا 
( فإنه يمنح قروض BDLة مع حالة طلب قرض عقاري من بنك التنمية المحلية )بالمقارن  

من  %07من تكلفة المشروع بدون احتياطات و %87لتمويل نشاطات الترقية العقارية قد تصل إلى 

                                                 
1- Guide de L'urbanisme,de la construction,de la promotion immobilière,  op cit, p 99- 100. 

طار البيع على التصاميم المحددة من طرف صندوق الوطني للتوفير إ شروط منح القرض لشراء سكن فيحسب مختصر  -2
 .واالحتياط 

3- Guide de L'urbanisme,de la construction,de la promotion immobilière,  op cit, p p 100, 101. 

 حسب مختصر الشروط العامة لمنح القرض في حالة بيع فوق مخطط المحدد من طرف الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط. -4
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 97على أن يتم دفع مبلغ القرض ومجموع الفوائد كأقصى حد لمدة ،(1)تكلفة المشروع مع احتياطات 
سنة، ويشترط في المقترض أن يكون له دخل دائم ومنتظم  80وز سن المقترض سنة وأن ال يتجا

دج،إضافة إلى اكتتاب عقد البيع على  08777يساوي أويفوق مرتين الحد األدنى لألجر بمعنى 
حل إقامة معروف ــــــكون له مــــــكن، وأن يــــــمن ثمن الس %97إلى  %67التصاميم ودفع تسبيق قدره 

ختار بقرب من أحد وكاالت البنك أين قدم الطلب، مع تقديم ملف من طرف المقترض، موطن م أو
 الوضعيةمن سجله التجاري مع تبيان  بنسخةإضافة إلى ملف يطلب من المرقي العقاري مرفق 

وما يثبت دفعه  القانونية ألمالكه، وتقديم دراسة تقنية ومالية للمشروع، وتوضيح مركزه المالي والجبائي،
ثبات قدراته المالية الشخصية في حدود لمس من تكلفة اإلنجاز،  %07تحقات الضمان االجتماعي وا 

مع إرفاق ميزانية لثالث سنوات األخيرة والميزانية المتوقعة لثالث سنوات ابتداء من انطالق المشروع، 
مطلوبة من إضافة لشهادة الضمان الممنوحة من الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة والضمانات ال

قبل البنك التي تشترط كفالة الشركاء إذا كان المستفيدين من المسكن لزوجين وتأمين على الحياة 
 .     (2)والقرض،وتوقيع رهن على العقار محل اإلنجاز كضمان لفائدة البنك

)الملغى ( إذا طلب المرقي العقاري قرض  70-80نشير أنه في ظل المرسوم التشريعي رقم   
المشروع بضمان رهن الوعاء العقاري ثم أبرم عقد البيع على التصاميم فإن ملكية الوعاء لتمويل 

العقاري تنتقل للمقتني مثقلة برهن، وعليه عند طلب هذا األخير قرض بنكي فال يستطيع توقيع رهن 
لف يقدم للبنك رهن مسكن محل اإلنجاز الذي يستلمه مستقبال، وهذا يخا ثاني على العقار لهذا فهو

، وقابل للتصرف فيه (3)القواعد العامة التي تشترط في المال المرهون أن يكون موجودا وقت الرهن 

                                                 
1- Guide de l'urbanisme, de la constiution, et de la promotion immobilière, op cit, P 98. 

2-  Guide de l'urbanisme, de la constiution, et de la promotion immobilière, op cit,,P 97- 98. 

الفقرة الثانية من القانون المدني أن يكون المال المرهون معين بالذات تعينا دقيقا من حيث قيمته             668تشترط نص المادة  -3
ال كان الرهن باطال،وعليه فهو أوموقعه ويرد هذا التعيين إما في عقد الرهن و  يشترط وجود العقار فال  يجوز رهن  عقد الرسمي،وا 

من القانون المدني  89عقار قبل إتمام بنائه، وال يجوز رهن العقار المستقبل، ولهذا كنا نفضل أن يضيف المشرع في نص المادة 
رهن المال المستقبل مثلما نص على ذلك المشرع المصري في نص المادة  طالنشيء المستقبلي، بالتي تجيز التعامل في ال

 لى من التقنين المدني المصري.و الفقرة األ 6700
جبها المشرع في عقد البيع على التصاميم بهدف ضمان إتمام اإلنجاز ووجوده مستقبال أو بالرغم من الضمانات القانونية التي    

يمكن الجزم مطلقا بكفايتها بأن تجعل الشيء المستقبلي محققا ، فمثال قد تتوقف عملية اإلنجاز بسبب خارج عن إرادة غير أنه ال 
          المرقي العقاري وال يمكن لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة ضمانها إال بعد زوال سببها كتهدم البناء نتيجة حرب أجنبية

جاز مستحيال مدامت الحرب قائمة، وفي هذه الحالة ينفسخ العقد ومن حق المستفيدين مطالبة أهلية تجعل من إتمام اإلن أو
 الصندوق باسترجاع األقساط المدفوعة من قبلهم.
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شرط منطقي  من القانون المدني، وهو 680و 668وبيعه بالمزاد العلني حسب مفهوم المادتين 
 .(1)لضمان حق الدائن في استفاء حقه من ثمن العقار بعد بيعه بالمزاد 

كان السكن طور اإلنجاز يرهن لفائدة البنك حتى مع عدم وجوده وقت قيد  رغم ذلك عمليا  
الرهن، وبرأينا هذا من بين األسباب التي جعلت المشرع يشترط على المرقي العقاري عدم طلب قرض 
حتى ال يوقع رهن على عقار طور اإلنجاز لفائدة البنك وال تنتقل الملكية للمشتري مثقلة برهن بحيث 

ويدفع مبلغ القرض في حساب المرقي العقاري بصفته المدين  هنها لالستفادة من قرض،تمكنه من ر 
 .(2)لم يطلب القرض لفائدته  لو بالقسط من الجزء المنجز حتى و

، (3)يطلب البنك ضمانات لمنح القرض يتمثل في توقيع رهن رسمي على السكن الممول 
لحياة والقرض غير أن تكاليف هذه الضمانات ، وتأمين على ا(4)إضافة إلى اشتراط كفيل للمقترض

المقدمة مكلفة بالنسبة للمقترض، وبرأينا أن البنك يتمتع بامتياز عام يعطيه األولوية واألفضلية على 
جميع أموال المدين بعد العمال األجراء والخزينة العمومية وصناديق التأمين وقبل الدائنين المرتهنين 

من قانون النقد  98/76/9770المؤرخ في  66 -70مر رقم من األ 696عمال بنص المادة 
 .(5)والقرض
برأينا ال داعي الشتراط كل هذه الضمانات مع وجود امتياز عام يضمن للبنك أولوية في  

تحصيل مبلغ القرض والفوائد، ومع ظهور شركات تضمن القروض العقارية الطويلة المدى كشركة 

                                                 

ل، و عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة، المجلد األ -1
 .680سنة، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ص أو ع، بدون رقم طبعة الجزء الراب

لى من القانون المدني الجزائري فإنه يجوز لشريك يملك حصة ملكا تاما على الشيوع أن و الفقرة األ 080عمال بنص المادة  -2
بح راسي شريكا في الشيوع في حالة شراء مسكن يرهنها والتنفيذ بحقه على الحصة المرهونة عند حلول أجل الدين قبل القسمة ويص

من بناء جماعي لكل من المستفيدين من السكنات في إطار البيع على التصاميم يمتلكون الوعاء العقاري على الشيوع إلى حين 
 .70-66من القانون رقم  96انتقال ملكية األجزاء المنجزة بالتدريج عمال نص المادة 

لية بموجب اتفاقية القرض يشترط البنك توقيع رهن على السكن الترقوي محل اإلنجاز بالنظر نشير أنه من الناحية العم
للضمانات القانونية الممنوحة في هذا اإلطار بالرغم من مخالفة ذلك للقواعد المتعلقة بعدم جواز رهن مال مستقبلي كما سبق 

 .واعد العامةتوضيحه، وترفض رهن المال الشائع بالرغم من جواز رهنه طبقا للق
الرهن الرسمي عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على العقار لوفاء دينه يكون له :»من القانون المدني الجزائري  669المادة  -3

 «بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار  في أي يد كان.
الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم »لمدني: من القانون ا 800المادة  -4

 «يفي به المدين نفسه.
 .90/76/9770، المؤرخة في 09ج ر العدد  -5
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لتي تسهر على إعادة تمويل البنوك لمدى طويل من خالل عملها ،ا(1)( SRHإعادة التمويل الرهني )
( الذي يقوم ببناء على تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية La titrisationفي نشاط التوريق )

 ، عبر مرحلتين:(2)قابلة للتداول في أسواق رأس المال )أسهم وسندات( 
مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى، وتسترجع  ة أوالتنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفي-

 في مقابل األموال التي منحتها في إطار القرض.
القيام بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في سوق القروض الرهنية المتضمنة توريق هذه القروض  -

 .(3)فهي تقوم بشراء محافظ القروض واستمرار قدرتها على اإلقراض 
ة تمويل البنوك التجارية بتقديم القرض الرهني لتضمن إعادة التمويل لمدى فهي تهتم بإعاد   

عادة  تجديد أو التي تمنح ألجل إنجاز وشراء أو للقروض المضمونة برهن، %677طويل بنسبة 
، وبهذا تساهم في توفير السيولة المالية والضمانات لهذه البنوك بهدف (4)إسكان لفائدة العائالت 

ح القروض السكنية وتدعيم الوساطة المالية لتمويل قطاع السكن من أجل تخفيف تسهيل عملية من
 .(5)العبء على ميزانية الدولة وتطوير السوق المالية 

من قيمة الضمانات المقدمة  % 67يشترط أن ال يتعدى مبلغ القرض المقدم إلعادة التمويل    
لشركة إعادة تمويل الرهني ال تقل عن  وعلى البنك تقديم ضمانات أكبر من طرف الوسيط المالي،

                                                 

 98/66/6880( أنشأت على إثر إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط في SRHشركة إعادة التمويل الرهني ) -1
المتضمن  78/70/6886المؤرخ في  76-86كمؤسسة اعتمدت من قبل مجلس النقد والقرض كمؤسسة مالية بموجب المقرر 

لة اقتصادية تمارس مهامها في شكل او ، وتعتبر مق90، ص 70/70/6886المؤرخة في  90اعتماد مؤسسة مالية، ج ر العدد 
( والصندوق الوطني للتوفير          BEAلعمومية والبنك الخارجي  الجزائري )مساهمة تتكون من مساهمين يتمثلون في خزينة ا

( BDL( وبنك التنمية المحلية )CAATوالشركة الجزائرية للتأمين الشامل ) SAA( والشركة الجزائرية للتأمين CNEPواالحتياط )
 (.C. C. Rوشركة المركزية إلعادة التأمين )

ور التوريق المالي في تفعيل نظام التمويلي السكن، الملتقى الدولي حول أزمة قطاع السكن في شريط عابر، ينية صابرينة، د -2
كلية العلوم االقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس  ،9769ماي  67و 78دول العربية، وقاع وأفاق يومي 

 .70بالمدية، ص 
، الصادرة 60المتضمن توريق القروض الرهنية، ج ر العدد  07/79/9778المؤرخ في  70-78من القانون رقم 79المادة  -3

 .69/70/9778في 
4- Guide de l'urbanisme, op cit ,P 117. 

لشركة إعادة تمويل الرهني توسيع نشاطات اإليجار المالي العقاري من خالل  9766رخص مجلس النقد والقرض في مارس  -5
 المهنية والتجارية والصناعية.تبينها نظام القرض اإليجاري للمحاالت 

، نظام التمويل في قطاع السكن في الدول العربية، دراسة حالة الجزائر، ملتقى دولي حول أزمة عمر عزاري ،تياو حنان سل -
 67- 78السكن في الدول العربية واقع وأفاق، كلية العلوم التجارية وعلوم االقتصاد والتسيير، جامعة يحي فارس المدية، يومي 

 .68، 66، ص 9769ماي 
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من قيمة مبلغ إعادة التمويل، وتتم إعادة التمويل إما مع حق الرجوع بحيث تضمن تمويل  690%
من الضمانات المقدمة وتبقى القروض موجودة لدى الوسيط المعتمد مع جميع  %67السكن في حدود 

إعادة التمويل  ع األخطار المتعلقة بالقروض أوالرهونات العقارية والتأمينات ويتحمل هذا األخير جمي
بدون حق الرجوع، والتي تتم بعد تحويل جميع الرهون والضمانات بالديون التي تم إعادة تمويلها مع 

،وتبدأ عملية التحصيل لمستحقات (1)إبقاء عملية التسيير ضمن مهام الوسيط المعتمد مقابل عمولة 
تتجاوز شهرا واحدا بعد تقديم وثيقة االعتراف بالدين من طرف إعادة التمويل خالل مدة زمنية ال 

الوسيط المعتمد، وتستمر عملية إعادة التمويل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إلى حين اإلهتالك 
 .(2)الكلي للفترة الممنوحة من قبل مؤسسات القرض للمقترض العقاري

صفة أساسية القروض العقارية التي تضمن ب (3)(SGCIوشركة ضمان القرض العقاري )  
ممنوحة من طرف البنوك التجارية لألفراد لشراء األمالك العقارية السيما السكنات وبصفة ثانوية 
القروض للمرقين العقاريين بالنسبة لتمويل إنجاز سكنات في مجال الترقية العقارية لتضمن تقديم 

عجز مطلق  نهائية، وحالة وفاة أو ؤقتة أوتعويضات المالية في حالة عدم تسديد مبلغ القرض بصفة م
عن التسديد وفي حالة تعرض العقار المرهون لحريق، وهي تشمل على نوعين من التأمين تأمين جزئي 

 .(4)يشمل حالة توقف عن تسديد القرض والتأمين الكلي يشمل التأخر في دفع مستحقات القرض 
جماعي يشمل مصلحة البنك من جهة  لهذا يطلب البنك من المقترض االنخراط في تـأمين 

ومصلحة المقترض من جهة أخرى، وبقبول االنخراط على المرقي العقاري أن يؤمن مكان تنفيذ 
 لألشغال ويجب أن يشمل التأمين على الحريق، وعلى المسؤولية المدنية المهنية أثناء اإلنجاز،

                                                 

 .66، ص السابقالمرجع ، عمر عزاري ،تياو حنان سل -1
 .988المرجع السابق،ص  ،نعناعة بوحفص -2
 66/70/6888، وتم اعتمادها بموجب القرار المؤرخ في 6886ولم تصبح عملية إال في جويلية  70/67/6800المنشأة في  -3

، 67ص  90/78/6888،المؤرخة في 06ضمان القرض العقاري، ج ر العدد الصادر عن وزير المالية المتضمن اعتماد شركة 
المتضمن قانون  90/76/6880المؤرخ في  70-80وكانت تمارس هذه المهام شركات التأمين إعماال بأحكام األمر رقم 

 69/70/9778ي المؤرخة ف 60،ج ر العدد 97/79/9778المؤرخ في  70- 78التأمينات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
إعادة التأمين االعتماد أو المحدد لشروط منع شركات التأمين و/  78/76/6888المؤرخ في  980-88والمرسوم التنفيذي رقم 

لة عمومية اقتصادية في شكل شركة ذات أسهم أما في او ، وهي مق70/76/6888المؤرخة في  00وكيفيات منحه، ج ر العدد 
 تأمين. فهي شركة 70-80نظر األمر رقم 

 .007ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -
4- Guide de l'urbanisme, op cit, P115 . 
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، إضافة إلى ضمان القرض بكفالة (1)ائيوالضمان العشري بعد التسليم النه وضمان المسؤولية السنوية،
 .(2)ألسهم الشركة  أورهن للملك العقاري أو

للشركة عالقة مباشرة مع البنك بحيث تراقب كل تعديالت والتغيرات في كل مرة بشكل دوري  
مرة في العام، وتبرر ذلك بالوثائق التي تطلبها من المؤمن له مرتين في العام حول حالة القرض 

يه حسب الشروط الخاصة، فالشركة ال تؤمن إال القروض التي تتوفر فيها الضمانات المؤمن عل
المطلوبة التي تسمح بإمكانية التسديد من طرف المقترض، لهذا يشترط أن يقدم هذا األخير مساهمة 

، على أن ال تتجاوز (3)شخصية ودفع قسط التأمين تحدده الشركة بما يوافق حجم المخاطر المضمونة 
بالمائة من القيمة  67سنة وأن تكون مساهمة المقترض الشخصية على األقل  97القرض مدة 

بالمائة من دخله  07اإلجمالية للسكن محل الشراء وال تقل القدرة الحقيقية للمديونية المقترض عن 
 .(4)الشهري حتى يتمكن من الوفاء بالقرض

ؤقت وبعد التحقق من ذلك وجب الم في حالة تصريح المؤمن بتوقف عن الدفع النهائي أو 
يوم كأقصى حد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار باالستالم لتقدم  60إعالم المؤمن خالل 

من مبلغ القرض والفوائد المتوقف عن  %87شركة ضمان القرض العقاري تعويض بنسبة تصل إلى 
رهون المحمول إليها من طرف دفعها بعد خصمها من المبلغ المحصل عليه من عملية بيع العقار الم

 .(5)البنك دون أن يتجاوز قيمة بدل القرض المؤمن عليه وقت النزاع 
ال يهمنا التفصيل في الضمانات القانونية التي يتطلبها البنك لمنح القرض بقدر ما نحرص  

وتسهيل إجراءات تمويل المشاريع   على منح المقترض حرية أكبر في طلب القروض العقارية،
رقوية، السيما وأن للبنك امتياز عام في استفاء الحقوق وما توفره شركات الضمان من تعويض مبلغ الت

 القرض طويلة المدى في حالة عدم التسديد.
كما استحدث المشرع الجزائري لدعم األسر ماليا في إطار نشاطات الترقية العقارية والسكنات  

المتضمن قانون المالية التكميلي  76-78مر رقم من األ 678المدعمة تطبيقا ألحكام نص المادة 
المتضمن  07/69/9778المؤرخ في  78-78من القانون رقم  00والمتممة بنص المادة  9778لسنة 

                                                 
1- Guide de Société de garantie d'immobilier, P 01. 

2- Ibid,p 113. 

 .006ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -3
 .986ص  المرجع السابق، ،بوحفص نعناعة -4
 .ركة ضمان القرض العقاريشالخاص ب ة لعقد القرض العقاريشروط العاممن ال 76 70المادة  -5



189 
 

الذي  67/70/9767المؤرخ في  60 -67، والمرسوم التنفيذي رقم (1) 9767قانون المالية لسنة 
على القروض التي تمنحها البنوك العمومية  يحدد مستويات وكيفيات منح تخصيص في نسب الفوائد

، بحيث تتكفل (2)بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين  والمؤسسات المالية القتناء سكن جماعي أو
الدولة بدفع فارق القيمة في نسبة الفوائد لهذه المؤسسات،األمر الذي يشجع المواطن اإلقبال على هذا 

ن السوق الموازية بسبب ارتفاع تكاليف الشراء والدفع النوع من السكنات لصعوبة شراء مسكن م
 المباشر للثمن.

            المؤرخة في 76تم تحديد شروط االستفادة من هذا القرض بموجب التعليمة رقم  
 60-67للمدرية العامة للخزينة العمومية التي أصدرت تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  70/9767/ 99

تمويل سكن ترقوي فيجب أن يكون جماعيا وجديد ومنجز عن طريق البيع على بحيث إذا كان القرض ل
وعدم االستفادة من مختلف أشكال وصيغ الدعم المقدمة من  التصاميم من طرف مرقي عقاري معتمد،

قبل الدولة سابقا، مع عدم تطبيق هذا المرسوم بأثر رجعي بالنسبة لألشخاص الذين سبق لهم الحصول 
 .(3)على القرض 

مليون سنتيم وشقة بمساحة ال تزيد  977مليون دينار أي مليار و 69ال يتعدى سقف القرض 
 و الدخل  مع إمكانية وصول القرض إلى مليار سنتيم إذا توفر عاملي السن المبكر 9م697عن 

 .(4)المنتظم 
بـ  تحدد معدالت نسبة الفوائد في القروض الميسرة للسكن الترقوي الجماعي حسب دخل الفرد 

( أي SNMGIفي السنة إذا كان دخله أكثر بمرة واحد من األجر الوطني المضمون ) 6%
 بما يساوييساوي ست مرات األجر الوطني األدنى  أقل أو دج ثمانية عشر ألف دينار أو66.777
 دج مائة وثمانية ألف دينار. 676.777

                                                 

 .98، ص 06/69/9778المؤرخة في  06ج ر العدد  -1
 .70، ص 60/70/9767المؤرخة في  60، ج ر العدد 60-67من المرسوم التنفيذي رقم  76المادة  -2
عم االستثمار، مداخلة الملتقى الوطني حول ، أنواع القرض العقاري ودور القروض الميسرة في دفضيلة يسعد، وردة سالمي  -3

، بجامعة منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 9766فيفري  90و 90الملكية العقارية ودورها في تنمية االستثمار ليومي 
 .78ص  9766قسنطينة،

 .70المرجع ، ص نفس   -4
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األدنى لألجر المضمون  إذا كان دخل الفرد أكثر من ست مرات الحد %0ثالثة بالمائة  و 
 986ألف دينار وأقل من  676تساويه أي أكثر من  مرة األجر الوطني المضمون أو 69وأقل من 
 . (1)ألف دينار
تتحمل الخزينة العمومية دفع الفارق بين نسبة الفائدة المطبقة من طرف هذه األخيرة ونسبة  

 .60-67المرسوم التنفيذي رقم  من 70الفائدة التي يتحملها المستفيد عمال بنص المادة 

الذي عنوانه  070-869وتقتطع كلفة تخفيض التمويل من حساب التخصيص الخاص رقم  
صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا 

 .(2)المرقين العقارين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة 

       برغم من أهمية هذه التسهيالت المالية لتمويل عملية إنجاز وشراء السكنات الترقوية           
سكنات أخرى السيما بالنسبة للموظفين، فإن هناك فئات في المجتمع تبتعد عن طلب قروض  أو

 .(3)بسبب تحريم نسبة الفائدة في أحكام الشريعة اإلسالمية، واعتبارها ربوية مهما بلغت قيمتها 
األمر الذي يطرح فكرة التمويل اإلسالمي في الجزائر بهدف التوسيع من دائرة المدخرين   

تمويل السكن من خالل عدة صيغ أثبتت مشروعيتها مثل صيغة التمويل  المستثمرين وتوجيهها نحو
 بالمشاركة وهي أسلوب تمويل يقوم على أساس تقديم المصرف لجزء من التمويل الالزم لعملية ما،

حا ــــان ربـــواء كــــع ســـعلى أن يتشاركا في العائد المتوق ويقوم العميل بتغطية الجزء الباقي من التمويل،
 خسارة بنسب متفق عليها بين الطرفين.  أو

                                                 

 .60-67من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -1
  رقم المحدد لكيفيات تسيير حساب القرض 76/70/9769المؤرخ في  676-69لمرسوم التنفيذي رقم من ا 78المادة  -2

 . 70/70/9769صادر في  60الذي عنوانه قروض للموظفين القتناء وبناء السكن،ج ر العدد  070 -869
يس أسلوب من أساليب وسيلة من وسائل الكسب ول ربا، فالقرض هو عمال بالقاعدة الفقهية كل قرض جر نفعا فهو -3

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما َبِقَي  »كثرت لقوله تعالى: أواالستغالل، ويقصد بالربا شرعا الزيادة على رأي المال قلت 
َبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ) ْن تُْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم واَل َتْظِلُموَن واَل ( َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب مِ 272ِمَن الرئ َن اللَِّه َوَرُسوِلِه َواِ 

 .908و 906سورة البقرة اآلية « ُتْظَلُموَن 
َبا َأْضَعافاا ُمَضاَعَفةا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكمْ  »وقال تعالى:  .607سورة آل عمران، اآلية « تُْفِلُحونَ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْأُكُلوا الرئ

 .689، 668السيد سابق، فقه السنة، مجلد الثالث، الفتح لألعالم العربي، القاهرة، مؤسسة الرسالة بيروت ص  -
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والتي من خاللها يمكن استخدام المشاركة المنتهية بالتمليك حين يدخل المصرف في مشروع   
ر ويؤجر حصة العميل ويستلم منه القيمة من حصة المصرف في العقار شراكة مع العميل لشراء العقا

 .(1)وبعد مدة تنتقل ملكية العقار إلى العميل
صيغة التمويل بالمراجعة لألمر بالشراء وذلك ببيع يمثل الثمن األول الذي اشترى به البائع  أو  

 .(2)األول نسبة من الثمن مع زيادة في الربح معلوم متفق عليه بمبلغ مقطوع أو
صيغة التمويل باإلجارة مع الوعد بالتمليك، حيث يشتري المصرف اإلسالمي السكنات  أو  

ويؤجرها للعمالء مقابل إيجار محدد مع وعد بتمليكهم تلك العقارات عند انتهاء تسديد األقساط المتفق 
وحاملي  ن الترقوي،عليها، وتعد هذه الصيغة مالئمة لكل مشتري له دخل محدد يعجز عن اقتناء السك

كن تداول هذه الحصص بين شهادات اإليجار هم شركاء في ملكية المبنى كل بحسب حصته ويم
 .(3)المشترين و المدخرين

عقد يتعهد  أما صيغة التمويل باالستصناع الذي يرتبط بتمويل مساكن تحت التشييد وهو        
متفق عليها مع تحديد الثمن الذي يكون بموجبه أحد األطراف بإنتاج شيء معين طبقا لمواصفات 

جزء منه إلى جهات أخرى لتنفيذه تحت إشرافه ومتابعته  معلوما مسبقا،ويمكن أن يعهد بهذا العمل أو
وتتالئم هذه الصيغة مع التمويل العقاري للمرقين العقارين الذين يملكون فقط قطعة األرض وشركات 

د استصناع مقسط يشمل إنجاز مساكن ويدفع العميل المقاوالت بحيث يبرم المصرف مع العميل عق
دفعة مقدما تحدد بنسبة مئوية من القيمة المقدرة،ويبني المصرف المسكن بالتعاقد مع شركات 
المقاوالت، ويدفع العميل القيمة على أقساط حسب االتفاق وعند انتهاء البناء يتم تسليمه للعميل، وقد 

 .(4)لمدة تمويل تصل إلى عشر سنواتطبق بنك دبي اإلسالمي هذه الصيغة 
وبالنظر ألهمية هذه الصيغ في التمويل نقترح إنشاء المزيد من البنوك اإلسالمية في الجزائر  

، والعمل على توليد النقود عن (5)تحت رقابة هيئة البنك المركزي لمتابعتها من الناحية الفنية والشرعية 
صيغ المشروعة شرعا بعيدا عن شبهة الربا، وانتشار هذه طريق االئتمان حسب اإلنتاج الحقيقي وبال

                                                 

خالد قاشي، كمال العقريب، التمويل اإلسالمي المصرفي، آلية لمعالجة أزمة السكن في الجزائر، مؤتمر دولي حول أزمة  -1
 .60، ص 9769ماي  67و78السكن في الدول العربية، واقع وأفاق يومي قطاع 

 .60نفس المرجع، ص  -2
 .06ص  ، المرجع السابق،نعناعة بوحفص -3
 .68، 60خالد قاشي، كمال العقريب، المرجع السابق، ص  -4
 .08ص  ، المرجع السابق،نعناعة بوحفص -5
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،غير أن البنوك (1)البنوك في الدول العربية ال يتعارض مع انتشار البنوك األخرى لكنه يكملها 
اإلسالمية تسمح بمنح قروض ال تخالف الدين اإلسالمي بدون فوائد وتضمن تمويل بما يوافق مقاصد 

تسهل إجراءات التمويل على كل من المقتني والمرقي العقاري، ولهذا  وأحكام الشريعة اإلسالمية التي
وجب وضع نظام قانوني محكم خاص بالبنوك اإلسالمية يختلف عن نظام البنوك التي تتعامل 

،تحت رقابة لمحاربة بعض البنوك اإلسالمية التي تتخذ اإلسالم وسيلة لجلب المتعاملين معها (2)بالفائدة
 .(3)االقتصاد اإلسالمي لة باإلسالم واحترام مقاصد الشريعة اإلسالمية أودون أن تكون لها ص

 ، من (4)( LPAلدعم القدرة الشرائية للمشتري فإنه يستفيد في إطار السكنات الترقوية المدعمة ) و      
 .(5)( CNLمساعدة مالية مقدمة من طرف الدولة بواسطة الصندوق الوطني للسكن )

 70/67/9767المؤرخ في  900-67من المرسوم التنفيذي رقم  70لمادة بالرجوع إلى نص ا  
بناء سكن ريفي  المحدد لمستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة القتناء سكن جماعي أو

                                                 
1- Alain Abihaidar ,la banque islamique ,essai d’intégration dans un système juridique de type 

occidental, thèse pour le doctorat de l’université de Paris ІІ, arrêté le 23/11/1988 présenté et 

soutenue 18/ 03/1991,Pantheon-Assas-Paris ІІ, p562.  

وهذا يقتضي إعادة النظر في القوانين المنظمة  الشريعة اإلسالمية،كدولة إسالمية يمنع علينا إصدار أي تشيع يخالف أحكام   -2
ويرى أالن أبي  للبنوك التقليدية المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية، كون الشريعة اإلسالمية هي مصدر من مصادر القانون،

إتباع التطور أو نوك وفقا لهذه األحكام حيدر أن البلدان اإلسالمية مخيرة بين إتباع الشريعة اإلسالمية ووضع إطار قانوني للب
واإلسالم  ينتهك أحكام الشريعة اإلسالمية وهي مصدر من مصادر القانون، الغربي في وضع نظام قانوني المحدد للبنوك حتى ولو

 دين الدولة. هو
Alain Abihaidar ,op cit, pp 11-563.  

3-ibid,p561. 

فردي في شكل مجمع موجه للطالبين  أوينجزه المتعهد بالترقية العقارية جماعي يقصد بالسكن الترقوي المدعم سكن جديد  -4
المعدل  98/78/9760، المؤرخ في 090-60المؤهلين للحصول على المساعدة التي تمنح في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

عدة المباشرة الممنوحة من الدولة الذي يحدد مستويات المسا 70/67/9767المؤرخ في  900-67والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
عمال بالمادتين  ،ل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدةأو بناء سكن ريفي ومستويات دخالقتناء سكن جماعي 

 .98/78/9760المؤرخة في  06من هذا المرسوم، ج ر العدد  70و 70
طابع الصناعي والتجاري المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم يعتبر الصندوق الوطني للسكن من األشخاص العامة ذات ال -5
نشاء       69/70/6886المؤرخ في  86-600 المتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، وأيلولة أمواله وا 

سوم التنفيذي رقم حدد قانونه األساسي بموجب المر  606،ص 98/70/6886، المؤرخة 90الصندوق الوطني للسكن، ج ر العدد 
، يوجد مقره في مدينة الجزائر العاصمة ويعمل تحت وصاية 606، ص 90، ج ر العدد 69/70/6866المؤرخ في  86-600

المعدل والمتمم  66/70/6880المؤرخ في  666-80من المرسوم التنفيذي رقم  76الوزير المكلف بالسكن عمال بنص المادة 
 .99،ص 90/70/6880، المؤرخة في 09عدد ، ج ر ال600-86للمرسوم التنفيذي 
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ال يمكن للشخص أن :» (1)ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة 
 منوحة من الدولة إذا كان:يطلب مساعدة المباشرة الم

 يملك عقار ذا استعمال سكن ملكية تامة. -
ملك قطعة أرض صالحة للبناء إال إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة  -

 المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي.
سكن اجتماعي  يع باإليجار أوسكن تم اقتناؤه في إطار الب استفادة من سكن عمومي إيجاري أو -

تهيئة السكن وفي حالة إذا كان الطالب مستأجر  إعانة عمومية في إطار اقتناء أوبناء أو تساهمي أو
السكن عمومي إيجاري فإنه ال يمكنه االستفادة من المساعدة المباشرة إال بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى 

 «.بالهيئة المؤجرة. كما تخص هذه الشروط زوج الطال
عليه االستفادة من المساعدة المالية الممنوحة من الدولة ال يحرم المستفيد من الحصول  و 

على تخفيض في نسب الفائدة على القرض الممنوح من طرف البنوك والمؤسسات المالية التي سبق 
 .900-67من المرسوم التنفيذي رقم  78التفصيل فيها عمال بنص المادة 

عليه أن يقدم طلبه بواسطة المرقي العقاري الذي  لشروط المذكورة أعاله،على من تتوفر فيهم ا 
، يتكون من وثيقة تقنية تبين متطلبات (2)يجمع طلبات جماعة المالكين ليقدمها للصندوق مرفق بملف

المشروع، نسخة من سجل التجاري، نسخة من موافقة مستخرجة من طرف المصالح التقنية للوالية، 

                                                 

المؤرخ في  090-60المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  08، ص 70/67/9767المؤرخة في  06ج ر العدد  -1
 .98/78/9760المؤرخة في  86،ج ر العدد 98/78/9760
ائم على مستوى الصندوق الوطني للسكن مما غير أن الواقع العملي يظهر تماطل في دراسات الملفات والتصديق على القو  -2

يصعب استفادة المرقي العقاري من هذا الدعم بسرعة وهذا ما جاء في محضر الجمعية العامة السادسة الصادرة عن صندوق 
، وهذا التأخر يرجع لتأخر رد على طلب المعلومات من المحافظات 98، ص 98/67/9770اإلثنين  الضمان والكفالة المتبادلة،

 00يوم إذا كان المعني بالطلب يقيم في نفس الوالية و 07ز بكثير أجال الرد، الذي هواو العقارية في إطار معالجة الملفات وتج
، وزارة المالية المديرية العامة لألمالك الدولة، 98/70/9766المؤرخة في  0000يوم إذا كان يقيم خارجها عمال بالتعليمة رقم 

 .686، ص 9769لسنة مجموع النصوص القانونية 
إضافة إلى باقي أنواع السكن األخرى المدعمة الشهادة السلبية         لمترشحين الكتساب سكن ترقوي مدعمغير أن طلب ا 

 (CF1bis على مستوى المحافظة العقارية في تزايد، مما شكل ضغط كبير وتأخر أكبر في الرد وتسليم هذه الشهادة )،هدف ب و
راءات اإلدارية أنشأ جهاز خاص يتكفل بذلك، ويقتصر فقط على المترشحين المستفيدين نهائيا في هذا اإلطار تخفيف من هذه اإلج

مع وضع حد لعالقة المواطن مع اإلدارة، لتكون العالقة مباشرة مع صندوق الوطني لدعم السكن لتسلم له هذه الشهادة ضمن 
حسب التعليمة رقم  طاقة التعريف الوطنية للمعني المستفيد من هذه الشهادةاآلجال المحددة أعاله، تبعا لمكان التي أعدت فيه ب

 –منشورات -وزارة المالية المديرية العامة ألمالك الدولة مجموعة النصوص )تعليمات  98/70/9766في  المؤرخة  0000
 .688، ص 9766مذكرات( لسنة 
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وثيقة تبين برنامج أشغال المتطلبة إلنجاز المشروع مع ملء استمارة تعهد ونسخة من  شهادة التعمير،
دفتر الشروط والوثائق التي تتطلبها الهيئات المحلية وفقا للتعليمات من الهيئات  الموافقة واالتفاقية أو

 .(1)المختصة
المستحق لكل مشتري ليقوم الصندوق بدراسة هذه الملفات ويمنح الوزير المكلف بالسكن الدعم  

من قائمة جماعة المالكين للعقار، مع إمضاء اتفاقية مع المرقي العقاري حول مبلغ المقدر دفعه على 
 .(2)شكل دعم مالي وكيفيات دفعه التي تكون حسب مراحل تقدم األشغال في حساب المرقي العقاري

بة للسكن الترقوي المدعم فردي في شكل مجمع بالنس يقدر مبلغ الدعم القتناء سكن جماعي أو 
(LPA كأقصى حد )دج إذا كان دخل الفرد مرة واحدة من األجر الوطني األدنى  077.777

لى  المضمون وأقل من أربع مرات األجر الوطني األدنى المضمون أو دج إذا  077.777يساويها، وا 
ات الحد األدنى لألجر كان دخل الفرد يتجاوز أربع مرات الحد األدنى لألجر الوطني وأقل من ست مر 

 .(3)يساويها الوطني المضمون أو
ال يمكن منح هذه المساعدة المالية للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن  

من القرار الوزاري  70واقتنائه أربع مرات مبلغ المساعدة المالية المحددة قانونا عمال بنص المادة 
 .(4) 60/78/6977المشترك المؤرخ في 

تساهم هذه المبالغ المدفوعة في شكل دعم مقدم من الدولة غير مسترد في تفصيله جزء من  
 ذمة العقار المباع، كما يسمح لذوي الدخل المحدد بالحصول على مساعدة مالية تدعم القدرة الشرائية.

                                                 

د لشروط وطريقة دفع المساعدات المالية المقدمة من الصندوق المحد 96/70/979المؤرخة في  660التعليمة الوزارية رقم  -1
، المعدل للقرار الوزاري المشترك  09، ج ر العدد 78/70/9779الوطني للسكن بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

لمحدد لقواعد ا 70/67/6880المؤرخ في  076-80المحدد لطريقة تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  60/66/9776المؤرخ في 
 .68تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر، ج ر العدد 

2- Guide de l'urbanisme, op cit, P 203- 204- 205. 

المؤرخ في  090-60من المرسوم التنفيذي رقم  900-67من المرسوم التنفيذي رقم  70المعدلة لنص المادة  70المادة  -3
 .900-67ل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، المعد 98/78/9760
، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ 79/76/9778من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  70التي عدلت المادة  -4

 الذي يحدد قواعد 60/67/6880المؤرخ في  076-80الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  60/66/9777في 
،حذفت الفقرة الثالثة  76/67/9778الصادرة في  80تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر،ج ر العدد 

عندما يوجد المسكن في الواليات الجزائر ووهران وقسنطية وعنابة وتيبازة وبومرداس والبليدة، فإن » من هذه المادة التي تنص:
 «.أعاله 70مس مرات المبلغ األقصى للمساعدة المحددة في المادة ز خاو تكلفة إنجاز ال يجب أن تتج
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دم من طرف يستفيد أيضا العمال األجراء إضافة إلى الدعم المالي لألسرة من إعانة مالية مق 
الذي يهدف إلى تمويل األعمال الرامية  (1)(FNPOSالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية )

-88من المرسوم التنفيذي رقم  70إلى ترقية السكن االجتماعي لصالح هذه الفئة وقد حددت المادة 
 مهامه المتمثلة في ترقية السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء. 00
اهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات االجتماعية في مس -

مجال ترقية السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء والتأكد من اإلنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم 
 الصندوق في تمويلها ضمن هذا اإلطار.

كن االجتماعي لصالح العمال األجراء السيما جمع حصة تعبئة كل موارد التمويل من أجل ترقية الس -
 صندوق الخدمات االجتماعية.

 القيام بكل األعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال األجراء. -
كل دراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن االجتماعي لصالح العمال  -

 األجراء.
من  70المعدلة لنص المادة  980-60من المرسوم التنفيذي رقم  70مادة وأضافت نص ال          

القيام بكل األعمال وتعبئة كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسير  00-88المرسوم التنفيذي رقم 
 هياكل الراحة واإلستجمام لصالح العمال األجراء.

العمال األجراء ماليا في  ما يهمنا مما سبق أن الصندوق يلعب دورين مهمين من جهة يدعم 
دج ومن جهة أخرى يقوم بإنجاز سكنات ومحالت  077.777شراء سكنات اجتماعية بمبلغ يصل إلى 

في غياب مرقين عقاريين » تجارية وبيعها لفائدة األجراء، فحسب تصريح المدير العام للصندوق:
                                                 

المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات  79/70/6860المؤرخ في  68-60المنشأة بموجب القانون رقم  -1
غاية طرق تنظيمه وسيره إلى ، لكن لم تحدد 6607ص  70/70/6860،المؤرخة في 96( ج ر العدد FNPOSاالجتماعية )

المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني  6888فيفري  70المؤرخ في  00-88بموجب المرسوم التنفيذي رقم  6888سنة 
المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  70، ص 70/79/6888، المؤرخة 78لمعادلة الخدمات االجتماعية وسيره، ج ر العدد 

ق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية وسيره،ج ر العدد المتعل 0/79/6888المؤرخ في  980-60رقم 
 .60/67/9760المؤرخة في  00

من  79وهي مؤسسة عمومية ذات تسير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي عمال بنص المادة  
الحماية االجتماعية تمسك حساباتها في الشكل التجاري ، موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف ب980-60المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  90/79/6886المؤرخ في  67-86وقد حددت طبيعتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
نص ، ويقع مقرها بالجزائر العاصمة عمال ب60، ص 70/70/6886، المؤرخة في 69المذكور أعاله، ج ر العدد  88-00

 .00-88من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة 
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، هذا (1)«ذه السكنات بأنفسنايقومون بإنجاز سكنات بأسعار التي نحددها، فإننا نستمر في إنجاز ه
ربما يفسر إبقاء المشرع على عملية اإلنجاز التي تهدف لتلبية الحاجات الخاصة التي تهدف لتحقيق 

أن الصندوق بهذه العملية يجعله  للتعاونيات العقارية، غير 70-66الربح بالرغم من إلغاء القانون رقم 
رف له بهذه الصفة ولم يمنحه االعتماد لممارسة يكتسب صفة المرقي العقاري، لكن المشرع لم يعت

،التي تقتصر فقط على المرقين (2) 70-66نشاطات الترقية العقارية في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 
العقارين المعتمدين المقيدين في الجدول الوطني للمرقين العقارين، ومن هنا نرى أن تطبيق أحكام هذا 

يكتفي بدعم القدرة الشرائية  السكنات عن طريق مرقي عقاري معتمد أو القانون يسمح للصندوق بإنجاز
 للعمال األجراء ما لم يقتضي المشرع في المراسيم التنظيمية خالف ذلك.

( يحظى بتسهيالت مالية ودعم من قبل الدولة دون LPAنخلص أن السكن الترقوي المدعم ) 
وهذا يرجع الهتمام  فقط في القروض المسيرة،( الذي يكون للمستفيد منه الحق LPالسكن الترقوي )

الدولة بذوي الدخل المحدود وتحسين قدراتهم الشرائية، غير أن هذا التفريق حرم الهيئات التي يكون 
 دخلها ست مرات الحد األدنى لألجر الوطني المضمون من االستفادة من سكنات المدعمة .

شجع المستثمر مع ضرورة مراقبة تكلفة برأينا أن كل الصيغ بحاجة إلى تسهيالت مالية ت
السكن ومنع المضاربة فيها دون اإلخالل بأحكام تشجيع المنافسة المشروعة وضبط االئتمان حسب 

 األسعار التجارية دون مبالغة في ذلك بهدف التخفيف من الطلب المتزايد على السكنات المدعمة.
نجاز وضمان عملية االنجاز والتعاقد مع يبقى على المرقي العقاري بعد توفير العقار محل اإل 

االلتزام بالنظام العام  المتدخلين في عملية االنجاز وتوفير رأس المال الكافي لتمويل المشروع العقاري،
العمراني عند وضع التصاميم وتنفيذه بما ال يخالف مخططات التعمير والقواعد العامة للتهيئة                

 لى عقود التعمير المطلوبة قبل االنطالق في أشغال البناء.والحصول ع والتعمير،
 
 
 
 
 

                                                 

 .096ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -1
 .70-66من القانون رقم  80المادة  -2
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 المبحث الثاني
 االلتزام باحترام النظام العام العمراني

إن تزايد الطلب على السكنات وارتفاع نسبة الثمن بالمناطق الحضرية يتطلب العمل على   
حاولة تصنيف التوازن بين توفير رصيد عقاري كافي والتخطيط من أجل عقلنة استعمال األراضي وم

 العرض والطلب لتخفيف من وطأة العجز المتزايد.
وبهدف التصدي لإلشكاالت التي تعترض مشاريع الترقية العقارية، وجب على الدولة التعرف           

، ووضع خطة محكمة تعطي الحق في البناء مع (1)على الوضعية الحالية وترقب الوضعية المستقبلية
نسابية الحركة العمرانية الحرص على  تطبيق قواعد الضبط العمراني، وتحينه وفقا لرؤية تؤمن سيولة وا 

ضفاء نوع من المرونة على التدبير العمراني بما  وتجنب طابع الجمود والتشدد الذي قد يميزها، وا 
 .(2)يشجع عمليات البناء ويواجه التجاوزات المعمارية في نفس الوقت

الزمة وااللتزام باحترام القواعد العامة للتهيئة والتعمير وما تفرضه من مع توفير الخدمات ال  
دماج الطاقة المتجددة  تدابير بهدف حماية البيئة والبحث عن إمكانية التنمية اإلسكانية المستدامة وا 

 مستقبال ومطابقتها للمخططات التعمير والرخص اإلدارية المتحصل عليها.
فته الملزم بالبناء احترام النظام العام العمراني الذي نقصد من لهذا على المرقي العقاري بص 

تطوير وسائل توفير سكنات احترمت فيها  خالله اإللتزام بتطبيق هذه القواعد والقيود والسعي نحو
مخططات وعقود التعمير ومعايير الرفاهية والجمالية المطلوبة، وبناء عليه سنقسم هذا المطلب إلى 

 فرعين:
 ألول: احترام مخططات وقواعد التهيئة والتعمير.المطلب ا-
 المطلب الثاني: استخراج عقود التعمير المطلوبة.-
 
 
 

                                                 

لى، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء، المغرب و الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكن، الطبعة األ -1
 .660، ص 9777لسنة 

كراهات الواقع، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سبتمبر/ ديسمبر  أحمد -2 مالكي، سعيد البوطاني، إدارة التعمير وا 
 .80ص  ،9770، تصدر كل شهرين، دار النشر المغربية، المغرب،9770
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 المطلب األول
 التعميرو قواعد التهيئة و احترام مخططات 

بالنظر للدور الذي تلعبه نشاطات الترقية العقارية في مجال العمران تدخل المشرع لضبط  
بناء والنظام العام العمراني الذي يبين القيود الواردة على هذا الحق، عملية التوفيق بين الحق في ال

بما يحقق النظام العام االقتصادي واالجتماعي،  (1)وكيفية استعمال المساحات العقارية الموجهة للبناء
 والمراسيم التنظيمية المطبقة له خصوصا. 70-66من خالل قواعد التعمير عموما وأحكام القانون رقم 

بعد الحصول  (2)يث ألزم المرقي العقاري باحترام مخططات والقواعد العامة للتهيئة والتعميربح 
المسبق على الرخص المطلوبة قانونا مع الحفاظ على التوازن اإليكولوجي عندما تكون في المواقع 

من  66و 70عمال بنص المادة  (3)الطبيعية والمواقع األثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها المجاورة 
 -69من دفتر الشروط المحدد في ملحق المرسوم التنفيذي رقم  67والمادة  70-66القانون رقم 

نجاز (4)60 ، مع األخذ بعين االعتبار االنسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي عند تصميم وا 
روط النموذجي من ملحق دفتر الش 78من نفس القانون والمادة  67و 76البنايات عمال بالمواد 

 .60-69المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
يقصد بقواعد التهيئة والتعمير مجموعة القواعد العامة المنظمة لفن ترتيب المباني للمدينة   

وضواحيها والشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء بهدف تحقيق التوسع العمراني مع حماية 

                                                 

، كتاب المؤتمر الوطني حول الترقية 70-66بوزيان عليان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية رقم  -1
 .90العقارية، المرجع السابق، ص 

يخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير المحدد :» 70تنص المادة  -2
 في التشريع المعمول به، وكذا أحكام هذا القانون.

 «.وع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانوناال يمكن تشييد أي مشر  

ال يمكن إنجاز إال مشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص :» 66تنص المادة  -3
 المسبقة والمطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، والسيما منها:

الطبيعية تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع أهداف الحفاظ على توازنات اإليكولوجية عندما تكون في المواقع التي  -
 «.األثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها المجاروة والمواقع

نجاز مشاريعه  يتعين على المرقي العقاري في إطار تصميم:» 60-69من الملحق المرسوم التنفيذي رقم  67تنص المادة  -4 وا 
العقارية احترام القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به، وااللتزام بمضمون مخططات التهيئة 

 .66، ص 98/79/9769، الصادرة في 66، ج ر العدد «والعمران المصادق عليها قانونا
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، وحماية األراضي الفالحية والغابية (1)تاريخية ثقافية أو طبيعية أوالمناطق التي تتوفر على منجزات 
من  78، 70، 70والمساحات الخضراء وغيرها من المناطق ذات المميزات البارزة عمال بالمواد 

 .(2) 98- 87القانون رقم 
علقة يعرف قانون التعمير في التشريع الفرنسي بأنه مجموعة القواعد واألحكام المرتبطة والمت  
عطاء شكل العمران بما يحقق (3)يسعى للتطور الفيزيائي للمدن والتطور العمراني، وهو بالتهيئة ، وا 

المصالح المشتركة للمواطن حسب السياسة العامة للمدن التي تهدف لتنظيم المدن وحق البناء 
ر االقتصادي، ويدعم علم يجمع بين العلوم القانونية والعلوم العمرانية بما يحقق التطو  ، فهو(4)عليها

ثقافة الحفاظ على اإلقليم، واالستعمال الحسن للوعاء العقاري،مع احترام مجاالت تخصيصه،والتقيد 
 .(5)بمبادئ حماية البيئة

لقد حرصت الجزائر هي األخرى على تهيئة المدن والتنسيق بين أقليهما المختلفة لنعيش   
، تعمل التهيئة (6)شاء المرصد الوطني للمدينةضمن مدينة حيوية متناسقة ومنسجمة من خالل إن

العمرانية في المدن على حل المعادلة التي تقضي بالتوفيق بين المستلزمات الطبيعية والمحددات 
 العمرانية وبين حاجات السكان بهدف إحداث توازن وتكامل والتنسيق بين المدن.

                                                 

ة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية ، رخصة البناء كأداة لحماية البيئمنصور مجاجي -1
 .690، ص 9769الحقوق والعلوم السياسية، السنة 

 .00المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، ج ر، العدد  76/69/6887المؤرخ في  98-87القانون رقم  -2
3- Patrick Gerard, Pratique du droit de l'urbanisme, op cit, P 10. 

4- Henri Jacquot- Françoit Priet, op cit, P 06- 08- 12. 

5- Djillali Adja, Bernard Drobenko, op cit ,pp 24- 25. 

 60المتضمن قانون التوجيهي للمدنية، ج ر العدد  97/79/9778المؤرخ في  78-78من القانون رقم  78تنص المادة  -6
ينشأ مرصد وطني للمدنية يدعى في صلب النص: "المرصد الوطني"، يلحق المرصد الوطني »  :69/70/9778الصادرة في 

 للمدنية بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام اآلتية:
 متابعة تطبيق سياسة المدنية -
 إعداد دراسات حول تطوير المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم  -
 مدن وضبطها وتحيينهاإعداد مدونة ال -
 اقتراح كل تدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدنية على الحكومة -
 ن الدولي في ميدان المدينةاو المساهمة في ترقية التع -
 اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن مع الحكومة -
 ية سياسة وطنية للمدنية متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في إطار ترق -

 «.تحدد تشكيلة المرصد الوطني وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم     
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أسلوب استراتيجي ذي بعد  لتحقيق هذه األهداف وجب التدخل للسيطرة على المجال ضمن 
آن ومستقبلي ومحدد زمنيا مع وضع حدود لتهيئة األراضي من خالل مخططات التعمير ومراقبة حدود 

مرخص به، مع تبيان االرتفاقات اإلدارية العامة ومخططات النقل والمرور مع  استغاللها وفقا لما هو
على احترام شروط شغل األراضي وقواعد المحافظة على الموارد النادرة والمناطق المحمية،والحرص 

، (1)تهيئة اإلقليم التي تبين اإلطار الجغرافي وكيفية التوزيع العادل للبشر واألنشطة على اإلقليم الوطني
بهدف توجيه المخططات والبرامج االستثمارية في هذا المجال بما يستجيب مع التضخم السكاني مع 

، والعمل على تغليب المصلحة (2)المناطق اقتصاديا وتكنولوجيا تفعيل جاذبية اإلقليم من خالل تهيئة
العامة للمواطن وفي هذا اإلطار نص المشرع على إمكانية التصريح بالصالح العام لمشاريع الترقية 

وجهتها وفي هذه الحالة يمكن لها االستفادة من إعانة الدولة عمال بنص  العقارية حسب طابعها و/ أو
 .70-66انون رقم من الق 60المادة 

-79كما وجب مراعاة سياسة المدينة عند تحديد المشروع العقاري وفقا ألحكام القانون رقم  
 78-78، وقانون رقم (3)المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها 96/70/9779المؤرخ في  76

توسع الحضري ، يهدف تنظيم ال(4)المتضمن قانون التوجيهي للمدينة 97/79/9778المؤرخ في 

                                                 

1- Henri Jacquot- Françoit priet,op cit, P 11. 

التي تشمل إعادة تصحيح واسعة تشمل جميع قطاعات الحياة في  9777تماشيا مع سياسة المتبعة من قبل الدولة منذ سنة  -2
هة االستحقاقات الكبرى للمستقبل من خالل تنظيم اإلقليمي التي تعمل على إعادة التوازن لالختالالت في تموقع بالدنا، ومواج

السكان وخلق جاذبية في المناطق الريفية والجنوب والحفاظ على رأس المال الطبيعي والثقافي للبالد، وهذا ما جاء في ملخص 
المتضمن المصادقة على المخطط  98/78/9767المؤرخ في  79-67نون رقم المخطط الوطني للتهيئة والتعمير بموجب القا

ن خلق برامج سكنية ريفية يساهم في دعم المشاريع 06/67/9767، الصادرة في 86ر العدد  لتهيئة اإلقليم،ج الوطني ، وا 
 مناطق الجنوب. ية فياو الفالحية بتقريب الموطن منها وتشجيع استصالح األراضي الصحر 

عقيلة عبدلي، إسهام التنمية الريفية في الحد من أزمة السكن، الملتقى الدولي حول أزمة قطاع السكن في  ،رزاق وعزيزعبد ال -
 .66، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة يحي فارس بالمدية، ص 9769ماي  70و 79الدول العربية آفاق وواقع 

 .60/70/9779المؤرخة في 00ج ر العدد  -3
القليلة الكثافة السكانية تخفيفا من الضغط على المدن  أوويهدف هذا القانون إلى برمجة مشاريع إسكانية في المناطق الخالية  

الكبرى وينشأ لكل مدينة جديدة مخطط تهيئة المدنية الجديدة، كما يتم إعداد مخطط توجيهي لتهيئة فضاء المدن الكبرى طبقا 
المحدد لشروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة  76/79/9769المؤرخ في  80-69يذي رقم مقتضيات المرسوم التنف

 .70/70/9769الصادرة في  60ج ر العدد  فضاء المدنية الكبيرة والموافقة عليه،
 .69/70/9778المؤرخة في  60ج ر العدد  ،78-78من القانون رقم  96المادة  -4
والتي  78-78من القانون رقم  68مدينة وضع المشرع جملة من المخططات حددتهم المادة من أجل ضمان نجاح سياسة ال -

 تمثل أدوات التخطيط المجالي والحضري وهي المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم، المخطط الجهوي لجهة البرنامج، المخططات
 =خطط التوجيهي للتهيئة والعمران، مخطط شغلالتوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى، مخطط تهيئة اإلقليم الوالئي، الم
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وتوجيهه والتخفيف من الضغط حول المدن الكبرى بتقليص الفوارق بين األحياء وترقية الخدمة 
عادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني  العمومية ووسائل النقل والقضاء على االختالالت الحضرية وا 
 اء.تفعيل وظيفته، مع الحفاظ على المساحات العمومية والمساحات الخضر  هو وتحديث

لهذا عمد المشرع إلى وجوب مراعاة توجهات أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم والتنمية 
المستدامة عند وضع أدوات التهيئة والتعمير وهي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 

ملزم بالتقيد بهذه األراضي وفي غيابهما وجب تطبيق القواعد العامة للتهيئة والتعمير، والمرقي العقاري 
سنتناول  و فيمايليلى توفير جميع هذه المعطيات، األحكام عند إعداده للمشروع العقاري والحرص ع

المخططات العمرانية ثم القواعد العامة للتهيئة والتعمير والتركيز على مدى احترامها لمتطلبات البيئة 
 والتنمية المستدامة.

 الفرع األول
 المخططات العمرانية

الذي يحدد   90/76/9760المؤرخ في  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08نص المادة ت 
يتناول تحضير الطالب مدى مطابقة مشروع البناء :»(1)كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

لتوجيهات مخطط شغل األراضي أوفي حالة عدم وجوده لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 ...«.ليمات المنصوص عليها تطبيقا لألحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير للتع و/ أو

من خالل استقرائنا لنص هذه المادة يتبين أن المخططات العمرانية المعتمدة هي كل من  
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل األراضي، وكل مشروع عقاري مخالف لتوجيهات 

                                                                                                                                                    

األراضي، مخطط تهيئة المدينة الجديدة، المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصالحها، مخطط الحماية واستصالح المواقع =
 األثرية والمنطقة المحمية التابعة لها، المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية.

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير                90/76/9760المؤرخ في  68-60ي رقم من المرسوم التنفيذ 08المادة   -1
 608-86من المرسوم التنفيذي رقم  06جاءت معدلة ومتممة لنص المادة  69/79/9760الصادرة في  70وتسليمها،ج ر العدد 

تجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة ال 76/70/6886المؤرخ في 
 68-60، والمالحظ أن المرسوم التنفيذي رقم 6886/ 76/78الصادرة في 98المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج ر العدد 

مية واختصرت تس 608-86قد ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  أعاد تنظيم أحكام تحضير عقود التعمير وتسليمها،وبهذا فهو
 الشهادات والرخص المطلوبة في عقود التعمير.
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، وفي حالة انعدامهما تبطق القواعد العامة (1)طين ال يمكن أن يحصل على رخصة البناءهذين المخط
 للتهيئة والتعمير وعلى هذا األساس تكون دراستنا كما يلي:

 (:PDAUالتعمير )و مخطط التوجيهي للتهيئة  -أوال
لقانون نظم المشرع الجزائري أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بصفة عامة بموجب ا 

 رقم من القانون 68، حيث عرفته نص المادة (3) 600-86، والمرسوم التنفيذي رقم (2)98-87رقم 
أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري يحدد التوجهات األساسية للتهيئة العمرانية  هو:»87-98

مية ويضبط الصيغ البلديات المعنية، آخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التن أو للبلدية
 «.المرجعية لمخطط شغل األراضي

( الذي يحدد التوجيهات PUDيعتبر هذا المخطط أداة لتحديث المخطط العمراني الموجه ) 
، على ضوء (4)العامة األساسية للتهيئة والتعمير وأفاق التنمية العمرانية والمناطق التي سوف يطبق فيها

ة والتعمير والمخطط الوطني والجهوي للتهيئة العمرانية وتهيئة مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئ
اإلقليم ومخططات التوجيهية للمدينة، باإلضافة إلى ضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي 

، (5)مجموع البلديات حسب القطاع الذي يبين التخصص العام لألراضي على مجموع التراب البلدية أو
نية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة موقع التجهيزات الكبرى والهياكل ويحدد توسع المباني السك

 .(6)األساسية ومناطق التدخل في األنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها
كما يهدف إلى تحديد المناطق العمرانية وتطويرها وتحديد المشاريع ذات المصلحة العامة،  

قطاع، وبالرجوع  األراضي التي يسمح بها في كل منطقة أووتقسيم هذه المناطق وتحديد طبيعة شغل 
تعرف القطاع على أنه جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع  98-87من القانون رقم  68إلى نص المادة 

 تخصيص أرضية الستعماالت عامة وأجال محددة للتعمير بالنسبة لقطاعات التعمير.

                                                 

 .676، المرجع السابق، ص منصور مجاجي -1
 المتعلق بالتهيئة والتعمير 98-87من القانون  07إلى نص المادة  68من نص المادة -2

يئة والتعمير المحدد إلجراءات إعداد المخطط التوجيهي للته 96/70/6886المؤرخ في  600-86المرسوم التنفيذي رقم  -3
موجب المرسوم التنفيذي رقم بالمعدل والمتمم ، 6886/ 78/ 76ي الصادرة ف 98والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق، ج ر العدد 

 .9770/ 78/ 66الصادرة في  89، ج ر العدد 67/78/9770المؤرخ في  70-060
 .98-87من القانون رقم  70نص المادة  -4
 نون.من نفس القا 66نص المادة  -5

 .600، ص 9770والتوزيع، الجزائر، سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر -6
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تلك  وهي المناطق التي عمرت من قبل أوإلى القطاع المعمر، المناطق العمرانية قسم ت
، يعمل المخطط التوجيهي 98-87من القانون رقم  97المجهزة الستقبال البناء ما عمال بنص المادة 

عادة البناءات أو دخال تعديالت في خصائص القطاع وا  تصنيف  على تهيئة هذه المناطق وتعميرها وا 
 تدابير الحماية للمناطق.

لتعمير، تشمل القطاعات المخصصة للتعمير أو المبرمجة للتعمير على والقطاعات المبرمجة ل
والمتوسط في آفاق عشر سنوات حسب جدول األولويات المنصوص عليها في  األمدين القصير

، 98-87من القانون رقم  96المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وهذا ما نستشفه من نص المادة 
 ي فالحية إلى أراضي قابلة للتعمير حسب مستوى التجهيز.وهنا يمكن أن يسمح بتحويل أراض

من نفس القانون األراضي  99وقطاع التعمير المستقبلي وتشمل في مفهوم نص المادة  
المنصوص عليها في  المخصصة للتعمير على المدى البعيد في أفاق عشرين سنة بحسب اآلجال،

ا إلى أن يرفع خالل هذه اآلجال، باستثناء المخطط، ومؤقتا فهي خاضعة النعدام حق البناء عليه
المرخص بها من قبل الوالي بناء على طلب معلل من  البناءات المخصصة للمصلحة الوطنية أو

 رئيس البلدية.
من نفس القانون وهي أراضي  90أما القطاعات غير قابلة للتعمير التي نصت عليها المادة  

لحاالت المحددة التي تتناسب مع االقتصاد العام لهذه غير قابلة للبناء عليها، باستثناء بعض ا
المناطق، وهي مجاالت تخصيص في حاالت استعمال مثل األراضي الفالحية والسياحية 

التي تنص  60/76/6880المؤرخة في  70والغابية...الخ، وبهذا الصدد صدرت تعليمة رئاسية رقم 
درة عن رئيس الحكومة المؤرخة في على ضرورة حماية األراضي الفالحية والتعليمة الصا

 .(1)المتعلقة بحماية األراضي ذات الطابع الفالحي والغابي 60/70/6888
يتم إعداده بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتبليغه لكل الهيئات المختصة والمعنية  

الموافقة عليه  ودراسة، ويتم (2)خالل ستين يوما من أجل تدوين مالحظاتها ويكون محل تحقيق عام
بقرار مشترك بين وزير  بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي، والمصادق عليه من قبل الوالي أو

المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي حسب ما تقتضيه نص المادة 

                                                 

 .87ي ، المرجع السابق، ص او عايدة مصطف -1
2- Djilalli Adja, op cit, P 142 -143. 

 .600-86من المرسوم التنفيذي رقم  78إلى  70 من المواد -
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ليوضع  600-86يذي رقم ،وفقا إلجراءات المحددة في المرسوم التنف98-87من القانون رقم  90
تحت تصرف الجمهور وينشر في األماكن المخصصة للمنشورات الخاصة بالمواطنين قصد اإلطالع 

 عليه وتبليغه لجميع الهيئات المعنية به.
 (:POSمخطط شغل األراضي ) -ثانيا

بموجب المرسوم  98-87من القانون رقم  06إلى  96نظم المشرع أحكامه في المواد من  
يحدد :» 98-87في فقرتها األولى من القانون رقم  06، عرفته نص المادة (1)606-86ذي رقم التنفي

مخطط شغل األراضي بالتفصيل في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام 
 «.األراضي والبناء

نايات يحدد قواعد وحقوق استخدام األراضي والبناء من حيث الشكل الحضري للب وعليه فهو 
ومظهرها الخارجي، وحقوق االرتفاق الواردة عليها، والكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به 
والمساحات العمومية والخضراء وارتفاقات الشوارع ومواقع األراضي الفالحية الواجب حمايتها والمناطق 

 .(9)والتعمير يهي للتهيئةالصناعية والغابية في إطار احترام القواعد الذي تضمنها المخطط التوج
مرخص في أعمال البناء فال بد من االنسجام المطلق مع  حيث أن هذا المخطط يحدد ما هو 

ما تضمنه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وعدم وجود تضارب بين المخططين باعتبارهما 
ده لمشروعه العقاري بهدف وسيلتان مكملتان لبعضهما البعض، ويستند إليهما المرقي العقاري عند إعدا

 تنظيم قرارات التعمير الفردية وجعلها متطابقة مع أهداف وتوجهات المشروع المحلي للتهيئة والتعمير.
ويتم إعداده بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا لإلجراءات المحددة في المرسوم   

لشعبي البلدي،واشترط المشرع عند ، بعد إجراء مداولة من طرف المجلس ا606-86التنفيذي رقم 
تحضير هذا المخطط اخضاعه الستشارة واسعة محاوال إشراك الجميع من مختلف الهيئات 

دراج مقترحاتهم (0)والمؤسسات والمجتمع المدني والجمهور لتمكينهم من التعبير عن انشغاالتهم وا 

                                                 

المحدد إلجراءات إعداد مخطط شغل األراضي والمصادق عليه  96/70/6886المؤرخ في  606-86رسوم التنفيذي رقم الم -1
، ج ر العدد 67/78/9770المؤرخ في  066-70ومحتوى الوثائق المتعلقة بها المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 . 9770/  09/ 11، الصادرة في89
 .  668المرجع السابق، ص ، منصور مجاجي - 5
بحيث يتم إشراك المؤسسات العمومية المشتركة بإطالع كل من رؤساء غرفة التجارة ورؤساء غرفة الفالحة ورؤساء المنظمات  - 2

 يوم لإلفصاح عن رغبتهم في المشاركة، إضافة للمصالح التابعة للوالية المكلفة 60المهنية ورؤساء الجمعيات المحلية، ولهم مهلة 
 =بالتعمير والفالحة والتنظيم االقتصادي والري والنقل واألشغال العمومية والمباني والمواقع األثرية والطبيعية، البريد والمواصالت،
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مرسوم، بعد ذلك يتم المصادقة من نفس ال 78، و76، 70، 78والمصادقة عليها قانونا عمال بالمواد 
من نفس  60عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي الوالي طبقا لنص المادة 

 .(1)المرسوم،ويبلغ إلى الوالي والهيئات المكلفة بالتعمير التابعة للدولة والغرفة التجارية 
 الفرع الثاني

 التعميرو القواعد العامة للتهيئة 

ات التهيئة والتعمير تطبق القواعد العامة المنظمة بموجب القانون رقم في حالة غياب أدو  
المحدد للقواعد العامة للتهيئة  96/70/6886المؤرخ في  600-86والمرسوم التنفيذي رقم  87-98

والتعمير والبناء، بحيث تهتم هذه القواعد بتنظيم الحق في البناء والذي حرص المشرع على احترامها 
وعدم االضرار بالبيئة استنادا لنص  ترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناءفي نشاطات ال

 . 70-66من القانون رقم  70المادة 
وعليه سنتطرق أوال لمضمنون القواعد العامة للتهيئة والتعمير والقيود الواردة على حق البناء          

 يئة.ثم لإللتزام ممارسة حق البناء دون اإلضرار بالب

 التعميرو القيود الواردة على حق البناء في القواعد العامة للتهيئة  -أوال
للمرقي الحق في البناء غير أنه يتقيد بقيود المحددة في القواعد العامة للتهيئة و التعمير،      

 ال تكون قابلة للبناء إال القطع األرضية التي::» 98-87من القانون رقم  70حيث تنص المادة 
 ي تراعي االقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل األجزاء المعمرة للبلدية.الت -
التي تكون في الحدود المتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية عندما تكون موجودة على  -

 أراض فالحية.
التي تكون في الحدود المتالئمة مع ضرورة حماية التوازن الطبيعي عندما تكون موجودة في  -

 لمواقع الطبيعية.ا
 التي تكون في الحدود المتالئمة مع ضرورة حماية المعالم األثرية والثقافية. -

 «تضبط كيفيات هذه المادة عن طريق التنظيم.

                                                                                                                                                    

من المرسوم  76و 70البيئة والتهيئة العمرانية، السياحة والهيئات المكلفة بتوزيع الطاقة والنقل وتوزيع الماء حسب نص المادتين =
 .606-86رقم التنفيذي 

 .606-86من المرسوم التنفيذي رقم  68المادة  -1
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فهي تبين القيود الواردة على القطع األرضية القابلة للبناء، كما تحدد الشروط الواجب توفرها 
راني وموقعه والهندسة المعتمدة في تشيده وااللتزام بالنسيج في مشاريع البناء قصد تحقيق التوسع العم

العمراني وانسجام المنظر، وقد حرص المشرع الجزائري على تأكيد ذلك في مشاريع الترقية العقارية 
 من ملحق دفتر النموذجي المحدد لاللتزامات ومسؤوليات المهنية للمرقي 60بموجب نص المادة 

، مع السهر (2) 70-66من القانون رقم  67، والمادة (1) 60-69ذي رقم العقاري في المرسوم التنفي
من نفس  78واحترام المعايير المعمارية المعمول بها عمال بنص المادة  (3)على جمال اإلطار المبني

 المرسوم.
إضافة إلى االلتزام بالقوانين المتعلقة بحقوق الجوار واالرتفاق واالرتفاع وباألصول الفنية 

وااللتزام بصالحية مواد البناء ومطابقتها للمواصفات القياسية وموافق للشروط الصحية  (4)ءللبنا
من ملحق  68واالجتماعية الفنية وقد أكد المشرع هذا االلتزام على المرقي العقاري بموجب نص المادة 

ال مواد يتعين على المرقي العقاري السهر على استعم» التي تنص: 60-69المرسوم التنفيذي رقم 
 .(5)«بناء ذات جودة عالية تلبي المعايير المعمول بها

                                                 

ن على المرقي العقاري السهر على األخذ بعين االعتبار عييت:» 60-69من ملحق المرسوم التنفيذي رقم  60تنص المادة  -1
 «.لنوعية اإلطار المبني المتواجد فيما يخص فنه المعماري، وتنظيمه وتكيفه مع السياق العام

يجب أن يؤخذ في الحسبان االنسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة :» 70-66من القانون رقم  67لمادة ا -2
 «.البنايات التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاريأو للمجموعة العقارية األصلية عند تصميم البناية 

يتعين على المرقي العقاري السهر على جمال اإلطار المبني »:60-69من ملحق المرسوم التنفيذي رقم  78نص المادة  -3
المؤرخ في  70-76من القانون رقم  79، ويقصد بالمظهر الجمالي حسب نص المادة «واحترام المعايير العمرانية المعمول بها

تمام إنجازها، ج ر العدد  97/70/9776 انسجام األشكال » :70/76/9776صادرة في  00المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
من نفس القانون من الصالح  69، واعتبره في نص المادة «ونوعية واجهات البنايات بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية

ونشير أن في مختلف الدول بدأ من  ،العام الواجب المحافظة عليه وترقيته، ومراعاة جمال المبنى اهتمت به العمارة اإلسالمية
في مصر وحضارة ما بين النهرين واليوم هناك دول عربية تمنح جوائز عن مظهر البنايات مثل الدوحة عن تجميل المدن الفراعنة 

العربية للمهندسين المتخصصين في هذا المجال، وجوائز الصحة البيئية،وجوائز معمارية، وتحديد بصفة إلزامية دولة البحرين لون 
على مراعاة الرسم  لعاصمة خالفا لسكنات الخارجة عنها، وتعمل معظم القوانين الدوليةطالء واجهات السكنات المتواجدة في ا

اإلنشائي للمدن والمظهر الخارجي للمبنى ولونه ومنع التوسع العشوائي والتلوث البصري، ويرى خبراء البناء في أمريكا أن قانون 
 بيقها على كل بناية.البناء العالمي معروف باحتضانه التكنولوجيا الحديثة الواجب تط

 .86إلى  00، ص 9778مصر،  ممدوح محمد خيري هاشم، نظرات في قوانين المباني والعقارات، دار النهضة العربية، -
من ملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري المحدد بموجب  60تنص المادة  -4

يتعين على المرقي العقاري السهر على تنفيذ األشغال في ظل احترام األنظمة التقنية المعمول :» 60-69قم المرسوم التنفيذي ر 
 «.بها وكذا القواعد الفنية

وتنفيذ أشغال البناء المنشآت باإلسمنت المسلح حسب القرار المؤرخ في  DIRBE2مع مراعاة استعمال الوثيقة التقنية  -5
 .76/70/9766الصادرة في  07دقة على هذه الوثيقة التقنية التنظيمية، ج ر العدد المتضمن المصا 99/79/9766
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وتوفير أسباب الراحة وأداء المحالت المبينة للخدمات المطلوبة منه وهذا ما تضمنته نص        
يتعين على المرقي العقاري السهر على تكييف السكنات » من نفس المرسوم والتي تنص: 60المادة 

لمحلية والثقافية لموقع ضمان راحة ساكنيها حسب المواصفات ا وفق نمط العيش المحلي مع
احترام قواعد الحفاظ على األمن والصحة والوقاية من المخاطر الطبيعية المحتملة  و ،«المشروع
ومراعاة عدم تسبب أي  ، التي تمس بالصحة العمومية مثل الضجيج والدخان والروائح،(1)واألخطار

 .(2)عواقب ضارة بالبيئة

 االلتزام بعدم اإلضرار بالبيئة:-نياثا
تشترط القواعد العامة للتهيئة والتعمير لمنح رخصة البناء التأكد من تطبيق التدابير الضرورية 

          باآلثار التاريخية  بإصالحه أو لحماية البيئة السيما إذا كان البناء يخل بالمحافظة على المكان أو
والحفاظ على  الحضرية، ا يؤثر على المعالم والمناظر الطبيعية أوحجمه كان مظهرها الخارجي أو أو

فال يكون البناء في  ،(4)، والمحافظة على االقتصاد الفالحي(3)المعالم األثرية والمناطق المحمية
وأصبحت  غير أن الواقع أن االسمنت غزت األراضي الفالحية، األراضي ذات الطبيعة الفالحية،

 بالرغم من خصوبتها ودورها في تنمية الفالحية.أراضي قابلة للتعمير 
ويقع على المرقي العقاري االهتمام بتزويد المساكن بالمياه الصالحة للشرب، وصرف المياه 
 المستعملة بما يحافظ على صحة السكان والبيئة، ومنع انتشار األوبئة حفاظا على الصحة العمومية،

الفصل بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية و  ومحاربة التلوث السمعي بمكافحة الضجيج،
والمسببة للتلوث الجوي بسبب الدخان والتسربات الغازية وفضالت المصانع، مع األخذ بعين االعتبار 

                                                 

المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث  90/69/9770المؤرخ في  97-70وفقا لمقتضيات أحكام القانون رقم  -1
 .98/69/9770الصادرة في  60في إطار التنمية المستدامة ج ر العدد 

 67المتعلق بدراسة تأثير على البيئة،ج ر العدد  90/79/6887المؤرخ في  06-87ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  طبقا -2
 .70/70/6887الصادر في 

المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة، المناطق  60/79/9766المؤرخ في  79-66لقد حدد القانون رقم  -3
ية تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة واألسس المعمول بها في مجال حماية البيئة عمال بنص المحمية ومجاالتها وكيف

 .96/79/9766، الصادر في 60من هذا القانون، ج ر العدد  70و 76المادة 
 .68-60الفقرة األخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -4
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توجيهات التعمير واالرتفاقات اإلدارية المطبقة على الموقع المعين والتجهيزات العمومية والخاصة 
 . (1)المبرمجة الموجودة أو
ية المساحات الخضراء بحيث يرفض منح رخصة البناء إذا كان ذلك يؤدي إلى قطع عدد وحما

مع فرض إنشاء مساحات خضراء في بعض األحياء والمدن التي هي بحاجة  كبير من األشجار،
لذلك، مع عدم جواز البناء في األماكن المعرضة للخطر بسبب وجود كوارث طبيعية مثل الزالزل 

المعرضة لالنزالق التربة بعد دراسة الطبيعة الطبوغرافية لألرض وحضر  ألراضيا والفيضانات أوفي
، وينبغي أن يراعي في تحضير للمشروع أيضا موقع البنايات (2)البناء عليها في مخططات التعمير

 .(3)المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها وتناسقها مع المكان
المتعلق  68/76/9770المؤرخ في  67-70من القانون رقم  60 بالرجوع إلى نص المادة

فإنها تؤكد على ضرورة دراسة مدى تأثير في البيئة حيث  (4)بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية  تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو» تنص:

الحقا على البيئة السيما على أنواع  غير مباشرة فورا أو ثابتة بصفة مباشرة أووالهياكل والمنشآت ال
 «.والتوازنات اإليكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة والمواد واألوساط والفضاءات الطبيعية

وحاليا سياسة كل الدول ومعظم االتفاقات الدولية تتجه إلى ضمان الحماية المستدامة للبيئة 
المجاالت من خالل تجسيد المبادئ العامة والتنبؤ بالمخاطر الكبرى المؤثرة سلبا في البيئة في كل 

والوقاية منها بهدف منع وقوع األضرار البيئة وأخذ كل االحتياطات الالزمة لذلك، من خالل المراقبة 
من  00، ولهذا اشترطت المادة (5)المسبقة للمشاريع ومنحها الترخيص من قبل السلطة المختصة

إرفاق دراسة مدى التأثير بالبيئة طلب الحصول على رخصة البناء  608-86المرسوم التنفيذي رقم 
وتتضمن دراسة عامة وشاملة للمشروع ووصف لألماكن المجاورة له والمحيطة واإلشارة إلى جميع 

في حالة وقوع عوامل المخاطر الناجمة عن استغالل المنشأة، واآلثار المحتملة على السكان والبيئة 

                                                 

 .68-60وم التنفيذي رقم الفقرة الثانية من المرس 08المادة  -1
كراهات الواقع، مجلة المحلية المغربية، المرجع السابق، أحمد مالكي، سعيد البوطاني، -2  .00ص  إدارة التعمير وا 
 .68-60الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -3
البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد  المتعلق بحماية 68/76/9770المؤرخ في  67-70من القانون رقم  60المادة  -4
 .9770/ 97/70المؤرخة في  00

5- Catherine roche, Droit de l'environnement,2 e édition,Mementos ,L.M.D. Gaulino édition, Paris 

2006, P 44 -48. 
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كيفيات تنظيم أمن الموقع والوقاية من الحوادث  حوادث واآلثار االقتصادية والمالية المتوقعة، و
 الكبرى.

يعد هذا الشرط من أهم األدوات التي تهدف إلى رد اعتبار لمعطيات البيئة بما يسمح بالتوفيق 
ن ك(1)بين اعتبارات التنمية ومقتضيات المحافظة على البيئة ان التطبيق على أرض الواقع يجعل ، وا 

نصف التنمية الحالية تنمية اقتصادية أكثر من أنها تنمية بيئية رغم الجهود الحالية للموازنة بين 
ن كانت قوانين العمران تهدف لتحديد طرق استغالل العقارات  التطور االقتصادي وحماية البيئة، وا 

حد من استهالك من العقار إذا كان يشكل ضررا المخصصة للبناء فإن قوانين البيئة تهدف إلى ال
 ، ولهذا وجب تحديد المخاطر البيئة التي أوكلت دراستها لمكاتب دراسات.(2)بالبيئة

أما عن الجهة المختصة بالقيام بدراسة المخاطر فهي موكلة لمكاتب دراسات ومكاتب الخبرة    
 االطالعقبل الوزير المكلف بالبيئة بعد مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال، والمعتمدة من  أو

وتنجز الدراسة على نفقة صاحب المشروع عمال بنص  على رأي الوزراء المعنيين عند االقتضاء،
 .(3)686-78من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة 

قد ألزم  69/67/6800المؤرخ في  00/6606بالرجوع إلى التشريع الفرنسي فإن المرسوم رقم 
 المسؤولة عن دراسة إعداد المخططات التوجيهية بإنجاز تقرير عملي مواز حول اآلثار البيئية اإلدارات

، وهذا 69/70/9770وتقييم آثار بعض التصاميم والبرامج على البيئة تطبيقا للقانون المؤرخ في 
يون بهدف مراقبة القاضي اإلداري لمشروعية هذه المخططات، حيث قضت محكمة استئناف اإلدارية بل

إلغاء مخطط توجيهي بناء على نقض وعدم كفاية تشخيص الحالة األولية للبيئة بموجب قرارها الصادر 
وكذا كل  ،98/67/6880وأكد هذه القضية قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  ،60/70/9770في 

، وقضية 70/79/6868( حسب قرار مجلس الدولة الصادر في Colombetمن قضية كولمبي )
، وفي كال 67/78/6868( حسب حكم المحاكم اإلدارية بباريس المؤرخ في Chapnzetي )شابيز 

                                                 

كتاب الملتقى الوطني للترقية العقارية، المرجع  ، رخصة البناء آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري،أولد رابح صافية -1
 .00السابق، ص 

2- Djilalli Adja, op cit, P 31. 

يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة  06/70/9778المؤرخ في  686-78من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  -3
 .70/78/9778، الصادرة في 00لحماية البيئة، ج ر العدد 
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( POSالقضيتين األخيرتين رفض فيهما منح رخصة البناء لعدم مراعاة مخطط شغل األراضي )
 .(1)مقتضيات البيئة

ك نقترح لترقية العملية اإلسكانية المستدامة إدماج الطاقة المتجددة بهدف إنقاص من استهال
، للوصول (2)الطاقة واالستجابة لألبعاد االقتصادية والبيئية الواجب مراعاتها في إطار التنمية المستدامة

إلى أرقى مستويات الحياة والحفاظ على البيئة دون استنزاف مصادر األرض بأخذ بعين االعتبار 
وذلك بتوظيف مصادر  هم،حاجات المجتمع الراهنة ومراعاة حقوق األجيال القادمة في الوفاء بحاجيات

الطاقة كالرياح التي تعتبر من أقدم مصادر الطاقة في سحب المياه من اآلبار وطحن الحبوب ثم 
تطورت وأصبحت تستعمل في مجال البناء من خالل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طواحن الريحية 

 .(3)تفيد في التحكم في التهوية الداخلية الطبيعية للمدن
الجزائر طبيعة مناخها يسمح لها باستغالل الطاقة الشمسية باعتبارها مصدر من  أن حيث

مصادر الطاقة تتحصل عليها من ضوء الشمس من خالل استخدام السلبي لهذه الطاقة، الذي يساهم 
في توفير الطاقة التقليدية، ويحافظ على سالمة البيئة الطبيعية السيما االحتباس الحراري والحرارة 

الجوفية، وهي طاقة دفينة في أعماق األرض تزداد مع زيادة العمق وتخرج من جوف  ية أواألرض
األرض عن طريق االتصال والنقل الحراري والينابيع الساخنة والبراكين الثائرة،  تستخدم هذه الحرارة 

 في بطرياتالناتجة في تشغيل تدريبات لتوليد الطاقة الكهربائية، والجميل يمكن حفظ الطاقة الشمسية 
 .(4)واستخدامها وفق تقنيات حديثة على البنايات وعلى األرض

                                                 

كراهات الواقع، المرجع السابق، ص أحم -1  .06، 00د مالكي، سعيد بوطاني،إدارة التعمير وا 
،من خالل 79لمادة في نص ا  70/78/9776ربي تعريف الطاقة المتجددة في  التعليمة المؤرخة في و ل االتحاد األاو قد ح -2

،  الطاقة البحرية الناتجة عن المد والجزر،غاز مثل طاقة الرياح، الشمس، الطاقة الحرارية، المنجمية،السدودتعداد مصادرها 
النباتية الموجودة في األرض، وهي ليست بمصادر تستخرج من أو الفضالت، تطهير المياه القذرة،الغاز النباتي،والطاقة الحيوانية  

ار قانوني منظم، باطن األرض بل طاقة متجددة غير مهددة بالزوال،والكثير من الدول اعتمدت هذه المصادر ووضعت لها إط
 والذي يوضح سياسة استخدام الطاقة في فرنسا. 60/70/9770المؤرخ في  066-9770مثل القانون الفرنسي رقم 

-Bernadette Le Baut-Ferrarese, Isabelle Michellet,traité de droit des énergies renouvelables,2 e 

édition, éditions  Le Moniteur,Paris,2008-2012,p p 21,22. 

3- Idid,p23. 

يعتمد في تشغيل الطاقة الشمسية على ضوء الشمس ووجود معدات وعناصر تركب بهدف التحكم في عملية التبادل الحراري  -4
 بين البيئة الداخلية والخارجية، من خالل ما يطلق عليه باالستخدام السلبي للطاقة الشمسية.

راتيجية إدماج الطاقات المتجددة في عملية التنمية اإلسكانية المستدامة، الملتقى إسماعين زخوطة، نسيمة لعرج مجاهد، إست -
الدولي حول أزمة السكن في الدول العربية، واقع وأفاق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس 

 .76، 70، ص 9769ماي 67 – 78بالمدية، يومي 
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كما يمكن استخدام الطاقة الجيومترية لباطن األرض واستغالل مصادر الحرارة المخزنة في  
جوفها في توليد الطاقة المتجددة، واستنباط من المواد النباتية والحيوية والنفايات بعد تحويلها إلى سائل 

التحلل الحراري واالستفادة من طاقة المواد العضوية عن طريق إحراقها  الطرق الكيماوية أوغاز ب أو
ن كان طاقة المواد  نتاج البخار وتوليد الطاقة الكهربائية، وا  واستخدام الحرارة الناتجة في تسخين المياه وا 

 .(1) العضوية قليل االستعمال من الناحية العملية
نتيجة انسياب المياه بسرعة  أو المتولدة نتيجة سقوط المياه من علو يتم استغالل طاقة المياه 

الكهربائية  عالية في األنهار والجداول والسدود الضخمة والمياه الجوفية الساخنة في توليد الطاقة
التي تساهم في تغطية احتياجات العمران من خالل ترشيد االستهالك وتخفيض االعتماد (،2)النظيفة 

 غير متجددة ومن خطر تسربات غاز التدفئة وتكاليف دفع الفواتير. على الطاقات
سالمية مثل التجربة السنغفورية السابقة في  وقد حققت نتائج إيجابية في عدة دول عربية وا 

ن (3)استعمال هذه الطاقة ودولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين في غيرها من الدول األخرى ، وا 
الجزائر اليوم تعمل بحوث ودراسات بهدف استخدام هذه الطاقة السيما الطاقة السلطات العمومية في 

الشمسية واستغالل كل المؤهالت الطبيعية المتوفرة لديها،وتشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المنتجة للطاقة المتجددة في قطاع البناء وتعمل على تكوين متخصصين في هذا المجال،وهذا ما 

من دفتر الشروط النموذجي المحدد اللتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي  60 تؤكده نص المادة
يتعين على المرقي العقاري العمل على »والتي تنص: 60-69العقاري من المرسوم التنفيذي رقم 

 «.البحث عن الحلول تسمح باالستجابة إلى مناطق تقليص الحاجة إلى الطاقة
في مجال نشاطات الترقية العقارية يتطابق مع القواعد  نخلص إلى أن توجه المشرع الجزائري

ونص  70-66من القانون رقم  70العامة للتهيئة والتعمير ومخططات التعمير عمال بنص المادة 
، محاوال أن ال تطغى فكرة االستهالك المحلي 60-69من ملحق المرسوم التنفيذي رقم  67المادة 

ن كنا نتأسف على الواقع العملي حيث غزى االسمنت األرضي  على حساب تخصيص العقار وا 
الفالحية بهدف تخفيف من أزمة السكن، بالرغم من أهمية هذه األراضي في تحقيق االكتفاء الغذائي 

                                                 
1-Bernadette Le Baut-Ferrarese, Isabelle Michellet,op cit, p p 25,27. 

 .78، 76إسماعين زخوطة، نسيمة لعرج مجاهد، المرجع السابق، ص   -2
 .67نفس المرجع،ص  -3



212 
 

والتنمية االقتصادية للبالد، كما راعى االعتبارات البيئة الواجب احترامها مع تشجيع فكرة التنمية 
 بنايات واستعمال الطاقة المتجددة مستقبال.اإلسكانية، من خالل تطوير مظهر ال

ن كان توجه المشرع الجزائري يحرص أكثر على تحديد المعايير التقنية والمعمارية والرفاهية  وا 
المطلوبة والنظام الداخلي للمباني بدقة إضافة إلى هذه القواعد في السكنات المدعمة السيما البيع 

بخالف باقي أنواع السكنات األخرى ( 3)والسكن الترقوي العمومي (2)والسكن الترقوي المدعم (1)باإليجار
 والمفروض أن تكون في كل منها ولهذا نقترح تعميمها وفرض الرقابة الصارمة الحترامها.

كما نقترح عند تحديد مشاريع الترقية العقارية الموازنة بين السكنات الفاخرة والسكنات 
بمراعاة مستوى دخل كل مواطن وتلبية حاجياته حسب  المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود

القدرة الشرائية له، غير أن استخدام الطاقة المتجددة ومعايير الرفاهية ومواد ذات جودة عالية يزيد في 
يخشى انجاز مثل هذه  تكلفة البناء وثمنها ويطرح على المرقي العقاري صعوبة في تسويقها، فهو

يستطيع اقتنائها، ولهذا على الدولة إيجاد مخططات تحفيزية لمثل هذه  السكنات الفاخرة وال يجد من
المشاريع تستقطب أصحاب رؤوس األموال، والتعريف بفوائد استخدام الطاقة المتجددة عبر وسائل 

 .(4)اإلعالم
وعلى السلطات العمومية مراعاة اإلمكانيات المتوفرة في البلديات عند إعداد المخططات 

ي جاد عالقة تكاملية تربط بين جميع هذه المخططات حيث الحظنا من خالل دراستنا تكرار العمرانية وا 
وهذا سيؤدي إلى خلق غموض وتعارض في اتخاذ  في أهدافها وتداخل في المهام المنوطة لكل منها،
ة مدينة، والعمل على تفعيل العمل الجماعي بمساهم القرارات الخاصة بالتهيئة العمرانية لكل منطقة أو

من  68المرقين العقاريين والمستثمرين االقتصاديين في تحقيق أهداف هذه السياسة عمال بنص المادة 
 .78-78القانون رقم 

                                                 

الخاصة بالمساحة والرفاهية المطبقة بالمساكن المخصصة للبيع باإليجار، ج ر  06/69/9769القرار الوزاري المؤرخ في  -1
 .90/76/9760في  ، الصادرة78العدد 

المحدد لخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن  60/70/9766القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2
 .60/78/9766، الصادرة في 06الترقوي المدعم، ج ر العدد 

المؤرخة في  86عمومي،ج ر العدد المحدد لخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي ال 90/76/9760القرار المؤرخ في -3
66/66/9760. 
عادل عبد الباقي، األساليب اإلدارية )األزمة لتنشيط سوق العقارات ودور مشروع قانون تعديل التمويل العقاري في تحقيق  -4

 .60، ص 9776، جوان 76ذلك(، مجلة العلوم اإلدارية الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية، العدد 
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من أجل تجسيد فعالية النظام العمراني والحفاظ على جمال ورونق وتناسق المدن وتطويرها  
د منح الرخص اإلدارية المطلوبة عمرانيا بشكل سليم وجب رقابتها،وتتبعها من خالل الضبط اإلداري عن

لممارسة الحق في البناء،مع تبيان كل القيود المفروضة على القطعة األرضية القابلة لإلنجاز بموجب 
شهادة التعمير،والتأكد من مدى احترام رخصة التجزئة من خالل شهادة قابلية االستغالل ورخصة 

رنا دراسة الرخص والشهادات اإلدارية المطلوبة البناء بموجب شهادة المطابقة، وعلى هذا األساس اخت
 لإلنجاز الملزم المرقي العقاري باستخراجها حسب نوع المشروع العقاري.

 المطلب الثاني
 استخراج عقود التعمير المطلوبة

يعتبر نظام الترخيص اإلداري من أهم وسائل الضبط اإلداري التي تهدف إلى ضبط الحق   
العمراني وفقا للقوانين المنظمة له،والتوفيق بين حرية البناء وعامل السلطة في البناء وحركة التوسع 

المختصة في تقيد هذه الحرية بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع ضمان استخدام 
قامة مباني تستوفي المعايير المعمارية الالزمة،وتوفير متطلبات األمن واألمان  األمثل لألراضي، وا 

لعمومية، مع مراعاة إضفاء النواحي الجمالية ودون التأثير السلبي على البيئة، ولهذا تعتبر والصحة ا
الرخص والشهادات المطلوبة لكل عملية إنجاز شرط أساسي لالنطالق في المشروع العقاري ومراقبة 

المشرع في  مشاريع الترقية العقارية ومدى مراعاتها للقوانين التي تضبط هذا الحق، وهذا ما أكد عليه
 الموالي. والتي سنفصل فيها على النحو 70-66من القانون رقم  66و 78كل من المادتين 

 الفرع األول
 بطاقة المعلومات واستخراج شهادة التعمير أ

من القانون رقم  06يستطيع المرقي عقاري أن يستخرج شهادة التعمير طبقا لنص المادة  
يمكن » بالتهيئة والتعمير، التي تنص في فقرتها األولى: المتعلق 76/69/6887المؤرخ في  87-98

معنوي معني، قبل شروع في الدراسات، أن يطلب شهادة التعمير تعين حقوقه  لكل شخص طبيعي أو
 «.في البناء واالرتفاقات التي تخضع لها األرض المعنية

الذي يحدد  96/70/6886المؤرخ في  608-86من المرسوم التنفيذي رقم  79عرفتها المادة 
       كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 
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شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على »... رخصة الهدم وتسليم ذلك )الملغى ( التي تنص: و
األشكال التي تخضع لها طلب من كل شخص معني تعين حقوقه في البناء واالرتفاقات من جميع 

 .(1)«األرض المعنية
المحدد لكيفيات  90/76/9760المؤرخ في  68-60أما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 79فإن نص المادة  المذكور أعاله، 608-86تحضير عقود التعمير وتسليمها والملغي للمرسوم 
شهادة التعمير دون أن تحل محل الفقرة الثانية تمنح صاحب الطلب الخيار بين بطاقة المعلومات و 

غير أن المشرع في  هذه الشهادة بخالف القانون الملغى الذي ال يسمح سوى باستخراج شهادة التعمير،
 يلي . وهذا ما سنبينه فيما القانون الجديد لم يبين الفرق بينهما ومجاالت استخدام كل واحد منهما،

 معلومات بطاقة الو استخدام شهادة التعمير  مجاالت-أوال
يمكن لكل شخص  زيادة على ذلك،:» 68-60الفقرة الثانية من القانون رقم  79تنص المادة 

معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة األرضية المعنية أن يحصل على "بطاقة معلومات" 
لكل غرض مناسب، وال يمكن بأي حال من األحوال أن تحل محل  على سبيل اإلشارة، الستعمالها،

فمدة صالحية بطاقة المعلومات  غير أن كليهما يختلف من حيث مدة الصالحية، ،«ادة التعميرشه
بصالحية  بثالثة أشهر، أما شهادة التعمير مرتبط بمدة صالحية مخطط شغل األراضي المعمول به أو

 70المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حالة عدم وجود مخطط شغل األراضي عمال بنص المادة 
من نفس المرسوم، وفي الغالب المعني يطلبه في حالة غياب المخطط األول ليستوضح حقوق البناء 
والمظهر الخارجي للبناية  وحقوق االرتفاق الواردة عليه قبل استخراج رخصة البناء، والمهندس عليه 

 أن يراعي هذه الحقوق عند وضع التصميم.
 المعلومات بطاقةو طلب شهادة التعمير أ إجراءات-ثانيا
يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به في نسختين بمقر المجلس الشعبي البلدي           

ويشمل البيانات المتمثلة في موضوع الطلب، اسم مالك  المختص إقليميا مقابل وصل اإليداع،
د هذه القطعة األرض، تصميما حول الوضعية يسمح بتحديد القطعة األرضية وتصميما آخر يبين حدو 

                                                 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة  96/70/6886المؤرخ في  608-86المرسوم التنفيذي رقم -1
من  80،الملغاة بموجب المادة 76/78/6886المؤرخة في  98التقسيم وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،ج ر العدد 

 70المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،ج ر العدد  90/76/9760المؤرخ في  68-60المرسوم التنفيذي رقم 
 .69/79/9760الصادرة في 
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في حدود المحيط العمراني،يدرس هذا الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية مع إمكانية طلب 
أي  مساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنية أو

 .(1)البلدي المعنيمصلحة تقنية أخرى عند الحاجة وتسلم  الشهادة من طرف رئيس المجلس الشعبي 
 (2)يوم الموالية لتاريخ إيداع الطلب 60بطاقة المعلومات خالل  وتبلغ شهادة التعمير أو   

 المتضمن ما يلي:
 مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة األرضية، -
 االرتفاقات المدخلة على القطعة األرضية والمواصفات التقنية الخاصة األخرى، -
 المبرمجة، األرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أوخدمة القطعة  -
وتلك المحددة على الخريطة التي  األخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعني،-    

،واألخطار (3)تمنع ذلك يمكن أن تنقص من قابلية القطعة األرضية إلنجاز المشروع عليها أو
ة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة والقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية التكنولوجية الناجم

 .(4)إقصاء قابلية إقامة المشروع على القطعة األرضية وخطوط نقل الطاقة والتي تؤدي إلى تحديد أو
 حالة سكوت السلطة المختصة في حالة عدم اقتناع صاحب الشهادة بالرد الذي يبلغ له، أو         

، وعمال بنص المادة (5)في الرد خالل اآلجال المطلوبة، فله أن يتقدم بطعن سلمي للسلطة المختصة 
وبلدية  فإنه تم إنشاء لجنة مراقبة على مستوى كل وزارة ووالية 70-78من المرسوم التنفيذي رقم  08

                                                 

 . 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  0طبقا لنص المادة  -6
من  70المعدلة والمتممة لنص المادة  70/76/9778المؤرخ في  70-78من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة طبقا لنص  -2

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة  96/70/6886المؤرخ في  608-86لتنفيذي رقمالمرسوم ا
، فـإن شهادة التعمير يجب أن تسلم خالل شهرين من إيداع 76التقسيم وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،ج ر العدد

يوم بهدف تيسير اإلجراءات والقضاء على البيروقراطية  60دة إلى خفض هذه الم 68-60الطلب، ولكن المرسوم التنفيذي رقم 
 البطاقة.أو اإلدارية وطول اإلجراءات في استخراج هذه الشهادة 

 نهيارا تحركات القطعة األرضية )انزالق التربة، نشطة على السطح،وهي تتمثل على وجه الخصوص ظهور صدوع زلزالية  -3
من المرسوم التنفيذي رقم  70..(، القطع األرضية المعرضة للفيضانات، عمال بنص المادة انسياب الوحل،رص،تلميع، تساقط،.

60-68. 
 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  -4
 المحدد لكيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير، 90/70/9760من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  70المادة -5

 .90/78/9760المؤرخة في  06 ج ر العدد
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متابعة العرائض مكلفة بدراسة طلبات عقود التعمير واإلشراف على األشغال طبقا للرخص المسلمة و 
 .(1)المقدمة لدى السلطة المختصة في ميدان تسليم رخص التعمير

المحدد لكيفيات  90/78/9760من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  70وبموجب المادة  
معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير فإنها منحت صالحية النظر في الطعون للجنتين حسب مجال 

ان القرار صادر من رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن الطعن يوجه للجنة الوالئية اختصاصها،فإذا ك
، وتصدر قرار نهائي يحدد أجل تسليم (2)يوما ابتداء من تاريخ ايداعه 60التي تفصل فيه في أجل 

أيام لملتمس الطعن ولرئيس المجلس الشعبي البلدي،وترسل  0الرفض المسبب يبلغ خالل  الرخصة أو
 .ال بالنسبة لتسليم شهادة التعميركما هو الح، (3)ه إلى المدرية الوالئية المكلفة بالعمران نسخة من
أما إذا كان القرار منح عقود التعمير األخرى من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف  

يوما من ايداع الطعن وتصدر  60بالعمران فإن اللجنة الوزارية هي المختصة بالنظر في الطعن خالل 
يمكن له  ، كما(4)أيام  0قرار نهائي وتنفيذي يبلغ للطاعن والمدرية الوالئية المكلفة بالعمران خالل 

بإيداع طعن ثاني في حالة عدم الرد على طعنه األول خالل األجل المحدد لذلك لدى الوزارة المكلفة 
له يمكن له رفع دعوى  ، وفي حالة عدم الرضا بالرد على الطعن المبلغ(5)بالعمران مقابل وصل إيداع

 .(6)إلغاء القرار الصادر بالرفض أمام المحاكم اإلدارية المختصة طبقا لقواعد المنازعات اإلدارية 
والمراسيم المنظمة له  تشترط على المرقي  70-66ونشير في األخير أن القانون رقم    

تعمير على خالف رخصة البناء  العقاري استخراج عقود التعمير المطلوبة دون إلزامه باستخراج شهادة
والتجزئة، كونها اختيارية ممكن االستغناء عنها، نرجع ذلك حسب تقديرنا لوجود مخطط شغل األراضي 
التي توضح فيه كل التفاصيل المتعلقة بالعقار، التي نعتبرها البديل لهذه الشهادة السيما وأن المهندس 

                                                 

، اللجنة الوالئية تدرس الطعون عندما يكون إقليمياشاء لجنتان بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمران والوالي المختص تم ان -1
ير التي عقود التعمير من اختصاص المجلس الشعبي البلدي واللجنة الوزارية تتكفل بالنظر في الطعون المتعلقة بعقود التعم إصدار

 تدخل ضمن تخصص الوزير المكلف بالعمران .أو تصدر من الوالي 
 المذكور أعاله. 90/70/9760من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  79،70،70عمال بالمواد  

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة -2
 .90/70/9760شترك المؤرخ في الفقرة الثانية من القرار الوزاري الم 70المادة -3
 .شترك القرار الوزاري المنفس الفقرة الثالثة من  70المادة  -4
 شترك.القرار الوزاري المنفس من  78المادة  -5

 . 608-86من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة –6
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، (1)المنطقة العمرانية وقواعد البناء والتعمير واضع التصميم يراعي مخطط شغل األراضي وطبيعة
 لكننا نرها ضرورية في حالة ما إذا كان العقار ال يشمله هذا المخطط.

 الفرع الثاني
 الرخص اإلدارية الواجب استخراجها قبل اإلنجاز

فقد  يشترط على المرقي العقاري قبل ممارسة حقه في البناء استخرج الرخص اإلدارية الالزمة،
ثم يلتزم في كل  اج لتجزئة عقاره قبل البناء عليه وعلى هذا األساس يلتزم بطلب رخصة التجزئة،يحت

األحوال وقبل الشروع في عملية االنجاز بالحصول على رخصة البناء حيث يمنع البناء بدون رخصة،   
 ونتناول كال الرخصتين فيما يلي.

 رخصة التجزئة: -أوال
المتعلق بتحديد  66/69/9760المؤرخ في  006-60ذي رقم بالرجوع إلى المرسوم التنفي 

نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود سعر الملك موضوع 
نجده قد حدد الوثائق المرجعية (2)عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجالها وكيفيات دفعها

 من بينها رخصة التجزئة . المرفقة بهذا العقد التي
من المرسـوم التنفيذي رقم  70والمادة  98-87مـن القانون رقم  00تشترط كل من المادة 

عدة  عدة قطع من ملكيـة عقاريـة واحدة أو رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو 60-68
التقسيم من شأنها أن  عدة قطع أرضية ناتجة من هذا ملكيات مهما كان موقعها إذا كانت قطعة أو

تستعمل في تشيد البناية فقد يملك المرقي العقاري قطعة أرضية كبيرة يريد تجزئتها لجزئيين مثال جزء 
 موقف لسيارات .  يخصصه إلنشاء مركب تجاري أو أو يبني فيه عمارة والجزء المتبقي يتركه فضاء،

خصة التجزئة إذا لم يكن بحاجة نشير إلى أّن المرقي العقاري قد ال يحتاج الستخراج ر  و 
لتقسيم ملكيته العقارية محل اإلنجاز، فهي ليست ضرورية كرخصة البناء الواجب استخراجها لتشييد 

بواسطة موكله لطلب هذه الرخصة  أما إذا لزم استخراجها، يتقدم بصفته صاحب الملكية أو العقار،
يودعه بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص  ،(3)والتوقيع عليها مع تدعيم طلبه بالوثائق المطلوبة

                                                 

الصادرة  98العدد المحدد لقواعد التهيئة والتعمير والبناء،ج ر  96/70/6886المؤرخ في  600-86المرسوم التنفيذي رقم  -1
 . 76/78/6886في 

 .90/69/9760الصادرة في  88ج ر العدد –2
 .98-87من القانون رقم  06ونص المادة  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  78ونص المادة  76نص المادة -3
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لتعليمات  إقليميا في خمس نسخ، يدرس الملف من حيث مطابقته لتوجيهات مخطط شغل األراضي أو
 .ولقواعد العامة للتهيئة والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، 

المجزأة، فيما  يتناول تحضير الطلب االنعكاسات التي يمكن أن تنجر عن انجاز األراضي 
المناظر  مصالحها وحماية المواقع أو يخص النظافة والمالئمة الصحية وطابع األماكن المجاورة أو

وكذا االنعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح  الحضرية، الطبيعية أو
من المرسوم التنفيذي  66لمادة المنفعة العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية، عمال بنص ا

 . 68-60رقم 
عندما يكون إصدار الرخصة من (1)تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحيد للبلدية 

الذي  اختصاص المجلس الشعبي البلدي في حالة وجود مخطط شغل األراضي المصادق عليه أو
الوزير  ة من اختصاص الوالي أووفي غياب ذلك يكون تسليم الرخص تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،

 60عمال بنص المادتين  (2)المكلف بالعمران وتتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للوالية
 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  60و

يجب أن يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون شهرين من  
سليم الرخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي وثالث تاريخ إيداع الطلب عندما يكون ت

الة طلب استكمال الوثائق ـــــــي حـــــدد فـــــــل المحـــف األجــرى، ويتوقـــاالت األخـــــــيع الحـــــي جمـــــهر فـــأش
 .(3)إجراء التحقيق العمومي ويستأنف بعد تحقق ذلك المعلومات أو أو

        لدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية في هذه الحالة تحضير تتولى مصلحة ا  
ويرصد لها أجل مدته شهران اثنان إلعادة ثالث نسخ من الملف مرفقة برأيها وذلك ابتداء من  الملف،

ويبلغ المقرر المتضمن لرخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون  تاريخ استالم هذا الملف،

                                                 

عمير على مستوى تتولى مصالح الت 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  06يتكون من األعضاء المحددين في نص المادة  -1
الشباك الوحيد الذي يجتمع في مقر البلدية كل البلدية األمانة التقنية وتكلف باستقبال الطلبات وتسجيلها، وتحضير االجتماعات 

رسال اإلستدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى  يه الضرورة،ضوفي دورات غير عادية حسب ما تقت أيام في دورة عاديةثمانية  وا 
ك الوحيد،وتحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى،وتبليغ القرارات والتحفظات التي يجب إرسالها،إعداد أعضاء الشبا

 التقارير الفصلية للنشاطات واستحداث بطاقة الكترونية تخص الطلبات والقرارات الصادرة  وضبط هذه البطاقة.

يوما على األقل وكلما اقتضت  خمسة عشرئيسه مرة واحدة كل الشباك الوحيد بمقر الوالية بناء على استدعاء من ر يجتمع  -2
ويكلف أساسا بطلبات عقود التعمير  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08الضرورة، يتضمن التشكيلة المحددة في نص المادة 

 والمهام المحددة في نص هذه المادة.

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  68المادة  -3
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والية لتاريخ إيداع الطلب عندما يكون اختصاص تسليم رخصة التجزئة لرئيس المجلس ثالثة أشهر الم
وأربعة أشهر إذا كان االختصاص للوالي بصفته ممثال  الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلديـة،

 .(1)للوالية
    تسلم رخصة التجزئة في جميع الحاالت في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي        

الصادر من الوالي المختص إقليميا أومن الوزير المكلف بالتعمير حسب كل حالة، ويحدد هذا  أو
قات ارتفإ القرار التوجيهات التي يجب على صاحب الطلب مراعاتها والتكفل بها، ويضبط اإلجراءات و

يئة المقررة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال الته المصلحة العامة التي تطبق على األراضي المجزأة،
لى مصالح المكلفة بالتعمير على  ويبلغ القرار الذي يرفق بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب وا 
مستوى الوالية، وتنشر السلطة التي وافقت على تجزئة األرض القرار المتضمن لرخصة التجزئة على 

 . (2)نفقة صاحب الطلب بمكتب الحفظ العقاري خالل شهر الذي يلي تاريخ اإلعالن
        ال تمنح رخصة التجزئة إذا كان األرض المجزئة غير موافقة لمخطط شغل األراضي   

تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، وال تمنح في البلديات التي ال  لوثيقة التعمير التي تحل محله، أو أو
مخطط التوجيهي وفي حالة إذا كانت األرض المجزئة غير موافقة للتوجيهات ال ،(3)تملك هذه الوثائق

 للقواعد العامة للتهيئة والتعمير. للتهيئة والتعمير و/أو
ينقضي القرار المتضمن لرخصة التجزئة إذا لم يشرع في أشغال التهيئة خالل أجل ثالث         

، وتعتبر رخصة التجزئة ملغاة إذا لم تكتمل أشغال التهيئة (4)سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار
رة خالل األجل المحددة في القرار على أساس تقرير معد من طرف مكتب الدراسات الذي يحدد المقر 

مدة إنجاز األشغال، غير أنه في حالة الترخيص بتنفيذ األشغال على مراحل فإن اآلجال الممنوحة 
 07والمقررة إلنجاز ذلك في المقطع أعاله تطبق على أشغال المراحل المختلفة عمال بنص المادة 

 .68-60الفقرة الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 
عندما تلغى رخصة التجزئة ال يمكن أن تستمر العملية إاّل فيما يخص المراحل التي استكملت 
فيها أشغال التهيئة الخاصة بها، ويعيد تقديم طلب جديد للحصول على الرخصة إجباريا قصد مباشرة 

                                                 

 .68-60رقم  لمرسوم التنفيذيا من 68المادة –1
 من نفس المرسوم التنفيذي . 99المادة –2

 من نفس المرسوم التنفيذي. 60المادة  -3

نص المادة هي نفس المدة التي كانت في ظل القانون الملغى بموجب  و، المرسوم التنفيذي نفس من  07عمال بنص المادة  - 4
 .608-86من المرسوم التنفيذي رقم  90
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إلغائها، ليتم إعداد لرخصة تجزئة  قضاء مدة صالحية الرخصة المسلمة أونافها بعد انئإست األشغال أو
ثانية دون دراسة جديدة للملف، بشرط أن تكون األشغال مطابقة لرخصة التجزئة األولى المسلمة 

والمالحظ أن هذه اإلمكانية لم تكن مسموح بها ،(1)وطلب التجديد ال يخالف مواصفات التهيئة والتعمير 
نون السابق،غير أن المشرع يتجه في ظل القانون الجديد إلى تيسير إجراءات طلب عقود في ظل القا

التعمير والتخفيف في مدة دراسة هذه الطلبات التي كانت تتطلب في السابق وقت أطول بهدف القضاء 
 على البيروقراطية اإلدارية.

فترة عمل الورشة وضع يلتزم المستفيد من رخصة التجزئة قبل االنطالق في األشغال وطيلة  
،توضح مراجع رخصة التجزئة الممنوحة وأكبر عدد ممكن (9)لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج

من األجزاء المبرمجة،وتاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المترقب إلنهاء األشغال،اسم صاحب المشروع 
من المرسوم التنفيذي  98المادة  ومكتب الدراسات، واسم المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة عمال بنص

 .68-60رقم 
كما يتوجب عليه عند إتمام األشغال أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي تسليم  

تمامها ،يرسل (0)شهادة قابلية االستغالل التي تثبت مطابقة هذه األشغال لرخصة التجزئة المسلمة وا 
س المجلس الشعبي البلدي مقابل وصل إيداع،لتتم الطلب في نسختين مرفق بالوثائق المطلوبة إلى رئي

دراسته من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية ضمن نفس األشكال المطبقة على شهادة 
تسلم بتحفظ وعلى المستفيد من  المطابقة،بعد القيام بالمعاينة الميدانية،فقد تسلم الشهادة دون تحفظ أو

يوما ابتداء من تاريخ المعاينة  07أجل ال يتعدى  رخصة التجزئة تصحيح العيوب المحتملة في
 .(0)الميدانية لألماكن

يبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية االستغالل خالل شهر من إيداع الطلب، ويمكن أن يكون  
تسليم هذه الشهادة على مراحل حسب اآلجال المحددة في رخصة التجزئة بهدف عدم عرقلة أشغال 

من المرسوم  96ر الجزء الذي انتهت األشغال فيه عمال بأحكام نص المادة التهيئة المتبقية لسي
 .68-60التنفيذي رقم 

                                                 

 .68-60الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم التنفيذي رقم  07ادة الم-0
 سنتمتر المرفق نموذجها في هذا المرسوم التنفيذي. 67ز أبعاد اللوحة او تتج، المرسوم التنفيذي نفس من 98عمال بالمادة -5

 المرسوم التنفيذي. نفس من ،90، 90، 90المواد  -2

 المرسوم التنفيذي. نفسمن  90و 90المادتين - 4
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شهادة قابلية االستغالل أوفي حالة السكوت  ويمكن للذي رفض طلب منحه رخصة التجزئة أو        
بيب الرفض السلطة المختصة عن الرد أن يقدم طعن  على مستوى الوالية، والتي تلتزم بالفصل إما بتس

تسليم الرخصة أو الشهادة خالل خمسة عشر يوما،كما يمكن له تقديم طعن ثاني أمام الوزارة  أو
المكلفة بالعمران في حالة عدم تلقيه إجابة على الطعن األول خالل المدة المحددة أعاله،لتلزم مصالح 

يرفع دعوى  ن إيداع الطعن،أوالتعمير المكلفة بالعمران الخاصة بالوالية بالرد خالل خمسة عشر يوم م
ويعتبر القضاء اإلداري المختص نوعيا للفصل  (،1)أمام الجهة القضائية المختصة كما سبق توضيحه

رع أتجه لتيسير طرق الطعن أمام اللجنة المش في المنازعة اإلدارية طبقا للقواعد العامة، والمالحظ أن
 .(2)وتخضع للرقابة على أعمالها قرارها غير التي أصدرت القرار حتى يمكن فحص مدى مشروعية

        دة ملكيات عقارية لقطعتين ع لزامية لكل عملية تقسيم ملكية أوإن كانت رخصة التجزئة إ 
عدة قطع يبقى المرقي العقاري ملزم في كل األحوال باستخراج رخصة البناء ليكون له حق البناء  أو

 فوق هذه الملكية. 
 رخصة البناء: -ثانيا

ملزم المرقي العقاري  فإن 70-66من القانون رقم  66المادة  و 78نص المادة ب عمال  
عقد حفظ  أو رجعية في عقد البيع على التصاميمضمن الوثائق الم هامع تحديد رخصة البناء باستخراج

 .المحدد لنموذجي العقدين 006-60م الحق عمال بالمرسوم التنفيذي رق
، 68 -60 من المرسوم التنفيذي رقم 00مادة طبقا لنص المحددة العليه إتباع اإلجراءات  و 

لمعدل والمتمم لقانون ا 70-70من قانون  08ونص المادة  98-87من قانون رقم  09ونص المادة 
يتقدم المرقي العقاري بطلب موقع منه أومن موكله مرفق بنسخة من عقد الملكية ، حيث 98-87رقم 
 .(0) 68-60من المرسوم التنفيذي رقم 09ا للمادة توكيل في حالة الوكالة طبق أو

الوثائق مكونة لملف هذا الطلب متمثلة أساسا في ملف إداري يبين مراجع رخصة التجزئة  و 
عدة  أو مجموع بنايات في حصة وشهادة قابلية االستغالل وموضوع انجاز األشغال يخص بناية أو

تصميم الموقع، مخطط كتلة البناءات ومختلف  حصص، وملف المتعلق بالهندسة المعمارية، يتضمن
                                                 

شترك من القرار الوزاري الم 70، والمادة 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  06، والمادة 98-87من قانون رقم  80المادة  -1
 .90/78/9760المؤرخ في 

 ،9770 الجزائر، عنابة، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، التنظيم اإلداري، القانون اإلداري، محمد الصغير بعلي،-2
 .08ص

 . 608-86من المرسوم التنفيذي رقم  00و 00المادتين  - 2
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        من المرسوم التنفيذي رقم 00التصاميم والبيانات الواجب توضيحها المحددة في نص المادة 
، وملف تقني يتضمن أوال عدد العمال وطريقة البناء األسقف ودراسة حول المواد المستعملة 60-68

الضجيج بالنسبة للبناءات ذات اإلستعمال الصناعي  ومدى تأثيرها على الصحة والمحيط  ومستوى
من المرسوم التنفيذي  70قرار الوالي المرخص بإنشائها،وثانيا ما كانت قد أضافته المادة  والتجاري و

دراسات  608-86المعدلة والمتممة للمرسوم التنفيذي رقم  70/76/9778المؤرخة في  70-78رقم 
 لبناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي .الهندسة المدنية ودراسات أجزاء ا

من المرسوم  00ونص المادة  70-78من المرسوم التنفيذي رقم  70طبقا لنص المادة   
فإن المهندس المعماري باالشتراك مع المهندس في الهندسة المدنية يؤشران على  68-60التنفيذي رقم 

مصالح التعمير المختصة الحصول على رأي مسبق قبل هذه الوثائق، ونشير إلى إمكانية طلب من 
،وفي الفقرة األخيرة من (1)إنجاز الدراسات التقنية التي تحتوي على الهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية

حدد المشرع ما يتطلبه من وثائق تتضمن دراسة  (2)68-60من المرسوم التنفيذي رقم  00نص المادة 
يلتزم صاحب الطلب بأن يحدد ويصف هيكل الحامل للبناية ويوضح أبعاد الهندسة المدنية حيث 

 والعناصر المكونة للهيكل وتصاميمه. المنشآت
يجب أن يتم إعداد مشاريع » المذكور أعاله:  70-70من القانون رقم  70كما تنص المادة 

تمدين في إطار عقد البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف المهندسين المعماريين والمهندسين المع
تسيير المشروع، يحتوي المشروع المعماري على التصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه 
ونوع الواجهات، وكذا مواد البناء واأللوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية 

 للمجتمع الجزائري.
المدنية للهياكل وكذا قطع األشغال الثانوية،  وتحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة 

 «.تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

                                                 

الفقرة األخيرة على وجوب إيداع باقي الملفات بعد موافقة المصالح المختصة قصد الحصول على رخصة  00تنص المادة  - 1
ال سوف يعتبر الرأي المسبق ملغى وهذا ال البناء في أجل ال يتعدى سنة واحدة، وهذا  شرط أضافه لم تتضمنه القوانين السابقة،وا 

 بهدف ضبط أجال الحصول رخصة البناء ومحاربة المماطلة في ذلك.

المالحظ أن المشرع الجزائري فصل أكثر في الملف المطلوب للحصول على رخصة البناء بأخذ ما كان متطلب في مختلف  - 2
وملف تقني عمال بنص  وملف متعلق بدراسة الهندسة المدنية، في ملف إداري،القوانين والتعديالت والتي أعاد تجميعها وتنظيمها 

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة 
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في ظل القانون السابق كان يرسل طلب رخصة البناء مرفق بالوثائق المشار إليها أعاله في   
يداع الطلب خمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي محل وجود القطعة األرضية، يسجل تاريخ إ

بوصل يسلمه هذا الرئيس بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل 
،وعندما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي يتصرف بصفته (1)المنصوص عليه الملف على النحو

ير إلبداء رأيها ممثال للدولة فإنه يرسل ملف الطلب في أربعة نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعم
حول المطابقة وذلك في أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف، أما عندما يكون تسليم رخصة 

الوزير المكلف بالتعمير فإن ملف الطلب يقدم في أربعة نسخ يرسل إلى  البناء من اختصاص الوالي أو
يع اآلراء المستقاة إلى السلطة المختصة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية مرفقة بجم
فإن  68-60من المرسوم التنفيذي  00قصد إصدار رخصة البناء،غير أنه بموجب نص المادة 

الطلب مرفقا بملفه يرسل في ثالث نسخ بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، أما باقي 
يس المجلس الشعبي البلدي لمحل مكان تواجد قطعة المشاريع التي تحتاج لرأي المصالح العمومية ورئ

 األرض ترسل في ثمانية نسخ مقابل تسلم وصل يثبت إيداع الطلب وفقا للوثائق المطلوبة .
لتعليمات المخطط  يتم التحقق من مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل األراضي أو 

األول وللتعليمات المتعلقة بالقواعد العامة التوجيهي للتهيئة والتعمير في حالة عدم وجود المخطط 
وتجتمع  (2)68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08للتهيئة والتعمير وأن يراعي ما تضمنته نص المادة 

للقيام باستشارة المصالح واألشخاص  (3)المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء
ر إداري تصـدره الجهـات اإلداريـة المختصة تتمثل في العمومية والجمعيات، ويصدر الرد في شكل قرا

طبقا  (4)الوزير المكلف بالتعمير كل في حدود نطاقه واختصاصه الوالي أو شخص رئيس البلدية أو

                                                 

 .608-86لى من المرسوم التنفيذي رقم و من الفقرة األ 00المادة –1
ت المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها   البناياأو الفقرة الثانية والثالثة ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية  08تنص المادة -2

وخدمتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، واحترامها لتوجيهات التعمير واالرتفاقات اإلدارية والتجهيزات العمومية 
والمحافظة لبيئة الجمالي وفي مجال حماية ا ويراعي األحكام المتعلقة باألمن والنظافة والبناء والفن والخاصة المبرمجة والموجودة،

 .على االقتصاد الفالحي
شعبي البلدي تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس ال -3

 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  06يوم من تاريخ إيداع الطلب عمال بنص المادة  60للبلدية ليفصل في الطلب خالل 

 .677ص  ،9779، لسنة دون رقم طبعة، دار هومة، الجزائرحماية الملكية العقارية الخاصة، ب مدي باشا،عمر ح –4
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ليتم الفصل في الطلب من قبل الشباك (،1)68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08، 06لنص المادة 
قرار قبول منح الرخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي الوحيد خالل خمسة عشر يوما إذا كان 

البلدي أما إن كان غير ذلك فيجب على رئيس البلدية أن يرسل الملف مرفقا برأي مصالح التعمير 
التابعة للبلدية في سبع نسخ إلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران لتبدي رأيها خالل ثمانية أيام الموالية 

تشارة المصالح المختصة يفصل الشباك الموحد في الطلبات خالل خمسة عشر لتاريخ إيداع،وبعد اس
 . (2)يوما
في كل األحوال يبلغ المقرر المتضمن لرخصة البناء مرفقا بنسخة من ملف متضمن تأشير          

على التصاميم المعمارية إلى صاحب الطلب من طرف رئيس البلدية في غضون عشرون يوما الموالية 
المعلومات الناقصة عمال بنص المادة  الطلب، ويتوقف اآلجال في حالة استكمال الوثائق أوإليداع 

 . 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  06
المالحظ أن المشرع اتجه لتخفيض أجال الرد على الطلب بعدما كان في ظل القانون الملغى    

ار رخصة البناء من اختصاص رئيس يتطلب ثالثة أشهر الموالية لتاريخ إيداع طلبه إذا كان إصد
ن اختصاص ـــت مــــر إذا كانــــة أشهــــــون أربعــــه ممثال للبلدية، وفي غضــــــالمجلس الشعبي البلدي بصفت

 .(3)الوزير المكلف بالتعمير الوالي أو
توضع نسخة من مقرر منح رخصة البناء تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي     

ويرخص لكل شخص اإلطالع على الوثائق البيانية لملف الطلب إلى غاية انقضاء أجل سنة البلدي 
، وتحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء المؤشر عليها بنسخة من المقرر، وتحفظ نسخة (4)وشهر

شرع ، كما أن الم(5)أخرى مؤشرا عليها بالقرار في أرشيف المدرية المكلفة بالعمران على مستوى الوالية 
من المرسوم  00اتجه إلبقاء أجال قرار تأجيل الرخصة التي ال يمكن أن تتجاوز سنة،في نص المادة 

                                                 

من المرسوم التنفيذي  09نفس السلطة المختصة المكلفة بإصدار قرار رخصة البناء نص عليها القانون الملغى في المادة  –1
 . 608- 86رقم
 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة -2
وحدة سكنية ويقل  977شاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد سكناتها منح رخصة البناء من اختصاص الوالي إذا كان م -3

ويكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران في حالة مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات  وحدة سكنية، 877عن 
ويكون تسليم باقي الرخص من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تضاف لهذه وحدة سكنية  877يتعدى أو ي او فيها يس

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08الحاالت المنصوص عليها في نص المادة 
 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة -4
 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  00والتي عوضت بنص المادة  ،608-86من المرسوم التنفيذي رقم  00و 00 تينالماد–5
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           من المرسوم التنفيذي رقم 00كما كانت منصوص عليها في المادة  68-60التنفيذي رقم 
األرضية ويصدر هذا القرار عندما تكون القطعة ،98-87من قانون رقم  80،ونص المادة 608- 86

المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع 
 .(1)والتنظيم المعمول بها

يجب أن تشمل هذه الرخصة على االلتزامات واالرتفاقات التي ينبغي على الباني احترامها عمال      
 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  00بنص المادة 

ا، ولطالب وفي حالة رفض منح رخصة البناء، فيجب أن يكون الرفض مسببا ومعلال قانون
بنفس اإلجراءات واآلجال المحددة عند التطرق لرخصة التجزئة، وحق رفع  رخصة البناء تقديم طعن

 (.2) دعوى قضائية أمام المحاكم اإلدارية المختصة
عدة  مجموعة من البنايات في مرحلة أو بناية أوأما في حالة منح رخصة البناء قصد تشييد  

مراحل فإن الرخصة تعد ملغاة في حالة عدم إتمام المرحلة في األجل المحدد في القرار المتضمن 
استئناف لألشغال بعد  ، ويصبح تقديم طلب جديد للرخصة إجباريا لكل مشروع أو(3)لرخصة البناء

المشرع خفف على صاحب الطلب بالحصول على إنتهاء أجل الصالحية المحدد في الرخصة، و 
الرخصة دون إجراء دراسة جديدة شرط أن ال تتطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه 
مخالف لهذا التجديد وأن تكون األشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء األولى التي تم تسليمها عمال 

 .(4) 68-60من المرسوم رقم  00بنص المادة 

                                                 

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة -1
 .600-86من المرسوم التنفيذي رقم  76التي ألغت نص المادة  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  89حسب نص المادة  –2
يشرع في البناء خالل سنة ابتداء من  ، إذ تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم98-87من قانون  80و 89راجع المادتين  -3

تمام انجازها،  97/70/9776المؤرخ في  60-76من القانون  79الفقرة  78تاريخ تسلمها المادة  المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
 . 70/76/9776الصادرة في  00ج ر العدد 

تقديم طلب جديد للمشروع الستئناف  رقي العقاريى المفي حالة سقوط األجل المحدد في القرار المتضمن لرخصة البناء عل –4
 شرط عدم تطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاهباألشغال، إاّل أّن ما يميز هذا الطلب أنه ال يحتاج لدراسة جديدة، 

من  08فقة للمادة التي في مضمونها جاءت موا 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  00مخالف لهذا التجديد طبقا لنص المادة 
من القانون الملغى، بخالف المشرع المصري الذي يجدد المدة دون حاجة لتقديم طلب جديد إذا  608-86المرسوم التنفيذي رقم

، لسنة 678من الالئحة التنفيذية للقانون المصري، رقم  08كانت هناك  مبررات قوية للتجديد حتى ال يتعطل المشروع طبقا للمادة 
6808. 

، 6866مصر، لسنة  الطباعة،أو بدون دار للنشر  الوسيط في شرح تشريعات البناء، بدون رقم طبعة، وض عبد التواب،مع -
 .08ص 
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يلتزم المرقي العقاري بصفته طالب لرخصة البناء وصاحب المشروع أن يضع الفتة مرئية   
،توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه، (1)من الخارج في مكان تنفيذ أشغال البناء

المرقي  ومساحة قطعة األرض،وتاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المتوقع إلنهاء األشغال، وكذا اسم
العقاري بصفته صاحب المشروع، ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة باإلنجاز حسب النموذج المحدد 

 .(2) 68 -60من المرسوم التنفيذي رقم  87من الوزير المكلف بالتعمير طبقا لنص المادة 
نجزة مع عند انتهاء األشغال يتعين على المرقي العقاري استخراج شهادة مطابقة األشغال الم   

من القانون رقم  00، والمادة (3) 68-60من المرسوم التنفيذي رقم 80أحكام رخصة البناء طبقا للمادة 
87-98 (4). 

وفي كل األحوال يمنع المرقي العقاري بصفته رب العمل الشروع في أشغال البناء بدون     
نجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بال ،(5)الرخصة  70حصول عليها طبقا للمادة وا 

 . 08التي تدرج ضمن هذا القانون نص المادة  70-70من قانون رقم 
نخلص أن المشرع الجزائري أوجب استخراج رخصة البناء ضمانا من عواقب البناء بدون   

م من القانون رق 69بقرار هدم البناء طبقا لنص المادة  رخصة سواء تعلق األمر بالعقوبات الجزائية أو

                                                 

يحدد  ،68-60من المرسوم التنفيذي رقم  87سم عمال بنص المادة  67ز أبعادها او شكل لوحة مستطيلة الشكل تتجتكون في  -1
 نموذجه في هذا المرسوم.

أن يعلم مقابل وصل  ) الملغاة( كان على المستفيد من رخصة البناء 608-86من المرسوم التنفيذي رقم  07 ةفي ظل الماد -2
رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بتاريخ فتح الورشة تبعا لنموذج التصريح الذي يحدده المكلف بالتعمير غير أنه في 

 ملغى. د هذا االلتزام، وعليه فهوال نج 68-60ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

-86من المرسوم التنفيذي رقم  00تضمنت نفس الحكم الذي نصت عليه المادة  68-60من المرسوم التنفيذي رقم 80المادة  –3
 الملغاة. 608

بناء والتعمير، وفي مدى مطابقة األشغال ألحكام رخصة البناء وقواعد ال معاينة، ببالتحقق ميدانيالجنة المراقبة المختصة تقوم  -4
وفقا لنماذج المحددة  المطابقةعدم محضر بأما في حالة ثبوت عدم المطابقة تحرر  ،محضر المطابقة حالة ثبوت المطابقة تحرر
الذي يحدد شروط وكيفيات تعين األعوان المؤهلين للبحث عن  07/76/9778المؤرخ في  00-78في المرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخة في  78نظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، ج ر العدد مخلفات التشريع والت
70/79/9778.  

ال يسمح المشرع الجزائري بالبناء بدون رخصة البناء، ويعتبره بناء غير شرعي، وهذا ما اتجه إليه المشرع الفرنسي بحيث ال  -5
طة المختصة رخصة مخالفة لقواعد البناء والتعمير، وفي حالة منحها فإن أي تعديل يمكن البناء بدون رخصة وال يمكن منح السل

اّل اعتبر البناء غير مطابق لرخصة البناء وتعرض لمتابعة جزائية، وهذا ما  في البناء يستوجب تعديل في رخصة البناء الممنوحة وا 
 لم يوضحه المشرع الجزائري.

- Pascal Gareau , Construction et gestion de l'immeuble ,1ère édition, encyclopédie Delmas, 2000 p 

p 36. 37. 
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، وهذا المنع 98-87في القانون رقم  0مكرر  08المذكور أعاله التي تدرج نص المادة  70-70
يعتبر من الضمانات القانونية الممنوحة للمشتري حتى يضمن هذا األخير التزام البائع بمواصلة 

تخراج اإلنجاز ومطابقته للتصميم المتفق عليه طبقا لرخصة البناء الممنوحة له،إضافة إلى وجوب اس
ن كان  عدة ملكيات مهما كان موقعها، رخصة التجزئة في حالة تقسيم الملكية العقارية الواحدة أو وا 

لم يستوجب استخراجها،أما شهادة المطابقة فهي إجبارية كونها تظهر مدى  70-66القانون رقم 
ؤجل التفصيل فيها لحين ولتصاميم المرفقة به، ولقواعد البناء والتعمير، ون مطابقة البناء لرخصة البناء

التطرق لاللتزامات التعاقدية للمرقي العقاري في الباب الثاني عند  تحديد االلتزام بمواصلة اإلنجاز 
 والمطابقة.
غير أن المرقي العقاري يعاني من تعطل انطالق مشاريعه نتيجة تأخر السلطة المختصة في   

جع المستثمر في هذا القطاع، لهذا اتجه المشرع منح هذه الرخص وصعوبة إعطاء الموافقة وهذا ال يش
رد سواء على الطلب ــــــدة الــــيص مــــــــى تقلــــإل 68-60ل أحكام المرسوم التنفيذي رقم ــــالجزائري في ظ

الذي سيكشف مدى احترام هذه  وتطبيق هذه األحكام هو الطعن في حالة الرفض والسكوت، أو
ديد لرخصة البناء بمجرد تقديم مبررات قوية دون انتظار تقديم الطلب اآلجال، كما نقترح منح تج

والنظر فيه ليكون تجديد تلقائي لمدة تحددها السلطة لحين النظر في الطلب حتى ال يتعطل المشروع 
 الحال في القانون المصري. كما هو

ن كان المشرع الجزائري قيد الحق في البناء بجملة من قواعد وأحكام قا    نونية وجب مراعاتها         وا 
وأخضعها للترخيص اإلداري غير أنه سمح بتسوية البنايات غير المطابقة وهذا التناقض أوجبته 
ضرورة تسوية البنايات الفوضوية والمشاريع العقارية غير مطابقة والتي لم تنتهي بسبب مخالفات 

اء التي عاشها المواطن نتيجة األوضاع ونقل ملكيتها للمستفيدين منها مراعاة لعشرية الحمر  التعمير
األمنية وما خلفته من بنايات فوضوية، ونظرا لصعوبة تطبيق هدم البنايات غير المطابقة من الناحية 

عدم  العملية وبناء عليه وجب تسوية الوضعية القانونية للبنايات التي لم تحصل على رخصة البناء أو
عدم تسوية  على الرخصة لكن لم تكمل إنهاء انجاز البناء أوتحصلت  مطابقة  البناء لهذه الرخصة أو

المحدد لقواعد  97/70/9776المؤرخ في  60-76ملكية الوعاء العقاري وفقا ألحكام القانون رقم 
تمام انجازها  . (1)مطابقة البنايات  وا 

                                                 

 . 70/76/9776الصادرة في  00ج ر العدد ،  60-76من القانون رقم  60المادة  –1
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المواد  مع مراعاة أحكام(1)ليتم تحقيق مطابقتها وتسوية كل بناية تم انجازها أولم يتم     
ة البناء تسلم لها المتحصلة على رخص من نفس القانون بالنسبة للبنايات غير متممة و 60و68

والبنايات المتممة وغير المطابقة تسلم لها شهادة المطابقة حسب الكيفيات ، (2)نجازرخصة إتمام اإل
على رخصة البناء ،والبنايات المبنية دون الحصول على الرخصة يستفيد صاحبها (3)المحددة قانونا

ورخصة إتمام االنجاز على سبيل التسوية لصاحب البناية غير المنتهية ولم  ،(4)على سبيل التسوية
، وتسوية ملكية الوعاء 60-76من القانون رقم  99يتحصل على رخصة البناء وفقا لنص المادة 

ن طريق التنازل بالتراضي البلدية ع الوالية أو العقاري إذا كانت تابعة لألمالك الخاصة للدولة أو
هذا ما  و ، 60-76من القانون رقم  07بالسعر الذي تحدده إدارة أمالك الدولة عمال بنص المادة 

الصادرة عن المدير العام لألمالك  98/70/9769المؤرخة في  70006تؤكده التعليمة الوزارية رقم 
رقوية المنجزة من طرف الدولة الوطنية المتعلقة بتسوية القطع األرضية المخصصة لسكنات الت

، مع (6)66/70/9769المؤرخة في  70609،وحددت طرق تقيمها حسب التعليمة رقم (5)وهيئاتها
 .(7)600-78مراعاة إجراءات التنفيذ التصريح بمطابقة البنايات وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

والقضاء عليها غير أن هذا يتطلب هذه التدابير تهدف إلى تسوية مخالفات التعمير والبناء    
هياكل مادية وبشرية بين من يشرف على عملية تسليم عقود التعمير المكلف به رئيس قسم التعمير 

، بمساعدة الوكالة (8)والبناء على مستوى الدائرة وبين من يراقب مخالفاتها المكلف بها مفتش التعمير

                                                 

والتنظيم لم يتم بالنظر لتشريع أو يقصد بتحقيق المطابقة الوثيقة اإلدارية التي يتم من خاللها تسوية كل بناية تم انجازها –1
 . 60-76من القانون رقم  79المتعلق بشغل األراضي وقواعد التعمير والمادة 

 من نفس القانون. 68المادة  –2

 .القانون نفس من 97المادة –3

 .68-60رقم  القانونمن  96المادة –4
الصادر  98/69/9766المؤرخ في  660وزارة المالية، المدير العام لألمالك الوطنية، مجموع النصوص القانونية، إرسال رقم  –5

 .89ص  ،9769لسنة  ل،و عن الوزير األ
 .88نفس المرجع ص –6
 90المحدد إلجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات،ج ر العدد  78/70/9778المؤرخ في  600-78المرسوم التنفيذي رقم –7

 .78/70/9778الصادرة في 
، الملتقى الوطني حول 60-76ر المطابق للرخصة في ظل أحكام قانون رقم ، منازعات تسوية البناء غيشريفعمر  أسيا –8

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  9767نوفمبر  66و 60الملكية العقارية ودورها في تنمية االستثمار في الجزائر، ليومي 
 . 96و 97ص ص،  9767منتوري قسنطينة، 
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ير والبناء على مستوى الوطن والمخالفات المرتبطة بها ،وأنشأ سجل يبين عقود التعم(1)الوطنية للتعمير
،غير أننا نرى ضرورة إنشاء جهاز شرطة العمران متخصصة في (2)في البطاقة الوطنية لعقود التعمير

 هذا المجال دون إشراك اإلدارة في عملية الرقابة ليقتصر دورها فقط على منح عقود التعمير.
ا أن المرحلة السابقة للتعاقد لها أهمية في تحديد االلتزامات من خالل الفصل الثاني استخلصن   

المهنية للمرقي العقاري واإلجراءات التمهيدية التي ترتبط أساسا بعملية اإلنجاز بهدف ضمان تجسيدها 
استرجاع األقساط، والحرص على حماية  ومنح مقتني ضمان إنهاء االنجاز أو بما ال يخالف القانون،

عالمه بكل المعطيات التي تمنحه حرية االختيار في قبول العقد بما يحقق إرادته قبل الت عاقد بتبصيره وا 
 التوازن العقدي واستبعاد عيوب الرضا التي تؤدي إلى بطالن العقد.

قد حاول المشرع الجزائري أن يوفق بين ضبط قواعد المهنة وتشجيع المرقي العقاري على     
التخفيف من األزمة وتحفيز المبادرة الخاصة،غير أنه عليه أن االستثمار في قطاع السكن بهدف 

يراعي إزالة العقبات التي يتلقاها عند قيامه باإلجراءات القانونية والمالية واإلدارية المطلوبة لتجسيد 
مشروعه العقاري، وذلك من خالل تسوية ملكية الوعاء العقاري التي ال تزال محل منازعة والتسريع في 

لية المسح لتطهير الملكية وتحرير العروض العقارية وضبط أسعارها بمنع المضاربة وتنظيم إتمام عم
السوق العقارية، وتيسير إجراءات تطبيق عقد االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل بهدف التخفيض من 

روع سواء تكلفة السكنات الترقوية غير المدعمة،والتسهيل في الحصول على المبالغ المالية ممولة للمش
القروض البنكية مع التنويع في البنوك المانحة للقرض ما بين البنوك  المدفوعة من قبل المقتني أو

اإلسالمية والبنوك التجارية األخرى،والحرص على احترام أجال منح عقود التعمير المحددة في المرسوم 
 ية.اإلدار  ةالبيروقراطيلعدم تعطيل المشاريع بسبب  68-60التنفيذي رقم 

من المشرع تحديد أخالقيات العالقة القانونية التي تربط المرقي العقاري والمتدخلين  كما نرجو  
في عملية اإلنجاز كما حددها مع المقتني، والحرص على احترام النظام العام العمراني وقواعد البيئة         

نات الترقوية بدعمها وتكوين والتنمية المستدامة وتشجيع استخدام الطاقة غير المتجددة في السك
متخصصين في هذا المجال، كما نقترح توحيد النصوص القانونية المحددة لهذه االلتزامات في كل 

 القوانين الخاصة األخرى المحال إليها ليسهل اإلطالع عليها وتطبيقها.
                                                 

الصادرة  86إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، ج ر العدد المتضمن  99/67/9778المؤرخ في  000-78المرسوم التنفيذي رقم –1
 .90/67/9778في 

المتعلق بالبطاقة الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها    78/76/9778المؤرخ في  908-78المرسوم التنفيذي رقم –2
 .79/78/9778الصادرة في  07ج ر العدد  وكذا كيفيات مسكها،
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خصوصية هذا حسنا عندما اتجه المشرع لحماية إرادة المقتني السابقة للتعاقد  بما يتماشى مع   
العقد ولم يتركها للقواعد العامة،حيث أثبتت التجربة السابقة عجز القاضي على تطبيق هذه األحكام 
بحجة أن على المقتني واجب االستعالم ومعرفته بالقوانين،وفي كل منازعة يستطيع البائع استغالل 

ادة المقتني، ودائما تطبق الثغرات القانونية لصالحه بشكل قانوني يخفي قصده في تظليل وتدليس إر 
قاعدة ال يعذر بجهل القانون،ويبقى المقتني في ظل أزمة السكن وحاجته يقبل بكل المعطيات في سبيل 
ن لم يقبل فالطلب كثير وال يجد البائع إشكاال في إيجاد من يتعاقد معه بشروطه والثمن  تحقيق رغبته،وا 

ود أفراد تدفع الثمن كامال برغم من عدم بدأ الذي يحدده، وأنا بصدد البحث عن سكن تفاجأت بوج
ال تناقش العقد وتقبل التعاقد،وقد يكون المرقي العقاري حينها لم يسوي حتى ملكية  عملية االنجاز و
برأينا هذا الذي  و، غير مؤمن لمشروعه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  الوعاء العقاري و

 ط هذه التجاوزات في ظل التعديالت األخيرة.دفع المشرع لوضع أحكام صارمة تضب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
 

 خالصة الباب األول
نستخلص من الباب األول أنه في ظل ما كان مطروحا من انشغال السلطات العمومية في    

تنظيم مهنة المرقي العقاري ومحاربة التجاوزات غير قانونية أصبح مدرجا ضمن أولويات التعديل 
بين تقيد التزامات المرقي العقاري  والمراسيم المنظمة له، 70-66أحكام القانون رقم القانوني في ظل 

عائقا في  فال يكون ضبط المهنة مشكال أو المهنية وتشجيعه على االستثمار الخاص والتوفيق بينهما،
 وجه المستثمر.

لعقاري المالحظ أن المشرع الجزائري اتجه إلى فرض شروط منطقية العتماد المرقي ا    
بحيث تنازل عن شرط المؤهالت العلمية بعدما الق  بخالف المهن األخرى في الميدان العقاري،

اعتراض في أوساط الراغبين في االعتماد وااللتحاق بالمهنة وعوض بالمؤهالت المهنية، وال يمكن في 
التسجيل في أي األحوال ممارسة نشاطات الترقية العقارية دون الحصول المسبق على االعتماد و 

ويعتبر  السجل الوطني للمرقين العقارين بهدف القضاء على كل أشكال الترقية العقارية الوهمية،
الفقرة األولى  90غير أننا نقترح تعديل نص المادة  بمثابة رخصة إدارية لمزاولة هذه المهنة، االعتماد

جيل في السجل الوطني للمرقين وفقا لهذا المفهوم فال يمكن للتس 60-69من المرسوم التنفيذي رقم 
 العقارين أن يسبق منح االعتماد.

كما ألزمه باالنتساب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بصفته المنخرط وليس فقط     
بهدف حماية مقتني السكن الترقوي ولتفعيل الرقابة على  مكتتب الضمان على المشروع العقاري،

ح أن تكون قائمة المرقين العقارين المعتمدين ومشاريع الترقية العقارية ورغم ذلك نقتر  المرقي العقاري،
 عليها. االطالعمحل شهر في موقع االلكتروني للصندوق مع تحينها وتمكين كل من يهمه األمر 

اللجنة الوطنية لرقابة  الوالية أو وعدد المشرع طرق الرقابة سواء على مستوى البلدية أو    
ن كنا نتأسف لقلة االجتهادات القضائية، السيما في األحكام التقنية وتدعيمها  بالرقابة القضائية وا 

القانونية التي تكون محل غموض وفراغ قانوني، وحسنا لما أنشأ المشرع المجلس األعلى للمرقين 
ن كنا نفضل أن يكون هناك مجلس  العقارين الذي يسهر على مراقبة احترام قواعد المهنة وأخالقياتها وا 
تأديبي محايد كون المجلس ال يمكن أن يكون مدافع ومراقب في نفس الوقت، وأن يوضح المهام 
الموكلة إليه  والقرارات التي له حق التداول بشأنها في المراسيم التنظيمية حتى يبرز دوره من الناحية 

 العملية.
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ات الرقية العقارية لم يكتفي المشرع بأن يخضع المرقي العقاري ألحكام المنظمة لنشاط و     
إلى جانب تطبيق قواعد القانون التجاري واألحكام القانونية المنظمة  بل ألزمه بالتعهد باحترامها،

خالفا للقواعد  90غير أنه ال يكون أهال لممارستها إال ببلوغه سن  لألعمال التجارية بصفته تاجرا،
المترتبة على التجار يضاف إليها االلتزام بدفع  وأن يلتزم بأشكال الترقية العقارية وااللتزامات العامة،

اشتراكات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية في 
قطاعات البناء واألشغال العمومية والري حماية للمتدخلين المتعاقد معهم إلنجاز السكن الترقوي من 

 لجوية.توقيفهم عن العمل لسوء األحوال ا
من أثار اكتسابه الصفة التجارية خضوعه ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية وفي هذه     

الحالة حمى المشرع مشتري العقار على التصاميم بأن أعطى له امتياز من الدرجة األولى يستفيد منه 
ن كنا نفضل ترتيبه بعد العمال الذي فقدو  ا أجرتهم وليس الصندوق عن طريق الحلول محل المقتني، وا 

 فقط مدخراتهم.
المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع ملزم بالقيام بكل اإلجراءات القانونية والمالية               

ولثقل هذه المهام وااللتزامات الملقاة عليه وجب  واإلدارية الالزمة إلعداد وتجسيد المشروع العقاري،
الفنية والتقنية الالزمة لهذا الغرض السيما بعد إلغاء شرط االستعانة بأشخاص لهم المؤهالت العلمية و 

         التأهيل العلمي عند طلب االعتماد ولتطلب عملية االنجاز لتنوع في الخبرات الالزمة في هذا 
      غير أن على المشرع تنظيم العالقة بين األطراف المتدخلة بما يحدد مسؤولية كل واحد بقدر المجال،
عمل على إزالة العقبات اإلدارية والمالية التي تحول دون تشجيع المستثمر في مجال قطاع وال تدخله،
 البناء.

قد حرص المشرع على إشراك المرقي العقاري في تحسين مظاهر المدن معماريا وفي تجسيد    
تهيئة بما سياسة الدولة في مجال التعمير من خالل احترام النظام العام العمراني ومخططات التعمير وال

يحقق التوازن اإلقليمي والتوزيع العادل للسكان من خالل توجيه البرامج السكنية وتطويرها وتقيدها 
 بقواعد التعمير والبناء والبيئة.

لم يكتفي المشرع بالضمانات القانونية الخاصة التي تحمي المتعاقد في عقد البيع على  و   
ني قبل التعاقد من كل عيوب اإلرادة ومنحه حرية التصاميم، بل حرص على حماية إرادة المقت

بهدف  بأن ألزم المرقي العقاري بعدم قبول أي تسبيق قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، االختيار،
صدر قبوله فله حق العدول  حتى ولو على كل التفاصيل التي تخص العقد قبل انعقاد العقد، اطالعه

الشكلية مطلوبة إلبرام هذا العقد، وعمل المشرع على تضيق  دون أن يخسر أي خسارة مادية مدام
وتحديد التزاماته التعاقدية بما يتوافق مع خصوصية  سلطات البائع بما يوفر الحماية القانونية للمقتني،
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         بعد  البيع قبل االنجاز كما حدد مسؤوليته في هذا اإلطار بهدف وضع حماية قانونية قبل و
وفق المشرع في تنظيم االلتزامات التعاقدية للمرقي العقاري بما يجسد مشاريع بيع السكن فهل  التعاقد،

 الترقوي ودون أن تشكل للبائع عائقا في تنفيذها؟،وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه في الباب الموالي.
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 الباب الثاني
 لعقارينطاق مسؤولية المرقي او االلتزامات التعاقدية 

ي العقاري بل اعتمد االلتزامات المهنية فقط للمرق لم يحرص المشرع الجزائري على تنظيم   
لآلخر بهدف تجسيد نشاطات الترقية العقارية  جعل كليهما مكمالو  ،التعاقدية هاماتاللتز إعادة ضبط 

تي كانت في ظل السيما في إطار عقد البيع قبل االنجاز للتفصيل في التزاماته ال ،على أحسن وجه
التناقض في بعض و النقص التشريعي و يشوبها الغموض و مختصرة  70-80المرسوم التشريعي رقم 

المرقي العقاري  محاولة إزالة مخاطر هذا العقد من احتمال عدم إتمام االنجاز بسبب عجزو  ،أحكامها
من و  ،ي دون فائدةضياع انتظار المقتنو من حالت عدم المطابقة بعد االنجاز و  عن تمويل مشروعه،

الهروب بها بعد  وإمكانية التصرف في األقساط المدفوعة من طرف المكتتب خارج عملية البناء أ
كل أشكال التعسف و  ،تجاوزات غير قانونيةالالقضاء على و  ،احتيال على الراغبين في التعاقدو نصب 

 ل حاجة المقتني في ظل أزمة السكن.استغالو 
ضمان تطبيق األحكام المستحدثة و  ،لبيات األحكام القانونية السابقةإزالة س رعشقد حاول الم  

بما يتيح للمتعاقدين االستفادة من مزايا هذا  ،قيام المسؤوليةو بوضع جزاءات قانونية في حالة المخالفة 
في حجز و أ ،تسمح بالدفع بالتقسيط في إطار البيع على التصاميمو  ،البيع التي تسهل عملية التمويل

طور االنجاز مقابل دفع تسبيق مع منحه حق العدول في حالة تغير رغبته في التعاقد قبل  وهو  العقار
 في إطار عقد حفظ الحق .من هذا التسبيق ٪60البيع مع خصم إبرام عقد 
توفر طريقة و كال الطرقتين في التعاقد تدعم سياسة الدولة في التخفيف من أزمة السكن    

التجارية بما يؤدي إلى تنشيط و لمباشرة أعمالهم المهنية  وتخدامها للسكن أاسو الميسرة لتملك المباني 
السماح للمرقين العقارين استغالل أصحاب و التداول بما يحفز النشاط االقتصادي و حركة التجارة 

أساليب عمرانية تعكس  مشاريع بناء منفذة وفق الفنية في مجال اإلعمار لتجسيدو الخبرات المهنية 
 مراني في البلد .التطور الع
كما اهتم بتنظيم حقوق المرقي العقاري من خالل تحديد التزامات مقتني العقار قبل االنجاز،   

فال يكون التشدد  ،تحفيزه على االستثمار في قطاع السكنو  ،بهدف إيجاد توازن بين األطراف المتعاقدة
احترام و تطبيق القانون مقتني لا للفي تحديد التزاماته يشكل عائقا في وجهه بقدر ما يكون ضمان
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بالمقابل عمل على تشجيع اقتناء السكنات الترقوية من خالل توفير كل الضمانات  ،أخالقيات المهنة
 عقد حفظ الحق .و القانونية الخاصة بهذا البيع بما يوافق خصائص كل من عقد البيع على التصاميم 

تم إما عن طريق عقد البيع ت  (LP)دعم أو غير الم(LPA)السكن الترقوي المدعم عملية بيع   
و يبدأ التعاقد أ ،دفعات مقتني هذا العقارو على التصاميم عندما يعتمد المرقي العقاري على موارده 

ليلتزم بحجز العقار وهو طور  عقد حفظ الحق عندما يلجأ لطلب قروض لتمويل مشروعهبموجب 
تختلف التزامات األطراف المتعاقدة فإن  و عليه اء،غال البنشاالنجاز وبتحرير عقد البيع بعد انتهاء أ

غير أن هناك التزامات مشتركة بينهما تفرضها خاصية تشترك بينهما ترتبط  ،بحسب نوع العقد المبرم
تسيره و ضمان إدارة العقار و تسير األمالك المشتركة في البنايات الجماعية و تحديد و بإتمام االنجاز 

جمع بين عقد حفظ الحق الذي  70-66لمالحظ أن المشرع في القانون رقم او  لمدة سنتين بعد التسليم،
عقد البيع على التصاميم المنشأ بموجب المرسوم التشريعي و  70-68كان معروفا في ظل القانون رقم 

 .لكن بأحكام جديدة لكليهما  70-80رقم 
االلتزامات المترتبة  نتناول في الفصل األول ،قسمنا هذا الباب إلى فصلين بناء على ما سبق  

أما الفصل الثاني نخصصه لتحديد نطاق مسؤولية المرقي  ،قبل االنجاز بيع أو حجز السكنعلى 
التعاقدية المرتبطة بعملية بيع السكن الترقوي  وخالل بالتزاماته سواء المهنية أاإلالعقاري في حالة 

ر المرقي العقاري على احترام اجبالمشرع إل الجزائية التي نظمهاو اإلدارية و لنفصل في الجزاءات المدنية 
 ردع كل من يخالف هذه االلتزامات.و  تطبيق القانونو المهنة 
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 الفصل األول
 االلتزامات التعاقدية للمرقي العقاري

التي تهدف إلى و  حديثة النشأة في التشريع الجزائري،بيع قبل االنجاز من بين العقود يعتبر ال 
سويق العقار قبل انجازه بحيث كانت في أواخر السبعينات تعتمد تقنية الحصول على تنظيم تقنيات ت

غير أن التنظيم الفعلي لهذا النوع  اكتتاب حصص في تعاونيات عقارية،و السكن من خالل االنخراط 
لمتعلق ا 70/70/6868المؤرخ في  70-68من البيع لم يتم بشكل واضح إال بعد صدور القانون رقم 

حفظ الحق لحجز ة العقارية العامة أن تبرم عقد ة العقارية )الملغى( الذي سمح لشريكات الترقيبالترقي
الذي يسمح لكل راغب في التعاقد من أن يؤمن نفسه من و  طور اإلنجاز، المراد شراؤه وهوالعقار 

م ألغى أن يحصل على أولوية عن غيره من المتزاحمين ثو مزاحمة اآلخرين الراغبين مثله في السكن  
المؤرخ في  70-80عوض بعقد البيع على التصاميم بصدور المرسوم التشريعي رقم و هذا العقد 

قائم  وما هو المتضمن النشاط العقاري )الملغى(،الذي يتضمن نقل ملكية األرض  76/70/6880
شغال، ثم البناء طور التشييد مقابل دفع أقساط تبعا لتقدم مراحل انجاز األو عليها من  جزء من البناء 

قبل االنجاز من خالل إعادة تنظيم لكل من أو الحجز العقار اتجه المشرع إلعادة تنظيم عملية البيع 
 .70-66عقد البيع على التصاميم بموجب القانون رقم و عقد حفظ الحق 

بخالف التشريع الفرنسي الذي عرفته الساحة العقارية الفرنسية بالممارسة في أعقاب الحرب  
ثم تطور إلى مجموع أشخاص  ،انتشر بعد الحرب العالمية الثانية فكان وليد الحاجةو األولى  العالمية

تتم القسمة بينهم و تملك السكن عن طريق االلتصاق و انجازها و تشترك في اقتناء أرضية على الشيوع 
هاء تقسم عند االنتو ثم تم اللجوء لشركات مدنية حيث تقوم باإلنجاز  ،وفقا لنظام الملكية المشتركة
، ثم 6806القانون الصادر في  كات بموجباء وتم تنظيم هذا النوع من الشر البناية حصصا بين الشرك

-00تسويق البنايات تحت اإلنشاء الختصاص بائع العقار قبل االنجاز بصدور المرسوم رقم  حول
من  ،كني، الذي حدد التزاماته في محال ذات االستعمال الس(1)67/66/6800المؤرخ في  6690

                                                 
1-Monique Baraton Hdeffinger ; Vente d'immeubles à construire, répertoire de droit civil, 2e 

édition, Tome VIII mise à jour 1988, Dalloz paris , p2 ;sect 2 Tome VIII mise à jour 1988, Dalloz 

paris , p1979-2 ;sect 2. 
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تعين طريقة و من إعالم المشتري بالثمن مع تحديده و اقتراض مبلغ مالي يكفي لتمويل المشروع، 
 .( 2)6800 التي لم تعرف تطبيق إاّل بعد سنة و  ،توقيع العقوبات الجزائيةو  ،نظام المسؤوليةو  ،(1)دفعه

كام المتضمن ألح 70/76/6880المؤرخ في  70-80في األخير صدر قانون رقم  و   
، بحيث أوجد ضمانات قانونية خاصة تحمي المشتري، لم تكن (3)خاصة لعقد البيع قبل اإلنجاز

بحيث بسط هذه الحماية القانونية  ،، تميز بها عن عقد البيع العادية في القوانين السابقة الذكرموجود
بحيث لم تعد  ،وسع في نطاق الشخصي للمسؤولية الخاصةو للمشتري على بائع العقار تحت اإلنشاء 

،هذا القانون الذي (4)تقتصر فقط على األشخاص الذي تربطهم مع رب العمل األصلي عقود المقاولة
الذي كمله و ، 70/70/6880المؤرخ في  000-80عرف بدوره عدة تعديالت، بموجب قانون رقم 

في لمؤرخ ا 008-06بقانون رقـمو  99/69/6880الصادر في  6688-80التنفيـذي رقـم المرسوم 
 69-06وأخيرا قانون رقم ، 76/70/6809في المؤرخ 808 -09وكذا قـانون رقـم ، 68/70/6806

المؤرخ في  090-78القانون و  مشيدين،ال المتضمن مسؤولية 70/76/6806في المؤرخ 
الذي يوحد أحكام عيوب المطابقة مع عيوب الظاهرة من خالل ضمان حسن  90/70/9778

المعدلة لنص المادة  90/78/9767المؤرخة في  6696-67ي رقم المرسوم التنفيذو  ،االنجاز
المعدل  68/70/9766المؤرخ في  090-66المرسوم رقم و السكن و من قانون البناء  986-90

ضع الذي و و السكن و من قانون البناء  66-986المادة و من قانون المستهلك  60-069لنص المادة 
ة إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون إضاف ،نجازأحكام فيما يخص ضمان إنهاء اإل

 .(5)السكنو قانون البناء و المدني الفرنسي 
عرف هذا النوع من البيع في التشريع الفرنسي تحت تسمية بيع العقار على التصاميم      

(vente sur plan بنفس التسمية التي أوردها المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي رقم )80-
بيع و التسمية إلى بيع العقار تحت اإلنشاء أ 70-80ثم عدل المشرع الفرنسي بموجب قانون رقم  ،70

الذي قسمه إلى عقد البيع ، و ( 6)( vente d'immeuble à construireالعقار طور اإلنجاز)
                                                 

1- Jean Bernard Auby, Hugues Périnet  Marquet ; op cit, p 937. 

2- Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz ;op cit, p 344. 
3- Nadjib Matoui ;op cit ; p 10 

 ،6860دار الفكر العربي، لسنة لى،و ل البناء، الطبعة األاو عبد الرزاق حسن يسن، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومق–4
 . 080، 086،089ص ص مصر، 

5- Monique  Baraton Hdeffinger; op cit ; p1979-2 sect 2 

 =إقتبسها المشرع من التسمية القديمة للتشريع الفرنسي. حيث يرى نجيب ماتوي أن تسمية بيع العقار بناء على التصاميم -6
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طور  وهو (الذي يبرم في شكل عقد ابتدائي يحجز فيه الحاجز السكن  vente à termeاألجل)
دفع الثمن لغاية نهاية االنجاز ليتم إبرام عقد البيع غير أنه يسمح و جل فيه نقل الملكية االنجاز يؤ 

بخالف التعاقد  ،بالتالي ال يساهم الحاجز في تمويل عملية االنجازو بدفع الثمن في حساب مغلق 
حيث يستفيد البائع  ( vente en l’état futur d’achèvementحسب الحالة المستقبلية للبناء )

لهذا يقسم الثمن و  ،تقدم األشغالو من دفعات مقتني هذا العقار التي تفيد في تمويل عملية البناء 
حسب مراحل تقدم االنجاز لتكون نقل الملكية تبعا لذلك، حيث تقتطع نسبة محددة حسب قيمة ما 

المدني  من القانون 6876شيئا فشيئا تنتقل الملكية بالتدريج حسب نص المادة و أنجزه عند نهايته 
 .(2)منح للمتعاقدين حق الخيار في التعاقد بإحدى الصورتين و ،(1)الفرنسي

رجع إلى نفس ما اتجه إليه المشرع  70-66المالحظ أن المشرع الجزائري في القانون رقم 
عقد البيع على التصاميم الذي و جل الفرنسي بحيث جمع بين عقد حفظ الحق الذي يشبه عقد البيع األ

بحيث أرجع التعامل بعقد حفظ الحق الذي كان ملغى لكن  بيع في حالة انجاز المستقبلي،يشبه عقد ال
يد الذي أضافه المشرع عند دالج وطور أحكام عقد البيع على التصاميم فما هو بأحكام قانونية جديدة 

ر ما هي الحكمة من جمع هذين العقدين في إطاو تنظيمه لاللتزامات المرقي العقاري لكال العقدين 
 ؟بهدف بيعه للحاجز بعد انهاء االنجاز قبل االنجازأو حجز العقار البيع 

من خالل هذا الفصل نتعرف على التزامات المرقي العقاري التعاقدية في إطار كل من هذين   
بما أن هناك التزامات مشتركة بينهما الرتباط كليهما بعملية االنجاز كون البيع يقع على و  ،العقدين

لثاني فإننا نقسمه إلى مبحثين نتناول في أوله لاللتزامات الخاصة بكل عقد أما ا ،النجازعقار طور ا
 لكال العقدين. نخصصه لاللتزامات المشتركة

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
=Nadjib Matoui ; op cit; p 08. 

1 – Olivier Tournafond; Op cit; p2 sect5. 

 . 68، ص 9766،األردن، ولىع المباني تحت اإلنشاء،منشورات زين الحقوقية،الطبعة األعالء حسين علي،عقد بي –2



239 
 

 المبحث األول
 بيع العقار قبل االنجازو االلتزامات الخاصة بحجز أ

شياء تعامل في األمن القانون المدني ال 89نص المادة  شرع الجزائري من خاللأجاز الم   
على ،و (1)عدم التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة و المستقبلية بشرط إمكانية وجود المحل مستقبال 
 لضمان وجوده مستقبال أوجد ضمانات قانونية تقنيةو هذا األساس سمح ببيع العقار قبل االنجاز، 

عطاء الطابع اإللزامي و عسف البائع، تو مالية كافية لحماية المقتني  من مخاطر عدم إتمام االنجاز و  ا 
كما أجاز حجز هذا  ،لألحكام المنظمة لهذا البيع تتعلق بالنظام العام ال يجوز االتفاق على ما يخالفها

تمام محل العقد، وألزم المرقي العقاري بعدم  العقار وهو طور االنجاز ليتم ابرام عقد البيع بعد انجازه وا 
 .(2)فائدة صاحب حفظ الحق التصرف في العقار وانجازه ل

بحيث يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء  ،عليه قد يقصد العاقدان التعاقد على شيء مستقبليو    
كما في حالة  ،ومن ثم يجوز بيع دار لم يبدأ البناء فيها بعد ،عند وجوده مدام هذا الشيء قابل للوجود

أن الدار من األشياء المستقبلية » قدادة: حيث يرى الدكتور خليل أحمد حسن  البيع على التصاميم،
تنطبق هذه الحالة على عملية شراء  ،، بمعنى أنها ليست محتملة الوجود(9)«المحققة في وجودها... و 

المالية التي تسمح بإتمام و بناء في حالة إنجاز بوجود أحكام صارمة فيما يخص الضمانات القانونية 
                                                 

من القانون المدني وقع في إشكال كيف يعقل أن يكون شيء مستقبلي ومحقق الوجود في  89المشرع في نص المادة نرى أن  –1
ذا افترضنا أن العق د الذي يكون محله شيء مستقبلي ينعقد على شرط نفس الوقت فطبيعة الشيء المستقبلي غير محقق الوقوع،وا 

واقف فهذا الرأي ال يستقيم ألن الشرط يخص اآلثار وليس األركان  فالعقد مكتمل األركان لكن أثاره تتعلق بواقعة مستقبال، ويعتبر 
ال تصح عند جمهور  التعاقد على شيء مستقبلي من عقود الغرر، ولهذا إضافة البيع إلى زمان المستقبل في الفقه اإلسالمي

ينقلها في الحال لما في التأجيل من ضرر ونزاعات ناجمة من تقلب األسعار التي  الفقهاء كونه عقد ناقل للملكية بطبيعته وهو
تؤدي إلى تغير في تقدير المبيع، ولهذا الثمن في عقد البيع على التصاميم تقدري قابل للمراجعة،غير أن التزام البائع باالنجاز ال 

خضع للقضاء والقدر بقدر خضوعه إلرادته في إنهاء االنجاز طبقا لما اتفق عليه  تحت ضمان صندوق الضمان والكفالة ي
 المتبادلة التي تلتزم بإتمام االنجاز في حالة تخلف البائع كما سبق توضيحه.

السعادة،  مطبعة بدون رقم طبعة، ن العربية،نظرية األجل في االلتزام في الشريعة اإلسالمية والقواني عبد الناصر توفيق العطار،-
 .666، ص 6806 مصر،

وليس على بيع الشيء المستقبلي على  القانون المدني، نصت على تعامل في أشياء مستقبلية من 89نشير إلى أن المادة  -2
بيع األشياء المستقبلية  من القانون المدني الفرنسي التي تجيز 6607غرار المشرع المصري، والمشرع الفرنسي فينص المادة 
 السيما في العقود التجارية وعقد بيع العقار تحت اإلنشاء .

- Alex Well, Droit Civil, op cit ,p 246. 

خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، )عقد البيع(، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة ، ديوان  -3
 .06،ص 9770عكنون، الجزائر ، المطبوعات الجامعية بن 
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التعمير، مما و د ومطابقته للمواصفات المتفق عليها ولقواعد البناء اإلنجاز خالل المدة المحددة في العق
 تجعلها محققة الوجود.

تكون موجودة أم أنها قابلة أن لكن ماذا يقصد بمحققة الوجود، هل يقصد في كل األحوال  
ن كانت هذه األخيرة فما هو للوجود؟   االستحالة المطلقة؟و الحكم في حالة االستحالة النسبية  وا 
النوع األول مبني على يفرقون بين نوعين من بيع األموال المستقبلية،  نيالفرنسيالشراح  إن 
في وجود المبيع نفسه، فيكون بيعا احتماليا محضا مثل البيع على التصاميم، أما النوع الثاني المجازفة 

ترى األستاذة كميته ال في وجود المبيع، مثل عقد حفظ الحق حيث و يجازف المشتري في مقدار المبيع 
 .(1)المصري وزاهية سي يوسف أن البيع في كلتا الحالتين صحيح سواء في التشريع الفرنسي أ

إاّل أّن الدكتور سمير عبد السيد تناغوا يرى أن القضاء الفرنسي حسب ما أظهرت الدراسات  
منع من الناحية جعل االستحالة النسبية في حكم االستحالة المطلقة بالرغم من كونها ال تديثة يالح

 .(2)النظرية من إمكانية وجود الشيء
يرى الدكتور عبد الناصر توفيق العطار في هذه النقطة، أن بيع األشياء المستقبلية مبني و  

ال دخل إلرادة التي في مقداره، فهي مسألة يرجعها للظروف و على المجازفة في وجود المبيع ذاته أ
 .(9)لم يكتمل بناؤهو ضربها بيع منزل لم يشرع أمن بين األمثلة التي و  البائع فيها،
فال  ،أما المشرع الجزائري فقد أباح التعامل في األشياء المستقبلية، بشرط إمكانية الوجود فعال 

قم ر  من القانون 90ة يكون مستحيال استحالة مطلقة ألنه يبطل العقد بطالنا مطلقا طبقا لنص الماد
المؤرخ في  06-00من األمر رقم  80دلة لنص المادة المع 97/78/9770المؤرخ في  70-67
حين إذا كانت استحالة طارئة ال يترتب ي ف ،المتضمن القانون المدني المعدل المتمم 98/78/6800

 .(4)عليها البطالن ألن االلتزام قد نشأ ممكننا، ولكن يترتب عليها الفسخ
تشترط في البيع أن يكون محله موجود قد خالف المشرع الجزائري رأي الشريعة اإلسالمية التي  

قادر على تسليم العين  عند التعاقد على أساس انتقال الملكية يكون فورا وفي الحال، وأن البائع

                                                 

 .09ص  ،9777لسنة ، عقد البيع، الطبعة الثالثة، دار اإلفل تيزي وزو، الجزائر زاهية سي يوسف، -6
سنة، المطبعة الفنية للطباعة والنشر رأس التين اإلسكندرية مصر، ص أو سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، بدون رقم طبعة  -9
66. 
 .00، 08، توزيع دار الفكر العربي مصر، ص أو سنةيق العطار، شرح أحكام البيع، بدون رقم طبعة عبد الناصر توف -0
محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، بدون رقم طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر،  -4

 . 00، ص 9777
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عابدين عقد  فيه غرر نتيجة تقلب األسعار، وقد صنف إبنو  ،التأجيل يبعث على النزاعو  المبيعة،
جازته و  البيع ، (1)التي ال يجوز إضافتها إلى زمان المستقبل العقودمن فسخه من بين أربعة عشر و ا 
 .(2)فقط  ت من هذا األصل إاّل استثناءات قليلةيقد استثنو 

المشرع الجزائري لم يستثني من مبدأ جواز التعامل في األشياء المستقبلية إاّل في حالة أما  
ون المدني الفقرة الثانية، من القان 89برضاه طبقا للمادة  ولو التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة 

 اعتبره عليه فهل يمكن اعتبار الطبيعة القانونية لعقد البيع قبل االنجاز بيع لألشياء مستقبلية، كماو 
فيه الطرفان على العناصر  اتفقأنه بيع شيء مستقبلي »...األودن:  األستاذ سمير عبد السميع

يعتمد وجوده على قيام المدين و  ،ء مستقبليالرئيسية لقيام العقد وصحته، إاّل أن محل المبيع شي
 .(3)«بإلتزامه
يعتبر بيع لشيء مستقبلي بالنسبة للعقار  وفه ،بالرجوع إلى أحكام عقد البيع على التصاميم 

أما بالنسبة لألرض محل التشييد فهي ملك للبائع تنتقل إلى المشتري وقت البيع بعد  ،محل اإلنجاز
فإن  ،لنوع من البيع كونه ال ينطوي على المجازفة كباقي العقود المستقبليةما يميز هذا او  إشهار العقد،

والمجازفة،  والمقامرة مما ينفي عنها الغرر ملزمةو بأحكام صارمة و  المشرع أحاطه بضمانات قانونية،
، والمطابقةضمانه إضافة إلى ضمان حسن اإلنجاز و كوجوب إتمام اإلنجاز خالل األجل المحدد لذلك 

من الدرجة األولى في  امنحه امتياز و  ،العشريو الضمان السنوي و حسن سير عناصر التجهيز ضمان و 
إضافة إلى هذا فإن المشتري يعتبر مالكا للعقار بمجرد اكتتاب العقد  ،حالة إفالس المرقي العقاري

 شهره حتى قبل إتمام التشييد  .و تسجيله و 
عقد شرط لتحقق محل ال وهو واقف  العقد الذي يكون محله شيء مستقبلي ينعقد على شرط

عقد البيع على التصاميم و ليس األركان و أيضا ألن الشرط يخص اآلثار غير أن هذا الرأي ال يستقيم 

                                                 

، 666إللتزام في الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية، المرجع السابق، ص نظرية األجل في ا عبد الناصر توفيق العطار، -1
669. 

بحيث أجازت بيع السلم الذي هوبيع شيء غير موجود بثمن مقبوض في الحال على أن يوجد الشيء ويسلم للمشتري في أجل  -2
 ة.معلوم، وعقود اإلستصناع، بعد أن قيدتها بشروط تنفي الغرر والمقامرة والمجازف

 .08، 38عبد الناصر توفيق العطار، نفس المرجع، ص  -
 . 969سنة دار الكتاب الجزائر، ص  أوجزي، القوانين الفقهية، طبعة جديدة بدون رقم لطبعة  ابن -

المرجع السابق،  دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية،و سمير عبد السميع األ -3
 . 09ص 
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هذا العقد  تقبال، وعليه يتمتع المشتري فيمكتمل األركان لكن أثاره هي التي تعلق على واقعة مس
 ع البيع المستقبلي.بضمانات قانونية خاصة تجعله في مركز قوي مقارنة م

انتقالها لحين تواجد المحل مستقبال بما يوافق القواعد ما عقد حفظ الحق فإن الملكية تتأجل أ 
فالمجازفة ليست في تواجد المبيع محل العقد بل في مقداره حيث يتم تحديد ثمن تقدري قابل  العامة،

جزء من البناء وقت التعاقد غير  ولبناء أكما يلتزم بحجز ا ،واجب الدفع عند إبرام عقد البيعو للمراجعة 
تمامه خالل اآلجال المتفق و  باإلنجازموجود غير أنه سيتحقق وجوده من خالل التزام البائع         ا 

 .تسليم ملكيتهو متى تحقق وجود محل العقد التزم ببيعه و  عليها،
منهما بما  كال عقد البيع على التصاميم بأحكام تنظمالمشرع عقد حفظ الحق و  عليه خصو   

تعطي له طبيعة قانونية مستقلة تميزه و يضمن تنفيذ المرقي العقاري اللتزاماته اتجاه المقتني مستقبال 
نفصل ترتب التزامات تعاقدية تخص كل صورة من عقدي هذا البيع و شابهة له عن باقي عقود البيع الم

ه بائعا بما يتناسب مع تحديد موضوع فيها فيما يلي مع التركيز على التزامات المرقي العقاري بصفت
 الدراسة.

 المطلب األول
 االلتزامات المترتبة على عقد حفظ الحق

الحقوق من البائع إلى و عمال بالقواعد العامة يعتبر البيع الوسيلة القانونية لنقل الملكية  
ير أن الراغب في ،غ(1)ال تنتقل الملكية عند بيع العقار إال بشهر العقد بقوة  القانون و شتري، الم

ال يريد أن يلتزم و هو  امتالك هذه الملكية قبل التعاقد يحتاج ألن يختار بين عروض مختلفة مقدمة له،
بصفة نهائية على أمل أن يظهر له فيما بعد عرض أخر بمواصفات أفضل كما يخشى أن يرفضها 

قبل  وطور االنجاز أ وهو بناء عليه ظهرت فكرة حجز العقار و  ،ال يجد فرصة أخرىو بصفة نهائية 
قد يكون ذات الهدف بالنسبة و ذلك عند اإلعداد للمشروع بهدف ضمان مزاحمة الراغبين في التعاقد، 

حجز نية تنفيذ المشروع وتمويله، لهذا يختار يقف على إمكاو لصاحب المشروع بأن يختبر السوق 
 رفين ـة لكال الطـة األساسيـايعليه الغ و ، رخلشخص آيلتزم بعدم البيع  والمبنى لصاحب حفظ الحق 

 

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 680المادة –1
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 .(6)ضمان تسويق العقار عند إتمام عملية إنجازهو يمنح حق العدول،  عدم االلتزام النهائي مماو ه
نزوال عند هذه الرغبات أجاز المشرع الفرنسي إبرام اتفاق تمهيدي قبل االرتباط بالعقد النهائي   

 contrat deعقد الحفظ ) و، أ(contrat préliminaireيسمى بالعقد االبتدائي )
réservation،) جزء من عقار للمشتري المحجوز له  والذي بموجبه يلتزم البائع بأن يحجز عقارا أو

ن قانون البناء والسكن م 0-999 طبقا للمادةو ، (9)على أن يدفع مبلغ مالي ضامن في حساب خاص
 يكون في شكل مكتوبالمهني، و  السكني أو الستعمالل محالفإن عقد الحفظ يكون محله الفرنسي 

يجب على البائع أن يبلغ المشتري الحاجز خالل شهر بمشروع عقد البيع النهائي قبل ،و (0)غير مسجل
فائدة البيع عن طريق إبرام العقد و ، (0)السكنو من قانون البناء  00التوقيع على العقد طبقا للمادة 

باختبار السوق و ر العقد النهائي باقتراض بنكي، االبتدائي في فرنسا يتمثل في كونه يسمح قبل تحري
نجاز العقارية بحيث يمكن إعداد قائمة بأفضل الزبائن لحفظ حقوقهم في شراء وحدات العقار محل اإل

 وبتحديد الثمن الذي تتطلبه عملية(، contrat de réservation)الحجز بواسطة عقد الحفظ أو
 .(0)التشييد

 عة القانونية للعقد االبتدائي في فرنسا من أنه مجرد وعد بالتفضيلقد اختلف في تحديد الطبيو   
أنه  و( أun pacte de préférence et non une promesse de venteليس وعد بالبيع )  و

، إاّل أّنه بموجب قرار (8)وعد بالبيع ملزم لجانب واحد بحيث تحدد فيه جميع المسائل الجوهرية في العقد
إلنشاء ، الذي ناقش الطبيعة القانونية لعقد البيع تحت ا90/67/6800سية بتاريخ محكمة النقض الفرن

   أنه مجرد وعد بالبيع من جانب واحد، و، من حيث أنه يعطي األفضلية أفيما يخص العقد االبتدائي
ألخير إلى أنه قد توصلت في او ، وعد بالشراء و، أواقف على شرط إتمام تشيد البناء وعد بالبيع وأ

، بموجبه يلتزم البائع بحفظ الحق للمستفيد مقابل دفع هذا (synallagmatique)د ملزم لجانبينعق
ن يقترب لصورة وعد بالبيع من جانب واحد، فهو  وفه ،األخير مبلغ الضمان يختلف عنه بحيث تبقى  وا 

ضافة شروط لمو  ،تعديل المشروع بما يسمح به القانونو حرية للبائع في البيع والتصرف ال تكن في  ا 

                                                 
0–Philippe Malinvaud   ; droit de la construction,Dalloz,2007,Paris,p1420. 

5– Jérome Huet sous la direction de Jacques Ghestin ; op cit, p 395. 

2- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin ;op cit, p 117. 

4-Monique Baraton Hdeffinger ; op cit , p1979- 14 sect.194. 

2–Jean- Claude Groslière , La vente d'immeubles, année 1996, Dalloz, p p. 48 , 49. 

- Roger Saint  Alary, Corinne Saint Alary Houin ; op cit, p 116 

2–Pascal Gareau ; Construction et gestion de l’immeuble,op cit ; p 120. sect 43.04. 
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اّل ترتب عنه إرجاع مبلغ ا  و  ،دون العدول على الحق المحفوظ للمستفيد (1)بداية العقد االبتدائي
 .(2)الضررمع إمكانية طلب تعويض عن  الضمان،
يشترط و  ،قد شاعت أيضا ظاهرة حجز الشقق تحت اإلنشاء في مصر بموجب عقد ابتدائي 

في حساب بأحد البنوك غالبا، دون تحديد و عنه، أ إيداع مبلغ معين عن كل وحدة في المقر المعلن
فيكون تحديدا  ،الثمن المتفق عليهو مثل تاريخ التسليم  ،اللتزامات البائع، ومواصفات الشقة محل البيع

من الصعوبة و  ،مبدئيا بحيث يسمح له بتحديد الثمن عند االنتهاء من البناء بصفة نهائية وفقا للتكلفة
القول بانعدام وجود أي اتفاق ملزم بين المتعاقد  وأ ،د بأنه مجرد وعد بالتملّيكأن نكيف مثل هذا التعاق
يرى األستاذ و  ،المتعاقد الذي قام بالحجز السيما إذا دفع مقدم الحجز المطلوبو الذي فتح باب الحجز 

ا عن أننا بصدد صورة جديدة من اتفاقات ما قبل التعاقد، مستقلة بذاته»...سمير عبد السميع األودن:
، إاّل أّنه يعتبر الحجز بعض األحيان عقدا نهائيا إذا جردت جميع «عن الوعد بالتفضيلو الوعد بالتعاقد 

 .(3)المسائل الجوهرية في العقد
العقد التمهيدي في ظل  وعقد التخصيص أ والتشريع الجزائري قد عرف عقد حفظ الحق أ و 

فالمشرع لم ،( 4)علق بالترقية العقارية )الملغى(الذي يت 70/70/6868المؤرخ في  70-68القانون رقم 
عقد ابتدائي يسبق ابرم عقد البيع يبرم في شكل عرفي يخضع للتسجيل  وهو يستقر على تسمية واحدة، 

وزير و ، يفرغ في عقد نموذجي، يحدد نموذجه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل (5)دون الشهر
 06-68من المرسوم التنفيذي رقم 00البناء طبقا للمادة و مير التعو وزير التهيئة العمرانية و  المالية

يضبط و كيفياته و الذي يحدد شروط اكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية  70/70/6868المؤرخ في 
، بحث يشمل على بيان وصفي للعقار والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحقدفتر الشروط النموذجي 

عقوبات و  أجال التسليمو كيفيته، و شروط الدفع و  طريقة مراجعتهو قديري يحدد السعر التو  ،المبيع بدقة
                                                 

1- Par l'équipe de recherche du centre des recherches et d'études de droit immobilier de la faculté 

de droit d'Aix- Marseille; sous la direction de Jean Louis Bergel ; les grands arrêts du  droit 

immobilier, année 2002, Dalloz; p 444 , 447 , 448. 

2- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin;op cit, p 117. 

لمشتري الوحدات السكنية، المرجع السابق، والضمانات الخاصة دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاءو سمير عبد السميع األ -3
 .60، 68ص

المتعلق  76/70/6880المؤرخ في  70-80من المرسوم التشريعي رقم  07لمادة ا نص إاّل أّن هذا القانون قد ألغي بموجب-4
 .70-66، الملغى هو اآلخر بموجب القانون رقم 60  العقاري، ج ر العدد  بالنشاط

الذي يحدد شروط إكتتاب بإحدى عمليات الترقية  70/70/6868المؤرخ في  06-68رقم  المرسوم من الفقرة الثانية 00المادة –5
الصادرة في  67ج ر العدد ، عقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحقال

70/70/6868. 
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على األقل من توقيع واحد  مع إلزامية تبليغ مشروع العقد قبل شهر ،وسائلهو ضمانات تمويل و التأخير، 
 . (1)العقد االبتدائي

يشترط و  ،المشتري الذي يكون مؤهال قانونا ليكون مالكا وبموجب هذا العقد يترشح المستفيد أ
ذلك في و  ،لجزئها المبيع ومن الكلفة التقديرية للعمارة المبيعة أ %97يودع ضمانا يساوي أن  عليه

في حالة تخلي و ، (2)التصرف ومبلغ غير قابل للحجز أ وهو لدى مؤسسة مالية، خاص يفتح  حساب
، أما (3)تبلصالح المكت %90يسترجع مبلغ الضمان بعد خصم  ،المترشح عن الملكية خالل اإلنجاز

، (4)من السعر التقديري فإنه يسترجع مبلغ الضمان كامال %67في حالة ما إذا زاد المبلغ بأكثر من 
إاّل أّنه في هذه الحالة قد يلحق ضررا بالمتعامل في الترقية العقارية، لهذا أقرت المحكمة العليا في 

الفقرة الثالثة من  670أحكام المادة  نطبق ،ظروف استثنائية غير متوقعة للطرفين حالة ما إذا استجدت
المذكور أعاله، بالمقابل تلتزم هيئة  70-68من قانون رقم  08نستبعد تطبيق المادة و  ،القانون المدني

كذا و  ،عمومية بصفتها مرقي عقاري على تحمل العيوب الظاهرة للمبنى خالل ثالثة أشهر من تسلمه
كما يلتزم بنقل الملكية بمجرد أن  ،للمواصفات المتفق عليها ابالضمان العشري بعد إتمام اإلنجاز مطابق

للقاضي السلطة في أن يرد و يصبح المبنى قابل للسكن، كي ال نجعل التزامات المرقي العقاري مرهقة، 
 .(5)االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

لبيع مجرد عقد ابتدائي  يشبه مشروع عقد ا ونستخلص في األخير أن عقد حفظ الحق ه 
شرع الجزائري بوجود عقد ابتدائي يخرج عن القواعد العامة حيث ال يعترف الم وهو  ،(6)ا بفرنسالمؤجل 

عقد نهائي بل يوجد وعد بالبيع الذي يبرم في شكل عقد موثق يتضمن التزام شخصي بإبرام عقد و 

                                                 

الصادر في  67ج ر العدد المتعلق بالترقية العقارية،  70/70/6868المؤرخ في  70-68من القانون رقم  06و 98المادتين –1
 .)الملغى(70/70/6868

 .70- 68القانون رقم  من 00المادة –2
 . 70-68من القانون رقم  00للمادة  -3
-68من القانون رقم  08المتضمن تطبيق المادة  70/70/6868المؤرخ في  07-68من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة –4

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 970والمادة  )الملغى(،70/70/6868الصادرة في  67العدد  ج ر ،70

ق( بالغرفة العقارية،  قضية )م. ت. س ع( ضد ) س ع. 90/67/6888بتاريخ  686070قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -5
 .86إلى  80الصفحات من  6888لسنة  79المجلة القضائية العدد 

عدول عن البيع      يختلف فقط في بعض األحكام مثل نسب تقديم مبلغ الضمان التي تحسب حسب مدة اإلنجاز، وكذا أحكام ال -6
 :راجع كل من الشراء.أو 

- Jean Bernard Auby , Hugues Périnet Marquet ;op cit,p 805 , 809. 

-  Pascal Gareau ; op cit, p 120 ,  121 
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 ، لكن(1)الملكية وال ينقلاآلخر يرتب التزامات شخصية متى قام صحيحا  وعقد حفظ الحق هو  ،البيع
يرتب كامل أثاره القانونية بالرغم من تحريره في شكل عرفي بما يخالف اشتراط الرسمية في المعامالت 

هذا الذي يؤكده قرار و )الملغى( 70-68من القانون رقم  06الواردة على العقار استنادا لنص المادة 
أنه ال يسأل البائع في حالة ،غير (2) 9770 /96/79المؤرخ في  090700المحكمة العليا رقم 

يحق و خالف الوعد بالبيع يسأل الواعد في حالة رفض إبرام العقد ب (3)االتفاق الطرفين بفسخ العقد
من القانون  09يقوم الحكم مقام العقد عمال بنص المادة و للمتعاقد اآلخر مطالبته قضائيا بتنفيذ العقد 

مح فيه صورة من صور التفاوض السابقة بل نل بالتعاقد، إلى مرتبة الوعد لهذا السبب ال يرقىو المدني، 
 إلبرام العقد النهائي تسمح لكال الطرفين الوقوف على مدى إمكانية إبرامه.

تضمن عقد حفظ الحق إجراءات ردعية تمنع المرقي العقاري من استالم دفوعات قبل و  
في حالة إعطاء معلومات و  ،واستعمال القرض في غير وجهتها ،استحقاقهاو إمضاء العقد النهائي 

إغفال ذكر البيانات اإلجبارية تحت طائلة تطبيق عقوبات مدنية  وناقصة بهدف تضليل المشتري أ
دارية، و جزائية و   االستثمارمحاصرة المرقي العقاري جعله ينفر من و هذه المبالغة في حماية المقتني و ا 

حتى المرقين العقارين العموميين الذين و تنين، في هذا القطاع السيما مع عدم االستفادة من دفعات المق
بادروا بمشاريع الترقية العقارية أغلبها لم تنتهي بسبب منازعات ال تزال مطروحة على مستوى المحاكم 

كل هذه األسباب ساعدت على إلغاء هذا القانون بعد سبع سنوات من  ،سنة 98ليومنا هذا رغم مرور 
 تطبيقه.
ألغى عقد حفظ الحق بعدما تضمن شروط ال  70-80يعي رقم بصدور المرسوم التشر و   

لعدم اعتراف المشرع بالعقد و ، (4)تشجع المستثمر الخاص مما أدى لمحدودية انتشار هذا العقد
                                                 

ية المشهر المبرم بين الوكالة الوطنعقد ال ينقل الملكية، بل يتضمن التعهد بالبيع غير  حفظ الحق هوأو عقد التخصيص -1
 79مجلة المحكمة العليا العدد  ،60/70/9767المؤرخ في  878600لتحسين السكن وتطويره وبين المتعهد له حسب القرار رقم 

 .608، ص 9766لسنة 
 .960، ص 9770، 76العدد  مجلة المحكمة العليا، –2
 .70-66لى من القانون رقم و الفقرة األ 09المادة  –3
األهداف المنتظرة منه، ألسباب ظرفية واقتصادية، بسبب انخفاض الموارد المالية اإلجمالية  إال أن هذا القانون لم يحقق -4

للجزائر، الذي انعكس بدوره على ميزانية قطاع السكن،كما امتاز بأحكام صارمة وصعبة ال تشجع المستثمر الخاص مثل تحديد 
لعملية تمويل المشروع، إخراج أعمال الترقية العقارية عن من السعر المتوسط  %07نسبة مشاركة الممول الخاص بما ال يقل عن 

األعمال التجارية، واعتبارها من األعمال المدنية المحضة، تتوقف هذه األعمال على المبادرة من قبل البلدية، التي تقوم بإعداد 
ال البناء، وبإشهار مشاريعها دفتر الشروط، وبتخصيص العقارات الموجهة في اإلحتياطات العقارية كوعاء عقاري لتنفيذ أشغ

لزامهم ببيع ما تم تشييده خالل ستة أشهر.او الختيار أحسن المق  =لين المرشحين الملزمين بدفع مبلغ الكفالة، وا 



247 
 

احترام و االبتدائي عوض بعقد البيع على التصاميم متجاهال لرغبة المتعاقدين في العدول عن التعاقد 
اآلداب العامة، ثم أعاد اعتماده و م في االتفاق بما ال يخالف النظام العام بين المتعاقدين وحقه الثقة ما

مع تنظيم االلتزامات المترتبة عليه بما يوافق إرادة المتعاقدين كما  70-66من خالل القانون رقم 
يسمح للمرقي العقاري االستفادة من قروض لتمويل المشروع مدام ال يمكنه االستفادة من أقساط 

من هذا العقد كونه ال ينقل الملكية لصاحب حفظ الحق بل يضمن له ابرم عقد البيع بعد  المستفيد
دفعات قبل توقيع عقد  ولهذا يلتزم المرقي العقاري بعدم قبول أي تسبيق أو  ،االنتهاء من عملية االنجاز

 إلى فرعين:ساس قسمنا هذا المبحث على هذا األللحاجز و الملكية  وبعد إبرامه يلتزم بتسليم لبيع،ا
االلتزام بحجز التزاماته قبل إتمام اإلنجاز وتحرير عقد البيع والمتمثلة في نتناول في أوله 

لتزامه بتحرير عقد بل توقيع العقد، أما في الثاني ادفعات ق وبعدم قبول تسبيق أطور اإلنجاز و العقار 
عد تحرير عقد البيع فلم نفصل فيها ألنها المترتبة ب التزاماتهأما تسليم الملكية عند إتمام االنجاز و البيع 

تطبق عليها القواعد العامة والخصوصية تكمن في الضمانات الخاصة التي نتطرق لها ضمن التزامات 
 .المترب على البيع على التصاميم

 الفرع األول
 التزامات المرقي العقاري المترتبة قبل إتمام اإلنجاز

العقد الذي يلتزم بموجبه  وعقد حفظ الحق ه» :70-66من القانون رقم  90تنص المادة   
،لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل (1)في طور البناءو المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أ

 تسبيق يدفعه هذا األخير.
يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا    

 من هذا القانون. 08مليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة األخير لدى هيئة ضمان ع

                                                                                                                                                    

 .690ص المرجع السابق ،  سماعين شامة،-=
(، المرجع 6880ديسمبر  68و 60يومي ) الندوة الوطنية للقضاة العقاري  ،الترقية العقارية ،وزارة العدل ،مديرية الشؤون المدنية-

 .609السابق، ص 
شهره الذي يرتب نرى أن االلتزام بالتسليم ال يترتب بمجرد إنهاء االنجاز بموجب عقد حفظ الحق بل بعد تحرير عقد البيع و  –1

عتبر من ا فهو يهذل و، ض إليه من االنتفاع به دون التعر  المقتني يلزم بموجبه تسليم العقار وتمكينانتقال الملكية بقوة القانون و 
أثار عقد البيع،في حين عقد حفظ الحق المفروض يرتب فقط التزامات شخصية ولهذا نقترح إعادة صياغة نص المادة وتعويض 

االلتزام بحجز العقار لصالح صاحب حفظ الحق واكتتاب عقد البيع فور انتهاء من عملية االنجاز بما يوافق بااللتزام بالتسليم 
 عة هذا العقد.طبي
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 «يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم.
من خالل استقراءنا لنص المادة نستخلص أنه يترتب على المرقي العقاري قبل إتمام اإلنجاز          

حب حفظ الحق وااللتزام بإتمام اإلنجاز بعدم قبول التسبيق وحجز العقار لفائدة صا التزام، التزامين
تركة شالم لاللتزاماتاألخير لحين التطرق  االلتزامخالل األجل المتفق عليه، ونؤجل التفصيل في 

 األول. لاللتزاميلي  لنتطرق فيما

 عدم قبول تسبيق قبل توقيع عقد البيع:و بحجز العقار  االلتزاممضمون -أوال
من القانون رقم  90لجزائري لعقد حفظ الحق في نص المادة رع اشالم تعريفمن ما يالحظ    

أن يكون عقدا تمهيديا يكون فيه البائع حاجزا يقتصر التزامه في حجز  وعقد ال يعدهذا الأن  66-70
العقار المقرر بناؤه لصاحب حفظ التسليم ب االلتزامرع اضاف شغير أن الم ،العقار لفائدة المحجوز له

هر العقد شيترتب بعد ابرام عقد البيع وانتقال الملكية للمقتني ب (1)قا للقواعد العامة الحق لكن التسليم طب
 ، وعليه االلتزام بالتسليم يرتبه عقد البيع وليس عقد حفظ الحق.القانون بقوة

كما أن المشرع يلزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق في حساب مفتوح باسمه لدى صندوق   
صندوق تشبه ما تقوم به البنوك بالرغم من أنه ال لبهذا أضاف مهام جديدة لو ة الكفالة المتبادلو الضمان 

القرض كما أن مبلغ التسبيق ال ينتج فوائد مثل الحسابات المفتوحة في و يخضع ألحكام قانون النقد 
وضعه في  ولهذا ال يجب وضع هذا التسبيق في حساب بنكي ونقترح ،البنوك التجارية التي تنتج فوائد

 .بالخزينة العمومية حساب
حيث يلتزم المقتني بدفع جزء من تمام عملية البيع إبرأينا أن استعمال مصطلح تسبيق يفيد   

كما أننا ال نعتبره ثمن البيع غير أن هذا العقد ال يرتب سوى التزام بإبرام عقد البيع عند إتمام األشغال، 
مكرر من القانون المدني فحق  09مادة أحكام هذا العقد مع ما تقضي به نص ال الختالفعربونا 

من مبلغ التسبيق في حالة عدوله وال  ٪ 60التراجع غير ممنوح لكال الطرفين بل للحاجز فقط، ويفقد 
 .لهذا يستحسن توضيح الطبيعة القانونية لهذا المبلغ المدفوع و  يخسر كل مبلغ العربون،

التصرف فيه إلى غاية  وأ الحجز وضمان غير قابل للتنازل أ نحن نقترح أن يكون مبلغو   
ال  وال يستفيد منه البائع  و، بجدية الرغبة في التعاقد  اإبرام عقد البيع حتى يكون هذا المبلغ ضمان

يحق له المطالبة بأي دفعة من قبل صاحب حفظ الحق كون العقد ال ينقل ملكية العقار للمستفيد بل 
لهذا ال تنطبق عليه الضمانات و  ،تحرير عقد البيعو  يضمن له حجز العقار إلى حين إتمام االنجاز

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 080والمادة  080المادة  -1
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الخاصة التي تقتصر على عقد البيع على التصاميم كون المرقي العقاري يدفع أقساط بحسب تطور 
بالمقابل يتملك كل جزء منجز بالتدريج حسب تطور أشغال البناء، بخالف عقد حفظ الحق و االنجاز 

لتزامات المترتبة في عقد البيع بما يوافق خصوصية هذا العقد فإنه يرتب التزامات شخصية ال تشبه اال
 الذي ارتأينا التفصيل فيها لتبرير هذا االلتزام .

بحيث أعاد المشرع التعامل  ،عن العقود المشابهة لهو يختلف عقد حفظ الحق عن عقد البيع     
يجعل صاحب حفظ الحق مما  ،بموجب هذا العقد االبتدائي الذي تخرج أحكامه عن القواعد العامة

غير أن المشرع ألزمه بإيداع التسبيق في  هذا منطقي،مقابل مالي ما لم يتم عقد البيع و غير ملزم بأي 
نتهاء من االحساب باسمه قبل تحرير عقد البيع الذي يقابل التزام المرقي العقاري بحجز العقار له بعد 

 ام ؟هذا العقد الذي يفرض مثل هذا االلتز  وانجازه فما ه
أنه عقد  المرتبة لهذين االلتزامين من حيثلإلجابة على هذا التساؤل نفصل في خصائص     

من  90بحيث يرتب التزامات تبادلية على عاتق كل المتعاقدين بمفهوم نص المادة ، (1)ملزم لجانبين
جاز لصالح طور االن وحيث يلتزم المرقي العقاري بحجز العقار المقرر بناؤه أ 70-66القانون رقم 

بالمقابل يلتزم هذا األخير بدفع تسبيق في حساب مفتوح لدى صندوق الضمان  ،صاحب حفظ الحق
هذا الذي يدفعنا و تحرير العقد، و الكفالة المتبادلة الذي ال يستفيد منه المرقي إال بعد إتمام االنجاز و 

لمرقي العقاري ال يستفيد منه فكيف مادام او للتساؤل لماذا ال يؤجل هذا االلتزام لحين تحرير عقد البيع؟ 
 يمكن اعتبار هذا العقد ملزم لجانبين؟ .

الفقرة الثانية نرى أن التسبيق له أهمية في حالة فسخ العقد  09بالرجوع إلى نص المادة      
من مبلغ التسبيق يستفيد منها المرقي العقاري  ٪60احب حفظ الحق بحيث يقتطع نسبة بطلب ص

يمنحه حق خيار و عليه يضمن هذا القسط رغبة الشخص في التعاقد و  ن التعاقد،لرجوع المتعاقد ع
يعتبر و  هذا الذي يدفعنا العتبار االلتزامات في هذا العقد متقابلة، ،العدول مقابل اقتطاع هذه النسبة

اعتبرته محكمة النقض وقد  ،دفع التسبيق إلزامي ألنه يقابل التزام المرقي العقاري بحجز العقار
الفقرة الثانية من القانون المدني  6068عقد ملزم لجانبين  بما يوافق مفهوم نص المادة أنه فرنسية ال

                                                 

يكون »  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم : 97/78/9770المؤرخ في  67-70من القانون رقم  00تنص المادة  –1
لجانبين يرتب التزامات متقابلة ومرتبطة ببعضها  ،فالعقد الملزم«العقد ملزما للطرفين،متى تبادل المتعاقدين اإللتزام بعضهما بعضا

 البعض،حيث يكون كل متعاقد دائن ومدين في نفس الوقت للمتعاقد اآلخر.
 .00ص  ،المرجع السابق النظرية العامة للعقد، االلتزامات، علي فاللي،
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تأخر فت قت واحد،نحن نعتبرها من العقود التبادلية الناقصة كون هذا االلتزام ال ينشأ في و و ، (1)الفرنسي
بعد  والمحجوز له أاستفادة الحاجز من مبلغ الضمان في وقت الحق في حالة فسخ العقد بطلب 
ليس العقد و القانون  وتحرير عقد البيع ليحتسب كجزء من الثمن، كما أن مصدر التزام دفع التسبيق ه

 .(2)غير أن عدم دفع التسبيق يحول دون التزام الحاجز بحجز العقار ،نفسه
قاري الحل القانوني في حالة وفاة المرقي الع وغير أن اإلشكال القانوني الذي يثور ما ه  

العقد بقوة القانون  النفساخإفالسه فهل نطبق القواعد العامة  وفقدان أهليته أ ودون إتمام االنجاز أ
اكتتاب عقد البيع و الكفالة المتبادلة إلتمام االنجاز و يتدخل صندوق الضمان  والستحالة تنفيذ العقد أ

 لصاحب حفظ الحق مكان المرقي العقاري ؟
تنص على أن اكتتاب ضمان على  00فإن المادة  70-66م القانون رقم بالرجوع ألحكا           

تسديدات التي قام بها المكتتبون في شكل المشروع العقاري من أجل بيعه قبل انجازه يمنحه ضمان 
تمام االنجاز و  تسبيقات المالحظ أنها لم و التقنية للمرقي العقاري، و تغطية أوسع لاللتزامات المهنية و ا 

مما يجعل تدخل الصندوق في هذه  ،البيع على التصاميمو مان بين عقد حفظ الحق تفرق في الض
غير أن االلتزام بإتمام االنجاز يتابعه الصندوق من خالل إلزام مرقي آخر  ،الحل القانوني والحالة ه

 دفعات وفي عقد حفظ الحق المرقي العقاري يلتزم بعدم قبول أي تسبيق أو  ،في حدود األموال المدفوعة
عليه يخرج هذا العقد من هذا الضمان ليقتصر فقط على البيع على التصاميم و قبل توقيع عقد البيع 

في  وبرأينا أن عقد حفظ الحق هو كون المقتني يدفع دفعات للمرقي العقاري لتمويل عملية االنجاز، 
 وق العدول فهالذي يمنح حو  اختبار السوق للمواصلة في عملية االنجازو األصل مبني على المجازفة 

،فإذا نجح العقد توج بإبرام عقد البيع أما إذا (3)ضمان لالحتماالت التي قد تطرأ على العقد االبتدائي
برأينا صدور المراسيم التنظيمية التي توضح مهام صندوق سوف تحل هذا و  ،فشل يعود بأثر رجعي

ن كنا نتأسفو  ،اإلشكال السيما بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق على تأخر صدور المراسيم  ا 
 ال تزال غامضة.والتي التنظيمية مما يثير عدة تساؤالت في تطبيق هذا القانون 

                                                 
1-cass 3 éme civ,27 octobre 1975 . 

-Vivien  Zalewski;ventes d’immeubles à construire ou à rénover,Ellipses,à jour du ducrit du 27 

septembre2010,Paris, p p 81 -90. 

 يشترط العتبار العقد الملزم لجانبين أن تنشأ هذه االلتزامات في وقت واحد وقت إبرام العقد، وأن تكون مصدرها واحد وهو -2
 لتزام المقابل.العقد ويكون تنفيذ التزام المتعاقد متصال ومقابال لتنفيذ اال

 08و 06ص ص المرجع السابق، علي فياللي، االلتزامات النظرية العامة للعقد،-

3-Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénover,op cit,p92. 
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فيظل المرقي العقاري مالكا للعقار محل حفظ الحق،  من حيث أنه عقد غير ناقل للملكية 
ن انتقال يترتب عليه فقط التزام بتحرير عقد البيع بعد انتهاء االنجاز في شكل رسمي الذي يضمو 

الملكية إليه بعد شهر العقد بقوة القانون بعد التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ عمال بنص المادة 
، هذا الذي يجعل منه عقد ال يحمي صاحب حفظ الحق فقد يتصرف 70-66من القانون رقم  06

ال يرتب و بالتالي هو هر ال يخضع للشو أن العقد ال يزال ملكه و البائع في هذا العقار لشخص آخر السيما 
يستفيد و أثار بالنسبة للغير، مما يسمح له بالعدول عن حجز العقار طور االنجاز لصاحب حفظ الحق 

هذا الذي يجعنا نتساءل عن إمكانية شهر عقد حفظ الحق بما يجنب تصرفات و  ،منه شخص آخر
 مالك المشروع التي قد تعرقل نقل الملكية عند إنهاء االنجاز؟ .

أصال موجود  البناءليس على و قد حفظ الحق ينصب على أعمال بناء يجري تنفيذها إن ع 
ملكية البناء ا وتؤجل نقل لكن يمكن أن ينصب على الوعاء العقاري مدام موجود ،(1)حتى يمكن شهره
يشهر مدام محل العقد موجود بحسب المآل غير أن هذه النظرية منتقدة فالمتعارف  وإلى حين تواجده أ

ما سيؤول إليه حاله فيتم المستقبلية و عقار بطبيعته روعيت حالته  وأن المنقول بحسب المآل ه عليه
تراعى حالته  ،وفقا لهذا المفهوم يكون العقار حسب المآل منقوال بطبيعته و، التعامل معه كمنقول 

خليط من  ولمآل فهالبناء ليس منقوال بطبيعته حتى يمكن القول بأنه عقار باو  المستقبلية فيعامل كعقار
 .(2)مقابل المنقول بالمآليه ال يصح وجود عقار بالمآل في علو أرض تنفذ فيها أشغال البناء و مواد بناء 
لهذا يتضمن و وجود المبنى و على هذا األساس ال يصح انتقال الملكية إال بعد إتمام البناء و  

ز له كما أن هذا العقد ينصب على التزام بنقل الملكية بعد إتمام االنجاز للمحجو  اعقد حفظ الحق التزام
 وقد بيع حتى ينقل الملكية فههو عليس و شخصي بالبيع خالل ثالث أشهر من تسليمه المؤقت للبناء 

في حالة تزاحم و التراجع عن العقد، بعدم شهره يسمح للمحجوز له و عقد تمهيدي يسبق إبرام عقد البيع، 
 ،في التصرف المسجل قبل اآلخر مدام عقد البيع لم يبرمفي حجز العقار فإنه يفضل العقد األسبق 

من حق المتعاقد اآلخر الرجوع على المرقي العقاري بالتعويض لقيام مسؤوليته العقدية دون اإلخالل و 
 .بالجزاءات الجزائية

                                                 

والكويتي(،الناشر عبد اهلل شاء،) دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفرنسي محمد مرسي زهرة، بيع المباني تحت االن –1
 .600،606، ص ص 6860لى،و وهبة القاهرة،الطبعة األ

 .699ص  عالء حسين علي،المرجع السابق،–2
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قد حمى المشرع الفرنسي و احتيال يعاقب عليه، و فهذا التصرف يعتبر بحسب نظرنا نصب  
أن يكسب ملكية المبنى بعد االنتهاء من االنجاز بأثر رجعي من وقت التعاقد فال مثل هذه الحالة ب

هذا بما و  ،يسري أي تصرف يبرمه صاحب المشروع أثناء تنفيذ مشروعه مدام تعاقد مع المحجوز له
 .(1)يوافق مسؤولية البائع بضمان حيازة المبنى دون تعرض له في الملكية بعد التسلم

مدام ال يمكنه االستفادة  لمرقي العقاري بطلب قروض لتمويل مشروعهمن حيث أنه يسمح ل 
لهذا يلتزم بتوفير رأس المال الكافي إلتمام عملية االنجاز و دفعات صاحب حفظ الحق و  من تسبيق

من  08دعمها بقروض من المؤسسات المالية عمال بمفهوم المخالفة لنص المادة  وبأمواله الخاصة أ
لتي تمنع المرقي العقاري إبرام عقد البيع على التصاميم عندما يلجأ الستعمال ا 70-66القانون رقم 

بخالف المشرع الفرنسي  ،قروض تخص تمويل البناء، لكن المشرع لم يتكلم عن طلب المقتني للقرض
 60- 986المعدلة لنص المادة  60/70/9766المؤرخ في  090-9766مؤخرا بموجب القانون رقم 

السكن بما يوافق اجتهاد محكمة النقض الفرنسية التي ال تسمح بطلب قروض من و من قانون البناء 
ال يكون هذا الطلب إال بموجب عقد البيع  و قبل المستفيد من العقد االبتدائي بموجب عقد حفظ الحق 

برأينا أن و ، (2)بحيث كانت تعلق  االستفادة من الضمان  على شرط عدم الحصول على القرض
عليه ال يسمح له بطلب قرض إال بموجب و غير ملزم بدفع الثمن في هذا العقد  صاحب حفظ الحق

 عقد البيع في حالة عدم قدرته على تسديد الثمن كامال عند نهاية االنجاز.
طلب فسخ العقد في حالة عدم حصول البائع على حق له  وهذا الذي يعطي للمحجوز   

طلب تعويض عما لحقه من ضرر و بيق المدفوع  استرداد التسو عجزه عن تمويل المشروع و  القروض
حتى في و  ،توقف المشروعو ما فاته من كسب نتيجة إخالل المرقي العقاري بالتزامه بإتمام االنجاز و 

من القانون المدني،  668حالة عدم احترام اآلجال المتفق عليها لإلنجاز طبقا لما تنص عليه المادة 
لم يدرجها ضمن الحاالت المحددة للفسخ في نص و الحالة غير أن المشرع الجزائري سكت عن هذه 

         ز له هذا بخالف المشرع الفرنسي الذي أعطى للمحجو  ،70-66من القانون رقم  09المادة 
طلب استرداد التسبيق بموجب رسالة مع إشعار بالوصول عمال بنص المادة  ويترتب على ذلك الحق،
 .(3)من قانون المستهلك  68- 069

                                                 

 .690ص  ،، المرجع السابق عالء حسين علي –1
2- Vivien Zaleweski;encore du neuf dans la vente en l’état future d’achèvement ,la semaine 

juridique , notariale et immobilière ,  15/06/2011,hebdomadaire,N/28,juris classeur,edition notarial 

et immobilièr.Paris,p 25. 

3–Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,p95. 
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كان ما ذنب صاحب حفظ الحق ليتحمل ذلك بالرغم من أن عدوله نسأل ناء على ما سبق ب 
استعمال  ويتحمل كون المشرع الجزائري لم يفرق بين الرجوع عن التعاقد لمبررات منطقية أ ومسبب ؟ 

 ،التي تؤثر في حق صاحب حفظ الحق في استرداد القسطو ، خيار العدول دون تقديم مبرر مشروع 
في كل األحوال عندما يكون الفسخ بطلبه بغض النظر عن سبب الفسخ،  ٪ 60نسبة  باقتطاع اكتفىو 
حق المحجوز له في استرداد التسبيق في حالة و لهذا نقترح األخذ بعين االعتبار المبررات المشروعة  و

 سي.طلب الفسخ بناء عليها مع تحديدها بما يفترض حسن نية المحجوز له مثلما فعل المشرع الفرن
وفقا للعقد النموذجي المحدد في المرسوم التنفيذي (1)عقد مكتوب في شكل رسميمن حيث أنه         
عقد البيع على و الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق  66/69/9760المؤرخ في  006-60رقم 

غ مبلو كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و  التصاميم لألمالك العقارية
رقم السند العقاري و يجب أن يتضمن أصل ملكية األرضية و ،(2)كيفيات دفعهاو أجالها و عقوبة التأخير 
رقم رخصة البناء و كذا تاريخ و الشبكات و شهادة التهيئة و  ،مرجعيات رخصة التجزئةو  عند االقتضاء،

 .70-66من القانون رقم  07عمال بنص المادة 
 ،معفى من التزام اإلشهار العقاري وهو التسجيل و  يخضع للتسجيل طبقا ألحكام الطابع و 

بما ، (3)بخالف الوعد بالبيع الذي يشهر في المحافظة العقارية بالرغم من أنه يرتب فقط التزام شخصي
يوفر الحماية القانونية الكافية للموعود له على غرار عقد حفظ الحق الذي جاء لحماية المرقي العقاري 

غير أن المشرع لم يخضعه للشهر حتى يعطي لصاحب حفظ  ،من هذا العقد أكثر من حماية المستفيد
التراجع عن رضاه بأثر رجعي بتطبيق الشرط الفاسخ بما يوافق البيع مع و الحق حق العدول عن العقد 

كان  ،هذا األخيرالذي ال يمكن أن يتضمنه الوعد بالبيع و  ،منظم في القواعد العامةالحق التراجع غير 
عليه دفع التسبيق  يعتبر و  ،الذي رفض لهذا السببو  70-66ن مشروع إعداد القانون رقم ضم امقترح

 هذا ما نفصل فيه في النقطة الموالية.و بمثابة ضمان لممارسة حق العدول عن العقد 
 

                                                 

في ويخضع إلجراءات التسجيل عمال بنص شكل عقد عر كان يبرم في  70-68بخالف عقد حفظ الحق في ظل قانون رقم  –1
المحدد لشروط االكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية    70/70/6868المؤرخ في  06-68من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة 

 .67ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق،)الملغى(،ج ر العدد  وكيفياته،
 . 90/69/9760الصادرة في  88ج ر العدد–2
المتضمن قانون المالية لسنة  90/69/9770المؤرخ في  99-70للشهر بموجب القانون رقم أصبح الوعد بالبيع يخضع -3

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 06، والمادة 98/69/9770الصادرة في  60، ج ر العدد 9770
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 إيداع مبلغ التسبيق في حساب باسم صاحب حفظ الحق: فائدة-ثانيا
عهد المرقي العقاري في إطار نشاطه بعدم يت »: 70-66من القانون رقم  68تنص المادة  

تسبيق بأي شكل من األشكال إذا كان ذلك غير  ودفع جزئي و/أو االستالم من المقتنين أي دفع  
كما نصت عليه أحكام  ،الحجز والبيع على تصاميم أ وغير ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو مفروض 

المذكور  9766فبراير سنة  60الموافق  6009م ربيع األول عا 60المؤرخ في  70-66القانون رقم 
 «أعاله .
يتعين  ،جزء من بناية وفي حالة حفظ الحق لبناية أ»من نفس القانون:  09تنص المادة  و        

ال يتجاوز  أعاله، 90على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري وفقا ألحكام المادة 
 «ر التقديري للعقار كما تم االتفاق عليه بين الطرفين.( من السع٪ 97) عشرين في المائة

يفهم من نص المادتين أن المرقي العقاري يمتنع عن قبول أي تسبيق أو دفع من المتعاقد  
غير أنه قد يفهم من  روعه،شيمكن االستفادة من هذه األموال في تمويل م وال معه قبل توقيع عقد البيع

في حسابه عند اكتتاب عقد حفظ  ون تسبيق يدفع للمرقي العقاري أأ ذكورة أعالهمال 09نص المادة 
من  06في نص المادة الحق كما ورد في نص المادة تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها 

 .نفس القانون
تفيد بأن يودع التسبيق  70-66من القانون رقم  الفقرة الثانية 90غير أن نص المادة  

هذا األخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية  باسمظ الحق في حساب مفتوح المدفوع من صاحب حف
 ،ال ينتقل لحساب المرقي العقاريو مما يعني أن التسبيق يبقى في ملكية صاحب حفظ الحق  ،العقارية

بالرجوع إلى العقد النموذجي لعقد حفظ الحق و ،(1)ال يمكنه االستفادة منه في تمويل عملية االنجازو 
 فيما يخص السعر التقديري للبيع فإن التسبيق يدفع بناء 006-60ي المرسوم التنفيذي رقم المحدد ف

الكفالة و على أمر بالدفع المعد من قبل المرقي العقاري المثبت بموجب وصل لصندوق الضمان 
مدة  وتوجيه هذا األمر بالدفع  وغير أنه يجب توضيح تاريخ إيداع التسبيق  ،المتبادلة للترقية العقارية

 .الدفع ألن المرقي العقاري يتعرض لحبس إذا قبل ايداع التسبيق قبل توقيع عقد حفظ الحق

                                                 

نع كل دفع قبل تسليم البناية السيما في القطاع المحمي عندما يكون محل االنجاز للتشريع الفرنسي فقد منفس الحكم بالنسبة  –1
من قانون التعمير والسكن الفرنسي، وال يفيد التسبيق المودع في  0-986سكن تحت ترتيب جزاءات جزائية عمال بنص المادة 

 تمويل البناء.
-Marianne Faure-Abbad,op cit,p p150-151. 
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يتم تحرير التسبيق لفائدة المرقي العقاري بمجرد التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي أمام  و
عداد عقد البيع، و الموثق عمال بما يتضمنه العقد النموذجي فيما يخص نقل الملكية  هم من ذلك أن يفو ا 

غير  ،ليس عقد حفظ الحقو المرقي العقاري ال يمكنه االستفادة من التسبيق إال بعد تحرير عقد البيع 
توحيد و لهذا نقترح على المشرع توضيح ، في حالة فسخ عقد حفظ الحق ٪ 60 أن له حق في نسبة

 .ناقضص هذه النقطة بإزالة هذا التاألحكام المنظمة لهذا العقد السيما فيما يخ
السكن الفرنسي فإنها تربط نسبة التسبيق و من قانون التعمير  986بالرجوع إلى نص المادة 

الواجب اإليداع من قبل المحجوز له بحسب مدة االنجاز فإذا كانت المدة ال تتجاوز سنة وجب أن ال 
ين فإن النسبة أما إذا كانت المدة ال تتجاوز سنت ،من الثمن التقديري ٪ 0يتجاوز القسط ال يتجاوز 

هنا نرى أن العقد ال يصبح ملزم و أما إذا تجاوزت هذه المدة فال يلتزم بإيداع التسبيق ،٪ 9تنخفض إلى 
يودع مبلغ التسبيق في حساب باسم صاحب حفظ و لجانبين كما  قضت محكمة النقض الفرنسية، 

جاز دفعه في حساب أو  ،في حساب الموثقو أي مؤسسة مالية مؤهلة لذلك أ والحق في حساب بنكي أ
، بخالف المشرع الجزائري الذي اختار توحيد مبلغ التسبيق بغض (1)موحد في حالة بناء بناية جماعية 

حسنا بأن جعله إلزامي في كل األحوال بما يوافق خاصية أنه عقد ملزم و النظر عن مدة االنجاز 
 .لجانبين

أحد طرفي العقد بما يوافق كما أنه لم ينص على حق العدول عن العقد بمبرر شرعي من 
فإذا انتفى هذا المبرر خسر صاحب حفظ الحق مبلغ  قصد المتعاقدين،و الهدف من إنشاء هذا العقد 

 ،(3)أما إذا أثبت مبرراته فله حق استرداده مدام يفترض في من عدل حسن النية،(2)التسبيق المدفوع
ئري، لكن نظمه المشرع الفرنسي في المواد حق التراجع عن العقد لم ينص عليه القانون المدني الجزاو 

                                                 
1–Vivien Zalewski, ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,p90. 

يس تسبيق شرعي ولمبلغ الضمان لعدم عدوله إال لسبب  المفروض أن يكون المبلغ المدفوع من قبل صاحب حفظ الحق هو–2
 بالتسبيق؟  عن المقصود نسألولهذا 

ي دفع العربون حق العدول مع خسارة العربون ولمن قبضه التسبيق قد يأخذ إما مفهوم العربون الذي يعطي للمتعاقد الذ
اعتباره جزء من الثمن وبالتالي في حالة فسخ العقد يسترده أو إرجاع ضعفه في حالة العدول، وهذا ال ينطبق مع عقد حفظ الحق 

ان في إثبات الرغبة في وال يخسره، وهذا ال ينطبق أيضا، وبرأينا أن المشرع جعل هذا المبلغ المدفوع في عقد حفظ الحق ضم
التعاقد مع منح حق الرجوع عن التعاقد الذي يكون مقابل عن الخيار للمستفيد منه وليس جزاء عقدي عن عدم التنفيذ ليقتطع منه 

وما  70-66من القانون رقم  09والمادة  06،وبعد إبرام العقد يحرر هذا المبلغ ليصبح جزء من الثمن عمال بالمادة ٪60نسبة 
عداد عقد البيع المحدد في  يتضمن ه العقد النموذجي لعقد حفظ الحق الفقرة األخيرة من الجزء الذي ينص على نقل الملكية وا 

 .66،ص90/69/9760الصادرة في  88ج ر العدد  66/69/9760المؤرخ في  006-60المرسوم التنفيذي رقم 
 .08-06ص  ص  المرجع السابق، عالء حسين علي، –3
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العدول  وق التراجع أـــــاظ بحـــــع االحتفــــفالبيع م ،يــمن القانون المدني الفرنس 6800إلى  6808من 
اتفاق يحتفظ بموجبه البائع بحق استرجاع المبيع مقابل رده »:بالبيع مع خيار إعادة الشراء هو وأ

فاسخ فالعقد التمهيدي ينحل بأثر رجعي بشرط أن ال يع في سريانه شرط صوصية هذا الب، وخ(1)«للثمن
يستعمل ،و يرتبط هذا العقد بإرادة كل من المتعاقدينو يكون العقد الذي محله عقار مشهر بصفة قانونية،

يشترط و استعمال هذا الحق في حالة العجز عن تسديد القرض و مضمون برهن إلخفاء قرض عادة 
 دفع مقابل الخيار المخصص للمستفيد منه.و من ميعاد معين الستعماله أن يرد ض

فإنه نظم فسخ عقد حفظ الحق غير أنه  70-66من القانون رقم  09بالرجوع لنص المادة  
من التسبيق المدفوع نتيجة استعمال هذا الحق  ٪60منح حق الخيار لصاحب حفظ الحق مقابل خصم 

كما سمح لكال الطرفين فسخ العقد باتفاقهما  العقاري،طلب الفسخ في أي وقت خالل انجاز المشروع و 
إضافة إلى حق الفسخ طبقا للقواعد العامة بطلب من البائع في حالة عدم  ،دون دفع أي مقابل مالي

لم يرد عليهما و ذلك بعد إعذارين مدة كل واحد منهما شهر واحد و احترام صاحب حفظ الحق اللتزاماته 
عن تحرير العقد قبل الوفاء  االمتناعلم ينص على حق البائع في و  ،يبلغان عن طريق محضر قضائي

الحجز على أمواله بصفته مدينا بالثمن طبقا  وحبس المبيع لحين إتمام تسديد أبكامل الثمن أو ب
من القانون  690الذي من خالله يمكن إجبار المقتني بالتنفيذ العيني عمال بالمادة و للقواعد العامة 

مرقي العقاري له الصفة التجارية فيحتاج لسرعة في تحصيل حقوقه للوفاء بديونه ، ألن الالمدني
 . اريع العقاريةشوتمويل باقي الم

في هذه الحالة يعود الحال و شرط الفاسخ باتفاقهما العليه منح المشرع لكال الطرفين تطبيق و  
امال غير أنه إذا كان فيسترجع صاحب حفظ الحق مبلغ التسبيق ك إلى ما كان عليه قبل التعاقد،

بة خمسة عشر بالمائة من مبلغ التسبيق ليس على سبيل ــع النســـــه دفـــــه فعليـــــى طلبـــاء علـــــــالفسخ بن
 .(9) ماليتطبيق شرط جزائي بل الستعمال حقه في العدول الذي يكون بمقابل  وعقوبة أ

بخالف المشرع المغربي  ،ن حق خيار الرجوعالمالحظ أن المشرع حرم المرقي العقاري م         
فسخ العقد و من ثمن البيع ٪ 67الذي منح حق الخيار لكال الطرفين بشرط تعويض المتعاقد المتضرر 

هذا الذي جعل و برأينا إذا كان هناك تقابل في الخيار فإننا نكون بصدد التعاقد بالعربون، و االبتدائي، 

                                                 

 .968، ص9767خ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع،الطبعة الرابعة، دار هومة،الشيلحسن بن –1
5 –Vivien Zalewski ; ventes d’immeubles à construire ou à rénover, op cit,p95. 
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ألن المشرع الجزائري لم و ، (1)ال يطبق عليه أحكام العربون و المشرع المغربي يحدد مبلغ التعويض 
يقصد من دفع التسبيق جعله عربون فإنه منح الخيار لصاحب حفظ الحق لتخلص من العقد بإرادته 

ن كنا نعتبر مبلغ القسط و المنفردة مقابل ترك مبلغ معين من قيمة التسبيق المودع لدى هيئة الضمان،  ا 
في  بالشراء أكثر من منحه حق الخيارعلى إرادة صاحب حفظ الحق إللزامه المدفوع طريقة للضغط 
 الثمن الذي يختاره البائع. وكذاشروط مثل هذه الفرض عليه أن تفمن السهل  ،ظل حاجته القتناء سكن

غير أننا نعيب على المشرع الجزائري على عدم التفريق بين أسباب فسخ العقد بطلب  
تقصير المرقي العقاري في تنفيذ  وها و لغالب يكون سبب عدوله مشروعصاحب حفظ الحق الذي في ا

           صاحب المشروع عن تمويل عملية  تحميله عجزو التزامه بإتمام االنجاز خالل اآلجال 
حاجته للسكن،  لتقديري بصفة مبالغ فيها مستغال تعديل الثمن ا وتعديل شروط عقد البيع أ وأ البناء،

 .الحماية القانونية كما التي تمنح لعقد البيع على التصاميمون فائدة وال تكون له انتظاره ديذهب و 
         فقد يحرم المتعاقد من هذه الصيغة بسبب طلب المرقي العقاري لقرض لتمويل المشروع  

بخالف التشريع  ،يبرم عقد حفظ الحق دون أن تكون له الرغبة في استعمال حق التراجع عن العقد و
نسي الذي أعطى حق الفسخ للمحجوز له بسبب احتماالت العقد االبتدائي غير أنه حدد خمس الفر 

هي تكون في و  ،حاالت للفسخ يكون لصاحب حفظ الحق استرداد مبلغ التسبيق المدفوع بأثر رجعي
عدم و ،٪ 0مراجعة الثمن التقديري إذا جاوز نسبة  حالة عدم احترام اآلجال المحددة في العقد االبتدائي،

من مبلغ التقديري المحدد في  ٪ 67عجز عن التمويل إذا كان حسابه يقل عن و تحصيل القرض 
ذا لم يتم الحصول على الوسائل و  ،العقد عندما  والمعدات الالزمة إلتمام مرحلة من مراحل االنجاز، أو ا 

 .(2)٪ 67تفوق تكوينه يتطلب تخفيض في الثمن التقديري بنسبة و يكون البناء المنجز نوعية انجازه 
نخلص أن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق بحجز العقار لفائدة  

لهذا عليه أن يحرص على إتمام البناء خالل اآلجال و  ،صاحب حفظ الحق في مقابل دفع التسبيق
التزام و ملية االنجاز ال يمكن للمتعاقدين االستمرار في العقد إال بانتهاء عو  ،المتفق عليها في العقد

تسليم و  السماح بانتقال الملكيةو ثمن البيع و المرقي بتحرير عقد البيع لتمكينه من االستفادة من التسبيق 
 لهذا نفصل في هذا االلتزام فيما يلي.و العقار محل العقد لمن حجز له، 

 

                                                 

 .80محمد بن أحمد بونبات،المرجع السابق، ص  – 1
2-Vivien Zalewski ; ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,p91. 
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 الفرع الثاني
 ونقل الملكية لفائدة الحاجز االلتزام بتحرير عقد البيع

شخصية المترتبة بموجب هذا العقد ي عقد حفظ الحق بتنفيذ المرقي العقاري اللتزاماته الينته
تسليم و انتهاء بتحرير عقد البيع و ابتداء من إنهاء االنجاز العقار المحجوز لفائدة صاحب حفظ الحق 

التفصيل  نؤجلو  ،بهذا ال يذهب انتظار المحجوز له دون فائدةو  ،ملكية له ليتمكن من االنتفاع بهاال
التسليم لحين التطرق لاللتزامات المشتركة لعقدي البيع قبل و لتزام المرقي العقاري بمواصلة االنجاز في ا

االنجاز لنتطرق في هذا الفرع لاللتزام بتحرير عقد البيع بما يوافق االلتزام الشخصي الذي يقع على 
الله اآلجال القانونية الممنوحة لتحريره الذي نبين من خو المرقي العقاري المترتب على عقد حفظ الحق، 

كيفية انتقال الملكية مقابل دفع الثمن التقديري المتفق عليه مع احتساب سعر المراجعة في حالة و 
فسخ عقد حفظ و فإذا لم يستوفي البائع الثمن كامال من حقه عدم االلتزام بتحرير العقد  ،مراجعة الثمن

 الحق.
 ددة قانونا لتحرير عقد البيع االلتزام باآلجال المح–أوال 

شهر ( أ0يتعين على المرقي العقاري بعد ثالثة )»: 70-66من القانون رقم  00تنص المادة 
جزء من البناية  ناية أوبيع البلجزء منها بإعداد عقد  بناية أوعلى إثر االستالم المؤقت لل كحد أقصى،
 .«ع من طرف صاحب حفظ الحقأمام الموثق مقابل التسديد الكلي لسعر البي المحفوظ،

يمنح  يرتب سوى التزامات شخصية، ية فهوعليه يعتبر عقد حفظ الحق عقد مؤقت غير ناقل للملكو 
بمجرد تسلمه المؤقت ألشغال البناء من قبل القائمين بذلك المثبت بموجب و للبائع وقت إلنهاء االنجاز 

له مدة ثالث أشهر على أقصى تقدير للقيام و  ،يلتزم بإنهاء عقد حفظ الحق بتحرير عقد البيع(1)محضر
من نفس القانون نؤجل التفصيل  00بذلك تحت طائلة عقوبات جزائية المنصوص عليها في المادة 

 فيها لحين التطرق لنطاق مسؤولية المرقي العقاري في الفصل الموالي.
اية منتهية بمجرد لم يشترط المشرع معاينة إنهاء االنجاز قبل تحرير العقد كما اعتبر البن و

 ،يلتزم المرقي العقاري بإصالحهاو عدم المطابقة  والتسليم المؤقت بغض النظر عن العيوب الظاهرة أ
                                                 

ينقسم التسليم في عقدي البيع قبل االنجاز إلى تسليم مؤقت عندما يتسلم المرقي العقاري البناء المنتهي انجازه من قبل القائمين  –1
على ذلك بصفته رب العمل المكلف بمتابعتهم وعلى هذا األساس تستحق أجرتهم وفقا لما التزموا به، ويتم إثبات ذلك بموجب 

بدون تحفظ، ثم يتم تسليم النهائي للبناء بعد أو لتسليم المؤقت سواء كان بتحفظ لوجود عيوب في البناء يلتزموا بإصالحها محضر ا
 إصالح العيوب المتحفظ عليها، وعليه يتم تحرير عقد البيع بالرغم من إمكانية تواجد عيوب متحفظ عليها.
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بخالف المشرع الفرنسي الذي اشترط معاينة انتهاء أشغال البناء من قبل موظف مختص مختار 
وجب شهر محضر بموجب أمر على ذيل عريضة من رئيس المحكمة في مكان تواجد العقار كما أ

 .(1)بعد تحرير عقد البيع يتم شهره ليكون حجة في مواجهة الغيرو انتهاء االنجاز 
 نقل ملكية العقار المحجوز مقابل دفع السعر النهائي للبيع –ثانيا 

      سبيق وتكملة سعر النهائي بمجرد تحرير عقد البيع يستفيد المرقي العقاري من تحرير الت
يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ »: 70-66من القانون رقم  06دة حيث تنص الما للبيع،

يجب إعداد عقد البيع أمام الموثق و العقار عند تاريخ التسديد السعر النهائي لسعر العقار المحفوظ، 
 .«طبقا للتشريع المعمول به

ليس و لقانون غير أن الملكية العقارية طبقا للقواعد العامة تنتقل بمجرد شهر العقد بقوة ا 
التوقيع على عقد البيع كما تضمن العقد النموذجي المحدد بموجب المرسوم  وبتسديد ثمن البيع أ

عداد عقد البيعو فيما يخص نقل الملكية  006-60التنفيذي رقم   680و 080عمال بنص المادتين  ،ا 
المتضمن  69/66/6800المؤرخ في  00-00من األمر رقم  68و60المادتين و من القانون المدني 

على الموثق  اتأسيس السجل العقاري، فعملية تحرير العقد تفرض التزامو إعداد مسح األراضي العام 
 .وشهرها لينشأ الحق العيني بتسجيلها

ينقل الملكية للمشتري من ال تأثر بما جاء في التشريع الفرنسي الذي  الجزائري برأينا المشرع
الذي يقتصر أثره على تمكين المشتري من االحتجاج باكتساب  وقت انتهاء البناء دون اشتراط الشهر

لهذا نقترح و  ،بالشهر فهي تنتقل بمجرد العقدملكية العقار مواجهة الغير فهوال يوقف نقل  الملكية في
أن المشرع علق انتقال الملكية على شرط  نحن نرىو  ،تعليق تحرير العقد بدفع الثمن النهائي للبيع

قبوله و  لة سعر البيع بما يفيد التزام صاحب حفظ الحق بشراء العقار المحفوظواقف يتمثل في تكم
، قابل للمرجعة عند نهاية االنجاز أن الثمن التقديري المحدد في عقد حفظ الحقو السيما  للثمن المحدد،

بخالف عقد البيع على التصاميم فإن المشرع حدد حاالت المراجعة مع تحديد نسبة المراجعة بما ال و 
من  06تعسف البائع في استعمال هذا الحق عمال بنص المادة عدم بما يضبط  ٪97يتجاوز نسبة 
هذا الذي يجعلنا نتساءل لماذا لم يعمم المشرع نفس الحكم على عقد حفظ و  ،70-66القانون رقم 

 الحق لضمان عدم تعسف البائع في تقدير الثمن النهائي؟ 

                                                 
1-Marianne Faure-Abbad,op cit,P P 148-149. 
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حاجز بفسخ عقد حفظ الحق دون خسارة التسبيق سمح لل فإنهلمشرع الفرنسي ل بالرجوع 
، في حين المشرع الجزائري )1)هي نسبة معقولةو في مراجعة الثمن التقديري  ٪0إذا جاوز نسبة  المدفوع

ذا و من مبلغ التسبيق،  ٪60لم يحرمه من حق فسخ العقد لعدم قبوله دفع الثمن لكنه حمله خسارة  ا 
مرقي العقاري فسخ العقد إلخالله بالتزاماته القانونية بعد طلب مراجعة الثمن جاز للو  رفض الدفع

، نحن نرى أن هذا مجحف في حقه إذا كانت هذه الزيادة مبالغ فيهاو إعذارين كما سبق التطرق له، 
تعديل الشروط التعسفية  ولقضاء لطلب رفع الغبن أا إلى حفظ حقوقه سوى اللجوءولهذا ال نرى سبيل ل

،غير أننا نتساءل هل من حق (2) اري إضافتها لعقد البيع مدام من حقه تعديلهاالتي يمكن للمرقي العق
صاحب حفظ الحق طلب إبطال عقد حفظ الحق لوقوعه في غلط في شروط العقد المحددة في العقد 

 بالتالي يسترد ما دفعه من تسبيق كامال؟و في تقدير الثمن النهائي مما يعيب رضاه و 
لى اعتبار أن عقد حفظ الحق مجرد اتفاق تمهيدي ال يحدد كل برأينا أنه ال يمكن ذلك ع 

كما أن البائع ال يتمكن من تحديد الثمن بصفة نهائية لما قد يستجد أثناء مرحلة االنجاز  ،شروط العقد
ما لم  ،حيث يوجد إطار قانوني ينظم هذا العقد فال يعذر بجهل القانونو  ،من زيادة في تكاليف البناء

هنا علينا و تنازل البائع عن حقه في تعديل العقد و على تحديد شروط عقد البيع مسبقا يتفق الطرفان 
 .)3(العقد شريعة المتعاقدين ألناحترام إرادة طرفي العقد 

لهذا اشترط المشرع الفرنسي تبليغ المحجوز له بمشروع عقد البيع خالل شهر على األقل   
 سبب جدي لعدول صاحب حفظ الحق عن البيع النهائيكل تأخر في التبليغ يعتبر و قبل إمضاء العقد 

هذا التبليغ بتحديد إرادة المحجوز له في التعاقد بصفة نهائية بعد ويسمح  ،استرجاع مبلغ الضمانو 
من  06-986اختيار خيار التراجع عمال بالمادة  والثمن النهائي المحدد أو على شروط العقد  االطالع

 .)4)يوالسكن الفرنسالقانون التعمير 
بموجب  70-68في ظل القانون الملغى رقم الجزائري هذا الذي اتجه إليه أيضا المشرع  و 

يجب على المكتتب أن يبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البيع قبل شهر » التي تنص: 06نص المادة 
                                                 

1 – Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénove,op cit,p91. 

المشرع الفرنسي سمح للبائع إدخال تعديالت على عقد حفظ الحق عند إعداد مشروع عقد البيع النهائي قبل تحريره وتبليغ -2
 ض إتمام عقد البيع النهائي وطلب تعويضالمحجوز له بذلك، وهنا يحق لهذا األخير حسب اجتهاد محكمة النقض الفرنسية برف

ذا فرض البائع شروط تعسفية ٪ 67السيما إذا طلب مراجعة الثمن بتخفيضه بنسبة  عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب، ، وا 
 فمن حقه اللجوء للقضاء إللغائها طبقا للقواعد العامة.

-Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,pp 17-12  

 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 678المادة  –3

4-Monique Baraton Hdeffinger ; op cit , p1979- 14 sect. 98. 
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 األشكال التي نصو تبعا للشروط  على األقل من تاريخ توقيع العقد الذي يخضع إلمكانية البطالن،
والمتضمن تنظيم  أعاله،المذكور  6807ديسمبر سنة  60المؤرخ في  86-07عليها األمر رقم 

بالتالي المتعاقد و  هذا الحكم، لم ينص على 70-66بموجب القانون رقم  غير أن المشرع، «التوثيق.
ل، فإذا الثمن النهائي عند تحرير عقد البيع النهائي دون إعطائه مهلة للقبو و يتعرف على شروط العقد 

دليل على خيار التراجع  وأما إذا رفض فه ،وقع العقد انعقد عقد البيع بما يفيد رضا المقتني بهذا البيع
 عن التعاقد فيفسخ العقد، لكن ماذا إذا رفض المرقي العقاري تنفيذ التزامه بتحرير عقد البيع؟
لحق لم يخل البائع بموجب عقد حفظ الحق ملزم بتحرير عقد البيع مدام صاحب حفظ ا

لكنه إذا رفض ذلك  رفض تحرير العقد، وقد أـــخ العـــبالتزاماته القانونية مما ال يعطي للبائع الحق بفس
أن هذا البيع يختلف عن الوعد بالبيع و تماطل فكيف يمكن للمحجوز له طلب تنفيذ االلتزام السيما  وأ

من القانون  09بنص المادة عمال  عقدقام الم الحكميقوم و الذي يمكن الموعود له مطالبته بذلك قضائيا 
 ؟المدني

في هذه الحالة برأينا أنه يمكن إلزام المرقي العقاري بذلك بتقديم طلب إلى صندوق الضمان  
تقديم شكوى لمجلس األعلى  وأالتعاقدية و الكفالة المتبادلة التي تضمن تنفيذ المرقي اللتزاماته المهنية و 

ذا تعذر ذلك له و  ،العمرانأو لوزارة السكن و  ته مراقب للمرقي العقاريلمهنة المرقي العقاري بصف ا 
من  00اللجوء إلى القضاء للمطالبة المرقي العقاري بتنفيذ التزامه بناء على تطبيق أحكام نص المادة 

 .زائيا في حالة ثبوت هذه المخالفةدون اإلخالل بإمكانية معاقبته ج 70-66القانون رقم 
ه الحالة حق استرداد محكمة النقض الفرنسية الذي تمنح المحجوز له في هذبخالف اجتهاد  

لحقه من ضرر دون مطالبته بالتنفيذ العيني و طلب تعويض عما فاته من كسب و  مبلغ الضمان
-866، أما المشرع المغربي فلم يترك األمر للقواعد العامة حيث نص الفصل (1)العقد اللتزامه بتحرير

فسخ  ويسمح للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة لطلب إتمام البيع أ 00 -77 من القانون رقم 68
المشتري الذي يبلغ خالل ثالثين يوم من البائع  والعقد ألن رفض إتمام العقد قد يكون من البائع أ

قبول خالل ثالثين يوم من تبليغه ابتداء من وصول الالذي يجب أن يقابله و باستعداده لتحرير عقد البيع 
 .(2)فأعطى هذا الحق لكال الطرفين الذي يكون لكليهما خيار العدول ،اإلشعار إلية

                                                 
1–Cass 3éme civ.11 juin 1987,n86-11361. 

Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,p86 
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شهره و في حالة تراضي الطرفين يبرم البيع في عقد رسمي يحرره الموثق، ليتم تسجيله  و 
عد ثار القانونية التي يرتبها عقد البيع بعد االنجاز طبقا للقوااآلترتب كل و لتنتقل الملكية لفائدة المقتني 

عقد بيع العقار مبني » التي تنص: 70-66من القانون  98الخاصة المحددة في نص المادة و  العامة
مقابل تسديد السعر من طرف المقتني، الملكية  كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري، وه

 الكاملة للعقار المبنى موضوع الصفقة.و التامة 
يجب أن يستجيب  سعر البيع المتفق عليه،و بيع زيادة على رضا الطرفين بشأن الشيء الم 
التهيئة و الوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن و للشروط التقنية  تحت طائلة بطالن العقد، ،العقار

 حرفي. والتجاري أ والمهني أو المحالت ذات استعمال السكني 
قد يتعرض إليها لتي شهادة المطابقة ال تعفيان من المسؤولية العشرية او غير أن الحيازة  

المرقي العقاري طيلة  ال من ضمان اإلنهاء الكامل ألشغال اإلنجاز التي يلتزم بهاو  المرقي العقاري،
 «سنة واحدة.
        المالحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط استخراج شهادة المطابقة قبل تحرير عقد البيع  

 08ك في عقد البيع على التصاميم عمال بنص المادة قبل حيازة العقار محل البيع مثلما اشترط ذل وأ
الصادرة عن  90/76/9766المؤرخة في  6086بموجب التعليمة رقم و  ،70-66من القانون رقم 

 96/70/9777المؤرخة في  6008وزارة المالية لمدرية أمالك الدولة التي تستند للمذكرة العامة رقم 
 أن يحضرتوجه تعليمات فيما يخص وجوب و  90/78/9778المؤرخة في  0070المذكرة العامة رقم و 

 المتعلق بالتهيئة 98-87من القانون رقم  00المتعاقدين شهادة المطابقة المسنة بموجب أحكام المادة 
     تنفيذ إجراء شهر عقد يتعلق بعقار تم تغير تعينه على أثارلهذا بمناسبة كل طلب و  التعمير،و 

راء رفض بصفة منتظمة كل طلب تنفيذ عملية إجاليقوم المحافظ العقاري ب تطبيقا لهذه التعليماتو  ،بناء
 .ا في غياب مراجع شهادة المطابقةهذو  عقار تم تغير محتواه المادي بإنجاز بنايةشهر يتعلق ب

 سوممن المر  08غير أن الجهات القضائية ترى في شهادة المطابقة وفقا لنص المادة  
مما يعطي حق شهر عقد البيع في (1)ستعمالالترخيصا با وأ كنرخصة الس 608-86 التنفيذي رقم

ال تقيد حرية التصرف في  ضرورية إلجراءات الشهر العقاري و غياب هذه الشهادة حيث أنها ليست
قانونية معينة مثل عقد اإلحضار في العمليات التي تخضع ألطر  حق الملكية، غير أنها تبقى واجبة

                                                 

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  80المعدلة بموجب المادة  -1



263 
 

الف التشريع المغربي اشترط قبل تحرير عقد البيع استخراج البائع لرخصة بخ،  (1)البيع على التصاميم
لشهادة المطابقة إذا تعلق بعقار مخصص ألغراض  والسكنى إذا كان محل البيع ذا استعمال سكني أ

المتعلق بالتعمير يسلم من رئيس المجلس الجماعي  69-87 من القانون رقم 00أخرى طبقا للمادة 
 . (2)ق من مطابقة األشغال للتصميمبعد معاينة للتحق

تعذر على  ولهذا يطرح اإلشكال القانوني في التشريع الجزائري في حالة عدم المطابقة  
، المرقي العقاري الحصول على شهادة المطابقة لعدم اشتراط تسلم هذه الشهادة قبل تحرير عقد البيع

الجزء غير مطابق  ويترتب هدم البناية أقد أنه و  السيما؟ ، فما هي الحماية القانونية الممنوحة للمقتني 
طلب تعويض و في هذه الحالة ال يكون له سوى المطالبة باسترجاع الثمن و في حالة عدم المطابقة، 

طلب إنقاص الثمن بما يوافق الجزء المطابق إذا استحال  وأ ،ما فاته من كسبو عما لحقه من ضرر 
لمة طبقا للقواعد العامة التي تقضي بعدم التعرض المادي إعادة مطابقة البناء وفقا للرخصة المس

مستمرة عمال بنص و حيازتها حيازة هادئة و االنتفاع بها و تسليمها للمتعاقد الستغاللها و القانوني للملكية و 
 لهذا نقترح األخذ بما أخذ به التشريع المغربي.و من القانون المدني،  006المادة 

غير أنه ال يمنحه الحماية القانونية  ،لصاحبه حق التراجع نستخلص أن عقد حفظ الحق يمنح 
لهذا هناك بعض التشريعات تفضل أن يكون إبرام هذا االتفاق التمهيدي في شكل وعد بالبيع  ،الكافية

مثل التشريع التونسي الذي يعتبر البيع تحت اإلنشاء يقوم على إبرام عقدين الوعد بالبيع مرتبط باإللزام 
برام عقد و  ،التسليمو دفع الثمن حتى يتسنى لهذا األخير إنهاء االنجاز و ري بالتشييد البناء المرقي العقا ا 

 .(3)نجازحسن اإلو البيع النهائي الذي يترتب عليه انتقال الملكية 
ال يجيز بيع األشياء المستقبلية كان شرع التونسي اعتمد صيغة الوعد بالبيع ألنه برأينا أن الم 

حتى ال يكون تناقض بين ، و (4)العقودو من مدونة االلتزامات  000بنص الفصل وقت التعاقد عمال 
غير أنه عدل عن هذا الرأي بموجب القانون  عد المنظمة للبيع قبل االنجاز،االقو  واألحكام العامة 

المعدل لمدنونة االلتزامات والعقود حيث استثنى هذا النوع من البيع وأجاز  98/79/6887المؤرخ في 
                                                 

العقود المتعلقة بمشاريع  العقود اإلدارية المتضمنة شرط فاسخ وكذلك المتعلقة باكتساب الملكية عن طرق استصالح،مثل  –1
 ى التصاميم ...الخ.عقود التصرف الناجمة عن البيع عل االستثمار،

 .  667-608ص ص  ،9766مجموع النصوص القانونية، رية العامة ألمالك الدولة،يمد وزارة المالية،-

 .67ص  المرجع السابق، محمد أحمد بونبات،–2
3–AbdelWaheb rebaii,op cit,P P 23-24. 

منشورات المطبعة الرسمية  ت والعقود،مجلة االلتزاما ،60/69/6878الصادر بتاريخ  677الرائد الرسمي ملحق عدد -4
 .677ص  ،9760للجمهورية التونسية،
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ون محله مستقبلي مدام يستطيع الباعث العقاري الوفاء باإللتزامه الموضوعة تحت سيطرته أن يك
 وايجاد العقار المتفق على انجازه طبقا للمواصفات المتفق عليها، مما تنفي عن هذا العقد طابع الغرر،

ر القانون من دفعات واألقساط المدفوعة من قبل المقتنين قبل صدو  االستفادةكما أنه لم يكن يجيز 
، (1)من دفعات المقتنين لتمويل عملية اإلنجاز االستفادةالمذكور أعاله، غير أنه بعد هذا التعديل أباح 

ولهذا نتسأل ما هي الحكمة من اإلبقاء على الوعد بالبيع بعد التعديل رغم زوال ما يبرره حيث تنص 
الخاص بالبعث العقاري كما يلي:  من الفصل األول من القانون المتعلق بتحرير التشريع 78المادة 

بيع العقار في إطار المشروع العقاري قبل االنجاز ال يتم إال بواسطة الباعث العقاري المحدد في »
 .(2)«التزامات األطرافو يتم إبرام وعد بالبيع الذي يحدد حقوق و  ،76المادة 

لبيع قبل نالحظ تناقض في رأي المشرع في نفس النص بحيث كان يتكلم عن صيغة ا 
ليس وعد بالبيع، و كما أن دفع الثمن يجب أن يقابله عقد البيع  االنجاز ثم يشترط إبرام الوعد بالبيع،

ضفاء صفة الواعد للمرقي العقاري ال يمنعه بأن يبقى مالكا للوعاء العقاري محل اإلنجاز من الناحية و  ا 
رهن هذا  و لقانونية من الناحية العملية،القانونية األمر الذي يسمح له أيضا القيام بجميع التصرفات ا

مكانية التنفيذ عليه وعدم االستفادة من األقساط المدفوعة من قبل مقتني هذا  ،العقار كضمان لقرض وا 
، كما قد يعجز عن إتمام اإلنجاز أو يفلس مما يجعل العقار الذي قد تساهم في تمويل عملية اإلنجاز

 .(3)يهالمتعاقدين معه في خطر مزاحمة دائن
 ولهذه األسباب ،ال يضمن حق الموعود لهو عليه الوعد بالبيع أيضا ينطوي على مخاطر و  

كونه  70-80لم يصادق عليه في أول مشروع عرض إللغاء المرسوم التشريعي رقم   المشرع الجزائري
عقد حفظ ال يرتب سوى التزاما شخصيا يتمثل في إبرام عقد البيع عند انتهاء األشغال مثلما يتضمنه 

ع إلزام البائع بتنفيذ هر ليكون حجة اتجاه الغير ويستطاالحق، غير أن عقد الوعد بالبيع يخضع للش
في حالة الرفض يقوم الحكم مقام العقد، غير أنه ال يمنح حق التراجع و التزامه بإبرام عقد البيع قضائيا 

إيجاد عقد أفضل بخالف عقد حفظ عن العقد في مقابل مالي بما يسمح له بالتحلل من العقد في حالة 
                                                 

عقود البعث العقاري، مسائل في القانون المدني المعاصر، وحدة البحث القانون المدني، تحت  أزمة عبد الوهاب الرباعي، –1
منشورات مجمع األطرش للكتاب  ياسية،كلية الحقوق والعلوم الس شراف األستاذ محمد كمال شرف الدين، جامعة تونس المنار،ا

 .080،086،088ص ص  ،9760تونس،  المختص،
 تلزمان اللتينشريع الخاص بالبعث العقاري من القانون المتعلق بتحرير الت 60و 70بالرجوع لنص المادتين  ،60ج ر العدد  -2

 الشروط المتعلقة ببيع العقار تحت اإلنشاء.   دفتر المرقي العقاري بإبرام وعد بالبيع وعقد بيع نهائي اللذان يكونان يطابقان ل
-AbdelWaheb Rebaii;op cit,P P 23-24 

 .000ص  المرجع السابق، عبد الوهاب الرباعي، أزمة عقود البعث العقاري، –3
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لزامه بتحرير عقد البيع تطبيقا  ،الحق الذي يمنح هذا الحق، ويمنح للمحجوز له الحق باللجوء للقضاء وا 
 .70-66من القانون رقم  00لنص المادة 
 00/ 77لهذا السبب أيضا عدل المشرع المغربي عن إبرام الوعد بالبيع بموجب القانون رقم  و

المؤرخ في  6679-079امات والعقود من ظهير الشريف من قانون االلتز  866في المادة 
اعتبره عقد ابتدائي من الناحية القانونية ينتج أثار عقد البيع بين األطراف المتعاقدة و  70/67/9779

 .(1)ما عدى نقل الملكية الذي يتم بعد إبرام العقد النهائي
يعتبر العقد االبتدائي عقد  وخالف ذلك فهإن كان الدكتور محمد بن أحمد بونبات يرى  و 

ومناقشة كلفة يجمع بين الوعد بالبيع والوعد بالشراء من جانب المتعاقدين يسمح للمشتري بتهيئة الثمن 
من جهة أخرى و ، (2)يخول لكال الطرفين الحق في العدول في حالة ظهور عيب في المبيعو  البيع

، (3)اتفاق على جميع الشروط العقدية خاصة الثمن والتسليمو يعتبره عقد تام األركان من أهلية ومحل 
وألزم القانون تحريره وفقا لشكليات معينة بعد االنتهاء من وضع األساسيات على مستوى الطابق 

، إضافة إلى إلزام البائع (4)األرضي المثبتة بموجب شهادة تسلم من مهندس مختص بتتبع األشغال
يوقع عليه كل من  ،تتضمن مكونات المشروع وآجال اإلنجاز والتسليم بإعداد دفتر التحميالت للمبني
،كما يلتزم بتحرير العقد النهائي (5)من قانون االلتزامات والعقود 866/70البائع والمشتري عمال بالمادة 

  .(6)د عقد البيع النهائيء الثمن المتفق عليه إلى غاية تقيّ المؤدي إلى نقل الملكية مقابل أدا

                                                 

لتحفيظ .ل.ع وفق القواعد المنظمة لمادة امن ق 866اإلنجاز على ضوء المادة بيع العقار في طور  عبد العالي دقوقي،-1
 .680ص  ،المرجع السابق العقاري،

 .09محمد أحمد بونبات، المرجع السابق، ص  –2
ي عقد البيع او لى من القانون المدني الفرنسي تنص الوعد بالبيع الملزم لجانبين يسو الفقرة األ 008رجوع إلى نص المادة  -3

 ين وعد بالبيع وعقد البيع.بخالف المشرع الجزائري يعتبره وعد بالبيع الملزم لجانبين ويفرق ب
 .970لحسن بن الشيخ آت ملوي، المرجع السابق، ص  -
تعتبر أن العقد االبتدائي إذا  96/78/6800كما أن المحاكم العليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة المؤرخ في   -

قبوال من جانب المشتري لهذا اشترط المشرع المغربي االنتهاء أبرم قبل البدء في البناء العقار أعتبر وعد بالبيع من جانب البائع م
 من وضع أشغال األساسات على مستوى الطابق األرضي بخالف المشرع الجزائري.

 .88، 80محمد مرسي زهرة، المرجع السابق، ص  -
شهر، تصدر مرة كل ثالثة أ ربي،جياللي بوحفص، اإلشكاالت القانونية المتعلق ببيع العقار طور اإلنجاز، مجلة القانون المغ -4

 .60، 68ص  ،9770، مطبعة السالم الرباط المغرب، نوفمبر 78مدير المسؤول األستاذ الحاج الكوري، العدد 
 .00محمد أحمد بونبات، المرجع السابق، ص -5
، الخميس 97د مبارك بوماط مبارك، بيع العقارات طور اإلنجاز واإلسكان، سلسلة ندوات واأليام الدراسية العد -6

 .686ص  ،9770، جامعة قاضي عياض، مراكش مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المغرب،90/70/9770
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وضع له أحكام و أن المشرع الجزائري خطى خطوة إيجابية بتنظيمه لعقد حفظ الحق نالحظ 
سمح به في كل مجاالت استعمال سواء كانت محالت و الهدف من إنشائه، و توافق طبيعته وخصائصه 

لم يبين المقصود بمجال الترقية العقارية الحرة التي خص بها و حرفية  وتجارية أ وسكنية أ ومهنية أ
تحديد مجال إبرام  لهذا يستحسنو  ،70-66الحق عند عرض أسباب مشروع القانون رقم عقد حفظ 

 عقد حفظ الحق.
كما أننا نرى أن صاحب حفظ الحق يبحث عن ضمان بتسلم السكن خالل اآلجال المتفق  
عدم عدول البائع عن حجزه أكثر من استعمال حق و نوعه و بثمن معقول يوافق تكلفة البناء و عليها  

ن كان يحرمه من حق و لهذا الوعد بالبيع يوفر حماية أكثر من عقد حفظ الحق و  ،جع عن التعاقدالترا ا 
المحجوز له في العدول ولم  كما أن المشرع لم يراعي حسن نية العدول بسبب شهر الوعد بالبيع،

ئع تعود إلخالل الباو له حق استرداد التسبيق كامال عندما يكون التراجع ألسباب مشروعة  ليعطى
لهذا نرى أن صاحب حفظ الحق بحاجة لحماية بصفته و  ،لتعسفه في استعمال حقه واللتزاماته أ

هذا ما و  ،كثراألالضمان و االكتفاء بعقد البيع على التصاميم الذي يوفر الحماية  والطرف الضعيف أ
 في المطلب الموالي . نستشفه

 المطلب الثاني
 التصاميمااللتزامات المترتبة على عقد البيع على 

ن تأخر و  ،لم يتركها للقواعد العامةو نظم المشرع الجزائري أحكام عقد البيع على التصاميم    ا 
في تنظيمه غير أنه خطى خطوة ايجابية مقارنة مع باقي التشريعات العربية التي لم تنظم هذا العقد 

خضع للقواعد العامة الذين يعتبرونه عقد غير مسمى و ي، العراقيو الكويتي و مثل التشريع المصري 
خصوصيته التي و بالرغم من انتشاره من الناحية العملية ،(1)التي تبيح التعامل في األشياء المستقبلية

أن تكون له أحكام قانونية خاصة تبرز ذاتيته و تفرض في بعض الحاالت الخروج عن هذه القواعد 
 .(2)المستقلة

                                                 

المرجع  دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات التقنية الخاصة لمشتري الوحدات السكنية،و سمير عبد السميع األ–6
 .78السابق، ص 

 . 080يسن، المرجع السابق، ص عبد الرزاق حسن  - 

 . 906ص  المرجع السابق، إبراهيم عثمان بالل، -2
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بعد إلغاء عقد حفظ الحق كان بصدور أول تنظيم قانوني سمح بالبيع على التصاميم  و  
المتضمن النشاط العقاري، بحيث تنص  6880/ 76/70مؤرخ في ال 70-80المرسوم التشريعي رقم 

من البناية  اجزء ويمكن للمتعامل في الترقية العقارية أن يبيع ألحد المشترين بناية أ» منه:  78المادة 
 66و 67ذلك المواد مالية كافية، كما تنص على و  قبل إتمام اإلنجاز، شريطة تقديم ضمانات تقنية

في هذه الحالة تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد البيع بناء على التصاميم، و  ،أدناه 66و 60و
 «.وتكون خاضعة ألحكام المنصوص عليها في هذا الفصل

ن المشرع لم نا لنص هذه المادة، وللمواد التي تضمنها المرسوم التشريعي نجد أعند استقرائ 
غير أنه عدل عن هذا االتجاه عند إعادة تنظيم  ،القضاءو يعرف البيع على التصاميم تاركا األمر للفقه 
حرص على ضبط و  60/79/9766المؤرخ في  70-66نشطات الترقية العقارية بموجب القانون رقم 

عقد البيع »تنص :التي  96قد عرف هذا العقد في نص المادة و تحديد كيفيات البيع و المصطلحات 
يكرس يتضمن و  العقد الذي وه مقرر بناؤها أوفي طور البناء،جزء من بناية  وعلى التصاميم لبناية أ
زاة مع تقدم ملكيات البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب مواو  تحويل حقوق األرض

 از.يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم االنج في المقابلو  األشغال.
 «يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق التنظيم. 

ره نقل الملكية المالحظ أن المشرع الجزائري يعرف هذا العقد من زاوية أنه عقد بيع يكون جوه
غير أن هذا البيع يختلف عن البيع المعروف في القواعد العامة من حيث أنه ، بمقابل دفع الثمن

الضمانات الخاصة الممنوحة بما يوافق ضمان مخاطر هذا و ي بالبناء يتضمن التزام المرقي العقار 
متعارف عليه في عقد البيع حيث يكون  وليس كما هو كما أنه نص على المكتتب  ،خاصيتهو التعاقد 

هذا و  ،عليه فقد أضاف مصطلح جديد في أطراف هذا العقدو  المقتني، وأ البائع والمشتريالعقد بين 
 ل ينفي المشرع صفة المشتري في هذا العقد؟الذي يجعلنا نتساءل ه

العقد و  70-66من القانون رقم  86و 06و 08الفقرة ما قبل األخيرة و 06بالرجوع إلى المواد  
استعمل المشرع مصطلح المقتني بما يتوافق  006-60النموذجي المحدد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

            ر انه أضاف مصطلح المكتتب في هذا غي (1)مع مصطلح المشتري المعروف في عقد البيع
فربما كان يقصد أنه ال تكتمل فيه صفة المقتني حتى الوفاء بكل األقساط بحسب تطور  ،العقد

                                                 

حقا ماليا أو شتري ملكية شيء البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للم» من القانون المدني المعدل والمتمم: 006المادة  -1
 «.آخر في مقابل ثمن نقدي
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حين كان بإمكانه أن يكتفي بتعليق انتقال الملكية لكل جزء منجز بدفع القسط الذي يقابله ي االنجاز، ف
متى و  بالقواعد العامة يجوز أن يكون الثمن مقسم على أقساط هذا ال ينفي عنه صفة المقتني فعمالو 

على شرط  م البيع ويكون نقل الملكية معلقميع األقساط يعتبر أنه تملك المبيع من يو جوفى المشتري ب
كما قد يكون استعمال هذا المصطلح للداللة  من القانون المدني، 080دفع الثمن عمال بنص المادة 

يغير من  ولعقد بما يفيد أنه طرف في عقد البيع دون أن يربط ذلك بشرط واقف أعلى أنه مكتتب في ا
 نحن نرجح هذا الرأي.و  الدليل على ذلك أنه استعمل مصطلح مقتني أيضا،و  ،صفته كمشتري

         70-66من القانون رقم  90المالحظ أيضا أن المشرع حدد كيفيات البيع في نص المادة  
أخضعهم للشكلية طبقا لما و في طور البناء و عقد البيع قبل االنجاز أو النجاز قسمه إلى بيع بعد او 

     عقد حفظ الحق  ، صورةصورتينمل شي النوع الثانيأن  حغير أنه لم يوض يقضي به هذا القانون،
 البيع على التصاميم عقدو ، ذي يتضمن حجز العقار قبل اإلنجازمؤجل لحين إتمام اإلنجاز البيع  هوو 

 ال يؤجل نقل الملكية لحين إتمام اإلنجاز بل ينقلها بحسب تطور اإلنجاز. الذي 
الفقرة األولى من القانون المدني  6876بحيث عرفت نص المادة  ،بخالف المشرع الفرنسي

عقد البيع تحت  ،الفقرة األولى حتى الفقرة الثامنة من قانون البناء والسكن 968الفرنسي الموافقة للمادة 
ذلك العقد الذي يلتزم البائع بمقتضاه  والنظر لزاوية أنه عقد مقاولة جوهرها االلتزام بالبناء فهاإلنشاء ب
فرق بين صورتين للبيع البيع المؤجل الذي سبق و تشييد العقار خالل األجل المحدد في العقد،  وببناء أ

تقدم التنتقل الملكية حسب  الذيو البيع حسب الحالة المستقبلية للبناء و التطرق إليه في المطلب السابق 
شيئا فشيئا تنتقل و في أعمال البناء مقابل دفع المشتري لقسط معين من الثمن عن كل عمل يتم انجازه، 

 .(1)المدني الفرنسي الفقرة الثانية من القانون 6876الملكية بالتدريج حسب نص المادة 
نه استعمل مصطلح العقار  ما يؤخذ على هذا التعريف عند تعريفه للبيع تحت اإلنشاء أ و

     عوض كلمة مبنى أكثر،باطنهاو الذي يتصف بالعمومية ليشمل كل ما يشيد على سطح األرض 
دقة، كما أن جوهر هذا العقد  ينصب على نقل الملكية مقابل دفع الثمن إلى جانب التزامه بالبناء،غير 

اللذان يختلفان من و صورتي هذا البيع  يد صفة البيع في هذا العقد إلى حين التفريق بيندأنه أجل تح
المالحظ أيضا أنه أعطى صفة المشتري و طريقة الدفع كما سبق توضيحه، و حيث تحديد نقل الملكية 

كما علق انتقال الملكية بدفع الثمن على كل جزء منجز في حالة التعاقد ،بصفته طرف في عقد البيع
ن كان و هذا الذي اتجه إليه المشرع الجزائري و التدريج ة للبناء،لتنتقل الملكية بيحسب الحالة المستقبل ا 

                                                 
1- Olivier Tournafond ;op cit , p2 sect5. 
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ليس تجزئة انتقالها و يخالف القواعد العامة التي تسمح بتأجيل نقل الملكية لحين سداد الثمن كامال 
 أن محلها يقع على البناء.و السيما 
بالنظر لخصوصية هذا العقد قد حاول بعض األساتذة في القانون تعريف عقد البيع تحت  

 إلنشاء، نذكر منهم:ا
من قانون  0-986نص المادة (،عرفه بالرجوع ل(Vivien Zalewskiاألستاذ فيفيان زالوسكي 

فهوالبيع الذي يلتزم فيه المرقي العقاري بالبناء ونقل ملكية البناء ويحتفظ « والتعمير الفرنسي : البناء
ل يلتزم المقتني بدفع أقساط الثمن غال بالمقابشفيها بسلطات رب العمل لحين تحرير محضر تسليم األ

 .(1) » حسب تطور تنفيذ االنجاز
عقد البيع تحت « (، تعرفه بأنه:Marianne Faure-Abbadاألستاذة مريان فور عباد) 

ذلك العقد الذي ينقل ملكية األرض والبناء المنجز والبناء طور االنجاز بحسب تطور  اء هوشاإلن
غال شمن،ويحتفظ المرقي العقاري بسلطات رب العمل لحين تسليم األييد مقابل دفع أقساط من الثشالت

 .)2(«مع بقائه ملزم بضمان مخاطر االنجاز 
بأنه ذلك   « :( عرفتهMonique Baraton Hdeffingerبراتون هدفانجي ) ة مونيكاألستاذ  

بنقل الملكية للمشتري،  البيع الذي يقع على عقار لم يشيد بعد، يلتزم البائع بمقتضاه باإلنجاز وااللتزام
هذه الطريقة تسمح للمشيد من الحصول على السيولة المالية تساعده في تجميع رأسمال المشروع، 

، ويقصد هنا البيع في حالة اإلنجاز المستقبلي ألن في (3) «وذلك ببيع العقار قبل وأثناء مراحل اإلنجاز
 تمام اإلنجاز.البيع المؤجل ال يمكن االستفادة من الثمن إاّل عند إ

( عرفه على أساس أّنه بيع لشيء مستقبلي Olivier Tournafond)وأولفي تورناف أما األستاذ 
البائع  ،بيع لعقار لم يشّيد  بعد وهو  ،(0)من القانون المدني الفرنسي 6607المنصوص عليه في المادة 

تمام إنجازه و يلتزم بتشييده  زم هذا األخير بدفع األقساط المحددة نقل ملكيته إلى المشتري، بالمقابل يلتو ا 
  .(0)حسب مراحل تقدم اإلنجاز، حتى  يساهم في تمويل عملية البناء

                                                 
1-Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénover,op cit,p13. 

2 - Marianne Faure- Abbad;op cit,p145.- 

3–Monique Baraton Hdeffinger ;op cit, p1979-2 sect 01. 

4 -Art 1130 code civil : « les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation». 

من القانون المدني الجزائري التي تبيح التعامل في األشياء المستقبلية بإستثناء التعامل في تركة إنسان  89يقابله نص المادة  -
 على قيد الحياة.

2 - Olivier Tournafond ;op cit , p2 sect 01. 
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ذلك » عقد تمليك عقار تحت اإلنشاء بأنه:  ، فقد عرفاألستاذ سمير عبد السميع األودن و 
ائع( بإنشاء عقار العقد الذي يرد على محل لم يتم إنشاؤه بعد، وبموجب هذا العقد يتعهد الممّلك )الب

وحدة معينة( وفقا لنماذج معينة تحددها وثائق العقد، كما يتعهد بنقل ملكية هذا العقار إلى  ومعين ) أ
أي إلى الممتّلك )المشتري( في المستقبل في مقابل ثمن نقدي يدفعه  ،«تسليمه إياه... و المكتتب 

، (6)ملتزما بالبناء كذلكو مالكا للمبيع، هنا يفترض بداهة أن يكون الممّلك )البائع( و المشتري له، 
المالحظ على هذا التعريف أنه أورد مصطلح المكتتب مثلما أطلق عليه المشرع الجزائري إضافة و 

 في العقد المكتوب.  ه طرفالمشتري،بما يفيد أنو للممتلك 
أرض  العقد الذي يتعهد فيه المقاول بأن يبني على:»رفه الدكتور محمد شكري سرور بأنهع و 
ما و ، (9)«أدواته بناء يتعهد بأن ينقل ملكيته بعد انجازه مع األرض إلى رب العملو بمواده و يملكها 

يعتبر المشتري رب و عقد البيع،و يالحظ على هذا التعريف أنه جاء من زاويتين تعريف عقد المقاولة 
يتعاقد مع المقاولين  العمل الذي نفذت المقاولة لصالحه،متأثرا بتطور هذا العقد حيث كان المشتري

قامة البناء الذي يريدهو إليجاد األرض محل االنجاز   .ا 
هذا ال يوافق طبيعته و يؤخذ على هذا التعريف أنه يبدأ بعقد مقاولة ثم يتحول لعقد البيع  و ما 
م ، فال يجوز أن يتغير وصفه أثناء تنفيذه مرتين مرة يكون فيها مقاولة عند تنفيذ االلتزا(0)القانونية 
فتكيف العقد يكون وقت انعقاد العقد ، مرة يكون فيها بيعا عند تنفيذ االلتزام بنقل الملكية و بالبناء 

قابل لإلبطال  وتحول العقد يشترط أن يكون العقد باطال أو بالنظر لجملة من االلتزامات التي يتضمنها،
تصاميم عقد صحيح غير قابل عقد البيع على ال،و من القانون المدني الجزائري 670عمال بنص المادة 

لإلبطال إضافة إلى عدم وجود عناصر العقد الذي يتحول إليه،كما أن نية المتعاقدين  تنصرف لهذا 
ال يمكن الجمع بين هذين العقدين المختلفين فال يمكن التزام بضمان عيوب البناء وفقا لعقد و العقد، 

 ستقيم.هذا ال يو المقاولة بعد نقل الملكية ألنه أصبح بيعا 
على هذا األساس عرف الدكتور عالء حسين علي عقد البيع تحت اإلنشاء بالنظر المتزاج  

     عرفه بأنه:و بعض خصائص عقد المقاولة مع عقد البيع لكن بما يوافق طبيعته القانونية المستقلة 

                                                 

انونية الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، المرجع تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الق دن،و سمير عبد السميع األ - 0
 . 78السابق ص 

،ص 6860لي البناء والمنشآت الثابتة األخرى،دار الفكر العربي،القاهرة، مصر،او مسؤولية مهندسي ومق شكري سرور،محمد  – 5
90 . 

2 – Monique Baraton Hdeffinger;op cit,p1979-2sect4-5. 
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حق  أرض يملك ومعنوي بتشييد مبان على أرضه أ والعقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أ »
تسليمه إياها حسب المواصفات المتفق عليها خالل مدة و نقل ملكيتها له و البناء عليها لحساب المشتري 

على فترات  وفي مدة معقولة،في مقابل أقساط تدفع حسب التقدم في أعمال البناء أو زمنية متفق عليها أ
 .«زمنية محددة
نجاز في العقد فقد يتفق عليها ما يؤخذ على هذا التعريف أنه ال يشترط تحديد مدة اال و

لم يحدد و عدم االتفاق عليها لكن يجب أن تكون مدة معقولة و األطراف دون أن تكتتب في العقد أ
بخالف المشرع الجزائري الذي أكد في تحديده للعقد النموذجي  ،المعايير المعتمد فيها العتبارها كذلك

لجدول الزمني المقسم على هذا األساس المتفق تحديد اآلجال  القصوى لتنفيذ مراحل األشغال حسب ا
التي على أساسها تحسب أجال التسليم تحت تطبيق جزاءات المحددة في العقد وفقا ،و عليه مع البائع

تماطله في تنفيذ هذا االلتزام حتى ال و حتى يضمن عدم تعسف البائع ،006-60للمرسوم التنفيذي رقم 
لي يجعل المرقي العقاري مجبر على إنهائه في المدة المحددة، فترتيب جزاء ما ،يطول انتظار المشتري

أما المشرع الفرنسي فقد أقتصر تحديد مدة االنجاز في العقد فيما يخص القطاع المحمي عندما يكون 
محله  انجاز بناءات مخصصة للسكن تحت طائلة بطالن العقد بالرغم من أن مثل هذه الحماية واجبة 

 .(1)في كل القطاعات
رقم التشريعي ويبس عقد البيع بناء على التصاميم في ظل تطبيق المرسوم  فتحيقد عرف  و

 –البائع  -عقد بيع عقاري، محله عقار في طور التشييد، يلتزم بمقتضاه المرقي » بأنه:  ،(2)80-70
لمشتري بنقل الملكية لو  ،بأن يتم عملية تشييده في األجل المحدد المتفق عليه، وبالمواصفات المطلوبة

آجال دفعها و طريقة و الذي يلتزم بدفع للبائع أثناء التشييد دفعات مخصوصة من ثمن البيع تحدد قيمتها 
عدم اإلشارة إلى أن الثمن و الضمان و غير أن هذا التعريف لم يتضمن التزام البائع بالتسليم ،«باالتفاق 

على هذا و ا قد يغير تكلفة البناء تقديري قابل للمراجعة كون مرحلة االنجاز تتطلب وقت لتنفيذه مم
طبقا للحاالت المحددة في نص  ٪97التغير يراجع السعر البيع المتفق عليه في العقد دون أن يجاوز 

 .70-66من القانون رقم  06المادة 

                                                 
1-Marianne Faure-Abbad,op cit ,P 144sect418. 

العقاري   جاز، رسالة ماجستير، فرع القانون، المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع العقار قبل اإلنفتحي ويس -2
 . 08، ص 9777، 6888، دفعة 79الزراعي، جامعة البليدة 
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بعد الموازنة بين التعريفات السابقة يمكن أن نبسط مفهوم عقد البيع على التصاميم بما يوافق و 
ذلك العقد الرسمي المحرر وفقا للنموذج » بأنه:  70-66من القانون رقم  96ة أحكام نص الماد

مزال  وجزء من البناء المقرر بناؤه وفقا للتصميم المحدد أ والمحدد قانونا، الذي يتم فيه تمليك لبناء أ
مقابل دفع تسبيقات ،لفائدة المقتني(1)تحويل حقوق األرض محل التشييدو في طور اإلنجاز 

مجزأة على مراحل التشييد بما يقابل نقل ملكية البناء المنجز بالتدريج مخصومة من السعر (2)دفعاتو 
مع إمكانية مراجعته  ،(3)التقديري المنصوص عليه في العقد بما ال يجاوز الحد األقصى المحدد قانونا

 . (4)وفقا للحاالت المحصورة في القانون ،بما ال يجاوز عشرون بالمائة من الثمن التقديري
يلتزم البائع بصفته مرقي عقاري بإنجاز البناء وفقا للغرض المخصص له سواء كان ذا 

تمامه خالل األجل المحدد في العقد بالمواصفات و  ،(5)حرفي وتجاري أ ومهني أ واستعمال سكني أ ا 
بعد سداد تسليمه و ،مالية كافيةو مع تقديم ضمانات تقنية  ،التعميرو مطابقته لقواعد البناء و المطلوبة،

ليتم التسلم من قبل المقتني المثبت بموجب محضر ،الحصول على شهادة المطابقةو سعر البيع النهائي 
 . «وتحمل األعباء المحددة في العقد رسمي 

والتي نفصل االلتزامات التي يرتبها هذا العقد  يمكن أن نستخلصمن خالل هذا التعريف   
كيفيات و تحديد الثمن التقديري و م بالشكلية المطلوبة في هذا البيع فرعين نتناول في أوله لاللتزافيها في 

دفعه بما يسمح بنقل الملكية للمقتني حتى قبل إنهاء االنجاز أما الفرع الثاني نخصصه لنبين التزاماته 
الضمان بعد و التزامه بإثبات المطابقة قبل التسليم  والتي تتمثل فيبعد إتمام أشغال البناء 

دارة العقار لمدة سنتين و تحديد الملكية المشتركة و التسليم و جل التفصيل في التزامه بالبناء نؤ ،و التسليم ا 
 .بق التزامه في إطار عقد حفظ الحقلاللتزامات المشتركة التي تطا

 

                                                 

ال يملك سوى حق االنتفاع مقابل  بالتالي فهوو ، أو مستفيد من عقد االمتيازفقد يكون المرقي العقاري مالكا للوعاء العقاري  –1
ل عند التطرق اللتزام البائع بتوفير العقار و وقد سبق توضيح هذه النقطة في الباب األ ة المطلوبة ما لم يتم تعديل ذلك،او دفع اإلت

 .المطلب األول لو األ بحثمحل االنجاز في الفصل الثاني الم
التشييد، مقابل التصميم المبرمج، والذي على أساسه تتم عملية  ل البدء في عمليةلغ الذي يدفع قبيقصد بالتسبقات المب -2

تشكيلة ويجب على عقد البيع على التصاميم أن يحدد  منجز،فع يقدمه المشتري يطابق لكل جزء أما الدفعات فهي كل د اإلنجاز،
 . 70-66من القانون رقم  00ال بنص المادة سعر البيع وأجال الدفع بالنسبة لتقدم األشغال تحت طائلة بطالن العقد عم

 .006-60من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة –3
 . 70-66من القانون رقم  06المادة  –4
 . 70-66الفقرة الثانية من القانون رقم  60بما يوافق نص المادة  -5
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 الفرع األول
 االلتزامات المترتبة قبل إتمام االنجاز

في شكل رسمي إما لالنعقاد األصل في العقود أنها عقود رضائية، لكن قد تتطلب إفراغها  
طبقا للقواعد العامة فإن نص ،و (1)إلثبات التصرف والعقد صحيحا حتى ينتج التصرف آثاره القانونية، أ

الحقوق العينية العقارية  ويخضع التصرفات التي تتضمن نقل ملكية العقار و/ أ 6مكرر  090المادة 
الثمن و إلى رضا الطرفين على محل العقد وسببه  تضاف شكلية الزمة النعقاد العقدعليه فالو للشكلية، 

محدد في العقد مع االلتزام بقيود  ووفقا لما هو القابل للمراجعة حسب األحوال و المحدد بصفة تقديرية 
على هذا األساس ال يجوز للبائع بيع و  ،70-66من القانون رقم  06المراجعة المحددة في نص المادة 
مدام الملكية تنتقل تبعا لتقدم األشغال فإن ثمن و ام الشكلية المطلوبة البناء على التصاميم دون احتر 

االلتزام بعدم قبول أي تسبيق قبل توقيع و  ،مقسط على دفعات مع عدم تجاوز النسب المحددة قانونا
 العقد.                 

داد العقد في لية من خالل إعشكتحديد االلتزام بالهذا الفرع لقسمين، نتناول أوال  عليه نقسمو  
يفرض على و الذي يسمح بانتقال الملكية للمقتني و شهره و تسجيله و رسمي وفقا للنموذج المحدد له شكل 

 طرق لكيفية تحديد الثمن التقديريثانيا نتو  ،ما يرتبه من التزامات تعاقديةو البائع احترام مضمون العقد 
دفع قبل  وااللتزام بعدم قبول أي تسبيق أكيفية مراجعته بحسب ما يسمح به القانون مع و طريقة دفعه و 

 .70-66من القانون رقم  09استحقاق القسط عمال بنص المادة  وتوقيع العقد أ
 :االلتزام بالشكلية في البيع على التصاميم الضامنة النتقال الملكية للمقتني -أوال

مية بخالف عقد حفظ الحق الذي كان يحرر في شكل عقد عرفي ثم اشترطت فيه الرس 
فإن عقد البيع على التصاميم يبرم في شكل الرسمي منذ نشأته فعمال  ،70-66بموجب القانون رقم 

)الملغى( فإنها تشترط اكتتاب العقد في شكل  70-80من المرسوم التشريعي رقم  69بنص المادة 
النموذجي اإلشهار، يكتتب العقد وفقا للعقد و رسمي يخضع لإلجراءات القانونية فيما يخص التسجيل 

 المتعلق بنموذج عقد البيع 70/70/6880المؤرخ في  06-80المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 ،تعتبر الشكلية ركن لالنعقاد العقدو على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية)الملغى(، بناء 

لهذا أكد و  ،شيدت فوقها المنشأةاألرض التي و بيع يشمل البناية  وبانعدامها ال وجود للعقد مطلقا، فهو 
                                                 

 .90، ص المرجع السابقمحمد زهدور،  -1
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الفقرة  00حيث تنص المادة 70-66المشرع على اشتراط هذه الشكلية بموجب القانون رقم 
يخضع للشكليات القانونية الخاصة و يتم إعداد عقد البيع على التصاميم في شكل رسمي »:األولى

 «.ها البناءلياألرضية التي شيد عو يخص في نفس الوقت البناء و اإلشهار، و بالتسجيل 
شح للملكية محل التخصيص التي كان يستفيد منها كل مر  وعليه فإن مقررات االستفادة أ و 

 كل دفع من دفعات هذا المرشح للبائع ال تجوز،و االنجاز ال أساس قانوني لها إال بعد إبرام عقد البيع
برم في شكل رسمي لتتضمن عقد حفظ الحق الم وال تلزمه بإبرام عقد البيع فهي ليست بوعد بالبيع أو 

يقع ضحيته  االحتيالو هذا الذي سمح لبعض عدمي الضمير بنصب ،و التزام شخصي بتحرير عقد البيع
بول أي تسبيق ـــعدم قو شدد المرقي العقاري باشتراط الشكلية على هذا األساس ،و كل راغب في التعاقد

 .(1)المخالفةدفعات قبل توقيع العقد تحت طائلة توقيع جزاءات في حالة  وأ
وفقا للنموذج المحدد في المرسوم تحت طائلة بطالن العقد يحرر عقد البيع على التصاميم  

من  00و 07الذي يجب أن يتضمن البيانات المحددة في نصي المادتين و  ،006-60التنفيذي رقم 
في هذا العقد التي نفصل فيها إضافة إلى البيانات األخرى بحسب ترتيبها و  ،(2) 70-66القانون رقم 
 النموذجي.
تضاف إليها تصريح البائع حسب ما ورد في العقد  ،المقتنيو يحدد العقد صفة كل من البائع   

تكون البناية و  70-66ار القانون رقم ـــع في إطــــها للبيـــر في انجاز البناءات التي يخصصــه باشـــــبأن
فال تكون محل مصادرة  ،(3)ة دون ما يحد الملكيةجزء من البناية محل العقد موضوع ملكية الكامل وأ

                                                 

 .70-66 من القانون رقم 00والمادة  06المادة –1
من القانون  00المشرع الجزائري قرر البطالن المطلق في حالة تخلف البيانات الجوهرية المحددة في نص المادة المالحظ أن  -2

من نفس القانون نصت على البيانات الواجب  07المرتبطة بتحديد سعر البيع وآجال الدفع، بخالف نص المادة  70-66رقم 
، وبرأينا يجب تقرير البطالن النسبي 00صفة صريحة على تقرير البطالن مثلما نص في المادة في العقد دون النص ب تضمنها

الذي يبرم  المتسبب فيه، ومدام الموثق هو بأن تكون قابلة لإلبطال بطلب المشتري حتى ال يتقرر البطالن لمصلحة البائع كونه هو
 هرية ويكون وفقا للعقد النموذجي تحت طائلة قيام مسؤوليته المهنية.ملزم مهنيا بأن يتضمن العقد هذه البيانات الجو  العقد فهو

الملكية وفقا لقواعد العامة تعطي للمالك حق االنتفاع واالستعمال واالستغالل والتصرف غير أن حيازة الملكية واالنتفاع بها  –3
،كما أن السكنات الترقوية المدعمة 70-66من القانون رقم  08لشهادة المطابقة عمال بنص المادة مرهونة باستخراج البائع 

المبرمة بموجب عقد البيع على التصاميم تقيد المشتري وتمنعه من التصرف لمدة خمس سنوات مقابل استفادته من الدعم المقدم 
ة المتضمن قانون المالي 96/69/9766المؤرخ في  68-66من القانون رقم  06من قبل الصندوق الوطني للسكن طبقا للمادة 

، ممكن للبائع ضمان المطابقة غير أن قيد التصرف موقوف على إرادة 98/69/9766الصادرة في  09، ج ر العدد9769لسنة
 المشرع ال إرادة البائع.
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ال تكون مثقلة برهن حيث يمنع المرقي العقاري عند إبرام هذا العقد طلب و  ،محل نزاع ونزع ملكية أ وأ
 الكفالة المتبادلة يغطي الملك موضوع البيع.و اكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان ويلتزم ب قروض،
ع على ملف االنجاز بما يضمن علمه بالملك موضوع البيع بالمقابل يصرح المكتتب أنه اطل  

بعد تصريح الطرفين بقبول التعاقد، يتم ، و (1)محدد قانونا وتحمل أعباء الملكية المشتركة وفقا لما هو 
التي يجب أن تتضمن عمال بنص و الوثائق المرجعية و  تحديد النصوص القانونية التي تسير العقد،

رقم السند العقاري عند االقتضاء و أصل ملكية األرضية  70-66 من القانون رقم 07المادة 
ن الحصول ،و (2)رقم رخصة البناءو كذا تاريخ و الشبكات و شهادة التهيئة و مرجعيات رخصة التجزئة و  ا 

على هذه الرخصة تعتبر أكبر ضمانة للملكية البائع للوعاء العقاري، الذي سيقام فوقه البناء ومدى 
، حرصا من المشرع على (3)الصحة واألمن والطمأنينة ولقواعد البناء والتعمير احترامه لمتطلبات حفظ

 الكشف الوصفي للتقسيمو ،إضافة لنظام الملكية المشتركة (4)تجنب البناءات الفوضوية غير مرخص بها
والكفالة شهادة الضمان التي تفيد باكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان و  المخططات المرفقة،و 

 المتبادلة.
         من البناية المبيعة لجزء ودقيق للبناية المبيعة أو كما يجب أن يتضمن وصف شامل           
ذلك من خـالل التصميم المعد مسبقا من طرف المهندس المعماري المختص والمكلف مشتمالتها، و  و

        المبيعة،لجزء من البناية  واآلخر على وصف البناية بدقة أ ويرفق بالعقد الذي يشمل هو بذلك، 
القطعة و مجموع األمالك و مع تحديد القسم  ،مشتمالت هذا الملك من تجهيزات خاصة يتم تعدادها و

مع البيان الوصفي للملكية المشتركة في  ،في المناطق الممسوحة تضاف إليها جميع األجزاء المشتركة
وعة القطعة األرضية التي بنيت أما البناية الفردية فتضاف إليها وصف مجم ،حالة البناية الجماعية

 ترقيم لكل جزء وفق القرار المتضمن لرخصة التجزئة.و عليها من تحديد لمساحتها، 
                                                 

المشتركة المطبق في مجال الترقية المحدد لنموذج نظام الملكية  70/70/9760المؤرخ في  88-60المرسوم التنفيذي رقم  –1
 .68ص  68/70/9760الصادرة في  60لعدد العقارية، ج ر ا

هذه البيانات ضرورية غير أن هناك بيانات أخرى لها أهمية والتي ترتبط مثال بتحديد قوام البناية وخصائصها التقنية من حيث  -2
بالنظر  غير أن العقد النموذجي يتضمنها 70-66من القانون رقم  07مساحتها وعدد الغرف والموقع، لم تتضمنها نص المادة 

ألهمية  تحديد مواصفات البناية المتفق عليها والتي المفروض أن يتسلمها المقتني طبقا لما اتفق عليه تحت طائلة ترتب المسؤولية 
المشرع ال يسمح بالبناء على أرض بدون وجود العقدية، كما  نرى ضرورة حذف عبارة "عند االقتضاء "في نص هذه المادة مدام 

حكم قضائي مشهر، و عليه يجب  أوعقد إداري أو رط تبرير الملكية من المرقي العقاري سواء بعقد رسمي سند رسمي فهو يشت
 القابل لتحويل إلى تنازل. البناء إذا كنا أمام عقد امتياز الحق في أوتوضيح مصدر وأصل الملكية 

 .98-87من القانون رقم  07المادة  -3
 .70-70من القانون رقم  70مكرر  08المادة –4
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يتضمن العقد النموذجي تحت طائلة  70-66من القانون رقم  06تطبيقا لنص المادة    
ما إذا كان  كما يجب ذكر تحديد كيفيات الدفع،و البطالن ضبط سعر البيع حسب تقدم أشغال االنجاز 

حاالت المراجعة بما ال يخالف نص و في حالة اإليجاب وجب تحديد النسبة و  السعر قابل للمراجعة
بالنظر ألهمية هذا االلتزام نؤجل التفصيل فيه لحين التطرق اللتزام البائع و المادة المذكورة أعاله، 

 المراجعة الثمن التقديري. و  بالتقيد بطرق الدفع
نهائه في اآلجال القانونية المقررة في العقد حسب مراحل و بمواصلة البناء يلتزم البائع  و   ا 

تقابلها اآلجال القصوى  لإلنجازالمحددة في جدول مقسمة على أربع مراحل و األشغال المقرر انجازها 
اّل ترتب على و  ،كي يتسنى له تسليم الملك المبيع في التاريخ المتفق عليه ،إلتمامها ذلك دفع مبالغ ا 

يتم و التوقف عن اإلنجاز  تحسب حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها  وأ قابية عن التأخيرع
من سعر البيع  ٪ 67اقتطاعها من سعر البيع عند الدفع الرصيد المتبقي دون تجاوز مبلغ العقوبة 

ت باألمر هذه العقوبة ليسو  ،006-60من المرسوم التنفيذي رقم  78المتفق عليه  عمال بنص المادة 
المحددة بنسبة مئوية كحد أقصى من  70-80الجديد فكانت مفروضة في ظل المرسوم التشريعي رقم 

التي لم تردع المرقي العقاري في احترام هذه و ،(1)الثمن التقديري للبيع يتفق عليها صراحة في العقد
 اآلجال . 
ماطل البائع في عملية اإلنجاز لوضع حد لت ،العقوبات المقررة لهاو ضرورة تحديد آجال التسليم  

 ،مما قد يفوت الفرصة على المشتري للحصول على مسكن يليق به خالل تلك الفترة الضائعة ،التسليمو 
بالرغم  قع العملي يسجل تأخير مبالغ فيه،إاّل أن الوا ،كما أن حاجته قد ال تحتمل التأخير لمدة طويلة
رفع قيد و  ة الضمان السنوي والعشري،بداية سريان مد من أهمية احترام هذه اآلجال في تحديد تاريخ

 مستمرة.و االنتفاع بالملك المباع بصفة هادئة و تمكينه من الحيازة و  ،عدم التصرف على المشتري
د حيازة المقتني لملكيته باستخراج شهادة المطابقة المثبتة لقابلية البناء يتضمن العقد تقيّ   

ثبات التزام و  ،دون أن يشكل خطورة على حياة المقتنيالستعماله وفقا للغرض المخصص له  المرقي ا 
حرص المشرع على رقابته من خالل منح وقد ، له عند إتمام اإلنجازبرخصة البناء المسلمة العقاري 

يتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره نفس الموثق الذي ، ليتمكن المقتني بتسلم ملكيته، و هذه الشهادة
ن كو  ،حرر عقد البيع           نا نعتبرها واقعة مادية يمكن إثباتها بكل طرق اإلثبات عمال بالقواعد ا 

غير أنه لم يبين ما  بالمقابل تأخر في التسليم يثبت بموجب محضر يحرره المحضر القضائي، العامة،
                                                 

 )الملغى(. 06 -80من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  – 1
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حكمة مطالبة المرقي العقاري  قضائيا أمام م وهنا على المقتني الزم للقيام به للمطالبة بالتسليم، وه
غير أننا نتساءل هل  ،عن التأخير مع حق طلب تعويضبالتسليم المختصة بتنفيذ التزامه التعاقدي 

الكفالة المتبادلة إللزامه بذلك  بصفتها ضامنة للوفاء بالتزاماته و  يمكن تقديم شكوى لصندوق الضمان
 ؟ 70-66من القانون رقم  00عمال بنص المادة 

ضمن التزاماته والتقنية حسب نص هذه المادة وال يااللتزامات المهنية  ن الصندوق يضمن فقطإ        
على لمهنة لكن برأينا يمكن توجيه شكوى إلى المجلس األ التسليم يعتبر التزام تعاقدي،و التعاقدية، 

ليفصل في غير أن التنظيم لم يصدر  ،الرقيب على نشطات المرقي العقاري المرقي العقاري بصفته
ن كنا نقترحه كونه يفتح مجال للتسوية الودية و عليه ال نستطيع طرح هذا الحل الودي و  ،مهامه ودوره ا 

 تكلفتها.و طول إجراءاتها و يخفف من المنازعات القضائية و 
عاقد بعدم تنفيذ المتعاقد جزاء يقرر حتى ال يرهق المت باعتبارهيجب توضيح حاالت الفسخ  و  
لم يترك تنظيمها الجزائري  رعش، غير أن الم(1)في الذمة المالية ويضمن إعادة التوازن اللتزاماتهاآلخر 

يتعين على  »التي تنص: 70-66من القانون رقم  00وفقا لنص المادة بل حددها  للقواعد العامة
المكتتب في عقد البيع على التصاميم دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في اآلجال المنصوص 

 يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ المستحق. ،يدفي حالة عدم التسدو عليها، 
مدة كل  يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين،  

 «.لم يتم الرد عليهماو يبلغان عن طريق محضر قضائي  يوما، (60واحدة منها خمسة عشر )
غير أن األمر مختلف عندما يكون  ،ل مدام بإرادتهماالفسخ باتفاق الطرفين ال يثير إشكا 

امتناع المقتني عن دفع المبلغ  وقد سمح به المشرع ليعالج مسألة تأخر أو  الفسخ بإرادة البائع،
فكان الحل  ،أن هذه الدفعات تساهم في تمويل عملية االنجازو خاصة  ،المستحق المقابل للجزء المنجز

هل يقصد أن يكون القسط  ة توقيع العقوبة على المبلغ المستحق،غير أنه لم يوضح مسأل ،األسهل
الممتنع عن دفعه بمثابة تعويض يقتطع من األقساط السابقة المدفوعة أم ترك تقديرها للبائع مما قد 

 ؟يسمح له بتعسف في تحديدها
 ،سبالمناالتعويض ن الفسخ ال يكون قضائي بما يتيح للقاضي السلطة التقديرية في تحديد إ  

كما أن الفسخ ليس طريق من طرق اإلصالح أو التعويض، وال يمكن المطالبة بالتعويض إذا لم يثبت 
                                                 

1 - Thomas Genicon ;la résiliation du contrat pour inexécution , tome 01,thése pour le doctorat en 

droit,université Panthéon-Assas Paris ІІ,(droit- économie-sciences sociales),présentée et soutenue 

publiquement le 29/05/2006,Paris,p 158. 
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لعدم  شرط جزائي المستحق عبارة عنالمبلغ  الذي يدفعنا إلعتبار هذا، و (1)الضرر نتيجة عدم التنفيذ
قساط السابقة واجب دفعه كتعويض ال يسترجعه يقتص من األ ،يتحقق بتحقق الشرط الفاسخ التنفيذ

 المدفوعة المحددة قيمتها في العقد وال يرجع األمر للبائع في تحديدها.
بخالف المشرع الفرنسي فلم يترك األمر لتقدير البائع في حالة الفسخ فقد حدد نسبة التأخر 

(من ٪ 67( من الثمن كل شهر وعشرة بالمائة )٪ 6عن دفع القسط في وقت استحقاقه بواحد بالمائة )
من قانون  6-66-986المادة و  60-986من المحدد في حالة توقف عن دفع عمال بنص المادة الث

يعتبر الفسخ أخر حل يلجأ إليه بعد استنفاذ كل طرق التسوية حفاظا على استقرار ،و البناء والسكن
ز مدة فيستطيع المقتني المدين طلب مهلة قضائية طبقا للقواعد العامة مع عدم تجاو ،العالقة التعاقدية

كما يستطيع البائع االمتناع عن مواصلة ،من القانون المدني الفرنسي، 6-6900شهر عمال بالمادة 
 .(2)االنجاز في حالة ما إذا كانت البناية فردية 

نفس الحكم أخذ به المشرع المغربي الذي يحمل المشتري تعويض البائع عن تأخر في أداء 
عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه ٪6بشرط أن ال يتعدى ليس االمتناع عن الدفع و القسط الواجب 

لرفع ،و مع إعطاء المشتري أجل شهر للدفع ابتداء من تاريخ التبليغ،في السنة ٪ 67ال يتجاوز و 
زالة مظاهر الغل في تقدير مبلغ التعويض اإلتفاقي بشكل  واإلجحاف الذي قد يؤدي إلى إفالس البائع وا 

 المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه لجوء للمحكمة لطلب تخفيض التعويضسمح المشرع بال،مضر للمقتني
على إرادة  وهي تسموالمالحظ أن هذه النسب محددة بإرادة المشرع و رفع قيمته إن كان زهيدا، وأ

على السلطة التقديرية المخولة للقضاء بما ال يسمح بتدخل القاضي في تعديل المتعاقدين و 
منعا الستغالل المتعاقدين و مغربي سمح بذلك حفظا على التوازن العقدي التعويض،غير أن المشرع ال

لهذا نقترحه كحل وسط على ،و راعى مصلحة كال الطرفينو بهذا غلق مجال التعسف و لبعضهم البعض،
 .(3)المشرع الجزائري األخذبه

 خفضل تطبيق الشرط الفاسو غير أن المشرع الجزائري لم يبحث في أسباب التأخر في الدفع 
لم يلزم المتعاقد ، و (0)منح أجل لدفع الثمن طبقا للقواعد العامة وأ( 4)النحالل العقد دون تدخل القاضي
                                                 

1 - Thomas Genicon,op cit,p 159. 

2 -  Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénover,op cit ,p p -017 198-199-120. 

 . 08،87،08المرجع السابق،ص ص  محمد بن أحمد بونبات،  –3
العقد أمام القضاء يكون للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ يقرره عند الضرورة  القواعد العامة تقضي عند طلب فسخ -4

نفس الحكم  هو و من القانون المدني الجزائري، 79الفقرة  668عندما ال تكون هناك حلول أخرى لتنفيذ العقد، عمال بنص المادة 
 =المطبق في القانون الفرنسي.
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بالتنفيذ العيني عن طريق حبس المبيع لحين إتمام القسط األخير دون أن يتحمل البائع عقوبات التأخر 
ين لدى الغير بصفته دائن حجز ما للمد وحق طلب حجز تنفيذي على أموال المقتني أ وأ ،في التسليم

بتحصيل البناء الذي انتقلت ملكيته للمقتني بشرط قيد هذا (1)استخدام امتياز بائع العقار أو ،بالثمن
تطبيقها طبقا للقواعد العامة بدل الفسخ و عليه يمكن للمرقي العقاري تفضيل هذه الحلول و ، (2)االمتياز

رع الجزائري شلكننا نعتقد أن في هذه الحالة الم ،فينالحل المناسب لكال الطر  والذي ال يكون دوما ه
راعى الصفة التجارية للمرقي العقاري فكل توقف عن الدفع أو التأخر قد يسبب في توقفه عن دفع 

هر من إعذاره بالدفع قبل شرع الفرنسي منحه أجل شفالسه، بخالف المو إ اريعهشديونه وتعطل م
 .(3)الفسخ

المطالبة بالتنفيذ و ربي يسمح بالجمع بين تعويض بالشرط الجزائي نشير إلى أن المشرع المغو 
ليس عدم و كون التعويض يتعلق بتأخر عن التنفيذ  00-77من القانون  980العيني بموجب الفصل 

التنفيذ العيني و ال يتعارض مع المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم الجمع بين التعويض و بهذا فهو  ،التنفيذ
 .( 4)مدام ممكنا

كما لم يبين مصير التسبيقات المدفوعة سابقا المستحقة عما تم انجازه فهل يعود الفسخ بأثر 
 زمني؟  وهذا يختلف من حيث اعتبار هذا العقد فوري أو  ال؟،و أ رجعي

بالرجوع إلى خصائص العقد الزمني، فإن الزمن يعتبر معيار لتنفيذ التزامات األطراف 
ألجل هذا يلتزم  قد، بحيث يمتلك المشتري العقار في طور اإلنجاز،عنصرا جوهريا في العو  ،المتعاقدة

اّل تعرض لعقوبات و بتسليمه في المدة المتفق عليها و البائع بإتمام إنجازه خالل األجل المحدد في العقد  ا 
عليه الزمن له أهمية في تحديد و  ،كما أن الثمن يحدد بشكل تقديري مع إمكانية مراجعته ،التأخيرية

                                                                                                                                                    
-= Thomas Genicon,op cit,pp 235,399. 

 .060ص  الشيخ آث ملويا، المرجع السابق،لحسين بن – 2
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 087،888، 966الفقرة الثانية،  668المواد –1

نشير إلى أن المشرع الفرنسي يأخذ بهذا االمتياز ويشترط قيد هذا االمتياز خالل شهرين من تاريخ عقد البيع لتحسب مدة و  –2
من القانون المدني الفرنسي حيث يكون البناء لم ينجز وال يتصور  9678بأثر رجعي من هذا التاريخ عمال بنص المادة االمتياز 

من القانون المدني احتساب هذه المدة من تاريخ إثبات االنتهاء من  6-9676إنهاء انجازه خالل شهرين سمح بموجب نص المادة 
شكل عائق عند طلب المشتري للقرض ،غير أن هذا االمتياز يت التعاقد بأثر رجعيالبناء بورقة رسمية لتحسب مرتبته من وق

فيجب أن يتنازل عن االمتياز حتى يمكن رهن العقار لضمان القرض،والمشرع الجزائري يشترط التعهد بأن تكون الملكية كاملة ال 
 رهن .أو تشمل القيد 

Vivien Zalewski; ventes d’immeubles à construire ou à rénove,op cit ,p 200. 

3-Jean-Bernard Auby,Hugues Périnet-Marquet,Rozen Noguellou,op cit,p 987. 

 .80ص  المرجع السابق، محمد بن أحمد بونبات،–4
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بالمقابل يلتزم المشتري بدفع أقساط الثمن  ،غير متوقعةو المرتبطة بالظروف االستثنائية العامة و  ةالزياد
 ،هذه خصائص تتوفر في العقد الزمني المستمر دون العقد الفورين كل جزء من البناء تم إنجازه، و ع

 .(1)ال تقاس االلتزامات فيه بمعيار الزمنو خير الذي ال يعطي للزمن اعتبارا هذا األ
ما يعرف عندنا بعقد  ولكن هناك جانب من الفقه المصري يرى بأن عقد البيع تحت اإلنشاء أ   

البيع على التصاميم يعتبر كالبيع عموما من العقود الفورية رغم ما يتضمنه هذا العقد من بعض 
أحد االلتزامات  ألن في العقود الفورية إذا توقف أحد المتعاقدين في تنفيذ ،(2)مظاهر العقود الزمنية

تأخر المشتري في دفع أحد  وتسليم العقار محل اإلنجاز أ وأ دية مثال تأخر البائع في اإلنجازالتعاق
أقساط الثمن، فإن هذا التأخير ال يؤثر في وجود العقد مدام هناك وسائل لتنفيذه كإلزامه بالتنفيذ 

ألن  ،لتزامات لوقت الحق توقف العقدالعيني، بخالف العقد الزمني الذي يرتب على توقيف تنفيذ اال
بائع العقار على و ،(3)قد يؤدي إلى إنهاء العقدو الزمن الذي مضى خالل هذه الفترة ال يمكن أن يعود 

الكفالة المتبادلة ضامن إلتمام االنجاز و التصاميم إذا توقف عن عملية التشييد فإن صندوق الضمان 
في حالة استحالة ذلك فمن حق و المبالغ المدفوعة  في مكان المرقي العقاري المتخلف في حدود

، أما إذا كان اإلخالل (4)أقساط من الصندوقو  المشتري أن يسترد المبالغ المدفوعة على شكل تسبيق
أما حالة التهدم يضمنهم باكتتاب صالحها بموجب المسؤولية السنوية،ملزم بإ وبظهور عيوب ظاهرة فه

 ة.عقد تأمين على المسؤولية العشري
رفض دفع الزيادة في الثمن، فمن حق  وأما إذا توقف المشتري عن دفع القسط المستحق أ 

حق مقرر لكال المتعاقدين في حال عدم تنفيذ االلتزامات  وهو البائع فسخ العقد مع طلب التعويض، 
رقم من القانون  00من القانون المدني بخالف ما تضمنته المادة  668التعاقدية طبقا لنص المادة 

 التي اقتصرته على البائع. 66-70
الجدير بالذكر أن فسخ العقد الزمني ليس له أثرا رجعيا، ألن الزمن الذي فات ال يمكن أن   

بالتالي ال يمكن استرداد المنفعة التي استفاد منها كل طرف، بخالف العقد الفوري فإن لفسخ و  يعود

                                                 

مطبوعات (، بدون رقم طبعة، ديوان التزام في القانون المدني الجزائريمصادر اإللن، النظرية العامة لإللتزام، )علي سليما علي -1
 .96ص ،6886الجامعية بن عكنون الجزائر، لسنة 

دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، المرجع السابق، و سمير عبد السميع األ –2
 .90ص 

 .96المرجع السابق، ص  علي علي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، -3
 .70-66من القانون رقم  00والمادة  00المادة -4
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يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان و قد كأن لم يكن يعتبر العو (، effet rétroactifالعقد أثر رجعي )
ما يثير انتباهنا عند استقراءنا لنص و  ي،من القانون المدن 699عليها قبل التعاقد طبقا لنص المادة 

)الملغى(،أن فسخ عقد البيع على التصاميم له أثر  06-80من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة 
يسترجع البائع العقار و ، (1)ها المشتري تسترد مهما كان السبب الفسخكون المبالغ التي دفع ،رجعي

الملغي للمرسوم  006-60محل اإلنجاز بخالف العقد النموذجي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 
 ،المذكور أعاله فإنه سكت عن هذا األثر بما يفيد أنه يعتبره عقد زمني ال يرتب األثر الرجعي للفسخ

ن كنا نقترحو  توضيح ذلك حتى يستطيع المقتني معرفة إن كان من حقه استرداد األقساط المدفوعة  ا 
ن كان ليس له الحق فما الداعي لفرض العقوبة ؟.و ال ؟و عما تم انجازه، أ  ا 

فهل  ،برأينا أن المشرع فرض عقوبة نتيجة ما يسببه تأخر في إيجاد مقتني آخر لهذا السكن  
؟ أم يلتزم يلتزم بدفع المبلغ المتبقيو  بقة للمشتري الذي فسخ عقدهيعوض هذا المقتني األقساط السا

 ؟.البائع بتعويضه األقساط على أساس األثر الرجعي للفسخ 
أن هناك تضارب في اآلراء بين من و نضن أن هناك غموض يقتضي التوضيح، خاصة  

التزامات تؤجل لفترة و لتعاقد من يرى أنه عقد زمني الشتماله على التزامات تنفذ فور او يعتبره عقد فوري 
يرى و فيعتبر محمد المرسي زهرة أن تنفيذ التزام المشتري يستغرق مدة من الزمن قد تطول  ،من الزمن

أن للزمن دورا أيا كان في تحديد مقدار االلتزام السيما إذا رتب إضافة نسب معينة للثمن غير أن هذا 
 البائع بنقل الملكية ر إلى االلتزامات التي يرتبها فااللتزامال يكفي العتباره عقد زمني  ألنه يتحدد بالنظ

مدام العقود الزمنية تتقابل من حيث وجودها و  ،التسليم فوري أما التزام المشتري بدفع الثمن دوريةو 
 .(2)تنفيذها فال يمكن اعتبار البيع تحت اإلنشاء عقد زمنيو 

ا على فكرة االلتزام المميز المعروف الذي يعتبره عقد زمني قياسعياشي شعبان بخالف رأي  
يعطيه صفاته األساسية مثل و الذي يقصد منه األداء الذي يميز العقد و في فقه القانون الدولي الخاص 

يضرب و  ضمان المخاطر في عقد التأمين...الخ، حق االنتفاع في اإليجار، ،نقل الملكية في البيع
                                                 

المتعلق بتحديد نموذج عقد  76/70/6880المؤرخ في  06-80 رقم من المرسوم التنفيذي 60المادة  نص الفقرة الثالثة من–1
المشتري فإن كانت بطلب من هذا األخير فإنه أو البيع بناء على التصاميم )الملغى( ميزت بين حالة فسخ العقد بطلب من البائع 

     الثمن التقديري دون الزيادة في حالة مراجعته  أصل الثمن، هل هو ولم يوضح المشرع ما هو ،رجع سوى أصل الثمنال يست
اإلثنين معا ؟، أما إذا كان الفسخ بطلب من البائع فإنها تضاف إليها فوائد التأخير فهل هناك فوائد تفرض في حالة التأخر أو 

لنفس الحكم مع تفسير هذا أو مادة غامض، ولم يتطرق التعديل لألثر الرجعي للفسخ نص ال المشتري عن تنفيذ إلتزامه ؟،
 الغموض.

 .68- 60المرجع السابق،ص ص  محمد مرسي زهرة، –2



282 
 

عليه االلتزام المميز و بالتقسيط و ن دفع األجرة كاملة أأصحاب هذا الرأي مثال في عقد اإليجار قد يكو 
م البائع يرى في عقد البيع على التصاميم أن االلتزاو التزام زمني،  وممارسة حق االنتفاع وه وه

 .(1)نجاز االلتزام المميز مما يعطي صفة العقد الزمنيباإل
نقل الملكية لبناء  وصاميم هغير أننا نرى خالف ذلك كون االلتزام المميز في البيع على الت 

يتراخى و األرض محل التشييد تنتقل فورا بمجرد شهر العقد بقوة القانون و طور االنجاز فاألجزاء المنجزة 
انتقال األجزاء غير موجودة لحين تواجدها لتنتقل بالتدريج تبعا إلتمام انجازها وهذا ما يوافق مفهوم هذا 

 .70-66ن رقم من القانو  96المادة  العقد عمال بنص
       االلتزام  وبخالف التعريف الذي أورده المشرع الفرنسي حيث جعل االلتزام بالبناء ه

ن تضمن البيع و هذا الذي يفرق بين العقدين حتى و االلتزام المميز في عقد المقاولة  وفحين ه المميز، ا 
سي يعطي للمرقي العقاري صفة الباني على التصاميم االلتزام بالبناء، لكن القول بأن االلتزام بالبناء أسا

امتنع المرقي  وكما أن التزام بالبناء محقق حتى ول ،التي تكون فقط للمقاول فحين له صفة البائع
الكفالة المتبادلة تضمن إنهاء االنجاز عمال بنص المادة و العقاري عن تنفيذه مدام صندوق الضمان 

ز بخالف االلتزام بنقل الملكية طبقا للمواصفات عليه يصبح غير مميو  70-66من القانون رقم  00
تميز في تنفيذ هذا العقد و لهذا نرى أن لكل التزام أهمية والتسليم والضمان، و  عليها والمطابقة المتفق

 .ال مجال للقياس على هذه النظرية عليهو 
تنفيذها مدة من التي تستغرق لو لهذا نحن نعتبر هذا العقد من العقود الفورية المتراخية التنفيذ  و

برأينا أن االلتزام و  فأثار العقد تكون فور إبرامه إنما يتطلب االلتزام بالبناء مدة من الزمن لتنفيذه، ،الزمن
كل جزء منجز تعود ملكيته للمقتني بأثر رجعي من و في الحقيقة لتنفيذ االلتزام بنقل الملكية  وبالبناء ه

في العقار بالشهر بقوة القانون ليس من يوم إتمام االنجاز يوم شهر العقد بما يوافق انتقال الملكية 
كما أن  ،دفع الثمن يعتبر عنصر عرضي في تنفيذ أثر هذا العقدو بالتدريج كما نص عليه المشرع، 

يترتب على اعتباره عقد فوري متراخي و تنفيذها و التزامات أطراف العقد غير متقابلة من حيث وجودها 
ال يمنع من تطبيق نظرية الظروف الطارئة مدام متراخي التنفيذ، و  ،ثر رجعيالتنفيذ أن يكون للفسخ أ

                                                 

عقد بيع العقار بناء على التصاميم، مقارنة بين التشريع الفرنسي و القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في  ،شيعيا شعبان –1
 .09-06ص ص ، 9769-9766كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة،  القانون الخاص،
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تضمن  ولو ، حتى (1)عليه تحديد مدة االنجاز في العقد ال تعتبر عنصرا جوهريا يترتب عليه البطالنو 
 العقد النموذجي تحديد اآلجال القصوى وفقا التفاق طرفي العقد.

، مع اقتطاع وجبه يمكن للمشتري استرداد ما دفعلهذا نقترح أن يكون للفسخ أثر رجعي بم 
الكفالة المتبادلة و المفروض أن يكون صندوق الضمان و  القسط المستحق،دفع نسبة العقوبة لعدم 

عجز البائع عن تعويض هذه الدفعات فدوره و أيضا فسخ العقد و ضامن السترداد بسبب فشل المشروع 
 تني.ينتهي بمجرد إكمال كل األقساط من قبل المق

بالرجوع إلى المشرع الفرنسي فإنه منح المشتري نوعا آخر لتحلل من العقد بإعطائه حق و 
يبقى العقد ساريا مع المقتني المتنازل له و  ،يعوض له ما دفعهو  ،التنازل لفائدة مشتري آخر يجده

ن كان هذا يخالف القواعد العامة ألن التنازل عن الحقوق و ،(2)المرقي العقاريو  امات تتم وفقا االلتز و ا 
عليه يشترط قبول البائع بذلك حتى ال و  ،(3)لقواعد حوالة الدين بموافقة المحال له على المدين الجديد

 .البحث عن مشتري ثانيو يعاني من صعوبات مالية بسبب فسخ العقد 
بحيث  00-77من القانون  866/60كما أخذ بهذا الرأي المشرع المغربي في نص الفصل 

عن حقوقه لفائدة مشتري ثاني بعد توجيه إعالم إلى البائع برسالة موصى عليها سمح بالتنازل 
بالتوصل مراعاة لظروف المقتني الشخصية مثل تغير مقر عمله  إشعارمضمونة الوصول مع 

، (4)على أن يحرر التخلي في عقد رسمي ثابت التاريخ سفره خارج البالد، واالنتقال إلى مدينة أخرى أو 
طبق في الجزائر تنازل عن السكنات التساهمية لفائدة مقتني آخر يختاره المقتني األول وعمليا كان ي

ثم عوض بالتنازل لفائدة مقتني آخر  يتحمل دفع ما بقي من األقساط ويعوضه ما دفعه من دفعات،
م غير أن هذه الفكرة لم تنظ للراغبين في التعاقد بحسب تاريخ تقديم الطلب، االحتياطيةمن القائمة 

 قانونا.
بتسيير يضاف في العقد النموذجي لعقد البيع على التصاميم تفصيل االلتزامات المتعلقة 

 التي نفصل فيها عند تحديد االلتزامات المشتركة بين العقدين.و المشتركة للمجموعة العقارية  الملكية
                                                 

حيث يرى عالء حسين علي أن تحديد مدة االنجاز وترتيب البطالن في حالة تخلفها يجعل المدة جوهرية في العقد ويترتب  –1
وري متراخي التنفيذ ال يشترط فيه تحديد مدة االنجاز التي اإلنشاء عقد فغير أنه يعتبر عقد البيع تحت  على ذلك أنه عقد زمني،

 تكون في مدة معقولة دون أن يرتب عدم تحديدها بطالن العقد.أو قد تحدد بناء على اتفاق طرفي العقد 
 .90ص المرجع السابق، عالء حسين علي،-
 .07ص  نفس المرجع، –2
 تمم.من القانون المدني المعدل والم 900إلى  906المواد  -3

 .80المرجع السابق، ص  محمد أحمد بونبات، –4
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ل يجب أن يتضمن الضمانات الخاصة بما يضمن مخاطر بيع عقار طور االنجاز لم يكتم
الكفالة المتبادلة يضمن و بناؤه فإضافة للضمان الممنوح نتيجة اكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان 

جزئيا بعد التسليم النهائي من خالل  والبائع مسؤوليته العشرية التي تضمن للمقتني تهدم البناء كليا أ
بموجب عقود تأمين كل متدخل في عملية االنجاز و الضمان العشري الملزم بتأمينه المرقي العقاري 

التي نؤجل التفصيل فيها لحين تحديد مسؤولية المرقي و تضمن في حالة قيام مسؤوليتهم العشرية 
 العقاري في الفصل الثاني من هذا الباب.

إضافة إلى ضمان حسن التنفيذ الذي يضمن إصالح العيوب الظاهرة في البناء المتحفظ عنها 
يدوم هذا الضمان لمدة و  ،ات البنايةحسن سير عناصر تجهيز أيضا و خالل األجل المحدد في العقد، 

 سنة على األقل ما لم يتفق على مدة أكثر من سنة.
يتم اختيار موطن قصد و  ،كما يتم ذكر أن هذا العقد يكون محل شهر في المحافظة العقارية 

 المالية المطبقة في األخير تأكيدات على قوانينو تنفيذ هذا العقد في العناوين المحددة إلقامتهم، 
يوقع المتعاقدين على العقد بما يفيد عن رضاهما و  القوانين المنظمة للعقوبات المترتبة على هذا العقد،و 

 الموثق.و الشهود و  بالعقد،
المؤرخ في  90-66الفقرة الثانية من القانون رقم  66يتم تحريره باللغة العربية طبقا لنص المادة 

التي يترتب و ، يتضمن البيانات اإللزامية السابق شرحها (1)لتوثيقالمتضمن تنظيم ا 69/76/6866
على تخلفها بطالن العقد بطالنا مطلقا، مع تحميل الموثق المسؤولية المهنية على كل خطأ في كتابة 

لكن السؤال المطروح هل هذا البطالن يستلزم بالضرورة بطالن االتفاق الذي يتضمنه ذات  ،(2)العقد
 .العقد؟

بأن بطالن العقد الرسمي لعدم مراعاة إجراءات معينة » ستاذ عبد الحفيظ بن عبيدة:يرى األ
لمخالفة أحكام قانونية آمرة، ال يستلزم حتما أن يكون االتفاق الذي يتضمنه باطال،  وأوجبها القانون، أ

ي يرتب التزامات شخصية بين أطراف العقد، وكل ما فو لكن يمكن أن يكون هذا االتفاق صحيحا و 
عقارية سواء كانت أصلية األمر أن هذا العقد الباطل ال يرتب أي أثر بخصوص نقل الحقوق العينية ال

أن يطلب  ومن ثم يمكن لكل طرف أن يطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل العقد أتبعية، و  أو

                                                 

 .60/70/6866المؤرخة في  96ج ر العدد  -1
2- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary ;op cit, p001 



285 
 

نرى ، و (1)«صيةوااللتزامات الشخإلى غيرها من المطالب المتصلة بالحقوق  ،التعويض عن األضرار
إن كان المتعاقدين متمسكين باالتفاق، فيمكن لهما إعادة إتباع اإلجراءات بصفة قانونية صحيحة 

 إلنشاء عقد صحيح غير قابل لإلبطال مادام االتفاق صحيح. 
يحتفظ بأصلية العقد تسلم و  على التصاميم للمتعاقدين،يسلم الموثق نسخة من عقد البيع 

دفع و ضر التسليم عند االنتهاء من األشغال وبعد استخراج شهادة المطابقة، للمشتري بعد تحرير مح
 كامل أقساط الثمن.

 ،(2)نخلص إلى أن هذا العقد يتضمن التزامات متبادلة بما يوافق خاصية أنه عقد ملزم لجانبين
 ود فهأنه عقد محدو  دوق الضمان والكفالة المتبادلة،تحت ضمان صن(3)تحمل البائع تبعة الهالك مع

يختلف عن العقود االحتمالية، بحيث يعرف كل من المتعاقدين مقدار ما يعطيه، ومقدار ما يأخذه عند 
يلتزم و ، فيطلع المشتري على العقار محل اإلنجاز من خالل التصميم الهندسي المبرمج، (4)التعاقد

كما يحدد البائع  ،عليهاالمواصفات المتفق و البائع باإلنجاز خالل األجل المتفق عليه طبقا للتصميم 
على أساسها يعرف و الثمن التقديري، مع إمكانية مراجعته مع تحديد نسبة الزيادة في حالة المراجعة 

تأجيل تسليم المبيع ال تؤثر في اعتبار و  ،المشتري مسبقا أقصى قيمة يمكن إضافتها لثمن التقديري
 .( 5)العقد محددا

حيث ال يعرف كل  ،س من عقود الغرر في هذه الحالةعليه فإن عقد البيع على التصاميم ليو 
تتوقف هذه المعرفة على حادث مستقبل غير و  ،مقدار ما يأخذه ومن المتعاقدين مقدار ما يعطيه أ

لتسليم و كون هذا العقد تحدد اآلجال فيه إلتمام اإلنجاز  ،غير محقق تاريخ وقوعه ومحقق الوقوع أ
دفعات مجزأة و في شكل تسبيق  ة وأجال دفع الثمن الذي يكونطريقكما تحدد  ،العقار محل اإلنجاز

حسب مراحل تقدم األشغال مع تأجيل القسط النهائي لحين تسلم العقار محل اإلنجاز مما يجعل منه 
 من القانون المدني. 06عقد معاوضة وفقا لما تقضي به المادة 

                                                 

مة إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، بدون رقم طبعة، دار هو  ة،عبيد الحفيظ بنعبد  -1
 .86ص 9770الجزائر، لسنة 

 من القانون المدني المعدل المتمم. 00المادة –2

الوجيز في نظرية اإللتزام في القانون المدني الجزائري، ) مصادر اإللتزامات وأحكامها(، بدون رقم طبعة، ديوان  محمد حسنين، -3
 .8،ص 6869 -  6866المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر، لسنة 

من القانون المدني، نصت على العقود المحددة إال أنها أخلطت بين مفهوم العقد التبادلي والعقد  00ير إلى نص المادة نش -4
 المحدد.

 .68،النظرية العامة لإللتزام، المرجع السابق، ص  علي علي سليمان -5
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ن اختلف الفقهاء في فرنسا في مسألة تحديو عقد بسيط  وه و    د طبيعته القانونية األمر الذي ا 
جعلهم يخلطون خصائص هذا العقد، بعقود أخرى مشابهة له، فقد أعتبر لمدة طويلة على أنه مجرد 

، بالرغم من (1)( على أساس تأجيل االلتزاماتvente de chose futureعقد بيع لشيء مستقبلي )
المجازفة نظرا للضمانات القانونية و حتمال أنه محقق الوجود مقارنة مع البيع المستقبلي القائم على اال

 عدم تأجيل التزام بنقل الملكية إلى حين تواجد المحل.و المالية الممنوحة في هذا العقد، و 
عقد مقاولة إلى غاية  وعقد البيع، فهو ثم اعتبر أنه عقد مختلط مزيج بين عقد المقاولة    

عقد بيع نطبق عليه  وعقد المقاولة، بعدها ه تحرير محضر تسليم العقار للمشتري نطبق عليه أحكام
العقد طبقا لنص  رجعنا إلى نظرية تحول و، إاّل أننا نعارض هذا الرأي بحيث ل(2)أحكام عقد البيع

قابل لإلبطال، فحين عقد البيع  ولقانون المدني، فإنها تشترط أن يكون العقد باطال أمن  ا 670المادة 
عليه فال يمكن تحويله إلى عقد آخر، حتى و ألثاره القانونية،  عقد صحيح مرتب وعلى التصاميم ه

كان العقد باطال في شق معين فإنه يؤدي إلى إنقاص العقد ال تحوله، إضافة إلى عدم وجود  ولو 
 يجب احترام نية المتعاقدين التي تنصرف إلى هذا العقد.و  عناصر العقد الذي يتحول إليه كما أسلفنا،

الفقهاء الفرنسيين كيفه على أساس أنه عقد مقاولة، الشتراك هذا األخير  كما أن بعض من      
الضمانات القانونية التي تخص عيوب و مع عقد البيع على التصاميم فيما يخص االلتزام بالبناء 

 ليس نقل و ،غير أن أحكام هذا العقد ال تنطبق عليه فعقد المقاولة يتضمن تقديم عمل (0)اإلنجاز
   ليس و لهذا يتصف المقاول بصفة الباني و ليس ثمنا و ذ أجرة مقابل العمل المنجز يأخو  (0)ملكية 
 .(0)ينفذ العمل باستقاللية عن رب العملو كما ال تجب الشكلية في إبرامه  بائعا،

مواد و إاّل أّن الكثير من الفقهاء الفرنسيين ميز بين حالتين، حالة التزام المقاول بتقديم العمل    
ففي الحالة األولى ال إشكال في  ،األرض محل اإلنجازو مواد البناء و حالة تقديم العمل و  البناء فقط،

، إاّل أّن (8)محكمة النقض الفرنسية باجتهاداعتباره عقد مقاولة، أما الحالة الثانية فقد أعتبر عقد بيع 
                                                 

1-Monique Baraton Hdeffinger,op cit;p1979- 2 sect.4 -5. 

2-Ibid,p 0171- 2 sect 4-5. 

2 - Olivier Tournafond, op cit, p 2 Sect3. 

لة والوكالة والوديعة او شرح القانون المدني،العقود الواردة على العمل والمقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في  – 4
 .78دار إحياء التراث العربي،بيروت،ص  سنة،أو والحراسة،الجزء السابع،لبنان بدون رقم طبعة 

المسؤولية العشرية،مذكرة  ل والمهندس المعماري وفقا للقواعد الخاصة،او المسؤولية المدنية للمق ش،محرا سميرة–2
 .66،ص 9779-9776الماجستير،تخصص القانون العقاري الزراعي،كلية الحقوق،جامعة سعد دحلب البليدة،

، ص 6887طابع دار الكتاب العربي، مصر، عقد البيع في القانون المدني، بدون رقم طبعة، م ي،او عبد المنعم البدر  - 2
670.= 
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حيث ينقل ملكيتها ما يميز عقد البيع على التصاميم أن المرقي العقاري مالكا لألرض محل اإلنجاز، ب
 عليه فنحن نستبعد الفرض الثاني المطروح.و لمشتري بعد إشهار العقد، 

نلخص من خالل ما سبق، أن هذا العقد بسيط يعتبر من العقود المسماة، نظمه المشرع   
تحديد شروط نموذجية عامة لكل و الجزائري بأحكام خاصة غير أن اشتراط إفراغه في عقد نموذجي 

 المساومة؟  وطرح مسألة إن كان يعتبر من عقود اإلذعان أالمتعاقدين ي
ال و  ،لهذا هناك من يرى بأن العقد النموذجي إيجاب يضعه مالك المشروع ينتظر القبول 

غير أنه في الوقت الحاضر  ،إنما التعاقد بالمعطيات المعروضة عليه ،يستطيع المقتني مناقشة العقد
مما يجعل منها نظام وليس الموجب يضعها المشرع  ،لعقودأصبحت العقود النموذجية سمة أغلب ا

ال و استثمار المرقين العقارين في مجال الترقية العقارية ليس حكرا على أحدهم و  ،قانوني أكثر من عقد
لهذا هناك من  ،معالجة الشروط التعسفية ال تبرر وصف العقد بعقد اإلذعانو  ،يخضع لسيطرة أحد

 .(1)ود المساومةيعتبره من عقالفقه المصري 
عندما ناقشنا الحماية القانونية الممنوحة للمقتني السابقة للتعاقد توصلنا أن المشرع حاول  

لم يبقى و  ،إعطائه حرية االختيار بالمقابل حمايته فحدد التزامات كل طرف بما يوافق التوازن العقدي
                 تطبيق القانون  سكن بموجباستعمال قوته االقتصادية في ظل أزمة ال وللبائع سلطات التعسف أ

ى المقتني لتحفيزه علو دعم لكل من المرقي العقاري و بالمقابل تمنح الدولة امتيازات  ،70-66رقم 
، األمر الذي يوسع من دائرة المرقين العقارين المستثمرين في هذا اإلقبال على البيع قبل االنجاز

عطائه خيارات و منح عروض أفضل للمقتني و القطاع بما يسمح بفتح مجال المنافسة   حرية التعاقد.و ا 
ألن  70-80فبرأينا أن المقتني كان طرف مذعن في ظل تطبيق المرسوم التشريعي رقم  

حسن و  ،يتعسف في ظل الثغرات القانونية الموجودةو المرقي العقاري لم يكن يخشى مخالفة القانون 
مع انعدام الرقابة يمكن له أن يفرض ما يشاء من و  ،استغالل حاجة المواطن في ظل أزمة السكن

غير أن األحكام المستحدثة ترتب جزاءات  ،(2)شروط تجعل من المقتني طرفا مذعنا من الناحية العملية

                                                                                                                                                    

- 00سنة، دار الجامعة مصر، ص أو سعود، شرح العقود المسماة في عقد البيع والمقايضة، بدون رقم طبعة  رمضان أبو -  =
00. 

 .98عالء حسين علي المرجع السابق ص  – 1
ل المبحث الثاني و ل الفصل األو ع بإعالم المقتني في الباب األالشروط عقد اإلذعان عندما تطرقنا اللتزام البائسبق وأن حددنا  –2

 =المطلب الثاني، وتوصلنا أن شروط عقد اإلذعان متوفرة ما عدى شرط االحتكار القانوني والفعلي، وليس هناك ما يمنع مناقشة
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شددت في تنفيذ التزاماته و  حددت من صالحيات البائع الواسعة في حالة مخالفة األحكام القانونية كما
لمقتني بصفته كان الطرف الضعيف فإذا طبق هذا القانون تحت رقابة ضمانها حماية لو التعاقدية 

 اتسع المجال الشخصي لهذا البيع سيفتح مجال المساومة في ظل المنافسة.    و مستمرة  و دائمة 
خير حكم الذي سيبين إن كان تطبيق هذا القانون في ظل السياسة  ويبقى الواقع العملي هو 

أم سيكشف من خالل التطبيق بقاء سلطة البائع بفرض شروط العقد الجديدة يجعل منه عقد مساومة 
برأينا مدام ليس هناك ،و غلق باب التفاوض مما يجعل منه عقد إذعان السيما مع بقاء أزمة السكنو 

ال و عدم علمهم بأحكام هذا العقد يجعل هناك أشخاص تقبل التعاقد و ثقافة قانونية في أوساط المواطنين 
هذا يسمح للبائع بفرض ما ،و قد بقدر الحصول على أمل تسلم مسكن في المستقبليهمها مناقشة الع

ن كان يجاوز و بالثمن المحدد حتى و يريد مدام أنه متأكد بأنه سيجد المقتني الذي يقبل بكل شروطه  ا 
عالمهم من خالل وسائل اإلعالم بمختلف صيغ البيع و المعقول،لهذا نقترح توسيع ثقافة المواطن  ا 

فتح مواقع الكترونية تسمح بتقديم شكوى على مثل هذه التجاوزات تابعة و يع قبل االنجاز خاصة الب
المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري بهدف تجسيد الحماية القانونية السابقة للتعاقد بما و لوزارة السكن 

شراك كل المواطن يهمه األمر في دعم أهداف السلطات العامو يوافق أخالقيات المهنة  ضمان و ة ا 
 ليس في وضع األحكام القانونية. و تطبيق القانون ألن المشكل غالبا ما يكون في حسن تطبيق القوانين 

صحة و المتعلقة بصدق و ، (1)بعد تحرير العقد يقوم الموثق بتالوة النصوص المتعلقة بالتسجيل
 (2)طابع المختصةالو بتسجيل العقد لدى مفتشيه التسجيل و تصريحات األطراف فيما يتعلق بالثمن، 

المؤرخ في  670-08من األمر رقم  06خالل شهر ابتداء من تاريخ تحريره طبقا لمادة 
 المتضمن لقانون التسجيل.  78/69/6808

تمكين إدارة و  ،إعطاء تاريخ ثابت للعقد والغرض من عملية تسجيل العقود الرسمية، هو  
عادة تقويمهاو ة العقارية الخاصة متابعة جميع التحوالت في الملكيو الضرائب من مراقبة  تحصيل و  ،ا 

                                                                                                                                                    

غير مجبر على  رية االختيار فهوض يعطي للمقتني حاو جب المشرع إعالم المقتني قبل التعاقد بهدف دخول في تفأو العقد لهذا =
 من القانون المدني العدل والمتمم. 07تسليم لما يضعه الموجب مما ينفي صفة اإلذعان بمفهوم نص المادة 

،ج ر العدد المتضمن لقانون التسجيل 78/69/6808المؤرخ في  670-08من األمر  600و 600و 660راجع المواد  –1
 .66/69/6800،الصادرة في 66

مكتب العمومي للتوثيق في مكاتب التسجيل التابعة للدائرة وعند  اختصاصهاون مفتشيه التسجيل والطابع التابعة لدائرة تك -2
 .670-08لى من األمر و الفقرة األ 00للمادة  اطبقالمختصة قانونا بتسجيل العقود  في مكاتب الوالية االقتضاء
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يترتب على عدم تسجيل العقود خالل األجل المحدد قانونا عقوبات و الضرائب المترتبة عليها، و الرسوم 
 .(1)حجيتها فعدم التسجيل ال يؤثر فيهاو أما بالنسبة لصحـة العقـود  ،تأخيرية تقع على الموثق

حسب بالطريقة التالية: ]) الثمن التقديري + ي(2)افيمن ثمن البيع الص  %0ب  الرسم  يقدر 
الفقرة  906،أما نص المادة x 0% (3)مستحقات الموثق)مصاريف كتابة العقد( [  –ثمن المراجعة( 

الخامسة فإنها تعفي من هذا الرسم عقود بيع العقار المخصص لالستعمال السكني في إطار نشاطات 
عمومية  ،يستفاد من هذا اإلعفاء مرة واحدة لنفس  الشخص ،تعلق بهاالترقية العقارية وفقا للتنظيم الم

 ،غير مدعمو النص يجعلنا نطبق هذا اإلعفاء على عقد البيع على التصاميم في إطاره الترقوي المدعم 
المتضمن لقانون المالية لسنة  98/69/9770المؤرخ في  96-70من القانون رقم  97إاّل أّن المادة 

من قانون التسجيل  909ى من رسم حق نقل الملكية المنصوص عليها في المادة تعف»تنص:  9770
 الدولة والهيئات العموميةالتي تنازلت عليها  للسكنعمليات بيع البنايات ذات االستعمال الرئيسي 

 «.تماعي التساهمي والسكن الريفيالسكن االجو للسكن حسب إجراء البيع باإليجار 
الفقرة الخامسة، بحيث  906ة يخصص ما جاء في نص المادة عليه فإن نص هذه المادو  

التي عوضت حاليا و ( LSPالتساهمية ) االجتماعيةيقصر إعفاء من رسم نقل الملكية على السكنات 
الهيئات العمومية للسكن بمعنى المرقين و بالسكنات الترقوية المدعمة المتنازل عليها من قبل الدولة 

( VSPكما أنها لم تشمل السكنات الترقوية غير المدعمة ) قارية الخاصة،يين دون الترقية العالعموم
 .(4)القانونية  رغم أن لكليهما نفس األحكام

                                                 

الصادرة  ،96 ج ر العددالمتضمن تنظيم التوثيق،  69/70/6866رخ في المؤ  90-66من القانون رقم  96المادة راجع نص  –1
 ج ر المتضمن تنظيم مهنة الموثق، 9778فيفري  97المؤرخ في  79-78من القانون رقم  67ونص المادة  ،60/70/6866في 
 . 76/70/9778الصادرة في  ،60 العدد

، إاّل أّنه بمقتضى المرسوم التشريعي رقم %6، %8، %0حيث كانت نسب تصاعدية  6889بخالف قانون المالية لسنة  -2
ألغت الرسوم و أصبح الرسم أحادي  ،00ج ر العدد  التكميلي،المتعلق بقانون المالية  98/70/6880المؤرخ في  80-76

 . %0التصاعدية لتصبح تقدر ب 
شورات من قات العمومية واالتصال،مدرية العال الدليل الجبائي للتسجيل، رية العامة للضرائب،يالمد وزارة المالية،-

 .60،ص 9767الساحل،
3- Ministère des Finances Direction Générale des Impôts  :  « Guide de l’enregistrement» ,année 

2004, Direction de la législation fiscale, Sous direction de l’information et des relations publiques,  

p. 13,15,14. 

من  70وتعفى أيضا من الرسم العقاري على الملكيات المبنية إذا توفرت الشروط وخالل اآلجال المحددة في نص المادة  –4
               المؤرخة  07ج ر العدد  ،9760المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  90/70/9760المؤرخ في  76-60األمر رقم 

 .9760/ 90/70في 
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 والتوثيق الرسوم اإلعالن العقاريو الطابع و كأصل عام فإن المشتري يخضع لنفقات التسجيل    
 ،من القانون المدني 080ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك طبقا للمادة  ،غيرهاو 

المتضمن لقانون  98/70/6880المؤرخ في  96- 80من المرسوم التشريعي رقم  70غير أن المادة 
القضائية التي و يتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنية » تنص: 6880المالية التكميلي لسنة 

محددة بموجب هذا القانون  كما هي ،العقارات وتتضمن نقل الملكية وحق االنتفاع بالمنقوالت أ
غير أنه عندما يستفيد  ،منصفو إجراء توزيع عادل  ،بالتضامن بين أطراف العقد التي يتعين عليها

البائع من إعفاء بموجب حكم من أحكام هذا القانون ال يتحمل إاّل  والمشتري أ ،أحد طرفي العقد
م توزع على الطرفين المتعاقدين عليه الرسو ،و «لملكية الذي يتحمله الطرف اآلخرنصف حق نقل ا
من ثمن  %0أما بالنسبة لحقوق التسجيل فإن على البائع دفع  ،لكل واحد % 9,0بشكل عادل بنسبة 

 .(1)البيع 
عقد البيع على التصاميم معفى من ضريبة فائض القيمة الناتج عن تنازل  و البائع في   

 76-80من المرسوم التشريعي رقم  680ى إل 689طبقا للمواد  (2)بمقابل عن العقارات المبنية
 .(3)6880المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 98/70/6880المؤرخ في 

لزامية تسجيل العقد ،و إضافة إلى تحرير العقد في شكل رسمي الذي يعبر عن إرادة الطرفين    ا 
ي يصبح تصرفا قانونيا لك (4)فإن هذا العقد يحتاج إلى شهر ،الرسوم لحساب الدولةو لتحصيل الحقوق 

عالم و تجاه الغير، بهدف تحقيق استقرار في التعامل بالعقارات  ويحتج به سواء بين المتعاقدين أ ا 
حيث  ،(5)تحقيقا للثقة الالزمةو التهرب الضريبي و منعا للمضاربة  ،القانونيةو الفعلية  عن وضعيتهالغير 

الذي يتضمن إعداد مسح  69/66/6800المؤرخ في  00-00من األمـر رقم 60تنـص الـمادة 
كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار ال وجود : »تأسيس السجل العقاريو األراضي العام 

 «.له بالنسبة للغير، إاّل من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة بطاقات عقارية

                                                 
1-Ministère des Finances Direction Générale des Impôst ;op cit , P. 

قيمة إنشائه أو فائض القيمة الناتج عن تنازل بمقابل عن العقارات المبنية هوالفرق اإليجابي بين سعر التنازل وسعر الشراء  -2
 من قانون الضرائب المباشرة. 06و00طبقا للمادتين 

 .96/70/6880الصادرة في  00ج ر العدد  –3
 ،الذي يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 69/66/6800المؤرخ في  00-00من األمر  60المادة  -4

 . 6978ص  66/66/6800الصادرة في  89ج ر العدد 
الجزائر، لسنة  لى، الديوان الوطني لألشغال التربويةو ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة األنو فمجيد خل–5

 .78،60، 76ص ، 9770
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ء كان بين الحقوق العينية الواردة عليه سواو يترتب على شهر العقد نقل ملكية العقار  
، (1)يشهر قبل وجود المحلو  من القانون المدني، 080المتعاقدين أم في مواجهة الغير طبقا للمادة 

يترتب على ذلك إلزامية و على إلزامية شهر العقد  70-66من القانون رقم  00حيث تنص المادة 
أن ملكية  ،هذا العقد ما يميزو القطعة األرضية محل اإلنجاز بقوة القانون، و ، ملكية البناية انتقال

بالتالي فليس هناك إشكال في نقل ملكيتها بخالف العقار و  ،األرض محل التشييد موجودة عند التعاقد
 ففاقد الشيء ال يعطيه؟ ،غير موجود عند التعاقد فكيف يمكن نقل ملكيته ومحل اإلنجاز فه

جعه حسب تقديرنا قد خرج المشرع في عقد البيع على التصاميم عن القواعد العامة، نر  
 ،العتباره أن وجود المحل مستقبال محقق الوجود بالنظر للضمانات القانونية الممنوحة في هذا العقد

الكفالة المتبادلة يعتبر و صندوق الضمان و  ،لفرض قواعد آمرة فيما يخص تنفيذ التزامات البائعو 
لقواعد البناء و مطابقته للتصميم و نجاز المرقي العقاري ملزم بإتمام عملية اإلو  إلنهاء اإلنجاز، الضامن

يترتب د ال يعتبر مالكا، و كأنه المقاول الملزم بالتشييد كونه من لحظة توقيع العقو  تسليمه،و  التعميرو 
على ذلك وفقا للقواعد العامة في حالة نزع ملكية للمنفعة العامة استفادة المشتري من التعويض بصفته 

بعدها من  وقع على البائع بصفته الضامن سواء أثناء عملية اإلنجاز أأما تبعة الهالك فإنها ت ،ملكا
خالل الضمان العشري بما يخالف القواعد العامة التي تجعل تبعة الهالك على المقتني بعد التسليم 

غير أننا نتساءل كيف يعتبر  من القانون المدني، 007و 088تين بصفته المالك عمال بالماد
كونها مقسمة حسب مراحل تقدم  ،لم يدفع كامل األقساط وهو على التصاميم  المشتري مالكا للبناء

 األشغال؟ 
الفقرة األخيرة يترتب على عدم دفع قسطين متتاليين في وقت استحقاقهما  00طبقا للمادة   

عليه يصبح المشتري غير مالك للعقار محل اإلنجاز، وهذا الذي يجعل الملكية معلقة و  ،فسخ العقد
 على شرط فاسخ بالنسبة للبائع يتحقق بعدم دفع القسطين.و واقف بالنسبة للمقتني على شرط 

                                                 

الفقرة الثالثة من القانون المدني الفرنسي أن بين  6876بخالف مسألة نقل الملكية في حالة إنجاز مستقبلي حيث تنص المادة  -1
المتبقي فتنتقل  فترة تشيد العقار لحين تحرير العقد النهائي تنقل ملكية األرض محل التشييد والجزء المنجز من البناء، أما الجزء

تمام التشييده، بخالف حالة البيع المؤجل الذي تؤجل فيه نقل الملكية ودفع الثمن لحين تحرير العقد النهائي، هذا إملكيته بمجرد 
 .األخير الذي ال يثير إشكال قانوني

- Jean Claude Groslière ; op cit, p 68. 

حت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، المرجع السابق، دن، تمليك وحدات البناء تو سمير عبد السميع األ -
 .                                                                                           60ص 
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فإن المشتري يعتبر مالكا لملكية  70-66من القانون رقم  08بالرجوع إلى نص المادة و   
عليه و فتسلم الملكية معلق على تسليم شهادة المطابقة  ،الرقبة دون أن يكون له حق التمتع بها

معلق على حصوله على هذه الشهادة، وهذا الذي يدفعنا لتعليق انتقال ملكية الرقبة استغالل ملكيته 
 بدفع القسط األخير أما ملكية االنتفاع معلقة على تسلم شهادة المطابقة.

نستخلص في األخير أن عقد البيع على التصاميم ينفرد بخصوصيات تخرج عن القواعد  
في كل األحوال ينبغي و بل أحاطها بضمانات قانونية خاصة، العامة سمح بها المشرع الجزائري بالمقا

-08من المرسوم رقم  87على الموثق القيام بإجراءات شهر العقد مثل باقي عقود البيع طبقا للمادة 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري، خالل شهران يبدأ سريانها من تاريخ  90/70/6808 المؤرخ في 80

المذكور أعاله، أما بالنسبة لرسم الشهر المقدر ب  80-08من المرسوم  88إبرام العقد طبقا للمادة 
 99/69/9770المؤرخ في  69-07من القانون رقم  99ملغى بمقتضى المادة  و، فه(1)% 6

  .من قانون التسجيل 000المعدلة للمادة  9770المتضمن لقانون المالية لسنة 
دائرة اختصاصها العقار محل التصرف قبل المحافظ العقاري على مستوى الجهة التي يقع ب و

التأكد من صحة العقد المراد إشهاره و المالك الذين تعاقدوا عليه و إشهار العقد، يتأكد من حقيقة العقار 
قد أضفى المشرع الجزائري الطابع اإلداري لعملية و ، (2)الموضوعيةو لشروط الشكلية ا توفره علىمـدى و 

 .(3)الشهر
المؤرخ في  00-00بمقتضى أحكام األمر رقم  (4)العيني شهررع نظام الشتبنى الم

نظرا ألن عملية و  ،(5)تأسيس السجل العقاريو المتضمن إعداد مسح األراضي العام  69/66/6800

                                                 
1- Ministère des Finances, Direction  Générale des Impôts ; op cit, p 11 

 60، ج ر العدد 9770المتضمن لقانون المالية لسنة  98/69/9770المؤرخ في  96-70من القانون  60طبقا لنص المادة  -2
المؤرخ  80-08من المرسوم رقم  670و 79والمادتين  ،00-00من األمر رقم  99ونص المادة  ،07/69/9770الصادرة في 

 .086، ص  60/70/6808ي الصادرة ف 07المتضمن تأسيس السجل العقاري، ج ر العدد  90/70/6808في 
 .60، 68ص  المرجع السابق، وفي،فمجيد خل -3
نظام الشهر العيني يعطى اعتبار للعقار محل التصرف بخالف النظام الشهر الشخصي الذي يكون فيه الشخص محل  -4

لواردة عليها بصورة تجعل اعتبار، وال يعتد بمواصفات العقار محل التعامل، بحيث تدون بهامش البطاقة العقارية كافة الحقوق ا
ويسند إلى مالكه الحقيقي، ويأخذ العقار موقعا قانونيا بعد إتمام عملية مسح األراضي وتكوين بطاقات  حالته معلومة لدى الجميع،

 عقارية خاصة به. 
 .68، 68، 60ي، المرجع السابق ص نو فمجيد خل -
 .678،670ص ص  شامة، المرجع السابق، نسماعي - 
 .00-00من األمر رقم  68و 60و 60و 69المواد –5
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       الدقة في التحديد المادي و المسح العام ألقاليم البلديات عملية شاقة تستدعي وقت طويل 
فإننا نطبق نظام الشهر الشخصي في المناطق غير الممسوحة طبقا للتدريج في العمل به و للعقارات، 
المؤرخ  80-08من الرسوم التنفيذي  660و 660المادتين ،و 00-00من األمر رقم  90للمادة 

 .(1)المتضمن السجل العقاري 90/70/6808في
لتزم بعده يو قبل تحرير عقد البيع ال يكون للبائع الحق في قبض التسبيق من قبل المقتني و  

 70-66من القانون رقم  09محدد في هذا العقد عمال بنص المادة  وبدفعات المجزئة وفقا لما ه
 .لذي نفصل فيه في النقطة المواليةوهذا ا ،60-69من المرسوم التنفيذي رقم  68المادة و 

 المراجعة الثمن التقديري:و تقيد المرقي العقاري بطرق دفع -ثانيا
مات بالنسبة لكال الطرفين في عقد البيع بناء على التصاميم تدريجيا، تتم عملية تنفيذ االلتزا 

 لهذا يجب تحديد ثمن البيع عند التعاقد، وكذا طريقة دفعه التي تكون مجزأة تبعا لمراحل تقدم األشغال
 يكون الدفع إما،و مع إمكانية تحديد الزيادة في حالة المراجعة ،بما يقابل انتقال الملكية لكل جزء منجز

فإن الثمن  ،من القانون المدني 6مكرر 090بالرجوع إلى نص المادة ،و عن طريق شيك بالمبلغ ونقدا أ
المؤرخ في  79-80إاّل أّنه ابتداء من صدور قانون رقم  ،كأصل عام يدفع كامال إلى الموثق

نسبة بال،و (2)أصبح خمس الثمن يدفع إلى الموثق 6886المتضمن لقانون المالية لسنة  76/69/6880
(  3)لهذا العقد فإن القسط األول يدفع أمام الموثق بعد التأكد من اكتتاب ضمان على المشروع العقاري

لهذا  يمنع عليه قبول أي ،و بهدف ضمان كل دفع يقع بعد ذلك، توقيع عقد البيع على التصاميم و 
استحقاق الدفع  وع أقبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل التوقي واكتتاب أ وإيداع أ وتسبيق أ

من المرسوم  68المادة و  70-66من القانون رقم  09محدد في العقد عمال بنص المادة  وطبقا لما ه
كما يتم دفع القسط األخير أمام نفس الموثق الذي اكتتب العقد بعد تسليم  ،60-69التنفيذي رقم 

 البناية المثبت بموجب محضر الحيازة.

                                                 

 .00، 00ي: المرجع السابق، ص ص نو فمجيد خل -1
العدد  ج ر ،6886من لقانون المالية لسنة المتض 76/69/6880المؤرخ في  79-80لى من قانون رقم و الفقرة األ 90المادة –2

 .06/69/6880المؤرخة في  68
 .70-66من القانون رقم  00عمال بنص المادة  -3
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واحد فإن سعر البيع يجزأ حسب مراحل االنجاز في حدود  الفقرة 06بموجب نص المادة  
التي تقسمها و  006-60ما بعد الفقرة األول من المرسوم التنفيذي رقم  70المنصوص عليها في المادة 

 كما يلي :
 ( من السعر البيع المتفق عليه،٪ 97عشرون بالمائة ) ،عند التوقيع– »
 ( من سعر البيع المتفق عليه،٪ 60مائة )خمسة عشر بال ،عند االنتهاء من األساسات-
ثالثون و  خمسة ألسوار الخارجة والداخلية،او عند االنتهاء من األشغال الكبرى، بما في ذلك الماسكة  -

 ( من سعر البيع المتفق عليه،٪00بالمائة )
إلضافة الشبكات المختلفة باو بما في ذلك الربط بالطرقات  ،عند االنتهاء من جميع األشغال مجتمعة-

 ( من سعر البيع المتفق عليه.٪ 90عشرون بالمائة )و خمسة  إلى التهيئات الخارجية،
( ٪ 0المقدرة بخمسة بالمائة )و يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة          

 «من سعر البيع المتفق عليه. 
دفع بحضور الموثق الذي اكتتب ( من الثمن التقديري ي٪ 90عشرون بالمائة )و عليه خمسة و   

غير أن المشرع خالفا لهذه القاعدة  ،القسط األول يفوق خمس الثمن بما يوافق القواعد العامة ،العقد
دام الملكية معلقة على دفع كل م ،قصده وأضاف واجب دفع القسط األخير أمام الموثق، فما ه
ي ذلك من مراجعة حتى يلتزم المرقي العقاري األقساط فال يعتبر مالكا ما لم يدفع الثمن كامال بما ف

هذا يخالف و غير أن المشرع يلزمه بالتسليم قبل إكمال دفع القسط األخير  ،بتسليم الملك العقاري
القواعد العامة المعروفة في عقد البيع، كما أنه يثبت الحيازة الفعلية بموجب هذا المحضر عمال بنص 

 .دفع القسط األخير ال يثبتو الفقرة الثانية  00المادة 
الذي يدفع و برأينا أن ملكية الرقبة تنتقل بمجرد إتمام دفع كل األقساط ما عدى الرصيد المتبقي  

عليه انتقال و  ،حيازته حيازة هادئةو مقابل انتقال ملكية حق االنتفاع التي ال تتجسد إال بتسلم البناء 
 ،م المنظمة لبيع العقار من حيث تجزئة الملكيةألحكاو اآلخر معارضا تماما للقواعد العامة  والملكية ه
بالنوع بعد إفراز  والحقوق العينية الواردة على العقار سواء كانت معينة بالذات أو ال تنتقل الملكية حيث 

هذه األخيرة إاّل بإتمام إجراءات الشهر العقاري سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم في حق الغير 
 من المتضمن القانون المدني. 080طبقا للنص المادة 
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فإن في بيع  ،(1)بخالف بيع المنقوالت المعينة بالذات، تنتقل الملكية بقوة القانون بمجرد العقد 
طبقا لنص  ،العقار المعين بالذات تنتقل الملكية بقوة القانون بمجرد إتمام إجراءات الشهر العقاري

             من األمر 68و 60كل من نصي المادتين هذا ما تؤكده و  ،من القانون المدني 680المادة 
ال يرتب سوى التزامات شخصية  ،بتالي البيع الذي لم تتم فيه إجراءات الشهر العقاريو  ،00-00 رقم

إاّل أّن هذا ال يغني عن شهره لينتج آثره  ،أكتتب العقد في شكل رسمي والمشتري، حتى لو  بين البائع
 .(2)الناقل للملكية

الزم من جانبه ابتداء من  وبالقيام بما ه ،لتزم البائع بمقتضى عقد البيع على التصاميملهذا ي 
ن كان ،و (3)شهره حتى تنقل الملكية للمشتري بقوة القانونو تسجيله و اكتتاب العقد في شكله الرسمي  ا 

متى  (4)لمشترياو الموثق ملزم قانونا بإجراءات الشهر في اآلجال المحددة قانونا بدون مبادرة من البائع 
ذا أخل بهذا االلتزام تترتب عليه المسؤولية  المهنية و  ،توفرت شروط الشهر  .(  5)ا 

شغال فإنها تنقل الملكية موازاة مع تقدم األ 70-66من القانون رقم  96غير أن نص المادة 
من لحظة  فستنتج من النص المادة أنها تعتبر المشتري مالكا ،مقابل دفع السعر كلما تقدم االنجاز

إنهاء االنجاز مخالفة القواعد العامة في نقل الملكية العقارية التي تكون بمجرد شهر العقد بقوة القانون 
 .(6)بمجرد العقد  وبإنهاء االنجاز أو 

إن نقل الملكية مقسم على مرحلتين، المرحلة األولى تبدأ من لحظة شهر العقد التي تنتقل 
قد يكون و  ،البناء محل التشييد معا، وكل جزء منجزو تشمل األرض و  بمقتضاها ملكية الرقبة للمشتري،

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم .  680المادة – 1

البيع غير مشهر ال ينقل ملكية العقار للمشتري، لكنه ينشأ التزام يقع على عاتق البائع بنقل الملكية، حيث يتأخر األثر الناقل  - 2
 للملكية إلى بعد إتمام إجراءات الشهر على مستوى المحافظة العقارية .

 .119ص ، المرجع السابق ن قدادة،خليل أحمد حس - 
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 086المادة  -  3

من مصلحة المشتري أن يبادر ويسرع في إجراءات الشهر العقاري ليصبح مالكا للعقار ويتجنب تنفيذ البائع على العقار              - 4
 انتقاله إلى ورثة البائع بعد وفاته .أو 
 .676،679مدرية الوثائق، وزارة العدل، الجزائر ص  ،6867هوي لقضاة الشرق، لشهر فيفري، ماي، جوان، لسنة الملتقى الج -
المؤرخة  60المتضمن تنظيم مهنة الموثق،ج ر العدد  97/79/9778المؤرخ في  79-78من القانون رقم  00و 67المادتين – 5

 .76/70/9778في 
التي أحالتنا إليهما نص  69و 8في المادتين )الملغى(  70-80سوم التشريعي رقم كما نص على ذلك سابقا بموجب المر  - 6

 .الملكية بمجرد التوقيع على العقد )الملغى(والتي تنقل 06-80لى من المرسوم التنفيذي رقم و الفقرة األ 79المادة 
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هنا يلتزم بتحويل حقوق و المرقي العقاري غير مالكا للوعاء العقاري عند استفادته من عقد االمتياز 
 .ي ملكيته من تاريخ إتمام اإلنجازيدخل ف واألرض أما ما سيتم إنجازه مستقبال فه

مملوكا له بحكم االلتصاق بصفته مالكا للوعاء العقاري  ولمنجز هالجزء من البناء غير ا أما  
من تاريخ شهر العقد بأثر رجعي مادام محقق الوجود مستقبال، لكن إن بقيت الملكية الوعاء العقاري 

من  060ألمالك الدولة فلها أن تطالب بملكية البناء بحكم االلتصاق خالل سنة عمال بنص المادة 
حن نرى أن نص هذه المادة ال يمكن تطبيقها ألن مدرية أمالك الدولة تعلم بعملية القانون المدني، ن

،و بمجرد تحول حقوق األرض للمقتني و تمنح العقار لهذا الغرض لتبقى ملكية الرقبة لها و االنجاز 
إتمام المشروع وفق دفتر الشروط تتنازل عن ملكية البناء لفائدة المالكين المتعاقدين مع المرقي 

 عقاري. ال
تحرير محضر التسليم لتنتقل إليه و تسديد كامل األقساط و أما المرحلة الثانية تبدأ بعد المطابقة  

إلى مشتري، بشكل مخالف للقواعد العامة المعروفة  كاملةتنتقل الملكية  هكذاو  التصرف،و حق التمتع 
         ليس بالتدريج و  القانون، في نقل الملكية العقارية التي تكون دفعة واحدة بمجرد شهر العقد بقوة

كن إثباتها ال تعلق انتقال ملكية االنتفاع بتحرير محضر التسليم المثبت لواقعة مادية يمو تجزيء  و
 .بمختلف وسائل اإلثبات

، لكن ال (1)تواجد المحل لحينكما أنه من المنطقي تأجيل انتقال الملكية باتفاق األطراف  
اّل أعتبر بيع ملك الغيرو  ،غير مملوك للبائعو  موجود عقل نقل الملكية لمحل غيري لهذا نتساءل و ، (2)ا 

لماذا المشرع لم يتجنب هذا اإلشكال القانوني بإبرام وعد بالبيع ملزم لجانبين عند التعاقد يرتب التزام 
بعد استخراج و  (0)شخصي على عاتق البائع باكتتاب عقد البيع في شكل رسمي عند انتهاء اإلنجاز

دة المطابقة ؟، هل فضل ترتيب أثار عقد البيع بفرض قواعد آمرة فيما يخص تنفيذ البائع اللتزاماته شها
إنقاص مصاريف إبرام  وأم كان الغرض ه ،المطابقة؟و التعاقدية السيما التزامه بمواصلة اإلنجاز 

 عقد البيع نظرا لغالء السكنات ؟و عقدين على المشتري، عقد وعد بالبيع 
ترتيب أثار عقد البيع بدل ترتيب و  ،نا أن المشرع تعمد الخروج عن القواعد العامةحسب تقدير  

لضمان إتمام و  ،نظرا إلى الضمانات القانونية الخاصة الكفيلة بحماية المشتري ،التزامات شخصية

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 080المادة  -1

 ملك للبائع.المبيع شتري حق في ابطال البيع إذا لم يكن ني المعدل والمتمم تنص على أن للممن القانون المد 080المادة  –2

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 09و 06المادتين  – 2
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لوبة والمحددة في رخصة بالموصفات المطو البائع عملية اإلنجاز خالل األجل المتفق عليه في العقد، 
التفاق األطراف تحت طائلة الجزاءات المحددة في العقد مما و  التعميرو المطابقة للقواعد البناء و  لبناء،ا

الحكمة من هذا االستثناء ، و االستفادة من دفعات المقتنيو  ة،محققو يجعل إمكانية وجود المحل كبيرة 
التخوف و نظرا لخصوصيته  ،االئتمان إلبرام هذا العقدو  منح لكال الطرفين الثقة والخاص برأينا ه

غير أنه عندما يصبح مالكا من لحظة شهر العقد  ،المشتري من عدم إمكانية تملكه للمحل عند تواجده
أّن عليه دفع الثمن مجزأ على أقساط حسب االتفاق بما يسهل و فإنه يتشجع لدفع مدخراته، السيما 

 يجعله يساهم في تمويل عملية االنجاز.و عملية الدفع، 
التشريع الفرنسي الذي جعل نقل الملكية لعقد البيع في حالة اإلنجاز المستقبلي تنتقل بخالف 

تنتقل مشتركة و الحقوق العينية على العقار مباشرة بعد التوقيع على العقد للمشتري في حالة بناية فردية 
ثة من القانون الفقرة الثال 6870بين المستفيدين من الملكية في حالة البناية الجماعة طبقا للمادة 

أما بالنسبة  ،، كونه ينقل الملكية بمجرد العقد(1)المدني الفرنسي، وكذا األجزاء المنجزة من البناء فورا
لألجزاء محل اإلنجاز فال يمكن للبائع نقلها كون المحل غير موجود، كما أنه ال يستطيع تحديد الثمن 

في حالة هالك المبنى و يج بمجرد إتمام إنجازها لهذا تنتقل الملكية بالتدر و مدة اإلنجاز، و حسب تكلفة 
 . ( 2)فإن البائع يتحمل نتيجة الهالك كونه ملزم بالضمان الملك لمشتري العقار تحت اإلنشاء

في غياب نص تشريعي خاص فإنه يطبق القواعد العامة في و أما بالنسبة للتشريع المصري، 
بعد اكتتاب و حين تواجد المحل عند نهاية اإلنجاز،  نقل الملكية العقارية، حيث يتأخر نقل الملكية إلى

غير أن هذا ال يسمح للبائع باالستفادة من أي دفع  تسجيله بما يشبه عقد حفظ الحق،و  العقد النهائي
 لكن الواقع البائع يطلب دفعات لتمويل عملية ،من الثمن إال إذا كان عربون طبقا للقواعد العامة

البيع على إطار قانوني خاص يسمح باالستفادة من دفعات المقتني  من هنا يتطلب هذاو  ،نجازاإل
 .(3)نجازتجزئته بما يوافق مراحل اإلو 

حسنا لما نظم المشرع البيع على التصاميم بأحكام خاصة تسمح باالستفادة من األقساط الثمن و 
نص المادة  التقديري مقسمة على مراحل االنجاز بحسب االتفاق مع عدم تجاوز النسب المحددة في

بعدما كانت تحدد بناء على اتفاق الطرفين طبقا لنص  ،006-60من المرسوم التنفيذي رقم  70

                                                 
1 - Jean Bernard Auby, Hugues Périnet Marquet ;op cit,  p 989. 

2 - Philippe  Malinvaude, Philippe Jestaz ; op cit, p 388 -399. 

تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية،المرجع السابق،  دن،و سمير عبد السميع األ-3
 .66،69ص 
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)الملغى(، التي تكون مجزأة حسب 70-80الفقرة السادسة من المرسوم التشريعي رقم  67المادة 
 70ة بحيث يكون كل قسط مستحق على كل جزء تم إنجازه عمال بنص الماد ،مراحل تقدم األشغال
 .)الملغى( 06-80ذي رقممن المرسوم التنفي

 % 97فمثال يتفق األطراف أن يكون الثمن مجدول على دفعات، حيث يلتزم المشتري بدفع  
األجزاء و انتقال ملكية الوعاء العقاري و اكتتاب العقد و عند إمضاء العقد يستحق على وضع التصميم 

عند وضع عناصر  % 97وألشغال الكبرى عند إنجاز ا % 97المنجزة في حالة وجودها، ثم 
يتفق األطراف إلى تقسيمه إلى ثالث  والتجهيز، أما القسط األخير يستحق عند تسليم المبنى، أ

مبلغ اإلعانة المالية المقدمة من  وثم القسم الثاني من الثمن ه ،القسم األول يعتبر دفع مسبق ،دفعات
يمثل المبلغ الواجب  والدعم أما القسط األخير فهالصندوق الوطني للسكن في حالة استفادته من 

ن كانت قدرته  المالية ال تسمح له بالدفعو دفعه من المشتري أثناء التسليم،  فبإمكانه طلب قرض  ،ا 
الكفالة المتبادلة كان يضمن و صندوق الضمان و ،(1)عقاري يدفع مباشرة في حساب المرقي العقاري

 بل التسليم دون القسط األخير.المبالغ المدفوعة من طرف المشتري ق
فإنه اشترط أن يتضمن عقد البيع تحت  70-66من القانون رقم  00أما بموجب المادة  

في حالة تجزئة المبلغ المتفق ،و آجال الدفع بالنسبة لتقدم األشغالو طائلة البطالن تشكيلة سعر البيع 
ملية االنجاز بما ال يجاوز مجموع عليه تحديد كيفيات ذلك،كما قسم المشرع سعر البيع حسب تقدم ع

مقابل  ٪97بعد دفع الرصيد المتبقي عند تحرير محضر الحيازة، فيدفع المقتني  ٪677هذه نسبة 
بعد  ٪60تضاف إليها  ،األجزاء المنجزة في حالة وجودها عند توقيع العقدو انتقال حقوق األرض 
ي منع قبول أي أداء مالي قبل نشير أن المشرع المغرب،و ( Les fondationsوضع األساسات )

الذي ال يمكن إبرامه إال بعد وضع األساسات على الطابق األرضي حماية و توقيع العقد االبتدائي 
 78و 70الفقرة  866عليه عمال بالفصل و  ،للمقتني من التعاقد على مجهول لم تبدأ فيه األشغال

إال بعد وضع األساسات كما أن دفع  ويمنع دفع أي تسبيق أ( 2) 00-77من القانون رقم  76و
السكن الفرنسي أول نسبة حددها هي بدءا و من قانون البناء  986المشرع الفرنسي عمال بنص المادة 

 ٪ 00بالتالي في تشريعنا عند وضع األساسات يكون المقتني دفع نسبة ،و من انتهاء وضع األساسات

                                                 
1 – Guide de l’urbanisme,de la construction et de la promotion immobiliere, op cit, p p99-100. 

 .00-08ص  المرجع السابق،ص أحمد بونبات، –2
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توافق النسبة التي حددها المشرع ( نجدها ٪ 60+٪ 97بجمع نسبة القسطين المذكورين أعاله )
 .(1)(٪ 00الفرنسي )
عند االنتهاء من األشغال الكبرى بمعنى  ٪ 00وجزء المشرع الجزائري باقي األقساط إلى    

بجمع النسب السابقة فهي توافق و الداخلية  و األسوار الخارجية و تجسيد هيكل  المبنى من الماسكة 
 La miseرنسي عندما يصبح البناء في حماية من الماء)المحددة من قبل المشرع الف ٪07نسبة 

Hors d’eau)(2) الشبكات المختلفة فيمكن اعتبار و الربط بالطرقات و أما بعد وضع عناصر التجهيز
من  ٪ 80ليكون المقتني دفع ،من سعر البيع المتفق عليه ٪ 90أشغال البناء منتهية ليستحق دفع 
سبة المحددة للمشرع الفرنسي عند إتمام االنجاز بصفة نهائية الثمن التقديري بما يوافق أيضا الن

التي توافق تسلم البناء في  ٪ 0لتبقى نسبة )3(يعتبر كذلك عند االنتهاء من تركيب عناصر التجهيزو 
 كال التشريعين.

يقصد به و تسلم البناء بدون تحفظ الستحقاق القسط األخير شترط غير أن المشرع الفرنسي ي      
ال تكون جوهرية لدرجة أنها تنال من و راض على عدم المطابقة بظهور عيوب يمكن إصالحها اإلعت

من  ٪0وأ ٪80ليس فقط و  ٪ 07فكرة إتمام البناء ألن هذا يعطي الحق للمقتني من عدم دفع نسبة 
 .الثمن 

كما أن النسب المذكورة أعاله تتغير في حالة بيع سكن فردي  منجز مع ضمان البائع  
 ٪07عوض%00و % 00عوض %97المخاطر حسب الترتيب التالي:  االنجاز من جميع عملية

هذه و ، (4)السكن الفرنسيو من قانون البناء  66-986بموجب نص المادة  % 80عوض  % 60و
مع ضمان مكان األشغال من جميع المخاطر التي جماعية النسب تختلف في حالة بيع بناءات 
إلى  6-66-986التي أضافت نص المادة  78/9767/ 90حددت بموجب المرسوم المؤرخ في 

عند وضع األساسات  ٪00وقسمت حسب مراحل االنجاز،حيث يدفعالسكن الفرنسي و القانون البناء 
سقف الطابق  عند إنهاء٪ 07وجود هذا الضمان المذكورة أعاله، بنفس النسبة المحددة في حالة عدم

عند وضع المشروع في حماية من  ٪ 07،لويعند إنهاء سقف آخر الطابق الع ٪ 80السفلي،

                                                 
1-Vivien zalewski ;ventes d’immeubles à construire ou à rénover , op cit, p 177. 

2- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin ;op cit, p124 

3- Vivien zalewski ; ;ventes d’immeubles à construire ou à rénover,op cit, p179. 

4- Olivier Tournafond:op cit , p 32, 525.  
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أشغال التجهيز  إنهاء ٪ 87،إنهاء أشغال وضع المبنى في حماية من الهواء ٪ 67الماء،
  .عند تسلم البناء دون تحفظ ٪ 0و ،إنهاء االنجاز ٪ 80 ،تركيب التدفئةو النجارة و  والترصيص
إذا تضمن البيع ضمان  المالحظ أن المشرع الفرنسي اعتمد ثالث طرق للدفع حسب ما 

بالنسبة للطريقة األخيرة  و جماعية  وبحسب إن كانت بناية فردية أو عملية االنجاز من جميع المخاطر 
فقد أضاف نسبتين لمرحلتين قبل وضع المشروع في حماية من الماء دون تغير في نسب القصوى 

 .المحددة لهذه المرحلة بخالف ما كان في السابق
 ٪ 87ى اعتبار تركيب عناصر التجهيز أن المبنى منتهي لهذا يتم دفعكما أنه عدل عل  

اللمسات النهائية فيه منتهية بما و عند إتمام االنجاز الذي تكون فيه أشغال الطالء  ٪ 0تضاف لها 
أضاف نسب لمراحل  وعليه هو  ،بعد التسلم يضاف الرصيد المتبقيو  االنتفاع به،و يجعله قابل للتسليم 

فرق بين النسب في حالة وجود ضمان من جميع و مح بانسيابية أكبر في التمويل، محددة بما يس
 وال في تحديد النسب القصوى ألن التأمين على أشغال البناء من جميع المخاطر هو المخاطر أ

 .اختياري لكن يوفر حماية أكثر بضمان جميع مخاطر االنجاز
ع الثالث من الدفع في حساب بنكي دفع هذه األقساط في النو المشرع الفرنسي اشترط  و  

تمنح للبائع بعد التأكد من اكتمال المرحلة المستحقة لكل قسط بواسطة شهادة مثبت لذلك محررة من 
، بخالف (1)هيئة مراقبة مختصة مستقلة إذا كان المسؤول بتنفيذ األشغال وقبل رجل فني مختص أ

قترح األخذ بها لنضمن رقابة على احترام آجال ، ونحن نالمشرع الجزائري الذي لم يأخذ بهذه األحكام
 استحقاق هذه األقساط وفقا لما هو محدد قانونا.

هي  006-60من المرسوم التنفيذي رقم  70عليه فإن النسب المحددة في نص المادة  و 
نفسها النسب المحددة من قبل المشرع الفرنسي في حالة عدم وجود ضمان الذي احتسبها بجمع 

مدفوعة بدءا من وضع األساسات انتهاء بدفع القسط األخير عند وضع البناء تحت األقساط ال
 تصرف المقتني.

فال يجوز دفع  ،الفرنسي فإن تقسيط الثمن إلزاميو المالحظ أن في كال التشريعين الجزائري  
يجوز و  ،كما يجب احترام النسب القصوى المحددة قانونا ،بعد االنجاز والثمن دفعة واحدة سواء قبل أ

مع تحديد وقت دفعها فيتم دفع وتجزئة كل قسط  ،أن يكون تقسيط المبلغ باتفاق الطرفين بنسب أقل

                                                 
1 -Marianne Faure –Abbed,op cit, P 178. 
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أكثر طالما ال تتجاوز الحد األقصى لكل مرحلة وضعها  وكل مرحلة من هذه المراحل على مرتين أ
 الدفع المتتالي.  و ترك حرية االختيار بين الدفع الدوري الثابت، و  ،المشرع لضمان انسيابية التمويل

غير أن هذه  ،مراحل االنجاز بالتساويو ثابتة تقسم على مدة و دفع األقساط دورية متساوية         
طريقة منتقدة في الفقه الفرنسي حيث يصعب من الناحية العملية أن يتناسب الدفع مع تقدم أشغال 

حدود القصوى في الدفع المحددة من فقد يكون أسرع من معدل التقدم وهذا يؤدي إلى تجاوز ال ،البناء
قبل المشرع أما إذا تأخرت أشغال البناء ألي سبب استمر المقتني بالدفع ليجد نفسه دفع أكثر من 

 60-986هذا يعرض مالك المشروع لعقوبات جزائية عمال بنص المادة و النسب العليا لكل مرحلة 
 .(1)السكن الفرنسيو قانون البناء 
)الملغى(كانت تعتمد هذه الطريقة لكن تحت  70-80لمرسوم التشريعي رقم في ظل ا و         

الكفالة المتبادلة التي كانت تتأكد من أن األقساط المدفوعة تتناسب مع تقدم و رقابة صندوق الضمان 
مراحل اإلنجاز من خالل التقرير الدوري الذي يحرره المرقي العقاري يعلم فيه الصندوق بتقدم 

فإذا تبين تأخر عملية اإلنجاز تخطر المقتنين بأن عليهم التوقف عن دفع  ،قابتهاالنجاز تحت ر 
 األقساط الدورية لحين تقدم أشغال البناء تحت طائلة سقوط حقهم في ضمان حق استرداد األقساط،
غير أن الواقع العملي أثبت في الغالب دفع المقتني أقساط أكثر من مراحل تقدم األشغال النعدام 

الرقابة التي يعجز الصندوق لوحده أن يقوم بها مقارنة مع الكم الهائل للمشاريع العقارية في  فعالية
لهذا اعتمد المشرع تحديد نسب قصوى توافق كل مرحلة من مراحل االنجاز في ظل و  ،هذا المجال

ب البقاء على اعتماد هذه الطريقة قد تؤدي لعدم احترام هذه النسو  ،70-66تطبيق القانون رقم 
 المحددة قانونا.

غير ثابتة حسب تقدم و غير متساوية و بخالف الطريقة الثانية فهي تسمح بدفع أقساط متوالية 
              بما ال يجاوز الحدود القصوى لكل مرحلة من مراحل االنجاز وفقا للنسب المحددة و  البناء
لهذا نعتبر هذه الطريقة هي األنسب و  ،ليكون استحقاق القسط يوافق التقدم في عملية االنجاز قانونا،

مقابل النتقال ملكيته للمقتني دون تحمل دفع أكثر و لكال الطرفين ليكون الدفع مناسب لما تم انجازه 
 .(2)مستحق وأقل مما ه وأ

                                                 
1 -Vivien zalewski ;ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit, p 184. 

2–Ibid,p 184-185. 
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إضافة  70-66من القانون رقم  06لهذا تشترط نص المادة و  ،يعتبر الثمن قابل للمراجعة
ع في العقد يجب أن يتضمن أيضا تحديد إذا كان هذا الثمن قابل طرق الدفو لتحديد سعر البيع 

كما يجب ذكر ما إذا كان السعر » الرابعة:و الثالثة و الفقرة الثانية  06، حيث تنص المادة (1)للمراجعة
 في حالة اإليجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة.و قابل للمراجعة أم ال 

تعتمد على و ر التغيرات سعر التكلفة يجب أن ترتكز صيغة مراجعة األسعار على عناص
روف الطارئة التي ال يمكن باستثناء الظ اليد العاملة،و العتاد و تطور المؤشرات الرسمية ألسعار المواد 

ال يمكن أن و  االستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى إخالل بالتوازن االقتصادي للمشروع،و  تجنبها
 كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية. ٪ 97مائة يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرين بال

 «في كل األحوال يجب تبرير تغيرات السعر.و 
يقدر هذه التكلفة بشكل تقريبي قد يحدد ثمن البيع عادة حسب تكلفة اإلنجاز، غير أن البائع    

في حالة تغير  على أساسها يحدد الثمن مع إمكانية تحينه، ليكون قابل للمرجعةو عند إبرام العقد 
من السعر المتفق  ٪ 97اليد العاملة بما ال يجاوز و العتاد و رات الرسمية لسعر تكلفة المواد شالمؤ 

رع حق المراجعة للبائع لكن قيده بتبرير المراجعة طبقا لهذه التغيرات شعليه منح المو  ،عليه في البداية
 .( 2)يضمن عدم تعسف البائع في تحديدها  حتى

ليس بتحقق حاالت المراجعة التي تكون و مشرع ربط مراجعة الثمن بإرادة البائع المالحظ أن ال
برأينا هي في الغالب تتحقق في نظر و كيف للمرقي العقاري التنبؤ بها، و محتمل تحققها أثناء االنجاز 

ل عدم تحديدها من قبو اليد العاملة في الجزائر، و البائع السيما مع عدم استقرار أسعار مواد البناء 
هنا على البائع األخذ و  ،تجعل من الثمن المحدد بصفة نهائيةو البائع عند التعاقد تحرمه من المراجعة 

في هذه الحالة قد و  ،بعين االعتبار هذه التغيرات عند تحديد الثمن بتقدير الحد األقصى لتكلفة البناء

                                                 

يري يكون فقط في المشرع حدد الثمن في عقد البيع بصفة نهائية لكنه اصطلح عليه سعر البيع كون الثمن التقدالمالحظ أن  -1
العقود التمهيدية، ولم يمنع من مراجعته وتحين سعر البيع طبقا لتكلفة البناء والتي لم يتوقعها عند دراسة المشروع، والتي ترتكز 

بالمائة  97على عناصر تغيرات سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية ألسعار مواد البناء واليد العاملة في حدود 
ن حددت بنسب قصوى فإن الزيادة تبقى جزافية وهذا غير 06بالمادة عمال  ،غير أن الزيادة في تكلفة البناء غير متوقعة وحتى وا 

 النقصان وفقا لمؤشر الرسمي المغير لسعر البيع.أو  منطقي، ألن المفروض أن تحدد بزيادة 

لغى(، كان يسمح للبائع بمراجعة الثمن التقديري مع  )الم 12-12المرسوم التشريعي رقم من  67في ظل تطبيق نص المادة  - 2
شرع بتبرير تغير في تكلفة البناء،وهنا فتح المجال تحديد نسبة مراجعة في العقد دون تحديد لسقف نسبة المراجعة قانونا،ويكتفي الم

 خ العقد وعدم انتقال الملكية له.لتعسف البائع في مراجعة الثمن التقديري في غياب رقابة، والمقتني ملزم بدفعها تحت طائلة فس
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شهدت أسعار مواد البناء  خاصة إذانجاز كلفة المنفقة على عملية اإليكون الثمن باهظا مقارنة بت
 انخفاضا.

برأينا أن المراجعة ال تنصب على السعر اإلجمالي لثمن البيع بل على المبلغ المستحق مدام 
ال على األقساط الالحقة بل على و ليس على األقساط السابقة التي تم تسديدها و الدفع يتم على أقساط 

كما قد يعرف تخفيض في ،عليه في الزيادة  القسط الذي شمله التغير في المؤشر الرسمي المعتمد
التي و بهذا الثمن يحدد حسب تكلفة الحقيقية للمشروع و  ،القسط بما يناسب هبوط في المؤشر الرسمي

         ددة قانونا سواء بالزيادة ــــحة المـــاالت المراجعـــى حــيجب أن تحدد من قبل هيئة مختصة بناء عل
لبائع بناء على نسبة جزافية لمراجعة الثمن بالزيادة دون تجاوز النسبة ال يحددها ا، و النقصان وأ

حتى تتناسب نسبة المراجعة مع قيمة و ،  جحفة في حق المقتنيالتي قد تكون مو  القانونية المحددة،
 .رات الرسميةشفقد تتجاوز حقيقة ما دفعه البائع نتيجة تغير هذه المؤ  هذه الزيادة في تكلفة البناء،

يه مسألة التقدير مدام متروكة للبائع يبقى دوما له التعسف في استعمال حقه حتى  عل و  
كان من األجدر أن تكون هذه الزيادة مدروسة من قبل متخصصين في و  لم يجاوز الحد القانوني،و 

           المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري والكفالة المتبادلة أو هذا الميدان تحت رقابة صندوق الضمان 
 ترك األمر للقاضي الذي له حق تعديل الثمن إلى الحد المعقول طبقا للقواعد العامة . وأ

 221المادة بالرجوع إلى أحكام عقد المقاولة التي تتضمن مراجعة الزيادة في األجرة فإن   
تبين في و إذا أبرام عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة :» تنص الفقرة األولى من القانون المدني

أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة 
وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدرا ما يتوقعه من زيادة في الثمن 

 .(1)«فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات
فإذا كانت مجاوزة المقايسة تقتضي مجاوزة األعمال المتفق عليها مما يؤدي إلى زيادة في   
األجر نتيجة الزيادة في كم الوحدة السكنية وجب على المقاول إخطار رب العمل بذلك حتى  وأ الثمن

نما و ة تشترط المادة أن تكون هذه الزيادة غير متوقعو يسترد قيمة ما جاوز المقايسة من نفقات،  ا 

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 087المادة  -1
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قابل للمراجعة، فهل يمكن أن  وأن الثمن في عقد البيع على التصاميم ه، حيث (1)تتبين أثناء العمل
 رب العمل على هذا العقد؟ و نقيس حالة مراجعة الثمن بين المقاول 

تظهر و بخالف عقد المقاولة فإن مراجعة الثمن في عقد البيع على التصاميم تكون متوقعة   
لكن هل تؤدي زيادة أجرة المقاول لسبب  ،بالتالي فال مجال للقياس في هذه الحالةو أثناء العمل، 

 المذكور أعاله إلى زيادة في الثمن؟ 
في حالة لجوء البائع للمقاول، فيجب عليه دفع األجرة المستحقة لهذا األخير عند تسلمه العمل   

عاملة التي لم يحتسبها رب العمل عند تحديد األيدي الو في حالة الزيادة في أجرة المقاول و  ،وفقا لالتفاق
إضافة  ،(2)فبإمكانه مدام المجال مفتوح له للمراجعة األخذ بعين االعتبار هذه الزيادة  ،الثمن التقديري

غيرها من التكاليف التي يستند إليها لرفع الثمن والتي نراها إجحاف و إلى ارتفاع المواد األولية للبناء 
 أخذ احتياطهو الذي كان بإمكانه توقع مثل هذه الظروف  ،من جانب البائع تعسفو  في حق المشتري

حيث أن العقد متراخي التنفيذ فلماذا استثنى المشرع من حاالت مراجعة الثمن تطبيق نظرية و  مسبقا،
 الظروف االستثنائية وفقا للقواعد  العامة ؟

ديل العقد في حاالت الظروف من القوة الملزمة للعقد، التي تخول للقاضي سلطة تع استثناء
غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة :» الفقرة الثالثة، التي تنص  017الطارئة عمال بنص المادة 
ن لم يصبح مستحيال، صار و ترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، و لم يكن في الوسع توقعها  ا 

بعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن و قاضي تبعا للظروف مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز لل
 «.يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك و  ،يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

 اآلتي: ولنطبق هذا االستثناء ال بد من توفر شروط نلخصها على النح و
ر فترة زمنية بين أن يكون العقد المطلوب تعديله متراخي في التنفيذ، يتطلب مرو  الشرط األول:
بالرجوع إلى و  ،عليه فإن هذا الشرط ينطبق على العقود الزمنيةو بدء في تنفيذه، و لحظة انعقاد العقد 

خصائص عقد البيع على التصاميم نجد أنه عقد فوري لكن متراخي في تنفيذ االلتزام حيث ترتبط 
أثناء تلك الفترة ممكن حدوث و  ،حددبأجل مو التسليم بمرور فترة من الزمن و دفع الثمن و عملية االنجاز 

                                                 

وتوقع كل زيادة في حجم المقايسة وأن يحتاط لذلك، كما أنه لم يتضمن رقما محددا  هحتياطاتانرى أن على رب العمل أخذ  -1
ل عما أنجزه من او وتجعله يتحلل من العقد مع تعويض المق كانت جسيمة فإن هذه الزيادة قد ترهق رب العمل، ذافإ زة،او لهذه المج

 عمل.

لة، وتعطى في حالة ظهور او الفقرة الثالثة من القانون المدني تطبق نظرية الظروف الطارئة على عقد المق 086نص المادة  -2
 فسخ العقد.أو ل بالمطالبة إما بالزيادة في األجرة او هذه الظروف الحق للمق
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مكانية أن يؤدي و ظروف استثنائية عامة غير متوقعة األمر الذي يجعلنا ال نستبعد تغير الظروف،  ا 
 غير متوقع إلى إرهاق البائع. استثنائيحادث 

الحادث الذي يندر » ائي عام غير متوقع، ويقصد به :أن يكون الحادث استثن الشرط الثاني :
أن يكون غير مألوف ال يقع  وأ ،ث يبدوا شاذ بحسب المألوف من شؤون الحياةحصوله بحي

انخفاض  دى إلى ارتفاع أوصدور قانون أ وإعالن حالة حرب أ ومثال الكوارث الطبيعية أ ،(1)«عادة
بل  ،يشترط أن يكون عاما ال يخص المدين وحدهو  ،األخير الذي استقر عليه القضاء هذا، األسعار

شترط عدم التوقع عند إبرام كما ي ،(2)حتى ال تزعزع القوة الملزمة للعقد ،افة الناسينطبق على ك
ارتفاع أسعار مواد البناء ر الذي يثير إشكالية مدى اعتبار ، األمالعقد، بحيث ال يستطيع البائع دفعه

 زيادة أجور العمال، حادث استثنائي عام غير متوقع ؟.و 
     الت في الحسبان عند تقريره للثمن حسب تكلفة إن بوسع البائع أخذ هذه الحا    
      له من الخبرة ما تكفي ألخذ و كونه متعود على هذه الزيادة في نشاطاته الترقوية،  ،اإلنجاز
فهي متوقعة  قبل الشروع في عملية اإلنجاز، لهذا يرى األستاذ سمير عبد سميع األودن  ،احتياطه

         قيام حرب أجنبية  وزلزال أ وأما في حالة حدوث فيضانات أ ،(3)أنها ال تدخل ضمن هذا الشرط
فإن هذه األمور ليس بوسع المرقي العقاري  ،صدور قانون يرفع في أسعار مواد البناء وأهليه أ وأ

قد تؤدي إلى إرهاقه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، األمر الذي يدفعه إلى مراجعة الثمن و توقعها، 
 الزيادة فيه.و 

أن يؤدي هذا الحادث االستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مرهقا  الشرط الثالث:
هي مسألة موضوعية يقدرها و  ،االستحالةلكن دون أن تبلغ درجة و بحيث يهدده بخسارة فادحة 
 . (4)القاضي تبعا لظروف التعاقد

لى عقد ظرف االستثنائية ععليه نستخلص أنه وفقا للقواعد العامة يمكن تطبيق نظرية الو 
مل حالة تغير شال تلكن روع شالتي تؤدي إلخالل بالتوازن االقتصادي بالمو البيع على التصاميم 

                                                 

معهد الحقوق، بن عكنون الجزائر رقم القسم الخاص،  دولة، هدكتورا أطروحةسلطة القاضي في تعديل العقد،  ي،حميد بن شنت –1
 .00ص  ،76

طبعة جديدة  العقد واإلرادة المنفردة، النظرية العامة لاللتزامات، الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، –2
 .078ص ،9769،الجزائر عين مليلة، ومنقحة، ومزيدة

المرجع السابق،  دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية،و سمير عبد السميع األ –3
 .677، 88ص 

 .070ص  محمد صبري السعدي، المرجع السابق، –4
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غير  ،كل غير متوقعشاليد العاملة إال إذا صدر نص قانوني يرفع تكلفتها بو عتاد البناء و سعر مواد 
الة تغير السعر المذكور أعاله رع قصد من منح حق المراجعة هي سماح بالزيادة في حشأن الم

ن لم تتو محتملة تحققها فإن تحققت وجب المراجعة و  بصفة متوقعة حقق أبقى على السعر المتفق ا 
اليد العاملة فهل يلتزم  والعتاد أ ولكن قد تنخفض تكلفة البناء النخفاض أسعار مواد البناء أ عليه،

 البائع بخفض الثمن المحدد في البداية؟
  ،يعتبر هذا االنخفاض عامل جيد لزيادة في الربحو دل فقط بالزيادة دون النقصان البائع يع  

نرى  لهذا السببو  ،(1)فمن غير المنطقي تخفيضه من قبل البائع إال إذا أراد تخفيض الرسوم الضريبية
ول، إلى الحد المعق االلتزامرد و أن القاضي الوحيد الذي له القدرة في الموازنة بين مصلحة الطرفين 

 بقدر الكسب تكون الخسارة.و فبقدر الغنم يكون الغرم 
يعتبر تطبيق نظرية الظروف االستثنائية أحسن حل في حالة تفاوت في التزامات طرفي العقد 

استعمال سلعة أقل جودة من بفقد يرى القاضي أن مصلحة الطرفين في إنقاص العقد، مثال يرخص 
ذلك برفع الثمن إلى الحد المعقول، و المقابلة  االلتزاماتة في الزياد وأ ،الصنف المتفق عليه في العقد

غير أن  ،(2)االلتزاممنح أجال إضافي لتنفيذ  ووقف التنفيذ مؤقتا حتى زوال أثر الحادث الطارئ، أ وأ
 مجال تطبيقها مسموحا فقط في حالة حدوث وقائع ال يمكن توقعها مما تؤدي لحدوث هذا التفاوت.

وقيمة ع زيادة في الثمن التقديري بما ال يتناسب مع التبرير الذي قدمه لكن إذا فرض البائ
ق المشتري اللجوء إلى القضاء لتخفيض هل يحف ،اليد العاملةو العتاد و  التغير في سعر مواد البناء

 رط فاسخ يتحقق لمجرد عدم الدفع؟شمجبر لدفعه مدام الملكية معلقة على  والثمن للحد المعقول أم ه
من السعر االبتدائي المتفق  ٪ 97البيع حدد النسب القصوى للمراجعة بما ال يجاوز نسبة  مدام عقد
بالتالي على المقتني دفع الثمن تحت طائلة و ، (3)قبل دفع الثمن مع احتساب هذه الزيادة  وعليه فه

                                                 

ذا تبين لها أن األطراف صرحوا بقيمة الب –1 فإنها تعيد مراجعة  يع أقل من الثمن الحقيقي،تراقب مدرية الضرائب عملية البيع وا 
 لمحاربة التهرب الضريبي. الضريبة وفقا لهذا الثمن دون القيمة المصرح بها،

 .80إلى  80ص  المرجع السابق، حميد بن شنتي، –2
ى أساس الغبن في بيع المشرع علز خمس الثمن المتفق عليه،غير أن هذه المراجعة لم يبنيها او المالحظ أن نسبة الزيادة ال تتج–3

من القانون المدني التي تعطي للبائع إذا بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس من ثمن المثل تبعا  006العقار فعمال بنص المادة 
لقيمته وقت البيع حق رفع دعوى تكملة الثمن إلى أربع أخماس الثمن، فبغض النظر عن قيمة السعر التقديري فإن البائع ليس له 

والتي ال تزيد عن خمس  ٪ 97ز او طالبة بتكملة أربع أخماس الثمن بل مراجعة الثمن لتقديره بصفة نهائية بزيادة ال تتجحق الم
 ه فال يعتبر البائع في غبن فاحش.ثمن المثل، وعلي

 .678ص  المرجع السابق، لحسين الشيخ آث ملويا، -
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قع هذه الي المقتني متو بالت،و متفق عليه في العقد وما هبالبائع  التزمرط الفاسخ مدام شتطبيق ال
هذا يؤدي و  ،العقد فيالنسبة المحددة لذلك و إال إذا أثبت أن البائع لم يحترم حاالت المراجعة المراجعة،

لقيام مسؤوليته العقدية، وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن مشكلة الثمن العادل تعتبر من انشغاالت 
 وي أن يتعسفــيستطيع الطرف الق الفلسفة القضائية بين ترك حرية للمتعاقدين في تحديد الثمن أين

 .)1)القيمة الحقيقية للمبيعو إلى العدالة العقدية التي تفرض التوازن بين الثمن المتفق عليه  وأ
رضائهما غير معيب فال يستطيع القاضي التدخل لتعديل  وأهلية  ولكن ما دام الطرفين ذ   

هوى جامح،  والبائع استغل فيه طيش بين أالثمن إال إذا رفع المقتني دعوى استغالل أثبت فيها أن 
ليس للمشتري حق رفع دعوى الغبن مهما غال الثمن ألن هذه الدعوى تقتصر على البائع فقط و 

المشتري فمن علم منهما أنه غبن بمقدار الثلث مالكي الذي ال يفرق بين البائع و بخالف المذهب ال
 .)2)الخيار فأكثر يكون له حق

 البيع في حالة اإلنجاز المستقبلي فإن العقد يتضمن تحديد الثمن فيسي بخالف المشرع الفرن 
تقابل  السكنو  ة بنسب محددة من طرف وزير البناءقد ضبط حاالت المراجعو كيفية مراجعته، و 

أموال المشتري دون وجه  البتزاز، دون أن يترك المجال للبائع (3)الحاالت المسموح بها للمراجعة
 لى أن تتناسب الزيادة مع تكلفة البناء .ع،حاجته استغالل،و حق

نخلص أن المشرع الجزائري حاول من خالل األحكام المستحدثة لعقد البيع على التصاميم  
)الملغى(،السيما التخلص من  70-80أن يتفادى سلبيات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 
دفعات بما ال يوفر الحماية و ذ تسبيقات مقررات االستفادة التي كانت تستعمل بصفة غير قانونية ألخ

احترام و االحتيال،فالنص على عدم قبول أي دفع قبل توقيع العقد و يجعله عرضة للنصب و للمقتني 
طرق الدفع المحددة بما يوازي تقدم األشغال مع عدم تجاوز النسب المحددة قانونا لكل مرحلة تعد 

للمقتني الدفع بالتقسيط و لدفعات المساهمة في التمويل ضمانة قانونية تتيح للبائع االستفادة من هذه ا
مع تحديد طرق المراجعة التي ال ،السيما مع غالء ثمن السكنات فقد يعجز عن الدفع مرة واحدة

من  06ألسباب التي حددتها نص المادة و من السعر التقديري المحدد  ٪ 97يمكن أن تتجاوز نسبة 
 .تعسف البائع و ر لم يتركها لتقديو  70-66القانون رقم 

                                                 

 .678 ،678 ،87المرجع السابق ص  لحسين الشيخ آث ملويا، -1
 .678،678المرجع نفسه، ص ص  –2

3– Royer Saint Alary , Corinne Saint Alary Houin ;op cit, p p 118-119. 
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لكن نقترح أن تتناسب مع الزيادة في التكلفة تحت رقابة هيئة مختصة لغلق كل مجاالت  
ن كنا نعتبر هذه النسبة مرتفعة عند احتسابها من الثمن التقديري  التعسف في استعمال الحق، وا 

اهظة مقارنة من غالبا السكنات الترقوية تكون أثمانها بو السيما مع ما تشهده السكنات من غالء 
حتى يستطيع المقتني دفعها دون أن  ٪67و ٪0لهذا نقترح تخفيضها ما بين  ،السكنات المدعمة

ئع تحت يحددها البا وترهقه مع ربط كل نسبة بقيمة مالية تقابلها تمثل الزيادة في حاالت المراجعة أ
 .رقابة هيئة قانونية مختصة

شتري بصفة منتظمة عليه الحرص على مواصلة االنجاز حتى يستفيد البائع من دفعات الم        
 ،والتسليم المطابقفتسلم الثمن كامال موقوف على نهاية االنجاز  ،في العقدخالل اآلجال المحددة 

 الموالي. فرعهذا الذي سنفصل فيه في الو  ،ضمانالبمجرد تسليم الملكية كاملة يلتزم بو 

 الفرع الثاني
 بالضمان بعد التسليمو سليم االلتزام بالمطابقة قبل الت

م القسط األخير إال بعد ال يحق للبائع استالو  تعلق انتقال الملكية لحين دفع كل األقساط، 
بموجب هذه المعادلة يضمن و  ،شهادة المطابقةال يمكنه تسليم الملكية إال بعد الحصول على و  التسليم

       المخطط المتفق و لرخصة البناء المقتني تسلم البناء خالل األجل المحدد في العقد مطابق 
لبناء من خالل ضمان لمنحه الضمان أكثر بعد التسليم أعطاه حق التحفظ على عيوب او  عليه،

األرض يتحمل  وفي حالة تهدم البناء لعيوب في االنجاز أو  ،حسن التنفيذ، وضمان عناصر التجهيز
قسمنا دراستنا إلى فرعين نتناول في أوله عليه و ،(1)المشيدين المسؤولية العشريةو المرقي العقاري 

 االلتزام بالمطابقة أما في الفرع الثاني اللتزامه بالضمان.

 االلتزام بالمطابقة:-أوال
في حالة عقد البيع على » :فإنها تنص 70-66من القانون رقم  08بالرجوع لنص المادة  
لمقتني إال بعد التسليم شهادة المطابقة جزء من البناية من طرف ا وال يمكن حيازة بناية أ التصاميم،

 60-76القانون رقم و  6887ر المؤرخ في أول ديسمب 98-87المنصوص عليها في القانون رقم 
فإنه اشترط استخراج شهادة المطابقة التي  ،«المذكورين أعاله.و  9776لسنة  ويولي 97المؤرخ في 

 تعمير بما يسمح باستغالل البناء قبل حيازة البناية،الو قواعد البناء و تثبت مطابقة البناء للرخصة البناء 
                                                 

 .70-66، من القانون رقم 00،08، 00،08،00المواد  -1
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تسجيله وشهره دون و عليه ال يكفي تحرير العقد في شكل رسمي ، و (1)فهي تعد بمثابة رخصة السكن 
 6086أمالك الدولة رقم مديرية غير انه بموجب التعليمة الوزارية الصادرة عن  ،استخراج هذه الشهادة

هذا يترتب عنه و  ،(2)العقد قبل استخراج هذه الشهادة  مكن شهرال ي 90/76/9766المؤرخة في 
اعتبار شهادة المطابقة يدخل ضمن ركن الشكلية خالفا للشكلية المطلوبة في عقود بيع العقار 

فالشكلية كركن في العقد ال تتم إال باكتتاب العقد في شكله الرسمي  ،المعروفة في القواعد العامة
إضافته  وقصد المشرع إضافة شهادة المطابقة كركن في العقد مستقل أ عليه هلو شهره و تسجيله و 

 لركن الشكلية المطلوبة؟
برأينا أن اإلشكال الذي يثور إذا علقنا شهر العقد بتسلم شهادة المطابقة وفقا لمفهوم التعليمة  

في طور االنجاز و فأنه ال يمكن شهر هذا العقد ألن عند تحريره يكون البناء لم ينجز أ ،المذكور أعاله
 مما يستحيل إخراجها قبل إنهاء االنجاز فهل تؤخر عملية الشهر لحين استخراج هذه الشهادة؟

نعقد هذا ال يستقيم ألنه يرتب التزام على الموثق بشهر العقد خالل شهر من تحريره حتى ي 
قتني ملزم بدفع المأن و عدم الشهر يزيد من مخاطر هذا العقد السيما و  العقد ويكون حجة على الغير،

دة عليه وجب تعديل هذه التعليمة وفقا لقصد المشرع الذي ربط إحضار هذه  الشهاو  أقساط من الثمن،
لكن يبقى تساؤل مطروح فيما يخص  ،ال يمكن إضافتها لركن الشكلية و بحيازة البناء وليس بالشهر،

هذا يتعارض مع  القواعد و  ،المطابقة اعتبارها ركن مستقل لتعليق انتقال ملكية االنتفاع بتسلم شهادة
 ،شرط والتصرف دون قيد أو االستغالل و مع اعتباره مالكا للبناء مما يعطي له حق االنتفاع و العامة 

نحن نرى أن قصد المشرع من هذا الشرط ليس إضافة ركن من أركان العقد إنما وضعه كضمان و 
لجزائر بسبب تهدم البنايات لعيوب في االنجاز للمقتني لتثبت من سالمة المبنى نظرا لما عانت منه ا

 حياة من معه.  و تسليمها للمقتني رغم أنها تشكل خطر على حياته  وأ
تمامه خالل األجل المتفق عليه، بل ال بد أن يكون و ال يكفي التزام البائع بمواصلة اإلنجاز  و ا 

لرخصة و طرف المهندس المعماري، للتصميم المبرمج من و التعمير و هذا اإلنجاز مطابق لقواعد البناء 
لهذا وجب عند و أن البناء محل العقد غير مجود وقت العقد، و ملزم بتحقيق نتيجة، السيما  والبناء، فه

 .(3)تواجده أن يكون مطابق لما تعهد به في عقد البيع على التصاميم

                                                 

 .68-60من المرسوم التنفيذي رقم  80عمال بنص المادة  -1
 .667- 608، ص ص9766القانونية لسنة مجموع النصوص  أمالك الدولة، ةمديري وزارة المالية، – 2

3 - Olivier Tournafond ;op cit, p.22 sect. 61. 
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د ذاتية خفية، فاألولى تحد ويختلف مفهوم عدم المطابقة عن العيوب سواء كانت ظاهرة أ
والمواصفات ينشأ هذا العيب عندما ال يتطابق مع رخصة البناء و أوصافه، و طبيعته و  المعقود عليه

تي تنشأ عن ال يعيب البناء بأن يجعله غير صالح لما أعد له، بخالف العيوب الو فه المطلوبة تحقيقها،
 متانة البناء.و هديد سالمة قد يصل إلى درجة تو استعماله،  ويؤثر في كيانه أو  وجود خلل يصيب البناء

بعيوب في المواد  وهذا الخلل الذي يرجع إلى عوامل مختلفة قد تتعلق بطبيعة األرض محل اإلنجاز أ
البائع في هـذه و  ،قواعد فنيةو ما يتطلبه من أصول و بعملية تشّيد البناء ذاته  واألولية المستخدمة أ

 .(1)ب فسخ العقد مع التعويض طبقا للقواعد العامةملزم باإلصالح هذه العيوب مع إمكانية طل الحالـة
           عليه فإن نطاق عدم المطابقة للمواصفات يتعلق أساسا بعدم احترام رخصة البناءو  

باستخدام و  لإلنجاز عليها،للمساحات المحددة و  لمبرمج من طرف المهندس المعماري،التصميم ا وأ
سمكا من القطاعات المتفق  وقطاعات أقل حجما أ وه، أأقل جودة من المتفق علي وأ مواد مغايرة

عدم  احترام ،و (2)تجهيزات كهربائية غير متفق عليهاو أدوات  وأ األبوابو النوافذ و  عليها في األخشاب
 المحافظة على البيئة  . و األمن و مقتضيات الصحة و  حجمهاو علوها و قواعد تشيد البنايات 

من قبل و طابقة يسلمها المجلس الشعبي المختص إقليميا أتثبت المطابقة بواسطة شهادة المو   
، تسلم (3)أومن طرف الوزير المكلف بالعمران حسب السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناءالوالي 

صاحب  والمقايسات التي قدمها المالك أ وعند االنتهاء من أشغال البناء اعتمادا على التصاميم 
 .(4)ء المشروع عند طلبه لرخصة البنا

المالحظ أن هذه الشهادة ال تأخذ بعين االعتبار لمطابقة البناء لالتفاقات التعاقدية في عقد و   
تكتفي مصالح البلدية باالستعانة بمصالح البناء و البيع على التصاميم تاركة المسألة لألطراف، 

دنية وبعض المصالح وممثل عن القسم الفرعي للتعمير للدائرة وممثل لمصالح الحماية الم التعميرو 
من المرسوم التنفيذي               88المعنية المشكلة للجنة المطابقة كما هي محددة في نص المادة 

البيئة المنصوص عليها في القانون رقم و لتحقق ميدانيا من مدى احترام قواعد الصحة  68-60رقم 

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 668المادة –1

المرجع السابق،  تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، دن،و سمير عبد السميع األ –2
 .80،80ص ص 

 .608-86من المرسوم التنفيذي رقم  00الملغاة لنص المادة  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  80طبقا لنص المادة  -3
 .98-87من القانون رقم  00و 08لمادتين ا –4
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دية بالرجوع إلى عقد البيع على تأخذ بعين االعتبار االتفاقات التعاق ،وبما أنها ال(1) 87-98
لتقديم ع للقواعد العامة و رجلما أتفق عليه الحالة عدم المطابقة البناء  فللمقتني الحق في ،التصاميم
يجب تنفيذ العقد طبقا » التي تنص:  ،الفقرة األولى من القانون المدني 670، فطبقا للمادة اعتراضه

بل يتناول  ،لعقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسبال يقتصر او  ،بحسن النيةو لما أشتمل عليه 
عليه من حق و ، «العدالة بحسب طبيعة االلتزامو العرف و من مستلزماته وفقا للقانون  وأيضا ما ه

المتمثل في إلزام البائع و  ،المطالبة بالتنفيذ العيني إذا كان ممكناو المشتري التحفظ عند التسليم 
لزامه و يستطيع هذا األخير الرجوع بدوره على المقاول القائم بعملية التشييد و  ،بالمطابقة لما اتفق عليه ا 

 .(2)يأخذ من مبلغ كفالة حسن التنفيذ  ،في حالة رفضهو  ،بالمطابقة
لم يميز بين عدم المطابقة الجوهرية التي تؤثر في استعمال العقار محل العقد  المشرع كما أن

عليه و  ،مطابقة غير الجوهرية التي ال تؤثر في هذا االستعمالبين عدم الو  ،وفقا للغرض المخصص له
 .(3)يبقى التزام البائع بالمطابقة مهما بلغت درجتها المتحفظ عليها

 الحصول عليها باختالف ثالث حاالت:و تختلف إجراءات طلب شهادة المطابقة و 
 حالة إيداع تصريح بانتهاء أشغال البناء خالل ثالثون يوما:-أ

ستفيد من رخصة البناء بالتصريح بإتمام عملية اإلنجاز خالل أجل ثالثين يوما ابتداء يلتزم الم
يشهد على هذا االنتهاء في نسختين بمقر المجلس الشعبي البلدي مقابل من تاريخ انتهاء األشغال، ل

ويحصل على محضر تسليم األشغال معد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية  ،(4)وصل إيداع 

                                                 

، 06، ج ر العدد 98-87المعدل والمتمم للقانون  70/76/9770المؤرخ في  70-70مع األخذ بعين اإلعتبار قانون رقم  -1
 .60/76/9770رة في الصاد

من تكلفة اإلنجاز، يدفعها الملزم بالتشييد عند بداية أشغال البناء،  %67أو  %0مبلغ مالي يقدر ب  كفالة حسن التنفيذ هو-2
والتي تتحول عند التسليم المؤقت إلى كفالة الضمان، التي تضمن المسؤولية السنوية للمرقي العقاري وحالة عدم المطابقة، وظهور 

المعدل والمتمم  66/78/9770المؤرخ في  076-70من المرسوم الرئاسي رقم  70ب خالل هذه السنة، عمال بنص المادة أي عي
الصادرة في  00المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر العدد  90/78/9779المؤرخ في  907-79للمرسوم الرئاسي رقم 

الصادرة في  09،ج ر العدد 907-79رئاسي رقم من نفس المرسوم ال 60،68،60، 60، والمواد 60/78/9770
96/70/9779  . 

 التزام بتحقيق نتيجة، وليس يذل عناية.     إن التزام البائع بالمطابقة هو–3
دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، المرجع السابق، و سمير عبد السميع األ -

 . 80ص 
لكنها  608-86من المرسوم التنفيذي رقم  00الملغية لنص المادة  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  88لنص المادة طبقا  -4

 لم تغير في أجال التصريح بإنتهاء األشغال بهدف طلب شهادة المطابقة.
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بالنسبة للبنايات ذات االستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور بمقر المجلس 
 .(1)الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم 

              رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستوى إلى التصريح  ثم ترسل نسخة من  
، ثم تجتمع هذه (3)مدى مطابقة األشغال المنجـزة مع رخصة البناء لجنة مراقبةتتحقق في ،و (2)الدائرة 

خمسة ، باستدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي خالل مكلفة بالتعميرالجنة مع مصلحة الدولة ال
 ،ليشعر هذا األخير المرقي العقاري بإجراء المراقبة ،بعد إيداع التصريح بانتهاء األشغال(4)ر يوماشع
الذي يذكر فيه جميع المالحظات  المعاينة يحرر محضر الجردبعد و  ،ذلك قبل ثمانية أيام على األقلو 

 .(5)ويوقع عليه أعضاء لجنة المراقبةالمتعلقة بالمطابقة التي تمت معاينتها 
عبي البلدي شفإذا تبين من المحضر مطابقة البناء أو البنايات المنجزة فإن رئيس المجلس ال  

، عن طريق ممثله في 68-60هادة المطابقة حسب النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم شيسلم 
هادة المطابقة على ش، ويمكن تسليم (6)هادة شاللجنة في أجل ثمانية أيام منعا للمماطلة في منح هذه ال

سير  غال المتبقية ال تعرقلشمراحل حسب اآلجال المحددة في رخصة البناء وذلك إذا تبين أن األ
 .األخيرة من نفس المرسوم التنفيذيالفقرة  86غاله عمال بنص المادة شمن أ االنتهاءالجزء الذي تم 

عليه أما إذا تبين من هذا المحضر عدم مطابقة األشغال المنجزة مع التصميم المصادق    
من العون  يوقع عليها كلو يحرر محضر المعاينة الذي يحدد المخالفة  وفقا لألحكام رخصة البناء،

                                                 

 .68-60لى من المرسوم التنفيذي رقم و الفقرة األ 88المادة  -1
الفقرة الثانية من  00الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية في ظل تطبيق نص المادة مصلحة من قبل كانت ترسل إلى  -2

 الملغى. 608-86المرسوم التنفيذي رقم 

الملغى تتكون لجنة المراقبة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن  608-86الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  00طبقا للمادة  -3
غير  ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية وممثلين عن مصالح المعنية األخرى، بي البلدي،رئيس المجلس الشع

شعبي البلدي والمصالح المعنية السيما فإنها تضم رئيس المجلس ال 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  88وطبقا لنص المادة أنه 
 رسوم وممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.الحماية المدنية في الحاالت المحددة في هذا الم

من  08ثالثة أسابيع بعد إيداع التصريح بانتهاء األشغال عمال بنص المادة في ظل القانون الملغى كانت المدة أطول وهي   -4
ع لتصبح المدة خمسة حذفت أسبو  68-60من المرسوم التنفيذي رقم  88غير أنه بموجب المادة  608-86المرسوم التنفيذي رقم 

 عشر يوما للتسريع في تقديم طلب الحصول على هذه الشهادة ودراستها واتخاذ قرار منحها.

يتم التوقيع على المحضر الجرد من طرف ممثل البلدية وممثل القسم  كلها، أووفي حالة غياب إحدى المصالح المعنية  -5
 .68-60ة من المرسوم التنفيذي رقم خير الفقرة األ 80الفرعي للتعمير فقط عمال بنص المادة 

، ونشير أنه في ظل القانون الملغى كان الملف يرسل 68-60الفقرة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  86طبقا لنص المادة  -6
 قة.إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية مرفقا باقتراحها إلى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة مطاب
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يعتبر قرينة على و  في حالة رفض هذا األخير التوقيع يسجل ذلك في المحضر،و  المخالف،و  المؤهل
المؤرخ في  70-70من القانون رقم  67عدم المطابقة، ما لم يثبت العكس طبقا للمادة 

المتعلق بالتهيئة  76/69/6887المؤرخ في  98-87المتمم للقانون رقم و  المعدل 70/76/9770
 .79مكرر  08التعمير التي تدرج ضمن هذا القانون نص المادة و 

لجنة المراقبة السلطة المختصة لتبلغ المعني بعدم إمكانية تسليم شهادة  في هذه الحالة تعلم   
محضر بموجب  ،(1)أن عليه مطابقة البناء للتصميم المصادق عليه مع تذكيره بالعقوبات ، و المطابقة

       غال الالزمة شهر لتكليفه للقيام باألشويحدد للمعني أجل ثالث أ ،(2)األمر بتحقيق المطابقة
تسديد مرتكب المخالفة الغرامة  تحقيق المطابقةو محضر تسديد  ، وبعد انقضاء األجل يثبت(3)للمطابقة 

المالية المسلطة عليه من خزينة الوالية خالل أجل ال يتجاوز ثالثون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ 
في حالة عدم انتهاء و قواعد التعمير، و تحقيق مطابقة األماكن لرخصة البناء و  حضر المعاينة،م

ويسلم  ،(4) األشغال المتعلقة بالبناء يسمح له بمواصلتها حسب المواصفات المطلوبة في رخصة البناء
ابقة في هادة المطابقة، أو يرفض تسليمها في حالة ثبوت عدم المطشعبي البلدي شرئيس المجلس ال

 رع في المالحقات القضائية قصد تطبيق العقوبات المقررة لعدم المطابقة.شالمحضر، وفي هذه الحالة ي
المتمم و المعدل  70/76/9770 المؤرخ في 70-70من القانون رقـم  60حيث تنص الـمادة 

في »تنص : التي و  0مكرر  08المتعلق بالتهيئة التعمير على إدراج نص المادة  98-87للقانون رقم 
حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة 

                                                 

 . 608 -86من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  نصالملغية ل 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  86المادة  –1
بدون رقم طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لسنة  حماية الملكية العقارية الخاصة، عمر حمدي باشا،–2

 . 670، ص 9779

المؤرخ  78-70من القانون رقم  79بموجب المادة  70-80من المرسوم التشريعي رقم  00لى إ 06قبل إلغاء المواد من  - 3
، 60/76/9770الصادرة في  06ج ر العدد  70-80المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم  60/76/9770في 

ل المقرر لها، وفي حالة مواصلة فإنه كان يحرر محضر األمر بتوقيف األشغال في حالة رفض تحقيق المطابقة في اآلجا
التي تلزم  0مكرر  08المذكور أعاله فإنها قد أدرجت نص المادة  70-70من القانون رقم  66األشغال، غير أنه بمقتضى المادة 

ما دام  باستئنافهاأو القيام بهدم ما تم إنجازه، وعليه فال داعي لتحرير محضر األمر بتوقيف األشغال أو المخالف إما بالمطابقة 
 سيهـدم البناء لعدم المطابقة،ويتحمل المخالـف هذه الخسـارة لعدم احترامه لرخصة البناء ولتصميم المصادق عليه،ولقواعد البناء

 والتعمير.

اّل تعرض لمتابعة قضائيةاو في حالة معاينة المخالفة، فإن على المخالف دفع الغرامة المالية خالل أجل ال يتج–4  ز ثالثون يوما وا 
 .لدفع هذه الغرامة

 . 678ص  المرجع السابق، حماية الملكية العقارية الخاصة، عمر حمدي باشا، -
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 يرسله إلى الجهة القضائية كما ترسل أيضا نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلديو المخالفة 
 (.09سبعين ساعة )و الوالي المختصين في أجال ال يتعدى اثنان و 

لحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية، إما في هذه ا
 كليا في أجل تحدده. وهدمه جزئيا أ والقيام بالمطابقة أ

في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في اآلجال المحددة، يقوم رئيس 
 .          (1) «يا بتنفيذ األشغال المقررة على نفقة المخالفالوالي المختصين، تلقائ والمجلس الشعبي البلدي أ

هدم ما تم بناؤه، لهذا في حالة عدم امتثال البائع  وعليه أقصى عقوبة يمكن أن توقع على المخالف هو 
للمشتري في هذه الحالة الحق في طلب فسخ و  اللتزامه بالمطابقة فإنه يترتب عليه مسؤولية عقدية،

الكفالة المتبادلة، و األقساط المدفوعة للبائع تحت ضمان صندوق الضمان و ع المبالغ العقد مع استرجا
ما فاته من كسب طبقا و منصف عما لحقه من خسارة و إضافة إلى حقه في طلب تعويض عادل 

 للقواعد العامة.
 حالة عدم إيداع التصريح خالل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ انتهاء األشغال: -ب

في اآلجال المطلوبة التي يمكن و دع التصريح بانتهاء األشغال حسب الشروط، عندما ال يو 
بغيابها االستناد إلى تاريخ إنهاء األشغال تبعا ألجال اإلنجاز المتوقعة في رخصة البناء في إطار 

وتجرى عملية المطابقة وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس ،(2)عرف بشرطة العمرانمما تالرقابة اإلدارية 
 .68-60الفقرة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  88عبي البلدي عمال بنص المادة شال

بالتحقق ميدانيا من مدى من نفس المرسوم  88المحددة في نص المادة لتختص لجنة المطابقة       
ي مطابقة العقار المنجز لرخصة البناء، ففي حالة المطابقة فإنه يسلم للمعني شهادة المطابقة، أما ف

                                                 

تأمر المخالف بالقيام فإنها نستنتج من قراءتنا لنص المادة أنه في حالة رفض اإلدارة منح شهادة مطابقة بعد إتمام اإلنجاز،  –1
ترفع دعوى قضائية للجهة المختصة قانونا بفض المنازعة أو بشرطة العمران،  ما يعرفأو بعملية المطابقة عن طريق لجنة المراقبة 

طلب الهدم إذا كانت قواعد العمران قد أو اإلدارية إللزام المخالف بمطابقة البناء للرخصة المصادق عليها ما دام األمر ممكنا، 
 خرقت بشكل ال يمكن معه اإلصالح.

 . 670 ،670ية الخاصة، المرجع السابق، ص حماية الملكية العقار  عمر حمدي باشا،-
 66/70/6880المؤرخ في  70-80والتي عرفت تشكيالتها عدة تعديالت فهي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم  –2

المؤرخ في  78-70المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، والمعدلة بموجب القانون رقم 
من هذا  06المذكور أعاله فإنه ألغى نص المادة  70-80المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم  60/76/9770

المؤرخ  00-78من المرسوم التنفيذي رقم  79المرسوم التشريعي التي تحدد الموظفون المؤهلون للرقابة اإلدارية، وبموجب المادة 
عوان المؤهلين للبحث عن مخلفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة المحدد لشروط وكيفيات تعين األ  07/76/9778في 

 . 68-60من المرسوم التنفيذي رقم  88والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة،وبموجب نص المادة 
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حالة عدم المطابقة فإنها تتخذ نفس إجراءات الحالة األولى بحيث تأمر المخالف بالقيام بعملية 
ترفع دعوى  وفي حالة رفضه أو انتهاء اآلجال دون التزامه بالمطابقة،هرشخالل ثالث أ المطابقة

إمكانية  قضائية لدى الجهات القضائية اإلدارية المختصة قانونا إللزامه بالمطابقة مادام هناك
عليه البائع يكون ملزم بالمطابقة تحت تهديد هدم ما تم و جزئيا،  وأ و هدم البناء كليااإلصالح، أ

بمطابقة البناء و ملزم بالتنفيذ العيني مادام ليس مستحيال  وكونه ملزم بتحقيق نتيجة، فهو إنجازه، 
يعتبر في مصلحة مشتري،  التعمير، ألن هذاو لرخصة البناء المصادق عليها وفقا لقواعد التهيئة 

الذي له حق التدخل في الخصومة لمطالبة البائع بالمطابقة، كما له حق فسخ العقد مع طلب و 
المطالبة بمبلغ الشرط الجزائي المتفق عليه، وفقا لقواعد المسؤولية و استرداد ما تم دفعه و التعويض 

 في العقد.لما أتفق عليه و العقدية، طبقا لما تقضي به القواعد العامة، 
 حالة غياب أي قرار في المطابقة-ج

حالة سكوت السلطة المختصة بالرد في اآلجال لصاحب الطلب في  طبقا للقواعد العامة يكون
أن يتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة ممضي أو رفض طلبه الذي تم تبليغه به  القانونية الممنوحة

السلطة المختصة  وتعمير عندما يكون الوالي هعليها مع وصل باالستالم، إما إلى وزير المكلف بال
من المرسوم  88، غير أنه بالرجوع لنص المادة (1)إلى الوالي في الحاالت األخرى أو بتسليم الشهادة،
خالل ثالثة أشهر فإن صاحب الطلب في حالة غياب أي قرار في المطابقة  68-60التنفيذي رقم 

له الحق الطعن لدى الوالية مقابل وصل،وفي هذه الحالة  بناءالموالية إليداع التصريح بانتهاء أشغال 
 تقديم الطعن، ويمكن إيداعر يوما من شهادة أو الرفض المسبب خالل خمسة عشتكون مدة تسليم ال

طعن ثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم تلقيه إجابة على الطعن األول خالل المدة 
حالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة المحددة قانونا،وفي هذه ال

بالوالية،على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم،بالرد بااليجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره 

                                                 

             يكون الطعن أمام السلطة السلمية لتحقيق الرقابة على األعمال وفحص مشروعيتها.                       - 1
، ص 9770النشاط اإلداري،دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري،- 

 . 688، 08ص 
يتعين على هذه السلطة السلمية التي يتقدم الطعن  608-86من المرسوم التنفيذي رقم  87ونشير أنه في ظل المادة 

اّل فإن شهادة المطابقة تعد شهادة ممنوحة،على مستواه وهذا أمر خطير فقد تكون  ا أن تبلغ قرارها خالل شهر الموالي، وا 
من  88األشغال غير مطابقة للرخصة البناء رغم ذلك تمنح شهادة المطابقة، وقد أحسن المشرع بإلغاء هذا الحكم في نص المادة 

 .68-60المرسوم التنفيذي رقم 
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الطعن الثاني،وعليه كل الطعن أولي يكون  إيداعر يوما من تاريخ شبالرفض المبرر في أجل خمسة ع
هادة المطابقة يكون إما من اختصاص المجلس شلرغم من أن إختصاص تسليم على مستوى الوالية با

عبي البلدي أو الوالية أومن طرف الوزير المكلف بالعمران،وهذا غير منطقي بالنسبة لنا ألن الطعن شال
يكون أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار  أو للسلطة السلمية لتعيد النظر في قرارها  أو تصدر قرارا 

حالة سكوتها، وفي كل األحوال يمكن لصاحب الطلب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم اإلدارية في 
 المختصة.
 تنص اأنه 68-60والمرسوم التنفيذي رقم 70-70أحكام كل من القانون رقم المالحظ على  

الف على محضر معاينة المخالفة دون باقي المحاضر األخرى، كما أنه لم يعالج لنا حالة وفاة المخ
في حالة و بعد تحرير هذا المحضر فهل ينتقل هذا االلتزام إلى الورثة بصفتهم الخلف العام للمخالف؟، 

استحالة التنفيذ العيني فهل يمكن أن يتحول إلى طلب تعويض يأخذ من مبلغ التركة على أساس أن 
الكفالة و وق الضمان أم يلتزم صند،دين على المرقي العقاري تجاه المشتري ؟ وااللتزام بالمطابقة ه

 المتبادلة بضمان ذلك؟
 بمطابقتها لرخصة البناء وإذا عجز المشتري عن إلزام الورثة بإكمال مراحل اإلنجاز المتبقية أ 

التعمير، فإن له الخيار بين طلب تعويض من مبلغ التركة و لقواعد البناء و للتصميم المصادق عليه و 
و طلب إتمام اإلنجاز من قبل صندوق الضمان عد العامة، أبصفته دائنا للبائع المتوفى طبقا للقوا

 والكفالة المتبادلة الملزمة بالمطابقة بصفتها ضامنة لإللتزامات المرقي العقاري وفي حالة استحالة
 .(1)من الصندوقاسترداد كافة األقساط التي دفعها 

م بالتسليم لتبدأ مدة ال يقف التزام المرقي العقاري بالحصول على شهادة المطابقة بل يلتز  
الذي و احتساب الضمانات الخاصة الممنوحة في إطار البيع على التصاميم بحسب نوع الضمان، 

 سنوضحه في الفرع الموالي.

 التزام المرقي العقاري بالضمان:-ثانيا
طبقا للقواعد العامة يلتزم و يترتب في ذمة بائع العقار على التصاميم التزام بالضمان،  
غير أن االلتزام بضمان العيوب الخفية لها أحكام  ،االستحقاق مثل باقي عقود البيعو عرض بضمان الت

لعقد إلى ما بعد ملزم بتقديم الضمانات قبل تحرير ا وفه ،خاصة تدخل ضمن الضمانات الخاصة
قواعد آمرة فيما يخص و بالنظر لخصوصية هذا العقد فرض المشرع أحكام صارمة تسليم الملكية، و 

                                                 
1 -Guide de l’urbanisme, de la construction, et de la promotion immobilière, op cit, p118. 
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من تعسف البائع، و للمشتري من ضياع مدخراته المخصصة لدفع الثمن  حماية ،ات الخاصةالضمان
 الضمانات الخاصة.و لهذا سنقسم هذا االلتزام إلى: الضمانات العامة و 
 الضمانات العامة:-أ

التزام بضمان و االستحقاق و يترتب على عقد البيع وفقا للقواعد العامة التزام بضمان التعرض 
عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود الناقلة للملكية التي يلتزم بمقتضاها البائع و ، (1)يةالعيوب الخف

ذلك بأن يتمتع عن أي عمل و مستمرة و بتمكينه من حيازته حيازة هادئة و بضمان المبيع للمشتري، 
إلى  صادر من الغير، إضافة وأ لحيازة سواء كان هذا التعرض شخصيقانوني يعيق هذه ا ومادي أ

جزئيا للعقار محل البيع، إاّل أّنه و ضمان بقاء ملكية المشتري للمبيع في حالة استحقاق الغير كليا أ
بخالف القواعد العامة فإن االلتزام بضمان العيوب الخفية لها أحكام خاصة ترتبط بالضمان العشري 

 ضمان تعرض نلخصوسنتطرق لها عندما نتناول الضامنات الخاصة التي ينفرد بها هذا العقد، 
 استحقاق المبيع كما يلي :و 
 التعر  الشخصي:عدم ضمان - 1

قانونيا عمال  ون تعرضه الشخصي سواء كان ماديا أاضميلتزم المرقي العقاري بصفته بائعا ب
       من القانون المدني: 006نص المادة وب ،بقاعدة '' من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ''

بعضه سواء كان التعرض من فعله  وع عدم التعرض للمشتري في االنتفاع بالمبيع كله أيضمن البائ» 
يكون البائع مطالبا و من فعل الغير، يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري و أ

 .«قد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه و كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع  ولو بالضمان  
إذا قام البائع  ن استقراءنا لنص هذه المادة هناك نوعين التعرض، التعرض المادينستخلص م

 بأي فعل مادي من شأنه أن يعكر حيازة المشتري، دون أن يستند في القيام به إلى أي حق يدعيه على
غير مباشر في حالة ما إذا  و، قد يكون مباشر مثل اغتصاب العين المبيعة من المشتري، أ(2)المبيع

 يعتبر هذا االلتزام مؤبدو  ،(3)المبيعة  سبب في أن تصدر جهة إدارية قرار يحد من االنتفاع باألرضت
التعرض القانوني، الذي يستند إلى حق مدعى به، من شأنه أن يؤدي إلى غير محدد بأجل معين، و 

بب من أسباب نزع المبيع من المشتري، كأن يكون البائع غير مالكا للعقار المبيع ثم يصبح مالكا لس

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 068إلى  006المواد  -1

 600المرجع السابق، ص  خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، )عقد البيع (،–2

 .696المرجع السابق، ص  محمد حسنين،–3
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كسب الملكية، فيرفع دعوى على المشتري يطالبه باسترداد المبيع بوصفه مالكا، أما إذا استعمل البائع 
 . (1)لحق مبرر قانونا، كأن يقوم بالتنفيذ الجبري على المبيع الستفاء الثمن، فال يعتبر تعرضا قانونيا

ير العقد إرفاق عقد ملكية األرض بالرجوع إلى عقد البيع على التصاميم فإنه يشترط عند تحر 
من و من البيانات الواردة فيها، و الموثق المكلف باكتتاب العقد يتأكد من عقد الملكية و محل اإلنجاز،
شهرها، ألن عدم ملكيته لألرض محل اإلنجاز تثير إشكالية نقلها إلى المشتري، و تاريخ تسجيلها 

لهذا نستبعد هذا التعرض القانوني و رض ملك الغير، إضافة إلى مشكلة نقل ملكية البناء المنجز على أ
لكن بالرجوع لبعض األحكام القضائية نجد منازعات فمثال بعدما انتقلت الملكية للمقتني  في هذا العقد،

جزء منها بعدما أثبتت أن ملكية الوعاء  ويتضح أن مدرية أمالك الدولة طالبة باستحقاق الملكية أ
ين اكتسبه المرقي العقاري بالتقادم المكسب لتطالب بإلغاء الدفتر العقاري،كما العقاري يعود لملكيتها فح

طبق عقد االمتياز فإن هذا يسمح لمدرية أمالك الدولة من أن تنهي حق انتفاع المقتني  وأننا نرى ل
شكال هذا يثير إو بالوعاء العقاري محل االنجاز بفسخ عقد االمتياز لعدم دفع اإلتاوة السنوية المستحقة 

 .قانوني فيما يخص البناء المملوك للمقتني
في حالة التعرض القانوني، فإن للمشتري حق رفع دعوى قضائية يلزم فيها البائع بالضمان، و 

من  006في كل األحوال ال يجوز إعفائه من التزامه بضمان تعرضه الشخصي عمال بنص المادة و 
 القانون المدني.

 ر :ضمان التعر  الصادر من الغي -2
يضمن البائع التعرض الصادر من الغير إذا كان تعرض قانونيا يستند إلى لقواعد العامة ل طبقا

فمثال قد يطالب الغير بحق ، (2)آل إليه بعد البيع من البائع نفسه وحق ثابت للغير وقت البيع أ
طر المشتري ثبوت تكليف على المبيع لم يخ وأبطل سند ملكية البائع، أ والملكية، كما إذا فسخ أ

يطالب الغير  وحق شخصيا كحق المستأجر، أ وأ ،االرتفاقو  بوجوده سواء كان حقا عينيا كاالنتفاع
اكتملت و ينازعه في ملكية المبيع كأن يكون الغير واضعا يده عليه  وبرهن المبيع لدين مضمون به، أ

ائع في إنشائه، كأن يصدر قرار قد يكون التعرض ال دخل للبو  له مدة التقادم المكسب قبل انعقاد البيع،
بادر هذا و يكون بفعله، إذا باع العقار مرة ثانية إلى مشتري ثاني  وبنزع ملكية العقار قبل بيعه، أ

                                                 

 698المرجع السابق، ص  محمد حسنين، –1

رفع دعوى أخرى مثل في حق الالتعرض المادي ال يمكن أن يكون محل تعرض صادر من الغير، وفي هذه الحالة للمشتري  -2
      وقائع التعرض.                 دعوى وقف األعمال الجديدة...الخ حسب ظروف و دعوى منع التعرض وو  دعوى إستراد الحيازة

 .609المرجع السابق، ص  الوجيز في شرح القانون المدني، )عقد البيع (، خليل أحمد حسن قدادة، -
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شهره قبل المشتري األول فسارت له األفضلية طبقا لمبدأ األسبقية في التسجيل و األخير لتسجيل العقد 
 .(1)الشهرو 

االلتزام بدفع  ور التزامين على عاتق البائع، األول هضمان تعرض الصادر من الغييتضمن 
على و  ،الثاني االلتزام بضمان االستحقاق بتعويض المشتري إذا ما أثبت الغير ما يدعيهو التعرض، 

ليدفع ( 2)المشتري أن يخطر  البائع في حالة رفع دعوى قضائية من الغير حتى يتدخل في الخصومة 
له الحق في طلب إخراجه من الدعوى ليحل محله البائع و  ،الغيريرد على ادعاءات و هذا التعرض 

فاعه ويحول إاّل أّن الغالب أنه يبقى إلى جانبه حتى يراقب د ،لتفادي الحكم عليه بالمصاريف القضائية
حكم و فشل المشتري في رد االعتراض، و  ،، أما إذا لم يتدخل بالرغم من إخطارهمع الغير تواطؤهدون 

للمبيع وجب على البائع الضمان نتيجة تقصيره، إاّل إذا ثبت أن الحكم كان نتيجة  باستحقاق الغير
 .القانون المدني من 009خطأ جسيم صادر من المشتري طبقا لنص المادة  وتدليس أ وتواطؤ أ
بحسن نية أنه ال جدوى و يجوز لهذا األخير في هذه الحالة التصالح مع الغير إذا كان يعتقد و  

يرجع على البائع بضمان االستحقاق ما لم يثبت و  ،في المضي في الدعوى إلى النهاية من االستمرار
نشير و ، القانون المدنيمن  000هذا األخير أن الغير لم يكن على حق في دعواه حسب نص المادة 

 ءأداء شي وبدفع مبلغ من النقود أ ،بعضه وأن المشتري يستطيع توقي الحكم باستحقاق المبيع كله أ
قيمة ما أداه من شيء آخر مع مصاريف  ويكون البائع ملزم برد ما دفعه المشتري من نقود أو  ،آخر

 .من القانون المدني 000نص المادة الخصام عمال ب
فشل في الحصول على حكم و أما إذا قصر المشتري في إخطار البائع في الوقت المناسب، 

إنه ال يستطيع الرجوع على البائع بضمان نهائي برفض الدعوى االستحقاق المرفوعة من الغير، ف

                                                 

من المساكن لجماعة من المرشحين للملكية قبل تحرير عقد  االستفادةنشير إلى احتيال بعض المرقين العقارين بمنح مقررات  –1
              ن أنها مساكن مباعة ألشخاص آخرين لهم مقررات استفادة أيضا ويقبض تسبيقات منهم بالرغم م البيع على التصاميم،

العقد، السيما إذا كان  اكتتابلهذا على المشتري عدم دفع أي تسبيق إال بين يدي الموثق عند  عقود ملكية مسجلة ومشهرة،أو 
والكفالة المتبادلة لضمان هذه التسبيقات، المشروع وهمي،  وفي حالة عدم اكتتاب المرقي العقاري ضمان لدى صندوق الضمان 
صاحبة الترقية  احتيالي، التي كشفت عن و اوهذا ما صرحت به المكلفة باإلعالم والمنازعات على مستوى الصندوق السيدة مصطف

وعة على مشاريع العقارية "السمار" و"البرج"، كما  أكد السيد دهال مولود المدير العام للصندوق السابق عدم ضمان تسبيقات المدف
، 97/66/9770السنة الخامسة عشر، يوم األحد  0090نيات عقارية وهمية، راجع المقالين في جريدة الخبر العدد و التعأو وهمية 

 .   70الصفحة 

المتضمن قانون  90/79/9776المؤرخ في  78-76من القانون رقم  978إلى  680يتم التدخل في الخصومة طبقا للمواد  –2
 . 90/79/9776، الصادرة في 96ج ر العدد االدارية، ت المدنية واإلجراءا
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لك سيؤدي إلى رفض دعوى تدخل في الخصومة فإن ذ والتعرض إذا أثبت هذا األخير أنه ل
 .االستحقاق
في حالة فشل البائع في التنفيذ العيني برفع دعوى االستحقاق المرفوعة من الغير سواء تدخل  و

حكم  ولم يستطيع دفع التزامه بالضمان أو ون ذلك، د ولم يتدخل بالرغم من إخطاره أو في الخصومة أ
فإنه يكون ملزما  ،شخصي له على المبيع وبثبوت حق عيني أ وجزئه أ وللغير باستحقاق المبيع كله أ

طال العقد في حالة بيع سواء كان االستحقاق كليا ليكون له الخيار في هذه الحالة إما إب ،(1)بالضمان
ما يستحقه و س أن البائع قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع استرداد الثمن فسخه على أسا و، أملك الغير

ليشمل مبلغ التعويض  ،من القانون المدني 000طلب التعويض طبقا لنص المادة  وأ ،من تعويض
مصروفات و الكمالية و قيمة المبلغ وقت استحقاق المبيع مع قيمة الثمار إضافة إلى المصاريف الناقصة 

 ا لحقه من خسارة.مو تعويضه عما فاته من كسب و االستحقاق و دعوى الضمان 
 فإننا ،ما قد يضر بالمشتريحالة ثبوت تكاليف على المبيع ب فيو أ ،االستحقاق جزئياأما إذا كان 
بها هذا األخير لما أتم  علم و، حالة ما إذا بلغت الخسارة حدا من الجسامة بحيث لنميز بين حالتين

ال يفي بالغرض الذي قصد و  ،ي هذه الحالة لم يتم التزامه بالتسليم إاّل جزئيافيعتبر البائع ف العقد،
يطالبه و من ثم للمشتري أن يرد الجزء الباقي من المبيع إلى البائع و  ،تحقيقه من وراء إبرام عقد البيع

من  008، عمال بنص المادة (2)بالتعويض على أساس عدم الوفاء الكلي وفقا ألحكام االستحقاق الكلي
التكاليف  وأما إذا لم يبلغ االستحقاق الجزئي أ ،(3)يطلب فسخ العقد مع التعويض  والقانون المدني، أ

اختار المشتري استبقاء المبيع رغم الضرر، فال يكون له في هذه الحالة إاّل و هذا القدر من الجسامة  
بما فاته من كسب و  بيع،من ضرر بسبب نزع جزء من الممطالبة البائع بقيمة التعويض عما أصابه 

 .(4)العامة لحقه من خسارة وفقا لألحكامو 
       من القانون المدني، فإنه يجوز االتفاق على زيادة في الضمان 000برجوع إلى نص المادة 

غير أنه ال يجوز االتفاق ،(5)إسقاطه بشرط أن ال يتعمد البائع في إخفاء حق الغير واإلنقاص منه أ وأ

                                                 

 ،من القانون المدني المعدل والمتمم.008، 000، 009المواد –1

 لى من القانون المدني المعدل والمتمم.و الفقرة األ 000يعوض في هذه الحالة وكأنه استحقاق كلي حسب نص المادة  –2

 .686رح القانون المدني، )عقد البيع (، المرجع السابق، ص خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في ش–3
 . من القانون المدني 608المادة –4
بشرط أن  يجوز اإلتفاق بإسقاط الضمان بالنسبة لتعرض الصادر من الغير الذي يدعي بحق اإلرتفاقات الظاهرة على المبيع،–5

 الفقرة الثانية من القانون المدني . 000قا لنص المادة يكون المشتري على علم بهذه الحقوق اإلرتفاقية وقت البيع طب
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من القانون  006ان إذا كان االستحقاق راجعا إلى فعل البائع عمال بنص المادة على إسقاط الضم
 المدني.

االستحقاق للمشتري وفقا للقواعد العامة، و عليه فان المرقي العقاري ملزم بضمان التعرض و    
فإن البائع  006-60طبقا لنموذج عقد البيع على التصاميم المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم و 
ليست موضوع أي إجراء قانوني يحد و جزء من البناية موضوع البيع ملكيته كاملة  وصرح بأن البناية أي

مستمرة بعد و ليست مثقلة بأي رهن بما يسمح من تمكين المقتني من حيازتها حيازة هادئة و حق الملكية 
م التزامه وجب عليه التسليم، فإذا احترم تصريحه فإننا نستبعد تطبيق هذه األحكام أما إذا لم يحتر 

 كما نعتبره أخل بأخالقيات المهنة. ،قامت مسؤوليته العقديةو الضمان 
ملزم بالضمان كافة العيوب الظاهرة خالل سنة بعد التسليم المؤقت، كما  وإضافة إلى هذا فه   

يضمن العيوب الخفية التي تسبب في تهدم البناء خالل عشر سنوات بعد التسليم النهائي، بخالف 
من القانون المدني الذي  008ضمان العيوب الخفية المعروفة في القواعد العامة عمال بنص المادة 

لم  ول ويضمن العيوب الخفية التي تظهر في البناء خالل مدة سنة كاملة من يوم تسليم المبيع حتى 
ال يكون و من نفعه و متانته فيكفي أن تنقص من قيمة المبيع أو  إخالل بصالبته وتؤدي إلى تهدم البناء أ

ليس على علم به فإن لهذا العقد أحكام خاصة في ضمان حالة التهدم من خالل و ظاهرا للمقتني 
تغيرت وجهة نظر المشرع في تحديد مجال الضمان نتطرق لها بالتفصيل عند و الضمان العشري 

هيز بعد التسليم عناصر التجو لنتطرق لضمان حسن التنفيذ  تحديد مسؤولية المرقي العقاري العشرية،
 في إطار الضمانات الخاصة. 

 الضمانات الخاصة: –ب
بخالف الضمانات المفروضة على عقد البيع وفقا للقواعد العامة، فإن عقد البيع على    

كانت معروفة  التصاميم ينفرد بضمانات خاصة فرضها المشرع على المرقي العقاري بصفته بائعا،
تضمنها و  70-66أبقى عليها المشرع بموجب القانون رقم و  70-80بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 

 . 006-60العقد النموذجي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 
تتمثل هذه الضمانات، في إلزام البائع ابتداء قبل اكتتاب العقد، باكتتاب ضمان لدى صندوق    
ماته المهنية حتى يضمن المشروع التي سبق التفصيل فيها ضمن التزا الكفالة المتبادلة،و الضمان 
كافة التسديدات المدفوعة من قبل المشتري خالل مراحل اإلنجاز حتى التسليم أما بعد إتمام و العقاري 
ضمان حسن سير عناصر و تسليمه مؤقتا فإنه يلتزم بضمان كافة العيوب الظاهرة في البناء  و التشييد
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قبل تحرير و  ما يعرف بضمان حسن االنجاز، وي أالتجهيز القابلة لالنفصال بموجب الضمان السنو 
المتدخلين في االنجاز و المقاولين و محضر التسليم النهائي، عليه أن يطلب من المهندسين المعماريين 

يلزم نفسه باكتتاب تأمين على مسؤوليتهم العشرية التي فضلنا تأجيلها لحين التفصيل في مسؤوليته و 
االسترداد فضلنا التفصيل في ق التطرق لضمان إنهاء االنجاز و بلسو  المدنية في الفصل الموالي،

 عيوب عناصر التجهيز فيما يلي:و ضمان حسن االنجاز من خالل االلتزام بإصالح العيوب الظاهرة 
 :ضمان العيوب الظاهرة -1

شروع عن عيوب المبنى الظاهرة بمجرد خالفا للقواعد العامة التي تنهي مسؤولية صاحب الم  
فإن عقد البيع على التصاميم يتضمن ضمان العيوب  ،المقاول للعمل لرب العمل دون تحفظتسليم 

، وهذا الضمان ال لم يتحفظ المقتني على هذه العيوب مباشرة بعد التسلمو الظاهرة بعد التسليم حتى 
أوجد  قد، و (1)يستند لفكرة الخطأ كباقي الضمانات بل تستند اللتزام المرقي العقاري بتحقيق نتيجة 

 70-80من المرسوم التشريعي رقم 67فعمال بنص المادة  ،المشرع هذا الضمان منذ نشأة هذا العقد
ما يعرف بضمان  وأ ،)الملغى( كان عقد البيع على التصاميم يرفق بشهادة ضمان حسن االنتهاء

ي البناء التي يضمن بموجبها البائع كافة العيوب التي تظهر فو  ،الضمان السنوي وأ حسن اإلنجاز
ما يعرف  وأ ،خالل سنـة كـاملــة مـن التحريـر محضـر االجتماع المؤقت بانتهاء األشغال مـع تحفظ

هذا ما ،و (pv de réception provisoire avec réserve)بمحضر التسليم المؤقت مع احتياط
 .)الملغى( 70-80 من المرسوم التشريعي رقم 60يستفاد من نص المادة 

     70-66من القانون رقم  00أبقى على هذا الضمان عمال بنص المادة  لجزائريا المشرع إن  
ص على بالرجوع إلى العقد النموذجي فإنه نو  في إصالح العيوب الظاهرة في البناء، تهبالنظر ألهمي

يلتزم بتنفيذ األشغال و  ،يضمن البائع التنفيذ الجيد لألشغال »:ضمان حسن االنجاز حيث تضمن
ابتداء  يوما، )...(عناصر التجهيزات البناية في أجل حسن ل و/أقصد إصالح عيوب البناء ولضرورية ا

 من تاريخ إخطاره من طرف المكتتب.
محدد في اإلجراء المتعلق  وابتداء من تاريخ الحيازة كما ه ...سنة،إن هذا الضمان صالح لمدة   

 «التقنية األخرى.بتغطية االلتزامات المهنية و  لقةكل الضمانات المعتادة المتعو  بالحيازة المبين أعاله،

                                                 

، الملتقى الوطني 70-66الضمانات المستحدثة في بيع العقار على التصاميم على ضوء أحكام القانون رقم  ،ربيعة صبايحي – 1
 .06المرجع السابق،ص  ،9769فيفري  96، 90يومي  حول الترقية التعقارية في الجزائر واقع وأفاق،



323 
 

 والمالحظ عند استقراءنا لما جاء في العقد النموذجي أنه يقصد من ضمان حسن االنجاز ه 
 ،يخطر بهو ي ـااللتزام بإصالح كل عيب يتحفظ عليه المقتنو ضمان البائع للتنفيذ الجيد لألشغال 

 لـان بسنة على األقـلمشرع مدة الضمدد اـــقد حو يشمل هذا الضمان أيضا ضمان عناصر التجهيز، و 
هذا من خالل النقاط المتروكة و يمكن االتفاق على تمديد المدة ألكثر من ذلك دون تخفيضها،  و

عند الموثق المحرر لتحديد هذه المدة تبدأ احتسابها ابتداء من تاريخ الحيازة المثبت بموجب محضر 
ء ويحوزه حيازة هادئة بما يفيد أن المشتري تسلم البنا ،رق إليهكما سبق التطالذي اكتتب عقد البيع 

 ومستمرة.
سن االنجاز عليه فإن تاريخ تحرير هذا المحضر له أهمية في تحديد بداية سريان ضمان حو 

اعتبر هذه المدة هي نفسها مدة سقوط الحق في و دفع الرصيد المتبقي و التسلم و  إضافة إلثبات التسليم
لزامه باإلصالحو خطر البائع بتحفظه الضمان إذا لم ي غير أنه لم ينص على مدة تقادم لرفع دعوى  ،ا 

كما فعل في  تجاوز المدة المتفق عليها لذلك في العقدو قضائية تلزم البائع باإلصالح في حالة امتناعه 
 .(1)الضمان العشري

خاللها رفع بخالف التشريع الفرنسي الذي جعل مدة الضمان هي نفس المدة التي يمكن من 
انقضاء شهر بعد حيازة المشتري  وهي سنة تبدأ من تحرير محضر استالم األعمال أو قضائية،  دعوى

االلتزام بالمطالبة باإلصالح خالل و شترط حدوث العيب بعد التسليم ي و، ولهذا فه(2)للعقار مع تحفظ
ي نفسها مدة رفع الدعوى، هذا ما يقودنا إلى االعتقاد بأن مدة الضمان هو ،(3)سنة ألنها مدة سقوط

الخلل في اليوم األخير من سريان مدة الضمان فإنه ال  وبالتالي في حالة اكتشاف المشتري للعيب أو 
يستطيع رفع الدعوى في اليوم الذي يليه بصفته مستفيد من الضمان على أساس أن حقه فيها قد سقط 

 انتهاء المدة.و بسقوط 
في حالة و  ان،ـالل مدة الضمـر خـــل عيب يظهـلك يـعينع باإلصالح الـه يلتزم البائـعليو 

عجزه عن إصالحها، يقوم المشتري بإثبات العيب الظاهر بموجب محضر إثبات حالة  وه أـاعــامتن
لم ينص و يرفع دعوى يطالبه باإلصالح  بعد إنذار البائع،و  محرر من طرف المحضر القضائي،

ال  وبالتالي فهو بدال منه، و الح العيب على نفقة البائع المشرع على إمكانية أن يقوم المقتني بإص

                                                 

ثالث سنوات  فمدة الضمان العشري هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ تحرير محضر التسليم النهائي، وأجل رفع الدعوى هو -1
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 000و 000اكتشاف العيب، عمال بالمادتين أو من وقت حصول التهدم 

2-Roger Saint Alary , Corinne Saint Alary Houin ; op cit, p152 

3-Marianne Faure-Abbad;op cit , p 325. 
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نستبعد التنفيذ و  ،الوقتو بهذا يختصر اإلجراءات و  ،باإلصالح إللزامهيحتاج لرفع دعوى قضائية 
لهذا نقترح إضافة هذا الحل في و بالمقابل مادامت هناك إمكانية إلصالح العيوب على نفقة البائع، 

 حالة االمتناع. 
أجال لرفع الدعوى القضائية  والمشرع المصري، فإنه لم يحدد مدة ضمان العيوب الظاهرة أأما       

على  وبخصوصها، هذه األخيرة الموقوفة على تحفظ المشتري على العيوب التي تظهر في البناء أ
الخلل الذي يصيبه، لهذا يرى األستاذ سمير عبد سميع األودن أنه من باب األولى تطبيق نفس المدة 

عدم تقديم أي تحفظ خالل و هي سنة واحدة من وقت التسليم، و المقدرة في حالة ضمان العيوب الخفية، 
 .(1)تلك المدة، يعبر عن تنازل المشتري عن حقه في الرجوع على البائع بالضمان

عليه يكون و لم يتركها للقواعد العامة، و حسنا لما حدد المشرع الجزائري مدة حسن اإلنجاز 
م بإصالح العيوب الظاهرة التي يتحفظ عليها المشتري خالل سنة ابتداء من تاريخ تحرير البائع ملز 

، كما أنه حدد مدة إصالح هذه (2) محضـر التسليـم ما لم يتفق األطراف في العقد بجعل المدة أطول
 70-80تركها التفاق األطراف عليها في العقد، بخالف في ظل المرسوم التشريعي رقم و العيوب 

نحن نفضل تحديدها عند اكتشاف العيب حسب ما يستدعيه من و لملغى( فإنها لم تحدد هذه المدة )ا
حسب و وقت إلصالحها باالستعانة بخبير في حالة االختالف ألن إصالح العيب يحدد بعد اكتشافه 

ما يتطلبه من مدة إصالح فإذا ظهرت عدة عيوب جسيمة تتطلب وقت أكبر من العيوب و  درجته
 غير جسيمة.و  القليلة

بخالف المشرع الفرنسي الذي يرى بأن المقاول ،كما ألزم البائع باإلصالح لكل عيوب االنجاز
ليس البائع،هذا األخير يعتبر مستفيد من ضمان حسن و الملزم بضمان العيوب الظاهرة في البناء  وه

لزام المهندس و ؤوليته بذلك الذي يستطيع أن ينفي مسو االنجاز الملزم به المقاول المكلف بعملية البناء  ا 
التي و البائع ملزم بضمان عيوب المطابقة اتجاه المقتني و بالضمان إذا كان الخطأ ينسب لهذا األخير،
من  6-6809، فنص المادة (3)ليس عيوب في االنجازو تقتضي مخالفة للمواصفات المتفق عليها 

                                                 

 . 06،08المرجع السابق، ص دن،و سمير عبد السميع األ–1
منح مدة كافية حتى يتسنى  نرى أن الحكمة من تحديد مدة الضمان سنة كاملة على األقل من تحرير محضر التسليم هو -2

حفظ على العيوب الظاهرة في البناء وعلى كل خلل يكتشفه، فهذه المدة للمشتري بعد حيازة المبنى وتعاقب الفصول األربعة من الت
               الربيع  أوالشتاء أو تساعده على التحقق من عدم التأثر البناء بالعوامل المناخية، سواء التي يسببها فصل الخريف 

 لضمانها.الصيف، إضافة إلى وجود عيوب تحتاج لتوقيت كافي لظهورها، ومدة المعقولة أو 

3-Marianne Faure-Abbad;op cit , p p 321-322. 
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لعيوب الظاهرة فمدة تقادم دعوى عدم او القانون المدني الفرنسي تفرق بين عدم المطابقة الظاهرة 
سنة بخالف العيوب الظاهرة مدة سقوط الدعوى سنة غير أن هذا الفرق  07المطابقة تتقادم بمرور 

المؤرخ في  090-78لهذا بموجب القانون رقم و غير مبرر في وجهة نظر االجتهاد القضائي 
تعديل نص المادة المذكورة أعاله  هذا يقتضي،و أصبح لكليهما نفس األحكام القانونية 90/70/9778

 .(1)ليكون هناك توافق مع القواعد العامة
غير أننا نرى أن عيوب المطابقة ترتبط بمخالفة المواصفات المتفق عليها الممكن الكشف 

الفسخ  والتي تمنح المقتني حق إنقاص الثمن أو تتطلب الرجوع إلى القواعد العامة و عنها بمجرد التسليم 
تركيب عناصر و عويض، بخالف عيوب حسن االنجاز التي تكون نتيجة عيوب في البناء مع طلب الت

هناك عيوب ال يمكن الكشف واالستعمال و التجهيز التي منها ما يمكن الكشف عنها بمجرد التسليم 
منها من يحتاج لمرور فترة من الزمن بما يسمح لتعاقب الفصول ، و عنها إال باالستعانة بمتخصصين

 لهذا نحن مع ما توجه إليه المشرع الجزائري.،و بكشف عيوب االنجازوتغير الظروف المناخية األربعة 
المالحظ أيضا أنه لم يحدد المقصود بالعيب الظاهر، كما أنه لم يعطي معيار تفرقة بين 

 فما هي العيوب التي يضمنها البائع بموجب ضمان حسن اإلنجاز؟. والعيب الخفي، العيب الظاهر 
تلك العيوب  التي كان » ستاذ سمير عبد السميع األودن، العيوب الظاهرة بأنها : يعرف األ

فحص المبيع بعناية الرجل  أنه وكان يستطيع أن يثبتها بنفسه ل والمشتري يعرفها وقت البيع أ
شخص من  وه ،ويأخذ بالمعيار الشخصي  المتمثل في عناية الرجل العادي وعليه فهو ، (2)«العادي

ليس أقلهم إهماال، إاّل أّن المشتري جاهل للنواحي الفنية، مما قد و ناس ليس أكثرهم حرصا أواسط ال
عليه فإن كان يستطيع اكتشاف و معلوماته العادية، و يجعل العيب خفيا بالنسبة له، حسب حدود مهارته 

ر العيب الظاهر العيب أعتبر عيبا ظاهرا أما إن لم يستطع فيعتبر عيبا خفيا، أما التشريع الفرنسي يعتب
 .( 3)كل عيوب اإلنجاز التي يسهل على المشتري اكتشافها

لقد جرى العمل في الجزائر بالنسبة للسكنات الترقوية المدعمة على تحرير محضر بتسليم 
( متكونة من Contrôle techniqueاألشغال مع تحفظ بعد خروج لجنة مراقبة فنية متخصصة )

                                                 
1-Vivien Zalewski ;ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,p p 151-153-154-155. 

بق، دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، المرجع الساو سمير عبد السميع األ-2
 .00ص

 لى من القانون المدني الفرنسي راجع:و الفقرة األ 6809طبقا للمادة  –3
-Olivier Tournafond ;op cit, p.37 sect. 514. 
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اكتشافها إضافة إلى التأكد من و مشتري لمعاينة العيوب الظاهرة فنيون متخصصون برفقة الو مهندس 
في كل و للمواصفات المتفق عليها، و لرخصة البناء و مدى مطابقة اإلنجاز لتصميم المصادق عليه 

لزام و األحوال خالل مدة الضمان يمكن للمشتري االستعانة بخبرة مهندس معماري الكتشاف العيوب،  ا 
 للمواصفات المتفق عليها يعتبره غير مطابقو كل ما يتحفظ عليه المشتري عليه و البائع بإصالحها، 

لكن هل يجوز للبائع بصفته رب العمل اء وال يقبله، يعتبر عيبا ظاهرا، خلل يصيب البن وكل عيب أو 
 الرجوع على المقاول المتعاقد معه إلصالح العيوب الظاهرة وفقا للمسؤولية العقدية؟

المقاول بموجب و ى العمل في الجزائر على إبرام اتفاق بين رب العمل من الناحية العلمية جر  
من تكلفة المشروع على سبيل  %0عقد الصفقات العمومية على اقتطاع نسبة من الضمان تقدر ب 

( عند التسليم المؤقت للعمل على أن تبقى المبالغ المخصومة في Retenue de garantieالضمان )
عند انتهاء هذه المدة ،و خلل في البناء وكاملة تحسبا لظهور أي عيب أ يد رب العمل خالل مدة سنة

إاّل أّنه تم  ،بعد تحرير محضر التسليم النهائي لألعمال ،يسترجع المبلغ المدفوع على سبيل الضمان
 70/66/6886المؤرخ في   000-86تقنين هذا العرف المهني بموجب المرسوم التنفيذي رقم

إاّل أّن نص  ،(1)900-60المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،العمومية المتضمن تنظيم الصفقات
تنص على تحول كفالة حسن التنفيذ إلى كفالة  900-60من المرسوم الرئاسي رقم  606المادة 

هذا ما ينطبق على عقد البيع على التصاميم الذي ،و الضمان إذا كانت الصفقة تحدد أجل للضمان
 حدة ابتداء من تاريخ تحرير المحضر المؤقت بتسليم األعمال مع احتياط.يحدد هذه المدة بسنة وا

 % 0بنسبة كأصل عام الضمان  مبلغ900-60من المرسوم الرئاسي رقم  600تحدد المادة  
، أي حسب قيمة المشروع، (2)أهمية الخدمة الواجب تنفيذهاو من مبلغ الصفقة حسب طبيعة  % 67و

 .(3)ر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقةعلى أن تسترجع كليا في مدة شه

                                                 

 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  600المادة –1
من المرسوم الرئاسي  660وتحدد نسبة واحد بالمائة في حالة المنصوص عليها في المطات من واحد إلى أربعة من المادة  -2

لى من و شغال التي ال تبلغ الحد المنصوص عليه من المطة األخمسة بالمائة في حالى صفقات العمومية لألأو ،900-60رقم 
من نفس المرسوم ويمكن أن تكون اقتطاعات حسن التنفيذ بنسبة خمسة بالمائة من مبلغ كشف األشغال بديال لكفالة  660المادة 

من نفس المرسوم، ويشترط أن يتضمن دفتر الشروط هذه العملية،  609لحاالت المنصوص عليها في المادة حسن التنفيذ في ا
الفقرة  600ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان،لدى االستالم المؤقت للصفقة .المادة 

 الثالثة من نفس المرسوم الرئاسي.

 .900-60من المرسوم الرئاسي رقم  600راجع نص المادة –3
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اإلشراف بالتضامن مع و المكلف بالرقابة و في كل األحوال يسأل البائع بصفته رب العمل   
تهدم خالل مدة الضمان، كونهم  والمهندسين المعماريين عما يصيب البناء من عيوب أو المقاولين 

المسؤول عن سؤ  ومان كونه القائم بعملية التشييد فهالمقاول ملزم بالض،و ملزمون بتحقيق نتيجة
عن تقصير في عملية اإلنجاز، أما المهندس مسؤول على أخطائه في و استخدام المواد األوليـة 

       لل ــخ وات في البناء أـــر عن هذا من تصدعـا ينجـم و،  ةـه الخاطئـفي استشارات وم ـالتصمي
أن المشرع الجزائري لم يشترط جسامة  جزئيا،وحيث م البناء كليا أوإلى تهد التي قد تؤديو عيوب، وأ

 فهل يمكن اعتبار عدم المطابقة عيبا ظاهرا ؟  ،لم يحددهو العيب الظاهر 
ال تتم حيازة » التي تنص: 70-80سوم التشريعي رقم من المر  60عند استقراءنا لنص المادة  

عد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون جزء من بناية من المشتري إاّل ب وملكية بناء أ
 لشهادة المطابقة أثر إعفائيو غير أنه ليس لحيازة الملكية  68/69/6887المؤرخ في  98-87رقم 

ال من ضمان حسن اإلنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في من المسؤولية المدنية المستحقة، و 
رع بين المطابقة وضمان حسن االنجاز في شومن هنا فرق الم ،«احدةالترقية العقارية خالل أجل سنة و 

لم يتضمن نفس الحكم إال على عقد البيع  70-66عقد البيع على التصاميم لكن أحكام القانون رقم 
من باب األولى أن ينطبق على البيع و القانون نفس الفقرة الثالثة من  98المادة بعد االنجاز في نص 
شهادة المطابقة ال تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد و غير أن الحيازة »تنص: على التصاميم حيث

ال من ضمان اإلنهاء الكامل ألشغال اإلنجاز التي يلتزم بها المرقي و يتعرض إليها المرقي العقاري،
 «العقاري طيلة سنة واحدة.

د منها عدم االلتزام يقصمن النصين نستخلص نية المشرع الذي يفرق بين عدم المطابقة الذي  
التي على أساسها يطلب الحصول على شهادة و التعمير و قواعد البناء و الرخص الممنوحة و  بالتصميم
التي يمكن للمشتري و التي تركها للقواعد العامة و بين عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها و المطابقة 

، االنجاز تقضي احترام مواصفات العقد اعتبارها عيوبا يطالب المرقي العقاري بإصالحها مدام حسن
ترك المجال مفتوح،كما لم يشترط جسامة العيب الظاهر  والمشرع لم يحدد مفهوم العيوب الظاهرة فهو 

عليه كل عيب يتحفظ عليه المقتني ملزم البائع بصفته صاحب المشروع بإصالحه خالل ،و إلصالحه
عقد البيع بعد االنجاز حدد مدة الضمان بسنة  غير ما شد انتباهنا أن في،األجل المحدد في العقد

 واحدة ال أكثر بخالف عقد البيع قبل االنجاز .
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عدم المطابقة ال يمنع من أن البناء صالح للسكن، غير أن العيوب الظاهرة قد تهدد متانته و 
 وعليه فهو بحيث ال تتوفر فيه شروط السكن المطلوبة،  ،تجعله غير صالح لما أعد لهوصالحيته،و 

( Désordreالتزام مستقل عن االلتزام بالضمان السنوي، بخالف المشرع الفرنسي الذي استعمل لفظ )
المتضمن  70/76/6806المؤرخ في  69-06من القانون رقم  6089في الفقرة الثانية من المادة 
             التنظيم ويعني النظام أو  (Ordreلفظ مركب من مقطعين أصلي ) وهو القانون المدني الفرنسي، 

بحيث إذا اتصل  ،تعني في اللغة الفرنسية التضادو ( désتضاف إليها ) ،التنسيق والترتيب أ وأ
الفرنسيون  يرى الشراحعدم التنسيق،و  نى عدم التنظيم أوبالكلمة في أولها اختلف المعنى ليصبح بمع

دليل على رغبة  وه و أن استعمال هذا اللفظ جاء ليعبر عن الخلل الذي يقع في إنشاء األعمال،
عموم المطلق و ،(1)ضمان إتمام اإلنجازو المشرع في تصميم قرينة للمسؤولية ليشمل الضمان العشري 

حتى خالل سنة، و حين التسليم و أ ( يدخل كل ضرر قبلTous les désordresلعبارة كل إخالل )
طالما إذا كانت المطابقة،دم األمر الذي دفع بعض الشراح الفرنسيون إلى مّد هذا الضمان ليشتمل ع

 .(2)هذه األخيرة غير ظاهرة عند تسليم األعمال
 Philippe Malinvaud et)وفليب جزتاز لينفود ين فليب ماغير أن كل من األستاذ   

Philippe Jestez عيوب اإلنجاز، فاألول يكون عند مخالفته لما أتفق و ( يفرق بين عدم المطابقة
بقة قد تؤدي بالرغم من أن عدم المطا ،يكون ناجم عن عيوب في تشيد البناءعليه في العقد، أما الثاني 

بالتالي ظهور عيوب قد ينجم مثال عن عدم احترام المقاييس الهندسية، غير و ، إلى عيوب في اإلنجاز
فتقادم المطابقة يكون خالل مدة ثالثون سنة من إتمام  ،أنهما يختلفان في مسألة تقادم الضمان

 ال يمكن أن ندخل عيبوعليه ، (3)الف مدة ضمان العيوب الظاهرة المقدرة بسنة واحدة اإلنجاز، بخ
 ما لم يثبت القوة القاهرة  ،يعتبر رب العمل مسؤوال عن هذه العيوبو المطابقة ضمن العيوب الظاهرة،

 .(4)للعيوب الظاهرة عند التسليم والقبــول المشتري لعدم المطابقة أ وأ
حكام الضمان، فهي تتعلق الجزائري أنه يضفي صفة القواعد اآلمرة على أ ما يميز التشريع   
الموافق للنص السابق  70-66من القانون رقم  00هذا ما يستفاد من نص المادة و ، العام بالنظام

بحيث يعتبر كل بند في العقد يكون الغرض  70-80من المرسوم التشريعي رقم  66الملغى المادة 

                                                 

 .6706، 6707المرجع السابق، ص  عبد الرزاق حسين يسن، –1
 .600المرجع السابق، ص  محمد شكري سرور، -2

3– Philippe Malinvaud , Philippe Jestez ;op cit , p p 364-365-369 

4–Ibid. ,p 367. 
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عليه فإن ظهور أي عيب و من الضمانات الممنوحة قانونيا باطال، و من المسؤولية أالحد  ومنه إلغاء أ
تحت  يعدل فيه نظرا ألهميته ولم يغير المشرع هذا الحكم أو  ،في البناء يوقع المسؤولية على البائع

 .الجزائيةو طائلة قيام مسؤوليته المدنية 
مة في البناء على عاتق المشتري عيوب المواد المستخد ويقع عبء إثبات عيوب البناء أ    

غير أن نص هذه المادة  ،صالحها خالل األجل المحدد في العقد،إى أثبت ذلك كان البائع ملزما بمت
، (1)جسامتهو لم يشر إلى إمكانية زيادة في مدة اإلصالح المنصوص عليه في العقد بقدر نوع العيب 

مسؤولية  القيا أدى إلى حدوث هذا العيب انتأجنب سببا وأما إذا أثبت البائع دليل على أن القوة القاهرة أ
، والمفروض أن المقتني ال يمكن أن (2)ما عدى هذا فالمسؤولية مفترضة فيه إلى أن يثبت العكس

 .(3)يطلب فسخ العقد أو انقاص الثمن طبقا للقواعد العامة إذا التزم المرقي العقاري بإصالح العيب
 : هيزبضمان عناصر التج االلتزام-2

تعتبر ضمان عناصر التجهيز من بين ضمان حسن االنجاز إضافة لضمان العيوب الظاهرة     
عليه هناك ضمان و العقد النموذجي لبيع على التصاميم و من القانون المدني  00عمال بنص المادة 

يدخله المشرع الفرنسي ضمن و  ،حسن سير عناصر التجهيز في البناية متصل بالضمان السنوي
المتضمن  78/76/6806المؤرخ في  69-06ن عقد المقاولة بموجب قانون رقم مانات الناتجة عالض
بمعيار  ،األعمال الكبيرةو ، بعد أن استبدل معيار التفرقة بين األعمال الصغيرة ن المدني الفرنسيالقانو 

العناصر ، فإذا كان العيب يدخل ضمن (4)الوظيفة التي يؤديها كل عنصر من عناصر العمل المشيد
التكوينية التي تؤدي الوظيفة تشيدية فإنها تخضع للضمان العشري، أما إذا كان يندرج ضمن عناصر 

ضمان كفاءة أداء هذه  وهو ، (5)التجهيزإلعداد فإنها تخضع لضمان حسن سير عناصر او التجهيز 
مع  بل لالنفصالالتي تشكل جسما غير قاو  ط بها أداؤها في العقار المشيد،العناصر لوظائفها المنو 

                                                 

إنقاص في مدة اإلصالح أو العقد شريعة المتعاقدين، فإذا اتفق على زيادة  أنّ  برأينا أنه يجب احترام القوة الملزمة للعقد، إالّ  -1
ن كنا نرى أن هذه المسألة نسبية تقدر حسب جسامة العيب وما يتطلبه من مدة  المحددة في العقد، فال إشكال في ذلك، وا 

الف يمكن اللجوء إلى خبير يقدر الوقت الالزم إلصالحه، وبالتالي ال يمكن تقديرها عند تعاقد بل عند حدوث العيب، وفي حالة خ
 لمنع المماطلة والتأخير في تنفيذ هذا اإللتزام.

الت البناء والمنشآت الثابتة بعد إنجاز العمل وتسلمه، بدون رقم طبعة،   او ل والمهندس في مقاو مسؤولية المق محمد جابر الدوري،–2
 .800، ص 6860لسنة  الباب الشرقي، ت عشتار،بغداديسفو امطبعة  و 

3 - Vivien Zalewski ;ventes d’immeubles à construire ou à rénover ,op cit,p021  .  

 .988المرجع السابق،ص  ،شعبان عياشي –4
  90كتاب  الملتقى الوطني حول الترقية العقارية يومي  مسؤولية المعمارين بين القواعد العامة والقواعد الخاصة،، ويس فتحي –5
 .980، المرجع السابق،ص 9769ي فيفر  96و



331 
 

السياج...الخ، وهذا ما يؤكده األمر المؤرخ في  أو لهيكلا أو ساساأل أعمال المنافع العامة أو
، ويستطيع رب العمل بصفته مستهلك لعناصر التجهيز الرجوع على الصانع بضمان 76/78/9770

 .(1)العيوب الخفية طبقا للقواعد العامة
 666كانية انفصال عناصر التجهيز، حيث تنص المادة قد أخذ المشرع الجزائري بمعيار إم  

يعطى الضمان المشار إليه » المتعلق بالتأمينات: 90/76/6880المؤرخ في  70-80من األمر رقم 
أعاله أيضا األضرار المخلة بصالبة العناصر الخاصة بتجهيز بنيابة ما، عندما تكون  606في المادة 

 التغطية.و اإلحاطة و الهيكل  و وضع األساس و ات التهيئة هذه العناصر جزءا ال يتجزأ من منجز 
   تفكيكه  هيز ال يمكن القيام بنزعه أوــــاص بالتجـــــنصر خــــل عــن اإلنجاز كــويعتبر جزء ال يتجزأ م

 .«حذف مادة من مواد اإلنجاز استبداله دون إتالف أو أو
صة بتجهيز بناية للضمان العشري يخضع األضرار المخلة بصالبة العناصر الخا وعليه فهو  

ووضع األساس والهيكل واإلحاطة مع منجزات التهيئة ،عندما تشكل جسما واحدا غير قابل لالنفصال
بمفهوم  يمكن فصله عن األجزاء المنجزة،و كذا عناصر التجهيز التي تعتبر جزءا الو التغطية، و 

حذف مادة من مواد  وفصال دون إتالف أالمخالف لنص هذه المادة فإن كانت هذه العناصر قابلة لالن
هذا اإلنجاز، فإنها ال تخضع للضمان العشري بل هي مغطاة بضمان حسن سير عناصر 

البد من توفرها حتى يلتزم البائع بهذا الضمان ثم يرجع على وبالتالي نستخلص ثالث شروط التجهيز،
 تركيبها حسب مسؤوليته، نلخصها كما يلي:  ومن قام بتجهيزها أ

 اإلنشائية. وأن يكون عنصر تجهيزي ال يدخل ضمن العناصر التكوينية أ -6
 جزء من البناء محل اإلنجاز موضوع البيع. وأن يتصل هذا العنصر بالبناء أ -9
 حذف مادة من مواد هذا اإلنجاز. وأن يكون هذا العنصر قابال للفصل عن البناية بدون إتالف أ -0

يخضع للضمان العشري، أما ما يتفق معها فإنه مغطى  وهكل ما يخرج عن هذه الشروط، ف 
تجهيزات اب، الشبابيك، القواطع، العدادات و بموجب ضمان حسن سير عناصر التجهيز، مثل األبو 

 المكيفات... الخ.و اإلنارة،

مكتفيا بإخضاع  ،دقيقو المالحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم هذا االلتزام بشكل واضح 
لزام البائع بإصالحها خالل األجل المتفق عليه في و  ،قابلة لالنفصال لهذا الضمانعناصر التجهيز ال ا 

عليه يكون البائع ملزم بالضمان و  ،تحديد لمدته ودون تفصيل في السبب الموجب للضمان، أ ،العقد
                                                 

1-Marianne Faure-Abbad, op cit,p p 263 
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لقصر كفاءة أدائها بالشكل المطلوب، مما يجعل  وأ ،في حالة عجز هذه العناصر عن أداء وظيفتها
متانة البناء، كون هذه و دون أن يرتقي إلى تهديد سالمة ، (1)نى غير صالح للغرض المخصص لهالمب

 األخيرة مغطاة بموجب الضمان العشري في حالة التهدم.
بنفس المدة المخصصة و يخضع ضمان عناصر التجهيز لنفس مدة ضمان العيوب الظاهرة  
مدة سنتين تبدأ من تاريخ التسليم ال يمكن  بخالف المشرع الفرنسي الذي يحدد كحد أدنى ،لإلصالح

من  6089، في نص المادة (2)اإلنقاص منه، لكن يبقى من حق األطراف تطويل المدة باتفاقهما 
 .(   3)القانون المدني الفرنسي

 عوى ضمان حسن سير عناصر التجهيز،كما أنه لم يحدد مدة سقوط حق المشتري في رفع د  
دة لضمان، فعلى المشتري رفع دعوى قضائية قبل سقوط هذه المدة، أما في عليه إذا حدد األطراف مو 

حالة عدم االتفاق فإنه يبقى من حقه بصفته خلفا خاصا للبائع ينتقل إليه الحق في الضمان بانتقال 
استبدال عناصر التجهيز التي تثبت عدم كفاءتها خالل المدة المتفق  والملكية إلزام البائع باإلصالح أ

 .(4)المسؤولية العقدية يبقى للبائع حق الرجوع على المسؤول عن طريقو  ،اعليه
المشرع خص هذه الضمانات للبيع على التصاميم دون عقد حفظ الحق كون هذا األخير   

ال ينقل الملكية للمقتني إال بعد إبرام عقد البيع بخالف البيع على التصاميم و يرتب اللتزامات شخصية 
غير أنه بالرجوع  ،مما يوجب مثل هذا الضمان يستفيد البائع من دفعات المقتني،و  فإنه ينقل الملكية

في فقرتها األخيرة فإنها تخضع كل عملية بيع عقار مبني من  70-66من القانون رقم  98إلى المادة 
حسن و طرف المرقي العقاري في إطار البيع بعد االنجاز لهذه الضمانات بدءا من ضمان المطابقة 

بالتالي بمجرد إبرام عقد البيع و  ،الضمان العشري للمتدخلين في عملية التشييدو از لمدة سنة كاملة االنج
لهذا لم ندرجها ضمن و نقل ملكية العقار المحجوز لصاحب حفظ الحق يستفيد من هذه الضمانات و 

 االلتزامات المترتبة على عقد حفظ الحق كونها تترتب بعد تحرير عقد البيع .
ذه الضمانات لم تعد تقتصر فقط على البيع على التصاميم بل تشمل أيضا البيع بعد عليه هو   

برأينا هذا و )الملغى(، 70-80االنجاز خالفا لما كان منصوص عليه في ظل المرسوم التشريعي رقم 
 منطقي فالضمانات المترتبة في القواعد العامة في إطار عقد البيع ال توفر الحماية القانونية الكافية

                                                 

 .668محمد شكري سرور،المرجع السابق، ص  -1
2- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary Houin ; op cit,p 154. 

 .6770عبد الرزاق حسين يسن، المرجع السابق، ص -3
4-Marianne Faure-Abbad ;op cit,p 524.  
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تحمل المقتني تبعة الهالك فحين الضمانات الخاصة و  ،لمقتني هذا العقار المبني السيما بعد التسليم
 االنجاز التي تعود لخطأه،و عيوب عدم المطابقة و تجعل البائع يتحمل تبعة الهالك خالل مدة الضمان 

 القوة القاهرة. وخطأ الغير أ والمسؤولية مفترضة فيه ما لم يثبت مسؤولية المقتني في ذلك أو 
نهائه قبل األجل المحدد للتسليم مطابقا للرخص و في كال عقدين يلتزم البائع بالبناء     ا 

ال يخالف قواعد االلتزام بحسن االنجاز بما و  للمواصفات المحددة مسبقا،و  ،التصاميم المصادق عليهاو 
 اري، وتحمل المسؤولية المهنيةعقالمواصفات المعمارية المطلوبة لتنفيذ المشروع الو  البناء والتعمير

العقاري بتحديد الملكية كما يلتزم المرقي  عقد البيع،رية المترتبة عن عملية االنجاز و العشو العقدية و 
تسير العقار لمدة سنتين بعد تحرير عقد البيع للمحجوز و يلتزم بإدارة و األعباء المترتبة عليها و  ةكالمشتر 
تأينا الشتراك كال العقدين بهذه االلتزامات ار و ، ع على التصاميمالبياكتمال نقل الملكية في  وله أ

 الموالي. التطرق إليها معا في المبحث
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 المبحث الثاني
 االلتزامات المشتركة بين عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم

ى التصاميم بالبناء يلتزم المرقي العقاري سواء في إطار عقد حفظ الحق أو البيع عل          
تمامه قبل التاريخ المحدد للتسليم بهدف إيجاد محل العقد، فيتمكن بمجرد إنهاء االنجاز بتحرير عقد  وا 

أما  البيع وتسليم الملكية للمقتني طبقا لما هو متفق عليه عند حجز العقار بموجب عقد حفظ الحق،
ترام آجال انجاز كل جزء من المبنى خالل إذا أبرم الطرفين عقد البيع على التصاميم فهو ملزم باح

المدة المحددة في العقد حسب تطور االنجاز والمقابلة لكل قسط مدفوع من المقتني والذي يسمح 
كمال االنجاز بصفة نهائية قبل األجل المحدد للتسليم تحت طائلة تنفيذ  بانتقال الملكية بالتدريج وا 

 م.عقوبات المالية في حالة التأخر في التسلي
بالرجوع إلى نموذج عقدي حفظ الحق والبيع على التصاميم فإن المرقي العقاري يلتزم           

بتحديد األمالك المشتركة واألعباء المترتبة عنها حسب نصيبه في هذه الملكية، ويلتزم بتسليمه نظام 
بموجب عقد موثق  88-60الملكية المشتركة المحررة وفقا للنموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 

، مع ضرورة انجاز محالت خاصة إلدارة (1)من هذا المرسوم  78يسجل ويشهر عمال بنص المادة 
هذه األمالك ومسكن البواب والسعي إلدارتها لمدة سنتين ابتداء من بيع أخر جزء من البناية المعينة 

 .(2)لحين تحويل إدارتها لألجهزة التي عينها المقتنون 
سم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أوله االلتزام بالبناء والتسليم خالل األجل لهذا سنق   

دارة العقار لمدة سنتين ابتداء من  المتفق عليه أما الثاني نخصصه لتحديد نظام الملكية المشتركة وا 
 بيع آخر جزء من البناء.

 
 
 
 

                                                 

المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، المحدد لنظام الملكية  70/70/9760المؤرخ في  88-60المرسوم التنفيذي رقم  –1
 .68ص  ،9760/ 68/70الصادرة في 60ج ر العدد 

 .88-60من المرسوم التنفيذي رقم  78 -70-70-70المواد  –2
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 المطلب األول
 يهااللتزام بالبناء والتسليم خالل األجل المتفق عل

كماله قبل األجل المحدد لتسليمه بهدف إيجاد محل            يقصد بااللتزام بالبناء هو انجاز البناء وا 
العقد وتسلم البناية من قبل المقتني بما يحقق سبب التعاقد الذي يكمنفي الحصول على ملكية السكن 

مام االنجاز وما يرتبه من أثار في واالنتفاع بها، وعليه أركان عقد البيع قبل االنجاز ال تكتمل إال بإت
شرع اعتبره عقد مكتمل األركان منذ إبرامه بالنظر رغم ذلك الم تحقق وجود محل العقد ودافع التعاقد،

، وهذا الذي يدفعنا للتساؤل كيف يمكن اللتزام للضمانات الممنوحة لمقتني السيما ضمان إنهاء االنجاز
حيث ال  ا عدم تأجيل نقل الملكية لحين تواجد المحل،مضاف لزمن أن يكون محقق الوجود؟ ولماذ
وال يمكن المطالبة بالثمن المستحق وال يمكن احتساب  يمكن تسلم البناية دون اكتمالها بصفة نهائية،

 مدة الضمان؟
لإلجابة على هذه التساؤالت ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في أوله لتحديد           
م بالبناء وعالقته في إيجاد محل العقد أما النقطة الموالية نخصصها لاللتزام بالتسليم خالل االلتزا

 األجل المحدد في العقد .
 الفرع األول

 االلتزام بالبناء وعالقته بإكمال محل العقد
، تتضمن (1)بالرجوع إلى القواعد العامة فإن محل العقد هو العملية القانونية المراد تحقيقها  

محل التزام المشتري دفع  محل التزام البائع نقل ملكية المبيع، وفتزامات متقابلة لكال الطرفين، ال
 ، فما هو محل االلتزام في عقد البيع قبل االنجاز؟(2)الثمن

 تحديد محل االلتزام بالبناء: -أوال
ر قد استخلصنا مما سبق أن محل عقد حفظ الحق هو حجز عقار لم يتم انجازه أو هو طو  

االنجاز بهدف ضمان انتقال ملكيته بعد بيعه عند إتمام انجازه، ومن هنا وجب على المرقي العقاري 

                                                 

، دار النهضة العربية 6868والسبب في العقد، بدون رقم طبعة لسنة مفهوم المحل  ن المحاسنة،امحمد يحي عبد الرحم - 1
 .90القاهرة مصر، ص 

        السنهوري، الوسيط في القانون المدني، ) العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة(، المجلد أحمد  عبد الرزاق - 2
 .686ص الجزء الرابع، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان،ول األ

- J. Poly , C. Dupouy ;Précis de droit civil , année 1967, Dunod, Paris, p. 238 sect. 30. 
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ومضمون نموذج حفظ الحق  70-66من القانون رقم  06و 90االلتزام بالبناء عمال بنص المادتين 
الملكية لحين فهوال يخالف القواعد العامة مدام يؤجل نقل  006-60المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 

نهاء عملية االنجاز على أكمل وجه وهو يقع على بناء أو جزء من البناء.   تواجد المحل وا 
أما عقد البيع على التصاميم، هو بيع يقع على عقار في طور اإلنجاز، ال يزال في مرحلة  

، والبائع ملزم بنقل التشييد، فالبائع ملزم بنقل ملكيته للمشتري، بالمقابل يلتزم هذا األخير بدفع الثمن
 Doubleملكية األرض محل التشييد إضافة إلى العقار محل اإلنجاز أو البناية، فهو بيع مضعف)

vente)(1)وما يميز هذا العقد أن األرض ملكا للبائع ينقلها (2)، إاّل أنهما يمثالن المحل لعقد واحد ،
لة البناية الجماعية على الشيوع، وقد ال للمشتري في حالة البناية الفردية، ولجماعة المالكين في حا

يملك البائع الوعاء العقاري محل اإلنجاز، فينقل الحقوق العينية التي تقع على العقار، فقد أخذ بنفس 
، أما البناية طور التشييد، (3) ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في عدم اشتراط ملكية العقار محل االنجاز

، إاّل أّنه ملزم بنقل ملكيتها للمشتري، فماذا يقصد بالعقار محل اإلنجاز فهي غير موجودة عند التعاقد
 الملزم بنقل ملكيته  وبإيجاده ؟

)الملغاة( والتي  70-80من المرسوم التشريعي رقم  79بخالف ما تضمنته نص للمادة  
ر بمعنى حددت محل العقد في األمالك العقارية دون تحديد ألنواعها، هل تشمل الفضاء غير العام

األرض، أم البناء المشيد بغرض السكن أو لممارسة نشاط آخر، أو المنشآت الثابتة ؟، فإن نص المادة 
( وعليه نستبعد النوع األول les bâtimentsمحل العقد يشمل البنيات ) 70-66من القانون رقم  96

فما هو المقصود  الحق،واألخير، فالبيع يرد على بناء أو جزء من البناء، بنفس محل حجز عقد حفظ 
 بالبناء؟
مجموعة من مواد سواء من الحجارة أومن » يرى الدكتور علي علي سليمان بأن البناء هو:  
ومن الخشب أومن الحديد أومن الطين، شيدها اإلنسان فوق األرض أوفي باطنها،  واتصلت  أ الطوب

 . (4)«رها ودوامهاباألرض اتصال القرار مهما كان الغرض من إنشائها، ومدة استقرا

                                                 
1- Jean Bernard Auby, Hugues Périnet Marquet ;op cit,p 121. 

  المرجع ، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية سمير عبد السميع األدون، -2
 .69، ص السابق

3-MoniqueBaraton Hdeffinger ;op cit , p. 07 sect. 81. 

     علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة بدون  -4
 .667الجزائر، ص بن عكنون سنة، ديوان المطبوعات الجامعية 
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المقصود بالبناء هو كل شيء متماسك من » عرفها الدكتور عبد الناصر توفيق العطار:  و
صنع اإلنسان واتصل باألرض اتصال القرار، قد يكون هذا االتصال مباشرا كالبناء على سطح 

لوي متصل األرض أو بعمل أساسات فيها، وقد يكون غير مباشر كبناء حجرة أو جدار في الدور الع
 .(1)«باألدوار السفلى ثم باألرض اتصال القرار

( البنـايات ضمن J.Poly et C.Dupouyكمـا صنـف كل مـن األستاذيـن بـولين، ودبـوني )
 .(2)العقار بطبيعته، فهي عقارات ثابتة ال يمكن نقلها

منها كل  منشآت ثابتة، يخرج» يرى األستاذ سمير عبد السميع األودن أن البنايات هي:  و 
شيء غير ثابت أي المنقوالت المنشأة على األرض وكل ما يتصل بها كعنصر الحق مثل الحدائق 
المكملة للفيالت أو المساحات الخضراء المحيطة بالعمارات، وينضم إليها الطرق الواصلة للفيالت 

أدواته فكانت والعمارات والمباني، والمنشآت قبل تشيدها في األرض كانت جملة من مواد البناء و 
فكل شيء » ،(3)«منقولة، وال تصبح عقارا إاّل إذا شيدت فاندمجت في األرض وأصبحت ثابتة مستقرة 

مستقر بحيز ثابت فيه ال يمكن نقله دون تلف فهو عقار ومحل العقد في عقد البيع تحت اإلنشاء 
         و الصناعي أو لالستغالل التجاري أ مهما كان أوجه االستغالل سواء كانت مخصصة للسكن

 .(4)«أو الزراعي أو الرياضي 
من القانون المدني، كونها مستقرة  860والمشرع الجزائري يعتبر البناءات عقارات طبقا للمادة  

-86من المرسوم التنفيذي رقم  09في حيز ثابت ال يمكن نقلها بدون تلف، وبالرجوع إلى المادة 
اعد التهيئة والتعمير والبناء، فقد عرفت العمارات ذات المحدد لقو  96/70/6886المؤرخ في  600

...المحالت التي تستعمل للسكن ليل نهار ما عدا المساكن المعدة » االستعمال السكني بأنها : 
للحياة الجماعية مثل الفنادق والداخليات والمستشفيات والمالجئ والمدارس والمحالت المخصصة 

سكان فيها ولو جزئيا على األقل في نفس مجموعة الغرف المخصصة للحياة المهنية عندما ال يتم اإل
فإن هذه البناءات تكون  70-66الفقرة الثانية من القانون رقم  60وعمال بالمادة « للحياة العائلية...

                                                 

 .78سنة، مطبعة السعادة، مصر، ص   أوالناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني، بدون رقم طبعة  عبد  -1
2 - J Poly et C. Dupouy ;op cit; p 88 . 

المرجع السابق، سمير عبد السميع األدون، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، –3
 .67ص 

 .78نفس المرجع، ص   -4
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محال ذات استعمال سكني أو مهني أساسا أو محال مخصصة إليواء نشاط حرفي أو تجاري بصفة 
 عرضية.  
المشرع الجزائري من خالل نص هذه المادة واالمتيازات التي يمنحها في مجال المالحظ أن   

المحالت السكنية  أصبح يتجه للتفريق الذي اتجه إليه التشريع الفرنسي الذي خص البيانات ذات 
 secteurاالستعمال السكني بحماية خاصة وضمانات قانونية صارمة، فيما سماه بالقطاع المحمي)

protégéف النوع الثاني من البنايات المخصص لمزاولة النشاطات المهنية والتجارية، بحيث (، بخال
على أساس أن الصناع  ،(1)(secteur libreجعل هذه الضمانات غير ملزمة في إطار القطاع الحّر)

مكانيات للدفاع عن حقوقهم ، األمر الذي يدفعهم للتحايل باقتناء محالت ذات (2)والتجار لهم خبرة وا 
عمال سكني، ثم تحويلها لمحالت مهنية وتجارية قصد االستفادة من الضمانات المقتصرة على است

ثبات وجهة (3)القطاع المحميّ  ، ومما يصعب مهمة  القاضي في البحث عن نية المشتري وا 
 االستعمال.

الملزم البائع كما قد يلتزم المرقي العقاري بتشييد جزء من البناء، فماذا يقصد بجزء من البناء          
 بتشييده ؟

يمكن للبائع أن يتفق مع المشتري بتشييد جزء من البناء إلى حد معين طبقا للتصميم المتفق           
 الدهان، ( مثلles finitionsعليه على أن يتم هذا األخير عملية التشييد ويتكفل باللمسات النهائية )

لطابق األول طبقا للتصميم المبرمج على أن يكمل ، أو يتفق معه على تشييد ا(4)الديكور والزخرفة
المشتري عملية اإلنجاز الطابق الثاني لوحده، وهذا ما جرى به التعامل عند بيع بناءات فردية قابلة 

 للتعلية، إاّل أّن في هذه الحالة يصعب تحديد الشخص المسؤول عن العيوب الخفية والظاهرة للبناء .
لبناء يطلق على مجموعة من شقق أو وحدات غالبا ما تكون في شكـل وعليه نستخلص أن ا         
أو مجمع أو فيالت أما جزء من البناية فهو يشمل شقة واحدة أو وحدة معينة أو طابق واحد  عـمارة

 غالبا ما تكون في شكل بناءات فردية. 

                                                 

 والقطاع الحرّ  ي بين القطاع المحميّ او أنه علينا أن نس Philippe Jestazو  Philippe Malinvaudحيث يرى كل من -1
       بحيث الضمانات القانونية المفروض أن تكون في كليهما، على أساس أن في القطاعين يتم دفع مبالغ وأقساط مالية سواء قبل 

 من طرف المشتري راجع : بعد اإلنجاز أو 
- Philippe Malinvaud , Philippe Jestaz ;op cit, p 349- 350. 

2- Olivier Tournafond ;op cit, p. 3 sect. 11 ,12 , 14. 

3- Ibid. , p.14 sect. 08. 

4  - Ibid, p 5 Sect. 23 
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أحكام عقد البيع قبل لكن يثور التساؤل في حالة بيع عقار في حالة تجديد، هل تنطبق عليه         
 االنجاز ؟

قد يقصد بالتجديد عملية توسيع أو تعلية أو ترميم، والمشرع الجزائري أعتبر عملية التجديد من         
التجديد »...التي تنص 70-66من القانون رقم  70قبيل أعمال الترقية العقارية عرفتها للمادة 

األساسي للحي،تغيرا جذريا في النسيج العمراني  العمراني:كل عملية مادية تمثل دون تغير الطابع
، «الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة، وعند االقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع 

 إاّل أّنه لم يوضح هل يمكن اعتبار عملية التجديد من قبيل إنجاز جزء من البناية على التصميم؟
في هذه المسألة، واكتفى أن يكون محل العقد جزء من البناية لم يفصل المشرع الجزائري   

ملية التعلية وكذا عملية دون أن يوضح المقصود بها، ومن خالل تحديدنا لمفهومها فإنه يشمل ع
والترميم وتجديد التي تستدعي إعادة البناء، وعليه فإن تجديد البناية طبقا للتصميم المتفق التوسع 

ء المتبقي، أما إذا كان البناء ال يستدعي اإلنجاز فقط إعادة ديكور مثال، فهنا عليه تعتبر تشييد للجز 
          ال يعتبر عقد بيع قبل االنجاز، بخالف عملية التجديد التي قد تتطلب إعادة تشييد العقار كليا 

 أو لجزء منه. 
   دة تشييد بناء أما المشرع الفرنسي فهو يشترط أن يكون العقار لم يشيد بعد، فال يمكن إعا

، فحين (1)أو تجديد وفقا لعقد البيع تحت اإلنشاء، فهو يخضع هذه العملية لقواعد البيع بعد اإلنجاز
المتعلق ببيع العقار تحت اإلنشاء  70-80يذهب فريق من الفقه الفرنسي إلى تطبيق القانون رقم 

، أو كانت (2)وتستدعي إعادة بنائه أثناء عملية التجديد إذا كانت هذه العملية تشمل العقار بأكمله
الفقرة العاشرة من  986ذات أهمية تشتمل أعمال ضخمة ومهمة في التجديد، طبقا لمفهوم المادة 

 .(3)قانون البناء   والسكن الفرنسي
 ويشترط في محل االلتزام ما يلي: 

 أن يكون موجودا أو قابل للوجود: –أ
فإن ما يميز عقد البيع قبل االنجاز أنه يقع على محل غير بخالف عقد البيع بعد اإلنجاز،         

 موجود عند التعاقد، فهل يؤدي هذا إلى اعتباره عقد باطل على أساس تخلف ركن المحل؟

                                                 
1- Roger Saint Alary, Corinne Saint Alary ;op cit, p. 112 004- . 

2- Jean Bernard Auby , Hugues Périnet Marquet ;op cit, p942. 

 .80المرجع السابق، ص  ،المسؤولية المدنية والضمانات القانونية الخاصة في بيع العقار قبل اإلنجاز ،فتحي ويس -3
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عند التعاقد، فإذا  بالرجوع إلى القواعد العامة، فإن األصل في محل االلتزام أن يكون موجودا      
ن قصد المتعاقدين وجوده وقت التعاقد، كان العقد باطال بطالنا مطلقا تبين أنه لم يكن موجودا بالرغم م
 .(1)حتى ولو أمكن وجوده مستقبال

من تجيز أن يكون محل االلتزام شيء مستقبلي بشرط أن تتجه إرادة  89غير أن المادة  
إنسان على ال يتعلق بتعامل بتركه  ل مدام محقق الوجود مستقبال، وأنالمتعاقدين لتأجيل تواجد المح

، مخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية التي ال تجيز إضافة عقد البيع إلى زمان المستقبل (2)قيد الحياة 
على أساس انتقال الملكية يكون فورا، ولكون التأجيل يبعث على النزاع لما فيه من غرر وتقلبات في 

 األسعار.
مدة مستقبلية ألمر محقق الوقوع يضاف »ه: ريعة اإلسالمية بصفة عامة أنيعرف األجل في الش       

، وتجيز البيع لشيء مستقبلي فقط في عقد (3)«تنفيذه إلى انقضائها أو يتوقف هذا التنفيذ بمداها
، فهل يمكن اعتبار عقد البيع على التصاميم بخالف عقد حفظ الحق الذي ال (4)اإلستصناع وبيع السلم

مما ينفي  محقق الوقوع بالنظر إلى الضمانات التقنية والمالية،يؤجل انتقال الملكية لحين تواجد المحل 
 الغرر ويجيز التعامل به ؟

حتى ولو كان عقد البيع محقق الوجود مستقبال، إاّل أّن البائع ال يمكن أن يضمن تقلبات        
من  األسعار في السوق، وما ينجر عن ذلك من زيادة في الثمن التي تعتبر في الشريعة اإلسالمية

 كون الثمن المحدد في العقد هو ثمن تقديري قابل للزيادة.( 5)عقود الغرر

                                                 

 .00محمد حسنين، المرجع السابق، ص  -1
صري، إاّل أنها تضيف إلى عدم جواز التعامل في تركة إنسان لى من القانون المدني المو الفقرة األ 606تقابلها نص المادة  -2

من القروض  االستفادة على قيد الحياة، رهن مال مستقبال بخالف المشرع الجزائري بحيث يمكن رهن عقد البيع على التصاميم، و
 من القواعد العامة لرهن الرسمي . استثناءاالعقارية، 

المرجع  ،)العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة( ،في شرح القانون المدني الوسيط السنهوري،أحمد  عبد الرزاق -  
 .680السابق، ص 

 .06سنة، توزيع دار الفكر العربي مصر، ص  أوعبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام عقد البيع، بدون رقم طبعة  -3
 المضاف لزمن المستقبل. نشير أنه في المذهب المالكي يدخل هذا البيع ضمن بيع السلم –4
 .08ص المرجع، نفس -
 .86ص  المرجع السابق، محمد أحمد بونبات،-
نظرية األجل في اإللتزام في الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية، بدون رقم طبعة، مطبعة السعادة  عبد الناصر توفيق العطار،-5

 .688ص ، 6806مصر، لسنة 
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يشترط لصحة عقد البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، إاّل أّن محل عقد البيع على التصاميم         
 غير موجود عند التعاقد، فهل يمكن نقل ملكية لمحل غير موجود وقت إبرام العقد؟

، إاّل أّنه ال يمكن (1)قي أن نؤجل نقل الملكية لحين تواجد المحل بإتفاق المتعاقدينمن المنط        
اّل أعتبر بيع ملك الغير طبقا للقواعد العامة،  نقل ملكية لمحل غير موجود، وغير مملوك للبائع، وا 

عند انعقاده،  غير أن هذا العقد رغم عدم ملكية البائع للبناء محل اإلنجاز وقت التعاقد، إاّل أّنه يشهر
 ومن أثار المترتبة على ذلك نقل ملكية المبيع، فماذا ينقل والمحل غير موجود وقت البيع؟

ما يميز عقد البيع على التصاميم أنه ال يؤجل اكتتاب العقد في شكله الرسمي وشهره لحين        
تمام التشييد كما في عقد حفظ الحق، نحن نرى أن الم شرع الجزائري في هذه تواجد المحل مستقبال وا 

من  الحالة قد خرج عن القواعد العامة نظرا لضمانات القانونية الخاصة التي ينفرد بها هذا العقد، فهو
جهة يسمح للبائع بإنجاز البناء بالتدريج لصالح المشتري، بالمقابل يلتزم هذا األخير بدفع أقساط الثمن 

وقد اعتبره المشرع عقد صحيح منتج ألثاره  بالتدريج تستحق على كل جزء منجز بحسب االتفاق،
القانونية  وال يترتب البطالن لعدم وجود محل العقد، أو لعدم تملك البائع للبناء الملزم بإنجازه وقت 
التعاقد، مدام ملزم بتنفيذ التزامه بالبناء تحت ضمان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة الذي يضمن 

 ال المدفوعة .إنهاء االنجاز في حدود األمو 
 :أن يكون محل االلتزام مشروعا -ب 

، وأن يكون محل (2)يجب أن يكون طبيعة محل وغرضه مشروعا، غير ممنوعا بنص القانون       
اّل كان العقد باطال طبقا (3)االلتزام غير مستحيل في ذاته ، وغير مخالف لنظام العام واآلداب العامة، وا 

دني، فمثال قد يكون األرض محل اإلنجاز عقار موقوف أو تابعا من القانون الم 80لنص المادة 
 لألمالك العامة والتي ال يجوز بيعها وبالتالي فإن العقار محل اإلنجاز غير مشروع.

 
 

                                                 

 .المعدل والمتمممن القانون المدني  89المادة  -1
 .60، 60خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، )عقد البيع(، المرجع السابق،ص  -2
يكون خارجا عن التعامل بطبيعته، بمعنى ال يكون من األشياء التي يستحيل أن  أالمحل اإللتزام طبقا للقواعد العامة يجب  -3

لهذا نستبعده ، ر أن محل اإللتزام في عقد البيع على التصاميم ال يشمل هذا النوع من اإللتزاميستأثر بحيازتها كالهواء والماء، غي
 لنكتفي بأن ال يخالف حكم القانون وال يخرج عن النظام العام واآلداب العامة.

 .907علي فاللي،االلتزامات،النظرية العامة للعقد،ص 
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 :أن يكون محل االلتزام معينا أو قابل للتعين - ج
وجب أن يكون إذا لم يكن محل االلتزام معينا بذاته، » من القانون المدني: 80تنص المادة  

ال كان العقد باطال   «.معينا بنوعه ومقداره وا 
يستفاد من هذا النص أنه على المبيع أن يكون محددا تحديدا ينفي الجهالة الفاحشة من قبل  

، وعقد بيع لبناء بصفة عامة، يجب أن يحدد فيه موقع البناء، (1)المشتري، يكون عادة تحديدا صريحا
دوده، ومشتمالته حتى نميزه عن باقي البنايات األخرى، ونظرا وبيان أوصافه، ومساحته، وح

لخصوصية عقد البيع قبل اإلنجاز، فإنه يحدد من خالل التصميم المبرمج، بحيث يطلع عليه المشتري 
ليوضح له كل المسائل المتعلقة بالعقار محل اإلنجاز من مواصفات ومشتمالت وحقوق، وتفرغ هذه 

جي بحيث يصف العقار وصفا مانعا للجهالة،كذلك بالنسبة لعقد حفظ الحق البيانات في العقد النموذ
 حيث يلتزم البائع بتحديد العقار المحجوز الملزم بإنجازه لنقل ملكيته للمحجوز له بعد إبرام عقد البيع.

نخلص أن محل االلتزام يثير إشكالية قانونية ليس فقط في عدم وجود المحل أثناء التعاقد  
مكانية وجود المحل ومدى كفاية الضمانات القانونية الخاصة المفروضة لحماية المشتري، أوفي مدى إ

بل حتى في آثار شهر عقد البيع على التصاميم، فالمشتري يعتبر مالكا للعقار محل اإلنجاز وليس 
مرشحا المتالكه مثل عقد حفظ الحق بالرغم من عدم وجوده وعدم ملكية البائع له وقت انعقاد 

ويعتبر هذا خروجا عن القواعد العامة، لهذا يلتزم المرقي العقاري بإيجاد محل العقد عند حلول  دالعق
 أجل التسليم،وال يمكنه ذلك دون االلتزام بالبناء، فما هي األحكام القانونية المنظمة لاللتزام بالبناء؟

 تحديد النظام القانوني لاللتزام بالبناء: -ثانيا
، غير أن شكل مباشرنجده ال ينص على هذا االلتزام ب 70-66القانون رقم  عند قراءتنا ألحكام  

كل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة :» من نفس القانون تعرف البناء حيث تنص  70نص المادة 
من  90وبالرجوع لنص المادة« بنايات ذات االستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني.

حمل المرقي العقاري مسؤولية التنسيق في جميع العمليات التي ترتبط  60-69م المرسوم التنفيذي رق
شغال إنجاز المشروع العقاري فهو ملزم بتوفير رأس المال الكافي بالدراسات وتعبئة التمويل وتنفيذ أ

اإلنجاز ، فاألصل أن االلتزام ب(2)لعملية االنجاز حتى إنهائها والمقاولين والعمال الكافين لتشييد البناء

                                                 

الفنية للطباعة والنشر رأس التنين اإلسكندرية مصر، ص  مطبعة سنة، أوطبعة سمير عبد السيد تناغوا، عقد البيع، بدون رقم  –1
00. 

 . 60-69من المرسوم التنفيذي رقم  96و 97المادتين  –2
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، وبموجب عقدي (1) ينشأ عن عقد المقاولة، حيث يكون المقاول ملزم بتشييد البناء تجاه رب العمل
تمامه تجاه المتعاقد معه، وغالبا ما  البيع قبل االنجاز يكون المرقي العقاري ملزم بمواصلة اإلنجاز وا 

ل اآلجل المحدد في العقد، فهو ملزم يلجأ البائع إلبرام عقود المقاولة من أجل إنهاء عملية التشييد خال
من القانون  68على األقل بتعاقد مع مقاول حتى ولو كان قدرا على البناء بنفسه عمال بنص المادة 

،ويلتزم بالسهر على احترام قواعد التهيئة والتعمير والبناء وااللتزام بمخططات التهيئة 70-66رقم 
 .(2)ملية االنجازوالعمران المصادق عليها قانونا في تنفيذ ع

يقصد بااللتزام بمواصلة اإلنجاز إنهاء وتنفيذ أشغال البناء، وتشييد كل األجزاء، وتركيب  
، فال (3)عناصر التجهيز في المكان المخصص لها، ليصبح البناء صالح للغرض الذي أنجز من أجله 

، إاّل إذا تعلق األمر يقتصر دور البائع في مواصلة اإلنجاز فقط بل في إتمامه بشكل نهائي وكلي
، وفي كل األحوال فهو ملزم (4)بتشييد جزء من البناء فيلتزم بتكملة اإلنجاز للجزء المتبقي بصفة نهائية

بإيجاد العقار محل التعاقد الذي لم يكن موجودا أولم يكتمل وجوده، وبتنفيذ هذا االلتزام يكون قد حقق 
 تواجد ركن من أركان العقد وهو المحل .

فكالهما مختلف عن اآلخر، فهذا  اللتزام بمواصلة اإلنجاز ال يعني االلتزام بحسن اإلنجاز،ا و 
األخير مرتبط بظهور عيوب وتصدعات في البناء لها ضمان مستقل يلتزم البائع به وهو الضمان 

كما أن ظهور هذه العيوب ال يؤثر في اعتبار البناء محل اإلنجاز منتهى كون االلتزام  السنوي،
تمامه مستقل عن التزام البائع بالضمان سواء كان ضمان سنوي أو ضمان كفاءة ب مواصلة اإلنجاز وا 

 عناصر التجهيز أو الضمان العشري. 
التزام البائع بالبناء هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية واإلخالل بهذا االلتزام يثبت بمجرد   

ما لم ينفي  )5)كون عدم االنجاز بحد ذاته يعتبر خطأعدم تحقق النتيجة دون حاجة إلثبات الخطأ 
مسؤوليته بإثبات السبب األجنبي أو القوة القاهرة، وال تنفي مسؤوليته في حالة عجزه عن تمويل عملية 

 .)6)البناء أوفي استحقاق ملكية الوعاء العقاري من الغير

                                                 

 . من القانون المدني المعدل والمتمم 000المادة –1
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  67المادة -2

3- Philippe  Malinvaude; Philippe Jestaz; op cit, p.320, sect. 399. 

4- Olivier Tournafond ;op cit, p.21, sect. 154. 

 العقود الواردة على العمل، ل،و المجلد األ شرح القانون المدني، الجزء السابع،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في  –5
 .024يروت لبنان،ص  ،دار إحياء التراث العربي،ب0124والوكالة،والوديعة،والحراسة، لة،و االمق

 .600ص  إبراهيم عثمان بالل، المرجع السابق، –6
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ة بدءا بالتزام البائع بالتسليم مقابل يترتب على تحقق النتيجة باكتمال انجاز البناء أثار قانوني    
استحقاق كامل الثمن في عقد البيع العقار المحجوز لصاحب حفظ الحق أو الرصيد المتبقي في عقد 

ن كنا نتحفظ على قيد التصرف لمدة  البيع على التصاميم، إضافة النتقال الملكية كاملة للمقتني، وا 
كنات الترقوية المدعمة بحيث تعد غير قابلة للتنازل خمس سنوات من إعداد عقد البيع فيما يخص الس

المؤرخ في  68-66من القانون  06باستثناء انتقال الملكية بواقعة الوفاة استنادا لنص المادة 
، بما يخالف مفهوم الملكية التي تمنح صاحبها (1)9769المتضمن قانون المالية لسنة  96/69/9766

شرط، وقد وضع هذا الشرط لمنع المضاربة على هذه قيد أو  حق التمتع واالستغالل والتصرف دون
السكنات  وحفاظا على الدعم الممنوح بهدف االستفادة من سكنات الستغاللها وفقا للغرض الذي 
أنجزت ألجله  وليس بهدف إعادة بيعها والمتاجرة فيها، والمشتري مدام قبل اقتناء هذا السكن الترقوي 

م الممنوح من قبل الدولة ومن سعر هذه السكنات المنخفض مقارنة مع ثمن المدعم  واستفادة من الدع
 باقي السكنات غير المدعمة فهو قبل تسلم الملكية مع وجود القيد في التصرف.

وعليه إنهاء االنجاز مرتبط باحتساب أجل التسليم بوضع الملك محل البيع في حيازة المقتني      
منعا من مماطلة البائع في تنفيذ التزامه، فبمجرد  لمتفق عليها في العقد،مع عدم تجاوز المدة القانونية ا

 14-00من القانون رقم  12التسلم المؤقت للعقار المنجز من المقاول التي عرفته نص المادة 
( 2)«هو محضر يتم إعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد انتهاء األشغال»... بنصها:

ولهذا إذا لم يتسلم العقار من  مرقي العقاري بتسليمه للمقتني حتى مع وجود تحفظات عليه،يلتزم ال
المقاول ال يستطيع تسليمه للمقتني، ونظرا ألهمية التسليم في تمكين المقتني باالنتفاع بمحل العقد بما 

 يجسد سبب التعاقد وفي احتساب مدة الضمان نفصل فيه فيما يلي.
                                                 

الصادرة في  09ج ر العدد  9769المتضمن قانون المالية لسنة  96/69/9766المؤرخ في  68-66من قانون  06المادة   -1
       نون رقممن القا 27عشر سنوات بموجب المادة ،والذي خفض في مدة قيد التصرف الذي كان 68،ص 98/69/9766
 00-00من القانون رقم  55والمعدلة بموجب المادة  5113المتضمن قانون المالية لسنة  21/05/5117المؤرخ في  17-05

 11ص  51/17/5100الصادرة في  41ج ر العدد  5100المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  03/12/5100المؤرخ في 
نات التساهمية المعدل تسميتها إلى السكنات الترقوية في حالة سداد المالك لقيمة اإلعانة والتي أضافت إمكانية التنازل عن السك

 العمومية لفائدة الخزينة العمومية.

لمشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية الجزء الثاني للفترة التشريعية السادسة تضمن التقرير التمهيدي  –2
عن لجنة اإلسكان وتجهيز والري والتهيئة العمرانية التي اقترحت إعطاء مفهوم للتسليم المؤقت نظرا  9767يسمبر دورة الخريف د

ألهميته في احتساب أجال التسليم الواجب احترامها من طرف المرقي العقاري تحت ترتيب الجزاء المالي غير أنه لم يعرف التسليم 
إصالح العيوب المتحفظ عليها ضمن ضمان حسن االنجاز والتي لها أهمية في احتساب النهائي والذي يتضمن تسلم البناء بعد 

 مدة الضمان العشري،وبما أن هناك ازدواجية في التسليم وجب التعريف أيضا بالتسليم النهائي.
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 الفرع الثاني
 زام بالتسليم خالل اآلجال المحددة في العقدااللت

يقع على المرقي العقاري التزام بتسلم العقار المنجز من المقاول أوال في أقرب وقت بمجرد أن     
من القانون المدني مدام ملزم  223يضعه تحت تصرفه حسب ما تقضي به أحكام نص المادة 

م بتسليمه للمقتني الذي يقوم بدوره بتسلم ملكيته في باالستعانة بخدمات المقاول، وبمجرد التسلم يلتز 
ليتمكن من االنتفاع به  بمجرد إعالمه ووضع المبيع بين يديه، المكان والزمان المتفق عليه في العقد،

من القانون المدني، ولهذا يتزامن التسليم مع التسلم في الغالب في وقت  227طبقا ألحكام نص المادة 
الفرع نتعرف على خصوصية االلتزام بالتسليم في عقدي البيع قبل االنجاز بما واحد، ومن خالل هذا 

 يخالف القواعد العامة وأهمية احترام أجال التسليم المتفق عليها في العقد كما يلي.

 تعريف االلتزام بالتسليم في بيع السكن الترقوي: -أوال
د البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق االلتزام بالتسليم في كل من عقشرع الجزائري رتب الم     

ن كنا نتحفظ فيما يخص العقد األخير فالتسليم ال يرتبه هذا العقد بل عقد البيع الذي يبرم بعد إنهاء  وا 
فعقد البيع هو الذي يتضمن االلتزام بنقل الملكية  أن هذا العقد ال ينقل الملكية للمحجوز له،االنجاز، 

، وااللتزام بنقل الملكية يتضمن االلتزام بتسليم الشيء (1)من قبل البائع للمشتري مقابل الثمن المحدد 
 من القانون المدني. 680المبيع والمحافظة عليه حتى التسليم وفقا لما تقضي به نص المادة 

فإن العقد النموذجي لعقد حفظ الحق  006-60بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم           
جال التقديري للتسليم ابتداء من توقيع عقد حفظ الحق وهو األجل التقديري لنقل الملكية يتضمن تحديد آ

للحاجز والتي يتعين على البائع الحرص على احترامها والتي ال يرتب عقوبة في حالة تجاوز هذه 
كن المدة المحددة، ويتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وتسليمه عقد الملكية ومفتاح الس

بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق، حتى ولو لم يتسلمه تسلما ماديا اعتبر البائع قد وفى 
من  080بالتزامه بالتسليم مدام قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه مفاتيح السكن الترقوي طبقا لنص المادة 

فعلي للملكية كما نص على ذلك القانون المدني، ولم يشترط المشرع في عقد حفظ الحق إثبات التسلم ال
وعليه  70-66الفقرة الثانية من القانون رقم  00في عقد البيع على التصاميم بموجب نص المادة 

 اخضع هذا العقد للقواعد العامة المحددة لآلثار المترتبة على عقد البيع.
                                                 

 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 006المادة  –1
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ثباته حيث تنص بخالف البيع على التصاميم ا          الفقرة الثانية  00مادة الشترط التسلم الفعلي وا 
ويتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضوريا في :» المذكورة أعاله 

قصد معاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسلم البناية المنجزة من طرف  نفس مكتب التوثيق،
  «.المرقي العقاري طبقا لاللتزامات التعاقدية

يالحظ عند قرأتنا للفقرة الثانية من نص هذه المادة أن المشرع لم يكتفي بتحرير العقد في  ما         
شكل رسمي بل اشترط إتمام العقد بمحضر يثبت حيازة البناية المنجزة بما يوافق أن المرقي العقاري قام 

ن الحيازة واقعة مادية يمكن بالتزامه بالتسليم والمقتني تسلم البناء ويحوزه حيازة هادئة على الرغم من أ
 إثباتها بمختلف طرق اإلثبات طبقا للقواعد العامة.

في حالة قيام المسؤولية العقدية للمرقي العقاري فمن حق المقتني مطالبته قضائيا بتنفيذ التزامه 
كما  بالتسليم والتعويض عن هذا التأخير دون اإلخالل بالعقوبات المالية المحددة في العقد نتيجة ذلك،

أن العقد كامل األركان وليس ناقصا لنتممه بهذا المحضر الذي هو شرط لإلثبات وليس لالنعقاد، 
، ونحن نقترح أن يدرج  هذه الفقرة (1)ولهذا يقترح عياشي شعبان تعديل نص المادة بإضافة يتلو البيع

حتى ولو  بحيث ينص على عدم اعتبار العقار منجز 70-66من القانون رقم  08ضمن نص مادة 
صرح المرقي العقاري بانتهاء عملية انجاز البناء إال بعد تسلم شهادة المطابقة ليتمكن من تسليمها 
للمقتني خالل األجل المحدد في العقد المثبت بموجب محضر الحيازة المحرر عند نفس الموثق الذي 

 08بقة بما يوافق نص المادة اكتتب العقد، وهكذا يوقف التزام بالتسليم على شرط استخراج شهادة المطا
ثبات التسلم الفعلي بموجب محضر التسليم والتسلم المنصوص عليه في  70-66من القانون رقم  وا 

من نفس القانون، ولهذا إن صح القول نعتبر اكتتاب العقد الرسمي  00الفقرة الثانية من نص المادة 
س بتحرير محضر التسليم ليبقى فقط بعد فتح قوس يجمع جملة من التزامات لكال الطرفين ويغلق القو 

التسلم المقتني للسكن التزام المرقي العقاري بالضمان السنوي والعشري لتنتهي التزاماته القانونية 
 بانقضاء هذين الضمانين.

برأينا أن المشرع كان يقصد بهذا المحضر إثبات ليس فقط حيازة المقتني بل احترام آجال         
لة تطبيق العقوبة المالية المحددة في العقد بما يضمن عدم التأخر في االنجاز، كما التسليم تحت طائ

ربط دفع آخر قسط عند تحرير محضر التسليم إلجبار المرقي العقاري على التسليم في الزمان المحدد 
ع في العقد، غير أنه لم يشترط أن يكون التسليم بدون تحفظ كما فعل المشرع الفرنسي إلجبار البائ

                                                 

 .696شي ، المرجع السابق، ص عيا شعبان –1
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على إصالح العيوب الظاهرة التي تثبت عدم المطابقة اليسيرة قبل استحقاق الرصيد المتبقي لضمان 
عدم التماطل في اإلصالح، وللمحكمة الحق أن تجيز للمقتني في حالة عدم التزام البائع بذلك القيام 

 .(1)باإلصالح بمبلغ الرصيد المتبقي
ال » فرنسية فهي توسع من مفهوم التسليم حيث تنص:بالرجوع إلى قرار محكمة النقض ال        

يقتصر االلتزام بالتسليم فقط على التسليم ما هو متفق عليه، لكن أن يوضع تحت تصرف المشتري 
، وعليه تسليم بناء غير مطابق للرخصة البناء (2)«شيئا موافقا في كل النقاط للهدف المبحوث عنه

يقيم مسؤولية المرقي العقاري بصفته بائعا ويعطي للمقتني حق أو للمواصفات المتفق عليها  الممنوحة
، (3)رفض التسلم بسبب عدم المطابقة للمعقود عليه أو بوظيفة المبيع المقصود أو لوجود عيوب ظاهرة 

 .(4)ويبقى البائع طبقا للقواعد العامة ملزم بإصالح كل عيب في البناء سواء كان ظاهرا أو خفيا 
صاميم يتضمن نقل الملكية لكل جزء منجز للمقتني مقابل دفع القسط عقد البيع على الت

شهادة المطابقة المنصوص عنها في المستحق، غير أن تسليم يتأخر لحين إتمام اإلنجاز واستخراج 
          من القانون رقم  21حيث تنص المادة  التي فصلنا فيها سابقا، 02-13والقانون  51-11القانون 

إمكانية حيازة المبنى من طرف المقتني إال بعد تسلم هذه الشهادة األمر الذي جعلنا  على عدم 00-14
نعلق انتقال ملكية االنتفاع بهذا الشرط، ولم يكتفي المشرع بإعالم المقتني بعد الحصول على هذه 
الشهادة بإمكانية تسلم ملكيته وتمكينه من االنتفاع بها بل اشترط أيضا تحرير محضر من طرف 

عمال  (5)موثق الذي اكتتب عقد البيع قصد معاينة الحيازة الفعلية وتسلم المكتتب البناية المنجزة ال

                                                 
1-Marianne Faure –Abbed,op cit, P 179. 

 مقتبس من: 6868ديسمبر  60وفي  6868مارس  97لى في و نقض مدني فرنسي الغرفة األ –2
 .000المرجع السابق،  الشيخ آث ملويا،لحسين بن 

 التشييد،العقار تحت  الجزء الخاص بعدم المطابقة في بيع المجموعة العلمية لألبحاث القانونية، السيد محمد السيد عمران، –3
 .60ص  المرجع السابق،

)الملغى( فإن للمتعاقد حق التحفظ على عيوب  70-68من القانون رقم  07بالرجوع ألحكام عقد حفظ الحق بموجب المادة  -4
المؤرخة  080670من اكتشاف العيب، وهذا ما تؤكده قرار محكمة العليا رقم أو شغال البناء خالل ثالث سنوات من يوم تسليم األ

، وهو ضمان حسن االنجاز الذي لم يلغيه ونص 600ص  ،9778لسنة  ل،و العدد األ مجلة المحكمة العليا، ،66/70/9778في 
لكنه حدد مدة التقادم التي ال يجب أن تقل عن سنة يتفق عليها في  70-66من القانون رقم  00عليه المشرع في نص المادة 

 ناصر التجهيز بعد التسليم.العقد، حتى يضمن عيوب البناء وع

المشرع الجزائري لم يشترط تحرير المحضر وفق نموذج معين بل ترك الحرية في تحريره للموثق، واكتفى بتحديد المالحظ أن  -5
غير أن هذا المحضر يثبت الحيازة الفعلية  نموذج اكتتاب العقد فقط، كما لم يبين البيانات الواجب أن يتضمنها هذا المحضر،

قتني وتسلم البناية طبقا لاللتزامات التعاقدية فهل يمكن له تحفظ في حالة تسلم البناية غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها؟ للم
=      ال مدام بإمكان إصالحها؟ أم يكتفي الموثق بالمطابقةأو فهل يتم تحرير هذا المحضر؟ أم يلزم المرقي العقاري بالمطابقة 
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» من القانون المدني: 227الفقرة الثانية خالفا للقواعد العامة حيث تقضي نص المادة  24بنص المادة 
دون عائق ولو  به، يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع

، كما أن الحيازة واقعة مادية «لم يتسلمه تسلما ماديا مدام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك...
يمكن إثباتها بمختلف طرق اإلثبات، غير أن المشرع الجزائري حرص على حماية المقتني الذي في 

أو خالف فيه البائع اللتزاماته التعاقدية ظل حاجته قد يقبل المبنى كما هو حتى ولو كان غير مطابق 
لزامه ببنود االتفاق، وتبقى له مهلة  والمواصفات المتفق عليها، وهذا المحضر يسمح بتحفظ المقتني وا 

 التحفظ على حسن االنجاز حسب المدة المتفق عليها في العقد والتي ال تقل عن سنة .
شرع شهادة المطابقة ولتأكد من تنفيذ المرقي وعليه حرصا على سالمة المقتني اشترط الم        

العقاري اللتزاماته التعاقدية اشترط تحرير محضر الحيازة غير أن هذين الشرطين خص بهما عقد البيع 
على التصاميم دون عقد البيع البناء المحجوز، والمالحظ أيضا أن المشرع اشترط معاينة تسليم لكنه لم 

 .للرخص المسلمة له وقابليته للسكنون شهادة المطابقة تثبت احترامه يشترط معاينة إكمال االنجاز ك
فهي  بخالف المشرع الفرنسي فإنه يشترط إثبات إنهاء االنجاز من شخص مؤهل مختص،

تعتبر شهادة المطابقة هي إحدى الوسائل اإلدارية التي تحرص على احترام الرخص المسلمة لكن 
ل واللمسات النهائية وتركيب عناصر التجهيز وخلوه من عيوب معاينة إكمال االنجاز من حيث الهيك

االنجاز تحتاج لهيئة رقابة مختصة ولشخص فني له خبرة في هذا المجال مستقل عن البائع لتكون له 
أكثر مصداقية حتى ولو كان البائع أو المرقي العقاري المنجز له الخبرة الفنية الالزمة، فقد يعتمد على 

و مهندسين لم يتعاقد معهم في مشروعه، ويلتزم الخبير المختص بوضع تقرير عن مكاتب دراسات  أ
نهاية االنجاز، وفي حالة البيع في حالة انجاز مستقبلي يكون هناك تقرير من خبير مختص مستقل 

-5101 في كل مرحلة من مراحل تطور االنجاز المستحقة للقسط الذي يقابلها عمال بأحكام المرسوم
المعدلين  01/12/5100المؤرخ في  252-5100والمرسوم رقم  11/5101/ 57في  المؤرخ 0053

 .(1)من قانون البناء والسكن  03-520و 00-520لنص المادة 
ليست فقط معاينة إنهاء االنجاز من ذوي االختصاص لها أهمية بل أيضا احترام آجال  برأينا 

شغال دواجية فالمرقي العقاري يتسلم من المقاول أالتسليم، ويتميز التسليم في البيع قبل االنجاز باالز 
                                                                                                                                                    

نقترح ،  المطابقة للمواصفات المتفق عليها للقواعد العامة في المسؤولية العقدية؟ يترك عدم محضر وال للرخص المسلمة ويحرر=
بداء كل التحفظات حتى يلتزم المرقي العقاري  على المشرع توضيح هذه المسألة، وأفضل حلها عند تحرير محضر التسليم ، وا 

 ي المطالبة القضائية.نربح الوقت والمال الذي ننفقه فلباإلصالح بطرق ودية 

1-Vivien Zalewski,encore du neuf dans la vente en l’état future d’achevement,op cit,p p 23-24-25. 
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البناء ليصرح بقبوله للبناء المنجز بعد معاينته أو يقدم تحفظاته وتبدأ من خاللها احتساب مدة حسن 
غير (1)اإلنجاز ثم التسليم النهائي يحرر بعد نزع التحفظ والذي يسمح باحتساب مدة الضمان العشري

يتأخر في تسليمه للمقتني  و سيتقاعمحل العقد من المقاول لكنه  البناءأن المرقي العقاري قد يتسلم 
شروع، وأصبح من المتعارف عليه وشائع عندنا تأخر عملية التسليم رغم اكتمال االنجاز دون مبرر م

مما سبب انزعاج المقتنين في هذا النوع من البيع،ولهذا سنفصل فيما يلي اإلجراءات القانونية التي 
 المشرع لضبط التزام المرقي العقاري باآلجال المحددة في العقد.نص عليها 

  االلتزام بآجال التسليم: -ثانيا
شرع االلتزام بالبناء بآجال التسليم التقديري في عقد حفظ الحق الذي يوافق إنهاء ربط الم       

يع على التصاميم فقط االنجاز  وتحرير عقد البيع ليتمكن من تسليم العقار محل العقد أما في عقد الب
ربط كل جزء من مراحل االنجاز بآجال يتم االتفاق عليها تحسب باألشهر على أساسها تحدد طريقة 

، مع أخذ بعين االعتبار حالة التوقف وأيام العطل وفي كل األحوال عليه دفع الثمن في العقد النموذجي
اّل تعرض إلى عقوبات التأخير في حالة  ه،التقييد بهذه اآلجال حتى يتم التسليم في المعاد المحدد لـ وا 

حيث قسمها إلى أربع مراحل األولى إتمام األساسات،الثانية إتمام األشغال  ،(2)عدم احترام هذه اآلجال
الكبرى بما في ذلك المساكة والجدران الخارجية والداخلية،الثالثة إتمام كافة األشغال مجتمعة بما في 

، شغالوأخيرا اإلتمام النهائي لأل الخارجية، ئةات المختلفة وكذا التهيشبكذلك الربط بالطرقات وال
يقصد باإلتمام الكامل لألشغال رفع التحفظات التي  14-00من القانون رقم  12وبالرجوع لنص المادة 

صالح عيوب البناء المالحظة وذلك قبل االستالم  تم إبداؤها على إثر االستالم المؤقت لألشغال وا 
 لمشروع العقاري. النهائي ل

تمامه دون قيده بأجل محدد يتفق عليه المتعاقدين          ال يكفي التزام البائع بمواصلة اإلنجاز وا 
حتى ال يفتح المجال للبائع للمماطلة والتأخير المبالغ فيه، السيما وأن تحديد مدة اإلنجاز مرتبط 

، حيث إن أجال (4)يد مدة االلتزام بالتسليموبتحد( 3)باستحقاق القسط من الثمن مقابل إلكمال االنجاز
                                                 

1-Christophe Ponce,op cit,p p 49-50. 

 . 006-60من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  –2
3- Monique Baraton Hdeffinger ;op cit  p1979- 21 sect. 313 

تمامه دون  -4 ونشير إلى أن السؤال المكتوب الذي طرح على البرلمان الفرنسي يتمثل في تحديد آجال لمواصلة اإلنجاز وا 
تحديد ألجال التسليم، فالمبنى قد يكون منجز دون أن يسلم المشتري، بالرغم من ارتباط كليهما بعملية التشييد، وأهمية ذلك في 

تمامه  تحديد التزام بنقل الملكية في حالة البيع المؤجل، وكذا اإللتزام بالضمان، وعليه فإن مسألة تحديد اآلجال مواصلة اإلنجاز وا 
 =.وتحديد أجال التسليم كالهما له أهمية في العقد البيع على التصاميم 
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إتمام اإلنجاز تنتهي قبل انتهاء مدة االلتزام بالتسليم، وال يمكن تنفيذ االلتزام األخير قبل تنفيذ االلتزام 
األول، حيث ال يستطيع البائع تسليم بناية غير منجزة، إاّل أنه قـد ينهي إنجاز المبـنى ويتقاعس على 

ولهذا نص المشرع على تحديد أجل مستقل لنهاية االنجاز عن آجال التسليم وربطه  تسليمها للمشتري،
 .(1)باستحقاق قسط الثمن المقابل له

غير أنه ربط آجال التسليم في عقد البيع على التصاميم بجزاء مالي في حالة تجاوزها  
جل في عدم تعطيل جال تسليم تقديري بالرغم من أهمية األآخالف عقد حفظ الحق نص على تحديد ب

المقتني في تسلم الملكية،غير أن المشرع لم يلزمه في هذا العقد كونه منح للحاجز حق التراجع لكن ما 
ذنب هذا األخير إذا قصر البائع في التزامه بمواصلة االنجاز على األقل ضمن اآلجال المعقولة 

لتسبيق المدفوع ما لم يكن من مبلغ ا٪ 60بحسب نوع وحجم المشروع العقاري فهو إذا عدل خسر 
 العدول برضا الطرفين، وعليه نقترح في هذه الحالة حق ممارسة العدول دون مقابل مالي.

 006-60من المرسوم التنفيذي رقم  70أما في إطار البيع على التصاميم فإن نص المادة           
      إذا لم يتم تسليم البنايةتشترط أن يتضمن عقد البيع صيغة حساب مبلغ عقوبة التأخير في حالة 

أو جزء من البناية في آجال المحددة، ويتم إثبات التأخير بموجب محضر يحرر من طرف المحضر 
باستثناء حاالت القوة القاهرة،يؤدي عدم » من نفس المرسوم التنفيذي: 78، وتنص المادة (2)القضائي

ملها المرقي العقاري،حيث يتم حساب مبلغ احترام األجل التعاقدي إلى تطبيق عقوبات التأخير ويتح
العقوبة حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها، ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد 

 المتبقي.
( من سعر البيع ٪ 01شرة بالمائة)ال يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير، تحت أي ظرف ع

 «المتفق عليه.
المرقي العقاري وتلزمه باحترام اآلجال التسليم غير أنها ال تضمن  إن تطبيق العقوبة قد تردع 

تمامه بما يوافق آجال التسليم، ومن هنا أعطى  حالة عجز المرقي العقاري عن مواصلة االنجاز وا 
شرع الصالحية للصندوق بتعين مرقي عقاري ثاني يواصل االنجاز بدل المرقي العقاري المتخلف الم

                                                                                                                                                    
=-Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz ;op cit,  p. 321 , sect. 322. 

اإلنشاء مدام البائع عليه أن يراعي إكمال يرى أنه يكفي تحديد آجال التسليم في البيع تحت   Vivien Zalewskiغير أن –1
 بالمائة من سعر البيع. 80االنجاز قبل التاريخ المحدد للتسليم وتقيده باستحقاق 

-Vivien Zalewski, ventes d’immeubles à construire ou à rénover,op cit,p145. 

 .006-60المرسوم التنفيذي رقم من  70المادة  –2
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وبهذا منع أن يقوم المقتني  14-00من القانون رقم  27دفوعة عمال بنص المادة في حدود األموال الم
كانت مسموح بها عمـال بإكمال االنجاز على نفقة المرقي العقاري وسحب منه هذه اإلمكانية التي 

كل تخلف أو عجز »)الملغى( التي كانت تنص: 70-80من المرســوم التشريعي رقم  60بالمـادة 
امل في الترقية العقارية، يثبته المحضر ثبوتا قانونيا، ويظل مستمرا بالرغم من اإلنذار، مادي من المتع

تخول لجماعة المالكين مواصلة إنجاز البناءات بجميع الوسائل القانونية على نفقة المتعامل المتخلف 
     ي ، والمالحظ من نص هذه المادة أنها لم تكن تشترط الحصول على إذن من القاض«وبدال منه

أو استصدار حكم يسمح بمواصلة اإلنجاز على نفقة المتعهد المتخلف بخالف عقـد المقاولـة،وطبقـا 
من القانون المدني يشتـرط  طلب ترخيص من القاضي بمواصلـة اإلنجاز على  000و 607للمادتين 

 609800ا رقم نفقة المدين الملتزم بتنفيذ هذا العمل،وهذا ما جاء أيضا في قرار المحكمة العلي
، وقد يفضل المشتري طلب فسخ العقد مع التعويض لإلخالل (1)70/70/6886الصادر بتاريخ 

 من القانون المدني. 668بااللتزامات التعاقدية طبقا للمادة 
اجتهاد محكمة النقض الفرنسية التي تسمح للمشتري في حالة  شرعنا ما ذهب إليهوقد خالف م      

األشغال  مواصلة اإلنجاز على نفقة البائع المتخلف بعد تحرير محضر يثبت حالةعدم إتمام اإلنجاز ب
المتوقفة من طرف خبير مختص أو اللجوء إلى فسخ العقد مع التعويض في حالة طلب األطراف 

)الملغى( أنها لم تستثني إذا  70-80من المرسوم التشريعي رقم 60،ويالحظ على نص المادة (2)ذلك
توقف المرقي العقاري عن إتمام اإلنجاز يرجع إلى حالة القوة القاهرة أو سبب  كان سبب تخلف أو

أجنبي يرهقه في تنفيذ إلتزامه، تاركة المسألة للقواعد العامة في انتفاء المسؤولية العقدية بخالف نص 
الة فإنها تربط عدم مواصلة االنجاز لسحب االعتماد من المرقي العقاري والتي تكون في ح 00المادة 

شروع،لكن ماذا إذا كان التوقف تقصير اللتزاماته التعاقدية بما في ذلك من تأخر االنجاز دون وجه م
فإنها تضمن إنهاء اإلنجاز في  14-00من القانون رقم  24خارج عن إرادته ؟ بالرجوع لنص المادة 

ألن في هذه الحالة كل األحوال مدام ممكن تنفيذه في الحدود األقساط المدفوعة ما لم يستحيل ذلك 
 ويحق للمقتني استرداد ما دفعه من أموال من قبل الصندوق.  ينفسخ العقد بقوة القانون

      آلخر عقوبة مالية على التأخير بما ال يزيد  شريع المغاربي فإنه رتب هوابالرجوع إلى الت     
في السنة  ٪ 67ه نسبة يتجاوز التعويض في إجمال أالمن المبلغ المؤدى على  عن كل شهر ٪76عن

                                                 

 .670ص  6888، قسم الوثائق لسنة 6886ل لسنة و المجلة القضائية، العدد األ –1
2-Revue de droit immobilier, tome 3 , 2éme année,  trimestrielle, Septembre-Juillet 1998, Sirey 

éditions, p. 383 sect. 17 
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بما يوافق الشرط الجزائي المطبق في حالة تأخر المقتني في دفع القسط المستحق غير أنه سمح بمنح 
من القانون  0-866أجل إضافي للبائع النجاز العقار بعد موافقة مسبقة من المشتري عمال بالفصل 

 .(1) 00-77رقم
األقساط تقتصر فقط على عقد البيع على التصاميم  غير أن ضمان إتمام االنجاز أو استرداد       

دون عقد حفظ الحق مما يجعل العقد األخير أقل ضمانا بالنسبة لصاحب حفظ الحق، بالرغم من 
واستحقاق الثمن كامال وانتقال الملكية حديد مدة التسليم وحيازة المبنى أهمية إتمام االنجاز في ت

 العقدين.واحتساب مدة الضمانات الخاصة في كال 
ضافة إلى التزامه بدفع الثمن يلتزم بدفع مصاريف العقد بمجرد تسلم البناية يلتزم المقتني اإلو       

إن نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن  »القانون المدني التي تنص: 080عمال بنص المادة 
 «.  ة تقضي بغير ذلكالعقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانوني

، ما لم يتفق على تقاسمها مناصفة، (2)فاألصل أن نفقات وتكاليف العقد تكون على المشتري
أو أن البائع يتحملها، وبدون وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك فهو ملزم بدفع كل 

لعادية  فهو ملزم بدفع مصاريف  والحقوق واألجور الناتجة عن هذا العقد، وكذا توابعها القانونية وا
كذا جميع الضرائب شتركة كل العالوات والمساهمات الناتجة عن االشتراكات وأعباء الملكية الم

 إضافة إلى إلزامية التأمين على عقار محل اإلنجاز من الكوارث الطبيعية بصفته مالكا.      والرسوم،
تزم المرقي العقاري بتحديد نظام هذه شتركة يللكون البناء محل العقد قد يتضمن ملكيات م       

األعباء التي تقع على المقتني الملتزم بها في حدود نصيبه في هذا الملك وضمان إدارة الملكية و 
 وتسيير الملك محل العقد نفصل في ذلك في المطلب الموالي. 

 المطلب الثاني
 ر العقاريشتركة وضمان تسيتحديد نظام الملكية الم

مقتني على عقد البيع يفيد أنه قبل االنضمام إلى جميع القواعد والشروط الواردة في توقيع ال        
النظام الملكية المشتركة بدون تحفظ، ويلتزم بكل ما تفرضه من قيود وأعباء بمجرد تسلم البناء 
وحيازته، ولهذا وجب على المرقي العقاري تحديد الملكية المشتركة في عقد البيع وتبيان نصيب 

                                                 

 .88سابق، صمحمد بن احمد بونبات، المرجع ال –1
 .من ثمن البيع  % 0ونشير إللتزام البائع بدفع حقوق التسجيل المقدرة ب :  -2

- Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts ; Guide de l’enregistrement,op cit, p13. 
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تني فيها واألعباء المترتبة عليه بصفة مختصرة، ثم يلتزم بإعداد نظام الملكية المشتركة، والتي المق
تفصل في تحديد هذه الملكية وطرق إدارتها وكيفية تقسيمها حسب نصيب كل واحد في هذا 

 يريالملك،كما تبين حقوقه وواجباته،كما يلتزم بوضع أدوات وأجهزة وانجاز المحالت الضرورية لتس
األمالك العقارية مع ضمان إدارتها لمدة سنتين ابتداء من بيع الجزء األخير من البناية محل 
العقد،وهذه اإللزامية تطبق في كل من عقد حفظ الحق حسب العقد النموذجي المحدد له بالرغم من 

ء المحجوز أنه ال يتضمن نقل الملكية إال بعد تحرير عقد البيع إال أن المشرع حرص على تحديد البنا
تحديدا نافيا للجهالة بما يشمله من ملكية مشتركة حتى يتمكن المحجوز له من معرفة محل العقد 
واألعباء واالرتفاقات المترتبة عنه وال يقع في غلط يعيب إرادته،كذلك الحال بالنسبة لعقد البيع على 

 التصاميم.
الشتراكهما بنفس األحكام القانونية المطبقة  لهذا فضلنا دراسة هذه االلتزامات لهذين العقدين معا     

، وبناء على ما سبق قسمنا (1)نجازي في تسير مشروعه العقاري بعد اإلفي التزام المرقي العقار 
وااللتزام بإدارة وتسير البناء  دراستنا إلى االلتزام بتحديد نظام الملكية المشتركة في الفرع األول،

 ني.المنجز محل العقد في الفرع الثا

 الفرع األول
 االلتزام بتحديد نظام الملكية المشتركة

المؤرخ  888-60نظم المشرع أحكام الملكية المشتركة بموجب القانون المدني والمرسوم رقم          
 (2)الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية  69/66/6860في 

المؤرخ في  88-60األحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم والملغى جزئيا فيما يخص 
المحددة لنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،وألزم  70/70/9760

المرقي العقاري بتحديد نظامها للمقتني ليتحمل األعباء المفروضة عليه نتيجة استخدام األجزاء 
 اللتزام علينا أوال تحديد المقصود بالملكية المشتركة.المشتركة ولتحديد مضمون هذا ا

 
                                                 

 .60-69التنفيذي رقم من المرسوم  09و 98والمادتين  ،70-66من القانون رقم  87،86،89عمال بالمواد  -1
المحدد لقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية، ج ر  69/66/6860المؤرخ في  888-60المرسوم رقم  -2

ج ر  ،70/70/9760المؤرخ في  88-60الملغى جزئيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم  60/66/6860الصادرة في  00العدد 
 .68/70/9760 الصادرة في 60العدد 
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 تحديد المقصود بالملكية المشتركة: -أوال
الملكية  »من القانون المدني الجزائري الملكية المشتركة حيث تنص: 000تعرف المادة         

،والتي (1)المبنيةالمشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبنى أو مجموعة العقارات 
تكون ملكيتها مقسمة إلى حصص بين عدة أشخاص، تشمل كل واحد منها على جزء خاص ونصيب 

حسب إدارة المال الشائع،وعلى جميع الشركاء ( 2)، وتتم إدارة األجزاء المشتركة«في األجزاء المشتركة
هذه الملكية المشتركة إدارته وحفظه ودفع الضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن 

من القانون المدني، مع إمكانية إدارتها من أحد الشركاء بحسب اتفاق  068عمال بنص المادة 
 المالك.
المالحظ أن المشرع ينظر إلى البناء وحدة متكاملة فال تكون جدرانه الرئيسية وال قواعد سقوفه   

ك يكون فيها الشيوع إجباريا فال يصح طلب وأرضياته محال للملكية مفرزة، بل تكون مشتركة بين المال
القسمة، وبهذا فهو قد خالف نظام ملكية السفل وملكية العلو المستمدة من الفقه اإلسالمي والتي تقسم 
البناء إلى طبقات تكون كل منها مملوكة ملكية مفرزة فيكون كل من صاحب السفل وصاحب العلو 

من جدران وأرضية وسقف ونوافذ وأبواب ويملك صاحب  مالكا ملكية خالصة لطبقة البناء بما فيها
العلو حق القرار على السفل، بحيث ملكية األرض تعد ملكا لصاحب السفل وملكية السطح لصاحب 

على عكس نظام الملكية المشتركة التي تفرض اشتراك جميع المالك في ملكيتها،وحق  ،(3)العلو
 واألجزاء المعدة لالستعمال المشترك.( 4)الشريك يشمل حق واحد يظم األجزاء المفرزة 

                                                 

ما تعرف  أومشيد في مجموعة من ببنايات تشكل شقق وطبقات وهو ما يسمى بالعمارة  أوويقصد بها وجود عقار مبنى  –1
 بالملكية الطبقات.

، دار 76)حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال(، الجزء  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، -
 .6760التراث العربي، بيروت لبنان، ص  إحياء

ويحدد هذه األجزاء جدول وصفي، الذي يحدد وصف لكل جزء من العقار المكون لألجزاء المشتركة في بطاقة عقارية بالملكية  –2
 المشتركة.

 967-67المعدل للمرسوم رقم 90/70/6808الصادرة في  87، ج ر العدد 90/70/6808المؤرخ في  80-08المرسوم رقم -
المؤرخ في  690-80، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 68/78/6867الصادرة في  06ج ر العدد  ،60/78/6867المؤرخ في 

 .90/70/6880الصادرة في  00العدد  ج ر المتعلق بتأسيس السجل العقاري،68/70/6880
ص  ،9776دار النهضة العربية القاهرة، عمارات،الشقق في الذنون يونس صالح المحمدي، التنظيم القانوني لملكية الطبقات و  –3

96. 
المشرع الفرنسي يستعمل عبارة األجزاء المانعة عوض األجزاء المفرزة، وهي أدق ألنها مانعة من تدخل الغير ومن التصرف –4

 .88ص  فيها دون الملكية المشتركة، نفس المرجع،
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يستند نظام العلو والسفل إلى حق االرتفاق بنفس ما اتجه إليه الفقه الفرنسي عند تفسيرهم لنص  
من القانون المدني الفرنسي بأن مختلف أدوار المنزل تكون ملكا لمالك مختلفين ومكانها  880المادة 

، وبرأينا أن (1)الطبقة على األجزاء المشتركة حق ارتفاق في باب االرتفاقات بما يفيد أن حق مالك
الملكية الجماعية للبناء تقتضي ملكية لألجزاء مفرزة ومشتركة مملوكة على الشيوع وتشمل أيضا على 

رتفاقات في العقد النموذجي ولهذا نص المشرع الجزائري على اإلالقيود القانونية بما فيها حق االرتفاق، 
يجب أن يتحمل :»المشتركة عندما حدد التزامات المالك في  هذه الملكية حيث نص لنظام الملكية 

الشركاء في الملك تنفيذ عملية التنظيف المتعلقة باألجزاء المشتركة وكذلك الترميمات أو األشغال التي 
فين عند الحاجة، السماح بمرور المعمارين والمقاولين والعمال المكل يتم القيام بها. ويجب عليهم،

 بمراقبة هذه األشغال أو تسيرها أو اإلشراف عليها في محالت ملكيتهم المقسومة.
بأنفسهم أو بمبادرة من شاغلي المحالت وعلى نفقتهم لجميع  يجب أن يرتبوا مكانا بارزا، و  

وغير ذلك من األشياء مختومة  األثاث، )الزرابي، اللوحات الفنية، األشياء التي يكون وضعها ضروريا
 .(2)«أو غير مختومة( انتك

الفقرة الثالثة من  70قد نص المشرع الجزائري على حق االرتفاق بصفة مستقلة في المادة    
أصبح قيد  006-60غير أنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  )الملغى(، 06-80المرسوم التنفيذي 

بالرجوع إلى القواعد العامة االرتفاق مدرج ضمن االلتزامات المحددة في نظام الملكية المشتركة، و 
االرتفاق الحق الذي يجعل حدا لمنفعة » من القانون المدني حق االرتفاق بأنه: 680تعرف المادة 

عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ويجوز أن يرتب االرتفاق على مال إن كان ال يتعارض مع 
 «.االستعمال الذي خصص له هذا المال

د حقوق ارتفاق أن يخضع للقواعد العامة فيما يخص هذا الحق وعلى مشتري في حالة وجو     
، وكذا القيام باألعمال الضرورية الستعمال هذا الحق والمحافظة (3)السيما احترام القيود الذي يفرضها

قامة المنشآت الالزمة لهذا االستعمال على نفقته ، وفي حالة عدم استعماله لمدة عشر (4)عليه، وا 
 70من القانون المدني، إاّل أن نص المادة  608حق االرتفاق عمال بنص المادة  سنوات فإنه ينتهي 

المذكور أعاله تعطى للمشتري حق التنازل عن حق  06-80الفقرة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 
                                                 

 .00ص المرجع السابق، ذنون يونس صالح المحمدي،  –1
 .99ص  ،68/70/9760الصادرة في  60ج ر العدد  ،88-60لمرسوم التنفيذي رقم ا –2
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 607المادة –3

 .من القانون المدني المعدل والمتمم 600، 600، 600 ،609المواد  -4
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الذي لم  006-60االرتفاق، تحت مسؤوليته دون الرجوع على البائع، بخالف المرسوم التنفيذي رقم 
هذه األحكام واكتفى فقط بتحديد حاالت االرتفاق المرتبطة باألجزاء المشتركة، كما نص ضمن يتضمن 

األحكام العامة المنظمة لحقوق وواجبات المشتركين في الملكية على واجب احترام حقوق االرتفاق التي 
الطبيعية  تثقل البناية أو المجموع العقاري الناتجة عن سندات الملكية والتعمير أو عن الوضعية

 للمحالت الخاصة بهذا التنظيم أو بالحالة الوصفية للتقسيم.
يكون لكل شريك في الملكية حق التمتع باألجزاء الخاصة التابعة لحصته وكذا األجزاء     

الخاصة والمشتركة بشرط أن ال يمس بحقوق الشركاء اآلخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له 
المقابل القيام بتكاليف المفروضة عليه سواء فيما يتعلق بتسيير العادي لألجزاء ، ويلتزم ب(1)العقار

، وتجديد المبنى أو إصالح الجزء الذي (2)المشتركة وترميمها حسب حصة كل جزء مشترك بينهما
، وله (3)لحقه ضرر  في حالة حدوث تهدم كلي أو جزئي حسب ما تقرره أغلبية األصوات للشركاء

الحيات لضمان المحافظة على البناية وسيرها فيما يخص األجزاء المشتركة حسب ممارسة كل الص
 .(5)دون أن يكون له حق التصرف ( 4)شروط المحدد في نظام الملكية المشتركة 

من خالل ما سبق تظهر أهمية تحديد نظام الملكية المشتركة من قبل المرقي العقاري وفقا   
 .التفصيل في مضمون هذا النظام، ولهذا علينا 88-60يذي رقم للنموذج المحدد في المرسوم التنف

 نظام الملكية المشتركة: مضمون-ثانيا
من المرسوم  98الموافق لنص المادة  70-66من القانون رقم  86بموجب نص المادة   

فإن المشرع يلزم المرقي  88-60من المرسوم التنفيذي رقم  70ونص المادة  60-69التنفيذي رقم 
اري المعتمد بإعداد نظام الملكية المشتركة لبنايتهم الجماعية قصد تحديد كل البيانات القانونية العق

والتقنية والمالية المتعلقة بها، وكذا األعباء وااللتزامات التي تقع على المقتنين أن يلتزموا بها أثناء 
من القانون المدني والتي  006اكتتاب عقد البيع الخاص بأمالكهم العقارية، بما يوافق نص المادة 

تشترط تحديد نظام الملكية المشتركة لتوضيح مصير األجزاء المشتركة واألجزاء الخاصة وكيفيات 
 االنتفاع بها وكذا القواعد المتعلقة بإدارة هذه األجزاء وتسيرها.

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 008المادة   –1

 دني المعدل والمتمم.من القانون الم 007المادة  -2

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 6مكرر  008المادة  -3

 )الملغى(. 70-80 رقم من المرسوم التشريعي 90المادة  -4

 . 888-60، من المرسوم رقم 66،69،60المواد –5
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  88-60يتم إعداد نظام الملكية المشتركة طبقا لمواصفات النموذج المحدد في المرسوم رقم  و  
يخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة  و

من نفس المرسوم التنفيذي،   78الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتنين عمال بنص المادة 
 ويعتبر هذا النظام إلزامي بالنسبة لجميع المالكين مهما كانت وضعيتهم.

النظام إلى توضيح مآل البناية أو مجموع البنايات المعنية من حيث خصائصها يهدف هذا    
وتحديد وجهة  وموقعها والبيانات المتعلقة بها مع توضيح ملكية الوعاء العقاري المنشأة عليه،

كل قسم يشمل على أجزاء خاصة معينة على أساس رقم  االستعمال ووصفها وتقسيمها إلى أقسام،
، وتحدد الحصة (1)تابعة لكل صنف من األصناف الثالثة للملكية المشتركة القسم وحصة مشاعة

 المشاعة لمجموعة األجزاء المشتركة على أساس الحصص النسبية لقسم واحد.
 )النافعة أو النسبية( تتناسب حصة األجزاء المشتركة الخاصة بكل قسم مع المساحة الخاصة       

ويعبر عن هذه الحصة بعشر أجزاء من األلف  سام المعنية،لكل قسم بالنسبة لمساحة مجموع األق
وباألجزاء من األلف بالنسبة لألجزاء التابعة  بالنسبة لألجزاء المشتركة العامة من الصنف األول،

 للصنفين الثاني والثالث.
          المهنية  للمحالت التجارية، تقسم األقسام حسب استعمال المخصص للبناية قسم للشقق،          
، وتتشكل من أجزاء خاصة وأخرى مشتركة يتم توضيحها في جدول مع تحديد صنفها الخدماتية و

 .(2)والذي قسمه المشرع إلى ثالث أصناف 
من القانون المدني  000يقصد باألجزاء الخاصة بالرجوع للقواعد العامة في نص المادة     

رات المبنية، أو غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل تعتبر أجزاء خاصة، أجزاء العقا» الفقرة األولى:
، وبنفس المعنى عرفت في الباب «واحد من مالك الشركاء بغرض االستعمال الشخصي والخاص.

غير أنها وسعت مجال هذه األجزاء وحددت أهمها ولم  88-60الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 
األجزاء الخاصة هي األجزاء التي يملكها » نصت:تحصرها بخالف نص المادة المذكور أعاله حيث 

أي المحالت التي تشملها حصته أو حصصه  مقسمة كل شريك في الملكية والمخصصة له دون غيره،
 مع جميع المرافق التابعة له.

                                                 

 .97،ص 68/70/9760الصادرة في  60، ج ر العدد88-60المرسوم التنفيذي رقم  –1
 من القانون المدني الجزائري التي لم تقسمها إلى أصناف وحددتها بصفة إجمالية. 000مادة بخالف نص ال –2
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بالنسبة لكل محل من المحالت الخاصة المشمولة في هيكل من  تتضمن األجزاء الخاصة:     
 السيما: ذكورة أدناه،مبشرط وجود األشياء ال البناية الجماعية لكن

 البالطات واألرضيات المبلطة واألرضيات الخشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة-
سقوف البيوت أي األلواح الخشبية وما يغطيها من جبس والمقولبات الناتئة والزخارف التي -

 .( 1)« ا،...يمكن أن تزين بها السقوف وقطع النجارة التي يمكن أن تجمل به
غير أنه اعتبر الحواجز أ والحيطان الفاصلة للمحالت الخاصة تدخل ضمن األجزاء     

 .(2)المشتركة الفاصلة باستثناء الجدران األساسية للبناء
من القانون المدني األجزاء المشتركة  أجزاء العقارات المبنية وغير  000تعتبر نص المادة       

ى الشيوع كافة المالكين المشتركين حسب نصيب كل واحد منهم في المنفعة المبنية التي يملكها عل
وحصة استعمال جميع المالكين المشتركين أو ألكبر عدد منهم، وهو نفس المفهوم الذي تضمنه 

في الباب الثاني، غير أنه خالفا للقواعد العامة فقد صنف هذه األجزاء  88-60المرسوم التنفيذي رقم 
على أساس الشخص المستعمل لهذه الملكية سواء كان يقتصر االستعمال على  إلى ثالث أصناف

 . (3)المالك أو كل السكان أوكليهما إضافة للزوار، وحدد مشتمالت كل صنف من هذه األصناف
أهم نقطة أن يتضمن النظام الداخلي للتفصيل في حقوق وواجبات المقتني في استخدام          و     

رتفاقات، وعدم تعكير االنتفاع        حترام اإلالملكية واألجزاء المشتركة من ضرورة اواالنتفاع بهذه 
واألخطاء وحاالت اإلهمال والمخالفات التي يتسبب فيها أو أتباعه أو الزوار وكل من يشغل محالته 

 بأي صفة من الصفات، وال يمكن ألي تسامح مهما طالت مدته أن يتحول إلى حق مكتسب. 
جوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية فأنها تقيد حق االنتفاع بهذه الملكية وفقا ألحكام بالر     

الجوار بمنع كل التصرفات الضارة الصادرة من صاحب العلو أو صاحب السفل، بحيث يقسم الجوار 
الك والنوع األول مرتبط بحق التعلي الذي هو أقوى من الجوار الجانبي، ألن الم إلى الرئيسي والجانبي،

نما يتعلق به حق الجار اآلخر، وعلى هذا األساس أجاز باالتفاق كل  فيه ليس خالصا لصاحبه وا 
دي إلى ضرر سواء كان التصرفات التي تعود بالنفع على كال الطرفين وال تجيز التصرفات التي تؤ 

                                                 

 .68، ص 88-60ما تتضمنه األجزاء الخاصة في المرسوم التنفيذي رقم  راجع -1
              زمن القانون المدني الفقرة األخيرة الجدران األساسية للبناء أجزاء خاصة بخالف الحواج 000المادة  نص تعتبر -2
ضمن  88-60رين، وصنفها المرسوم التنفيذي رقم او مشتركة بين الشركاء المتجالحيطان الفاصلة للمحالت الخاصة تعتبر  أو

 األجزاء المشتركة الفاصلة.

 .97، الباب الثاني،ص 88-66المرسوم التنفيذي رقم  –3
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نقسم إلى أو معنويا، أما التصرفات التي يكون الضرر فيها محتمل فاختلف فيه رأي الفقه وا ماديا
الرأي األول هو لإلمام أبو حنيفة)رضي اهلل عنه( ينظر إلى تعلق حق الغير بالملك فيقيد  قسمين،

تصرفه ألن ملكه ليس خالصا  ولم يحتج له إال ما تيقن عدم ضرره وأما ما عداه فموقوف على رضا 
ا مدام ال يضر غيره أما الرأي الثاني ينظر إلى أنه ملك ومالك يتصرف في ملكه تصرفا مطلق األخر،

بيقين فهو ممنوع ما يتيقن فيه الضرر وما عداه مباح له. وعندهما األصل اإلباحة ما لم يقم الدليل 
ذا أقيم الدليل على الضرر فيمنع  .                                                         (1)على عدم الضرر فيباح، وا 

قيود الواردة على الملكية المشتركة دون أن يدرجها ضمن  بخالف المشرع جعله يدخل ضمن    
حقوق الجوار أو اإلحالة على أحكام القانون المدني فيما يخص مضار الجوار غير المألوفة والتعسف 

التي تجيز  من هذا القانون، 886في استعمال حقه في هذه الملكية وفقا لما تقضي به نص المادة 
لوف بحسب العرف وطبيعة رار بملك الجار ضررا يتجاوز الحد المأالرجوع للقاضي في حالة اإلض

موقع كل منهما بالنسبة لآلخرين والغرض الذي خصصت له، أو يكون فعال مستحقا  والعقارات 
 690للتعويض متى ثبت تعسف المالك في استعمال ملكه بشكل مضر لشركائه تطبيقا لنص المادة 

ا الشتمال نظام الملكية المشتركة على بعض االلتزامات وقيود ، وبرأين(2)مكرر من القانون المدني
مألوفة التي تسبب اإلزعاج والضرر غير أنها تخرج عن أحكام القواعد العامة المرتبطة باألضرار غير 
مألوفة، ونحن نرى أن مثل هذه االلتزامات تفرضها  أخالقيات وتربية الشخص أكثر من النظام 

 ام حقوق الجوار.القانوني وتدخل ضمن احتر 
حيث أن الملكية تعطي لمالكها حق في االستعمال واالنتفاع غير أنه مقيد في استعمال حقه    

وعدم التعدي ( 3)بما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة به
كل حرية لكن دون أن يعوق فله حق االنتفاع باألجزاء المشتركة ب على حقوق الغير في ملكيتهم،

                                                 

 .08-00-00ذون يونس صالح المحمدي،المرجع السابق،ص ص  –1
شرع الجزائري التعسف في استعمال الحق خطأ يرتب مسؤولية تستحق التعويض متى ثبت بأنه وقع قصد اإلضرار عتبر المي–2

كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير أو  بالغير،
المعدل والمتمم للقانون المدني،ولهذا نعتبر التعسف  70-67موجب القانون رقم مكرر مضافة ب 690مشروعة،عمال بنص المادة 

في استعمال الملكية المشتركة بشكل مضر لباقي المالك مقارنة مع الفائدة قليلة والمقيدة النتفاع المستفيدين منها السيما إذا 
ض وفقا لمفهوم نص هذه المادة،غير انه نص على توافرت نية اإلضرار عمدا في الشركاء يرتب مسؤولية شخصية تستحق التعوي
 مكرر من القانون المدني. 008حق التعويض في حالة حصول ضرر بسبب قيام بالبناءات وفقا ألحكام المادة 

المشرع نص على قيود الواردة على الملكية بصفة عامة مع تحديد بعض هذه من القانون المدني، والمالحظ أن  887المادة  –3
 كونه نظم أحكامها بشكل مستقل ومفصل عند تحديد أحكام الملكية المشتركة. التي لم تدرج ضمنها الملكية المشتركة،القيود 
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حقوق باقي المستعملين اآلخرين لهذه الملكية ليستغلها بحسب ما هو مألوف عند استعمالها دون 
، واحترام الغرض المخصص له الملك (1)إدخال أي تغير إال بموافقة أغلبية الشركاء في هذه الملكية

تجاري، بخالف التشريع المغربي  المشترك إضافة  لمحل سكنه فال يمكن تحويله إلى محل مهني أو
ال يجوز تغيير الغرض » المتعلق بالتعمير: 69-87من القانون رقم  06الذي ينص في المادة 

       المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء أو رخصة السكنى أو شهادة 
إلدارة المكلفة بالتعمير  وبعد بيد أنه يمكن لرئيس المجلس اإلذن في كل ذلك بعد موافقة ا المطابقة،

التأكد من أن الغرض الجديد يتالءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه ال يشكل أي إزعاج 
 .(2)«بالنسبة للسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له

صف كما يقع على كل مالك تحمل األعباء المترتبة على الملكية المشتركة سواء كانت من ال    
األول المتعلق بالتسيير العادي والترميمات الصغيرة لألجزاء المشتركة أو األعباء من الصف الثاني 
المرتبط بالترميمات الكبرى حسب ما هو محدد في نظام الملكية المشتركة وبقدر نصيبه في هذه 

نوية أو على الملكية، وتكون مساهمة الشركاء في الملك وفق طبيعة األشغال موضوعة في ميزانية س
 .(3)أساس كشف للمبلغ المدفوع عندما يتعلق بأشغال صيانة ضرورية

لم يكتفي المشرع بوضع أحكام مقيدة الستعمال األجزاء المشتركة دون تقييد األجزاء  و   
الخاصة الرتباطهما بالملكية، فال يمكن أن يشكل انتفاعه بهذه األجزاء ضررا يمس بحقوق باقي 

السيما عند إدخال أي  أوفي تخصيص البناية ومتانتها وعدم تعريضها للخطر، الشركاء في الملك
        تعديالت التي يجب أن تكون تحت رقابة رجل المهنة وال تؤدي إلى زيادة أعباء الجيران إال 

والحرص على هدوء البناية وعدم االنزعاج مما تسببه المحالت والدكاكين الموجودة في  بموافقتهم،
وتحمل مسؤولية الحيوانات التابعة له مع منع تربية الحيوانات الخطيرة، وحسن استخدام النوافذ  البناية

وجهاز التسخين مع  والشرفات والمقصورات، كما بين طريقة استخدام اللوحات االستداللية والالفتات،
 إلزامه بالتنظيف المداخن .

          األضرار التي يتسبب فيها هو اعتبر المقتني مسؤول حيال اآلخرين عن نتائج و       
أو التي تكون بفعل شخص أو الشيء أو الحيوان المسؤول عنه قانونا وعن كل شخص  أو بإهماله

                                                 

 .99،ص 88-60المرسوم التنفيذي رقم  –1
 . 66-67محمد بن أحمد بونبات،المرجع السابق،ص ص  –2
 .96-90، ص ص 88-60المرسوم التنفيذي رقم  –3
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، ومن (1)يشغل محله وفقا لما تقضي به أحكام المسؤولية المدنية في هذا المجال طبقا للقواعد العامة
جاه الغير وكل األخطار التي قد تصيب المبنى هنا وجب اكتتاب تأمين على مسؤوليته المدنية ت

والمسؤول عنها السيما الحريق واالنفجار وأضرار المياه تضاف إلى إلزامية التأمين على الكوارث 
المتعلق بإلزامية التأمين  9770أوت  98 المؤرخ في 69-70الطبيعية وفقا لما يقضي به األمر رقم  
التي لم ينص عليها المشرع الجزائري ضمن قواعد الترقية  (2)على كوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

العقارية والتي نرى ضرورة االلتزام بها قبل حيازة المبنى لهذا نقترح اشتراطها للمقتني عند تحرير 
 محضر التسليم عند الموثق.

البنايات  أما الجزء الثاني من النظام الداخلي فيشمل كيفية إدارة وتسير البناية أو مجموع        
من قبل الشركاء والذي يلتزم المرقي العقاري بإدارتها لمدة سنتين لحين تعين المتصرف وتشكيل 
الجمعية العامة للشركاء، مع تبيان كيفية توزيع األعباء على الشركاء وفقا لما هو محدد في المرسوم 

لمشتركة بتصرف فيها بعوض ، والتفصيل في األحكام المتعلقة بانتقال الملكية ا88-60التنفيذي رقم 
،كما يؤكد على مجال المخاطر الواجب  أو دون عوض ومختلف األحكام المرتبطة باإليجار والبيع

التأمين عليها والتي تعتبر غير إلزامية في األصل مثل مخاطر الحريق وانفجار الغاز وانكسار الزجاج 
غير أنه اعتبرها  ،70-80األمر رقم  ما عدى المسؤولية المدنية والكوارث الطبيعية وفقا ألحكام

 ضرورية.
واختتم النظام الداخلي بتبيان طرق تسوية النزاعات المرتبطة بالملكية المشتركة، كما بين       

       مدة تقادم الدعاوى الشخصية الناشئة عن تطبيق القانون األساسي للملكية المشتركة بين الشاغلين 
 .(3)وأخضع النظام للتسجيل واإلشهار سنوات، 67دة والمتصرف بانقضاء مأو الشاغل 

نستخلص أن دور المرقي العقاري يكمن في االلتزام بتحرير هذا النظام وفقا للنموذج            
والذي يبين جميع البيانات الواجب ذكرها تحت مسؤولية  88-60المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 

صل في حقوق وااللتزامات المالك وكيفيات اإلدارة والتسيير والتي تف الموثق المحرر لهذا العقد،
والتصرف وتسوية النزاعات المترتبة على االنتفاع بهذه الملكية المحددة قانونا وليس بإرادة المرقي 
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وما يبقى له سوى توضيح نصيب كل مالك في هذه األجزاء بما يوافق انتفاعه واألعباء  العقاري،
 لصاحب حفظ الحق أو لمقتني العقار على التصاميم. المترتبة عليه وتسليمها

وما شرع الجزائري لم يبين إمكانية إبداء تحفظات عند استالم األجزاء المشتركة غير أن الم          
شوبها من عيوب في البناء والمطابقة السيما إذا تم إجراء تعديل في رخصة البناء والوثائق األخرى ي

اول الوصفية بعد أن شرعوا في إبرام عقد البيع على التصاميم دون إشراك من مخططات التجزئة والجد
ولكون المساحات الفارغة تعد أجزاء مشتركة للمالكين السابقين يحكمها  المقتنين في تلك التعديالت،

كما أن إضافة طوابق في أي عمارة تدخل في نظام الملكية المشتركة  نظام الملكية المشتركة األفقية،
 دية ولهذا نقترح أن تكون تعديل رخصة البناء أو تعديل المشروع بإشراك المقتنين وموافقتهم .العمو 

شركاء يلتزم المرقي العقاري بكل ما تفرضه في انتظار تحول إدارة الملك كمرحلة انتقالية لل   
دارة هذه الملكية والتي نفصل فيها فيما يلي.   من االلتزامات مرتبطة بتسيير وا 

 لثانيالفرع ا
 ير الملكية المشتركة في المرحلة االنتقاليةيااللتزام بإدارة وتس

من المرسوم التنفيذي رقم  70والمادة  70-66من القانون رقم  86و 87تنص المادتين     
ر الملك العقاري محل البيع يعلى التزام المرقي العقاري بإعداد ووضع أدوات وأجهزة تسي 60-88

كما يلتزم  بعنوان األجزاء المشتركة، دارة هذه األمالك ومسكن البواب،وانجاز محالت ضرورية إل
 70والمادة  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  09من نفس القانون والمادة  89بموجب نص المادة 

بتسيير الملك العقاري وضمان إدارته خالل مدة سنتين ابتداء من  88-60من المرسوم التنفيذي رقم 
جزء من البناية المعنية والعمل على تحويل هذه اإلدارة إلى األجهزة التي وضعها تاريخ بيع أخر 

أوعينها المقتنون، ولهذا سنقسم هذا الفرع إلى نقطتين نتناول في أوله لمضمون االلتزام بالتسيير واإلدارة 
 والثاني نخصصه إلجراءات تحويل اإلدارة لألجهزة المعنية والمكلفة بذلك.

دارة الملك العقاري محل البيع:اال  مضمون-أوال  لتزام بالتسيير وا 
بخالف القواعد العامة في عقد البيع يتحمل البائع الحفاظ على المبيع وتحمل مصاريف     

وبمجرد التسلم يصبح المقتني مسؤول عن البناء المملوك له وعن تبعة ( 1)استغاللها إلى حين تسليمها 
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دارته وكيفت استغالله وتحم ، وينتهي دور البائع إال فيما (1)ل أعبائه وتكاليفه بصفته مالكاهالكه وا 
غير أنه في عقد بيع السكن الترقوي إضافة  يخص ضمان التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية،

دارة الملك العقاري لمدة سنتين بالرغم من خروج ياللتزامه بالضمان بعد التسليم، فإنه يضمن تسي ر وا 
هذا الذي يجعله يلتزم بما المفروض يلتزم به غيره ويثري  وتسلمه من المقتني،هذا الملك من ملكيته 

، غير أن التزامه ليس إثراء منه دون سبب أو فضالة إنما هو (2)على حساب غيره أو يكون فضوليا
التزام فرضه المشرع الجزائري بهدف ضمان الحفاظ على ملكية محل البيع لحين انتقالها للمكلفين بها 

كاء في الملكية المشتركة بعد تعين المتصرف المكلف بذلك، والذي يلتزم هو اآلخر بالحفاظ من شر 
ونص المشرع  على الملك العقاري وضمان إدارته وصيانته بصفة مستدامة وفقا لما يقضي به القانون،

ها على هذا االلتزام للقضاء على تدهور الملكية العقارية لعدم حسن استخدامها وتسيرها وصيانت
والمحافظة عليها بعد تسليمها ومرور فترة من الزمن بما يضر مستخدميها ويشوه منظرها الخارجي 

 ويقضي على الجمال المعماري .
قد أعطى المشرع مهلة سنتين من تسليم آخر جزء من البناء للمقتني لتنظيم أمور تسيير     

غير أن  لة كافية بالزيادة لترتيب أمورهم،واإلدارة  وتشكيل الجمعية العامة وتعين المتصرف وهذه المه
البائع يوزع تكاليف اإلدارة والتسيير على المقتنين حسب نصيب كل واحد في الملك المشترك ليقوم 
بنفس المهام التي يكلف بها المتصرف، ويمكن للمرقي العقاري تعين متصرف للفترة االنتقالية الذي يقع 

ألول للجمعية العامة حسب الشروط التي تنص عليها أحكام نظام عليه االلتزام باستدعاء لالجتماع ا
وبعد هذا االجتماع يتم وضع األجهزة المكلفة بتسيير الملكية المشتركة وتعين  (3)الملكية المشتركة 

المتصرف الذي يتولى تحديد جدول أعمال الجمعية العامة وتسيرها واتخاذ القرارات بعد المداولة في 
ألغلبية البسيطة أو ثلثي األعضاء حسب موضوع القرار المصوت عليه وفقا للحاالت جدول األعمال با

                                                 

 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 068المادة  –1
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، وعليه تنفيذ قرارات الجمعية العامة والحفاظ على أرشيفها (1)المحددة للتصويت في النظام الداخلي
 وجميع االتفاقيات ووثائق المحاسبة .

المرقي العقاري بإدارة البناية من إلى حين تعين المتصرف ووضع أجهزة التسيير واإلدارة يكلف  
دارة األجزاء المشتركة، كما يلتزم بتوظيف  حيث نظافتها وحراستها وأمنها وصيانتها والحفاظ عليها وا 

البوابين والمستخدمين المكلفين بالصيانة وتسريحهم، ويحدد شروط عملهم لحين انعقاد الجمعية العامة 
المكلفة بذلك ووفقا لما تقرره هذه الجمعية، لكن قد يبقي المرقي  ليتم مباشرة هذه المهام من قبل األجهزة

العقاري محتفظ على أجزاء من البناية لم يتم بيعها كأن يحتفظ ببعض المحالت المهنية والتجارية لم 
يتم نقل ملكيتها ومن هنا يلتزم هو بإدارتها لحين بيعها ونقل إدارتها للمكلفين بها وااللتزام باألعباء 

ويعتبر في هذه الحالة المالك إلى أن يتم  رتبة عن الملكية المشتركة فال يعقل تحميلها للمالكين،المت
 البيع وعلى المشرع توضيح هذه المسألة بنص صريح خاصة في حالة نقل اإلدارة لألجهزة المكلفة بها.

 انتقال إدارة وتسيير الملكية المشتركة لألجهزة المكلفة بذلك: ضمان-ثانيا
يكفي أن يلتزم المرقي العقاري بضمان إدارة وتسير الملك العقاري في الفترة االنتقالية بل  ال  

عليه أن يحرص على نقل هذا االلتزام لألجهزة المكلفة بتنظيم الملكية المشتركة وذلك ابتداء من بيع 
رام عقد البيع عند الجزء األخير المكون للبناية أو مجموع البنايات في البيع على التصاميم أو بعد إب

 إنهاء االنجاز في إطار عقد حفظ الحق.
لغاية انعقاد االجتماع األول للجمعية العامة يحل المرقي العقاري أو الشخص المعين من  و  

طرفه كمتصرف مؤقت خالل هذه الفترة االنتقالية محل جميع هيئات تسيير الملكية المشتركة، هذا 
هزة المسيرة، لتنتهي فترة التسيير االنتقالي بناء على طلب من االجتماع الذي يهدف الستحداث أج

الذي يتكفل  التسيير و أغلبية الشركاء في الملك بعد وضع األجهزة وتعين المتصرف المكلف باإلدارة و
 .(9)المرقي العقاري بموجب رسالة موصى عليها بإنهاء هذه الفترة  بتبليغ

حسابات المالية والمحاسبية التي تم إعدادها طبقا للتنظيم ليلتزم المرقي العقاري بتحويل كل ال  
ثبات ذلك بموجب محضر تسليم المهام وتسير الموقع  وكل وثائق والمستندات المتعلقة بتسيير البناية وا 

 .(0)من طرفه بمعية متصرف الملكية المشتركة المنتخب من قبل الشركاء في الملك أو الشاغلين له 
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زاء المشتركة وتكفل بإدارتها قد يتأخر لمدة سنتين، فكيف يمكن إبداء وعليه استالم األج  
التحفظات على ما يشوب الملكية المشتركة من عيوب في البناء أو المطابقة لما اتفق عليه والمطالبة 
بإصالحها بعد انقضاء أجل الضمان السنوي أو ضمان العيوب الوظيفية لعناصر التجهيز بعد مرور 

 ن التسليم المؤقت؟.أكثر من سنة م
ويمكن مطالبة المرقي العقاري بكل  عند تسليم ملكية السكن يستخدم المالك هذه الملكية،  

العيوب الظاهرة بعد التسليم واالستخدام لكن بعد انقضاء مدة سنتين أو خالل هذه المدة إذا حدث خلل 
ألنه أخل بإلتزامه بالمحافظة في األجزاء الملكية المشتركة فإن المرقي العقاري ملزم بإصالحها 

والصيانة  أو يكون اإلصالح على نفقته وتحت مسؤوليته،ولنفصل أكثر في مسؤولية المرقي العقاري 
نتطرق في الفصل الموالي لنطاقها لنتعرف على الجزاءات القانونية المتربة في حالة مخالفة االلتزامات 

 تزامات المهنية التي تعرفنا عليها في الباب األول.التعاقدية التي تطرقنا إليها في هذا الفصل، وال
نستخلص من دراستنا في هذا الفصل أن المشرع شدد في اإللتزامات الملقاة على المرقي    

العقاري في إطار عقد البيع على التصاميم أكثر من عقد حفظ الحق، كون المقتني يدفع أقساط بحسب 
العقاري لتمويل عملية التشيد، وألن الملكية تنتقل تبعا لتطور  تطور مراحل اإلنجاز يستفيد منها المرقي

اإلنجاز، ومن هنا وجب فرض إلتزامات خاصة وضمانات قانونية ينفرد بها هذا العقد الذي تخرج كثير 
 من أحكامه عن القواعد العامة.

ميم هي أكثر من هذا الذي يجعلنا نعتبر أن الحماية القانونية الموفرة لمقتني العقار على التصا   
الحماية الممنوحة لصاحب حفظ الحق،حيث جاءت أحكامه تحمي المرقي العقاري ال الحاجز لهذا 
العقار، فلم يمنح المشرع حق الخيار بين العقدين للمتعاقد بل للمرقي العقاري الذي إما يفضل ابرام عقد 

برام عقد حفظ الحق وضمان حالة البيع على التصاميم لإلعتماد على دفعات المقتني في التمويل أو إ
عجز المقتني عن الدفع ليعتمد على مواده المالية الخاصة ويمكن أن يدعمها بقرض، بالمقابل منح 
حق العدول لصاحب حفظ الحق وحده،غير أن إرادة المتعاقد في الغالب تتجه لتملك السكن وتأكيد 

و ينطوي على مخاطر منها حجز نفس العقار التعاقد، ولكون العقد ال يشهر إلستعمال خيار التراجع فه
لمتعاقد آخر أو نقل ملكيته دون علم صاحب حفظ الحق، أو عجز عن التمويل في غياب ما يضمن 
إتمام اإلنجاز، كما قد يعجز عن تسديد القرض ويتم الحجز  والتنفيذ على العقار محل االنجاز مدام ال 

 ك، أو افالس المرقي العقاري والتزاحم مع باقي المدنين.يزال في ملكية البائع والمرهون لفائدة البن
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لكننا نفضل ابرام  لهذا نرى أن كال العقدين يسهالن للمرقي العقاري تسويق العقار قبل إنجازه،   
عقد البيع على التصاميم كون العقد يشهر والملكية تتنتقل حسب تطور االنجاز مع ضمان ايجاد 

وصندوق الضمان  ز في حالة ظهورها وكل حالة تهدم بعد التسليم،المحل ومطابقته وعيوب اإلنجا
 والكفالة المتبادلة يضمن عجز المرقي العقاري عن إنهاء اإلنجاز بخالف عقد حفظ الحق.

في هذين العقدين، قرر المشرع عقوبات إدارية  اللتزاماتهلضمان تجاوز المرقي العقاري     
ته المدنية المهنية والعشرية لضمان التعويض في حالة قيام وجزائية وألزمه بالتأمين على مسؤولي

المسؤولية المدنية، فهل هذه العقوبات كافية لردع التجاوزات وتشكل ضمانة للمتعاقد مع المرقي 
 العقاري السيما في ظل عقد حفظ الحق الذي ال يتضمن نفس ضمانات البيع على التصاميم؟
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 الفصل الثاني
 ولية المرقي العقاري المترتبة على مخالفة التزاماتهمسؤ 

تبين لنا من الدراسة السابقة تنوع في التزامات المرقي العقاري فجزء منها يرتبط بالتزام           
أخالقي وديني يعود للضمير المهني في تنفيذ نشاطات الترقية العقارية والتعامل مع الزبائن بصدق 

تقان العمل، والبعض ا آلخر ترتبه عملية اإلنجاز بدأ من اإلعداد للمشروع العقاري انتهاء بإكمال وا 
مرقي العقاري وهنا يرتبط ال أشغال البناء وتسليمها مطابقة للرخص المسلمة والمخططات المتفق عليها،

          نجاز هذا المشروع ويبرم أكثر من عقد لتنفيذه فتكون التزاماته تبادلية معهم مع أكثر من متدخل إل
 مسؤول عن أعمالهم بصفته رب العمل المكلف بالرقابة. و
         حيث أنه يبرم عقد مع المقتني لبيعه السكن الترقوي قبل انجازه فهو يرتبط بالتزام           

فإن كنا بصدد عقد حفظ الحق ترتب عليه التزام شخصي اتجاه صاحب حفظ الحق بحجز  تعاقدي،
وتحرير عقد البيع عند إتمام اإلنجاز ليتحول التزامه إلى التزام عيني بتسليم العقار طور االنجاز  

العقار المحجوز مقابل الثمن المقبوض، أما إذا تم التعاقد عن طريق إبرام عقد البيع على التصاميم 
التي  ته تزداد كون التزامه يكون عينيا يتمثل في إتمام أشغال البناء تبعا لألقساط المدفوعةيفإن مسؤول

كما يلتزم باحترام آجال  يستحقها بحسب المواعيد والنسب المحددة قانونا والمنصوص عليها في العقد،
 التسليم المحددة في العقد بعد إنهاء االنجاز، وضمان عيوب البناء وكل تهدم خالل مدة الضمان .

فبصفته صاحب المشروع           ة،وعليه تتنوع مسؤولية المرقي العقاري بتنوع التزاماته القانوني          
فهو المسؤول القانوني األول عن كل إخالل بقاعدة من  (1)والمحرك الرئيسي لنشاط الترقية العقارية

ذا تجاوز (2)قواعد السلوك التي تسبب ضررا، ويتحمل تبعة نجاح مشروعه وأعماله أو إخفاقها  ، وا 
وقد يتعرض لعقوبات إدارية تصل  مسؤوليته مدنية، حدود االتفاق أو حدود ما التزم به قانونا ترتبت

 .(3)إلى حد سحب االعتماد منه، أما إذا ارتكب خطأ بمخافة قاعدة آمرة استحق عقوبة جزائية 
 70-66)الملغى( فإن المشرع في القانون رقم 70-80بخالف المرسوم التشريعي رقم           

رقي العقاري وعالقته بالمقتني في حالة البيع قبل حرص على وضع تأطير قانوني آمر ينظم مهنة الم
االنجاز ويثقل مسؤوليته في حالة عدم تنفيذ التزاماته أو تنفيذها بشكل معيب بأن يرتب جزاءات مدنية 

                                                 

 70-66من القانون رقم  60دة الما -1

 .78، ص 9767الجزائر، للنشر،الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم  علي فاللي، االلتزامات، -2
 .76ص  ،9766الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، شيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية،ر  -3
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دارية وجزائية تضمن التوازن العقدي وتنفيذ هذا النوع من البيع على أحسن وجه حتى ال يضيع  وا 
 كية طبقا لما تفق عليه وللمواصفات المعمارية المطلوبة.انتظار المقتني دون تسلم المل

وعليه فقد حاول المشرع أن يتجنب التجاوزات القانونية السابقة بترتيب جزاءات قانونية رادعة        
لكن هل ال يشكل هذا عائقا في وجهه، أن  تخص كل مرقي عقاري مخل بالتزاماته المهنية والتعاقدية،

 ؟70-68هذا النوع من البيع مثلما كان في ظل تطبيق قانون رقم ال يحفزه على إبرام 
نحاول اإلجابة على هذا التساؤل في هذا الفصل والتطرق ألنواع المسؤولية المترتبة على         

المرقي العقاري عند إخالله بالتزاماته المهنية والتعاقدية، ولهذا ارتأينا تقسيم الدراسة بناء على ما سبق 
 ين:إلى مبحث

 المبحث األول: المسؤولية المدنية-
 المبحث الثاني: العقوبات اإلدارية والجزائية-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



368 
 

 المبحث األول
 المسؤولية المدنية للمرقي العقاري

يعتبر المرقي العقاري مسؤوال مدنيا اتجاه المقتني بكل التزاماته التعاقدية التي تقتضي منه  
يلتزم طبقا للقواعد العامة بما ورد في العقد وما هو من مستلزماته وفقا تنفيذ العقد بحسن نية، بأن 

للعرف والعدالة والقانون بحسب طبيعة االلتزام، ما لم تطرأ حوادث استثنائية لم يكن بالوسع توقعها 
فعدم تنفيذ التزامه أو التقصير في تنفيذه بخالف ما التزم  من القانون المدني، 670عمال بنص المادة 

 .(1)ه في العقد يرتب مسؤولية عقدية ب
ال تنتهي مسؤوليته بتسليم العقار محل االنجاز للمقتني بل يتحمل بعدها تبعة الهالك، فهو  

مسؤول مدنيا عن كل العيوب في البناء وعن كل حاالت التهدم بخالف القواعد العامة، كونه ملزم 
حسن تنفيذ المشروع وتحمل أخطائه بالضمان بصفته صاحب المشروع، فهو المسؤول مهنيا عن 

ليلتزم بإصالح هذه العيوب أو التعويض في حالة  وأخطاء المشيدين والمتدخلين في هذا المشروع،
التهدم الكلي أو الجزئي للبناء نتيجة عيوب في البناء، وعلى هذا األساس على المرقي العقاري التأمين 

نتيجة تنفيذ عملية االنجاز والتأمين على المسؤولية على أخطائه المهنية التي قد تسبب ضررا للغير 
أو الجزئي ليضمن تعويض المقتني، كما يلزم المتدخلين بتأمين  العشرية في حالة التهدم الكلي

 مسؤوليتهم المدنية المهنية والعشرية.
بالرجوع إلى التشريع الفرنسي فإن المسؤولية تتنوع أيضا بتنوع التزامات المرقي العقاري   

والمشيدين واألطراف المتدخلة في المشروع لضمان عيوب االنجاز، وكل إخالل بااللتزامات التعاقدية 
، وبضمان المسؤولية العشرية بعد (2)تلزم المسؤول بإصالح العيوب وتعويض األضرار أو فسخ العقد 

نصيحة وكانت التسليم ليسأل كل متدخل في االنجاز عن هذا الضمان، حتى ولو التزم فقط بتقديم ال
كما ترتب على  السبب في إحداث العيوب التي تهدد متانة وصالبة البناء خالل مدة عشر سنوات،

،بناء (3)المرقي العقاري مسؤولية عقدية عند إخالله بالتزاماته التعاقدية مثل االلتزام بالتسليم والضمان 
 على هذا التنوع في المسؤولية نقسم دراستنا إلى مطلبين:

                                                 

التصرف القانوني العقد واإلرادة المنفردة،  ل،و امة لاللتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء األالنظرية الع بالحاج العربي، -1
 .906،،ص9776الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية،

2-Michel Zavaro;la responsabilité des constructeurs ; 3e édition,lexis nexis,2013,paris,p 137.  

3-Ibid, p p 141,167,219. 
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 األول: المسؤولية المدنية المهنية  المطلب -
 المدنية العشريةالمطلب الثاني: المسؤولية  -

 المطلب األول
 المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري

        يقصد بالمسؤولية المدنية المهنية كل إخالل بالتزام مهني يرتبط بأخالقيات المهنة            
في نصوص قانونية، ويرتب هذا الخطأ المهني ضررا للغير يوجب جبره أو االلتزامات المهنية المحددة 

والتعويض عنه وفقا لتطبيق القواعد العامة المرتبطة بالفعل المستحق للتعويض أو ما كان يعرف قبل 
، بغض (1(التعديل بالمسؤولية التقصيرية المترتبة عن خطأ شخصي أو الفتراض ارتكاب هذا الخطأ 

ن مسؤولية تأديبية وعقوبات إدارية أو عقوبات جزائية التي نؤجل التفصيل فيها في النظر عما ترتبه م
 المطلب الموالي .

أما في حالة اإلخالل بالتزام عقدي يرتبه عقد ملزم لجانبين ويؤدي هذا الخطأ العقدي إلى            
متعاقد الذي نفذ التزامه هنا نكون أمام المسؤولية العقدية التي تسمح لل ضرر يصيب المتعاقد األخر،

 .(2)وفسخ العقد  بالمطالبة بالتعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني،
خالفا لما يعتقد البعض أننا نكون أمام مسؤولية عقدية مدام موجود عقد ملزم لجانبين فال            

ن المرقي غير أ مجال لتطبيق المسؤولية عن الفعل غير مشروع المترتب عن الخطأ الشخصي،
العقاري قد تقوم مسؤوليته عن خطئه الشخصي تجاه الغير بغض النظر عن أخطائه العقدية والتي 

ن كان يصعب من الناحية العملية إثارة (3)تترب نتيجة تنفيذ أشغل البناء وعن التزاماته المهنية ، وا 
ر عند رفع دعوى والمطالبة المسؤولية التقصيرية نتيجة قاعدة عدم الجمع بين المسؤوليتين وعليه الخيا

 .(4)بالتعويض
ولكن هذا  سابق وفقا للقواعد العامة، بالتزامتعتبر كال المسؤوليتين جزاء عن اإلخالل             

التزام القانوني في المسؤولية التقصيرية هو عدم اإلضرار بالغير بسبب خطئه، بينما في المسؤولية 

                                                 

 .97ص  ،9776للنشر، الجزائر، أفريل كليك  لى،و الطبعة األ سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية،-1
 60ص ITCIS ،9767النشر سلسلة القانون المدني، دار  العيد سعادنة ترجمة لفليب لوتورنو، المسؤولية المدنية المهنية،  -2

كتاب الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر  لقواعد العامة والقواعد الخاصة،مسؤولية المعمارين بين ا ،فتحي ويس -3
 .987ص  المرجع السابق، ،9769فيفري  96و90واقع وأفاق، يومي 

 .98-96ص ص  المرجع السابق، الفعل المستحق للتعويض، االلتزامات، علي فاللي، -4
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ام بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل وتقوم العقدية هو اتفاقي وينحصر في االلتز 
المسؤولية إذا أخل المدين بأحد التزاماته التعاقدية مع تنفيذ الدائن اللتزامه، وعليه متى لم تتوفر شروط 

 .(1)قيام المسؤولية العقدية نرجع لألصل العام بتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية
نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في أوله مسؤولية المرقي  لتفصيل في هذه المسؤولية و

العقاري عن أخطائه الشخصية والعقدية المستحقة للتعويض، أما في الثاني إللزامية التأمين على 
 المسؤولية المدنية المهنية للمرقي العقاري.

 الفرع األول
 مسؤولية المرقي العقاري عن أخطائه الشخصية

ؤولية الشخصية المستحقة للتعويض عند ممارسة الشخص لحرية من حرياته          تقوم المس      
أو لرخصة من رخصه لنكون بصدد المسؤولية التقصيرية أو بمناسبة استعمال حق من حقوقه عن 

             قانوني نتيجة خطأ  بالتزام، وعليه متى أخل المرقي العقاري (2)طريق التعسف في استعمال الحق
إهمال أو تقصير منه بالمفهوم التقليدي للمسؤولية، غير أنه في الوقت الحالي وفقا للمفهوم الحديث  أو

أصبحت المسؤولية تقوم على الضرر دون حاجة إلثبات الخطأ استنادا لفكرة تحمل التبعية التي تهدف 
رقي العقاري ملزم ، وبالرجوع ألحكام الترقية العقارية فالم(3)لحماية الضحية على حماية المسؤول

بتحقيق نتيجة بإنجاز بناء خال من عيوب اإلنجاز وكل خلل في البناء يفترض مسؤوليته ما لم يثبت 
لكن هذا ال  السبب األجنبي، ليكون االلتزام باإلصالح أو التعويض على أساس الضرر وليس الخطأ،

 بالتزاماتهنتيجة إخالل المتعاقد  يعني أن ال تثور مسؤوليته في حالة الخطأ، أما إذا كان الخطأ عقدي
التعاقدية المترتبة عن عقد صحيح وسبب ضرار للمتعاقد ترتبت مسؤولية المرقي العقاري التعاقدية 
 وحتى نفرق بين المسؤوليتين نفصل في كل منهما بالتطرق لشروط وحاالت قيام كال من المسؤوليتين .

 
 
 

                                                 

 .668-666م، المرجع السابق، ص ص علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزا -1
شهادة دكتوراه أساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، أطروحة لنيل  ،مصطفى بوبكر -2

 .07ص  ،9769-9766جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، تخصص القانون الخاص، دولة في القانون،
 .70ص  المرجع السابق، الفعل المستحق للتعويض، االلتزامات، علي فاللي، -3
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 عقاري التقصيرية:قيام مسؤولية المرقي ال شروط وحاالت –أوال 
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب : »من القانون المدني 690نص المادة ت    

، وعليه يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية (1)«يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ضررا للغير،
 وفقا للقواعد العامة ثالث شروط وهي:

 الخطأ: -أ     
ال يسعنا أن نتطرق لكل  راء الفقهية في تحديد مفهوم الخطأ اختالفا كبيرا واآل لقد اختلفت          

            سابق ينشأ عن العقد بالتزامهذه اآلراء الفقهية، فهناك النظرية التقليدية التي تعتبر الخطأ إخالال 
روعة، فهو االنحراف أو القانون أو قواعد األخالق أو بواجب كان باإلمكان معرفته وتطبيقه أو بثقة مش

عن السلوك المألوف وليس فقط بواجب قانوني، بخالف النظرية الحديثة التي تعرف الخطأ عند 
االنحراف في السلوك أو إخالل بواجب تفرضه قاعدة قانونية ويكفي إثبات وجود خطأ مدني لقيام 

لذي يقتضي تعويض المسؤولية من دون البحث عن نفسية الفاعل لكونه يأخذ بالعنصر الموضوعي ا
 .(2)الضحية بغض النظر عن سلوك الفاعل حماية للضحية 

من القانون المدني فإن المشرع الجزائري أخذ بالنظرية  690و 690غير أنه بالرجوع للمادتين    
التقليدية الذي يشترط توفر عنصر التعدي الذي يكون إلخالل بواجب أو بقاعدة قانونية أو تعسف في 

، ويكون غير (4)بمحض إرادته غير مكره سواء كانت عن قصد أو إهمال أو تقصير (3)استعمال الحق

                                                 

فإن النص العربي أسقط سهوا عبارة  97/78/9770المؤرخ في  67-70قبل تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم  -1
بنظرية  من القانون المدني وال يعني أنه أخذ 690المشرع األمر عند تعديل نص المادة  تداركثم  الخطأ بخالف النص الفرنسي،

ؤولية الموضوعية لعديم التمييز من القانون المدني التي تنص على المس 690التبعية، كما ألغى الفقرة الثانية من المادة  تحمل
 بالتشريع الفرنسي الذي ال يعترف بمسؤولية عديم التمييز. هتأثر نتيجة 

 .606ص علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق،-
 .  89و 06ص ص  المرجع السابق، ،صطفى بوبكرم-

 .08و 00و 00و 00ص ص علي فاللي، االلتزامات، الفعل المستحق بالتعويض، المرجع السابق، -2
 يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ السيما في الحاالت التالية:»  مكرر القانون المدني: 690تنص المادة  -3
 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير،-
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،-
 «إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.-
لشخص متوسط الذكاء والعناية نزيه وذ وحيطة بحسب تقدير القاضي حسب سلوك المألوف نأخذ بمعيار سلوك الرجل العادي  -4

 مهمل. وضمير فال هو شديد الحرص وال هو
 .06ص  علي فاللي، نفس المرجع،
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،وعنصر اإلدراك (1)مشروع وال يشكل استعمال حق من حقوقه حتى يكون الخطأ فعل قابل للتعويض
من القانون المدني يكون الشخص مميزا متى بلغ  09وبالرجوع لنص المادة  ،(2)لدى الفاعل حتى يسأل

وعليه ال وجود لخطأ من جانب الشخص غير مميز، وبالتالي إذا توفرت  ر سنة من عمره،ثالثة عش
الملزم بتعويض الغير عن الضرر الذي  (3)الشروط المذكورة أعاله تمكنا من تحديد الشخص المسؤول

، كما يتحمل تصرف من هو مسؤول عنهم من (4)لحقه نتيجة تصرفه ليتحمل تبعة أخطائه الشخصية
 العتمادهأو عن ما في حراسته من األشياء طبقا للقواعد العامة، والمرقي العقاري يشترط  األشخاص،
سنة مما يعني أنه مميز ومسؤول عن أخطائه وأخطاء موظفيه والعمال المتعاقدين معه  90بلوغه سن 

 تنفيذ مشروعه العقاري. إطارفي 
 :الضرر -ب

ويعبر عن  صيرية والمسؤولية العقدية،يعتبر الضرر شرطا لقيام كل من المسؤولية التق  
       مصلحة المضرور عند رفع دعوى التعويض، ويقدر التعويض المناسب حسب الخسارة المادية 

ولهذا يعرف الضرر بأنه إخالل  أو المعنوية التي تلحق بحق الضحية نتيجة التعدي الذي وقع عليه،
      و ماله، أو معنوية تمس بمشاعره أو شرفه بمصلحة مشروعة قد تكون مادية ترتبط بسالمة جسمه أ

، ويشترط فيه أن يكون محققا  (5)أو عقيدته أو غير ذلك، أو ما يصيب المرء في حق من حقوقه
ومباشرا وشخصيا ولم يعوض من قبل، فال يجوز الجمع أكثر من تعويضين لضرر واحد ألنه يشكل 

الضرر الموجب للتعويض للرجوع على المرقي  اتإثب، لهذا يشترط على المضرور (6)إثراء بال سبب 
 العقاري طبقا للقواعد العامة.

 
 

                                                 

 . 60ص  ترجمة لفليب لوتورنو، المرجع السابق، العيد سعادنة، -1

عدم أو  بإهمال منه  أوامتناعه  أو ال يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله :» من القانون المدني 690ص المادة تن -2
 «حيطته إال إذا كان مميزا.

 أي االستجابة والتكفل والضمان. répondreمشتقة من كلمة في اللغة الفرنسية   responsableكلمة مسؤول -3
 .97المرجع السابق،ص  سعيد مقدم،

في حالة إذا تسبب في أو امر الرئيس أو تنفيذ أو الشخصي طبقا للقواعد العامة في حالة الدفاع الشرعي، يمكن نفي الخطأ  -4
 .607و 698و 696عويض عمال بالمواد بغيره، وال يكون ملزما بالتأو ه ضرر للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا ب

 .689ص  المرجع السابق، علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، -5
 .070و 080ص ص  المرجع السبق، الفعل المستحق للتعويض، علي فاللي، االلتزامات، -6
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 العالقة السببية: -ج
يقصد بها وجود عالقة بين الخطأ والضرر بأن يكون الخطأ هو السبب في حدوث الضرر      

يستحق العالقة السببية ل،وعلى المضرور إثبات (1)ليكون خطأ المسؤول هو العلة التي أوجدت الضرر
 . التعويض
غير أنه إذا تعددت األسباب فقد انقسم الفقه إلى نظريتين نظرية تكافؤ األسباب التي تأخذ      

بكل فعل أسهم في إحداث الضرر، غير أن هذه النظرية منتقدة فقد تكون هناك أسباب ثانوية ال تعتبر 
اعتناق هذه النظرية ليأخذ  سببا مباشرا عن حدوث ضرر وهذا الذي جعل القضاء الفرنسي يعدل عن

 .(2)بالنظرية السبب المنتج والفعال وهو الذي أخذ به القضاء الجزائري
 وهي السبب القريب أو المباشر والسبب البعيد  سكسونية ألنجلوهناك من أخذ بالنظرية  و     

من  698دة ، وبالرجوع لنص الما(3)أو غير المباشر والتي هي في مضمونها قريبة من السبب المنتج
القانون المدني ينص في حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار كانوا متضامنين في التزامهم 
   بالتعويض بالتساوي بينهم إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في االلتزام بالتعويض، والتي عادة 

مثل المقاولين  حسب درجة جسامة الخطأ ونسبته، ويتدخل أكثر من طرف في تنفيذ عملية االنجاز
والمهندسين، لذلك فإن مسؤولية المرقي العقاري مشتركة مع مسؤولية المتدخلين بالتضامن معه عما 

وال يتم نفي المسؤوليتهم إال  سببت أخطاؤهم من أضرار للغير أو لمقتني هذا السكن المنجز من قبلهم،
إذا أثبت الشخص أن » الجزائري:من القانون المدني  690بإثبات السبب األجنبي، حيث تنص المادة 

          الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور
أو اتفاق يخالف  هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانونيكان غير ملزم بتعويض  أو خطأ من الغير،

 «.ذلك
المهندسين بموجب المسؤولية العقدية لتعويضه كما يحق للمرقي العقاري الرجوع على المقاولين و  

عـــــن األضرار المترتبة عــن تنفيذ أشغال البناء أو خســــارة مواد البــــناء أو التـــــــأخر في أشـــغال الـــــبناء 

                                                 

 .069ص ص  المرجع السبق، الفعل المستحق للتعويض، علي فاللي، االلتزامات، -1
 هامش:مقتبس من  998ص  6880المجلة القضائية العدد الرابع  86067رقم الملف  97/69/6866القرار المؤرخ في  -2

 .068ص ، المرجع نفس 
 .680ص  المرجع السابق، علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام،-3
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، ولهذا المقتني يرجع على المرقي العقاري وهذا (1)عيوب في اإلنجاز كونهم ملزمون بتحقيق النتيجة أو
 .(2)ألخير يرجع على المتدخلين في عملية اإلنجاز المتعاقد معهم ا

بتطبيق هذه القواعد العامة وبالرجوع إلى أحكام الترقية العقارية يمكن أن نستخلص بعض      
الحاالت التي يمكن أن تقوم فيها مسؤولية المرقي العقاري على سبيل المثال حيث ال يمكن حصرها 

ص لشروط قيام المسؤولية التقصرية فمتى تحققت تقوم مسؤوليته، ومن نماذج ولهذا فضلنا إعطاء ملخ
 التي اخترناها نعددها كما يلي:

عدم االلتزام بواجب اإلعالم أو التقصير فيه أو إخباره بمعلومات خاطئة يؤثر في إرادة المقتني  -1
 70-66ن القانون رقم م 06السابقة للتعاقد، وهو التزام قانوني وواجب مهني نصت عليه المادة 

من ملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات  66والمادة  70ونستشفه من نص المادة 
، فقبل إبرام العقد ال توجد 60-69والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري في المرسوم التنفيذي رقم 

رة المسؤولية العقدية، لكن  يمكن عالقة تعاقدية يكون المتعاقدين في مرحلة التفاوض، فال يمكن إثا
وتفويت فرصة الشراء أكثر من (3)إثارة المسؤولية التقصيرية إذا تسبب هذا الفعل بانتظار إبرام العقد 

مسكن الئق من مرقي عقاري آخر،كأن يوهم الراغب بالتعاقد من أنه مالك للعقار وهو بصدد التحضير 
وط العقد ويتضح أنه غير مالك أصال للوعاء العقاري، للمشروع ويطلب منهم إمهاله مهلة لتحديد شر 

يوهمهم بأثمان منخفضة وعند التعاقد يرفعها وهذا يفوت عليهم فرصة إبرام عقد البيع، وقد يفوت  أو
 عليه فرصة إبرام عقد بديل للحصول على سكن بثمن معقول السيما وأن أثمان العقار في تزايد .

فمن  اإلعالمالمرقي العقاري بواجب  إخاللالمتعاقد  إثباتحالة أما بعد إبرام عقد البيع وفي   
حقه إبطال العقد إذا كان سببا في قيام عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس واالستغالل طبقا 

                                                 

وكل ضرر مهما كانت قيمته  ية العقدية وله سلطة تقدير التعويض المناسب،القاضي يرجع للقواعد العامة في تطبيق المسؤول -1
 68800-80قم  شغال للمرقي العقاري حسب قرار محكمة النقض الفرنسية عن الغرفة المدنيةيلزم اصالحه حتى قبل تسليم األ

 ولهذا نطبق القواعد العامة.ألن قبل التسليم ال مجال لضمان حسن اإلنجاز والضمان العشري  ،68/78/6888الصادرة في 
-Laurent  Karila,Cyrille Charbonneau,droit  de la construction ;responsabilités et assurances,2 

édition ,lexis nexis 2011,Paris,p60. 

جاز، ولهذا نطبق القواعد المشرع الجزائري مثل المشرع الفرنسي لم ينظم العالقة بين المرقي العقاري والمتدخلين في عملية االن-2
المسؤولية التقصيرية وتحمل تبعة الهالك والمسؤولية على األشياء الموجودة أو العامة للمسؤولية العقدية في حالة توفر شروطها 

من القانون المدني  6600على أساس المادة السيما قبل التسليم لعدم وجود الضمانات الخاصة، مكان تنفيذ عملية اإلنجاز 
من نفس القانون تقابلها في القانون المدني الجزائري المواد المطبقة في  6066و 6068لة المواد او نسي  وبالنسبة لعقد المقالفر 

 .000إلى  006لة المواد او ، وبالنسبة لعقد المق660إلى   608الحاالت المذكورة أعاله المواد  
-Laurent  Karila,Cyrille Charbonneau,op cit, pp 56,57. 

 .606العيد سعادنة ترجمة لفليب لوتورنو، المرجع السابق،ص  -3
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ويحق له أيضا المطالبة بالتعويض في هذه الحالة ليس على أساس مسؤولية ،  (1)للقواعد العامة 
 قد إبطال العقد بل على أساس المسؤولية التقصيرية .عقدية مدام اختار المتعا

قد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية أن قطع المفاوضات من جانب واحد فجأة وبدون       
سبب مشروع بعد ما وصلت إلى مرحلة متقدمة يخالف قواعد حسن النية في العالقات التجارية، األمر 

يرى أن من حق كال من المتعاقدين  Josserardير أن الفقيه ، غ(2)الذي يرتب المسؤولية التقصيرية
في االنسحاب من المفاوضات تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد، بشرط أن يكون للمنسحب أسباب اقتصادية 
معقولة وليس ألسباب شخصية تؤدي إلى انحراف الحق عن الوظيفة التي يحققها، لتقوم المسؤولية 

 أساس التعسف في استعمال الحق .التقصيرية في هذه الحالة على 
وهل من  انتقدت نظريته من جانب القضاء الفرنسي ألنه لم يحدد المقصود بوظيفة الحق،      

في الواقع ربط قيام المسؤولية بمعرفة الدوافع التي  وهو الناحية القانونية يجوز أن يكون للحق وظيفة،
دون الدوافع الشخصية، وهو مخالف لما استقر يمارس الشخص هذا الحق فأخذ بالدوافع االقتصادية 

عليه القضاء الفرنسي ومحكمة النقض المصرية، ذلك أن المسؤولية المحتملة في مرحلة قبل التعاقد 
واستقر على اعتبار اإلخالل  (3)هي مسؤولية تقصيرية، فال يوجد عقد بين األطراف المتفاوضة 

 . (4)صيرية وليس عقدية بااللتزام بإعالم المستهلك يشكل مسؤولية تق
يفاجأ  نفس األحكام تطبق عند اإلخالل بواجب اإلعالن الذي يجلب المتعاقد للتفاوض غير أنه قد -2

في مرحلة المفاوضات بتغير مواصفات العقد المعلن عنه واإلخالل بواجب حسن النية عند تكوين 
      ي العقد لتأثير في حسن ، أو سكوته عن نقائص ف(5)العقد فيتبين غشه في اإلعالن الكاذب

ذا رتب ضررا استحق المضرور التعويض، اختياره، فإن  فمتى ثبتت سوء نيته ثبت خطأه التقصيري وا 
 .(6)كان السبب في قطع المفاوضات اعتبر هذا ضررا ماديا موجب للتعويض 

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 87إلى  66المواد من  -1

 :هامشمقتبس من  97/70/6809الحكم الصادر بتاريخ  -2
 .668ص  9760التزامات األطراف في مرحلة السابقة للتعاقد دار الجامعة الجديدة االسكندرية مصر ، برهامى فايزة

السيما في العقود التي تتطلب مدة زمنية طويلة إلجراء  ما لم يرتبط المتعاقدين بعقد ابتدائي يضمن تكوين العقد بحسن النية، - 3
 .07-08وعد بالتعاقد نكون عندها أمام مسؤولية عقدية، المرجع نفسه،ص ص أو ض او ضات فيبرم األطراف عقد التفاو المف
 .668المرجع ،ص نفس  -4
 .60-69من ملحق المرسوم التنفيذي رقم  90مخالف لنص المادة  -5
 .688ص  المرجع السابق، فايزة برهامي ، -6
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مطلق عندما عندما يتقرر بطالن العقد لتخلف شرط من شروط صحة العقد أوفي حالة البطالن ال -9
يحدث للمتعاقد أضرار من عقد لم تكتمل أركانه، فمدام العقد باطل فال يمكن الرجوع على أساس 
المسؤولية العقدية لعدم وجود العقد بل على أساس المسؤولية التقصيرية مثال عدم االلتزام بشكلية 

أو عقد البيع  حفظ الحق الالزمة في هذا النوع من البيع كأن يحرر مقررات استفادة دون تحرير عقد 
 عدم االلتزام بالعقد النموذجي. على التصاميم أو عدم االلتزام بذكر البيانات االلزامية في العقد أو

  خالل السحب المؤقت   سكنات في إطار البيع قبل االنجاز دون حصول على اعتماد أو انجاز-0
-66من القانون رقم  80حكام نص المادة أو النهائي لالعتماد بسبب معاقبة المرقي العقاري طبقا لأل

دفعات النجاز هذه السكنات ثم  ، فقد يقبل هذا المرقي العقاري المعاقب أو غير المعتمد تسبيقات و70
       يتعذر عليه تحرير عقد البيع، فيؤجله لحين انتهاء السحب المؤقت أو لحين قبول طلب اعتماده

قوبات الجزائية األخطاء مسؤولية تقصيرية دون إخالل بالعأو يهرب إلى الخارج، ويترتب على هذه 
 .(1)الحالة المترتبة في هذه 

              دفعات قبل توقيع عقد البيع على التصاميم،  قبول المرقي العقاري المعتمد لتسبيقات و -5
تناع عن قبول أو االستفادة من دفعات في عقد حفظ الحق، وهذا يعتبر إخالل بالتزامه القانوني باالم
من ملحق  68أي دفع قبل توقيع عقد البيع مع احترام طريقة الدفع المحددة قانونا عمال بنص المادة 

،  فإلزام المقتني بهذه الدفعات تحت تهديد عدم تحرير عقد البيع يضر 60-69المرسوم التنفيذي رقم 
ر،وهذا يرتب مسؤولية تقصيرية المقتني ماديا،وقد يفوت عليه فرصة اقتناء عقار من مرقي عقاري آخ

 . 70-66من القانون رقم  06ومسؤولية جزائية طبقا لنص المادة 
قد يتهرب المرقي العقاري من ضمان عملية بيع السكن الترقوي قبل انجازه فيأخذ دفعات من  -6

ف عن المقتني ويؤجل إبرام العقد عند إتمام االنجاز ليحرره في صيغة البيع بعد االنجاز، ثم يتوق
االنجاز ويرفض إتمامه أو يعجز ماليا عن ذلك، وليس هناك عقد رسمي بين المتعاقدين حتى تقوم 
مسؤوليته العقدية غير أنه أخل بواجب مهني والتزام قانوني يرتب مسؤولية تقصيرية، إضافة للعقوبات 

 . 70-66من القانون رقم 00الجزائية المحددة في نص المادة 

                                                 

      االحتيال،   ومن قانون العقوبات المتعلقة بجريمة النصب  009، والمادة 70-66من القانون رقم 00و 06و 07المواد  -1
 جريمة بإنتحال صفة .   من قانون العقوبات المرتبطة ب 900والمادة 
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مرقي العقاري عما يرتبه أشغال البناء من أضرار غير مألوفة بالجوار مثل تقوم مسؤولية ال -7
، وقد يصيب الملك (1)الضجيج غير عادي والمستمر الذي ال يمكن تحمله مما يسبب أضرار بالجيران 

أو رب العمل  فته مالك البناء أو حارس األشياءالمجاور بتصدعات في البناء مما يوجب التعويض بص
المقاول المتسبب في الضرر ليرجع عليه فيما بعد بما دفعه من تعويض بموجب المسؤول عن 

، وقد يكون هو في نفس الوقت مرقي ومقاول وتسبب في ضرر للغير مما (2)المسؤولية التقصيرية 
يوجب مسؤوليته عن خطائه الشخصي،كما قد يتسبب المرقي العقاري في غلق الطريق على المارة 

 .لمارة  وانتهاك حق المرورأشغال البناء مما يقيم مسؤوليته التقصيرية عن تعطيل اوالجيران عند تنفيذ 
قد تقوم مسؤوليته التقصيرية لعدم أخذ احتياطاته الالزمة في مكان تنفيذ أشغال البناء ويصيب  -2

    الغير بأضرار مادية أو جسمانية بسبب هذه األشغال نتيجة سقوط آالت أو مواد البناء على المارة
أو ممتالكات الغير أو سقوط جزء أوكل من البناء قبل التسليم النهائي ودخوله في مدة الضمان 

، ونخرج األضرار التي تصيب العمال المتدخلين في عملية (3)العشري المترتب على المسؤولية العقدية 
 .(4)االنجاز التي تدخل ضمن حوادث العمل ويتم التأمين عليها في هذا اإلطار

ل حاالت التدليس والخطأ الخارج عن العقد مثل تعمد البناء الرديء باستخدام مواد بناء أقل ك -3
الجودة أو مغشوشة وتعمد إخفاء العيوب فيمكن رفع دعوى مسؤولية تقصيرية من يوم حدوث الضرر 

لضمان دون اإلخالل بالمسؤولية العقدية التي تلزمه بإصالح العيب الظاهر خالل مدة ا (5)اكتشافه أو
 لكن إذا كان خفيا ولم يظهر إال بعد نفاذ مدة الضمان فهنا نرجع على أساس المسؤولية التقصيرية.

                                                 

تعتبر مكان تنفيذ األشغال جوار مؤقت بالنسبة  78/9770/ 99الصادر في 608محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم  - 1
وهذه األشغال قد ترتب إزعاج للجيران بسبب الغبار والدخان والضجيج ...، ولهذا يعتبر رب العمل  رة،او لألمالك والمنازل المج

ن كان هذا األخير قد يتهرب من مسؤوليته بنفي الخطأ من مسؤول عن ك ل مضار الجوار غير المألوفة طبقا للقواعد العامة، وا 
 ل المشرف على عملية اإلنجاز.او جهته بإثبات مسؤولية المق

Christophe ponce,op cit,p p 42-43. 

ة، كتاب الملتقى الوطني للترقية العقارية واقع وأفاق، مسؤولية المعماريين بين القواعد العامة والقواعد الخاص، فتحي ويس -2
 .907المرجع السابق ص 

شغال متى التزم ملزم بضمان مخاطر مكان تنفيذ األ مقاولمن القانون المدني الفرنسي فإن ال 6066حسب نص المادة  -  3
ة ذلك وال يرجع عليه إال إذا أثبت خطأه عمال بتقديم المواد البناء، وال يكون ملزم إذا قدم عمله فقط ليتحمل رب العمل مسؤولي

 من نفس القانون. 6068بنص المادة 
Christophe ponce,op cit,p 38. 

 .907سعد مقدم، المرجع السابق، ص -4
 .907المرجع السابق،ص  ، مسؤولية المعمارين بين القواعد العامة والقواعد الخاصة،فتحي ويس -5



378 
 

ال تقوم مسؤولية المرقي العقاري على أساس مسؤوليته التقصيرية فقط بل تقوم على أساس     
ك، فهل للتفريق بين مسؤوليته التعاقدية وهي األكثر من حيث قيامها، بالنظر للمنازعات المترتبة عن ذل

 ؟ا مسؤولية موحدة ال تباين بينهماالمسؤوليتين أهمية أم أنهم
فكال من المسؤولية  (1)بالرجوع إلى األراء الفقهية فهناك رأي يوحد المسؤولية المدنية   

التقصيرية والعقدية هي إخالل بااللتزام سابق يرتب التزام جديد بدفع التعويض، يتحدان في السبب 
يجة ولهما عالقة بنظرتي مصادر وأثار االلتزامات، لكليهما نفس شروط المرتبة للمسؤولية من والنت

خطأ  وضرر وعالقة سببية، ورأي يجعل المسؤولية المدنية ازدواجية تقسم إلى المسؤولية العقدية  
رتبط بمصدر والمسؤولية التقصيرية على أساس أن المسؤولية األخيرة تقوم على إخالل بالتزام قانوني ي

االلتزام عكس المسؤولية األولى تقوم على اإلخالل بالتزام تعاقدي ترتبط بآثار االلتزام إضافة، 
 : (2)لالختالف من حيث 

تشترط أهلية التعاقد في المسؤولية العقدية في حين نكتفي بأهلية التميز في المسؤولية           -
 .(3)التقصيرية 

 .(4)سؤولية العقدية الستحقاق التعويض بخالف المسؤولية التقصيريةإعذار المدين واجب في الم -
إثبات في المسؤولية التقصيرية يكون بإثبات خطأ المدين، يقع عبء اإلثبات على الدائن، بخالف  -

 المسؤولية العقدية يكفي إثبات عدم تنفيذ المدين اللتزامه.
حين ال تضامن في المسؤولية العقدية إال في ف هناك تضامن المسؤولين في المسؤولية التقصيرية،  -

 .(5)حالة االتفاق على ذلك في العقد

                                                 

لم يكن هناك تميز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية وبين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية   في القانون الروماني القديم -1
ولم يعرفوا فكرة الخطأ،فكان الضرر أساس المسؤولية العقدية وهي مسؤولية موضوعية معيارها تحقق الضرر إال في حاالت 

عشر ثم تم االعتداد بفكرة الخطأ في العصر العلمي،وفي ظل أللواح االثنى استثنائية تم االعتداد بالخطأ،وقد تأكد  ذلك في قانون ا
 قانون جوستنيان في عصر اإلمبراطورية السفلى أصبح الخطأ المعيار الوحيد للمسؤولية العقدية.

ات الحلبي منشور  لى،و الموجز في نظرية االلتزامات في القانون الروماني، الطبعة األ أحمد أبو الحسن، فايز محمد حسنين،
 . 600و 600و 600ص ص  ،9767الحقوقية، بيروت لبنان، 

 .97هامش ص و  68ص المرجع السابق، الفعل المستحق للتعويض، االلتزامات، علي فاللي،-2
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 690المادة  -3

 من القانون المدني. 666و 608المادة  -4

 مدني.من القانون ال 960و 698المادة  -5
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التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نتيجة عدم الوفاء  -
بااللتزام أو التأخر في التنفيذ ليعوض المضرور عن كل ضرر لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقعه 

فحين المسؤولية التعاقدية يعوض على  د معقول، وقد يشمل الضرر المباشر أو غير المباشر،ببذل جه
الضرر الممكن توقعه عادة وقت العقد والمباشر، ويكون التعويض نقدا بخالف المسؤولية التقصيرية 

 .(1)يجوز أن يكون عينا 
ة والتعاقدية مثل التشريع يفرق أنصار االزدواجية بين مدة تقادم كل من المسؤولية التقصيري -

والمصري والعراقي فتنقضي المسؤولية التقصيرية بمضي ثالث سنوات أو سنة من يوم العلم  السويسري
،بخالف المشرع (2)بالضرر أو بالمسؤول عنه، غير أن مدة التقادم هي أطول في المسؤولية العقدية 

ن المدني الفرنسي تقدر بخمس سنوات من القانو  9990الفرنسي أخذ بمدة موحدة عمال بنص المادة 
، والمشرع (3)من وقوع الضرر أو ظهوره إال إذا وجدت نصوص خاصة تقرر مدة أقصر أو أطول 

من القانون  076و 600الجزائري أخذ هو اآلخر بمدة موحدة هي خمسة عشر سنة عمال بنص المادة 
 المدني الجزائري.

و جائز في المسؤولية العقدية فقط وهو باطل في من حيث اإلعفاء حسب أنصار االزدواجية فه -
غير أن القانون أيضا  المسؤولية التقصيرية ألنها من النظام العام والقانون هو الذي حدد لها الجزاء،

 .(4)يبطل االتفاق على إعفاء المدين في المسؤولية العقدية من غشه أو خطأه الجسيم 
سؤولية العقدية مسألة واقع ترجع لتفسير االلتزامات الواردة من حيث رقابة المحكمة العليا أحكام الم -

في العقد من قضاة الموضوع فال تخضع لرقابة المحكمة العليا، بخالف المسؤولية التقصيرية يرتبط 
غير أن أنصار وحدة المسؤولية يخضعون كال  األمر بتطبيق القانون ولهذا يخضع للرقابة،

كما قد يرتبط وجود خطأ  ليا التي تراقب تكيف قاضي الموضوع،المسؤوليتين لرقابة المحكمة الع
 .(5)تقصيري بواقع ال يخضع لرقابتها 

                                                 

 .668،660علي علي سليمان،النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص ص  -1
 .660نفس المرجع، ص  -2
عشر سنوات من ثبوت الضرر من القانون المدني الفرنسي في حالة أضرار جسمانية بمدة تقادم  9998مثال تنص المادة -3
 المضعف. أولي و األ

 .67، 08المرجع السابق،ص ص  فليب لوتورنو، ترجمة العيد سعدانة،
 .668نظرية العامة لاللتزام،المرجع السابق ص  علي علي سليمان،-4
 .660ص  ،نفس المرجع -5
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يرى أنصار االزدواجية أن التعويض المترتب على اإلخالل بااللتزام تعاقدي تنتقل التأمينات العينية  -
ى خالف ذلك أنصار والشخصية التي كانت تضمن االلتزام األصلي بخالف المسؤولية التقصيرية، وير 

الوحدة أن هذه التأمينات مصدرها اتفاق المتعاقدين تنتقل مع تنفيذ االلتزام األصلي وليست الزمة من 
 .(1)لوازم التعويض عن الخطأ العقدي 

هناك رأي وسط يري بضرورة التمييز بين المسؤوليتين نظرا لتباين أحكامهما في مسائل معينة   
ر جوهرية وال تنال من طبيعة ووحدة المسؤولية كنظام مستقل فليس هناك غير أن هذه االزدواجية غي

 .(2)مسؤوليتين بل نظامين قانونيين 
من خالل ما سبق نستشف أن هناك تباين بين المسؤوليتين تجعل من المسؤولية التقصيرية جزاء 

ة استثنائية ال تسري عام يرتبه القانون على من أخطأ وسبب خطؤه ضررا بالغير، أما المسؤولية العقدي
إال بين المتعاقدين عند اإلخالل بااللتزام تعاقدي ولهذا يشترط لقيامها طبقا للقواعد العامة شروطا إذا 
انتفت طبقنا األصل العام المرتبط بالمسؤولية التقصيرية، نفصل فيها مع ربطها بقواعد المنظمة ألحكام 

 حجز وبيع العقار قبل االنجاز فيما يلي:

 شروط وحاالت قيام المسؤولية العقدية للمرقي العقاري:-ثانيا
يترتب على مخالفة الشكلية المطلوبة في تحرير العقد بطالنه بطالنا مطلقا باعتبارها ركن من   

غير  إذا لم يحترم البيانات المطلوبة في العقد النموذجي،( 3)أركان العقد دون اإلخالل بمسؤولية الموثق
عقد بالشكل المطلوب قانونا والمكتمل في كل أركانه فإن القوة الملزمة للعقد تقتضي أنه إذا تم تحرير ال

بتنفيذ المتعاقدين اللتزاماتهم التعاقدية، فإذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته أجبره الدائن على تنفيذها 
نونا مثل نتيجة التأخر المتفق عليه أو المحدد قا (4)عينا مدام ممكنا، مع حقه في تطبيق الشرط الجزائي

                                                 

 .666ص  ،المرجع السابقالنظرية العامة لاللتزام ، علي علي سليمان، -1
 .90ص المرجع السابق ، علي فاللي، االلتزامات،الفعل المستحق للتعويض، -2
تونسي هو اآلخر يرتب عقوبة مدنية تتمثل في البطالن المطلق في حالة مخالفة أحكام الشكل المطلوب وأحكام المشرع ال-3

 التسجيل والمطابقة .
Mohamed Kamel Charfeddine ,le certificat de vocation de l’immeuble ,le droit de la promotion 

immobilière, préface de Lazhar Bouony,actes du colloque tenu les 28-29-30 janvier 1988,collection 

forum des juristes, volume 1,faculté de droit et des sciences politique de Tunis, Tunis,  1989 ,p264. 

عند قيام شتراط الخطأ والضرر والعالقة السببية وهي نفس شروط استحقاق التعويض استقرت محكمة النقض المصرية على ا - 4
 . 69/70/9776جلسة  689/9777المسؤولية العقدية ومن حيث وقوع الخطأ يترك لتقدير المحكمة،الدعوى التحكيمية رقم 

 .090،ص 9776أحمد شرف الدين،عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها،بنك التعمير واإلسكان،
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في تنفيذ التزامه بالبناء خالل األجل المحدد في العقد، وتطبق العقوبة المالية التي تقدر بعشرة بالمائة 
 . 006-60من المرسوم التنفيذي رقم  78من قيمة المشروع عن كل يوم تأخير عمال بنص المادة 

دين بدفع الشرط الجزائي في حالة التأخر بخالف المشرع المغربي فإنه ألزم كال من المتعاق      
، الذي ال يتعدى واحد بالمائة عن كل (1)عن تنفيذ التزاماتهم ليلتزم المتعاقد المخل بااللتزامه بالتعويض

شهر من المبلغ الواجب دفعه دون أن يتجاوز عشرة بالمائة في السنة بالنسبة للمشتري عن التأخر في 
البائع عن التأخر في االنجاز في األجل المحدد لذلك،كما حدد تعويض أداء الدفعات وقت استحقاقها و 

، بخالف المشرع الجزائري الذي حدد (2)قدره عشرة بالمائة في حالة طلب أحد الطرفين فسخ العقد 
التعويض في حالة فسخ عقد حفظ الحق من المحجوز له بخمسة عشر بالمائة من القسط المدفوع دون 

 على التصاميم مما يفتح المجال لتعسف البائع في تقديره. تحديده في عقد البيع
أما إذا استحال التنفيذ العيني فال يكون أمام القاضي إال الحكم بالتعويض لقيام المسؤولية                    
والتي هي جزاء اإلخالل بالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفيذها مع استحالة التنفيذ (3)العقدية 

، ويحق للمتعاقد في هذه (4)يني فيكون المدين مسؤوال عن األضرار التي يسببها للدائن نتيجة ذلك الع
 .( 5)الحالة حل الرابطة التعاقدية حتى يتحرر بدوره من التزاماته عن طريق فسخ العقد

                                                 

ن أن يتفقا على تعويض الضرر الذي قد يلحق الدائن من جراء من قانون االلتزامات والعقود يجوز للمتعاقدي 980عمال بفصل -1
ويمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا  التأخير في تنفيذه،أو جزئيا أو عدم الوفاء بااللتزام األصلي كليا 

 يمته إذا كان زهيدا.الرفع من قأو لتقديره بقدر النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي أو فيه 
 .00أحمد بونبات، المرجع السابق،ص -
اللجوء للمحكمة لطلب إتمام كما يمكن إلزام المرقي العقاري في القانون المغربي في حالة رفضه لتحرير عقد البيع نهائي ب - 2

المشرع الوعد بالبيع، بخالف  مثل الحكم المطبق في،  66-866من الفصل رقم  68بالفقرة ويقوم الحكم مقام العقد عمال  البيع
الجزائري لم يتضمن هذا الحكم فهوال يعتبر عقد حفظ الحق وعد بالبيع،ويبقى للمتعاقد حق باللجوء للمحكمة لطلب تنفيذ التزامه 

 .70-66من القانون رقم  00بتحرير العقد تطبيقا لنص المادة 
سلسلة الندوات  العقار واإلسكان، بيع العقار في طور االنجاز،المتعلق ب 00.77قراءة في مقتضيات القانون رقم  محمد رزق،-

أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية  واأليام الدراسية، بالتنسيق مع الدكتور محمد بونبات ومحمد مؤمن،
ة قاضي عياض، منشورات كلية ،جامع97،العدد 90/70/9770المدنية والعقارية بالكلية وبلدية المنار جليز مراكش،الخميس 

 .688العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية،مراكش، المغرب، ص 
العقد واإلرادة المنفردة،  مصادر االلتزام، النظرية العامة لاللتزامات، شرح القانون المدني،الواضح في  محمد صبري السعدي، -3

  . 067،ص 9769دار الهدى،الجزائر، ديدة ومنقحة،طبعة ج
 .980المرجع السابق،ص النظرية العامة لاللتزام، ،العربي بلحاج -4
المطالبة بالتنفيذ العيني طلب فسخ العقد، وفي عقدي البيع فشل من القانون المدني جاز للمتعاقد بعد  668عمال بنص المادة  -5

 =حددت كيفية فسخ عقد البيع على التصاميم بحكم القانون 70-66الثانية من القانون رقم  الفقرة 00قبل االنجاز فإن المادة 
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 وبالرجوع للقواعد العامة يشترط في قيام المسؤولية العقدية ما يلي:
 وجود عقد صحيح: -أ

         يرتبط األطراف المتعاقدة بموجب عقد صحيح واجب تنفيذ االلتزامات المترتبة        
،وحدوث اإلخالل أو االمتناع عن التنفيذ أثناء سريانه يرتب مسؤولية عقدية،فال مجال لتطبيق (1)عليه 

بيع أو عقد هذه المسؤولية إذا كان المتعاقدين في مرحلة التفاوض دون إبرام عقد تمهيدي أووعد بال
حفظ الحق ألن بإبرام أحد هذه العقود يمكن أن ترتب مسؤولية عقدية على هذه االلتزامات الشخصية 
التي يتضمنها هذا االتفاق التمهيدي،وعليه قد تقوم مسؤولية المرقي العقاري عن إخالله بالتزامه بحجز 

الف المتعاقد معه له حق العقار طور االنجاز لفائدة صاحب حفظ الحق فال يملك حق العدول بخ
، كما تترتب عليه مسؤولية عقدية نتيجة (2)بالمائة من التسبيق المدفوع  60العدول مع تحمل خسارة 

إبرام عقد البيع للمحجوز له العقار مدام العقد صحيحا ونفس الحكم تترتب هذه المسؤولية إذا أبرم عقد 
 البيع على التصاميم بشكل صحيح.

يته أيضا اتجاه المتدخلين في عملية االنجاز الذين تربطهم عالقة تعاقدية مثل قوم مسؤولت       
مثل تقوم مسؤوليته التقصيرية عقد أي  في حالة عدم وجودأوعقد صفقة عمومية، أما  عقد المقاولة
المقاولين من الباطن ، وعليه ال يرتبط المرقي العقاري فقط بالمقتني أو صاحب حفظ الحق عالقته مع 

 .(3)أيضا مع المتدخلين في عملية انجاز السكن الترقوي وهو مسؤول عنهم في حالة قيام مسؤوليتهمبل 
 ال مجال لتطبيق المسؤولية العقدية إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال وتقرر بطالنه        

الة التي كان أو بعد انقضاء الرابطة العقدية بسبب فسخها أو ألي سبب أخر،فيعود المتعاقدين للح
 .(4)عليها قبل التعاقد ويعتبر العقد كأن لم يكن،ومن ثم وجب قيام المسؤولية التقصيرية 

                                                                                                                                                    

من نفس القانون لحاالت فسخ عقد حفظ الحق ويتضمنه العقد  09المشرع في نص المادة ويتضمنه العقد النموذجي كما حدد =
 غير أننا فضلنا اإلشارة لذلك.  كرار،ل وال داعي للتو وقد سبق وأن فصالنا في كليهما في الفصل األ النموذجي،

غير أن محمد محفوظ، يرى ليس بالضرورة غياب العقد أن يؤدي الستبعاد المسؤولية العقدية السيما في وضعيات يوجد فيها   -1
 اشتراط لمصلحة الغير.عقد مع غير أطراف مثل في المعامالت االستهالكية بتقنية 

، 9769تونس،  ش للكتاب المتخصص،لى، مجمع األطر و الطبعة األ تزام، المسؤولية المدنية،النظرية العامة لاللمحمد محفوظ،  -
 .90، 98ص ص 

وقد فصلنا في هذه النقطة عند التطرق لاللتزامات المترتبة على المرقي العقاري في إطار  ،70-66من القانون رقم  09المادة -2
 ل.و ل المطلب األو ل المبحث األو حفظ الحق في الفصل األ

 . 907مسؤولية المعمارين بين القواعد العامة والقواعد الخاصة، المرجع السابق، ص  ،قتحي ويس -3
 .699ص المرجع السابق، نظرية العامة لاللتزام، علي علي سليمان، -4
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 :حدوث خطأ عقدي -ب
يتمثل في عدم تنفيذ المرقي العقاري اللتزاماته الناشئة من العقد ومستلزمات  العقد على ضوء        

، أو سوء التنفيذ، ويتحمل أيضا خطأ الغير (1)ي تنفيذهااألحكام القانونية والعرفية والعدالة أو التأخير ف
وهم المتدخلين في عملية االنجاز، ومهما كان السبب سواء تعمد  (2)الذي أدخله في عملية تنفيذ العقد

أو أهمل في تنفيذ التزامه أولم يقصد ذلك، ومهما كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا أو متأخرا أو معيبا فإن 
 608، حيث تنص المادة (3)تب ما لم يثبت السبب األجنبي الذي تنتفي به العالقة السببيةمسؤوليته تتر 

إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم :»من القانون المدني 
كذلك إذا عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه،ويكون 

 «.تأخر المدين في تنفيذ التزامه
وعليه تقتصر المسؤولية العقدية في حالة استحالة التنفيذ العيني بااللتزام بالتعويض إلصالح        

، ويتحمل الدائن عبء (5)، وتنتفي المسؤولية بقطع العالقة السببية بإثبات السبب األجنبي(4)الضرر
تزام بتحقيق نتيجة فعلى الدائن إثبات عدم تحقق هذه النتيجة وهو أمر إثبات عدم التنفيذ فإذا كان االل

أيسر من إذا كان ببذل العناية فعليه إثبات أن المدين لم يبذل العناية التي يبذلها الرجل العادي 
وبالرجوع لاللتزامات المرقي العقاري يعتبر االلتزام بإتمام االنجاز والمطابقة  وحسن اإلنجاز  وضمان 

 . (6)تهدم البناء بعد التسليم التزام بتحقيق نتيجة  عدم
بالرجوع إلى ما سبق التطرق إليه في الفصل األول فإن المرقي العقاري تتحدد مسؤوليته   

العقدية في البيع قبل االنجاز بتنوع العقد الذي يبرمه، ففي عقد حفظ الحق رغم ما يرتبه هذا العقد من 
ه مثال في حالة استحالة حجز العقار طور االنجاز لفائدة المحجوز له التزامات شخصية تقوم مسؤوليت

                                                 

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 670المادة  -1

نشير أنه لتنفيذ مشروع المرقي العقاري المرتبط بإنجاز سكنات ، و 68ص المرجع السابق، فليب لوتورنو، ترجمة العيد سعادنة،-2
لين والمهندسين وهو مسؤول عن تنفيذهم لهذه األشغال إذا خالفوا المواصفات المتفق او ترقوية يدخل في انجازه عدة متدخلين كالمق

 عليها في عقد البيع قبل االنجاز.

 .980ص  المرجع السابق، القانون المدني الجزائري، النظرية العامة لاللتزام في ،العربي بلحاج -3

 .97ص  فليب لوتورنو أترجمة العيد سعادنة، المرجع السابق،-4

حادث مفاجئ انفسخ العقد بحكم القانون عمال  أوإذا استحال التنفيذ العيني لاللتزامات استحالة مطلقة بسبب أجنبي كقوة قاهرة  -5
ي، وتبرأ ذمته نحو المتعاقد اآلخر وال يمكن للدائن أن يطالب بالتنفيذ عن طريق التعويض كما من القانون المدن 696بنص المادة 

 ال يمكن مساءلته قانونيا. 

 .060ص  المرجع السابق، محمد صبري السعدي، -6
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بسبب عدم تنفيذ المشروع،كما تترتب مسؤوليته في حالة التأخر في االنجاز أ والتأخر في تحرير عقد 
، أو بيعه لشخص آخر، أو لتنفيذ البنك على الوعاء العقاري (1)البيع للمحجوز له أو لرفض تحريره 

ز المرقي العقاري عن تسديد قيمة القرض، وهنا يحق للمحجوز له مطالبة المرقي العقاري المرهون لعج
 بالتعويض لجبر الضرر على أساس المسؤولية العقدية مدام هناك عقد بينهما.

أما بعد تحرير عقد البيع لفائدة المحجوز له وترتيب األثر العيني للعقد فإن مسؤوليته تترتب           
بالرغم  (2)ل بااللتزام يرتبه هذا العقد مثل التأخر في تسليم البناء أو تسلمه غير المطابق على كل إخال

من التزامه بتحقيق نتيجة بإنجاز البناء مطابق للمواصفات المتفق عليها وللرخص اإلدارية المسلمة له 
 فهو ملزم بذلك عينا فإذا استحال ذلك ترتبت مسؤوليته العقدية والتزم بالتعويض.

قد يبرم المرقي العقاري عقد البيع على التصاميم وهو يرتب التزامات أكثر من عقد حفظ           
الحق كون المرقي العقاري يستفيد من دفعات المقتني مقسمة حسب مراحل االنجاز طبقا لما هو محدد 

التنفيذ العيني  في العقد،ولكونه يرتب التزامات عينية تزداد مسؤوليته العقدية، وفي حالة استحالة
يستحق المتعاقد معه التعويض، بإستثناء التزام المرقي العقاري بإتمام االنجاز الذي هو التزام بتحقيق 
نتيجة، والتي تعطي للمقتني حق استرداد األقساط إذا لم توضع األساسات أما إذا تم انجازها يضمن له 

 .(3)بق توضيحهصندوق الضمان والكفالة المتبادلة إتمام االنجاز كما س
يحل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة محل المقتنين الذين وقعوا عقد البيع على التصاميم           

فيما يتعلق بحقوقهم ومتابعتهم للمرقي العقاري المخل بالتزامه قضائيا بحسب المبالغ المدفوعة، وفيما 
صفية المرقي العقاري في حدود ديون يخص االستفادة من امتياز الصف األول في حالة إفالس أو ت

هؤالء المقتنين، كما يحل هذا الصندوق محل المرقي العقاري الذي سحب منه اعتماده لمعاقبته بسبب 
 .(4)اإلخالل بااللتزاماته ويلتزم بتنفيذها بدال عنه حماية للمتعاقدين معه

بة في ظل تطبيق أما اإلخالل بواجب التسليم الذي كان سبب أغلب المنازعات المترت  
)الملغى(  فإنه يرتب المسؤولية العقدية، ونشير إلى أن المرقي العقاري  70-80المرسوم التشريعي رقم 

                                                 

قام العقد عمال بنص في الوعد بالبيع إذا رفض المتعاقد تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد إلزامه برفع دعوى قضائية ويقوم الحكم م -1
شخصي بإبرام لكن عقد حفظ الحق ال تنطبق عليه أحكام الوعد بالبيع بالرغم من أنه يرتب التزام  من القانون المدني، 09المادة 

عقد البيع هو اآلخر، وعليه في حالة رفض تنفيذ هذا االلتزام يمكن اللجوء إلى المحكمة والمطالبة بتنفيذ التزامه بتحرير العقد 
 .70-66من القانون رقم  00ستنادا لتطبيق نص المادة ا
 .70-66من القانون رقم  00و 90المادة  -2
 .70-66من القانون رقم  00والمادة  ،666-60من المرسوم التنفيذي رقم  78و 78المادة -3
 .666-60من المرسوم التنفيذي رقم  78و 70و 79و 76المواد  -4
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يرجع في هذه الحالة على المقاول المتأخر عن التسليم بعقوبات يحددها في عقد المقاولة أو طبقا 
، ولهذا (1)ر المترتب عن هذا التأخيرللقواعد العامة بموجب المسؤولية العقدية ليطالب بتعويضه الضر 

 بمسؤولية المرقي العقاري للتأخر نرى أنه من حق مقتني العقار على التصاميم هو اآلخر أن يطالب
أو التقصير في تنفيذ التزامه بالتسليم،فقد يتسلم المرقي العقاري البناء من المقاول في األجل المحدد 

تني، وعليه يتحمل مسؤولية تعويض الضرر الذي لحق المتعاقد بينهما غير أنه يتماطل في تسليمه للمق
 من هذا التأخير دون اإلخالل بالعقوبات المالية المقررة في العقد .

أما إذا أخل المرقي العقاري بالتزامه بضمان حسن االنجاز خالل فترة الضمان المحددة في   
ن المقتني المطالبة بإصالح العيوب الظاهرة العقد فإنه ال مجال لقيام المسؤولية العقدية مدام بإمكا

وبإمكان تنفيذ االلتزام عينا إال إذا استحال تنفيذ اإلصالح فمن حقه الرجوع للقواعد العامة للمطالبة 
بالتعويض، نفس الحكم يطبق في حالة ظهور عيوب على عناصر التجهيز خالل مدة الضمان 

يم كون المرقي العقاري ملزم بتحقيق نتيجة بتشييد بناء المحددة في العقد، وضمان المطابقة بعد التسل
مطابق للرخص المسلمة تثبت بموجب شهادة المطابقة، أما إذا تقرر هدم البناء من السلطات 
المختصة واستحالة إعادة المطابقة فمن حق المتعاقد طلب التعويض مدام اإلصالح غير ممكن وفقا 

ة التهدم الكلي والجزئي خالل مدة عشر سنوات بعد التسليم لقواعد المسؤولية العقدية أما في حال
النهائي فإن في هذه الحالة نطبق األحكام الخاصة بالمسؤولية العشرية التي تعطي للمضرور الحق في 

 الحصول على التعويض وعليه ال مجال لتطبيق القواعد العامة للمسؤولية العقدية.
رق دفع الثمن المحدد في العقد وبحاالت وطرق المراجعته سعر اإلخالل بالتزامه باحترام ط           

البيع، نستبعدها من تطبيق أحكام المسؤولية العقدية مدام ممكن إجبار المرقي العقاري على تنفيذ 
       فهو ملزم باحترام ذلك تحت طائلة ترتيب عقوبات  70-66التزامه في ظل تطبيق القانون رقم 

ني من أن يقدم شكوى للمجلس األعلى للمرقين العقارين بصفتها هيئة رقابة ويمكن للمقت(2)إدارية 
ال سحب منه االعتماد مؤقتا          ولصندوق الضمان والكفالة المتبادلة التي تلزمه بتنفيذ التزاماته وا 

بالتعويض أو اللجوء للقضاء للمطالبة باحترام القوة اإللزامية للعقد،غير أن المتعاقد قد يختار المطالبة 

                                                 
1- Christophe ponce,op cit,p36. 

 .70-66من القانون رقم  80المادة -2
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إذا أثبت أن اإلخالل بهذا االلتزام  أو التأخر في تنفيذه سبب ضررا وفقا ألحكام المسؤولية العقدية، 
 .(1)وحيث أنه تاجر فإن القسم التجاري يختص بالفصل في النزاع 

وعليه كل إخالل بالتزام تعاقدي عجز فيه المقتني بمطالبة المرقي العقاري بالتنفيذ العيني    
عدم تنفيذه أو التقصير أو التأخر والمماطلة في تنفيذه أو تنفيذه معيبا ضررا لهذا المقتني، ورتب 

، ولهذا يشترط في قيام هذه المسؤولية العقدية (2)أصبح من حقه المطالبة بتعويض عن هذا الضرر
 حدوث ضرر.

 :حدوث ضرر مباشر عن عدم التنفيذ أو عن اإلخالل بالتنفيذ العقد-ج
، ويعتبر الضرر ركن في المسؤولية (3)المتعاقد المضرور دائنا بهذا االلتزام أن يكون   

العقدية فعلى المضرور إثبات األذى الذي أصابه نتيجة مساس بمصلحة مشروعة سواء كانت مادية 
، ويجب أن يكون طرفا في العقد، فإن لم يكن فليس له الرجوع إال وفق (4)أو بحق من حقوقه أو أدبية
، وبالرجوع إلى أحكام البيع قبل االنجاز فإن المقتني ينتظر طيلة فترة تنفيذ (5)ة  التقصيرية المسؤولي

األشغال على أمل تسلم السكن وفق للمواصفات المتفق عليها وعليه كل إخالل في تنفيذ المرقي 
من العقاري اللتزاماته يضر بحقه في اكتساب هذا السكن وقد يفوت عليه فرصة شراء مسكن الئق 

مرقي عقاري آخر وحتى التأخر في التنفيذ  وتسليم يضر به السيما أن أغلبهم يكونون مؤجرين لشقق 
وقد تنتهي مدة اإليجار ويجد نفسه ملزم بتجديد عقد اإليجار ألنه ال يعلم متى يستلم سكنه الذي دفع 

                                                 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 09المادة -1

المشرع الفرنسي يفرق بين المسؤولية العقدية لرب العمل بصفته صاحب المشروع اتجاه المقتني ومسؤولية المرقي بخالف  -2
م بالتمويل لكنه مسؤول في عن التمويل إذا كان رب العمل ملز العقاري التعاقدية اتجاه رب العمل، فهو غير مسؤول في حالة عجز 

تكلفة البناء المتفق عليها وعلى عدم المطابقة والتأخر في التسليم وعن عيوب االنجاز واألخطاء التقنية ولهذا هو ملزم  تجاوزحالة 
 بضمان عيوب االنجاز وضمان مسؤوليته العشرية.

C.Thibierge,le contrat de promotion immobilière ,étude pratique ,problèmes actuels de la 

promotion immobiliére,op cit ,p135  

ويحق للمتعاقد االمتناع عن  يشترط أن يكون المتعاقد نفذ التزامه ليكون دائنا بتنفيذ االلتزام المقابل له في العقد الملزم لجانبين، -3
غير أن استحالت التنفيذ العيني يجعل للدائن بااللتزام الحق في طلب التعويض عن  العيني،التنفيذ ليجبر المتعاقد اآلخر بالتنفيذ 

 والتحرر من تنفيذ التزامه هو اآلخر مدام لم ينفذه. الضرر،

 .060ص  محمد صبري السعدي، المرجع السابق، -4
شخصي ه بالتعويض عما أصابه من ضرر القضاء الفرنسي قرر أن للخلف العام أن يتمسك بالمسؤولية العقدية في مطالبت -5

غير أن الدكتور علي  من القانون المدني الفرنسي، 6699على أساس وجود اشتراط ضمني لمصلحة الخلف عمال بنص المادة 
من القانون المدني الجزائري االشتراط  668والمشرع اشترط في نص المادة  علي سليمان يرى أن ليس هناك ما يقابل هذا النص،

 .يض على أساس المسؤولية التقصيريةيح لمصلحة الغير، وعليه فليس للخلف سوى طلب تعو الصر 
 .690ص  المرجع السابق، نظرية العامة لاللتزام، علي علي سليمان،
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ينتهك المرقي العقاري  ثمنه وحان وقت تسليمه غير أنه لم يتسلمه بعد وهنا يتضرر ماديا ومعنويا،وقد
حق المقتني في الحصول على سكن الئق وموافق لما اتفق عليه، وحتى استرداد أقساط التي دفعها في 
عقد البيع على التصاميم ال يعوض انتظاره وتفويت فرصة الحصول على سكن بطرق أخرى، السيما 

تي تكبدها وبتقدير ما فات من مع غالء ثمن العقار مع مرور الزمن ولهذا يعوض بالنظر للخسارة ال
 .(1)ربح  أو ما لحقه من خسارة 

 :وجود عالقة سببية بين الخطأ  العقدي والضرر -د
فيجب أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن نتيجة لخطأ المدين،غير أنه قد يكون عدم            

إثبات السبب األجنبي الذي التنفيذ يرجع لسبب ال يد للمدين فيه، وهنا يمكن له أن ينفي مسؤوليته ب
يتمثل في القوة القاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الدائن نفسه أو خطأ الغير، والمرقي العقاري بصفته 
صاحب المشروع فكل إخالل يفترض مسؤوليته ما لم ينفيها وغالبا يتحرر من مسؤوليته بإثبات خطأ 

المكلف بالرقابة على المشروع، أو خطأ أي المقاول منفذ عملية االنجاز أو خطأ المهندس المصمم أو 
 (2)متدخل، كما قد يكون خطؤه هو السبب لكنه ليس السبب المنتج للضرر أولم يكن السبب المباشر

مدام يتدخل أكثر من متدخل لتنفيذ المشروع موضوع البيع قبل االنجاز، ولهذا يلتزم المرقي العقاري 
لمدنية المهنية لتتكفل شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات وكل متدخل في المشروع بتأمين مسؤوليته ا

الالزمة في حالة ثبوت الخطأ المهني للمؤمن له سواء كان عقدي أو تقصيري،وسنتطرق فيما يلي 
 بشكل مختصر إللزامية هذا التأمين.

 الفرع الثاني
 إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية

يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بمسؤولية :» 70-66ون رقم من القان 08تنص المادة   
 المدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه.

بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين وشركائه اآلخرين بكل  ويتعين عليه،  
 الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة.

 .«والون على البنايةالمالكون المت ويستفيد من هذه الضمانات  

                                                 

 .08ص  فليب لوتورنوا، العيد سعادنة، المرجع السابق، -1
 .066محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-2
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وعليه يلتزم المرقي العقاري والمتدخلون في عملية اإلنجاز بتغطية مسؤوليتهم المدنية المترتبة  
أو المتدخلين في  عن ممارسة المهنة، والتي قد ترتب مسؤوليتهم التقصيرية أو العقدية اتجاه الزبائن

ذ أشغال البناء، وككل مهنة حرة تتطلب عملية اإلنجاز أو الغير عما يصيبهم من أضرار نتيجة تنفي
من صاحبها حمايته من قيام مسؤوليته عن طريق اكتتاب تأمين، واألصل في عقود التأمين أنها 
اختيارية غير أن المشرع خص بعض الحاالت بتأمين إلزامي السيما فيما يخص تأمين المسؤولية 

التأمين في مجال البناء إلزامي ألنه يضمن  ،وقد جعل المشرع(1)المدنية بالنظر لضرورة هذا التأمين 
 .(2) 70-80مسؤولية المتدخلين في عملية تشييد البناء، تضمنه القسم الثالث من األمر رقم 

يشمل التأمين على المسؤولية المدنية المهنية المترتبة على تنفيذ أشغال البناء والمسؤولية    
أو جزئيا، غير أن نص المادة لم يتضمن إحالة على  العشرية المترتبة في حالة تهدم البناية كليا

كما لم تسمي أنواع المسؤولية الواجبة الضمان ولهذا  نصوص التأمين المنظمة لهذين المسؤوليتين،
ارتأينا الرجوع لألحكام والشروط العامة للتأمين في مجال البناء لنوجز الضمانات الممنوحة فيما يتعلق 

جل التطرق لها في المطلب أما المسؤولية العشرية نؤ  بة عن تنفيذ األشغال،بمسؤوليته المدنية المترت
 .الموالي

 ضمان عقد التأمين على المسؤولية المدنية المهنية مجال-أوال
جرى العمل أن يؤمن المرقي العقاري بصفته رب العمل على مكان تنفيذ األشغال من جميع  

 (، والمسببة لضرر مادي لألمالك، isques chantiertous r)( 3)األخطار المترتبة في هذا المكان
أو األضرار الجسمانية للمرقي العقاري، أو للعمال القائمين بعملية التشييد، أو للمتدخلين في عملية 

، وذلك باكتتاب عقد (4)أو للغير منذ بداية األشغال إلى غاية إنهائها وتحرير المحضر النهائي اإلنجاز

                                                 

المؤرخة في  60، ج ر العدد 90/76/6880المؤرخ في  70-80من من األمر رقم  600لىإ 680، 600،606المواد -1
المؤرخة في 60ج ر العدد  المتعلق بالتأمينات، 97/79/9778المؤرخ في  70-78، المعدل والمتمم بالقانون رقم 76/70/6880
69/70/9778. 
 .70-80من األمر رقم  660إلى  600المواد  -2
ص ( ،  SAA) من جميع األخطار المترتبة أثناء تنفيذ األشغال المحددة من طرف الشركة الوطنية للتأمين عقد التأمين راجع-3
70. 
نشير أن القانون المصري أخضع هو اآلخر كل رب عمل إللزامية التأمين على مخاطر تنفيذ أشغال البناء من تاريخ تسليم  -4

 ء مدة تنفيذ هذه األعمال.االبتدائي لألعمال من قبل المالك إلى غاية انتها
، ص 9770االسكندرية مصر، لسنة  بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، المسؤولية المعمارية، محمد حسنين منصور،-

908. 
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       التأمين، وهو غير إلزامي، ما عدى المسؤولية المدنية بالرغم من  تأمين لدى إحدى شركات
 أهميته، يسري خالل هذه المدة ليشمل نوعين من الضمان :

 ضمان المسؤولية المدنية للمرقي العقاري على أشغال البناء-أ
إلزامية التأمين على  70-80من األمر رقم  600يقصد بها بالرجوع إلى نص المادة  

ؤولية المدنية المهنية التي قد يتعرض لها المرقي العقاري ومن معه بسبب أشغال البناء وتجديد المس
البناءات أو ترميمها في مكان تنفيذ عملية االنجاز، إلى غاية االنتهاء من األشغال اتجاه الغير 

ائن التي ،وهي ال تشمل مسؤوليته اتجاه الزب70-80من األمر رقم  600والعمال عمال بنص المادة 
، وعليه فهي ال تتضمن 70-66من القانون رقم  08يؤمن عليها بصفته بائعا طبقا لنص المادة 

ضمان مسؤولية المرقي العقاري التقصيرية والتعاقدية والتي يؤمن عليها بصفته صاحب مهنة كما 
قاري عقد تأمين يؤمن عليها كل متدخل في التنفيذ، غير أنه يشترط لمنح االعتماد أن يقدم المرقي الع

على مسؤوليته المدنية المهنية لتتحمل شركة التأمين دفع التعويضات المالية المحكوم بها لفائدة 
المضرور، ونحن نرى أن هذا التأمين ضروري وله أهمية ويخضع إللزامية التأمين بصفته تاجرا وبائعا 

من األمر رقم  686و 680وصاحب المشروع المسؤول عن انجاز السكنات عمال بنص المادتين 
80-70 . 

              غير أن المواد المذكورة أعاله لم تتطرق لمجال هذه المسؤولية بالرغم من أهميتها          
ولم تفصل فيها لتخضع مضمون الضمانات التفاق الطرفين،غير أن شركة التأمين  إلزاميتها، و

ة التي تحددها، وعليه يلتزم المرقي العقاري اعتادت على تحرير عقود نموذجية وفقا للشروط العام
بتأمين مسؤوليته المدنية المترتبة عن ممارسة المهنة ونشاطات الترقية العقارية من يوم حصوله على 

، وعقد التأمين (1(التقصيرية  اعتماد مع تجديد عقد التأمين في كل مرة ليضمن مسؤوليته العقدية و
المدنية المترتبة على عملية انجاز المشروع العقاري، ويحدد قسط  آخر يبرمه للتأمين على المسؤولية

التأمين حسب قيمة هذا المشروع  وعليه إذا قام بأكثر من عملية إنجاز لمشاريع عقارية مختلفة فإنه 
يلتزم بتحرير عقد تأمين لكل منها، لهذا نقترح توضيح نظام التأمين على المسؤولية المدنية المهنية في 

                                                 

ير شغال البناء اتجاه الغبالرجوع ألحكام القانون الفرنسي نجد رب العمل ملزم بالتأمين على المسؤولية المدنية على تنفيذ أ -1
أما التأمين على مكان تنفيذ األشغال من جميع المخاطر وتأمين لضمان مسؤولية المتدخلين  والمسؤولية العشرية وحسن االنجاز،
ومضار الجوار  واألضرار غير المادية، والتأمين على عناصر التجهيز غير قابلة لإلنفصال، في اإلنجاز في حالة قيام مسؤوليتهم،

 ان وضمان مسؤوليته التقصيرية تتم بموجب عقود تأمين اختيارية مكملة وتخضع للقواعد العامة للتأمين.والمضار خارج مدة الضم
Corinne Saint-Alary-Houin, Roger Saint –Alary ;op cit,pp 218-219. 
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فيذ نشطات الترقية العقارية خاصة وتنوع ضماناته في النصوص المنظمة لهذا النشاط مجال تن
واإلحالة على القوانين التي تنظمها في قانون التأمينات،مع تبيان مجال الضمان وتوسيعه ليشمل 

التقصيرية، ونفس الحكم يطبق  و مسؤولية المرقي العقاري على عملية االنجاز ومسؤوليته العقدية
 المتدخلين في اإلنجاز المعنيين بهذه اإللزامية.على 
أما عن مدة التأمين على المسؤولية المدنية المترتبة على تنفيذ أشغال البناء، فإنها تمتد          

، وال يسري مفعول هذا التأمين إذا (1)ابتداء من تاريخ فتح الورشة إلى غايـة االستالم النهائي لألشغال
مدنية المهنية للمتدخلين في األشغال الثانوية إاّل ابتداء من تاريخ مباشرة كان يغطي مسؤولية ال

األشغال فعال، ويعتبر هذا التأمين من النظام العام الذي ال يجوز االتفاق على مخالفته، ويتعين على 
المرقي العقاري التأكد من اكتتاب المتدخلين في أعمال البناء في نفس المشروع عقد تأمين يحملهم 

 .70-80من األمر رقم  608هذه المسؤولية لدى نفس شركة التأمين المؤمن عندها طبقا للمادة 
غطي هذا التأمين كل األضرار المادية والجسمانية الناجمة عن الحوادث التي تطرأ أثناء ي         

المستعملة في  إنجاز األشغال بسبب العمال والمقاولين والمقاولين من الباطن والعتاد والسلع والمحالت
 .(2) عملية البناء في حدود سقف التأمين الذي تحدده شركة التأمين

 ضمان المخاطر المتعددة لعملية اإلنجاز -ب
قد يؤمن المرقي العقاري هذه المخاطر لتضمن شركة التأمين في  هذا الضمان اختياري،          

ستحقة للمهندسين ومكاتب الدراسات حالة وقوع الحادث المؤمن عليه دفع التكاليف واألجور الم
والمكلفين بإصالح الضرر، وتعويض األمالك الهالكة بأمالك صالحة لالستعمال التي نجمت عن 

 .(3)وقوع الحادث سواء في أوقات العمل أو األوقات اإلضافية 
لية كما تضمن أيضا مصاريف إصالح العيوب الخفية في البناء والمواد المستعملة في عم          

اإلنجاز، دون أن تضمن العيوب الناتجة عن أخطاء سوء استعمال أو تركيب أو عيب مادي متعمد 
من المؤمن فهي تشترط على هذا األخير المحافظة على وسائل البناء والبضائع واألمالك موضوع 

 التأمين.
                                                 

 .70-80من األمر رقم  600المادة  -1
بالمركز الجامعي  ،9778مارس  76و 70يومي  التأمين، الملتقى الدولي حول التأمين في الترقية العقارية، منصور مجاجي،-2

 .78ببشار،ص
 .70-79ص ص 79عادة التأمين المادة الشروط العامة المحددة من طرف الشركة الدولية للتأمين وا   راجع

 .70ص ،  ( SAA) عقد التأمين على مكان تنفيذ األشغال، المحددة من طرف الشركة الوطنية للتأمين -3
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عن تنفيذ  االنقطاعال تضمن الخسائر واألضرار الناتجة عن حالة التوقف الكلي أو المؤقت أو        
األشغال أو إعادتها، وعن عدم الحيازة الدائمة أو المؤقتة للبناء بسبب الحجز أو السحب من السلطة 

وفي حالة الحرب األهلية أو األجنبية أو حالة االنقالب العسكري أو الشعبي، الناتجة عن  المختصة،
 .(1)حاالت عدم االستقرار السياسي

ر ناتجة عن قوة قاهرة، أو الكوارث الطبيعية فإن شركة التأمين أما إذا كانت هذه األضرا
بخالف أنواع عقود التأمين األخرى التي تستثنيها، والتساع المخاطر المضمونة في هذا  تغطيها،

التأمين الذي يتناسب مع تطور وسائل البناء وزيادة حجم احتمال وقوع األضرار نعتبره ضروري ومهم 
ترقوي ولهذا نفضل تأمين المرقي العقاري على مكان تنفيذ األشغال من جميع لكل عملية انجاز سكن 

 المخاطر وال يكتفي فقط بتأمين مسؤوليته المدنية المهنية.
 األشخاص الملزمون بالتأمين -ثانيا
الفقرة األولى أنها تعمم إلزامية هذا التأمين على كل متدخل  600المالحظ على نص المادة       

على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأي :» صفته ونطاق تدخله حيث تنص مهما كانت 
شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يكتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد  متدخل،

 وهذا ما نصت عليه أيضا المادتين ،«يتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها.
المتعلق بإلزامية التأمين  78/69/6880المؤرخ في  060-80من المرسوم التنفيذي رقم  70و 76

في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية، بحيث تلزم كل متدخل أن يكتتب هذا التأمين الذي 
 يمكن أن ينجر عن ما يلي:

لهندسية، تنفيذ األشغال على الدراسات والتصورات ا الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية،-
اختالف أنواعها، فيما يخص صالحيتها ورسوخها، أو فيما يخص أي شيء من شأنه أن يعرض 
المنشأة للخطر، المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ األشغال، متابعة ورشات البناء وترميم 

 المباني.
المذكور أعاله فإنها  060-80فيذي رقم من نفس المرسوم التن 70طبقا لنص المادة  و       

توجب على المتدخلين أن يكونوا معتمدين أو مرخص لهم أو مؤهلين في ميدان البناء وترميم البناء 

                                                 

 .78ص ،  ( SAA) ين على مكان تنفيذ األشغال، المحددة من طرف الشركة الوطنية للتأمينعقد التأم -1
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طبقا للتشريع المعمول به قانونا، وتمتد هذه المسؤولية إلى كل المتدخلين الفرعين إذا لم يكن لهم تأمين 
 .(1)المذكور أعاله  060-80نفيذي رقم من المرسوم الت 70آخر طبقا للمادة 

ال يشمل إلزامية التأمين في مجال البناء فقط على التأمين على المسؤولية المدنية المهنية بل        
يتضمن أيضا التأمين على المسؤولية العشرية اتجاه الزبائن المستفيدين من السكن نفصل فيه في 

 المطلب الموالي.  
 المطلب الثاني

 لية المدنية العشرية للمرقي العقاريالمسؤو 

تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب :»70-66من القانون رقم 08تنص المادة   
الدراسات والمقاولين والمتدخلين اآلخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خالل عقد، في حالة 

جراء النوعية الرديئة ألرضية  جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك زوال كل البناية أو
 «     األساس.
نص هذه المادة لم يستحدث الضمان العشري فهو معروف في عقود المقاولة بموجب      
من القانون المدني ويعتبر التأمين على هذه المسؤولية من التأمينات اإللزامية المنصوص  000المادة 

هي األحكام المستحدثة في تنظيم المسؤولية ، فما 70-80من األمر رقم  606عليها في المادة 
المدنية العشرية؟  وهل أصبحت المسؤولية المدنية العشرية مرتبطة بعقد بيع العقار الترقوي بدل عقد 
المقاولة؟ وهل يعتبر المرقي العقاري مستفيد من الضمان أو مسؤوال بالتضامن مع المتدخلين في 

علينا أوال أن نتعرف على شروط قيام المسؤولية المدنية العشرية اإلنجاز؟، لإلجابة على هذه التساؤالت 
وأطرافها وثانيا التطرق لمجال التأمين على هذه المسؤولية من حيث األضرار المغطاة ونظام التعويض 

 عليها.
 
 

 
 

                                                 

المتعلق بإلزامية التأمين في البناء  78/69/6880المؤرخ في  060-80الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  70نص المادة -1
 . 67/69/6880ي الصادرة ف 08من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية،ج ر العدد 
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 الفرع األول
 المسؤولية المدنية العشرية وأطرافها قيام شروط

مان العيوب الظاهرة عند التسليم المؤقت للعقار لمدة سنة، فإنه إضافة إلى التزام البائع بض          
ن كان في األصل أن العقود تخضع  بعد تحرير المحضر التسليم النهائي يلتزم بالضمان العشري، وا 
للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، فإن كل من عقد المقاولة أو عقد البيع لعقار مبني يخضع 

تخضع لشروط خاصة لقيامها وال  (1)تمثل في المسؤولية المدنية العشرية لضمانات خاصة تختلف ت
تخص فقط المرقي العقاري فقد يكون مسؤوال بالتضامن مع المتدخلين في عملية اإلنجاز، ولهذا نتطرق 

 أوال لتحديد شروط قيام هذه المسؤولية، وثانيا ألطرافها.
 ةتحديد شروط قيام المسؤولية المدنية العشري-أوال

تقوم المسؤولية المدنية العشرية  طبقا للقواعد العامة متى ثبت الخطأ في جانب المتدخل في     
عملية اإلنجاز أو المرقي العقاري أو المكلف بالرقابة، الذي سبب ضررا للغير نتيجة تهدم البناء سواء 

ينفوا المسؤولية من  كان تهدم كلي أو جزئي،والخطأ مفترض فيهم ألنهم ملزمون بتحقيق نتيجة ما لم
جانبهم وتلتزم كل شركة التأمين المؤمن عندها هؤالء المسؤولين بتعويض األضرار المترتبة على هذا 

من القانون رقم  08من القانون المدني والمادة  000الحادث، كما تقوم المسؤولية وفقا لنص المادة 
 وط نلخصها كمايلي :متى توفرت ثالث شر  70-80من األمر رقم  606والمادة  66-70
ضرورة وجود عقد مقاولة مبان أو منشآت أخرى أو عقد البيع لعقار مبني سواء في إطار عقد  -أ

أنه ليس الزما وجود  البيع بعد االنجاز أو على التصاميم، ولهذا يرى األستاذ سمير عبد السميع األودن
والمرقي العقاري بصفته صاحب ( 2)ييدعقد مقاولة أو نوع العقد، المهم وجـود المقاول الملزم بالتش

 المشروع ملزم باإلنجاز وبالتعاقد مع المقاولين، ولهذا فهو ملزم بالتضامن معهم بالضمان العشري.
، أما في عقد بيع (3)تسليم العمل بصفة نهائية إلى رب العمل أومن يقوم مقامه في عقد المقاولة  -ب

العقار المنجز من المقاول ثم يلتزم بتسليم الملكية إلى السكن الترقوي فإن المرقي العقاري يتسلم 

                                                 

 .70-66الفقرة الثانية من القانون رقم  98المادة  -1
دن، تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية،المرجع السابق، و سمير عبد السميع األ -2

 . 69ص
 .76و 70سميرة محراش، المرجع السابق،ص ص  -3



394 
 

، لهذا تحديد مدة التسليم النهائي لها أهمية في تحديد مدة بداية (1)المشتري ليستفيد من هذا الضمان
 .(2)سريان الضمان العشري 

ة خالل عشر سنوات من التسليم النهائي بسبب عيب في البناء أو النوعية الرديئالتهدم  حصول-ج
، ويجب على المتضرر رفع دعوى الضمان خالل ثالث سنوات من حصول (3)ألرضية األساس

 ، وقد تخلى المشرع عن العيوب التي تهدد سالمة ومتانة البناء خالفا للقواعد العامة.(4)التهدم
قد اختلفت اآلراء الفقهية الفرنسية في تحديد طبيعة الضمان العشري فهناك من اعتبرها مسؤولية  

، ولكن غالبية الفقه تنتقد هذا الرأي على أساس أنه ال يأخذ بعين (5)قصيرية مصدرها المباشر القانونت
االعتبار االلتزامات العقدية التي تجعل االلتزام بالضمان يترتب على االلتزامين،األول تنفيذ البناء 

ان سالمة األشغال المسلمة والثاني بأن يكون محققا للغرض المتفق عليه، وااللتزام األخير يتطلب ضم

                                                 

)الملغى(،كانت تشترط اكتتاب ضمان عشري قبل تسليم البناية  70-80التشريعي رقم مرسوم من ال 76بالرجوع لنص المادة  -1
من الشروط العامة لعقد التأمين  70رغم أن مدة الضمان العشري تبدأ من تحرير محضر التسليم النهائي عمال بنص المادة 

صالحها ضمن مدة الضمان ل او العشري، ويقصد بها تسلم المرقي العقاري للبناء المنجز من قبل المق بعد إبداء تحفظاته وا 
السنوي،ثم يسلمها للمقتنين  ليكون لهم في هذه الحالة الحق في االستفادة من هذا الضمان بعد تبليغهم  شهادة التأمين من يوم 

دة فإن المتعامل في حيازة الملكية كأقصى أجل ليتحمل المتدخلين في عملية االنجاز الضمان العشري لكن إذا لم تبلغ هذه الشها
 60/69/9778المؤرخ في  078096عمال بالقرار الصادر عن المحكمة العليا رقم  ،الترقية العقارية يتحمل المسؤولية المدنية

 .606ص 9767لسنة 76مجلة المحكمة العليا العدد رقم 
من القانون  08ر التسليم، ولم تبين المادة وعليه مدة الضمان بالنسبة لهم تسري من يوم انتقال الحيازة لهم المثبت بموجب محض 

مدة سريان العقد، وعليه علينا الرجوع لقواعد التأمين الذي تحدد تاريخ سريانه بدأ من يوم تسلم النهائي للمشروع من  70-66رقم 
ركات التأمين ،لكن عمليا تواجه المرقين العقارين إشكال رفض ش70-80من األمر رقم  606قبل رب العمل عمال بنص المادة 

إبرام عقد التأمين إال بعد استخراج شهادة المطابقة وقبل تحرير محضر التسليم النهائي، بالرغم أنه ليس هناك ما يمنع من تحريره 
 على أن يكون تاريخ سريان عقد التأمين بعد تحرير محضر التسليم النهائي،لهذا نقترح النص على ذلك لرفع اإلشكال.

المشروع وله أهمية في تحديد مدة لنهائي  يجمع من يرتبطون مع المرقي العقاري بموجب عقد لتنفيذ محضر التسليم ا  -2
المشرع الفرنسي يقضي بوجود لكن إذا رفض األطراف تحرير هذا المحضر ال نتمكن من احتساب مدة الضمان، ولهذا الضمان 

ى تحريره،والمحضر القضائي للتسليم يكون باللجوء للقضاء ثالث أنواع لمحضر التسليم المحضر الودي عندما يتفق األطراف عل
لتحريره بعد رفض األطراف لتحرير المحضر وديا، والمحضر الضمني في حالة عدم تحرير المحضرين،يكون في حالة إثارة نزاع 

لعمل، وعليه وضع بمناسبة عيوب االنجاز فيبحث القاضي عن مدة التسليم من خالل معرفة تاريخ تسلم األشغال من قبل رب ا
 المشرع الفرنسي حلوال عند عدم االلتزام بتحرير هذا المحضر بخالف المشرع الجزائري.

-Christophe Ponce, op cit, p p 54-55. 

 .70-66من القانون رقم  08المادة -3
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 000المادة -4

5-Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary, op cit, p 193.  
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من العيوب الخفية بعد التسليم والتي تترتب على عقد البيع ذاته، وأنه يتضمن التزام بسالمة البناء الذي 
 .(1)يعتبر شقا من االلتزام بالتشييد ويكمله وهو غير مستقل عنه

القانون رقم  الفقرة األخيرة من 00من القانون المدني الجزائري والمادة  000تنص المادة    
على تضامن في المسؤولية العشرية وبالتالي نستبعد في كونها مسؤولية تقصيرية التي تقرر  66-70

من القانون المدني، بخالف المسؤولية العقدية فإن  698التضامن كمبدأ عام عمال بنص المادة 
 960نصت عليه المادة  التضامن ال يفترض فيها بل يجب النص عليه قانونا أو االتفاق عليه وفقا لما

من القانون المدني، ويعد هذا تأكيدا على الطبيعة العقدية للمسؤولية العشرية، غير أن هناك جانب من 
الفقه يرى بأنها تختلف عن المسؤولية العقدية الناتجة عن اإلخالل باإللتزامات التعاقدية، أو عن 

تخضع هذه المسؤولية لقواعد  بقا للقواعد العامةالمسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل غير المشروع ط
،وهي منظمة بمجموعة (2)استثنائية خاصة ال يتوسع في تفسيرها، كما أنها تقع على أشخاص محددين 

قواعد آمرة ومفترضة بقوة القانون وتخضع إللزامية التأمين، وهذا التشدد في أحكام المسؤولية العشرية 
 6089ة المطبقة في المسؤولية العقدية،وبالرجوع ألحكام المادتين يخالف القواعد العامة المألوف

من القانون المدني الفرنسي يفرق بين طبيعة مسؤولية رب العمل التي تكون على ( 3) 6 -0-6089و
أساس المسؤولية العقدية أما بالنسبة للغير مثل المضرور والجيران المتضررين من التهدم وكل 

رابطة قانونية مع أحد أطراف عقد اإلنجاز يكون على أساس المسؤولية األشخاص الذين ليس لهم 
وعليه يمكن للمضرور الرجوع على المهندسين والمقاولين والمشيدين على أساس المسؤولية  التقصيرية،

 .(4)من القانون المدني الفرنسي 6060و 6069التقصيرية طبقا ألحكام المادتين 
لعشرية للمرقي العقاري مسؤولية عقدية لكن منظمة في القانون نحن نعتبر المسؤولية المدنية ا 

بموجب أحكام خاصة وآمرة واستثنائية تختلف عن القواعد العامة المعروفة كونها تعتبر من اإللتزامات 

                                                 

 .666ص  رأي إبراهيم عثمان بالل، المرجع السابق، حسب -1
أما بعد  حيث ترى الدكتورة دليلة زناكي أن قبل تحرير المحضر النهائي بالتسليم يخضع للمسؤولية العقدية طبقا للقواعد العامة،-2

ن بقيت جزء من المسؤوليتحرير المحضر فإنه يخضع للضمان  ل يخضع لضمانات الخاصة  او وعليه فإن المق ة العقدية،العشري وا 
 .ألحكام استثنائية تختلف عن المسؤولية العقدية المعروفة في القواعد العامة و

-Dallila Zennaki,l’impact de la réception de l’ouvrage sur garantie des constructeurs 

immobiliers,revue des sciences juridiques n02 année 2001.Ben aknoun Alger,p 37.  

 من القانون المدني الفرنسي. 9907المادة رقم  60/78/9776التي كان ترقيمها قبل تعديل بموجب القانون المؤرخ في  -3
-Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary,op cit ,p 196. 

4  - Michel Zavaro, op cit, p p146- 192-193. 

Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary,op cit, p 193. 
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، غير أنها ال تخص فقط المرقي (1)الخاصة الملقاة على بائع السكن الترقوي وتعتبر من النظام العام
ك أطراف ملزمة بضمان هذه المسؤولية لفائدة المستفدين من الضمان العشري، فمن هم العقاري بل هنا

 أطراف هذه المسؤولية ؟
 المسؤولية المدنية العشرية أطراف-ثانيا

يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما » من القانون المدني :  000تنص المادة   
ي فيما شيداه من مباني أو أقامه من منشآت ثابتة يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئ

أخرى ولو كان تهدم ناشئا عن عيب في األرض ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما 
 لم يوجد في المباني أو المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسالمته.

 ائيا.تبدأ مدة عشر سنوات من وقت تسليم العمل نه و   
 «.ال تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين و   

ألصل أن المسؤولية العشرية هي مسؤولية المقاولين والمهندسين بموجب عقد المقاولة، إاّل ا   
العمل الملزم  ، بصفة رب(2)أّن هذا الضمان يمتد إلى بائع العقار المبني سواء قبل أو بعد اإلنجاز

بالبناء المكلف بالرقابة على المشيدين، بحيث يلزم المتدخلين في عملية التشييد حتى المقاولين من 
يتحمل  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  07غير أنه بموجب نص المادة  الباطن بالضمان العشري،

االنجاز خالفا للقواعد العامة المرقي العقاري المسؤولية العشرية بالتضامن مع المتدخلين في عملية 
الذي يجعله مستفيد من الضمان كما كان في  70-66من القانون رقم  08ومتناقضا مع نص المادة 

)الملغى(،حيث كان يعتبر المرقي العقاري بصفته رب العمل  70-80ظل المرسوم التشريعي رقم 
مقتني هذا العقار خالل فترة الضمان مستفيد من الضمان العشري وينتقل هذا الحق مع انتقال الملكية ل

 .المتوالونوللمالك 
عليه نقسم أطراف المسؤولية العشرية إلى األشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية من جهة  و  

وتدخل شركة التأمين في الخصام بصفتها  بصفتهم المدعى عليهم في حالة رفع دعوى الضمان،
فهل يكون  ستفيدين من الضمان بصفتهم أطراف مدعية،الضامنة للمؤمن له، ومن جهة أخرى إلى الم

 المرقي العقاري مدعى أو مدعى عليه؟ 

                                                 
1  - Christophe Ponce, op cit, p p 72-73. 

ل والبائع قاو بتشييد البناء،وعليه خضوع المغير أن كليهما يتضمن التزام  لة،او عقد البيع على التصاميم يختلف عن عقد المق -2
 آخر. للضمان العشري يفرضه طبيعة االلتزام ذاته وليس أمر
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 عن الضمان العشري نالمسؤولو-أ
من القانون المدني فإنها تلتزم بالضمان العشري كل من  000بالرجوع إلى نص المادة    

-80صدور المرسوم التشريعي رقم المقاولين  والمهندسين، إاّل أنه بعد فتح المجال الترقية العقارية ب
)الملغى(، أصبح يتدخل في عملية البناء عدة أشخاص بحكم وظيفتهم، رغم هذا فإن المسؤولية  70

العشرية تقع على كل من المقاولين والمهندسين والمكلفين بالرقابة، والمرقي العقاري يلزمهم بصفته رب 
من القانون رقم  08وهذا ما تؤكده المادة (1)الضمان العمل والمكلف بالرقابة عليهم والمستفيد من هذا 

تلزم المرقي العقاري بتحمل  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  07، غير أن نص المادة 66-70
الفقرة  98دة وهذا ما تؤكده نص الما نجاز،لتضامن مع المتدخلين في عملية اإلالمسؤولية العشرية با

يمكن إعفاء المرقي العقاري من مسؤوليته العشرية ولو بحيازة بحيث ال  70-66 من القانون رقم 70
 السكن وبحصوله على شهادة المطابقة.

العشري ومسؤوال في حالة توفر شروط قيام  بالضمانعليه نستخلص أنه ملزما  و     
مسؤوليته المدنية العشرية، مدعى عليه في حالة رفع دعوى قضائية، والمالحظ أن المشرع عمم في 

 ق المسؤولين بالضمان العشري نظرا للتجاوزات المعمارية الواقعة في السنوات األخيرة.نطا
أما المقاولون وهم األشخاص الذين يتعهدون لرب العمل بصنع شيء أو أداء عمل مقابل     

، وبصفتهم يقومون بالتشييد فإنهم يخضعون للمسؤولية العشرية، إاّل (2)أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر
 السؤال يثور في حالة تعدد المقاولين في عملية التشييد، فمن هو المقاول المسؤول بالضمان ؟ أن
كل مقاول ساهم في عملية التشييد، وأدى عمله إلى ظهور عيوب تمس بمتانة وسالمة         

كون  البناء يعتبر مسؤوال، غير أن مقاول الدهن والديكور والنجارة...الخ ال يخضعون للضمان العشري
          بل تخضع لضمان عناصر التجهيز  العيوب الناتجة عن هذه األعمال ال تؤدي إلى التهدم،

 .(3)أو لضمان السنوي متى توفرت الشروط 
أما المقاولين من الباطن وهم العمال المشاركين في عملية إنجاز البناء أو جزء منه فإنهم     

خيرة من القانون المدني، غير أنه بالرجوع إلى نص المادة الفقرة األ 000مستثنون طبقا لنص المادة 
                                                 

فإنها تجعل من رب العمل مستفيد  ،70-80من األمر رقم  606من القانون المدني والمادة  000بالرجوع إلى نصي المادة  -1
من المرسوم التنفيذي  07ونص المادة  70-66الفقرة الثالثة من القانون رقم  98من الضمان وغير مسؤول بخالف نص المادة 

 .60-69رقم 
 لقانون المدني المعدل والمتمم.من ا 008المادة  - 2

 .696ش،المرجع السابق،ص سميرة محرا -3
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تنص على إبطال كل بند من العقد يهدف إلى إقصاء أو حصر  70-66من القانون رقم  00
المسؤولية أو الضمانات أو تقيد مداها، باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي 

ين فبما ذا نفسر هذا التناقض؟ هل قصد المشرع إضافة ، نالحظ تناقض بين المادت(1)العقاري 
المقاولين من الباطن على خالف عقد المقاولة، أم جرى على تغليب صفة المقاول األصلي على 
البائع األمر الذي يجعل المقاولين األصلين مقاولين من الباطن، غير أنه ليس دوما تجتمع صفة 

 بالتعاقد مع مقاول؟المقاول في الشخص البائع كما أنه ملزم 
لتوسع نشاطات الترقية  برأينا أن المشرع قصد توسيع من نطاق المسؤولية العشرية نظرا

ومن الناحية العملية فإن أغلب عملية التشييد تقع على المقاول من الباطن تحت إشراف العقارية 
ن كنا نتحفظ في مسألة الثقافة القانونية في مجال التأم ين لهذه الفئة السيما المقاول األصلي، وا 

 .ومساعديهم إضافة إلى ضعف مدخولهمللعمال مكلفين بالتشييد 
فال أتصور عمليا أنهم يقومون بالتأمين ليكونوا تحت مسؤولية المقاول األصلي، لهذا كان  

القانون الفرنسي ومزال القانون المصري يستثنيان المقاول من الباطن من المسؤولية العشرية لعدة 
ات من بينهم عدم التوسع في نصوص هذه المسؤولية كونها استثنائية ال يقاس عليها، إضافة اعتبار 

لعدم وجود عقد مقاولة بين كل من رب العمل والمقاول من الباطن، كما تستند لضعف الفني والمالي 
 6089أضاف في نص المادة  60/78/9776، غير أنه بموجب القانون الفرنسي المؤرخ في (2)لهم 
      المسؤولية العشرية للمقاولين الفرعين بعدما كانوا مستثنين لألسباب المذكورة  6-6089لمادة وا

، كما أن المشرع الفرنسي تطرق لمسؤولية الصانع عن منتجاته التي تشكل جزءا جوهريا في (3)أعاله 

                                                 

في نفس الوقت هو  (Maître d'ouvrageحيث أنه قد يكون البائع بصفته رب العمل ) حيث يرى الدكتور عمر الزاهي -1
لين او نع من التعاقد مع مق(، لكن هذا ال يمMaître d'oeuvre(، ويعهد العمل إلى مكاتب الدراسات )Entrepreneurل )او المق

 من أجل اإلسراع في عملية اإلنجاز، راجع :
- Omar Zahi : « Le droit et la résponsabilité en matière de construction», revue algérienne des 

sciences juridiques économiques et politiques, volume xxv , n°:01 ,Mars1987 ;P 595   Sect B. 

 .000، 000، المرجع السابق، ص ص عبد الرزاق حسين يسن -2
حيث أصبح  76/78/9770من القانون المدني الفرنسي بموجب القانون المؤرخ في  0-6089وقد عدلت نص المادة  -3

شغال البناء الضمان يشمل نشاطات المهنية المترتبة على أشغال البناء والتأمين عليها على هذا األساس وعليه التأمين يقع على أ
 بدل البناء.

من القانون  9-9907و 9907فإنه عدل ترقيم المواد المنظمة للمسؤولية العشرية من  60/78/9776أما القانون المؤرخ في 
 لين من الباطن لنظام المسؤولية.او ، وأضاف مسؤولية المق9-0-6089و 0-6-6089المدني الفرنسي إلى المواد 

-Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary,op cit, p 196. 
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لجزائري بتعميم ، واكتفى المشرع ا(2)، ومسؤولية المستورد والموزع والوكيل (1)العمل المعماري 
 المسؤولية دون تحديد ذلك.

أما المهندسون المعماريون اللذين تتوفر فيهم شروط ممارسة هذه المهنة ويخضعون للمرسوم 
يعتبرون متضامنون مع المقاولين في الضمان  78-70وألحكام القانون رقم  70-80التشريعي رقم 

ذ 000العشري عمال بنص المادة  ا تعدد المهندسون فإن كل واحد يسأل في من القانون المدني، وا 
، وال (3)على التصميم الذي أعده الخلل الذي أحدثه والمتعلق بعملية اإلنجاز أو حدود الخطأ أو

 .(4)يشترط وجود عقد مقاولة كون المسؤولية مفروضة بموجب عقد البيع على التصاميم 
من  606ي أيضا عمال بنص المادة ويعتبر المكلفون بالرقابة التقنية، ملزمون بالضمان العشر 

، وهم أشخاص مؤهلون قانونا لمراقبة مدى مراعاة أصول وقواعد البناء من قبل 70-80األمر رقم
المرقي العقاري، بصفتهم متخصصين في فحص ما تم إنجازه، ويعتبرون المسؤولون ما لم يثبتوا أن 

أو سبب ( 5)، أو وجود قوة قاهرة الجزء أو العنصر الذي هو أساس الضرر يخرج عن نطاق مهمتهم
 .(  6)أجنبي

 المستفيدون من الضمان العشري-ب
يعتبر المستفيدون من الضمان العشري بصفتهم أطراف مدعية في حالة رفع دعوى قضائية  

المذكورة سابقا، ونص  08مشتري السكن الترقوي ومالكيه المتتالين بقوة القانون عمال بنص المادة 
                                                 

 66-60كتاب الملتقى الوطني حول الترقية العقارية يومي كريم كريمة، التوجه نحو توسيع مجال المسؤولية عن العيوب، -1
 .980كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المرجع السابق ، ص 9769فيفري 

2 - Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary,op cit, p200. 

فإذا اقتصر دور المهندس على وضع التصميم كان مسؤوال عن العيوب التي أتت من التصميم، أما إن كان مسؤوال عن وضع  -3
 ل.او التصميم إضافة إلى التنفيذ كان مسؤوال بالتضامن مع المق

 .المتمم من القانون المدني المعدل و 000راجع نص المادة 
لة بين المهندس ورب العمل فإذا لم توجد كان خاضعا للمسؤولية المدنية او المصري الذي يشترط وجود عقد مق بخالف القانون -4

 طبقا للقواعد العامة.
 .668المرجع السابق، ص  المسؤولية المعمارية، محمد حسنين منصور،-
قاهرة ويلتزم المالك بتأمين البناء عليها، فإذا حدث والكوارث الطبيعة تعتبر قوة  المشيدين بإثبات القوة القاهرة،تنتفي مسؤولية  -5

    التهدم خالل مدة الضمان العشري بسبب الكارثة الطبيعية فإن هذا ال يستغرق مسؤولية المشيدين ما لم يثبت أن الدافع للخلل 
ث التأمين على أساس الكوار وتعوض شركة  التهدم ناجم عن الكارثة الطبيعية حتى ال تنطبق المسؤولية المفترضة للمشيدين،أو 

 .67/69/9779الفرنسية المؤرخة في  نافاالستئحسب قرار محكمة  الطبيعية،
 جامعة سعد دحلب البليدة، مذكرة ماجستير، عقد تأمين العقارات من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري، علجي، توبة-

 .906ص  ،9769جوان  ،79 البليدة كلية الحقوق القسم الخاص،
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 690المادة  -6
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 ...يستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع » والتي تنص :  70-80ألمر رقممن ا 606المادة 
، غير أننا وضحنا أن المشرع قد عدل على «أو مالكيه المتتالين إلى غاية انقضاء أجل الضمان

اعتبار المرقي العقاري مستفيد من الضمان، فهو ملزم بالتضامن مع المتدخلين في عملية االنجاز 
من المرسوم التنفيذي رقم    07ونص المادة  70-66من القانون  98المادة وهذا ما تؤكده نص 

69-60 . 
المالحظ أن المشرع الجزائري سابقا كان يتجه لنفس ما أخذ به المشرع الفرنسي في نص  
المتضمن قانون التأمين اإلجباري 60/76/6806المؤرخ في  69-06من القانون رقم 906المادة 
نون المدني الفرنسي حيث يستفيد من الضمان رب العمل بصفته مستفيد من من القا 6089والمادة 

 .(1)أشغال والمالكين المتتالين 
تعتبر قواعد المسؤولية العشرية من النظام العام ال يجوز االتفاق على مخالفتها أو الحد       

، وتقوم 70-66م من القانون رق 00من القانون المدني ونص المادة  008منها، عمال بنص المادة 
في حالة حدوث تهدم رتب أضرار تستحق التعويض، وفي الفرع الموالي نتعرف على نطاق جبر 

على إعتبار أن شركة التأمين المؤمن عندها المسؤول عن  الضرر من خالل التطرق لمجال التأمين،
 . لتهدم هي الملزمة بدفع التعويضاتا

 الفرع الثاني
 المدنية العشرية مجال التأمين على المسؤولية

يلتزم كل المسؤولون بما فيهم المرقي العقاري بالتأمين على مسؤوليتهم المدنية العشرية،        
لهذا إرتأينا التطرق لمجال عقد التأمين على هذه المسؤولية من حيث األضرار التي يشملها الضمان 

 عقد التأمين.العشري، ولنظام التعويض التي تتكفل شركة التأمين بدفعه بموجب 
 األضرار الموجبة للمسؤولية العشرية أوال:

، 70- 80من األمر رقم 666من القانون المدني، والمادة  000بالرجوع إلى نص المادة 
 فإننا نلخص األضرار الموجبة للمسؤولية العشرية كما يلي:

 كل تهدم كلي أو جزئي للبناء محل البيع.-
 كل عيب يهدد سالمة ومتانة البناء.-

                                                 
1- Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary,op cit, p200. 
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األضرار المخلة بصالبة العناصر الخاصة بتجهيز البناية غير قابلة لالنفصال فإذا توفرت  -
 .  (1)أحد هذه األضرار تقوم المسؤولية العشرية 

من المرسوم  07والمادة  70-66من القانون رقم  08غير أنه بالرجوع لنص المادة    
ليا أو جزئيا جراء عيوب في البناء أو لرداءة يشمل هذا الضمان سقوط البناية ك 60-69التنفيذي رقم 

 أرضية األساس خالل مدة الضمان.
وعليه الضرر المترتب على التهدم هو الوحيد الموجب للضمان،ويقصد بالتهدم لغة نقص     

بأنه انحالل الرابطة التي تربط » ، يعرفه الدكتور عبد الرزاق حسين يسن:(2)البناء وسقوطه شيئا فشيئا 
زائه أي حدوث انفصالهما بعضهما عن بعضهما،وال يهم انحالل هذه الرابطة وانفصالها أن بين أج

يكون عيب في عملية التشييد والبناء ذاتها،لعدم مراعاة أحكام ربط أجزاء البناء ومكونات بعضهما 
، ويحدث التهدم لسوء (3)« البعض،سواء كان ذلك الربط طويال أو عرضيا أو عدم إحكام الربط

، أو لعيب في األرض جراء النوعية الرديئة (4)خدام المواد المستعملة في البناء أو لسوء التشييداست
 .(5)ألرضية األساس

قضت محكمة النقض الفرنسية أن االنهيار يصدق على كل تهدم ولو كان جزئيا يحدث في   
سند السلم أو سور البناء نفسه أوفي أحد عناصره متى كانت مندمجة مع البناء بصفة دائمة مثل م

،  وعليه متى حدث التهدم الكلي أو الجزئي حق للمالك الرجوع بالمسؤولية العشرية على كل (6)البناء
من المقاولين والمهندسين والمتدخلين في عملية االنجاز والمرقي العقاري بالتضامن معهم دون حاجة 

طأ مفترض فيهم فهم ملزمون إلثبات الخطأ فيكفي إثبات حصول الضرر نتيجة التهدم كون الخ
 .(7)بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية 

                                                 

 المشتركة التي تعتبر جزء غير منفصل عن البناء في الضمان العشريتدخل أيضا العيوب التي تلحق الملكية  -1
Cristophe Ponce, op cit, p 73. 

 .980ص ،6868المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، المشرق ش.م.م.بيروت لبنان،دار  الطبعة الثامنة، األبجدي، المنجد-2
 .070ص  المرجع السابق، عبد الرزاق حسين يسن،-3
 .690ص  المرجع السابق، محمد حسنين منصور، المسؤولية المعمارية،-4
 . 70-66من القانون رقم  08المادة -5
ديوان  الطبعة الثانية منقعة ومزيدة بدون سنة، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ان،علي علي سليم-6

 .666،669ص ص  بن عكنون الجزائر، المطبوعات الجامعية،
 .60،68ص ص  المرجع السابق، سمير عبد السميع،-7
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أما بالنسبة للعيب الخفي الذي يقصد به كل خلل يهدد متانة وصالبة البناء وال يتمكن صاحبه 
 (2)، والذي يكون بدرجة هذه الخطورة يقدرها قضاة الموضوع وفقا للظروف(1)من اكتشافه وقت التسليم 
، وعيوب عدم المطابقة التي قد تؤدي إلى تهدم البناء فإن المشرع الجزائري يظهر خالل مدة الضمان

عدل عن األخذ بها خالفا لباقي التشريعات األخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري والتونسي 
وسيع في النطاق الشخصي للمسؤولية  وتضيق في األضرار الموجبة للضمان ت والمغربي، فإتجه نحو
نتيجة عيوب في البناء أو األرض خالل عشر سنوات تبدأ من تاريخ تحرير  لتشمل حالة التهدم

 محضر تسليم النهائي.
ونحن نفضل توسيع في الضمان ليشمل كل عيب يجعل المبنى غير صالح لالستعمال حتى    

ناء   نوفر الحماية القانونية الكافية للمستفيد من هذا الضمان،خاصة بالنسبة للعيوب التي تهدد متانة الب
وسالمته ليلتزم المرقي العقاري باإلصالح فهو ملزم بتحقيق نتيجة وبضمان سالمة المبنى حتى بعد 

فهناك عيوب خفية قد تطول فترة ظهورها وتأثيرها في متانة البناء   إنقضاء مدة الضمان السنوي،
صالحها مدام ممكن ذلك، يجعلنا نتفادى خسائر التي تترتب عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناية،  وا 

غير أن المشرع ربط اإللتزام باإلصالح بالضمان السنوي واختار جبر الضرر بعد حصول التهدم، فما 
 هو مجال إصالح الضرر والتعويض في هذه الحالة األخيرة ؟

 ظام التعوي  على المسؤولية المدنية العشريةن-ثانيا
العشرية حدوث التهدم الكلي أو الجزئي  يشترط إلستحقاق التعويض على المسؤولية المدنية    

من القانون المدني، ولكن هل يتغير الحكم في حالة  000خالل مدة الضمان العشري عمال بالمادة 
 حدوث التهدم إلى ما بعد مدة الضمان؟

المفروض أن األضرار التي تقع خارج مدة الضمان فهي غير موجبة للمسؤولية كونها مدة     
تقادم، إاّل أّن محكمة النقض الفرنسية اشترطت لقبول المسؤولية العشرية خارج سقوط وليست مدة 

هذه المدة إخطار صاحب البناء البائع عن هذا الخلل أو العيب الذي تفاقم وتصاعد قبل انتهاء 
، ألنها تدخل ضمن الضمان العشري العيوب المهددة بصالبة ومتانة البناء، بخالف التشريع (3)المدة

                                                 

 .078ص  عبد الرزاق حسين يسن، المرجع السابق، -1
 .990ص  المرجع السابق، ري سرور،شكمحمد  -2

3-civ 3;06/07/2011n;121,pourvois n;10-17965 10-20 136. 

-Marianne Faure ,op cit,p260. 
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ي الذي لم يدرج هذا الحكم كونه لم يعد يأخذ بهذه العيوب ضمن مجال الضمان بالرغم من الجزائر 
 أهميتها واكتفى بحدوث التهدم خالل مدة الضمان.

وعليه بمجرد حدوث األضرار المؤمن عليها تفترض قيام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري        
حاجة لمعرفة المسؤول عن هذه األضرار ثم يتم الرجوع والمشيدين لتلتزم شركة التأمن بالتعويض دون 

على المسؤولين ومؤمنيهم من أجل استرداد التعويضات المدفوعة للمضرور، بهدف اإلسراع وعدم 
 .(1)التعويض وفي نفس الوقت االحتفاظ بمسؤولية المشيدين  ءاستيفاتعطيل المضرور في 

اني إضافة للمبالغ المدفوعة ألجل يشمل الضمان التعويض عن كل ضرر مادي أو جسم   
إنجاز البناء في حالة تهدمه وكل األجور والرسوم في حالة وجودها والتعويض عن الحرمان من 

النهائي          الحقوق التي تفقد خالل مدة سريان عقد التأمين المحددة بعشر سنوات من التسليم 
ؤمن عليه أمام القسم المدني أو الجزائي ومصاريف الدعوى المباشرة في حالة حادث الم ،لألشغال

 .(2)مدام لم يفق حدود الضمان 
حركة األرض الناتجة عن  غير أنها تخرج عن الضمان كل الخطأ العمدي للمؤمن له،  

االنبعاثات الحرارية والذرية  لالنفجارات و  األضرار المباشرة وغير المباشرة استخدام المناجم،
 االنفجارات الت انزالق التربة والزلزال والعواصف والفيضانات واألعاصير ووالتحوالت الكيميائية وحا

          تاب عقد التأمين أي قبل التسليم أو الحريق إذا لم يكن مؤمن عليها، واألضرار التي تحدث قبل اكت
أنها ال أو أثنائه، إضافة إلى الكوارث الطبيعية بصفة عامة التي أصبح لها تأمين إلزامي مستقل، كما 

 .(3)تضمن حاالت عدم االستقرار السياسي كالحروب األجنبية واألهلية، واالضطرابات الشعبية 
يستفيد من مبلغ التأمين أو جزء منه الغير المتضرر، وذوي حقوقه مدام لم يستوفي حقه من 

في التأمين  المبلغ المالي المترتب عن الفعل الضار بسبب المسؤولية المؤمن عليها، وينتقل هذا الحق
من األمر رقم  00، 90مع انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه إثر وفاة أو تصرف عمال بالمادتين 

80-70 . 
يجب على المستفيد من هذا التأمين التصريح بالحادث خالل أجل سبعة أيام من وقوعه إاّل     

، وخالل ثالثة 70-80من األمر رقم  60في حالة قوة قاهرة، أو حالة طارئة طبقا لنص المادة 

                                                 

 .69القاهرة مصر،ص ،9769بدون دار للنشر، شر في مجال البناء والتشييد،التأمين المبا عابد فايد عبد الفتاح فايد،-1
 .لمسؤولية العشرية لعقد التأمين لشركة التأمين السالمةمن الشروط العامة ل 70المادة  - 2
 من نفس الشروط العامة. 66المادة  - 3
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أشهر يمكن لألطراف تسوية الملف وديا بعد إجراء خبرة لتقدير األضرار المستحقة والتعويض عليها 
خالل ثالثون يوما  من وضع تقرير الخبرة نهائيا، وفي حاالت القوة القاهرة يمتد األجل إلى ثالثة 

بمعاينة األضرار المادية وتقيمها ضمن ، يقوم الخبير (1)أشهر ابتداء من تكليف الخبير بهذه المهمة 
، ويمكن للمتضرر المطالبة بخبرة مضادة (2)محضر يحرره ليعتد به كوثيقة رسمية إلثبات الضرر

على نفقته إذا لم يتفق على قيمة التعويض، وفي حالة تناقض الخبرتين يعين خبير الثالث للفصل في 
لضرر مع احتساب مجموع األقدمية مع قيمة ذلك، وتحدد قيمة التعويض بناء على مجموع قيمة ا

اإلعفاء مع قيمة الملف وفي حالة قبول المضرور قيمة التعويض يستلم مبلغ التعويض مع توقيع 
 على المخالصة .

ونقصد بقيمة اإلعفاءات المبالغ المالية التي يتحملها المؤمن له في حالة تحقق الخطر     
 ديد قيمة اإلعفاء حسب قيمة الضرر كما يلي:حيث تقوم شركة التأمين بتح المضمون،
 دج. 67.777.777من قيمة الضرر إذا كان أقل من ٪ 8-
 دج. 07.777.77دج و 67.777.777من قيمة الضرر إذا كان ما بين  ٪ 0-
 دج. 07.777.777من قيمة الضرر إذا كان أكبر من  9٪-

دج، وال يتم تطبيق هذه  977.777في كل األحوال ال يمكن أن تقل قيمة اإلعفاء عن      
 .(3)اإلعفاءات في حالة األضرار الجسمانية 

 

                                                 

من نفس الشروط العامة للتأمين على المسؤولية العشرية، بخالف المشرع الفرنسي فإنه يتم التعويض بناء على  68المادة  -1
يوم  87يوم من نهاية أجل  07بقيمة التعويضات المقترحة خالل  الودية،حيث يجب التبليغ أوموافقة تقرير الخبير االتفاقية 

يوم في حالة رفض  600الودية، وقد يمنح أجل إضافي قد يصل إلى أو لية و الممنوح إلعطاء الجواب من المقتني بقبول الخبرة األ
أما حالة الرفض يمنح تسبيق  يوم، 60صعوبات في تقدير التعويض، في حالة الموافقة يصرف مبلغ التعويض خالل أو التعويض 

يقدر بثالث أرباع مبلغ التعويض المرفوض لحين الفصل في قيمة التعويض أمام القضاء، ونالحظ طول اإلجراءات التسوية الودية 
 السيما عند رفض قيمة التعويض.

-Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary, op cit, p 216.  

عالمهم طبقا للشروط النموذجية فتكون الخبرة االتفاقية تشترط محكمة نقض الفر  -2    نسية أن يتم إخطار المشيدين ومؤمنيهم وا 
 66ل رقم و سكوتهم، القرار عن المحكمة نقض الفرنسية قسم األأو الودية حجة عليهم، حتى ولو كانوا لم يحضروا أمام الخبير أو 

 المقتبس من: 79/70/6880المؤرخة في 
 .09ص  الفتاح فايد، المرجع السابق، عابد فايد عبد

 الشروط العامة للمسؤولية العشرية لشركة التأمين السالمة.من  76المادة -3
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أما في حالة فشل التسوية الودية فيمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة التابع اختصاصها     
، خالل ثالث سنوات من وقت حصول التهدم هي مدة تقادم (1)لمكان موقع العقار المؤمن عليه 

، يرفعها مشتري السكن (3)من القانون المدني 000طبقا لنص المادة  (2)دعوى الضمان العشري 
 الترقوي أو من آلت إليه الملكية .

بموجب هذه الدعوى يطالب بالتنفيذ العيني، بإعادة بناء ما تهدم وتقوم شركة التأمين     
خلفه، بالتعويض المؤمن له عن هذه المبالغ مع تعويض األضرار الجسمانية التي تصيب الغير و 

وبهذا التعديل قد استبعدت حق المستفيد بالمطالبة بإصالح العيوب الخفية التي تهدد متانة وصالبة 
 البناء بموجب الضمان العشري قبل تهدم البناية، وهذا برأينا ينقص في الضمان الممنوح للمشتري.

خطأ المفترض في من خالل ما سبق يتضح أن عقود التأمين في مجال البناء تقوم على ال        
وحسنا لما المشرع جعلها إلزامية  المتدخلين في عملية اإلنجاز لضمان حقوق مشتري السكن الترقوي،

ألنها قد تمس بحياة األفراد وأرواحهم وممتلكاتهم وبمدخراتهم خاصة في إطار عقد البيع على 
ونحن نرى أن  قبل المقتني، التصاميم كون المرقي العقاري يستفيد من التسبيق واألقساط المدفوعة من

 .غال ضروري حتى ولو لم يكن إلزاميالتأمين على مكان تنفيذ األش
نقترح توحيد أحكام التأمين على المسؤولية المدنية المهنية اتجاه الغير والعمال والزبائن،         

ي وكذا المتدخلين في أيضا تشديد الرقابة على إلزامية التأمين في مجال البناء، بالنسبة للمرقي العقار 
غير أننا ال نوافق على تعميم إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية المهنية والعشرية  عملية اإلنجاز،

على المتدخلين في عملية اإلنجاز بصفة ثانوية، لنستثني األعمال التي ال تدخل في نطاق العيوب 
ع العشرية التي تشكل جزء جوهري في المشار إليها سابقا، كما يجب توضيح مدى مسؤولية الصان

 العمل المعماري وتؤثر في متانة البناء كما فعل المشرع الفرنسي.
بإدخال المرقي العقاري كمتضامن  70-66من القانون  00ونرى ضرورة تعديل نص المادة    

 والتوسيع في ،60-69من المرسوم التنفيذي  07في المسؤولية العشرية تماشيا مع نص المادة 
                                                 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لترفع  09أما االختصاص النوعي حددته المادة  ،70-80من األمر  98المادة نص  - 1
وفي المتدخلين في االنجاز، أو ن تضمن حالة قيام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري شركة التأميالدعوى أمام قطب التأمين ألن 

شركة أمام القسم التجاري مع ادخال شري حالة عدم وجود قطب أمام القسم المدني، ولكونه تاجر يمكن مطالبته بالضمان الع
 لحكم الجزائي إذا ترتبت أضرار جسمانية نتيجة التهدم.، كما قد يحكم القاضي الجزائي بالتعويضات بالتبعية لالتأمين في الخصام

ضمنيا طبقا للمادتين أو إقرار المدين بحق الدائن إقرار صريحا  أوهي مدة تقادم تخضع للقطع في حالة مطالبة قضائية  - 2
 من نفس القانون. 068من القانون المدني المعدل والمتمم، ولحالة الوقف لوجود مانع مبرر شرعا طبقا للمادة  066و 060

 .70-80من األمر رقم  90هي نفس مدة تقادم دعوى التأمين المنصوص عليها في المادة - 3
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وال  الضمان بإدخال العيوب الخفية التي تهدد متانة وصالبة البناء حتى نتجنب حالة تهدم البناية،
ن كنا نفضل أن تشمل كل العيوب التي  نضيق في الضمانات الممنوحة لمشتري السكن الترقوي، وا 

دني كما نقترح الربط من خالل اإلحاالت بين القانون الم تجعل المبنى غير صالح لالستعمال،
زالة التناقضات بين هذه القوانين، وتعديل نص المادة 70-66والتأمينات والقانون رقم  من  000، وا 

 القانون المدني بتعميم المسؤولية على كل متدخل في االنجاز.
المرقي العقاري فإنها ترتب مسؤوليته المدنية  بالتزاماتنخلص من هذا المبحث بأن كل إخالل 

غير أن قيام مسؤوليته المدنية ال تكفي لردع المرقي العقاري عن  المدنية العشرية،المهنية أو مسؤوليته 
اإلخالل بالتزاماته المهنية أو العقدية وال تشكل عائقا بالنسبة له فهو متعود عليها ألنها مطبقة في كل 

الية المترتبة المعامالت والتصرفات التي يقوم بها، وهو مؤمن عليها لتتحمل شركة التأمين التبعات الم
فهل هذا ال يشكل عائقا  70-66عن ذلك، لهذا أحدث المشرع جزاءات إدارية وجزائية في القانون رقم 

 غير محفز في وجه المرقي العقاري؟ هذا ما سنجيب عنه في المبحث الموالي.
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 المبحث الثاني
 العقوبات اإلدارية والجزائية

)الملغى( الذي فرض على المرقي العقاري  70-80شريعي رقم بخالف المرسوم الت          
التزامات دون ترتيب عقوبات إدارية وجزائية نتيجة مخالفة ذلك، واكتفى بالجزاء العام الذي يقتضي 
في حالة إخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية فسخ العقد والتعويض في حالة ثبوت الضرر 

فإن القانون رقم  المسؤولية المدنية للمرقي العقاري طبقا للقواعد العامة، نتيجة عدم التنفيذ وبترتب
حرص على متابعة كل مرقي عقاري مخل بالتزاماته التعاقدية والمهنية وتشدد في معاقبته  66-70

بهدف ردع كل التجاوزات غير األخالقية والقانونية التي تؤثر على استقرار المعامالت في إطار 
  ية العقارية وبالثقة في مهنة ونزاهة المرقي العقاري.نشاطات الترق

ن  70-66من القانون رقم  80بالرجوع لنص المادة            قسم العقوبات إلى إدارية وجزائية، وا 
والتي تتنوع حسب جسامة الخطأ   (1)كنا نفضل تطبيق عقوبات تأديبية قبل تطبيق العقوبات اإلدارية 

 واعد وأخالقيات المهنة .ترتبط أساسا بمخالفة ق و
وقد حاول المشرع من خالل فرضها تدارك النقص التشريعي والتجاوزات التي ظهرت عند          

تطبيق القوانين السابقة، وثبوت عدم كفاية الضمير المهني في ضبط أخالقيات هذه المهنة، ومن هنا 
رغام وجب فرض رقابة على األعمال للتحقق من المخالفات المرتكبة وت طبيق العقوبات المقررة لها، وا 

 قواعد المهنة. احترامكل المرقين العقارين على 
من خالل هذا المبحث نحاول دراسة هذه العقوبات ومدى تناسبها مع اإلخالل المثبت في            

ن لم يكن يشكل عائقا يخيف كل من يريد االلتحاق بهذه المهنة، وال يمكن  حق المرقي العقاري وا 
لحكم أو معرفة نجاعة هذه العقوبات في ردع المخالفين لألحكام المنظمة للمهنة ولنشطات الترقية ا

العقارية إال بعد تطبيق األحكام المستحدثة، والتي ستكشف فعالية الرقابة والعقوبات المقررة من 
 الناحية العملية.

                                                 

المشرع الجزائري أطلق عليه مصطلح عقوبات إدارية بالنظر لنوع العقوبة التي تتمثل في قرار إداري بسحب االعتماد الممنوح -1
يكون بموجب قرار اداري، وعليه سحبه يكون كذلك لكن كنا نفضل عقوبات تأديبية تلقائيا،فمنح االعتماد  أو كليا أو سواء مؤقتا 

أخرى،حسب جسامة الخطأ،كتحميل المرقي العقاري زيادة في مبلغ الضمان واإلشتراكات المدفوعة لصندوق الضمان والكفالة 
حرمانه من االمتيازات الممنوحة له مثل ما  أوالمتبادلة لمدة محددة في مخالفات معينة تكون أقل جسامة من درجة سحب االعتماد 

هو جاري العمل به في التشريع التونسي، ألن سحب االعتماد يعني التوقف عن ممارسة النشاط وقد يؤدي هذا إلى افالسه بصفته 
 تاجرا.
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المذكور أعاله، إلى  80ة سنقسم هذا المبحث بناء على التقسيم الذي أوردته نص الماد و    
 مطلبين نتناول في أوله للعقوبات اإلدارية أما في الثاني نتطرق للعقوبات الجزائية.

 المطلب األول
 العقوبات اإلدارية

مهنة المرقي العقاري ككل مهنة لها قواعد وأخالقيات تفرض على كل شخص احترامها          
ة، وقد سبق وعرفنا أن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة تحت طائلة تطبيق عقوبات تأديبية أو إداري

لعب دور المراقب لكل مرقي عقاري منخرط ويتكون من مجلس تأديبي يفرض العقوبة المناسبة 
 حسب جسامة الخطأ.

من خالل إعادة تنظيم مهنة المرقي العقاري لم يحرص  70-66في إطار القانون رقم  و          
لصندوق الضمان والكفالة  باالنخراط إلزامهم التزامات المرقي العقاري والمشرع فقط على ضبط 

نشاء المجلس األعلى للمرقين العقارين يسهر على احترام قواعد أخالقيات المهنة ، بل (1)المتبادلة وا 
 االلتحاقحرص على وضع لجنة اعتماد تابعة لوزارة السكن والعمران تدرس طلبات كل راغب في 

ه االعتماد وتدرس حاالت سحب االعتماد من المرقي العقاري المخالف تطبيقا بالمهنة لتمنح
، وعلى هذا األساس نقسم هذا 70-66من القانون رقم  80للعقوبات اإلدارية المقررة في نص المادة 

المطلب إلى فرعين نتطرق لحاالت سحب االعتماد، أما في الفرع الثاني نتعرف على الجهات 
 لمخالفة وسحب االعتماد.المكلفة بمعاينة ا

 الفرع األول
 حاالت سحب االعتماد

لقد سبق وعّرفنا االعتماد على أنه رخصة إدارية تمنح الكتساب صفة المرقي العقاري           
وممارسة نشاطات الترقية العقارية، حيث ألزم المشرع الحصول المسبق عليه قبل مزاولة المهنة 

ولمتابعة المرقي  لون خارج صندوق الضمان والكفالة المتبادلة،بهدف محاربة األشخاص الذين يعم
العقاري تحت رقابة الوزير المكلف بالسكن والعمران الذي له صالحية سحب االعتماد منه بصفة 

             من القانون  80مؤقت أو نهائية في حاالت ثبوت مخالفته اللتزاماته طبقا ألحكام المادة 

                                                 

 .70-66من القانون رقم  90المادة -1
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العقوبة اإلدارية طبقا لنص هذه المادة بين السحب المؤقت والسحب النهائي تتنوع  و ،70-66رقم 
 والسحب التلقائي نفصل فيها كما يلي:

 :السحب المؤقت-أوال
بسحب  اللتزاماتهه يعاقب المرقي العقاري المخالف بالرجوع إلى التشريع التونسي فإن           

، (1)دون سحب االعتماد منه كليا أو جزئيا  8006 االمتيازات الممنوحة له في إطار القانون رقم
والمشرع الجزائري فإنهما ينصان على سحب االعتماد في حالة مخالفة  (2)بخالف المشرع الفرنسي

القوانين، وبالتالي ال يمكن للمرقي العقاري ممارسة نشاط الترقية العقارية ويحرم من المهنة ومن 
 هذا اإلطار بالتبعية. االستفادة من االمتيازات الممنوحة في

ولم يتضمن المشرع الجزائري لعقوبات تأديبية أخف كتوجيه  تعتبر هذه العقوبة مشددة،             
إنذار لتحذير للمرقي العقاري حتى ال يعيد المخالفة قبل توقيع العقوبة اإلدارية، أو حرمانه من 

اك ومبلغ الضمان المدفوع لصندوق شتر زيادة في قسط اإلأو  ممارسة بعض النشاطات دون األخرى،
ولهذا يعتبر  الضمان والكفالة المتبادلة لمدة محددة، أو حرمان من بعض االمتيازات الممنوحة له،

السحب المؤقت لمدة ال تتجاوز ستة أشهر أخف عقوبة مقارنة مع السحب النهائي أو التلقائي 
 لالعتماد.
وقد يعرضه لتوقف عن دفع  ه المالي بصفته تاجر،غير أن هذا السحب يؤثر في مركز              

وقد يؤدي إلى شطب  ، كما يضر بسمعته التجارية مع زبائنه،(3)ديونه وخضوعه ألحكام اإلفالس
نفسه من السجل التجاري لعدم قدرته على تحمل التزاماته بدفع مستحقات الضرائب والضمان 

ه يمكن إذا لم يمارس نشاط تجاري آخرسيما االجتماعي وحقوق العمال وحقوق المتعاملين معه، ال
، بخالف السحب النهائي لالعتماد يترتب عنه توقفه بصفة نهائية (4)أن يسدد هذه التزامات  من 

                                                 
1 - Ajmi Bel Haj Hamouda ; la promotion immobilière obligation et responsabilité du promoteur et 

de l’acquéreur ,le droit de la promotion immobilière , preface de Lazhar Bouony ,actes du colloque 

tenu les 28-29-30 janvier 1998,Faculté de droit et des Sciences Politiques de Tunis,volume 1,1989 , 

p228.  

2-Corinne Saint –Alary-Houin,Roger Saint-Alary, op cit, p 507.  

 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 960المادة -3

وسجل تجاري آخر  اعتياديةنشاطات الترقية العقارية بصفة فغالبا يكون للمرقي العقاري سجل تجاري بصفته معتمد يمارس  -4
      فليس هناك ما يمنع في القانون ممارسة أكثر من ده في مهنته السابقة،لة البناء تساعاو ل بأن تكون له شركات مقو ابصفته مق

هذه الحالة ال يتضرر المرقي العقاري كثيرا من السحب المؤقت بخالف إذا كان يمارس فقط مهنته كمرقي  تجاري، وفي عمل
 .إفالسهعقاري وعليه يتوقف الربح لتوقف مهامه مما قد يتسبب في 
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عن ممارسة هذه المهنة وشطبه من السجل التجاري والجدول الوطني للمرقين العقارين وتسديد ما 
التي تستحق هذه العقوبة والتي قد ال يستطيع عليه من التزامات، فما هي حاالت السحب المؤقت 
 المرقي العقاري بعدها الرجوع إلعادة مزاولة مهنته؟

قرر المشرع السحب المؤقت لالعتماد دون مراعاة صفة المرقي العقاري التجارية، فمهنة            
غير  لمعماري،المرقي العقاري ليست كباقي المهن التي ال تكتسي صفة التاجر مثل مهنة المهندس ا

أنه راعى حقوق المقتني في إطار البيع على التصاميم بحلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
بإتمام االنجاز في حدود األموال المدفوعة من قبل المقتني وأعطاهم إمتياز من الدرجة األولى في 

 حالة افالس المرقي العقاري.

لمرقي العقاري المخل بالتزامه وتالقي اعتراض ممن غير أن هذه العقوبة تمس فقط ا           
ومن هنا على كل مرقي عقاري أن يراعي الحفاظ على سمعته التجارية  تعودوا على خرق القانون،

 وصفته كتاجر.

 فقد حددت هذه الحاالت وهي: 70-66الفقرة األولى من القانون رقم  80لنص المادة  بالرجوع و

 وغير مبرر اللتزاماته تجاه المقتنين. (1)ري في تنفيذ جزئي في حالة تقصير المرقي العقا -
المهنة في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخالقيات المهنة، التي تقتضي احترام  -

 على سمعته المهنية. والحفاظ
 في حالة تقصير في التزاماته المهنية والتعاقدية. -
قت للترخيص لمزاولة المهنة ليس على أساس شرع قرر عقوبة السحب المؤ المالحظ أن الم    

إنما القرار صحيح والعقوبة المقررة  ،(2)سحب قرار إداري غير مشروع وقعت فيه اإلدارة في خطأ 
بسب تقصير في تنفيذ االلتزامات المهنية والتعاقدية وليس لعدم أو االمتناع عن التنفيذ، ويكون 

                                                 

ملزم بتحقيق نتيجة وهذا يترتب عليه تنفيذ كل التزاماته اتجاه المقتني، وبالتالي ال يمكن تنفيذ التزاماته جزئيا، المرقي العقاري  -1
ذا نفذها جزئيا يعتبر مقصر ف فماذا يقصد المشرع بالتنفيذ الجزئي اللتزاماته الذي لم يحدده في  ،ي تنفيذ التزاماته اتجاه المقتنيوا 

 ، ونحن نعتقد أنه يقصد عندما يلتزم بإنجاز جزء من البناء.ح تحديد المقصود بالتنفيذ الجزئيوعليه نقتر  القوانين المنظمة للمهنة،

القرارات اإلدارية المشروعة ال يمكن سحبها كقاعد عامة لضمان مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية واحترام الحقوق المكتسبة، -2
بدأ المشروعية وتجسيد القانون على أن يتم ذلك خالل المدة المحددة لقبول بخالف سحب القرار غير مشروع يضمن احترام م

 دعوى اإللغاء أمام القضاء.
 .607-608ص ص  المرجع السابق، القرارات اإلدارية، محمد الصغير بعلي،-
 .66-67ص ص  ،9766لى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، لسنة و حسين فريحة، شرح المنازعات اإلدارية، الطبعة األ-
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أنه خص التعمد في اإلخالل بالتزاماته في حاالت  أيضا في حالة مخالفة أخالقيات المهنة، غير
 التالية بالسحب النهائي لالعتماد. 

 :السحب النهائي-ثانيا
السحب النهائي لالعتماد وهي أخطر عقوبة تنتفي معها صفته كمرقي عقاري، وتكون في  

 الحاالت التالية:

ألن حسن  ل على االعتماد،حالة عدم استفاء المرقي العقاري الشروط  التي مكنته من الحصو  -6
اختيار المرقي العقاري تؤدي لحسن تنفيذ لنشاطات الترقية العقارية وتحمي المقتنين من التعامل مع 
أشخاص قد تنتحل هذه الصفة، لهذا اشترط المشرع ممارسة المهنة من قبل مرقي عقاري معتمد 

 ومقيد في الجدول الوطني للمرقين العقارين وفي السجل التجاري.
ال يمكن ألي كان تقديم طلب االعتماد، بل اعتنى المشرع بوضع شروط محددة حتى يحسن  و

،تحقق (1)اختيار المرقين العقاريين القائمين بنشاطات الترقية العقارية بهدف حماية المجاالت الحساسة 
ستعمل ا شروط إنما إذافي ذلك لجنة منح االعتماد، وعليه سحب االعتماد ال يكون لعدم توفر ال

الطالب طرقا احتيالية للحصول عليه بتغير في تصريحاته وحقيقة وضعيته لتضليل لجنة منح 
االعتماد، فإنه يتعرض للسحب النهائي لالعتماد حتى بعد منحه إياه متى ثبتت سوء نيته وغشه في 

هذه  لنعرف كيفية تطبيقشروط لم تعد تتوفر فيه بعد منحه االعتماد، و الحصول عليه، أو تلك ال
 العقوبة علينا أوال تحديد هذه الشروط.

 قسمت شروط منح االعتماد بحسب إذا كان المرقي العقاري شخصا طبيعيا أو معنويا:      
أن يكون عمره  60-69من القانون رقم  78بالنسبة للشخص الطبيعي تشترط نص المادة       

كتسب خبرة كافية تجعله جادا وفعاال خمسة  وعشرون سنة على األقل حتى يضمن أن بحكم سنه قد ا
اكتساب هذه الصفة من قبل األجانب، كما فعل في شرع ، والجنسية الجزائرية ليستبعد الم(2)في عمله 

)الملغى( الذي شجع إشراك  70-80)الملغى( خالفا للمرسوم التشريعي رقم  70-68ظل القانون رقم 
ستفادة من تطورهم في هذا المجال وخبراتهم المهنية في األجانب في برامج إنجاز المشاريع الترقوية واال

                                                 

 .908ي، الكامل في القانون التجاري، المرجع السابق، ص او فرحة زو  -1
من المرسوم  76سنة العتماد الوكيل العقاري القائم بإدارة األمالك العقارية بموجب المادة  90سن  رطاشتنشير أن المشرع  -2

الصادرة  78ج ر العدد  ة مهنة الوكيل العقاري،المحدد لتنظيم المتعلق بممارس 97/67/9778المؤرخ في  66-78التنفيذي رقم 
رطه المشرع في الكثير من المهن الحرة من ت، وبالتالي هذا الشرط لم يقتصر فقط على المرقي العقاري بل أش90/76/9778في 
 الوكيل العقاري. مهنة بينها
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، مخالفا المبدأ العام الذي يعطي حرية االستثمار لكل شخص طبيعي (1)إطار االستثمارات المختلطة 
 .(2)أو معنوي وطني أو أجنبي وفقا للقواعد المتعلقة بتطوير االستثمار
عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة  وأن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة

، غير أن المشرع لم يوضح طرق إثبات حسن 70-66من القانون رقم  97كما نصت عليها المادة 
 (3) 70السلوك غير أنه جرى العمل إلثبات ذلك باستخراج مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم

و الرتكابه أحد المخالفات التي حددتها المادة التي تثبت عدم مخالفة وعقوبة المرقي العقاري جزائيا أ
 المذكورة أعاله هي:

 التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أ والتجارية أو البنكية -» 
خفاء المسروقات وخيانة األمانة والتفليس وابتزاز األموال أو القيم أو التوقيعات. –   السرقة وا 

صدار شيك بدون رصيد. -  النصب وا 
 موظفين عموميين.رشوة  -
 شهادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي. -
 الجنح المنصوص عليها بموجب األحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية -
كما يمنع من ممارسة هذا النشاط األعضاء المشطوبين تأديبا وبصفة نهائية بسبب اإلخالل  -

 .(4)«بنزاهة المهن المشكلة في نقابات
   ى أنه يستحسن إضافة منع من منح االعتماد لكل شخص ثبت بحقه حكم بإدانته بجناية نر        

أو إذا حكم عليه من قبل جهات أجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه الرتكابه جنح أو جنايات 
حسب تكّيف القانون الجزائري أو كان محل تصفية قضائية أوثبت مشاركته في جرائم متعلقة بتبيض 

ألموال، االتجار بالمخدرات والفساد واإلرهاب. إضافة إلى ارتكابه جرائم اإلفالس بالتدليس والتقصير ا

                                                 

الصادرة في  00ج ر العدد  األجنبية، المتعلق باالستثمارات 78/78/9770المؤرخ في  70-70من النظام رقم  70المادة  -1
 .90، ص 06/70/9770
الصادرة في  00يتعلق بتطوير االستثمار ج ر العدد  97/76/9776المؤرخ في  70-76من األمر رقم  60المادة  -2
، 98/70/9778الصادرة في  00، ج ر العدد 99/70/9778المؤرخ في  76-78المعدل والمتمم باألمر رقم  99/76/9776
 .00ص 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  76تطلب في ملف طلب االعتماد، راجع نص المادة  –3
 .70-66من قانون رقم  97المادة  -4
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وحالة ثبوت مسؤولية المدنية كعضو في الشخص المعنوي مفلس في الجزائر أوفي الخارج ما لم يرد له 
 .(1)االعتبار
جاز مشروعه أو مشاريعه العقارية، على طالب االعتماد أن يثبت أيضا موارد مالية كافية إلن       

التي تعبر عن قدرته المالية في التمويل بصفته المبادر في هذه المشاريع، على أن تتوفر لديه بصفة 
 70-66من قانون رقم 69دائمة ومستمرة طوال مدة اإلنجاز حتى تسمح له بإنهائها عمال بنص المادة 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  96و 97وبالمادتين 
أنه يتمتع بكل الحقوق المدنية، وهي تلك الحقوق التي تنشأ بين األفراد في عالقة بعضهم  و     

البعض أو بين األفراد والدولة أو إحدى مؤسساتها باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص، 
عارض مع تثبت للشخص باعتباره عضوا في الجماعة حتى يتمكن من العيش في حرية وأمن بما ال يت

 .(2)مصلحة غيره من األفراد 
تنقسم إلى حقوق مدنية عامة وهي الحقوق المتعلقة بالشخص تثبت له بمجرد وجوده تتعلق  

بحقوقه األساسية وطبيعته مثل الحق في سالمة جسده وكيانه األدبي وحرمة حياته الخاصة وحرية 
الخاصة وهي تتعلق بعالقات يحكمها  نشاطه والحقوق المقررة في فروع القانون العام، أما الحقوق

القانون الخاص على اعتبار الشخص عضوا في األسر فتثبت له حقوق األسرة،وبصفته مالكا له 
الحقوق العينية األصلية أو الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية، وبصفته دائنا في مواجهة مدينه  له 

على  70-66من قانون رقم 96ص المادة وأكدت ن ،(3)حقوق شخصية وقد تكون له حقوق ذهنية 
 ضرورة تمتع المرقي بهذه الحقوق قبل التماسه االعتماد.

ضرورة اكتتاب عقود تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطه بهدف  
سبق ضمان مخاطر اإلنجاز وأخطاء وتجاوزات القائمين على عملية التشييد والمكلفين بالرقابة،التي 

التطرق لها،غير أن اشتراط المشرع لهذه الـتأمينات قبل الحصول على موافقة االعتماد على األقل 
واكتساب هذه الصفة قد يعرض صاحب الطلب لخسارة أقساط التأمين في حالة رفض طلب االعتماد، 

                                                 

المؤرخ في  76-70المعدل والمتمم للقانون رقم  90/78/9760المؤرخ في  78-60من القانون رقم  79بالرجوع لنص المادة  -1
حددت األحكام  ،06/70/9760المؤرخة في  08األنشطة التجارية، ج ر العدد  المتعلق بشروط ممارسة 60/76/9770

القضائية التي تحرم الشخص من التسجيل في السجل التجاري، وحيث أن الشخص الذي يطلب االعتماد يشترط فيه أن يسجل في 
 حالة على نص هذه المادة.اإلأو السجل التجاري وعليه يجب أال تنطبق عليه نص هذه المادة، ونقترح توحيد األحكام 

 .60، ص 6860محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه، المؤسسة الوطنية للكتاب، لسنة  -2
 .60، 66ص ، المرجع السابقي، او محمدي فرحة زو  -3
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لزامية هذا والمشرع يطلب هذا التأمين مسبقا قبل مزاولة أي مهنة حرة بهدف ضمان عدم التهرب من إ
الـتأمين، غير أن الـتأمين على المسؤولية المدنية المهنية يتجدد كل سنة وال يقتصر فقط على لحظة 

ولهذا وجب فرض رقابة مستمرة ودائمة طيلة اكتساب هذه الصفة،وألجل ذلك  تقديم طلب االعتماد،
 وضع المشرع جزاءات في حالة مخالفة هذه اإللزامية.

لعقاري باكتتاب عقود التأمين المشار إليها أعاله بل أوجب االنخراط لدى ال يكتفي المرقي ا  
خالله في تنفيذ التزامه بإنهاء اإلنجاز  صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف ضمان حالة تقصيره وا 

من القانون  00وضمان التسبيقات والدفعات المدفوعة في إطار عقد البيع على التصاميم عمال بالمادة 
 وضمان حفظ التسبيق في إطار عقد حفظ الحق. 70-66م رق

غير أن االنخراط يكون للمرقين العقاريين المعتمدين وليس قبل الحصول على الموافقة ودراسة  
طلب االعتماد، وهذا ما يجعلنا نتساءل ما المقصود بضمان العواقب المالية برأينا ال يقصد المشرع 

العواقب المالية تكون بعقود التأمين المشار إليها سابقا في حالة االنخراط في الصندوق، ولكن ضمان 
قيام المسؤولية المدنية، وعلى هذا األساس نقترح إعادة صياغة هذا الشرط بإزالة هذا الغموض بضمان 
المسؤولية المدنية المهنية التي تضمن العواقب المالية في حالة حدوث أضرار مادية وجسمانية مترتبة 

المشروع العقاري، برأينا هذا هو قصد المشرع من هذا الضمان الذي يتوافق مع مفهوم  على تنفيذ
المسؤولية المدنية المهنية التي في حالة قيامها تتحمل شركة التأمين المؤمن عندها التعويض المادي 

 .(1)على األضرار المترتبة التي قد يحكم بها في حدود مبلغ التأمين لمصلحة الغير المضرور
كما نرى أن كال من التزامي اكتتاب عقود الـتأمين اإللزامية واالنتساب إلى صندوق الضمان  

والكفالة المتبادلة يترتبان بعد اكتساب صفة المرقي العقاري والحصول على االعتماد، ويمكن إثباتهما 
الل عشرة أيام برقابة المحل بعد فتحه بمعاينة ميدانية، إضافة إلى التأكد من التصريح بالموظفين خ

بهيئة الضمان االجتماعي، وبداية النشاط لمصلحة الضرائب، وحيازة السجل التجاري والدفاتر 
 التجارية.
يتمتع المهني بمقام رفيع بفضل تحكمه في مجاله المهني الناتج من التكوين النوعي         

اص العاديين، وهو ما المتخصص المرفق بتجربة تعبر عن كفاءته ومعرفة خاصة مقارنة مع األشخ

                                                 

       م طبعة بدون رق جمال عبد الرحمن محمد علي، التزام المؤمن بالضمان في التأمين اإلجباري من المسؤولية المعمارية، -1
 .70ص  دار للنشر،أو سنة أو 



415 
 

يتولد عنه تفضيله من قبل الزبائن الذين يولونه بالثقة، فهو ذلك الفني التقني المتحكم في المخاطر 
 والمجسد اللتزاماته التعاقدية. ،(1)المهنية 

أن يكون  70-66من القانون رقم  69انطالقا من هذا المبدأ يشترط المشرع في نص المادة          
اري من المحترفين الذين يملكون مهارات مهنية في هذا المجال، بأن تكون لهم المعارف المرقي العق

 التقنية واإللمام بقواعد البناء والتعمير واألحكام المنظمة لنشاط الترقية العقارية والقدرة المالية.
الهندسة  في بداية األمر كان المشرع يشترط إثبات هذه الكفاءة بموجب شهادة عليا في مجال      

المعمارية أو البناء أو القانون أو االقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح بالقيام 
بنشاط المرقي العقاري، وعندما ال يحوز أي شهادة عليا في المجاالت المذكورة أعاله عليه االستعانة 

شهادات عليا في إحدى المجاالت التي بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه هذه الشروط، وحائز على 
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  78حددتها المادة 

غير أن هذا الشرط القى اعتراضا في أوساط الراغبين في الحصول على اعتماد، والذين لهم          
ء شرط األمر الذي دفع وزارة السكن والعمران اقتراح إلغا خبرة سابقة في مجال الترقية العقارية،

الحصول على شهادات العليا في طلب االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري في إطار تخفيف 
 وتشجيع الخواص الكتساب هذه الصفة. (2)اإلجراءات الخاصة بشروط ممارسة مهنة الترقية العقارية 

ل للمرسوم المعد 98/79/9760المؤرخ في  88-60بناء عليه عدل المرسوم التنفيذي رقم            
فيما يخص هذا الشرط بإلغاء إثبات شهادات عليا للمرقي العقاري  (3) 78المادة  60-69التنفيذي رقم 

وللمسير وتعويضهما بتبرير كفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط، دون تحديد لطرق إثبات هذا التبرير 
سطة لجنة اعتماد، ومن هنا يمكن لمن تاركا حرية اإلثبات والسلطة التقديرية للوزارة المكلفة بالسكن بوا

ثباتها بعدد  سبق لهم ممارسة نشاط الترقية العقارية االستفادة من خبرتهم المهنية في هذا المجال وا 
المشاريع العقارية المنجزة ورقم األعمال المحقق فيها، وشهادة اكتتاب الضمان لدى صندوق الضمان  

 والكفالة المتبادلة .
ا ال نوافق على حذف هذا الشرط بالنسبة إللزامية االستعانة بمسير بصفة دائمة له غير أنن          

فعلى األقل يجب إلزام المرقي العقاري بتوظيف موظفين بصفة دائمة لهم هذه  مؤهالت علمية،
                                                 

 .66فليب لوتورنو، ترجمة العيد سعادنة، المرجع السابق، ص  -1
، 70/70/9760زايدي أفتيسر، اقتراح إلغاء شرط الشهادة العليا في منح االعتماد للمرقين العقاريين، جريدة النهار، اإلثنين  -2

 .70ص 
 .78/70/9760الصادرة في  60ج ر، العدد  -3
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 المؤهالت العلمية والتقنية والفنية التي تتطلبها هذه المهنة السيما بعد توسع نشاطات الترقية العقارية
 واإلجراءات القانونية الواجب تتبعها.

إن اشتراط المشرع لمؤهالت علمية في المهن الحرة أو بمسير على األقل تتوفر فيه هذا           
من المرسوم التنفيذي  76الشرط ليس باألمر الجديد على المشرع الجزائري، فبالرجوع إلى نص المادة 

فإنه يشترط  (1)بممارسة مهنة الوكيل العقاري المتعلق  97/76/9778المؤرخ في  66-78رقم 
بالنسبة العتماد الوكيل العقاري والقائم بإدارة األمالك العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان 
القانوني أو االقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني باإلضافة إلى خبرة مهنية لثالث 

ن انقطاع في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالميدان العقاري وقت سنوات متتالية دو 
 إيداع الطلب.

أما بالنسبة للوسيط العقاري فيشترط إلعتماده شهادة تقني سامي في الميادين المذكورة أعاله        
ص طبيعي إضافة إلى خبرة مهنية لمدة ثالث سنوات، وممن ال تتوفر فيهم هذه الشروط االستعانة بشخ

 تتوفر فيه هذه الشروط.
 988-66من المرسوم التنفيذي رقم  76ثم عاد المشرع وعدل هذه المادة بموجب نص المادة        

، حيث أبقى على اشتراط الحصول على الشهادة العليا بالنسبة للوكيل 66/76/9766المؤرخ في 
ية لمدة ثالث سنوات، وبغض النظر العقاري وشهادة تقني سامي لوسيط العقاري وحذف الخبرة المهن

من نفس المرسوم التنفيذي لكل وكيل عقاري الذي يثبت على  70عن هذا الشرط سمح بموجب المادة 
األقل خمس سنوات من الخدمة تكون مثبتة أن يترشح للحصول على اعتماد في أجل سنة واحدة 

باقي الشروط المحددة في المرسوم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية استفاء 
،وفي حالة عدم توفر هذه الشروط بإمكانهم الترشح بإثبات استفاء الشروط 66-78التنفيذي رقم 

المحددة في هذا المرسوم إضافة إلى توظيف موظف بصفة دائمة تحت سلطته يستوفي شرط التأهيل 
 من نفس المرسوم. 76المنصوص عليه في المادة 

رنة مع هذه المهنة في المجال العقاري نالحظ أن مهنة الوكيل العقاري تسمح لكل بالمقا        
شخص طبيعي أو معنوي أن يتخذ نشاط الوساطة بين المتعاملين العقاريين لتحقيق معامالت عقارية 

                                                 

ج ر  المحدد لتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، 97/76/9778المؤرخ في  66-78المرسوم التنفيذي رقم  -1
ج ر العدد  ،66/76/9766المؤرخ في  988-66المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  90/76/9778المؤرخة في  78العدد
 99ج ر العدد  ،60/70/9760المؤرخ في  600-60مم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمت 9766-90/76المؤرخة في  06

 .90/70/9760المؤرخة في 
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تمثل في البيع أو الشراء أو اإليجار وكذا التبادل في الميدان العقاري في مختلف مجاالته: العقار 
، تشترط العتماده التأهيل العلمي أو على األقل خبرة المهنية (1)ضري، الصناعي، الفالحي...الخ الح

 التي ال تقل عن خمس سنوات .
لكن المشرع اتجه في مهنة المرقي العقاري إلى التخفيف من شروط االعتماد ليتخلى على          

ات تساهم في إنجاز المشاريع العقارية شرط التأهيل العلمي رغم أن نشاطه أوسع يشمل مجموع عملي
، 70-66من القانون رقم  60المخصصة للبيع أو اإلنجاز لتلبية حاجات خاصة عمال بنص المادة 

إضافة إلى إنجاز برامج سكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية واقتناء وتهيئة األرضيات من أجل بناء 
من نفس القانون وال تقتصر دوره  60نايات عمال بالمادة وتجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم أو ترميم الب

في الوساطة في المعامالت العقارية، بالرغم من ذلك شروط الوسيط العقاري والوكيل العقاري أشد من 
المرقي العقاري، ولهذا نرى ضرورة إعادة صياغة شروط إعتماد الوكيل والوسيط العقاري بهدف 

نسبة للمهن الحرة في المجال العقاري ويجعلها تستقطب كل من له المسواة بين شروط اإلعتماد بال
 مؤهالت لذلك.

أعطت أهمية ألصحاب  60-69من المرسوم التنفيذي رقم  96المالحظ أن نص المادة          
من المرسوم التنفيذي  78وبغض النظر عن الشروط المحددة في المادة »الخبرة المهنية حيث تنص:

كن للمرقين العقاريين ممارسة نشاطاتهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة فإنه يم 60-69رقم 
الرسمية والذين يثبتون خمس سنوات من النشاط مع إنجازهم الفعلي لمشاريع عقارية طلب الحصول 

 «.على اعتماد بمهنة مرقي عقاري
ة كما أنه لم يربطهم بأجل وبهذا فتح المجال لكل ذوي الخبرة المهنية السابقة االلتحاق بالمهن   

 معين كما حددها بسنة من نشر المرسوم بالنسبة للوكيل أو الوسيط العقاري.

 78كما أن اشتراط االستفادة بمسير بصفة دائمة تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة     
في  ليس شرط تعجيزي السيما بعد حذف التأهيل، فنشاط الترقية العقارية بحاجة إلى متخصصين

مجاالت مختلفة ونحن نرى أن على المرقين العقارين االستعانة بكل من لهم المؤهالت العلمية والتقنية 

                                                 

 .66، ص 9769دريدي شنيتي، الدليل القانوني واإلداري للوكيل العقاري، دار النشر حيطلي، برج بوعريرج، الجزائر،  -1
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والفنية في هذا المجال بتوظيفهم والتعاقد معهم، وهذا يعفي المرقي العقاري من تبرير مؤهالته المهنية 
 .(1)بهدف تيسير اعتماده وعدم دفع المرقين إلى النفور من هذه المهنة 

أما بالنسبة للشخص المعنوي الذي يكون في شكل شركة تجارية فإشترط المشرع أن يكون           
 خاضعا للقانون الجزائري، فهل نستبعد الشركات األجنبية التي تخضع لقوانينها؟

ة الفقرتين األخيرتين من القانون المدني فإن األشخاص االعتباري 67بالرجوع إلى نص المادة          
من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها 
االجتماعي الرئيسي والفعلي، غير أنه إذا مارست األشخاص االعتبارية األجنبية نشاطا في الجزائر 

انب من من القانون التجاري لم تستثني األج 68فإنها تخضع للقانون الجزائري، كما أن نص المادة 
إلزامية القيد في السجل التجاري عند مباشرة نشاط تجاري وتخضعهم لنفس الشروط المقررة في القانون 

 .(2)الجزائري أخذا بمبدأ إقليمية القوانين 
على اعتبار أن نشاط الترقية العقارية يعد عمال تجاريا فإن مارست شركات الترقية العقارية    

ائر فإنها تخضع للقانون الجزائري الذي يسمح لها بالقيد في السجل األجنبية هذا النشاط في الجز 
التجاري مع مراعاة األحكام متعلقة بحقوق وواجبات المستثمر في إطار قانون الصفقات العمومية 

 وقوانين االستثمار.
 كما اشترط المشرع الجزائري القدرة المالية دون تحديدها، وعليه فإنه يرجع إلى الحد األدنى   

والقانون  (3)لرأسمال المؤسس للشركة بحسب نوعها طبقا لقواعد القانون التجاري في هذا المجال
األساسي للشركة،إضافة إلى رقم األعمال المصرح به لمصالح الضرائب وميزانية الشركة التي تكشف 

وجودها وهذا عن األرباح المحققة التي تكون السيولة المالية لمشاريعها العقارية السابقة في حالة 
لتحديد الموارد الخاصة بالمرقي العقاري تدعم بإمكانية طلب قروض بنكية واالستفادة من الدفعات 

 .(4)المقدمة من مقتني السكن الترقوي في إطار البيع على التصاميم 
                                                 

 .70، ص 68/79/960زيا، جريدة الخبر المؤرخة في محمد درقي، المرقون العقاريون، يعتبرون مشروع القانون تعج -1
 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 68والمادة  من القانون المدني المعدل والمتمم، 67المادة  -2

علما أن ذمة الشريك منفصلة عن ذمة الشركة ما عدى شركة التضامن بحيث يكون لها رأسمال خاص بها األمر الذي يمنع  -3
التصرف فيه بل يكون من حق الشركة فحسب، وكل شريك يملك حصته في الشيوع ملكا تاما له أن يتصرف فيها  الشركات من

 ويستولي على ثمارها واستعمالها دون إلحاق ضرر بحقوق سائر الشركاء وكما يكون لدائنيه التنفيذ عليها.
 .68ص  ،9778، دار هومة الجزائري، 78الطبعة  نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري )شركات األشخاص(، -
المتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية الكتساب حسب مرقي  78/69/9769من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  79المادة  -4

 .97، ص 60/76/9760المؤرخة في  70عقاري، ج ر العدد 
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تثبت بموجب دفتر شروط يصرح فيه المرقي العقاري بإمكانية تعبئة الموارد المالية الكافية    
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  76ز مشاريعه العقارية إلى نهايتها عمال بالمادة إلنجا
 .(1)وترك حرية تقديرها للجنة االعتماد 78/69/9769

كما يستوجب المشرع أن يقدم المالك أو المالك ضمانات حسن السلوك، وعدم الوقوع تحت     
التي  70-66من القانون رقم  97لمحددة في نص المادة طائلة عدم الكفاءة أو أحد الموانع الممارسة ا

سبق التفصيل فيها عند التطرق لهذا الشرط بالنسبة للشخص الطبيعي، غير أننا نفضل استعمال 
مصطلح الشخص الوحيد والشركاء في شركة الترقية العقارية بدل من مصطلح المالك أو المالك بما 

عروفة بصفتهم مؤسسين لهذا الشخص المعنوي أو مصطلح يتوافق مع أنواع الشركات التجارية الم
من  78ولهذا نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة من نص المادة  الشركة مهما كان نوعها، مؤسسو

 .60-69المرسوم التنفيذي 
          يثبت هذا الشرط باستخراج مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لكل مؤسس لشركة     

ونفس الشيء ينطبق أيضا على  ف معرفة إذا وقع في أحد الموانع المحددة أعاله،أو شريك فيها بهد
 .(9)مسير الشركة إذا لم يكن من أحد الشركاء في الشركة 

على المرقي العقاري سواء كان شخص طبيعي أو معنوي عليه أن يثبت أن له محالت ذات    
لمهنة تكون مجهزة بوسائل االتصال استعمال تجاري مالئمة تسمح له بممارسة الئقة ومعقولة ل

عالمهم بكل الجوانب القانونية المرتبطة  مباستقبالهوموظفين مؤهلين، وتوفر الراحة للزبائن وتسمح  وا 
، ويمكن إثبات ذلك بموجب عقد ملكية أو عقد إيجار للمحل يرفق بملف الطلب (0)بالعقد المراد إبرامه 

ميدانية من قبل أشخاص مكلفة من لجنة االعتماد للتأكد من االعتماد، ونقترح أن تكون هناك معاينة 
 مالئمة المحل ومواصفاته.

على كل راغب في هذه المهنة تتوفر فيه هذه الشروط أن يقدم طلب االعتماد لدى المصالح  
         من المرسوم التنفيذي  76المختصة للوزير المكلف بالسكن مرفقا بالملف المحدد في المادة 

                                                 

 .90/67/9769المؤرخة في  00ة االعتماد، ج ر العدد المحدد ألعضاء لجن 90/67/9769القرار المؤرخ في  -1
 .60-69الفقرة األخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  - 5
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم 70المادة  - 2
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إضافة إلى ضرورة إمضاء دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري المحدد  (1) 60-69رقم 
 .(2)لمسؤوليته المهنية 

يتم الرد على طلب االعتماد خالل أجل ثالث أشهر ابتداء من استالم الطلب من قبل الوزير   
 .(4)بعد إجراء تحقيق إداري تقوم به مصالح المختصة  (3)المكلف بالسكن 

 في حالة رفض الطلب لعدم استفاء الشروط القانونية المحددة أو لسبق سحب االعتماد منه   
أن يبرر هذا القرار ويبلغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى  (5)أو لكون محضر التحقيق كان سلبيا

ن وفي هذه الحالة يمكن له تقديم طعن كتابيا في أجل ثالثين يوم ابتداء م عليها مع وصل استالم،
تبليغه بالرفض لدى الوزير المكلف بالسكن يفصل فيها في غضون شهر من استالم الطعن عمال 

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  69بنص المادة 
لهذا الغرض أنشئت لجنة اعتماد المرقين العقاريين لدى الوزير المكلف بالسكن، تتولى    

رقي العقاري أو المتعلقة بالعقوبات اإلدارية المحددة دراسة طلبات االعتماد والطعون لممارسة مهنة الم
، وكل قرار بسحب االعتماد، كما تتدخل أيضا بإعطاء (6) 70-66من قانون رقم  80بموجب المادة 

وجهة نظرها في أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن ودراستها استنادا 
 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  68لمادة للمهام الموكلة إليها بموجب نص ا

                                                 

عتماد يجب أن يودع طالب اال» التي حذفت العبارة التالية: 88-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المعدلة بموجب المادة  -1
أن يودع طلب » الباقي بدون تغيير، وعوضت:...« القانوني األساسي للشخص المعنوي  أوممثله الشرعي أو الشخص الطبيعي 

 الباقي دون تغيير لالختصار.«االعتماد لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن ... 

لشروط النموذجي المتعلق بالتزامات المرقي العقاري والمسؤولية مأل دفتر ا 60-69من المرسوم التنفيذي رقم  76عمال بالمادة  -2
مضائه حسب النموذج المحدد في الملحق المنظم في المرسوم التنفيذي رقم   97/79/9769المؤرخ في  60-69المهنية وا 

المؤرخة في  66د المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، ج ر العد
 .67، ص 98/79/9769

العقوبات التأديبية والجزائية تطبيق تحت طائلة ، ون مناقشتها لالنضمام إلى المهنةوعلى المرقي العقاري سوى قبول هذه الشروط د
 في حالة مخالفتها ويلتزم بصحة التعهدات التي يقدمها.

 .60-69من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  -3
لمصلحة المختصة إبداء رأيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ مراسلتها ويبقى أجل شهر لوزارة السكن للرد على الطلب على ا –4

 .المرسوم التنفيذينفس  من 67عمال بالمادة 
 المرسوم التنفيذي نفس  من 66المادة  -5

 .70-66من القانون رقم  80عمال بالمادة  -6
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في حالة الموافقة على الطلب يعتبر منح االعتماد للمرقي العقاري شخصي، غير قابل   
من المرسوم  60لإللغاء أو التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله عمال بنص المادة 

 .(1)لنموذج المحدد قانونا، ويسلم قرار االعتماد له وفقا ل60-69التنفيذي رقم 
دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته االعتماد تحت طائلة وعليه ال ينهي نشاطه        

، ويتعرض لنفس العقوبة في 70-66من القانون رقم  80السحب النهائي لالعتماد عمال بنص المادة 
 ركائه.حالة ثبوت تقصيره في التزاماته اتجاه الدولة والمقتنين وش

التوقيع المرقي العقاري على النظام الداخلي أو عدم دفع اإلشتراكات والتسديدات حالة عدم  -9        
وقف انتسابه وطرده من هي أحد أسباب  االجبارية األخرى المستحقة لفائدة صندوق الضمان والكفالة

سحب اإلعتماد منه بصفة نهائية وهذا يؤدي ل الجمعية العامة للصندوق ومن هيئاته القانونية األساسية،
، عمال  ألنه تعمد عدم تنفيذ التزاماته اتجاه الصندوق وفقد انتسابه للصندوق ولصفته كمرقي العقاري

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  078-80من المرسوم التنفيذي رقم  70نص المادة ب
60-667. 

شتراكات تنص أن عدم دفع اال 669-60لتنفيذي رقم من المرسوم ا 76غير أن المادة           
 السنوية يستوجب من الصندوق توجيه اعذارين يرسالن إلى المرقي العقاري كل خمسة عشر يوما،
وفي حالة عدم الرد عليهما فإنه يتم سحب اإلعتماد منه بصفة مؤقتة، ليتم منحه فرصة ثانية لمدة 

ا لم يلتزم يتم سحب اإلعتماد منه بصفة نهائية بعد إنقضاء ثالث أشهر يدفع فيها هذه المستحقات، فإذ
 .ث إما يسحب بصفة مؤقتة أو نهائيةهذه المدة، وهذا يخالف ما جاء في حاالت سحب اإلعتماد حي

حالة عدم انتسابه لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة هو أيضا من أسباب السحب النهائي  -0
على منح المرقي  669-60من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  شرع في نصعمل الم ،فقد لإلعتماد

العقاري أجل أقصاه ستة أشهر إلنتسابه لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وبعد انقضاء المدة 
يعرض لسحب إعتماده بصفة مؤقتة ويمنح أجل إضافي قدره ثالثة أشهر لتسوية وضعيته، فإذا لم 

 السحب المؤقت إلى السحب النهائي لالعتماد. يسويها خالل هذا األجل يتحول
تحت طائلة  هالمرقي العقاري لم يمنح أجل لتنفيذاات األخرى المالحظ أنه في باقي اإللتزام           

تنفيذ العقوبة اإلدارية المقررة، كما أنه لم يتضمن عقوبة السحب المؤقت القابلة لتحول إلى عقوبة 

                                                 

العدد  ادة التسجيل للمرقي العقاري، ج ر، المحدد لنموذجي االعتماد وشه78/76/9760رخ في القرار الوزاري المشترك المؤ  -1
 .90، ص 60/70/9760، المؤرخ في 60
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ين المذكورتين أعاله فهل كان يقصد المشرع منح المرقي العقاري مهلة السحب النهائي، بخالف الحالت
 غ اإلشتراك بصفته منتسب للصندوق؟قانونية لدفع مبل

و لهذا  ه العقاريةمشاريعتمويل  في يستغلها المالية  تهفأغلب سيول االمرقي العقاري تاجر  يعتبر   
ستحقاق هذا القسط بما يشجع المرقي بهدف عدم تضيق في تاريخ اتراك شمنح أجل لدفع مبلغ اال

بهذه رع تنفيذ هذا االلتزام شالم خص، ألجل هذا العقاري على المساهمة في تكوين موارد الصندوق 
 األحكام الخاصة.

جراءات االلتحاق بالمهنة  نخلص مما سبق أن الم          شرع الجزائري حرص على تسهيل شروط وا 
تنفيذ عقوبة سحب االعتماد للتخلص من كل مرقي عقاري ال  ومنح االعتماد، بالمقابل شددت في

 يحترم هذه المهنة، لكن قد يكون سحب تلقائي لالعتماد دون ثبوت الخطأ نتطرق لها فيما يلي. 
 السحب التلقائي لالعتماد: -ثالثا
ماني ال نعتبر السحب التلقائي عقوبة في حالة وفاة المرقي العقاري أو كان موضوع عجز جس        

رغم ذلك أورده المشرع  أو عقلي النعدام الخطأ في جانب المرقي العقاري وغير مرتبط األمر بإرادته،
 ضمن العقوبات اإلدارية .

وحالة التصفية القضائية الرتكابه  (،1)بخالف حالة ثبوت غش ضريبي تعمده المرقي العقاري          
ادته من تسوية قضائية، يمكن القول أن هناك خطأ جنحة اإلفالس بالقصير أو بالتدليس، وعدم استف

يستحق التعويض، وتعاين هذه المخالفات هيئة مكلفة بتنفيذ هذه العقوبة نتعرف عليها في الفرع 
 الموالي.

 الفرع الثاني
جراءات تنفيذها  الهيئة المكلفة بمعاينة المخالفات وا 

لتأكد من تحقق في المخالفة المرتكبة من المرقي ال يمكن تقرير العقوبات المذكورة أعاله قبل ا         
العقاري من طرف هيئة مختصة، التي تعد جهة رقابة تسهر على تنفيذ هذه العقوبات، ولهذا نتعرف 

                                                 

رات الغش يخضع للرقابة او بعض الوعاء الضريبي باستعمال منأو الغش الضريبي الذي يقصد منه تخفيض كل التهرب و  -1
مستندات والوثائق الهادفة للتملص من الوعاء والمراقبة من اإلدارة الجبائية بترخيص من الجبائية الذي لها حق المعاينة وحجز ال

 ومتابعته قضائيا. قاضي يفوضه هذا األخير، أورئيس المحكمة المختصة إقليميا 
 969ص  9778الجزائر،  ،بودواولى، مكتبة الشركة الجزائرية و الطبعة األ جباية المؤسسات، سرير،أو منور  محمد حمو،



423 
 

أوال على هذه الهيئة المختصة ثم نتطرق إلجراءات معاينة والتحقق من ارتكاب المخالفات المحددة 
 قانونا المستحقة لعقوبات إدارية.

 تشكيلة الهيئة المكلفة بمعاينة المخالفة-أوال
-66من القانون رقم  88تعاين المخالفة الهيئة التابعة للسكن والعمران المحددين في المادة 

شرطة القضائية،يؤهل المتصرفون اإلداريون   زيادة على ضباط وأعوان ال:» تنص التي 70
ألخرى التابعة إلدارة السكن والعمران، والتي والمهندسون والمهندسون المعماريون واألسالك التقنية ا

 .« تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون 
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن : » 60-69من المرسوم التنفيذي رقم  60وتنص المادة    

 ة" وتتكون من:لجنة اعتماد المرقين العقارين يرأسها ممثله،تدعى في صلب النص"اللجن
 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، -
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، -
 ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،  -
 المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أو ممثله، -

 تتولى مصالح الوزارة المكلف بالسكن مهام أمانة اللجنة.
 «.تعين اللجنة بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصه مساعدتها في أشغالهايمكن أن تس   
من  76قد حددت أسماء أعضائها الممثلين لها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة    

متضمن اعتماد أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين، يعينون  98/67/9769القرار المؤرخ في 
ة ثالثة سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة انتهاء مهام أحد األعضاء بقرار من الوزير المكلف بالسكن لمد

 (1).60-69من المرسوم التنفيذي رقم  60المعينين يتم استخالفه حسب األشكال نفسها عمال بالمادة 

المالحظ أن المجلس األعلى للمرقين العقارين ال يوجد ضمن التشكيلة بالرغم من أن من بين   
فاظ على أخالقيات المهنة، ولكن هذا ال يمنع اللجنة باالستعانة به والتعاون معه مهامه السهر على الح

 ونحن نستحسن أن يكون ضمن التشكيلة بنص صريح بالنظر للمهام الموكلة إليه. إلتخاذ القرار،

 

                                                 

متضمن اعتماد  98/67/9769من القرار المؤرخ في  76، المادة 60-69من المرسوم التنفيذي رقم  60والمادة  60المادة  -1
 .98/66/9769المؤرخة في  80أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين، ج ر العدد 
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 إجراءات تحقيق وتنفيذ العقوبة اإلدارية-ثانيا
ي حالة وجود مخالفة تستحق العقوبات تكلف هذه اللجنة زيادة على منح االعتماد، بتحقيق ف  

ليحرر العون المؤهل قانونا محضر يسرد اإلدارية التي ترتبط بالسحب المؤقت أو النهائي لالعتماد، 
يوقع عليه العون الذي عاين المخالفة والمخالف، وفي حالة  (1)فيه الوقائع والتصريحات التي تلقاها

 .(2)يعتد بالمحضر إلى حين إثبات العكسالمحضر و شير إلى ذلك في رفض هذا األخير التوقيع ي
ساعة إلى الجهة القضائية المختصة وترسل نسخة في  09يرسل المحضر في غضون    

، دون اإلخالل بحق (3)أيام من تاريخ معاينة المخالفة إلى الوالي المختص إقليميا 0أجل ال يتعدى 
 .80لسكن طبقا لنص المادة الطعن المقرر للمرقي العقاري لدى الوزير المكلف با

 70-66من القانونرقم  80تتخذ العقوبة اإلدارية حسب الحاالت المحددة في نص المادة    
شأة لدى الوزير المكلف بالسكن عمال بنص المادة بعد دراسة الملفات والتحقيق فيها من قبل اللجنة المن

 .(4) من نفس القانون 80
اإلعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية أو تلقائية  الطعن أمام  يحق للمرقي العقاري الذي سحب منه 

،ليسحب قرار العقوبة 70-66من القانون رقم  80الوزير المكلف بالسكن والعمران عمال بنص المادة 
شتراك إذا ثبت عدم ارتكاب المخالفة أو عدم منحه اآلجال القانونية الممنوحة له إلنتسابه أو دفع اإل

الة المتبادلة وأثبت إستعداده لتسوية وضعيته، والمالحظ أن الطعن يوجه لنفس لصندوق الضمان والكف
الجهة التي أصدرت القرار لهذا قد ال تتراجع عن قرارها وتعتبره مشروعا ولهذا يحق للمرقي العقاري 
اللجوء إلى مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته واثبات عدم ارتكاب المخالفة 

 .(5)لمعاقب عليهاا
هي سحب اإلعتماد، لكن بالرجوع   70-66العقوبة اإلدارية الوحيدة المقررة في القانون رقم 

واللتان  0مكرر 08و 0مكرر  08المعدلتين للمادتين  70-70من القانون رقم  60و 69للمادتين 
ي عقوبة إدارية تترتب تقران عقوبة الهدم في حالة بناء بدون رخصة أو غير مطابقة لرخصة البناء، وه

                                                 

 .70-66من القانون رقم  80المادة  -1
 من نفس القانون.لى والثانية و الفقرة األ 86المادة  -2

 القانون.نفس الفقرة الثالثة من  86المادة  -3

 من نفس القانون عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحين وضع هذه الرسالة. 80تحدد كيفيات تطبيق نص المادة  -4

ة المختص فإن مجلس الدول حيث أن قرار سحب االعتماد صادر من وزير السكن وعلى اعتبار أنه سلطة ادارية مركزية،-5
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 876ابتدائيا ونهائيا في موضوع النزاع عمال بنص المادة 
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شروع،حيث يحرر العون المؤهل المخالفة في محضر على مخالفة التزاماته المهنية بصفته صاحب الم
ساعة في الحالتين،غير  09ويتم إبالغه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين خالل 
عبي البلدي المختص في أجل أنه في حالة البناء بدون رخصة يتخذ قرار الهدم رئيس المجلس الش

ثمانية أيام،وفي حالة تقصيره في اتخاذ هذا القرار يتخذه الوالي في أجل ال يتعدى ثالثين يوم وتتم 
وهذا ال يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطات  (1)المعارضة في قرار الهدم أمام الجهات القضائية 

 اإلدارية.
ق عند تحرير عقد البيع قبل االنجاز يراجع كل الرخص نحن نستبعد هذه المخالفة كون الموث

المطلوبة التي يتضمنها العقد تحت طائلة بطالن العقد وترتيب مسؤولية الموثق، وسحب االعتماد من 
المرقي العقاري، بخالف عدم التزام المرقي العقاري بتجديد رخصة البناء بعد انتهاء أجلها فنحن ال 

ابقة فهي من الناحية العملية أكثر حدوثا،والتي يرجع البت فيها للجهات لعدم المط إضافةنستبعدها، 
القضائية التي تمنحه آجال إما بالمطابقة أو هدمه كليا أو جزئيا في أجل تحدده، وفي حالة عدم تنفيذه 

 . (2)للهدم تنفذه البلدية أو الوالية المختصة وتنفيذ عملية الهدم على نفقته
من قانون الضرائب  986التي تتمم أحكام المادة  66-60قانون رقم من ال 70تنص المادة  و

والرسوم المماثلة على رفع الحقوق المستحقة بصدد تحصيل الرسم العقاري إلى أربع أضعاف في حالة 
ذا لم تن شأ على الوعاء العقاري البنايات خالل عدم احترام أجال رخصة البناء أو رخصة التجزئة، وا 

 .ريخ الحصول على الرخصةثالث سنوات من تا
نستحسن فرض عقوبات إدارية لردع المرقي العقاري المخالف لإللتزاماته،غير أننا نفضل أن 
تكون هناك عقوبات تأديبية تتنوع بحسب جسامة المخالفة المرتكبة، ومجلس تأديبي ينظر فيها  

الفة المرتكبة إذا لم ترتب ضررا للمرقي العقاري لتنفيذ التزامه والتراجع عن المخ إنذارويستطيع توجيه 
بالمتعاملين والمتعاقدين مع المرقي العقاري تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية واإلدارية،كما نقترح 
أن تكون هناك فدرالية للمرقين العقارين تدافع عن حقوقهم ليكون هناك توازن بين هيئات مراقبة 

رجاع المرقي العقاري المخالف للطريق وفدرالية مدافعة،ألن الهدف هو الحفاظ على  أخالقيات المهنة وا 
                                                 

المشرع بين اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في تنفيذ الحكم القضائي بهدم البناية المخالفة في حالة لم يفصل  -1
 .االختصاصيوقعنا في تداخل عدم امتثال المخالف للتنفيذ الحكم مما قد 

سنة، عدد أو بدون طبعة  الملكية والقانون، المجلة الجزائرية، شريع الجزائري،مكافحة مخالفات التعمير في الت دريم عايدة، -
 .960ص  خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

 .78، ص60/76/9770الصادرة في  06ج ر العدد  ،70-70من القانون رقم  60و 69المادتين  –2
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اإلستفادة من رؤوس أمواله بما يجسد  الصحيح أكثر من معاقبته،بل توجيهه التوجيه الصحيح و
أسعار البترول من جديد، فنحن بحاجة لتوجيه المستثمرين  انخفاضالمخططات التنموية السيما بعد 

أن يخسر اإلعتماد ألول خطأ مرتكب بل نحاول إصالح ونطبق تشجيعهم فال يعقل توجيها صحيحا و 
     عقوبة السحب النهائي في حالة العود أو تعمده عدم إصالح ما رتبته مخالفته من أضرار للغير 

 ، كما يجب منحه كل حقوق الدفاع.أو عدم تسوية وضعيته خالل األجل الممنوح له

شرع على عقوبات إدارية فقط حتى ولو الم غير أن هناك بعض المخالفات لم يقتصر فيها  
بل حرص على فرض عقوبات جزائية حددها في الفرع الثالث من  قد تفقده صفته كمرقي عقاري،

دون اإلخالل بالعقوبات المحددة بموجب نصوص خاصة  70-66الفصل السادس من القانون رقم 
 أوفي قانون العقوبات، نفصل فيها في المطلب الموالي.

 الثانيالمطلب 
 العقوبات الجزائية

شرع الجزائري بتقرير الجزاءات المدنية واإلدارية لردع المرقي العقاري المخل لم يكتفي الم           
إنما حرص على ترتيب عقوبات جزائية التي تهدف إلى ردع التصرفات  بالتزاماته المهنية والتعاقدية،

، يرتبط باإلخالل ببعض هذه االلتزامات التي يرى (1)الخطيرة وغير القانونية المؤسسة على خطأ جزائي
قوبات محددة في قانون أنها من النظام العام التي ال يجوز االتفاق على مخالفتها ويرتب عليها ع

 أو بعض القوانين الخاصة. العقوبات
وعقوبات أخرى أحال إلى قانون  70-66قد حدد عقوبات الجزائية في القانون رقم  و        
والبعض منها منظمة بموجب قوانين خاصة مثل  قوبات مثل النصب واالحتيال وانتحل الصفة،الع

العقوبات المقررة في حالة مخالفة قواعد البناء، وقانون المنظم للتأمين، وتنوعت هذه الجزاءات بتنوع 
نتناول في  عين،التزامات المرقي العقاري المهنية والتعاقدية وعلى هذا األساس نقسم هذا المطلب إلى فر 

للعقوبات المقررة في حالة  أما في الثاني أوله العقوبات المقررة في حالة مخالفة االلتزامات المهنية،
 مخالفة االلتزامات التعاقدية.

 

                                                 

 .76ص  ،9766ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الطبعة الرابعة، رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، -1
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 الفرع األول
 العقوبات المقررة في حالة مخالفة المرقي العقاري اللتزاماته المهنية

من قبل مرقي عقاري معتمد ومقيد في السجل التجاري والجدول  ال يتم البيع قبل اإلنجاز إال         
الوطني للمرقين العقارين ويترتب على اكتسابه صفة المرقي العقاري والتاجر التزامات مهنية يترتب 

شخاص إللزامه بالحفاظ على قواعد المهنة وحماية لأل شرععلى مخالفتها عقوبات جزائية قررها الم
ة ثم تزاماته التجاريلهذا نقسم هذا الفرع إلى العقوبات المقررة لإلخالل باول الذي يتعاملون معه،

 .شاطات الترقية العقاريةقواعد المهنة المنظمة لنللعقوبات المقررة لمخالفته 

 العقوبات المقررة لمخالفة التزاماته التجارية –أوال 
تجار التي سبق التطرق إليها يترتب على المرقي العقاري القيام بااللتزامات المترتبة على ال  

لما لهذه العقوبات  وفضلنا تأجيل دراسة العقوبات المقررة لمخالفتها في هذا الفرع، في الباب األول،
التي قد تمس بحقوق  وباقي التزاماته المهنية والتعاقدية، سمعته التجارية ومركزه المالي،من تأثير في 

 المتعاملين والمتعاقدين معه. 
مرقي عقاري بالقيد في السجل التجاري واإلشهار القانوني، وكل تعديل في نشاطه  يلتزم كل  

التجاري أو توقف عن النشاط التجاري أو التغيرات الطارئة على وضعيته أو الحالة القانونية له 
كمرقي عقاري يقتضي عدم  االعتمادتقتضي منه تعديل بيانات السجل التجاري أو وقفه، ومنحه 

شاطه التجاري ألنه يمنع عليه ممارسة نشاط تجاري آخر، وعليه من التجاري أو نتعديل سجله 
دينار، ويعذر في  077.777دينار إلى  67.777يخالف هذه اإللزامية يتعرض لغرامة مالية قدرها 

ال يتم غلق محله التجاري أوحل شركته التجارية بقرار والئي  أجل ثالثة أشهر لتسوية وضعيته، وا 
 .(1) 78-60من القانون رقم  00لمادة عمال بنص ا

دينار يبلغ  677.777 ويعاقب كل من لم يقم بإيداع حسابات الشركة غرامة الصلح تقدر ب  
بها في أجل سبعة أيام، ولمرتكب المخالفة أجل ثالثين يوم ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة 

وتتوقف  مكان ارتكاب المخالفة، امته أوالصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إق

                                                 

المؤرخ في  76-70من القانون رقم  00المعدلة للمادة  60/76/97770المؤرخ في  78-60من القانون رقم  67المادة  -1
 .00ص  ،06/70/9760الصادرة في  ،08ج ر العدد  التجارية،المتعلق بشروط ممارسة األنشطة  60/76/9770
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مكرر من  00المعدلة لنص المادة  78المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح عمال بنص المادة 
 .78-60القانون رقم 

 67كما يلتزم المرقي العقاري الذي تحصل على االعتماد بالتصريح بنشاطه المهني خالل          
دج تضاف إليها نسبة  0777المالية لكل شهر تأخير فيه حسب ما يلي:  أيام تحت طائلة العقوبات

 .(1)عن كل شهر تأخير 97%
أيام تحت طائلة عقوبات مالية في حالة  67إضافة إلى التزامه بالتصريح بالموظفين خالل  

عن كل شهر من  %97دج عن كل عامل لم يتم انتسابه، ويضاف إليها نسبة  6777المخالفة قدرها 
 .(2)أخيرالت

على معاقبة كل مستخدم لم يقم بالعمل على  (3) 76-60من األمر رقم  08تنص المادة  و         
في اآلجال المحددة قانونا بغرامة تتراوح بين  االجتماعيانتساب العمال الذين يوظفهم إلى الضمان 

ن إلى ستة وبعقوبة الحبس من شهري دج عن كل عامل غير منتسب، 977.777دج إلى  677.777
دج   977.777أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين 

 دج عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة حبس من شهرين إلى أربعة وعشرون شهرا. 077.777و
ن نهاية كل ( خالل ثالثين يوما مDASفي حالة عدم التصريح السنوي للموظفين األجراء )          

من  %60سنة مدينة إلى هيئة الضمان االجتماعي المختصة، يلتزم المرقي العقاري بدفع غرامة قدرها 
ذا أغفل ذكر (4)عن كل شهر تأخير %60مبلغ االشتراكات المستحقة تضاف إليها زيادة قدرها  ، وا 

ور المصرح بها إلى عامل أجير في التصريح باألجور أو قام عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ األج
مكرر من القانون  68دينار عن كل عامل و/ أو مغالطة عمال بأحكام المادة  6777غرامة قدرها 

70-60. 
في حالة دفع أجرة للعامل تقل عن الحد األدنى لألجر المضمون يعاقب المستخدم بغرامة  و        

حسب عدد المخالفات، وفي د ج وتضاعف العقوبة  97.777د ج إلى  67.777مالية تتراوح من 

                                                 

المتضمن التزامات  60-60المعدل والمتمم للقانون رقم  67/66/9770المؤرخ في  60-70من القانون رقم  70المادة  -1
 .60/66/9770، المؤرخة في 09ج ر العدد  المطابقة في حالة التأمينات االجتماعية،

 .60-70القانون من  60، 67المادتين  -2
تعدي على يشكل  9760انون المالية التكميلي لسنة نالحظ أن وضع عقوبات جزائية من طرف السلطة التنفيذية بموجب ق -3

 ، ولهذا في كل مرة نرى تضمن قوانين المالية ألحكام دون احترام الفصل بين السلطات.صالحية السلطة التشريعية

 نون.من نفس القا 68، 60، 60المواد  -4
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د ج وتضاعف حسب عدد العمال  07.777د ج إلى  97.777حالة العود تتراوح الغرامة المالية بين 
 . 76-60من األمر رقم  608المعنيين عمال بنص المادة 

د ج عن كل مخالفة تثبت بتشغيل  97.777د ج و 67.777يعاقب بغرامة تتراوح بين  و          
 . 76-60من األمر رقم  00ون جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت طبقا للمادة عامل أجنبي بد

يقع على المرقي العقاري بصفته صاحب العمل دفع اشتراكات للضمان االجتماعي بمقتطعها           
ويترتب على عدم دفع هذه  عند دفع كل أجر أيا كان شكله أو طبيعة القسط المستحق على العامل،

تطبق على مبلغ االشتراكات المستحقة، وتدفع االشتراكات الرئيسية بنسبة  %0زيادة قدرها  االشتراكات
 .(1)عن كل شهر تأخير إضافي، وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداء من تاريخ استحقاق الدين  6%

ساعة ما عدى حاالت القوة القاهرة ومع  06في حالة عدم التصريح بحادث العمل خالل     
 من األجر الذي يتقاضاه المصاب كل  %97تطبق غرامة مالية قدرها  (2)اب أيام العطل عدم احتس

ويترتب على عدم التصريح باألمراض المهنية دفع غرامة مالية لفائدة هيئة الضمان  ،أشهر ثالثة
 .(3)%7.6االجتماعي قدرها 

          تخفيض الكل كما يلتزم بدفع ضرائب المستحقة عليه، وكل من خفض أو حاول            
أو البعض من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله 

دينار وسجن من سنة  97.777دينار و 0.777مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح بين 
 .(4)ون التسجيلمن قان 668إلى خمس سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين عمال بالمادة 

يعاقب كل من ثبتت مسؤوليته الرتكابه جريمة التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين إلى             
وعن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة  دينار، 977.777دينار إلى  90.777سنتين  وبغرامة من 

وة على ذلك دينار، ويجوز عال 077.777دينار إلى  677.777إلى خمس سنوات وبغرامة من 
من هذا القانون لمدة  6مكرر  8الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

المؤرخ  90-78من القانون رقم  06عمال بنص المادة  سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر،
                                                 

المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي، ج ر  79/70/60المؤرخ في  60-60من القانون رقم  90المادة  -1
 .60-70المعدل والمتمم بموجب القانون  70/70/6860المؤرخة في  96العدد 

 ج ر ادث العمل واألمراض المهنية،المتعلق بحو  79/78/6860المؤرخ في  60-60من القانون رقم  60، 60، 60المواد  -2
 . 70/70/6860المؤرخة في  96العدد 

 .60-60من القانون  90، 98المادتين   -3
 ،9767مدريةالعالقات العمومية واالتصال منشورات الساحل، الدليل الجبائي للتسجيل، وزارة المالية، المدرية العامة للضرائب، -4

 .86ص
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 76/78/6888المؤرخ في  608-88من األمر رقم  060المعدل لنص المادة  97/69/9778في 
 .(1)المعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات

في نفس الوقت  صفة بائع السكن الترقوي من أنه تاجر يخضع للقانون التجاري، الزدواجية          
سنتطرق  والمراسيم التنفيذية، 70-66المنظمة في القانون رقم  لاللتزاماتمرقي عقاري يخضع 

 فيما يلي. االلتزاماته للعقوبات المترتبة على مخالفة هذ
           المهنية المنظمة طبقا للقانون  التزاماتهالعقوبات المترتبة على مخالفة -ثانيا
 30-11رقم 

أورد المشرع عقوبات جزائية لبعض االلتزامات المهنية للمرقي العقاري المرتبطة بنشاط           
ع كل من يخالفها، السيما في حالة بيع السكن الترقية العقارية الذي يرى بأن لها أهمية تستحق رد

الترقوي، ولعل أهمها ممارسة المهنة بدون حصول على االعتماد لمحاربة كل األشخاص المنتحلة لهذه 
الصفة، ومنع النصب على كل راغب في التعاقد السيما في إطار البيع قبل االنجاز نلخصها فيما 

 يلي.
 :  العتمادممارسة المهنة دون الحصول على ا -أ

تعاقب المخالف في حالة ممارسة المهنة  70-66من القانون رقم  00بالرجوع لنص المادة          
من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة  900بدون االعتماد بنفس عقوبات المنصوص عليها في نص 

        د ج  677.777إلى  97.777صفة بعقوبة الحبس لثالث أشهر إلى سنتين وغرامة  انتحال المهنة أو
من قانون العقوبات بالحبس من  009، والنصب واالحتيال عمال بنص المادة (2)أو بإحدى العقوبتين

، ويجوز أن يحكم عالوة على (3)دج 677.777دج إلى  97.777سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

                                                 

 .المعدل و المتمم  90/69/9778الصادرة في  ، 60ج ر العدد -1
      شهادة رسمية أو من استعمل لقبا متصال بمهنة منظمة قانونا » :المعدل و المتمم من قانون العقوبات900تنص المادة -2

 677.777إلى  97.777يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  حددت الشروط المفروضة لحملها، أو صفة
 «.دى هاتين العقوبتينبإحأو دينار 

منقوالت أو تلقى أموال أو كل من توصل إلى استالم » :المعدل و المتمم لى من قانون العقوباتو الفقرة األ 009تنص المادة - 3
شرع في ذلك أو إلى الحصول على أي منها أو إبراء من التزامات  أومخالصات  أوعود  أوراق مالية أو أو تصرفات  أوسندات  أو

       سلطة خيالية أو صفات كاذبة  أوالشروع فيه إما باستعمال أسماء  أوبعضها  أوك باالحتيال لسلب كل ثروة الغير ذل وكان
الخشية من وقوع شيء  أوأي واقعة أخرى وهمية  أوفي وقوع حادث  أوبإحداث األمل في الفوز بأي شيء أو اعتماد مالي أو 
 ...«. منها
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     أومن بعضها   (1)بات من قانون العقو  60ذلك بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في نص المادة 
الفقرة  009بالمنع من اإلقامة لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر عمال بنص المادة  و

 الثالثة من قانون العقوبات.
  اإلخالل بواجب اإلعالم: -ب

م من القانون رق 07وفي حالة اإلخالل بواجب اإلعالم السيما البيانات المحددة في المادة         
من  08دينار عمال بنص المادة  9.777.777دينار إلى  977.777يعاقب لغرامة من  66-70

 نفس القانون.
 اإلدالء بالمعلومات الكاذبة : -ج

يعاقب في حالة اإلدالء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة في العقود والصفقات والوثائق          
 9.777.777دينار إلى  977.777من  لعقوبة من شهر حبس إلى خمس سنوات وغرامة مالية

عطاء معلومات خاطئة  ذا زور في وثائق رسمية بهدف تغير الحقيقة وا  دينار أو بإحدى العقوبتين، وا 
سنة  97من قانون العقوبات بالسجن من عشر سنوات إلى  968ومزورة فإنه يعاقب طبقا ألحكام 

قب بالسجن من خمس سنوات إلى ويعا دينار، 9.777.777دينار إلى  6.777.777وبغرامة من 
 . (2)من قانون العقوبات 966عشر سنوات إذا استعمل ورقة يعلم أنها مزورة عمال بنص المادة 

 
 

                                                 

يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحاالت التي يحددها :» المعدل و المتمم لعقوباتمن قانون ا 60تنص المادة  -1
، وذلك لمدة ال تزيد 6مكرر  78أكثر من حقوق الوطنية المذكورة في المادة  أوالقانون،أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق 

 عن خمس سنوات.
 «اإلفراج عن المحكوم عليه. أولبة للحرية وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السا

 يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في ::» 6مكرر  78وتنص المادة 
 اإلقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة، أوالعزل  -6
 م،الترشح ومن حمل أي وساأو الحرمان من حق االنتخاب  -9
 شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستدالل،أو شاهدا على أي عقد، أو خبير، أو عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا، -0
            خدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة  الحرمان من الحق في حمل األسلحة،-0
 مراقبا،أو مدرسا أو 
 قيما،أو ألهلية ألن يكون وصيا عدم ا -0
 «.بعضها،... أوسقوط حقوق الوالية كلها   -8

أثناء تأدية وظيفته فإنه يعاقب طبقا  الرسميةأو قائم بوظيفة عمومية في تزوير المحررات العمومية  أوإذا ساعده موظف  -2
 .المعدل و المتمم من قانون العقوبات 960، 960ألحكام المادتين 
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 مخالفة قواعد البناء والتعمير -د
تنفيذها مخالفة لقواعد البناء  أو ،يعاقب المرقي العقاري في حالة عدم احترام عقود التعمير 

بعقوبات إدارية وجزائية، تتمثل  98-87من القانون رقم  00،06، 08مواد والتعمير طبقا ألحكام ال
العقوبة اإلدارية في الهدم كما سبق توضيحه، وفي حالة ثبوت المخالفة ترفع دعوى استعجاليه لوقف 
األشغال  وهي تدبير مؤقت، وترفع دعوى موازية في الموضوع يمكن للقاضي المختص بأن يأمر 

إعادة المواقع إلى ما كانت عليه، تتبع  الهدم أو تم انجازه للرخصة البناء أو بإعادة المطابقة ما
التي تدرج ضمن أحكام القانون رقم  70-70من القانون رقم  69اإلجراءات المحددة في نص المادة 

 08التي تدرج نص المادة  60،والمادة (1)عندما ينجز بناء دون رخصة 0مكرر  08المادة  87-98
، أما العقوبات السابقة عقوبات الجزائية تتمثل في غرامة ما بين (2)حالة عدم المطابقة في  0 مكرر

مكانية الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود  077.777 دينار و 0.777 دينار وا 
 .(3)في المخالفة 

                                                 

 600-86من القانون رقم  09مادة البناء بدون رخصة جريمة وقتية تنتهي بإنتهاء أعمال البناء عمال بنص ال حةنتعتبر ج -1
،، و المالحظ أن العقوبات شفت المخالفة بفترةمتابعة األفعال متى وقعت أعمال البناء متوالية وبالتالي يوقع الجزاء ولو اكتو 

من  70توافق مع العقوبات المقررة في القواعد العامة في حالة ارتكاب جنحة طبقا للمادة الجزائية المقررة في األحكام الخاصة ال ت
دج و الحبس لمدة تتجاوز  97.777قانون العقوبات المعدل و المتمم، السيما بالنسبة للغرامة المالية التي يجب أن ال تقل عن 

 هرين.شال
 ل،او على التنفيذ( والمق المشرف )المصمم، الك البناء، المنهدس المعماريم المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، ي فاطمة،و اعمر -

 . 98ص  ،9777،9776الجزائر، ن عكنون، ب معهد الحقوق، تخصص القانون الجنائي، مذكرة رسالة ماجستير،

 كون سلوك المجرم يتجسد في اإلمتناع عن مطابقة البناء لرخصة البناء. هي من الجرائم السلبية،-2
 . 906ص  ،المرجع السابق عايدة،ديرم 

 .98-87من القانون رقم  00المادة  -3
شرع الفرنسي بعقوبات متنوعة حسب المخالفة والشخص القائم بالمخالفة، حيث يعاقب يعاقب الم المشرع الجزائريبخالف  

روا عمال أو  00777رامة تقدر باألشخاص الطبيعية التي تخالف قواعد التعمير السيما الرخص الممنوحة وعدم المطابقة لها بغ
روا في حالة استمرار األشغال أو   00777غرامة قدرها أو من قانون البناء والتعمير وبحبس من ثالث أشهر و/ 0-609بالمادة 

عقوبة إنجاز البناء برغم من منعه، وفي حالة عرقلة الرقابة اإلدارية المكلفة بتحرير محاضر المخالفة بأو  رغم أمر بوقف األشغال 
حالة تمرد أثناء اإلجتماع للمعاينة،خمس سنوات سجن  07777روا وحبس لمدة سنتين وغرامة أو  60777من سنة حبس وغرامة 

من قانون العقوبات، وتضعف هذه  6-000و 0-000روا في حالة تمرد مع استعمال السالح طبقا للمادتين أو  00777وغرامة 
نوي، مع شهر العقوبة في وسائل اإلعالم اضافة إلى عقوبة تكميلية بحرمان من الغرامات خمس أضعاف بالنسبة للشخص المع

 بصفة نهائية. أو المهنة بصفة مؤقتة لمدة خمس سنوات 
-Pascaline Déchelette-tolot,Alexandre de Konn ,les infractions pénales dans les opérations de 

construction,éditions lamy, France, 2014,p p 105,106. 
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بنايات غير المطابقة في إطار التدابير المقررة في تسوية ال 60-76بالرجوع للقانون رقم          
ونحن نستحسن بقائها بالنظر ألهميتها  فإنها حددت عقوبات مؤقتة لمخالفة قواعد التعمير والبناء،

لهذا نقترح ، 98-87ة دائمة في ظل قانون رقم شمولها لكل المخالفات بخالف العقوبات المقررة بصفو 
 (1)60-76الل فترة تطبيق القانون رقم أن تقنن بصفة دائمة وال تطبق فقط على المخالفات المرتكبة خ

 فيما يلي. وبالنظر ألهميتها نلخصها 98-87م وتضاف ألحكام القانون رق
شاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون الحصول على رخصة التجزئة بالحبس يعاقب في حالة إن        

شيد بناء دج، وكل من ي 6.777.777دج إلى  677.777من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
دج إلى  677.777داخل تجزئة لم يتحصل لها على هذه الرخصة يعاقب فقط بغرامة مالية من 

    00وتضاعف العقوبات المذكورة أعاله في الحالة العود عمال بنصي المادتين  دج، 6.777.777
 .(2) 60-76من القانون رقم  00 و

عدم احترام اآلجل المحددة في الرخصة شروع في أشغال البناء بدون رخصة البناء أو يمنع ال  
،لهذا يعاقب (3)أو انجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء 

ن كنا دج كل من ي 677.777دج إلى  07.777بغرامة من  شيد أو يحاول تشيد بناية دون رخصة، وا 
خالف عدم احترام آجال رخصة البناء نتيجة نستبعد حدوثها لتضمن عقد البيع مراجع هذه الرخصة ب

وفي حالة العود بالنسبة للبناء دون  التأخر في عملية اإلنجاز دون طلب رخصة إلتمام اإلنجاز،
 08 و 06رخصة تشدد العقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة وتضاعف الغرامة طبقا للمادتين 

 .60-76من القانون رقم 

                                                 

تعدل نص المادة  9760المتضمن قانون المالية لسنة  07/69/9760المؤرخ في  76-60من القانون رقم  08عمال بالمادة -1
تمام إنجازها خالل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ 60-76من القانون رقم  80        والتي مددت آجال مطابقة البنايات وا 
بسبب  ،70/76/9776التي كانت محددة بخمس سنوات من  80تطبيق هذا القانون في المادة  بعد انتهاء أجال 9760/ 70/76

 . 07/69/9760في  ةالمؤرخ 86ج ر العدد  تأخر في تنفيذه،

 00 شخاص التي تطبق عليهم العقوبات المحددة في نصي المادتيناأل 60-76من القانون رقم  08لقد حددت نص المادة -2
تمام إنجازها، 97/78/9776المؤرخ في  60-76من القانون رقم  00و الصادرة  00ج ر العدد  المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 

المرقي العقاري امر، وبرأينا أن و شغال والمهندسون وكل صاحب دراسة أعطى األل الذي أنجز األاو ، وهم المق70/76/9776في 
 االنجاز وعليه تطبق في حقه هذه العقوبات متى ثبتت مخالفته.والمكلف بإستخراج الرخص المطلوبة في هو صاحب المشروع 

في  ةالصادر  ،06العدد  ج ر والمتعلق بالتهيئة والتعمير، 76/69/6887المؤرخ في  70-70من القانون رقم  08المادة  -3
60/76/9770. 
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عليه أن يسدد غرامة  تمام األشغال ولم يحترم اآلجال المحددة فيها،أما إذا طلب رخصة إل   
ذا حصل على هذه الرخصة ولم يشرع في أشغال (1)دج 07.777دج إلى  97.777تتراوح من  ، وا 

دج استنادا  07.777دج إلى  67.777البناء في األجل المحدد في الرخصة  يعاقب بغرامة تقدر من 
، وكل من يفتح ورشة إتمام االنجاز دون ترخيص مسبق 60-76رقم من القانون  87لنص المادة 

الفتة تدل على أشغال إتمام اإلنجاز عليه أن يسدد  أوكل من ال يقوم بوضع سياج لحماية الورشة أو
دج على أن تضعف العقوبة في حالة العود عمال بنص  67.777دج إلى  0.777غرامة تتراوح من 

ويعاقب كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضالت  ،(2) 60-76من القانون رقم  68المادة 
دج وتضعف الغرامة في حالة  97.777دج إلى  0.777على الطريق العمومي بغرامة مالية تقدر ب 

 من نفس القانون. 86العود طبقا لنص المادة 
ن يستغل ، وكل م(3)عند نهاية االنجاز عليه أن يصرح بنهايته ويطلب شهادة المطابقة    

دج ويمكن للجهة القضائية أن تأمر  07.777دج إلى  97.777البناية قبل ذلك يعاقب بغرامة من 
دج  67.777، وعن عدم تقديم طلب شهادة المطابقة يحكم القاضي بغرامة من (4)بإخالء المكان فورا 

بالمطابقة في  ،أما كل من ال يقوم60-76من القانون رقم  89دج استنادا لنص المادة  07.777إلى 
، 60-76من القانون رقم  66دج عمال بالمادة  97.777دج إلى  0.777األجل المحدد بغرامة من 

دج إلى  677.777أما إذا لم يصرح بالبناية غير متممة أو تتطلب تحقيق يعاقب بغرامة من 
طبقا  دج، وفي حالة عدم االمتثال تطبق في حقه عقوبة الهدم مع تحمله مصاريف ذلك 077.777
 .(5)من نفس القانون 60لنص المادة 

                                                 

 . 60-76من القانون رقم 67المادة -1
روا للشخص أو  0077أشغال البناء بغرامة تقدر ب بافتتاحالة عدم التصريح المشرع الفرنسي يقرر عقوبات بصفة دائمة في ح- 2

ل المسؤول على مكان تنفيذ األشغال او عن اسم رب العمل والمق إعالنروا للشخص المعنوي، وعدم أو  99077و الطبيعي
 روا للشخص المعنوي.أو  0077روا للشخص الطبيعي وأو  6077ب

- Pascaline Déchelette-tolot,Alexandre de Konn ,op cit, p p 162,163. 

إلى  67777شهادة المطابقة دفع غرامة مالية تقدر من  أوالمشرع المغربي في حالة مخالفة ضوابط رخصة السكن يقرر  -3
 .66محمد بن أحمد بونبات المرجع السابق ص  ،69- 87من القانون رقم  08درهم عمال بنص المادة  677777

يمكن في حالة عدم االمتثال المخالف إلخالء المكان أن يصدر  60-76الفقرة الثالثة من القانون رقم  69ة عمال بنص الماد  -4
من قانون رقم  08شهر إلى إثني عشر شهرا وتضاعف الغرامة، وقد تطرقنا لنص المادة في حقه حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة أ

ولهذا نقترح اإلحالة على  ابقة وتحرير محضر بالتسليم المثبت لذلك،حيث يمنع حيازة البناية قبل تسليم شهادة المط 66-70
 ، وتعميم كل هذه العقوبات في حالة مخالفة عقود التعمير.60-76من القانون رقم 89، 60، 66،69العقوبات المقررة في المواد 

التي تقتضي مراقبة ميدانية قبل منحها  شهادة المطابقةمنح رخصة البناء ال تمكن السلطة المختصة من الرقابة بخالف منح   - 5
 =ومن هنا وجب التشدد في وضع الجزاء لمحاربة البناءات غير المطابقة. وهي تعبر عن مدى احترام رخصة البناء المسلمة،
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 :عدم أخذ االحتياطات الالزمة لتالفي الحوادث-ه
     على معاقبة كل من أقام المعدل و المتمم مكرر من قانون العقوبات  006تنص المادة         

إلى دج  6.777بغرامة من  أو أصلح أو هدم بناء دون أخذ االحتياطات الضرورية لتالفي الحوادث،
      دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشر أيام على األقل إلى شهرين على  68.777
 .(1)األكثر 

 الفرع الثاني
 العقوبات المقررة لمخالفة المرقي العقاري التزاماته التعاقدية

دخل بل أصبح المشرع يت ال تخضع إلزامية تنفيذ عقد البيع قبل االنجاز إلرادة أطرافه،         
بفرض قواعد آمرة تخص بعض هذه االلتزامات، ويرتب عليها عقوبات جزائية بهدف العمل على 
استقرار المعامالت وحماية األطراف الضعيفة والقضاء على المنازعات المترتبة في ظل غياب 

 .(2)جزاءات الجزائية 

 المشتركة المقررة لمخالفة شكل العقد المقرر قانونا ونظام الملكية العقوبات-أوال
يجب أن يتم بيع أو حجز العقار قبل االنجاز إما في صيغة البيع على التصاميم أو عقد           

وفي  006-60حفظ الحق، وطبقا للنموذج كل عقد وفقا لما هو محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
دج إلى  977.777حالة المخالفة يعرض الفاعل لعقوبة الحبس من الشهرين إلى سنتين ولغرامة من 

 .70-66من القانون رقم  07دج عمال بنص المادة  9.777.777

                                                                                                                                                    
-= Pascaline Déchelette-tolot,Alexandre de Konn ,op cit, p 011 . 

 006ري بأخذ االحتياطات الالزمة لتالقي الحوادث ولم يحيل لنص المادة إلتزام المرقي العقا 70-66لم يتضمن قانون رقم  -1
ونحن نقترح أن يكون الربط بين القوانين من خالل  ،98-87أيضا لم يتضمنه قانون رقم  ،المعدل و المتمم من قانون العقوبات

ن وشروط النظافة للعمال تحت طائلة المشرع الفرنسي يلزم كل رب عمل بتوفير الحماية والضمااإلحاالت، ونالحظ أن  جإدرا
الحكم بالعقوبات  إمكانيةروا للشخص المعنوي مع أو  66007روا للشخص الطبيعي وأو  0007المقدرة ب المالية تطبيق الغرامة

 الحبس وعقوبات التكميلية األخرى.
-Pascaline Déchelette-tolot,Alexandre de Konn ,op cit, p021. 

وعبر الفقه عن هذه الظاهرة  الدولة في تقيد إرادة المتعاقدين تظهر في عدة جوانب وفي عدة عقود،حاليا أصبح تدخل  - 2
مما يخرج العقد من النزعة الفردية إلى النزعة الجماعية لتسبيق المصلحة ،  (publicisation du contratب"عيممة العقد")
عطاء األ  تعاقد.لوية الستقرار المعامالت على حماية المو العامة وا 

 .00، 09ص ص  المرجع السابق، االلتزامات، علي فاللي،
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في إطار عقد حفظ الحق يلتزم بتحرير عقد البيع بعد ثالثة أشهر كأقصى حد أمام  و            
تحت  (1)الموثق إثر االستالم المؤقت للبناية أو جزء من البناية المحفوظ وعليه احترام هذه اآلجال 

من القانون  00دج عمال بنص المادة  9.777.777دج إلى  977.777طبيق الغرامة من طائلة ت
 .70-66رقم 
قبل تسليم البناية في اآلجال  (2)وعليه أن يبلغ نظام الملكية المشتركة المحدد في العقد          

تطبيق الغرامة ، تحت طائلة (3)المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم وفقا للنموذج المحدد لها
 دج. 9.777.777دج إلى  977.777التي تتراوح ما بين 

 العقوبات المقررة لعدم احترام طرق الدفع والضمانات والتأمينات المحددة قانونا -ثانيا
على المرقي العقاري احترام طرق الدفع في عقد البيع على التصاميم وعدم االستفادة من   

حفظ الحق إال بعد تحرير عقد البيع، وفي حالة مخالفة ذلك تطبق التسبيق أو أي دفع في إطار عقد 
، ولقد شاعت هذه المخالفة في ظل 70-66من القانون رقم  06عليه العقوبات المقررة في نص المادة 

 تطبيق القوانين السابقة، ولهذا شدد المشرع في العقوبة حفاظا على مدخرات كل راغب في اقتناء سكن،
كل مرقي عقاري يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاريا قبل يتعرض  »حيث تنص:

بحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتي  (4)توقيع عقد البيع على التصاميم، أو عقد حفظ الحق
 «.ج(  د 9.777.777دج( إلى مليوني دينار ) 977.777ألف دينار)
نه يعتبر كل دفع أو قبول تسبيق قبل توقيع العقد في بالرجوع إلى القانون الفرنسي فإ    

القطاع المحمي عندما يكون محله انجاز بناء أو بناءات ذات استعمال سكني ومخالف لطرق الدفع 
يعاقب عليها بجنحة عدم احترام الدفع المنتظم  6-989و 60-986و 69-986المحددة  في المواد 
ء والتعمير الفرنسي بالحبس لمدة سنتين  وغرامة مالية من قانون البنا 6- 908طبقا لنص المادة 

، وعليه ال يسمح بقبول أي تسبيق أو دفع (5)أوروا، ويمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين 8777قدرها 

                                                 

 .70-66من القانون رقم  00المادة  -1
 .70-66من القانون رقم  86المادة  -2
المشتركة المطبق في المحدد لنموذج نظام الملكية  ،70/70/9760المؤرخة في  88-60المحدد في المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .68/70/9760الصادرة في  60ج ر العدد  ة،مجال الترقية العقاري
أي دفع قبل توقيع عقد البيع المتضمن نقل الملكية العقار المحجوز لصاحب حفظ أو المرقي العقاري ال يستفيد من التسبيق  -4

قيع عقد تو »... ولهذا نقترح تعديل نص هذه المادة فيما يخص هذه المالحظة كما يلي: الحق وليس بعد توقيع عقد حفظ الحق،
 . 70-66من القانون رقم  06والمادة  90بما يتطابق مع نص المادة « البيع لصاحب حفظ الحق...

5-Marianne Faure- abbad,op cit,p 162sect 470. 
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شاء وفي حالة حدوث ذلك قد يعتبر الموثق شريك في قبل توقيع العقد اإلبتدائي أو عقد البيع تحت اإلن
المرقي من نفس القانون معاقبة  9-980وتضيف نص المادة  سمح بذلك،هذه الجنحة متى علم و 

بجنحة اختالس أموال في حالة تحويل المبالغ والدفعات أو مبلغ الضمان لحسابه قبل انجاز العقاري 
 .(1)البناء أو استعمال الدفعات واألقساط في تمويل مشاريع أخرى 

طرق الدفع وآجال استحقاقها جنحة النصب  شرع التونسي فإنه يعتبر عدم احترامبخالف الم  
من 6800من القانون رقم 68و 60واإلحتيال يعاقب عليه بالحبس لمدة خمس سنوات طبقا للمادتين 

 .(2)قانون العقوبات
شرع المغربي رتب على قبول تسبيقات والدفعات قبل توقيع العقد اإلبتدائي البطالن أما الم         

أما عن طرق الدفع بعد  00.77من القانون رقم  6/866ة عمال بالفصل دون ترتيب جزاءات جزائي
 .(3)تحرير العقد فليس من النظام العام يجوز اإلتفاق على مخالفتها وال يرتب البطالن على مخالفتها

من  00كما يلتزم المرقي العقاري بتوفير كل الضمانات االزمة المحددة في نص المادة            
واكتتاب التأمينات المطلوبة لضمان مسؤوليته ومسؤولية المتدخلين في عملية  (4) 70-66القانون رقم 

االنجاز وهذا االلتزام يعتبر من النظام العام ال يجوز االتفاق على مخالفته أو استبعاده أو حصر 
توب في التضامن المقاولين الثانوين مع المرقي العقاري تحت طائلة بطالن هذا االتفاق أوالبند المك

من نفس  00قد حرص المشرع على ترتيب جزاءات جزائية أيضا حددها في نص المادة  ،  و(5)العقد 
القانون، والتي تعاقب المرقي العقاري غير المكتتب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 

 دج. 9.777.777دج إلى  977.777
اخالل بضمانات الواجبة اتجاه صندوق المالحظ أن المشرع قضى بعقوبات موحدة بين           

 660الضمان والكفالة المتبادلة والتأمينات اإللزامية، ولم يحيلنا فيما يخص هذه األخيرة لنص المادة 

                                                 
1-Vivien Zalewski,op cit, p p 201,202 sect 1,2. 

2- Ajmi Bel Hamouda, la promotion immobiliér, obligations,et résponsabilité du promoteur et de 

l’acquireur, le droit de la promotion immobilier ,collection forum des jurists, op cit, p 228 

 .08،06ص ص  المرجع السابق، محمد بن أحمد بونبات، -3
كما  لضمان والكفالة المتبادلة،يلتزم المرقي العقاري باالنتساب إلى صندوق ا 70-66من القانون رقم  00عمال بنص المادة  -4

من نفس القانون  00وبرأينا كان على نص المادة  من نفس القانون، 00مشروعه لدى الصندوق عمال بنص المادة يلتزم بتأمين 
كما أن ضمان المشروع  ألن كليهما يعتبران من الضمانات اإللزامية، 00نص المادة  00أن تضيف إلى جانب نص المادة 

 00لهذا نقترح إضافة نص هذه المادة وترتيب العقوبات المحددة في نص  اتمام اإلنجاز، أواسترداد األقساط يقضي ضمان 
 المذكور أعاله.

 70-66من القانون رقم  00عمال بنص المادة  -5
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المتضمن قانون التأمينات التي تعاقب كل شخص خاضع اللزامية التأمين  70-80من القانون رقم 
دج إلى  0.777ن بغرامة مالية تتراوح من من نفس القانو  606و 600المحددة في المادتين 

دج، تحصل هذه الغرامة لفائدة الخزينة العامة،دون االخالل بالعقوبات األخرى التي تطبق  677.777
 70-66من القانون رقم  00في شأنه وفقا للتشريع المعمول به، وعليه نقترح أن تتضمن المادة 

،وهي عقوبة أخف من العقوبة المقررة في نص 70-80من القانون رقم  660على نص المادة  اإلحالة
من  660شديدها فعليه أن يستثني تطبيق المادة ،إال إذا قرر ت70-66من القانون رقم  00المادة 
 وأن يعدلها وفقا لذلك. 70-80األمر 

من قانون التأمين تعاقب على عدم  0-900شريع الفرنسي فإن نص المادة بالرجوع إلى الت         
أوروا وحبس  00.777اللزامية التأمين العشري بعقوبة جزائية تتمثل في دفع غرامة تقدر ب  خضوع

، أما المشرع التونسي يقضي في حالة عدم االلتزام بالتأمينات اإللزامية بالحبس من (1)لمدة ستة أشهر
نين في حالة ستة عشر يوم إلى خمس سنوات بالنسبة للمشيدين والمقاولين من الباطن والمراقبين التق

 .(2)6868من القانون رقم  96مخالفة في أشغال البناء عمال بمادة 
نالحظ أن المشرع الجزائري شدد العقوبة مقارنة بالتشريع الفرنسي ألنها قد تصل للحبس لمدة         
غير أن المشرع التونسي قد تصل إلى خمس سنوات وبتالي فهو شدد العقوبة أكثر من المشرع  سنتين،

 جزائري.ال
ال يعتبر المشرع الجزائري هو الوحيد الذي قرر جزاءات جزائية لمخالفة قواعد المهنة         

ألنها تخص مخالفات لها تأثير في سمعة المرقي العقاري  ضروريةونحن نراها  وااللتزامات التعاقدية،
،  خارجة عن القانونالتجارية والمهنية وتؤثر في حقوق مقتني السكن الترقوي وتخص فقط الفئة ال

بالنسبة للغرامات المالية نرى أنها ضئيلة مقارنة مع القدرة المالية للمرقي العقاري و ما يحققه من أرباح 
الذي قد يفضل دفعها على االلتزام بتنفيذ التزامه، بخالف العقوبات بالحبس فإنها تكون أكثر فعالية في 

 .ترفع قيمة هذه الغراماتردع المرقي العقاري بحسب وجهة نظرنا ما لم 
دارية وجزائية في حالة نستخلص من هذا الفصل أن الم شرع الجزائري فرض جزاءات مدنية وا 

مخالفة المرقي العقاري لبعض من التزاماته التي هي من النظام العام ال يجوز االتفاق على 
التونسي،وبرأينا تقرير هذه مخالفتها،كما فعلت بعض التشريعات األخرى مثل التشريع الفرنسي والتشريع 

                                                 
1-Christophe Ponce,op cit,p123. 

2-Ajmi Bel Hamouda,op cit,p228. 
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العقوبات ال تقف في وجه المرقي العقاري الملتزم بقواعد المهنة وأخالقياتها وينفذ التزاماته التعاقدية، وال 
نعتبرها عائق غير مشجع لإللتحاق بالمهنة إنما هي حجة يدفع بها كل من يحتال لعدم تطبيق القانون، 

ال تبقى حبرا غير أن تنفيذ هذه الجزاءات على أرض ا لواقع تقتضي تفعيل رقابة مستمرة ومحايدة، وا 
على ورق ما لم يتم اكتشافها ومتابعة مخالفيها، والسنوات القادمة هي التي ستكشف عن فاعلية هذه 

ن كان المرقي العقاري سيبتكر أساليب  70-66الجزاءات في ردع المخالفين ألحكام القانون رقم  وا 
 انون. للتهرب من تطبيق هذا الق

نقترح في األخير تقرير عقوبات تأديبية أخف تتنوع بحسب جسامة الخطأ يقررها مجلس تأديبي 
تراكات و مبلغ الضمان و الحمان من االمتيازات الممنوحة في اطار شمثل الزيادة في مبلغ اال محايد

لمتعاملين      ، مع منح في بعض الحاالت التي يمكن إصالحها دون إحداث ضرر بابيع السكن الترقوي
نذاره بتطبيق العقوبة التأديبية أو اإلدارية في  والمتعاقدين مع المرقي العقاري أجل لتسوية وضعيته وا 

لنخفف من شدة العقوبات اإلدارية التي  ،بتصحيح وضعيته وفي حالة تكرار المخالفة التزامهحالة عدم 
 .رية و مركزه المالي بصفته تاجراالتي قد تضر بسمعته التجاأخفها السحب المؤقت لإلعتماد و 

المقررة لمسؤولية المرقي العقاري سواء  ةالمتشتتنرى ضرورة توحيد النصوص القانونية  و
السيما بالنسبة  بصفته تاجرا أو صاحب المشروع المسؤول على عملية اإلنجاز أو بائع للسكن الترقوي،

 بصفة دائمة، 76-60ة في القانون رقم ونستحسن تعميم العقوبات المقرر  ،لمخالفة عقود التعمير
              وتوحيد العقوبات الجزائية المقررة لمخالفة التأمينات اإللزامية بين قانون التأمين وأحكام القانون 

واإلحالة إلى أحكام التأمين فيما يخص التأمينات اإللزامية على المسؤولية المدنية  ،70-66رقم 
 المهنية والعشرية.  
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 خالصة الباب الثاني
ق اقتناء العقار وهو طور رع حاول أن ينوع في طر شنخلص من الباب الثاني أن الم           
عقد حفظ  إبرامروع قبل تجسيده، فإذا اختار المرقي العقاري شو تسويقه حتى وهو م االنجاز

التزم صاحب حفظ الحق بدفع  الحق،امتنع عن قبول أي تسبيق أو دفع قبل تحرير عقد البيع بالمقابل
تسبيق في حساب خاص بإسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة حتى يضمن عدم تصرف 

هر كحد أقصى إثر شغال البناء على حسابه، وبعد ثالث أشالبائع فيه، والتزم المرقي العقاري بإنهاء أ
تحرير عقد البيع مقابل دفع سعر البيع االستالم المؤقت للبناية أو جزء من البناية المحفوظة  يلتزم ب

 مع تحرير التسبيق لفائدته مخصومة من الثمن.
ويعتبر دفع التسبيق مقابل تحرير عقد حفظ الحق ضمان للبائع في حالة استعمال الحاجز           

 إيجادفي  كالشإالمقابل لحق التراجع وما يسببه للبائع من  ٪60حق العدول ليقتص من هذا المبلغ 
ن كنا نستبعد ذلك لكثرة الطلب على السكن،غير أن الم رع لم يفرق بين العدول شمتعاقد آخر، وا 

رع الفرنسي،وقضى بفقدان هذا الجزء حتى ولو كان شروعة كما فعل المشروعة  أو غير مشألسباب م
لمبلغ  أو لوقوعه في عجز مالي أو عدم تسديده التزاماتهالمرقي العقاري على تنفيذ  لتقاعسالعدول 

روط ومواصفات عقد البيع شالقرض والتنفيذ على العقار محل االنجاز، أو عدم رضا المتعاقد على 
 النظر في هذه النقطة.  إعادةعقد حفظ الحق، ومن هنا وجب  إبرامالذي لم يتفق عليها عند 

البيع، فالعقد رع لم يفرق بين االلتزامات التي يرتبها عقد حفظ الحق وعقد شكما أن الم            
بالتسليم الذي يرتبه عقد البيع الذي يتضمن التزام بنقل الملكية وتسليمها  األول ال يمكن أن يرتب التزام

خصية تتمثل في التزام المرقي العقاري شللمقتني، ولهذا نرى أن عقد حفظ الحق يرتب سوى التزامات 
خص شم التصرف في هذه الملكية لبحجز البناء أو جزء من البناء لفائدة صاحب حفظ الحق وعد

روط المتفق عليها، وبتحرير عقد البيع خالل األجل شآخر، ومواصلة البناء بما يطابق مواصفات وال
عقد البيع بما يتضمنه  إبرامالقانوني المحدد بعد تسلم المؤقت لمحل العقد، ونقترح تبليغ الحاجز قبل 

حق له ، البائع واستغالل حاجة المتعاقد  ةلمغاالفقته العقد وبسعر البيع النهائي، فإذا ثبت عدم موا
 العدول دون خسارة أي مبلغ من التسبيق المدفوع.
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مطابق لعقود التعمير ولمواصفات العقد المتفق  أما عقد البيع فهو يرتب التزام بتسليم الملكية         
وضمان إدارتها لمدة سنتين يضاف تركة شعليه في عقد حفظ الحق، وبتبيان النظام القانوني للملكية الم

التي   70-66من القانون رقم  98إليها أثار عقد البيع بعد اإلنجاز المنصوص عليها في المادة 
ري،غير أننا نستحسن شتتمثل في ضمان حسن اإلنجاز والسير الحسن لعناصر التجهيز والضمان الع

 98القانون ويحيل لنص المادة  من نفس 00رع ترتيب هذه اآلثار في نص المادة شأن يوضح الم
المذكورة أعاله، حتى يكون الربط بين مختلف األحكام القانونية وال نكتفي بآثار عقد البيع طبقا للقواعد 

 العامة.
أما الطريقة الثانية لتسويق العقار محل اإلنجاز التي تجيز االستفادة من دفعات المقتني هي          

طرق الدفع المتفق عليها وفقا للنسب  باحترامأنها تقيد المرقي العقاري  عقد البيع على التصاميم،غير
من سعر  ٪ 97المقسمة على مراحل اإلنجاز المحددة قانونا ولحاالت المراجعة مع عدم تجاوز نسبة 

نسبة مرتفعة لغالء ثمن السكن فقد يعجز المقتني عن دفعها ويفسخ العقد،لهذا  اعتبرناهاالبيع والتي 
ن تحدد تحت رقابة هيئة مكلفة بذلك بناء على تغير في تكلفة البناء بعد التأكد من تحقق فضلنا أ

الحاالت الموجبة لهذه الزيادة منعا من تعسف البائع في تقريرها، كما أن أسعار مواد البناء قد تعرف 
حالة لم تكلفة البناء، وعلى هذا األساس قد يخفض في سعر البيع لكن هذه الفي  نقصمما ي انخفاض

تراعى ألن البائع يهدف لتحقيق الربح كما نرى أن الزيادة يجب أن تراعي أيضا السعر التجاري 
 المتداول .

رع على عجز المقتني عن دفع قسطين متتاليين فسخ العقد متجاهال لباقي الحلول شرتب الم          
عملية اإلنجاز احترام اآلجال المتفق وهذا لتطلب  ،القانونية في منح أجل إضافي أو التنفيذ على أمواله

رط شعليها ومراعاة لصفته التجارية مما يقضي السرعة في دفع هذه األقساط،ونستحسن توضيح ال
الجزائي في حالة عدم الدفع ليستبقي المرقي العقاري القسطين المستحقين بعد خصمها من األقساط 

ن كنا نفضل أن يكون الالسابقة ليبن أن للفسخ أثر رجعي بخالف من يعتبره أن رط شه عقد زمني، وا 
الجزائي يطبق بالنسبة لكال الطرفين في حالة عدم تنفيذ التزاماتهما التعاقدية تمثل نسبة معينة من سعر 

 رع المغربي.شالبيع كما فعل الم
نهائه خالل األجل المحدد                 ليستحق المرقي العقاري هذه الدفعات عليه انجاز العقار وا 

االنجاز ميدانيا من قبل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ليستحق دفع  إنهاءلذلك، ونقترح معاينة 
القسط المقابل لذلك، ومطابقة البناء لعقود التعمير وفي حالة وفاة المرقي العقاري دون مطابقة البناء 
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المطابقة يلتزم الصندوق بإعادة  يلتزم الصندوق بالمطابقة وفي حالة هدم البناء أو جزء من البناء لعدم
ييد بتعين مرقي عقاري آخر مع تحمل مصاريف ذلك، وفي حالة استحالة ذلك يسترجع األقساط شالت

 المدفوعة مع حق المقتني بطلب تعويض من ورثة البائع بصفته دائن للبائع المتوفى.
ز والسير الحسن لعناصر التعرض واالستحقاق وضمان حسن االنجاعدم بعد التسليم يضمن          

التجهيز خالل المدة المحددة في العقد وااللتزام بإصالح كل العيوب المتحفظ عليها بما فيها عيوب 
فال يمكن التنبوء بمدتها  ،ركة،غير أننا ال نوافق على تحديد مدة اإلصالح مسبقا في العقدشالملكية الم

األطراف وفي حالة  باتفاقهذا نفضل تحديده التي تستغرق وقت بحسب درجة العيب المتحفظ عليه، ل
الخالف ممكن اللجوء إلى خبير مختص يقدر ذلك، مع حق المقتني رفض التسليم لحين إصالح هذه 

ويمكن في هذه الحالة  رقي العقاريالعيوب  وفي حالة تماطله يسمح للمقتني القيام بذلك على نفقة الم
 رع الفرنسي بذلك.شا سمح الماألخذ من مبلغ القسط األخير المستحق مثلم

رع شكما أن تحرير محضر التسليم المثبت للحيازة ال يتمم عقد البيع كما نص على ذلك الم          
        الفقرة الثانية بحذف كلمة  00الجزائري وكأنه عقد ناقص األركان، ولهذا نقترح تعديل نص المادة 

ويلتزم المرقي العقاري بتحرير محضر التسليم »النص  وبدلها ،«يتمم عقد البيع على التصاميم...» 
 «.يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق...

وفي حالة مخالفة التزاماته التعاقدية والمهنية المرتبطة ببيع السكن الترقوي فإنه يخضع             
بالتأمين عليها قبل رع ألزمه شألحكام المسؤولية التقصيرية والعقدية طبقا للقواعد العامة،غير أن الم

حتى ال يدفع قسط التأمين دون جدوى في حالة  ،الحصول على االعتماد والمفروض أن يكون بعد ذلك
لزام المتدخلين في البناء شرفض اعتماده، ويلتزم بالتأمين على أ غال البناء من المسؤولية المدنية وا 

والمراسيم  70-66القانون رقم  مأحكارع لم يتطرق لها ضمن شوالمالحظ أن الم ،بالتأمين عليها
من التأمينات اإللزامية في  المنظمة له ولم يحيل إلى أحكامها في قانون التأمينات بالرغم من اعتبارها

رية لهذا القانون، وعند دراسة أحكام هذه شالبناء، كما لم يحيل عند تطرقه ألحكام المسؤولية الع مجال
من إصالح موجبة لها كما كانت في القانون السابق حتى نضالمسؤولية فضلنا لو عمم في العيوب ال

رع شصالبة البناء وتفادي التهدم لما يوفره من وقت ومال،  وحيث أن الم والعيوب المهددة بمتانة 
كل التناقضات وتحين  إزالة اتجه لتوسيع مجال المسؤولين فعليه توحيد أحكامه بناء على ذلك  و

 الخاصة. لقواعدل االقواعد العامة وفق
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خالفا للقوانين السابقة ضبط هذه االلتزامات بقواعد آمرة تحت ترتيب عقوبات إدارية وجزائية         
ملت كل من عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، وأقل شدد في أحكامها والتي شاتصفت بت

 إفالسههر شع ديونه و ، وهذا قد يؤدي لتوقفه عن دفاالعتمادعقوبة إدارية تتمثل في السحب المؤقت 
بصفته تاجرا وعدم قدرته على مزاولة المهنة ومن هنا وجب التنويع في العقوبة وتخفيفها بحسب جسامة 

كل خطأ حتى ندرجه ضمن عقوبة السحب شالمخالفة، ونحن نعتبر وفاة المرقي العقاري وعجزه ال ي
 .لالعتمادالتلقائي 
اوح بين دفع غرامات مالية والحبس في بعض الحاالت حسب أما العقوبات الجزائية فكانت تتر          

درجة خطورة إخالله بااللتزام المطلوب تنفيذه من المرقي العقاري،وهذا قد يقف عائقا في وجه من تعود 
اط دون ضبط سلوكه وفقا للقواعد المنظمة شعلى هذه التجاوزات وليس له القدرة على ممارسة الن

مثل هذه العقوبات لردع هذه الفئة وفتح المجال فقط لمن لهم القدرات  للمهنة،إال أن المنطق يفرض
المهنية والمالية واألخالقية لممارسة هذه المهنة، وتبقى حقوق الدفاع ممنوحة للمرقي العقاري المتهم  

كل فدرالية تحرص على حماية حقوق كل مرقي عقاري متابع قضائيا، ولهذا ال نعتبر شوهنا يجب أن تت
ن كنا ال نوافق على العقوبات اإلدارية هذه ال قواعد تقف أمام ممارسة هذه المهنة وهذا النوع من البيع وا 

ألنه يفترض في المرقي العقاري أن يكون أول من يحرص على أخالقيات وقواعد المهنة، غير أن هذا 
ألن الهدف  ال يمنع من منح فرصة للمرقي العقاري لتصحيح أخطائه التي لم تبلغ حد من الجسامة،

 المرقي العقاري. توقيع العقوبة علىالصحيح وتصويبها أكثر من  لالتجاههو توجيه المهنة 
المتعلقة بمخالفة عقود  60-76نقترح تعميم العقوبات المؤقتة المحددة في القانون رقم  و           

نون العقوبات وقانون وقا 70-66وجعلها دائمة، وتوحيد العقوبات المحددة في القانون رقم  التعمير
 التأمينات.
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 الخاتمة:
اط الترقية العقارية بصفة عامة وبيع السكن الترقوي بصفة شعرفت المنظومة القانونية لن 

رع وعدم استقرار، وسرعة تعديل، وكل قانون يصدر مرتبط سريانه بتجربة شخاصة تذبذب في إرادة الم
       االت عملية أو منازعات قضائية تظهر عدم نجاعته كشتطبيقه على أرض الواقع وما يرتبه من إ

زالة غموض شله في ضبط هذا النشف و اط، وطول إصدار المراسيم التنظيمية تؤخر تطبيق القانون وا 
النصوص القانونية، حتى بعد إصدارها تبقى هناك أحكام قانونية غامضة وتخرج عن القواعد العامة 

د القضائي غائب وال يمارس دوره في إزالة هذا الغموض أو إبراز اكل قانونية، واالجتهاشوتثير م
 الثغرات  القانونية،  وهذا الذي صعب علينا البحث في هذا الموضوع.

مما أوقعه في  تراكيشاالاطات الترقية العقارية في ظل النظام شرع من نشبعدما ضيق الم 
           االقتصاديطات بحسب التوجه للنظام اشعجز عن تلبية الطلب على السكنات، اتجه لتوسيع هذه الن

الحر، وبعدما كان يسمح بحجز العقار وهو طور االنجاز ليضمن المتعاقد عدم مزاحمة الراغبين في 
أصبح يجيز ببيعه حتى قبل انجازه في ظل المرسوم ، 70-68اكتساب هذا السكن في ظل القانون رقم 

مان تملك سكنه بالتدريج مع تطور مراحل االنجاز لكي يسمح للمقتني بض 70-80ريعي رقم شالت
ويسهل له الدفع بالتقسيط طبقا لما هو محدد في عقد البيع على التصاميم،غير أنه بعد صدور القانون 

رع إلعادة الجمع بين العقدين،بحيث منح المرقي العقاري الخيار بين االستفادة شاتجه الم 70-66رقم 
برام عق روعه شد البيع على التصاميم أو اللجوء إلى طلب قرض بنكي لتمويل ممن دفعات المقتني  وا 

برام عقد حفظ الحق الذي  حتى يضمن عجز المقتني عن دفع األقساط الواجبة في تاريخ استحقاقها وا 
يسمح في نفس الوقت للحاجز بضمان حجز العقار وهو طور االنجاز مقابل دفع تسبيق ال يستفيد منه 

عند عدول صاحب حفظ الحق الذي قد يختار حق التراجع عن ٪ 60بنسبة  المرقي العقاري إال
رع اقتبس شالسكنات، والمالحظ أن الم ن على المرقي العقاري تسويق هذهالتعاقد، وكال الطريقين يسهال

اء الذي يقترب إلى أحكام البيع شهذين الطريقين من القانون الفرنسي الذي نص على البيع تحت اإلن
 به إلى حد ما عقد حفظ الحق.شم والبيع المؤجل الذي يعلى التصامي

اريع المسجلة في إطار عقد حفظ الحق على مستوى الصندوق شغير أنه عمليا وبالرجوع للم 
ألن أغلب المرقين  عدد قليل جدا مقارنة مع عقد البيع على التصاميم، إلى حين إيداع الرسالة،
لمقتني لطول إجراءات تحصيل مبلغ القرض المقسم على اريعهم بأموال اشالعقارين يفضلون تمويل م
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ثبات طالب القرض احترام ألجال اإلنجاز            مراحل االنجاز، ولتطلب البنك وثائق إدارية وضمانات وا 
 و اللتزاماته القانونية، لكن المرقين العقارين الذين ال يلتزمون بذلك ينفرون من هذه الصيغة.

بالبناء وبيع السكن  بالتزامهسكن الترقوي في كال العقدين يلزمان المرقي العقاري عليه بيع ال و        
ن كان هذا البيع يقوم على الثقة واالئتمان كونه يندرج ضمن األعمال          المنجز للمقتني، وا 

غير أنه ينطوي على مخاطر حيث يتعاقد المتعاقد على محل غير موجود وقت العقد يلتزم  التجارية،
لمرقي العقاري بإيجاده خالل أجل معين والمرتبط وجوده على تنفيذه اللتزامه باالنجاز طبقا لما أتفق ا

رع على توفيره شعليه، ولهذا هو بحاجة لضمانات خاصة تخرج عن القواعد العامة، وهذا ما حرص الم
 للمقتني.
لهذا البيع، وعدم نجاعته في غير أن تطبيق القوانين السابقة أظهرت ضعف األحكام المنظمة          

ردع بعض المرقين العقارين الذين تفننوا في التهرب من تطبيق القانون والخروج عن أخالقيات المهنة         
 وقواعدها بما يخالف مبدأ الثقة واالئتمان في المعامالت التجارية.

ق،ونحن نعتبر القانون رقم رع من خالله تدارك نقائص التنظيم السابشكل تنظيم يحاول الم          
أحسن في إعادة ضبط التزامات المرقي العقاري بما يضمن حقوق المتعاقد معه،بأن نظم  66-70

اطات الترقية العقارية حيث فرض شخص القائم بنشقواعد المهنة وأخالقياتها بدء بحسن اختيار ال
رط شلمهنية بعدما تنازل عن المرقي العقاري واكتفى بإثبات المؤهالت ا العتمادروط منطقية شال

اط وليس عنده خبرة شالمؤهالت العلمية بالرغم من أهميتها، خاصة لمن لم يسبق له ممارسة هذا الن
مسبقة، وترك تقدير هذه المؤهالت للجنة االعتماد،كما ألزمه بالتسجيل في السجل الوطني للمرقين 

مه باالنتساب إلى صندوق الضمان والكفالة اريع الوهمية،كما ألز شكل المشالعقارين للقضاء على كل أ
المتبادلة بعدما كان اختياري بهدف المساهمة في تكوين موارد الصندوق وتفعيل الرقابة على المرقي 
العقاري الذي كان يتهرب منها سابقا، غير أن هذه الرقابة ال تكون فعالة إن لم تكن محايدة وبالرجوع 

 ن المنخرطين منتخبين لتسييره.كل من مرقيشلتكوين الصندوق فهو يت
نوع في طرق الرقابة فلم تعد تقتصر على رقابة الصندوق للمرقين العقارين المنخرطين  و           

واللجنة الوطنية للرقابة بل دعمها بالرقابة التي تمارسها السلطات المختصة في منح عقود التعمير 
،كما تأخر في المنازعات المطروحة أمام القضاء سويةتدعيمها بالرقابة القضائية من خالل ت و التقنية

تها،غير اء المجلس األعلى للمرقين العقارين الذي يسهر على مراقبة احترام قواعد المهنة وأخالقياشإن
لهذا نرى الدور  ، لم يبين كيفية تدخله إلى حين اصدار المراسيم التنظيمية  أنه أحسن في تكوينه، لكن
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أة لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران المكلفة بمعاينة المخالفات وتطبيق شلمنالذي تلعبه اللجنة ا
 .كيلتهاشالعقوبات اإلدارية أكثر فعالية في رقابة المرقي العقاري كونها محايدة في ت

اط الترقية العقارية شرع المرقي العقاري بالتعهد بتطبيق القواعد المنظمة لنشكما ألزم الم         
لقانون التجاري بصفته تاجرا،والقيد في السجل التجاري،غير أنه خالف القواعد العامة حيث وقواعد ا

سنة رغم ما تقوم عليه هذه األعمال من ثقة وائتمان تخالف األهلية الالزمة  90ترط بلوغه سن شا
بما يخالف  اطات محددة قانوناشكال الترقية العقارية والتقيد بنشلممارسة األعمال التجارية، وألزمه بأ

الحرية في المعامالت التجارية، كما أخضعه لاللتزامات المترتبة على التجار وألحكام اإلفالس والتسوية 
القضائية، غير أنه منح مقتني العقار على تصاميم في هذه الحالة امتياز من الدرجة األولى، ليحل 

مرقي العقاري المفلس، ونحن الصندوق محله في المطالبة بهذا الحق بصفته ضامن لاللتزامات ال
 رة بعد امتياز العمال األجراء الذين فقدوا أجرتهم وليس فقط مدخراتهم.شنفضل ترتيب هذا االمتياز مبا

رع حرصا على إلزام المرقي العقاري بالحفاظ على سمعته شكل هذه اآلليات وضعها الم           
لحة للسكن، من خالل عدم تضليلهم المهنية، وعدم استغالل ضعف المتعاقدين وحاجتهم الم

عالمهم بالمعلومات التي ال تعكس واقع السكنات المسلمة لهم واالتفاق المسبق  باإلعالنات الكاذبة وا 
رع لم يكتفي بتنظيم التزاماته التعاقدية واهتم بتنظيم التزاماته السابقة للتعاقد ولم شبينهم، وحسنا أن الم

 قيات المهنة.يتركها للقواعد العامة أو ألخال
لكون بيع السكن الترقوي يتطلب التزام المرقي العقاري بعملية االنجاز لفائدة مقتني هذا            

السكن أو حاجزه، فإن على المرقي العقاري القيام بكل اإلجراءات القانونية والمالية واإلدارية والتقنية 
لتزم باقتناء الوعاء العقاري وتهيئته بما يتناسب روعه، حيث يشرع باإلعداد لمشالالزمة، ولهذا يلزمه الم

 روع والتصاميم المبرمجة.شمع حجم الم
رع بالحصول على أوعية شالمرقي العقاري يبحث على سعر معقول للعقار، ولهذا سمح الم           

  دعمة عقارية تابعة ألمالك الوطنية الخاصة بحيث يتم التنازل عن هذه األوعية بالنسبة للسكنات الم
، أما غير المدعمة سمح بإبرام عقد االمتياز الذي االجتماعيأو ما يطلق عليها بالسكنات ذات الطابع 

ينقل حق االنتفاع دون الملكية،غير أن كيفية تطبيق هذا القانون صعب كون بيع السكن الترقوي 
نتقال الملكية وعلى أي يقتضي نقل الملكية للمقتني،كما لم يبين من يلتزم بدفع مبلغ اإلتاوة عند ا

 قبل إصداره.  رع التفكير في طرق تطبيق القانونشأساس، وهنا كان على الم
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الترقية العقارية التجارية وأعاد التعامل  9760رع استثنى في قانون المالية لسنة شلهذا الم          
          روط المحدد شدفتر الالقابل لتحويل إلى تنازل بمجرد إنهاء عملية اإلنجاز طبقا ل االمتيازبعقد 

قانونا، غير أنه لم يوضح المقصود من ترقية العقارية التجارية وبالرجوع ألحكام المنظمة لعقد التنازل 
وعليه كل ما يخرج عن هذا التحديد يعتبر ترقية  االجتماعيرع حدد العمليات ذات الطابع شفإن الم

من  االجتماعيالترقية العقارية ذات الطابع  استثناءسيم أو عقارية تجارية،  ولهذا نقترح تحديد هذا التق
ن كنا  االمتيازتطبيق عقد  القابل لتحويل إلى تنازل واإلحالة إلى األحكام المنظمة لعقد التنازل، وا 

نفضل استثناء الترقية العقارية التي تقتضي نقل الملكية لفائدة المقتني دون تميز بين الترقية العقارية 
، و يبقى هذا العقد يقوم على مخاطر أو المدعمة وغير المدعمة االجتماعيبع التجاري أو ذات الطا

، مما يطرح إشكالية إتمام روط و فسخ عقد االمتيازشفي حالة عدم احترام المرقي العقاري لدفتر ال
     اإلنجاز و نقل الملكية للمستفدين من هذه السكنات و نص على إمكانية تدخل صندوق الضمان    

 و الكفالة المتبادلة و المفروض أن تدخله في هذه الحالة يكون إلزامي بصفته ضامن إلتمام اإلنجاز.
كما يلتزم المرقي العقاري بأن يتعهد بتمويل عملية االنجاز إلى نهايتها،وكل توقف قد            

مان والكفالة روعه لدى صندوق الضشهر إفالسه، ولهذا يلتزم باكتتاب ضمان على مشيعرضه ل
المتبادلة في الترقية العقارية،الذي يلتزم بضمان عدم تنفيذ المرقي العقاري لإللتزاماته في حاالت 

روط العامة والتي من ضمنها حالة إفالسه،ليضمن استرداد التسبيقات في شالضمان المحددة في ال
د األموال المدفوعة من حالة عدم وضع األساسات،أما بعد وضعها يضمن له إتمام اإلنجاز في حدو 

قبل المقتني، وهنا وجب التوضيح في نصوص القانونية أن على المقتني أن يدفع باقي األقساط للمرقي 
العقاري المعين مكان المرقي العقاري المتخلف عن تنفيذ التزامه،حتى يتم االنجاز إلى نهايته بما يوافق 

يف إتمام االنجاز فعلى أي أساس يتحمل أخطاء طموحه ،غير أننا ال نوافق أن يتحمل المقتني مصار 
 المرقي العقاري المتخلف ؟ .

المفروض على الصندوق أن يتحمل هذه المصاريف بصفته كفيل يأخذ من مبلغ الضمان          
المدفوع، ثم يرجع على المرقي العقاري المتخلف عن تنفيذه اللتزامه بما أنفق، ألننا نسأل ما فائدة دفع 

تراكات إن لم تستغل في ضمان المرقين العقارين على أساس أن له طابع شضمان واالمبالغ ال
 تعاوني؟.

كما ال نعرف ما هو األساس القانوني الذي يلتزم فيه المرقي المعين من قبل الصندوق بإتمام          
ع جديد مع ترط اكتتاب عقد بيشاالنجاز مكان المرقي العقاري المتخلف عن التنفيذ، والصندوق ال ي
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المرقي العقاري المعين حتى ال يحمل المقتني مصاريف إضافية، لكن ما هو العقد الذي نستند إليه 
رع إيجاد حلول لهذه النقاط ونقترح على األقل إبرام عقد شلمطالبة هذا المرقي بتنفيذ التزاماته ؟،على الم

 مع هذا المرقي العقاري.روط شأو دفتر المقاولة 
رع بتنظيم العالقة بين المرقي العقاري والمقتنين، لكن لم ينظم عالقته مع المتدخلين شالم اهتم         

في عملية االنجاز واكتفى بإلزامه بالتعاقد مع المقاولين والمهندسين وترك تنظيم العالقة بينهم للقواعد 
 المهندس. العامة، ونحن نفضل إلزامه بالتعاقد مع مكاتب الدراسات كونها تضم كل اختصاصات

على المرقي العقاري أن يحرص عند إعداد التصاميم وتجسيدها احترام مخططات التعمير                 
والقواعد العامة للتهيئة والتعمير وأن يمارس حقه في البناء دون اإلضرار في البيئة مع الحرص على 

اقية تحافظ على البيئة لكن هذا قد اء سكنات ر شالجمال العمراني، ومحاولة إدخال الطاقة المتجددة إلن
لى اليوم المرقي العقاري  يرفع من تكلفتها، وبالتالي ال يمكن تسويقها إال ألصحاب الدخل المرتفع، وا 
ليس له اإلمكانيات والتجهيزات النجاز هذه السكنات،ولهذا وجب التفكير في تكوين متخصصين في 

 جيع عملية انجاز مثل هذه السكنات الراقية.شة لتمجال الطاقة المتجددة وتقديم المساعدات الملي
غال طبقا للرخص المتحصل عليها، غير شكما يتقيد بعقود التعمير المستخرجة ومطابقة األ            

أن المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم ال يعتبر المالك ألن الملكية تنتقل للمقتني بالتدريج 
عاء العقاري محل االنجاز، ولهذا يجب النص على أن المرقي العقاري يحتفظ وأول ما ينتقل له هو الو 

ع المقتني من التدخل في روع لتكون له الصفة في استخراج عقود التعمير ويمنشبصفة صاحب الم
 .نجازعملية اإل

قد  و أما عالقة المرقي العقاري بمقتني السكن الترقوي تختلف حسب العقد المبرم بينهما،             
رع حق الخيار للمرقي العقاري بين عقد حفظ الحق والبيع على التصاميم بحسب طريق شمنح الم

التمويل الذي يعتمده كما سبق تبيانه، فإذا فضل إبرام عقد حفظ الحق امتنع عن أخذ أي مبلغ مالي إال 
برام عقد البيع ليدفع الثمن كامال، ويتم تحرير التسبيق المحفوظ لدى  بعد تنفيذ التزامه بإتمام اإلنجاز وا 

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ليحتسب مع سعر البيع، لتنتقل الملكية لفائدة الحاجز ويلتزم البائع 
خصية بخالف ما شبتسليمها خالل األجل المتفق عليه، ولهذا عقد حفظ الحق ال يرتب سوى التزامات 

رتب االلتزام بالتسليم بموجب هذا العقد فحين  الذي 70-66من القانون رقم  90تضمنته نص المادة 
تركة لمدة سنتين شهر عقد البيع،إضافة لضمان تسير الملكية المشهو يترتب بعد انتقال الملكية بمجرد 

رع لم يحيل إلى هذه الضمانات شوضمان حسن االنجاز وسير عناصر التجهيز والمطابقة غير أن الم
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هادة المطابقة قبل تحرير عقد شترط إحضار شالقانون ولم ي من نفس 98المنصوص عليها في المادة 
 تراطها في كل بيع لعقار مبني.شالبيع بالرغم من أهميتها وا

رع لم ينظم شيعتبر هذا العقد من العقود التي تسمح بالتعاقد مع حق التراجع غير أن الم           
قد بالعربون،وبالرجوع إلى هذا العقد خيار هذا النوع من العقد في قواعد العامة إال عند تنظيمه لتعا

 العدول ممنوح لصاحب حفظ الحق فقط و ليس لكال المتعاقدين، يستعمله حالة تفضيله إبرام عقد 
          آخر، أوفي حالة تخوفه من عجز المرقي العقاري عن تمويل أو تسديد القرض أو ألي سبب 

 ٪ 60ه الحاجز إذا استعمل حق التراجع بل يقتطع منه التسبيق المدفوع ال يعتبر عربون يفقد آخر، و
لتعويض المرقي العقاري عن ضرر البحث عن متعاقد آخر، ولهذا فله أحكام خاصة ال تنطبق عليه 

فإذا عدل من ، أحكام التعاقد بالعربون الذي يعطي حق العدول لكال الطرفين خالل المدة المتفق عليها 
ذا عدل من عمال بنص  ،قبضه رده ومثله ولو لم يترتب عن العدول أي ضرر دفع العربون فقده وا 

 مكرر من القانون المدني. 09المادة 
المتفق عليه يوافق تكلفة  غير أن صاحب حفظ الحق يبحث عن تسلم مسكنه خالل األجل           
ائني المرقي ونوعه وعدم تصرف البائع في العقار المحجوز أو الحجز على هذا العقار من قبل د البناء

العقاري وغالبا يدفع التسبيق لتأكيد التعاقد كجزء من الثمن ومنح نفسه أجل لجمع مبلغ الثمن المتبقي 
 التراجع.ا إلرادته ألزمه بالتعاقد مع حق رع خالفشالمتفق عليه، وليس الستعمال حق العدول، لكن الم

لمالك فله التصرف في العقار المحجوز هر، ليبقى المرقي العقاري هو اشلهذا العقد ال ي           
ريع التونسي شريعات مثل التشخالفا لما اتفق عليه في عقد حفظ الحق، األمر الذي دفع ببعض الت

ن كان يحرمه من حق  بتفضيل إبرام وعد بالبيع ألنه يوفر حماية قانونية أكبر من عقد حظ الحق وا 
 العدول.

نية صاحب حفظ الحق في استعمال حق التراجع ألسباب رع لم يراعي حسن شكما أن الم           
رع الفرنسي، والتي تعود في الغالب لتقاعس المرقي العقاري عن شروعة مثل المشروعة أو غير مشم

روط التعاقد والثمن المتفق عليه، فإذا طلب فسخ العقد شتنفيذ التزاماته أو لتماطله في تنفيذها أو لتغير 
 .من مبلغ التسبيق ٪60خسر 
رع إلى عدم تقيد البائع في تحديد الثمن النهائي وفي طرق مراجعته، مما يفتح شاتجه الم و           

عليه بحجة زيادة تكلفة البناء غير المحسوبة من  اتفقالمجال لتعسف البائع بتقديره أكثر بكثير مما 
ه لهذا العقار، ولكل قبل، وقد يعجز صاحب حفظ الحق عن الدفع ليفسخ العقد ويضيع انتظاره وحجز 
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رع بحجة عدم استفادة المرقي العقاري من دفعات الحاجز، لم يمنحه الحماية شهذه األسباب نرى أن الم
 القانونية الالزمة، فغلب حماية مصلحة المرقي العقاري على صاحب حفظ الحق.

ترتبة على إخالل رع بمختلف النزاعات المشبخالف عقد البيع على التصاميم حيث تأثر الم          
دد في ضبط هذه االلتزامات بما يوفر شالمرقي العقاري بالتزاماته في ظل تطبيق القوانين السابقة،ف

رع حسب شالحماية الالزمة لمقتني هذا العقار الذي يدفع دفعات محددة وفقا لنسب قانونية حددها الم
تقسيط كل دفعة دون تجاوز النسب  تطور مراحل اإلنجاز تحسب من سعر البيع  التقديري، مع إمكانية

المحددة قانونا، وهكذا سمح للمرقي العقاري باالستفادة من هذه الدفعات لتمويل عملية االنجاز دون 
اإلخالل بطرق الدفع المحددة في عقد البيع، ويمكن له عند نهاية اإلنجاز بمراجعة سعر البيع دون 

ن ك ٪ 97تجاوز  نا نفضل تحديدها تحت رقابة هيئة مختصة ويمكن في الحاالت المحددة قانونا، وا 
إضافتها إلى مهام صندوق الضمان  والكفالة المتبادلة التي تتحقق من حاالت الضمان وتناسب نسبة 
الزيادة مع تغير في تكلفة البناء لنضمن أكثر عدم تعسف البائع في تقرير النسبة القصوى التي قد ال 

انخفاض أسعار مواد البناء والتي تخفض من تكلفة  ةرع لحالشي المتوافق تكلفة البناء، كما لم يراع
 البناء وسعر البيع المحدد في العقد بما يوافق مصلحة المرقي العقاري في تحقيق الربح.

كله رسمي ليحمي المتعاقدين من شترط عدم دفع أي مبلغ قبل اكتتاب عقد البيع في شكما ا 
لعقد حتى قبل البدء عملية االنجاز ووضع األساسات مما ينقل هر اشاحتيال المرقي العقاري، وقضى ب

الملكية لفائدة المقتني بقوة القانون، فتنتقل ملكية الوعاء العقاري وتؤجل نقل ملكية باقي األجزاء إلى 
حين إتمام إنجازها حسب المراحل المحددة لها، وعليه فإن الملكية تنتقل بالتدريج خالفا للقواعد العامة 

تجيز نقل الملكية لمحل غير موجود لكن تؤجل نقلها لحين تواجده مثل ما يتضمنه عقد حفظ التي 
        الحق، كما قسم انتقال الملكية على مرحلتين، ملكية الرقبة التي تنتقل بالتدريج لحين إتمام 

التسليم،  هادة المطابقة وتحرير محضرشاإلنجاز، وملكية االنتفاع التي ال تنتقل إال بعد استخراج 
(، وهذا يخرج (LPAإضافة إلى قيد التصرف لمدة خمس سنوات بالنسبة لبيع السكن الترقوي المدعم  

 أيضا عن القواعد العامة التي تعطي للمالك حق التمتع واالستعمال والتصرف.
 هذه الخصوصية تستلزم إلزام المرقي العقاري بالتزامات تختلف هي األخرى عن القواعد           

تمامه  العامة وأول التزام يقع عليه بعد تحرير العقد البيع هو إيجاد المحل من خالل االلتزام باالنجاز وا 
خالل األجل المحدد في العقد مطابقا لقواعد البناء والتعمير والمواصفات المتفق عليها، وتسليمها 

ي في هذه المرحلة يأخذ صفة غال من قبل المقاول، لهذا نعتبر المرقي العقار شللمقتني فور تسلم األ
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رع شروع، غير أن المشييد البناء لفائدة المقتني بصفته مالكا وليس صاحب المشالمقاول الملزم بالت
رع الفرنسي حدد في عقد الترقية شيعتبره رب العمل المسؤول عن االنجاز وبائع هذا العقار بخالف الم

العقاري المنجز للبناء والمقتني فال يعطي للمرقي  العقارية ثالث أطراف رب العمل وهو البائع والمرقي
العقاري صفة البائع وهذا ال يوافق الصفته التجارية التي تسمح له بإنجاز هذا العقار وبيعه بما يحقق 

 رع الجزائري.شإليه الم اتجهولهذا نستحسن ما  له الربح،
بإصالح العيوب الظاهرة أما بعد التسليم يتحمل المرقي العقاري تبعة الهالك،ليلتزم     

تركة، واكتتاب تأمين على مسؤوليته المدنية شالمتحفظ عليها على البناء وعناصر التجهيز والملكية الم
لزام كل متدخل بهذا التأمين،إضافة شالع رية ليضمن التعويض في حالة التهدم الكلي أو الجزئي وا 

لية االنجاز والتأمين عليها، من خالل اكتتاب لضمان المسؤولية المدنية المترتبة على عقد البيع أو عم
غال، ونقترح توحيد شعقد تأمين على مسؤوليته المدنية المهنية والمسؤولية المدنية على مكان تنفيذ األ

أحكام هذا التأمين واإلحالة إليها، فهي تندرج ضمن التأمينات اإللزامية الملزم بها كل من المرقي 
 ة االنجاز.العقاري والمتدخلين في عملي

تركة، غير شالمفروض بعد تسلم الملكية الجماعية من قبل المقتنون أن يديروا الملكية الم   
رع ألزمه بتبليغ نظام الملكية للمقتنين قبل التسليم، وبإدارتها لمدة سنتين بعد التسلم الملكية شأن الم

 لمكلفة بذلك.حتى يضمن المحافظة على هذه الملكية لحين تسليم إدارتها لألجهزة ا
مهما كان نوع العقد المبرم فإن المرقي العقاري ملزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية والمهنية، وفي حالة       

ثبوت المخالفة لهذه االلتزامات من قبل لجنة االعتماد يتعرض إلى عقوبات إدارية تتمثل في السحب 
فة، تضاف لعقوبة الهدم في حالة ثبوت عدم المؤقت أو النهائي أو التلقائي بحسب جسامة هذه المخال

 . جال رخصة البناء أو رخصة التجزئةالمطابقة ورفع الرسم العقاري في حالة عدم احترام أ
دتها بل قرر عقوبات جزائية لبعض شرع بهذه العقوبات بالرغم من شلم يكتفي الم و  

         من القانون  06إلى  88مواد االلتزامات في كال العقدين اعتبرها هامة وآمرة طبقا ألحكام ال
 تتراوح بين الغرامة والحبس. 70- 66رقم 

بالمقارنة بين العقدين نرى أن عقد حفظ الحق يوفر الحماية للمرقي العقاري أكثر من    
اريع شالمقتني رغم ذلك أغلب المرقين العقارين يفضلون صيغة البيع على التصاميم بالرجوع لعدد الم

مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، كون هذه الصيغة تسمح باالستفادة من  المسجلة على
بخالف عقد حفظ الحق فهو  ،دفعات المقتني تبعا لتقدم االنجاز ودعم المرقي العقاري في تمويل
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محروم من أي دفع تحت طائلة ترتيب عقوبات جزائية، والقرض يتطلب ضمانات ووثائق إدارية وقد 
ت تحصيل مبلغ القرض في الوقت المناسب،وفي السابق كان يسمح للمرقي العقاري أخذ تطول إجراءا

دفعات المقتني واالقتراض بموجب عقد البيع على التصاميم وكان يعاني المرقي العقاري من صعوبات 
في تمويل عملية االنجاز، فماذا إذا حرم من األقساط أومن طلب القرض؟، ولهذا نتوقع أن يكون هذا 

اريع شب كافي لتهرب من إبرام هذين العقدين إذا لم تيسر إجراءات تحصيل القرض ودعم هذه المسب
 مالية التي تقتصر فقط على السكن المدعم.التحفيزات الب

دد في فرض االلتزامات على المرقي العقاري والعقوبات المقررة في حالة شمهما كان الت و  
وال يجعل المرقي العقاري يتهرب من إبرام  اط بكل نزاهة،شالن المخالفة، فإن هذا ال يعيق ممارسة هذا

رع إلعادة الثقة في التعامل مع المرقي العقاري ورد شفهذه اآلليات وضعها الم هذا النوع من البيع،
االعتبار للمهنة، وايجابيات هذين العقدين اللتان تختلفان عن عقود البيع المعروفة في القواعد العامة 

اطين في نفس الوقت االنجاز والبيع  شاط يحفز المرقي العقاري لممارسته كونه يتضمن نشنتجعله أهم 
 ويسهل طرق التسويق.

رع حاول أن يوازن بين التزامات األطراف المتعاقدة عند بيع السكن الترقوي               شالرغم من أن المب
م ال تزال غامضة تحتاج لتوضيح          وحماية مقتني العقار قبل االنجاز، إال أن هناك بعض األحكا

وتناقضات يمكن إزالتها ونقائص عليه تداركها، وبحسب وجهة نظرنا التي قد تصيب أو تخطأ وبناء 
 الحلول القانونية التالية: إقتراح عليه حاولنا الخروج ب

تسجيل في بأن يكون ال 60-69الفقرة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  90تعديل نص المادة  -6
السجل الوطني للمرقين العقارين والتأمين على المسؤولية المدنية المهنية بعد صدور قرار منح 

اط إال بعد معاينة محل ممارسة المهنة وتثبت من قيده في هذا شاالعتماد، وال يمكن ممارسة الن
 .لالعتمادالسجل واكتتاب هذا التأمين تحت رقابة اللجنة المانحة 

مة المرقين العقارين المنتسبين للصندوق ضمن الموقع اإللكتروني لصندوق الضمان        إعالن قائ -9
ال يتعاقد مع مرقين والكفالة المتبادلة مع تحينها ليتمكن كل من يهمه األمر اإلطالع عليها حتى 

لزامه باإلعالن عن م عقارين وهمين اريعه الترقوية ضمن نفس الموقع ليسهل على كل راغب شوا 
الحرص أن تفعل رقابة ميدانية مستمرة ومفاجأة ومحايدة  ، معروع المناسبشالتعاقد اختيار الم في

لهذا نقترح أن يلعب التزاماته المهنية والتعاقدية،  اريع المرقي العقاري والتأكد من تنفيذشعلى م
بالتقارير التي  اريع ميدانيا وال يكتفيشصندوق الضمان والكفالة المتبادلة دوره في متابعة هذه الم
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روع من تطور مراحل اإلنجاز واستحقاق شيقدمها المرقي العقاري، ليتأكد من خالل زيارة موقع الم
القسط المقابل إلتمام كل مرحلة حسب جدول المحدد في العقد، مع معاينة ميدانية إلنهاء الكامل 

ريع شبه في الت خص المكلف من الصندوق كما هو معمولشغال بناء على محضر يحرره الشلأل
 الفرنسي حيث أن الرقابة تمارس من قبل مكاتب دراسات محايدة .

في السهر على الحفاظ على أخالقيات  المجلس األعلى للمرقين العقارين تدخل كيفياتتوضيح  -0
أن تتكفل العمل  و ،في المراسيم التنظيمية السيما فيما يخص القرارت المتخذة من قبله المهنة

مجلس تأديبي محايد يطبق عقوبات  اءشإن عتماد بالرقابة المستمرة والمحايدة، ولجنة منح اال
كاوى ش الستقبالمع فتح المجال  تأديبية تضاف للعقوبات اإلدارية التي تدرسها هذه اللجنة،

المتعاقدين مع المرقي العقاري بصفتهم األقرب والمتضررين من عدم تنفيذ هذه االلتزامات والبحث 
 سوية الخالف وديا قبل المطالبة بتسوية النزاع قضائيا.في طرق لت

التسريع في إصدار المراسيم التنظيمية ونقترح توضيح الطبيعة القانونية لصندوق الضمان والكفالة  -0
بما  70-66من القانون رقم  09المتبادلة والمهام اإلضافية المكلف بها، وتعديل نص المادة 

لثانية من نفس القانون بأن يدفع التسبيق باسم صاحب حفظ الحق الفقرة ا 90يوافق نص المادة 
في حساب مفتوح لدى الصندوق بما يفيد أنه يبقى في ملكية الحاجز وال ينقل الملكية للمرقي 
العقاري، وأن يودع في حساب في الخزينة العمومية مثل ما هو معمول به مع الموثق وال يودع 

، فهو مبلغ يدفع للصندوق لضمان عدم تصرف البائع فيه في حساب بنكي حتى ال يرتب فوائد
 .إذا استعمل الحاجز حق التراجع  ٪ 60ويقتص منه 

أجور العمال الذين فقدوا أجرتهم  امتيازبعد امتياز مقتني العقار على التصاميم نقترح أن يرتب  -0
 و في حالة ضمان  ،في حالة إفالس المرقي العقاري أو التسوية القضائية  وليس فقط مدخراتهم

مكان المرقي  المرقي العقاري المعينروط مع شنقترح تحرير عقد المقاولة أو دفتر الإتمام االنجاز      
ترط تحرير عقد بيع ثاني وتحميل المقتني شرع لم يشمدام الم العقاري المتخلف عن تنفيذ التزامه،

مطالبته بتنفيذ ما تبقى من مراحل دفع ما تبقى من أقساط الثمن، حتى يمكن للصندوق متابعته و 
رع ألنه لم شاالنجاز، ويتحمل الصندوق نفقات ذلك وال يحملها للمقتني كما نص على ذلك الم

تراكات ومبلغ الضمان لتغطية هذه شيخل بدفع األقساط المطلوبة منه، حيث يأخذ من مبلغ اال
 المصروفات بما يوافق النظام التعاوني للصندوق.
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ى شع في إجراءات تحصيل مبلغ القرض والتنويع بين البنوك التجارية واإلسالمية بما يتماالتسري-8    
روع شبالرّبا، ونقترح منح المرقي العقاري الحفاظ على صفة صاحب الم مع من ال يحب التعامل

ة في عقد البيع على التصاميم لتكون له الصفة للقيام بكافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية والمالي
 ألن الملكية تنتقل للمقتني.

جيع استخدام الطاقة شتوحيد النصوص القانونية المنظمة لقواعد البناء والتعمير واإلحالة إليها، وت -0
 المتجددة وبناء سكنات راقية وتكوين متخصصين في هذا المجال.

يخسر  روعة، فالشإعطاء صاحب حفظ الحق استرداد التسبيق في حالة فسخ العقد ألسباب م -6
من التسبيق المدفوع إذا كان العدول مثال نتيجة إخالل البائع لإللتزاماته أو عدم قدرة  ٪ 60مبلغ 

المقتني على دفع الثمن كامال إذا بالغ المرقي العقاري في مراجعته خالفا لما اتفق عليه في عقد 
ونحن  كسب،حفظ الحق، دون اإلخالل بحقه في طلب تعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من 

نفضل أن تكون مراجعة الثمن التقديري في حالة الخالف باللجوء إلى خبير مختص يقدرها 
كل ودي دون اإلخالل بدور القاضي في حالة رفع دعوى شبحسب الزيادة في تكلفة اإلنجاز ب

 قضائية. 
نفس من  98بإضافة اإلحالة على نص المادة  70-66من القانون رقم  00تعديل نص المادة  -8

هادة المطابقة قبل شترط شالقانون التي تتضمن أثار تحرير عقد البيع لعقار مبني،حتى نوضح ا
تركة في حالة شتحرير عقد البيع والتزام المرقي العقاري بضمان حسن اإلنجاز للبناء والملكية الم

 رية .شالبناية الجماعية وسير عناصر التجهيز وضمان مسؤوليته الع
رط جزائي موحد في عقد البيع على التصاميم يطبق في حالة مخالفة أحد طرفي شاالتفاق على  -67

هذا العقد لإللتزاماته القانونية بما فيها فسخ العقد لعدم دفع قسطين متتاليين،تحدد بمبلغ مالي مع 
رع المغربي، أو توضيح أن في حالة فسخ العقد شعدم تجاوز نسبة معينة مثل ما قضى به الم

دفعتين المستحقتين أن يقتص هذين القسطين من األقساط المدفوعة ويرجع باقي لعدم دفع ال
األقساط للمقتني بما يفيد أن للفسخ أثر رجعي حتى ال يعتبر عقد زمني مما يحرم المقتني من 

 استرجاع األقساط المدفوعة من قبله.
ط المستحق يختاره هذا منح حق التنازل لفائدة مقتني آخر في حالة عجز المقتني عن دفع القس –66

األخير أو البائع من القائمة االحتياطية التي يحضرها مسبقا لمثل هذه الحالة، وبهذا يضمن 
تسويق عقاره وعدم توقف مراحل تمويل عملية اإلنجاز كما كان معمول به سابقا عند بيع 
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ن قبل المقتني السكنات  التساهمية، ويتحمل المقتني المتنازل له تعويض األقساط المدفوعة م
برام عقد بيع آخر ويلتزم بدفع باقي األقساط األخرى وفقا  السابق ويتحمل مصاريف فسخ العقد وا 

ريع الفرنسي شلما هو محدد ومتفق عليه مع المرقي العقاري، وهذا الحل معمول به في كل من الت
 والمغربي.

تصاميم بتحرير محضر التسليم الذي عدم تعليق انتقال ملكية حق االنتفاع في بيع العقار على ال -69
هو واقعة مادية يمكن إثباتها بكل طرق اإلثبات،ونقترح تعليق الملكية على دفع الرصيد المتبقي 
الذي يكون بين يدي الموثق الذي اكتتب العقد والمثبت بموجب محضر والذي يثبت أيضا تسلم 

 العقار المنجز من قبل المقتني.
الذي ينص على أن يتمم عقد البيع  70-66لفقرة الثانية من القانون رقم ا 00تعديل نص المادة  -60

بتحرير محضر التسليم بحذف هذه الفقرة وتعديلها، ألنه عقد غير ناقص األركان حتى يتمم 
رط لالنعقاد، ونقترح النص على أنه يجب تحرير محضر التسليم المثبت لدفع شوالمحضر ليس 

يدي الموثق الذي اكتتب العقد وتسلم البناء محل اإلنجاز مطابق الرصيد المتبقي من الثمن بين 
ن كنا نستحسن إضافة هذه الفقرة مع نص المادة   من نفس القانون. 08لعقود التعمير المسلمة، وا 

تقرير حاالت ونسب المراجعة في عقد البيع على التصاميم نرى أن تكون تحت رقابة هيئة  -60
وتوافق نسبة المراجعة مع مقدار الزيادة في تكلفة البناء وال مختصة تتحقق من هذه الحاالت 

ألن المرقي العقاري يحتسب توقعه لزيادة تكلفة البناء في  ،٪ 97نكتفي بأن ال تتجاوز نسبة 
 تحديد سعر البيع عند التعاقد.

تحديد مدة اإلصالح العيوب الظاهرة وعناصر التجهيز مسبقا في عقد البيع أمر غير  -60
،ألن المدة تختلف بحسب جسامة العيب وما يتطلبه من وقت إلصالحه فقد يستدعي وقت منطقي

أطول مما اتفق عليه، ولهذا نقترح تحديد المدة عند التحفظ على العيب وفي حالة الخالف نلجأ 
ولمنع مماطلة في اإلصالح وتعسف البائع نقترح السماح  لخبير مختص يحدد المدة وديا بينهما،

      صالح العيب على نفقة المرقي العقاري الرافض لإلصالح أو المماطل في ذلك للمقتني بإ
ن كان التحفظ عند التسليم يقوم بإصالح بمبلغ الرصيد المتبقي من الثمن  أو مقصر وبدال عنه،وا 

رع الفرنسي شوما زاد يرده للمرقي العقاري وما نقص يرجع بقيمته عليه، وهذا ما أخذ به الم
 جراءات والوقت.الختصار اإل
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تركة كتغير في الجداول الوصفية ومخططات التجزئة أوفي رخصة البناء شعند تعديل الملكية الم -68
بما يخالف النظام القانوني المبلغ للمقتني وجب أخذ موافقة صريحة في حالة تغيير هذه الملكية 

على عيوب الملكية  أو تعديل لرخصة البناء،ويبقى من حق كل مقتني لبناءات جماعية التحفظ
تركة حتى بعد تسليم إدارتها لألجهزة المكلفة بذلك ألن المرقي العقاري كان مسؤول على شالم

 إدارتها والحفاظ عليها، حتى بعد انقضاء أجل ضمان هذه العيوب المحدد في العقد.
روع شالم توحيد أحكام التأمين على المسؤولية المدنية المهنية بصفته مرقي عقاري أو صاحب -60

المكلف باالنجاز،ليؤمن على مسؤوليته التقصيرية والعقدية وعلى مسؤوليته المدنية المترتبة على 
رع ولم يحلنا إلى أحكامها بالرغم من اعتبارها شغال، هذه األخيرة التي لم ينص عليها المشتنفيذ األ

 686،600،600،660 ،680تدخل ضمن التأمينات اإللزامية، ولهذا نقترح اإلحالة على المواد 
 من قانون التأمينات.

إلزام المرقي العقاري بتحرير محاضر التسليم مع المقاول المتمثلة في التسليم المؤقت والتسليم  -66
ري، بخالف شالنهائي اللذان لهما أهمية في احتساب مدة ضمان حسن االنجاز والضمان الع

يحدد تاريخ التسليم المؤقت أو النهائي رع الفرنسي الذي نص على المحضر القضائي الذي شالم
 قضائيا،  أو المحضر الضمني في حالة عدم تحرير المحضر وديا،ونحن نستحسن هذا الحل. 

دخال العيوب التي تهدد سالمة البناء              شتوسيع مجال الضمان الع -68 ري كما كان قبل التعديل، وا 
بلة لالنفصال،حتى نضمن إصالح هذه العيوب قبل ومتانته بما فيها من عناصر التجهيز غير قا

رية شنحن مع التوسيع في مجال المسؤولية الع ،وومالية أكبر حدوث التهدم ولتفادي خسائر مادية
الصانع إذا كان تدخله السبب في تهدم البناء مثل ما نص على ذلك  مسؤولية ونقترح إضافة

لزامهم بهذا رع الفرنسي،غير أننا ال نوافق على إدخال الشالم عمال والمتدخلين بصفة ثانوية وا 
ة المقاول التأمين ألنهم عمليا ليس لهم قدرات مالية لدفع قسط التأمين وهم يدخلون تحت مسؤولي

ري شتوحيد أحكام المرتبطة بتوسيع دائرة المسؤولين عن الضمان العو  ،أو المقاول من الباطن 
زالة التناقضات بين المادة  التي تعتبر المرقي العقاري مستفيد من  70-66ن رقم من القانو  08وا 

من المرسوم التنفيذي  07الفقرة الثالثة من نفس القانون والمادة  98فحين تعتبره المادة  ،الضمان
مسؤوال بالتضامن مع المتدخلين في عملية االنجاز، وهذا هو األصح، ويجب إعادة  60-69رقم 

 70-66من القانون رقم  00ني بما يوافق نص المادة من القانون المد 000تحين نص المادة 
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التي تبطل كل بند يستبعد أو يحصر تضامن المقاولين من الباطن مع المرقي العقاري، واإلحالة 
 من قانون التأمينات. 606إلى  المادة 

 تقرير عقوبات تأديبية أخف من العقوبات اإلدارية مثل الحرمان من بعض االمتيازات  -97
تراكاتة وفي مبلغ الضمان المدفوع لصندوق الضمان والكفالة شحة، زيادة في قسط االالممنو 

ريع التونسي،ألن أقل عقوبة إدارية تتمثل في السحب المؤقت شالمتبادلة،كما هو معمول به في الت
اط المرقي العقاري خالل المدة المحددة من اللجنة وقد يسبب هذا توقف عن شوبالتالي يتوقف ن

، مع منحه ولة المهنة من جديدهر إفالسه كونه تاجر وقد يعجز عن إعادة مزاشنه و دفع ديو 
فرصة إلصالح أخطائه مدام تعهد بذلك قبل فرض العقوبة اإلدارية إذا كانت مخالفته تمكنه من 

 تسوية الخطأ المرتكب. 
السحب  عدم ادخل حالة وفاة المرقي العقاري أو عجزه الجسماني أو العقلي ضمن عقوبات -96

صدار قرار بإنهاء ن ركة ذات شاطه وحل شالتلقائي النعدام الخطأ في جانب المرقي العقاري، وا 
اطها قائما شركائها فيبقى نشركة من نوع آخر ال تتأثر بوفاة أحد شخص الوحيد أما إذا كانت شال

 ركاء.شتحت مسؤولية باقي ال
على مخالفات التعمير لتكون  60-76تعميم العقوبات المقررة بصفة مؤقتة في القانون رقم  -99

مكرر من قانون العقوبات  006على نص المادة أيضا اإلحالة ، و  بصفة دائمة واإلحالة إليها
الالزمة لتالقي الحوادث،  احتياطاتهم أخذ المتعلقة بمعاقبة المرقي العقاري لعدالعدل و المتمم 

عدم توحيد نقترح ، اماته التجارية كما سبق تبيانهاوكذا للعقوبات المقررة في حالة مخالفته اللتز 
العقوبات الخاصة باإلخالل بالضمانات الواجب االلتزام بها والتأمينات اإللزامية، واإلحالة فيما 

المتعلق بقانون التأمينات  70-80من األمر رقم  660يخص هذه األخيرة إلى نص المادة 
بناء على ذلك، فال يعقل تقرير عقوبتين مختلفتين في  70-66من القانون رقم  00وتعديل المادة 

 حالة عدم االلتزام بهذه التأمينات.
من  00التي اكتفت باإلحالة على نص المادة  70-66من القانون رقم  00تعديل نص المادة -90

والمفروض أن  نون التي تقضي بإلزامية االنتساب لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة،نفس القا
من نفس القانون التي تنص على إلزامية اكتتاب ضمان على  00تحيل أيضا لنص المادة 

شاريع البيع على التصاميم لضمان إتمام االنجاز أو استرداد األقساط، وعليه كال الضمانين لهما م
 .و معاقبة المرقي العقاري جزائيا بنفس العقوبة ا وجب اإلحالة على كال النصينأهمية ومن هن

ن تأخر في ذلك، حيث شلقد أحسن الم       رع الجزائري عند إعادة تنظيم قواعد المهنة وأخالقياتها وا 
ائم خص القشاطات الترقية العقارية تنظيم األحكام القانونية المنظمة للمهنة وللشيفترض قبل تحديد ن
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دد في حالة مخالفة قواعدها   شروط االلتحاق بالمهنة والتشرع التيسير في شبها، وقد تعمد الم
وااللتزامات المهنية والتعاقدية، وهذا منطقي لدعم الثقة في التعامل مع المرقي العقاري بما يوفر 

 الضمان للمقتني.
رع على شااليجابية التي حرص الم من خالل دراستنا استحسنا الكثير من الجوانب القانونية      

ريعات األخرى، غير أنه ال تزال هناك بعض الجوانب القانونية التي تحتاج شتوفيرها وتفتقدها باقي الت
زالة بعض التناقضات والتسريع في إصدار باقي النصوص التنظيمية، وت جيع شلتعديل وتوضيح وا 

أسعار البترول وميزانية  انخفاضروري بعد اطات الترقوية أصبح ضشالمرقين العقارين لتمويل الن
 الدولة.

ف إن كان ضبط شو يبقى التطبيق العملي خير حكم لنجاعة هذا التنظيم القانوني، وسيك  
التزامات المرقي العقاري وقواعد المهنة يضمن حقوق المتعاقد معه، ويقضي على التجاوزات السابقة 

تبقى هذه النصوص حبرا على ورق ال تطبق في غياب رقابة  ويحفز على القيام بهذه المهنة النبيلة، أم
 مستمرة  ومسألة قضائية تضمن حسن تطبيق القانون.  

 
 
 
 

 تم بحمد اهلل و حسن عونه
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 .لبنان

، دار امنالثاألموال(، الجزء و ) حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  في شرح القانون المدني، الوسيط-22
 ، بدون سنة.ي، بيروت لبنانإحياء التراث العرب

الجزء  اسة،الحر و الوديعة و الوكالة و المقاولة و العقود الواردة على العمل  شرح القانون المدني،في  الوسيط-23
  .1914 ،، لبنانبيروت دار إحياء التراث العربي، لبنان بدون رقم طبعة، السابع،

ل التجارية، نظرية التاجر، المحل التجاري، القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري )األعما عبد-24
 .2211الشركات التجارية(، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 

 .مصر ،سنة، توزيع دار الفكر العربيو شرح أحكام البيع، بدون رقم طبعة أ، الناصر توفيق العطار عبد-25
ة السعادة، مطبع بدون رقم طبعة، قوانين العربية،الو األجل في االلتزام في الشريعة اإلسالمية  نظرية-21

 . 1978 ،مصر
عقد البيع في القانون المدني، بدون رقم طبعة، مطابع دار الكتاب العربي، مصر،  المنعم البدراوي، عبد-27

1912. 
 ،زائرالج موفم للنشر، قانون األعمال، النشر الثاني،و بن غانم، الوجيز في القانون التجاري  علي-28

2225.  
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النظرية العامة لإللتزام، ) مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري (، بدون ، علي سليمان علي-29
  .1998الجزائر،  ،رقم طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون

ون سنة، ة بدالمنقحو دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية المزيدة -32
 الجزائر. ،بن عكنون ديوان المطبوعات الجامعية،

 . 2211نظرية الحق، موفم للنشر،الجزائر، ،فياللي علي-31
 .2212الجزائر، للنشر،موفم  معدلة،و االلتزامات، النظرية العامة للعقد، طبعة منقحة –32
 .2212جزائر،ال للنشر،الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم  االلتزامات،-33
  .2222الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر  عمورة، عمار-34
 . 2214التزامات األطراف السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية مصر، فايزة برهامي، –35
، لسنة EDIKيع ابن خلدون، الثاني نشر وتوز زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري، النشر  فرحة-31

2223. 
ة العناصر الموضوعية الخاص أسبابه،و بحوث في القانون، )أحكام الطالق  ،بن شيخ آث ملويا لحسن-37

، دار نفيذ(مقدمات الت اإلدارية،و القواعد األساسية لنظرية اإلثبات في المنازعات المدنية  شركة،بعقد ال
 .2222هومة، الجزائر، لسنة 

 .2212 الطبعة الرابعة، دار هومة، في عقد البيع، المنتقى-38
  ةبدون رقم طبعة،المؤسسة الوطني عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري، شب،لع بن حامد محفوظ- 39

 .1992 ،للكتاب
                 لتوزيع،او النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر  التنظيم اإلداري، القانون اإلداري، ،الصغير بعلي محمد-42

 .2224عنابة، الجزائر،
 . 2225الجزائر، التوزيع،و دار العلوم للنشر  العقود اإلدارية،-41
 . 2225 ، الجزائر،اإلدارية بدون رقم طبعة،دار العلوم القرارات-42
ع، التوزيو النشر و الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، دار بغداد للطباعة  محمد-43

 .2212،رالجزائ
عادة تنظيم مسارها في الجزائر،و محمد بلقاسم حسين بهلول،سياسة تخطيط التنمية -44 ، ألولء االجز  ا 

  .1999بن عكنون الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،
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عادة تنظيم مسارها في الجزائر،الجزء الو التخطيط للتنمية  سياسة-45 معية بن ،ديوان المطبوعات الجاثانيا 
  .1999زائر،عكنون الج

الوجيز في نظرية اإللتزام في القانون المدني الجزائري، ) مصادر اإللتزامات وأحكامها(،  حسنين، محمد-41
  .1982  -  1981الجزائر،  ،بن عكنون بدون رقم طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،

 . 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، عامفي نظرية الحق بوجه  الوجيز-47
البيع في القانون المدني الجزائري، بدون رقم طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  دعق-48

 . 2222الجزائر، 
ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال نو فمجيد خل–49

 .  2223التربوية الجزائر، 
 .1991د والبنوك، دار النهضة العربية، مصر، بدون طبعة، لسنة زكي الشافعي، مقدمة في النقو  محمد-52
زهدور، الموجز في طارق المدينة لإلثبات في التشريع الجزائري وفقا آلخر التعديالت، بدون رقم  محمد-51

 .1991، الطبعة، بدون دار النشر والطباعة، الجزائر
 ظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام،الن شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي، الواضح في –52

 .2212منقحة دار الهدى الجزائر،و طبعة جديدة مزيدة  اإلرادة المنفردة،و العقد 
 ،، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية مصراألولى بعةطالفريد العريبي، القانون التجاري،  محمد-53

1971- 1977. 
انونية، نظرية الحق، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية فرحة زواوي، المدخل للعلوم الق محمدي-54

Les éditions internationales  ،2222الجزائر،  وحدة رغاية. 
 ش للكتابمجمع األطر  الطبعة األولى، المسؤولية المدنية، النظرية العامة لاللتزام، ،محفوظ محمد-55

 . 2212تونس، المتخصص،
السبب في العقد، بدون رقم طبعة، دار النهضة و مفهوم المحل  سنة،ن المحاايحي عبد الرحم محمد-51

 . 1981 ،العربية القاهرة مصر
القانون التجاري، )األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري(، الطبعة الثالثة، بن عكنون،  ،فضيل نادية-57

 . 1999الجزائر،
 . 2225ان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التسوية القضائية في القانون التجاري، ديو و اإلفالس -58
  .2221، دار هومة الجزائري، 21ة الشركة طبقا للقانون التجاري )شركات األشخاص(، الطبع أحكام-59
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 .2223 ،نورد الدين شادلي، القانون التجاري، بدون رقم طبعة، دار العلوم، الجزائر-12
ون، قانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنالتسوية القضائية في الو اوي، اإلفالس عشي وفاء-11

   .2212الجزائر، 

 المتخصصة: الكتب-ب

هضة دار الن التشييد، الطبعة األولى،االلتزام بالنصيحة في نطاق  أحمد عبد التواب محمد بهجت،–12
 .1998مصر، ،العربية

ية في يذ عقود المقاوالت، المنشأة المعمار عبد العالي أبوقرين، المركز القانوني للمتدخلين في تنف أحمد-13
 . 2221أحكام القضاء والتشريع المقارن، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر، و ضوء الفقه 

 .2228اإلسكان، مصر، و تسوية منازعاتها، بنك التعمير و شرف الدين، عقود عمليات البناء  أحمد-14
 . 2228اإلسكان،و بنك التعمير  تسوية منازعاتها،و عقود عمليات البناء  أحمد شرف الدين،-15
ارات قمحمد السيد عمران، المجموعة العلمية لألبحاث القانونية، جزء عدم المطابقة في بيع الع السيد-11

 .1994دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  ،خبارتحت التشييد، االلتزام باإل
 التوزيع،و النشر و دار هومة للطباعة  عقد المقاولة،، التفرقة بين عقد العمل و بجاوي المدني-17

  .2228الجزائر،
الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكن، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، -18

 .2222 ،دار البيضاء، المغرب
 . 2211شر،الجزائرللنبوستة، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر،دار الهدى  إيمان-19
عبد الرحمن محمد علي، التزام المؤمن بالضمان في التأمين اإلجباري من المسؤولية المعمارية  جمال-72
 سنة، بدون دار للنشر،  مصر.و الغير المسؤول، بدون رقم طبعة أو مدى حقه في الرجوع على المؤن له و 

  .2227عالنية،دار الكتب القانونية،مصر،أحمد سعد أحمد، القيمة العقدية للمستندات اإل حمدي-71
اإلداري للوكيل العقاري، دار النشر حيطلي، برج بوعريرج، الجزائر، و شنيتي، الدليل القانوني  دريدي-72

2212 . 
الشقق في العمارات،دار النهضة و ذنون يونس صالح المحمدي، التنظيم القانوني لملكية الطبقات  –73

 .2228العربية القاهرة،
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زيع، التو و النشر و شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة للطباعة  سماعين-74
 .2224الجزائر،

ضمانات الخاصة لمشتري الوحدات و تمليك وحدات البناء تحت اإلنشاء ، األودن سمير عبد السميع–75
 .  2221مطبعة اإلشعاع الفنية مصر،و السكنية، الطبعة األولى، مكتبة 

  .2224المقاول، منشأة المعارف، اإلسكندرية، و المهندس االستشاري  مسؤولية-71
 التشييد،بدون دار للنشر،القاهرةو شر في مجال البناء عابد فايد عبد الفتاح فايد،التأمين المبا-77

  .2212مصر،
لجزائري، بدون رقم ا الحقوق العينية العقارية في التشريعو إثبات الملكية العقارية ة،الحفيظ بن عبيد عبد-78

 .2223طبعة، دار هومة الجزائر، 
مقاول البناء،الطبعة األولى،بدون و الرزق حسن حسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري  عبد-79

 .1987دار للنشر مصر،
 .édition régende، 2227القادر بلطاس، إستراتيجية تمويل السكن في الجزائر، طبعة الثانية،،  عبد-82
 .مصر سنة، مطبعة السعادة،و الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني، بدون رقم طبعة أ عبد-81
                    بدون دار للنشر الوسيط في شرح تشريعات البناء، بدون رقم طبعة،، معوض عبد التواب-82

 . 1988مصر،  ،الطباعة وأ
 .2212دار الخلدونية، الجزائر،  عالن،شعبان، كيفية تصميم اإلفؤاد  عبيدة صبطي، –83
  . 2222حماية الملكية العقارية الخاصة، بدون رقم طبعة، دار هومة، الجزائر،  حمدي باشا، عمر-84
 .2227أحدث األحكام، دار هومة، و الملكية العقارية في ضوء آخر التعديالت  نقل-85
  .2211األردن، لى، منشورات زين الحقوقية،الطبعة األو  عقد البيع تحت اإلنشاء، حسين علي، عالء-81
، 2222حمدي باشا ، المنازعات العقارية، بدون رقم طبعة، درا هومة، الجزائر، سنة عمر زروقي،  ليلى-87

 .2222سنة 
لجزائر، ا الطبعة األولى، مكتبة الشركة الجزائرية بودواو، جباية المؤسسات، حمو،منور أوسرير، محمد-88

2229. 
النظام القانوني للمباني واإلنشاءات، دار الجمعة الجديدة، اإلسكندرية مصر،  ،سين منصورح محمد-89

2221. 
 . 2223االسكندرية مصر،  بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، المعمارية، المسؤولية-92
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العمل  بتة بعد إنجازالمنشآت الثاو المهندس في مقاوالت البناء و مسؤولية المقاول  محمد جابر الدوري، –91
 .1985 الباب الشرقي، بغداد ت عشتار،يسفواو تسلمه، بدون رقم طبعة، مطبعة و 

 ربي،دار الفكر الع المنشآت الثابتة األخرى،و مقاولي البناء و مسؤولية مهندسي  شكري سرور،محمد  –92
 .  1985القاهرة، مصر،

  الفرنسيو  المصريو ة مقارنة بين القانون المدني )دراس اء،شبيع المباني تحت االن زهرة،و مرسي أب محمد-93
 .1987مصر،  ر عبد اهلل وهبة، القاهرة،شالكويتي(،الطبعة األولى، الناو 

 .2221مصر، ،دار النهضة العربية العقارات،و شم، نظرات في قوانين المباني ممدوح محمد خيري ها –94
الطبعة الرابعة، دار الكتب، القاهرة، ماجد خلوصي، أصول التحكم في منازعات الهندسة،  محمد-95

1995.  
مغبغب، عقود مقاوالت البناء واألشغال الخاصة والعامة، الطبعة الثالثة، طبعة مزاد ومنقحة، بدون  نعيم-91

 .2213 ،دار النشر

 العلمية: الرسائل-2

توراه، جامعتي الة دكالفرنسي، رسو عثمان بالل، تمليك العقار تحت اإلنشاء في القانون المصري  إبراهيم-97
 اإلمارات العربية المتحدة سابقا، بدون سنة.و اإلسكندرية 

انون اط الترقية العقارية،مذكرة ماجستير،تخصص القشالكفالة المتبادلة في نو صندوق الضمان  آسيا دوة،-98
 .2212،البليدة فيفري 22العقاري، جامعة البليدة 

، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية الحقوق، عمر شريف، عقد الهندسة المعمارية آسيا-99
 .2221تخصص القانون العقاري والزراعي، 

عقد تأمين العقارات من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري،مذكرة  علجي، توبة-122
 .2212ماجستير،جامعة سعد دحلب البليدة،كلية الحقوق القسم الخاص،البيلدة،جوان 

د الحقوق، معهالقسم الخاص، دولة، هدكتورا أطروحةسلطة القاضي في تعديل العقد، ميد بن شنتي،ح–121
 .21بن عكنون الجزائر رقم 

نصيرة، تمويل الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص إدارة ومالية، بن عكنون،  ربيع-122
2225- 2221. 
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ية المسؤول المهندس المعماري وفقا للقواعد الخاصة،و قاول المسؤولية المدنية للم ش،سميرة محرا–123
ب جامعة سعد دحل كلية الحقوق، تخصص القانون العقاري الزراعي، مذكرة الماجستير، العشرية،
 .2222-2221البليدة،

 اجستير،رسالة م الحماية القانونية لمالك البناء في عقد البيع بناء على التصاميم، ة الطيب،شعائ-124
،جوان 22الزراعي، جامعة البليدة و تخصص القانون العقاري  قسم القانون الخاص، الحقوق، كلية

2212. 
عايدة مصطفاوي، النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم القانون -125

  .2213، جوان 22العلوم السياسة، جامعة البليدة و الخاص، كلية الحقوق 
 الفرنسي،و دراسة مقارنة بين القانون الجزائري  عقد بيع العقار بناء على التصاميم، عبان،شي شاعي-121

-2211جامعة منتوري قسنطينة، العلوم السياسية،و رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 
2212. 

ستير، از، رسالة ماجويس ، المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع العقار قبل اإلنج فتحي-127
  .2222 -1999، دفعة 22فرع القانون العقاري  الزراعي، جامعة البليدة 

 المؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في الجزائر،رسالة دكتوراهو اآلليات القانونية ، شايب بشا  كريمة-128
 .2213مارس  ،22تخصص القانون العقاري البليدة 

 الضرر في القانون المدني الجزائري،و ية التقصيرية بين الخطأ أساس المسؤول بوبكر، مصطفى-129
 ة،جامعة منتوري قسنطين تخصص القانون الخاص، شهادة دكتوراه دولة في القانون،أطروحة لنيل 
 .2212-2211، كلية الحقوق

سعد  ةمجاجي، رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامع منصور-112
 .2212دحلب البليدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة 

العلوم و قوق كلية الح رسالة الدكتوراه، العملية للقرض العقاري،و الجوانب القانونية  ،نعناعة بوحفص-111
 .2229-22،2228جامعة سعد دحلب البليدة  السياسية،

ق جامعة كلية الحقو  المالية،و اجستير فرع اإلدارة رسالة م منصوري، الترقية العقارية الخاصة، نادية-112
 .2222-2221، 21الجزائر  بن عكنون،
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ختصاص ا مذكرة ماجستير، بن محمود، مسؤولية الباعث العقاري عند إبرام عقد البيع النهائي، نجالء-113
ية بسوسة، سالسياو العلوم االقتصادية و كلية الحقوق  الخدمات القانونية، جامعة سوسة،و  تحرير العقود

2212-2211.  
ألعلى ختم الدروس بالمهد ارسالة لنيل شهادة  ،الزواوي المسؤولية التعاقدية للباعث العقاري يوسف-114

 . 2222-2221 تونس، ،للقضاء

 المقاالت -3

دية المقاول، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصاو يوسف، المسؤولية العشرية للمهندس  إبراهيم-115
 .1995، 23، العدد 33السياسية، الجزء و 
السعيد الزفرد، دعوى المشتري بضمان الخاص بالمباني واإلنشاءات في مواجهة المقاول  أحمد-111

القانونية  بالدراسات، مجلة الحقوق، مجلة فصلية تعنى والمهندس، دراسة مقارنة قانون مصري وكويتي
  .1998لسنة  ،2العدد  ،الشرعية، مجلس للنشر العلمي، مصر

كراهات الواقع، المجلة المغربية لإلدارة المحلية و مالكي، سعيد البوطاني، إدارة التعمير  أحمد-117 التنمية، و ا 
 . 2227ديسمبر -سبتمبر  تصدر كل شهرين، دار النشر المغربية، المغرب،

-93يعي رقم م التشر بناءا على التصميم طبقا للمرسو في البيع الطيب زروتي، حماية مشتري العقار -118
 . 2221، لسنة 22العدد  ،، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر23

بوحفص، اإلشكاالت القانونية المتعلق ببيع العقار طور اإلنجاز، مجلة القانون  جياللي-119
اط سالم الربشهر، مدير المسؤول األستاذ الحاج الكوري، مطبعة الالمغربي،تصدر مرة كل ثالثة أ

  .2225، نوفمبر 29المغرب،العدد 
 السياسية،و الدراسات القانونية و مجلة البحوث  سي يوسف زاهية حورية التزام المنتج بإعالم المستهلك،-122

 ي،العدد الثان جامعة سعد دحلب البليدة، مجلة علمية أكاديمية محكمة نصف سنوية كلية الحقوق،
2212.  

جراءات إبرام الصفقات العمومية،مجلة البحوث و  مراحل ،سليم قديان-121  السياسية،و الدراسات القانونية و ا 
  .2215ديسمبر  ،27العدد  ،22جامعة البليدة 
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 الكفالة المتبادلة للترقية العقارية كضمان خاص في الترقية العقارية،و ، صندوق الضمان طيب عائشة-122
، 24العدد  ،، كلية الحقوق21جامعة الجزائر رقم  ة،السياسيو المجلة الجزائرية للعلوم االقتصادية 

  .2211ديسمبر لسنة 
 القانون،و الملكية  المجلة الجزائرية، شريع الجزائري،مكافحة مخالفات التعمير في الت عايدة دريم ، –123

 .عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،سنة وأ بدون طبعة 
رية )األزمة لتنشيط سوق العقارات ودور مشروع قانون تعديل التمويل عادل عبد الباقي، األساليب اإلدا-124

العقاري في تحقيق ذلك(، مجلة العلوم اإلدارية الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية، العدد 
  .2221، جوان 21

ق قواعد من ق . ل. ع وف 118العالي دقوقي، بيع العقار في طور اإلنجاز على ضوء المادة  عبد-125
المنظمة لمادة التحفيظ العقاري، المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، مجلة فصلية تعتني 

 .2225بالدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، السنة الرابعة يناير 
البحث  وحدةأزمة  عقود البعث العقاري، مسائل في القانون المدني المعاصر،  عبد الوهاب الرباعي، –121

كلية الحقوق  شراف األستاذ محمد كمال شرف الدين، جامعة تونس المنار،القانون المدني، تحت ا
 .2214تونس،  منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، العلوم السياسية،و 
مجلة تصدر عن هيئة المحامين  بيع العقار في طور اإلنجاز، مجلة المعيار، الدين التازي، عز-127

 .2223المغربية، العدد الثالثون أكتوبر  المملكةبفاس 
علي بداوي، التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، المجلة القضائية، قسم الوثائق، المحكمة -128

 .49، ص 2223لسنة  22العليا، العد 
نسانية، تماعية واإلعمران محمد، إستراتيجية التمويل السكني في الجزائر، األكاديمية للدراسات االج-129

 .2211 ،مقال منشور في الدورية الدولية للدراسات، جامعة الشلف، الجزائر 
المدرية العامة للضرائب، اإلسكان قطاع واعد مدعم جبائيا، نشرة  ،المدير العام للضرائب ،. راوية ع-132

  . 2228سبتمبر  34العدد  الشهرية للمدرية العامة للضرائب،
مبارك، بيع العقارات طور اإلنجاز واإلسكان، سلسلة ندوات واأليام الدراسية، الخميس  مبارك بوماط-131

، جامعة قاضي عياض، مراكش مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المغرب 24/24/2223
  .2223، 22العدد 
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 الطبعة األولى، 44-22دراسة في ضوء القانون رقم  بن أحمد بونبات، بيع في طور االنجاز، محمد-132
  .2224السنة  ،29العدد  المغرب، مراكش، سلسلة أفاق القانون،

العقار  المتعلق ببيع العقار في طور االنجاز، 44.22قراءة في مقتضيات القانون رقم  رزق، محمد-133
ال أعم ،محمد مؤمنو األيام الدراسية، بالتنسيق مع الدكتور محمد بونبات و سلسلة الندوات  واإلسكان،

 ليز مراكش،بلدية المنار جو العقارية بالكلية و اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية 
ت مركز الدراسا االجتماعية،و االقتصادية و منشورات كلية العلوم القانونية  جامعة قاضي عياض،

 . 24/24/2223الخميس  ،22العدد  ،مراكش، المغرب العقارية،و القانونية المدنية 
 الشروط التعسفية المدرجة في عقد بيع العقار على التصاميم،حماية المستهلك من  سليمان، محمدي-134

  .2212، 22، العدد 21جامعة الجزائر  ،المجلة الجزائرية
الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد اإللكتروني من خالل اإلعالن  مسعودة عمارة، –135

 الحقوق، مجلة كلية السياسية،و الدراسات القانونية و مجلة البحوث  الحق في اإلعالم،و لكاذب التجاري ا
  .2212جانفي  مجلة علمية أكاديمية محكمة نصف سنوية العدد الثاني، جامعة سعد دحلب البليدة،

 الملتقيات العلمية:-4

رقية الملتقى الوطني حول الت كتاب حتمية اآللية المصرفي في القروض العقارية، الياس بوزيدي،-131
 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ،2212فيفري  28-27يومي  أفاق،و العقارية في الجزائر واقع  

 .2212، مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة
رابح صافية، رخصة البناء آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري، كتاب الملتقى الوطني للترقية  أولد-137

جامعة قاصدي ، 2212فيفري  28و 27، الملتقى الوطني للترقية العقارية وقاع وأفاق، يومي العقارية
 . 2212مرباح ورقلة، 

إدماج الطاقات المتجددة في عملية التنمية  استراتيجيةإسماعين زخوطة، نسيمة لعرج مجاهد، -138
لوم ة، واقع وأفاق، كلية العاإلسكانية المستدامة، الملتقى الدولي حول أزمة السكن في الدول العربي
 .2212 يما  12 – 29االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس بالمدية، يومي 

، كتاب 24-11بوزيان عليان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية رقم -139
جامعة ، 2212فيفري  28و 27قاع وأفاق، يومي الترقية العقارية، الملتقى الوطني للترقية العقارية و 

 .2212قاصدي مرباح ورقلة، 
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خالد قاشي، كمال العقريب، التمويل اإلسالمي المصرفي، آلية لمعالجة أزمة السكن في الجزائر، -142
  .2212ماي  12و  29دولي حول أزمة قطاع السكن في الدول العربية، واقع وأفاق يومي  الملتقى

عزاري عمر، نظام التمويل في قطاع السكن في الدول العربية، دراسة حالة الجزائر،  ان،سالوتي حن-141
ملتقى دولي حول أزمة السكن في الدول العربية واقع وأفاق، كلية العلوم التجارية وعلوم االقتصاد 

 .2212ماي  12- 29والتسيير، جامعة يحي فارس المدية، يومي 
دور التوريق المالي في تفعيل نظام التمويلي السكن، الملتقى الدولي شريط عابر، ينية صابرينة،  -142

بكلية العلوم  ،2212ماي  12و 29حول أزمة قطاع السكن في دول العربية، وقاع وأفاق يومي 
  .2212،  االقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس بالمدية

 مية الريفية في الحد من أزمة السكن، الملتقى الدولي حولعبد الرزاق وعزيز عقيلة عبدلي، إسهام التن-143
، كلية العلوم االقتصادية 2212ماي  23و 22أزمة قطاع السكن في الدول العربية آفاق وواقع 

  .2212،  والتجارية والتسيير، جامعة يحي فارس بالمدية
 الجديد، عقاريةال القانون الترقيةعبد الحليم بن مشري، فريد علواش، التزامات المرقي العقاري في ظل -144

 ،2212فيفري  28و27كتاب الترقية العقارية، الملتقى الوطني للترقية العقارية وقاع وأفاق، يومي 
  .2212جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

، 15-28شريف أسيا، منازعات تسوية البناء غير المطابق للرخصة في ظل أحكام قانون رقم عمر –145
  18و 17دورها في تنمية االستثمار في الجزائر، ليومي و ي حول الملكية العقارية الملتقى الوطن

 . 2211،العلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة و كلية الحقوق  2211نوفمبر 
دراجي، منية خليفة، تمويل قطاع السكن في الجزائر، الملتقى الدولي األول حول أزمة قطاع  عيسى-141

بية واقع وأفاق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة السكن في الدول العر 
 .2212ماي  12و 29الدكتور يحي فارس بالمدية يومي 

القواعد الخاصة،كتاب  الملتقى الوطني حول و مسؤولية المعمارين بين القواعد العامة  ،ويس فتحي-147
 .2212جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،2212فيفري  28و 27الترقية العقارية يومي 

، سالمي وردة، أنواع القرض العقاري ودور القروض المسيرة في دعم االستثمار، مداخلة يسعد فضيلة-148
، 2211فيفري  24و 23الملتقى الوطني حول الملكية العقارية ودورها في تنمية االستثمار ليومي 

 .2211، قسنطينة بجامعة منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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ية كتاب الملتقى الوطني حول الترق توسيع مجال المسؤولية عن العيوب، وكريم كريمة، التوجه نح-149
 .2212،كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2212فيفري  18-17العقارية يومي

اري، يومي ية العق، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، كتاب الملتقى الوطني للترقزرارة لخضر- 152
 .2212جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، 2212فيفري  28و27

ميلود، التأمين على حوادث العمل واألمراض المهنية، فعليات الملتقى الدولي األول حول  مباركي-151
 .2229، جامعة بشار كلية الحقوق،2229مارس  28، 27أنظمة التأمين يومي 

مارس  28و 27قية العقارية،الملتقى الدولي حول التأمين،يومي التأمين في التر  منصور مجاجي،-152
 .2229،ببشاربالمركز الجامعي  ،2229

مدرية الوثائق، وزارة العدل، الجزائر، لشهر فيفري، ماي، جوان،  الجهوي لقضاة الشرق، الملتقى-153
1982. 

 التقاريرو الندوات -50

 11و 15ة العقارية،) الندوة الوطنية للقضاة العقاري يومي مديرية الشؤون المدنية، وزارة العدل، الترقي-154
  .1993(، بدون رقم طبعة، ديوان الوطني لألشغال التربوية، 1993ديسمبر 

لجنة التقويم بالمجلس االقتصادي واالجتماعي من خالل مشروع تكريس حلول الظروف االقتصادية -155
 .2223واالجتماعية لسداسي األول، 

ية السيد بلقاسم بلحاج، رئيس منتدب مكتب الجمعو السكن والعمران السيد نور الدين موسى، وزر  كلمة-151
في لجنة التصديق، الجمعية العامة السادسة لصندوق ضمان والكفالة المتبادلة في  وعض العامة و

 .29/29/2227اإلثنين مجلة الصندوق،  الترقية العقارية،
السيد بلقاسم بلحاج، رئيس منتدب  كلمة والسكن والعمران،  السيد نور الدين موسى، وزير كلمة-157

الجمعية العامة السابعة لصندوق الضمان والكفالة  في لجنة التصديق، وعض مكتب الجمعية العامة و
 .28/12/2228 مجلة الصندوق، المتبادلة في الترقية العقارية،

قواعد التي رير التمهيدي لمشروع قانون يحدد الالتق الشعبي الوطني الفترة التشريعية السادسة، المجلس-158
 2212رة الخريف دو  التهيئة العمرانية،و الري و التجهيز و تنظم نشاط الترقية العقارية، عن لجنة اإلسكان 

 .الذي تم المصادقة عليهو 
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 أحكام القضائية:و  المجالت-50

العدد ، المجلة القضائية 32942/32952، ملف رقم 11/23/1983المؤرخ في المحكمة العليا قرار -159
 .1992 لسنة،األول، 

 ،المجلة القضائية العدد الرابع 11382رقم الملف  22/12/1988المؤرخ في المحكمة العليا  القرار-112
 .1993 لسنة

)غير منشور( مقتبس من عمر بن سعيد، االجتهاد  21/11/1992المؤرخ في  71249القرار رقم -111
 قانون المدني، مطبوعات ديوان الوطني لألشغال التربوية.القضائي وفقا ألحكام ال

 .1995 العدد األول، لسنة المجلة القضائية 32/24/1995المؤرخ في  132998رقم  القرار-112
، لسنة األول، المجلة القضائية العدد 18/21/1997المؤرخ في  14112قرار المحكمة العليا رقم -113

1997. 
العدد األول  المجلة القضائية، ،24/23/1998الصادر في  152934رقم  قرار المحكمة العليا –114

  .1999قسم الوثائق لسنة  ،1998لسنة 
س قضية )م. ت. س ع( ضد ) 24/12/1999بتاريخ  191725المحكمة العليا، ملف رقم  قرار-115

 .1999لسنة  الثانيق( بالغرفة العقارية، المجلة القضائية العدد  ع.
الغرفة الثانية غير منشور مقتبس  مجلس الدولة، 12/24/2222المؤرخ في  192317م رق القرار-111

 من:
المحكمة العليا و القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  حمدي باشا عمر،

 دار هومة، الجزائر. ،2212مزيدة بأحدث القرارات إلى غاية و محكمة التنازع طبعة جديدة و 
 ور(،ش)غير من 2223/ 29/ 15المؤرخ في  224841صادر عن مجلس الدولة تحت رقم  ارقر -117

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة مقتبس من 
 .، دار هومة2212مزودة بأحدث القرارات إلى غاية و محكمة التنازع، طبعة جديدة و المحكمة العليا و 
 .2224 األول لسنةالعدد  ،، مجلس الدولة24/ 21/ 21المؤرخ في  12979رقم  رالقرا-118
  .2227، األولالعدد  مجلة المحكمة العليا، ،21/22/2227المؤرخ في  324234قرار رقم  –119
 .2228، الثاني، مجلة المحكمة العليا، العدد 19/11/2227المؤرخ في  431937رقم  قرار-172
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المؤرخ  442/28القسم العقاري لمحكمة ورقلة مجلس قضاء ورقلة رقم الجدول  الصادر عن الحكم-171
 .)غير منشور( 11/25/2228في 

 العدد األول، مجلة المحكمة العليا، ،18/23/2229المؤرخة في  415824محكمة العليا رقم  قرار-172
 .2229لسنة 

  .2212لسنة  األول،يا، العدد ، مجلة المحكمة العل17/12/2229المؤرخ في  529321رقم  قرار-173
 .2211لسنة  الثاني،مجلة المحكمة العليا العدد  ،13/25/2212المؤرخ في  121845القرار رقم -174
المؤرخة  2288/12الحكم العقاري الصادر عن محكمة ورقلة التابعة لمجلس قضاء ورقلة رقم القضية -175

 .(غير منشورة) 29/21/2211في 
المؤرخ في  2371/12ة تابع لمجلس قضاء ورقلة القسم العقاري رقم الملف حكم محكمة ورقل-171

 (.غير منشور) 23/21/2211
حكم غير ) القسم العقاري،محكمة ورقلة  عن 23/21/2211المؤرخة في  2378/21رقم  القضية-177

  (.منشورة
 211758ف رقم مل 21/21/2212القسم األول لمجلس الدولة بتاريخ  24قرار صادر عن الغرفة -178

بين مؤسسة الترقية العقارية شركة ذات الشخص الوحيد بوالية البليدة  123، فهرس رقم 217294و
ضد وزير المالية المدير العام لألمالك الوطنية لوالية الجزائر، بحضور الوكالة الوطنية لمسح األراضي 

  قرار غير منشور(.) الممثلة بمديرها بوالية الجزائر والسيد الوالي لوالية البليدة
قرار المجلس الدولة الغرفة  21/21/2212المؤرخة في  18رقم الفهرس  12/ 219747القضية رقم -179

 .)قرار غير منشور( ،القسم األول ،الثالثة

 القانونية: النصوص-0

 الميثاق الوطني:و  الدستور-أ
المعدل   21/23/1989الصادرة في  22العدد  ج ر،23/22/1989المؤرخ في  1989دستور -182

 71العدد  ،ج ر 27/12/1991المؤرخ في  438-91المرسوم الرئاسي  رقم والمتمم بموجب 
المؤرخ في  23-22المتمم بموجب القانون رقم و المعدل  28/12/1991المؤرخة في 

المتمم بموجب القانون رقم و المعدل  ،11/11/2228المؤرخة في  13العدد  ج ر ،15/11/2228
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في  ةالمؤرخ 13ج ر العدد  المتضمن تعديل الدستور، 15/12/2228خ في المؤر  28-19
11/11/2228. 

المتضمن نشر الميثاق الوطني، ج ر العدد  25/27/1971المؤرخ في  79-71الميثاق الوطني رقم -181
 . 8، 7هـ الفقرة  – 1الباب السابع، سادسا  ،32/27/1971في  مؤرخة، ال11

 ريعيةالتش النصوص-ب

المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني  12/28/1914المؤرخ في  227-14رقم  قانونال-182
 .المعدل و المتمم 31/12/1914في  مؤرخة، ال11ج ر العدد االحتياط، و للتوفير 

المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ،ج ر  28/21/1911المؤرخ في  151-11األمر رقم -183
 المعدل و المتمم. 11/27/1911المؤرخة في  49العدد  

، الصادرة في 21العدد المتعلق بالبلدية، ج ر  18/21/1917المؤرخ في  24-17رقم  األمر-184
 .المتمم و المعدل ، 18/21/1917

 مؤرخةال ،44ون الوالية، ج ر العدد المتضمن في قان 25/25/1919المؤرخ في  38-19رقم  األمر-185
 .المعدل و المتمم  22/25/1919في 

المتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء  29/12/1971مكرر المؤرخ في  85-71رقم  األمر-181
 .1972/ 21/ 14المؤرخة في  4ج ر العدد  تحديد قانونها األساسي،و 
 العقارية لصالح البلدية، حتياطاتاالالمتضمن تكوين  22/22/1974المؤرخ في  21-74األمر رقم –187

المؤرخ في  25-92القانون رقم الملغى بموجب  ،25/23/1974المؤرخة في  19ج ر العدد 
 .18/12/1992في  مؤرخةال 49ج ر العدد  المتضمن التوجيه العقاري، 18/11/1992

اسي لدواوين المتضمن إنشاء وتحديد القانون األس 12/21/1974المؤرخ في  13-74رقم  األمر-188
 .18/21/1974في  مؤرخة، ال49الترقية والتسيير العقاري، ج ر العدد 

المؤرخة  78العدد  ج ر المتضمن القانون المدني، 21/29/1975المؤرخ في  58-75رقم  األمر-189
 ج ر 13/25/2227المؤرخ في  25-27المتمم بموجب القانون رقم و المعدل  32/29/1975في 

 .13/25/2227في المؤرخة  31العدد 
المؤرخة  121العدد  ج ر ،المتضمن القانون التجاري 21/29/1975المؤرخ في  59-75رقم  األمر-192

 ، ج21/22/2225المؤرخ في  22-25المتمم بموجب القانون رقم و  ، المعدل19/12/1975في 
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لمؤرخ في ا 22-15، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 29/22/2225المؤرخة في  11العدد  ر
 .32/12/2215المؤرخة في  71ر العدد  ، ج32/12/2215

تأسيس السجل و المتضمن إعداد مسح األراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  74-75رقم  األمر-191
 .المتممو المعدل  1975/ 18/11في  مؤرخةال 92ج ر العدد  العقاري،

 12بتأسيس السجل العقاري ج ر العدد ، المتعلق 25/23/1971المؤرخ في  13-71المرسوم رقم -192
 ،13/29/1982المؤرخ في  212-82لمرسوم رقم بموجب االمعدل ، 27/27/1971في مؤرخة ال

المؤرخ في  123-93، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 11/29/1982في  مؤرخةال 38ج ر العدد 
 . 23/25/1993في  مؤرخةال 34ج ر العدد  ،19/25/1993

 12ج ر العدد  المتعلق بتنظيم التعاون العقاري، 23/12/1971المؤرخ في  92-71األمر رقم -193
  .12/22/1971في  مؤرخةال
المتضمن شروط إحداث وتنظيم وسير دواوين  1971/ 23/12المؤرخ في  93-71األمر رقم -194

عدل الم ،229ص  ،29/22/1977في  لمؤرخةا 12ج ر العدد  الترقية والتسيير العقاري للوالية،
، 55ج ر العدد  العدد ، ج ر 25/12/1982المؤرخ في  522-82المتمم بموجب المرسوم رقم و 
 .  25/12/1982في  مؤرخةال
ج ر  المتمم،و المتضمن قانون التسجيل المعدل  29/12/1971المؤرخ في  125-71رقم  األمر-194

 . 18/12/1977المؤرخة في  81العدد 
في  مؤرخةال 28ج ر العدد  المتعلق بالتأمينات، 22/27/1983في المؤرخ  11-83القانون رقم  –195

المتمم و المعدل و  21/21/1991المؤرخ في  17-91، المعدل والمتمم بموجب األمر 25/27/1983
ة في مؤرخال 27ج ر العدد  21/22/2215المؤرخ في  25-15بموجب القانون رقم 

12/22/2215.  
المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية. ج ر  22/21/1983المؤرخ في  13-83القانون رقم -191

المؤرخ في  19-91المعدل والمتمم باألمر رقم  ،25/27/1983في مؤرخة ال 28العدد 
 .27/27/1991في  مؤرخةال 42، ج ر العدد 21/27/1991

 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان 22/27/83المؤرخ في  14-83رقم  القانون-197
 17-24المعدل والمتمم بموجب القانون  25/27/1983المؤرخة في  28االجتماعي، ج ر العدد 

  .13/11/2224في  مؤرخةال 72ج ر العدد  ، 12/11/2224المؤرخ في 
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 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات  22/27/1983المؤرخ في  11-83القانون رقم -198
 .25/27/1832المؤرخة في  28دد ( ج ر العFNPOSاالجتماعية )

المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم بموجب  29/21/1984المؤرخ في  11-84رقم  القانون-199
 .12/21/1984في  ةالمؤرخ 24، ج ر العدد 27/22/2225ؤرخ في الم 22-25األمر رقم

العدد  ج ر،1985ة المتضمن قانون المالية لسن 24/12/1984المؤرخ في  21-84القانون رقم  –222
  .31/12/1984في  مؤرخةال 72

 مؤرخةال 12ج ر العدد ،  المتعلق بالترقية العقارية 24/23/1981المؤرخ في  27-81رقم  القانون-221
 21/23/1993المؤرخ في  23-93ريعي رقم شالملغى بموجب المرسوم الت ،25/23/1981في 

المتعلق  17/22/2211المؤرخ في  24-11ون رقم الملغى بموجب القان، و اط العقاريشالمتعلق بالن
 .21/23/2211في مؤرخة ال 14اط الترقية العقارية ج ر العدد شبن

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  12/21/1988المؤرخ في  21-88قانون رقم -222
  .13/21/1988في  مؤرخة، ال22ج ر العدد  االقتصادية،

العدد  ج ر، 1992المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1989المؤرخ في  21-89القانون رقم –223
 .23/21/1992في مؤرخة ال 21

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  21/22/1992المؤرخ في  22-92رقم  القانون-224
 .27/22/1992في مؤرخة ، ال21وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ج ر العدد 

في  مؤرخةال 17المتعلق بعالقة العمل، ج ر العدد  21/24/1992المؤرخ في  11-92 ونالقان-225
25/24/1992.  

المؤرخة  31المتعلق بالسجل التجاري، ج ر العدد  18/29/1992المؤرخ في  22-92رقم  القانون-221
حية المحدد لمدة صال 13/27/2211المعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في  ،22/28/1992في 

المؤرخة في  31السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض األنشطة، ج ر العدد 
29/27/2211.  

مؤرخة ال 49المتضمن التوجيه العقاري، ج ر العدد  21/11/1992المؤرخ في  25-92رقم  القانون-227
 .18/12/1992في 
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 مؤرخةال 11ج ر العدد  ،التعميرو ئة المتعلق بالتهي 18/11/1992المؤرخة في  29-92القانون رقم  –228
 24/28/2224المؤرخ في  25-24قانون رقم  المتمم بموجب القانونو المعدل  ،18/24/1992في 

 .15/28/2224في  مؤرخة، ال51العدد المذكور أعاله، ج ر  29-92المتمم للقانون و المعدل 
 52لعدد ج ر ا ،مالك الوطنيةالمتضمن قانون األ 21/12/1992المؤرخ في  32-92رقم  القانون-229

المؤرخ في  14-28المتمم بموجب القانون رقم و عدل الم ،22/12/1992المؤرخة في 
  .23/28/2228في  ةالمؤرخ 44العدد  ،ج ر 21/29/2228

 ،1993المتضمن قانون المالية لسنة  19/21/1993المؤرخ في  21-93التشريعي رقم المرسوم  –212
  .22/21/1993في  مؤرخة، ال24ج ر العدد 

ج ر العدد  اط العقاري،شالمتعلق بالن 21/23/1993المؤرخ في  23-93ريعي رقم شالمرسوم الت-211
  .23/23/1993في  مؤرخةال 14

 ، ج رترقية االستثمارو المتعلق بتطوير  25/12/1993المؤرخ في  12-93ريعي رقم شالمرسوم الت-212
المؤرخ في  23-21بموجب األمر رقم  غىلالمو  ،12/12/1993في  مؤرخةال 14العدد 

المتمم و المعدل  ،22/28/2221ة في مؤرخال 47العدد ج ر  ،المتعلق باالستثمار 22/28/2221
 2229المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  22/21/2229المؤرخ في  21-29بموجب األمر رقم 

 21/28/2212لمؤرخ في ا 21-12األمر رقم و  ،21/27/2229ة في مؤرخال 44ج ر العدد ،
   .2212  /29/28في  مؤرخةال 49ج ر العدد  ،2212المتضمن قانون المالية التكميلي  لسنة 

المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري  28/25/1984المؤرخ في  27-94المرسوم التشريعي رقم -213
لمعدل والمتمم ا ،  25/25/1994المؤرخة في  32 العددهنة المهندس المعماري، ج ر وممارسة م

المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي  14/28/2224المؤرخ في  25-24بموجب القانون 
  .15/28/2224في  مؤرخةال 51، ج ر العدد 27-94رقم 

           التكميلي، المتعلق بقانون المالية 21/25/1994المؤرخ في  28-94المرسوم التشريعي رقم -214
 .28/28/1994ؤرخة في الم ،33ج ر العدد 

المؤرخة  13ج ر العدد  المتضمن قانون التأمينات، 25/21/1995المؤرخ في  27-95األمر رقم -215
ج ر العدد   ،22/22/2221المؤرخ في  24- 21المعدل بموجب القانون رقم ،  28/23/1995في 
  .12/23/2221في  لمؤرخةا 15
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ج ر  األمراض المهنية،و المتعلق بحوادث العمل  21/27/1991المؤرخ في  19-91األمر رقم  –211
المؤرخ في  13-83المتمم للقانون رقم و المعدل  27/27/1991في  مؤرخةال 42العدد 

22/27/1983.  
يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء األحوال  11/21/1997المؤرخ في  21-97 رقم األمر-217

 23عدد ج ر ال ،كيفياتهو روط منحه شيحدد و الري و ية غال العمومشاألو الجوية لعمال قطاعات البناء 
 .12/21/1997في مؤرخة ال
ج ر العدد  ،1998المتضمن لقانون المالية لسنة  21/12/1997المؤرخ في  22-97قانون رقم –218

  .31/12/1997المؤرخة في  89
 مؤرخةال 47 يتعلق بتطوير االستثمار ج ر العدد 22/28/2221المؤرخ في  23-21رقم  األمر-219

، ج ر العدد 22/27/2229المؤرخ في  21-29المعدل والمتمم باألمر رقم  22/28/2221في 
  .21/27/2229في  مؤرخةال 44

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية  22/28/2221المؤرخ في  24-21رقم  األمر-222
 .22/28/2221المؤرخة في  47ج ر العدد  خوصصتها، وتسييرها و

المعدل والمتمم  43المتعلق بالمنافسة، ج ر العدد  19/27/2223المؤرخ في  23-23رقم  األمر-221
المؤرخة في  31ج ر العدد  25/21/2228، المؤرخ في 12-28بموجب القانون رقم 

، ج ر العدد 18/28/2212المؤرخ في  25-12المعدل والمتمم بموجب القانون  22/27/2228
 .28/28/2212في مؤرخة ال ،45

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  19/28/2223المؤرخ في  12-23القانون رقم -222
  .2223/ 22/27في  مؤرخةال 43ج ر العدد 

، المؤرخة 52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد  21/28/2223المؤرخ في  11-23األمر رقم -223
 .27/28/2223في 

الطبيعية المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث  21/28/2223المؤرخ في  12-23األمر رقم -224
 .27/28/2223في مؤرخة ال 52ج ر العدد  ،الضحايا وبتعويض

، ج ر العدد 2224المتضمن قانون المالية لسنة  25/12/2223المؤرخ في  22-23القانون رقم -225
  .29/12/2223في  مؤرخةال 83
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  23/21/2224المؤرخ في  22-24رقم  القانون-221
المؤرخ في  21-12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  12/23/2224في  مؤرخةال 14ج ر العدد 

  .18/28/2212في  مؤرخةال 41، ج ر العدد 18/28/2212
المؤرخ في  29-92متمم للقانون رقم المعدل وال 14/28/2224المؤرخ في  25-24رقم  القانون-227

  .15/28/2224المؤرخة في  51والمتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر العدد  21/12/1992
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج ر  14/28/2224المؤرخ في  28-24رقم  القانون-228

المؤرخ في  21-13ن رقم المتممة بموجب القانو و ، المعدلة 18/28/2224المؤرخة في  52العدد 
  .31/27/2213في  مؤرخةال 39، ج ر العدد 23/27/2213

المؤرخ في  14-83المتمم للقانون رقم و المعدل  12/11/2224المؤرخ في  17-24القانون رقم -229
 مؤرخةال 72ج ر العدد  ،االجتماعيةالمطابقة في حالة التأمينات  التزاماتالمتضمن  22/27/1983
 .13/11/2224في 

المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير  25/12/2224المؤرخ في  22-24القانون رقم -232
  .29/12/2224في  مؤرخةال 84الكوارث في إطار التنمية المستدامة ج ر العدد 

 85، ج ر العدد 2225المتعلق بقانون المالية لسنة  24/12/2224المؤرخ في  21-24رقم  قانون-231
  .32/12/2224في  مؤرخةال
المؤرخة  14ج ر العدد  المتضمن مهنة التوثيق، 22/22/2221المؤرخ في  22-21القانون رقم -232

 .28/23/2221في 
المؤرخ في  27-95المعدل لألمر رقم  22/22/2221المؤرخ في  24- 21القانون رقم –233

 . 12/23/2221في  لمؤرخةا 15ج ر العدد  المتضمن قانون التأمينات، 25/21/1995
 15المتضمن توريق القروض الرهنية، ج ر العدد  32/22/2221المؤرخ في  25-21 القانون رقم-234

  .12/23/2221في  المؤرخة
 15المتضمن قانون التوجيهي للمدنية، ج ر العدد  22/22/2221المؤرخ في  21-21القانون رقم -352

 .12/23/2221في  مؤرخةال
التنازل و كيفيات منح االمتياز و الذي يحدد شروط  32/28/2221المؤرخ في  11-21األمر رقم -231

 53ج ر العدد   عن األراضي التابعة لألمالك الدولة الخاصة الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية،
، 21/29/2228المؤرخ في  24-28األمر رقم الملغى بموجب  ،32/28/2221المؤرخة في 
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موجهة الو لألمالك الخاصة للدولة  منح االمتياز على األراضي التابعةكيفيات و   شروطالمتضمن 
الموافق عليه بموجب القانون ، 23/29/2228المؤرخة في  49ج ر العدد  اريع استثمارية،شإلنجاز م

لكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة و لشروط المحدد  23/11/2228المؤرخ في  22-28رقم 
في  مؤرخةال 11الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد و الخاصة للدولة لألمالك 

21/11/2228.  
المؤرخ في  151-11المتمم لألمر رقم و المعدل  22/12/2221المؤرخة في  23-21رقم  القانون-237

 ، المعدل 24/12/2221في  مؤرخةال 84العدد ج ر  المتضمن قانون العقوبات، 28/21/1911
المؤرخة في  71، ج ر العدد 32/12/2215المؤرخ في  19-15رقم  مم بموجب القانونو المت
32/12/2215. 

 ج ر تهيئتها،و اء مدن جديدة شروط انشالمتعلق ب 28/25/2222المؤرخة في  22-28رقم  القانون-238
 .14/25/2222في المؤرخة  34العدد 

وط وكيفيات منح االمتياز على األراضي المحدد لشر  21/29/2228المؤرخ في  24-28رقم  األمر-239
المؤرخة في  49التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد 

 32/12/2214المؤرخ في  12-14المعدلة بموجب القانون رقم و  ،23، ص 27/29/2228
 .31/12/2214في  مؤرخةال 78، ج ر العدد 2215المتضمن قانون المالية لسنة 

تمام إنجازها، ج ر  22/27/2228المؤرخ في  25-28القانون -242 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
 .23/28/2228المؤرخة في  44العدد 

ج  ،، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية25/22/2228المؤرخ في  29-28رقم  القانون-241
 .23/24/2228في  المؤرخة 21ر العدد 

، ج 2229المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  22/27/2229المؤرخ في  21-29رقم  لألمر-242
  .21/27/2229المؤرخة في  44ر العدد 

ج ر العدد  ،شقمع الغو المتعلق بحماية المستهلك  25/22/2229المؤرخ في  23-29رقم  القانون-243
 .28/23/2229في  مؤرخةال 15

ج ر العدد  ،2212المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2229ؤرخ في الم 29-29رقم  القانون-244
 .31/12/2229المؤرخة في  78
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، ج 2212المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  21/28/2212المؤرخ في  21 – 12رقم  األمر-245
 .29/28/2212المؤرخة في  49ر العدد 

ني لتهيئة من المصادقة على المخطط الوطالمتض 29/21/2212المؤرخ في  22-12القانون رقم -241
 .31/12/2212في مؤرخة ال 11ر العدد   ج  اإلقليم،

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 27/12/2212المؤرخ في 231-12المرسوم الرئاسي رقم  - 247
-11لمعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،ا 27/12/2212في  المؤرخة ، 58ج ر العدد 

المعدل والمتمم بموجب  21/23/2211في  مؤرخةال 14، ج ر العدد 21/23/2211مؤرخ في ال 98
المؤرخة في  34، ج ر العدد 11/21/2211المؤرخ في  222 -11المرسوم الرئاسي رقم 

 13/23/2213المؤرخ في  23-13المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  19/21/2211
-15المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم و ، المعدل 13/21/2213في  مؤرخةال 22ج ر العدد 

 .22/29/2215المؤرخة في  52ج ر العدد  11/29/2215المؤرخ في  247
التنمية المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار  17/22/2211المؤرخ في  22-11القانون رقم -248

  .28/22/2211في  مؤرخةال 13المستدامة ج ر العدد 
 14ج ر العدد  اط الترقية العقارية،شالمتعلق بن 17/22/2211المؤرخ في  24-11رقم  نالقانو -249

 .21/23/2211في  مؤرخةال
ج  ،2211المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18/27/2211المؤرخ في  11-11القانون رقم -252

 .22/27/2211المؤرخة في  42ر العدد 
ج ر العدد  ،2212المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2212المؤرخ في  11-11رقم  القانون-251

 .29/12/2211في  مؤرخةال 72
المؤرخ في  28-24المتمم للقانون رقم و المعدل  23/21/2213المؤرخ في  21-13القانون رقم -252

المؤرخة في  39المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج ر العدد  14/28/2224
31/27/2213. 

ج ر العدد  ،2214المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2213المؤرخ في  28-13قانون رقم ال-253
 . 32/12/2213في  ةالمؤرخ 18

جاء معدل  2215المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2214المؤرخة في  12-14القانون رقم -254
االمتياز على كيفيات منح و شروط الذي يحدد  21/29/2228المؤرخ في  24-28ألمر رقم ل
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المؤرخ  11-11لقانون رقم ول، الموجهة إلنجاز مشاريعو األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة 
ة في مؤرخال 78، ج ر العدد 2211المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18/27/2211في 
31/12 /2214. 

ج  ،2215التكميلي لسنة  المتضمن قانون المالية 23/27/2215المؤرخ في  21-15األمر رقم -255
 .2215/ 23/27المؤرخة في  42ر العدد 

ج ر العدد  ،2211المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2215المؤرخ في  18-15القانون رقم -251
 .31/12/2211المؤرخة في  72

 التنظيمية النصوص-ب

اغرة شامة لألمالك الالمتضمن إحداث مدرية الع 14/25/1915المؤرخ في  147-15المرسوم رقم -257
 . 25/25/1915في  مؤرخةال 44العدد ج ر  التسيير العقاري،و 
المعدل للسكن العمومية حل المكاتب المتضمن  23/12/1971المؤرخ في  144-71رقم  المرسوم-258

  .29/22/1977في  مؤرخةال 12ج ر العدد  لكراء،ل
 32تأسيس السجل العقاري، ج ر العدد المتضمن  25/23/1971المؤرخ في  13-71رقم  المرسوم-259

 .13/24/1971ة في مؤرخال
 المتضمن إنشاء الديوان الوطني للسكن العائلي، 1982/ 29/ 13المؤرخ في  213-82رقم  المرسوم-212

 . 11/29/1982في  مؤرخةال 38ج ر العدد 
إلسكان الذي يحدد اختصاصها في قطاع ا 29/25/1982المؤرخ في  192-82رقم  المرسوم-211

 . 21/21/1982في مؤرخة ال 22والتعمير، ج ر العدد 
يير تسو المحدد لقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة  12/11/1983المؤرخ في  111-83رقم  المرسوم-212

الملغى جزئيا بموجب المرسوم  15/11/1983الصادرة في  47البنايات الجماعية، ج ر العدد 
 .11/23/2214في  مؤرخةال 14ج ر العدد  ،24/23/2214المؤرخ في  99-14التنفيذي رقم 

اء المقاوالت العمومية شروط انشالذي يحدد  19/23/1983المؤرخ في  221-83المرسوم رقم -213
 .23/1983/ 22في  مؤرخةال 12ج ر العدد  سيرها،و تنظيمها و المحلية 

 الوطني للمسكن العائلي، المتضمن حل الديوان 21/27/1984المؤرخ في  177-84رقم  المرسوم-214
 .24/27/1984ة في مؤرخال 32ج ر العدد 
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المتضمن القانون األساسي لعمال المؤسسات  23/1985/ 23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم -215
 . 24/23/1985في  ةخلمؤر ا 13ج ر العدد  اإلدارات العمومية،و 
 رييالتسو م دواوين الترقية العقارية المتضمن تنظي 25/11/1985المؤرخ في  272-85رقم  المرسوم-211

 .21/11/1985في  مؤرخةال 41ج ر العدد  عملها،و العقاري في الوالية 
بإحدى عمليات الترقية  اكتتابالذي يحدد شروط  24/23/1981المؤرخ في  38-81رقم  المرسوم-217

ج ر العدد  ،الحقالمنوال النموذجي لعقد حفظ و يضبط دفتر الشروط النموذجي و كيفياته و العقارية 
 . 25/23/1981في  مؤرخةال 12

من القانون  31المتضمن تطبيق المادة  24/23/1981المؤرخ في  42-81المرسوم التنفيذي رقم –218
  . 25/23/1981في المؤرخة  12ج ر العدد  ،27-81رقم 

د ج ر العدنية،اء هيئة المراقبة التقشالمتضمن ان 19/28/1981المؤرخ في  225-81رقم  المرسوم- 219
 . 22/28/1981في مؤرخة ال 34

المتعلق بدراسة تأثير على البيئة،ج ر  27/22/1992المؤرخ في  78-92رقم التنفيذي المرسوم -272
 .27/23/1992في  لمؤرخةا 12العدد 

المتضمن نشاط الوكاالت العقارية  1992/ 12/ 11المؤرخ في  425-92التنفيذي رقم  المرسوم-271
 .21/12/1992في  مؤرخةال 51التسيير العقاري، ج ر العدد للتنظيم و 

المتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني  12/25/1991المؤرخ في  144-91المرسوم التنفيذي رقم -272
نشاء الص المؤرخة في  25ندوق الوطني للسكن، ج ر العدد للتوفير واالحتياط، وأيلولة أمواله وا 

29/25/1991.  
المحدد للقانون األساسي الخاص ، 12/25/1981المؤرخ في  145-91نفيذي رقم المرسوم الت-273

الذي عدل المرسوم التنفيذي  ،29/25/1991المؤرخة في  ،25ج ر العدد  بالصندوق الوطني للسكن،
 .25/25/1994المؤرخة في  32العدد  ج ر ،18/25/1994المؤرخ في  111-94رقم 

المتضمن تفسير الطبيعة القانونية  12/25/1991لمؤرخ في ا 147-91المرسوم التنفيذي رقم -274
، 25ر، العدد  ج تنظيم عملها،و تحديد كيفيات ذلك و التسيير العقاري و للقوانين األساسية للترقية 

 . 29/25/1991في  مؤرخةال
 نالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحسي 12/25/1991المؤرخ في  148-91التنفيذي رقم  المرسوم-275

 .29/25/1991في  مؤرخةال 25ج ر العدد  السكن وتطويره،
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           المحدد لقواعد التهيئة والتعمير  28/25/1991المؤرخ في  175-91التنفيذي رقم  المرسوم-271
 . 21/21/1991في  مؤرخةال 21ج ر العدد  البناء، و
هادة شكيفيات تحضير الذي يحدد  28/25/1991المؤرخ في  171-91المرسوم التنفيذي رقم -277

 تسلم ذلك،و رخصة الهدم و هادة المطابقة شو رخصة البناء و هادة التقسيم شو رخصة التجزئة و التعمير 
المؤرخ  19-15الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،21/21/1991المؤرخة في  21ج ر العدد 

في  مؤرخةال 27د تسليمها ج ر العدو ر يير عقود التعمالمحدد لكيفيات تحض 25/21/2215في 
12/22/2215. 

المحدد إلجراءات إعداد المخطط  28/25/1991المؤرخ في  177-91التنفيذي رقم  المرسوم-278
          في مؤرخة ال 21عدد التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق، ج ر ال

المؤرخ في  317-25موجب المرسوم التنفيذي رقم بوالمتمم المعدل ، 21/21/1991
  .2225/ 29/ 11في  مؤرخةال 12، ج ر العدد 12/29/2225

المحدد إلجراءات إعداد مخطط شغل  28/25/1991المؤرخ في  178-91التنفيذي رقم  المرسوم-279
األراضي والمصادق عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي 

 . 2225/  09/ 11في مؤرخةال 12، ج ر العدد 12/29/2225خ في المؤر  318-25رقم 
كيفيات التنازل على و لشروط المحدد  23/11/1991المؤرخ في  454-91المرسوم التنفيذي رقم  –282

التهيئة و المخصصة لعمليات التعمير و المبنية التابعة لألمالك الدولة الخاصة  وأ األراضي العارية
 . 24/11/1991المؤرخة في  12ج ر العدد  ،العقارية 

المتضمن تغير الطبيعة القانونية للقوانين  22/21/1993المؤرخ في  28-93التنفيذي رقم  المرسوم-281
المتمم بموجب و دل المع عملها،و تحديد كيفيات تنظيمها و التسيير العقاريين و األساسية لدواوين الترقية 
في  مؤرخةال 22ج ر العدد  ،12/25/1991لمؤرخ في ا 147-91المرسوم التنفيذي رقم 

11/21/1993. 
، المتعلق باإلنتاج المعماري وممارسة 18/29/1994المؤرخ في  27-94التنفيذي رقم  المرسوم-282

بعض احكامه بموجب  ىالملغ 25/25/1994المؤرخة في  32، ج ر العدد مهنة المهندس المعماري
 .15/28/2224المؤرخة في  51لعدد ج ر ا 14/28/2224المؤرخ في  21-24القانون رقم 

المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة القرض  1995/ 12/ 27المؤرخ في  328-95المرسوم التنفيذي رقم -283
المعدل بموجب  ، 11/12/1995المؤرخة  59شراء السكن، ج ر العدد  والتي تقترض لتمويل البناء أ



 

945 
 

المحدد لكيفيات حساب التخفيض  27/27/1994المؤرخ في  228 – 94المرسوم التنفيذي رقم 
  .21/24/2212المؤرخة في  19، ج ر العدد 322-212الخاص برقم 

المتعلق بإلزامية التأمين في البناء من  29/12/1995المؤرخ في  414-95المرسوم التنفيذي رقم -283
 . 12/12/1995في مؤرخة ال 71ج ر العدد  مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية،

المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق  1991 /22/ 23المؤرخ في  75-91مرسوم التنفيذي رقم ال-284
، المعدل 24/22/1991المؤرخة في  29االجتماعية وسيره، ج ر العدد  الوطني لمعادلة الخدمات

المؤرخة  12ج ر العدد  ،25/22/1998المؤرخ في  82-98لمرسوم التنفيذي رقم بموجب ا المتممو 
المؤرخ في  214-15المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم و ، المعدل 24/23/1998في 
 .14/12/2215المؤرخة في  54ج ر العدد  ،11/12/2215

          المحدد لشروط منع شركات التأمين  29/28/1991المؤرخ في  217-91المرسوم التنفيذي رقم -285
 .27/28/1991المؤرخة في  47دد إعادة التأمين االعتماد وكيفيات منحه، ج ر الع وو/ أ

 35-85المعدل والمتمم للمرسوم رقم  32/11/1991المؤرخ في  434-91التنفيذي رقم  المرسوم-281
المتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص األجراء الذي يمارسون عمال  29/22/1985المؤرخ في 

  .21/12/1991في  مؤرخةال 74مهنيا، ج ر العدد 
المنظمة إلنشاء الصندوق الوطني للعطل  24/22/1997المؤرخ في  45-97فيذي رقم المرسوم التن-287

المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية 
 .25/22/1997المؤرخة في  28والري، ج ر العدد 

المحدد لنسب االشتراكات الواجبة الدفع  24/22/1997المؤرخ في  41-97التنفيذي رقم  المرسوم-288
ية في الجو البطالة الناجمة عن سوء األحوال و إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة األجر 

قطاعات البناء واألشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء 
  .25/22/1997في  مؤرخةال 28األحوال الجوية، ج ر العدد 

المتضمن إحداث صندوق الضمان  23/11/1997المؤرخ في  421-97المرسوم التنفيذي رقم -289
 . 25/11/1997المؤرخة في  73الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، ج ر العدد و 
قم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ر  25/11/2223المؤرخ في  428-23التنفيذي رقم  المرسوم-292

حداث وكاالت محلية لتسيير والتنظيم االذي يحدد قواعد  22/12/1992المؤرخ في  92-425
 .29/11/2223المؤرخة في  18العقاريين الحضاريين، ج ر العدد 
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 53ج ر العدد  المتعلق باالستثمارات األجنبية، 21/21/2225المؤرخ في  23-25النظام رقم -291
 .31/27/2225في  مؤرخةال
كيفيات تعين األعوان و الذي يحدد شروط  32/21/2221المؤرخ في  55-21سوم التنفيذي رقم المر -292

إجراءات كذا و معاينتها و التعمير و التنظيم في مجال التهيئة و المؤهلين للبحث عن مخلفات التشريع 
 .25/22/2221المؤرخة في  21المراقبة، ج ر العدد 

يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  31/25/2221ي المؤرخ ف 198-21التنفيذي رقم  المرسوم-293
 .24/21/2221في  مؤرخةال 37نفة لحماية البيئة، ج ر العدد المص

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة  23/24/2227المؤرخ في  119-27التنفيذي رقم  المرسوم-294
المعدلة  25/24/2227في المؤرخة  27والضبط العقاري، ويحدد قانونها األساسي، ج ر العدد 

في  مؤرخةال 17ج ر العدد  ،19/23/2212المؤرخ في  121-12بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
25/23/2212.  

المتعلق بالتصريح باالستثمار وطلب  24/23/2228المؤرخ في  98-28التنفيذي رقم  المرسوم-295
  .21/23/2228ة في مؤرخال 11ج ر العدد  ،كيفيات ذلكو مقرر منح المزايا 

الذي يحدد القانون األساسي النموذجي  11/21/2229المؤرخ في  13-29المرسوم التنفيذي رقم -291
 .14/21/2229ة في مؤرخال 23ج ر العدد  ،لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي

المحدد لتنظيم المتعلق بممارسة مهنة  22/12/2229المؤرخ في  18-29المرسوم التنفيذي رقم -297
 .25/21/2229ة في مؤرخال 21العدد  ج ر الوكيل العقاري،

المحدد إلجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة  21/25/2229المؤرخ في  154-29المرسوم التنفيذي رقم –298
  .21/25/2229في  مؤرخةال 27ج ر العدد  البنايات،

اقة الوطنية لعقود التعمير المتعلق بالبط 29/28/2229المؤرخ في  271-29المرسوم التنفيذي رقم –299
 . 22/29/2229في  مؤرخةال 52ج ر العدد  كذا كيفيات مسكها،و المخالفات المتعلقة بها و 
المتمم للمرسوم التنفيذي رقم و المعدل  22/29/2229المؤرخ في  327-29المرسوم التنفيذي رقم -322

رخصة التجزئة و ر شهادة التعميالمحدد لكيفيات تحضير  28/25/1991المؤرخ في  91-171
مؤرخة ال 55ج ر العدد  تسليم ذلك،و رخصة الهدم و شهادة المطابقة و رخصة البناء و شهادة التقسيم و 

 .27/29/2229في 
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 إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير،المتضمن  22/12/2229المؤرخ في  344-29المرسوم التنفيذي رقم –321
 .25/12/2229في  مؤرخةال 11ج ر العدد 

المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على  12/21/2212المؤرخ في  22-12سوم التنفيذي رقم المر –322
المؤرخة في  24العدد  ج ر سيرها،و تشكيلتها و ضبط العقار و  ترقية االستثماراتو تحديد الموقع 

17/21/2212. 
كيفيات منح و الذي يحدد مستويات  12/23/2212في  المؤرخ 87-12المرسوم التنفيذي رقم -323

قتناء المؤسسات المالية الو تخصيص في نسب الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك العمومية 
 ،14/23/2212المؤرخة في  17ج ر العدد  بناء سكن ريفي من قبل المستفدين، وسكن جماعي أ

 11ج ر العدد  ،24/11/2213المؤرخ في  389-13المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم و المعدل 
 .28/12/2213خة المؤر 

المحدد لمعدل تخفيض نسب الفائدة  32/27/2212المؤرخ في  117 – 12المرسوم التنفيذي رقم -324
على القروض الممنوح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية لسكن وكيفيات ذلك، 

  .24/27/2212المؤرخة في  41ج ر العدد 
شرة الذي يحدد مستويات المساعدة المبا 25/12/2212المؤرخ في  235-12المرسوم التنفيذي رقم –325

ت مستويات دخل طالبي هذه السكناو بناء السكن الريفي  والممنوحة من الدولة القتناء سكن جماعي أ
بموجب المتمم و المعدل  ،27/12/2212في  مؤرخة، ال58ج ر العدد  كيفيات منح هذه المساعدة،و 
المؤرخة في  48، ج ر العدد 21/29/2213المؤرخ في  325-13لمرسوم التنفيذي رقم ا

المؤرخ في  321-14المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم و  ، المعدل29/29/2213
 .23/11/2214المؤرخة في  18ج ر العدد  ،22/11/2214

 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18/28/2211المؤرخ في  291-11التنفيذي رقم  المرسوم-321
الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، ج  22/21/2229المؤرخ في  29-18

  .24/28/2211، المؤرخة في 48ر العدد 
المحدد لكيفية منح االعتماد لممارسة و  22/22/2212المؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم -327

المؤرخة  11ج ر العدد  ني للمرقين العقارين،كذا كيفيات مسك الجدول الوطو مهنة المرقي العقاري 
، 21/22/2213، المؤرخ في 91-13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،21/22/2212في 

  .21/23/2213في  ةالمؤرخ 13ج ر العدد 
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يتضمن دفتر شروط النموذجي الذي يحدد  22/22/2212المؤرخ في  85-12التنفيذي رقم  المرسوم-328
 .2212 /21/22المؤرخة في  11العدد  ت والمسؤولية المهنية للمرقي العقاري، ج رااللتزاما

المحدد لشروط وكيفيات إعداد المخطط  21/22/2212المؤرخ في  94-12المرسوم التنفيذي رقم -329
  .27/23/2212في  مؤرخة فيال 14ج ر العدد  التوجيهي لتهيئة فضاء المدنية الكبيرة والموافقة عليه،

يحدد كيفيات تسيير حساب القرض  الذي 21/23/2212المؤرخ في  121-12تنفيذي رقم  مرسوم-312
ة مؤرخال 14ج ر العدد  توسيع سكن، وبناء أ والذي عنوانه قروض للموظفين القتناء أ 324-12رقم 
 .27/23/2212في 

 ،84-12ذي رقم المعدل للمرسوم التنفي 21/22/2213المؤرخ في  91-13التنفيذي رقم  المرسوم-311
 .21/23/2213في  ةالمؤرخ 13ج ر العدد 

لتشكيلة المجلس األعلى لمهنة المحدد  19/11/2213المؤرخ في  381-13المرسوم التنفيذي رقم -312
 .2213ديسمبر  28المؤرخة في  11ج ر العدد  سيره،و تنظيمه و المرقي العقاري 

الكيفيات المتعلقة و الشروط الذي يحدد  29/11/2213المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم -313
 .18/11/2213المؤرخة في  58العدد  ج ر بإعالم المستهلك،

عقد و المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق  18/12/2213المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي رقم -314
ى التصاميم ع علكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيو البيع على التصاميم لألمالك العقارية 

  .25/12/2213في  مؤرخةال 11العدد  ج ر كيفيات دفعها،و آجالها و ر ومبلغ عقوبة الـتأخي
ات المتعلقة يكيف وروط شالمحدد ل 29/11/2213المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم -315

 .18/11/2213في مؤرخة ال 58ج ر العدد  بإعالم المستهلك،
تركة المطبق شالمحدد لنموذج الملكية الم 24/23/2214المؤرخ في  99-14م التنفيذي رق المرسوم-311

 . 11/23/2214في  مؤرخةال 14ج ر العدد  في مجال الترقية العقارية،
كيفيات شراء السكن و المحدد لشروط  15/21/2214المؤرخ في  223-14المرسوم التنفيذي رقم -317

 .27/27/2214في  مؤرخةال 44ج ر العدد  ترقوي العمومي،
المتمم للمرسوم التنفيذي رقم و المعدل  25/21/2214المؤرخ في  182-14التنفيذي رقم  المرسوم-318

الكفالة المتبادلة في و المتضمن إحداث صندوق الضمان  23/11/1997المؤرخ في  97-421
 .19/21/2214في  المؤرخة 37ج ر العدد  ،الترقية العقارية
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لشروط حلول صندوق الضمان المحدد  25/21/2214المؤرخ في  181-14التنفيذي رقم  المرسوم-319
الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني األمالك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية و 
 .19/21/2214في  مؤرخةال 37العدد  ج ر كيفيات ذلك،و 
كيفيات تسديد و المحدد لشروط  25/21/2214المؤرخ في  182-14المرسوم التنفيذي رقم -322

الدفعات اإلجبارية األخرى من طرف المرقين العقارين المنصوص عليها في النظام و االشتراكات 
في  مؤرخةال 37ج ر العدد  ،ةالكفالة المتبادلة في الترقية العقاريو الداخلي لصندوق الضمان 

19/21/2214.  
الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  25/21/2215المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم -321

 .12/22/2215في  مؤرخةال 27ج ر العدد  تسليمها،و 
كيفيات ممارسة و روط شالمتضمن  29/28/2215المؤرخ في  234-15المرسوم التنفيذي رقم -322

المؤرخة في  48ج ر العدد  المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،و طة شاألن
29/29/2215. 

كيفيات منح االمتياز و روط شالمحدد ل 21/12/2215المؤرخ في  281-15التنفيذي رقم  المرسوم-323
اريع شالموجهة إلنجاز مو القابل لتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة 

 .24/11/2215المؤرخة في  58ج ر العدد  الترقية العقارية ذات الطابع التجاري،
خاص شلأل االجتماعيبالضمان  المتعلق 14/11/2215المؤرخ في  289-15المرسوم التنفيذي رقم -324

 .18/11/2215المؤرخة في  11ج ر العدد  اطا لحسابهم الخاص،شغير األجراء الذين يمارسون ن

 القرارات –ج 

 غال فيشتنفيذ األ الذي يتضمن كيفيات ممارسة 15/23/1988ترك المؤرخ في شالوزاري الم القرار-325
  .21/12/1988المؤرخة في  43ج ر العدد  أجر ذلك،و ميدان البناء 

 27العدد المتضمن اعتماد مؤسسة مالية، ج ر  21/24/1998المؤرخ في  21-98 مقرر رقم-321
 .23/25/1998المؤرخة في 

 41ر العدد المتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري، ج  18/25/1999القرار المؤرخ في -327
 .27/21/1999المؤرخة في 
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الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية  25/24/2223المشترك المؤرخ في القرار الوزاري -328
ج ر  ،بناء والمخصصة إلنجاز عمليات تعمير أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة  وأ

  .2223 /25/25المؤرخة في  35العدد 
الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  28/23/2221المشترك المؤرخ في  القرار-329

المتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق باإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي  11/24/1998
والضريبة على األرباح الشركات المطبقة على األرباح الناجمة عن نشاطات إنجاز مساكن االجتماعية 

  .32/24/2221في مؤرخة ال 28ترقية، ج ر العدد وال
ترك المؤرخ شالمتمم للقرار الوزاري المو المعدل ، 22/28/2221القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -332

المؤرخ في  328-94الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  15/11/2222في 
 ج طني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر،الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الو  14/12/1994

 .28/12/2221في مؤرخة ال 13ر العدد 
المتضمن الموافقة على  27/21/2229المعدل للقرار المؤرخ في  14/12/2212المؤرخ في  القرار-331

ر  ج الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد المضادة للزلزال المطبقة في مجال المنشأة الفنية،
 .2212/ 25/12في  مؤرخةال 74العدد 

المتضمن الموافقة على  27/21/2229المعدل للقرار المؤرخ في  14/12/2212المؤرخ في  القرار-332
ر  ج الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد المضادة للزلزال المطبقة في مجال المنشأة الفنية،

  .2212/ 25/12في  مؤرخةال 74العدد 
المتضمن المصادقة على هذه الوثيقة التقنية التنظيمية، ج ر العدد  22/22/2211القرار المؤرخ في -333

 .21/27/2211في  مؤرخةال 32
الذي يحدد خصائص التقنية والشروط المالية  14/25/2211القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -334

 .14/29/2211المؤرخة في  51المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج ر العدد 
كيفيات التنازل عن األراضي و المتضمن لشروط  14/25/2211المشترك المؤرخ في القرار الوزاري  –335

ج ر  الموجهة إلنجاز برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة،و التابعة لألمالك الخاصة للدولة 
 .14/29/2211في مؤرخة ال 51العدد 

المحدد لخصائص التقنية والشروط المالية  14/25/2211مشترك المؤرخ في القرار الوزاري ال- 331
 .14/29/2211في  مؤرخةال 51المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج ر العدد 
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المتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية الكتساب صفة  21/12/2212القرار المشترك المؤرخ في -337
  .13/21/2213المؤرخة في  22د المرقي العقاري، ج ر العد

المؤرخة في  44المحدد ألعضاء لجنة االعتماد، ج ر العدد  23/12/2212المؤرخ في  القرار-338
23/12/2212.  

الخاصة بالمساحة والرفاهية المطبقة بالمساكن المخصصة  31/12/2212الوزاري المؤرخ في  القرار-339
  .27/21/2213ي ف مؤرخةال 21للبيع باإليجار، ج ر العدد 

المحدد لنموذجي االعتماد وشهادة التسجيل للمرقي  29/21/2213الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار-342
 .14/23/2213المؤرخة في  14العقاري، ج ر العدد 

الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة في الوكالة الوطنية لتحسين  12/22/2215المؤرخ في  القرار-341
 .28/23/2215المؤرخة في  12يره، ج ر العدد تطو و السكن 

المحدد لكيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود  25/27/2215ترك المؤرخ في شالوزاري الم القرار-342
 .27/29/2215المؤرخة في  51ج ر العدد  التعمير،

السكن  راءشروط معالجة طلبات شالمحدد ل 21/29/2215ترك المؤرخ في شالوزاري الم القرار-343
 .29/11/2215المؤرخة في  13ج ر العدد  كيفيات ذلك،و الترقوي العمومي 

 العربية األخرى القوانين-د

ريع الخاص شالمتعلق بتحوير الت 21/22/1992المؤرخ في  17الفصل األول من القانون رقم -344
 321العدد  21/23/1992المؤرخ في  ،التونسيةالرائد الرسمي للجمهورية  17بالبعث العقاري، العدد 

الرائد الرسمي للجمهورية  12العدد  31/27/2229المؤرخ في  12المعدل بموجب الفصل  319ص 
 .2181ص  12العدد  24/28/2229التونسية 

المتعلق  24/11/1983المؤرخ في  1983لسنة  1233الخامس من األمر عدد و الفصل الرابع -345
دد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الع هندس المعماري،بالمصادقة على مجلة الواجبات المهنية للم

ة منشورات المطبع مجلة الواجبات المهنية للمهندسين المعمارين، ،28/11/1983الصادرة بتاريخ  72
  .27ص ، 2212تونس، ، الرسمية للجمهورية التونسية

منشورات العقود،و تزامات مجلة االل ،15/12/1921الصادر بتاريخ  122الرائد الرسمي ملحق عدد -341
 .122ص  ،2213التونسية المطبعة الرسمية للجمهورية 
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المتعلق  53-25قانون االلتزامات والعقود وفقا آلخر التعديالت المستحدثة المرخصة بالقانون رقم -347
ماء نبالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية طبعة األولى، سلسلة المعرفة القانونية للجميع، دار اإل

 . 124ص  ،2229الثقافي، المغرب، 

 المذكرات و التعليمات -7

 .221، ص 1977لسنة  12تقديم متعلقة بالسكن، ج ر العدد  مذكرة-348
مذكرة رقم ال العقارية،و عمليات األمالك الوطنية  ةمديريالعامة لألمالك الوطنية  ةالمديري وزارة المالية،–349

  .11/28/1995المؤرخة في  24221
المحدد لشروط وطريقة دفع المساعدات  28/24/2222المؤرخة في  183ة رقم التعليمة الوزاري-352

المالية المقدمة من الصندوق الوطني للسكن بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المحدد لطريقة تطبيق  15/11/2228للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  لالمعد ،29/24/2222

المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني  24/12/1994المؤرخ في  328-94لتنفيذي رقم المرسوم ا
 .28/25/2222المؤرخة في  32لسكن في مجال الدعم المالي لألسر، ج ر العدد ل
 . 18/24/2225المؤرخة في  2237المذكرة رقم  رية العامة ألمالك الوطنية،يالمد وزارة المالية،-351
 29/21/2228المؤرخة في  921التعليمة الوزارية رقم  العامة ألمالك الدولة، ةالمديري وزارة المالية، –352

رقم  ةالموجهة لالستثمار، البرقيو التنازل عن األراضي التابعة للدولة  وفيما يخص منح االمتياز أ
 .23/11/2227المؤرخة في  347

المؤرخة في  27875الوزارية رقم  ةالتعليم العامة لألمالك الوطنية، ةالمديري وزارة المالية،-353
32/21/2229. 

المؤرخة في  28177التعليمة الوزارية رقم  العامة لألمالك الوطنية، ةالمديري وزارة المالية،- 354
12/28/2229. 

المؤرخة في  21911رقم التعليمة  العامة األمالك التابعة للدولة، ةمديريال وزارة المالية،–355
 12/21/2212المؤرخ في  22-12صدور المرسوم التنفيذي رقم  ةالمتضمن 28/22/2212

شكيلتها تو ضبط العقار و ترقية االستثمارات و  لجنة المساعدة على تحديد الموقع المتضمن تنظيم
 .2212القانونية مجموع النصوص  سيرها،و 
  .21/29/2211 المؤرخة في 21232التعليمة رقم  العامة ألمالك الدولة، ةمديريالالمالية،  وزارة-351
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 28/28/2211المؤرخة في  27982تعليمة وزارية رقم  العامة ألمالك الدولة، ةالمديريوزارة المالية  –357
 ز التنفيذ لكيفيات الجديدة لمنح االمتياز على األمالك العقارية التابعة لألمالكيالمتضمن بوضع ح

 .2211بقا لقانون المالية مشاريع استثمارية طنجاز الخاصة للدولة السيما الموجهة إل
، 21/25/2211المؤرخة في  5777التعليمة رقم  المالية المديرية العامة لألمالك الدولة، وزارة-358

  .2212مجموع النصوص القانونية لسنة 
مجموعة  21/25/2211المؤرخة في  5744المالية المديرية العامة ألمالك الدولة التعليمة رقم  وزارة-359

  .2211مذكرات( لسنة  –منشورات -ليمات النصوص )تع
المؤرخ  114رقم مجموع النصوص القانونية، إرسال  لألمالك الوطنية، ةالعام يةوزارة المالية، المدير  –312

 .12ص  ،2212لسنة  الصادر عن الوزير األول، 29/12/2211في 
 .29/21/2212المؤرخة في  22821التعليمة رقم  العامة لألمالك الوطنية، ةالمديري وزارة المالية،-311
مة وزارية تعلي رية تثمين األمالك التابعة للدولة،يمد رية العامة لألمالك الوطنية،يالمد المالية، وزارة-312

موضوع التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة  12/25/2213المؤرخ في  24147رقم 
ذات طابع االجتماعي الدفع بالتقسيط بناء على  مشاريع الترقية العقارية إلنجازللدولة، الموجهة 

 .21/21/2212المؤرخة في  22التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 اإلدارية الوثائق-8

رية يالتكوين في المهام الرئيسية للمد مساعدة اإلصالحات اإلدارية،و عصرنة   MEDAبرنامج التعاون-313
-TDR66رقم المرجع  28/12/2221لدولة في مادة قانون أمالك ا العامة لألمالك الوطنية،

M.D.E.I.K. 
لمتبادلة الكفالة او الضمان  المحددة من قبل صندوقعقود البيع على التصاميم الشروط العامة لضمان -314

 . 2211لسنة 
 .اطاالحتيو لصندوق الوطني للتوفير  العامة المتعلقة بمنح القرض العقاري لألفراد الشروط-315
 .( BDLسر لبنك التنمية المحلية )يالقرض العقاري الم اتفاقيةموذج نلامة الع الشروط-311
 .ركة الوطنية للتأمين شلل لتأمين على مكان تنفيذ األشغال،عقد الخاصة الشروط ال-317
دولية ركة الشغال الخاصة بالشالعامة لعقد التأمين من جميع المخاطر على مكان تنفيذ األ الشروط-318

عادةو للتأمين   (.CIARالتأمين ) ا 
 العشرية لشركة التأمين السالمة.المدنية العامة للمسؤولية  الشروط-319



 

949 
 

االتصال و  رية العالقات العموميةيمد الدليل الجبائي للتسجيل، رية العامة للضرائب،يوزارة المالية، المد-372
 .2212الساحل منشورات 

 الجرائد اليومية-8

ام للصندوق السابق عدم ضمان تسبيقات المدفوعة على مشاريع وهمية دهال مولود المدير الع السيد-371
، 22/11/2225السنة الخامسة عشر، يوم األحد  4527لتعاونيات عقارية وهمية، جريدة الخبر العدد  وأ

 . 24 ص
سامر، مئات المواطنون وقعوا ضحايا مرقين عقاريين في ست واليات، جريدة الخبر،  رياض-372

  .27ص  5155عدد ال ،32/12/2227
أفتيسر، اقتراح إلغاء شرط الشهادة العليا في منح االعتماد للمرقين العقاريين، جريدة النهار،  زايدي-373

 .25، ص 24/23/2213اإلثنين 
جريدة الشروق،  ،ن العقاريين المتالعبين بالزبائنبلعمري، السجن بين شهرين وسنتين للمرقي سمير-374

 .25، ص 3248عدد ، ال21/29/2212اإلثنين 
األحد  ، جريدة الوطنرقين الخواص، يمس باقي الوالياتسعاد، التحقيق في مشاريع الم ع.-375

 .24،ص  22/11/2225
، المواطن ضحايا نصب مؤسسات ترقية عقارية في تحريك غير مسبق، وزارة السكن تكشف م.بوزانة-371

ن عن في الترقية العقارية التابعة لوزارة السكمنازعات على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
  .24، ص 2225/ 22/11تحايل خمس ترقيات عقارية، جريدة الوطن، األحد 

، جريدة الخبر المؤرخة في اتعجيزيدرقي، المرقون العقاريون، يعتبرون مشروع القانون  محمد-377
 .24، ص 19/22/213

 تيالاحعات على مستوى الصندوق، التي كشفت عن المناز و السيدة مصطفاوي المكلفة باإلعالم -378
السنة الخامسة عشر، يوم األحد  4527"البرج"، جريدة الخبر العدد وصاحبة الترقية العقارية "السمار" 

 . 24 ص، 22/11/2225
مسكن  322اقتحام المستفيدين من مشروع ، واليات 5تسليم السكن وراء نهاية أسبوع ساخنة في  م.م،-379

 .25، ص 14/21/2212تساهمي ببلدية قوراية بتيازة ، جريدة الخبر المؤرخة في  اجتماعي
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 اإللكترونية المواقع-50

083 –WWW Wikipédia. Com,un article de wik pédia: l'encyclopédie libre. 

 .29/24/2213موسوعة وكبيبديا تاريخ البحث في الموقع  -
138 -B. Mohmoud: Sofinance opérationnel، financier le 15/03/2011. 

/ 22،تاريخ وزيارة الموقع WWW djazairess. Com/ Fr/ le financier/ 13219مقتبس من الموقع 
12 /2213.  

 WWW Webcache goog leuser content. Com Fonds d'investissement الموقع-382
 .23/12/2213تاريخ الزيارة 

 القواميس-15

المؤسسة الوطنية للكتاب  بيروت لبنان، المشرق ش.م.م.دار  بعة الثامنة،الط المنجد األبجدي،-383
  .295ص ،1989 الجزائر،

 ن،باب علم مادة عل الطبعة الثالثة، عشر،ابن منظور، لسان العرب، الجزء السادس، المجلد الثالث -384
 . 238ص  138ص ،دون سنة باب محيط المحيط،،288،289ص ص 

جم نور الدين الوسيط، عربي فرنسي، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان نور الدين، مع عصام-385
 .314، ص 2224

، 2225معاجم متقن الطالب، قاموس فرنسي عربي، طبعة األولى، دار الرتب الجامعية، لسنة  سلسلة-381
 .524ص
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اطات الترقية العقارية و األعمال التجارية المرتبطة بهذا شخص المؤهل للقيام بنشيعتبر المرقي العقاري المعتمد ال    
 و المسؤول على تسويقها. الترقوي بصفته منجز لهذه السكناتاط ، و المحرك الرئيسي لعملية بيع السكن شالن

المهنية  هنحاول التفصيل في التزاماتل ةالترقوي اتبيع السكن المترتبة علىموضوع التزامات المرقي العقاري  اخترنا      
التعاقدية بصفته بائعا في إطار  التزاماتهو المرتبطة بعملية إنجاز هذه السكنات و قواعد المهنة   روعشبصفته صاحب الم

و نتطرق لتحديد مسؤوليته و العقوبات المترتبة في حالة مخالفة هذه  تصاميمعقد البيع على ال وكل من عقد حفظ الحق، 
 .اإللتزامات

          Le promoteur immobilier agréé est considéré comme étant la personne apte pour 
l’exercice de l’activité de promotion immobilière et d’effectuer les opérations commerciales 
qui s’y rapportent et de ce fait, il occupe un rôle prépondérant dans les opérations de 
ventes de logements immobiliers réalisés dans ce  cadre comme il assume la responsabilité 
liée à la commercialisation de ces logements. 

       Nous avons choisi le sujet : les obligations du promoteur immobilier au moment de la 
vente du logement promotionnel pour détailler ses obligations et les infractions qui y sont 
liées et nous insistons sur celles –ci , soit pour la partie construction, soit pour la partie 
ventes de logements afin de prendre connaissance des obligations contractuelles et 
professionnelles  dans le contrat de réservation  ou dans le contrat de vente sur plans . 

     The approved property developer is considered as being the person suited for the 
exercise of the activity of property development and to carry out the business transactions 
which are referred to it and in fact he occupies a paramount  role in the sale transaction of 
residences carried out within this framework as he assumes the responsibilitiy dependent to 
the marketing of these residences. 

      We chose the suject : the obligations of the property developer at the time of the sale 
of the promotional housing to detail its obligations and the infringements related to it and we 
let us insist on those ;either for the construction part or for the sale part of residences in 
order to become acqainted with the contractual and professional obligations in the contract 
of reservation or the sale contract on plan.  
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