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:ةــــــمقدمال

أصبحت المحال المخصصة لالستعمال السكني أو التجاري أو المهني أو 

.الحرفي من بین أكبر متطلبات الفرد الجزائري

وتوفیر كم هائل بنوعیة الئقة أدى بالمشرع لالهتمام بالمهن التي تأخذ على 

.عاتقها الغمار في هذا المجال

الء القائمین على هذه المهن في أي مرحلة من مراحل إنجاز وكما قد تلحق هؤ 

النشاطات الموكل لهم القیام بها أضرار تصیبهم، كذلك تترتب مسؤولیاتهم في حالة 

على عاتقهم سواء كانوا مرقیین عقاریین ىاإلخالل بالواجبات وااللتزامات التي تلق

.نیةان والمنشآت العمر عمومیین أو خواص، باعتبارها أكبر ضمان لسالمة المواط

وهذه المسؤولیات تترتب على عاتقهم ذلك لتعاملهم مع كثیر من األفراد 

والسلطات سواء أكانت عامة أو خاصة فهم یطبقون القوانین المتعاقبة، التي قد 

تتداخل وتتباین مع قوانین تلغى وتشریعات جدیدة تحتوي على كثیر من الثغرات 

ال تصدر إال بعد فترات )تنفیذیة(وتحیل إلى مراسیم تطبیقیة والغموض والتناقضات 

طویلة من سن القوانین التي تحیل إلیها، وتشریعات یعاد لها االعتبار بعد أن تم 

إلغاؤها، وباألحرى المرقیین العقاریین وهم یطبقون التشریعات المتعلقة بالترقیة 

ل، یحاولون البحث عن حلو العقاریة وكذلك المتعلقة بالتهیئة والتعمیر وغیرها

قد تكون صائبة وقد یكون فیها تقصیر یرتب المسؤولیة والتي ، ویقومون بأعمالهم 

وقد یكون إخالل في تطبیق بنود عقدیة فتترتب المسؤولیة  العقدیة، وقد ، التقصیریة 

سلطاتهایكون هناك إخالل بإتباع شروط وضوابط تفرضها الجهات الوصیة أو 

ؤولیة إداریة، وقد ینجم عن بعض منها تجاوزات تصل لحد الجرائم فتكون هناك مس

.فتترتب المسؤولیة الجزائیة

وباعتبار المرقي یخضع للمسؤولیة التي ینصرف أثرها إلى معنى المؤاخذة 

دة ـوضرورة أن یتحمل تبعة أخطائه وانحرافه في كل ما یأتي به مخالفا لقاع
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، فالقضاء ال یحاسب إال على ما أطره وحدده المشرع، من قواعد األخالق أو القانون

لذا القت المسؤولیة القانونیة اهتماما كبیرا، ابتداء من الدستور الجزائري الذي أشار 

الملكیة الخاصة «منه 64، وفي المادة 16/011في آخر تعدیل له بالقانون 

اكن، تعمل تشجع الدولة على إنجاز المس«منه 67، وكذلك المادة »..مضمونة

، فینصرف معناها إلى »الدولة على تسهیل حصول الفئات المحرومة على سكن

ضرورة حمل المعول علیهم تبعات كل ما یناط بهم في إطار تحقیق تطلعات الدولة 

فیما تصبو إلیه في مجال مهنتهم، وباعتبار المسؤولیة القانونیة تقسم إلى نوعین 

.مدنیة وجنائیة

لب باحترام القوانین العامة والخاصة وعلى رأسها، القانون المدني فالمرقي مطا

:المؤرخ في،11/042وخاصة منها القانون والتجاري وكذلك قوانین الترقیة العقاریة

المرسومان و ، نشاط الترقیة العقاریةمحدد للقواعد المنظمة لال، 17/02/2011

الذي یحدد كیفیات منح ،20/02/2012:، المؤرخ في84-12:رقم،التنفیذیان

وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني ،االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري

یتضمن الذي ،20/02/2012، المؤرخ 853-12:للمرقیین العقاریین، وكذلك رقم

دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد االلتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، 

المحدد لنموذجي 18/12/2013:المؤرخ في،4314-13:رقموالمرسوم التنفیذي

عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم لألمالك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر 

الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیات 

یحدد الذي ،04/03/2014:المؤرخ في،995-14:دفعها، والمرسوم التنفیذي رقم

.نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة

.07/03/2016:المؤرخة في14:عددر.ج-1
.06/03/2011:، المؤرخة في14:عددر .ج-2
.26/02/2012:، الصادرة بتاریخ11:عددر.ج-3
.25/12/2013:، الصادرة بتاریخ66:عددر.ج-4
.16/03/2014:المؤرخة في، 14:عددر،.ج-5
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وباعتبار نشاط المرقي العقاري تستفید منه فئة الموظفین وفئات المجتمع ذات 

توفیر قدر كافي من الحمایة خاصة مع من اللزوم المداخیل المحدودة، أصبح 

.المرقي العقاري الخاص

:الموضوعأسباب اختیار:أوال

یمكن ،ةموضوعیة، و وخوضنا واختیارنا لهذا الموضوع نابع من عدة معاییر ذاتی

:حصرها فیما یلي

ویوجب مسؤولیة ،الرغبة في تحدید وتوضیح كل ما یعد خطأ یسبب ضررا للغیر-

.المرقي العقاري

فیه والوقوف عند كل ما تخالف أو تتفق، الرغبة في دراسة قوانین الترقیة العقاریة -

.مع القواعد العامة للمسؤولیة

الرغبة في معرفة ما مدى قدرة وصرامة القوانین وٕالمامها بكل ما یعد تجاوز من -

والوقوف على أهم الثغرات ،یسبب لغیره أضرارا ویرتب مسؤولیاته، المرقي العقاري 

.وتخلق له مجال للتجاوز، التي تحتویها 

كم هذه المسؤولیات متغیرة كالمرسوم بقدر اقتناعي بأن القوانین التي تح-

من الدولة ، فهذا یعكس المرحلة والنهج المتبع 2، كالذي قبله1الملغى93/03التشریعي

بفهم لنا ، یسمح في إطار القوانیین الساریة مسؤولیته الجزائریة آنذاك ، فكلما حددنا 

ختیارات عثرات وثغرات القوانین السابقة، ویعطینا القدرة على فهم أسباب اال

أي یعطینا القدرة على تفهم أسباب التخلي على أمور (المستقبلیة في هذا الموضوع 

ولماذا توارت مسائل وظهرت أخرى، ولماذا تطور شيء وتراجع أو ،وتبني أخرى

).اختفى آخر

،العقاريالمتعلق بالنشاط، 1993مارس 1المؤرخ في ، 93-03رقم يعیالمرسوم التشر --1

.03/03/1993:، المؤرخ في 14:رقمر.ج
المنشور ، المتعلق بالترقیة العقاریة ، 04/03/1986:المؤرخ في ،  07-86:القانون رقم -2

.05/03/1986:، المؤرخة في 10:عدد ر .ج:قي 
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القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ثابتة نسبیا، ففهمها هو القدرة على دراسة أي -

.ة مدى انطباق قواعدها علیه مهما تغیرت قواعدهمعرفو، موضوع 

:أهمیة الموضوع:ثانیا

یث الخاص والعام، نظرا لكونها دأصبحت المشاكل التي تطرحها الترقیة العقاریة ح-

لو أحد و توغلت في صمیم حیاة اإلنسان الجزائري فأصبح ال یخلو اهتمام وهاجس 

.من األسرة فیه

.وقد خططت بإیجاد أطر قانونیة تعنى بهذا المجال،فأصبح من أهم أهداف الدولة-

وقد نتج عن ذلك فتح مجال التجارة في هذه المهنة وظهور فئة المرقیین الذین -

.یقومون بتنشیط التسویق والتجارة في هذا المجال

المدني والتجاري (یعد هذا الموضوع في نظري ملتقى القوانین، العامة والخاصة -

.والجنائي

یحاول المشرع فیها إزالة ، نظرا لكون الموضوع ما زال یتدعم بقوانین جدیدة -

وتوضیح ، والنهوض بهذه المهنة بتقییده، ووضع ضوابط له ، الغموض وااللتباس 

.التزاماته وحقوقه فهو موضوع خصب للدراسة

:ونهدف من خالل هذه الدراسة:أهداف الدراسة:ثالثا

وتحدید أركانها والوقوف ،سؤولیات المرقي العقارياإلحاطة بقدر یوضح فیه م-

،على مدى فاعلیة القوانین الساریة في تأسیس نظام مسؤولیة المرقي العقاري

.ویعطي ائتمان لمهنته

والوقوف عند كل ما تخالف ، ین الترقیة العقاریةیتصنیف مسؤولیاته في إطار قوان-

.أو القواعد الخاصة لمسؤولیة لأو تتفق فیه مع القواعد العامة

والتي ، الوقوف عند األخطاء المشتركة التي یكون المرقي هو أحد المشاركین فیها -

.ترتب المسؤولیة المشتركة بین عدة أشخاص، ومدى ارتباط مسؤولیاته معهم
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الوقوف عند الضمانات في إطار الترقیة العقاریة، وما وصل إلیه المشرع في هذا -

.اإلطار

ى الهیئات التي تساعد المرقي العقاري وتحل محله عند اإلخالل التركیز عل-

.بمسؤولیاته

إبراز دور نقابة المرقیین العقاریین في ضبط مسؤولیات المنتمین إلیها من خالل -

.قوانینها التأسیسیة والداخلیة

.وهدفنا أن نجمع كل ما یساعدنا في بحثنا ومحاولة إیجاد إطار شامل ومتكامل له

:بناء على كل ما تقدم تتضح إشكالیة البحث كما یلي:إشكالیة البحث:رابعا

ما هي األفعال التي تشكل انحرافا أو إخالال أو تعدیا أو جرما من قبل المرقي -

المستفیدین من خدماته في تجاه القوانین أو العقود أو المجتمع أو مهنته أو، العقاري 

غیر وترتب مسؤولیاته في التعویض أو وتسبب أضرار لل، مجال الترقیة العقاریة 

العقوبة في ظل النظام القانوني الجزائري؟

أي ما مدى تطابق مسؤولیة المرقي العقاري مع قواعد المسؤولیة طبقا للقواعد 

العامة، وما مدى تطابقها مع القواعد الخاصة التي تفرض أحكامها في مجاالت 

معینة؟

:المنهج المعتمد:خامسا

تم االعتماد على منهجي :ل أخذ الموضوع من جمیع جوانبه والتمكن منهوألج

فاألول عند ، بحث ویظهر توافق بینها وبین الموضوع، وهما الوصفي والتحلیلي 

أما التحلیلي ،تحدید النصوص والتشریعات وآراء الفقهاء وشرح األفكار والنظریات

علیها وتقریر عتمدنالتيضائیة یظهر من خالل تحلیل المواد والنصوص واألحكام الق

بمصدر بعض الحقائق وأصلها ستأنس نو ، الحقائق والوقائع الفقهیة النظریة والواقعیة 

لى سبیل المقارنة ولكن لالستفادة عذلكال یكون و، ه الفرنسي ــكالتشریع والفق

.وتوضیح الجوانب التي اختارها المشرع
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:الدراسات السابقة:سادسا

طالع على البعض من الدراسات السابقة التي تناولت كل منها تم اإل

.بطریقة أو بأخرىبالدراسة الموضوع من بعض الجوانب والتي تمسه 

عقد البیع على «، للدكتور شعبان عیاشي بعنوان ومنها أطروحة دكتوراه

د كذلك كتاب ضمانات عقد بیع المباني قیو ، 2012، جامعة قسنطینة »التصامیم

التزامات «اإلنشاء للدكتورة سیبل جعفر حاجي عمر، وكذلك أطروحة دكتوراه بعنوان

للدكتورة سهام مسكر قسنطینة »المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة 

2016.

باإلضافة إلى رسائل تتناول الموضوع في جوانب منه وضعت على شبكة 

.االنترنت مؤخرا

:ات الدراسةصعوب:سابعا

وصعوبات البحث قلة المراجع والكتب نظرا لحداثة الموضوع وكثرة التعدیالت 

التي تطرأ على مهنة المرقي العقاري هذا من جهة، والمسائل التي تشكل أخطاء 

وهي تشكل أسرارا ، وتعدیات من المرقیین والتي ترتب مسؤولیاتهم فهي ال حصر لها 

عدة جهات و تباح، وٕاذا تم اللجوء للعدالة فهي تتوزع بینوتمس بشرفهم وسمعتهم ال

:المؤرخ في ، 08/091من القانون 512عقاري ، المادة السم القأقسام و خاصة 

ینظر القسم «قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ، المتضمن 25/02/2008

ي نشاط ف-3......-2......-1:تیة اآلایا ضقالعقاري على الخصوص في ال

.»..، الترقیة العقاریة

:التقسیم:ثامنا

:و قد  أدرجنا مضامین البحث و محتویاته في  مقدمة و فصلین و خاتمة 

1
.23/04/2008:، المؤرخة في21:عددر.ج-
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المقدمة 

و نقسمه طبقا للقواعد العامة ،لمرقي العقاريامسؤولیة درس فیه ن:الفصل األول

المسؤولیة فدمجناه أثر ما و العقدیة، أالمسؤولیة التقصیریة للمرقي العقاريلمبحثین 

.في أركانها 

المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصة و ندرسه في أما الفصل الثاني هو مسؤولیة 

المبحث الثانيللمرقي العقاري أما عشریة لمسؤولیة الل:مبحثین نخصص أولهما 

.لمرقي العقاري الجزاءات التي یتعرض لها ا:
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:ـل األول ــالفص

.مسؤولیـة المرقي العقاري طبقا للقواعد العامة

أي شخص سواء عاتقتقع علىتعد المسؤولیة المدنیة أهم مسؤولیة:و تقسیم تمهید

.طبیعي أو معنوي

أو تحمل نتائج وآثار الفعل الذي قام به التبعةالمؤاخذة و ب:لغة:وتعرف المسؤولیة

، كل ما یتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال 1، مصدرها ساءلُ یساءل أي مؤاخذالشخص

.2تكون تبعة نجاحها أو إخفاقها علیه

الحالة التي یكون فیها الشخص :عرفها الدكتور فرهاد حاتم حسین بأنها:فقها

ویض الضرر، الذي یحدثه لآلخر بخطئه الشخصي أو طبیعیا كان أو معنویا، ملتزما بتع

خطأ األشخاص المسؤول عنهم أو األشیاء التي في عهدته، وهي تنقسم إلى مسؤولیة 

بالتزام عقدیة ناشئة عن اإلخالل بالتزام عقدي ومسؤولیة تقصیریة ناشئة عن اإلخالل 

.3أو اإلخالل بالواجب العام بعدم اإلضرار بالغیرمفروض بموجب القانون

أمام القضاء أحد المرقي العقاري أن یثبت عندما ال یستطیع قوم المسؤولیة تو 

فیثبت أن أحد أركانها لم یتوافر، إنكار قیام المسؤولیة ذاتهاوهي إما :لهالدفوع المتاحة 

ا قد انقضى بالوفاء أو لكن یدعي أن االلتزام المترتب عنهأو یعترف بها و 

،الطبعة األولى، دراسة تحلیلیة مقارنة،لمسؤولیة المدنیةاعوارض،فرهاد حاتم حسین،أنظر-1

.22، ص 2014، منشورات الحلبي الحقوقیة، نانلب، بیروت 
،موفم للنشر،لجزائرا،الثالثةالطبعة، الفعل المستحق للتعویض، اإللتزامات، علي فیالليأنظر، -2

.06ص ،2012
.24، ص ، المرجع السابقفرهاد حاتم حسین-3
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:مثالالتقادم في ف، 1المقاصة أو اإلبراء أو التقادم أو بغیر ذلك من أسباب االنقضاء

تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشرة «:ج.م.من ق133المادة نصحسبو 

ام بالتعویض قائما في ذمة المرقي، وال ، فیبقى االلتز »سنة من یوم وقوع الفعل الضار

،رور الزمن المانع من سماع الدعوى، أي ملدفع التقادمیتخلص منه إال باستخدامه

قامت على خطأ المدنیة لم تفرق اإلرادة التشریعیة بین ما إذا كانت المسؤولیةو 

تكون مدة و ، فیستوي األمر في الحالتین2مدني أو خطأ مدني وجنائي في ذات الوقت

الناشئ من تاریخ نشوء الحق أو االلتزاممن یوم وقوع الفعل الضار أو ،سنة15السقوط 

تختلف مدة التقادم المسقط في دعوى المسؤولیة و، عدها مستحقة األداءعن العقد و 

.3العقدیة تبعا لنوع االلتزام

، ألهمیة كبیرا اهتمامامن األشخاص الذین أوالهم المشرع المرقي العقاري إذن یعد 

یهدف  ما ینتظر منه، ویظهر ذلك في كثرة التشریعات التي تنظم مهامه، وهذا األخیر 

، لكي ال یقوم في جانبه خطأ یسبب ضرر ل التزاماته القانونیة والعقدیةستفاء كإإلى 

، مبحث أولتقصیریة نتناولها في مسؤولیته طبقا للقواعد العامة إلى تنقسم یوجبها، و 

.وقد دمجنا آثارها في أركانهامبحث ثانينتناولها في ، عقدیة و 

،نظریة اإللتزام بوجه عام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

:، ف2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،، بیروت 3، ط 2، المجلد 1ج،مصادر اإللتزام

.1059، ص 624

ي سنة أ15لو سقطت الدعوى الجنائیة قبل مضي ة المدنیة قائمة، حتى و لیبقى دعوى المسؤو ت-2

، فتخضع كل منهما )سنوات في الجنح، و سنتان في المخالفات03، و سنوات في الجنایات10(

.لتقادم مستقل
.422، ص ، المرجع السابقفرهاد حاتم حسینأنظر، -3
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:ث األولــالمبح

:اريـــسؤولیة التقصیریة للمرقي العقالم

یسـبب و بخطئـهكـل فعـل أیـا كـان یرتكبـه الشـخص «ج .م.قمن 124:تنص المادة

قــد ذكــرت هــذه المــادة عبــارة و ، »تعویضفــي حدوثــه بــالكــان ســببایلــزم مــن للغیــر،ضــررا

 بتنظیمــه ألحكــام مســؤولیة أي شــامال، فقــد جــاء الــنص یرتكبــه الشــخص فلــم تحــدد مــن هــو

كـل فعـل أیـا «، وذكـرت المـادة )مطلب أول(بما فیهم المرقي العقاري نأتي له في ، شخص

، فیقصد أنه ال یشترط أن تكون عالقة عقدیة بـین طرفیـه وأول »كان الذي یرتكبه الشخص

تخصـــص و ،مـــا یتبـــادر لنـــا هـــو العمـــل الغیـــر مشـــروع أي مـــا یســـمى بالمســـؤولیة التقصـــیریة

فیظهـــر أول ركـــن مـــن األركـــان ، المـــادة فـــي كـــون الفعـــل المرتكـــب یكـــون بخطـــأ الشـــخص 

، أمـا ركنـا الضـرر والعالقـة )مطلـب ثـاني(ونبحثـه فـي ، أالخطـوهـو لهـذه المسـؤولیةثالث ال

).مطلب ثالث(السببیة نأتي لهما في 

:ب األولــــــــــــــالمطل

:ــاريــــــــــــي العقـــــــــالمرق

، ثــم تبیــان  مفهومــهالتوضــیح بإیجــاز بــد مــنوض فــي مســؤولیة المرقــي العقــاري الللخــ

.نعرف نشاط الترقیة العقاریةوأخیرا ، أنواعه

:اريــي العقــمفهوم المرق:الفرع األول

.رج على تعریفه الفقهي والتشریعيیقتضي تحدید مفهومه أن نع

Philippe:عرفه األستاذین:التعریف الفقهي-أوال Malinvaud, Philippe jestaz

agent(اقتصاديعون «:بأنهالمرقي العقاري économique(: االقتصادي العون
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یقوم بإنجاز مبنى أو عدة مباني حتى یقوم بتملیكها لشخص أو عدة أشخاص یطلق الذي 

.1»علیهم تسمیة الحائزین على الملكیة

وهناك من عرفه بالتركیز على أهم المراحل التي یمر بها من خالل قیامه بعملیات

المستوى القانوني واإلداري بأن وظیفته تتمثل في تنظیم عملیة البناء علىالترقیة العقاریة 

، و االجتماعيویعرف كذلك بأنه الوكیل اإلنتاجوالمالي، وهناك من عرفه أنه  شركة 

.2لتنظیم والقیادة  واإلدارة لنشاطههناك من ركز على ا

هو بناء مشاریع جدیدة به و یقومفي الجزائر بناءا على أهم نشاط یعرف :ما في الجزائرأ

:كالتالي

یبادر ،كل شخص طبیعي أو معنوي«:تعریف الدكتور شعبان عیاشي بأنه

، أو التجاري قصد ذات االستعمال السكني أو الحرفي،بناء مشاریع جدیدةبعملیات

أن یقوم بكل ما هو ، في سبیل القیام بمهمتهیلتزم المرقي العقاريو ، بیعها، أو تأجیرها

.3»ضروري إلنجازها

، »بناء مشاریع جدیدة«األساسیة للمرقي العقاريالواقع هذه هي المهام األصلیة و في

،اإلصالحة، التهیئ«:11/04من قانون 03ورة في المادة بینما المهام األخرى المذك

یقوم بها »الترمیم العقاري، التجدید العمراني، إعادة التأهیل، إعادة الهیكلة، التدعیم

1- Malinvaud(PH)et Jestaz (PH), Le Droit de la promotion immobilière.

troisième édition, paris, Dalloz, année ,1986.p:1.
عقاري الخاص في التشریع الجزائري، رسالة ، تطور المركز القانوني للمرقي الشعوة مهديأنظر، -2

في القانون الخاص ،تخصص قانون التهیئة والتعمیر،  كلیة الحقوق،  جامعة اإلخوة "د.م.ل"دكتوراه

التزامات المرقي العقاري ، سهام مسكر، وأنظر كذلك 9-8، ص، 2015-2014منتوري، قسنطینة 

كلیة الحقوق، ،وراه، تخصص قانون زراعي وعقاريمترتبة على بیع السكنات الترقویة، أطروحة دكتال

.13،27ص .، ص26/06/2016، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطینة
، ولة في القانون الخاصدیم، رسالة دكتوراهبیع بناء على التصامال،  عقد عیاشي شعبانأنظر، -3

.106ص ، 2012،اإلخوة منتوري قسنطینةجامعة كلیة الحقوق،  
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ما النص علیها في إطار تدخل في إطار نشاطه نظرا الرتباطها بتخصصه، و اعتبارها ب

هذا إال ال یكون التي یمكن أن تناط به وقد تخول له، و مهامه سوى ذكر لحاالت استثنائیة 

.رنافي المشاریع الكبیرة فقط في نظ

:كما یلي11/04وٕاخترنا هذا التعریف بإعتباره مستوحى من نصوص القانون 

14، والمادة »...بالمشاریع العقاریةالمبادرة..یرخص للمرقیین..«منه 04المادة 

المشاریع إنجازیشمل نشاط الترقیة العقاریة مجموع العملیات التي تساهم في«:منه

.»...تلبیة الحاجات الخاصةاإلیجار أو وأللبیع العقاریة المخصصة 

:التعریف التشریعي-ثانیا

المتعلق بالترقیة 86/07قانون الفي لم یعرف المشرع الجزائري المرقي العقاري 

الملغى 93/03من المرسوم التشریعي 09في نص المادة ولكن عرفه الملغى ، العقاریة 

المذكورة في المادة یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات «:كما یلي

الترقیة العقاریة تجارا في یعد المتعاملون السابقة، متعامال في الترقیة العقاریة، و )02(

لخاصة أو حاجات تلبیة حاجاتهم اباستثناء الذین یقومون بعملیات في الترقیة العقاریة ل

من 03من المادة 14فعرفته  الفقرة 11/04قانون في أما،»المشاركین في ذلك

كل شخص طبیعي او معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة، «:كمایلي11/04قانون

أو ترمیم أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه  

.»التدخالت، أو تهیئة وتأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها

لبیع على التصامیم إال ویعد هذا الشخص بائعا ونشاطه الترقیة العقاریة، وال یسمح با

.، وخاصة بعد أن أخضعه المشرع  لإلفالس1لهذه الشریحة من التجار

:اريــي العقــأنواع المرق:انيــالفرع الث

مرقیین وكذلك ،خواصعقاریین مرقیین تمارس مهنة المرقي العقاري من قبل 

، بناءا على معیار 1شبه عمومیةوأبأنهم أشخاص عمومیة هم یصنفهناك من عقاریین 

.11/04من قانون 58الملغى، والمادة 93/03من المرسوم التشریعي16المادة  -1
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المؤرخ في ،88/01،وهذا ما یوضحه القانونیخضعون لهاالمحاسبة التي

نقسمهمن جهتناو ، 2المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، 12/01/1988

و لوالیة النظر في ، 3اعتبارا إلطار نشأته، )ثانیا(امـشخص عأو )أوال (خاصلشخص 

:منازعاته

الذي یكون معنويالأو الشخص الطبیعي، هو الشخص :المرقي العقاري الخاص:أوال 

شركة ذات مسؤولیة (والمنظمة تشریعیا المعرفة التجاریة شركة من الشركاتفي شكل 

كة ر ، شركة مساهمة ،شة ذات مسؤولیة محدودة وشخص وحیدشركمحدودة، 

لذي یتولى زمام المبادرة والعنایة الرئیسیة في مجموعة النشاطات التي ، ا....)تضامن

.ویعمل لحسابه الخاصتدخل في إطار مشروع عقاري معین موكل له 

یعد هذا النوع من الترقیة العقاریة هو األصل في الجزائر :المرقي العقاري العام:ثانیا 

عامة ةمعنویمجموعة أشخاصهوو ،4على الدولة دون الخواص راحكعندما كانت 

،إدارة ومالیةتخصصماجستیر، ، مذكرةمویل الترقیة العقاریة  العمومیةت،ربیع نصیرةأنظر-1

.13ص ،2006-2005لحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر، كلیة ا
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988، المؤرخ في 88/01:قانون رقم -2

الذي یتمم القانون 88/04وقانون، 13/01/1988:، المؤرخة في02:ر عدد.جاالقتصادیة،

.02، رقم1988، ج ر سنة لعمومیة االقتصادیةالتجاري ویحدد القواعد المطبقة على المؤسسات ا

ت بین الوكالة المحلیة للتسییر لقضاء اإلداري في نزاعاأنظر مجموعة قرارات تبین عدم اختصاص ا3-

، حمدي باشا عمرخاضعین للقانون الخاص وارد لدى التنظیم العقاري الحضري مع متقاضینو 

، الطبعة العاشرة القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا

ص ، ، المرجع السابقسهام مسكرو كذلك ما أوردته ، 135، 134:، ص2010، دار هومة ، 

.03:، الهامش رقم37

، دار الجزائرعین ملیلة ،طبعة، دون عدد النظام القانوني للترقیة العقاریة،بوستة إیماننظر، ا-4

.28، ص 2011الهدى ، 
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العنایة الرئیسیة في مجموعة النشاطات التي تدخل في إطار مشروع و تولى زمام المبادرة ت

:یلين العقاریین العمومیین ماأهم المرقیي معین، و عقار 

assure)"أسیر ایمو"شركة الترقیة العقاریة -1 immo):

رف ـو مؤسسة مالیة أنشأ من طالوطني للتوفیر واالحتیاط الذي هالصندوقإن 

من أیلولة ممتلكات صندوق 10/08/1964:المؤرخ في64/227قمر الدولة بالقانون

.وهو تاجر في عالقاته مع الغیر، تضامن المقاطعات وبلدیات الجزائر

و أول مرقي عقاري في ة فهإلى بنك كان من أهم مهامه الترقیة العقاریهقبل تحویلو 

ولكن حالیا تخلى نهائیا عن مهنة الترقیة العقاریة وتفرغ للعملیات والمهام البنكیة الجزائر، 

، وهو شركة الترقیة العقاریة ة الترقیة العقاریةإلیه باعتباره أنشأ فرعا تولى مهمونشیر 

.للمدخرین

أصبح یستحیل على البنوك تمویل الفروع التابعة لها بموجب باعتبار أنه لكن و و

لما ، نظرا26/08/20031:المؤرخ فيمن قانون النقد والقرض المعدل 104المادة 

لصالح شركات تأمین عمومیة، وهي الشركة الوطنیة "كناب ایمو"د تم بیع شركة قفأفرزه، 

والشركة الجزائریة للتأمین والشركة الوطنیة للتأمین، مما استوجب ،للتأمین وٕاعادة التأمین

assure)أسیر ایمو"إلى شركة الترقیة العقاریة تغییر تسمیتها األصلیة immo) هي ، و

.دافها المسطرة وال عن برنامجها نظرا لما لها من خبرةلن تتخلى عن أه

:يالوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضر -2

لهذه الهیئات ،2المتعلق بالتوجیه العقاري90/25من القانون 73لقد أشارت المادة 

العقاریة )المحفظة(یر المحافظة موجودة أو التي ینبغي إنشاؤها بتسیالمستقلة الالمتمایزة و 

وال یكون لفائدة اشرة أي دون هذه الهیئات، تصرف تباشره مبوأي ،لجماعة المحلیةل

:هذه الهیئات كمایليتمعنویة یعد باطال وعدیم األثر، وأعلنت نشأشخصیة 

.27/08/2003:، مؤرخة في52:عددر.ج- 1

49:ر عدد.، جالمتضمن التوجیه العقاري، 18/11/1990فيالمؤرخ، 90/25:رقم القانون-2

.18/12/1990:المؤرخة
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:المؤرخ في90/405:فأول قانون نظم عملها هو المرسوم التنفیذي رقم:نشأتها

الذي یحدد قواعد إحداث 22/12/1990الموافق لـ ، 1411جمادي الثانیة عام05

.1وتنظیم ذلكوالتنظیم العقاري الحضریین للتسییر محلیة وكاالت 

ومهمتها العامة حیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر لحساب 

الجماعة وتساعد أجهزةوتقوم بنقل ملكیتها وتقوم بالتنظیم العقاري،، الجماعة المحلیة 

.كما ینص قانونهاقاریة العم خاصة بالترقیةتقو المحلیة في عدة مهام، و 

408-03أما ثاني قانون ظهورا الذي نظم عمل الوكالة هو المرسوم التنفیذي رقم-

في ،405-90سوم التنفیذي ر المعدل والمتمم ألحكام الم،05/11/20032المؤرخ في 

على تحویل تسمیتها إلى الوكالة الوالئیة 02علیه المادةأهمها ما نصت و ،بعض المواد

.، وتنظیم و توسیع صالحیاتهاللتسییر والتنظیم العقاري الحضري

:دواوین الترقیة والتسییر العقاري-3

المتضمن 10/06/1974المؤرخ في ، 63-74استحدثت بموجب األمر رقم

، وصدر بعده  تشریع 3الترقیة والتسییر العقاريإحداث وتحدید القانون األساسي لمكاتب 

المتضمن شروط  ،23/10/1976:المؤرخ في، 93-76یخص الدواوین هو األمر 

.، فألغى األمر السابق له4إحداث و تنظیم سیر مكاتب  الترقیة و التسییر العقاري للوالیة

المتضمن إنشاء مكاتب ، 76/143:صدر المرسوم رقموتزامنا مع هذا األخیر 

المؤرخ في 270-85:ومرسوم آخر رقم،5الترقیة والتسییر العقاري للوالیة

.26/12/1990:، المؤرخة في56:رقم، ج ر-1
.09/11/2003خة فير المؤ ، 68:عددج ر-2

.18/06/1974:، المؤرخة في49ر رقم .ج-3

.9/02/1977:، المؤرخة في 12:عدد ر.جـ  4

.09/02/1977:، المؤرخة في12الرقمر .ج-5
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تاله قانون آخر مرقم ، و ، الذي حول طبیعتها من إداریة إلى اقتصادیة23/10/19851

.صناعیةإلى لیحول طبیعتها 88/01:ب

تغییر الطبیعیة المتضمن 12/05/1991:المؤرخ في147-91ویعد المرسوم رقم

وتحدید كیفیات تنظیمها ،دواوین الترقیة والتسییر العقاريالقانونیة للقوانین األساسیة ل

، فما هي القوانین السابقة لهوقد ألغى،أهم القوانین المنظمة للدواوین،، المعدل 2عملها و 

؟دواوین وماهي مهامهاطبیعة ال

ذات الطبیعیة الصناعیة والتجاریة مؤسسة عمومیة وطنیة هي :طبیعتها القانونیة-

وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغیر وتخضع ، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي 

.لقواعد القانون التجاري

من التسمیة وكذلك من استقراء  :مهام دوواین الترقیة والتسییر العقاري-

:هما النصوص القانونیة المنظمة لهذه الهیئات لها مهمتین أساسیتین

، 11/04لقانونمن ا02كما یتوضح من نص المادة :مهمة الترقیة العقاریة*

.91/147:المرسوم التنفیذيوصمن خالل نصوكذلك

ازل عنها، تحصیل التنتأجیرها،:قوم بتسییر عقاراتها وخاصةت:مهمة التسییر*

...مبالغ  وأعباء ذلك، المحافظة على ممتلكاتها من جردها  وضبطها ومراقبتها

:AADLالــوكالة الوطنیـة لتحسیـن السكـن وتطویـره -4

ي ـــــــــــــــــــــالمؤرخ ف، 148-91ذيـام بالمرسوم التنفیـأحدث المشرع مرقي عقاري ع

،AADL3ن السكن وتطویرهیالمتضمن إحداث للوكالة الوطنیة لتحس،12/05/1991

، 21/10/20144:المؤرخ في، 14/298:المرسوم التنفیذيالمعدل والمتمم بموجب

.06/11/1985:المؤرخة في:46ر رقم.ج-1

.29/5/1991:، المؤرخة في 25ر رقم.ج-2

.29/05/1991:، لمؤرخة في25:ر عدد.ج-3
.22/10/2014:، المؤرخة في63:ر عدد.ج-4



مسؤولیة المرقي العقاري طبقا للقواعد العامة الفصل األول                                 

17

لتكون مطابقة لما جاءت به تشریعات ، نصوص المرسوم األول و جاءت نصوصه تعدل

:هـ، الموافق ل1436ربیع الثاني عام 20و القرار المؤرخ في الترقیة العقاریة، 

.1یحدد التنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة لتطویر السكن و تحسینهالذي ، 10/02/2015

تتمتع و ،مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري وصناعيوتعد:طبیعتها ومهامها

ولها جرة في عالقاتها مع الغیرتعد تاو، بالشخصیة المعنویة القانونیة واالستقالل المالي 

وتتخصص وتنشیطها،ترویج السوق العقاریة وتطویرها وتأطیر أعمالها:مهاأه،2عدة مهام

وكذلك إدارة المشاریع المنتدبة لحساب الدولة فیما ، المبني والغیر مبني في ترقیة العقار

.المرتبطة بتطویر السكناألخرىتوكل التبعا، یخص السكن والتجهیزات المرافقة 

أول ظهور لهذه المؤسسات أو المقاوالت :E.P.L.Fمؤسسات ترقیة السكن العائلي -5

المحدد لشروط تأسیس ، 19/03/1983:المؤرخ في، 201-83:هو بالمرسوم رقم

المؤرخ ، 84/177:، وكذلك المرسوم رقم3وتنظیم وتسییر المؤسسات العمومیة المحلیة

، فهي ظهرت قبل 4، المتضمن حل الدیوان الوطني للسكن العائلي21/07/1984:في

، هذا األخیر عند ظهوره اعترف لها بصفة 86/07ظهور أول قانون للترقیة العقاریة 

.وطبیعة المرقي العقاري العمومي 

المؤرخ في 93/01رقم ،1993لسنة من قانون المالیة108/01حولت المادة و 

و بعد ،6، هذه المؤسسات للدولة تابعة لصنادیق المساهمة المحلیة19/01/19935:

أصبحت حلت هي األخرى و ، )قاوالت عمومیة والئیةم(حلها عوضت بشركات قابضة 

01/04:األمر رقمومنذ صدور،المساهمات الجهویةتابعة لشركات تسییر

.08/03/2015:ؤرخة فيالم، 12:ج ر  عدد-1

.المعدل والمتمم91/148من المرسوم التنفیذي 02المادة  -2

.22/03/1983:، المؤرخة في 12:ر عدد .ج- 3

.24/07/1984:، المؤرخة في 30:ر عدد .ج-4

.20/01/1993:المؤرخ في04:ج ر العدد-5

.25و 24، ص ، المرجع السابقربیع نصیرة-6
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تسییرها و االقتصادیةالمتعلق بتنظیم المؤسسات ،20/08/2001:المؤرخ في

.2، أصبحت تسمى مؤسسة الترقیة العائلیة1وخوصصتها

ومازالت لیومنا ، وتجدر مالحظة أنه هناك مؤسسات كانت تباشر الترقیة العقاریة 

التي ،الضبط العقاريكالوكالة الوطنیة للوساطة و لم تلغى النصوص التي تخولها ذلك 

من المرسوم التنفیذي09،والمادة االستثماراتترقیة تخضع لوصایة الوزیر المكلف ب

:فيالمؤرخ07/119:بالمرقم،األساسيلقانونهاالمحددوالمتضمن إنشائها

:ؤرخــــــــــــــالم12/126:مـــــــــــرقذيــــــــــــــالمرسوم التنفیبموجبةـــــــــــعدلالمو ، 23/04/20073

تقوم بترقیة ، و منه أعطت لها صفة المرقي العقاري04المادة و ،19/03/20124

لم یشهد لها فیهما،و االستثمار االقتصاديالمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات، و 

.5نشاطات عملیة في إطار الترقیة العقاریة

:ريــاري في القانون الجزائــي العقــنشاط المرق:ثــرع الثالــالف

، اعتبار الموكل له مرقیا أو متعامال عقاریاو ، العمل ترقیة عقاریة اعتبارإن مناط 

رقي تتوقف صفة الممن األعمال التي یتكون منها عمله،و هو مدى وجود مجموعة 

، فما هي األعمال التي تدخل في إطار نشاطه؟ وما 6عدماالعقاري على توافرها وجودا و 

هي أهداف هذه النشاطات؟

.22/08/2001:فيالمؤرخ47:ج ر العدد-1
.41و40المرجع السابق، ص،سهام مسكر:لمزید من التفصیل راجع في ذلك-2
.25/04/2007:المؤرخ في27:ج ر عدد-3

.25/03/2012:ي، المؤرخ ف17:ددج ر ع- 4

.45، المرجع السابق، ص سهام مسكرراجع في نفس المعنى،  - 5

، 1ط ، ضمانات عقد بیع المباني قید اإلنشاء دراسة مقارنة،سیبل جعفر حاجي عمرأنظر، -6

.60ص ، 1، هامش2014األردن، دار وائل للنشر والتوزیع، 



مسؤولیة المرقي العقاري طبقا للقواعد العامة الفصل األول                                 

19

:األعمال التي تدخل في إطار نشاطه-أوال 

یتمثل موضوع ،ه من02حسب نص المادة و:الملغى93/03في المرسوم التشریعي 

،  ولم ..التي تنصب على األمالك العقاریةالترقیة العقاریة في أعمال اإلنجاز أو التجدید

.سعایعرف المشرع الجزائري المصطلحین اإلنجاز والتجدید فترك مجال التأویل وا

یشمل نشاط الترقیة العقاریة مجموع «منه 14تنص المادة :11/04في القانون 

العملیات التي تساهم في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو اإلیجار أو تلبیة 

"وذكر"إنجاز أو تجدید األمالك العقاریة "،  فنجد المشرع  حذف »الحاجات الخاصة

یعني أن المشرع رأى أن إنجاز المشاریع العقاریة هي أشمل من وهذا "إنجاز المشاریع 

، و كذلك الواقع بإدخال أي عملیة 1إنجاز أو تجدید األمالك العقاریة فقد دفعه رأي الفقه

من قانون 03قد تدخل في إطار المشروع العقاري أي كل النشاطات المحددة  في المادة 

11/04.

:مجال  نشاطه-ثانیا 

یتمثل مجال نشاطه، أخذ زمام المبادرة والعنایة الرئیسیة بنفسه أو بواسطة الغیر 

من 15بالقیام بالتزاماته التي سنوضحها، في العملیات المذكورة حصرا في نص المادة 

:وهي11/04قانون 

ر هذه یإنجاز البرامج السكنیة والمكاتب والتجهیزات الجماعیة المرافقة الضروریة لتسی«

.جمعات، إقتناء وتهیئة األرضیات من أجل البناءالم

»تجدید أو إعادة تأهیل أو إعادة هیكلة أو ترمیم أو تدعیم البنایات-

ینص لیها أو التي سوالمنصوص عالمحددة البرامج السكنیة إنجاز أحد المرقي یتولى-1

من 01المحدد في الفقرة، و مصطلح البناء علیها مستقبال، و هي كل ما یدخل في 

أو مجموعة بنایات /كل عملیة تشیید البنایة و..«:بأنه 11/04قانون من 03المادة 

»...ذات االستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني

.22، ص ،  المرجع السابقبوستة إیمانأنظر، -1
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وهي "عمالإقامة األ"ضع االساسات ألول مرة، وو "تشیید البناء "هناك تمییز بین و 

، وهناك التعدیل والتمدید والتوسیع، وكذلك  تعلیة"المرحلة الالحقة على اإلنشاء

استعادة أو ":وهواإلصالح فیهاو یدخل،1المباني أي زیادة البناء على المباني القائمة

یفرق المشرع فیما یخص ، ولم 2"إصالح أجزاء من البنایة وتتعلق باألشغال الثانویة

المرافق الضروریة لتسییر هذه كذلك یكتفي بهذا بل  ألزمه ان ینجز و لم ، اإلنجاز بینها 

.األمالك

ویقوم بتهیئتها وٕادخال علیها كل ما تتطلبه التهیئة "له أن یشتري قطعة أرض كبیرة -2

الثانیة من المادة ضح من الفقرة ثم بنائها وهذا ما یت"ا إلى قطع وتجزئتهمستلزمات من

أو /كل عملیة إنجاز و:التهیئة"...،3ویدخل في إختصاصه11/04من قانون 03

..".الخارجیةتهیئة شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة 

:11/04من قانون 03معرفة في المادة أما باقي نشاطاته و هي-3

أو مجموعة بنایات ذات طابع معماري كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات :الترمیم العقاري-

أو تاریخي دون المساس باألحكام المتضمنة في القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي، 

.4وهو الربط بین أجزاء البناء وٕازالة الشروخ واستبدال كل ما تداعى فیه

تغییرا جذریا كل عملیة مادیة تمثل دون تغییر الطابع األساسي للحي :التجدید العمراني-

في النسیج العمراني الموجود مع إمكانیة هدم البنایات القدیمة، وعند االقتضاء إعادة بناء 

.بنایات جدیدة في نفس الموقع

مالك البناء، المهندس المعماري ،لمسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، اعمراوي فاطمةأنظر ، -1

، جامعة كلیة الحقوق،والمقاول، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص القانون الجنائي

.21-17ص .ص،2001-2000الجزائر، سنة 
.11/04، من قانون 03فقرة 03راجع في ذلك المادة -2
.22المرجع السابق،  ص ، عمراوي فاطمةأنظر، -3
، بعد إتمام األعمال و تسلمها مقبولة من رب العمل،مسؤولیة المعماریین،ناجي یاقوتمحمد -4

دون عدد طبع ، مصر، منشأة المعارف باإلسكندریة ، دراسة مقارنة في القانونیین المصري والفرنسي

.93،  ص197:جالل حزي وشركاؤه ، دون سنة طبع،  هامش رقم
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یمكن أن تكون شاملة أو جزئیة، وتخص شبكات الهیكلة وكذا البنایات :إعادة الهیكلة-

.أو مجموعة البنایات

أو تغییر خصائص الحي من هدم الجزئي لتجزئات، لعملیة إلى الویمكن أن تؤدي هذه ا

.خالل تحویل النشاطات بكل أنواعها وٕاعادة تخصیص البنایات من اجل استعمال آخر

من أجل تكییفها مع المتطلبات ،كل عملیة تتمثل في إعادة االستقرار لبنایة ما:التدعیم-

.1إعادة بنائهالتنظیمیة الجدیدة، أي تقویة البناء مثل هدم جدران متصدع و

إذن بعد هذا العرض تعرفنا على شخص المرقي :أولــب الــة المطلـــخالص

من خالل تعریفاته الفقهیة التي تنظر كل منها إلیه من جانب معین وركزنا على العقاري

تبین أنه ، و 11/04من قانون 03وعرضنا تعریفه وفقا لما جاء في المادة ،الجزائریة منها

شخص عام هو مجموعة من أو ، اص سواء طبیعي أو معنويیكون شخص خقد 

جاز إظهار أهم النصوص یحاولنا بإ، و المؤسسات اعترف لها المشرع أنها مرقي عقاري

أخیرا تعرفنا على نشاط المرقي العقاري وعرفنا أنه إلى جانب و ، التي تنظم كل مرق عام

.دخل تحت مصطلح المشروع العقاريعملیة التشیید فله عدة مهام أخرى وهي كل ما ی

:انيــب الثــالمطل

اريــي العقــللمرقیريــالخطأ التقص

قامة التى تذهب الى إ، القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة على المرقي نطبق 

،واجب اإلثبات یكلف المضرور بإثباته في جانب مدینهشخصي على خطأ مسؤولیته 

، إلى مسؤولیة تقوم على المسؤولیة لم ینحرف عنها المشرعوهذه، األولنتناولها في فرع

.لها في فرع ثانينأتي إال في حاالت معینة حصرتها النصوص غیر شخصي خطأ 

.93،  ص198:، هامش رقمالسابقالمرجع،محمد ناجي یاقوت-1
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:للمرقي العقاري يـالشخصالتقصیريالخطأ:أولـرع الــالف

التقصیري وركناه فيید فكرة الخطأ حدنتناول تج.م.قمن 124طبقا لنص المادة 

.ثانیا، وتطبیقا للتشریعات المنظمة لمهنة المرقي حاولت تصنیفه إلى أنواع فيأوال

إن تحدید فكرة الخطأ التقصیري :الشخصيتحدید فكرة الخطأ التقصیري:أوال

:تقتضي تعریفه و تحدید ركناه

للمرقي العقاري استنتجنا تعریفا للخطأ التقصیري :الشخصيتعریف الخطأ التقصیري-1

الذي یقرب الخطأ في تعریف الخطأ ،،1ابناءا على الرأي الذي استقر فقها وقضاء

124العقدیة والتقصیریة، وما یستفاد من نص المادتین نفي معناه في المسؤولیتی

التزام ببذل عنایة أو بتحقیق (إما عقدي بالتزامهو إخالل «:ج بأنه.م.من ق126و

أي أن یصطنع الشخص في سلوكه ، كون دائما التزام ببذل عنایة أو قانوني ی)غایة

وكان الواجب الیقظة والتبصر حتى ال یضر بالغیر، فإذا انحرف على هذا السلوك  

من القدرة على التمییز بحیث یدرك أنه قد انحرف، كان هذا االنحراف خطأ یستوجب 

بالرغم من ظهور أربعة أراء و الفقهیة في تحدیده، ضاربت اآلراء ، وقد ت»مسؤولیته

لكن ینعقد إجماع الفقه على تعریف الخطأ أنه مجرد أمر ، و 2تعد األكثر ذیوعا

معنوي، و أن فكرة الخطأ نسبیة تتأثر بظروف الحال والبیئة، كما انها غیر محدودة 

.3التصالها الوثیق باألخالق

مصادر ،الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري، راجع اآلراء الواردة في تعریف الخطأ لدى-1

.881،882، ، ص527:المرجع السابق، ف،2، المجلد 1، جااللتزام
.881-879ص  .ص، 526ف ،المرجع نفسه-2

، جابر صابر طه:إلیها لدىو االنتقادات مشارالخطأ مجموعة من اآلراء الفقهیة في تعریف راجع -3

، بدون عدد طبعة دراسة مقارنة، إقامة المسؤولیة المدنیة عن العمل الغیر مشروع على عنصر الضرر

.54، 49:ص ص،1984، منشورات جامعة صالح الدین، العراق ، 
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، الشخصي صیري من خالل تعریف الخطأ التق:الشخصيركنا الخطأ التقصیري -2

:النسبة للمرقي العقاري فیما یلينستنتج ركناه ب

، انحراف في التصرف ومجاوزة للحدود التى یجب التزامها :هوالتعدي /الركن المادي-أ

ون ــــــــــفكیف یقع االنحراف؟ وماهو ضابطه؟ ومن یقع علیه إثباته؟ وهل یمكن أن یك

مشروعا أحیانا؟                                                                                       

تعمد (ي ــالمدنرمـــــــــرق بین الجـــــــــــــــإن المشرع الجزائري ال یف:رافـــــــــكیـف یقع االنح-

ب ـــــــفي ترتی)رـــــــــــــــد باإلهمال والتقصیـــــــــــالتعمدون (رم ـــــــــه الجــــ، وشب)اإلضرار بالغیر

، واالنحراف یعتد به بمجرد 2، وهو بهذا اقتفى أثر أغلب التشریعات الحدیثة1المسؤولیة

الغیر مشروع وینظر له أنه خطأ صادر من المسؤول وهذا ما جاء في نص faitالفعل 

"ج.م.من ق124المادة   ...."ا كان كل فعل أی.

إلى إحدى ما إذا كان المرء أخل في تصرفه وسلوكه یمكن ردهمعرفة و :ماهو ضابطه-

:الوجهتین أو المقیاسین

ال الى فعل ،المرقيحیث یقاس التعدي قیاسا شخصیا بالنظر الى المتعدي:مقیاس ذاتیا

.المتصلة بهالظروف الداخلیة الذاتیة المالبسة وبالتعدي، فهو یأخذ 

اره اعتببأي تجرید المرقي من الظروف الشخصیة الداخلیة:)مجردا(وضوعیامقیاسا م

، فإذا جاوزا االنحراف المألوف من سلوكهم صارا تعدیایمثل واحد من جمهور المرقیین

، هي ظرفا الزمان والمكانعن أهم الظروف الخارجیة العامة التى ال یجوز التجرد منها و 

فهي ظروف عامة تتناول جمیع المرقیین العقاریین فمن بادر مشروعه في ظل المرسوم 

.11/04ظل القانون لیس كالذي بادر مشروعه في ، الملغى93/03التشریعي 

، المرجع السابق، 2، المجلد 1، جمصادر اإللتزام،الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري:نظرأ-1

.882ص ، 528:ف

دا، بیروت یصبدون عدد طبعة، ،المسؤولیة المدنیة أو األعمال الغیر مباحة، زھدي یكن:أنظر2-

.19، 17:ص.بدون سنة طبع،  ص، منشورات المكتبة العصریة،
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بد أن أما الثاني فالبد أن یتم مشروعه في ظل القانون الساري آنذاكفاألول یجد نفسه ال

.مطابق ألخر قانونیكون 

شاریع المرخص لها قبل عمال بمبدأ عدم رجعیة القوانیین یكون التكفل بالمو 

04/03/2014المؤرخ في 99-14تاریخ نشر المرسوم التنفیذي رقم(،16/03/2014

، بالنسبة )ةــــــــــالترقیة العقاریالمحدد لنموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال

السكن االجتماعي التساهمي الذي أصبح یسمى السكن للمشاریع الترقویة على صیغة 

علیها الدولة بموجب قرار في برامج إنجاز السكنات التي تشرف ةالمسجلـــالترقوي المدعم

تبقى خاضعة للجهاز القانوني القدیم  ، 16/03/2014:اللجنة الخاصة،  قبل تاریخ

رقویة الحرة تبقى خاضعة إلى أما المشاریع الت،الملغى93/03المرسوم التشریعي أي

،  وكذلك 16/03/20141الجهاز القانوني القدیم إذا كانت محل رخصة بناء معدة قبل 

فهي رخصة كانت متاحة ، حق الشفعة بالنسبة لمؤجري دیوان الترقیة والتسییر العقاري 

الملغى في حالة رغبة هذا المرقي بیع 93/03للمستأجرین بموجب المرسوم التشریعي 

، كذلك عن ظرف المكان فال وجود لها، 11/04أما بموجب قانون ،لكه المستأجرم

زلزالیة لیس كغیره الذي و منطقة أفالذي یباشر مشروعه في منطقة ذات طابع سیاحي 

بالمقیاس الموضوعي في مسؤولیة لمشرع الجزائريولقد أخذ اعادیة، في منطقة یباشرها 

.المرقي  بمراعاة ما تقدم

عبء إثبات وقوع التعدي من المرقي العقاري على المضرور یقع :إثبات التعدي-

، و المحكمة هي التي نونیة وصفة لإلدعاء لسماع دعواهقاالذي له مصلحة مشروعة و 

له أهلیة التقاضي التي یكفي لقیامها أهلیة التمییز في المسؤولیة ، وكذلك 2تتحقق منها

، الصادرة عن وزارة المالیة المدیریة العامة لألمالك 14/04/2015:بتاریخ3639:التعلیمة رقم-1

)01:ملحق رقم(المحافظة العقاریة ومسح األراضي، الوطنیة مدیریة 
،، بیروت، لبنان2، الجزء الثاني، طالمسؤولیة المدنیة،القانون المدني،مصطفى العوجيأنظر، -2

.655ص ، 2004منشورات الحلبي الحقوقیة،
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ن انحرف عن أعدم اإلضرار بالغیر ببتزامه القانوني أي یثبت أنه أخل بال،التقصیریة

.اضرر به السلوك المألوف للمرقي العادي فألحق 

:1حاالت ثالثو هي :حاالت تجعل التعدي عمال مشروعا-

ط حالة الدفاع الشرعي بالنسبةو شر ج، ب.م.ق128جاءت المادة :2حالة الدفاع الشرعي

:وهيلمرقي العقاري ألي شخص بما فیهم ا

، أو هــــأو مال)المرقي العقاري(لمدافع أن یكون هناك خطر حال مداهما على نفس ا*

العاملین في مشروعه أوو خاصة إذا تعلق األمر بسالمته و ، على نفس الغیر أو مالهم 

.القائمین معه أو المستفیدین منه

یقع فعل یخشى منه ال یشترط أن یقع االعتداء على النفس أو المال بالفعل بل یكفي ان*

.وقوع االعتداء

.أن یكون إیقاع هذا الخطر عمل غیر مشروع*

.أو إفراطأن یكون رفع االعتداء بالقدر الالزم دون مجاوزة *

129المادة هذه الحالة  جاءت بها و :حالة تنفیذ أمر صادر من الرئیس أو القانون

ال یعد اعتداء من مرقي عقاري إذا قام بتنفیذ أمر صادر من جهة یعد تابعا لهاج، .م.ق

رقیین مالعمران أو من المنظمة النقابیة للر أمر من الوالي أو وزیر السكن و كأن یصد

.العقاریین في حدود القانون

:للقول بهذه الحالة وینتفي ضمانهإذن ینبغي توافر ثالثة شروط

رئیس ولو صدر له أمر بتنفیذ هذا العمل منی*یصدر التعدي من مرقي عقاريأن *

بسبب أمر صادر عن وزیر ، فقد یوقف المرقي مشروعه،  غیر مباشر طاعته واجبة

.أمر صادر له من الرئیس أو القانونوٕاذا قاضاه فیستطیع أن یتمسك بحالة تنفیذ السكن 

:أن یثبت المرقي العقاري أمرین*

.الحاالت نقلت من قانون العقوبات، وتعتبر هناك أسباب إباحةهذه-1
208-206:ص.ص ، ، المرجع السابقطهجابر صابرأنظر -2
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على الظن الاستنادا ألسباب معقولة ،عتقد مشروعیة األمر الذي قد نفذهأنه كان ی-

حريفي عمله جانب الحیطة فلم یرتكب العمل إال بعد التثبیت والتىأنه راع-

وحالة الضرورة تجعل تعدي ج، .م.ق130جاءت بهذه الحالة المادة:حالة الضرورة 

أن یكون المرقي العقاري هو أو غیره مهدد كالمرقي العقاري مشروعا إذ توافرت شروطها 

.مصدره أجنبي-و المالأبخطر حال یهدده في النفس 

.الضرر الواقعفادیه أشد بكثیر من أن یكون الخطر المراد ت-

اإلدراك :المعنويالركن:-ب

یكون المرقي بد انبل ال،ألعمال المادیة لیقع الضرراال یكفي التعدي أي

مثال المجنون والمعتوه عتها تاما،ف،تمییزفال مسؤولیة دون العقاري مدركا لها، 

التمییز في المسؤولیة هؤالء ال ینسب ألحدهم خطأ، و موت كل المصاب بمرض الو 

والتعدي ال یعتبر ي الخطأ، أنه ركن اإلدراك فالتقصیریة ال یكیف أنه أهلیه، ولكن یفسر

.خطأ بدونه

قصد األضرار فالنیة و الشخص المعنوي؟قاري المرقي العكیف نستخلص هذا الركن في 

.هي صفة للشخص الطبیعي ال المعنويف

، وینفصل عنهم في ممارسة ة متمیزة عن ذمم وحقوق كل أفرادهله ذم:فالشخص المعنوي

ه إرادة ـــــة تبدو معـــحالة نفسیاارهـوم المسؤولیة باعتبــــــــ، فالخطأ یشترط التمییز لتقنشاطه

مسؤولیة المتبوع عن أعمال ، األفراد مقصرة في أداء واجبها، فالشخص المعنوي مسؤول 

ألن،تابعیه الضارة بالغیر، ومسؤول شخصیا عن األخطاء التي یرتكبها عضو اإلدارة

.1ادة هذا األخیر تعتبر إرادة الشخص المعنوير إ

.80، المرجع السابق، ص علي فیاللي-1
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.للمرقي العقاريالشخصیة ر األخطاء التقصیریة صو أنواع و :اثانی

خطأ :أهمهاأصناف لعدة طبقا للقواعد العامة ةالتقصیریتقسم االخطاء :تمهید

.إیجابي وسلبي، مقصود وغیر مقصود، الخطأ العمدي، الخطأ الجسیم، الخطأ بإهمال

نأتي لهذه األخطاء و نحاول أن نستخلصها مما یمكن أن في طیات هذا البحث،و 

إخالله بشروط االلتحاق:عند مخالفة التزاماته وقد تكونمن المرقي العقاري یصدر 

كذلك إخالله بمسؤولیة التنسیق في مختلف العملیات ، و )1(نتناولها في البقاء في المهنة و 

.)3(في التقصیریةه أنواع أخرى ألخطائستعرض نو ، )2(في ونتناولها 

تتطلب هذه المهنة من المنتمین لها :البقاء في المهنةو اإلخالل بشروط االلتحاق-1

من قانون 04تنص المادة ،لعقاريصفة المرقي اتراخیص لتكوین الالحصول على 

بالمبادرة ،للمرقیین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاريیرخص«11/04

ال یمكن أیا كان أن یدعي صفة المرقي العقاري أو یمارس هذا في المشاریع العقاریة، و 

، »مسجل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریینو حاصال على اعتمادالنشاط ما لم یكن 

:وأهم التراخیص ما یلي

نظما، فالبد فباعتبار نشاط الترقیة العقاریة نشاطا م:الحصول مسبقا على اعتماد-أ

من قانون 23للمرقي العقاري أن یحصل على اعتماد لمباشرة مشاریعه، وتنص المادة 

ویعد ترخیصا للممارسة المهنة، مع ....یتطلب منح اإلعتماد للمرقي العقاري«11/04

، ویتبین »...مراعاة القیام باإلجراءات الشكلیة اإلداریة والجبائیة المطلوبة للحصول علیه

:لحصول علیه وهياشروط ء استفاله ینبغي نه لنا أ

الشروط المطلوبة في المرقي قبل التقدم للحصول على اعتماد=1أ =

:12/84من المرسوم التنفیذي 06ما نستوحیه من نص المادة ذا و ه
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93/03، وقد كان المرسوم التشریعي 11/04سنة على األقل في ظل القانون 25:السن

من 05سنة آنذاك فالمادة 16سنة كاملة، أما القاصر 19یشترط األهلیة القانونیة وهي 

.، تشترط ترشیده1القانون التجاري الجزائري

93/03ون كذلك الجنسیة الجزائریة ، أما في ظل القان06تفرض المادة و :الجنسیة

ذا هو ، نب أن یكونوا متعاملین عقاریین كان یسمح حتى لألجا، المتعلق بالنشاط العقاري 

لالكتتاب شترط ی86/07منه، أما قانون 06والمادة 01ف03ما یستشف من المادة 

ذو جنسیة ،ي أو المعنويفي إحدى عملیات الترقیة العقاریة أن یكون الشخص الطبیع

.للقانون الجزائريخاضعاو، جزائریة 

الكفاءة أو أحد موانع عدم الوقوع تحت طائلة عدم أن یقدم ضمانات حسن السلوك و -

شهادة السوابق المرقي العقاري ،ال بد أن یقدم:الممارسة والتمتع بالحقوق المدنیة

في المادة و موانع الممارسة التي نص علیها المشرع العدلیة تكون خالیة من المخالفات 

قانونا شهادة استقالة إذا كان ینتمي ألحد المهن المشكلة یقدم أو ،11/04قانونمن 20

تمتعه بالحقوق المدنیة فال ینبغي أن یكون محكوما علیه ، أما عننقاباتأو في إطار 

زیادة على األحكام المنصوص «11/04قانون 21ادةــبعقوبة سالبة للحریة الم

یجب على المرقي العقاري الذي یلتمس اعتماده أن یتمتع ،أعاله20علیها في المادة 

.»....المدنیةبحقوقه

البد للمرقي أن ال یخل :یعه العقاریةر إثبات وجود موارد مالیة كافیة إلنجاز مشا-

وقد ،2بواجبه بتوفیر الوسائل المالیة والتقنیة والمادیة الكافیة بصفة دائمة إلنجاح مشروعه

التي أحالت إلى صدور ،12/84من المرسوم التنفیذي 06یها بموجب المادة تم النص عل

، 101:ر عدد.ج،26/09/1975:تعلق بالقانون التجاري ، المؤرخ فيالم، 75/59:األمر رقم-1

.المعدل و المتمم19/12/1975:المؤرخة في
.12/85:من المرسوم التنفیذي21:المادة-2
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، خالصته 1قرار یبین كیفیات تطبیق هذه المطة وتمت اإلحالة له، وصدر هذا األخیر

عدم إخالل طالب االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، باكتتاب تصریح شرفي یثبت 

قبل ریةالكافیة إلنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاإمكانیاته في تعبئة الموارد المالیة 

.االنطالق في إنجازها ویرفق نموذج التصریح الشرفي المذكور أعاله بملحق هذا القرار

،  و إن كان مرسوم المقصود بالموارد  المالیةمن هذا ال02ووضحت لنا المادة 

لها مبدأ االحترافیة الذي أكدته یضافبالمهنة فهو شرط البقاء فیها و هذا الشرط لاللتحاق

.04-11من قانون رقم 12لمادة ا

و یقصد بها حیازة شهادة علیا في مجال الهندسة :إثبات كفاءات مهنیة ترتبط بالنشاط-

التجارة أو أي مجال تقني آخر المعماریة أو البناء أو القانون أو اإلقتصاد أو المالیة أو

، و هذا الشرط  كان مطلوب في المرقي العقاري العقاريمح بالقیام بنشاط المرقي یس

هذا إن لم یكن له أقدمیة في نشاط الترقیة العقاریة  ، كشخص طبیعي أو مسیر شركة الترقیة

، بتعدیلها  84-12من قانون 06لمتضمن في المادة ، اا الشرطقد تم إلغاء هذو ،المهنة

فاءات بتبریر كأستبدل، و 26/02/2013:المؤرخ في،96-13:لمرسوم التنفیذيبموجب ا

قد القى هذا التعدیل انتقادا من الباحثین في هذاو ، مهنیة ترتبط بالنشاط فقط 

تبقى للجنة االعتماد الفصل لفائدة وزارة السكن في التبریر المقدم من المرقي، و 2المجال

.بإحكام سلطتها التقدیریة في ذلك

التأمین و :المهنیة لنشاطه المالیة والمسؤولیة المدنیة و تتاب تأمین ضد العواقب إك-

المشروط من أجل منح االعتماد هو التأمین على المسؤولیة المدنیة المهنیة الذي یقصده 

ام محرم ع22المؤرخ في ،قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالسكن-1

، الذي یتعلق بإثبات المواد المالیة الكافیة الكتساب صفة 06/12/2012هـ ، الموافق ل 1434

.13/01/2013:، المؤرخة في02:ر عدد.ج ، العقاريالمرقي 
.415ص المرجع السابق،، مسكر سهام، أنظر-2
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ي قد یتعرض لها التو،95/071:من األمر رقم، 177و175نص المواد المشرع في 

وال ، من معه بسبب أشغال البناء وغیرها في مكان تنفیذ عملیة االنجاز المرقي العقاري و 

تشمل مسؤولیته تجاه أي ال، العقدیة والتقصیریة للمرقي التأمین ضد المسؤولیة یقصد بها

كذلك المواد ، و 11/042من قانون 49زبائنه التي یؤمن علیها بصفته بائعا طبقا للمادة 

.85-12من المرسوم التنفیذي30و06

اإلخالل بشرط وجود ملكیة أو تأجیر محالت مناسبة الستقبال المستفیدین من -

یجب أن یتوفر لدى طالب االعتماد ، 12/85من قانون 07تنص المادة و:خدماته

ثبت یو ،محالت ذات استعمال تجاري مالئمة ومعقولة للمهنة مجهزة بوسائل االتصال

.بد أن یكون له مقر محددفال، ذلك بعقد الملكیة أو اإلیجار

أي نشاط و ، الجمع بین مهنة المرقي العقاري یعتبر اإلخالل بشرط عدم :حالة التنافي-

من المرسوم التنفیذي 03آخر مدفوع األجر، تجاوزا للمنع المنصوص علیه في المادة 

فرغ التام بد من التفال، ي یستوجب مسؤولیته التقصیریةویعتبر مخل بالتزام قانون، 12/84

.موارده المالیة وخبرتهوالمثبتة بشهادته لهذا النشاط لیصب فیه كل احترافیته

:3الشروط المطلوبة من المرقي في ملف الحصول على اإلعتماد=2أ =

:منهاالوثائق جملة من یشترط فیه 

-www.mhu.govاإللكترونيإستمارة طلب اإلعتماد محملة على الموقع تقدیم- dz

.العقاري لمألها والمصادقة علیهاباب إعتماد المرقي

، الصادرة 13:ر عدد.ج، ، المتعلق بالتأمینات25/01/1995:المؤرخ في95/07األمر -1

.08/05/1995:بتاریخ
.389، ص السابقالمرجع ، مسكر سهام-2

3- http ://www- el mouwatin .d.z/spiphp? IMPRIMER & article 5924

:المؤرخ في84-12من المرسوم التنفیذي 08كذلك المادة و، 10/10/2015:تاریخ زیارة الموقع

20/02/2012.
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.لملئه والمصادقة علیه12/85الملحق بالمرسوم التنفیذي دفتر الشروط -

ٕاثبات ما یعادلها فهناك و ،الشهادة الجامعیة-، ...عقد الملكیة أو اإلیجار نسخة من -

هناك من تخص المعنویة فقط و ، ق تشترك فیها األشخاص الطبیعیة والمعنویةوثائ

...للشركة وملخصاتهاكالقانون األساسي 

نالحظ عند طلب استخراج السجل التجاري لنشاط الترقیة :أهمیة االعتماد=3أ =

، الوحید الترقیة العقاریةموضوعها بد أن یكونال،"شخص معنوي أو طبیعي"العقاریة

المرقي إال بعد تقدیم ،سواء أكانت شركة أو شخص طبیعيیمنح ال ُ ولكن السجل التجاري

، فممارسة المهنة 1لفرع المركز الوطني للسجل التجاريالصادر من وزارة السكنهالعتماد

لنسبة خاصة با،بدون الحصول على االعتماد یعد خطأ یستوجب مسؤولیة المرقي العقاري

أو ،التحقیق معه سلبیا وخاصة إذا كان ، 11/04عند صدور قانون للمرقیین الممارسین

84-12من المرسوم التنفیذي 10المادة ك سلوكا معادیا للدولة الجزائریة، یكون قد سل

.وقد یكون الطلب مقبوال

في أجل م طلب اعتماد جدیدیقدالبد أن ال ینحرف على اإلجراءات المتمثلة في تو 

شهر من تاریخ تبلیغ قرار رفض االعتماد المبرر وبرسالة موصى علیها، وفي غضون 

شهر یفصل في الطلب الجدید المتضمن عناصر معلومات جدیدة أو إثبات لدعم طلب 

.ودراسة مكملة

مكن التنازل عنه وال یمكن أن وٕاذا كان طلب االعتماد شخصي وقابل لإللغاء وال ی

ذيــالمرسوم التنفیمن 13یكون موضوع إیجار أیا كان شكله حسب نص المادة 

، فإن أي ي تتضمن االعتماد لكل مرقي عقاريالتةمن المقرر 03المادة و، 12/84

.عقوباتتعرضه لمخالفة لهذه الشروط ،یكون ملزما فیها بالتعویض وقد یؤدي ذلك إلى 

والبد أن یكون وفیا لشرط تجدید االعتماد من أجل اي حالة تطرأ على المرقي 

...العقاري سواء اسم الشركة أو اسم المقر أو اسم المسیر أو المدیر

:كز الوطني للسجل التجاري تحت رقمالمذكرة الواردة إلى مأموري الفروع المحلیة للمر -1

).02:ملحق رقم(، 06/03/2012:في الجزائر بتاریخالمحررة1374/2012
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یسلم االعتماد للمرقي العقاري من الوزیر :الجهة المختصة بمنح االعتماد-4أ 

التي تنشأ على مستوى وزارة ، لجنة اعتماد الترقیة العقاریة موافقةالمكلف بالسكن بعد 

.1السكن

، أو غیر ممضي من وزیر 2فإذا كان االعتماد في نموذج غیر النموذج المحدد

عتماد ال مدة له فهو رخصة ، واالباطالا من جهة أخرى كان أو كان صادر السكن،

.3عكس اعتماد الوكیل العقاري فمدته عشر سنوات قابلة للتجدید،دائمة

:في ظل القانون:والقیام باإلجراءات الجبائیةالحصول على السجل التجاري-)ب

أما بموجب المرسوم،اریة عمال مدنیا بالنسبة للمكتتبكان نشاط الترقیة العق86/07

باستثناء الذین یقومون بتلبیة حاجاتهم ، فأصبح عمال تجاریا الملغى،93/03ریعي التش

عن شركات هي عبارة (الخاصة أو حاجات المشاركین أو في إطار تعاونیات عقاریة 

هو الحصول 04جاءت بجدید حسب نص المادة11/04أما أحكام القانون،)مدنیة

.التجاريعلى االعتماد شرط للحصول على السجل 

23تنص أنه طبقا ألحكام المادة 84-12قمر من المرسوم التنفیذي 23المادة و 

جل یتعین على طالب االعتماد عند القیام بشكلیات القید في الس....«11/04من القانون 

نسخة من مستخرج السجل .....التجاري موافاة الوزیر المكلف بالسكن

عدم مراعاة هذه الشكلیات إلى تطبیق العقوبات التي ویترتب قانونا على........التجاري

.»....11/04:من القانون رقم64نصت علیها أحكام المادة

ود أمام مصالح الضرائب المختصة إلجراءات الجبائیة هي التصریح بالوجاأما 

عي لغیر األجراء الذي واإلعالن عن بدایة النشاط، وما یتبعه بالنسبة للضمان االجتما

.12/85من المرسوم التنفیذي 05المادة -1

2
المحدد لنموذج االعتماد 09/01/2013نموذج صادر بموجب القرار الوزاري المؤرخ في -

.14/03/2013خة في ر مؤ 14عددر .لجدول الوطني للمرقیین العقاریین، جوالتسجیل في ا
.11/12/2011:، المؤرخة في 67:ر العدد.ج-3
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، فال بد أن ال یخالف األجراء الذي یخص العاملین لدیهللعمال أو ،یخصه شخصیا

.اإلجراءات القانونیة المعمول بها 

من 24المادةتنص:یینر التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقا-)ت

وناالمقیدین قانیتم تسجیل حائزي االعتماد .....«نهأ،84-12المرسوم التنفیذي رقم

بتسلیم ......ویتوج التسجیل...لوطني للمرقیین العقاریینافي السجل التجاري في الجدول 

وهي ترخیصا لممارسة المهنة ویترتب علیها إنتسابه إلى شهادة تسجیلير المرقي العقا

»صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

.رة السكنوزامن شهادة هذه المن الحصول على إذن البد للمرقي 

:االنتساب لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة-)ث

، وتنص المادة 11/04القانونمن 59ىإل54في المواد قد تطرق له المشرع الجزائري

لجدول المعتمدین والمسجلین في ایجب أن ینتسب كل المرقیین العقاریین «،منه55

.»..الضمانلصندوق ،الوطني للمرقیین العقاریین

وتسلم شهادة انتساب من طرف الصندوق ویودع ملفا من المرقي العقاري لالنتساب

تذكر و ، دول الوطني للمرقیین العقاریین وتحمل وجوبا رقم اعتماده ورقم تسجیله في الج

.عریف بالمرقي العقاري في العقدلبیع على التصامیم في التإلزامیا في نماذج عقود ا

:اإلخالل بمسؤولیة التنسیق-2

یتولى المرقي العقاري مسؤولیة تنسیق جمیع «11/04من القانون17تنص المادة

العملیات التي تدخل في إطار الدراسات واألبحاث وتعبئة التمویل وكذا تنفیذ

أشغال إنجاز المشروع العقاري كما یلزم بتسییر مشروعة طبقا ألحكام الفصل الخامس من 

التنسیق؟، إذن ما هو»1هذا القانون

الواردة في دفتر الشروط 24لقد أكد المشرع الجزائري على مسؤولیة التنسیق في نص المادة-1

.12/85ملحق بالمرسوم التنفیذي رقمال
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ترتیب أجزاء شتى وتنظیمها من أجل الحصول على كل هو :تنسیقالتعریف

.1تنسیق أبحاث،تنسیق جهودفنقول،مترابط ومتماسك وعلى نتیجة معینة

الدراسات جمیع العملیات التي تدخل في إطارالتنسیق في سندرس انحرافه في و 

للفصل بالتسییر و نترك إخالله ،)ب(تنفیذ مشروعهو في ، )أ(تعبئة التمویلو واألبحاث

.الثاني من هذه المذكرة

حالة اإلخالل بالتنسیق في العملیات التي تدخل في الدراسات واألبحاث وتعبئة -أ

:لها عدة أوجه نذكر منها:التمویل

للحصول على المختصة حالة االخالل في التنسیق أمام الهیئات:الوجه األول

قد یملك المرقي عقد ملكیة لقطعة ف:وتظهر كما یلي :الالزمةالرخص والشهادات 

ففي هذه الحالة فهو ، )مثالبنائها(أن یقیم علیها مشروع ترقیة عقاریة التي یریداألرض

أو الحصول وهي طلب االستفادة إذا أراد ذلك، في وضع یغنیه عن الّلجوء للحالة الثانیة 

قطعة أرض تابعة ألمالك الدولة الخاصة من المقرر أن تنجز علیها مشروع لعلى امتیاز 

تخصص للبیع بأي صیغة من الصیغ، ففي هذه الحالة، وهي الغالبة حالیا عقاري معین و 

وعندما یتحصل على ، الشراء بإرفاقه ملفا كامالاالستفادة من حق االمتیازأو یضع طلب 

بد أن یسعى للحصول على شهادة ال، فدید قطعة أرض أو موافقة أولیةمحضر تح

و كذلك الرخص والشهادات نها مهمة، ولككانت غیر إجباریة التعمیر في الحالتین وٕان

بمراعاة كل االلتزامات ...والمتمثلة خاصة في رخصة البناء، رخصة التجزئةةالالزم

التهیئة والتعمیر وخاصة آخرها قوانیینبهاوعدم االنحراف عن الواجبات التي جاءت 

25افق ل هـ المو 1436ربیع الثاني عام 04المؤرخ في 19-15:المرسوم التنفیذي رقم

:، وینبغي خاصة2الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها2015ینایر سنة 

طبعة -بیروت، لبنان ،-المكتبة الشرقیة-لمنجد في اللغة العربیة المعاصرة،  دار المشرقا-1

.1406،  ص2000أولى
.12/02/2015:، الموافق ل07:العدد:ر.ج-2
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كیفیة إیداعه لهذه العقود أو الشهادات وبیاناتها و طلب توافر الصفة في الطالب وال

الملف(محتوى فقات التابعة للطلب كاملة عددا و و تكون المر النموذج المقدم، و للطلب،

كیفیة ، و مراعاة ما ترتبط به صالحیتهاو )خولین قانونامؤشر علیه من المالتقنيالبیاني و 

الحصول علیها وٕاجراءات ذلك، وسبب وكیفیة الطعن وعدده وآجاله، والجهات المختصة 

تكوین كل الملفات قضائیة فهو یلتزم بتحقیق نتیجة وهي جمع و ٕامكانیة رفع دعوى و ،به

الرخص أو الشهادات من لتحقیق العمل الذي طلب ...نیین التقلدى المهندسین و ةالالزم

.أجله

أو الوالي أو الوزیر المكلف البلدي یكون لدى مصالح المجلس الشعبيفالتنسیق

.مقابل وصل إیداعنونا أشكال محددة قاران بمراعاة عدة معطیات وآجال و بالعم

:ه بمستلزمات تعبئة مشروعهإخالل:يالوجه الثان

بجمیع العملیات ال یخل بالقیام بد أن أن یتحصل على تمویل، فالالمرقي أراد إذا

هیئات مدعمة لتمویل الترقیة العقاریةالمخولة بتعبئة التمویل، وتوجد هیئات الالالزمة أمام

وأهمها صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، ونأتي له في الفصل الثاني من هذا البحث 

،1القرض، المتعلق بالنقد و 03/11والتي نص علیها األمر الممولة للترقیة وهناك الهیئات 

:سندرسها بإیجاز كمایليالمؤسسات المالیة فمنها  البنوك و 

:نذكر أهمها:البنوك*

، 2نشاط الترقیة العقاریةالصندوق یمول حالیا:االحتیاطللتوفیر و الصندوق الوطني 

العقاریین بنسب محددة حسب لمرقیینسواء لیكون دوره التمویل فقط بطریقة غیر مباشرة

یستفید المرقیین قیمة ونوعیة المشاریع والبد أن ال یخل بكل ما هو مطلوب من البنك، وقد 

ینسق عدة معاییر و تحدد نسبة المساهمة حسبو الصندوق،من قبل من تمویل مستفیدیهم 

.القرض له أو للمقتنیینالمرقي مع البنك من أجل تسریع تقدیم

.27/08/2003:، مؤرخة في52:عدد:ر.ج -1
.168،169، المرجع السابق ، ص بوستة إیمانانظر-2
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ینسق یمكن أن من صالحیاتها تمویل الترقیة العقاریةوظهرت العدید من البنوك األخرى

....CPA(1(كالقرض الشعبي الجزائري لدیها المرقي 

البد للمرقي أن ینسق لدى المؤسسات التي تتدخل في مجال :المؤسسات المالیة*

الصندوق الوطني لمعادلة و، الصندوق الوطني للسكن :وهي على نوعین،تمویل السكن

.الخدمات االجتماعیة

تخصصة في تسییر اإلعانات المؤسسات الميه:CNLالصندوق الوطني للسكن-

.لدولة لألفراد من أجل إعانتهم مالیا للحصول على ملكیة سكن، التي تقدمها االمالیة

وٕانشاء أیلولة أمواله اإلحتیاط و وصندوق الوطني للتوفیرنشأ إثر إعادة هیكلة ال:نشأته

نظامه بموجب المراسیم التنفیذیةالصندوق الوطني للسكن، وقد حدد قانونه األساسي و 

، 308-94:والملغى بآخر رقم، 12/05/1991:فيالمؤرخ ، 1452-91:رقمنذكر منها 

الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في ، 04/10/1994:المؤرخ في

:مجال الدعم المالي لألسر، وأهم ما صدر تنفیذا له القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

ن تقدیمه ، فنجد أنه یقدم الدعم أكثر م3، الذي یحدد كیفیات تطبیقه13/09/2008

.ة في طیات هذا البحثونبین كیف ینسق المرقي لدى هذه المؤسس،4القروض

أنشأ هذا الصندوق :)FNPOS(لخدمات اإلجتماعیة االصندوق الوطني لمعادلة -

، المتضمن إنشائه المعدل، له 2/07/19835:المؤرخ في، 83/16:بموجب القانون رقم

، 6منه، و هو یلعب دور الممول للترقیة العقاریة01عدة أهداف محددة في نص المادة 

.179، 174:انظر المرجع نفسه، ص ص- 1

.29/05/1991:المؤرخة في25دد، العر، .ج -2
.05/11/2008:، المؤرخة في57:ر، العدد.ج-3
.94/308من المرسوم التنفیذي 02المادة -4
.05/07/1983:، المؤرخة في28ر، العدد .ج-5
.189، المرجع السابق، ص بوستة إیمانانظر، -6
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على المرقي أن یضبط مالیة تقدم للعمال األجراء و یساعد هذا األخیر المرقي بإعانة 

.لمساعدتهم لشراء مسكنملفاتهم لحصوله على التمویل المقدم لهم

:التنازل عن األراضي، و 1اإلستفادة من التخفیضاتالتنسیق من أجل:الوجه الثالث

یتخذ الدعم عدة صور أهمها التخفیض في أسعار األراضي الموجهة إلنجاز مشاریع و 

:ونذكر آخر وأهم المراسیم والقرارات التي نظمت ذلك،2ذات طابع إجتماعي

 1432جمادى الثانیة عام 11:يفالقرارین  الوزاریین  المشتركین  المؤرخان

هذه القرارات تحتوى على ضوابط ال بد أن یلتزم بها :20113مایو سنة، 14الموافق ل

المرقي عند طلب شراء أرض تابعة لألمالك الخاصة للدولة، وتحتوي على ملحقات وهي 

نماذج یملؤها المرقي بعنایة ویمضي علیها ویقدمها عند التقدم بهذا الطلب، وتتضمن 

.تعهدات یلتزم بها الحقا عند التنفیذ ویراقب علیها

الشروط المالیة المطبقة على إنجاز المحدد للخصائص التقنیة و :األولرار الق-

هو عدم إنجاز السكن الترقوي :لهبالنسبة المرقي مخالفات،السكن الترقوي المدعمان

:والشروط المحددة في الملحقین التابعین له وهماوفقا للخصائص 

النموذجیة، المحددة لمتمثل في دفتر الشروط الهذا القرار و 01:الملحق رقم

-إنجاز السكن الترقوي المدعم علىالشروط المالیة العامة المطبقة للمواصفات التقنیة و 

أدنى حد للخدمات فال یجوز ارها معاییر مرجعیة و بإعتب:المواصفات التقنیة العامة

من لتمكینه اد الدراسات المعماریة للمشروع و یوفرها ألنها تعد أساسا إلعدللمرقي أن ال

التركیب -:(و خاصة فیما یتعلق بـفات التقنیة الخاصة بمشروعه مثال،تحدید المواص

ما جاء في توجیهاتهما العامة ینبغي عدم تجاوز كل التصمیم المعماري و -العمراني،

نظام -و،تنظیم وتوزیع المساحات-للتنظیم الفضائي للمسكن،-إلضافة ، باوالخاصة

.286ص ، المرجع السابق،بوستة إیمان-1
السكن المدعم والثاني-2السكن العمومي اإلیجاري، -1یشمل :السكن ذا الطابع اإلجتماعي-2

).والسكن الموجه للبیع باإلیجاروالسكن الریفي السكن اإلجتماعي التساهمي (یشمل 

.14/09/2011:، المؤرخة في51:ر، العدد .ج- 3
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ات نوعیة تلبي البد أن یوفر سكنات ذ، )معاییر الراحة و –تجهیزات السكنات-البناء، و

.1عناصر الراحةعلى مل تتشالمتطلبات المحلیة و 

إلیقاف الشروط المالیة الخاصة تعتبر مرجعا للمرقي العقاري:لعامةالشروط المالیة ا-

تب ــــإكتكذا سعر التنازل عن السكنات التي یعتزم إنجازها وفقا للمعطیات التقنیة التي و 

في إطار الدعوى للمشاركة، وكیف بد أن ال یتجاوز هذه الشروط إذا اختیر، فال2ها ــب

احترام، وصیغة التسویق، و 3بما یكمله ألن یعتبر تعهد المرقيیعبر عن سعر التنازل و 

للمدیر التبلیغ عن حالة تقصیر أحد المكتتبین مباشرة آجال وٕاجراءات إبرام العقود، و 

أن یقدم لهذا األخیر نسخة عن و الصندوق الوطني للسكن لتوفیر بدیله،للسكن و الوالئي 

.4من تاریخ تقدیم قائمة المستفیدینابتدءامجمل العقود في أجل أربعة أشهر 

ینبغي أن ال یخل بواجبه المتمثل في السماح لمصالح المدیریة الوالئیة المكلفة بالسكن و 

یسلم للمرقي العقاري لدعم ملفه المتعلق بذلك و دم األشغال التي تعد محضربرصد تق

به یطالب المقتنیین و ، دولة لدى الصندوق الوطني للسكنبطلب تسویة إعانات ال

.5بالدفعات

لهذا القرار المتعلق بدفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد 02:الملحق رقم

یة وكذا شروط تنفیذ لتكفل بالخصائص التقنیة الخاصة والشروط المالالمرقي العقاري ل

ص أي وثیقة مرافقة للملف المطلوب، بد للمرقي أن ال ینقمشروع سكن ترقوي مدعم، فال

آجال (روط تنفیذ المشروع شما یخص الشروط المالیة للمشروع و ن ال یخل بالتزامه فیوأ

ل دراسات وأشغاعقود الونوعیة مواد البناء، إنطالق األشغال، و ، تنفیذ األشغال ، االنجاز 

.)..ومتابعة ومراقبة الورشةومراقبة البنایة،

.من الملحق نفسه04المادة -1
.من الملحق نفسه67المادة -2
.من الملحق نفسه70المادة -3
.من الملحق نفسه73و72المادة -4
.من الملحق نفسه75و 74المادة -5
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كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة لألمالك یحدد شروط و :والقرار الثاني

.1الخاصة للدولة والموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

یستوفیه من أجل قي أنفهو یبین ما ینبغي للمر :2مخالفاته فیما یخص القرار الثاني

، تابعة ألمالكها الخاصةیضات عند التنازل عن قطعة أرضفتموله الدولة بتخأنُ یدعم و 

بد أن یرسل الملف وال،بد أن یكون هناك دعوة للمشاركة، یطلقها المدیر الوالئي للسكنفال

بعد القبول یصدر الواليو ،وكل المرفقات وبعدد النسخ، المطلوب كامال مع التصامیم 

منه أنه یمنح تخفیض على القیمة 13تنص المادة و ، ارا بالتصریح بالتنازل لفائدته قر 

.ألجل مشاریع مبینة في نص المادة، بنسب محددة و التجاریة لهذه األراضي

الموافق،1437محرم عام 12المؤرخ في ، 281-15:المرسوم التنفیذي رقم

المتیاز القابل للتحویل إلى تنازل كیفیات منح اشروط و ، یحدد2015أكتوبر 26:ل

على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاریة 

یتمثل اإلخالل من المرقي بكل أو بعض شروط وكیفیات منح و ، 3ذات الطابع التجاري

االمتیاز القابل لتحویل لتنازل على االراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة 

البد أن ال یخل بالشروط المطلوبة من اجل فإلنجاز المشاریع الخاصة بالمرقیین، 

فقة اللجنة الخاصة، وال بد أن الحصول على قرار من الوالي المختص إقلیمیا وبعد موا

یستوفي شكلیة وجود عقد إداري یكرس اإلمتیاز، ویشكل خطأ تقصیري في جانبه تخلفه 

، ، من القیمة التجاریة لألرضیة )01/33(عن دفع إتاوة إیجاریة سنویة یوافق مبلغها 

1436ذي القعدة عام 10لقد عدل هذا القرار و تمم بموجب قرار وزاري مشترك ، المؤرخ في -1

، و قد تضمن 29/12/2015:المؤرخ في70:عددر .، ج2015غشت 25:هـ، الموافق ل

.ألمالك الدولةخاصة نسب التخفیض على القیمة التجاریة لألراضي التابعة 
الذي یحدد شروط  ،05/04/2003:لقرار الوزاري المشترك المؤرخ فيمنه، ا14لقد ألغت المادة -2

ز عملیات تعمیر أو عن العقارات المبنیة أو الغیر المبنیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة إلنجاالتنازل

.25/05/2003:مؤرخة في، 35:عددر،.المتمم ج بناء المعدل و 

.04/11/2015:، المؤرخة58دد ع.ر.ج- 3
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ضة فیما ودفع مختلف الحقوق والتكالیف والرسوم الواجبة، وعدم مراعاة االلتزامات المفرو 

.)الطلب المرسل، الجهة المرسل إلیها، آجال الرد(یخص تحویل االمتیاز إلى تنازل 

عدم مخالفة التزامه بالحصول على شهادة رفع الید المسلمة من طرف إدارة أمالك 

شهر الإلى تنازل و الدولة، التي تشهد على تسدید القیمة المستحقة بعنوان تحویل االمتیاز

في حالة البیع على التصامیم تطلب عند إبرام محاضر ملكیة النهائي، و المسبق لعقد ال

.الحیازة قبل إنجاز عملیة تحویل االمتیاز

.لملحق بالمرسومو كل أو بعض ما جاء في دفتر الشروط النموذجي اأمخالفة أحد 

یونیو سنة 29هـ، الموافق ل1437رمضان عام 24:قرار وزاري مشترك مؤرخ في

الكـــــــي التابعة لألمـــــــــــكیفیات التكفل باالمتیاز على األراضیحدد شروط و الذي 2016

الممنوح الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري 

الموافق 1437محرم عام 12المؤرخ في 281-15:المرسوم التنفیذي رقمقبل نشر 

، فینبغي مراعاة األحكام القانونیة الواردة في  هذا القرار 20151أكتوبر سنة 26

.وخاصة إذا كان المرقي أحد المخاطبین بما جاء فیه

:حالة االنحراف على قواعد التنفیذ السلیم لمشروعه-ب

یتولى المرقي العقاري مسؤولیة تنسیق «11/04من القانون 17المادةحسب نص

تحقیق :فماذا نعني بالتنفیذ هي، »..وكذا تنفیذ أشغال...تدخل فيلتي جمیع العملیات ا

و یتمثل اإلخالل في القرارات السابق اإلشارة لها، الشروط المبینةما تعهد به في القواعد و 

:بصفة خاصةالتي تحكم وتنظم الترقیة العقاریة و عدم االلتزام بالقواعد القانونیة بالتنفیذ ب

من المرسوم التنفیذي 10بالرجوع للمادة ، فالعامة للتهیئة والتعمیرعدم احترام القواعد 

شرع الجزائري المنصنجد أنه تكرر11/04من قانون 05وكذلك المادة ،12/852

.یرــالتعمة و ــإلى كل القواعد العامة للتهیئعلى إلزامیة خضوع المرقي العقاري 

.23/10/2016:ي، المؤرخة ف62:العددر .ج- 1

.26/02/2012:، المؤرخة في11:العددر .ج-2
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)1ب (نأتي لها فـــي ،التعمیرالتهیئة و غیاب مخططات :ضوابط ینبغي مراعاتها فيفهناك 

).2ب (ها نأتي لها في وأخرى  في حالة وجود، 

:ویقصد بها:اب المخططات المتعلقة بالتهیئة والتعمیرفي غی:1ب

أي ضوابط استغالل األراضي في ":عدم مخالفة القواعد المتعلقة بشغل األراضي=

رخص صریحة بالبناء وعلى ، كالحصول على"مجال البناء حسب طبیعة كل أرض

فمثال في المناطق السیاحیة والتوسع السیاحي فهي ، األشكال والشروط المحددة قانونا

ضمن المناطق المحمیة وذات المنفعة الوطنیة، فیخضع التعمیر فیها لضوابط خاصة 

ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران كمخطط التهیئة والسیاحة، وكذلك مراعاة األحكام 

متعلقة باألراضي العامرة أو القابلة للتعمیر، فالبد من احترام شروط التوسع العمراني، ال

واحترام ، ادات ــهـوالحد األدنى من القواعد الخاصة كالحصول على الرخص والش

، وكذلك األمر بالنسبة للمناطق 1المظهر الخارجي للبنایات واحترام قواعد حمایة البیئة

، فالبد من 2أو تلك التي تدخل ضمن المناطق المحمیةالمخصصة إلنشاء المدن،

.بكل منطقة وعدم مخالفتهاكل القیود الخاصة احترام

:تظهر كمایلي قد و :عدم مخالفة األحكام المتعلقة بالشروط العامة للبناء=

تأن ال تمس البنایاأي :عدم إلتزام المرقي العقاري بالقیود التي تقع على عاتق الباني-

، كذلك 3و استعمالها أاألمن العمومیین من جراء موقعها أو حجمها بطبیعتها بالسالمة و 

متمثالو قد جاء هذا القید،4ال یكون هذا البناء في أرضیة معرضة لألخطار الطبیعیة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 19/07/2003:الموافق ل10-03انظر، القانون -1

).20/07/2003:المؤرخة في43:ر.ج(المستدامة 
،دون عدد طبعة،  بیروت، لبنان،قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع،منصوري نورة، راجع-2

.13، 12، ص 2010دار هومة، 
:هـ الموافق ل1411ذي القعدة عام14:مؤرخ في175-91من المرسوم التنفیذي 02المادة -3

:المؤرخة26:رعدد.ج(البناءتهیئة والتعمیر و ، الذي یحدد القواعد العامة لل1991مایو 28

01/06/1991(.
.من المرسوم نفسه04و03المادة -4
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بد من مراعاة األحكام الفریة و الثقافیة،ثفي عدم المساس بالبیئة، و كذلك المعالم األ

یظهر إخالله و ،تتعرض ألضرار یتسبب فیها الضجیجصة إذا كان یمكن أنالقانونیة الخا

و، بنائه منفذ إلى الطریق العموميیكون لكأن ال ، احترام القواعد الدنیا للتهیئة عدم ب

.1األخرىاألخطارجل أن تصل له المساعدة في حالة الحرائق أوأمدخل من

هناك ارتفاقات تقید جزئیا أو كلیا :عدم االلتزام باالرتفاقات المقیدة لحق البناء-

:البد للمرقي االلتزام بها وهي، فلحق البناء 

:رقم من المرسوم التنفیذي11و10:وادمنصوص علیها في الم:ارتفاقات البناء

.الموضحة لألبعاد التي یجب مراعاتها عند إقامة بناءو،91/175

األشغال في بعض یمنع إنجاز، تتمثل في وجود مانع قانوني :لبناءارتفاقات عدم ا

مثالها المناطق التي تمر فیها و ، ن ذلك عالكبیر الذي قد ینجر نظرا للخطر، المناطق 

.2األسالك الكهربائیة ذات الضغط العالي

.عدم احترام قواعد الحمایة والوقایة من المخاطر الكبرى=

عدم هي و ، ه یتمثل في مخالفة هذه األحكامفالخطأ التقصیري في التنفیذ الذي یأتي من

ال بد للمرقي العقاري االلتزام بما ف، اتخاذ الحدود الدنیا من أجل تفادي األخطار الكبرى

.3جاء في مخطط الوقایة من الخطر الكبیر

المرقي العقاري قد ینحرف :لتعمیرافي حالة وجود مخططات التهیئة و :2ب 

قواعد تخصیص أي ،التوجهات األساسیة لتهیئة األراضيیأتي بفعل ضار بمساسه بو 

.نفسهمن المرسوم 09و08المواد -1
.16ص المرجع السابق ، منصوري نورة ،-2

25/12/2004:هـ الموافق ل1425ذي الحجة عام 13المؤرخ في 20-04:القانون رقم-3

84:رعدد.ج(ي إطار التنمیة  المستدامة تسییر الكوارث فالكبرى و لق بالوقایة من األخطار المتع

).29/12/2004:المؤرخة في
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لم ة واإلقلیم والتنمیة المستدامة، و توجیهات السیاسة الوطنیة للتهیئب، و قد یمس 1األراضي

یقم بما هو الزم للوقایة من النفایات بعدم إحترام ما جاء من أحكام في المخطط الذي 

.ف المیاه القذرة و النفایات مثالطرق صر یبین 

أو اجتماعیة أو ر الحاجیات الثقافیة في منطقة ما، أو أنه لم یأخذ بعین االعتبا

لوقایة افي مواجهة میكانیزمات الحمایة و أو أنه انحرف عن السلوك الواجب ...اقتصادیة

.من األخطار الكبرى

التوجیهي :منطقة تتضمن في مخططاتولة في كل إذن هناك توقعات رصدتها الد

.مصادق علیهاخر لشغل األراضي مدروسة و اآلللتهیئة والتعمیر و 

.ما جاء في هذه المخططاتالمرقي العقاري بد أن ال یتجاوز فال

تبرز للمرقي العقاري عدة صور و :أنواع أخرى لألخطاء التقصیریة للمرقي العقاري-3

:نذكر منهاألخطائه 

:، باإلخالل بضمان اإلعالم عن مشروعه2الفرصةتفویت •

أي عرض للبیع بضمان اإلعالم عن مشروعه قبلألزم المشرع الجزائري المرقي

من قانون 41المادة ، صة العقاري في األماكن المخصصة لإلشهار في البلدیة المخت

.تطبیق هذه المادة ولم یصدر بعدلصدور تنظیم یحدد كیفیاتتقد أحال،11/04

قى مؤكدة لهذا االلتزام المل، 12/85:فیذي رقممن المرسوم التن25جاءت المادة و 

والسیما عن طریق ،على عاتقه بضمان إشهار صادق وواسع بمختلف وسائل اإلعالم

، و تأتي هذه األراضي تبین األراضي المبنیة واألراضي المخصصة للبناءإن قواعد تخصیص-1

عمرانیة، لمخطط التهیئة ا:ى وهيحترام مخططات أخر بااألخیرة بعد دراسات من المختصین و 

.الكبرىمخطط الوقایة من األخطارخطط التوجیهي للمدینة الجدیدة، والم
یت یتم تعویض الضرر الناجم عن تفو 18/10/2012:المؤرخ في781966:قرار رقمجاء في ال-2

، 153، ص 2012الثاني مشار له في مجلة المحكمة العلیا العدد ج، .م.ق124الفرصة طبقا للمادة 

155.
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األماكن في وى مقر المرقي، وفي موقع المشروع، و الواضح على مستاإلعالم المرئي و 

.المخصصة لإلشهار على مستوى إقلیم البلدیة موقع اإلنشاء

حسن نیة استغاللعن اإلشهار الكاذب و فیقع علیه التزام سلبي هو االمتناع

االلتزام اإلیجابي القانوني المطلوب عن السلوك و و یكون المرقي قد انحرف،المقتني

عالم أو إعالمه لم یكن متنورا باإلفضاء اإلبعدم ، المستشف في المواد المذكورة أعاله

.قة بذلك المبنى أو بجزء منهبالمعلومات التفصیلیة المتعل

وافر حسن النیة  في تنفیذ العقود، قد تم ربط االلتزام باإلدالء بالمعلومات بوجوب تو 

،  إلى أن 17/11/19931:كمة النقض الفرنسیة بتاریخصادر عن مح، روقد قضى قرا

إنما ، تناع متعهد بیع الشقق عن إعالم المشتري باألخطاء التي وقع فیها المهندسام"

المسؤولیة لمبدأ تنفیذ العقود وفقا لحسن النیة مما یرتب اإلعالم و یشكل خرقا اللتزام

منها تفویت الفرصة علیه لشراء شقةبالمشتري و ةعن االضرار الالحقالتقصیریة

منها استفادته من التسهیالت ذلك الوقت مع إمكانیاته المالیة، و أخرى یتناسب ثمنها في

."المقررة في حینهالضریبیة 

ویقع الخطأ من المرقي في حالة تقدیم بیانات أو معلومات خاطئة أو مفرطة في •

التفاؤل، فتفقد الشفافیة، فینحاد عن االستقامة المطلوبة، ویدخل هذا األمر في اإلخالل 

، وما یفرضه من شرف واستقامة بإعطاء المعلومات مطابقة 2ة في التعاملبمبدأ حسن النی

.لما وعد به وٕابداء النصح، ویقابله طلب االستعالم من المشتري

نذكر على األخص:عدم إبرام االتفاقیات المنصوص علیها قانونا•

سنأتي له في الفصل الثاني ونحن بصدد دراسة (الرقابة التقنیة للبناءمع هیئة -

Cass.civ.3:نظرا-1 ch .17 nov.1993.IR.256.et.J.C.P .1999 . نقال 22283

، 174، ص 1996، لسنة  1، نفس المرجع الذي أوردناه سابقا، ولكن، ط مصطفى العوجيعن 

.140، ص ، المرجع السابقسیبل جعفر حاجي عمر، مشار له لدى 02:هامش رقم
یتعین على المرقي «12/85:بالمرسوم التنفیذينموذجي الملحق من دفتر الشروط ال11المادة -2

.»العقاري عدم استغالل حسن نیة و ثقة المقتنیین بأي شكل
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التفاقیة معها یعكس إبرامهو،)العشري ومدى خضوعها لهالمسؤولون في إطار الضمان

.أنه قام بجمیع المتطلبات اإللزامیة التي تفرضها علیه

البد أن ال یخل بواجبه بإبرام اتفاقیة مع الصندوق فیما :مع الصندوق الوطني للسكن-

یخص كل مشروع على حدى إذا كان یستوجب ذلك، وااللتزام بالكیفیات العملیة إلدراج 

ملفات المستفیدین، وتبلیغ مقرارات المنح و طلبات الدفع وتسدید إعانات الدولة الواردة بها 

."14/05/2011اري المشترك المؤرخ في للقرار الوز 01من  الملحق رقم 76المادة "

نأتي لها في الفصل ، 11/04و هناك مخالفات تصل لدرجة الجرائم في قانون •

، وعدم إبرام معامالته في كعدم صب عقوده في النماذج المنصوص علیها قانونا، الثاني 

.شكل رسمي

ومن أجل متابعة المشروع في :عدم القیام بكل ما تتطلبه متابعة ومراقبة الورشة•

حالة (البد أن ال یأتي بخطأ سلبي هو االمتناع عن وضع كافة المعلومات ،شروط جیدة 

تحت ،)ألحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة والقرارات الواجب اتخاذهااتقدم المشروع و 

تصرف المصالح التقنیة المختصة للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع 

فیضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنیة ونتائج التجارب 

.وملفات التنفیذ

هو امتناعه عن إرسال تقریر مرحلي و ، وال ینبغي أن یخل كذلك ویأتي بخطأ سلبي 

للصندوق إلى الوكالة الوالئیةو، سكن للمدیر الوالئي المكلف بال،أشهر)03(كل ثالثة 

قبل نهایة العقد األول للشهر الموالي "سكن في نموذج محدد و بتاریخ محدد الوطني لل

."1للثالثي الخاص به

الذي یحدد الخصائص التقنیة 2011مایو سنة 14:الملحق الثاني، قرار وزاري مشترك مؤرخ في-1

سلسلة ،ل صقرنبی:لدىمبین الشروط المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعمان و 

، بدون عدد طبعة ، عین ملیلة النشاط العقاري البناء والسكن والتعمیر، نصوص تنظیمیة وتشریعیة

.354ص،2014، دار الهدى، )الجزائر(
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في التعویض ، یصبح حق الدائنللمرقي العقاريتحققت المسؤولیة التقصیریةإذا •

، إذنهأو كلبعضهلدین أو التنازل عنه متروكا له في طلب ااألمرو ،تهدینا في ذم

امها إعفاءا أو تشدیدا أو تخفیفا، ویعد هذا بتحققها یجوز االتفاق إطالقا على تعدیل أحك

من قبیل الصلح، أما وجود شرط اتفاقي یعدل أحكامها  قبل تحققها یقضي باإلعفاء أو 

ویبطل كل «ج .م.من ق178المادة التخفیف منها یقع باطال، طبقا للقواعد العامة 

، »"الغیر مشروع"لیة الناجمة عن العمل اإلجرامي المسؤو شرط یقضى باإلعفاء من

فمادام ومشروع،جائزعلى تشدیدها االتفاق ویفهم من المعنى المخالف لهذه المادة أن 

برغم من عدم وجود عالقة أنه قد یتفق على تحمل تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة 

.هاتحققبلشدید من مسؤولیة قفمن باب أولى یستطیع االتفاق على الت، سببیة 

وقبل إبرام عقوده  یخضع ، وبصفة عامة كل خطأ یدخل في مرحلة المفاوضات •

للمسؤولیة التقصیریة، وكذلك ما خرج عن إطار عالقاته التعاقدیة كالعقد الباطل الذي 

بل باعتباره واقعة مادیة قد تستكمل عناصر الخطأ ، ینتج أثرا عرضیا ال باعتباره عقدا 

وكذلك الخطأ  الذي لم ینطوي تحت أي نظام معین للمسؤولیة فإنه یدخل ال ،1التقصیري

فمثال في ضمان حسن سیر عناصر التجهیز الذي ، مسؤولیته التقصیریة إطار محال في 

سنأتي له في الفصل الثاني من هذه المذكرة ففي حالة عدم حصوله على تعویض في هذا 

، لم یستطیع المطالبة به في إطار مسؤولیته العشریة و ، اإلطار نظرا لفوات المدة 

وینظر القاضي لمدى التعویض، وكذلك ما ،سیطالب به في إطار مسؤولیته التقصیریة

.خرج عن مسؤولیته العشریة نظرا لفوات مدة ضمانها یطالب بها في هذا اإلطار

رجع السابق، الم، 1، المجلد 1ج،مصادر االلتزام،الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري:انظر-1

.561، 560، ص 311:ف
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.خطأ الغیر شخصي ال:ــانيرع الثــالف

ونتناول فقط الحاالت ،عن األشیاءو، غیرهأو خطأ عن فعل كذلك یسأل المرقي

نأتي فيأما القلیلة فهي نادرة بالنسبة للمحترفین لذلك نتغاضى علیها، و ، الكثیرة الوقوع 

عرف تیجدر بنا أن ناثالثوفي عن فعل األشیاء، اثانیفي و، لمسؤولیته عن الغیرأوال

.تكییفها القانونيات و هذه المسؤولیأساس على 

.)مسؤولیة المتبوع(غیرالمسؤولیة المرقي عن فعل :أوال

137و136:طبقا لقواعد القانون المدني  في المادتینالجزائري المشرعها قد عالجل

تسبب في ألخط، وارتكاب التابع )01(تبعیةیتبین أن لها شرطان هما قیام عالقة و ، منه

.)02(، أو بمناسبتها1ضرر حال تأدیة وظیفته أو بسببها 

:قوامها عنصرین وهما:قیام عالقة التبعیة/1

وجیه الرقابة والتسلطة )وهو المرقي(أي أن یملك المتبوع:عنصر السلطة الفعلیة-أ

یباشر صالحیة إصدار أوامر أي ،2ه في شأن العمل الذي أسند إلیهتابععلى 

سلطة كون بینهما تالغالب أن و، یكون هذا األخیر ملزما بالخضوع لهاله، و تعلیماتو 

لكنه أو قد یكون و فقد ال یكون بینهما عقدا ، لكن لیست شرطاعقدیة قائمة على اإلختیار و 

المرقي حتى إذا لم یختار ما بقیت السلطة الفعلیة، و فعالقة التبعیة تبقى قائمة، باطال

ي یعد تابعا لهذا المرقي التسییر العقار المتبوع شخص تابعه، مثال فمدیر دیوان الترقیة و 

.یینه وفصله یكون من وزارة السكنلو أن أمر تعو 

قد تم یتخذ مرقي ما أمر ألحد تابعیه و لیس من الضروري السلطة شرعیة فقدو 

و یجب أن ، هــال في ورشتتلقى أمر بوقف األشغیكون المرقي ، أو قدسحب إعتماده

فال بد أن تكون مستعملة فعال أو ،تكون سلطة حقیقیة فعلیة ولیست مجرد سلطة ظاهرة

، المرجع السابق،2، المجلد 1، جمصادر االلتزام،الوسیط، عبد الرزاق أحمد السنهوريانظر، -1

.وما بعدها1145ص ، 676:ف
2- Voir , H & L Mazeaud et A.Tunc ,Traité théorique et pratique de la

responsabilité civile délictuelle et contractuelle , T1,6 édt , p.958
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الذي یتنافى األمر ، ة ـیجب أن تمارس بطریقة مستقل، و 1على األقل یستطیع أن یستعملها

.مع كل خضوع لسلطة شخص آخر

یكون للمرقي سلطة ال تقف عند مجرد  رقابة عامة لتابعه، :عنصر الرقابة والتوجیه-ب

رقابة إداریة وتنظیمیة دون أي ، 2بل تمتد إلى التدخل في وسائل تنفیذ العمل وطریقة أدائه

فیما یخص الوظیفة التي أسندها ةالرقابة الفنیة، فیقوم بتقدیم التعلیمات واألوامر الالزم

ولو ، )3على عمل معین أو أكثر یكون محددا في مشروع المرقي العقاري ولحسابه(إلیه 

، ویحاسبه على الخروج علیها، وأي مقاول أو مهندس 4كانت مدتها قصیرة أو عابرة 

وتنعدم، معماري إذا لم یكن مستقال عن رب العمل أعتبر تابعا له، فعالقة التبعیة تتراخى

فإذا أضر احدهم ..الرقابة والتوجیه، والشركاء والموظفون والفنیونبتراخي أو انعدام

ارتدت المسؤولیة على الشخص المعنوي وتصبح ذمته ،بالغیر بإتیانه فعل غیر مشروع

إذا أستأجر المرقي من أجل نشاطه سائقا أعتبر تابعا له، وال و، 5مدینة بدین التعویض

.لرقابة المرقي وتوجیهه في تنفیذ الوكالة تابعا للمرقي إال إذا كان خاضعایعتبر الوكیل

،المرجع السابق،2، المجلد 1، جالوسیط، مصادر اإللتزام،حمد السنهوريأعبد الرزاق ،نظرا1-

.1148، 1147ص، 678:ف

.16:مهامش رق، 134، ص ، المرجع السابقعلي فیاللي- 2

قابة في غیر عمل معین على له ر ، الذي )األب (الولية المتبوع عن مسؤولیة مسؤولیو تختلف -3

ال یقومون معلم الحرفة الذي  له الرقابة والتوجیه على الصبیة والعمال في عمل معین، و أبنائه، وعن 

.علیه ألنفسهمبالعمل لحسابه بل لیتدربوا 

.135، ص، المرجع السابقعلي فیاللي- 4

.448، ص ق، المرجع السابمصطفى العوجي، انظر- 5
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:ضرر حال تأدیة وظیفته أو بسببها، أو بمناسبتهاارتكاب التابع لخطأ تسبب في/2

أن عالقة ها نستنتج من،ج.م.قمن  136بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة و 

:شرطان هماالتبعیة تستدعي 

البد للمضرور أن یثبت المسؤولیة األصلیة :1)خطأ(أن یرتكب التابع فعل ضار-أ

بكل أركانها لكي یستطیع إقامة مسؤولیة المتبوع المرقي العقاري، ،ووهي مسؤولیة التابع 

وال یستطیع المرقي أن یرجع على تابعه السترداد ما دفع من تعویضات للمتضرر بفعل 

.2بسیطةالتابع عند ارتكابه أخطاء

136تطبیقا للمادة :بمناسبتهاخطأ التابع في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو -ب 

فعل تابعه الضار الذي یأتیه في إطار مسؤولیة المتبوع المرقي عن ومقت،ج.م.من ق

العمل المسند إلیه من المرقي وقت ومكان مباشرته لوظیفته ألنه حینها یكون ممثال له، أو 

إذا كان فعل التابع الضار متصال اتصاال سببیا بالوظیفة ووقع منه بدافع تحقیق مصلحة 

الرتكاب والمنتج الرئیسي و تكون الوظیفة هي السبب المباشر المتبوع،أي 

إلى أبعد من ذلك بحیث تقام مسؤولیة المتبوع و یذهب المشرعالتابع لهذا الخطأ،

ولكنها لم تكن ضروریة إلمكان من التابع یسرت الوظیفة ارتكاب الخطأ ، ولو )المرقي(

.3وقوع الخطأ أو لتفكیر التابع فیه

عمله  الغیر ، عبارة ج.م .من ق 136المادة استبدل المشرع الجزائري في تعدیله األخیر لنص -1

وأحسن المشرع فهو لم ینظر لتكییف الفعل الصادر من التابع بل فعله الضار،عبارة ووضعمشروع

,،بوع إال إذا تم إثبات خطأ التابعو لكن ال یسأل المت، إلى النتیجة التي یرتبها الفعل H & L

Mazeaud et A.Tunc ,op.cit , p.995

.»خطأ جسیماللمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه«ج .م.من ق137المادة - 2

.160، المرجع السابق، ص علي فیالليانظر، -3
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تأویل واسع بشأن الصلة التي ویرى الدكتور علي فیاللي أنه من األفضل اعتماد 

تربط بین الوظیفة وفعل التابع لقیام مسؤولیة المتبوع، وخاصة مع ما یلعبه نظام التأمین 

.1واالتجاهات الجدیدة لنظام المسؤولیة المدنیة

.و البناء األشیاءحراسة المسؤولیة الناشئة عن:اثانی

)01(ة حارس األشیاء مسؤولیلتي حانطبق على المرقي العقاري  تیتبین أنه 

).02(والبناء

.حارسا لألشیاءمدى مسؤولیة المرقي العقاري باعتباره-01

هما أمران و بوجود شرطان أو مسؤولیة المرقي بإعتباره حارسا للشىء ، تتحقق 

،)أ(فيتناولها نإجتماع سلطات ثالث في ید المرقي العقاري ، و خطأه في الحراسة 

.)ب(تي له في أفي حدوث ضرر نيءتسبب الشو 

و هي أن ، ة ساحر من تعریف ال:و خطأه في الحراسةئسلطات المرقي كحارس للش–أ 

حق مشروع ستندت إلىاالشيء السیطرة الفعلیة قصدا واستقالال سواءعلىتكون للحارس

التي تعرف حارس الشىء بأنه ج .م.قمن 138من المادة 01، وطبقا للفقرة أم لم تستند

، و »...، رقابة التسییر و الو ستعمالاإلقدرة كل من تولى حراسة شىء و كانت له «:

:و هيعلى الشئ سلطات ثالث ه ال بد أن یكون للمرقي ا نستنتج أنممنه

تحقیق بقصدأو مجرد القدرة على ذلك، هو استخدامه :للشيءاإلستعمال المادي *

ال یشترط االستعمال الفعلي أو أن یكون مصدر سلطة الغایة التي أعد من أجلها، و 

.شرعیا أو غیر شرعياالستعمال

هــــو ســــلطة ومعنــــوي و مــــثال،الشــــيء، مــــادي بتشــــغیل لهــــا معنیــــان:ســــلطة التســــییر*

هنـــــاك إرتبـــــاط ، و 2إصـــــدار األوامـــــر و التعلیمـــــات بشـــــأن إســـــتعمال الشـــــئ بكـــــل إســـــتقاللیة 

.ق بین السلطتینوثی

.161ص ، المرجع السابق،علي فیاللي- 1

.219-218، ص ه مرجع نفسال-2
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التســــــییر، و تفیــــــد أن و فهــــــي تكمــــــل و تفســــــر ســــــلطتى االســــــتعمال:ســــــلطة الرقابــــــة*

.ر المعنوي و لیس الحیازة المادیةالمراد بالتسییر هو التسیی

ھو من أنھ، ھو دلیل على العقاريالمرقي ید و لكن إجتماع ھذه السلطات الثالث في

.لتقوم المسؤولیة ال بد من وجود خطأ في الحراسة و لكن ، الشىءة ھذا راسیتولى ح

زمـــــــام ، و الـــــــذي قـــــــد یكـــــــون مالكـــــــا للشـــــــىء ،المرقـــــــيو هـــــــو أن یتـــــــرك الحـــــــارس 

ــــــده  ــــــت مــــــن ی ــــــه الشــــــىء یفل ــــــده و ، و علی ــــــت أن الحراســــــة خرجــــــت مــــــن ی ــــــتأن یثب انتقل

.للتخلص من المسؤولیة، وقت وقوع الحادثدون إرادته

فعلیة، بالملكیة بل بالسیطرة الفالعبرة لیست، بإرادة المرقي الشيءأما إذا انتقل 

المودع عنده أو المستأجر أوللمنتفع الشيء وتنتقل معه سواء على ،ترتبط الحراسة بهاو 

.التملكأو المستعیر أو المرتهن رهن حیازة أو الحائز بنیة

:تسبب الشئ في حدوث الضرر-ب

ن یكون الضرر ، ال بد أالشئ الذي بحراستهرر الذي أحدثه لیسأل المرقي عن الض

دخل بد أن یتالمرقي، فال، سواء كان نتیجة لتحرك ذاتي أو بفعل قد نتج عن هذا الشيء

.الضررالشيء تدخال إیجابیا وفاعال في إحداث 

فقد یستعمل ، للشيء ال یستلزم االتصال المادي المباشر في التدخل اإلیجابي و 

حجرة من اإلسمنت في یتعثر شخص ب، و قد بناء فیكسرسلما مكسورا ویسقط عامل

.ویصیبه ضررورشة ال

.نوعین من الحراسةله ونوضح :لبناءلحارس المرقي العقاري كمسؤولیة مدى -2

حارس البناء في ترتبط مسؤولیة:عملیات التشییدخارج نطاق البناء حراسة -أ

، ج.م.ق140هذا ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة الجزائر بالملكیة وهي مناطها، و 

، اـــــــــــــــــــــما یحدثه إنهدام البناء من ضرر ولو كان إنهداما جزئیمالك البناء مسؤول ع...«
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،أو في البناءیرجع سببه إلى إهمال في الصیانة،أو قدمما لم یثبت أن الحادث ال

.1»عیب فیه 

إذن تثبت المسؤولیة التقصیریة للمرقي العقاري عن الضرر الناجم عن التهدم الكلي أو 

وت رجوع سبب هذا الجزئي للبناء إذا كان مالكا له ،وتعلق مسؤولیة المرقي هذه على ثب

، لترمیمامواالته بأعمال الصیانة و التهدم إلهمال وتقصیر بعدم تعهد ملكه و 

دون البحث أي یشغله هو شخصیا أم ال، و بغض النظر عما إذا كان المبنى في حوزته و 

.بناءفي مدى ممارسته الفعلیة لمكناته على ال

في حالة شتري، و ، وبعده للم)المرقي(تكون الحراسة للبائع عقد البیع شهروقبل 

البیع المعلق على شرط كالبیع باإلیجار المعلق على شرط استفاء الثمن، فإن األمر 

، فإذا طالب المضرور بالتعویض بعد تحقق الشرط یتوقف على وقت المطالبة القضائیة

.و المالك الجدیدالواقف فالمسؤول ه

اتق المرقي أثناء فترة عحراسة البناء ال تكون على :الحراسة أثناء فترة التشیید-ب

طبقا، و بالمعنى الدقیقمقاولةال، إال ما خرج عن عقد لهقبل تسلیمه التشیید و 

البناءات التي شیدها في انتظار ، فقیام الطاعن بحراسةج.م.ق549ألحكام المادة 

المحكمة رسختو ،مهامه  طبقا ألحكام عقد المقاولةالتسلیم النهائي هو مما یدخل في 

،حارسا له باعتبار الحراسة داخلة في مهامهاده أنه یعد المقاول مشید البناءالعلیا مبدأ مف

المصروفة على الحراسة ال حق للمقاول في المبالغ في انتظار تسلیمه لصاحب المشروع، و 

ها ببقائالمشرعمادام فصلالمرقي عنلیةمسؤو هذه التنتفي و ، 2في غیاب نص خاص

1386القانون المدني الفرنسي المادة مثل القانون المدني الجزائري  ترتبط المسؤولیة  بالملكیة في -1

، راجع من القانون المدني المصري117، أما القانون المصري یجعلها ترتبط بالحراسة المادة منه

، بدون عدد طبعة ،  مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشئات الثابتة األخرى،شكري سرورمحمد 

.401، ص 1985القاهرة ، دار الفكر العربي، 
منشور لمحكمة العلیا لعن الغرفة المدنیة 21/10/2010:صادر  بتاریخ،591169:قرار رقم2

.114-112:ص.، ص2011العدد األول في مجلة المحكمة العلیا 
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متأثرا في ذلك بما ذهب إلیه غالبیة القضاء الفرنسي رغم ،المقاول قبل التسلیمعلى عاتق

أول بأول منذ )إذا قدمت من المقاول(أنه یعتبر أن رب العمل یصبح مالكا للمواد

.1اندماجها باألرض أو البناء

:على هایدور أساس  تكییف:تكییف مسؤولیة المرقي العقاري عن الغیر واألشیاء:اثالث

التقصیر من یتمثل في :لقواعد القانون المدنيطبقاالخطأ المفترض-*1

كما عرفنا ع، و قصدیا مما نتج عنه خطأ من التابأو جانب المرقي العقاري غیر قصدي

أما مدى افتراض هذا الخطأ ،و التسییراإلستعمالالشيء الخطأ في الرقابة و في حارس 

أن یثبت انه لم یخطأ أو ، فال یجوز للحارس مثالالعكسغیر قابل إلثباتهو افتراضا

أو أن وقوع للشيءأنه بذل العنایة المطلوبة لمنع وقوع الضرر،بل یثبت التدخل السلبي 

من 138/02، أي یثبت االستثناءات الواردة في المادة سبب أجنبيالضرر كان ب

الذي یعد المرقي للشيءالمضرور ال یثبت خطأ المرقي بل التدخل اإلیجابي ، و 2ج.م.ق

.4المرقي الحارس ال یعفى من مسؤولیته إذا بقي سبب الضرر مجهوال، و 3حارسا له 

أو مالك الشيءلو كانت مسؤولیة المتبوع أو حارس ذلك انه وأنتقد هذا الرأي

، نفي مسؤولیته لعدم توافر شروطهایعتقوم على خطأ مفترض فهو یستط)المرقي(البناء

له ، أو یثبت أن الخطأ المنسوبالعالقة التبعیةداخل نطاق الخطأ فقد یثبت أنه لم یتم

لرابطة ، وهكذا مع كثیر من الحاالت بنفي ا5المشكو منهغیر مرتبط سببیا بالضرر

.مثال الواقعالضررالسببیة بین خطأ التابع و 

.402-401ص، 388:المرجع السابق، فقرة، محمد شكري سرورراجع، -1
الواضح في ،محمد صبري السعدي، وارد لدى 17/03/1982تاریخ القرار ، 241192:قرار رقم-2

الفعل :المسؤولیة التقصیریة، النظریة العامة لاللتزامات مصادر االلتزام،شرح القانون المدني

، بدون عدد طبعة، عین ملیلة الجزائر، دار دراسة مقارنة في القوانیین العربیة، المستحق للتعویض

.225، ص 2011الهدى، 
.224، ص المرجع السابق، محمد صبري السعديانظر، -3
.230، ص ، المرجع السابقعلى فیالليانظر، -4
.490، ص ، المرجع السابقمصطفى العوجيانظر، -5
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طبقا لقوانیین الترقیة األشیاءام مسؤولیته عن الغیر و تقعلى أساس الضمان *2

أقرب تكییف یتماشى مع مسؤولیة المرقي عن الغیر أو عن همن جانبنا نرى أن:العقاریة

الك بحق و المتبوع أو المأالتعویض یرجع إلى إخالل الحارس ف، أو عن البناء األشیاء 

هذه النظریة بین المسؤولیات ال تفرق المتضرر في سالمة جسمه وكیان أمواله و 

في حراسته أو شيء ، فالمرقي یكفل التابع لدیه في المشروع العقاري أو أي1المختلفة

یستطیع المضرور الرجوع على المرقي ، و 2لیس له حق التجریدو ،البناء بصفته مالكا له

یض من التعو لمتضررا، فیضمنمتبوعا  قبل أن یرجع على التابعبصفته مالكا للبناء أو

من قانون 45وع إلى المادة بالرجقبل المليء، فهو ضمان ألفعاله وحسن آدائه لعمله، و 

أو حصر غیر مكتوب كل بند من العقد یهدف إلى إقصاء یعد باطال و ...«:11/04

ص علیها في أحكام هذا القانون، وتلك المنصوص ، أو الضمانات المنصو المسؤولیة

بإستبعاد المسؤولیة أو أو تقیید مداها، سواءمعمول بهما التنظیم العلیها في التشریع و 

.3»ولین الفرعیین مع المرقي العقاريبحصر تضامن المقا

سؤولیة المرقي ركن الخطأ في ملفي هذا المطلب تعرضنا :بــة المطلــخالص

فبعد أن العقاري التقصیریة، وتناولناه من جانب مسؤولیته التقصیریة عن فعله الشخصي، 

خاصة في تتمثلرقنا لركناه طبقا للقواعد العامة، أبرزنا اهم اخطائه، و تطحددناه و 

ة التنسیق بمختلف أنواعها، اإلخالل بمسؤولیاإلخالل بشروط اإللتحاق والبقاء في المهنة و 

.وكذلك عرضنا أنواع أخرى من أخطائه

واألشیاء تطرقنا ومن جانب آخر، درسنا مدى خضوعه للمسؤولیة عن فعل الغیر 

ووجدنا أنه قد تقام ، لمسؤولیته بصفته متبوع عن أخطاء تابعه ثم مسؤولیته عن األشیاء 

.243، 242، ص ، المرجع السابقمصطفى العوجي-1
، المرجع مصطفى العوجينظر ، وا1184، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.474السابق، ص 
.ان إلى التركیز على أساس الضمالملغى 93/03من المرسوم التشریعي 10تذهب المادة و -3
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وفصلنا كل حالة على حدى ، مسؤولیته بصفته حارس لألشیاء أو بصفته حارس للبناء 

.على فكرة الضمانخاصة تقوم في إطار الترقیة العقاریة ورأینا أن مسؤولیته 

:ثــالـب الثــالمطل

:ةــة السببیــالعالقو رر ــا الضـــركن

لمرقي العقاري التقصیریة ، بل ال بد من ال یكفي ركن الخطأ فقط لتقوم مسؤولیة ا

ركن العالقة السببیةو ، في الفرع األولنبحثه الضرر إثبات باقي أركانها و هما ركن 

.نبحثه في فرع ثاني 

:ــــأولرع الــــالف

:ضـــررالكـــنر 

في نبحثه ، ثم أوال عرفه لغة وفقها فينالمسؤولیة التقصیریة، الزم لقیام ركنهو 

.إطار مسؤولیة المرقي العقاري التقصیریة في فقرة ثانیة

).02(فقهاو )01(لغة ه عرفنرر تعریف الض:أوال

لغة بالضم  أو بالفتح ضد النفع وهو النقصان الذي :الضر:لغةتعریف الضرر -1

وما ، ضر بالضمكان سوء حال وفقر وشد بدن فهو ُ وقد قیل كل ماالشيءیدخل في

.1كان ضد النفع فهو بفتحها

و األذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة هتعریف الضرر فقها-2

.2أو بحق من حقوقه، وعه لهمشر 

)أو معنوي/ومادي (بل أشار أنه قد یكون ولكن المشرع الجزائري لم یعرف الضرر، 

.150المرجع السابق، ص ، عماد احمد أبو صدراجع، -1
.77المرجع السابق، ص ،محمد صبري السعديراجع، -2
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المادة استنتجنا بقراءة :قاريمسؤولیة التقصیریة للمرقي العالالضرر في صورتا:اثانی

اته یتعین على المرقي العقاري الوفاء بإلتزام«التي تنص12/85من المرسوم التنفیذي 4

).02(أو یمس زبائنه/و)01(الدولة بیمس قدالضررف، »إتجاه الدولة وٕاتجاه زبائنه

.الضرر الماس بالدولة:01

هاوهـــــــي التـــــــي اســـــــتحدثت، العقاریـــــــة الدولـــــــة هـــــــي القـــــــائم األول علـــــــى الترقیـــــــةإن 

ـــــع نجـــــد أن األضـــــرار  ورعتهـــــا بالتعـــــدیالت التـــــي ومـــــن خـــــالل مراقبتهـــــا ومـــــا طرحـــــه الواق

التــــــي یمكــــــن أن تحصــــــل تمــــــس الدولــــــة بالدرجــــــة األولــــــى، فیهــــــدف نشــــــاطه إلــــــى إنجــــــاح  

.1ة أهداف السیاسة الوطنیة لتطویر نشاطات الترقیة العقاری

ذلـــــــك أن هـــــــذه ، بالنظـــــــام العـــــــام العمرانـــــــي یلحـــــــقر المـــــــاس بالدولـــــــة قـــــــد ُ والضـــــــر 

كحـــــــد علـــــــى ســـــــلطان اإلرادة فـــــــي ،تعـــــــد األداة القانونیـــــــة فـــــــي الضـــــــبط العمرانـــــــيالفكـــــــرة 

فعـــــــدم احتـــــــراموتداولـــــــه، فـــــــي تنظـــــــیم اقتنائـــــــهالحـــــــق فـــــــي الســـــــكن و اســـــــتغاللو اســـــــتعمال

أي،مـــــــــن خـــــــــالل الفوضـــــــــى العمرانیـــــــــة التنظیمـــــــــات یبـــــــــرز ضـــــــــرر للدولـــــــــةالقـــــــــوانیین و 

ــــة القبلیــــة و  ــــة فــــي مجــــال الضــــبط العمرانــــي والعقــــار مخالفــــة أحكــــام الرقاب نقصــــد ي، و البعدی

ولـــــه عـــــدة ،15/19والمراســـــیم التنفیذیـــــة لـــــه وآخـــــر هـــــذه المراســـــیم 90/29انونبهـــــا القـــــ

:صور منها

یجب «:11/04من قانون 09فحسب نص المادة :مخالفة النظام العام التوجیهي -

ضمن احترام المخططات ...أن تنجز عملیات الترمیم العقاري و التجدید العمراني و

.»..الموافق علیها من طرف السلطات المؤهلة

عند عدم االلتزام بأدوات التعمیر ،فالبد من وجود ضرر یلحق الجماعات المحلیة 

المخططات و د أن یلتزم المرقي بهذه ، فال بضمن تحقیق التنمیة المستدامةالمعدة، بما ی

و ینبغي التأكد من احترام النظام العام التوجیهي، وخاصة تخصیص ، یخضع لها 

األراضي وقواعد استعمالها ، بالسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات 

.11/04من قانون  02المادة -1
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، 12/85من المرسوم التنفیذي 10والمادة ...العالقة ببرامج التجهیز والسكن له  

.تلزمه بالتعهد بذلك و اإللتزام به 

نوعیــــة األشــــكال و متمثــــل فــــي انســــجامالهــــو المظهــــر الجمــــالي و :النظــــام العــــام الجمــــالي

ــــة  ــــة، واجهــــات البنای ــــك المتعلقــــة بالمســــاحات الخارجی ــــق جمــــالهــــو، و 1بمــــا فیهــــا تل الرون

ـــــه و  ـــــى مـــــن آخـــــر ، وحـــــدة إتســـــاقهونظافت ـــــث ال یكـــــون ســـــكن أعل ـــــع أو أحـــــدهما یر ، بحی تف

مـــــن قـــــانون 08هـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة و ، ..علـــــى الطریـــــق و آخـــــر فـــــي مســـــتواها

یجـــــب أن تســـــعى كـــــل عملیـــــة تجدیـــــد عمرانـــــي إلـــــى جمـــــال اإلطـــــار المبنـــــي و «11/04

ــــــة الســــــاریةبقتــــــه للمعــــــاییر كــــــذا مطاتعملین و تحســــــین راحــــــة المســــــ كــــــذلك و ، »...العمرانی

الطــــــابع المعمــــــاري و یجــــــب أن یؤخــــــذ فـــــي الحســــــبان االنســـــجام«منـــــه 10تـــــنص المــــــادة 

ـــــي  ـــــات الت ـــــة األصـــــلیة عنـــــد تصـــــمیم البنایـــــة أو البنای الجمـــــالي بالنســـــبة للمجموعـــــة العقاری

.»ن موضوع عملیة توسیع مشروع عقاريتكو 

مـــــن 09یحترمـــــه بحیــــث نجـــــد فــــي نـــــص المــــادة تعهـــــد بــــأن بالالمرقــــي لـــــزم لــــذلك أُ 

مرقـــــــــي لالمســــــــؤولیات المهنیــــــــة لو دفتــــــــر الشــــــــروط النمــــــــوذجي الــــــــذي یحــــــــدد االلتزامــــــــات

ــــرام المعــــاییر العمرانیــــة الــــنص علــــى العقــــاري ــــي و إحت ــــى جمــــال اإلطــــار المبن الســــهر عل

.المعمول بها

ینتج عنه ضرر یمس ، لبیئي احترام النظام افعدم :والصحة العمومیةالنظام العام البیئي

ال یمكن إنجاز إال المشاریع «11/04من قانون 11وضح ذلك نص المادة قد و ، الدولة 

تتوافق مع أهداف الحفاظ التي تتواجد في الحدود و :والسیما....قاریة التي تتطابق معالع

ائر الحظوالمواقع األثریة و اقع الطبیعیةعلى التوازنات اإلیكولوجیة عندما تكون في المو 

التي تحترم االقتصاد العمراني حین تكون متواجدة داخل الطبیعیة ومحیطاتها المجاورة، و 

.»زاء العمرانیة في المدناألج

یولیو سنة 20:الموافق ل1429رجب عام 17المؤرخ في 08/15من األمر 02المادة -1

.د قواعد مطابقة إتمام البنایات وٕانجازها،  یحد2008
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ل منطقة من مناطق الوطن خصوصیة وٕارث یختلف لك:النظام العام الثقافي والحضاري

الحضاریة فهذه الخصوصیة، نمط حیاة معینة ویعكس حقبات تاریخیة و ، عن األخرى 

.أي مساس به یشكل ضررا للدولةو ، ینبغي للدولة الحفاظ علیه و، تعكس الثراء الثقافي 

:زبائنهالضرر الماس ب-2

في المسؤولیة التقصیریة ىآخر صورة هناك ،من الضررىاألولباإلضافة إلى الصورة 

:یمس زبائنه نأتي ألنواعه وشروطه في ما یليوهو ذلك الذي، للمرقي العقاري 

.1أدبيمادي و،نوعین لزبائنهینقسم الضرر الماس ب:أنواعه-أ

:نبین شروطه ثم ،تعریفه نقوم بالضرر المادي :النوع األول

أي یمس اإلنسان في سالمة حیاته وجسده ، إلنسان بشخصه اما یلحق هو و :تعریفه•

فینتقص منها أو ،أي بالذمة المالیة له المتمثلة في ممتلكاتهیمس ماله، أوبإیذائه

یعطلها أو یتلفها أو یعدمها أو یغتصبها أو یحول دون ملكها أو استعمالها أو 

:، وله شروط2استثمارها، ویجب التعویض عنه

على حق أو ، الضرر الموجب للمسؤولیة یقعبد أن ال:شروط الضرر المادي•

.3مشروعه ومحمیه قانونالمتضررمصلحة مالیة لعلى 

ورد بشأنها سواء،فلإلنسان حقوق مصانة بحكم الدستور والقانون: بحقفیكون إخالال

الزمة لها مو ، الشخصیة اإلنسانیة المسلم بها ، أم كانت من مقوماتنص قانوني حام لها

."مشروعة تنبثق عنها مصالح مشروعةأي تكون حقوق"، المعترف بها من الجمیع 

الحیاة أو الجسم، ، فمثال الحق في السالمة الجسدیةالحقوق تنقسم إلى عدة أقسام منهاو 

هي كل و هي ترد على األموال شخصیة، و الألموال المادیة العینیة أو منها تقع على او 

.286، ص ، المرجع السابقعلي فیالليانظر، -1
،، بیروت، لبنان2، الجزء الثاني، طالمسؤولیة المدنیة،القانون المدني، مصطفى العوجيراجع، -2

.165ص ،2004منشورات الحلبي الحقوقیة، 
المرجع السابق، ،2، المجلد 1، جمصادر االلتزام،الوسیط،عبد الرزاق محمود السنهوريانظر، -3

.971:، ص571:فقرة
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ویجوز االنتفاع شيء یمكن حیازته ي هي كل أ،عین او حق له قیمة مادیة في التعامل

فالمرقي العقاري ، انون و بحكم القأ،، وال یخرج عن التعامل بطبیعة مشروعابه انتفاعا

وهي في العادة تحدث عندما ، و إتالف منقوالته أبالتعدي بقلع مغروسات غیره الذي یقوم 

أسالك كهربائیة بار أو مواشي أوآعة أرض فیجد فیها أمالك كأشجار و یتنازل له عن قط

حاق أضرار ٕالشغال قد یؤدي الى مساس بحق الغیر، و فانطالق األ...أو بیوت قصدیریة

.2، وقد یصیب الضرر شخصا بالتبعة1بهمادیة 

صلیة أو ولیس شرطا أن یكون هذا الحق محل الحمایة حق من الحقوق العینیة األ

حمایته مصلحة للمضرور كحقه في في، بل یكفي فیه أن تكون التبعیة مما یقوم مادیا

.3بل قد یكون مجرد رخصة كحق اإلبداع وحق االحتفاظ باألسرار،العمل والتنقل

المرقي العقاري من خالل نشاطه إذا تسبب:و قد یكون إخالال بمصلحة مالیة للمضرور

في مصلحة فهنا أصیب ، بفقدان عائل شخص ما دون أن یكون له حق ثابت في النفقة 

على نحو مستمر دائم وفرصة االستمرار في و ، ت أنه كان یعولهمالیة ال في حق إذا أثب

.4ذلك كانت محققة

فیعد اإلخالل بها ، المصلحة المشروعةالمحمیة قانونا هي والمصلحة المالیة 

هو الذي لقاضي، واضررا مادیا یستوجب التعویض عكس المصلحة الغیر مشروعة

ومفاهیم النظام العام الجزائري، العامة للقانونلّنصوص القانونیة والمبادئلوفقا یقدرها 

.اآلداب العامةو 

منشورات ، صیدا بیروت،1، طبعةالمسؤولیة المدنیة أو األعمال الغیر مباحةزهدي یكن،انظر،-1

.36ص ، ، بدون سنة طبعالمكتبة العصریة 

المرجع السابق، ،2، المجلد1، جمصادر االلتزام،الوسیط، السنهوريعبد الرزاق محمود راجع، -2

.972ص ، 573:ف
بدون عدد طبع، ،المسؤولیة التعاقدیة والتقصیریة،التعویض المدني،عبد الحكم فودةانظر، -3

.17ص، 1998، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، اإلسكندریة
.17نفسه ، صالمرجع -4
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وضع غیر مشروع عند حلول ویطرح سؤال هل من مصلحة مشروعة لمن كان في 

؟الضرر به

فهل یحق لمن أوجد نفسه في وضع غیر مشروع أّن یتذرع بهذا الوضع للحصول على 

خاطئ صدر عن شخص كالمرقي ار التى لحقت به من جراء فعل تعویض عن األضر 

بأنه ال یصح لإلنسان التذرع هناك قاعدة عامة وٕان لم یأت بها نص صریح،؟العقاري

.1بخطئه للحصول على منافع منه أو لطلب التعویض عن ضرر لحق به

نص بالتعدیل األخیرلم یأتي له المشرع الجزائري إال في :األدبيالضرر:الثانيالنوع 

یشمل التعویض عن الضرر «التي نصتج و .م.ق:لـمكرر المضافة182المادة 

.»المعنوي كل مساس بالحریة و الشرف والسمعة

ف ال تنزل العواطو ، ذلك أن أمور الشرفأنه ال یتحقق به جبر الضرروبالرغم من

، اختالف األشخاص والمحاكمیقدر تحكمیا باألخیر اهذف، منزلة األموال المادیة

عتداء یتولد عنه جرد االیطرح سؤال هل مفصعوبة تقدیره ال تحول دون منحه، و 

بمجرد هذا لى حق ثابت یتولد عنه ضرر أدبي و إن مجرد االعتداء ع؟ضرر أدبي

.2االعتداء یتوافر ركن الضرر

في تقنینات الترقیة ال یوجد خالف عن القواعد العامة مشار إلیها:شروط الضرر-ب

، تفید أن الضرر في مجال الترقیة العقاریة یختلف عن غیره طبقا للقواعد العامة، العقاریة

.شخصیان یكون محققا وأن یكون مباشرا و یشترط فیه أالضررلذلك نجد أن 

أي أن یكون الضرر الذي یحدثه المرقي، حقیقیا :أن یكون الضرر محققا-1ب 

certain ال وهمیاhypothétique  وال احتمالیاéventuel والضرر الحقیقي هو ،

الذي وقع فعال وبصورة أكیدة من المرقي العقاري ، و أصبح بمقدور القاضي أن یحدد 

، لبنان ، منشورات 02ط ، 02، ج المسؤولیة المدنیة،القانون المدني، العوجيمصطفى انظر، -1

.193، ص2004الحلبي الحقوقیة، 
.50، 48:ص.المرجع السابق، ص، زهدي یكنانظر، -2
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، فیكون قابل للتعویض بتاریخ الحكم بالتعویض، أو قد التعویض المناسب لهو،معالمه

.یكون مؤكد الوقوع في المستقبل

:1رر المحقق أوصاف ثالثة ال بد من التمییز بینهاو للض

أي یكون ثابتا ، الذي وقع فعال،وهو الضرر الحال:الضرر الواقع

، كإصابة شخص قت بالمضرور أم كسبا فاته، خسارة لحعلى وجه الیقین والتأكید

.للمواصفاتمطابقةكتقدیم عمل بدون في ورشة العمل في جسمه، أو

یقع بعد، ولكن وقوعه هو ضرر لم:"المستقبلي"الضرر المؤكد الوقوع

ولكن أثاره كلها أو بعضها تراخت للمستقبل ولتقوم علیه مؤكد الحقا، فسبب الضرر تحقق 

:2بد أن یتصف بصفتینلیة المدنیة والحق في التعویض الالمسؤو 

حتمیة ومطلقة بل لیس أكیدا بصورة حصوله ٕان كان، و وقوعه مؤكداان یكون -

.تیجة مؤكدة ومباشرة للوضع الحالينه نأ، و یحصل مستقبالكونه من الثابت أنه س

ولو بصورة ن یكون باإلمكان تحدید قیمة التعویض بشأنه من قبل القاضيأ-

.مؤقتة

وال یوجد ما یؤكد وقوعه لم یقعأي :احتمالیأن ال یكون الضرر ا

préjudice، فالضرر المحتملمستقبال éventue ،ضرر غیر محقق الوقوع هو

حینها أن یصبح االحتمال یقینابل ینتظر،وال تقوم علیه المسؤولیة،في المستقبل

.یعوض عنه

أي أن یكون نتیجة مباشرة :متوقعا أو غیر متوقعأن یكون الضرر مباشرا :2ب 

تج و المباشر للفعل وناجما عنها، أي یكون خطأ المرقي هو السبب المنللفعل الضار

، أن ال یكون غیر مباشرا، و أن یكون مباشرا ج.م.قمن 182الضار، وتشترط المادة 

متوقعا أو غیر متوقع، ولتحدید الضرر المباشر وضعت المادة معیارا، یتمثل في عدم 

.79،81ص.، ص، المرجع السابقمحمد صبري السعدي، انظر-1
.199، المرجع السابق، مصطفى العوجي، انظر-2
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الجهد الذي یبذله الشخص المعتاد، أياستطاعة الدائن توقي الضرر ببذل جهد معقول، 

.1أي ال بد من عالقة سببیة كافیة بین هذا الخطأ والضرر

كون له مصلحة لقبول دعواه تأن للدائن فال بد :أن یكون الضرر شخصیا:3-ب

القاضي یقدر مدى التعویض الذي أصاب و ، "ال دعوى بدون مصلحة"ال بالقاعدةاعمإ

، 2مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة182و182المادتین المضرور طبقا ألحكام 

فیأخذ باالعتبار حالة ،فیقدر التعویض على أساس ذاتي ال على أساس موضوعي

یكون فیه أشد ، فتقدیر التعویض قبل وقوع الضرر إذا كانت متدنیةالمضرور الصحیة

فمن یعول أسرة یكون ضرره أشد ،، وكذلك الحالة العائلیة للمضرورمنه إذا كانت سلیمة

.كذلك المهنیةمن األعزب 

، ولكن یدخل في االعتبار ال یعتد به في تقدیر التعویضثراء المضرور أو فقرهو 

أكبر كان فمن كان كسبه ،أثر اإلصابة في اختالف الكسب الذي یفوت المضرور

خصصة للسقي أو األشجار ، فمثال إصابة أنابیب المیاه المالضرر الذي یحیق به أشد

بالنسبة للفالح الذي أعطیت قطعة األرض التى كان واضع الید علیها الى مرقي عقاري 

.قامة مشروع  أشد من شخص ساكن فقطبدأ في تهیئة األرضیة من أجل إ

قد و ،صة بالمضرور عند تقدیر التعویضالبد من مراعاة الظروف المالبسة الخاو 

ن التعویض في الدعوى المدنیة أساسه الضرر الذي أصاب فعال أا ذهبت المحكمة العلی

المادة ، و ج.م.ق124األطراف المدنیة مما یجعل الحكم غیر مسببا وفقا ألحكام المادة 

، الذي أرجع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول من قانون اإلجراءات الجزائیة316

الحكم ، فتم نقضلكال الطرفینالجتماعیةة وابالنظر إلى حالة المتهم والوضعیة االقتصادی

.3الصادر في الدعوى المدنیة

.296، ص ، المرجع السابقفیالليعلي انظر، -1

.ج.م.قمن131المادة - 2

هو الضرر ، أساس تقدیر التعویض في الدعوى المدنیة قررت المحكمة العلیا مبدأ مفاده ان -3

:موضح في القرار رقمللطرفین االجتماعیةو الحق بالضحیة و لیس الوضعیة االقتصادیةال
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یثـــــار فـــــي حـــــالتي الضـــــرر المرتـــــد )أن یكـــــون الضـــــرر شخصـــــیا(و هـــــذا الشـــــرط

:1المساس بالمصالح الجماعیةو 

ــــد- ــــه أضــــرار أخــــرى تصــــیب الغیــــرهــــو كــــل ضــــرر :الضــــرر المرت ، ترتبــــت عن

، و ینــــــــتج عنـــــــه أضــــــــرار أخــــــــرى یمــــــــس المرقـــــــي العقــــــــاري بضــــــــرر شـــــــخص مــــــــاكـــــــأن

جـــــــراء الضـــــــرر ، علیـــــــه الـــــــذي یمـــــــس الُمعـــــــال المنفـــــــقكالضـــــــرر،ألشـــــــخاص أخـــــــرى 

.الذي طال معیله

عنــــد المســـــاس بهـــــا ،وتظهــــر فـــــي إطــــار الملكیـــــة المشـــــتركة :المصـــــالح الجماعیـــــة-

فهــــــل فــــــي حالــــــة إفــــــالس المرقــــــي العقــــــاري،ینالــــــدائنأو بجـــــزء منهــــــا، وكــــــذلك لجماعــــــة 

د المــــــالكین أن یطالــــــب باســــــمه الخـــــاص تعویضــــــا عــــــن هــــــذه األضــــــرار؟ أو یجـــــوز ألحــــــ

ــــره هــــو الــــذي یطالــــب  ــــة الشــــركاء هــــي التــــي تتــــولى الــــدفاع عــــن مصــــالحهم ، غی فجمعی

.التفلسةوكیل و 

.2و قد ترفع الدعوى  من جمعیات المستهلكین، و النقابة لها حق التقاضي

ةــة السببیـــركن  الرابط:انيـــرع الثـــالف

ــــــا لنهــــــوض و ، یة المباشــــــرة أو الســــــبب، تعــــــد الرابطــــــة الســــــببیة  قیــــــام ركنــــــا جوهری

ي شـــــخص، وتحدیـــــدها لـــــیس بـــــاألمر الیســـــیر دائمـــــا، ذلـــــك أن الضـــــرر قـــــد المســـــؤولیة أل

ــــــــي إحداثــــــــه، فیصــــــــعب تحدیــــــــد الســــــــبب الحقیقــــــــي  ــــــــداخل وتشــــــــترك عــــــــدة عوامــــــــل ف تت

، مســـــؤولیة المدنیـــــةعـــــارض مـــــن عـــــوارض ال، فأصـــــبحت هـــــذه اإلشـــــكالیة والمباشـــــر لـــــه

ر الرابطـــــــة قــــــد یعتــــــرض ســــــیو ،أوالفــــــينبحثهـــــــا فظهــــــرت عــــــدة نظریــــــات لمعالجتهــــــا  

ـــــــي ـــــــد یـــــــؤدي لقطعهـــــــا الســـــــببیة الســـــــبب األجنب ـــــــى و ، ق ـــــــة أو إل انتفـــــــاء المســـــــؤولیة المدنی

.اثانیفي نبحثها فیف منها التخ

المحكمة العلیا ، العدد األول ، مجلة 21/01/2009:بتاریخالصادر عن الغرفة الجزائیة 498587

.250، ص2010
.299-298، المرجع السابق، صعلي فیالليأنظر، -1
.302المرجع نفسه، ص-2
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.تحدید الرابطة السببیة عند تعدد المسؤولین في إحداث الضرر :أوال

المرقي هو الوحید في إحداث كان خطأ  ال إشكالیة في تحدید الرابطة السببیة إذا 

،عدة عوامل أخرى مستقلة عن فعل المرقيت فیهتظافر وتظهر إذا الضرر، 

،أما السبب المنتج)2(األسباب ،تعادل )1(انظریتین إلیجاد حلول له، 1أوجد الفقهوقد 

.نتعرف على موقف المشرع من هذه النظریات )3(

stuartجاء بهذه النظریة الفقیه:نظریة تعادل األسباب-1 mil ثم تبعه الفقیه األلماني

von buri ، و دور أو درجة  في إحداث تذهب إلى أنه كل سبب مادام له دخل أو

كل مع  األسباب التي أحدثت الضرر، و متكافئا ال  و الضرر ولو كان بعیدا یعد متعاد

، 2، و ال محل لتغلیب سبب عن اآلخرملة و یعطي القدرة السببیة لآلخرمنها حلقة مك

ر، بغض النظر عن أما المعیار في ذلك كلما وجد سبب وجد له دخل في إحداث الضر 

أل المرقي ولو كان ه أو دوره في إحداث الضرر الواقع، فیسمدى إسهامحجم هذا السبب و 

.خطأه أقل مشاركة وفاعلیة مع األسباب األخرى،  في إحداث الضرر

قامت على إثر االنتقادات التي وجهت لنظریة تعادل :یة السبب المنتجنظر -2-

vonاألسباب على ید الفقیه األلماني فون كریس kries فهو یعطي معالجة لحالة ،

ویدعو إلى التفرقة والتمییز بین ، شاركت في حدوث الضرر وقائعو وجود عدة أسباب

یعد السبب منتجا للضرر جة أو الفعالة، و تحدید العرضیة منها عن المنتو ، هذه األسباب 

هذا النوع تنتج دائما ذلك إذا كان السیر العادي أو المألوف لألمور یقتضي أن واقعة من

العادي أو  ، أي ال یقتضیها السیرعرضیةذلك فیعد أسبابا عارضة أو ، أما غیرالضرر

.عنهٕاذا كان خطأ المرقي أقل فاعلیة فإنه ال یسألو ، بها القانون یهتمالالطبیعي و 

:قف المشرع الجزائري من النظریتینمو -3-

182و هو ما جاءت به المادة ذ بنظریة السبب المنتج بصفة عامة،نجده واضحا باألخ

أن یكون ،حیث اشترطت في تقدیر التعویض الناشئ عن العمل الغیر مشروع ، ج.م.ق

.191، المرجع السابق، ص فرهاد حاتم حسیننظر، ا-1
.191، صالمرجع نفسه-2
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ا لحق المتضرر من خسارة بمو یقاس،عمل الغیر مشروعالناشئ نتیجة طبیعیة للالضرر

هذا النظریة األنسب لمسؤولیة هذا النوع من األشخاص ، و 1ما فاته من كسبأو ضرر و 

، نظرا للكم ا على شخص ومهنة الترقیة العقاریةالنظریة األولى لقضینذلك أنه لو أخذنا ب

ما تقتضیه المعامالت التجاریة و ، معها األشخاص التي یتعاملالهائل وأنواع الهیئات و 

.وعقباتمن سرعة

.)03(فيصوره، و )02(فيتبیان عناصره و ،)01(تعریفه فيبنقوم:السبب األجنبي:اثانی

إال ، عن تعریف السبب األجنبي2هناك من الفقه من أحجم:تعریف السبب األجنبي-1

.تعریف الدكتور سلیمان مرقسنذكر أن هناك من خاض في تعریفه و 

السبب األجنبي عن المدعى علیه هو كل فعل أو حادث معین ال ینسب إلیه ویكون قد "

الدكتور وهذا التعریف یكاد یتطابق مع تعریف، "جعل منع وقوع العمل الضار مستحیال 

.3سمیر سهیل  دنون

:توافر عنصرین فیه وهماتعریفه نجد ضرورةمن خالل:عنصراه-2

وذلك الستحالة المدعى علیه،وهو إنقضاء االلتزام بالنسبة للمرقي:العنصر األول

، أي أنه جعل لضرر ومن ثم من المسؤولیةالتنفیذ أو قطع رابطة السببیة بین الخطأ وا

،األثر الذي یحدثه السبب األجنبيوقوع الضرر محققا وتالفیه مستحیال، و هذا هو 

الذي یشترط أن یكون أجنبیا :أصل ومصدر السبب األجنبياجنبیة:أما العنصر الثاني

.، وال یمكن نسبته إلیهفیهید له الو، )المرقي العقاري المدعى علیه(عن المدین

.فرهما في أي تعریف للسبب األجنبيمذكوران ینبغي تواوالعنصران ال

، ، المرجع السابقعلي فیالليو قد أورد ذلك الدكتور ، عتنق القضاء الجزائري هذه النظریة اقد و -1

.319، 318ص 
، ، المرجع السابقسیبل جعفر حاجي عمر، المشار إلیها لدىراجع اآلراء الفقهیة ومراجعها -2

.219ص
واردین في المرجع نفسه، ،سمیر سهیل دنون، و سلیمان مرقس، تعاریف الفقیهین انظر-3

.220ص
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كان غیر ..«:مدني127:المواد التالیةوالسند القانوني لهاتین الحالتین هما -

ج، وكذلك .م.ق138، و كذلك الفقرة الثانیة من المادة »...ملزم بتعویض أي ضرر

الوفاء به أصبح مستحیال ینقضي اإللتزام إذا أثبت المدین أن«:ج .م.من ق307المادة 

و لكن المشرع الجزائري لم یعرفه واكتفى فقط بذكر ، »لسبب أجنبي عن إرادتهعلیه

فیحق للمرقي إذا قامت مسؤولیته الشخصیة أو بصفته متبوعا،أو حارسا أوحائزا حاالته، 

أو مالكا، أن یتخلص منها بإثباته أن الضرر الذي یدعیه المضرور هو من فعل السبب 

.األجنبي، ما لم تتفق األطراف ویقضي القانون بغیر ذلك

جنبي عدة صور أو طبقا للقواعد العامة للسبب األ:صور السبب األجنبيو مواصفات -3

:مواصفات وأهمها

...تجبر المدین على اإلخاللالتي متوقعة هي الحادثة الغیر«:القوة القاهرة، تعریفها-أ

یترتب على تحققها عدم العام المفروض قانونا والمتمثل بعدم اإلضرار بالغیر و بالتزام

لقد تالفى المشرع الجزائري ، و »1مسؤولیة المدین عن تعویض الدائن عما لحقه من أضرار

.إیراد تعریف لها

:أهمهاالقوة القاهرة المانعة من المسؤولیة المدنیة لها عدة شروط :وشروطها

منفصلة عن ذاته الحادث خارج عن إرادة المرقي و الواقعة أون تكون أ

شیاء أو ، أو االاألشخاص المستخدمین لدیه، أو التابعین لهوعن شخصیته وعن شخصیة 

.آلالت التي تحت یده أو في حراستها

 قعة الحدوث بصفة مطلقة ال نسبیة، وقت أن تكون القوة القاهرة غیر متو

.وقوع الفعل الضار

 یستحیل دفعهالحادث مما ال یمكن و أن یكون:

نفس الظروف ، أي لو كان أي مرق آخر، فيفمهما بذل من جهد في سبیل ذلك

.مطلقةاالستحالةالستحال علیه دفعه والبد أن تكون 

.203، المرجع السابق، صحسینفرهاد حاتم 1-
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التي تشترط ، وهذا الشرط هو الذي یمیز بین القوة القاهرة ونظریة الظروف الطارئة 

، دون أن یصل إلى استحالة التنفیذبالنسبة للمدین فقطلتحققها أن یكون االلتزام مرهقا

.ناك صعوبة أو إرهاق في التنفیذن كان هإ حتى و 

إرث أي فإن كان من حقها الخزینة العامة هي التي تعوض مثل هذه األضرار و 

وهو ما ، هو تعویض من ال معوض له،ي له فیقع واجب علیها مواز ،شخص ال وارث له

.مكرر140تعبر عنه المادة 

إداریا واجب التنفیذ امر أوقد تكون القوة القاهرة حربا أو زلزاال أو حریقا وقد یكون 

، وینقضي بها التزام المدین من المسؤولیة فر فیها استحالة التوقع أو الدفعبشرط أن یتوا

التي حوادث وكان من األحسن أن تقرر السلطة اإلداریة في أي حادثة من ال، التقصیریة

.1أنها كارثة طبیعیة تنهض معها مسؤولیة التأمینتها،قرر 

و نعطي مثاال عن حالة القوة القاهرة المتمثلة في أمر إداري فقد حدث أن تأخر 

مرقي عقاري وهو الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاري ببسكرة، عن إبرام العقود 

أصبحت المنطقة ممسوحة طبقا للمستفیدین، بسبب أنه عندما حان وقت إبرامها، 

إلجراءات المسح العام لألراضي وأصبحت عقود الملكیة هي دفاتر عقاریة، یعني عقد 

الملكیة التي تحصلت بموجبه على الرخص، یستحیل أن تشهر به عقود المستفیدین، مما 

شقة نظرا 300إستدعى وتطلب مدد إضافیة من أجل تسلیم الدفاتر العقاریة لمجموع 

الذي استغرقته الوكالة بالتنسیق مع مصلحة مسح األراضي والمحافظة العقاریة للوقت

للتكفل بالوضع ومطابقته للتشریع، فتعتبر كقوة قاهرة بالنسبة لهذا المرقي تعفیه من تحمل 

.أخیر في إبرام العقود للمستفیدینمسؤولیة الت

-المعماریین بین القواعد العامة والقواعد الخاصة، كتاب المؤتمر الوطني مسؤولیة ،ویس فتحي-1

قاریة بالجزائر الواقع واألفاق، جامعة ، ألقیت في الملتقى الوطني حول الترقیة العالمداخلة العشرون

24فة المدنیة الثالثة أشار إلى قرار الغر الذي 23، هامش 266، ص 2012قاصدي مرباح ورقلة، 

JCP، 1993مارس  Imm 1996 .239 obs leguay
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:خطأ المضرور أو المتضرر-ب 

ن عــــــــدم وقــــــــوع أي خطــــــــأ ســــــــواء ثابتــــــــا او مفروضــــــــا مــــــــن المرقــــــــي العقــــــــاري وكــــــــأي إ

ألنــــــه ال یكــــــون مســــــؤوال عــــــن خطــــــأ لــــــم ،شــــــخص، هــــــي صــــــورة ال محــــــل للكــــــالم فیهــــــا

، وقـــــد قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة بمـــــا أثبتـــــه البـــــائع مـــــن اســـــتعمال 1یتســـــبب فیـــــه

وكــــان هــــو الســـــبب الوحیــــد لكلیــــة الضــــرر فقضــــت بإســــقاط الحـــــق ،غیــــر معقــــول للمبنــــى

.2في التعویض للمتضرر وأبرأت ذمة البائع

و لكــــــن إلــــــى أي حــــــد یــــــؤثر خطــــــأ المضــــــرور فــــــي المســــــؤولیة الناجمــــــة عــــــن خطــــــأ 

.المرقي إذا كان لهما شأن في إحداث الضرر

اســـــتغرق اآلخـــــر، أو بقـــــي كـــــل فـــــال بـــــد أن نمیـــــز بـــــین مـــــا إذا كـــــان أحـــــد الخطـــــأین

منهما مستقال عن اآلخر أي ظهور خطأ مشترك؟

:استغراق خطأ أحد الطرفین خطأ اآلخر-1:ب

ه كاملـــــــة ال یخفـــــــف إذا اســـــــتغرق خطـــــــأ المرقـــــــي خطـــــــأ المضـــــــرور كانـــــــت مســـــــؤولیت

أمــــــا فــــــي الحالــــــة العكســــــیة، فترتفــــــع مســــــؤولیة المرقــــــي النعــــــدام ،ر منهــــــا خطــــــأ المضــــــرو 

.3السببیةرابطة 

:وطبقــــــــــا للقواعــــــــــد العامــــــــــة یســــــــــتغرق أحــــــــــد الخطــــــــــأین اآلخــــــــــر فــــــــــي حــــــــــالتین وهمــــــــــا

ــــة األولــــى :إذا كــــان أحــــد الخطــــأین یفــــوق كثیــــرا فــــي جســــامته الخطــــأ اآلخــــر:الحال

:بأن یكون

.فهنا ترتفع مسؤولیة المرقي، خطأ المضرور عمدي و خطأ  المرقي غیر عمديإما -

:رضاء المضرور بما وقع علیه من ضررو إما -

، 2، ج مصادر اإللتزام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.1000، ص592:ف،المرجع السابق

.345،  ص324، المرجع السابق، ف محمد شكري سرور،نظرا-2
، 2، ج مصادر اإللتزام، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.1002ص،593:ف،المرجع السابق



مسؤولیة المرقي العقاري طبقا للقواعد العامة الفصل األول                                 

69

وتظهر هذه الصورة عندما یعلم المشتري أو المتعامل مع المرقي أنه في وضع 

في حالة تعامله معه، كأن یعلم أنه في حالة معین ویرضى بالمخاطر التي قد تلحقه 

تصفیة قضائیة أو أنه أفلس ونظرا لكونه محاسبه أو من یتولى إمساك ملفه في العدالة 

وهو في حالة إفالس، فرضاء المضرور بالضرر یسقط مسؤولیة المرقي، وهو منزلة 

و مجرد علمه وسطى بین إرادة المضرور إلحاق الضرر بنفسه وال ترتفع إلى هذا الحد، أ

بالضرر وال تنزل كذلك لهذا الحد، وفي هذه الحالة یكون خطأ المضرور استغرق خطأ 

.1المرقي

:إذا كان أحد الخطأین نتیجة اآلخر:ثانیةالحالة ال

إذا كان خطأ المرقي هو نتیجة خطأ المضرور استغرق خطأ هذا األخیر خطأ المرقي، 

وتكون مسؤولیته كاملة عن إحداث الضرر، وال و أعتبر هو وحده الذي أحدث الضرر،

.2مسؤولیة للمرقي النتفاء رابطة السببیة بالسبب األجنبي وهو خطأ المتضرر

:الخطأ المشترك-2:ب

فإذا وقع الخطأ من الطرفان ولم یستغرق أحدهما اآلخر بل بقیا متمیزین كل منهما 

ببا له، كان للضرر سببان خطأ المرقي اشترك في إحداث الضرر كله مستقال و كان س

.وخطأ المضرور

، إذا تعدد سفالمسؤولیة تكون بالتساوي بینهما وتوزع المسؤولیة على عدد الرؤو 

ج، حتى إذا كان المضرور أحد المسؤولین .م.ق126تطبیقا لنص المادة المسؤولون 

.المتعددین عن الضرر یدخل في الحساب عند توزیع المسؤولیة

كم به في نص المادة النصیب أعطي القاضي سلطة تقدیریة في كیفیة تقریره أو الحوهذا 

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو ال یحكم بالتعویض إذا «:ج.م.من ق177

:هذا یعني أنهو ، »كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه

، 2، ج مصادر اإللتزام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.1004،1005ص،594ف المرجع السابق،

.1006ص ،595نفسه، ف المرجع2-
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له حریة فقد ال ینقص من مقدار التعویض شیئا، أي یحكم به كامال على المرقي إذا -

أكبر من مقدار مساهمة خطأ "زیادته في إحداث الضرر "مقدار مساهمة خطئه كان 

.المضرور أو زیادته في إحداث الضرر

مع ه ضئیال في إحداث الضرر بالمقارنةوقد ال یحكم على المرقي بالتعویض إذا خطأ-

.مضرورخطأ ال

مجاال للقاضي أن یوزع المسؤولیة والتعویض عنها  ال على 177و126ویدع النصین 

بما فیهم ، 1المسئولینعدد الرؤوس بل على أساس جسامة الخطأ الذي صدر من كل 

المضرور، وهذا األساس هو الذي ال ینبغي أن یحید عنه القاضي إال إذا لم یستطع 

.المسئولینتحدید جسامة كل خطأ، فیقسمها تقسیما متكافئا على عدد 

:الغیر و عمل خطأ-ت

الخطأ الثابت أو المفترض من الغیر الذي هو الشخص األجنبي :یقصد بخطأ الغیر-

، ویعد سببا أجنبیا متى كان غیر متوقع وغیر ممكن 2علیه و المضرورعن المدعي

:الدفع، سواء ساهم أو كان له شأن في  إحداث الضرر إما

إذا ثبت أن فعل الغیر وحده هو سبب الحادثة التي انجر علیها الضرر كله، :وحده-

وثبتت الصلة السببیة بینهما، فال محل للحكم على المرقي المدعي علیه، بشرط أن ال 

یكون المرقي في مركز المتبوع أو المكلف بالرقابة اتجاه هذا الغیر، أي ال یكون من 

:ف،، المرجع السابق2، المجلد 1، جمصادر اإللتزام، الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.1013، ص596
بدون عدد طبعة ، ،التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث،محمد أحمد عابدین، انظر-2

المرجع ،علي فیاللي،64، ص 1995، منشأة المعارف باإلسكندریة جالل حزى و شركاهمصر، 

.333ص ،السابق
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هم إن كان الغیر معروفا أم ال المهم أن یكون خطأه ، وال ی1األشخاص الذین یسأل عنهم

.2مؤثرا، ولیس على المتضرر إال إقامة الدعوى بوجه الغیر

ینظر ألثر -:أما إذا إجتمع خطأ الغیر مع خطأ المرقي و ترتب الضرر علیهما معا

).المرقي(خطأ الغیر في خطأ المدعي علیه 

اآلخر، یكون المنسوب له وحده هو قیستغر فالخطأ الذي :استغراق أحد الخطأین لآلخر

ستغرق خطأه، إإذا المسئولالسبب في إحداث الضرر ویكون المرقي العقاري هو وحده 

وهو المرقي العقاري نكون ، خطأ الغیر، أما إذا استغرق خطأ الغیر خطأ المدعى علیه 

مشروع ما فالخطأ فمثال سقوط عمارة في ، أمام حالة السبب األجنبي الذي یعدم مسؤولیته 

.قد یكون من الغیر نظرا ألعمال الحفر بالقرب من أساسات هذا البناء

، و ال تسري و ال یمكن وتسري نفس أحكام استغراق أحد الخطأین اآلخر التي سبق بحثها

.تصورها في حالة خطأ المدعي علیه المرقي یستغرقه رضاء الغیر 

فتبقى :المسئولینتعدد عندتركوا معهإذا لم یستغرق خطأ المرقي أخطاء الذین اش

ج، والنص قرر التضامن فیما بین .م.ق126مسؤولیتهم قائمة، و تطبق أحكام المادة 

.المسئولین

ثم ،أو الغیر بالتعویض كامال "المرقي"فیجوز للمضرور أن یرجع على  المدعي علیه 

الغرم فیما بینهما، واألصل أن تكون القسمة بالتساوي حسب عدد المسئوالنیتقاسم 

.3الرؤوس إال إذا قسمها القاضي حسب جسامة الخطأ

أي قد یساهم :اشتراك خطأ المرقي مع خطأ الغیر والمضرور في إحداث الضرر

في إحداث الضرر خطأ اول یثبت في جانب المرقي وخطأ ثاني یثبت في جانب الغیر 

، المرجع السابق، ف 2، المجلد 1، جمصادر اإللتزام،الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.212، المرجع السابق، صفرهاد حاتم حسین، 1017، ص597

.383، المرجع السابق، صمصطفى العوجي، انظر- 2

محمد صبري ، و1020،2021،  ص 599المرجع السابق، ف ، عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.124-123، المرجع السابق، صالسعدي
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یثبت في جانب المضرور، في هذه الحالة یتحمل المضرور الثلث والمرقي وخطأ ثالث 

أن یكون التوزیع ال على عدد الرؤوس اضيقالوالغیر الثلثان متضامنین هذا ما لم یرى 

.1بل على حسب جسامة خطأ كل واحد من الثالثة

وهناك من یضیف بأنه ینبغي أن یتخذ فعل الغیر صفة القوة القاهرة، بالنسبة 

.2حتى یعمل به كسبب نافي لمسؤولیته)المرقي(للمدعي علیه 

سواء مس ،إذا البد من تحقق ركنا المسؤولیة المتمثلین في الضرر:خالصة المطلب

والضرر، لتقوم مسؤولیة المرقي العقاري ما والعالقة السببیة بین الخطأ ، الدولة أو األفراد 

.لم یعترضها حالة من حاالت السبب األجنبي

:أولالـــــثـــحــــة المبــالصــــخ

تعرفنا في أولها  على المرقي العقاري من خالل قسمنا هذا المبحث لثالثة مطالب 

وتعرفنا على عدد من ،ثم تعرفنا على أنواعه فقد یكون خاصا أو عاما ،تعریفاته

وهي كل ما یدخل في ، األشخاص العامة، وعلى األعمال التي تدخل في مجال نشاطه 

من قانون 15ناولته المادة إطار مشروع عقاري، وتعرفنا على مجال نشاطه الذي ت

ومعرفة هذه األمور تسهل علینا تحدید مسؤولیته وخاصة التقصیریة منها، وقد ،11/04

والتي تثور عند اإلخالل بالواجب العام المفروض على ، مطلب الثاني في الهابحثتم 

الكافة بعدم اإلضرار بالغیر، وهي إما مسؤولیة عن الفعل الشخصي، ولها سمات خاصة 

وال ، لدى شخص المرقي الذي ینبغي أن یستوفي شروط االلتحاق بمهنته واالحتفاظ بها 

، و كذلك تناولت مدى خضوع المرقي یخالف ما یناط به في إطار مسؤولیة التنسیق

للمسؤولیة عن الغیر واألشیاء وشروط قیامها وتحققها، وتناولنا في آخر مطلب ركنا  

محمد صبري :وانظر1022ص ،  600ف،، المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.124، المرجع السابق، صالسعدي

.384المرجع السابق، ص،مصطفى العوجي، أنظر- 2
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وعرفنا انه نوعین الماس ، ركن  الضرر فقمنا بتعریفه :المسؤولیة التقصیریة وهما

أما ركن العالقة السببیة، فبعد أن حددناها عند تعدد المسؤولین، ،بالدولة والماس بزبائنه

.تعرفنا ألصناف السبب األجنبي

:المبحث الثاني

:مسؤولیة العقدیة للمرقي العقاريال

، فقد )تجارته(العقود في إطار مهامه المرقي العقاري یبرم العدید من باعتبار 

وال یسعنا أن ندرس كل عقوده، فنقتصر على دراسة تظهر له الكثیر من التجاوزات،

نقسم هذا المبحث إلى لذلكالتى تتمیز بها الترقیة العقاریة، العقود أهم مسؤولیته في إطار 

األخطاء ول فیه نتناالثاني مجال هذه المسؤولیة، أما ألول نبحث في ا:ثالث مطالب

.الضرر والعالقة السببیة:الثالث، والعقدیة للمرقي العقاري

:المطلب األول

:مجال المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري

، )1فرع (تتطلب المسؤولیة العقدیة للمرقي وجوب توافر شروط  نتناول أهمها في 

):2فرع (في كذلك ووجود أحد عقوده، ونتعرف على أهمها 

:أهمها:شروط المسؤولیة العقدیة للمرقي:الفرع األول

ال یمكن اإلدعاء بالمسؤولیة العقدیة إال بوجود رابطة :أن یكون العقد صحیحا-

بین طرفیه، وتعد أحد العناصر الجوهریة لتحریك هذه القواعد، أما إذا لم ینعقد عقدیة  

أو إذا كان العقد منعدما، أو ، كأن یتضرر أحد األطراف في مرحلة المفاوضات ، أصال 
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ففي هذه الحالة تنعقد مسؤولیته التقصیریة، ، أو كان قابال لإلبطال وتقرر بطالنه ، باطال 

.1و تستبعد العقدیة 

من :2بتنفیذه كما یلزم )المرقي(أن یكون العقد واجب التنفیذ لم یقم المدین -

من قانون 17االلتزامات الرئیسیة للمرقي هو التنسیق من أجل التنفیذ طبقا للمادة 

والقیام بالتزاماته ، ، ومن ضمن مسؤولیاته في خصوص التنفیذ إبرام عقوده 11/04

.سلطان اإلرادة وحسن النیة وبما تقتضیه القواعد اآلمرةوفقا لمبدأي ، العقدیة 

ولیس بعد انقضائها بسبب :وقوع الضرر أثناء قیام الرابطة أو العالقة العقدیة–

.الفسخ أو ألي سبب آخر

أي ،التي تجعل آثار العقد تقتصر على طرفیه:یخضع لقاعدة نسبیة أثر العقدأن–

، أو الغیر إذا كان تابعا له هو المتسبب في عدم )المرقي (قد المدین یجب أن یكون المتعا

تنفیذ االلتزام العقدي هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن یكون المتضرر هو المتعاقد معه 

.3أي الدائن

فال :بإعذار مدینه ویطلب التنفیذ العیني من القضاءالمضروریقومال بد أن -

وال بد أن یسبقه إعالم المدین ، أمام القضاء المختص ینظر ألمر إال إذا قدم به طلب 

لیحكم لهم ودعوته من قبل دائنیه لتنفیذ إلتزامه ووضعه وضع المتأخر عن التنفیذ

بالتعویض العیني أي عین ما إلتزم به المرقي ، وینبغي أن یكون التنفیذ العیني ممكنا أما 

یض،  وأن ال یكون فیه إرهاق للمدین إذا إستحال یتحتم العدول عنه للتنفیذ بطریق التعو 

.4أو مساس بحریته الشخصیة

.25، ص، المرجع السابقعلي فیالليأنظر، - 1

01مجلد،01،الجزء االلتزاممصادر،الوسیط، نظریة االلتزام، عبد الرزاق أحمد السنهوري، أنظر-2

.733، ص424منشورات الحلبي الحقوقیة، ف،، الطبعة الثالثة الجدیدة ، بیروت، لبنان

.26، ص، المرجع السابقيعلي فیاللأنظر، - 3

المرجع السابق، ، زهدي یكن، شروط الحكم بالتعویض العیني راجعلمزید من التفصیل حول -4

.306، صسابق، المرجع الجعفر حاجي عمرسیبل ، ، أنظر133.139:ص.ص
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:أنواع العقود في إطار الترقیة العقاریة:الفرع الثاني

، وكذلك البیع )أوال(البیع بناء على التصامیم بنوعیهتظهر العدید من العقود أهمها 

المبحث برصد أهم المقاولة نكتفي في هذا عقدأما،)ثالثا(، واإلیجار)ثانیا(باإلیجار

أخطاء المرقي فیما یخص هذا العقد، أما تعریفه وخصائصه وباقي آثاره نأتي لها عند 

.دراسة مسؤولیته العشریة

بعد إعداد نظام الملكیة المشتركة من المرقي :عقد البیع بناءا على التصامیم:أوال

طبقا إشهاره و، 14/99والمرسوم التنفیذي ، 1)ق م ج 748و743لمواد طبقا لالعقاري 

، 25/03/1976:المؤرخ في، 63-76:المرسوم التنفیذيمن 66لما تفرضه المادة

، یصبح ،  مرفقا بالبیانات والجداول الوصفیة للتقسیم2المتضمن تأسیس السجل العقاري 

كم عمارة ستنجز في مشروع معین وعدد الشقق ،باإلشهار لدى المحافظة العقاریةمعروفا

ء یبقى في المحافظة العقاریة إال شي، أي ال ..وجهة كل شقة ومساحتها ، "ترقیمها"

دد ـــــاري المحـــــــــــــتجالمحل الكل رقم من أرقام الشقق أو الجدید لمالكالواحد هو تعیین 

، التي أو لمحل تجارية معینة مسبقابالجداول ،یأتي المشتري أو المكتتب لوحدة سكنی

.بأي صیغة من الصیغ، الذي یقوم ببیعها التاجرتعود ملكیتها للمرقي العقاري

:ة عقد البیع بناءا على التصامیمماهی:1

مؤخرا ، وله الجزائرإن هذا العقد هو نوع من أنواع البیوع الذي عرفت تداوال كبیرا في

:تعریفات فقهیة وأخرى تشریعیة

، المضافة 1601/01ع الفرنسي بمقتضى المادة عرفه المشر :اریف التشریعیةالتع•

:، الصادر بتاریخ67/03:الفرنسي بموجب القانون رقمالمدني إلى القانون 

العقار قید اإلنشاء بیع «:كمایلي ، الذي نظم بیع العقارات المقرر بناؤها 03/01/1967

.»شیید عقار خالل مدة یحددها العقدهو العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع ببناء أو ت

للملكیة المشتركة، وبصدور )الرابع(فصال كامالالملغى، 93/03لقد خصص المرسوم التشریعي -1

.أصبح واجب اإلشهار،04/03/2014:المؤرخ في14/99المرسوم التنفیذي 

13/04/1976:المؤرخة في 30:ر عدد.ج- 2
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،  11/04:رقمأما المشرع الجزائري لم یعرفه إال في آخر قانون للترقیة العقاریة

عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي«27في المادة نوعه األولعرف 

، فور إنهائه، ر المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحقالعقاري بتسلیم العقا

، یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ مقابل تسبیق یدفعه هذا األخیر

الحق في حساب مفتوح باسم هذا األخیر لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة 

نفسه الذي یرتبه هو االلتزامو، »..هذا القانون من56المنصوص علیها في المادة 

التي تعرف ،ف.م.ق من 03-1604هذه المادة تكاد تتطابق مع المادة العقد النهائي، و 

التي 11/04من القانون 33في المادة مشرعنا قد أشار إلیه هذا األخیر،البیع النهائي

شهر كحد أقصى، على إثر أ)03(یتعین على المرقي العقاري، بعد ثالثة «تنص 

بإعداد عقد بیع البنایة أو جزء من البنایة االستالم المؤقت للبنایة أو جزء منها،

1»المحفوظة، أمام الموثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق
 ،

، وعقده النهائي)عقد حفظ الحق(العقد التمهیدي فالحظنا وجود خلط  في التسمیات بین

أن یضبطه بشكل جید و عقد فاألجدر بمشرعنا ما دام اختار النص على تعریف هذا ال

على األقل مثلما نص ،على حدى"عقده اإلبتدائي و النهائي "یعرف كل واحد منهما 

.2الملغى86/07من قانون 30في المادة 

میم لبنایة أو عقد البیع على التصا«:منه28أما نوعه الثاني عرفه في نص المادة 

یة مقرر بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل جزء من بنا

ملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم حقوق األرض و 

، و في ملحقه الثاني المتمثل في نموذج عقد حفظ الحق 431-13التنفیذي عند صدور المرسوم -1

تكلم المشرع عن هذا العقد و لكن لم ینظم أحكامه و لم و تحت عنوان نقل الملكیة و إعداد عقد البیع ،

.»عقده اإلبتدائي«یولیه أهمیة كتلك التي أوالها لعقد حفظ الحق 
أن یسبق كل تنازل في إطار البیع ألجل تحریر عقد حفظ یجب «86/07من قانون 30المادة -2

.»نواله النموذجي بالطرق التنظیمیةالحق الذي یحدد م
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»..بتسدید السعر كلما تقدم اإلنجازاألشغال وفي المقابل یلتزم المكتتب

:العقاري عقود بیع عادیة؟ نعم ولكنهل یبرم المرقيو 

عقد بیع عقار «منه 26كما یظهر ذلك في نص المادة :لعقار مبنىقد تكون 

.»...الكاملة للعقار المبنيالمرقي العقاري الملكیة التامة و مبني یحول بموجبه 

من 03وٕان كان هذا غیر متداول حالیا و لكن نجد المادة للبناءلقطعة أرض قد یكون و 

اقتناء ..."منه 15كذلك من نص المادة یتوضح تجعله یقوم بالتهیئة و 11/04قانون 

یتعین على المكتتب القتناء "...منه51المادة و .."وتهیئة األرضیات من أجل البناء

ضح من ذلك أنه قد یقوم ببیوع عادیة و یتو ..."أرضیة للبناء،في مفهوم هذا القانون 

عقد یلتزم بمقتضاه «ج البیع بأنه .م.ق351مادةلقطع أرضیة بعد تهیئتها،وتعرف ال

.»البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخرا في مقابل ثمن نقدي

هو العقد الذي یلتزم بمقتضاه «:الدكتور عیاشي شعبانهفیعر :التعاریف الفقهیة •

أن قاري ببناء العقار المتعاقد علیه، خالل المدة التي یحددها العقد، و البائع المرقي الع

، كما امیم، والرسومات والنماذج المتفق علیهاالتصي هذا البناء مطابقا للمواصفات و یأت

األرض والموجود وكذلك ملكیة البناء المقام على یلتزم بأن ینقل حقوقه على األرض،

ى المشتري، بمجرد ینقل ملكیة المنشئات التي ستقام مستقبال أوال بأول إلع، و وقت إبرام البی

1.»یلتزم المشتري المكتتب بدفع الثمن حسب التقدم في أعمال البناءاإلنتهاء منها، و 

تي نستنتج أن النوع الجاري به العمل أكثر من غیره هو النوع الثاني فنأو 

:لخصائصه

ئصه طبقا للقواعد العامة ارتأینا إبراز خصا:خصائص البیع على التصامیم-2

.طبقا لقواعد الترقیة العقاریةو 

:خصائصه طبقا للقواعد العامة-أ

أي التى وضع لها المشرع تنظیما خاصا تناوله من خالل :أنه من العقود المسماة*

، أنظر كذلك 21، صالمرجع السابق، عقد بیع العقار بناء على التصامیم، عیاشي شعبانأنظر، -1

.27، المرجع السابق، مرسیبل جعفر حاجي ع:ـ لتعریف آخر 
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11/04، والقانون الملغى94/58والمرسوم التنفیذي رقم الملغى، 93/03القوانین 

.13/431والمرسوم التنفیذي له

المراسیم ألنه یشتمل على احكام عقد واحد المنصوص علیه في :انه عقد بیع بسیطا*

.التنفیذیة

.الطرفین فیه بشكل واضحماتاتتحدد التز :انه من العقود المحددة*

طرف الثاني المات امات تقابلها التز افلكل طرف فیه التز :عقد ملزم لجانبین*

.كالهما یعطي عوضا لما یأخذ:عقد معارضة*

الشكلیة رات هي صیة له  یشترك فیها مع كل العقود الواردة على عقاو و أبرز خص*

و للمحضر المتمم له الذي یثبت الحیازة  أ،  1عقد البیع بناءا على التصامیم"سواءا له

، أما البیع عند الحصول على شهادة المطابقة ویسجالن ویشهرانالذي یحرر وجوبیا 

یسجل یسجل فقط أما عقده النهائي له نموذج "عقد حفظ الحق "فعقده التمهیدي ألجل 

.لعقود حسب النموذج المحدد قانونابد أن تصب هذه اویشهر، وال

.طبقا لقواعد الترقیة العقاریةالخصائص -ب

.ال تنتقل إال بعد إنجازه الملكیة فیه أنه عقد بیع محله عقار *

ر أي غی"، وهو قابل للوجود مستقبال "غیر منجز"أنه یرد على عقار غیر موجود *

التعامل في االشیاء ج.م.قمن 92، أو في طور اإلنجاز وقد اجازت المادة "منجز تماما

.المخطط أو الخارطةوأالتصامیم خذ اسم البیع بناء علىالمستقبلیة ومن هنا اُ 

فلشخصیة البائع محل اعتبار عند المشتري أنه عقد یتكفل البائع فیه بعملیة االنجاز*

.مامة االنجاز واإلتذلك أنه یتولى عملی

على أقساط مربوطة دفع الثمن فیه یكون :ستفید المشتري من عدة فوائد منهای*

حق امتیاز من الدرجة األولى إذا أفلس المتعامل في للمشتري  و، بمراحل االنجاز

تحت AUTHENTIQUE، وجوبا في الشكل الرسميالبیع بناءا على التصامیمرر عقد یح-1

جلة المحكمة العلیا ممنشور في،19/11/2008:بتاریخ 436937:قرار رقم، طائلة البطالن

.193ص2008:العدد الثاني
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و ،الملغى93/03من المرسوم التشریعي 16الترقیة العقاریة وهذا ما نصت علیه المادة 

.له عدة ضمانات

ما عقد أبالنسبة لعقد البیع على التصامیم قل الملكیة بمجرد التوقیع على العقد أنه ین*

.یع المشترك لعقد البیع النهائيحفظ الحق فیتم فیه نقل الملكیة بمجرد التوق

عقد زمني إذ طبیعة االلتزام الممیز فیه هو إقامة العقار المتعاقد علیه خالل هو *

یؤدي إلى إزالة العوائق أمام تطبیق نظریة الظروف معینة من الزمن وهذا العنصر مدة 

1.الطارئة

في الجزائر قید المشرع هذا النوع بشرط المنع من إجراء أي تصرف ناقل للملكیة *

فیه إعانة لطرفي (مدعوما من طرف الدولة خالل مدة محددة وخاصة إذا كان العقار

، 2011دیسمبر28المؤرخ في 11/16من القانون 58وتطبیقا للمادة ، 2)العقد

ة للتنازل لتعد غیر قاب«، وتحرر كما یأتي 20123المتضمن قانون المالیة لسنة و 

،حالیا السكنات الترقویة المدعمةللمستفیدین منها السكنات االجتماعیة التساهمیة المسماة

من تاریخ ابتداءات وكل السكنات التى استفادت من دعم الدولة وذلك لمدة خمس سنو 

تجدر اإلشارة أن و،»إعداد عقود التنازل لصالحهم باستثناء انتقال الملكیة بسبب الوفاة

كون تیجب أن ال «على انه نص 24/02/2013المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم

بدایة مدة حساب عدم قابلیة التنازل من یوم إعداد عقد البیع على التصامیم بل إبتداء من 

.»إعداد محضر دخول حیازة االستغاللاریخ ت

، المرجعسیبل جعفر حاجي عمر،أنظرهناك من یرى أنه عقد فوري متراخي التنفیذ إجباریا -1

.41، صالسابق
المتضمن لقانون 30/12/2007:المؤرخ في12-07من القانون 57عدلت المادة 58المادة -2

.2008المالیة لسنة 

. 29/12/2011:المؤرخة في،72:عددج ر- 3
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.ال المساومةمن عقود اإلذعانیعد *

إذا كان یصعب أن یعتبر عقد البیع على التصامیم من عقود اإلذعان لعدم وجود 

توجیه الدولة للترقیة العقاریة كذلك لو ،احتكار قانوني أو فعلي لبیع المساكن قبل إنجازها

السكن نظرا للطلب الالمتناهي عن و لكن مضبوط ودقیق، و المستفیدین منها بشكل و 

المرقیین تجعل المشتري یرضخ لكل الشروط التى یضعها التي الحاجة الملحة له و 

.1نستطیع القول أنه حالیا في الجزائر من عقود اإلذعانالعقاریین

).البیع اإلیجاري(عقد البیع باإلیجار:اثانی

أولوكان ،المشرع الجزائري المستحدثة مناإلیجار من التقنیات الجدیدة بن البیع إ

الذي یحدد ،14/01/1997:المؤرخ في،97/35:بـرقمهو الممنظم لهمرسوم تنفیذي

شروط السكني وٕایجارها وبیعها باإلیجار و كیفیات بیع األمالك ذات االستعمالو شروط 

التي أنجزتها دواویین الترقیة ،غیرهاهني و المالتجاري و بیع األمالك ذات االستعمال

ة العامة أو بتمویل مضمون التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینو 

، 105-01:المرسوم التنفیذي رقموكذلك ،19922المسلمة بعد شهر أكتوبر منها و 

لمنجزة بأموال عمومیة في المساكن اشراء الذي یحدد شروط ،23/04/2001:المؤرخ في

أولهابموجب عدة مراسیم تنفیذیة تمم و عدل ، وقد3كیفیات ذلكو إلیجاراإطار البیع ب

:المؤرخ في، 137-04:والثاني رقم، 13/01/20035:المؤرخ في، 03/354:رقم

، ص ، المرجع السابقعقد البیع بناء على التصامیم، شعبان عیاشي، لمزید من التحلیل راجع-1

.67-63ص
170و169تطبیقا للمادتین هوجاء صدور .15/01/1997:، المؤرخة في04:ر،  العدد.ج-2

.1996:من قانون المالیة لسنة

.16/09/2001:، المؤرخة في52:العدد، ر.ج- 3

.22/01/2003:، المؤرخة في04:العدد،ر .ج-4
یحدد "كما یليفأصبح 105-01المرسوم التنفیذي عنوان 35-03:لقد غیر المرسوم التنفیذي-5

في أو مصادر بنكیة أو أي تمویالت أخرى المساكن المنجزة بأموال عمومیة كیفیات شراء و شروط
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، وتلته عدة 02/11/20042:المؤرخ في، 340-04:رقموالثالث، 21/04/20041

:المؤرخ في، 14/288:، و تمم مؤخرا بالمرسوم التنفیذيتنفیذا لهقرارات وزاریة 

ربیع 10المؤرخ في ، 15/328:، وعدل كذلك بالمرسوم التنفیذي رقم15/10/20143

.22/12/20154:هـ، الموافق ل1437األول عام 

رید فیه المتعاقدان اإلیجار العقد الذي ی"الدكتور محمد حسنین:عرفه:هـــتعریف-1

.5"بیع حین یتم الوفاء، فهو إیجار إلى أن یتم الوفاء بالثمن كامال و والبیع معا

ولكن ،ما یفید تعریف لهذه التقنیةبلم یأتى في القانون المدني أما المشرع الجزائري 

.المتعلقة بالبیع بالتقسیط363أشارت إلیه المادة 

أن یشیر ، 1975مدني لسنة أراد المشرع في هذه المادة الصادرة في القانون الوقد 

.إضفاء أحكام البیع بالتقسیط علیهویتم ،إلى وجود عقد البیع باإلیجار

.6وهناك فوارق هامة بینهما و خاصة من حیث التعریف وانتقال الملكیة والضمان

:الطبیعة القانونیة للبیع باإلیجار-2

أو بالتكییف استخدمتال یعتد باأللفاظ التي لمتعاقدین و بإرادة ابإعتبار أن العبرة 

الرأي الراجح و ، عدیدة في تكییف هذا العقد اتجاهات، قد ظهرت بغاه على العقدصالذي أ

باإلیجار هو عقد مركب، وحالیا أصبح عقد مسمى، یرمي طرفاه فیها یذهب إلى أن البیع 

:إلى تحقیق غرضین

، بوستة إیمان،بهذه التقنیة، فقد تم توسیع دائرة المساكن التي یتم اكتسابها"إلیجاراإطار البیع ب

.131،132، صالمرجع السابق

.28/04/2004:، المؤرخة في27:لعددا،ر.ج- 1

.03/11/2004:، المؤرخة في69:العددر ، .ج- 2

.16/10/2014:، المؤرخة في61:العدد ، ر.ج- 3

.27/12/2015:، المؤرخ في68:ر عدد.ج-4
، بن عكنونبدون عدد طبعة، ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، محمد حسنینراجع-5

.15ص،2000دیوان المطبوعات الجامعیة ،ر، الجزائ
.200ص، المرجع السابق، سیبل جعفر حاجي عمر،أنظر-6
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.الضمان ضد إعسار المشتري:الثانية، ونقل الملكی:األول

ذلك لكي عقدا صوریا یستر العقد الحقیقي وهو البیع بالتقسیط،  و اإلیجار لیس إال و 

نه إیجار لیس إالأ، فوصف العقد د أصالة مالكةیون ید المشتري ید أمانة نائبة التك

.وسیلة للحصول على الثمن المقسط

ما هو إال تفادى أحكامه و على عمل ى القانون للفالبیع اإلیجاري یعتبر تحایال عل

عقد بیع احتاط فیه البائع لیضمن استبقاء الملكیة لصالحه حتى تمام الوفاء بكل 

التي لعبرة هي ما قصدته إرادة الطرفین، ولیس باأللفاظ المستخدمة بالعقد و ، فا1األقساط

.ئع ال تكفلها له أحكام عقد البیعتعد حمایة للبا

لت منه عقد مركبا من إیجار ، فجع01/105من المرسوم 02في المادة لقد عرفهو 

تطبق ، فأ سریانه باإلیجار لینتهي بالبیع، فالعقد یبدفعند انقضاء األول یتحقق الثاني،وبیع

حاول المشرع الجزائري تغلیب علیه أحكام اإلیجار في أوله، والبیع في جانب البیع، و 

التنفیذي من المرسوم07ن نص المادة هذا ما یستنتج مبیع عن اإلیجار و ألحكام ال

یجب «15/328:المعدلة بنص المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم)01/105(

مسكن في إطار البیع باإلیجار، أن یسدد دفعة أولى ال تقل عن شراءعلى كل من یطلب 

المادة تنص و »:..من ثمن المسكن ویتم تسدید هذه الدفعة حسب الكیفیات التالیة25%

هذا التغلیب جاء كحل منه للضرورة التي تطرح و ،»...مسكنشراء یقدم طلب «منه15

على كل عقد من أحیانا بأخذ العقد كوحدة قائمة بذاتها إذا تنافرت األحكام التي تطبق 

.العقود المكونة له

:شروط البیع باإلیجار-3

ممكنا و معینا (لبیع باإلیجارباإلضافة للشروط العامة التي یتطلبها المسكن محل ا

هناك شروط خاصة له هي أن یكون منجزا بأموال عمومیة أو ، )و قابال للتعامل فیه 

المادة (مصادر بنكیة أو أي تمویالت أخرى و أن یكون منجزا في إطار البیع باإلیجار 

).35-03:معدلة بالمرسوم04و 01

.203ص ، المرجع السابق،سیبل جعفر حاجي عمر- 1
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).105-01من المرسوم التنفیذي 05ة الماد(هناك شروط متعلقة بالمستفیدو 

:إجراءات إبرام عقد البیع باإلیجار -4

على المعدل والمتمم 105-01:من المرسوم التنفیذي رقم16و15نصت المادة

التقید بنموذج عقد ، وُ یلزم المرقي ب1كیفیات معالجتهكیفیات تقدیم طلب شراء السكن و 

،04/05/2004:الوارد في القرار المؤرخ فيالمحدد عن طریق التنظیم البیع باإلیجار

.إستفائه إلجراءات التسجیل والشهربد من ال، و 2المتضمن نموذج جدید لهذا العقد

:عقد اإلیجار في مجال الترقیة العقاریة:ثالثا

عقد اإلیجار عقد «:بأنهج.م.ق467/01یعرف عقد اإلیجار حسب نص المادة 

مدة محددة مقابل بدل إیجار لبشيءمن االنتفاع مستأجركن المؤجر بمقتضاه المَ یُ 

فلكل طرف ، ، ومن خاللها تتبین خصائص هذا العقد أنه عقد ملزم لجانبین »معلوم

كل طرف ،إلتزامات تقابلها و تترابط معها إلتزامات الطرف الثاني، وهو عقد معاوضه

ذه بمدة معینه من الزمن، و یرتبط تنفی، یأخذ مقابل لما یعطي، وهو من العقود الزمنیة 

المنفعة ال یتحصل علیها عند إبرام العقد بل على إمتداده في الزمن طیلة مدة العقد ،و 

هو مؤقتا ذلك أن منفعته تكون في مدة محددة من الزمن، وهو من أعمال اإلدارة الحسنة 

.التصرف، أما الشكلیة فسوف نأتي لها بشيء من التفصیللال أعما

93/03ولم یخضع هذا العقد لمبدأ سلطان اإلرادة إال مؤخرا كما یتبین في المرسوم 

فعرف التعامل به جمودا ،بقواعد قاسیة على المؤجرهوقد كان المشرع یخص)1(الملغى 

ه إال بعد تعدیل مواد في القانون المدني و ولم تعطى الحریة في التعاقد فیملحوظا

).2(التجاري 

.136،140ص .، ص، المرجع السابقبوستة إیمان،أنظر- 1

یه مقتصرا الترقیة العقاریة لم یعد البائع فبموجب النموذج الجدید لعقد البیع باإلیجار في إطار -2

تحسینه بل أصبح الطرف على دواویین الترقیة والتسییر العقاري والوكالة الوطنیة لتطویر السكن و 

.131، ص، المرجع السابقبوستة إیمانذلك راجع فيهو المتعهد في الترقیة العقاریة، فیهاألول
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:ص قوانیین الترقیة العقاریةما یخفی-1

، ففسح المجال الملغىالمتعلق بالنشاط العقاري93/03جاء المرسوم التشریعي 

:كمایليللعمل بهذا العقد بعد أن ألقى القیود التي كانت سائدة 

)الملغى(93/03جاء في المرسوم التشریعي:الشكل الواجب إلبرام عقد اإلیجار

قدوفقا لنموذج محدد، و إلزامیة الكتابةعلى نص ال02و01الفقرة 21المادة ب

:فیذي محددا لنموذج عقد اإلیجار وهو إیجار سكني فقط، تحت رقمصدر مرسوم تن

في و ، 1المتضمن المصادقة على عقد اإلیجار،19/03/1994:المؤرخ في، 94/69

:یليعلیه مارفض المرقي ذلك قد یترتب و حالة عدم كتابة عقد اإلیجار

.مكرر من القانون المدني124وذلك تطبیقا للمادة ، التعسف في استعمال حقه -

ال یصرح بمبالغ بدل أن هي ذلك الحصول على فائدة غیر مشروعة، و فقد یهدف من وراء 

تأجر متى أراد ذلك كأن یطرد المس،، أو إذا قصد المرقي العقاري اإلضرار بالغیرجاراإلی

سبة للضرر الذي قد ینشأ حتى وٕان كان یرمى إلى الحصول على فائدة قلیلة بالن

.للمستأجر

و في حالة االمتناع عن إبرام عقد إیجار لمدة سنة من تاریخ معاینة المخالفة 

لم بهذا العقد رغم أن المشرع للمستأجر الشاغل أن یتمسك بأي وصل یحوزه للمطالبة

، وهذا ما یستنتج من نص المادة ة معاینة المخالفة ومن طرف من تكونیحدد كیفی

من جهة أخرى و دون المساس و «الملغى 93/03:من المرسوم التشریعي21/03

بالعقوبات التي یتعرض لها المؤجر بسبب إنعدام العقد فإن أي وصل یحوزه شاغل 

.»اینة المخالفةدة سنة من تاریخ معاألمكنة یخوله الحق في عقد اإلیجار لم

هي ركن من األركان تشكل ،قد یثار تساؤل حول كون الكتابة في عقد اإلیجارو 

یلة لإلثبات فقط ال تثقل كاهله أم أنها وس، مخالفتها خطأ یقع على عاتق المرقي العقاري

.في حالة مخالفته لها بعدم إبرام عقد اإلیجاریسألال و 

بدون عدد ،سلسلة نصوص تنظیمیة وتشریعیة النشاط العقاري البناء والسكن والتعمیر،نبیل صقر-1

.142،146ص.، ص2014طبعة ، عین ملیلة ، الجزائر، دار الهدى ، 
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إال أنها ال تقرر ، لة عدم كتابة عقد اإلیجارأعاله عقوبات في حا21المادة تقررو 

بالرجوع للمادة لكتابة لیست ركنا في هذا العقد ومن جهة أخرى و فیستنتج أن ا،بطالنه

.جیز إثبات اإلیجار بأي وصل یحوزهالمذكورة نجدها ت

عرفت أحكام عقود اإلیجار فیما یخص :في غیر قوانیین الترقیة العقاریة-2

:تطورات أهمهامسؤولیة المؤجرین 

رضائیة،  تنشأالتجاریة بعد أن كانت عقود اإلیجار:فیما یخص الشكلیة-أ

وسائل اإلثباتتثبت بكل و،وال تحتاج صبها في شكل معین، بمجرد توافق اإلرادتین 

یثبت كل عقد «على أنه 59/75من األمر 30مادة الو هو ما تذهب إلیه ، التجاریة

بسندات رسمیة، سندات عرفیة، بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفین، :تجاري

.»باإلثبات بالبینة أو بأي وسیلة اخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها

المؤرخ 05/02المضافة للقانون التجاري بالقانون مكرر 187المادة باستحداثو 

التي جاء فیها المتعلق بالقانون التجاري، 59/75المعدل لألمر ، 06/02/20051:في

في الشكل ..تحرر عقود اإلیجار المبرمة إبتداء من نشر هذا القانون في الجریدة«

یلزم المستأجر ،یحددها األطراف بكل حریةالرسمي وذلك تحت طائلة البطالن وتبرم لمدة

بمغادرة األمكنة المستأجرة بانتهاء األجل المحدد في العقد دون حاجة إلى تنبیه باإلخالء، 

ودون الحق في الحصول على تعویض االستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون ما لم 

األمر بالنسبة للعقود كذلك و ، أصبحت عقودا شكلیةإذن،»یشترط األطراف خالف ذلك

ھذا لكن خرج المشرع عن و،ھي األخرى كان األصل فیھا الرضائیة ، اإلیجاریة المدنیة

المستحدثة مكرر467المادة في  و م ج،.ق من01مكرر 324المادةفي األصل 

ینعقد اإلیجار كتابة ویكون «التي تنص ، 2المعدل للقانون المدني07/05:بالقانون رقم

.09/02/2005:، المؤرخة في11:ر.ج- 1

.13/05/2007:المؤرخة في، 31:، عددج ر -
2
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ال بین طرفیها وفي مواجهة الغیر و بحیث ال تكون حجة،»تاریخا ثابتا وٕاال كان باطالله 

.1، إال إذا تم صبها في شكل رسميونیةترتب آثارها القان

إضافة :وحق البقاء باألمكنةإلغاء العمل بالتجدید الضمني لعقد اإلیجار-ب

المضافة للقانون التجاري السالفة الذكر، تنص المادة  مكرر 187لما جاء في نص المادة 

474475و473و472و471و470تلغى المواد «:07/05القانون من 08

رمضان الموافق ل 20المؤرخ في 75/58:من األمر رقم573إلى 508ومن 504و

من 03و02والفقرتان 20والمذكور أعاله، وتلغى كذلك المادة 1975سبتمبر سنة 26

، »..المتعلق بالنشاط العقاري..93/03من المرسوم التشریعي 22والمادة 21المادة 

فأغلب هذه المواد تدعو إلى التجدید الضمني وتقر للمستأجر الحق في البقاء في األمكنة، 

بنفس المضافةمكرر507نص المادة و بعد إلغائها لم یعد له وجود باستثناء ما جاء في 

وذات صدور هذا القانوني تعالج حاالت خاصة ومنها العقود المبرمة قبل القانون الت

".سنوات10"المدد الطویلة 

یجار بدقة نهایة عقد اإلمن تحدید مدة بدایة و بد ال:المدة في عقد اإلیجار-ت

، و یصبح المستأجر منذرا من تلقاء نفسه بمجرد انتهاء المدة تحدیدا صریحا ومباشرا

في حالة بقائه یعتبر حائزا بدون أي سند و ، للتبلیغ أو التنبیه باإلخالءاجةدون أي ح

ؤجر ضرار التي تلحق المقانوني مما یستلزم طرده بالقوة مع تحمیله دفع التعویض عن األ

.من جراء ذلك بعد تنبیه رسمیا

مكملة لكن ینبغى اإلشارة أن القواعد التي تحكم العالقات اإلیجاریة تعد قواعدها و 

.2متعلقة بالنظام العامغیر متروكة إلرادة المتعاقدین إلعمال أي شرط أو بند 

واردة بشأن عقود اإلیجار في إطار الترقیة ه لم یعد هناك قواعد خاصة وبهذا نجد أن

للقواعد العامة في غیاب القواعد الخاصة بعد إلغائها، األطراف تحتكم العقاریة ، لذلك 

الذي لم تتضمن نصوصه أحكام عقد اإلیجار، رغم أنه وضح 11/04وبعد صدور قانون 

.112، ص، المرجع السابقبوستة إیمان، أنظر-1

.ج.م.قمن 106المادة وما بعدها و 54مواد ال- 2
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:منه14أن نشاط المرقي یكون إنجاز المشاریع لبیعها أو إیجارها حیث تنص المادة 

إنجاز المشاریع العقاریة یشمل نشاط الترقیة العقاریة جمیع العملیات التي تساهم في «

.»أو تلبیة الحاجات الخاصةأو اإلیجارالمخصصة للبیع 

تعرفنا في هذا المطلب على شروط المسؤولیة العقدیة :أولــب الــــة المطلـــخالص

.للمرقي، وكذلك تكلمنا على أهم عقوده سواء بتعریفها أو خصائصها أو أهم ما یمیزها

:يــب الثانـــالمطل
العقدیــــةاريــــي العقـــــاء المرقـــــأخط

، أو اوال أو مشتریا أو صاحب حفظ الحقكان مقإن دائن المرقي العقاري سواء 

ال یكفي أن یثبت وجود لتزام، فالدائن بقدر ما یهمه تنفیذ االال یهمه االلتزام..المستأجر

اعد العامة في الخطأ العقدي طبقا للقو ، و اطئأنه لم یتحقق بل یثبت السلوك الخااللتزام و 

نسقط علیها أهم األخطاء التي یمكن المسؤولیة العقدیة، له عدة صور ومظاهر نبینها و 

لتزام لم ینفذ أو ، أولهما إما االأن یأتي بها المرقي العقاري عند القیام بمهامه في فرعین

ملحقات ، أو التزام تبعيلم یقم بتنفیذ ثانیهما أنه و ،معیبا أو متأخرانفذ تنفیذا جزئیا أو

.الضمانات اإللتزامأو،1لتزام تعاقديا

.اـــا أو معیبــرا أو جزئیــذا متأخــلتـزام لم ینفـذ أو نفذ تنفیاال :ــرع الــأوللفا

ال یقوم بما وعد به من خالل العقود التي یبرمها المرقي نجد حاالت تفترض أن 

:ة فیما یتعلق بالتزاماته التالیةخاص

:لتزامه بالبناءافیما یتعلق ب-:أوال

ال یستطیع المرقي أن یقوم بالبیع أو باإلیجار إال بعد إنجاز البناء، أو على األقل 

البیع فهو الذي یبرز یبدأ باإلنجاز، وال یثار إشكاال بالنسبة لإلیجار أو البیع باإلیجار، أما 

.العدید من اإلشكاالت ذلك أن المرقي هو البائع الباني

غیر منشورة، فرع ،ریجستامحاضرات ألقیت على طلبة الم(، »المسؤولیة العقدیة«،راشد راشد-1

.)2014، 2013مسؤولیة وعقود، جامعة قسنطینة، السنة الجامعة 
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ریف عقد البیع بناء على لتزام بالبناء محور تعوٕان كان المشرع الفرنسي جعل اال

إال أن المشرع الجزائري أشار إلیه بشكل ال یطرح مجاال للشك أنه  محور ،1التصامیم

قه متعلقة بهذا حقو الترقیة العقاریة، وجعل كل التزاماته و المرقي في مجال تعریف بیوع 

هذا الواجب یفرض على المرقي توفیر ثالث شروط تخلف أحدهما لتزام الرئیسي، و اال

عدم إیجاد البناء :أو جاء معیبا وهي، فذ، أو نفذ جزئیا، أو تأخر فیهلتزامه لم ینایعني أن 

التزامه بضمان التعرض عدم القیام بالعقد و عدم مطابقة البناء لبنود ، ل مدة محددةخال

.سترداداالو 

بد أن یبرم البیع بناء على التصامیم ال:عدم إیجاد البناء مكتمال خالل مدة محددة -1

شرع في ی، أو لمزال في مرحلة اإلنجازیالوهو ءبناالسواء شرع في قبل إكتمال البناء

عة اإلنجاز، فبیعه مكتمال یصبح بیعا فهو یعطي لهیئات الرقابة متاب،نجاز أصالاإل

ال كتمال البناء أو یفوت عنه معرفة أمور قداتقلیدیا یحرم فیه المشتري من معرفة مدى 

وال یعتبر البناء مكتمال إال بعد إكتمال تكتشف في مراحل أولیة من اإلنجاز، قد و ،ترضیه

المسماة المرحلة األولى :مراحلو هي في التشریع الفرنسي ثالثة ،تنفیذ كل مراحل اإلنجاز

hors d'eau ،المسماة :ةیـ المرحلة الثانhors d'eau et hors d'air الثالثةأماـ:

كونیأن ال بد achevéعتبار العقار قد أكتمل بناؤهال، و parachèvementوتسمى

تزامه، فإذا لاذ یو إال یعد خالف بعدم تنف،2كلهاذ أعمال البناء یمن تنفتهى البائع قد ان

(المادة -1 )جانفي3من قانون 1-1601 عیالبوالمقرر بناؤه ع العقاریبالتي نصت على أن 1967

.العقدة حددملتزم بمقتضاه البائع ببناء عقار خالل مدة یالذي 

"Art - 1601 – 1 «la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le

vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le

contrat.»
و                 164، 163، ص، المرجع السابقشعبان عیاشي:راجع 2

Philippe malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité , N 312. P 552 ،

90،93ص، ص المرجع السابق،سیبل جعفر حاجي عمركذلكو 
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لتزامه جزئیا، و اأكمل مرحلة أو أكثر كلها وبقیت مرحلة أو أقل أو أكثر، فهنا یكون تنفیذ 

.لجزئي معادال لعدم التنفیذ الكاملیعتبر التنفیذ اد ق

و إنجاز وٕاتمام كل مرحلة محددة بآجال قصوى تحتسب باألشهر، و یبدأ سریان 

، وقد یمنح الحق للمشتري التصامیمعلى بناءا یع على عقد البیع األجل من تاریخ التوق

لتزامه العقدي عند عدم االنتهاء في الدفع اإلستحقاق، ویعتبر المرقي قد تأخر في تنفیذ 

، التي 11/04من قانون43هذا تطبیقا للمادة لمحدد في العقد لمرحلة معینة، و األجل ا

ة بأن یتحمل المرقي عقوبات ذكرت المادو ،عن األجل الفعليتلزم المرقي بعدم التأخیر

وال یزال لم ،، ویحدد مبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیات دفعها عن طریق التنظیم التأخیر

یلحقه مجرد قد وٕان لم یلحق بالمشتري ضررا فإنه ، مع العلم أن التأخیریصدر بعد

هذا ال یعادل على المرحلة في األجل المحدد لها، و نزعاج ناجم على عدم حصوله ا

لغ المالیة ، فال یستطیع المرقي أن یتسلـم المبام التنفیذ الكلي لاللتزام العقديالتأخیر عد

ستحقاق المبالغ عن المرحلة التي إان كان یستطیع طلب عن مرحلة لم تنجز بعد، و 

یقع على عاتق المرقي و وال یعتبر قد قبل تسبیق،،1أنجزها قبل حلول اآلجال القانونیة

ي للتوقیع ا إذا طلب المشتري محضر معاینة مرحلة معینة أن یسلمه للمقتنالعقاري أیض

لذي یتطلب القیام بجمیع لتزام بعمل االتزام بالبناء هو االعلیه مقابل وصل استالم، و 

ق یبتحقلتزاما، فهو 2لمبیعلالنتهاء من بناء العقار اةمتطلبات األعمال الالزمضرورات و 

، المطلوبوأنجز العملنتیجةال تبرأ إال إذا تحققت النة به و ة المرقي تبقى مدیذمف، ةیغا

ویثبت اإلخالل إذا لم تتحقق النتیجة دونما حاجة إلثبات الخطأ في جانب المرقي فعدم 

،3كتمل وجود العقاریإذا لم تنعقد مسؤولیته بصفته بائعا و إنجاز البناء هو ذاته الخطأ،

.ابتحقیقهلتزم البائع اة التي یق الغایدم تحقل على عیإقامة الدلبلمشتري وال یكلف ا

.431-13:التنفیذي، رقمان أجل التسلیم المرسوم تحت عنوأنظر، -1
.47السابق ، ص، المرجع سیبل جعفر حاجي عمرأنظر، -2

3- Jean-Bernard AUBY, HUGUE périnet-marquet : Droit du l’urbanisme et

de la construction, 7 éme édition, Paris , Montchrestien , 2004, p.p 185.186.
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فهو مطالب أن یوفي بما :بنود العقد صراحة أو ضمنا/ـعدم مطابقة البناء ل-2

،تصامیم و تحت عنوان تصریح البائععقد البیع على الفي عقوده، فمثال في صرح به 

إلى أحكام لتزاماته اتساع في حدود وابمباشرته للبنایة أو جزء منها یكون مستندا ذكر أنه

نظام الملكیة كون البناء مطابق لعقد الملكیة و یوكذلك ،1ین التي ذكرها العقدالقوان

للبنایة المتمثل الوصف الدقیق، ورخصة البناء و رخصة التجزئة عند االقتضاءو المشتركة 

خاصة مالیة المطبقة على إنجاز السكن و لشروط الخصائص التقنیة واللفي المواصفات و 

ختالف ا، وهذه األخیرة تكاد تكون مطابقة مادة بمادة مع 2ه السكن الترقوي المدعممن

طفیف لما ورد بالقرار الذي یتضمن الشروط المطبقة على المساكن المخصصة للبیع 

أن یكون سكنه مطابقا لشروط تنفیذ مشروع بنتیجة، تجاه المقتنيیلتزم ، فالمرقي 3باإلیجار

،المرقي والمكتتبهذه األمور أساسیات في العقد المبرم بینوتعتبر ،سكن ترقوي مدعم

المنصوص علیها یرتب على كاهله خطأ عقدي یتمثل في وأي انحراف وتجاوز للحدود 

الشروط التي وضعها المشرع بعدم مطابقة البناء للضوابط و ، 4لتزامهالتنفیذ المعیب ال 

.ج.م.ق107تفق علیها األطراف طبقا لنص المادة او 

التي تنظم نشاط الترقیة المتعلق بتحدید القواعد 11/04قانون :النصوص التي تسیر العقد هي-1

المتعلق بالتهیئة 90/29، وذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وٕاتمام إنجازهاال08/15والعقاریة، 

.11/04والتعمیر المعدل والمتمم، وكل المراسیم التي سترد تطبیقا للقانون 
.51:ج ر عدد، 2011مایو سنة 14:المؤرخ فيقرار وزاري مشترك -2
، تضمن الموافقة على دفتر 31/12/2012:الموافق ل1434صفر عام 17:خ فيقرار مؤر -3

،   المطبقة على المساكن المخصصة للبیع باإلیجار،یحدد معاییر المساحة والرفاهیةالشروط الذي

.2013:لسنة 06:ر، العدد.ج 

.115، صبق، المرجع السامحمد شكري سرور- 4
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أوجب المشرع الجزائري على المرقي :االستیرادكتمال البناء و امخالفة ضمان-3

یشار إلى مراجعه في عقدو ،هیئات الضمان والكفالة المتبادلةلدى مینأكتتاب تا، العقاري

.1، لیعطى الثقة في التعامل في مجال الترقیة العقاریةالبیع بناء على التصامیم

:ودفع األجر)االستالم(التسلم بلتزاممخالفة اال :نیا ثا

إن المرقي یلتزم بالبناء لفائدة المشترین، ویتسلم االعمال قبل بیعها من المشیدین 

.)2(دفع أجور المشیدینو ، )1(استالم األعماللتزام الهذا اته لفهو ملزم بعدم مخالف

:بتسلم العمللتزام ال له تمخالف-1

، )ب(في نشیر لالنحرافات عند عدم التقید بشروط التسلم و ،)أ(فيهذا االلتزامعرفن

.)ث(فيعنهالمترتبةالنتائجأخیرا نحاول جمعو ، )ت(في مخالفاته لطرق التسلمو 

ستالءاالهوالمألوفبمعنیینالعملتسلم:السنهوريالدكتور یعرف:تعریف التسلم-أ

علیه،ستالءاالمنعائقیوجدالبحیثتصرفهتحتالمقاولوضعهأنبعدالعملعلى

ماوهذافحصهبعدعلیهوالموافقةالعملتقبلوهوالزائدبمعناهیعرفأخرىجهةومن

،اإلیجاروالبیععقودفيكمابمعناهالتسلملنافعرف،2المقاولةعقدطبیعةتقتضیه

هذایكتملوالالمادي،التسلمهوهذاالمستأجر، وأوللمشتريمعینةعادةتكونفالعین

یستوثقنأضرورةمنتقتضیهمالهیضافبل، المقاولةعقدفيللتسلمبالنسبةالتعریف

والموافقةبالتقبلالفنوألصولعلیهاالمتفقالشروطموافقةمنوالتأكدبالفحصالمرقي

1
- Voir , la formulaire de attestation de garantie annexe(شهادة الضمان) 2 ,et

autres annexes qui sont obligés au Promoteur , Ministre de l’habitat , Fonds
de garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobiliere , Guide, a
l’usage des acquereurs ,1ère édition -2000, alger , p. p : 22 ,39

العقود الواردة على ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر، -2

منشورات الحلبي ،، بیروت لبنان3، ط 1، المجلد7ج،المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة،العمل

المسؤولیة الخاصة ،یسینحسینالرزاقعبد، وكذلك147، ص81:، ف2005الحقوقیة، 

دراسة ،)المستحدثة فیهاشروطها، نطاق تطبیقها، الضمانات (بالمهندس المعماري ومقاول البناء 

.150، صبدون دار للنشر،بیروت لبنانالطبعة االولى،،مقارنة في القانون المدني
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أوسابقاأوالمادي،للتسلممصاحباكانوسواءالقانوني،التسلمهووهذاالعملعلى

.1اإلراديالقانونيالتسلمحصولبعدإالتترتبالالقانونیةاآلثارفمعظمله،الحقا

:)التسلم(االستالم شروطمخالفة-ب 

558/01المادةأوجبتهمابتجاهل)التسلم(االستالمشروطالمرقيیخالفعندما

ستالء باال، العملتسلمإلىبالمبادرةبالتزامه مشروعسبببدونو القیامبعدم،ج.م.من ق

موافقا ، في أقرب وقت ممكن تصرفهتحتووضعهوٕاتمامهإنجازهبعدعلیه وفقا لطبیعته

.بحسب ما هو جاري في مقاوالت البناءللشروط المتفق علیها أو 

فالتسلم ، أما إذا كان عبارة عن إصالح أو غیرها مما یبقى في حیازة رب العمل 

األخطاءوأهمالمعامالت،منالنوعهذافيجاريهوما، بحسب2نتفاعیكون باال

عیبااألخیرهذافيكانإذا،تسلمهعنمتناعواالالعملرفضفيالتعسفهيالعقدیة

طلبأوالمقاولةقیمةتخفیضیطلبنأیستطیعالعملربماداموخاصة،بسیطا

.4ویحتكم للخبرة في حالة وجود نزاع،3التعویض

بتسلم العمل العقاريالمرقيلتزاماعدمتبررالتيالمخالفةتكونأنویشترط 

لهذا الحد اللم تصلوٕاذا،5منهالمقصودللغرضصالحغیرالعملیكونحیثجسیمة،

التعویض،طلبأووالمخالفةیتناسببماجرةاألتخفیضإماالحقفلهالتسلملعدممبرر

.ةضباهنفقاتیكلفالكانإذاخاصةمعقولةمدةفيالعملبإصالحالمقاولویقوم

، المرجع 1، المجلد7، جالعقود الواردة على العمل، الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر، -1

.147،149ص.ص،81:السابق، ف
.151، ص84ف ،نفسهالمرجع-2
المدني الجزائري ،مذكرة ، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء القانونتوفیق زیدانيراجع، -3

، 2010-2009ماجستیر، قسم العلوم القانونیة، فرع قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.76ص
المرجع ، 1، المجلد7، جالعقود الواردة على العمل،الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر، -4

.149، ص82، ف السابق
.149،150صنفسھ، المرجع-5
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أو المقاولمنالتسلیمفیهمایقعالذيلزماناو المكانفيعادةالتسلم یقعو 

مقاوالتوعرفلطبیعةوفقا، معلوممیعادفيأوعلیهالمتفقالمیعادوفي،المهندس

.1في مكان تواجد العقارأيالجزائر، فيالبناء

:أهمهاتتنوع مخالفات المرقي بتنوع طرق التسلم:لطرق التسلمطبقاالمخالفات-ت

:النهائيوالتسلمالمؤقتالتسلم•

التسلمهووهذا، واحدةمرحلةعلىالعملتسلمیتمقدالمقاولةطبیعةحسب

إطار الترقیة فيالسائدوهو، المزدوجبالتسلمویسمىمرحلتینعلىیتموقداألحادي،

عرفته، وقدوصریحامؤقتاتقبالوتسلمافیهایكوناألولىفي الجزائر، فالمرحلةالعقاریة 

والتوقیعإعدادهیتممحضرهو«11/04قانونمن03المادةمناألخیرةالفقرةصراحة

، فالبد للمرقي أن ال یتجاوز هذه »األشغالنتهاءابعدوالمقاولالعقاريالمرقيبینعلیه

مؤقتةبصفةالعملویتقبل، المحضرهذافيتحفظاتالمرقيیوردوغالبا الشكلیات،

ستالم اإلویبدأ...واإللتزام ببنود المحضر المضمنةالتحفظاتأسبابكلرفعحتى

وقعت،التياألخطاءوتداركإزالةتمذابعد انقضاء مدة السنة، إللمشروع العقاري النهائي

یة الحساب بین رب أو بتسو ، ویمكن إثبات التسلم وتاریخه بمحضر التسلیم إذا وجد 

طرق اإلثبات ألن التسلیم أي مستند یثبت ذلك أو بأیة طریقة منبأو ، العمل والمقاول

.2واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة الطرق

:3الجزئيو الكليالتسلم•

إذا ،مؤقتا أم نهائیاكلیاللعملیكون التسلمأناإلتفاقأواألشیاءطبیعةتفرضقد

الرتباط بعضها ببعض من ناحیة المتانة ، ال یقبل التجزئة كل متكاملت األعمال كان

.151، 150ص،83ف المرجع نفسھ، -1
المسؤولیة المهنیة، تخصص قانون ، ، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماريمدوري زایديأنظر، -2

.100ص،، بدون سنة، تیزي وزوجامعة مولود معمري، كلیة الحقوق
.77، صالمرجع السابق،توفیق زیدانيأنظر، -3



مسؤولیة المرقي طبقا للقواعد العامة:الفصل الثاني

94

أما إذا كان من الممكن العملكلمن نتهاءاالعندمطابقةشهادة، فتصدر1والصالبة

إذا كان العمل قابال جزئیاالعملأي یتسلم،تها بحیث ال ارتباط بین جزء وآخرتجزئ

نصبت المقاولة على مجموعة من ا، إذا 2كلللتجزئة إلى مجموعة من المراحل أو الهیا

و جزئیةمطابقةشهادةالمنجزةاألجزاءعلىتسلم،یة أو األعمال المختلفة المستقلةاألبن

یمكن....«:التي تنص منه68المادة19-15:رقمالتنفیذيالمرسومفي هذا ما یتبین

البناءرخصةقرارفيالمذكورةاآلجالحسبمراحلعلىالمطابقةشهادةتسلیمیتمأن

فيو ،»أشغالهمناإلنتهاءتمالذيالجزءسیرتعرقلالالمتبقیةاألشغالكانتإذاوذلك

لم یقم و، أي صاحب المشروع العملرببصفتهالعمل المرقيیتسلملمإذاالحالتین

تفرضهماأوعلیهالمتفقبالشكلالتسلمعنمتنعاسلبيبخطأأتىفقدلتزامه،ابتنفیذ 

.األشیاءطبیعة

أنوبعدمرحلةفكلاألشغال،تقدملمراحل،العملمنجزءأوالعملكلویقسم

لترسله أو هو نتهائها،ابالعمومیةوالتجهیزاتالسكنمدیریةمنلهشهاداالالمرقيیطلب

المنتهیةالمرحلةعن،3الدولةإعانةمبالغلهفتحررالسكنلصندوقالذي یبادر بذلك 

مرحلةكلعنالمشتريمطالبةفيحقهمنهیبدأالذياألجلویتحدداألشغالتقدمحسب

المشتركالوزاريالقرارمن75و74و73:الموادفيذلكتوضیحتموقدمنتهیة،

المطبقةالمالیةوالشروطالتقنیةالخصائصیحددالذي،2011سنةماي14فيالمؤرخ

عقدنماذجلهأشارتماوهذاصالحهفيهوالتسلمفهذاالترقوي،السكنإنجازعلى

.431-13و94/58:التنفیذیـــةالمراسیمفيالصادرةالتصامیمعلىالبیع

242.، المرجع السابق، صعیاشي شعبانأنظر، -1
.246، ص ، المرجع السابقعبد الرزاق حسین یسین،أنظر-2
الموافق 1429ام  رمضان ع13:لقرار الوزاري المشترك المؤرخ فيمن ا09و08:راجع المواد-3

.308-94:التنفیذي رقمفیات تطبیق المرسوم ، الذي یحدد كی13/09/2008:ل 
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التنفیذوآثارالمقاولةعقدفيللتسلمحتمیةنتیجةهيالبیععقدفيالتسلیمونتیجة

.1لآلخرتنصرفالعقدینمنكلفي

للمجرىطبقاوديبشكلالعملتسلمعدمیعد:القضائيأوستالم الحكمياال•

إلىالمقاولفیلجأمشروع،غیرالالمرقيمتناعاالسببكانإذانحرافالألمورالعادي

لهسلمقدالعملأنأعتبرذلكعلىمصراإمتنعفإذاالمؤقت،ستالمباالرسمیاإنذاره

متناعاسببمشروعیةحولالنزاعتموٕاذاالحكمي،بالتسلمیسمىماوهذانهائیة،بصفة

،التقدیریةالسلطةالموضوعلقضاةو، القضائيالتسلمبصددكنا، التسلمعنالعملرب

رفععلىسابقتاریخفيوقعالتسلمأنعتبارهمافيالواقعظروفإلىبإستنادهم

.2الدعوى

:3التسلمعلىتترتبالتيالنتائج-ث

الموادوردالذيهوالمقاولكانإذاالعقاريللمرقيالمصنوعيءالشملكیةنتقالا-

.العرفوأتفاقلالموافقاكانإذاالعملتقبلعنداألجرةدفعیستحق-

.4المرقيإلىالهالكتبعةتنتقل-

بالفحصكشفهایمكنكانالتيالظاهرةالعیوبالمقاولیضمنالالتقبلوقتمن-

.5العادي

،جامعة 11/04ء قانون ، على ضو لعقدیة في مجال الترقیة العقاریة، المسؤولیة اریمان حسینةأنظر ،-1

.159-158ص، 2014، 2013الحاج لخضر، مذكرة ماجستیر،  

.78، ص، المرجع السابقتوفیق زیدانيأنظر، -2
،، المرجع السابق1، المجلد7، جالعقود الواردة على العمل،الوسیط ،السنهوريبد الرزاق أحمد ع-3

.153، ص85ف 
، 53، ف، 07، جالمرجع السابق،السنهوريعبد الرزاق أحمدراجع ج، و .م.قمن 568المادة -4

.266، ص السابق، المرجععبد الرزاق حسین یسینوكذلك ، 96، 93ص.ص
.153ص، 85ف نفسه،المرجع-5
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عندقد ینحرفیسدد أجور المشیدین و البد أن :التزامه بدفع األجرةاإلخالل ب-2

للمقاول أو المهندس الذي قام "األجرة"إن عدم دفع األجر :عدم الوفاء باألجرة-أ

، فهنا ا لو حول حقه في األجر إلى الغیرأو لورثته أو إلى خلفه الخاص كم(،بالعمل 

تم اق أي ماتفیشكل إخالل باال،أو التأخر فیه أو دفعه دفعا جزئیا،)یدفع للمحال له

قد ، و 1، أو ما نص علیه القانون إذا لم یتم اإلتفاق علیهالتراضي علیه بین طرفي العقد

یكون الخطأ في عقد المقاولة عدم دفع ما یلحق به، ویشمل نفقات دفع األجرة إذا تطلب 

.2ذلك

إنذاره من یظهر اإلخالل من المرقي العقاري إذا قام بالوفاء للمقاول األصلي رغم و 

 ما بقي ال یلزم بان یدفع لهم إالتجاههم، و هو مدین بهدائني هذا األخیر بأن یدفع لهم ما

.حالة إنقاصه یكون مسؤوال عن ذلك، وفيفي ذمته وقت رفع الدعوى

إذا ثبت بتوقیع الحجز ،متیازا اعماله قاول األصلي وللمقاول الفرعي و ولعمال الم

یامهم بالعمل على المبالغ التي تكون مستحقة للمقاول األصلي في ذمة رب العمل بسبب ق

على المبالغ امتیاز ...ولهم ":تنص ج .م.من ق565المادة محل عقد المقاولة و 

أو التأخیر فیه، والبد لذلك ینبغي للمرقي العقاري عدم إهدار هذا الحق ،..."المستحقة 

ائنین العادیین للمقاول األصلي والمرقي حتفاظ به ألصحابه الذین یتقدمون على الداالمن 

حقه إذا لم تكفي هذه المبالغ، یقسم هؤالء الدین بینهم قسمة غرماء كل بنسبةالعقاري، و 

ن یوفي أإذا  ویجوز ،قاموا هم بالحجز على هذه األمواللو ئا و خذ سائر دائنیهم شیلم یأو 

.3ستصدار أمر من القضاءاالمرقي العقاري لهم هذه المبالغ دون حاجة إلى 

، المرجع 1، المجلد7،جالعقود الواردة على العمل،الوسیط،السنهوريعبد الرزاق أحمد راجع، -1

.157:، ص79:ف،السابق
مدني الجزائري، جامعة ، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء القانون التوفیق زیداني،أنظر-2

، 2009یر، لنیل شهادة الماجستالقانونیة فرع قانون عقاري مذكرةقسم العلوم،الحاج لخضر باتنة

.60، ص2010
.63، صنفسه المرجع،أنظر-3
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الكفالة المتبادلة في الحلول القانوني لصندوق الضمان و من جهتنا نطرح سؤال عن و 

كذلك المقاولین و ،المقاول في األجرةهو مصیر حق فما، الترقیة العقاریة محل المقتنیین 

لتزم بدال االفرعیین أو عمال المقاول األصلي تجاه شخص آخر هو المرقي العقاري الذي 

نرجو من المشرع أن یأخذ بعین ، و 1عتماده أو الصندوقاعن المرقي العقاري المسحوب 

ین تجاه یخص حقوق المقتنیخاصة أن المادة كانت صریحة فیماعتبار حق هؤالء و اال

.المرقي

وأ، 2)عند تسـلم العمـل(متناعه عن دفع األجر في الوقت المحدد له و قد ینحرف بإ

فــي الغالــب المكــان الــذي یقــوم فیــه المقــاول بتســلیم العمــل لــرب ، و هــو فــي  مكــان التســدید 

ما لم یوجـد إتفـاق أو عـرف ،بالطریقة المتفق علیها و ،ج.م.ق282لمادة  لاقیطبت،العمل

لتزامــــات المرقــــي العقــــاري فــــي خصــــوص دفــــع األجــــر هــــي اكــــل :إذن.غیــــر ذلــــكي بیقضــــ

بأنه بـذل كـل جهـد ألجـل تسـدید األجـرة ا، وال یستطیع نفیه3لتزامات بتحقیق نتیجة أو غایةا

.لسبب ما، ما لم یثبت السبب األجنبيولكن تأخرت 

:مخالفته لحاالت تعدیل األجر -ب

جــر نــص یجــوز فــي بعــض صــورها فقــط تعــدیل األفــي ثــالث حــاالت للمرقــي یمكــن 

:4لتزامه العقدي إذا خالفهم وهمایعد لم ینفذ علیهم المشرع الجزائري، و 

:تفاق على األجر بمقتضى مقایسة على أساس سعر الوحدةاال :الحالة األولى

عترض اإذا ج، .م.قمن 560لتزامه القانوني الوارد في نص المادة ایعد المرقي مخال ب

ضطرار المقاول إلى مجاوزة المقایسة مجاوزة محسوسة، أدت ازیادة األجر في حالة على 

.11/04من قانون 57المادة -1
تفاق خالف قتضى العرف أو االا، إال إذا تدفع األجرة عند تسلم العمل«ج .م.ق559نص المادة -2

.»ذلك
.63، ص ، المرجع السابقتوفیق زیدانيأنظر، -3
.64:، صالمرجع نفسه-4
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مجاوزة كمیات األعمال (إلى مجاوزة المصروفات المقدرة له في المقایسة عند تنفیذ العمل

.بشرط أن ال تكون جسیمة، )ال األسعار

:بصفة نهائیة"جزافي"اجمالي اإلتفاق على أجر :الحالة الثانیة

تحكمه ، و )على كل وصف لألعمال بوجه كامل وواضح(على أساس تصمیم معین 

قاعدة عدم جواز تعدیل األجر المتفق علیه إذا توافرت الشروط المنصوص علیها في 

لو حدث في هذا مرقي متعدیا إذا لم یزد له األجر، و ، فال یعد الفقرة أولى561المادة

.افرت هذه الحالة بشروطهاة إذا تو التصمیم تعدیل أو إضاف

، یعتبرج.م.ق561ستثنائین واردین في الفقرة الثانیة من المادة الكن هناك و 

:1لتزامه العقدي إذا لم یعدل في األجرامخال ب،المرقي العقاري فیهما

على أن یكون تعدیل التصمیم المتفق علیه بسبب خطأ رب العمل أو بناء:أولهما

.اتفاق معه

المقاولالتزامات المتعاقدین رب العمل و قتصادي بین نهیار التوازن االا:ثانیهما

2:أجر المهندس المعماري:الحالة الثالثة

إنقاص قضي بعدم جواز تعدیل أجر المهندس، أيعلى القاعدة التي تستثناء اورد 

.المسؤولیةأعده، نظرا إلعفائه من بالتصمیم الذي "عدم التنفیذ"األجر إذا لم یتم العمل 

غیر أنه إذا لم ..«:التي تنصج،.م.ق563قرة الثالثة من المادة ذا ما یتبین في الفو ه

ستغرقه وضع ابحسب الزمن الذي ، وجب تقدیر األجرلعمل بالتصمیم الذي وضعه المهندسیتم ا

.»تصمیم مع مراعاة طبیعة هذا العملال

:الملكیةالتزامه بنقل مخالفة :لثاثا

یظهر إخالل المرقي و ،قل الملكیة أو واجب بن،لتزاماكل بائع یقع على عاتقه 

فیكون أتى ، العقاري في كونه لم یتخذ ما یلزم لنقل الملكیة أو الحق المبیع إلى المشتري 

تتقصى هذه الداالن على إهمال أو عدم إحتیاط، و متناع أو ترك اتخذ صورة اخطأ سلبي 

.69-68، ص، المرجع السابقتوفیق زیدانيأنظر ، -1

.73ص،المرجع نفسھ أنظر، 2-
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أو لم یقم ، بالظروف التي أحاطت بالمرقي وقت صدور الترك موضوع المؤاخذةالداللة

هو الخطأ أو مستحیال و متناع عن كل عمل من شأنه ان یجعل نقل الحق عسیرا باال

.1اإلیجابي

، فالبد من مراعاة القواعد العامة المتعلقة ق م ج361أي لم یأتي بما قررته المادة 

شهره لدى المحافظة ثم ونقصد بها تسجیل العقد ،العقاراتبالمعامالت الواردة على 

وفي مواجهة ال أثر لها بین المتعاقدین،و إال أصبحت التصرفات،العقاریة، موطن العقار 

اإللتزام «،2ج .م.ق 165ي لنقل الملكیة طبقا للمادة نعقاد العقد وحده ال یؤد، واالغیر

أن ینتقل بحكم القانون الملكیة أو الحق بنقل الملكیة ،أو إي حق عیني اخر من شانه

العیني، إذا كان محل االلتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم وذلك مع مراعاة االحكام 

، فامتناع المرقي عن ذلك یبین عدم القیام بالتنسیق »..المتعلقة باالشهار العقاري 

، ...ملف إشهار عقوده ألجل القیام بذلك أو لم یكمل ،المطلوب لدى مكاتب التوثیق

:ولكن یلتزم أیضا بوقت وبطریقة نقل الملكیة التي یستلزمها كل نوع من البیوع المبرمة

التصامیم حسب نتقال الملكیة في صورة البیع على التزامه بتعاقب وقت فمخالفته ال

التي تقابلها المادة ، 11/04من قانون 28هذا ما تقتضیه المادة و ، الحالة المستقبلة 

نتقال فوري بمجرد إبرام ا، جعل إنتقال الملكیة یمر بمرحلتینالتي یف، و .م.قمن 1601

، كحقوق البائع نصب على  الحقوق واألشیاء الموجودة وقت التعاقدیالعقد لدى الموثق و 

نتقل المنشئات المقامة علیها عند التوقیع ت، و ...)حق الملكیة أو حق البناء(األرض على

.الملكیة فیهما بمجرد توقیع العقد

دار الكتب القانونیة بدون عدد طبعة ، مصر ،، المسؤولیة المدنیة، خالد عبد الفتاح محمد-1

.134، 133ص، 2009دار شتات للنشر والبرمجیات ، مصر،
.ج .م.ق165من ق م ج ، في نفس سیاق المادة 793المادة تذهب -2
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قام بالهدم إذا د شرط في العقد یسمح له بالهدم و تعد مخالفة من البائع إذا لم یوجو 

لفة من البائع فصله بین الحقوق كذلك تعد مخا، و 1قدیمةكان في العقار منشئات

.نشئات فكالهما ینتقل بمجرد العقدالمو 

أي (نتقال المستقبلي ینصب على المنشئات التي سیقیمها المرقي مستقبال أما اال

، فهذه المنشئات تنتقل حسب تقدم األشغال تدریجیا أي )الغیر موجودة وقت إبرام العقد

نحرافه ایظهر في المنشئات الموجودة وقت البیع، و ندماجها في األرض أواحسب تاریخ 

لیس على المشتري، نظرا التي تكون على المرقي العقاري و ك بعدم تحمل تبعة الهالككذل

ستثناء من القواعد احتفاظه بصفة رب العمل في مرحلة ما بین إبرام العقد والتسلیم، ال

، و یتبین أن المشرع الجزائري یع أن یحتج بزوال صفة المالك عنهفال یستط،2العامة 

التنسیق بین مبادرته بمباشرة عملیات البناء و ا نص على حمله صفة رب العمل عندم

.تحمل كامل المسؤولیةع المتدخلین إلى غایة انتهائها و جمی

له المشرع ضمنا نحرافه إذا تخلى عن صفة رب العمل التي خولها اكذلك یظهر و 

كان األجدر أن ینص علیها مثلما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة و ،وبقوة القانون

، فإنها نصت أن ا لم یتضمن عقد البیع هذا الشرط، حتى إذف.م.ق03فقرة 1601

لألعمال حتى بعد التسلیم البائع یتحمل سلطات رب العمل إلى غایة التسلیم النهائي

.واختارهم واتفق معهم...مقاول د مع المهندسین وال، ذلك أنه هو الذي تعاقالمؤقت

د النهائي فإنه یكون من تاریخ التسدی، نتقال الملكیة بالنسبة لعقد حفظ الحق اأما 

الموثق طبقا للتشریع المعمول به،  یجب إعداد عقد البیع أمامو ، لسعر العقار المحفوظ 

عقد یع على متناعه عن نقل الملكیة بعدم التوقا، فیظهر 11/04من قانون 31المادة 

قد جعل مشترى المبلغ المتبقى للبیع، و خاصة إذا دفع الو،البیع النهائي أمام الموثق 

حا للغرض الذي نتهاء من البناء إذا كان صالنتقال الملكیة من تاریخ االاالمشرع الفرنسي 

Philippe، وأنظر 284صالمرجع السابق،شعبان عیاشيأنظر، -1 malinvaud philippe

jestaz ; ouvrage précité N° 333.p.378 .
2-Philippe malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité N° 333
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أو كان به ،ن مطابقا للمواصفات المتفق علیها، والغیر جوهریةلم یكأعد من أجله حتى و 

نتهاء من البناء الذي یعبر ، و البد أن یثبت االوب ال تجعله غیر صالح لالستعمالیع

یثبت بورقة اقدین أو من آخر تعینه المحكمة و ، من أحد المتعالتزامهعن وفاء المرقي ب

ال من تاریخهذا ، تنتقل الملكیة للعقار المكتمل في مجموعه من تاریخ اإلثبات ، و 1رسمیة

.بناءنتهاء الفعلي للاال

هذا ما یتبین من نص و ، فظ الحق تنتقل الملكیة بأثر رجعي من یوم إبرام عقد حو 

.ف.م.قمن 02-1602المادة 

التصرف الكا للعقار فإنه یستطیع مو ، رب العمل عتباره یبقى محتفظا بسلطات ابو 

هذا ،حفظ الحقلتزاماته المقررة بموجب عقدیشكل هذا خرقا الو ،فیه أو یرتب علیه حقوقا

المشرع لكن، و 2لتزامات شخصیة بین طرفیه و هو غیر ناقل للملكیةاألخیر الذي یرتب ا

نتقال الملكیةاتكریس الثقة في التعامل بهذا العقد جعل الجزائري من أجل إیجاد و 

ف صادر أي تصر بأثر رجعي و )المرقي(عقد حفظ الحق، وتزول ملكیتهمن تاریخ تحریر

.د تصرف في ملك الغیرعنه یع

دفع لتي تشترط او ، نتقال الملكیةإكذلك یقع علیه واجب عدم التخلي عن كیفیة و 

لكن كامل األقساط المحددة في رزنامة االستحقاق التي تثبت بوجود وصالت بنكیة، و 

، 04/05/2004بالقرار المؤرخ في بتعدیله لنموذج عقد البیع باإلیجار بآخر الملحق

نتقال فانتقال الملكیة یكون بعقد رسمي جدید، االمشرع أن لم یذكر، منه 16المادة فيو 

.3ذاتهالملكیة یكون بموجب عقد البیع باإلیجار

.299ص،السابقالمرجع ، عیاشيشعبان أنظر، -1
ول الترقیة الملتقى الوطني ح، ألقیت في 15،  كتاب المؤتمر، المداخلة ، عقد حفظ الحقدوة آسیا-2

.204ص، 2012الجزائر، ،  ة، جامعة قاصدي مرباح ورقلالعقاریة واقع وآفاق

..147، صالمرجع السابق،بوستة إیمان -3
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أو اقديـــزام تعــلتاات ـي أو ملحقـزام تبعــلتاذ ــعدم تنفی:ـــيرع الثانــــالف

:الضمانـــات

قد یكون ،لتزامااالمدین فیها ال ینفذ یظهر الخطأ العقدي كذلك في الصورة التي 

، أو عدم االلتزام ثانیافينبحثه ا، أو ملحقا به، أوالفينتناوله تابعا لعالقة تعاقدیة 

.ثالثانبحثه في بالضمانات المقررة طبقا للقواعد العامة

:عدم تنفیذ إلتزام تبعي:أوال

:ات التالیةلتزاماالمخالفةهذا النوع من الخطأ العقدي للمرقي عند نكتفي بتوضیح 

، 1نقل الملكیة التزام یتبع إلتزام أصلي وهو االلتزام بهو :بالتسلیماإللتزام عدم تنفیذ -1

من لتزام بالتسلما، ویقابله2ه وال ینشأ إال بتحققه، وهو أثر من آثارهعنویترتب تفرع یو

.وفي وقت واحد،فغالبا یتمان بعملیة واحدة، مشتري لقبل ا

اریة، تشریعات الترقیة العقهذا االلتزام في المشرع الجزائري لم یعرف :تعریفه-أ

یلتزم البائع بتسلیم الشئ «ج.م.قمن 364و بالرجوع للمادة لذلك نعود للقواعد العامة، 

.»البیعالحالة التى كان علیها وقت المبیع للمشتري في 

367تنص المادة :عد العامةالتسلیم؟ وبالرجوع للقوامخالفة االلتزام بتم تكیف ولكن 

المشتري بحیث یتمكن من حیازته  یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف «ج.م.قمن 

مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد ، نتفاع به دون عائق، ولو لم یتسلمه تسلما مادیا االو 

، »...ك ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشئ المبیعلتسلیمه بذل

بعدم تحقق ،لتزام بتحقیق نتیجةفمخالفة هذا االلتزام هو مخالفة التزام تبعي هو اآلخر ا

.النتیجة بغیاب أحد عنصراه

العقود التي ،)04(،في شرح القانون المدني الجدیدالوسیط ، عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر ،-1

ف ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،، لبنان ، الطبعة الثالثة الجدیدة ، بیروتالبیع،تقع على الملكیة

.556، ص291
،  الطبعة األولى، اإلسكندریة، المكتب 04، ج المطول في شرح القانون المدني، طلبةأنور -2

.190، ص2004األزاریطة، الجامعى الحدیث، 
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:1هعنصریلم ینفذ التزامه بالتسلیم بغیاب أحد لبائع المرقي ایعتبر:یمعنصرا التسل-ب 

نتفاع به دون وجود االلیتمكن من حیازته و :بوضع المبیع تحت تصرف المشتري-

ووجود حائل فهذا ،الموافقة علیه بعد فحصهمع تقبل المشتري للبناء و ، نع ذلك حائل یم

.2لتزامه بالتسلیمایعني أن البائع لم ینفذ 

ذلك منعا لكل لبس حول و :إعالمه المشتري بأن المعقود قد وضع تحت تصرفهو -

.وٕاقرار المشتري بأن البناء نفذ وفقا للشروط المتفق علیهاحقیقة علمه

بهذا عدم إعالم المشتريلتزام بالتسلیم أوتنفیذه لالإتمام یثبت إخالل المرقي بعدم و 

.التسلیم بجمیع طرق اإلثبات

م تقبل العمل قبل یتة ذمته في تقبل العمل المنجز منه، و ویظهر إخالله بعدم براء

یتراخى إبراء ذمة البائع المرقي إلى غایة تقبل لتسلم أو بعده أو في آن واحد معه، و ا

المرقي قد فال بد أن یلقى العمل قبوال من المشتري لكي یكونیم، العمل إذا تم بعد التسل

سببا المشتريبد أن یثبت الة عدم القبول أو رفض التسلم الفي حنفذ إلتزامه بالتسلیم، و 

.تنعقد مسؤولیة المرقيكيعقوال م

3.ینص أن یكون القبول صریحایتدخل المشرع الجزائري و هناك من یدعو أنو 

وهو اإلمضاء على محضر :طریقة وضع المبیع تحت تصرف المشتري-ت 

، و)11/04من قانون 34المادة (الحیازة والتسلیم أو العقد النهائي لعقد حفظ الحق، 

، المرجع محمد حسنین، وأنظر،  196و195، ص ، المرجع السابقعیاشي شعبان،أنظر-1

.109، 108السابق، ص
، الوسیط، عبد الرزاق أحمد السنھوري،  وكذلك 108، ص ق، المرجع السابمحمد حسنینأنظر ،-2

.589، ص306، العقود التي تقع على الملكیة، ف 04
.197، ص، المرجع السابقعیاشي شعبانأنظر، -3
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، فیلتزم بتسلیمه المعقود علیه وحسب تعیینه وقت )11/04من قانون 33و31لمادتین ا(

.1وما علیه من حقوق وتكالیف ومشتمالته ودرجة جودته،البیع وحدوده

وٕاخراج ما للمرقي من أثاث وأمتعة ،في الشقق من تخلیتها تسلیمالهیقتضیوما 

.3ملكیة ووثیقة التأمینمستندات ال، أي یترك له البناء وتسلیم المفاتیح و 2منها

ال التي رسم جلتزام باآلمخالفاته كذلك بعدم االوتظهر:مخالفة آجال التسلیم -ث

، 58-94:لزامیة في المرسوم التنفیذي رقمجعلها من البیانات اإلحدودها المشرع، و 

لتزام على البائع تسلیم الملك المبیع في أجل تركه امنه یفرض 03وفي المادة الملغى، 

رادة األطراف محدد باألشهر، ووجه إرادة المتعاقدین بأن یتم في فصل أو خالل مدة إل

وتحدد مدة إمهال  في حالة  عدم التسلیم في ،)مثالالثالثي األول من السنة(معینة 

.لنموذج الساري لعقد البیع على التصامیمفقا لالموعد و 

، جعل المشرع 13/4314نفس األمر بالنسبة ألجل التسلیم في المرسوم التنفیذي

بدایة التسلیم للمقتنى من تاریخ التوقیع على عقد البیع على التصامیم وقسم التسلیم إلى 

....جال آ

أن المشتري نقول ، نتهاء من مرحلة إتمام األساسات المحددة بعدد من الشهوراالفعند 

وهكذا مع المرحلة الثانیة المتعلقة بإتمام األشغال الكبرى إلى غایة ، تسلم المرحلة األولى

.لقة بإتمام كافة األشغال مجتمعةالمرحلة الثالثة المتع

وهذا ،أما عن مبلغ وأجل عقوبة التأخیر في التسلیم تحدد عن طریق التنظیم

:تنصالتي 04-11من القانون43المادة من كما یتبین األخیر مازال لم یصدر بعد 

یؤدي كل تأخر یالحظ في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد البیع على التصامیم إلى «

، المرجع البیع،العقود التي تقع على الملكیة،)04(الوسیط ، عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر، -1

.560:، ص294:السابق، ف

.591، 590:، ص307:، فالمرجع نفسه،أنظر-2
.109، ص ، المرجع السابقمحمد حسنین،أنظر-3
.2013لسنة ، 66:عددرج4



مسؤولیة المرقي طبقا للقواعد العامة:الفصل الثاني

105

عقوبات التأخیر التى یتحملها المرقي، ویحدد مبلغ  عقوبة  التأخیر وآجالها وكذا كیفیات 

بدقة، أما في عقد هددحالملغى 93/03، رغم أن القانون .».دفعها عن طریق التنظیم

یوضع أجل  هوأكد أن، حفظ الحق فقد وضع المشرع األجل التقدیري للتسلیم كعنوان 

.یحتسب ابتداء من تاریخ التوقیع على العقد یلتزم به المرقي العقاري

وهو انتقال ، وتجیب المحكمة عن طلب التسلیم متى أجابت عن الطلب األصلي 

یكون امتناع المدین عن التسلیم راجعا إلى توافر حقه في الحبس أو الملكیة، بشرط أن ال 

.1إعماال للدفع بعدم التنفیذ

التسلیم التزام تبعي لاللتزام بنقل الملكیة، فهو ال یعد نشیر أنه في البیع باإلیجارو 

ما یجب إذا قام المتعاقد معه بكل، یتم  قبله وقبل إبرام العقد، ویثبت ذلك بمحضر تسلیم 

.2قانونا

یقدر فیه المتعاقدین سلفا اتفاق ویعرف بأنه :تعریفه:الشرط الجزائيعدم تنفیذ -2

، فالشرط الجزائي 3لتزامه أو تأخر فیهاالتعویض الذي یستحقه الدائن إذا لم ینفذ المدین 

.4تابع اللتزام أصلي ویدور معه وجودا وعدما، ویبقى ببقائه وینقضي بانقضائهلتزام ا

بین یت، فهذا هو االصل كما أو في القانونإذن قد یكون التعویض مقدارا في العقد 

ي هذا النوع والبد من توافر الشروط الالزمة لنشوء الحق فج، .م.ق182في نص المادة 

.من التعویض لیحكم به، وهي أركان المسؤولیة

ؤدي عدم احترام األجل ی...«431-13:من المرسوم التنفیذي رقم06وتنص المادة 

التعاقدي إلى تطبیق عقوبة التأخیر ویتحملها المرقي العقاري حیث یتم حساب مبلغ العقوبة 

.191، ص،  المرجع السابقأنور طلبة-1

.105-01من المرسوم التنفیذي 21المادة ، و 146، ص ، المرجع السابقبوستة إیمان- 2

.179، المرجع السابق، صسیبل جعفر حاجي عمر-3

في ض عن الضرر أحكام التعوی، أشواق دهیميو،296،  المرجع السابق، ص أنور طلبة-4

، 2013یر، عقود ومسؤولیة مدنیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، مذكرة ماجستالمسؤولیة العقدیة

.86، ص2014
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، إذن الشرط الجزائي هو تقدیر إتفاقي »حسب عدد أیام التأخیر التى تمت معاینتها

ج، هدفه جبر الضرر المتوقع حدوثه من جراء عدم .م .ق183للتعویض تطبیقا للمادة 

.فیذ المدین التزامه األصلي أو التأخر فیهتن

ویعد اثراء بال سبب الجمع بین المطالبة بتنفیذ االلتزام األصلي وبین التعویض 

كما هو في ، إال إذا كان الشرط الجزائي مشروطا عن التأخیر في تنفیذ االلتزام ، اإلتفاقي 

او یكون ، 94/58رسوم التنفیذي من الم13و المادة 03المثال المبین في نص المادة 

.1في العقد الواحد قد ترد عدة شروط جزائیةو لمواجهة حالة عدم التنفیذ ، 

لتزام األصلي التنفیذ العیني لالویتقید الشرط الجزائي بشرط أساسي وهو أن یكون 

.ممكنا

فیه للرقابة ، وتخضع المبالغة أن ال یكون مبالغا فیهویشترط في الشرط الجزائي 

لتزام األصلي قد نفذ في جزء أن االو ،ت المدین أن التقدیر كان مفرطافإذا أثب، القضائیة

تفاق مستحق إذا أثبت ، فیجوز للقاضي أن یخفضه وال یكون التعویض المحدد في االمنه

قد و ، ق م ج184وهذا ما جاء في نص المادة ،المدین ان الدائن لم یلحقه أي ضرر

طلب إذا طلب المشتري فسخ العقد و ،ائعج عقد البیع على التصامیم على البنموذهجعل

بد  یحكم القاضي بالفسخ، وال، ف2التعویض المحدد سلفا في النموذج نتیجة إلخالل المرقي

363جاء في نص المادة أو كما ، لذي تحدد قیمته في نموذج العقد یحكم بالتعویض اأن 

.من القانون المدني

قد یلتبس الشرط الجزائي مع الشرط الفاسخ في العقد، فیعد الشرطان ضمانان ولكن 

تها عند الألطراف المتعاقدة، تدعم إلتزاماتهم المتبادلة، وكذلك ضوابط اتفاقیة ینبغي مراع

.181، المرجع السابق صسیبل جعفر حاجي عمر-1

1414رمضان عام 25في المؤرخ-الملغى–94/58:من المرسوم التنفیذي رقم03مادة ال-2

المطبق في مجال الترقیة ، المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم 1994مارس 07:الموافق ل

.العقاریة



مسؤولیة المرقي طبقا للقواعد العامة:الفصل الثاني

107

و أمتناع احالة مثال في "لى فسخ العقد یؤدي إوجودهفالشرط الفاسخ تقدیر التعویض، 

."1قساط المستحقة في مواعیدها الدوریةتأخر المشتري عن دفع اال

وارد في  وه، و 02فقرة 53الضمان في المادة اذجاء به،11/04:وقانون رقم 

قانونمن ال32، أما في حالة حفظ الحق یتم وفقا للمادة البیع على التصامیمعقدنموذج

هذا العقد الملحق في نموذج یه بتعداده في حاالت محددة  التى تم إعادة النص علنفسه ،

.431-13بالمرسوم التنفیذي 

:تعاقديعدم تنفیذ ملحقات إلتزام :ثانیا

على العقد ال یقتصرو ...«،أضافت في فقرتها الثانیةج.م.قمن 107إن المادة 

هو من مستلزماته وفقا للقانون ماأیضا بل یتناول فحسب ، إلزام المتعاقد بما ورد فیه 

تسلیم ملحقات وٕان التزام التسلیم یشمل التزام ،»لتزامالعدالة بحسب طبیعة االوالعرف و 

بقا لما تقضي به طيءستعمال هذا الشكل ما أعد بصفة دائمة الهو ، و 2المبیعيءالش

فمن ملحقات المبیع األوراق والمستندات ، لجهة وقصد المتعاقدینعرف اطبیعة األشیاء و 

كیة وعقود اإلیجار التي یكون من شأنها أن تسري في حق كمستندات المل"المتعلقة به 

صورة من المستندات التي یستبقیها البائع لتضمنها حقوق أخرى غیر حق و، المشتري 

و كذلك بوالص التأمین ألن ،یلحق بالمبیع حقوق االرتفاق التي تكون لهو، المشتري 

.3المشتري خلفا خاصا بالنسبة لهذه البوالص

..93/03من المرسوم التشریعي 10المادة -
1

نماء ، ويءهي من أصل الشو :أجزائه(الذي  یختلف عن الشيءملحقات قد یقع خلط بین -2

وهي لیست من األصل ولكن تتولد عنه منتجات الشئوهو أصل حادث وجد بعد البیع، ويءالش

.)یةبصفة دور يءتتولد من الشلیست من أصل الشيء بل هي يءثمرات الشو ، بصفة عارضة
العقود التي تقع على ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري، أنظر-3

، 2005منشورات حلبي الحقوقیة، ،  بیروت، لبنان،03، ط 04ج ،الملكیة عقد البیع و المقایضة

.583، 582ص ،303ف 
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ستخلص وا،ف.م.قمن 1135المادة ، ج.م.قمن107/02مادة التقابلو 

،فمن مستلزمات عقد المقاولة،1لتزام باإلعالم والنصیحة واألمنالجتهاد الفرنسي منها ااال

عضهم البعض قرر القضاء الفرنسي أن جمیع المتدخلین في عملیة البناء ملزمون تجاه ب

، 2علیه مسؤولیة عقدیة طبقا للقواعد العامةأن كل تقصیر تترتب و ،بااللتزام باإلعالم

معلومة تؤدي إلى إخالله باإلعالم الذي یفترض اإلفصاح للمتعاقد اآلخر بكل یظهر و 

المعروفة متعلقة بالعمل و یعلمه خاصة على الصعوبات الو ،تسهیل التنفیذ وتساعد علیه

.DEJARRYالفرنسیةقضیةالفي و ،لدیه C. Zurich, LUBIN et autres ، فلم 3

بوجود خط أنابیب زیت في ورشة العمل فقام المقاول برفع ، یخبر رب العمل المقاول 

، ر األنبوب وتحطیم تلك الجرافةنفجاالردم في تلك الورشة بواسطة جرافة ثقیلة مما أدى ال

.ب العمل بعدم إعالم المقاول بذلكقررت محكمة النقض الفرنسیة المسؤولیة العقدیة لر و 

یلتزم المرقي العقاري «همن30ةلمادافي و، 04-11قانون رقم في جاءقدو 

بإعالم المقتني بأصل ملكیة األرضیة، ورقم السند العقاري عند االقتضاء ومرجعیات 

47لمادة أما  ا، »رخصة التجزئة، شهادة التهیئة والشبكات وكذا تاریخ ورقم رخصة البناء

صحة البیانات والمعلومات التي ترد في الوثائق یلتزم المرقي بالسهر على «ه تنص من

والقرارات والعقود المقدمة لمقتضیات النشاطات قصد تعزیز عالقاته التجاریة مع المقتنین 

تجاه المشتري بتبلیغه نظام یلتزم المرقي العقاري ه من61طبقا للمادة و ،»المستقبلین

.2013لیة والعقود ،جامعة قسنطینة ،  مقدمة لطلبة المسؤو ، محاضرات غیر منشورةراشد راشد-1
Bull.civ.III، قرار الغرفة المدنیة الثالثة-2 n 125.P96 ، 16/10/1985المؤرخ في ،1985.

، الملتقى 20، مسؤولیة المعماریین ،المداخلة ، ویس فتحيكتاب المؤتمر مداخلة :فيمشار إلیه 

.270الجزائر، ص الوطني حول الترقیة العقاریة في

Cass. 17 mars. D 1969. 532. العمل لتزامات رب ا، عكو فاطمة الزهراءلدى مشار إلیه ، 3-

لمسؤولیة والعقود، كلیة الحقوق، ، تخصص االعلوم القانونیةفي ریماجستفي عقد مقاولة العمل، مذكرة 

.144، ص2005، 2004بن عكنون الجزائر، سنة 
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والمالیة الخاصة به، وكذا األعباء التي وكل البیانات القانونیة والتقنیة،الملكیة المشتركة

.قبل تسلیم البنایةیلتزم بها المقتنون مع تبلیغها لهذا االخیر

وتتطلب منه واجب ،الممارسات التجاریة تفرض علیه الممارسة في إطار الشفافیة ف

یتعرض فیهاكل مخالفة لهذا االلتزام ، و إعالم المقتني باألسعار والتعریفات وشروط البیع

.)11/04من قانون 75و41المواد (المرقي لعقوبات

:لتزام بالضماناتعدم اال :اثالث

لقواعد لتزامات المترتبة طبقا لیخضع المرقي العقاري بصفته بائعا أو مؤجرا لال

، ویضمن العیوب الخفیة )1(العامة في مثل هذه العقود، فیضمن االستحقاق والتعرض

).2(مؤجرابصفته 

للمشتري أو المستأجر، عدم التعرض له یضمن المرقي:ستحقاقاالالتعرض و ضمان :1

:سواء

ع على المرقي التعرض الصادر منه أو من تابعیه بالقیام بأي تحیث یم:شخصیا-أ

نتفاع بالمبیع كلیا أو جزئیا و غیر مباشر یحرمه من االأعمل مادي أو قانوني مباشر 

متناع عن لتزام باالا، فهو 1متنع علیه التعرضاب علیه الضمان عمال بقاعدة من وج

یقع باطال كل شرط یقضي بعدم و ، مؤبدا یكون و نقسام أو التجزئة عمل ال یقبل اال

.ج.م.ق378الضمان طبقا للمادة 

القانوني هذا ، وفي هذا النوع من الضمان یدفع المرقي تعرض الغیر:من الغیر-ب

في ، فعال للغیر حقا وقت البیع أو بعده بفعل المرقيیعوضه إذا ثبت و من جهة 

371المادة ،2ستحقاقهذا ما یسمى بضمان االو حیازته حیازة هادئهنتفاع بالمبیع و اال

هو المرقي  بالدعوى ، الضامن و )المتعرض له(یشترط ان یخطر المنتفع و ج،.م.ق

.من أجل التدخل والرد على اإلدعاءالمرفوعة علیه من الغیر،

.128، ص ،  المرجع السابقمحمد حسنین،راجع في نفس المعنى-
1

.134، ص نفسهالمرجع راجع، - 2
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لكي الخفي وافر شروط في العیبالبد من ت:ضمان العیوب الخفیة وفوات الوصف:2

:من المرقي المؤجر نذكر منهاضمانه یمكن

تحول عیوب التي توجد بالعین المؤجرة و یضمن المرقي المؤجر جمیع ال:أن یكون مؤثرا-أ

العیوب التي جرى العرف ال یضمن و ،  1نتفاع إنقاصا كبیرانتفاع به أو تنقص االدون اال

.ج.م.ق488المادة ،2على التسامح فیها

لیضمنه أن یكون قدیما العیب اإلیجار ال یشترط فيفيفأما عن قدم العیب، -ب

، فباعتبار اإلیجار عقد زمني 3المؤجر یضمن العیب الحادث بعد التسلیمالمرقي، ف

المؤجرة طیلة مدته، بالرغم أن مستمر، فیضمن المرقي االنتفاع الكامل الهادئ بالعین 

هناك من یدعو لضرورة توافر الشرط المتمثل في قدم العیب ذلك أن المؤجر یضمن كل 

العیوب قبل التسلیم على أساس وجود عیوب خفیة، أما العیوب التي تحدث بعد التسلیم 

و یكون المرقي مسؤوال عنها على أساس عدم تنفیذ التزامه بالصیانة المفروضة علیه أ

.4)ج.م.ق479المادة (الترمیمات  طبقا للقواعد العامة 

ال یضمن المؤجر العیوب الظاهرة التي یرضى بها :أما فیما یخص خفاء العیب-ت

عنایة الرجل بو تلك التي كان یمكن أن یتبینها لو فحص العین المؤجرة أالمستأجر، 

فیها، أما تلك التي تحول ، وال یضمن له العیوب التي جرى العرف على التسامح 5العادي

دون االستعمال أو تنقص من هذا االستعمال نقصا محسوسا یضمنها المرقي ما لم یوجد 

العقود ، 01:المجلد،)06(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

الطبعة الثالثة الجدیدة،  بیروت، لبنان منشورات ، اإلیجار والعاریة،التي تقع على االنتفاع بالشيء

.437ص،327ف ،2000حلبي الحقوقیة، 

.439، ص المرجع نفسھ-
.

2

.435،  ص325ف ،المرجع نفسه- 3

دراسة –ب الخفیة في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي نظریة العیو محمد زعموش، راجع -4

.57ص، 2005، 2004، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوقرسالة دكتوراه،–مقارنة 
5- Cass Commercial , 17/10/1977 , G PALAIS

.71، ص1، هامشالمرجع السابق،محمد زعموشمشار إلیه لدى 
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اتفاق على خالف ذلك، ویكون مسؤوال عن الصفات التي تعهد بها صراحة، أما العیوب 

وقت التعاقد ابالنتائج المترتبة عنهو،حقیقي بهاالتي أعلم بها المستأجر، أو كان على علم

.1هما لم یثبت غشال یسأل المرقي المؤجر عنها،ج.م.من ق488تطبیقا لنص المادة 

فسخ الحق في طلبلمستأجروفي حالة وجود العیوب التي یتحقق معها الضمان، ل

وم ، و له أن یقودون اإلخالل بحقه في التعویضو اإلنقاص من بدل اإلیجار أاإلیجار 

،)ج.م.ق489(على المؤجرةظباه، ما لم یشكل نفقة ى نفقة المرقيبإصالح العیب عل

ونفس الحكم إذا ثبت قضائیا للغیر حقا على العین المستأجرة یتناقض مع حق 

.)ج.م.ق484(المشتري

وتبطل االتفاقات المتضمنة اإلعفاء أو التخفیف من الضمان بسبب التعرض 

).ج.م.ق490المادة (القانوني أو عن العیوب التي أخفاها المؤجر غشا 

ن الخطأ العقدي للمرقي یتسم في أنه نستطیع القول أبـــة للمطلــــوكخالص

التي قد ینطبق علیه یط الضوء على أهمها و واكتفینا بتسل، یشمل العدید من الحاالت

تنفیذا معیبا أو لتزامه التعاقدي أو تنفیذه اقد تكون مخالفاته عدم القیام بتنفیذ وضع منها، و 

أو لم یقم بالضمان لتزام تعاقدي التزام تبعي أو ملحقات ا، أو لم ینفذ متأخرا أو جزئیا

.یبرمهاحسب العقود التيلتزاماتهأخطائه  بتنوع اتختلف و 

.84.86:ص.، صالمرجع السابقمحمد زعموش، راجع في نفس المعني،-1
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ركنـــا الضـــرر والعــالقة السببیــة :المطلـــب الثالـــث

:في المسؤولیـــة العقدیــة للمرقــــي العقـــــاري

خطأ عقدي لتقوم مسؤولیة المرقي العقاريإلى جانب ضرورة وجود عقد صحیح و 

.فرع ثانيفي نبحثها عالقة سببیة  ، و فرع أولفي نبحثه بد من وجود ضرر العقدیة، ال

:ررـــلضا:أولــرع الــــــالف

تزام العــن اإلخــالل بــأالــذي ینشــ«یعــرف الضــرر فــي إطــار المســؤولیة العقدیــة بأنــه

القیــام بــااللتزام أو یــربط بــین المتعاقــد المتضــرر مــع آخــر اخــل بــه، فیشــكل عــدم عقــدي

ـــــــــــي ـــــــــــةللتـــــــــــأخر ف ـــــــــــة أو لتنفیـــــــــــذه بصـــــــــــورة جزئی ـــــــــــذ أو لتنفیـــــــــــذه بصـــــــــــورة معیب .1»التنفی

:2یتضمن الضرر في میدان المسؤولیة العقدیة عنصران هما إذن 

الخسارة الناجمة عن الربح نبرز هاتین و ، قدسارة الناجمة عن عدم تنفیذ العالخ

.أنواعه في إطار المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاريلنقطتین من خالل التعرض لشروطه و ا

وهي أن یكون ،المسؤولیةهذهوط في له أربعة شر :العقديشروط الضرر /أوال 

.تعویضه أنه لم یسبقلها شرطا، و یضاف شخصیاالضرر محققا ومتوقعا ومباشرا و 

:بأحد العقود التي یكون طرفا فیهانحاول أن نطبقها على المرقي عند إخالله و 

أي وقع فعال نتیجة لخطأ  یعتبر الضرر محققا إذا كان حاال:أن یكون محققا-1-

بد أن ال ألحد األخطاء التي تعرضنا لها ، فالضرر لكي یمكن تعویضه ال، وٕاتیانه المرقي

فتراضي واألحكام ال احتمالي ضرر ، ألن الضرر االاحتمالیا قد یقع أو قد ال یقعون یك

وقع (ال یعوض إال عن الضرر المحقق فقط، وقد یكون حاال ، إذن 3فتراضتبنى عن اال

، مشار إلیه 300، صمصادر االلتزام،الجزء األول،النظریة العامة لاللتزامات،منذر الفضل-1

یر، عقود ، مذكرة ماجستض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة،أحكام التعویأشواق دهیمي:لدى

.47، ص2014، 2013الحاج لخضر باتنة، ومسؤولیة مدنیة، جامعة 

2
، جامعة لماجستیر غیر منشورة،  محاضرات في المسؤولیة العقدیة مقدمة لطلبة شهادة اراشد راشد-

.2015، 2014نة، قسنطی
.50، ص، المرجع السابقأشواق دهیميأنظر، -3
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هو من (أو مستقبال )وحصل فعال وتحققت عناصره ومظاهره، وتجسدت آثاره على الواقع

).د وقوعهاوتأخرت نتائجه وتأكظهرت أسبابه 

أو بعضها تراخت نتائجه كلها بل المحقق هو الذي قامت أسبابه و أما الضرر المستق

یكون محققا إذا كان تقدیره من القاضي أمرا یسیرا حیث تكون معالمه للمستقبل، و 

.ج.م.قمن 131، المادة 1واضحة

الضرر فعلى النقیض من المسؤولیة الغیر عقدیة یعتد ب:اأن یكون متوقع-2-

11/04من قانون 38ع في المادة ، و كمثال علیه نص المشر المتوقع أثناء إبرام العقد

،  یجب  یجابفي حالة اإلان السعر قابال للمراجعة أم ال و كما یجب ذكر ما إذا ك"...،

، فالمشرع قدر أن المستفید قد یمسه ضررا یكون متوقعا وقت .."ذكر كیفیات المراجعة 

ائدة لفالمشرع حتاط البیوع و هو حالة مراجعة الثمن والنوع من التعاقد في مثل هذا ا

یشار في العقد لهذه و زیادة سعر العقار، بأنُ ینبه و هالمشتري الذي قد یمسه ضرر و 

هو تجاوز السقف المحدد و لهذا وضع سقفا للزیادة ومراجعة الثمن ال ینبغي ان ی،الزیادة

ن سعر مساعدة الدولة عینبغي أن ال یفوق مبلغ الزیادة أربع مرات ،  و %20نسبة 

المرقي بصفته إذا كان البیع مدعوما و ، دج700.000,00لمشتري المتمثل في الممنوح ل

الغش أو الخطأ :وفي حالتین وهما،أل إال عن الضرر المباشر المتوقعمدینا ال یس

ناط المسؤولیة العقدیة هو إرادة ، فمالجسیم یسأل حتى وٕان كان الضرر غیر متوقع

هذا االفتراض بمثابة شرط أو دد مدى الضرر الواجب التعویض عنه، و الطرفین التي تح

la(فالخطأ التدلیسي ، 2اتفاق faute dolosive( و باطالالشرط یجعل هذا من المرقي ،

.3تتحول مسؤولیته إلى تقصیریة

.294ص، ، المرجع السابقعلي فیالليأنظر، -1
.157، ص ، المرجع السابقحسینفرھاد حاتم ، راجع-2

.442، 441، ص 424، 423:ف،، المرجع السابق، محمد شكري سرورأنظر- 3
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لم ا فورا ومباشرة من عدم التنفیذ، والضرر الغیر متوقع هو الضرر وٕان كان ناجم

یر رر الغــهذا الضلتزام أثناء إبرام العقد، و على األقل من طرف المدین باالمتوقعا یكن 

.متوقع ال یمنح الحق في تعویضه

عتبار هو الضرر المباشر عن إن الضرر الذي یؤخذ بعین اال:أن یكون مباشرا-3

لتزام العقدي إذ لم إلخالل بااللنتیجة طبیعیة فالضرر ینبغي أن یكون،عدم تنفیذ العقد 

.ج.م.من ق01فقرة 182لمضرور أن یتوقاه ببذل جهد معقول، المادة ستطاعة اایكن ب

إذن یجب أن تكون هناك عالقة سبب بنتیجة بین الضرر المطالب بالتعویض عنه 

االلتزامات المتفق وٕاخالل المرقي المهني، وهذا االمر یتطلب التأكد ومعرفة نطاق وامتداد 

علیها، وال یكفي وجود عقد بین شخصین لیتمكن أحد الطرفین من إثارة أن هناك إخالال 

.1عقدیا

الضرر القابل للتعویض یشترط فیه أن یمس المتعاقد معه :أن یكون شخصیا-4

.2شخصیا  أو ما یسمى بالضحایا األوائل و الفوریین

:یضاف شرطا آخر وهووفي المسؤولیتین التقصیریة والعقدیة 

و جبر هو ، قق الهدف من المسؤولیة فبمجرد تح:أن ال یكون قد سبق تعویضه-5

یرفع دعوى أخرى ، فلیس للذي تعاقد معه المرقي أن الضرر بالحصول على التعویض

على أساس أنه لیس له للحصول على تعویض، على أساس سبق الفصل في الدعوى، و 

، وقد وقف الفقه عند هذه الفكرة  خاصة إذا یتحصل على تعویضین عن نفس الضررأن

، ففي الحالة هذه فشركة التأمین رور من شركة التأمین على تعویضینتحصل المض

و المخل بإلتزامه المرقي العقاري مسؤول بإعتباره هو، مسؤولة بموجب عقد التأمین 

:رضینالعقدي بأي وجه، فال بد أن نمیز بین ف

الجزائر،بدون عدد طبعة ،،ترجمة العید سعادنه، المسؤولیة المدنیة المهنیة،نظر، فیلیب لوتورنوأ-1

ITCIS édition ،2010،50ص.
في المبحث األول من هذه لمزید من التفصیل نرجع لما سبق توضحه في هذا النوع من الضرر-2

.المذكرة
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حصل ، و )المؤمن له(المسؤول المستأمن إذا كان المرقي العقاري هو-أ-

، فلیس له أن یرجع على المرقي إال إذا كان متضرر على تعویض من شركة التأمینال

.فیرجع على المرقي لتكملة ما تبقى، شركة التأمین غیر كاملتعویض

رقة بین تأمین فینبغي التف،إذا كان المضرور هو المستأمن أي المؤمن له-ب-

:األشخاص واألموال

حیاته ضد الحوادث التي ، كأن یؤمن على أمن المضرور تأمین أشخاصفإذا 

صل على الجمع بین التعویضین أي یححق له أو لخلفه العام،عساها أن تقع له، كان

من التعویضحق عتبار أن ، وال"المرقي"المسؤول و شركة التامینجهتین التعویض من 

، بینما یجد مصدر كتتابشركة التأمین یجد مصدره في عقد التأمین أي األقساط واال

مستقال مصدرا هو طأ الثابت في جانبه ضد المضرور و التعویض من المرقي على الخ

.عن اآلخر

یمكن جمع «:نهأقانون التأمینات على من61الفقرة الثانیة من المادة قد نصت و 

للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ یتوجب على الغیر المسؤول دفعهالتعویض الذي 

.»مین األشخاصأالمكتتبة في ت

كالتامین على منزل ضد حریق، فانه :على الشيءالمضرور تأمین أما إذا أمن 

الحكم أي عدم إمكانیة الجمع بین مبلغ التامین ومبلغ التعویض فال یجوز ال یأخذ نفس

.تعویضین عن ضرر واحد هو الحریقالحصول على

العقدي المادي لضررنوعان من افي الغالب هناك:أنواع الضرر العقدي:اثانی

،و نادرا یظهر نوع ثالث هو ، نبرز ما یمیزهما في إطار المسؤولیة العقدیةالمعنويو

.الضرر الجسماني

حق اإلخالل بفاألول هو ماألدبي ال فرق بین المسؤولیتین فیهافالضرر المادي و 

هي و ، فتصاب ذمته المالیة باألذى 1مصلحة مشروعة  للمتعاقد  ذات قیمة مالیةأو ب

، احتمالیابد أن یكون محققا أي وقع فعال ال الثاني الالشرط األول لهذا الضرر أما شرطه 

.78، ص ، المرجع السابقمحمد صبري السعدي- 1
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هذا ما أكدته و ، إلیها أحیانا فوات الكسبیضاف ، مالیةالتي تكون الشيءویشمل خسارة 

.ج.م.ق182المادة 

ذاتهو ضرر ینجم عن النیل من مصلحة أما الثاني الضرر األدبي أو المعنوي 

،یمس السمعة اإلنسانیة و المكانة اإلجتماعیة والشعور، و طبیعة بسیكولوجیة أو نفسیة 

ر خاصة في المسؤولیة التقصیریة، ، ویظه1هو أمر نادر في هذا النوع من المسؤولیة

مثل هذا الضرر تقویمویعود للقاضي تحدید مدى هذا الضرر وتقدیر التعویض عنه، ف

، فهو وسیلة حق المضرور في التعویض صعوبة ال یصح أن تهدروٕان كان فیه 

124واد المومعنى الضرر في ، 2إرضاء وال یعید الوضع الذي اهتز لحالته الطبیعیة

ج، یقصد به طبقا لقواعد التفسیر كل أنواع الضرر، ومما عرف على .م.قمن131و

الجزائري تبناه القضاء و هذا الضرر التعویض عنالذي أجاز المشرع الجزائري موقف 

182لمادة طبقا لأحكاما كثیرة في موضوع التعویض عن الضرر المعنوي بإصداره 

نصت عن التعویض عن الضرر ، و لم تكن هي المادة االولى التي ج.م.من قمكرر 

.3المعنوي

يیظهر في نوع:نشیر أن هناك  نوع ثالث من الضرر هو الضرر الجسماني 

ینجم عن إصابة الكمال الجسماني ، المسؤولیة المدنیة و یكون نادرا في التعاقدیة

أي اإلنتقاص من القوى الجسدیة له، و ما یرتد عنها على أعماله العادیة بالحد للشخص 

، )یؤدي للعطل الدائم (منها أو جعلها مرهقة أو عسیرة ،و ربما یؤدي به إلى العجز أي 

مالیا و له بعدین أي،)مادي و معنوي (و هذا الضرر یتمیز في أنه ضرر مختلط 

عداه في كل بینا ببل حث االول بعدم ذكره كنوع من الضرر، و قد إكتفینا في المبمعنویا 

یتعلق باألوجاع التي یشعر بها الضحیة كما فقدیمكن أن یشمل أضرار مختلفة نوع  ، و 

بدون عدد طبعة ، مصر ، ، التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث،محمد أحمد عابدین-1

.146ص، 1995ارف اإلسكندریة، منشأة المع

.64، ص، المرجع السابقمصطفى العوجي- 2

.89، 88، ص ، المرجع السابقمحمد صبري السعدي، راجع- 3
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یمكن أن یتعلق باإلكتئاب الذي ینجم عن الحرمان من المتعة و أفراح العیش و یمكن ان 

روح العمیقة التي ال تزول مع الزمن یتعلق بالضرر الجمالي و المثال على ذلك آثار الج

.1و البتر و كل ما یغیر المظهر الجمالي 

:ةـــي العقدیـــة المرقـــة في مسؤولیــكن العالقة السببیر :ـــيرع الثانــالف

لتزام العقدي كالمرقي العقاري الذي أي مدین باالج.م.ق176ألزمت المادة 

لك بدفع تعویض عن الضرر الناجم، ما لم یثبت أو تأخر في ذستحال علیه تنفیذه عینا ا

.سبب ال ید له فیهعن أن استحالة التنفیذ نشأت 

السبب في الخطأ هوالعالقة السببیة في المسؤولیة العقدیة تقتضي أن یكون ف

المفروض أن و ،2لتزام العقديمباشرة لإلخالل باالالضرر نتیجة فوریة و أي الضرر،

فالمدین المرقي هو ، بینهما فال یكلف الدائن المتعاقد معه إثباتهاالعالقة السببیة قائمة 

.3، فیقع عبء اإلثبات علیهادعى أنها غیر موجودةالذي یكلف بنفیها إذا 

یسأل التزامات بتحقیق نتیجة أو غایة، و ي أغلب التزامات المرقي العقاري العقدیة ه

ال یمكنه التذرع ببذل العنایة الالزمة أي ال یستطیع التخلص من ا، و عن عدم تحققه

ولیة إال إذا أثبت السبب األجنبي، أي أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب ال ید له المسؤ 

فیه وقبول الدفع به، وخاصة أن عقود الترقیة العقاریة هي عقود نموذجیة خاصة عقد 

أو البیع باإلیجار،  فكل ما كذلك عقود اإلیجارالبیع على التصامیم وعقد حفظ الحق، و 

كضمانة للبائع في ورد فیها من التزامات  تتصل بالنظام العام، لهذا یعد السبب األجنبي

ذكر ج ، .م.ق127نص المادة حسبالجزائريالمشرع ف، 4عقد بیع المباني قید اإلنشاء

.)محاضرات غیر منشورة(، المرجع السابق، راشد راشد- 1

، 02مجلد ،)01(، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري،أنظر-2

، الطبعة الثالثة الجدیدة،  بیروت، لبنان ، منشورات الحلبي مصادر االلتزام،بوجه عامنظریة االلتزام 

.775ص، 455ف ،2005،الحقوقیة
.774ص،454ف المرجع نفسه،-3
.218، المرجع السابق، سیبل جعفر حاجي عمرأنظر، -4
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خطأ صدر من ،اهرةلسبب األجنبي وهي الحادث المفاجئ، القوة القأربع صور ل

فلم یحدد أن هذه الصور تخص المسؤولیة التقصیریة فحسب ،أو خطأ الغیرالمضرور

ذكرهم على سبیل المثال مما یعني أنها تنتفي بها التعاقدیة كذلك ، و هذه الصور 

وتفسیر ذلك أن هناك صور ،"وهي"كلمة ولم یستعمل )الكاف(باستعمال حرف التشبیه 

إذا ما توفر أن تدخل ضمن مفهوم السبب األجنبي، ر مذكورة یمكن أو وقائع أخرى غی

للقاضي الحق في هذه المادة وتعطي األجنبي وهما السببیة والخارجیة، فیها ركني السبب

ألجنبي، و باعتبار الكالم في السبب ااركنو شرطا فیها اعمال سلطته في اي واقعة یتوافر

السبب األجنبي تشترك فیه المسؤولیتان نحیل لما قلناه سابقا ونبین بعض الجوانب عن 

:صور السبب األجنبي في هذه المسؤولیة كمایلي

الحادث غیر المتوقع "تعرف في إطار المسؤولیة التعاقدیة بأنها :القوة القاهرة-

.1"قد وٕاعفاء المتعاقدین من موجباتهیحول دون تنفیذ العالخارج عن إرادة المتعاقدین، و 

في إطار عتبارعترف المشرع الجزائري للقوة القاهرة بأنها تؤخذ بعین االاقد و 

:من المرسوم التنفیذي رقم06المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري في المادة 

لتعاقدي إلى حترام األجل ااستثناء حاالت القوة القاهرة یؤدي عدم اب«بنصه 13-431

.»..تطبیق عقوبة التأخیر

لتزام التعاقدي ال هذا یعني أنه إذا اعترضت حالة من حاالت القوة القاهرة تنفیذ االو 

.06تطبق عقوبة التأخیر المنصوص علیها في نص المادة 

سؤولیة التعاقدیة للمرقي رع حاالت القوة القاهرة في إطار المیحدد المشو لم یذكرو 

هي مشابهة لحاالت القوة القاهرة ، و 11/04لكن هناك حاالت متفرقة في قانون العقاري، و 

جنبي ، فقد نص ووضح هذا األخیر صور السبب األالعقاري في القانون اإلماراتيطورللم

06من قرار المجلس التنفیذي رقم21دة باعتباره ضمانا للبائع وقد جاء في نص الما

فرهاد حاتم أنظر ، یها في مجال المسؤولیة التقصیریةتعریف للقوة القاهرة منتقد لكونه ال ینطبق عل-1

.203، ص، المرجع السابقحسین



مسؤولیة المرقي طبقا للقواعد العامة:الفصل الثاني

119

بشأن تنظیم السجل 2008لسنة13للقانون رقمباعتماد الالئحة التنفیذیة2010لسنة 

:المطورتعتبر األسباب التالیة خارجة عن إرادة«:إلمارة دبي على أنهالعقاري 

.إذا تم نزع ملكیة األرض التي سیقام علیها المشروع للمنفعة عامة-1

.إذا قامت إحدى الجهات الحكومیة لتجمید المشروع ألسباب إعادة التخطیط-2

.اكتشاف مبان أو حفریات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع-3

جراء تعدیالت على موقع المشروع ترتب علیه تغییر فيإإذا قام المطور الرئیسي ب-4

الفرعيحدود المشروع ومساحته بشكل یؤثر على قیام المطور  بتنفیذ التزاماته                                                                       

1».أیة أسباب أخرى تقدرها المؤسسة-5

من 05أنه وفي الفقرةفالقانون اإلماراتي وٕان ركز على أربعة حاالت بذكرها إال

.قاريلتقدیریة لمؤسسة التنظیم العالمادة أعاله ترك السلطة ا

لم یجمع هذه الحاالت في نص واحد، ولم یقید ن المشرع الجزائري في حین نجد أ

القاضي في إعمال سلطته التقدیریة بجعل حاالت معینة تعرض علیه أنها قوة قاهرة، 

ورة في النص حاالت المذكالذكر في نصوص متفرقة حاالت تشتبه مع ونشیر أن مشرعنا 

من 13علیها المادة الة نزع الملكیة للصالح العام التي نصتح:اإلماراتي نذكر منها

یمكن التصریح بالصالح العام بشأن المشاریع العقاریة حسب طابعها «:11/04قانون 

.»....أو وجهتها /و

هذا ما یستشف من مشروع و كذلك إذا قامت أحد الجهات الحكومیة بتجمید و 

الیمكن تشیید أي ...«ن نفس القانون التي تنص الفقرة الثانیة م05مضمون المادة 

»مشروع عقاري یتناقض مع مضمون مخططات التهیئة و العمران المصادق  علیها

و خطوط خدمات داخل موقع المشروع مبان أو حفریات أكذلك حالة اكتشاف و 

تستثنى من مجال تطبیق هذا القانون كل العملیات «11/04من قانون 07فنجد المادة 

.»لواقعة في حدود المواقع المحفوظةالمتعلقة ببنایات المصنفة كمعالم تاریخیة و تلك ا

اعتباره ضمانا للبائع تم اإلشارة إلى موقف القانون اإلماراتي فیما یخص صور السبب األجنبي ب-1

.226، 225، المرجع السابق، ص سیبل جعفر حاجي عمر:لدى
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ذا تعاقد المرقي مع مشتري مثال في إطار أي عقد من عقود الترقیة العقاریة، فإذا  فإ

حدثت حالة من الحاالت الموضحة، تنتفي مسؤولیة المرقي ألسباب خارجة عن إرادته                                                    

المرقي من المسؤولیة الستحالة تنفیذ الموجب استحالة تامة ال سبیل فالقوة القاهرة تعفي

للتنفیذ الجزئي فیها ،ما لم یكن ممكنا و فیه منفعة للدائن في التنفیذ الجزئي تمكنه من 

، ولكن ال مانع من اتفاق المتعاقدین أن یتحمل 1تحقیق الغایة التي قصدها من العقد

المادة (حدث نتیجة لقوة قاهرة أو حادث فجائي المدین بموجب ضمان الشئ  حتى ولو 

، وللمتعاقدین اإلتفاق في أن یدخل المرقي في نطاق مسؤولیته العقدیة )ج.م.ق178

.2حاالت ال تخضع عادة لوصف القوة القاهرة لكن یقبل بإدخالها ضمن مفهومها

یة على لتقصیر المشار إلیها في المسؤولیة اواألحكام تطبق نفس القواعدو 

خطأ المضرورجراء نتفاء المسؤولیة للسبب األجنبي اخاصة منها مسؤولیته العقدیة و 

من المسؤولیة العقدیة للمرقيكلیا أو جزئیا سببا أجنبیا معفیا كونهأو خطأ الغیر المتعاقد 

، إذا أثبت أن التزامه التعاقديأن ینفي عن نفسه اإلخالل بفله مدین متعاقد ، فبإعتباره 

المتعاقد ترجع كلیة لخطأ ...لتزام أو تأخره فیه أو تنفیذه لجزء منه عدم تنفیذه لهذا اال

جزئیا من المسؤولیة أن خطأ الطرف أو أن یثبت من أجل إعفائه أو خطأ الغیر، ،معه

.وكذلك مع خطأ الغیراآلخر المتعاقد معه قد ساهم مع خطئه في اإلخالل بهذا التنفیذ 

المشتري في دفع أقساط الثمن مما دفع المرقي للتوقف عن مواصلة كأن یتأخر 

األشغال  نظرا لكون هذا المشتري لم یكن الوحید الذي لم یدفع كتأخر صندوق السكن في 

ستغرق خطأ استغراق بحیث إذا تطبق  قواعد االدفع األقساط التي تخص المشترین، و 

.المرقي خطأ المضرور فیكون ملزما بالتعویض

ال  یحكم بالتعویض للمتضرر من جراء اإلخالل :خالصـــــة المطلــــب

ركنیها وهما الضرر والعالقة السببیة، فالبد أن بالرابطة العقدیة مع المرقي إال إذا أثبت

ول من هذا قد بیناها في الفرع األیثبت الضرر وهو على أنواع، ویثبت توافر شروطه و 

.119، ص ، المرجع السابقمصطفى العوجيراجع -1

.118ص،نفسه المرجع - 2
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أهم صورها الضرر و الثاني فدرسنا فیها العالقة السببیة بین الخطأ العقدي و المبحث أما 

.في هذا النوع من المسؤولیة

قد تكون إن مسؤولیة المرقي العقاري مثلما :خالصــــة المبحــث الثانـــي

نها وقد بینا في المطلب األول شروط هذه المسؤولیة وخاصة م:عقدیةقد تكون، تقصیریة

ضرورة وجود عقد صحیح، وتعرفنا بإیجاز عن أهم العقود التي یبرمها المرقي العقاري

البیع اإلیجار و عقد بنوعیه  و عقد البیع بناء على التصمیم(العقود النموذجیة وخاصة منها 

أخطائه وهو بصدد تنفیذ عقوده التي تكون ، أما في المطلب الثاني أبرزنا أهم)باإلیجار

فیذ التزامه التعاقدي أو التأخر فیه أو تنفیذه تنفیذا جزئیا أو معیبا أو عدم تنفیذ إما عدم تن

.التزام تبعي لاللتزام التعاقدي أو ملحقات االلتزام التعاقدي أو الضمانات

وأبرزنا حاالت الضرر والعالقة السببیة فیما یخص مسؤولیته العقدیة، وٕان كانت 

هذه األخیرة لها نفس األحكام المطبقة في مسؤولیته التقصیریة إال أنها هناك اختالفات 

.طفیفة فیما یخص مسؤولیة المرقي العقدیة

ثیق من أجل أن ینفذ وخلصنا أنه ینبغي أن ینسق بشكل جید أمام هیئات التو 

التزاماته  التعاقدیة  وهي بیع العقار المبني على التصامیم بنوعیه أو البیع باإلیجار أو 

.اإلیجار

:أول ــــل  الـــــة الفصــــــخالص

ما كثرة ي،  و قتصاداالجتماعي  و االنیة أحد أركان النظام القانوني و عتبار المسؤولیة المداب

ككل ستقرار له، و ٕارساء االمجال معین إال محاولة لتنظیمه و إصدار التشریعات في

إطار مسؤولیته التقصیریة، شخص فالمرقي العقاري ملزم بعدم اإلضرار باآلخرین في 

كذلك  والمحافظة علیها و ،بتوافر الشروط المطلوبة في شخصهخاصة ما یتعلقو 

لتزام بما تعهد به طبقا للمرسوم التنفیذي ، واالمناط به من مهامسیق في كل ما هو بالتن

المسؤولیات المهنیة للمرقير الشروط الذي یحدد االلتزامات و المتضمن دفت12-85

.انیین المخاطب بها كما یجب قانونتطبیق القواالعقاري،  و 

ضامن، فهو ملزم كذلك الالمؤجر و باإلضافة إلى ذلك رأینا أنه البائع الباني و 

المحددة في العقود النموذجیة  لتزامات العقدیة الملقاة على عاتقه بالشروط القانونیةباال
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أو محل كل إخالل منه في هذا اإلطار یثیر مسؤولیته العقدیة أیا كان البیع لسكنو 

أو على أي صیغة كانت سواء كان العقد بیع على التصامیم ، وبأي كیفیة، و ...تجاري 

.حتى نموذج نظام الملكیة المشتركةأو ، أو عقد إیجارالحق أو بیع باإلیجارحفظ 

العقدیة أو التقصیریة البد أن تستوفي أركانها كاملةفأي من المسؤولیتین سواء

عالقة ي محددة طبقا للقواعد العامة خطأ، ضرر و كما هج، .م.من ق124طبقا للمادة 

ه المسؤولیة سبب األجنبي الذي ینفي إثبات وجود صورة منلم یعترضها ال، سببیة بینهما

.نفیا تاما أو جزئیا

امه بالتعویض سواء كان عینیا أو ثبوت قیام مسؤولیته المدنیة یترتب عنها إلز و 

یخضع القاضي في تقدیره لعدة ما لحق من خسارة و ما فات من كسب، و یشمل بمقابل و 

.ناألركاوقد دمجنا هذه اآلثار فيضوابط 
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اريـــي العقــمسؤولیة المرق:يــل الثانـــالفصــ

:ةـــد الخاصـــلقواعلا ــطبق

العامةللقواعدالعقاريالمرقيإخضاععلىالجزائريالمشرعیقتصرلم

للمقدمینالضماناتزیادةأجلمنمسؤولیته،نطاقیوسعأنشاءبلالمدنیة،للمسؤولیة

.المسؤولیةمنخاصةلقواعدتخضعفجعلهامعه،التعاملعلى

"العشریةالمعماریین التي تسمى لمسؤولیةفأخضعه  la responsabilité

décinnale"خاصلنظام عقابيیخضعهأنالمشرعقدرقدو ،)أولمبحث(فينتناولها

.)مبحث ثاني(نتناولها في جزائیة مما نتج عنه تحمله لمسؤولیة ، به

:ولاأل ثـلمبحا

:)الخاصالضمان(العقارييـللمرقالعشریةةـالمسؤولی

شهادة غیر أن الحیازة و ..«11/04قانون من 26ة من المادة نص الفقرة الثالثت

»..ي قد یتعرض إلیها المرقي العقاري،التالمسؤولیة العشریةالمطابقة ال تعفیان من 

laالخاصالضمانأوالعشریة،المسؤولیةذن إ garante spéciale قد یتعرض له

لموضوعثانيمطلبفينأتيثمأول،مطلبفيلهنأتي،یسأل عنه و المرقي العقاري

.المسؤولیةهذهأشخاصعنفیهنتكلمالثالثالمطلبأماالضمان،هذا

:أولـالبـالمطل

ـــةریـالعشالمسؤولیةومـمفه

فينتناوله اه و معنیقتضي تحدید مفهوم هذه المسؤولیة أو هذا الضمان تحدید 

).الفرع الثالث(تعداد خصائصه و )الفرع الثاني(طبیعته القانونیة نبینو ، )الفرع األول(
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ريـان العشـى الضمـد معنــتحدی:أولـــرع الـــالف

نبحث بإیجاز و ،اوالفي )الضمان العشري(المسؤولیة العشریة عریف تنتناول 

.اثانییخضع لها المرقي العقاري في أخرى ضمانات خاصة 

لهذه المسؤولیةمن خالل بحثنا عثرنا على العدید من التعاریف الفقهیة :عریفهــات:والأ

شراح القانون من تعاریف لها مأخوذة عن الدكتور محمد شكري سرورهأوردختارنا ما إ

:1العام

سؤولیة الحقة على العقد أنشأها القانون بین أشخاص إرتبطوا بعقد م:ODENTتعریف

.بعد، أو بین خلف هؤالء األشخاصنفذ فیما

، أیة هي نظاما قانونیا مستقال وأصیال، ال یتبع مباشرة وكلیة:GABOLDEتعریف 

وال یصف بالالحق على العقد مسؤولیتهم العشریة بل (طائفة من األنظمة القانونیة

).إلتزاماتهم

:المرقي العقاريیلزم بها أخرى ُ خاصة ضمانات :اثانی

، وانیین الترقیة العقاریةقلضمانات أخرى خاصة جاءت بهاالمرقي العقاري یخضع

سنة أو تظهر خالل فترة وجیزة و ، الحق من الّنص عن الضمان العشريقننت في وقت

تتغطیوضعت من أجل منها من و ، ل من تلك التي تخص الضمان العشريسنتین أي أق

من ووضعت أخرى ،)أ(اإلنجازألشغالالجیدالتنفیذأي األقل خطورة وتأثیراالعیوب 

.)ب(األمالك المشتركةضمان إدارة أو األمر بإدارةأجل 

أمرانضمانبهیقصد:)ضمان حسن التنفیذ(اإلنجازشغالألالجیدالتنفیذضمان-أ

:زالتجهیعناصرسیرحسنأو/واإلنجازحسن

، دراسة مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشئات الثابتة األخرى، محمد شكري سرورأنظر، -1

.282، ص 258:فقرة،1985دار الفكر العربي، القاهرة، بدون رقم طبعة،مقارنة،
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المرســوممــن14المــادةبموجــبالعقاریــةالترقیــةفــيتشــریعیاالضــمانهــذاقــررتو قــد -

مـــنالبنایـــةمـــنجـــزءأوالبنایـــةملكیـــةحیـــازةتـــتمال«:مـــایليكالملغـــى93/03التشـــریعي

المطابقــةوشـهادةالملكیـةلحیــازةلـیسأنـهغیـر...المطابقـةشــهادةتسـلیمبعـدإالالمشـتري

التـــيالمنشـــأةإنجـــازحســـنضـــمانمـــنوالالمســـتحقةالمدنیـــةالمســـؤولیةمـــنإعفـــائيأثـــر

1.»واحـدةسـنةأجـلخاللالعقاریةالترقیةفيتعاملمالبهایلتزم

اآلجــالأعــاله،10و09المــادتینفــيالمــذكورالعقــدیحــدد«تــنصمنــه15المــادةو 

2.»البنایةتجهیزعناصرسیرحسنأو/والظاهرةالعیوبإصالحلتنفیذالضروریة

.11/04قانونفينیالضماننیهذعلىالنصوأعادأكدالمشرعإن

تنفیذيبالمرسومالملحقعقد البیع على التصامیم نموذجما في علیهنصوقد

، ألشغاللالجیدالتنفیذیضمن البائع «:یليكما18/12/2013:فيالمؤرخ13-431

عناصرسیرحسنأو/والبناءعیوبإصالحقصدیلتزم بتنفیذ األشغال الضروریة و 

إن هذا ،بتداءا من إخطاره من طرف المكتتبیوما إ(..)....في أجل البنایةتجهیزات

متعلق سنة إبتداءا من تاریخ الحیازة كما هو محدد في اإلجراء ال...الضمان صالح لمدة 

ألشغال البناء الضروریة فإلتزام المرقي یكون التنفیذ الجید، »..بالحیازة المبین أعاله 

انإلتزامماوه،اضحو بشكلالمشرعمایحددهلم،)أو/و(بإستعمالهالذي یتفرع لضمانان 

.الذكرالسالفةالموادنصوصفيیتوضحكماقانونیان

ضمانسمتو،11/04قانونمن26المادةمناألخیرةللفقرةمطابقةالمادةهذهجاءتوقد-1

سمتهالفرنسيالمدنيالقانونوفي،"اإلنجازألشغالالكاملاإلنهاءضمان"بالمنشأةإنجازحسن

األكمــــــــــلالوجهعلىاألعمالإتمامبضمان،04/01/1978بالقانونمستحدثة06-1792المادة

de parfait achievement
لتنفیذالضروریةاآلجالسمتو،11/04قانونمن44المادةفيالواردالمضموننفسلھا-2

لضروریةااألشغالتنفیذآجالب.البنایةتجهیزعناصرسیرحسنأو/والظاهرةالعیوبإصالح

.البنایةتجهیزعناصرسیرحسنأو/والبناءعیوبإلصالح
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طریقنعالمشتريأوالمكتتبإلیهأشارخللكلیشمل:اإلنجازحسنضمان*

لمالذيررللضبالنسبةكتابيإخطارطریقعنأو،التسلیممحضرفيالتحفظات

،1العقدفيالمذكورةللمواصفاتمطابقةعدمكلیشملوالتسلیم،بعدإالیظهر

المؤرخ،12:رقمقانونالبالمضافة،ف.م.قمن06-1792المــادةفيجاءماهذاو 

04/01/1978.2:في

عندسواءاالمعاینللخللالفوريو والسریعالعینياإلصالحأهدافهأهممنو 

قدعإطارفيالمشرعهیلقیو،لهاإلشارةتملما،3لهالتالیةالسنةفيأوالتسلیم

المرقيهوو (العملربتجاهالضمانهذاغطیهیبمامدینافیكون:المقاولعلىالمقاولة

المؤرخ،91/4344التنفیذيالمرسومصدورمنذبهالعملیعودو ،بهالدائن)العقاري

نهیقنتأعادبلالمشرعیلغیهلمالضمانهذاأنأعلمناقدو الملغى،1991نوفمبر9في

ثمنمن%5مبلغالعملربیستبقيأنمفادهو ،العمومیةلصفقاتاتشریعاتفي

وبعد،السنةمدةإنتهاءغایةإلىالمقاولمنالمؤقتالتسلمتاریخمنإبتداءالصفقة

ماعلىالمقاولیحصلللعملالنهائيالتسلمعندبتحفظاتعنهاالمنوهالعیوبإصالح

.المذكورةالنسبةمنلهتبقى

محضرإبراممنإبتداءوذلك،المرقيعاتقعلىالعقاریةالترقیةبیوعإطارفيیلقیهو –

.التصامیمعلىالبیوعإطارفيلیمالتسوالحیازة

.233:، المرجع السابق، صعقد البیع على التصامیم،عیاشي شعبان،راجع-1

بنظامیعملكانعندما1948سنةالموضوعةالنموذجیةالعقودمنالضمانهذاأخذوقد-2

ém2,la,راجعالتسلیمإزدواجیة responsabilité du constructeurs,castonalbert

édition du moniteur, 1979, N0 132 p 85
.242، ص ، المرجع السابقریمان حسینةراجع أهداف ضمان حسن التنفیذ لدى-3

.13/11/1991:ـ الموافق لـه1412جمادى األولى عام 06، المؤرخة 57:العددر.ج-4
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العیوبوالبأكملهالعقارالضمانهذایغطيال:التجهیزعناصرسیرحسنضمان*

ناءبيفو التكوینعناصردونالتجهیزعناصرعلىیقتصرلكنو ،برمتهااألضرارو 

تلكهيأو،تلفدونالفصلأوللفكقابلةالعناصرهذهتكونو،1المنشئاتدونفقط

،أجزائهاحدىإأوالبنایةمعلإلنفصالقابلغیرواحداجسماتشكلالالتيالعناصر

وظیفتهاآلداءالعناصرهذهصالحیةعدمشكلفيتظهریغطیهاالتياألضرارو 

،الضمانهذامنفتخرجالمبنىسالمةتهدیدإلىتؤديلمما،المطلوبةبالكفاءة

األمرمن181المادةلنصالمخالفةمفهوممنالشرطهذاالجزائريالقانونفيیستنتجو 

المخلةاألضرارأیضاالعشريالضمانیغطي«:تنصالتيبالتأمیناتالمتعلق95/07

منیتجزءالجزءالعناصرهذهتكونعندمامابنایةبتجهیزالخاصةالعناصربصالبة

لهذهالمخالفةفبمفهوم،»..ةوالتغطیواإلحاطةالهیاكلاألساسووضعالتهیئةمنجزات

معتلف،دونللفكالقابلةالتجهیزصرعناالعشريالضمانأحكامعنیخرجأنهالمادة

.التجهیزعناصرسیرحسنلضمانفتخضعالبناءأجزاءأحد

العینيباإلصالحتعاقدیةعالقةعنناتجقانونيإلتزامهو:اإلصالحیحدثكیف-

كفاءتهاعدمأثبتتالتيالتجهیزعناصروأعنصروٕاستبدالإصالحوأالمعاین،للخلل

كانالتيللحالةمطابقاالعملإعادةبهدفقانونا،علیهاالمنصوصللشروططبقا،

یتمثلالتيالعیوبمنخالیا،2"التسلمعندعلیهایكونأنینبغيأوعلیهایكونأنیجب

اإلصالحبعدماإلمتناعهوواإلخاللالتنظیم،والتنسیقوالترتیبعدم:فيمظهرها

.یجبماوٕاستبدالإصالحأوالمعاین،للخللالعیني

الضمانمدةسریانمنهبدأیذيالتاریخال،المشرعیوضحلمٕانو :امعواهدو مدتهما-

التنفیذيالمرسوممن15المادةفيلهالمحالالنموذجمنیستشفو –"السنة"أي

.229:، المرجع السابق، صعقد البیع على التصامیم،عیاشي شعبان،راجع-1

.1024ص،المرجع السابق ،یسینحسینالرزاقعبد-2
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كذلكو التسلیمیوممنإبتداءواحدةسنةهيمدتهماجعلالمشرعأن،الملغى93/03

بینیلمو األطراف،بإتفاقتكوناإلصالحآجاللكـن،11/04قانونمن26المادة

بینولیسيالمشتر و البائعبینالتسلیملحظةمندأتب،المدةهذهبدایةلحظةالمشرع

أوالوقفیقبالنالتقادممددلیساووطسقمددوهما،العملوربالمقاول

یوسعأنرادأالمشرعأنیفهمو ،واحدآنفيالضماندعوىو ضمانمددماأنه،و اإلنقطاع

أنهإال،1ماموضوعهیكونالعشریةالمسؤولیةإطارعنیخرجماكلویجعلمافیه

نصفقد،منهماالحدأوفتهمالمخاعلىتفاقاإلیجوزفالالعامبالنظامیتعلقانجعلهما

یهدفالعقدمنبندكلمكتوبوغیرباطالیعد...«11/04قانونمن45المادةفي

».القانونهذاأحكامفيعلیهاالمنصوصالضماناتأوالمسؤولیةحصرأوإقصاءإلى

.)الملغى93/03التشریعيالمرسوممن18المادة(

قدو ،العشريكالضمانلتأمینلهماخضوعإجباریةعلىالنصعلىالقانونیأتيولم-

لإلنتقالالتقنیةالرقابةهیئةمنحتىیطلبأنویستطیع،قضائيمحضرلالمشتريیلجأ

.باإلصالحرقيالمطالبیعلیهبناءاو،الضرریثبتمحضرلهوتحریرمعه

من قانون 62جاءت المادة :األمالك المشتركةضمان إدارة أو األمر بإدارة-ب

یلتزم المرقي العقاري بضمان «:د یلتزم به المرقي العقاري بنصهابضمان جدی11/04

جزء األخیر من البنایة لإدارة أو األمر بضمان إدارة األمالك لمدة سنتین من تاریخ بیع ا

فیعمل خالل المدة المذكورة على تنظیم تحویل هذه اإلدارة إلى األجهزة المنبثقة،المعنیة

من 29و32جاءت المادة و ، »لمقتنیین أو األشخاص المعینین من طرفهم امن

.مؤكدة على هذا اإللتزام الذي یتعهد به المرقي12/85المرسوم التنفیذي 

شرع ما یبرره ووجد هذا اإلتجاه للمصراحة المرقي العقاري بهذا اإللتزام،وص النصتفحّمل

خلق فیقوم بتأسیس و ذلك أن بقاء زمام هذا األمر في ید المرقي هو األنسب ، في الواقع

.95/07:رقممن قانون التأمینات181المادة -1
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ة حتى یر هذه الملكیالقواعد التي تسّ م من ظهور أول مقتني لغایة إرساء هذا النظابوادر 

التي عكست )ةـقانونیة ومادی(وذلك نظرا للعدید من األسباب ، بعد بیع الجزء األخیر

، نظرا لعدم و تدني األمالك المشتركة مظهرا ومكسبا، 1المظاهر الغیر مرغوب فیها 

، 2تشریعفكان آخر یرها غو خلق العداوة بین الجیران ن مما ینتج الصیانة أو التلف أو

، الذي یحدد نموذج نظام الملكیة 04/03/2014:المؤرخ في، 14/99المرسوم التنفیذي 

ة صاحب أول مالك و المرقي بإعتبارو ،3المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاری

لمدة في التسییریستمرو فیبقي شریكا كل البیع بإكماله التي ینزاح عنها تدریجیا األغلبیة 

المشروع وٕان كان هذا أمرا معقوال إذا تم بیع كل ما في ،عامین بعد بیع الجزء األخیر

تصل قد لمدد طویلة الجزء األخیربیع خاصة إذا تعذرالمنجز و لكن ال یتصور و 

اریعه المنجزة طیلة وماذا لو حدث معه نفس األمر بالنسبة لكل مش، لعشرات السنیین

.مساره المهني

:، العددمجلة المحكمة العلیا،)اءة ألحكام إدارة وتسییرالملكیة المشتركةقر (، زروتي الطیب، راجع-1

.362:، ص، المرجع السابقسهام مسكر، وأنظر 85، 84ص ،2014األول 

المرسوم الرئاسي ، و )772إلى743(المواد أحكام القانون المدني:نظمت الملكیة المشتركة ب-2

، 29/01/1983:المؤرخ في01-83القانون،23/10/1976:المؤرخ في76/146:رقم

ومرسومه 93/03:، والمرسوم التشریعي12/01/1983:، المؤرخ83/666:رقمالمرسومو 

:المؤرخ في97/154مرسوم التنفیذي ال، و 07/03/1994:المؤرخ في94/50المرسوم ،التنفیذي

المحدد 04/02/1998:قاریة، والقرار المؤرخ فيالخاص بإدارة األمالك العو 10/05/1997

تمم بالقرار عدل و (بإدارة األمالك العقاریة قائماللمقاییس المؤهالت المهنیة لممارسة مهنة 

الساري وهو من  المراسیم 14/99یر منها سابقیه لغایة المرسوم ، وألغى وعدل الكث)25/09/1999

.11/04التنفیذیة للقانون 

1404صفر عام 07:المؤرخ في666-83منھ المرسوم 07ھذا المرسوم ألغى بنص المادة -3

ید العمارات الجماعیة یالذي یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتش12/11/1983الموافق ل 

.لمعدل والمتمما
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أما بعد ،أمر إختیاري بالنسبة لهتسییر الملكیة المشتركة فكانت إدارة و 

هذا الخصوصأصبح إجباري وخاصة أنه یتولى مسؤولیة التنسیق في، 11/04القانون

.)منه17المادة (

یقع على المرقي العقاري إلتزامین إعداد نظام الملكیة 61و60طبقا لنصي المادتین و 

.مر بضمان إدارة االمالك العقاریةو األأالمشتركة واإللتزام 

إعداد هذا النظام و یلزم به بیتولي المرقي المبادرة :إعداد نظام الملكیة المشتركة-•

ما لم ،14/99المرفق بالمرسوم التنفیذي وفقا للنموذجیكونو ، ل شخص مالكذلك أنه أو 

:المؤرخة في3939:رقمالتعلیمة في،كما وردیكن خاضعا للجهاز القانوني القدیم

أحكام جدیدة ومنها إستحدث 11/04فقانون ،الصادرة عن وزارة المالیة14/4/2015

محالت ضروریة إلدارة األمالك ة تخصیص بعنوان األجزاء المشتركإلزام المرقي بإنجاز و 

قبل ذ اإلنطالق في إنجاز المشروع، و هذا النظام أصبح ضروریا منو ،كذا مسكن البوابو 

م به الذي یلز )الجدول أو البیان الوصفي للتقسیم(ع ألنه أصبح یتضمن الجانب التقني البی

هو إلتزام بتحقیق ٕالتزامه فیما یخص هذا الجانب و ،المرقي خالل فترة التنفیذ ویراقب علیه

كل البد أن تحدد األجزاء المشتركة والخاصة وعدد الحصص والمساحات و فنتیجة 

افق و المت الضروریة المحددة في الوثائق والمخططات المنجزة من المختصین و المعلوما

أجهزة الملكیة المشتركة ء و هو العالقات بین الشركاثم یأتي الجانب اآلخر منه و علیها،

أي یبذل ما بوسعه ،1إلتزام ببذل عنایةذا األخیر ، فهاألجزاءولمنذ بدایة بیع أفیتحمله 

.أضطلعت بمهامهاالتي تكون قد تأسست و ألجهزةه لنقلفي حسن التسییر لغایة 

للبنایات المباعة لمدة سنتین التسییر المؤقت للملكیة المشتركةااللتزام بضمان -•

.جموع العقاري أو األمر بضمان ذلكبعد بیع القسم األخیر المكون للبنایة أو الم)2(

.258، ص، المرجع السابقریمان حسینة، راجع-1



المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصةمسؤولیة :الفصل الثاني 

131

هو ذلك الضمان و :سیر عناصر تجهیزاتهاعریف ضمان إدارة األمالك المنجزة، و ت-

یم انونیة في اإللتزام بحسن تنظالذي مفاده قیام المرقي العقاري بتحمل مسؤولیته الق

سیما تغطیة االضرار لضروریة إلدارة األمالك العقاریة، الاألجهزة ادوات و تسییر األو 

التي تمس بالعناصر التجهیزیة التي تقبل اإلنفصال عن البناء بحیث تبقى صالحة 

و أي جزء منها خالل مدة الضمان أ، ل لكل شاغلي أو مقتني كل البنایةلإلستعما

.11/041القانون من 62ة دة بسنتین بموجب نص المادالمحد

یحدده بشكل صحیح یفرض هذا النظام بكل جوانبه و ،هذا المحترفیستنتج أنو 

، اإلدارة أو الصیانة هذا من جهةالتسییر أو ةمزیال كل غموض أو إلتباس حول كیفی

و أ/ى عاتق جماعة الشركاء في الملك ویتحمل األعباء التي تقع علمن جهة أخرى و 

.له بإعتباره شریكا في الملكالشاغلین 

قسم المشرع هذه األعباء و تمویلها و دفعها إلى صنفین، فأثناء  فترة التسییر و

اإلنتقالي یتحمل المرقي العقاري ، بصفته  مشارك مع كل الشركاء فیه، اعباء كل 

صنف،  المستحقات المالیة و النفقات الالزمة و الضرائب و غیرها و هي مذكورة 

.محصریا في المرسو 

اجمة عن الملكیة المشتركة نقدا إزاء الجمعیة بدفع جمیع الدیون النیبقى ملزما و 

كان األمر یتعلق بدفع الرصید وبالدفع واجبة اآلداء من تاریخ إنتقال الملكیة سواءو 

.یجار وكذلك التأمینات المطلوبةمراعاة ما یتطلبه البیع و اإلالنهائي، و 

تنظیم تحویل أو هوو تبعي إلتزاما آخرا ، كما یشمل ضمان إدارة األمالك ایضا 

دارة أو األجهزة المنبثقة إنتقال سلطة إدارة عناصر تجهیزات البنایة محل الضمان إلى اإل

إلستالم النهائي للمشروع العقاري، ، الضمانات في الترقیة العقاریة بعد اأحمد دغیش، أنظر-1

المنظم من –اآلفاق الواقع و –، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر المداخلة العاشرة

.152،153ص ، 2012سنة ، قبل جامعة قاصدي مرباح، مطبعة جامعة ورقلة
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لكن و ذلك خالل مدة الضمانغلین المستفیدین من تلك البنایات، و مالك او الشاعن ال

:هاكیف یتم نقل

الشكال الملقاة على عاتق المرقي العقاري طبقا لاإلنتقالي تنتهي فترة التسییر عندما 

طلب أغلبیة الشركاء في الملك الذین یتم إستدعاؤهم -:المنصوص علیه قانونا وهي

.بطلب موقع قانونا من المتصرف-ة مسبقا إلى الجمعیة العام

تبعا ..لیة والمحاسبیة التي تم إعدادهایحول المرقي البائع كل الحسابات الما-

.وقع من طرفه بمعیة متصرف الملكیةلمحضر تسلیم الم

:ةـة العشریــة المسؤولیـــطبیع:يــرع الثانــالف

مدة الضمان هل هي عقدیة أوفي ولكن هل مسؤولیة المرقي بعد التسلیم و 

؟بالضمانلإللتزام تقصیریة  أم هي تطبیق خاص للنظریة العامة

:آراء و هيعرض لثالثة تن:اآلراء في تكییف هذه المسؤولیةإختالف :أوال

:هناك من  یرى أن المسؤولیة العشریة هي مسؤولیة تقصیریة-1

العلیا بالنص قانونا علیها، فالمسؤولیة في فالتزام المرقي العقاري مصدره إرادة المشرع 

.1سندها نص إستثنائي غیر مألوف في القواعد العامة ،قانونیة إستثنائیة، هذه الحالة

یرى أصحاب هذا اإلتجاه :هي تطبیق عادي للقواعد العامة للمسؤولیة العقدیة-2

فیها محل إلتزام المدینالتي یكون ،)أو البیع على التصامیمعقد المقاولة(العقودبأن 

مرحلة التحقق من فاعلیة أو جودة مرحلة تنفیذ اإللتزام، و ،القیام بعمل تتضمن مرحلتین

یعول فیها على اللحظة التي یكون المشید قد ، للعقدإمتداد تعد هذه األخیرة و ،هذا التنفیذ

ال على اللحظة التي یتحقق ،خالف إلتزام عقدي كان یجب أن ینفذه على شكل صحیح

.2فیها الضرر

.273، ص248:فقرة،المرجع السابق، محمد شكري سرورأنظر، -1
.277ص، 252:فقرة، المرجع نفسه-2
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:تطبیق خاص للنظریة العامة لإللتزام بالضمانالمسؤولیة العشریة هي –3

، لضمان النتائج العملیة  لضمان یضاف في بعض عقود المعاوضةاإللتزام با

تحقق في حالة عدم یكفل له في آن واحد تعویضا للضررو ،للدائن للتنفیذ العادي لإلتفاق

یصعب علیه و ، تنطوى على غرر والمخاطرةأو كون األعمال النتائج المرجوة من العمل

.، لذلك یضاف في عقود الترقیة العقاریة1عمال في هذه اللحظةتقریر مدى جودة األ

محكمة النقض المصریة نرجح رأي و :الرأي الراجح في تكییف هذه المسؤولیة:ثانیا

عقدیة ثابتة بنص القانون لكل عقد مقاولة على البناء لتي إعتبرت طبیعة هذه المسؤولیة ا

في العقد كمسؤولیة البائع عن العیوب سواءا تم النص علیها او لم یتم النص علیها

إنقسم إلى لكن و ،3محمد شكري سرورلدكتور غالب الفقه كما أكده ارأي وهو،2الخفیة

وخرواآل،مجرد تطبیق عادي للنظریة العامة للمسؤولیة العقدیةقسمین احدهما یرى بأنه 

النظر للطابع الخاص بخاص قانونيإعتبره ضمان إستثنائي خاضع لتنظیم الراجح 

.4تقوم على أساس عقد أسئ تنفیذهو لها،ولإلشكالیات التي تطرحها 

:ة ـة العشریــص المسؤولیــخصائ-:ث ــرع الثالــلفا

المشـــیدین المحـــددین قانونـــا زائـــري فـــي إخضـــاع المرقـــي العقـــاري و الجشـــدد المشـــرع 

:یليرات نوجزها في ماللضمان العشري لعدة إعتبا

.279،281:صص،256، 255:ف،المرجع السابق، محمد شكري سرور،أنظر-1

مقاولي البناء في القانون المدني الجزائري ، الضمان العشري لمهندسي و شعبانعیاشي وارد  لدى -2

1989،وق والعلوم اإلداریة  جامعة قسنطینةمعهد الحق،یر، فرع  العقود والمسؤولیةمذكرة  ماجست

.149ص
.283ص،258:فقرة، المرجع السابق، محمد شكري سرور-3

.149،150ص، المرجع السابق،عیاشي شعبان،أنظر-4



المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصةمسؤولیة :الفصل الثاني 

134

/مدة الضمان العشري بالنظام العامإرتباط /1

یكــون بــاطال كــل شــرط یقصــد بــه إعفــاء المهنــدس «:ج.م.قمــن556تــنص المــادة 

11/04مــن قــانون 45تــأتي المــادة و ، »المعمــاري أو المقــاول مــن الضــمان أو الحــد منــه 

فــال یجــوز اإلتفـــاق ، 1ذا طبیعــة آمــرة جعــل المشــرع هــذا الضــمانإذن ،فــي نفــس ســیاقها 

أي عقـــدالبیـــع علـــى التصـــامیم أو مقـــدما علـــى وضـــع أي شـــرط ســـواء فـــي عقـــد المقاولـــة أو 

، یفیــد التخفیــف أو الحــد مــن الضــمان أو التنــازل مقــدما عــن دعــوى الضــمان،امــحــق لهال

.تقـــــع هـــــذه اإلتفاقـــــات باطلـــــة لمخالفتهـــــا للنظـــــام العـــــامتنـــــازال عـــــن الضـــــمان و ویعـــــد ذلـــــك 

فهــو ال یعــد مــن النظــام العــام  ،ن فــي العقــود طبقــا للقواعــد العامــةء علــى الضــماهــذا إســتثناو 

384المــــادة ، فلألطــــراف اإلتفــــاق علــــى الحــــد أو التخفیــــف مــــن الضــــمان أو حتــــى إســــقاطه

نقصــا منــه أو أن یســقطا هــذا و أن یأیجــوز للمتعاقــدین بإتفــاق خــاص أن یزیــدا فــي الضــمان «:ج.م.ق

، غیــر أن كــل شــرط یســـقط الضــمان أو ینقصــه یقــع بــاطال إذا تعمـــد البــائع إخفــاء العیــب فـــي الضــمان

.»المبیع غشا منه

10مثل عقد المقاولة تماما فنجد أن عقد البیع بناء على التصامیم في المادة و 

لو واحد من ال یتسامح المشرع في إسقاط و ، الملغى93/03من المرسوم التشریعي 

یجب ان «، بیع على التصامیم بنصهاالضمانات المنصوص علیها في نموذج عقد ال

تحت طائلة ، لذي یحدد نموذجه عن طریق التنظیمیشتمل عقد البیع بناء على التصامیم ا

یمكن أن یستكمل العقد و :...، على ما یأتي، زیادة على الصیغ المعتادةالبطالن

دون أن تقل ص تراه األطراف ضروریا، النموذجي من جهة أخرى بأي بند آخر خا

التعاقدیة على أي حال عن تلك التي ینص علیها العقد النموذجي كما هو الضمانات

، فنالحظ أنه ال یمكن أن یخفف أو یسقط المرقي العقاري»محدد عن طریق التنظیم

، تعیب المباني،جرائم البناء، أنواع المسؤولیة،المسؤولیة المعماریة، محمد حسین منصورأنظر، -1

الفكر اإلسكندریة، مصر، داربدون عدد طبعة، ،الحوادث أثناء وبعد التشیید، التصدع واإلنهیار

.181ص ، 2006الجامعي، 
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هوفالغیر منصوص علیها تلك أما ، المنصوص علیها في العقد النموذجيمن الضمانات 

.1طراف العقد بإضافة  ضمانات أخرىألیتسامح

ا حر في أن یتنازل عن حقه كلیفصاحب الحق فیه ، ما إذا ظهر سبب الضمان أ

ال و ، لتمسك بإنقضاء مدة العشر سنوات للمدعي علیه اأوجزئیا تنازال صریحا أو ضمنیا، و 

.2یحكم القاضي بذلك من تلقاء نفسه

.ق یقوي الضمانهذا الضمان بزیادة المدة مثال فهذا اإلتفایجوز عموما تشدید و 

:التضامن في المسؤولیة العشریة و خطورته/2

ناءا على إتفاق أو نص في إن مؤدى قاعدة التضامن ال یفترض وٕانما یكون ب

هذه ما تتمیز بهأما ،األصل عدم التضامن بین المرقي وباقي المشیدینهو أن ، القانون

على التضامن بین أهم المتدخلین فیها لیضمن ا بالنص التشدید فیهالمسؤولیة هو 

، )ثقة المستفیدینو األرواح والصالح العام(السالمة العامة وكذلك یحافظ على ،حمایتهم

30فالمادة بوجه عام  یضمن سیاسته التي تهدف إلى تطویر الترقیة المعماریة و 

، الذي یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد 12/85من المرسوم التنفیذي 

یتحمل المرقي العقاري خالل مدة ...«اإللتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري 

سنوات، مسؤولیته المتضامنة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین 10

یا أو جزئیا بسبب عیوب في البناء الفرعیین أو أي متدخل آخر في حالة سقوط البنایة كل

.»بما في ذلك رداءة االرض

.منه45المادة 11/04وقد أكد ذلك المشرع الجزائري في القانون -1
المسؤولیة العشریة كآلیة قانونیة لحمایة الملكیة العقاریة (،حاحة عبد العالي–ویعیش تمام أمال-2

، الملتقى الوطني حول إشكالیات العقار الحضري، مجلة الحقوق والحریات،)11/04وفقا للقانون 

فیفري 18و17إشكاالت العقار الحضري و أثرها على التمیة في الجزائر، جامعة بسكرة ، یومي 

.535:ص، 2013



المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصةمسؤولیة :الفصل الثاني 

136

:من في الضمان ولیس في المسؤولیةالتضا/3

التضامن في الضمان أقوى و ،لیةلیس في المسؤو إن التضامن یكون في الضمان و 

المقاول قضت المحكمة العلیا بأن المهندس المعماري و قد و ، 1من التضامن في المسؤولیة

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من 10ما یحدث خالل یضمنان بالتضامن

، فهو ال یقوم إال إذا مسؤولیة یتعلق بتوافر شروط معینة، ذلك أن التضامن في ال2بناء

الضرر ةیلزم وحدبینما العشري ،المسؤولین قد إرتكب خطأ سبب ضرراكان كل واحد من 

.إحداثهٕاشتراك كل المسؤولین في و 

:عبء إثبات دعواهاإفتراض المسؤولیة و /4

إن حدوث زوال أو تهدم في البناء أوالمنشأ الثابت، أو ظهور عیب فیه بشروطه  

ال یحتاج المضرور إلى مرقي فهذا هو الخطأ في حد ذاته و یستوجب المسؤولیة العشریة لل

، فال حاجة إلثبات هذا بالضمانسبق بین األطراف المعنیة ، أو إثبات إتفاق مإثبات خطأ

ا بالنظر إلى الضمان بالنسبة لرب العمل فالمستفید غیر ملزم بإقامة الدلیل علیه، و هذ

، ما ة أیضاـإلى بذل عنایة فحسب، وٕانما لتحقیق نتیجالذي ال یهدفطبیعة هذا اإللتزام، و 

الخطأ على حد تعبیر ، فوجود العیب في البناء هو ذاته 3لم یتم إثبات السبب األجنبي

.4الدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري كما هو الحال في كل إلتزام بتحقیق نتیجة

.95، ص، المرجع السابق2006، ط المسؤولیة المعماریة، محمد حسین منصور-1

لسنة ، 04:العدد، المجلة القضائیة،23/01/1991الصادر بتاریخ ،64748:قرار رقم-2

.وما بعدها130، ص1992
.535المرجع السابق، ص،حاحة عبد العالي–ویعیش تمام أمال-3
العقود ، الجدیدلمدني االوسیط في شرح القانون ، أحمد عبد الرزاق السنهوري:راجع في ذلك-4

، بیروت،  لبنان، 3ط ، المجلد األول، 07، جالمقاولة والوكالة والودیعة والحراسة،الواردة على العمل

.134ص، 72، ف 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة
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وص تؤكد على إلزامیة هناك عدة نص:زامیة التأمین على هذه المسؤولیةإل/5

:منهاالتأمین و 

المتعلق بالتأمینات  07-95من األمر175كانت المادة في قانون التأمینات :أ

التي تغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة ن یكتتب تأمینا لأ، متدخليوأ...على كل«تنص 

من 178أما المادة ، »..و الترمیماتأقد یتعرض بسبب أشغال البناء وتجدید البناءات 

بالنظر للمادتین وما و ، المسؤولیة العشریةتأمین علىالبعددت الملزمین 07-95االمر 

مین بااللزامیة أهذا النوع من التخصنجد ان المشرع "یجب"كذلكو "على كل"استهلتا به 

.االجباریةو 

:قوانیین الترقیة العقاریةأما في-ب

تشكل ازیة بین المرقي العقاري والمشترین و في إطار إقامة عالقة تعاقدیة متو 

بالمسؤولیةالملغى93/03في المرسوم التشریعيالمشرع الجزائري هألزم،ضمانة لهم 

،)المهندسین المعماریین والمقاولین(بعقد مقاولةیطالب المرتبطین معه إذا لم ،العشریة

وطبقا ج،.م.ق554لمادةتطبیقا لالمدنیة العشریة ةمسؤولیتحملهم البشهادة تأمین 

.، قبل تسلیم البنایة للمشترین991الى94مینات السیما مواده أللقانون المتعلق بالت

إذا لم یبلغها للمقتنیین كذلك حیث جعله یتحمل هذه المسؤولیةأكثر شدد علیه و 

ما فصل فیه مجلس ،2المحكمة العلیاأید قرارو،یوم حیازة ملكیة المبنى كأقصى أجل

بتأییده للحكم الصادر عن محكمة ،06/01/2007:بقراره الصادر فيقضاء قسنطینة 

9الموافق  1400رمضان عام 28:المؤرخ في80/07من القانون99ى إل94:إن المواد -1

:بموجب االمر رقم185إلى175التى صارت المواد من یتعلق بالتأمین و 1980غسطت سنة أ

، مینأالمتعلقة بالت1995ینایر سنة 25الموافق لـ 1415شعبان عام 23:المؤرخ في95-07

.13:ر.ج

، وارد 17/12/2009:ة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخصادر عن الغرف، 509321:قرار رقم-2

.140:، ص2010ول، لسنة في مجلة المحكمة العلیا العدد األ
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القاضي بإستبعاد سقوط دعوى الضمان المدفوع بها ،08/03/2008زیغود یوسف في 

وتطبق علیه ،على المرقي العقاريال تطبق و ، ج.م.ق383تأسیسا على نص المادة 

نبغي علیه أن إذن ال ی،الملغى93/03فقرة أخیرة من المرسوم التشریعي 08المادة

.تبلیغهو هو اإلمتناع عن المطالبة بهذا التأمینو ،تیانه لخطأ سلبي إب، یخالف هذا اإللتزام

سؤولیة بل هو ال یؤمن هو من هذه المر المتعامل في الترقیة العقاریة فكان دو 

تبلیغها  ، و متابعته بطلبها من المذكورین في المادةمطالب وملزم بمراقبة الضمان و 

.1ٕاال تحملها هو شخصیاو للمشترین 

یجب على المرقي أن یلتزم بمسؤولیته «:منه49تنص المادة -11/04أما في قانون

ه الصفة مطالبة مكاتب المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنه، ویتعین علیه بهذ

القانونیة المطلوبة، الدراسات والمقاولین وشركائه اآلخرین بكل الضمانات والتأمینات

لزمته أن ألكن هذا المادة و ، »ت المالكون المتوالون عن البنایةیستفید من هذه الضماناو 

ال التأمین علیه و هذا الضمان بهتلزملم و ،بعقد مقاولة بهذا الضمانمعه یطالب المرتبطین 

.لب به األشخاص المحددة في المادةإال إذا لم یطا

إستجاب منه  30في المادة و ،852-12:التنفیذي رقملى غایة صدور المرسوم إ

على المرقي العقاري البائع بالتأمینبالنص على إلزامالمشرع للضرورة المطلوبة 

، هو الذي قام بنفسه بإنجاز البناء، سواء كان یة العشریة في مواجهة المستفیدینالمسؤول

.أو كلف مشیدین آخرین بإنجازه

المسؤولیة العشریة هي تلك التي تتسم نصل إلى نتیجة أن :خالصة المطلب األول 

، أصبحت تخص المرقي بصریح تقوم بمناسبة عقد أسئ تنفیذهالتي بأنها بطبیعتها العقدیة

.، إلى جانب ضمانات أخرىالنصوص

.94/58من المرسوم التشریعي المتضمن نموذج عقد البیع على التصامیم 08كذلك المادة و -1
.26/02/2012:المؤرخة في، 11:العددر .ج-2
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:يــلمطلب الثانا

:موضوع الضمـان العشـري

قدین معا عقد بیع على عوجود، بالنسبة للمرقيیتطلب موضوع هذا الضمان 

منشئات ثابتة أخرى  عقد مقاولة مبان و كذلك في الفصل األول، و بحثناه قد التصامیم و 

أما ،ضرورة إنعقـاده على أعمال معینة و ،فرع ثانينوضح في ، و فرع أولنأتي له في 

.لتي بتحققها تقوم هذه المسؤولیةفنخصصه لألضرار االفرع الثالث

:أولـــرع الــالف

:منشئات ثابتة أخرىضرورة وجود عقد مقاولة مبان و 

نبحثه في ، بهنقصد فماذا ، الضمان العشري ضرورة وجود عقد مقاولةیستدعي

بإعتبار ، و یشتبه به من عقودبین ما نمیز بینه و اثالثو،اثانیفيهخصائصونبرز،أوال

.الدالة على ذلكالنصوصرابعانبرز فيي العقاري یكون طرفا في هذ العقد، المرق

:عرف هذا العقد تشریعیا وفقهیا كما یأتي:تعریف عقد المقاولة:أوال

التعریف التشریعي  لعقد المقاولة              -1

CONTRATعقد المقاولةیعرف  DENTREPRISE549حسب نص المادة من

عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عمال «بأنه ج.م.قمن 

.1»ابل أجر یتعهد به المتعاقد اآلخرمق

بأنهاألستاذ عبد الرزاق حسین یاسین و قد عرفه:التعریف الفقهي لعقد المقاولة-2

اب الطرف اآلخر لقاء اجر طرف فیه بصنع شيء أو آداء عمل لحسعقد یتعهد «

مازو )ج.ل.هـ(، ونفس التعریف تقریبا أورده االساتذة 2"ومستقل في إدارته وٕاشرافه

.ف.م.قمن 1710نص المادة مع وهو متطابق -1

.84، ص المرجع السابق، عبد الرزاق حسین یاسینأنظر، -2
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وجیجالر فقد تم اإلشارة بانه یلزم أن تكون اإلستقاللیة للمقاول أو مؤجر العمل عندما ینفذ 

.1أجر أما الصفة التمثیلیة التلزمعمال لصاحب رب العمل أو العمیل مقابل 

لكن قد و ،لعناصر الجوهریة لعقد المقاولةقد ركزنا على هذا التعریف ألنه یبرز او *

.كذلك كون المقاول ینفذه بإستقاللیةیتم الخلط بینه وبین عقد العمل و 

:له عدة خصائص  منها:خصـــائصـه -اثانی

هذا ما أكده قضاء فیه شكال معینا، و ضائي ال یشترطالمقاولة عقد ر :الرضائیة

، فالرسمیة غیر وجوبیة فقضاة الموضوع عندما رفضوا دعوى الطاعنة 2المحكمة العلیا

یكونون قد خرقوا القانون مما یعرض قرارهم )المقاولة(إستنادا إلى عدم تقدیمها عقد

فلیس للمقاول ...«مؤكدة على الرضائیةج.م.قمن2فقرة 561المادةجاءتللنقض، و 

أنه یجب أن في التصمیم تعدیال أو إضافة و أن یطالب بأیة زیادة في األجر ولو حدث

فالكتابة تكون ،»علیه شفاهیةفقیحصل هذا اإلتفاق كتابة إال إذا كان العقد األصلي قد أت

.إلثبات وجود عقد المقاولة ال إلیجاده

، فهو عقد ملزم لجانبین تترتب علیه إلتزمات متقابلة تقع على كل منهما :التـبادلیة

.اآلخر باألجرو،فیتعهد إحدهما بصنع شئ أو أداء عمل

.متبرع بل یأخذ مقابال لما یعطيفكل واحد من طرفیه  غیر:المعاوضة

.أي صنع شئ أو اداء عمل وهو محال لعقد المقاولة:یرد على عمل مادي

ینفذ المشیدون عقد المقاولة بعیدین عن كل سیطرة أو إشراف أو إدارة من :اإلستقاللیة

.يجانب المرق

.83ص ،المرجع السابق، عبد الرزاق حسین یاسین-1
، وارد لدىادر عن المحكمة العلیا الجزائریةالص.18/06/2002:، بتاریخ263265:لقرار رقما-2

الطبعة األولى،المحمدیة ، اإلجتهاد الجزائري في القضاء المدني قرارات المحكمة العلیا، جمال سایس

.241ص،3،2013كلیك الجزء منشوراتالجزائر، 
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عقد المقاولة عن أهم العقود یتمیز:تمییز عقد المقاولة عما یشتبه به من عقود:اثالث

:و یبرمها المرقي العقاري وهي، في بعض الجوانب التى تتشابه أحكامها معه 

على العمل، أما البیع على الملكیة، و للمقاولةیرد رغم أن عقد المقاولة:عقد البیع–1

األولى قد یقتصر المقاول فیها على تقدیم :صورتان،ج.م.قمن 550حسب المادة 

، و قد تنصب المقاولة إلى جانب هذاعمله فقط فهنا یتمخض عقد المقاولة ال محال، أ

على به العقدان ألن الملكیة ستنتقل لرب العمل بناءفیتشاتقدیم المواد الالزمة لهذا الصنع 

هناك من ، وقضائیة في تكییف هذا العقدوفي هذا ظهرت عدة إتجاهات فقهیة،العقد

، أما المشرع الجزائري 1أخرى مقاولةبیع و هناك من رأت أنهعقد مختلط و خلصت بأنه

ة سمى الصورة ضمن مواد عقد المقاولة و خاصة أنه نص على هذه، و 2إعتبره مقاول

.صاحبها مقاوال

لعمل لكن او ،، یقوم به الطرف اآلخر للمالكٕان كانا یقعان على عملو :عقد الوكالة-2

وم الصفة التمثیلیة بین الموكل تقو، یكون مادیا في عقد المقاولة، وقانونیا في الوكالة 

.3رب العملوتنعدم بین المقاول و ،وكیلهو 

وهو معیار ،إستقر اإلجتهاد الفقهي على إعتماد معیار للتفرقة بین العقدین:عقد عمل-3

حیث ال یقوم عقد العمل إال على وجودها أما عقد بعیة القانونیة بین طرفي العقد،الت

.4المقاولة ال یكون له وجود إال بإنتفائها

.128، 110ص.، صالسابقالمرجع ،عبد الرزاق حسین یاسینأنظر -1
نطاق الضمان العشري للمشیدین، دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري ، بن عبد القادر زهرة-2

ص ص،2009، 2008أعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، والفرنسي،  شهادة دكتوراه، فرع قانون 

24-29.
31.ص،نفسهالمرجع-3

.21، ص المرجع نفسه-4
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ذلك أن ، الضمان العشرينیة الرجوع بأحكام عقد المقاولة یعتبر شرط إلمكاإذن

94وقد كانت المادة ،تتموقع  ضمن إلتزامات المقاولج.م.قما یلیها من و 554المادة 

المتعلق بالتأمینات توجب على من ، 09/05/1980:المؤرخ في80/07من القانون 

یرتبطون مع صاحب العمل بعقد أشغال أن یؤمنوا على مسؤولیاتهم المهنیة من العواقب 

.المالیة

مقاولة لتطبیق أحكام الترقیة العقاریة التي تستدعي وجود عقدتشریعات مواد -:ارابع

تقع «همنه تقضي بأن46المادة ، 11/04إن األحكام الواردة في قانون :هذا الضمان

...، من خالل عقدالذین لهم صلة بصاحب المشروع ...المسؤولیة العشریة على عاتق 

قة بین من نفس القانون  بأنه عقد المقاولة حیث تؤسس العال16وقد أوضحته المادة

هذه في فقرتها األخیرة بأن تحدید كیفیات تطبیقالطرفین بموجب عقد مقاولة، وأحالت 

.المادة یتم عن طریق التنظیم

الذي یشیر إلى ضرورة ، 12/85:من المرسوم التنفیذي رقم30وقد أكدت المادة 

.أشخاص أخرىیلها المسؤولیة المتضامنة للمرقي العقاري مع وجود عقد مقاولة بتحم

مراسیم الترقیة العقاریة تأكد على  ضرورة وجود عقد المقاولة الذي یبرم بین إذن قوانین و 

ولقد ،ةالعشریمسؤولیة الترقیة العقاریة لتطبیق أحكام الالمرقي العقاري والمتدخلین في 

رب العمل نص المشرع الفرنسي على شرط ضرورة أن یكون عقد المقاولة مبرما مع

67/03:بعد تعدیلها بالقانون رقم،ف.م.قمن 1792صراحة في المادة 

ثم نصت علیه،القضاء من قبل، تقنینا منه لما جرى علیه 03/01/1967:خــــــــــــــــــــــــبتاری

.04/01/19781المؤرخ في12-78:بعد تعدیلها بالقانون رقم01-1792المادةفي

1-Albert Caston . la responsabilité des constructeurs . 2em :ذلكراجع في

,édition du moniteur , 1979 , N°390 ,P183.
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:ةـال معینــاده على أعمــضرورة إنعق:يـالثانرع ـالف

المعماري یضمن المهندس«:، التي تنصج.م.قمن 554یستنتج من المادة 

فیما شیداه من مباني أو أقاماه ...المقاول متضامنین ما یحدث خالل عشرة سنوات من و 

م المرقي لألشخاص ضحقا و اء الــأن المشرع جبإعتبار و ،»...من منشئات ثابتة أخرى

طاق الضمان العشري فنعلیه و ، )11/04من قانون 26المادة (المدینیین بهذا الضمان 

المباني والمنشئات الثابتة تشییدإقامــة أو:العقاري یشملوعه بالنسبة للمرقي موضو 

المنشئات الثابتة األخرى ألحكام ونأتي لشروط خضوع المباني و ،في أوالاألخرى نعرفه 

؟ اثانیهذا الضمان في 

:تشیید المباني وٕاقامة المنشئات الثابتة األخرى:أوال

كل المنشئات :تور محمد حسین منصور البناء بأنهعرف الدك:المبانيتعریف-1

ما یقیمه اإلنسان ام وتتصل باألرض إتصال قرار، وهي تتمثل في المباني أي التي تق

هذا یشمل كل المباني بغض النظر خله وتقدم له نوعا من الحمایة والمأوى، و لیتحرك بدا

المكان الموجودة به ، أو )اعي أو صناعيسكن إستغالل زر (عن الغرض المخصصة له، 

ثقافیة أو ، منصات منازل، فیالت، عمارات(أو الشكل الذي تتخذه ، )ینة، المدالریف(

Jeanولقد عرفها ،1)ریاضیة أو أسواق مغطاة pierre karila" یقصد بالبناء كل ما

ن أبداخلها و یرتفع فوق سطح األرض من منشئات ثابتة بحیث یستطیع الفرد أن یتحرك

ضد المخاطر الناتجة من المؤثرات لو كانت جزئیة،شأنها أن توفر له الحمایة و ن منیكو 

."2الطبیعیة الخارجیة

من القرار الوزاري المشترك 23وقد عرف المشرع الجزائري البناء طبقا للمادة 

البناء تنفیذ األشغال في میدان و ممارسةالمتعلق بكیفیات،03/05/1988:المؤرخ في

.283، ص2006ط المرجع السابق،، محمد حسین منصورأنظر، -1
2-Jean pierre karila : les Responsabilités des constructeurs, 1981 .p
.127.
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كو  "هيج.م.قمن 554بأن المباني الواردة بأحكام المادة ،1أجر ذل كل أشغال :

فنالحظ أن هذا التعریف حصر أعمال ،»الهیاكل الفوقیة واألسوار واألسقف،األساسات

األشغال ذات األهمیة البناء التي تخضع المسؤولیة الناجمة عنها للضمان العشري في

مال لكن المشرع وسع في أعو ،البناء بمعناه التقنيلم یعرف المادة، و الكبرى المعددة في

یتضح ذلك لى حسب ما یوجه له من إستعمال، و ذلك عالبناء من خالل تعریفه لها و 

، ولكن الذي یخص مجال الترقیة العقاریة هو ما 08/152:من القانون رقم02بالمادة 

كل عملیة تشیید «بانهفي تعریفها للبناء ، 11/04من قانون 01فقرة03بینته المادة  

".أو مجموعة بنایات ذات اإلستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني/بنایة و

:المنشئات الثابتة األخرىتعریف:2

وجعلها ، ، المنشئات الثابتة األخرى لمشرع الجزائري إلى جانب المبانيقد أقر ال

یالحظ أن نص مدني، و 554تدخل في نطاق الضمان العشري بموجب أحكام المادة 

وٕاكتفت ،األخرىلم تذكر المنشئات الثابتة، 12/85من المرسوم التنفیذي 30المادة 

لتساءل هل المشرع قصد إعفاء المرقي من المسؤولیة لمما یدفعنا ، بذكر البناء فقط 

؟ نرى أن هذه المادة جاءت برغم أنها تخص المرقي ایبهالعشریة عن األضرار التي تص

26، وبالرجوع  لنص المادة للمشیدین المعنیین بهذا الضمانمتهضالعقاري فقط إال أنها 

الذي یفید أن "ىال یعف"التي ألقت على عاتقه المسؤولیة العشریة بلفظ،11/04من قانون

المطابقة مثله لو تحصل على شهادة و المشرع لن یتسامح معه عند وجود أحد األضرار

ت متینا علیه ینبغي أن یبقى كل ما یقیمه سواء بناء أو منشأ ثابمثل بقیة المشیدین، و 

.وسلیما لمدة عشر سنوات

.26/10/1988:، المؤرخة في43:ر رقم.ج-1

تحت و، 431-13والذي أحال له نموذج عقد البیع على التصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي -2

.08/15ون هذا العقد یخضع كذلك للقانعنوان النصوص التي تسیر العقد بأن



المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصةمسؤولیة :الفصل الثاني 

145

لقرار الوزاري المشترك من ا23/02المادة بموجب وقد عرفت المنشئات الثابتة 

تلك التجهیزات المرتبطة إرتباطا وثیقا بالمنشئات،ابأنه«03/05/1988:المؤرخ في

، »والتى من شأنها أن تستجیب لقیود اإلستعمال وأن تكون مطابقة إلحتیاجات المستعمل

كأجهزة عن البنایة أو المنشأة، غیر قابلة لإلنفصال الفیقصد بها تلك العناصر التجهیزیة 

.الكهربائیة، وشبكات توزیع الكهرباء والماءالتكییف المركزیة وملطف الهواء والمصاعد 

ٕانما تیسر علیه ، و ظائفها على مجرد إیواء اإلنسان المنشئات الثابتة ال تقتصر و و 

، أو إتصاله إلى خارجهو آخر في داخل القطر أإنتقاله من مكان إلى:سبل مایلي

، أو معاشه كخزانات المیاهلهاتف، أو كالقواعد التي تقام علیها األعمدة الحاملة ألسالك ا

.1، أو شق قنوات أو ترع أو مصارففة أو الترفیه وشغل أوقات فراغهراحته كاألرص

ي ال یتوافر لها لكن ما مدى سریان أحكام هذه المسؤولیة على المنشئات التو 

مستوى سطح العلو على سطح األرض أي تلك التي تكون إما على عنصر اإلرتفاع و 

كحفر اآلبار أو أقل من مستوى سطح األرض ، كرصف الشوارع وتعبید الطرقاألرض

:في باطنها(أسفل األرض، أوقنوات والترع وحمامات السباحةالمكشوفة و شق ال

،  یؤید الدكتور عبد الرزاق حسین یسین)كاألنفاق والممرات وشبكات الصرف الصحي

مبان ولكن یمكن إعتبارها منشئات ثابتة، الرأي القائل بأن هذه األعمال وٕان كانت لیست ب

من ،و تحتهاأبل یمكن ان تكون في مستواها ،ال یتحتم فیها أن تكون فوق سطح األرضو 

الذي یبادر بإقامتها ألحكام المسؤولیة الخاصة في حالة توفر المشید أجل إخضاع 

.2شروطها

محمد شكري ، وكذلك 681،684:، المرجع السابق، ص صعبد الرزاق حسین یاسین،أنظر-1

.220، 216،  ص ص192، 191، المرجع السابق، ف سرور
وجهات النظر الثالث  المؤید والمعارض والمتوسط إلخضاع هذه األعمال في مجموعها ، راجع -2

،687:ص، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینأحكام المسؤولیة الخاصة لدىإلى 

مسؤولیة المعماریین بعد إتمام األعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل ، محمد ناجي یاقوت، و 689
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غیر ، یعنى كذلك أوجد شئ ام مثلما  ینصرف معناه إلى رفع وعّلىألن الفعل أقو 

كذلك التهدم ى كلمة اإلقامة، و لم یرد ما یخصص معن، و موجود في األرض أو في باطنها

یمس كذلك الثابت فوق ، أو الزوال مثلما یلحق المنشأ الذي یرتفع على سطح األرض 

.1أبلغ أثراو یلحق ضررا بالغیر وهو األكثر تحققا و ،في باطنها سطح األرض أو المتوغل

التي تلقى على عاتق المرقي العقاري ویثار سؤال هل احكام الضمان العشري 

م تمتد إلى أتنحصر فیها، اعمال البدء في تشیید المباني والمنشئات الجدیدة و تنحصر في

ي العقاري ــالتي تدخل في صالحیات المرقي و ـبناء أي تلك المتعلقة بالمبانالكل أعمال 

،»2و إعادة هیكلة أو ترمیم أو تدعیم البنایاتأو إعادة تاهیل أإصالح أو تجدید «

.11/04الثالثة من قانون منها في احكام المادة عملالمعرف كل 

شكري (، والمصري )فوسیرو(من الفقهین الفرنسي رغم وجود رأي وحید في كل

اإلنشائیة الجدیدة ، یذهب إلى أن أحكام هذه المسؤولیة ال تسري إال على العملیات )سرور

بحیث یقتصر علیها وحدها تطبیق أحكام هذا الضمان فقط أما العملیات األخرى تسري 

یتفق أنه ال ن الرأي الغالب من الفقه یجمع و ، إال أألحكام العامة للمسؤولیة العقدیةعلیها ا

الهدم ذلك أن ، 4"الصیانة البسیطة ، بإستثناء أعمال الهدم و 3یمكن التسلیم بهذا الرأي

كل األعمال األخرى إذا كانتكن لحكم واحد أن یسري على الضدین، و ضد البناء فال یم

لكبیرة إذا وقعت على هیكل أعمال الصیانة اكبیرة یضاف لها أعمال التوسیع والتعلیة و 

وما 89، بدون عدد طبعة، مصر دار وهدان للطباعة والنشر، بدون سنة طبع،ص دراسة مقارنة

.بعدها

.692:، المرجع السابق ، صعبد الرزاق حسین یاسین-1

.11/04من قانون 15المادة -2
، المرجع عبد الرزاق حسین یاسینراجع العنوانیین إختالف الفقه في المسألة ورأینا في المسألة، -3

.669-664:ص.السابق، ص

.94، ص ، المرجع السابقمحمد ناجي یاقوت، أنظر-4
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كل هذه األعمال التي تتم في عقارات ، أو األجزاء الرئیسیة فیه أو ملحقاته العقار

موجودة من قبل ال تحكمها قواعد المسؤولیة العقدیة إذا مسها ضرر یوجب المسؤولیة 

:ذه المسؤولیة الخاصة نظرا لمایليبل تحكمها قواعد ه، العشریة 

ة المزدوجة له یحقق ذات قصد المشرع من تحقیق الحمایة القانونیفإخضاعها 

.والخاصللصالح العام 

رة تفوق عملیات اإلنشاء الخطو ذه األعمال على قدر من الجسامة و قد تكون هو 

.الجدیدة

رات شید أو أقام أوعمل أو قد إستعمل المشرع في مواد المسؤولیة الخاصة عباو 

.على عملیات التشیید ألول مرة فقطلیس فیها ما یحصر داللتها أدار و 

ضرورة تتطلبكل هذه األعمال الجزائري بین أعمال التشیید و رع قد ساوى المشو 

هذا یعكس إرادة المشرع في توحید ترخیص من أجل المبادرة فیها، و الحصول على

تخضع كل «نصها ب11/04من قانون 06المادة ، المعاملة بالنسبة لكل هذه األعمال 

»...مسبق إلى ترخیص إداري...عملیة ترمیم عقاري

، عدم إخضاعها 1الزینة یرى غالبیة الفقهأما أعمال الدهان والبیاض والزخرفة و 

، فطبقا للمجرى العادي لألمور هذه األعمال ال ألحكام وقواعد هذه المسؤولیة الخاصة

ر التي تستدعي المسؤولیة العشریة، فهي ال یترتب على آدائها المعیب حدوث أحد األضرا

أو األجزاء الرئیسیة فیه، بل هي أعمال ثانویة بالنسبة له، البناء تكوین هیكلتدخل في 

یرى الدكتور محمد حسین منصور أن هذه األخیرة تدخل في دائرة الضمان الخاص و 

.2طالما وجد فیها  ضابط تطبیقه

.671-669، المرجع السابق، ص صالرزاق حسین یاسینعبد أنظر، -1
.122ص ، 2006المرجع السابق، ط ، محمد حسین منصور، راجع-2
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:ات الثابتة ألحكام الضمان العشريالمنشئشرط وعناصر إخضاع المباني و :اثانی

:یشترط فیها مایلي 

والمنشأ الثابت أال بد أن یكون البناء :1االرض اإلستقرار فيالثبات و ضرورة -1

الذي للغرض ، وال أهمیةدون هدم أو تلفاال یمكن نقله منهفي األرض،ومستقروثابتا

.تحت األرض التي یقام بها البناء لو كان ن تثبیتها و مكاو ،مادة الصنعو، انشأ من اجله 

فهي غیر متصلة باألرض إتصال األكشاك المتنقلةالقابلة للفك و المنازل فمثال 

ة التصنیع فبعد ال یطبق علیها أحكام هذا الضمان، و یطبق على المنازل السابقفقرار 

.و تهدمتلف أدون نقلها من مكان آلخر یصعب،  تثبیتها في األرض

ترى أن هذا منها من، هرت ثالث إتجاهات فقهیة ظ:العقارات بالتخصیصأما 

شمل العقار یمتد لأنه یوهناك من ترى ،فقطبطبیعتهالعقارقاصرعلى الضمان

، 2یخص العقار بالتخصیص في عناصروبشروط معینةههناك من یرى أنو بالتخصیص 

مدى سریان أحكام هذا الضمان عن العقار لم یحدد المشرع إتجاها واضحا فیما یخص و 

لكن نؤید اإلتجاه للقاضي سلطة تقدیریة واسعة، و ى بالتخصیص،مما یستنتج أنه أعط

النقل دون و اإلنفصال بین تلك القابلة للفك و هالفقهي الذي یرى وجوب التفرقة في عناصر 

أما أجزائه األخرى التي ال یمكن فكها أو نقلها دون تلف ، تلف فتخضع للقواعد العامة 

.3فإنها تخضع لهذا الضمان

لم یجعل المشرع الجزائري مثله :للضمان العشريعناصر النطاق الموضوعي-2

مثل نظیره الفرنسي النطاق الموضوعي لهذا الضمان محله مقصورا على العقار في 

.41، المرجع السابق، ص بن عبد القادر زهرة-1

، المرجع بن عبد القادر زهرة،  و675-672:، المرجع السابق ،صعبد الرزاق حسین یاسین-2

.44-43السابق، ص 
3- Jean pierre karila : les Responsabilités des constructeurs, 1981 .p
.24.
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والتكوینیة به التجهیزیةولكن بسطه لیشمل العناصر، 1مجموعه أو على جزء أو قسم فیه

:نوضحها بإیجاز كما یلي

، لتي یتكون منها العقار في مجموعهالمواد الخام امجموعة هي :العناصر التكوینیة*أ-2

، مل أي تدخل في تكوینه وتركیبهالعناصر التي تؤدي الوظیفة التشییدیة في العأي هي 

.2ٕاستمراره أي التى یتكون منهاوالتي تضمن وجوده و 

تجهز لقیام العقار بتهیئته وتجهیز الموقع تلك التيهي:العناصر التجهیزیة*ب-2

.آلداء الوظائف المنوط به آداؤها، كما تجهز العقار نفسهالذي سیشید فیهوالمكان

تركیبات جمیع األجهزة الكهربائیة ، والتغطیات و اإلعدادات والتهیئات التي تتم داخل الموقعك

ا ووضعها في مكانها المقاول بالنسبة لها على مجرد تركیبهوالمیكانیكیة التي یقتصر عمل

.تها منه و ذلك دون أي تغییر فیهاالذي ستؤدي وظیفالمخصص لها و 

:ريــان العشــالتي تستدعي الضمرارـألضا:ثـرع الثالــالف

ط معینة في الضرر ، بل ینبغي توافر شرو ان العشري ال یغطي كل ضررإن الضم

أثناء مدة الضمانحدوثه و )ثانیا(والخفاء )أوال(شرط الخطورة:الذي یغطیه، وهي ثالثة

.)ثالثا(

:شرط الخطورة:اوال

ن تهدم كلي أو جزئي ما یحدث م«هو و 3مدني554إن هذا الشرط جاءت به المادة 

ترتب علیها تهدید متانة البناء من عیوب ی....یشمل الضمان ما یوجد في فیما شیداه و 

.....المسؤولیة العشریة على عاتق تقع «،11/04من قانون 46تنص المادةو ، »سالمتهو 

.886،887، ص ، المرجع السابقینساعبد الرزاق حسین ی- 1

.888، ص المرجع نفسھ-2
ون من القان2270و1792نصوص المواد انون الفرنسي نصت على هذا الشرط أما في الق-3

.04/01/1978:المؤرخ في12رقم بالقانونبعده و المدني الفرنسي قبل تعدیلها
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في «85-12من المرسوم التنفیذي 30أما المادة »..في حالة زوال كل البنایة أو جزء منها 

أو السقوط تظهر في وبنستنتج أن خطورة الضرر أو العی، »حالة سقوط البنایة كلیا أو جزئیا

أو تهدید متانة البناء وسالمته ولو لم یقع )أ(ةالزوال الكلي أو الجزئي للمباني أو المنشئات الثابت

.)ب(ذلك بظهور عیوب مؤثرةالتهدم بالفعل و 

سم هذا امن و :للبناء أو المنشأ الثابت)كلي أو جزئيسقوط (حدوث تهدم أو زوال :أ

الزوال والهدم لغة هو نقض البناءزئي نعرف معناه في كلمة التهدم و أوالجالتهدم الكليالضرر

إنحالل الرابطة التي تربط بین أجزائه أي حدوث إنفصال بین تلك األجزاء بعضها عن وهو

أي نوع فال یهم أن یكون إنحالل هذه الرابطة ،وجود ،1التهدم المقصود هو الغیر إراديو بعض،

أو عیب قد یكون عیب في التصمیم سبب التهدم ال یهم و ،ي عملیة البناء والتشییدمن العیوب ف

وقد تم ،تكون غیر صالحة كلیا أو جزئیا كأن لمقام علیها المشروع العقاريافي األرض 

من 30في المادةالمرقي العقاريالتأكید على هذا العیب بالنسبة لمسؤولیةالنص و 

ٕاال مكان كشفه بمراعاة قواعد الفن و ، على شرط أن یكون باإل12/85المرسوم التنفیذي 

.2صار قوة قاهرة

في وبأي صفة و ، تطبق أحكام الضمان العشري حدوثه و كمه سببمهما كان و

، المشیدینفیما یخص مسؤولیة المشرع الجزائري هذا األمر الذي إتبعه ، و 3أي شكل

.المرقي العقاريتطبق قیاسا علیهم و 

أي عیب من العیوب المؤثرة یشكل ضررا إن ظهور:ظهور عیب من العیوب المؤثرة:ب

.و له ثالثة مظاهر،)11/04من قانون 45المادة (المرقيیستدعي ضمان 

، المرجع محمد حسین منصورو، 697:، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینأنظر، -1

.123، ص2006السابق، ط 

699.:ص، السابق، المرجع عبد الرزاق حسین یاسینفي هذا ما وردو -2
.703، 701:ص ص ،نفسه المرجع ،أنظر-3
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نصت علیه ،1سالمتهتهدد متانة العمل و )أو العیوب(رأن تكون األضرا:المظهر األول

ما و یشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ...«ج.م.قمن 554المادة 

، ال 2»...سالمتهعلیها تهدید متانة البناء و المنشئات من عیوب یترتب یوجد في المباني و 

.رر حدوث التهدم أو السقوط بالفعلهذا الضفي یشترط 

ال یشترط أن یكون خطر و المرقي بالضمان إذا ظهرت أیا من العیوب المشرع لزم یُ 

بل یكفي أن یثبت لقاضي الموضوع أن العیب ، التهدم متحققا أو داهما أو وشیك الوقوع 

العقارالمشید في تانة مبد أن تكون عیوب خطیرة تمس ، أي المن الجسامةدا بلغ ح

، وال یهم مكان 3ألساسیة وسالمة أجزائه الكبیرة وا)هو المقصود بالعملو (مجموعه

یهم شكل العیب تشققات شروخ تسربات الو جزء أو في كل العقار،الضرر أوالعیب في

ال تخضع المرقي لهذا النوع من الضمان أما العیوب التافهة ...خلل في األساسات

.4الخاص

تكون األضرر من الخطورة تجعل العمل المشید غیر صالح أن:مظهر الثانيال

لتعدیالت ٕان كان منتظرا منه في او ،لعیب لم یعرفه المشرع الجزائريهذا ا:لتحقیق غرضه 

04/01/1978المعدلة من قانون 1792أما المشرع الفرنسي نص على هذا العیب في المادة -1

تعرض للخطر التي و ......كل معماري یشید عمال یكون مسؤوال بقوة القانون في مواجهة «:یليكما

»......، متانة هذا العمل وسالمته
من القانون 554لقد كان المشرع الجزائري سباقا في النص على هذا العیب في نص المادة -2

، 1978نص علیه المشرع الفرنسي إالإرساءا لما وصل إلیه القضاء الفرنسي، الذي لم یالمدني، 

جامعة 12:، الضمان العشري للمشیدین، كتاب المؤتمر، المداخلة رقمبن عبد القادر زهرةأنظر، 

.04،  الهامش 167صقاصدي مرباح ورقلة،

.121ص،، المرجع السابقمحمد ناجي یاقوت-3

.909، 908:المرجع السابق، ص ص،حسین یاسینعبد الرزاق-4
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هلكنالمسؤولیة، و الذي یقتضي تطبیق أحكام هذهو أن ینص علیه القادمة للقانون المدني

یمس أحد طورة من النوع أو المظهر االول و معروف لدى المشرع الفرنسي فهو أقل خ

ي أحد هذه بتأثیرها فل التكوینیة فیه أو التجهیزیة به، و أو أكثر من عناصر العم

صالح للغرض الذي شید من غیرلى العمل ككل فیصیرعبالنتیجةتؤثرالعناصر،

04/01/1978:المؤرخ في، ف.م .قمن المعدلة1792المادةحیث تنص و ،1أجله

كل معماري یشید عمال یكون مسؤوال بقوة القانون في مواجهة رب العمل أو «:یليكما

عن األضرار حتى تلك الناجمة بسبب عیب في األرض ،و التي تعرض للخطر .....من 

عن طریق تأثیرها في أحد العناصر التكوینیة فیه أو التجهیزیة به تجعله أو تلك التي ...

.2».....غیر صالح للغرض الذي شید من أجله 

من الخطورة بحیث  تؤثر بمتانة )أو العیوب(أن تكون األضرار :المظهر الثالث

.بالمبنىسالمة عنصر تجهیزي غیر قابل لإلنفصالو 

المتعلق بالتأمین 95/07من قانون181إن المشرع الجزائري في نص المادة 

في فقرتها األولى 02مكرر 1792وهي مأخوذة عن نص المادة أورد هذا الضرر،

األضرار التي تؤثر في متانة عناصر «وتنص،04/01/1978مستحدثة بالقانون

مع أعمال المنافع التجهیز في المبنى إذا كانت تشكل جسما على نحوغیر قابل لإلنفصال 

»، أو بمظالته، بأسوارهأو مع األعمال المتعلقة بتأسیسه، بهیكله،العامة بالمبنى

نطاق الضمان العشري ، بن عبد القادر زهرة، وكذلك 913، 910:، ص صنفسه، المرجعأنظر-1

الجزائري والفرنسي،  شهادة دكتوراه، فرع قانون أعمال، جامعة للمشیدین، دراسة مقارنة بین التشریعین 

العدید من الحاالت في هذا تعرض، 71،74ص.، ص2009، 2008الحاج لخضر باتنة، 

.الصدد أخذتها عن قرارات صادرة عن القضاء الفرنسي

-، 04/01/1978في فقرتها األولى مستحدثة بالقانون02مكرر 1792المادة -2

«Tout constructeur d’un ouvrage est responsable en plein droit …des
dommages …ou qui l’efféctant dans l’un de ses élémente constitutifs ou

l’un de ses élément s d’éments , le rentent impropre à sa destination ».
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:لتخضع لهذا الضمان الخاص،1)شروط(و ینبغي أن تتوافر بها ثالثة عناصر

.سالمة عناصر التجهیز بالمبنىة و أن تكون هذه األضرارمن الخطورة تؤثر في متان

.)بالمعنى الضیق للكلمة(أن تكون عناصر التجهیز خاصة ببنایة 

.مع األعمال اإلنشائیةأن یكون العنصر التجهیزي المضرور غیر قابل لإلنفصال

وقد أنتقد المشرع الجزائري في كونه مد الضمان العشري موضوعیا إلى العنصر 

اشیا مع ما فعل نظیره تم، 95/07من قانون 181التجهیزي غیر قابل لإلنفصال المادة 

لكنه لم یمد هذا النطاق في الوقت ذاته إلى الصانع كما فعل نظیره الفرنسي في الفرنسي، و 

، مما قد یدفع هذا األخیر 19782لسنة 12لمستحدثة بالقانونا1792من المادة 04الفقرة 

أن ینتج عناصر سابقة التجهیز بصورة تقبل لإلنفصال دون تلف أو أضرار عما تلتحم "الصانع"

بالتالي تفادي إدخاله مع أشخاص أخرى أو عناصر تكوینیة في المبنى، و به من أعمال 

ب أي نتجالجزائري تدارك هذا النقص و مما أصبح ضرورة على المشرع،ان العشريالضم

.املة القانونیة من حیث المسؤولیةتفاوت في المع

:وجود عیب خفي في البناء أو المنشأ الثابت:اثانی

یقصد بالعیب الخفي كل خلل یصیب البناء أو المنشأ الثابت تقتضي فطرته 

یشترط المشرع لم ، 3التسلمالسلیمة نقاءه منه، ویكون غیر مدرك عادة لرب العمل عند 

، الترقیة العقاریة الساریة حالیافي تشریعات ، و ج.م.قمن 554الجزائري في نص المادة 

.127، 126، ص ، المرجع السابقمحمد ناجي یاقوت-1

لضمان ا، بن عبد القادر زهرة، و921، المرجع السابق، ص عبد الرزاق حسین یاسین أنظر، -2

مطبعة جامعة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )12:المداخلة رقم (العشري للمشیدین، كتاب المؤتمر 

.169ص، 2012ورقلة، سنة 

، أحمد عبد الرزاق السنهوري:و،844:، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینأنظر، -3

، 3ط ، المجلد األول، 07، ج المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة،الوسیط، العقود الواردة على العمل

.115، ص المرجع السابق
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، للقول كشرط ثاني إلى جانب شرط الخطورةخفاء العیب عن رب العمل عند التسلم،

من قانون 41رجوع لنص المادة الولكن نستنتج ذلك فب،كام الضمان العشريبتطبیق أح

10یتحمل المكتتب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة طوال «، تنص الملغى86/07

التي یتحملها المهندسون الخفیة العیوبسنوات إبتداءا من تاریخ تسلیم شهادة المطابقة 

األشغال عقد المعماریون أو المقاولون أو األشخاص اآلخرون الذین تربطهم بصاحب 

، »من القانون المدني564و554الفقرة األولى و140ذلك عمال بمواد إیجار العمل و 

إال أنها تعبر عن نیة المشرع باألخذ هذه المادة رغم إلغاء القانون الذي جاءت فیه جملة،و 

في تشریعات الترقیة العقاریة الصادرة إشتراطه أو إلغائه وخاصة أنه أغفلبهذا الشرط،

.بعده

، ألشغالللإلتمام الكامل افي تعریفه11/04قانون من 03المادة و یالحظ أن 

ل وٕاصالح عیوب رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر اإلستالم المؤقت لألشغا«بأنه 

.»ذلك قبل اإلستالم النهائي للمشروع العقاريالبناء المالحظة و 

فعبارة العیوب المالحظة تعنى تلك الظاهرة فهي وحدها التي یلتزم المرقي 

تلك الغیر مالحظة فال وبمفهوم المخالفة ف،ها قبل اإلستالم النهائي للمشروعبإصالح

عشریا إذا ظهرت خالل هرها،و یضمنها المرقيظتكون إال خفیة فالزمن وحده هو الذي ی

.مدة الضمان

:یعد التسلم النهائي للمشروع العقاريو 

اعن العیوب الظاهرة التي)المرقي(المشیدتنازال من- 1مهما بلغت خطورتها یغطیه

.قت الذي یعتد فیه بظرف الخفاءالو هو و -

و للصالح العام، و المالكین بعده ، حرصا على المصلحة المزدوجة لرب العمل ذلك و 

ه میعفى الدائن بهذا الضمان من عبء إثبات أسبقیة وجود مصدر هذا الخلل على تاریخ تسلو 

.844، المرجع السابق، ص عبد الرزاق حسین یاسین-1
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ما لم یقدم المعماري ،أي خلل یرجع  إلى عیب قدیم فیهاقرینة واقعیة على أن، لوجودللعمل

.1المسؤول دلیال على العكس

یأخذ بالمعیار الموضوعي في تقدیر مدى خفاء العیب في البناء المشید بالنسبة أما معیاره

، أمافي ذات الطائفة في إكتشاف العیبلرب العمل لدى الفقه الذي یعتد بقدرة الرجل العادي

، إال أنه ال یقف في تقدیره لظرف یتردد باألخذ بالمعیار الموضوعيٕان لمالقضاء الفرنسي فإنه و 

، إلى اإلعتداد بظرف الخفاء حتى إذا لم یكن في ند مجرد العیب ذاته بل یتعدى ذلكالخفاء ع

أن خطورة الضرر رغم وضوحه عند التسلم ذلك تقدیرا منه و ذات العیب بل إقتصر على آثاره،

كل عیب  لم یرد بشأنه تحفظ بمحضر  بعد ما یترتب علیها من آثار، و ال یمكن تقدیرها إال

.3على من یدعي غیر ذلك أن ینفي هذه القرینة القضائیةو ،2التسلیم فهو خفي

بحیث إذا لم وهناك من المحاكم الفرنسیة من اتخذت المعیار الشخصي في أحكام لها 

اهرة المتوقع حدوثها و نتائج العیوب الظأوقت تسلم العمل العواقب یستطیع رب العمل ان یقدر

ن یؤثر في متانة البناء إال بإإلستعمال أنه أن یكون ظاهرا وال یكون من شأوأ، بعد التسلیم

دى العیب أو مویبقى لقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في تقدیر مدى خفاء ،4الفعلي للبناء

وال ،حالة على حدى فهي مسألة واقع لهم، تبعا لظروف كل خفاء آثاره بالنسبة لرب العمل

التسبیب أو التضارب في األسباب یتعلق بالقصور فيإال فیماتعقیب للمحكمة العلیا علیها 

.5ةالخفی

.97ص، 39:، المرجع السابق، فمحمد ناجي یاقوت-1

وردت العدید أوقد ،88ص السابق، المرجعنطاق الضمان العشري للمشیدین، ،زهرةبن عبد القادر -2

.من احكام القضاء الفرنسي في هذا الصدد
، محمد ناجي یاقوت، 754:ص، المرجع السابق،عبد الرزاق حسین یاسین، في ذلكأنظر-3

.111-109ص ، ص 44المرجع السابق، ف 

.222، المرجع السابق، ص شعبانعیاشي ،أنظر-4
محمد ناجي ، أنظر، و 855:، ص، المرجع السابقعبد الرزاق حسین یاسینهذا ما وضحه و -5

.113ص ، ص 46، المرجع السابق، ف یاقوت
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و غیر متخصصة إٔان كان في رأینا لم یعد هناك إعتراف بالصفة الغیر فنیة و 

خفاء العیب عن رب العمل في مجال الترقیة لمن یقول ب،للقائمین على الترقیة العقاریة 

والمقاولین ع للمراقبة الیومیة من المهندس قد عرفنا بأن المرقي العقاري یخضالعقاریة، و 

تقوم بالرقابة ،وصندوق الضمانمدیریة السكنالمراقبة التقنیة و :ات بإعتبار أن هیئو 

هوٕاخفاؤه بالغش من القائمین على المشروع،  ،عیب مافیعني تحقق وجود،الدوریة فقط

العیب كان خفیا عن اعتبارالتشدد فیه و و، ي فالتوسع في مد نطاق الضمان العشر 

هو التأكید على أن اإلحترافیة تستدعي اإلنجاز المحكم وظهور، ضمان المستفید من ال

.ى عیب یستدعي المسؤولیة المشددة لكل المتضامنین لكون الخطأ مفترضا في جانبهمأ

الضمان هذاإن أهم ما یمیز:حدوث الضرر أثناء مدة الضمان المعماري–اثالث

، و الطبیعة القانونیة لها )01(تهابدایبد من معرفة الو ، الذي أخذ إسمه منها، مدته الطویلة

.)02(و دعواها 

:بدایة مدة الضمان العشري:1

صریحا وواضحا بجعل هذه المدة المستوجبة ،ج.م.قمن 554نص المادة إن 

خاصة بعد و هذه المادةنرجع إليو ،م األعمال نهائیایقانونا للضمان تبدأ من وقت تسل

أن بدایة هذه المدة ه من41المادة في ریش، والذي كان ی1الترقیة العقاریةقانون إلغاء 

هذا أوضح مادة تبین تاریخ بدایة مدة،وتعدشهادة المطابقة تسلیمتكون من تاریخ 

.والذي أصبح من المسؤولون عنه ،)للمرقي(بالنسبة للمكتتب الضمان 

.الطبیعة القانونیة لمدة الضمان و دعواه-2

:المؤرخ في93/03الملغى بالمرسوم التشریعي ، 04/03/1986:المؤرخ في86/07قانون ال-1

.المتعلق بالنشاط العقاري الملغى، و 01/03/1993
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ولكن هل مدة الضمان العشري التي یخضع لها :مدة الضمان العشريطبیعة -2-1

فأي األحكام یمكن أن ،المرقي العقاري هي مدة تقادم،أم مدة إسقاط الحق في الضمان

؟ تخضع لها

حسن أنها مدة اختبار متانة البناء وصالبته و نجد، ج.م.قمن 554بالرجوع للمادة 

ع لما یخضع له، ال تخضضمان وسقوط  ولیست مدة للتقادم و نفیذ األعمال، فهي مدة ت

.من وقف أو إنقطاع

لو وجد مانع مادي أو أدبي یتعذر معه على المرقي أن یطالب فهي ال توقف و 

.أوالمشتري في مواجهته،1....بحقوقه في مواجهة المهندس أو المقاول أو

یجوز تشدید هذه المسؤولیة باإلتفاق على إطالة مدة الضمان تبعا لما ترى أطراف و 

.جسامة و دقة األعمال المنجزة ذلكعقد المقاولة و خاصة إذا  إقتضت 

ال یجــوز تخفیــف هــذه المســؤولیة بتخفــیض المــدة ألن ذلــك وعلــى العكــس یقــع بــاطال و 

یكــون بــاطال كــل شــرط «ج.م.قمــن556المــادةطبقــا لــنص ، 2یعتبــر حــدا مــن الضــمان

و هــذا األصــل ، »أوالحــد منــهیقصــد بــه إعفــاء المهنــدس المعمــاري و المقــاول مــن الضــمان

ٕان كــان یــرد علیــه إســتثناء إذا كــان المقصــود مــن المنشــآت أال تبقــى طــوال هــذه المــدة بــل و 

.3تكون أقل فالضمان ال یغطي إال مدة بقائها

.92ص ، ، المرجع السابقنطاق الضمان العشري للمشیدین،بن عبد القادر زهرة-1
93/03من المرسوم التشریعي 18:وهي تقابل المادة،11/04قانون 45ویظهر جلیا في المادة -2

یعد باطال وغیر مكتوب كل بند من العقد یهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولیة "....نصها الملغى 

"أو تقیید مداها ...أو الضمانات المنصوص علیها في هذا القانون  ..
المقاولة والوكالة والودیعة ، الوسیط، العقود الواردة على العمل، أحمد عبد الرزاق السنهوريأنظر، -3

محمد ،أنظرو، 125و124ص،67ف المرجع السابق ، ،3ط ، المجلد األول، 07والحراسة، ج

.166، المرجع السابق، ص ناجي یاقوت
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، فـة الطبیعـة القانونیـة لهـذه المـدةالقضـاء فـي فرنسـا حـول معر نفس اإلشكال شـغل الفقـه و

بین القائل بأنها مدة تقادم أو مدة إسقاط الحـق فـي الضـمان أو أنهـا مـدة مركبـة ذات طـابع 

، لوجـود إزدواج تشـریعي بـین نصـي المـادتین یجمع خصائصهما في وقت واحد نظرامزدوج

ـــــالتــــي تحــــدد مــــدة الضو لبــــاب المخصــــص لعقــــد المقاولــــة الــــواردة فــــي ا1792 مان بعشــــر ـ

ــ2270المــادة و ،ســنوات التــي تعفــى ادم بإعتبارهــا مــدة لرفــع الــدعوى و الــواردة فــي بــاب التق

.1المشیدین من الضمان بعد إنقضاء العشر سنوات

:نها یمكن أن تنقطع في حالتین فقطالقضاء قد أجمع أأن الفقه و فبالرغم 

المقــــاول حتــــى ولــــو رفعــــت المهنــــدس المعمــــاري و لموضــــوعیة علــــى حالــــة رفــــع الــــدعوى ا-أ

.الدعوى أمام محكمة غیر مختصة

.2غیر المشروط بالمسؤولیة)المدین(وحالة إقرار المشید -ب

طبیعة المدة في حالة إنقطاع المدة األصلیة تبدأ مدة أخرى هي من نفسحیث أنه و 

.األصلیة عشرة سنوات

أیه أن هذه المدة هي مدة تقادم ومدة ضمان في رسا ر الفرنسي و لكن إستقر القضاءو 

،حكم هام عن محكمة النقض الفرنسیة بدوائرها المجتمعةذلك منذ صدوروقت واحد و 

، الذي قرر أنه ال یكفي لتطبیق أحكام المسؤولیة العشریة 31882فیفري 02:بتاریخ

وات أن یظهر العیب خالل عشر سن2270، 1792المنصوص علیها في المادتین 

فمدة رفع "،  بل یجب أن یتم رفع الدعوى به خالل هذه المدة التالیة لتاریخ تسلم األعمال

وى تقل أي مدة رفع الدع،"غیر مستقلة عنهافي فرنسا هي نفسها مدة الضمان و الدعوى

,بن عبد القادر زھرة، و كــــذا250،253، المرجع السابق، ص ص عیاشي شعبان ،أنظر-1
.95و93المرجع السابق، ص ص 

2-Voir , Bernard Boubli:la responsabilité et l’assurance des architectes,
entrepreneurs et autres constructeurs. 2e édition, 1979.N ° 424 , p .269

، المرجع محمد ناجي یاقوت، مشار له عند 5ص-1-1883سنة یكدبیریو دالوز في وارد -3

.164، ص 67السابق، ف 
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، بحیث تصبح یوما واحد إذا حدث التهدم أو ظهر العیب كلما تأخر وقت حصول الضرر

لكن دعوى الضمان ال یجوز فالضمان یغطیه و ،السنة العاشرةنمیوم األخیرفي ال

.سماعها في الیوم التالي ألنها تسقط بالتقادم

مستقلة عن مدة نظم المشرع الجزائري هذه الدعوى :مدة تقادم دعوى الضمان-2-2

بإنقضاءأعالهالمذكورةالضماندعاوىتتقادم«ج.م.قمن 557ضمان األعمال في نص

جعلها ثالث سنوات تبدأ من و ،»العیبإنكشافأوالتهدمحصولوقتمنسنواتثالث

فإذا إنكشف في آخر السنة العاشرة من وقت تاریخ إكتشاف العیب أو حصول التهدم ،

تسلم األعمال كان أمام رب العمل أو المشتري ثالث سنوات أخرى لرفع دعوى الضمان، 

فیعتبر رفعها خالل یوم واحد،بلو العشر سنوات و إذا ظهر العیب بعد و ال یكون له ذلك 

من وقت ظهورالعیب الذي یشترط أن یثبته "أي ثالث سنوات"المدة المحددة لسقوطها

الدائن به خالل مدة الضمان، فإذا إنقضت مدة الضمان عشرة سنوات ولم یظهر سببه 

.منه مستفیدین برأت ذمة المشیدین نهائیا بما فیهم المرقي في مواجهة ال

الضمان العشري الذي تقوم علیه مسؤولیة المرقي أن بـــة المطلـــخالص

داءا من وجود عقد مقاولة بد أن یستوفي كل نطاقه الموضوعي إبتالعشریة الالعقاري 

ینعقد على أعمال بد أن یلیه عقد بیع بناءا على التصامیم، والمنشئات ثابتة أخرى لمبان و 

.من تسلم األعمالأن یحدث خالل العشرة سنوات أضرار معینة و محددة، وتستدعیه 

التي یشترط فیها و ،له األضرار الموجبة سنوات من إكتشاف 03أما مدة دعواه فهي 

.أن تظهر خالل مدته 

:المطلب الثالث

:أشخاص الضمان العشري

في بحثهم،ن،وقد أشار للمستفیدون1في فرعدرسهمنعشریا لونو حدد المشرع المسؤ 

.2فرع 

:ري ـان العشـام الضمـى أحكـالمسؤولون بمقتض:أولـرع الــلفا
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،ج.م.ق554، و إن كانت أحكام المادة وهم من یرتبطون مع رب العمل بعقد

یصنفون باألشخاص دسین المعماریین ومقاولي البناء، و على المهنتقصر الضمان العشري

في نصوص المشرع الحقا و أشار، وقد نص و أوالندرسهم في ،1التقلیدیین لهذا الضمان

.اثانیفي متفرقة ألشخاص أخرى  نكتفي بتوضیح حالتي المراقب التقني والمرقي العقاري

.األشخاص التقلدیین للضمان العشري:أوال

حصرهم في المهندس و هم أول من نص المشرع على خضوعهم لهذا الضمان،

:02(المقاول و )01(المعماري  (

:المهندس المعماري-)01(

هو الذي یعهد إلیه وضع التصمیم «السنهوري أحمد عرفه عبد الرزاق:تعریفه-أ

وقد یعهد إلیه بإدارة العمل واإلشراف على تنفیذه ،ماذج إلقامة المنشئاتالنو والرسوم 

، أما في »2إلیهومراجعة حسابات المقاول والتصدیق علیها وصرف المبالغ المستحقة 

الحائز على شهادة مهندس معماري معترف بها من قبل "الجزائر هو الذي له مؤهل علمي 

ویعهد إلیه بتصمیم مشاریع ،دول الوطني للمهندسین المعماریینالدولة،ومسجل في الج

في جانب أما في القانون الفرنسي یقوم الضمان ، االبناء ومراقبة إنجازها واإلشراف علیه

.3غیر مهندس قام بمهام مهندس التي ترتب هذا النوع من المسؤولیةلوشخص و أي 

قام به من أعمال ٕاذا كان مهندسا معماریا واحدا أو أكثر یكون مسؤوال في حدود ماو 

.4في نطاق مهمته حسب عقد المقاولة المبرم

تقني -:الشامل فیتقرر الضمان العشري علىعمل كلمة مهندس بمفهومها العام و و تست

Leالبناء technicien de bàtiment،-المهندس المدنيL’ingénieur،- مهندس

174، 173صالمرجع السابق، ، كتاب المؤتمر، بن عبد القادر زهرةأنظر، -1
109.ص،7/1جالمرجع السابق، الوسیط،،السنهوريأحمدعبد الرزاق،أنظر-2
.127، 126المرجع السابق،صنطاق الضمان العشري للمشیدین، القادر زهرة،عبدبن أنظر، -3
.418ص، المرجع السابق،عبد الرزاق حسین یاسین،أنظر-4
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unالدیكور décorateur....-) ویسألون في الحاالت التي یمارسون فیها مهام

من المرسوم 19وتمارس الهندسة المعماریة حسب نص المادة ،)المهندس المعماري

لمتعلق بشروط اإلنتاج المعماريا،28/05/1994:المؤرخ في94/07التشریعي 

في التشریع الجزائري بصفة فردیة في ،1المتمممهنة المهندس المعماري المعدل و ممارسةو 

Enوبصفة شریك libéralformesousشكل مهنة حرة qualite d’associé أو

أو المهندسین لدى الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضريبصفته أجیر مثال 

...لدى دیوان الترقیة والتسییر العقاري 

ألزم المشرع بموجب :ي عملیة التنفیذ و حدود مسؤولیتهدور المهندس ف-ب

المهندس المعماري المرقي بالتنسیق لدى منه44في المادة 19-15المرسوم التنفیذي 

الوثائق یؤشر برفقة المهندس المدني على و في كل المشاریع التي تتطلب رخصة البناء 

.عماري و بدراسات الهندسة المدنیةالمتعلقة بالتصمیم الم

مسؤولیته طبقا ألحكام الضمان العشري تتحدد بالنظر إلى مدى إتساع المهمة المسندة و 

:فيخاصة إلیه من طرف رب العمل بموجب عقد المقاولة وتتمثل

المنشأ البناء أوعلیها التي سینشأ بتحققه من حالة التربة :دراسة األرض*-1ب 

ء دراسات عن تركیبها ٕاجراتحملها لألعمال المراد تنفیذها و مدى الثابت ومدى صالحیتها و 

المسبق من دـعدم التأكبذلك، ویعتبرج.م.قمن 554قد ألزمته المادة و ، الجیولوجي 

وٕان كان هذا هو ، خاصة اللجوءو ،2من األخطاء الجسیمة، طبیعة األرض بدراستها

ي بعد معاینات للتربة یمنح تقریرا للمرقو ، البناء إلى المخبر الوطني للسكن و الغالب

لمطلوبة من ٕان كان هذا األخیر یشكل أحد الوثائق ایعطي معلومات أساسیة عن التربة، و 

عند إنجازه و للتربة راساته في د، إال أنه یشكل مرجعا للمهندس هیئة الرقابة التقنیة

.25/05/1994:في، المؤرخة32:ر عدد.ج-1

.132صنطاق الضمان العشري للمشیدین ، المرجع السابق ،،القادر زهرةعبدبن أنظر ، 2
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فر ینبغي ة في مكان معین فالحُ بشروع فقد یكون هناك تراكم ألتر للتصامیم أوعند تنفیذ الم

كل تحدد لهفهذه التقاریر ، مثاللیس الركام الترابيسطح األرضي و تجاوز المتأن 

في حالة عدم المتضامنة ة المرقي تقوم مسؤولیالمعلومات األساسیة عن األرض، و 

.والمقاولاألخذ بعین اإلعتبار لهذه الدراسات مع المهندس

مبنیة على معرفة مستفیضة لألرض، وخصائصها وأي التصامیم البد أن تكون إذن 

، و لكن هل یرتبط ضمان المهندس المعماري لعیوب األرض المواد أنسب للتنفیذ علیها

.مشرفا على التنفیذ أو مراقبا لهبصفته واضعا للتصمیم أو بإعتباره

، 1عدما مع الصفة التي كانت سبب إسناده إلیهإن هذا الضمان یرتبط وجودا و 

ال یسأل عن التي  یسأل إال عن العیوب اآلتیة منه، و مكلفا بالتصمیم الفمعناها إذا كان

.2ترجع لطریقة التنفیذ

.د أن یلتزم بواجب اإلعالم للمرقي، وتحذیره من كل ما یراهبالف

یكتشفها عن طریق الفحص أن ال یكون مسؤوال إال عن العیوب التي كان یمكن و 

.المدقق

وتتمثل هذه ،یعتبر جوهر مهنة المهندس:اإللتزام بتصمیم البناءقد یكون و 2-ب

، )وانــأساسات المبنى ،إختیار المواد واأللو یبین(المهمة في وضع الرسم الهندسي 

الوصفیة، :ة یعد المقایسات التالی(ٕاعداد المقایسات التي سیتم تنفیذ أعمال البناء علیها و 

نظیمات المعمول بها في هذا الصدد، بد من إحترام القوانیین والتوال،)الكمیة ، التقویمیة

...3و احكام حقوق الجوار و قیود البناء اإللتزام باألصول الفنیة و 

.133ص،نطاق الضمان العشري للمشیدین ، المرجع السابق،القادر زهرةعبدبن -1

.99، ص2006، المرجع السابق، ط المسؤولیة المعماریة،محمد حسین منصور، أنظر-2

.100، ص2006، ط نفسه المرجع -3
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، جهة إداریة مختصة لو اعتمدت الرسومات من والمشرع یحملهم المسؤولیة حتى و 

.1لرغبة رب العمل في خفض مواد البناءحتى كون المهندس قد إستجابو 

إذا إقتصر المهندس المعماري على وضع التصمیم «ج.م.قمن 555تقضى المادة و 

دون أن یكلف بالرقابة على التنفیذ لم یكن مسؤوال إال عن العیوب التي أتت من التصمیم

كانت على تكون مسؤولیته عن األعمال التي نفذت طبقا للتصمیمات المعیبة إذا و ،»

.درجة من األهمیة

إدارة :أمرانهذا اإللتزام تضمنیو :ن اإللتزام باإلشراف على التنفیذقد یكوو -3-ب

التوجیهات و ضع خطط تفصیلیة لتنفیذ التصمیمات، یقدم التوضیحات و ی(األعمال

الرقابة و ، )یق بین المقاولین في حالة تعددهممراقبة مدى اإللتزام بها، و التنساألوامر و 

العمل فنیا بمراجعة التصمیمات والتحقق من مراقبة المقاول في تنفیذ(على حسن تنفیذها

منأكد من مطابقة األعمال للتصمیمات، و تقدیم النصح لرب العمل و التحالة التربة، و 

ٕان كانت و ، )اصفات المحددة والمقایساتمطابقتها للمو صالحیة المواد المستخدمة فیها و 

قاول عن جودة المواد ترتب المسؤولیة المفترضة في جانب المج.م.قمن551المادة 

مخال بإلتزامه في حالة إهماله من التحقق و ها، إال أن المهندس غیر معفى منالمقدمة منه

.2باإلشراف على التنفیذ

:مقــاول البنـــاء  )2(

، المقاول قانونا مستقال خاصا بها، ینظم ویحدد أحكامهالم یفرد المشرع لمهنة

لكن أشار إلیها في كل التقنینات التي تنظم المهن المقارنة مع مهن المشیدین األخرى، و ب

.كتقنینات الترقیة العقاریةالمرتبطة بها

.136ص، المرجع السابق، نطاق الضمان العشري للمشیدین،عبد القادر زهرةبن أنظر، -1

.146-143:ص.ص، المرجع السابق،نطاق الضمان العشري للمشیدین،عبد القادر زهرةبن -2
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نقوم الضمان العشري لذلك المتضامنیین في و بإعتبار المقاول من الملتزمین و 

أو من )ب(حدود مسؤولیته سواءا كان مقاول أصليونبین أهم إلتزاماته و )أ(تعریفهب

؟ )ت(نـالباط

، وٕاصطالحا هو لمقاولة هي المفاوضةاو هو المفاوض،:لغة:المقاولتعریف -أ

اءا على ما ، بنو إقامة المنشئات الثابتة األخرىالشخص الذي یعهد إلیه بتشیید المباني أ

.1دون أن یخضع في عمله إلشراف أو إدارةفي مقابل أجر و ذلكتصمیمات و یقدم له من 

لمتعلق بشروط ا94/07المرسوم التشریعي :ال نجد له تعریفا إال في :إصطالحا

صاحب «أطلق علیه إسم، حیث ممارسة مهنة المهندس المعمارياإلنتاج المعماري و 

le"المشروع المنتدب  maitre de l’ auvrage Délégué منه 08عرفته المادة ، و

رسوم تنفیذ أعمال البناء وفق تصامیم و كل شخص طبیعي أو معنوي یتولى «:بأنه

الشروط المتفق ماري معتمد، وطبقا للمواصفات و موضوعة مسبقا من قبل مهندس مع

11/04في  قانون آخر اتعریفوكذلك ، »العقد أو في دفتر الشروط إن وجدعلیها في

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان «و هو منه03المادة 

.»أو مؤسسة تملك المؤهالت المهنیةنشاط أشغال البناء بصفته حرفیا

لم یستعن كل رب العمل المهمة كلها له، و قد یتخذ لنفسه صفة المهندس إذا أو و 

للمقاول إلتزامات محددة یترتب على اإلخالل ، و دس، ویتحمل المسؤولیة جراء ذلكبمهن

:2نوجزها فيوافر شروط معینة الضمان العشري و بها مع ت

بالخروج عن مخالفة اإللتزامات الخاصة بتنفیذ أعمال البناء أو المنشأ الثابت*ب

:ومنها المحددة بعقد المقاولة المنوطة به و نطاق واجباته

.420، ص، المرجع السابقالرزاق  حسین یسینعبد-1
-150:ص صالمرجع السابق،،نطاق الضمان العشري للمشیدین،القادر زهرةبن عبد أنظر، -2

158.
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ومكان العمل األدواتراسة المواد و حتقتضیه أعماله و ارة بالشكل الذي القیام باإلدعدم -

.ومراقبة ما یجري

ها أو كان من أو المهندس إلى األخطار التي یكتشفٕارشاد المرقيوعدم تنبیه و -

.المفروض أن یكتشفها

النماذج الموضوعة من الرسوم و شروط الصفقة وأصول وأعراف المهنة و مراعاةعدم -

.المهندس في حالة وجودها

.التنظیمیةو النصوص التشریعیة عدم مراعاة -

فقد یستعمل مواد غیر :إلتزام بضمان جودة مادة البناء وخلوها من العیوباإلخالل ب-

عیب المواد یثیر مسؤولیة المقاول العشریة ، و صالحة و ردیئة أو مخالفة للمواصفات الفنیة

.سببت خلل بالبناء بعد التسلیم وخالل مدة الضمانإذا

:هناك فرضینو 

الحالة یكون مسؤوال عن في هذه:تورید المقاول للمواد المستخدمة في البناء=

.ج.م.قمن 551یضمنها لرب العمل المادة جودتها و 

بأوصافها وخصائصها صدق بأمانة و متفق علیها أو متعارف علیها ویوردها كما ه

.یضمن سالمتها وصالحیتهاأي یعاینها یتفحصها و ثمانها و أو 

ا لمقاول من نفس مستواه الفني  یسأل المقاول عن عیوب البناء التي یمكن كشفهو 

.وظروفه

لو فحصها غیره جب فحص عیوب المواد التي وردها و یسأل عن تقصیره في واو 

.1أجاز إستعمالهاو كالمهندس المعماري

إذا ورد المرقي العقاري ذاته :قاول المواد المستخدمة في البناءعدم تورید الم=

،بقراءة المقایسة الوصفیة جیدافهنا یقوم المقاول بالرقابة علیها ، بصفته رب العمل المواد 

.770، ص، المرجع السابقعبد الرزاق حسین یاسینراجع، -1
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بد أن یخبر رب العمل إذا إكتشف أن المواد بها وال،كراسة الشروط والمقایساتكذا و 

، وأصبح غیر ضروري لةد أو یقترح تقدیم المواد البدیلتزامه بالنصح واإلرشاإلعیوب تنفیذا 

یتحمل المسؤولیة الخاصة بفحصها نظرا إلحترافیة المرقي و المراقبة العملیة على المواد

.1عن وجود عیوب بها

إذا خالف و، لمقاول باإلمتناع عن إستعمالها یلتزم ا، وٕاذا أصر المهندس والمرقي

.المسؤولیة العشریةذلك ترتفع عنه مر كتابیا بیكون أتى خطأ إیجابي أما إذا أُ 

یحتج المقاول ،الفنأهل اإلحتراف أي یمتلك الخبرة و وبإعتبار المرقي من

ال یكون مسؤوال و ، من أجل تخلصه من المسؤولیة معاینتهابتخصصه وأنه قام بفحصها و 

.بد أن یخطر رب العملال یخفى على مقاول مجرب فهنا الالعیبإال إذا كان

المقاول عن المواد التي یوردها مسؤولیة ،ج.م.ق551المادة المشرع فيقد بین و 

.لكنه أغفل مسؤولیته بعدم ذكر إلتزاماته في مراقبة هذه الموادو 

على المادة المقدمة له عن مسؤولیة المقاول في الحرصكلمتت552المادة أما 

.راعاة أصول الفن في إستخدامه لهامو 

مسؤولیة المقاول ، ثم نبین )1ت(نعرف المقاول من الباطن :المقاول من الباطن-ت 

.)2ت(لعمل عن أخطاء مقاولیه من الباطنفي مواجهة رب ا

من 564دوره الموضح في المادة المقاول من الباطن بحسب مهمته و نعرف-1ت

أبرمها األصلي تنفیذ كل أو جزء من الصفقة التي بأنه من یعهد إلیه المقاول، ج.م.ق

بد من إستقاللیته في وال، ا بمقتضى عقد مقاولة من الباطنهذهذا األخیر مع رب العمل و 

.2عمله عن المقاول األصلي

.772، صنفسهالمرجع -1
كذلك ، و 158، صالمرجع السابقنطاق الضمان العشري للمشیدین، ، بن عبد القادر زهرة،أنظر-2

.432ص، 1هامش ، المرجع السابق،عبد الرزاق حسین یاسین
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منها و ، وكان غیر خاضع ألحكام هذا الضمان، ونظرا إلعتبارات فنیة ومالیة 

ضعف اإلمكانیات و ،العمل بالمقاول من الباطنخاصة عدم وجود عقد مقاولة یربط رب

أو لیس له الكفاءة المطلوبة إلى جانب عدة إعتبارات، إستبعده المشرع ،التمویلیة له

مخالفة ألحكام الحمایة ذه االحكام هإخضاعه ل، ألن في 1الفرنسي من الضمان العشري

مواد الصادرة بقصد حمایة المقاولین من الباطن من إفالس أو تصفیة الالمقررة له بموجب 

التي تجعل هذا األخیر مسؤوال في مواجهة رب العمل، وتقابلها و ،أعمال المقاول األصلي 

التي تفید أن المشرع و، 565و564و554/03:في القانون الجزائري المواد

.هذا الضمانمنإستبعاد هؤالء هو اآلخر مقتنعا بالجزائري كان

مسؤولیة المقاول في مواجهة رب العمل عن أخطاء مقاولیه من الباطنمدى -2ت

على  12/85:من المرسوم التنفیذي رقم30لمادةالقد نص المشرع الجزائري بموجب:

نرى المقاول الفرعي یكون و ، من األشخاص ألحكام الضمان العشريخضوع هذا الصنف 

یحدثها و تقیم المسؤولیة مسؤوال عنه المقاول األصلي في كل أخطائه معدا األضرار التي 

.العشریة

لقد كنت أعتقد أن المشرع أخطأ في إضافة هذه الطائفة لقائمة األشخاص 

قد یبدأ مع أحدهم كل مهامه للمقاولیین الفرعیین و فقد یوكل المقاول، المسؤولون عشریا 

لیواصل مع آخر هذا من جهة ،و من جهة أخرى فإن عقد المقاولة ، ثم یفسخ معه العقد 

.رب العمللم یتم بینه و بین 

و لكن علمت من أساتذة مهندسین ذوو خبرة في هذا المجال بأن المشرع أحسن 

أو یتعمد فحلقة كل من یتجرء أو ال یباليك ألن كل مسؤول یتحمل نتیجة عمله، و في ذل

من یدخل فیها یساهم في إحكامها وال یترك أي ثغرة، وٕان كانت یتحملها التشیید كل 

، 159المرجع السابق، ص ص نطاق الضمان العشري للمشیدین، ، بن عبد القادر زهرة،راجع-1

160.
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ن ن المشرع یرى في هذا األخیر األكثر تخصصا مأهكذا إقتنعنا بمحدثها بالضبط، و 

محترف في المجال المقاول األصلي في جزء من عمله، أو أن هذا األخیر صاحب فن و 

.فرعیةالموجب عقد المقاولة خول له بالضیق الم

.أشخاص أخرى أصبحت مسؤولة عشریا:اثانی

)1(فيفنيالمراقب الأشخاص ندرس على قد نص المشرع في نصوص متفرقة 

:ونرى مدى خضوعهم لهذا الضمان)2(في والمرقي العقاري

les:المراقبون الفنیون)1 contrôleurs technique- حذي المشرع

ین ین، المراقب التقني لألشخاص المد، بإضافة وٕالحاق1حذو المشرع الفرنسيالجزائري 

یجب «التي تنص 95/07من قانون التأمین 178بموجب المادة، ري شبالضمان الع

على المهندسین المعماریین والمقاولین وكذا المراقبین الفنیین إكتتاب عقد لتأمین 

فما ، »القانون المدني الجزائري554المادةمسؤولیتهم العشریة المنصوص علیها في 

؟ أنواعه في الجزائرو، مفهومه 

.یقتضي مفهومه تعریفه ،و تحدید أنواعه و كیفیة تدخله :يفنمفهوم المراقب ال-أ

هو شخص طبیعي أو :الدكتور عبد الرزاق حسین یاسینیعرفه:تعریفه –1-أ

معنوي یتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة الفنیة یتولى بمقتضى عقد مقاولة مبرم مع رب 

فحص المسائل ذات الطابع الفني في عملیة التشیید التي یرى رب العمل تكلیفه العمل،

.2بفحصها

.في الجزائرتقنیة الهل ینطبق هذا التعریف على مهام نوعي الرقابة سنرى و 

المتعلق بكیفیات ممارسة ، 15/05/1988:ویفرض القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

1
تكلمت المادة التاسعة منه على مسؤولیة و، 1978لسنة 12:رقمف.م .قلباب الثاني من ا-

.07/12/1978الصادر في 1978لسنة 1146:المراقب التقني، والمرسوم التطبیقي له رقم
.470، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسین، أنظر-2
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على رب العمل أن یبرم إتفاقیة مع الهیئة المكلفة ،وتنفیذ األشغال في میدان البناء 

.بالمراقبة التقنیة للبناء فیما یخص البنایات التي تدخل في إختصاصها

:أنواعها في الجزائر-2-أ

"شخص طبیعي"أو من غیرها "شخص معنوي "، هیئة الرقابة التقنیةقد یكون 

عد هي شخص معنوي یتمتع باالستقالل المالي، وت:الرقابة التقنیة للبناءهیئة*

المؤرخ في،85-71:قد تضمن األمر رقمو ،عالقاتها مع الغیرتاجرة في

،خمسة هیئات وطنیة لمراقبة البناءوقد غیرت إلى قانونها األساسي،،29/12/19711

والمتضمن تغییر هیئة المراقبة ، 19/08/1986:المؤرخ في، 205-86:المرسوم رقمب

ء .منه05المادةحسب المخول الرئیسي بممارسة الرقابة الفنیةهي و ، 2التقنیة للبنا

:من أبرز مهامها:مهامها

،وصالحیة مراقبة كل أنواع البنایات للتأكد من ثبات بنائها ودیمومته وأسسه

ل من أخطار كل ماله تأثیر في ثباته،وهیكله وجدرانه ومحیطه وسقوفه من أجل التقلی

.العیوب وأخطار الفوضى

 ا سیملتقنیة التي تتضمنها المشاریع التتولى الدراسة التقنیة لجمیع التراتیب او

للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ،التي ترتبط بهاعمال الكبرى والعناصررقابة األ

، ویمتد عملها لمراقبة جودة المواد المعدة للبناء "من نفس المرسوم02المادة"، سهیومقای

وأعمال ، من نفس المرسوم 03المادة في المصنع واالعتماد التقني لمواد البناء وعناصره 

.ضبط المقاییس والبحث     

.1972لسنة، 04:العدد، ج ر، أنظر-1
1986.لسنة ، 34:العددر، ج، ر أنظ-2
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- شهادة المراقبة للمقاولین والمهندسین والمراقبین التقنیین لتمكینهم -تسلیم

/04من إبرام عقود التأمین ضد العواقب المالیة المترتبة عن المسؤولیة العشریة المادة

.205-86مرسوم 01

البنایات ذات اإلستعمال ل بالنسبة للتجهیزات و وتسلیم  محضر تسلیم األشغا

هو شرط من أجل الحصول على شهادة أو البنایات المستقبلة للجمهور و السكني الجماعي 

.1المطابقة

 تسلیم عقد التنازل من طرف إدارة أمالك الدولة وضع التأشیرة من أجل إعداد و

14/05/2011:من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في12المادة ، للمرقي العقاري

التنازل عن قطع أرضیة تابعة لألمالك الخاصة الموجهة كیفیات الذي یحدد شروط و 

.2إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

بالنسبة للمنشئات الثابتة المعفیة من :المراقب الفني من غیر هیئة الرقابة التقنیة*

وهو في العادة ،الرقابة التقنیة للبناءر هیئة فللمرقي أن یلجأ إلى مراقب فني غی، التأمین 

یراقبون المنشئات الثابتة األخرى التي تخرج من مجال إختصاص هیئة ،مكتب دراسات

.تقنیةالمراقبة ال

بعد اإلنتهاء من أشغال إنجاز المنشأ الثابت تقوم مدیریة األشغال العمومیة بإبرام ف

، ندسي معتمد للقیام بفحص المنشأ وتقدیر سالمته عقد المقاولة مع مكتب دراسة ه

أشهر أو سنة واحدة من تاریخ تقدیم تقریره اإلیجابي 06مسؤولیة هذا األخیر تنتهي بعد و 

عن حالة األشغال أي أن المراقب الفني ال یخضع ألحكام الضمان العشري طبقا للعقود 

:الموافق ل1436ربیع الثاني عام 4:المؤرخ في، 19-15:سوم التنفیذير من الم66المادة -1

:الموافق ل07:ج ر عدد(، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 2015ینایر سنة 25

12/02/2015(
النشاط العقاري البناء والسكن ،سلسلة نصوص تنظیمیة  تشریعیة، نبیل صقروارد، لدى -2

.359، ص2014،الطبعة األولى ، الجزائر، دار الهدى، والتعمیر
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11قرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، من الانيالبند الرابع من الملحق الث، 1المبرمة هنا

الذي یحدد الخصائص ، 2011ماي سنة 12الموافق ل 1432جمادى الثانیة عام 

یتعین أیضا على ..«الشروط المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعمانالتقنیة و 

معین دراساتالمرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام إتفاقیة مراقبة خاصة مع مكتب 

التجهیزات العمومیة یقوم المرقي العقاري بتسدید مسبقا من طرف مدیر السكن و 

ها المدیر الوالئي اإلستحقاقات المتعلقة بهذه الخدمة على أساس موافقة مسبقة یصدر 

.»المكلف بالسكن

:یفیة تدخل المراقب التقني ك-3-أ

صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ینسق المرقي لدى هذه الهیئة من أجل إبرام و 

للمدیر الوالئي المكلف تبلیغ نسخةتقنیة للبنایة مع شركاء مؤهلین و مراقبة ومتابعة و 

ولكن هل تدخله اختیاري أم ، الوالئیة للصندوق الوطني للسكن ٕالى الوكالة بالسكن و 

:؟ یمر تدخله بمرحلتینإلزامي

على صة بها أن تنص اإلتفاقیة الخایجبو:ديعلى المستوى المشروع التمهی:األولى

كل یأخذالمرقيبأنعند استفسرنا عن كیفیة ذلك عرفنا المخططات، و نالمصادقة ع

ثم بعد ، المدني تقوم بمراجعتها خاصة تصامیم المهندس و ، لتصامیم لهیئة الرقابة التقنیة ا

هیئة لتقوم بإمضائها ، تعاد للوالتصحیحات المطلوبة منه إن كانتأن یجري التعدیل 

).تؤشر علیها(

من 03وتتعلق بتنفیذ األعمال وبالرجوع إلى المادة:على مستوى اإلنجاز :الثانیة-

،لمعتمدة وكیفیات التنفیذبد أن یسهر على إحترام المخططات اال، 205-86المرسوم

.359:،  ص، المرجع السابق نبیل صقرأنظر، -1
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یشهد أن األشغال أنجزت وفق المعاییر تسلیم كل ثالثة أشهر تقریرا و "و متابعة الورشة"

.1المضادة للزالزل المعمول بها

حدود خضوع المراقب التقني ألحكام الضمان العشري -ب

منذ تأسیس هیئة الرقابة التقنیة لم یخضع المراقب التقني ألحكام الضمان العشري 

المتعلق بالتأمین صریحا 95/07من القانون 178، و على الرغم من أن نص المادة 

، بهیلزم هیئة الرقابة التقنیةولكن لن بهذا الضمان،المراقب الفنيبإلزام

في مدة الضمان قتني مأي یلجأ لها بل هي تساعد في مجال عملها فیستطیع أن

.هي تستجیب وتراقب مدى وجود  عیب یستدعي الضمان العشريویستدعیها للخروج و 

:المرقي العقاري)2

، 86/07من قانون 41في خصوص خضوعه للضمان العشري ، كانت المادة و 

العشریة ذلك أنها ذكرت المرقي وهو المسؤولیة، )البائع(ح مادة في تحمیل المكتتب أوض

.رت شروط تحقق هذه المسؤولیة كلهاذكالمكتتب و 

عن تحمیل المكتتب بالمسؤولیة ،86/07تراجع المشرع الجزائري بإلغاء القانون و 

بمطالبة المهندسین ، ألزمهالملغى93/03العشریة حیث أنه بالمرسوم التشریعي 

، 2المقاولین المكلفین بإنجاز المنشئات شهادة تأمین تحملهم المسؤولیة العشریةالمعماریین و 

ملكیة البنایة حیازة وقد ألزمه بضرورة تبلیغ نسخة من هذه الشهادة إلى المشترین یوم 

جمادى الثانیة عام 11البند الرابع من الملحق الثاني ، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

الشروط المالیة المطبقة على الذي یحدد الخصائص التقنیة و 2011ماي سنة 12الموافق ل 1432

.353، ص04:بند، المرجع السابق، نبیل صقروارد لدى  ،إنجاز السكن الترقوي المدعمان
الذي 58-59من المرسوم التنفیذي 08كذلك المادة و ، 93/03من المرسوم التشریعي 08المادة -2

.یتضمن نموذج  عقد البیع بناء على التصامیم في مجال الترقیة العقاریة
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، بشهادة تامین تحملهم المسؤولیة طأه قد یكون عدم إلزام المذكورینفخ، جلأكاقصى 

.1للمشتریینایكون ملزما كذلك بتبلیغهو، المدنیة العشریة 

.وكان دوره تقریبا مراقبة الضمان فقط

المواد 11/04أما قانون  26 المادةو كذلك ، منه 49و  من المرسوم 30

:التنفیذي رقم 12-85 إلى المرقي العقاري من االشخاص الملزمین بهذا الضمان تفجعل، 

وهو بهذا قد رجع وعاد المشرع الجزائري إلى خیاره الذي تبناه في أول جانب مراقبته ، 

.هو بهذا سایر نظیره الفرنسيو الملغى86/07قانون للترقیة العقاریة  قانون 

Art .1646 -01: « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu,
à compter de la réception des travaux , des obligations dont les
architectes , entrepreneurs et autre peraonnes liées un maitre
de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux –
meme tenus en application des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 ,

1792-2 du présent code».

.2جعل أحكامها تنطبق علیه طبقا لشروطها العامةو 

:ريــان العشـیدون من الضمـالمستف:يـرع الثانـلفا

تم تحدید بإعتبار و المشرع الجزائري المستفیدین من الضمان العشري، یوضح لم 

بموجب هذا یهدف المشرع إلى حمایتهم نالذیالملزمون به فال یكون أمامنا إال األشخاص 

.رب العمل وكذا خلفه العام والخاص دون الغیر بصفة عامة:الضمان وهم

ا ـــوطبق)الغرفة المدنیة(17/12/2009:ذهبت المحكمة العلیا بالجزائر بتاریخوقد-1

بتحمیل المتعامل في الترقیة المسؤولیة الملغى 93/03من المرسوم 08لفقرة االخیرة من المادة ل

.جلأالبنایة كأقصى الى المشتریین یوم حیازة ملكیة المدنیة في حالة عدم تبلیغ شهادة التامین

الطبعة ،االجتهاد الجزائري في القضاء المدني قرارات المحكمة العلیا، جمال سایسمأخوذة عن 

.1575ص، 2013، منشورات كلیك الجزء الرابع األولى ، المحمدیة الجزائر ، 
.485، المرجع السابق، صسیناعبد الرزاق حسین یأنظر، 2
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تجعل التي مركبة لعقد البیع على التصامیم و ینبغي اإلشارة إلى أنه یعتد بالصفة الو 

لمرقي العقاري بصفته رب على أساس عقد المقاولة یستفید ایتغیر بتغیر العقد، و المستفید 

.ن في عالقته ممن أبرم معهم العقد، من هذا الضماالعمل

على أساس عقد البیع بناء على التصامیم یستفید المقتني من الضمان في عالقته و 

.1نيمع المرقي العقاري بحیث شركاؤه یكونون مجهولون لدى المقت

:رب العمـلالمرقي العقاري بصفته :أوال

عشري مقرر أساسا نجد أن الضمان ال،ج.م.قمن 554لنص المادة بالرجوع 

، ویعرف رب العمل مع المهندس المعماري أو المقاولالذي تعاقدلمصلحة رب العمل

كان هذا لحسابه، سواءو یقام المنشأ في الحقیقة ذلك الشخص الذي یشید البناء أ"بانه 

Leیسمى بالفرنسیة و .2"عاما،خاصا أو معنویاالشخص طبیعیا أو  maitre de

l’ouvrage ،و "احب المشروعص"كذلك و ،یتم العمل لحسابه أي مالك العملأي من

تقع المسؤولیة العشریة على ...":11/04من قانون 46تم النص علیه بموجب المادة 

"من خالل عقدبصاحب المشروع الذین لهم صلة .....عاتق یتبین كذلك من، و ...

یستفید من هذا الضمان صاحب المشروع و .."من قانون التأمینات178نص المادة 

، ازلــل إلى تنـــــــ، أو صاحب حق إمتیاز القابل للتحوی3هو مالك الوعاء العقاريو ..."

هو كل شخص طبیعي أو معنوي «281-15من المرسوم التنفیذي 03وحسب المادة 

یخضع للقانون العام أو الخاص له صفة المرقي العقاري في مفهوم التشریع و التنظیم 

المعمول بهما یطلب اإلستفادة من منح اإلمتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على قطعة 

، 05:، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم، المداخلةصبایحي ربیعة،راجع-1

27المنظم، یومي حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وآفاق جامعة قاصدي مرباح الملتقى الوطني 

.76، ص2012فیفري 28و
.572، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینراجع في ذلك-2
.15-08من قانون 59و57المادة -3
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 یشترط أن یكون مالك األرض التي الو ،»....لة أرضیة تابعة لألمالك الخاصة للدو 

تكون مملوكة للدولة ، قدهفقد تكون األرض غیر مملوكة ل، سیقام علیها المشروع العقاري 

بأي طریقة كانت حق البناء علیها لحسابه إنما بنى أو أعطي لغرض ما و و، في الغالب 

العقاري الحاصل على كل المرقيا كان ففي إطار الترقیة العقاریة، ، و مهم1الخاص

هو أول رب العمل سواءا كان خاصا أو عاما، و هو ، متطلبات شخصیة المرقي العقاري 

هو الذي یصاب عادة بالضرر شروط الموجبه له،  و المستفید من هذا الضمان إذا تحققت 

، أو ظهور عیب في أو المنشأ الثابت الذي تم تشییدهمن جّراء تهدم أو زوال البناء المقام 

یر صالح للغرض الذي سالمته أو جعله غیترتب علیه تهدید صالبة البناء و أي منهما 

أما إذا فقد المرقي العقاري صفته كرب عمل بأي سبب من أسباب فقدها و ، أنشئ من أجله

نستبعد حالةأجزاء مفرزة و كلیة أو(نازل عنه كأن یكون باع العقار لغیره أو وهبه أو ت

إلى المشروع، أو تحول2)ال یفقد في إطارها صفته كرب عملع ألن المرقيالشیو 

رفع دعوى یمكن، فال مرقي عقاري آخرالكفالة المتبادلة مثال أو لصندوق الضمان و 

.ما لم یرى القضاء غیر ذلك، عند تحقق شروطهاعلیه مسؤولیة الخاصةضمان ال

في عالقته "ي المرقي العقار "العمل وال یعتبر المقاول األصلي في مركز رب 

منشأ الثابت ، ألنه من جهة لیس مالك حقیقي أو فعلي للبناء أو البالمقاول من الباطن

لحسابه هو بل لحساب من من جهة أخرى هذه العملیات ال تكون و، الذي یقام أو یشید 

المقاول (مواجهتهدعوى الضمان العشري في المقاول األصلي،باشر یبالتالي ال و ،تعاقد معه

:ج.م.ق554هذا ما قضت به الفقرة األخیرة من المادة إذا تحققت أسبابها و )من الباطن 

ال تسري هذه المدة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین و ..«

.»ینالفرعی

.573، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینانظر، -1
.578،579:ص.، صنفسه المرجع -2
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، فقد554و لم یعدل المادة ، على الرغم من أن المشرع لم یلغي هذه الفقرة و 

بالنص 12/85من المرسوم التنفیذي 30و المادة 11/04من قانون 45جاءت المادة

و "الثانوي"قاول األصلي و المقاول من الباطنالم(بینهم متضامنة على خلق مسؤولیة

لكن هل یفسر هذا أنه عبارة عن إستثناء خص به المشرع المقاوالت ، و )المرقي العقاري 

أم یفهم من ذلك أن المشرع تبنى ما نادى به ،العقاریة فقطالتي تنشط في إطار الترقیة

الفقه من المساواة بین اإلثنین فیما یتعلق ضرورة إخضاعهما لهذا الضمان في كل عقود 

.1المقاوالت

عطیه الحق في تطبیق نعتقد أن المشرع الجزائري ترك سلطة تقدیریة للقاضي ت

إن شاء ال و، ول من الباطن للمسؤولیة الخاصة إن شاء أخضع المقاالضمان الخاص

ول من ، أما إذا عرضت علیه في إطار مشروع الترقیة العقاریة یقحم المقایخضعه لها

.الباطن في إطارها ال محال

:العـام والخـاصفهناك نوعین لخلف المرقي العقاري:خلف رب العمـل:ثانیـا

یعرف الخلف الخاص بأنه من آلت إلیه ملكیة و المكتتب أالمشتري :الخاص-1

لكیة المشروع العقاري البناء المعیب سواءا بالشراء أو المقایضة أو هو من إكتسب قانونا م

، بموجب التشریعات المعمول و شاغال لهأ، أو تحصل علیه بصفته مستفیدا بعد إنجازه

.2بها

ال ینفذ تصرف المرقي مع الغیر تجاه خلفه وهو في الغالب المشتري إال إذا كان و 

.ج.م.ق109ثابت التاریخ المادة 

.583-581:، المرجع السابق، ص صعبد الرزاق حسین یاسین، أنظر في ذلك -1
.525، ص، المرجع السابقحاحة عبد العالي–ویعیش تمام أمال-2
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ٕانتقـــال الحـــق فـــي الضـــمان العشـــري إلـــى الخلـــف الخـــاص لـــرب العمـــل یجـــد ســـنده و 

ـــانوني فـــي نـــص المـــادة  ـــانون ، 178/02الق ـــات بنصـــها95/07مـــن الق ـــق بالتأمین المتعل

المبنـى أو وهبـه ثـم تهـدم المبنـى كلیـا أو جزئیـا –فـي عقـد المقاولـة –باع رب العمل إذا «

ر فیـــه عیـــب یهـــدد ســـالمته أو متانتـــه، جـــاز للمشـــتري، أو الموهـــوب لـــه، أن یرجـــع أو ظهـــ

»جتمعـــــــــــــــینعلـــــــــــــــى المشــــــــــــــیدین منفـــــــــــــــردین أو م..بمقتضــــــــــــــى الضـــــــــــــــمان العشــــــــــــــري، 

العیــوب الخفیــة ، إحــداهما ضــد البــائع تطبیقــا لضــمان1دوجــةأقــر الفقــه حــق رفــع دعــوى مز و 

تطبیقــــا ،)المقــــاول و المهنــــدس المعمــــاري(دین األخــــرى ضــــد  المشــــیفــــي الشــــئ المبیــــع و 

ن یتجــاوز مقــدار الضــرر كــل مــا یحصــل علیــه مــن تعــویض لــألحكــام الضــمان العشــري، و 

ك دعــوى یمنعـه سـلو لخـاص لـدعوى الضـمان العشــري یبعـد و سـلوك الخلــف او ،الـذي أصـابه

لكـــن نـــرى مـــن جانبنـــا أنـــه فـــي الغالـــب الـــدعوى ترفـــع ضـــد المرقـــي المســـؤولیة التقصـــیریة، و 

فـــع ضـــد المهنـــدس أو المقـــاول ال یمنـــع فیهـــا أن تر و ، لعقـــاري تطبیقـــا ألحكـــام هـــذا الضـــمانا

ة إسـتداللیة تعـرف بـه أمـام مقـر ـــیر أن یضـع لوحـرع فرض على هذا األخـــأن المشوخاصة

، وال یستفید من أحكام هذه المسـؤولیة الـدائن العـادي للمشـتري حـاال محـل 2المشروع إنجاز 

تفادة مـن أحكـام مدینه مثال ضد المرقي العقاري أو غیره لعدم توافر الصفة الالزمة له لإلسـ

، ال یسـتطیع المسـتأجر مصلحة كالمسـتأجر والجـار والغیـرٕان توافرت له الهذه المسؤولیة  و 

أن یرفـع الـدعوى الغیـر )الـدائن(لـهالمرقـي أو غیـره مـن المشـیدین، و ضـد رفع هذه الدعوى 

.ج.م.قمن 189مباشرة ضد رب العمل متى ظهر سببا یوجب الضمان المادة 

ال یسـتفید مــن الحـق فـي دعـوى الضـمان المسـتأجر للعقــار ،فـي حالـة البیـع اإلیجـاريو 

هــو ســداده للقســط األخیــر مــن الضــمان و شــرط الملكیــة فیــه لحظــة قیــام موجــب لعــدم تحقــق

.601، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینأنظر في ذلك -1
یحّدد كیـفیات إصدار ،2016یولیو سنة24وافق لما1437شـوال عام 19قـرار مؤرخ في -2

عماریة للمنشآت والبنایات لماالستداللیة للتعریف بأصحاب األعمال االترخیص لوضع اللوحة

.وخصائصها ومكان وضعها
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، و أمــا فــي حالــة المــالكین فــي إطــار نظــام الملكیــة المشــتركة فیعــود الحــق فــي هــذا 1ثمنــه

هــذا متــى كــان العیــب یمــس المبنــى ككــل أي فــي كــل لضــمان إلــى ممثــل إتحــاد المــالكین و ا

.2أجزائه المشتركة و یثبت هذا الضمان لكل شریك في كل جزء یخصه

العشــري المتمثــل فــي رب العمــل ینتقــل المســتفید األول مــن الضــمان:الخلــف العــام-2

الحــق فــي الضــمان العشــري حالــة وفاتــه لخلفــه العــام مــن ورثــة وموصــى لهــم تبعــا النتقــال 

مــن 108ملكیــة البنــاء إلــیهم طبقــا لقواعــد االســتخالف العــام المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

تنتقـــل بعـــد موتـــه للمرقـــي عقـــد المقاولـــة وبالتـــالي فـــإن جمیـــع الحقـــوق التـــي یرتبهـــا، ج.م.ق

تســـتقر فـــي ذمـــة خلفـــه العـــام، لیحلـــوا محـــل مـــورثهم فـــي الرجـــوع علـــى المعمـــاري المســـؤول و 

بد الـرزاق ــدكتور على ایر و ،یة الخاصة أي دعوى الضمان العشريبمقتضى أحكام المسؤول

ـــین المتعاقـــدین علـــى عـــدم إنتقـــال دعـــوى الضـــمان حســـین یاســـین ، أنـــه ال یمكـــن اإلتفـــاق ب

ـــنص فالمحاجـــة بمـــا ورد فـــي،العشـــري إلـــى الخلـــف العـــام  الـــذي یقابـــل فـــي -الفرنســـي ال

ما لم یتبین مـن طبیعـة التعامـل أو ..«:108القانون المدني الجزائري ما جاء في المادة 

فذلك معناه إعفـاء مـن –»...من نص القانون أن هذا األثر ال ینصرف إلى الخلف العام 

الحـالتین تتعارضـان علـى النطـاق الزمنـي فیـه، و الضمان العشري ذاته أو الحد منه منصـب 

رط یكـــون بـــاطال كـــل شـــ«ج.م.قمـــن 556و 11/04مـــن قـــانون 45واد مـــع نـــص المـــ

ال یوجـد نــص ، و »المقــاول مـن الضـمان أو الحـد منـه قصـد بـه إعفـاء المهنـدس المعمـاري و ی

.3یمنع اإلنتقال كما أن طبیعة الحق ال تمانع في ذلك

بالتضامن مع المرقي العقاري إن األشخاص المسؤولون و :خالصة المطلب الثالث 

البناءا سواء المقاولین كذلك مقاولوا لضمان الخاص هم مكاتب الدراسات و في هذا ا

.606، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسینأنظر، -1
نقال عن محمد حسین ،526، المرجع السابق، ص حاحة عبد العالي–ویعیش تمام أمالو-2

.وما بعدها226منصور المرجع السابق، ص 
.589، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسین یاسین-3
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قنیة األصلیین أو من الباطن فكالهم أخضهم المشرع لهذه المسؤولیة أما هیئة الرقابة الت

تطورت مسؤولیة المرقي من الرقابة على الضمان إلى فال تخضع لهذه المسؤولیة، و 

، و یستفید المرقي من هذا الضمان في مواجهة المشیدین مثله مثل خلفه الخضوع له

.ص و العام الخا

مثله مثل كل المشیدین یخضع المرقي العقاري :خالصـــة المبحــــث

من 30ادة الم، و 11/04من قانون 26جاء في المادة هذا ما تهم الخاصة، و لمسؤولی

األهم ، فقمنا بتحدید هذا الضمان وعرفنا أنه وٕان كان األخطر و 12/85المرسوم التنفیذي 

.زم بها المرقيضمانات خاصة أخرى یلإال أنه هناك 

تعرفنا لموضوعه الذي یتطلب وجود عقد هم خصائصه، و أوتعرفنا على طبیعته و 

تسري أحكامه على على التصامیم، و عقد بیع بناءولة مباني و منشئات ثابتة أخرى و مقا

خاصة إذا وقعت على هیكل البناء وأجزائه كل ما یدخل في إطار مشروع عقاري 

وقوعها وهي الخطورة والخفاء و ،تستدعیهینبغي توافر شروط األضرار التي الرئیسیة، و 

.یخ التسلم النهائي لمشروع البناءأثناء مدة العشر سنوات من تار 

ى المسؤولون بمقتضى هذا الضمان وهم المهندس المعماري والمقاول تعرفنا علو 

ره مراقبة الضمان بمطالبة المشیدین القائمین من المسؤولین بعد أن كان دو أصبح المرقي و 

.ٕاال تحملهلعقاري به وتبلیغه للمستفیدین و على المشروع ا

.من المستفیدین وخاصة أنه یلعب دور رب العملأو خلفه یعد المرقي و 
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:لمبحث الثانيا

لمرقي العقاريءات التي یتعرض لها االجزا

لجزائري كغیره من األشخاص األخرى، یخضع المرقي العقاري للنظام العقابي ا

تحت عنوان العقوبات  نص في المادة ، و 11/04قانوناللكن في الفصل السادس من و 

ذة لتطبیقه بالعقوبات النصوص المتخعلى مخالفة أحكام هذا القانون و یعاقب«:منه63

، نستنتج أن المشرع الجزائري »ائیة المنصوص علیها في هذا الفصلالجز اإلداریة و 

امیز فیهةعقابیلمسؤولیة ، أخضع  المرقي العقاري وتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات

.رى  جزائیة نبحثها في مطلب ثانيأخو ، اإلداریة و سنبحثها في مطلب أولبین العقوبات

لها عقوبات ، للمرقیین العقاریینمنظمة نقابیة لمرقیین إلستحداث بااألمر الذي أدى 

.نبحثها في مطلب ثالثخاصة بها 

:ةـــات اإلداریــالعقوب:لاألوالمطلب

، غیرأنه ینص على عقوبات لجزائري نظام قانون عقوبات إداريیتبنى المشرع الم 

المطلب في هذانبین ، و11/04إداریة  في مواضع متعددة و منها ما كرسه  في قانون 

أخیرا األجهزة العقابیة و مفهوم العقاب اإلداري ثم العقوبات اإلداریة ، في ثالثة فروع و 

.في إطار الترقیة العقاریةاإلداریة 

:مفهوم العقاب اإلداري:الفرع األول

، وأصنافه أوالتحدید فكرة العقاب اإلداري في یقتضي تحدید مفهوم العقاب اإلداري 

.اثانیفي 

وٕابراز خصائصه )أ(تعریفه ینبغيهذه الفكرة لتحدیدتحدید فكرة العقاب اإلداري:أوال

.)ت(، ثم فائدته )ب(

ذات الخصیصة العقابیة التي توقعها الجزاءات«بأنهالعقاب اإلداري یعرف/تعریفه-أ

لسلطتها امــل عــبشك–ــاـة، وهي بصدد ممارستهقلإداریة مستقلة أو غیر مستسلطات 

یق أصلي لردع خرق ذلك كطر بغض النظر عن هویتهم الوظیفیة و العامة تجاه األفراد
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.1»اللوائح بعض القوانین و 

العقوبات اإلداریة یتمیز بخصائص عن البدائل الجنائیة األخرى نظام :خصائصه-ب

:2نجملها في الظواهر التالیة

Laأنه یعبر عن ظاهرة  الحد من التجریم- décriminalisation ، أي نزع

ٕالغاء تجریمها و المعاقب عنها من السلطات اإلداریة ،الوصف الجزائي عن الجرائم

.فیقلل من تضخم التشریع العقابي،عقابیةالناحیة الباإلعتراف بمشروعیتها من 

Laأنه یعبر عن ظاهرة التحول عن اإلجراء الجنائي – déjudiciarisation ، أي

،ستبعاد اإلجراء الجنائي العاديبإأن توقیع العقاب أصبح یتم خارج سلطة القضاء 

لم یعد اللجوء و ، اإلستعانة بإجراءات غیر جنائیة لحل النزاع أو لتقویم السلوك المنحرف و 

.إلى القضاء ضرورة حتمیة لمعاقبة جمیع المخالفین للتشریع والتنظیم

Laأنه یعبر عن ظاهرة الحد من العقاب الجزائي– dépénalisation التخلي فهو

و رفع الصفة التجریمیة عن فعل ما غیر نزعب، 3عن القانون الجنائي لفائدة قانون آخر

بقى ممنوع یو ، صبح مشروع من الناحیة الجنائیة فیمشروع طبقا لقانون العقوبات،

فتقلل من ، ، أي أقل خطورةداریة جزاءاتها غیر تلك الجنائیةومعاقب علیه بصفته جریمة إ

.ظاهرة السوابق القضائیة وما لها من نتائج سلبیة

، )ظاهرة الحد من العقاب(النظریة العامة لقانون العقوبات اإلداري ،أمین مصطفى محمد،ورده أ-1

.227، ص 1996جامعة الجدیدة للنشر األزاریطة ، دار الاإلسكندریة، مصر ،، طبعة عدد ، بدون 
.9، صالمرجع نفسه-2
.43، صالمرجع نفسه-3
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:تكمن فائدته في مایلي:1فائدته –ت

انسب لردع العقاب اإلداريإن:أنه أكثر نجاعة اقتصادیة من العقاب الجزائي*

جزء یشكل و ، ومتناسب مع درجة األضرار، المخالفات االقتصادیة من العقوبات الجزائیة

.التي یمارسها المتعاملون أنفسهممن وظیفة الضبط االقتصادي

، اإلداريیخضع العقاب :احترام الحقوق والحریاتولیس أقل منه حرسا على*

المعاییر التي یجب الجزائي إلى مجموعة من المبادئ والضوابط والضمانات و كالعقاب 

م الجهات القضائیة المختصة مراعاتها تحت طائلة بطالن إجراءات المحاكمة اإلداریة أما

:أهمها

في شروط قیامها الجریمة الجنائیة مع الجریمة اإلداریة كشتر ت:2مبدأ الشرعیة 

شخصیة نفس المبادئ كمبدأ لهما و ، 3ركن معنويركن شرعي، ركن مادي، و :ركانكاأل

ة مع المتناسبال العقوبات الضروریة المالزمة و ال یتضمن القانون إ(تناسب الومبدأ الجزاء 

أن مبدأ اإلحتیاط أي ، و )4المصلحة المعتدى علیهاخطورة السلوك غیر المشروع والقیمة و 

لغیر مشروع هو الوسیلة األخیرة وبدونها لن یتحقق تدخل القانون الجنائي لردع السلوك ا

توفیر سلطة توقیع العقاب مقیدة بضرورةو ، 5الفعال بأي طریقة أخرىالردع المناسب و 

وجاهیة ، ا على وجه الخصوص ضمان حق الدفاعمنه، بینقَ اعَ ضمانات قانونیة للمُ 

حق وتقادم الدعوى و النطق بالعقوباتشفافیة التحقیق، عالنیة الجلسات و ،اإلجراءات

.لقضائياالطعن 

:منشورة على الموقع اإللكتروني، رمضان غناي:هذه الفوائد في دراسة لتم ذكر -1

ghennairam@hotmail.fr04/09/2015:، تاریخ الزیارة.
.ما بعدهاو 104، صالمرجع السابق، أمین مصطفى محمد،نظرأ-2
.ما بعدهاو 137ص،المرجع نفسهفي أنظر -3
.62،  صالمرجع نفسه-4
.74،  صالمرجع نفسه-5
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توسع أصبح المواطن والقاضي یعانون من:العقابیةللمنظومةاالعتباررد*

اختصاص القاضي الجزائي إلى مخالفات ال تستدعي المتابعة و حجم القضایا هذا ما 

.عدالةالإنعكس على قطاع 

في نطاق بحثنا ال تصنیف العقوبات اإلداریة من أجل /تصنیف العقاب اإلداري:ثانیا 

:نطاقها، ثم توضیح ما یدخل ضمنهبد من تبیین أهم ما یخرج عن

العدید من الجزاءات یخرج عن نطاق العقوبات اإلداریةو :ما یخرج عن نطاقها-1

:1أهمها مایلي، امالتي قد تقرر ألي شخص كالمرقي العقاري وینبغي عدم الخلط بینه

یخضع لها عندما یكون داخل مجموعة ال تعد عقوبة إداریة وٕانما :الجزاءات التأدیبیة-أ

.مبحثالثالث من هذا الطلب سنتناولها في المو محددة كالنقابة 

التي توقعها اإلدارة على المتعاقدین معها لعدم قیامهم بإلتزاماتهم :الجزاءات التعاقدیة-ب

رم المرقي العقد مع یب، فإن لم ص علیه وفي حدود اإلتفاق المبرمتجاهها كما هو منصو 

نرى و ،تلك اإلدارة ال تطبق علیه الجزاء المتفق علیه عند اإلخالل باإللتزام العقدي معها

زیادة قسط كقد  معها  الجزاء تعاقدي مع اإلدارات التي یتعان المرقي العقاري قد یتعرض 

في حالة رفض المرقي الرقابة التي یفرضها علیه الصندوق بصفته المؤمن :التأمین

، فإذا ثبت للمصالح التابعة للصندوق بعد تنقلها إلى »مراقبة مراحل إنجاز المشروع«

للصندوق، )المرقي(من البائعمكان اإلنجاز عدم مطابقته مع جدول التصریحات المقدم

علم الصندوق المشتري بإعذاره لكي ، فیُ ع األقساط على أساس تصریح المرقيالمشتري دفو 

ذه فه،2أن الضمان ال یغطي ما تبقى من الثمنمتنع عن دفع باقي األقساط للمرقي، و ی

228.،227،المرجع السابق، أمین مصطفى محمد،أنظر-1
، العدد مجلة المفكر،)المتبادلة في الترقیة العقاریةصندوق الضمان و الكفالة (، خالد رمولأنظر -2

304.-303الخامس، ص 
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عقوبة إداریة أي ال یسحب هي لیست واحدة من العقوبات التعاقدیة من الصندوق و 

.إعتماده

فإنه یخبر من صندوق الضمان ومن مدیریة الصندوق الوطني للسكنكذلك مع و 

التجهیزات العمومیة عن وضع تقدم األشغال في المشروع محل اإلتفاقیة الجماعیة السكن و 

، ذلك أن الصندوق یسدد المبالغ المالیة والمرقيCNLالمبرمة في الشكل اإلداري بین ال

تأخر عند علمه ب، فلألسر طبقا لمراحل تقدم اإلنجازإطار الدعم الماليالمقدمة منه في 

عي المبرم مع المرقي امرحلة معینة یؤدي لتأخر قسطها المقرر دفعه طبقا لإلتفاق الجم

ویؤخر تسویة الوضعیة مع ، فإذا عوقب تعاقدیا یستطیع أن یكمل إنجاز السكن العقاري

لمشتري مضمون مبلغ اإلعانة المقدم له من الدولة بموجب المقررة ا، ذلك أن الصندوق

وما بقي فهو دین في الفردیة الممنوحة له من الصندوق فما تم تسدیده فهو جزء من الثمن 

بفسخ للبناء هیئة الرقابة التقنیةكذلك قد یعاقب المرقي تعاقدیا من ذمة الصندوق، و 

ضحة في اإلتفاقیة صر أو مخل بإلتزاماته كما هي مو اإلتفاقیة المبرمة معه إذا رأت أنه مق

.المبرمة بینهما

الذي یمنح قرضا البنكمثال فففي إطار الترقیة العقاریة :الجزاءات الخاصة-ت

بد أنُ یقدم له تعهدا بتقدیم عقد الرهن العقاري الفالمشتري ،للمستفید من أجل شراء سكن

فهذا معمول به في بعض "قبل تسلیم المبالغ في أجل معلوملفائدته للشقة محل الرهن

یسقط حق ،مه خالل األجل المحدد في اإلتفاق، فإذا لم یقد"البنوك كتنظیم یخص البنك 

، فیما بقى عالقا بینه وبین المشتريمنه حق المرقي العقاري مشتري السكن في القرض و 

صندوق المتمثلة في مساهمة الو المساهمة الشخصیة (ة المكون من من كل ثمن الشق

وع یسددها المستفید من ماله الخاص أو یرهن الشقة موضمساهمة أخرىوإعانة الدولة 

فیكون طلوب إقتراضهاذا لم یقدم له البنك المبالغ الم، إ)البیع على التصامیم لبنك معین

.في نظرنامن البنك عاقبه جزاء خاصا 
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فإن إجراءات ، عن خطأ الجزاء اإلداري جزاءإن كان :إجراءات الضبط اإلداري-ث

.ظ األمن و النظام و تجنب إقتراف وقوع الجرائمالضبط اإلداري تهدف إلى حف

تصدر ضد و، العقوبات المنصوص علیها قانونا وهي تلك :ما یدخل في نطاقها-2

لجزاءات اوهناك ، ناك الجزاءات اإلداریة المالیة نوعین هوهي على المرقي العقاري،

:اإلداریة المقیدة أو المانعة للحقوق

، كل شخص بما فیهم المرقي العقاريتفرض على:الجزاءات اإلداریة المالیة-أ

، فقد یهمل في إهماله وعدم مراعاة بعض القوانیین واللوائحیصدر منه خطأ ما یتمثل

قانونیة مرسومة لها،ینة في أوقات الشخص في تقدیم مستندات أو بیانات أو معلومات مع

ن فیكو ،مواد الضرائبیظهر ذلك جلیا فيلإلدارة أن تقرر جزاءات مالیة له، و فیكون 

.1أو أن ترفع أو تزید في الضریبة بنسب مقررة قانونا،ثابتةلإلدارة أن تقرر غرامة محددة و 

.2الغرامة اإلداریة المالیة و المصادرة:وأهم مظاهر الردع اإلداري 

یتمثل في دفع مبلغ من النقود لصالح خزانة ، والغرامة اإلداریة تعد جزاءا مالیا 

ة فمثال العقوبات الملقاة على عاتقه في حالة عدم تسدید إشتركات الضمان ،3الدول

رن لدیهـعي للعمال اآلجراء العاملیاإلجتما كذلك عدم دفع ، و 4، أو غرامة التأخی

المصادرةأما عي للعمال الغیر األجراء والتي تخصه،إلجتمااإلشتراكات لهیئة الضمان ا

.231-23، المرجع السابق، صأمین مصطفى محمد-1
.232أنظر، المرجع نفسه، ص-2
.232، صالمرجع نفسه-3
هام سلقد تم اإلشارة إلى عدة أمثلة  تحت عنوان العقوبات المقررة لمخالفة إلتزاماته التجاریة لدى -4

، إلتزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة ، أطروحة دكتوراه قانون عقاري مسكر

ص ،2016-2015وزراعي، كلیة الحقوق و العلوم اإلداریة،  جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة، لسنة 

.427،430:ص
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، یكون محلها شئ ة مال معین إلى الدولة دون مقابلجنائیا یتمثل في نقل ملكیاتعد  جزاء

.1معین قد یكون جسم الجریمة أو یكون ما إستعمل فیها أو تحصل منها

داریة الجزاءات اإلمن أهم أنواعو :داریة المقیدة أو المانعة للحقوقالجزاءات اإل-ب

قد ، وعقوبة الهدم، و 2النشرو الحرمان من مزاولة المهنةسحب الترخیص وغلق المنشأة و 

، وفقا هذا النوع فقطسنكتفي في عرضنا على و ،علیها المشرع في نصوص متفرقةنص 

.11/04ما جاء في قانون ل

:العقوبات اإلداریة:يــرع الثانـالف

قد نص علیها المشرع اریة بوجود أي سبب من أسبابها، و تتخذ العقوبات اإلد

تحت عنوان ، 11/04صراحة في الفرع األول من الفصل السادس من القانونبي الجزائر 

المرسوم مواد أخرى من و ،04وفي  المادة، منه65و64المواد خاصة ، العقوبات اإلداریة

یحدد شروط وكیفیات تسدید الذي ،2014یونیو 05:المؤرخ في، 182-14التنفیذي

، من طرف المرقیین العقاریین المنصوص علیها اإلشتراكات والدفعات اإلجباریة األخرى

وتتمثل في ، 3الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریةالنظام الداخلي لصندوق الضمان و في

، اثانیوالسحب النهائي لإلعتماد ونأتي له في،أواللإلعتماد فنأتي له فيالسحب المؤقت 

.ثالثأما السحب التلقائي لإلعتماد فنأتي له في 

و المانعة للحقوق ردت هذه العقوبة اإلداریة المقیدة أو :السحب المؤقت لإلعتماد:أوال

هي سحب اإلعتماد مؤقتا  و ، نفس مدة العقوبة للمرقي العقاري، جمعتهم في ثالثة مواضع

.لمدة ستة أشهر

.241، المرجع السابق، صأمین مصطفى محمدراجع، -1
.246ص،نفسه المرجع -2
.2014یونیو19المؤرخة في، 37:العددر.ج-3
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تخص السحب ، ثالثة حاالت 11/04من قانون64أوردت المادة:الموضع األول

المذكرة، من هذه في الفصل األولفي أغلبها التي بحثناها هي المؤقت للإلعتماد 

مطابقة تقریبا لبعض النصوص هي و ، وخاصة شروط اإللتحاق والبقاء في مهنة المرقي

المؤرخ في ، 12/85:لمرسوم التنفیذي رقمالمحددة  باالتي یتعهد بها المرقي العقاري 

،الذي یتضمن دفتر 2012فبرایر سنة 20الموافق ل1433ربیع األول عام 27

:وهي،1الشروط النموذجي الذي یحدد اإللتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

مبرر اللتزاماته تجاه الغیرتقصیرالمرقي في التنفیذ الجزئي و في حالة :الحالة األولى

من دفتر الشروط بنصها على اإلحترام 02المادة و، 04، تقابلها المادةالمقتنیین

.الصارم لهذه النصوص

، العقاري لقواعد أخالقیات المهنةفي حالة عدم إحترام المرقي-:الثانیةالحالة

یجب على «:التي تنص47هي بمادة كاملة و 11/04في قانونخصها المشرع و 

ثراء الدائم ألخالقیات المهنة واإلحترام الصارم لها، المرقي أن یساهم بصفة فعالة في اإل

عدم قبول أي دفع –الوفاء في كل الحاالت بإلتزاماته-:ویجب على وجه الخصوص

، للجوء لإلشهار الكاذب أو إستغاللعدم ا–المنتظمةق ال یكون مكونا للدیون أو تسبی/و

هر على إعالم حقیقي كامل السألشكال حسن نیة أو ثقة المقتني و بأي شكل من ا

العقود السهر على صحة المعلومات والبیانات الواردة في الوثائق والقرارات و –لشركائه

المقتنیین المستقبلیین، تجاریة مع عالقاته الدمة لمقتضیات النشاطات قصد تعزیزالمق

وط شر المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري موضوع دفترت و اویجب أن تكون اإللتزام

.2»یحدد محتواه عن طریق التنظیم

.26/02/2012:المؤرخ في11:العددر.ج-1
،  به یتعهد المرقي على ما جاء 12/85هو 11/04من قانون 47المرسوم الذي تقصده المادة -2

على إثراء یتعین على المرقي العقاري السهر بصفة دائمة«:منه التي تنص03في نص المادة 

.»أخالقیات المهنة
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كما هي محددة بموجب ، في حالة تقصیر المرقي العقاري في إلتزاماته -:الحالة الثالثة

نقصد بها كل المراسیم خاصة والنصوص المتخذة لتطبیقه و ، "11/04"أحكام القانون 

.منه توضح ذلك02المادة ، 12/85:المرسوم

قاري نظرا نحن بصدد طي رسالتنا،تم سحب إعتماد مرقي عونعطى مثال حدث و 

، بالرغم ین أن التشیید تم بدون رخصة بناء، وألسباب أخرى، تبعمارتین بمشروعهلسقوط 

ولم تحدث "عمارتیه هما اللتان سقطتا وهما في طور اإلنجاز"حیة أن هذا المرقي هو الض

أخرى كذلك السقوط  سببه المباشر وجود أعمال حفر قامت بها مؤسسة خسائر بشریة، و 

.1بالقرب من أساساته

/عدم إنتساب المرقي إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة:لثانيالموضع ا

یؤدي عدم إنتساب المرقي «:14/182:من المرسوم التنفیذي1فقرة04لمادة انصت 

ده إلى الوقف المؤقت في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاریخ حصوله على إعتماللصندوق 

ففي هذا ،»...11/04من القانون رقم 64ذلك بموجب أحكام المادة و، إلعتماده 

عندما نص باإلحالة و ،ب المؤقت لإلعتماد بوقف اإلعتمادالموضع سمى المشرع السح

لزوم :طارها حالة أخرى رأى إلزامیتها وهي، أدرج في إنجد أنهما عقوبة واحدة64للمادة 

یغطي عدة دــالواحفالصندوق (وجوب اإلنتساب واإلنخراط لدى الصندوق التابع له نشاطه

واالنضمام إلى الجمعیة ، فیؤدي ذلك إلمضائه على النظام الداخلي للصندوق )والیات

كل أجهزته ودفع إشتراكاته وحصول المرقي على الضمانات المهمة للدولة لو ،العامة له

بصفة إلزامیة عند إبرامه ولزبائنه والحصول على شهادة اإلنتساب التي تذكر مراجعها

.لعقد البیع على التصامیمخاصة 

www.radioalgerie.dz/newsالموقع اإللكتروني-1 /ar/article

20161016/91103.htmilتاریخ 15:19الساعة 16/10/2016:اإلذاعة الوطنیة بتاریخ ،

.14/12/2016:الزیارة
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أنه، 14/182:من المرسوم التنفیذي08جاء في نص المادة :الموضع الثالث

بعد إعذارین یرسالن اكات السنویة المستحقة للصندوق و یؤدي عدم دفع المرقي لإلشتر "

11/04:من قانون65لم یتم الرد علیهما بموجب أحكام المادة یوما، و 15إلیه كل

هذا یعني أن المرقي إذا لم یدفع اإلشتراكات و ..."إلعتمادلالوقف المؤقت "ى إل...المؤرخ 

، مثال لم یدفع خالل األول من السنة المالیة المعنیةخالل الفصل للصندوق السنویة 

وما ولم ی15مضيت،بعد إنتهاء الفصل یرسل له إعذار أول و ، 2016ـالفصل األول ل

، یوقف إعتماده مؤقتا یوما15في أجل هو اآلخر علیه لم یرد یرسل له ثان و ،یرد علیه

لقد شرعت وزارة السكن في تطبیق هذه العقوبة على عدد من ، و أشهر06لمدة 

.1المرقیین

هذه العقوبة اإلداریة هي أشد عقوبة یتعرض لها :السحب النهائي لإلعتماد:اثانی

مارسة مهنته بصفة دائمة مترخیصه لوتتمثل في سحب إعتماده و ، لعقاريالمرقي ا

ى الذین نص فیها علا المشرع في نفس المواضع الثالث هي األخرى نص علیهو ، نهائیةو 

:عقوبة السحب المؤقت لإلعتماد وهم

على أربعة حاالت عند إتیان 11/04من قانون 64نصت المادة :الموضع األول

:حدها یسحب إعتماده بصفة نهائیة وهيالمرقي أ

في حالة عدم إستفاء المرقي العقاري للشروط التي مكنته من :االولىالحالة 

تجمیع  الحاالت مذكرة لقد حاولنا في الفصل األول من هذه ال، الحصول على اإلعتماد

بول منح اإلعتماد للمرقي العقاري، ولكن وبعد إستفائه لكل التي تشكل شروط ألجل ق

لسماح له  بمواصلةت  یرفض المشرع امباشرة مهامه قد یأتي بمخالفاماهو مطلوب و 

من القانون 20مادة في نص العدد المشرع هذه المخالفاتو ،مهامه بوجودها

باألفعال ،عقاریین منشئین أو مشاركینال یمكن أن یكونوا مرقین«:مایليك11/04

تاریخ الزیارة ،com/ar/centre/349335.htmilwww.al.fadjr.:الموقع اإللكتروني -1
14/12/2016.
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لهذا قانونا أو فعلیا، بطریقة مباشرة أو من خالل وسیط،  للمبادرة بمشاریع عقاریة تخضع 

التزویر -:القانون، األشخاص الذین تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات التالیة 

السرقة وٕاخفاء -وٕاستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجاریة أو البنكیة

النصب -و لتفلیس وٕابتزاز األموال أو القیم أو التوقیعات،-المسروقات وخیانة األمانة،

شهادة الزور و الیمین الكاذبة و -رشوة موظفین عمومیین .دوٕاصدار شیك بدون رصی

الجنح المنصوص علیها بموجب األحكام التشریعیة المتعلقة بالشركات .الغش الضریبي 

كما یمنع من ممارسة هذا النشاط األعضاء المشطوبون تأدیبیا و بصفة نهائیة .التجاریة 

ویكتشف عن طریق األمن أو ،».ت، بسبب اإلخالل بنزاهة المهن المشكلة في نقابا

.اإلمكانیات المالیةلة عدم توفیراألحكام القضائیة النهائیة أو غیرها أو في حا

متكررة،في حالة تجاهل المرقي العقاري،وعن قصد وبصفة خطیرة و :الحالة الثانیة

سواء ات بموجب التشریعهاإللتزمات الملقاة على عاتقكلاإللتزامات الملقاة على عاتقه،

بالخصوص المتعلقة بالترقیة العقاریة سواء كانت إلتزمات و ، العامة منها أو الخاصة

.متكررالبد للمرقي أن ال یتجاهلها بشكل ،قانونیة أو عقدیة

دون إخطار مسبق المرقي العقاري نشاطه دون مبرر و إذا أنهى –الحالة الثالثة 

، فهذا التصرف یعبر تعبیرا عن التجاهل والالمباالةفیعد:للسلطة التي سلمته اإلعتماد

.عن كون المرقي لیس أهال لهذا اإلعتماد

علیها تجاه إذا قصر المرقي العقاري في إلتزاماته كما تم اإلتفاق-الحالة الرابعة

من المشرع إن هذه الشروط تحتاج إلى تحدیدها وضبطها :شركائهالدولة والمقتنین و 

.الحقوقیدع أي مجال للظلم أوٕاهداربشكل دقیق ال

في حالة عدم تسویة المرقي وضعیته فیما یخص اإلنتساب :الموضع الثاني

...«14/182:من المرسوم التنفیذي02فقرة04وهذا ما جاءت به المادة :للصندوق

یتحول هذا الوقف المؤقت إلى السحب النهائي في حالة عدم تسویة المرقي لوضعیته و 

بعد إنقضاء الستة إذن ، »أشهر)03(في أجل إضافي مدته ثالثة لدى  صندوق الضمان 
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في أجل ثالثةللصندوق عدم إنتسابه المرقي لم یتدارك األشهر األولى من منح اإلعتماد و 

.ائیایسحب إعتماده نهیوقف و أشهر 

أنه 14/182من المرسوم التنفیذي 08جاء في نص المادة :الموضع الثالث 

بعد إعذارین یرسالن اكات السنویة المستحقة للصندوق و یؤدي عدم دفع المرقي لإلشتر «

11/04من قانون65لم یتم الرد علیهما بموجب أحكام المادة یوما، و 15إلیه كل 

المؤقت إلعتماده إلى سحب نهائي في حالة عدم تسویة تحویل الوقف:...إلى...المؤرخ 

»أشهر)03(وضعیته في أجل إضافي مدته ثالثة 

وقتا رآه كافیا ، أعطى له المشرع ومراعاة لمصلحة المرقي وتفهما منه للواقعإذن 

ب للصندوق ، لتطبیق أحكام هذه العقوبة القاسیة، و جعل عدم اإلنتسالیتدارك مخالفاته

من قانون 64تراكاته مساوي تماما للمخالفات المنصوص علیها في المادة عدم دفع إشو 

زمة الٕارساء الثقة الووضع و الوزارة لمراقبة المرقي،نرى أن الصندوق هو عین، و 11/04

.في الترقیة العقاریة

:المشرع بأربع حاالتمن دحد:السحب التلقائي لإلعتماد:اثالث

تهاء إذا طرأت هذه الحالة تعني إن:المرقي العقاريفاة في حالة و :الحالة األولى

بدأ شخصیة ت«1ج.م.قمن 25، فتنص المادة شخصیته إذا كان شخصا طبیعیا

وتثبت الوفاة بسجالت الحالة المدنیة المادة ،»...اإلنسان بتمام والدته حیا وتنتهي بوفاته

الضمان لتحویلها لوزارة السكن ، بإستخراج شهادة الوفاة و إرسالها إلى صندوق منه26

أما إذا كان المرقي العقاري شخص ،لإلعالم وبدایة إتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه نشاطه

....:األشخاص اإلعتباریة هي«، ج.م.ق49معنوي كما هو مشارٕالیه في المادة 

كل مجموعة من األشخاص أو أموال یمنحها القانون ...التجاریةالشركات المدنیة و 

إنقضاء فیكوننفس الحكم ینطبق إذا كان المرقي العقاري شركة و ،»شخصیة قانونیة 

.2005یونیو20:فيمؤرخ10-05:رقمقانون-1
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أجل ها أو إنتهاء شركات الترقیة العقاریة لألسباب العامة إلنقضاء كل الشركات كحل

كأن تقوم من أجل إنجاز مشروع معین هو إنتهاء الهدف الذي قامت من أجلأالشركة 

لألسباب الخاصة أو ،دد الشركاء على ماهو مقرر قانونافقط، أو زیادة أو إنخفاض ع

كخسارة الشركة لثالث أرباع رأسمالها ویتخذ الشركاء قرار حلها وذلك سواء تم باإلجراءات 

شركاء أو ، وهناك شركات تنقضي بسبب موت أحد اللى القضاءالعادیة أو باللجوء إ

.ج.م.قمن 439علیه أو إعساره أو إفالسه كشركات التضامن المادة ر الحج

إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي یمنعه من :لحالة الثانیةا

یكون أهال لمباشرة حقوقه المدنیة وهي ففي هذه الحالة المرقي ال.القیام بإلتزاماته

.ج.م.قمن 43و42الحاالت المنصوص علیها في المواد 

بإعتبار .إذاكان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبي:الحالة الثالثة

أن الغش الضریبي یعكس ضعف المستوى الخلقي أي مسؤولیة المكلف  تجاه األعباء 

أي ،كزه المالي، و ضعف الوعي الضریبيالعامة و الوضعیة السیئة للمكلف تدهور مر 

حایل المادي الت،الطرق التدلیسیةهو ، و حكم علیه بهإذا ثبت أن المرقي قد أتي فعال و 

التحایل المحاسبي إضافة إلى التزویر في اإلقرارات الضریبیة وٕاعطاء و ،والتحایل القانوني 

.1التجاریة والسجل التجاريوكذلك التالعب عن طریق الدفاتر،بیانات غیر صحیحة 

، یسحب اإلعتماد تلقائیا إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة:الحالة الرابعة

،فبمجرد اللجوء للقضاء من أجل تصفیة المرقي، ا كان المرقي موضوع تصفیة قضائیةإذ

یعد هذا إجراء و ،تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة وبالقدرالالزم لهذه التصفیةفالشركات 

قانون الضرائب غیر :فيطرقا احتیالیة المشرع  الجزائري أعمال اعتبرها )06(ستةهناك -1

، )118لمادة (قانون الرسم على رقم األعمال الوارد في، وهو نفس العدد )منه533المادة (المباشرة 

المادة (عملیتین اعتبرتهما من هذا القبیلقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فیما أورد

.119/01المادة كذا قانون التسجیلو ، )34/03المادة (قانون الطابعو ، )407/02
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والذمة المالیة ضعیفة أو غیر قادرة على ،وقائي یحمي من التالعب بإستعمال اإلعتماد

.تسدید دیونها أو ممارسة النشاط

؟ نجمل ذا یترتب عن سحب اإلعتماد وخاصة النهائي والتلقائيولكن یطرح سؤال مهم ما

:اإلجابة في مایلي

ع  أي ینتز :ما ینتج عنهاو إنتفاء صفة المرقي العقاري بالنسبة لهیترتب عن ذلك -

كذلك شطبه من الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ومن منه الترخیص لممارسة المهنة و 

:كمایليالضمان صندوق نالعقاریة وخاصة مكل الهیئات القانونیة للترقیة

المتبادلة في وقف اإلنتساب و الطرد من الجمعیة العامة لصندوق الضمان والكفالة *

03المادة في هذا ما تم النص علیه و القانونیة األساسیة من هیئاته الترقیة العقاریة و 

.2نبالتالي رفع عنه صفة المتعاو و ،1801-14من المرسوم التنفیذي 

تطلب قبل البدأ في األشغال شهادة و :الحرمان من إبرام إتفاقیة الضمان أو تجدیدها*

تسدید ما یلزم و،عد إبرام اإلتفاقیة مع الصندوق بتمنح، و 3الضمان الصادرة من الصندوق

هي تسدید الدفعات اإلجباریة األخرى بعنوان ضمان إكتتاب الترقیة العقاریة تتمثل في و 

.4عدة إلتزامات

هذه العقوبة تأتي بعد سحب إعتماد المرقي ألي سبب مما و /الشطب من الصندوق*

ألن ضمانة ،من الضمانات المقررة قانونافادةسبق بیانه یعني لیس لهذا األخیر اإلست

الصندوق الوطني للسكن من أجل إبرام طلوبة بالنسبة لمدیریة السكن، و الصندوق تكون م

.2014یونیو19:فيالمؤرخة ، 37:العددر.ج-1

.14/180من المرسوم التنفیذي 03:المادة-2
1432جمادى الثانیة عام 11من الملحق األول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 71المادة -3

الذي یحدد الخصائص التقنیة والشروط المالیة المطبقة على إنجاز 2011مایو سنة 14:الموافق ل

.المدعمانالسكن الترقوي 
.182-14من المرسوم التنفیذي 09، والمادة 93/03من المرسوم التشریعي 11المادة-4
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هذه العقوبة و اإلتفاقیات الجماعیة، و كذلك مطلوبة في عقود البیع على التصامیم،

:الكیفیتینالمقتنیین بأحدالتعاقدیة هي التي تبدأ منها مسؤولیة الصندوق تجاه

 و یخول متابعة عملیات إتمام بالحلول القانوني للصندوق محلهمو تكون إما ،

بدال عنه ري آخر على حساب المرقي األصلي و إنجاز البنایات بموجب إلتزام مرقي عقا

.1في حدود األموال المدفوعة

 ز الصف األول  في حالة اإلفالس یستفید  من إمتیاأو  یحل محلهم  و

دیون هؤالء (في حدود على التصامیم ائیة لمرق عقاري قام بالبیع بناءالقضالتسویة و 

.2)كذلك األموال المدفوعة للمرقيالمقتنیین و 

:و منازعاتهااألجهزة العقابیة اإلداریة:الثالثالفرع

إن المرقي ال یعاقب بالعقوبات اإلداریة المتمثلة في سحب اإلعتماد بأنواعه إال 

أجهزة موجودة على تساعده و ، صادر عن وزیر السكن و العمران والمدینةقراربموجب 

، أما المنصبة على المستوى المركزي فهي هیئات إستشاریة أوالفي نبحثها توى جهوي مس

.ثانیا في بحثها ن11/04بها المشرع الحقا في القانونجاءلوزیر السكن 

"في الترقیة العقاریة الكفالة المتبادلةصندوق الضمان و "المستوى الجهوي على:أوال

وكذلك حقوق من خالل تعریفه و نشأته ومهامه وأهدافه ، )01(نتعرف على ماهیته

).02(الصندوق وٕالتزاماته، ثم نتعرف على أجهزته 

، وٕان كانت أهم ركیزة تبعث الثقة إن أول هیئة وضعها المشرع:ماهیة الصندوق:01

المشرع زاد و لكن بعثو االتصامیم، فقد كان المرقي یجهل فوائدهفي تقنیات البیع على 

الذي 281-15:من المرسوم التنفیذي رقم14و كذلك المادة ، 11/04من قانون 57المادة -1

الخاصة یحدد شروط وكیفیات منح اإلمتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك 

.للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري
، 37العددر.ج(181-14:من المرسوم التنفیذي رقم02، والمادة 11/04من قانون 58المادة-2

.)2014یونیو19المؤرخة في
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تأمین لها و إجباریة اإلنتسابالتأكید على ب11/04الصالحیة إبتداء من قانون لها القوة و 

.أي مشروع لدیها في صیغة البیع على التصامیم

أیضا وهو ،هو هیئة متخصصة موضوع تحت وصایة وزارة السكن والعمران:تعریفه-أ

ال یهدف إلى تحقیق الربح وقد أحدث تزامنا مع هیئات أخرى ،تعاضدیة المرقیین العقاریین

ویهدف إلى تمویل السكن مثل شركة إعادة التمویل الرهني وشركة ضمان القروض العقاریة 

، ویتمتع بالشخصیة المعنویة 1من طرف موارد أخرى غیر الدولة وهناك أهداف منتظرة منه

المالي له طابع تعاوني واالنتساب له واجب على كل المرقیین العقاریین وباالستقالل

.له أجهزة هامةو ، 1802-14:تنفیذيمن المرسوم ال3المادة 

أحدث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بموجب المرسوم التنفیذي :نشأة الصندوق-ب

ة والكفال، المتضمن إحداث صندوق الضمان03/11/19973المؤرخ في،97/406

، وقبل 2000ولم ینصب فعلیا إال منذ سنةالمتمم المعدل و ،المتبادلة في الترقیة العقاریة

.هذا التنصیب قامت شركات التأمین المصرفیة بكفالة المرقي العقاري

من أهم ما یدخل تحت عنوان ضمان الترقیة تعد أغلب أهدافه :مهامه وأهدافه -ت

تعویض التسدیدات المدفوعة على شكل ضمانلاالمرقي بإكتتابهالذي یلتزم ، العقاریة 

.على أساس عقد البیع على التصامیمتسبیق على الطلب من طرف المشترین 

تقدیم صندوق (،العقاریةمولود دهال المدیر العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة-1

،  العدد األولمجلة الموثق،، )الضمان دور الصندوق و تنظیمه ، تطور النظام القانوني و التنظیمي

109.-98ص ص، 2013یونیو،المجموعة الثانیة 
، 37العددر.، ج97/406المتمم للمرسوم التنفیذي ، المعدل و180-14المرسوم التنفیذي -2

.2014یونیو19المؤرخة في

1997،المؤرخة في، 73ج ر رقم -3 -11-15.
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حال لها أراسیم التنفیذیة التي الم، و 11/041عه بموجب القانون یوهذا الدور تم توس

المعدل 14/180:من المرسوم التنفیذي 02في المادة االنص علیهإعادة أغلبها تم و 

استحداث الضمانات عند االكتتاب التي یلتزم  *«:97/4062المتمم للمرسوم التنفیذي و 

تسدید الدفعات التي قام بها المكتتبون *1:ضمان مایلي*بها المرقون العقاریون وتسییرها 

لكیفیات وتكون حسب ا، التغطیة الواسعة اللتزامات*3،إتمام األشغال*2،في شكل تسبیقات

.»...المحددة بالقرار المشترك

ن م05طبقا ألحكام المادة ،للمقتنیینیتولى الصندوق تبلیغ قرار سحب اإلعتماد و 

.بلغ به من وزارة السكنی، بعد أن 181-14:المرسوم التنفیذي رقم

الصندوق كل یلتزم المرقي بإعالم :و إلتزاماته تجاه المرقي العقاريحقوق الصندوق -ث

ور اإلنجاز ــــلیه،تحدید مراحل تطمصادق عثة أشهر بواسطة خطاب موصى علیه و ثال

قد تصل لحد المتابعة و، عرض المرقي لعقوبات من الصندوق كل تصریح كاذب یو 

.القضائیة

، لمرقي میدانیا دون سابق إعالم لهله الحق في مراقبة ا، الصندوق بصفته مؤمنو 

.یعرض المرقي بالزیادة في قسط التأمینأي رفض و 

المقتني و المرقي أو بین مرقي وآخر أو بین مرقي وٕادارة أما إلتزاماته محاولة التوفیق بین

هذه الصالحیات تدخل في إطار مهام مجلس األخالقیات بإستثناء الجوانب معینة و 

.3المالیة

.الحقةأخرىإنشائه و المشرع بمناسبة للصندوق أجهزة إستحدثها /أجهزته-2

.11/04من قانون 54المادة -1

2
من المرسوم 02، بالمادة 97/406:من المرسوم التنفیذي رقم03وقد عدلت وتممت المادة -

.14/180التنفیذي 
.180-14من المرسوم التنفیذي 10المادة -3
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.یره مدیر عام و یزود بجمعیة عامةیدیر الصندوق و یس:1مجلس اإلدارة-أ

ینتخبون من ضمن المنخرطین في الجمعیة العامة له عدة )07(یتكون من سبعة أعضاء

وكذلك وضح كیفیة عقد إجتماعاته وكیف تصح ،عنها 97/406:مهام تكلم المرسوم

.18إلى 10كیفیة تعیین المدیر العام له في المواد من مداوالته و 

من المرسوم ،19،20،21و09جاء النص علیها في المواد :لجنة الضمان-ب

هي التي تتخذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما یطابق ، و 97/406

موافقة السلطة التي حصلت على لشروط التي حددها مجلس اإلدارة و او،عامةالقواعد ال

.2الوصیة

من المرسوم التنفیذي 07بموجب المادة ،مكرر22أدرجت المادة :لجنة الطعون-ت

لجنة طعون تتكون تتعلق بإنشاء و، 97/406:في المرسوم التنفیذي رقم، 14-180

.یرأسها ممثل الوزیر المكلف بالسكن من خمسة أعضاء و 

97/406:من المرسوم التنفیذي24و 23نظمتها المواد :الجمعیة العامة للصندوق -ث

.14/180:من المرسوم التنفیذي، 10و09و 08وادالمو 

بین تنتخب من اریین المنتسبین للصندوق إجباریا، و تتكون من كل المرقیین العقو 

المجلس ، الممثلین في أعضائها مكتب الجمعیة العامة، مجلس األخالقیات، مجلس التأدیب

تعد نظامها الداخلي وقد تم تحدید طریقة إجتماعها، و ، األعلى لمهنة المرقي العقاري

كم العالقات بین أجهزة التسییر تحدد القواعد التي تحلمطابق للنظام الداخلي للصندوق و ا

.واإلدارة

الموافق 1418رجب عام 02المؤرخ في ،97/406من المرسوم التنفیذي 08المادة-1

.، یتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة03/11/1997ل
.97/406من المرسوم التنفیذي 13المادة -2
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الذي مجلس األخالقیات فهو أهم هیئة تقوم بدور عقابي داخل الجمعیة العامة هي و 

ة التي تقع بین مدیریة الصندوق النزاعات المحتملینظر ویفصل في الخالفات و 

نو  والمرقین العقاریین ، مهنة بإستثناء الجوانب المالیة الذین لهم عالقة بال، و 1المنتسبی

وكذلك یبدي رأیا في الترشحات ویقدم كل ، المرقیین العقاریین فیما بینهم كذا و، وزبائنهم 

.صورتهاة إلى الحفاظ على نزاهة المهنة و التدابیر الرامیواإلقتراحات و اآلراء 

ارة السكن والعمران توجد هیئتان منصبتان على مستوى وز :على المستوى المركزي:ثانیا

:هماوالمدینة و 

:آرائها على دورها ومهامها وٕاجتماعاتها و ونتعرف :لجنة إعتماد المرقیین العقاریین:01

العقوبات تتخذ ..«:تنص11/04من قانون02فقرة 65بالرجوع إلى المادة :دورها-أ

اللجنة ، بعد دراسة الملفات من طرف أعاله64، كما هي محددة بموجب المادةاإلداریة

هذه المادة عن طریق ،تحدد كیفیات تطبیقالعمران نشأة لدى الوزیر المكلف بالسكن و الم

ن العقاریین یحیث إستحدث المشرع لجنة إعتماد المرقی، وقد صدر هذا التنظیم، »التنظیم

تنشأ «:تنصمنه التي 14یتبین من نص المادة ، و 84-12:بموجب المرسوم التنفیذي

، تدعى في صلب المرقین العقاریین یرأسها ممثلهلدى الوزیر المكلف بالسكن لجنة اعتماد

لمكلفة تتولى مصالح الوزارة ا.ممثلین عن عدة وزارات:تتكون منو "اللجنة "النص

، یمكن أن تستعین اللجنة بآي شخص یمكنه بحكم اختصاصه بالسكن مهام أمانة اللجنة

قد تم تعیین أعضاء لجنة إعتماد المرقیین العقاریین بموجبو ، »مساعدتها في أشغالها

جمادى األولى عام 12المؤرخ في ،المدینة القرار الصادر عن وزارة السكن والعمران و 

من المرسوم التنفیذي 15تطبیقا ألحكام المادة ، 20162فبرایر 21:المرافق ل1437

-97للمرسوم التنفیذي 02مكرر 24المادة تأدرجتيال180-14من المرسوم التنفیذي 10المادة -1

406.
.25/05/2016:المؤرخ في، 31:العددر .ج-2
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، )الرئیس(السكن :ین في ستة أشخاص ممثلین للوزارات، الممثلالمعدل84-12:رقم

الداخلیة والجماعات المحلیة، المالیة والتجارة و ممثل وزیر السكن وممثل :والباقي أعضاء

لمدة ثالثة سنوات یتم تعیینهم، الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریةصندوق الضمان و عن 

.قابلة للتجدید

دراسة «:مهامها وتتمثل في12/84:من المرسوم التنفیذي16، نظمت المادة مهامها-ب

.ٕابداء الرأي فیهان لممارسة مهنة المرقي العقاري و الطعو طلبات اإلعتماد و 

ٕابداء الرأي ، و رضها علیها الوزیر المكلف بالسكن، یعأي مسألة تتعلق بالمهنةدراسة-

، المرقون العقارییون تطبیقا یقدمها لدى الوزیر المكلف بالسكندراسة الطعون التي -.فیها

ضه دراسة كل قرار سحب اإلعتماد یعر -..11/04:من القانون رقم65ألحكام المادة 

».ٕابداء الرأي فیهبالسكن و علیها الوزیر المكلف 

في قرارات یة للوزارة وتبدي الرأي في طلبات اإلعتماد و فیتبین من المادة أنها جهة إستشار 

سحبه فهي توجه الوزارة الوصیة بصفة خاصة فیما یتعلق بالعقوبة اإلداریة التي تسلط على 

.المرقي العقاري

22و 20و 19و 18محدد بموجب المواد :إجتماعاتها وجدول أعمالها ومداوالتها-ت

ل في السنة في دورة عادیة ـاألقتجتمع أربع مرات على:84-12من المرسوم التنفیذي 

ال بحضور ال تصح إ:، أما مداوالتهایرعادیة إذا دعت الضرورة إلى ذلكواحدة في دورة غو 

أیام 08المحدد ب ، وبعد اإلجتماع الثانيثلثي أعضائها على األقل، وٕاذا نقص النصاب

، وترسل إلى وزیرائها وتدون في محاضربعد األول تصح مداوالتها مهما كان عدد أعض

.السكن في أجل ثمانیة أیام

1.صیغتین إما بالموافقة أو الرفض المعللاله:آراؤها -ث

.المعدل والمتمم12/84من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -1
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نتعرف على نشأته وتشكیلته وأمانته :المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري–02

:فیمایليٕاجتماعاتهو 

، 11/04من قانون24المادة بموجب أحدث مجلس أعلى لمهنة المرقي العقاري :نشأته-أ

نشاطممارسةتدعیمشأنهامنالتيالتدابیركلاقتراح:یكلف على الخصوص بمایأتي

إبداء السهر على احترام قواعد أخالقیات ممارسة مهنة المرقي العقاري،بالعقاریة،الترقیة

تحدد ،أو بطلب من السلطات العمومیة/الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و

دوره هو"تشكیلة المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظیمه وسیره عن طریق التنظیم

.إستشاري اآلخر

الذي 2013نوفمبر 19المؤرخ في 386-13بصدور المرسوم التنفیذي رقمو :تشكیلته-ب

هذا حیث یرأس ،1، وسیرهجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري، وتنظیمهیحدد تشكیلة الم

، ویظم تشكیلة واسعة من ممثلین عن الوزارات وعدة مدیرین المجلس الوزیر المكلف بالسكن

، المرقیین ة المتبادلة في الترقیة العقاریةعامین لـعدة هیئات كصندوق الضمان والكفال

طني لنقابة المجلس الو للموثقین، و ةـــالغرفة الوطنی:رؤساءالعامین مدراء بنوك و لعقاریین ا

.مقاوالنالمهندسین المعماریین، وأربع ممثلین للمرقین العقاریین و 

.تتوالها المدیریة العامة المكلفة بالترقیة العقاریة في وزارة السكن:أمانته-ت

قد علمنا بأن نشاطه لم ینطلق ه ومدة عضویته محددة بالمرسوم و وقراراتأما إجتماعاته 

.فعلیا

.المنازعات الخاصة بالعقوبة اإلداریة:اثالث

یحدد تشكیلة المجلس األعلى الذي ، 19/11/2013:فيالمؤرخ 386-13المرسوم التنفیذي -1

.08/12/2013:المؤرخة في61:ج ر عددلمهنة المرقي العقاري وتنظیم هو سیره، 
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رأینا أن المشتري مكفول من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في كل الدفعات المسددة 

و لهذا نجد أنه بید الصندوق عدة دعاوى یستطیع أن ،مادام المرقي قام بتأمین لدیهمنه

للمرقي إجراءات البد أن یسلكها للطعن في أي ، و )01(یتمسك بها تجاه المرقي نتناولها في

.)02(عقوبة صادرة ضده طبقا للقانون نأتي لها في

هوالكفالة المتبادلةإن صندوق الضمان و :1)الصندوق(الدعاوى التي تكون بید الكفیل)1

عدم فیل للمرقي یكفله في حالة عجزه و هو ك، فقانونا لطرفي عقد البیع على التصامیمكفیل

تعهد به امایات وفقا للشروط المحددة قانونا، فیتم عنه قدرته عن متابعة إتمام إنجاز البن

فیما یخص اإلستفادة من إمتیاز الصف األول في حالة :وكفیل للمقتنین في أمرین،للمقتني

لك فیما یتعلق كذالعقاري في حدود دیون هؤالء، و لمرقيس أو التسویة القضائیة لاإلفال

.2متابعتهم للمرقي المخل بإلتزاماتهبحقوق المقتنیین و 

:فمن الدعاوى التي یمكن للصندوق رفعها

المتعلقــة بالملــك هعــن حقوقــتخلــي المرقــي العقــاري عینیــة یطلــب فیهــا رفــع دعــوى-أ

خاصــــة بعــــد أن قــــام الصــــندوق بتعــــویض موضــــوع عقــــد البیــــع علــــى التصــــامیم، و العقــــاري

و حلــول ، و تــأتي إذا رفــض أو تقــاعس المرقــي عــن التخلــيالتســدیدات التــي دفعهــا المقتنــي

.3الصندوق بدله 

هایرفعیتبین أنه ، ج.م.قمن 671المادةفبالرجوع لنص :دعوى الحلولوله رفع -ب

.)المرقي(إتجاه المدین األصلي)المقتنین(محل الدائنالصندوق 

، العدد، مجلة المفكر، )كفالة في عقد البیع على التصامیمالصندوق الضمان و (،خالد رمول-1

.303-302ص ، ، جامعة محمد خیضر بسكرة الخامس

.37:، ج ر عدد2014یونیو 05، المؤرخ في 14/181:المرسوم التنفیذي رقم-2
.من المرسوم نفسھ08المادة -3
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بجمیع خصائصه وضماناته وتوابعه )الدائن(بذات الحق الذي كان للمشتري راجعا علیه 

قواعد (ج.م.قمن 264طبقا لنص المادة ما یرد علیه من دفوع وما یكلفه من تأمینات و 

.)الوفاء مع الحلول

المعدل والمتمم أحكام عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري و تطبیقا لقواعد و 

.ج.م.قمن 671المادة للمرقي كفیل شخصي الصندوق بإعتبارو 

:بمایلي دوقـــك الصنــــد یتمســــق

دعوى الدفع بعدم جواز التنفیذ على أموال الكفیل الشخصي :دعوى الدفع بالتجریدب-أ

بد أن یتمسك الصندوق بهذا من أمواله فال،)المرقي العقاري(قبل تجرید المدین األصلي 

الصندوق تنازل عنهأن ال یفال بد محكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهالالدفع وال یجوز ل

)المشتري(أن تكون مطالبة المدینحتى یقبل هذا الدفعیشترط في و –صریحاتنازال،الكفیل

.1إثبات إعساره)المرقي(مجدیة مع عدم جدوى هذه المطالبة إتجاه 

الرجوع على المدین األصلي إذا وفى الصندوق، یكون له الحق في:دعوى الوفاء-ب

.ما لم یسقط حقه في الرجوع بهابدعوى الوفاء هو المرقي و 

ب فیه المرقي المخل الذي تسبإسترجاع المبلغ الزائدیطلب:بالدعوى الشخصیة-ت

.2و التكالیف الزائدة الناجمة عن إستئناف المشروعكذا عقوبات التأخیربإلتزاماته و 

من أصل الدین وملحقاته ومصروفاته طبقا (بصفة عامة یرجع بكل ما وفاه للمشتري و 

.)ج.م.قمن 672لنص المادة 

أو إفالسه /لى المرقي إال بعد سحب إعتماده واإلجراءات ال تطبق عمع العلم أن هذه 

.3تسویته قضائیاو 

.304، المرجع السابق ، ص خالد رمول- 1

.14/181التنفیذي من المرسوم 10المادة -2
.نفسھمن المرسوم03المادة -3
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من قانون 65و طبقا للمادة :ٕاجراءات الطعنكیفیة إتخاذ العقوبة اإلداریة و )02

دون المساس بطرق الطعن األخرى كما هي محددة بموجب التشریع :التي تنص11/04

أعاله 64، كما هي محددة بموجب المادة العقوبات اإلداریةتتخذ :والتنظیم المعمول بهما

العمران وتحدد منشأة لدى الوزیرالمكلف بالسكن و بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة ال

فهناك شكلین من الطعن عند التعرض ،كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

:اإلداریةللعقوبة

قوبة من إذا تعرض المرقي العقاري ألي ع:المعمول بهطبقا للتشریع و التنظیم -أ

لجنة إعتماد من ، فالبد أوال من التظلم المسبق وینظر في طعنه العقوبات المذكورة أعاله

طبقا ، ثم یعود اإلختصاص للقضاء اإلداري ن التابع لوزارة السكن والعمرانالمرقیین العقاریی

801و800:طبقا لنصي المادتینو "الوصیةالدولة ممثلة في الوزارة "للمعیارالعضوي 

، فیمكن للمرقي العقاري رفع دعوى إلغاء ع إلى قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةبالرجو 

قرار اإلدارة بسحب اإلعتماد أمام القاضي اإلداري في مجلس الدولة بعد تقدیم الطعون 

ف وزارة السكن، والعمران، لقرار الصادر من طر بإعتبار ا)شرطا لتظلم المسبق(اإلداریة

من قانون اإلجراءات 901المدینة قرار صادر عن سلطات مركزیة طبقا لنص المادة و 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى، وأخیرة بالفصل في «:، والتي تنصالمدنیة  واإلداریة

الصادرة عن السلطات ةــتقدیرالمشروعیة في القرارات اإلداریدعاوى اإللغاء والتفسیر و 

.»اإلداریة المركزیة كما یختص في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

فبمناسبة االخطاء او التجاوزات :العمرانلطعن لدى الوزیر المكلف بالسكن و ا-ب

قد یطعن في هذه "ینطق بها"بعد صدور أحكام بة منه وهو بصدد القیام بمهامه و المرتك

الوزیر ویرى مایجب قانونا بصددها، بإنتظارصدورالتنظیم الذي یحدد طرق العقوبات لدى 

.تطبق المادة المذكورة أعاله

ولكن إن مجرد،في إختصاصها سحب اإلعتمادیدخلویجدر مالحظة أن العدالة ال 

كإعالم المستفیدین من المشروع عندما یكون المرقي إخبار الجهات الوصیة بما یطرأ 



مسؤولیة المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصة:الفصل الثاني

204

یراسل الوزارة هذا األخیر ، و متابع قضائیا من أجل أي جرم یتم إخبار صندوق الضمان

، فهنا یتم إخبار المشترین بعدم دفع مصلحة تعاقد مع المرقي من أجلهاالوصیة ألنه له

.هي التي تتولى سحب اإلعتمادالوزارة یخبرهم بما یستطیع أن یغطیه فقط، و التسدیدات و 

عقوبات لنظام المرقي العقاري یخضع ، جعل المشرع:بـــــة المطلـــخالص

له عدة و ،بدیال عن العقوبة الجنائیة و خطورة له من الخصائص التي تجعله أقل ،إداري

قد ذكرنا ، و غیرهااإلقتصادي و ترجع بالنفع المتقاضي و تخفف العبء عن القاضي و ، فوائد

ما یدخل في هذا ذكرنا خرج عن نطاق العقوبات اإلداریة وقد یخضع لها المرقي، و ما ی

هناك و ، المالیة التي یلزم بها المرقي قسمناه لنوعین أولها العقوبة اإلداریةالنطاق و 

خیرة التي ركزنا علیها وٕان كانت على هاته األریة المقیدة أو المانعة للحقوق و العقوبات اإلدا

المؤقت لإلعتماد هي ثالثة أنواع السحب ، و 11/04لكن بحثنا التي جاء بها قانونأنواع و 

ثم بحثنا األجهزة العقابیة اإلداریة فوجدنا أن العقوبة اإلداریة تصدر ،والنهائي والتلقائي

لجهوي یساعده على المستوى او ،ینةالمدواسطة قرار صادر عن وزیر السكن والعمران و ب

ى لمهنةالمجلس األعلو ،إعتماد المرقیین العقاریین، ولجنةكجهاز تنفیذيصندوق الضمان

التي یستطیع أن ، وأما عن منازعاته فقد رأینا الدعاوى المرقي العقاري كأجهزة إستشاریة

العقوبة یطعن المرقي في ثم رأینا كیف یتمسك بها الصندوق تجاه المرقي بإعتباره كفیال،

.اإلداریة

:الثانيلمطلب ا

:لمسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاريا

تعدیالت تشریعات الترقیة العقاریة        على غیر العادة التي سارعلیها المشرع في 

إلتیانهم بأفعال ین عقوبات جزائیة یخضع لها المرقیین العقاری، 11/04إستحدث القانون

، منه78إلى 69المواد من ، مخالفة لما جاء في الفرع الثالث من الفصل السادس 

أما ،والمدنیةالجزائیةتي المرقي العقاريمسؤولیالفرق بین سنتكلم في الفرع األول على 
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، أما الفرع الثالث كیفیة إجراء المعاینات والمكلفون بهافیه عن الفرع الثاني سنتكلم 

.11/04في قانون یه نخصصه ألهم العقوبات الجزائیة المسلطة عل

الفرق بین المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري:أولــرع الـــالف

:والمدنیة

كما األمر بالنسبة للمسؤولیة المدنیة، تعد المسؤولیة الجزائیة نوعا من المسؤولیة 

القانونیة التي هي الحالة التي یؤاخذ فیها الشخص عن عمل أتاه وهذا العمل یفترض 

.1إخالال بقاعدة قانونیة

:2المدنیة بفرقان جوهریان هماالجزائیة و المسؤولیتینالسنهوري بین الدكتوریمیزو 

في المدنیة فالضرر في الجزائیة یصیب المجتمع بینما:فیما یخص الضرر-:أوال 

:یليینتج مایصیب الفرد و 

الضرر،في جبرتمثلیي أفي المدنیة تعویض :من حیث الجزاء ومن یطالب به-1

.به النیابة العامة نیابة عن المجتمعتطالب إیالماأما في الجزائیة، ویطالب بها المضرور

یجوز زائیة بإعتبار الحق عاما للمجتمع، و فال یجوز في الج:حیث التنازل والصلحمن -2

.في المدنیة ألن الضرر یمس الفرد

1
، المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري، المداخلة الحادیة عشرة، الملتقى الوطني زرارة لخضرأنظر، -

.158ص:حول الترقیة العقاریة في الجزائر، واقع وآفاق، جامعة ورقلة
، المجلد الثاني، )1(،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر، -2

منشورات الحلبي ، بیروت ، الطبعة الثالثة الجدیدة ، مصادر اإللتزامنظریة اإللتزام بوجه عام، 

.843، ص 506ف ،2005، الحقوقیة
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تأتي الحاجة إلیراد نصوص بمناسبة المسؤولیة الجزائیة :ن حیث إیراد نص عقابيم-3

.عكس المدنیة فال حاجة لذلكوالعقوبةفتخضع لمبدأ الشرعیة 

والبد لها من مظهر ،النیة هي ركن في المسؤولیة الجزائیة:فیما یخص النیة-ثانیا 

ووجودها ضروري في أكثر الجرائم وال تشترط في، خارجي یصل إلى حد من الجسامة

.المسؤولیة المدنیة

:المكلفون بهاكیفیة إجراء المعاینات و :يــرع الثانـــالف

إجراءات اثالثأما ،اثم المخولون بها في ثانی،تحدید فكرة المعاینة)أوال(نبحث في 

.محاضرهاالمعاینة و 

.11/041في قانون المخالفاتتحدید فكرة معاینة :أوال

لكن نستخلصها من المادة المقصود بالمعاینة، و 11/04لم یحدد قانون:معنى المعاینة -

، 1426ة عام ــــــذي الحج30:، المؤرخ في06/552:المرسوم التنفیذي رقممن 04

هلین كیفیات تعیین األعوان المؤ یحدد شروط و الذي ، 2006ینایر سنة 30:الموافق ل

كذا إجراءات للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها و 

ود الوثائق القانونیة المكتوبة التحقق من وج"یقصد بها و، 3بأنها المراقبة، قبةالمرا

ولقد جاء النص على معاینة المخالفات كذلك في القسم االول من الفصل الثالث المعنون بأحكام -1

رجب 17:المؤرخ في15-08:من القانون رقم73وما یلیها إلى غایة المادة 62جزائیة من المادة 

.الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وٕاتمام إنجازها2008یولیو سنة 1429عام 
.05/02/2006:في، المؤرخة  06:رعدد.ج-2
لقد نص المشرع الجزائري على المراقبة في القسم األول وعلى المخالفات في القسم الثاني، من -3

جمادى األولى عام 14المؤرخ في 90/29:العقوبات، من القانون رقم:الفصل السابع المعنون ب

منه بالقانون 76و73المتعلق بالتهیئة والتعمیر وقد عدلت المادة ، 01/12/1990الموافق ل1411

، وتم 2004غشت سنة 14الموافق ل 1425جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 04/05:رقم
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ألشغال مع أحكام الوثائق البیانیة المرخصة لألشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه او 

76و73من نفس المرسوم التي تأتي طبقا ألحكام المادتین 05أما المادة ، "المسلمة

م بالفحص الذي القیابزیارات و ،ضح كیف تتم المراقبةتو ، 90/29مكرر من القانون 

وقات المراقبة قد حدد المرسوم أ، و 1یجبرون على طلب وثائق محددة، و ..یرونه مفیدا 

ا، و للزیارات ومن یعدهوكیف یعلن عنها والجدول الزمني  ،2الجهات التي یبلغ له

..، 3معاینة المخالفات ٕامساك سجالت لمتابعة األشغال و و 

نصها بهذه الفئات 04/11من قانون 66توضح المادة :المخولون بالمعاینة/اثانی

داریون والمهندسون المتصرفون اإل، یؤهل أعوان الشرطة القضائیةزیادة على ضباك و «

ق التنظیم بمعاینة أحكام ــاألسالك التقنیة األخرى التي تحدد قائمتهم عن طریالمعماریون و 

.»هذا القانون

متخصصة وهي أعوان، هات الموكل لها معاینة المخالفاتمن خاللها یتبین أن الج

، تعد هذه مهمتها األصیلة في كل المجاالت بما فیها الترقیة العقاریةو ، في المعاینة

أي أنها فئات رأى ، أعوان أخرى خصها المشرع بهذه المهمة طبقا لقانون الترقیة العقاریةو 

ن تحدید قائمتهم عن یكو و ، مشرع التخصص المتمثل في القدرة والكفاءة لهذه المهامفیها ال

.طریق التنظیم

مع العلم أن هذه الصالحیات تدخل في مهام البحث والتحري أي التحقیق األولى

:واألعوان هم ،  مى كذلك بمرحلة جمع االستدالالتستو 

76و،04مكرر76، 03مكرر76، و2مكرر76، و01مكرر 76مكرر، :76:إضافة المواد

.05مكرر
.06/55من المرسوم التنفیذي06لمادة  اا-1
.من المرسوم نفسه09المادة -2
.من المرسوم نفسه10المادة -3
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المؤرخ ، 155-66ألمرمن ا15لمادة اهمعددت:أعوان الشرطة القضائیةضباط و :1

بموجب المادة المتممةالمعدلة و ، الجزائیةاإلجراءاتالمتضمن قانون ،1966یولیو08في 

األشخاص التي «:كمایلي2015، یولیو23مؤرخ في ، ال021-15:من األمر رقم04

:تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة وهم

.ضباط الدرك الوطني-2.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

، وضباط الشرطة لألمن ومحافظيبعون لألسالك الخاصة للمراقبین الموظفون التا-3

.الوطني

، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثالث ذوو الرتب في الدرك-4

قرار مشترك صادر عن وزیر العدل الذین تم تعیینهم بموجب سنوات على األقل و )03(

.موافقة لجنة خاصةوزیر الدفاع الوطني بعدو 

حفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطني الخاصة للمفتشین، و لتابعون لألسالك الموظفون ا-5

قرار مشترك تم تعیینهم بموجبل بهذه الصفة، الذین الذین أمضوا ثالث سنوات على األق

.ة بعد موافقة لجنة خاصةــالجماعات المحلیصادرعن وزیر العدل ووزیر الداخلیة و 

من الذین تم تعیینهم خصیصا التابعین للمصالح العسكریة لألالصفضباط و ضباط-6

».وزیرالعدلمشترك بین وزیر الدفاع الوطني و بموجب قرار

من قانون 36المعدلة للمادة، 02-15األمرمن06قد وضحت المادةهذا و 

، لوكیل الجمهوریة، إدارة و مراقبة نشاط ضباط وأعوان الشرطة اإلجراءات الجزائیة

.الصالحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیةو القضائیة وله جمیع السلطات 

من قانون 19یعتبرمن هؤالء األعوان طبقا لما جاء بالمادة :القضائيأعوان الضبط -2

الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وموظفوا الشرطة وذو «:اإلجراءات الجزائیة

»القضائیةیس لهم صفة ضابط الشرطة مستخدموا األمن العسكري الذین لو 

2015.یولیو23:الصادرة بتاریخ40:رقمج ر -1



مسؤولیة المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصة:الفصل الثاني

209

المؤرخ ،323-16لمرسوم التنفیذي جاء ا:العمراناألعوان التابعین إلدارة السكن و -3

قائمة یحدد الذي ، 13/12/2016:، الموافق لهـ1438ربیع األول، عام 13:في

بنشاط المتعلقة العمران المؤهلین لمعاینة مخالفات األحكام األعوان التابعین إلدارة السكن و 

66هو المرسوم التنفیذي الصادر تطبیقا للمادة و ، 1كذا كیفیات تعیینهمالترقیة العقاریة، و 

یعینون من بین المستخدمین الممارسین في «منه02حسب المادة و ، 11/04من قانون

مستخدمي أو/ومصالحها الخارجیةمركزیة للوزارة المكلفة بالسكن والعمران و اإلدارة ال

:الترقیة العقاریة وال سیما منهمالتابعین لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة فيالتأطیر 

.)الحقوق أو اإلقتصاد أو المالیة(الرئیسیون المتصرفون *

.)الحقوق أو اإلقتصاد أو المالیة(المتصرفون *

الممارسون )الهندسة المدنیة والبناء(ندسین و رؤساء المهرؤساء المهندسون المعماریین*

.منذ أكثر من ثالثة سنوات

.)الهندسة المدنیة و البناء(الرئیسیون المهندسون المعماریین الرئیسیون و المهندسین *

منذ أكثر الممارسون )الهندسة المدنیة والبناء(لدولة المهندسون المعماریین و مهندسوا ا*

.سنوات)03(من ثالثة 

)05(الممارسون منذ أكثر من خمس )ٕادارة األشغال العمران و (التقنیون السامون *

.»سنوات

من المرسوم 15لمادة احسب أنه تم تحدید المتصرفون اإلداریون ینبغي اإلشارة(

المتضمن القانون 2008جانفي 19المؤرخ في، 3المعدل والمتمم، 042-08التنفیذي رقم

.15/12/2016:، المؤرخة في 73:العدد ر .ج- 1

.2008ینایر20مؤرخة في 03:عدد رقمرج-2

المؤرخ 16/280:بالمرسوم التنفیذي رقم 04-08:تم تعدیل و تتمیم  المرسوم التنفیذي رقم -3

.09/11/2016:المؤرخ في66:ر رقم.، ج02/11/2016:في
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اإلدارات لألسالك المشتركة في المؤسسات و األساسي الخاص بالموظفین المنتمین

.)شعبة اإلدارة العامة(وهم موظفون ینتمون لألسالك المشتركة العمومیة ،

07:المؤرخ في09/156التنفیذي بموجب المرسوم یعینونكانوا هؤالء األعوان و 

وكیفیات وط الذي یحدد شر 2009مایو سنة 02الموافق ل1430جمادى األولى عام 

المجموعات السكنیة و ورشات البناء تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات و 

، 06/55:المرسوم التنفیذي رقممن 02أهلت المادة لقد و ، منه07، المادة1وسیرها

زیادة على معاینتها للبحث في مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر و 

، 2خاصة المعماریینعدد كبیر من أصناف المهندسین و :الشرطة القضائیةأعوان ضباط و 

اء المكلفین بالجماعات المحلیة والعمران والعدل، یعینون على قائمة إسمیة بمقرر من الوزر 

من القانون 62منه أعوان الفرق هم یتدخلون تطبیقا ألحكام المادة 05طبقا للمادة و 

نشاط وهذا القانون من بین القوانیین التي تسیر ، 2008یولیو 20المؤرخ في 08-15

.)العقاریةالترقیة

منه 03في المادة بین 16/323إن المرسوم التنفیذي :أما عن كیفیة ومدة تعیینهم

، بعنوان اإلدارة لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجدیدؤالء األعوان القائمة اإلسمیة لهتحددبأنه 

الكفالة المتبادلة في الترقیة الضمان و صندوق مركزیة للوزارة المكلفة بالسكن و ال

بموجب ، جب قرار من الوزیر المكلف بالسكن، وبعنوان المصالح الخارجیةبمو و العقاریة،

.قرار من الوالي المختص إقلیمیا

.16/323من نفس المرسوم 04و یؤدي هؤالء الیمین كما هي مبینة في المادة 

الطبعة ، سلسلة نصوص تنظیمیة وتشریعیة، النشاط العقاري البناء والسكن ولتعمیر، نبیل صقر-1

.72-68:ص.ص، 2014ر الهدى ، دا، عین ملیلة الجزائر األولى ، 

.322، 321، ص المرجع نفسه-2



مسؤولیة المرقي العقاري طبقا للقواعد الخاصة:الفصل الثاني

211

من قانون 66لم یحدد المرسوم التنفیذي للمادة :محاضرهاإجراءات المعاینة و :اثالث

من 11لذلك نرجع للمادة، و محاضرهاهذه اإلجراءات و )16/323(المرقم 11/04

یسلمه الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي ، یزود المعاینون بتكلیف مهني 55-06المرسوم

لضبط دق علیه كاتب اایصة، و المختص ویتعین علیه إظهاره أثناء القیام بمهمة المراقب

ع ویرج،أو الدائمقد یسحب في حالة التوقف المؤقتلدى الجهة القضائیة المختصة، و 

تحمیهم و ، 1هامهم قد تسخر لهم القوة العمومیة آلداء ملصاحبه عند إستئناف الخدمة ، و 

.2الدولة من كل أشكال الضغوط أو التدخل

تؤدي معاینة «11/04من قانون67تنص المادة :أما محاضر معاینة المخالفة

التيالتصریحاتوكذاالوقائعقانوناالمؤهلالعونفیهتحریرمحضریسردالمخالفة إلى

المرسوممن 15نص المادة فيالمحاضرتحریرلطریقةدقیقتوضیحوهناك، »تلقاها

وتسجل في السجل المفتوح لهذا التسلسلیةواألرقاماألختامتحملإستماراتعلى06/55

من 16المادة، وعددتلیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیایؤشر عو الغرض الذي یرقم

وألحق المرسوم بنموذج لهذالتعمیر،او محاضر مخالفات قواعد التهیئة55-06المرسوم 

التوقیع على المحضر من المعاین ب، 11/04من قانون 68وتنص المادة ،المحضر

هذا األخیر في حالة رفضه التوقیع على المحضر یحتج به إلى غایة إثبات و المخالف، و 

المدة التي یرسل فیها إلى الجهة القضائیة المختصة في ولم تخرج المادة على،عكسه

بها في أجل ال یتعدى سبعة أیام إبتداءا من تاریخ أما الوالي یبلغ ، ساعة 72غضون 

ة بإعتبار أن هذه األخیرة تدخل في المراحل األولى من البحث و .3معاینة المخالف

.والتحریات عن الجرائم فقد یأخذها القضاء بعین اإلعتبار ما لم یوجد دلیل عكسي علیها

.06/55التنفیذي من المرسوم12المادة -1
.من نفس المرسوم13المادة -2
.من المرسوم نفسه18:المادة-3
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:للمرقي العقاريالعقوبات الجزائیة :الفرع الثالث

أما إذا كان ، إذا كان شخص طبیعيةبصفة شخصییسأل المرقي العقاري جزائیا 

فیها نبحث اثانیأما ، أوالشخص معنوي فعلى من تقع المسؤولیة الجزائیة، نتناولها في

.لعقوبات المقررة على مخالفاتها

إذا تعلق األمر بالمسؤولیة :شخص معنويالالمسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري :أوال

، المشرع الجزائري یشترط أن في الغالب یرتكب الجریمة ممثلوهالجزائیة للشخص المعنوي

Représentantالممثل الشرعيیرتكب الجریمة  légal،قد عرفت و للشخص المعنوي

)القانوني(مثل الشرعي المنون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، من قا02مكرر65المادة 

، أو القانون األساسي للشخص الطبیعي الذي یخوله القانونهو الشخص "على أنه 

، أما القانون الفرنسي إكتفى إلقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص "المعنوي تفویضا  لتمثیله

، الشخص المعنويعن Représentantممثل المعنوي بأن یرتكب الجریمة من طرف

أن مدیر وكالة بنكیة و "ممثل شرعي"أوسع من عبارة "ممثل"بیان أن عبارة وغني عن ال

قانون 02مكرر65ممثل فعال للبنك ولكنه لیس ممثال شرعیا له ، و بالنظر للمادة هو

الشرعي في أجهزة الشخص المعنوي التي حصرت الممثل ،اإلجراءات الجزائیة

،1لتمثیله بموجب القانون أو القانون األساسي للشخص المعنويالمفوضیناألشخاصو 

:تعلیق على القرار رقم«، لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويا(،أحسن بوسقیعة، أنظر-1

والمخالفات، القسم الثالث، منشور في ، عن غرفة الجنح28/04/2011:بتاریخ، الصادر 613327

–بمجلة المحكمة العلیا،، دراسة منشورة)»298ص –2011، العدد األول مجلة المحكمة العلیا

.ما بعدهاو 16ص ، 2012، العدد األول
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أما المرقي العقاري ،لقانون هوالذي یحدد ویعین ممثلیهبالنسبة للمرقي العقاري العام ا

نص القانون التأسیسي له على هذا الشخص بناءا على أحكام القانون التجاري یالخاص 

، نون تفویضا لتمثیل الشخص المعنويیخوله القاالذي یحدد ذلك الشخص الطبیعي الذي 

كانت مسیرة من إذا و، )638(فمثال في الشركة ذات األسهم الرئیس المدیر العام 

وٕاذا كانت ،)652(ممثلها القانوني رئیس مجلس المدیرین Dirctoireمجلس المدیرین 

Gérantذات المسؤولیة المحدودة ممثلها هو المسیر (577).

لجزاء الذي یقرره ا«إن العقوبة هي04/11أنواع العقوبات المقررة في القانون :اثانی

تحقق العقوبة ، و تثبت مسؤولیته في إرتكاب الجریمةیوقعه القاضي على من و المشرع 

، من ذین تراودهم فكرة إرتكاب الجرائم، بتحذیر باقي أفراد المجتمع الوظیفة الردع العام

، أما الردع الخاص فیقصد به إیالم العقوبة الموقعة على مرتكبهانفس أنهم سینالون 

، لهذا نعدد 1»من التفكیر في العودة إلى إرتكاب الجریمةلجاني بالقدر الالزم الذي یمنعه ا

.)02(ممیزات عقوباتهانتعرف على،و )01(مرقي في جرائم ال

:بالمواد04/11تعداد جرائم المرقي العقاري في قانون :-1

11/04بالرجوع إلى الفرع الثالث من الفصل السادس المعنون بعقوبات جزائیة من قانون 

:تعدد جرائم المرقي العقاري كالتالي78إلى 69نجد المواد من 

إعادةأوعمرانيتجدیدأوتأهیلإعادةأوعقاريترمیمأشغالفيلشروعا:69المادة

06المادةفيعلیهاالمنصوص، المسبقةاإلداریةالتراخیصیخالف، تدعیمأوهیكلة

.الشأنهذافيسیصدرالذيللتنظیممطابقغیرو، منه

الملتقى الوطني األول حول ،11/04، مخالفات الترقیة العقاریة و فقا لقانون راضیة بن زكري-1

فیفري، مجلة 17و18:إشكالیات العقارالحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، المنعقد بتاریخ

.248الحقوق والحریات جامعة بسكرة، ص
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ألحكاممخالفةأنجزعقاريمشروعإطارفيعقاریة،أمالكلبیععرضكل:70المادة

.العقاریةإطارالترقیةفيالبیعبكیفیاتتتعلقالتيو، 29إلى27منالمواد

علىالتوقیعقبلتجاريسنديأاكتتابأوإیداعأوتسبیققبولأولمطالبةا:71المادة

بانها 11/04من قانون 47عدتها المادةو (.الحقحفظوعقدالتصامیم،علىالبیععقدي

.)تزام بأخالقیات المهنة وٕاحترامهاعدم اإلل

المنصوص علیه في أحكام المادة ، عدم تبلیغ للمقتني نظام الملكیة المشتركة:72المادة

علیها في عقد البیع على قبل تسلیم البنایة في اآلجال المنصوص ، من هذا القانون 61

.التصامیم

.الملكیةتحویلبآجالالمتعلقة33المادةمخالفة:73المادة

المادةأحكامفيعلیهاالمنصوصوالضماناتالتأمیناتفياإلكتتابعدم:74المادة

.المتبادلةوالكفالةالضمانلصندوقاإلنتسابهي و، 11/04قانون من55

فيوالصفقات،والعقودالوثائقفيكاملةغیرأوخاطئةبمعلوماتاإلدالء:75المادة

عدم اإللتزام بأخالقیات المهنة وتدخل في (.العقاریةالترقیةعملیةبمناسبةأوإطار

.)وٕاحترامها

المنصوصوالمعلوماتبالبیانات،الحقحفظصاحبأوالمقتنيإعالمعدم:76المادة

.11/04قانون من30المادةفيعلیها

لنصالمشرعأحالوقد،إعتماددونالمهنةممارسة،منهااألولىالفقرة:77المادة

متصالكل من إستعمل لقبا«تبین ذلك بنصها التي، 1العقوباتقانونمن243المادة

أومنحهاشروطالعمومیةالسلطةحددتصفةأورسمیةشهادةأوقانونامنظمةبمهنة

، 1966یونیو سنة 08:الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في، 156-66:أمر رقم -1

.والمتممالمعدلیتضمن قانون العقوبات 
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الفقرةأما، »....لحملهاالمفروضةالشروطیستوفيأنبغیرذلكمنشیئالنفسهادعى

وأشارتالنصب،إلىقانونیةالغیرالممارسةتؤديأنحالةعنتكلمتمنهاالثانیة

كل«التي تنص والمتممالمعدلالعقوباتقانونمن372المادةأحكامتطبیقلضرورة

مالیةأوراقأوتصرفاتأوسنداتأومنقوالتأوأموالتلقيأواستالمإلىتوصلمن

فيشرعأومنهاأيعلىالحصولإلىأوالتزاماتمنإبراءأومخالصاتأووعودأو

باستعمالإمافیهالشروعأوبعضهاأوالغیرثروةكللسلبباإلحتیالذلككانوذلك

فياألملبإحداثأوخیاليمالياعتمادأوخیالیةسلطةأوكاذبةصفاتأوأسماء

شيءوقوعمنالخشیةأووهمیةأخرىواقعةأیةأوحادثوقوعفيأوشيءبأيالفوز

أسهمإصداربقصدالجمهورإلىلجأشخصمنالجنحةوقعتإذاو...بیعاقبمنها

مشروعاتأوللشركاتسواءمالیةسنداتأیةأوحصصأوأذناتأوأوسنداتأو

یحكمأنیجوزالحاالتجمیعوفي....الحبسمدةتصلأنفیجوزصناعیةأوتجاریة

منأو14المادةفيالواردةالحقوقجمیعمنبالحرمانالجانيعلىذلكعلىعالوة

.»....بعضها

فيعلیهالمنصوصالمخالفاتإرتكابعندالعودحالةفيالعقوبةتضاعف78المادة

.الفرع

الجرائمعقوباتعنالجرائمهذهتتمیزعقوبات:العقاريالمرقيجرائمعقوباتممیزات:2

:كمایلياألخرى

مائتيمنفیها الغرامةكمایلي الحبسأو/والمالیةالغرامةعنتهااعقوبالتخرج*

الجرائمكلفيدج2000.000إلىدج200.000:دینارملیونيدینارٕالىألف

.أعالهالمذكورة

.69،72،73،76:دواالمللحبسالمرقيفیهایتعرضالجرائمهناك
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)05(سنواتخمسةإلى،)01(شهرمنالحبسلعقوبةفیهایتعرضقد75المادةأما

للغرامة،الحبسإضافةیكوناألخرىالجرائمعقوباتأغلب.بدونهاأوالغرامةعقوبةمع

74.،70،71المواد)02(سنتین،إلى)02(شهرینمن

العقوباتقانون243المادةحسبادإعتمدونالمرقيمهنةممارسةعنیعاقبو–

هاتینبإحدىأودینار5.000إلى500منوبغرامةسنتینإلىأشهرثالثةمنبالحبس

العقوبةف372المادة بقتط،النصبلىإغیرالقانونیةالممارسةأدتإذاالعقوبتین،أما

منوبغرامةاألكثرعلىسنواتخمسة05إلىاألقلعلىسنةمنبالحبستكون

إلىلجأشخصمنالجنحةوقعتإذاالعقوبةتشددوقددج،100.000إلى20.001

إلىوالغرامةشرسنواتعإلىالحبسإلىالمادةعقوباتتصلوقدالجمهور

.جد200.000

منأو14المادةفيالواردةالحقوقجمیعمنبالحرمانالجانيعلىیحكمأنیجوزو

.رثاألكعلىسنواتوخمساألقلعلىسنةلمدةذلكو،اإلقامةمنبالمنعاوابعضه

التيوهي، "أصلیةعقوباتهيالعقاريالمرقيلهایتعرضالتيالعقوباتغلبأ*

تكمیلیةعقوباتهناكٕاستثناءا و ، 1"أخرىعقوبةأیةهابتقترنأندونبهاالحكمیجوز

إذاللقاضيبالنسبةإختیاریةوهيأصلیةعقوبةعنمستقلةبهاالحـكمیـجـوزالالـتيتـلك

وفي....«العقوباتقانونمن372المادةفيتوردقدو، المرقيعلىتطبیقهاأراد

المادةفيالواردةالحقوقجمیعمنبالحرمانالجانيعلىیحكمأنیجوزالحاالتجمیع

علىسنواتوخمسةاألقلعلىسنةلمدةذلكواإلقامةمنبالمنعأوبعضهامنأو14

دیسـمبر20.وافقالم1427عامالقعدةذي29فيمؤّرخال06–23رقمقانونمن 02المادة -1

سنةیونیو8المـوافق1386عامصـفـر18فيالمؤرخ66-156األمررقـمویتممیعـدل2006سنة

.منه04المعدلة للمادة العقوباتقـانـونوالمتضمن1966
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التيالحاالتوفيجـنحةفيقضائهاعندللمحكمةیـجوز«تنص141والمادة، »األكثر

الوطنیةالحقوقمنأكثرأوحقممارسةعلیهالمحكومتحظرعلىأنالقانونیحددها

العقوبةهذهوتسريسنواتخمسةعنتزیداللمدةوذلك،1رر مك9ةدالمافيالمذكورة

المرقيأنأي،»علیهالمحكومعناإلفراجأوللحریةالسالبةالعقوبةإنقضاءیوممن

یتمثل«1مكرر09المادةعلیه تنصفیماتتمثلتكمیلیةبعقوباتعلیهیحكمقدالعقاري

اإلقصاءأوالعزل:فيالمتمثلة والعائلیةوالمدنیةالوطنیةالحقوقممارسةمنالحرمان

حقمنالحرمانـ.بالجریمةعالقةلهاالتيالعمومیةوالمناصبالوظائف،جمیعمن

أومحلفا،مساعدایكونألناألهلیةعدمـوسامأيحملومنالترشح،أواالنتخاب

الحرمانـ.اإلستداللسبیلعلىإالالقضاءأمامشاهداأوعقدأيعلىشاهداأوخبیرا،

مؤسسةفيالخدمةأومدرسة،إدارةفيوالتدریس،وفياألسلحة،حملفيالحقمن

سقوطـ.قیماأووصیایكونألناألهلیةعدممراقباأومدرسا،أوأستاذا،بوصفهللتعلیم

علىسنةلمدةاإلقامةمنبالمنعیعاقبأنیمكنكماـ.بعضهاأوكلهاالوالیةحقوق

.»راألكثعلىسنواتخمسواألقل

فلم ،بهاخاصةتسمیةأوقانونيوصفأوتكییفلهالیسالجرائمهذهأنیتوضح*

الشرعيوصفهاالمشرعلهایعطيلمإذنمخالفات،أوجنحأوجنایات:مثالبأنهاتحدد 

واإلجراءاتالعقوبةحیثمن(علیهاالمترتبةالقانونیةالنتائجحیثومناألركانحیثمن

.)2اإلجرائيالصعیدعلىإنعكاساتمنللوصفلمانظراالقانونیة

.من القانون نفسه05معدلة بالمادة -1

الجزء األول ،بدون عدد طبعة ،،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري،دردوس مكي-2

.02و 01، ص 2005قسنطینة، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة،  
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ومعنىالملكیةبحقالقانونيالمساسمعنىمعنیانتحملفهي:أموالجرائمهاأن*

تعنياألموالعلىاإلعتداءوجرائم،1بهالتملكدونالملكیةمحلبالشئالماديالمساس

المالیةللذمةالعناصرالمكونةعلىمباشرعدوانعلىتنطويالتيالجرائمهي:كذلك

محلالمصلحةأوبالمالفعليضررإلحاق:فيیتمثلقدالعدوانوهذااألفراد،ألحد

قدالماديومحلهاالضرر،هذالخطرتعریضهمجردفيیتمثلوقدالجزائیة،الحمایة

منأكثرأوعنصرإنقاصفيهذاویتمثل، المالیةللذمةاإلیجابیةالعناصرأحدیكون

بزیادةهذاویتحققالمالیة،للذمةالسلبيالجانبعناصرأحدیكونقدكما،العناصرهذه

2.عناصره

بینـهیوزعهـاولـممنفـردةبصـفةالعقـاريالمرقيعلىالجزائیة العقوبةتسلیطالمشرعقرر-

الملكیــــةنظــــامتســــلیمعــــدمحالــــةفــــيفمــــثالمعهــــم،المتعامــــلاآلخــــریناألشــــخاصوبــــین

مــاوتجمیــعوبــذلإلشــهارهالقانونیــةالطــرقكــلویســلكبنفســهیعــدهالمرقــيفــإنالمشــتركة

فــيیــتمالالمشــترینلكــلالبیــعأنورغــمیســتلزمه،مــاوتســدیدوٕاجــراءاتوثــائقمــنیلزمــه

المشـتريالمسـؤولیةهـذهفـينشركالفكیفسنوات،نقللمإنأشهریستمرفقدواحدیوم

.من المحافظة العقاریة ما دام مشهراأومنهالنظامهذایطلبلمالذياألخیرهذا

بســــمعةتمــــسووالحــــبس،المالیــــةللمبــــالغنظــــراذلــــكبالقســــوةتتســــمالعقوبــــاتهــــذهأن-

.محترفةأسماءذوأشخاصتمسأنهاخاصةوالسجنبلغتإذاكرامتهوالشخص

إن المشــرع الجزائــري لــم یتســاهل مــع شــخص المرقــي :المرقــي العقــاريات عقوبــتشــدید *

وكــل الجــرائم المــذكورة فــي الفــرع الثالــث مــن الفصــل الســادس ، 11/04فــي قــانون العقــاري

حالـة الشـخص الـذي یرتكـب جریمـة هـو «:فما هو العودتضاعف عقوباتها في حالة العـود 

12.صنفسه،المرجع-1
2012،دارالهدى،ملیلةعینبدون عدد طبعة ، ،األموالجرائمشرحفيالوسیط،صقرنبیل-2

05.ص،
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هـو ظـرف مشـدد و ،1»جرائم أخـرى سـابقةجدیدة بعد سبق الحكم علیه بعقوبة في جریمة أو 

عنــد المرقــي العقــاري عائــدا فــال یعتبــر ،الجریمــةال یتعلــق بجســامة یخــص شــخص المرقــي و 

العدیـــد فـــي جریمـــة أو یشـــارك ال یعتبـــر كـــذلك عنـــدما یشـــاركه لعدیـــد مـــن الجـــرائم و إرتكابـــه 

ا صــورته إال إذالــذي ال تتحقــق العــود الخــاص :، فــالعود بالنســبة للمرقــي العقــاري هــوواحــدة

ذلــك أنــه قتــا مؤ عــوداهــو كــذلك ، و ىمشــابهة للجریمــة األولــكانــت الجریمــة الجدیــدة مماثلــة و 

أن تقع الجریمة الجدیدة خالل فترة معینة تحسب من تاریخ الحكـم السـابق أو یشترط لتوافره 

مــن 16المــادةهــذا مــا یتبــین مــن نــص اء تنفیــذ العقوبــة التــي قضــي بهــا و مــن تــاریخ إنقضــ

مــن حــاالت حالــة فیســقط ،الــذي یلتــزم بتطبیقــههــو وجــوبي للقاضــي ، و 06/232قــانون 

، )11/04فـي قـانون (عمـا یـأتي بـه المرقـي مـن جـرائم محـددة الـواردة فـي هـذه المـادة العـود 

و لكـــن ،یمـــة جدیـــدة بعـــد ســـبق صـــدور حكـــم واحـــدكـــافي لتحققـــه حـــدوث جر بســـیطاهـــوو 

فـال :الجـاني باإلدانـةسبق الحكم على المرقي أولها ف:من أجل ذلكاتوافر أركانهیفترض

صـــادرا فـــي الجــــرائم أن یكــــون الحكـــم و ،صــــادر عـــن محكمـــة جزائریـــةبـــد أن یكـــون الحكـــم 

لـیس فـي تسـمیة أو تكییـف في إسـتعمال المـواد القانونیـة و فیما نعتقد یستندالمحددة حصرا و 

.علیها ظرف العود بالنسبة للمرقيهذه الجرائم فلو تم تكییفها مخالفة تطبق

المتاحة أو بإنقضاء كل طرق الطعن هبإستنفاذ(أن یكون الحكم باتابدو ال

لم یسقط هذا و ، ویتحقق معه معنى اإلنذاربد أن یكون مستقر قضاءا فال، )اآلجال 

المحددة ائم جر للالمرقي إرتكاب الجانيمعاودة و ثانیها ، لحكم بل بقي قائما منتجا آلثارها

.والمشار إلیها

المسؤولیة الجنائیة و ،الكتاب الثاني،شرح قانون العقوبات القسم العام،علي عبد القادر القهوجي-1

.261ص ،1998ر المطبوعات الجامعیة اإلسكندریة، دامصر،بدون عدد طبعة ،، الجزاء الجنائي

.24/12/2006:، بتاریخ84:العددر،.ج-2
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حاالت العود في مواد الجنایات والجنح والمخالفات، میز بینبإعتبار المشرع و 

، المعدل والمتمم لقانون 20/12/2006:، المؤرخ في06/23:بموجب األمر رقم

فیما یتعلق بأحكام العود التي أتت في القسم الثالث من قانون العقوبات إبتداء العقوبات، 

بإعتبار مخالفات منه، و 57المادةو 10-مكرر54مكرر إلى المادة 54من المادة 

قادنا فإنها تعد جنحا ال مخالفات، في إعتات ، ال تصل لحد الجنایالمرقي العقاري المذكورة

قد و ، وما یلیها03مكرر54تطبق علیها أحكام الموادو ،وٕان سماها المشرع مخالفات

من قانون 372و243للمواد 11/04من قانون 77لمادة صراحة في االمشرعأحال 

، 06/23من قانون17و16واد أو كل أو بعض أحكام المقد تطبق أحدو ، العقوبات

و یتم إثبات عود المرقي العقاري طبقا لألحكام ، حسبما یراه القاضي في وقائع الدعوى

.ما تكشفه صحیفة السوابق القضائیةالعامة المتعلقة باإلثبات عن طریق 

یعد ال ُ ، و لكن ٕان خص المرقي بعقوبات خاصة بهو نعتقد أن المشرع الجزائريو 

بأكثر صرامةهمعفقبل صدوره كان المشرع یتعامل ،11/04هذا جدیدا حمله قانون 

التي 31المادة هي و الملغى 93/03في المرسوم التشریعي مادة واحدة مثال ف، شدة و 

تكون وقائعها التي تؤسسها الفة ینص علیها قانون العقوبات ویقمعها و كل مخ«تنص

، مع ي یعاقب علیها بالعقوبة المطابقةناجمة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم التشریع

المشددة إذا كانت الوقائع صادرة عن المتعامل في الترقیة التطبیق القانوني للظروف

لمواد المذكورة في قانون تغني عن كل اأكثر دقة و هذه المادة في إعتقادنا تعد ،»العقاریة

جرائم ، كذلك لكل الفیهینصرف معناها باإلضافة لكل الجرائم المحددة و، 11/04

تمد نطاق التشدید لكل ما یأتي من المرقي العقاري من المحددة في قانون العقوبات، و 

الذي 93/03، المهم أن تتعلق بتطبیق أي مادة من المرسوم التشریعي مهما كانت جرائم 

.موضوع الترقیة العقاریة جزءا منهیشكل ، هذا األخیر الذي یتعلق بالنشاط العقاري

أركان الجریمة وجود أمام العدالة للمرقي نفي مسؤولیته الجزائیة عن طریق نفي و 

ترجع إلى سبب أجنبي ال إثبات أن األفعال المتابع بها و، المعنوي للجرمخاصة الركن و 
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ها یغلب علی04/11بخصوص التقادم بإعتبار أن األفعال التي جرمها القانونو ، ید له فیه

التي حددته بثالث من قانون اإلجراءات الجزائیة، و 8خضع ألحكام المادة طابع الجنح ت

.سنوات كاملة

إستهلینا مسؤولیة المرقي العقاري الجزائیة بالتمییز بین نوعي :خالصـــة المطلـــب

تتم بحث كیفل، ثم إنتقلنا دنیة ،و إظهار أهم الفروق بینهمالمالمسؤولیة الجزائیة و ا

حاولنا المخولون بإجراء المعاینات، و 11/04من قانون 66حددت المادة المعاینة، و 

، أما إجراءات ت التي نظمت هي األخرى عمل هؤالءالتعریج على عدد من التشریعا

جراءات وضوابط محددة قانونا، إببتكلیف مهني من الجهات المختصة و المعاینات تتم 

، اما عقوبات د ضغوطاتمنح لهم الحق حتى باإلستعانة بالقوة العمومیة في حالة وجو و 

في عشرة مواد تتراوح بین الحبس فهي على انواع معددة ، 11/04المرقي طبقا لقانون 

.أو الغرامة وتتسم بالقساوة وتشدد في حالة العود/و

:ـثـالثالـب ـــطلالم

المنظمة النقابیة للمرقیین

:، المتضمن التعدیل الدستوري التي تنص16/011القانونمن 70لمادة لتطبیقا-

.»الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنیین«

نظرا لإلقتناع بأهمیة الممارسة النقابیة من طرف و ، لكون الحق النقابي مضمون و 

الرغبة باإلرتقاء بالمهنة ، و األهداف المسطرةهم و المرقیین العقاریین للحفاظ على حقوق

فنوضح مفهوم ، ظمة النقابیة للمرقیین العقاریینتم إستحداث المن،ما یطرأومواجهة كل

.07/03/2016:المؤرخة في14:ر عدد.ج-1
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ظمة النظام العقابي في إطار المنندرس بإیجاز الفرع الثانيفي و ،الفرع األولفي النقابة 

.النقابیة للمرقیین العقاریین

:ــةالنقابومـــمفه:ــأولرع الــالف

أهم النصوص التي شكل المرقي العقاري نبین )اثانی(أما ،)أوال(نعرف النقابة في 

.نقابیةبموجبها منظمة

بصفةنشاطهمیكرسواأنأكثرأوشخصانبموجبهیتعهداتفاقهي:النقابةتعریف :أوال

معینهنقابةوفقینظمونالذیناألفرادعلىیتحتمالماديالربحغیرغرضلتحقیقدائمة

.1)الخ…معلمینعمال،طالب،(جمیعاً تجمعهممشتركةسمةوجود

م أن یوجد فیه مجموعة من األشخاص، یكون العمل في إطاره إذن هي إتفاق یتحت

.یتطلب  التضحیة للوصول لألهداف والغایات المنشودة، تطوعیا

التنظیمات التي تخص المشیدین تحت إسم ههذالنوع منقد عرف المسلمون هذا و 

نقابة المرقیین أما ، تصنف النقابات حسب الغرض المنشأة ألجل تحقیقه ، و 2الترابیات

ذلك أن جوهرها هو الدفاع عن مصالح االعضاء ،بأنها نقابة مهنیة تصنف العقاریین 

.الذین ینتمون لمهنة المرقي العقاري 

وكیفیة عمل سلطاتها ، كضمان إستقاللیة النقابةیقوم على عدة مقوماتأي تنظیم نقابي و 

.ودوراتها وكیفیة اإلنتخاب وٕاتخاذ القرارات والمحاسبة وغیرها

، المفاھیم العشر في إدارة العمل النقابي، )محمد الدالل.مراجعة و تقدیم أ(، حمود عقلھ العنزي-1

كتاب منشور على الموقع اإللكتروني 
http://www.alomani.com/clients/nuksorg/w3y/ten.htm،

.22/02/2017،تاریخ الزیارة

التنظیمات الحرفیة كانت عند المسلمین  بأن المرجع السابق ، ،حمود عقلھ العنزيوقد عرض لنا -2

بمراحل ما عند األوربیین فقد مر ظهورها وتطورها، أمائیات وناریات وهوائیات وترابیات:تنقسم إلى

.هامة
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:نقابة المرقیینالقوانین التي تأسست بموجبها :اثانی

في الجزائر نأتي له تأسست هذه األخیرة بموجب القوانیین التي تنظم النشاط النقابي 

.)2(ة للمنظمة نأتي له في كذلك بموجب ملحق القوانیین األساسی، و )1(في 

:بموجب القوانیین التي تنظم النشاط النقابي في الجزائر:1

والمتعلق،02/06/19901فيالمؤرخ90/14رقمالقانونمن2للمادةطبقا

فيالمؤرخ96/12رقماألمربوالمتممالمعدلالنقابيالحقممارسةبكیفیات

المصالحعنالدفاعهوالنقابیةالمنظماتإنشاءمنالهدففإن، 10/06/19962

ه ذكر وجوب، 90/14القانونمن21المادةفيشترطأ، و ألعضائهاوالمعنویةالمادیة

المنظمةالمشرعیقیدفلمالبطالنطائلةتحتوذلكللمنظمة،األساسيالقانونفي

.تحدیدهفيكاملةحریةلهاوتركمعینبمجالالنقابیة

:للمنظمةبموجب ملحق القوانیین األساسیة :2

قانونهابموجبالعقاریینللمرقیینالنقابیةالمنظمةإستحداثتملقد:نشأتها-ا

اسم یحمـلكـانوالـذي، 14/04/2013:بتاریخبالجزائرالمحرراألساسي UNION

Nationale des Promoteurs Immobiliers(U.N.P.I)

من التسجیل لدى وزارة الداخلیة ، لقیت الرفضالتسمیةقد أعلمنا بأن هذه و 

وكان ،ٕاتحاداتوالجماعات المحلیة، كون نشاطها وأهدافها ال یتخذ شكل جمعیات، و 

، لهذا ضمان اإلجتماعيقانون األساسي لدى وزارة العمل والتشغیل والاألصح أن یودع ال

أصبح سم، و قانونها األساسي لم یعدل فیه إال االغییر التسمیة إلى منظمة نقابیة و تم ت

:لـملحق القوانیین األساسیةبیسمى 

.06/06/1990:المؤرخة في23:ج ر عدد-1

.1996یونیو12:فيالمؤرخة36:ج ر عدد-2
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Organisation Nationale Promoteurs Immobiliers(ONPI) 1

وأصبحاألولىالقوانیینفيالمذكورةالموادكلإدراجوتم، 05/11/2015:مؤرخ في

.حالیاالمتداولالقانونهوالقانونهذا

بعد و ،ینیمن المرقءا ا و رضقبوالالنقابةتأسیسفكرةبعد أن حازت :إشهارها-ب

لدى الوزارة اتسجیلهتم، المتداولةالمتبعة والقوانینبمراعاة والتأسیسإجراءاتإتباع 

تسلیممنأشهر06فترةمروروبعد،108:رقمتحت05/11/2015:بتاریخالمعنیة 

مايشهرمنإبتداءأي،08/11/2016:فيالمؤرخ225:لرقمالحاملالوصل

.تأسیس النقابةبهذا تكون قد إستوفت كل قواعدو قانونا،مكونةتعتبر،2016

أهدافها و سلطاتها-ثالثا 

.)ب(سلطاتهاو ،)أ(أهدافهاةاألساسیقوانینها أهم ما تضمنه ملحق و 

نذكر فقد نصت المادة الثالثة من ملحق القوانیین األساسیة على أهدافها :أهدافها-أ

les(المعنویة ألعضائها أو المنتمین لهاتمثل وتدافع عن المصالح المادیة و :وهيأهمها 

adhérents( أو الدوليأمام السلطات العامة أو الخاصة، على المستوى الوطني.

، ضمان ة ،یشكل مرجعیة لها قیمة قانونیةتشجیع األنشطة المرتبطة بالمهنتأطیر و –

.والمعلومات والخبراتیتبادل األفكاراألعضاء، یتعامل و التكافل اإلجتماعي بین

الخامسةوالمادةمقرهاعلى،)ملحق(األساسيالقانونمنالثانیةالمادةونصت

إتساعمدىعلىتنصالسادسةوالمادةمحدودة،غیروهيالقانونیةمدتهاعلىتنص

.لوطنياالترابكاملیغطىالذينشاطها

.03الملحق رقم -1
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تها وكافة قراراتها فإدار ،محددیخضع نشاط هذه الهیئه لتنظیم:سلطات المنظمة-ب

حق ، یشارك فیها جمیع األعضاء فیعطي للعضوومواقفها تصدر عن آلیات دیمقراطیة

یلتزم بها الجمیع حتى رارات باألغلبیة تتخذ القإختیار األعضاء في أجهزتها و 

من ملحق 12ة لماداحسب نص و ، ویفتح المجال للعمل الجماعي والشورىالمعارضین، 

congresالمؤتمر الوطني -:القوانیین األساسیة، تتمثل سلطاتها في national1 ،-

conseilالمجلس الوطني  national2- المكتب التنفیذي:exécutif3bureaule

bureauالوالئيالمكتب- de wilayas4 السلطات طبقا للقوانیین یتم إنتخاب هذه و

.الداخلیة

الحقــــــوق (ٕانســــــحاب أعضــــــائهاجــــــاء بشــــــروط وطــــــرق اإلنخــــــراط و الثــــــانيالبــــــابو 

وتــــــــنص المــــــــادة الســــــــابعة منــــــــه علــــــــى شــــــــروط اإلنتســــــــاب فهــــــــو مفتــــــــوح ،)واإللتزامــــــــات 

ٕارادي علـــــى شـــــرط أن خـــــواص و العمومیـــــون فهـــــو عقـــــد شخصـــــي و للمـــــرقیین العقـــــاریین ال

.ون محل متابعة قضائیة أو تأدیبیةال یك

، ذلـــــك أنـــــه ال بـــــد مـــــن مطابقـــــة اإلنخـــــراط للقـــــوانین وكـــــل رفـــــض لإلنخـــــراط یصـــــحح

، ویبقـــــى مـــــنح بطاقـــــة اإلنخـــــراط مـــــؤجال لغایـــــة دفـــــع الـــــداخليساســـــیة للمنظمـــــة وللنظـــــام األ

بعــــــد أول ســــــنة اإلشــــــتراكات إلزامیــــــة لســــــنوي إنطالقــــــا مــــــن تــــــاریخ اإلنخــــــراط، و اإلشـــــتراك ا

.كل سنةمن مارس 31قبل 

عن أحكام وٕاجتماعات صالحیات واإلنتخاب 19و18و17و16و15و14وتتكلم المواد -1

.الوطنيوغیرها التي تخص المؤتمر 

.الوطنيالمجلسالمتعلقةاألحكامتبین22إلى20منالموادجاءتوقد-2

.تخص السلطات التنفیذیة30إلى 24أما المواد من -3

.المنتخبةأعضائهاوعهدةالوالئیةالتمثیلیاتمكتبأحكامعنتتكلم32و31الموادأما-4
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:النظــام التأدیبــي للمرقــي العقـــاري:يــنرع الثاـــالف

تالشـيلیضـمن عـدم المحاسبة كمبدأ مـن مبـادئ العمـل النقـابي و نظرا ألهمیة المراقبة 

والــــذي ال یهــــدف إلــــى  إثبــــات الخطــــأ وفــــرض ، تســــود الفوضــــىلكــــي الو الســــلوك النقــــابي 

، هااألخــــالق الماســــة بشــــرفنبــــذ و المهنــــة، یهــــدف إلــــى إحتــــرام ، بــــل دوره إیجــــابيالعقوبــــات

.إتخاذ العقوبات التأدیبیةكیفیة)ثانیا(وفي هیاكل التأدیب )أوال (فنتناول في 

:هیاكل التأدیب:أوال

ــــوانیین األساســــیة للم:اللجــــان التأدیبیــــة-1 ــــنص ملحــــق الق ــــة للمــــرقیین ف نظمــــة الوطنی

التي تنشأ طبقا للنظام الـداخلي و ،منه على اللجان التأدیبیة33ة ، في المادالعقاریین

.وى المحلي وعلى المستوى الوطنيعلى المست

مسـتوى المحلـي علـى ال"اء المجلس التـأدیبي هـم المنتخبـینأعضو :التأدیبيالمجلس -2

.1على المستوى الوطني من المجلس الوطنيمن الجمعیة المحلیة، و 

ــ )2(، ولهــا عــدة أشــكال)1(تتخــذ بقــرارات تأدیبیــة:التأدیبیــة إتخــاذ العقوبــاتكیفیــة :اثانی

).3(مهام عضویة و للمجالس التأدیبیة و 

مــن األعضــاء)2/3(تتخــذ باألغلبیــة التــي تمثــل ثلثــان :القــرارات التأدیبیــة-1

.على المستوى المحلي أو الوطنيالذین یصادقون علیها  سواء

.2یطعن في قرارات الّلجنة التأدیبیة أمام اللجنة التأدیبیة للمجلس الوطني

.ملحق القوانیین األساسیةمن34المادة-1

علىالمستحدثةاللجانمنه19المادةعددتوقدملحق القوانیین األساسیة، من35المادة-2

.التأدیبیةاللجنةومنهاالوطنيالمجلسمستوى
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09في المادة ملحق القوانیین األساسیة و ع إلى بالرجو :ةالعقوبات التأدیبی-2

:ت حاالت اإلقصاءات و فقد العضویةمنه نجدها عدد

-.فقد صفة رب العمل-، الحل أو إفالس الشركة المنخرطة-، الوفاة-

-، اإلشتراكاتفي حالة عدم تسدید -.خطأ الجسیمالشطب أو اإلقصاء في حالة ال

.مبرر والمحدد في األنظمة الداخلیةالغیاب الغیر 

إلى أن للمكتب التنفیذي التابع للمجلس الوطني من حقه 09قد أشارت المادة و 

.إتخاذ قرارات تحفظیة إلى غایة الفصل من طرف اللجنة التأدیبیة

، إال أنه 1علیهنظام داخلي للمنظمة لم یتم المصادقةمشروعهذا و قد تحصلنا على 

.عن قریبادقةصسیعرض للم

منه على تحدید مفهوم اللجنة 49ت المادة ءمن خالل هذا المشروع فقد جاو 

.التأدیبیة ووضحت أنها تمارس و تنفذ و تحل المشاكل بین األعضاء قبل اللجوء للعدالة

:لعقوبات ونخص بالذكر منهااقد أتى النظام الداخلي ببعض و 

:حاالته نذكر منها50المادة لقد عددت :الشطب من المنظمة*

، عدم إحترام أخالقیات وقواعد المهنة-.عدم إحترام القانون األساسي والقانون الداخلي-

، )أسرار المداوالت النقابیة (إفشاء السر المهني  -.عدم إحترام التوجیهات التنظیمیة-

.مال المنصب النقابي ألغراض شخصیةإستع-

دم تنفیذ قرارات المجلس الوطني ع-.إستعمال ممتلكات الهیئة ألغراض شخصیة -

.والمكتب الوطني

.من النظام الداخلي51المادة عدم تسدید حقوق اإلشتراك -

في ال یحضر المعاقب ال یشارك و إن العضو :الحرمان من اإلجتماع مع األعضاء*

.إجتماعات اللجنة التأدیبیة

04:الملحق رقم -1
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:عضویة ومهام اللجان التأدیبیة-:3

ینتخب من بین أعضاء المجلس الوطني :من مشروع النظام الداخلي54مادة حسب ال

.مدة سنةلاللجان الوطنیة التأدیبیة

ثالثة أعضاءأعضاء الرئیس والكاتب أو المقرر و 05ویتكون من 

ي یقرر في جمیع األمور مهام المجالس التأدیبیة المكونة لدى المكتب الوطنو 

.تابع تنفیذ القرارات التأدیبیة ویقدم تقریر إلى المكتب الوطني، ویالتأدیبیة

تأدیبي ضد أحد أعضاء اللجنةمنه عالجت حالة صدور قرار 56أما المادة 

.التأدیبیة بصفة آلیة یعوض بمثله

نظر في الشكوى في حالة صدور شكوى للجنة الوطنیة التأدیبیة لها شهران لتو 

.لها شهر من أجل الطعن تباشر اإلجراءات و 

ضور كل ال تجتمع اللجنة إال بح، تتكلم عن صحة إجتماعات اللجنة58أما المادة 

ارات ال یتجاوز تبلیغ القر یسجل في سجل خاص مؤشر علیه ومصادق علیه و أعضائها

.یوما للمعني وللمجلس الوطني15

تبقى العدید من النقائص مسجلة في النظام الداخلي قبل أن یصادق علیه نجملها و 

، م النظر فیهاكیف یتآلجال و او لمن ترفع و ما هي اإلجراءات و في كیفیة رفع الشكوى 

.كیفیة الطعنهیئات المحلیة أم المركزیة و م الأما

خاصا به یلتقى في أن المرقي العقاري أنشأ تنظیما :بـــة هذا المطلـــوخالص

فیه یتم التطرق ألهم ن حدودا فاصلة لكثیر من األمور و و یضعو العقاریین ، المرقیین منبره

الترقیة العقاریة قدما بالمرقي و نهضرأیا واحد یالمطروحة وبه یشكلون قوة واحدة و القضایا 

.المرقي المثاليئ مبادفي إطار اإلحترام الصارم لشخص و لتحقیق المنتظر منها
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صة بفصل كامل یتضمن مسؤولیة خا11/04جاء قانون:ـــثة المبحــــخالص

إداریة و أخرى منه إلى عقوبات 63، قسمتها المادة للمرقي العقاري ذات طابع ردعي

ل نظاما بدیال عن النظام العقابي، تشكفي مطلب أول وهياإلداریة منهاتناولنا ، جزائیة

شخص عها اللین الذي یتالئم مع مهنة و األكثر رفقا من حیث المسؤولیة التي تتسم بطابو 

تخرج عن نطاقها أما ما أنظمة تشتبه بالعقوبة اإلداریة و و قد میزنا بین المرقي العقاري، 

هناك المقیدة أو المانعة للحقوق هي األخرى لنوعین هناك المالیة و ا فتنقسم دخل في حیزهی

من قانون 64وٕاكتفینا بدراسة هذه األخیرة في ثالثة حاالت التي جاءت بهم المادة 

ا على األجهزة اإلداریة وتعرفن، وهم السحب المؤقت والنهائي والتلقائي لإلعتماد، 11/04

المدینة بعد اریة تصدر بقرار من وزیر السكن والعمران و العقوبة اإلدعرفنا أن العقابیة، و 

الكفالة زي وتبلغ من قبل صندوق الضمان و إستشارة أجهزة موجودة على المستوى المرك

لقد تعرفنا على و ، ب دورا هاما في الترقیة العقاریةالذي یلعالمتبادلة في الترقیة العقاریة

تعرفنا على منازعاته أي الدعاوى نیة المنظمة له، و انو كل جهاز من خالل النصوص الق

.المسلطة علیهوكیف له أن یطعن في العقوبة اإلداریة ،المرقي العقاريالتي قد ترفع ضد

ٕاستهلینا بحثنا بالتمییز بینها و ،ي تناولنا فیه مسؤولیته الجزائیةأما المطلب الثان

محاضرها باإلستعانة ، و المعاینات والمكلفون بهااء تعرفنا على كیفیة إجر وبین المدنیة، و 

شخص المعنوي حالة العلىتعرفناثم تناولنا العقوبات الجزائیة و ،قانونیةبالنصوص ال

من 78إلى 69المواد من في المرقي العقاريثم عددنا جرائم ، على من تطبق العقوبة

.أشرنا ألهم ممیزاتهاو ،11/04قانون 

هو و خلق تنظیما المتفرج بل لم یبقى المرقيفي المطلب الثالث عرفنا أن و 

ع وطننا لكي یجمع المرقیین العقاریین في ربو ، نیة النقابیة للمرقیین العقاریینالمنظمة المه

،طرح اإلنشغاالت وتذلیل الصعاب وٕاحتواء كل شاردة وواردةاآلراء و یتم تبادل االفكار و 

التي تنص التنظیماتالقوانیین و ة مخالفوتطبق عقوبات على المنتسبین للمنظمة عند 

.داخلي الذي تحصلنا على مشروع منهكذلك النظام الیها القوانیین التأسیسیة للمنظمة، و عل
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:ــــيل الثانـــة الفصـــخالص

ـــى مســـؤولیات تعرضـــنا خاصـــة، القواعـــد لطبقـــا للمرقـــي العقـــاريافـــي هـــذا الفصـــل إل

الـذي یتطلـب وجـود عقـد مقاولـة بحثنـا نطاقهـا الموضـوعي وتطرقنا إلى مسـؤولیته العشـریة و 

، و تقــام هــذه قــد بیــع فــي إطــار الترقیــة العقاریــة، وتقــع علــى اعمــال محــددة حصــراكــذلك عو 

ظهـــور أضــــرار معینــــة خـــالل مــــدة العشــــر ســـنوات مــــن تــــاریخ تســــلیم المســـؤولیة فــــي حالــــة 

ٕاستنتجنا أن المرقي مثلمـا یسـتفید مـن و ، شخصي للنطاقها اثم أتینا،ل نهائیا للمرقياألعما

.المسؤولیة أصبح من المسؤولین بهاهذه 

البــد أن ال التــي یرتكبهــا عــن الجــرائم ة المرقــي تــیقن ان مســؤولیٕاســتنتجنا أن مشــرعنا و 

ــــات، بــــل ال ــــانون العقوب ــــي كــــل الحــــاالت لق ــــد ان تتخضــــع دائمــــا وف خضــــع لنظــــام أخــــف ب

بـد أن التـي یقـدمها المرقـي العقـاري فالالخـدماتومتخصص من الثـاني، نظـرا لإلسـهامات و 

.عن تلك التي تتسم بالقساوة والصعوبةیلة ٕاجراءات بدعقوبات و علیه تطبق 

رأینــا أنــه إســتحدث المشــرع فــي إطــار مســؤولیته إلــى جانــب العقوبــات اإلداریــة المالیــة و 

ســـحب المؤقـــت لإلعتمـــاد كال11/04، فـــي قـــانون مانعـــة أو مقیـــدة للحقـــوقات إداریـــةعقوبــ

.التلقائي في حاالت متعددةوالنهائي و 

أجهــزة منصــبة علــى یســاعده فــي ذلــك وتصــدر عــن وزیــر الســكن والعمــران والمدینــة و 

.جهويالمستوى الالمركزي وأخرى على المستوى

، جـــرائم 11/04وقـــد عـــدد قـــانون ،جزائیـــةات لعقوبـــكـــذلك یتعـــرض المرقـــي العقـــاري و 

.عودنص المشرع الجزائري على تشدید العقوبات في حالة الالمرقي العقاري و 

حــددة قانونــا تســجل فــي محاضــر مأشــخاص محــددة تتــولى ضــبط مخالفاتــه، و هنــاكو 

.وتبلغ بأشكال محددة
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ـــرة الجهـــات التـــي یت عامـــل معهـــا وتعقـــد وأخیـــرا ونظـــرا لمـــا یحـــاط بـــه مـــن عقبـــات وكث

هخلــق نقابــة تتــولى الــدفاع عــن حقوقــإال مــن بــد رقــي لــم یجــد الم، مــا تفرضــهاإلجــراءات و 

صـرامتها قد وضع المرقي العقـاري نظامـا عقابیـا خاصـا بهـا لتضـمنو ،ینتظر منها الكثیرو 

.والء المرقیینهیبتها و و 
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:ة ـــمــاتـالخ

بهذه الدراسة نكون قد سلطنا الضوء على الجوانب المهمة في مسؤولیة المرقـي 

القانون الخاص وٕاكتفینا لقواعد العقاري في القانون الجزائري ، و ركزنا على مسؤولیاته طبقا 

باإلشارة لمسؤولیته طبقا لقواعد القانون العام ، كما تم توضیحها في قوانییــن الترقیة العقاریة 

.فقط  

و قد حاولنا اإلسهام بقدر متواضع في تحدید معالـم هذه المسؤولیات المترامیــة و 

صلت الموزعة بین قواعد العدید من التشریعات بقدر ما وسعني من جهد ووقت ، و قد تو 

:إلى 

طبیعیا أو (أن المرقي العقاري مثله مثل أي شخص سواءا كان عاما ، أوخاصا-

:مسؤولیته تخضع)معنویا 

أحكام المادة أي قواعد القانون المدني الجزائري ،  و خاصة منها للقواعد العامةإما 

اإلخالل بالواجب العام یكون الخطأ فیها هو قد تكون تقصیریة و ، و و ما بعدها 124

المفروض على الكافة بعدم اإلضرار بالغیر ، و كما یتحمل مسؤولیته عن أعماله الشخصیة 

ذلك  مسؤولیته عن غیره و نقصد و تقوم هذه األخیرة على أساس الخطأ الثابت ، یتحمل ك

.رض في جانبهتالتابعین له ، و كذلك عن األشیاء و تقوم على خطأ مفبه 

عدم تنفیذ إلتزام قد یكون ، خطأ تعاقدي و كذلك قد تكون مسؤولیته عقدیة ناتجة عن 

أو یكون اإلخالل یمس إلتزام تبعي أو ،تعاقدي أو التأخر فیه أو جاء تنفیذه جزئیا أو معیبا

.أي اإلنحراف عما جاء في النماذجملحقات إلتزام تعاقدي

و ال بد إلكتمال أركان أي من هاتین المسؤولیتین أن یتوافر ركنا الضرر و العالقة 

.السببیة فیهما ، و الذي ال توجد فروق جوهریة في المسؤولیتین فیما یخصهما 

ا للقواعد الخاصةطبق:ما و إ

للضمان العشري الذي یمتد لعشرة سنوات إبتداءا من التسلیم :فالحظنا أنه یخضع

مطالبة المتدخلین معه في المشروع العقاري و هو ملزم بالتأمین علیه  و ، النهائي للمشروع 

.من معهم فیه ایتض، و بالتأمین علیه 
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إتخاذ إما یخضع كذلك لنظام عقابي مزدوج أحدهما إداري و اآلخر جزائي، جزاؤه و 

.توقیع عقوبات على المرقي العقاريأوجزاءات إداریة كسحب اإلعتماد المؤقت أو الدائم

یه المادة و على كل فمسؤولیاته ال تخرج عن أحد حاالت التنسیق الالزم كما تذهب إل

و كل ما جاء في تشریعات الترقیة العقاریة و خاصة المرسوم ،11/04من قانون 17

الذي یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد اإللتزامات و ، 85-12التنفیذي 

.المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري 

:دنا أن المشرعــووج

المهنة و تلقى على عاتق المرقي الكثیر من جاء بترسانة من المراسیم التي تنظم هذه -

اإللتزامات ، و جعل مهنته و مسؤولیاته مرتبطة بالتراخیص سواءا إذا بادرفي مهنته أو في 

النظام ، أي مشروع ، وكل هذا یعكس حرص المشرع على الحفاظ على المصلحة المزدوجة

في الحصول على سكنات ، و كذلك مصلحة الجزائريو الجمالي العام العمراني و البیئى 

.متینة ومریحة و صحیة 

وعده من المحترفین ،و جعلها تخضع لمسؤولیة المشیدین تهمسؤولیالمشرع شدد قد -

و أصبح القطاع  الخاص ، خاصة بعدما أصبحت مهنة الترقیة العقاریة مهنة تجاریة منظمة 

تقویة الثقة و الضمان  في جزءا هاما قائما علیها ، و هدف المشرع من وراء ذلك تكریس و

.في هذا المجال إطار الترقیة العقاریة  من أجل اإلقبال على التعامل

ن مسؤولیات المرقي مرتبطة بمسؤولیات العدید من القائمین معه على إنجاح على الرغم أ-

الملف المطلوب اإلجراءات و ال ینسق لدى أي جهة إال بعد إستكمال هنجدأي مشروع ، ف

ؤدي إلى توقف التعامل معه إلى غایة مطابقة ، فأي إخالل منه أمام أي منها یمن طرفها 

.ما هو مطلوب

:و نالحظ ان  

و لكن لم ،و خاصة المالیة منها،عن الضمانات المقدمة من المرقي العقاريتكلم المشرع -

الموضوعة لتسهیل عملیة البناء لغایة إنهائه طبقا ، )الداخلیة (عن الضمانات الذاتیة ركزی
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و یحسب له أن نص ،للقانون ، و خاصة تلك التي تتعلق بتحصین المشروع ضد المیاه

.بالنسبة لعقد البیع على التصامیم 11/04قانون في ه من الرهون صراحة على ضرورة خلو 

فیثار التساءل عن مسؤولیة نالحظ أن هناك هیئات لم تعد تتمتع بصفة المرقي العقاري-

.فیما یخص المشاریع التي ما زالت عالقة هؤالء االشخاص 

في لالحتكامالتقصیریة ة المرقي مسؤولینظام المسؤولیة و إن كان واضحا في إطار-

و النصوص التي تضبط كیفیة التنسیق بشكل محكم و التي ال تكاد الغالب للقواعد العامة 

أهم العقود في المتعلقة بتترك مجاال لألخطاء ،و نفس األمر بالنسبة لمسؤولیته التعاقدیة 

أرض غیر أنه في بعض العقود یحتاج إلى ممارسة و تطبیق على تداوال ،الترقیة العقاریة

.أحكام المسؤولیة فیما یخصه كعقد حفظ الحق ، حتى تستقر الواقع 

و كذلك االمر بالنسبة لمسؤولیته طبقا للقواعد الخاصة ، فیطبق علیه نظام المسؤولیة -

و لكن ،العشریة الذي إستقر قضاءا ، و له تطبیقات عدیدة في إطار مسؤولیة المشیدین

حدیثة مسؤولیته الخاضعة لنظام عقوبات من نوع خاص و هو العقوبات اإلداریة ، فهي

نوعا ما في القانون الجزائري ككل ، و لذلك یتسم نظام المسؤولیة في إطارها بعدم الثبات ، 

.قضائیة بالمقارنة مع الجزائیة التي لها تطبیقات 

:اإلقتراحات التالیة نضع و 

.عوامل الطبیعیة الالنص على حمایة المشروع من المیاه و -

و هو ، تفعیل و إدخال المرقي العقاري ضمن المنتجین و النص على حمایة المستهلك -

.المشتري

و هي مبدأ ، القانونیة التي تقوم علیها عقود الترقیة العقاریةالمبادئتحدید أكثر ألهم -

و ما یفترضه من إعالم وافي لكل شروط العقد فیتطلب ، حسن النیة في تنفیذ العقود 

.لكیفیات تنظیم الدعایة على المشروعةالتنظیمیصدار المراسیم اإلسراع بإ

و إطار الترقیة العقاریة ، بالشكل المطلوب في و عقود اإلیجارلإعطاء إهتمام كافي -

و كذلك توسیع نطاق تطبیق عقد اإلیجار و البیع ،كمؤجر المرقي بالتالي مسؤولیات
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، لتتوسع على إطالقها للقواعد العامةالمشرع أن ال یترك هذه العقود قترح على ونباإلیجار ، 

.مسؤولیة المرقي العقاري 

كیفیات اإلستعانة ، و في إطار الترقیة العقاریة شروطا و أحكاما تنظیم عقد المقاولة -

و توضیح عالقة المرقي مع كل األطراف األخرى المتدخلة في ،بخدمات مقاول مؤهل قانونا

، سواءا كان العقد یربطهم مباشرة مع المرقي العقاري أو بطریق غیر المشروع العقاري 

.مباشر و نقصد منهم المقاولین من الباطن 

.11/04من قانون 16ل في إصدار نصوص تنظیمیة للمادة یعجو الت-

لكي یعطي للقضاء السلطة التقدیریة تشریعیة تعریفاتم إیرادعدالمشرع نقترح على -

محاولة التفریق في التعریف بین العقد النهائي لحفظ الحق ، و لیتجنب األخطاء ، و الكافیة

.، و تحدید اإللتزامات فیما یخص هذا العقد لتتوضح المسؤولیات و العقد التمهیدي 

فهذه األخیرة تخص المشروع ككل ، ،المشتركةفیما یخص ضمان تسییر أجهزة الملكیة -

أن یبدأ إلتزامه بضمان أو األمر ب،11/04من قانون 62نقترح على المشرع تعدیل المادة 

بیع الجزء ال من تاریخ إستالم الجزء األخیربضمان إدارة األمالك لمدة سنتین من تاریخ 

10رق سنوات قد تكون أكثر من ألن عملیة البیع قد تستغ،األخیر من البنایة المعنیة 

.سنوات

فیفهم ،جاءت غیر مضبوطة بشكل دقیق، 12/85من المرسوم التنفیذي 30إن المادة -

كان األدق كما و ، سنوات الناشئة عن عیوب البناء10أن المرقي یتحمل المسؤولیة طیلة 

أي كل ما یدخل تحت مصطلح ،وصل إلیه المشرع الفرنسي أن ینص على عیوب األعمال

خفاء العیوب ، و كذلك تكلمت عن البناء فقط و لم المادة تشترط لم،  و المشروع العقاري 

و تكلمت عن الزوال الكلي أو الجزئي فیبدو أن كلمة زوال تذكر المنشئات الثابتة األخرى ، 

.للبناءینصرف معناها لعدم بقاء أي أثر

و إدراج األشخاص الذین یساهمون العشریة لمسؤولیة لي ضرورة توسیع النطاق الشخص-

صناع و كذلك إدخال و لو لم یكن لهم صفة المهندس، بدور هندسي  في هذه المسؤولیة
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و من أحكام هذا الضمان مكونات البناء و عناصره التجهیزیة و خاصة الذین یتهربون

.ینتجون مواد قابلة للفك دون هدم 

إلى العیوب التي تجعل األضرار التي توجبها دعوى المسؤولیة العشریة لتمتدتوسیع دائرة -

و لو لم تصل خطورتها إلى حد تهدید متانة ، البناء غیر صالح للغرض الذي شید من أجله 

.البناء و سالمته

وضع معاییر مضبوطة في المدة الكافیة إلختبار متانة البناء فنرى نقترح على المشرع -

و هناك من ، ن أن تكون هناك بناءات ال تحتاج إلى عشرة سنوات إلختبار متانتهاأنه یمك

و ، أو نوع التربة ، أالعوامل التي تتعرض لها أو تحتاج أكثر من هذه المدة حسب المناطق 

.نوع المواد المستعملة و ت البناء إستعماال

لواردة في عقود الترقیة المشرع أن یوضح بدقة الضمانات الخاصة األخرى انقترح على -

و إزالة الغموض ، و ضمان حسن سیر عناصر التجهیزضمان حسن اإلنجازالعقاریة ك

الذي یكتنف أحكامهما من حیث بدایة مدة السنة أو من حیث رفع الدعوى التي تخصهما و 

وفي حالة المماطلة من المرقي نقترح أن یقوم المشتري بهذه اإلصالحات ، مدة اإلصالح

.حسابه  على

یحدد الذي "13/12/2016:المؤرخ في323-16المرسوم التتنفیذي "إن المشرع بإصدار-

قائمة األعوان التابعین إلدارة السكن و العمران المؤهلین لمعاینة مخالفات األحكام المتعلقة 

األعوان و إن عین ،11/04من قانون 66الذي أحالت له المادة بنشاط الترقیة العقاریة

یرجع فلم یذكر إجراءات المعاینات و محاضرها لذلك التي تنتمي لألسالك التقنیة إال انه 

لكل ما صادرتنظیمأي فنقترح أن یغطي ، قبل صدوره المعمول بهاو المراسیم للقوانیین 

.احالت له النصوص

المشرع إما المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري، فلو یتدخل نصب لحد اآلنیلم -

على أن تسند المهام التي ء النصوص التي إستحدثته أو إلغاو إبراز مهامه بدقة ، بتنصیبه

أو هیئات صندوق الضمان و الكفالة لجنة الترقیة العقاریةلمن المفروض أن تناط به 

.المتبادلة 
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طرق التي تتعلق بو خاصة تلكینالعقاریین رقیمالإعتماد مهام لجنة تفعیل صالحیات و –

و التعجیل ، الطعن لدیها في القرارات اإلداریة أو القضائیة الصادرة ضد المرقي العقاري 

.11/04من قانون 65بإستصدار المرسوم التنفیذي للمادة 

إن المسؤولیة القانونیة للمرقي العقاري تتأثر بالمنظومة القانونیة التي تنظم نشاطه و آخرها -

المراسیم التطبیقیة له ، و لكن هناك حاالت فرضت ضرورة مواصلة تطبیق و 11/04قانون 

.94/58و 93/3قة و مراسیمها كقانون القوانیین الساب

المشرع و لكي یضع للمسؤولیة إستقرارها أن ال یصدر قانون إال إذا أحاط قترح على فن-

امال أما إذا كان عبارة بكل جوانبه ، على األقل األساسیة منها ، أي إذا أصبح نظاما متك

.عن هیكل فقط ، یصبح عبئا أكثر منه نظاما یحمي حقوق األطراف 

فرصة للمشاركة  مع جمیع و إعطائه اللمرقي على ضرورة إشراك االمشرع حث فن-

.انون یمس نشاطه و في كل الجوانبصدار قوانیین الترقیة العقاریة أو أي قتالفاعلین في إس

من تعجیل إصدار المراسیم التنفیذیة ألي قانون ،فمشاریع البناء وراءها نرى انه ال بد -

أو إنحرافات ، و ینتج هناك خسائر فادحة  ناتجة عن التأخیرقد تكون أطراف متعاقدة و 

.تنتج عنها أحكام قضائیة متناقضة قدعنها تطبیقات  تثیر مسؤولیة المرقي ، و 

تعفي المرقي صراحة من المسؤولیة كما قوة قاهرة سببا أجنبیا كالنرى وضع حاالت تعد -

.431-13من المرسوم التنفیذي 06تم اإلشارة إلیها في نص المادة 

بالتنسیق مع صندوق الضمان و الكفالة ،لمرقیین العقاریین المهنیة لالنقابة نقترح أن تتكفل -

في عقود البیع على لثمن مراجعة افیما یخص الضرر التعاقدي المتوقع و هو ، المتبادلة

معاییر و معطیات ، بمراعاة %20أن تتجاوز نسبة التي ال ینبغي نسبة التقریر ،بالتصامیم 

.غلق باب النزاعات المتوقعة في هذه الحالة لتختلف حسب المناطق و الحاالت ،

أن یجمع كل نصوص نشاط الترقیة العقاریة في قانون واحد، ال یحیلنا قترح على المشرع ن

مسؤولیة المرقي العقاري إال في تقوم ال و إلى أي تنظیم آخر بما في ذلك القواعد العامة 

.إطاره
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و یتسم بقلة األحكام الصادرة عن و إن كان حدیث نسبیا 11/04قانون و بالرغم من أن 

، و مسؤولیة المرقي العقاري و مهنةیحسب له بأنه نظم الترقیة العقاریة المحكمة العلیا 

األضرار التي من المشرع أو على األقل یخفف و ینقص ووفر متسعا من الحمایة ،لیتجنب 

.فأصبح المرقي مراقبا من الجهات الوصیة ،قد تمس الدولة أو زبائن المرقي

، من مسؤولیات به ، و ما جاء 11/04نون بأن قاو بالرغم من ذلك توصلت إلى نتیجة 

كما قد من المرقیین العقاریین لم یلقى ترحیبا ترقى بالمرقي و مهنة الترقیة العقاریة إال أنه 

التي مسؤولیاته و خاصة ،قاسیة ین المرقیإعتبرها یتصوره الكثیر، ذلك أنه تضمن إلتزامات 

.أو حتى من جهة العقوبات المسلطة علیهتتعلق بنظام الملكیة المشتركة ،

المسؤولیات التي تخص المرقي العقاري یمكن أن تكون ستنتجنا ان أي مسؤولیة من إو 

هیئة من الهیئات و قد یتم دراستها بمناسبة تعامله مع أيموضوع بحث مستقبلي مستقل ،

، اهللا يتمنى أن یوفقنأي عقد من العقود التي یجریها ، أأو في إطار ، التي ینسق لدیها 

.في دراسات مستقبلیةإلثراء كل جوانب هذا البحث

.تم بحمد اهللا و حسن عونه
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123مفهوم المسؤولیة العشریة:المطلب األول

124تحدید معنى الضمان العشري:الفرع األول 

124.تعریفها :أوال 

124.ضمانات خاصة أخرى یلزم بها المرقي العقاري :ثانیا 

132.طبیعة المسؤولیة العشریة :الفرع الثاني 

132.اآلراء في تكییف المسؤولیة إختالف :أوال 

133.الرأي الراجح :ثانیا 

133.خصائص المسؤولیة العشریة:الفرع الثالث 

139.موضوع الضمان العشري:المطلب الثاني 

139.ضرورة وجود عقد المقاولة بناء و منشئات ثابتة أخرى :الفرع األول

139عقد المقاولة تعریف:أوال 

140خصائصه:ثانیا  

141تمییز عقد المقاولة  عما یشتبه به من عقود:ثالثا 

مواد تشریعات الترقیة العقاریة التي تستدعي وجود عقد مقاولة لتطبیق احكام هذا :رابعا 

الضمان  

142

143.ضرورة إنعقاده على أعمال معینة:الفرع الثاني 

143.المنشئات الثابتة األخرىإقامة تشیید المباني و :أوال 
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148.شرط و عناصر إخضاع االمنشئات و المباني ألحكام هذا الضمان  :ثانیا 

149.الفرع الثالث  األضرار التي تستدعي الضمان العشري 

149.شرط الخطورة :أوال

150المنشأ الثابتحدوث التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو -أ

150ظهور عیب من العیوب المؤثرة–ب 

151.تهدد متانة العمل وسالمته)أو العیوب(أن تكون األضرار:المظهر  األول 

151.غیر صالح لتحقیق غرضه العملمن الخطورة تجعل ر ار أن تكون األض:المظهر الثاني

و سالمة بمتانة بحیث تؤثر الخطورةأو العیوب من ر ار أن تكون األض:المظهر الثالث 

.عنصر تجهیزي غیر قابل لإلنفصال

152

153.وجود عیب خفي في البناء أو المنشأ الثابت :ثانیا

156.حدوث الضرر أثناء مدة الضمان المعماري:ثالثا

156:بدایة مدة الضمان العشري :1

2. 156:طبیعة القانونیة لمدة الضمان العشري و دعواه  :

159خالصة المطلب 

159.أشخاص الضمان العشري:المطلب الثالث 

159.بمقتضى أحكام هذا الضمانالمسئولون:الفرع األول 

160األشخاص التقلیدیین للضمان العشري :أوال 

160المعماريالمهندس-1

163.مقاول البناء -2

167.أشخاص أخرى أصبحت مسؤولة عشریا :ثانیا 

168المراقبون الفنیون -1

172المرقي العقاري-2

173.المستفیدون من أحكام هذا الضمان:الفرع الثاني 

174.المرقي العقاري بصفته رب العمل:أوال 

176خلف رب العمل  :ثانیا 

178خالصة المطلب 

179خالصة المبحث 

180.لمرقي العقاريالجزاءات التي یتعرض لها ا:حث الثاني المب

180.العقوبات اإلداریة:المطلب األول  
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180.مفهوم العقاب اإلداري:الفرع األول 

180تحدید فكرة العقاب اإلداري  :أوال

180.تعریفه -:أ

181.خصائصه -:ب

182فائدته:ت 

183تصنیف العقاب اإلداري-ثانیا

183ما یخرج من نطاقها -1

185ما یدخل في نطاقها -2

186العقوبات اإلداریة:الفرع الثاني 

186.السحب المؤقت لإلعتماد :أوال  

189.السحب النهائي لإلعتماد :ثانیا 

191السحب التلقائي لالعتماد:بالثا 

194.األجهزة العقابیة اإلداریة و منازعاتها :الفرع الثالث 

194"صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة "على المستوى الجهوي :أوال 

194ماهیة الصندوق :1

196.أجهزته:2

198.المستوى المركزي على :ثانیا 

198.لجنة إعتماد المرقیین العقاریین -1

200المجلس األعلى لمهنة المرقي العقاري-2

200المنازعات الخاصة بالعقوبة اإلداریة:ثالثا 

201).الصندوق(الدعاوى التي تكون بید الكفیل-1

203.كیفیة إتخاذ العقوبة اإلداریة و إجراءات الطعن-2

204خالصة المطلب 

.المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري:المطلب الثاني 
204

205الفرق بین المسؤولیة الجزائیة و المدنیة للمرقي:الفرع األول 

205فیما یخص الضرر:أوال 

206.فیما یخص النیة :ثانیا 

206.المكلفون بهاكیفیة إجراء المعاینات  و :الفرع الثاني
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11/04.206فكرة معاینة المخالفات في قانونتحدید:أوال 

207.المخولون بالمعاینة :ثانیا 

211.إجراءات المعاینة و محاضرها :ثالثا 

212العقوبات الجزائیة للمرقي العقاري:الفرع الثالث 

212المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري الشخص معنوي:أوال

11/04213أنواع العقوبات المقررة في قانون :ثانیا

11/04213تعداد جرائم المرقي العقاري في قانون :1

215ممیزات عقوبات جرائم المرقي العقاري:2

221خالصة المطلب  

221المنظمة النقابیة للمرقیین العقاریین :المطلب الثالث 

222النقابةمفهوم:األول الفرع 

222.تعریف النقابة :أوال 

223.القوانیین التي تأسست بموجبها نقابة المرقیین العقاریین:ثانیا 

223.أهدافها و سلطاتها :ثالثا 

226:النظام التأدیبي للمرقي العقاري :الفرع الثاني 

226هیاكل التأدیب :أوال 

226إتخاذ العقوبات التأدیبیةكیفیة :ثانیا 

228خالصة المطلب  

229خالصة المبحث 

230خالصة الفصل 

232الخاتمة 

239الحق الم

294الفهرس

301قائمة المراجع 

317ملخص
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:قائمـة المراجـع

بالعربیة  :أوال

الكتب                                                                                          -1

الكتب العامة-أ

المكتب الجامعى الحدیث ، :اإلسكندریة.04ج المطول في شرح القانون المدني، طلبة، أنور-1

.2004األزاریطة ، 

دار .المسؤولیة المدنیة المهنیة ، سلسلة القانون المدني ، ترجمة لفیلیب لوتورنو سعادنهالعید ، -2

.ITCIS ،2010النشر

.إقامة المسؤولیة المدنیة عن العمل الغیر مشروع على عنصر الضرر ، صابر طه، جابر -3

.1984، منشورات جامعة صالح الدین:العراق .دراسة مقارنة

دار الكتب القانونیة ، دار شتات للنشر و :مصر .المسؤولیة المدنیة، عبد الفتاح محمد، خالد -4

.2009البرمجیات ، سنة 

منشورات المكتبة :صیدا بیروت ، المسؤولیة المدنیة أو االعمال الغیر مباحة ،یكن، زهدي-5–

.دون سنة طبع،العصریة 

دار :اإلسكندریة .المسؤولیة التعاقدیة و التقصیریة ،التعویض المدني –، فودة، عبد الحكم-6

.1998سنة الطبع ، المطبوعات الجامعیة 

ةینظر )األول(المجلد)1(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوري ،أحمدعبد الرزاق -7

منشورات الحلبي :بیروت  لبنان.الطبعة الثالثة الجدیدة،مصـــادر اإللتزام، عامبوجهاإللتزام 

.2005، الحقوقیة

عامبوجهاإللتزام ةینظر )الثاني(المجلد)1(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، )ــــــــــــ ، ـــــــــــ(-8

.2005، منشورات الحلبي الحقوقیة:بیروت  لبنان.الطبعة الثالثة الجدیدةمصـادر اإللتزام، 

، العقود التي تقع على الملكیة )04(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، ، )ــــــــــــ ، ـــــــــــ(-9

.2005، منشورات الحلبي الحقوقیة:بیروت  لبنانو المقایضة البیع عقد ،
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العقود الواردة على )ولاأل(المجلد)6(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،)ــــــــــــ ، ـــــــــــ(10

، منشورات الحلبي الحقوقیة:بیروت  لبنان.الطبعة الثالثة الجدیدة ،اإلیجار و العاریة،بالشئاإلنتفاع 

2005.

العقود الواردة على )الثاني(المجلد)7(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، )ــــــــــــ ، ـــــــــــ(-11

منشورات :بیروت  لبنان.الطبعة الثالثة الجدیدة،المقاولة و الوكالة الودیعة و الحراسة،العمل

.2005، الحلبي الحقوقیة

دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة  ، ب بستمسؤولیة مباشرة او الم،أبو صد، عماد احمد -12

.2011سنة ، یعز دار الثقافة للنشر والتو :األردن .والقانون الوضعي 

موفم للنشر،:الجزائر.الطبعة الثالثة،اإللتزامات الفعل المستحق للتعویض ، فیاللي،علي -13

2012.

:بیروت لبنان،دراسة تحلیلیة مقارنة،عوارض لمسؤولیة المدنیة ،  حاتم حسین، فرهاد -14

.2014منشورات الحلبي الحقوقیة ، 

:اإلسكندریة.التعویض بین الضرر المادي و األدبي و الموروث ،عابدین، محمد أحمد -15

.1995، شركاهمنشأة المعارف جالل حزى و 

الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة لإللتزامات مصادر ،السعدي، محمد صبري-61

.2011،دار الهدى :عین ملیلة الجزائر.التقصیریة الفعل المستحق التعویضالمسؤولیة ،اإللتزام 

:الجزائر.بن عكنون ، ع في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الثالثةیعقد الب،نیحسن، محمد -71

.1990، ةیوان المطبوعات الجامعید

الطبعة الثانیة مزیدة و ،المسؤولیة المدنیة،زء الثانيجال،القانون المدني ،العوجي، مصطفى -18

.2004منشورات الحلبي الحقوقیة ،:بیروت  لبنان .منقحة

:الكتب المتخصصة -ب

.)ظاهرة الحد من العقاب (النظریة العامة لقانون العقوبات اإلداري ، مصطفى محمد،أمین-19

.1996دار الجامعة الجدیدة للنشر ، :اإلسكندریة –األزاریطة 

دار الهدى للنشر ، :الجزائر .النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، بوستة، إیمان -20

2012.
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.3الجزء ،اإلجتهاد الجزائري في القضاء المدني قرارات المحكمة العلیا ، سایس، جمال-21

.2013منشورات كلیك ، :الجزائر 

الدولة و  الصادرة عن مجلس العقاري في ضوء أحدث القراراتالقضاء حمدي باشا عمر ، -22

.2010دار هومة ، :لجزائر .الطبعة العاشرة ، المحكمة العلیا

دار :األردن .ضمانات عقد بیع المباني قید اإلنشاء دراسة مقارنةحاجي عمر ، ، سیبل جعفر -23

.2014وائل للنشر و التوزیع ، 

الطبعة ،المسؤولیة الخاصة للمهندس المعماري و مقاول البناء،یاسین، عبد الرزاق حسین-24

.1987بدون دار للنشر ، :مصر، األولى

المسؤولیة ،الكتاب الثاني،شرح قانون العقوبات القسم العام ،علي، عبد القادر القهوجي-25

.1998دار المطبوعات الجامعیة اإلسكندریة ، :مصر .الجنائیة و الجزاء الجنائي

، تعیب المباني،جرائم البناء، أنواع المسؤولیة،المسؤولیة المعماریة ،منصور، ن یمحمد حس-26

.2006دارالفكر الجامعي،:اإلسكندریة ، مصر.الحوادث أثناء و بعد التشیید، التصدع و اإلنهیار 

مسؤولیة المعماریین بعد إتمام األعمال و تسلمها مقبولة من رب العمل ،یاقوت، محمد ناجي -27

.دار وهدان للطباعة و النشر ،بدون سنة طبع:مصر ،دراسة مقارنة 

دراسة ،مسؤولیة مهندسي و مقاولي البناء و المنشئات الثابتة األخرى، سرور، محمد شكري -28

.1985دار الفكر العربي ، :القاهرة .مقارنة 

.2010دار هومة ،:عین ملیلة .قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریعنورة ،، منصوري -29

.النشاط العقاري البناء و السكن و التعمیر، سلسلة نصوص تنظیمیة وتشریعیة،صقر، نبیل -30

.2014در الهدى للنشر، عین ملیلة الجزائر ،

قسنطینة ، .الجزء األول،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري،مكي، دردوس -31

.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المطبعة الجهویة 

:العلمیة و المذكرات الرسائل -2

:سائل الدكتوراه ر -أ

ندراسة مقارنة بین التشریعی، دین ینطاق الضمان العشري للمش، زهرة، بن عبد القادر-32

فرع قانون األعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، .، شهادة الدكتوراه العلوم الجزائري والفرنسي 

.2009-2008سنة قسم العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 
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، إلتزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة ، اطروحة لنیل سهام، مسكر-33

تخصص قانون زراعي و عقاري ،كلیة الحقوق ، جامعة اإلخوة منتوري ، .شهادة الدكتوراه

.2016الجزائر،قسنطینة،

دراسة –نظریة العیوب الخفیة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي ،زعموش ، دمحم-34

2004،2005امعة منتوري قسنطینة ، كلیة الحقوق ، ج.رسالة دكتوراه–مقارنة 

تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري، رسالة شعوة،، مهدي -35

درجة الدكتورة في القانون الخاص تخصص قانون عقاري فرع قانون التهیئة والتعمیر، مقدمة لنیل

2015/2014.األخوة منتوري قسنطینة، سنةكلیة الحقوق جامعة

دراسة مقارنة بین القانونین الجزائري (، عقد بیع العقار بناء على التصامیم عیاشي،شعبان-36

دولة في القانون الخاص ، جامعة منتوري قسنطینة ، سنة ا رسالة مقدمة لنیل دكتور ، )والفرنسي

2012/1201.

:الماجستیرمذكرات -ب

بحث لنیل شهادة ، أحكام التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ،دهیمي، أشواق -37

الحقوق والعلوم تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة، ریالماجست

.2014-2013السیاسیة، قسم الحقوق

مذكرة 11_04، المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون ،ریمان، حسینة -38

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة، جامعة الحاج مكملة

.2015والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقالحقوق لخضر باتنة، كلیة

مذكرة ،مسؤولیة المقاول و المهندس المعماري في القانون الجزائري  ،زایدي، مدوري -39

كلیة الحقوق و العلوم ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،تخصص المسؤولیة المهنیة،ماجستیر

.دون سنة،السیاسیة 

، إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة العمل ، بحث لنیل شهادة فاطمة الزهراء، عكو -40

ولیة و ر ، إشراف الدكتور الغوتي بن ملحة ، كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر ، فرع المسؤ یالماجست

.2005، 2004العقود سنة 

بحث لنیل شهادة ،)المتعامل الخاص (، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة ، تواتي،نصیرة-41

.2006كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، ، ریالماجست

، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء القانون المدني الجزائري ،مذكرة زیداني، توفیق -42

2010-2009ماجستیر ، قسم العلوم القانونیة ، فرع قانون عقاري ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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إدارة و مالیة تخصص، ماجستیر العقاریة  العمومیة ، مذكرة، تمویل الترقیة نصیرة ، ربیع -43

.2006-2005،كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون الجزائر ، 

مالك البناء ، المهندس المعماري و ، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء ،فاطمة، عمراوي -44

الحقوق ، جامعة كلیة القانون الجنائي ،المقاول ، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص 

.2001-2000الجزائر، سنة 

، الضمان العشري لمهندسي و مقاولي البناء في القانون المدني الجزائري شعبان، عیاشي-45

1989ر،فرع العقود و المسؤولیة ،معهد الحقوق و العلوم اإلداریة  جامعة قسنطینة ،یمذكرة  ماجست

:المقاالت :3

مجلة الحقوق و ، ).11/04مخالفات الترقیة العقاریة وفقا للقانون (.ضیة ار ، بن زكري -46

المنعقد ، الملتقي الوطني حول إشكالیة العقار الحضري و أثرها على التنمیة  في الجزائر، الحریات

.18/02/2013و17یومي ببسكرة ، 

مجلة ، )صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصامیم (.رمول، خالد -47

.، جامعة محمد خیضر بسكرة05:، عدد المفكر

، ).صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریةبخصوص مداخلة(.دهال ،مولود-48

109-98صص، 2013یونیو، العدد األول، المجموعة الثانیة ، مجلة الموثق

، مجلة المحكمة العلیا، ).قراءة ألحكام إدارة و تسییرالملكیة المشتركة (.الطیب، زروتي -49

85، 84ص ،2014، األول :العدد 

المسؤولیة العشریة ،كآلیة قانونیة لحمایة الملكیة (،یعیش تمام آمال ، حاحة عبد العالي-50

الوطني حول إشكالیة العقار الملتقي ، مجلة الحقوق و الحریات، ).11/04العقاریة ، وفقا للقانون 

.18/02/2013و17یومي ببسكرة ، المنعقد ، الحضري و أثرها على التنمیة  في الجزائر

المداخالت:4

04-11:القانون المنظم للترقیة العقاریة رقم في ظل النظام العام العمراني علیان بوزیان ،-51

المنعقد ،حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاقالملتقى الوطنيكتاب ،)02:المداخلة رقم (

2012،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،فیفري28و 27یومي 

المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكامبعنوان الضمانات ، ربیعة صبایحي-52

حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع الملتقى الوطنيكتاب ، 05:المداخلة رقم ، 04ـ11القانون 

،مطبعة جامعة قاصدي جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،فیفري28و 27یومي المنعقد ،وأفاق

.2012مرباح ، 

المداخلة ،الضمانات في الترقیة العقاریة بعد اإلستالم النهائي للمشروع العقاري ،أحمد دغیش -53
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و 27یومي المنعقد ،حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاقالملتقى الوطنيكتاب ، 10رقم 

.2012،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،فیفري28

الملتقى الوطنيكتاب ،11:،  المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ،المداخلة زرارة لخضر -54

جامعة قاصدي ، 2012،فیفري28و 27یومي المنعقد ،حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاق

.2012،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ، مرباح ورقلة

، الضمان العشري للمشیدین ، دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و زهرة بن عبد القادر-55

حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاقالوطنيالملتقى كتاب ، 12:الفرنسي، المداخلة 

،مطبعة جامعة قاصدي مرباح جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،فیفري28و 27یومي المنعقد ،

 ،2012.

حول الترقیة العقاریة في الملتقى الوطنيكتاب ، 15:، عقد حفظ الحق، المداخلة دوة أسیا-56

،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،فیفري28و 27یومي المنعقد ،الجزائر واقع وأفاق

.2012جامعة قاصدي مرباح ، 

المتعلق بنشاط 11/04،  المسؤولیة اإلداریة و الجزائیة في القانون سعداوي محمد صغیر-57

حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاقالملتقى الوطنيكتاب ، 16:العقاریة ،المداخلة الترقیة 

،مطبعة جامعة قاصدي مرباح جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،فیفري28و 27یومي المنعقد ،

 ،2012.

، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري و المقاول عن عیوب المباني المسلمة وعلي جمال-58

حول الترقیة الملتقى الوطنيكتاب ، دراسة في القانون الجزائري، 19:لصاحب المشروع ، المداخلة 

مرباح جامعة قاصدي ، 2012،فیفري28و 27یومي المنعقد ،العقاریة في الجزائر واقع وأفاق

.2012،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة

، 20:،  مسؤولیة المعماریین بین القواعد العامة و القواعد الخاصة،المداخلة ویس فتحي -59

فیفري28و 27یومي المنعقد ،حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاقالملتقى الوطنيكتاب 

.2012،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012،

:مجالت  ال-5

، 1992لسنة 04:المجلة القضائیة العدد ،23/01/1991الصادر بتاریخ ،64748:قرار رقم -60

130ص 

الصادر عن المحكمة العلیا الجزائریة ، وارد .18/06/2002:، بتاریخ263265:القرار رقم -61

كلیك ، اإلجتهاد الجزائري في القضاء المدني قرارات المحكمة العلیا ، منشوراتجمال سایسلدى

241، ص 2013، طبعة 3الجزء  



:قائمة المراجع

250

مجلة المحكمة العلیا العدد الثاني منشور في،19/11/2008:بتاریخ 436937:رقم قرار -62

193ص 2008:

منشور في ، 21/01/2009:بتاریخ الصادر عن الغرفة الجزائیة 498587:رقمالقرار -63

.2010مجلة المحكمة العلیا العدد األول 

، وارد 17/12/2009:للمحكمة العلیا بتاریخ الصادر عن الغرفة المدنیة509321:قرار رقم -64

االجتهاد الجزائري، جمال سایس ، و وارد لدى 2010في مجلة المحكمة العلیا العدد االول لسنة 

ص ، 2013في القضاء المدني قرارات المحكمة العلیا منشورات كلیك الجزء الرابع سنة الطبعة 

1575.

لمحكمة العلیا لعن الغرفة المدنیة 21/10/2010:بتاریخ صادر ،591169:قرار رقم -65

.2011العدد األول منشور في مجلة المحكمة العلیا 

، 613327:تعلیق على القرار رقم«، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، أحسن بوسقیعة-66

، عن غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الثالث ، منشور في مجلة 28/04/2011:الصادر بتاریخ 

العدد –، دراسة منشورة ، بمجلة المحكمة العلیا»298ص –2011المحكمة العلیا ، العدد األول 

و ما بعدها16ص 2012األول ، 

كمة في مجلة المح، منشور 18/10/2012:المؤرخ في781966:رقم المحكمة العلیا قرار -67

.2012العلیا العدد الثاني 

، المسؤولیة العقدیة ، محاضرات في المسؤولیة و العقود ، راشد راشد-68:محاضرات -6

.2014-2013ر ، جامعة قسنطینة ، یمحاضرات موجهة لطلبة المجست

:النصوص القانونیة -7

:النصوص التشریعیة -أ

المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني 10/08/1964المؤرخ في 227-64:األمر رقم -69

.1964سنة 66:عدد ر.جیر و اإلحتیاط ، المنشور في للتوف

إنشاء الشركة الوطنیة ألشغال المتضمن 21/02/1966المؤرخ في 47-66:األمر رقم -70

.1966سنة ، 16:المنشور في الجریدة الرسمیة عدد المنشئات األساسیة و البناء ، 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966یونیو 08المؤرخ في 66-155ـ األمر رقم 71

)23-07-2015مؤرخة 40ج ر 2015(یونیو23المؤرخ في ، 15-02باألمر 

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966یونیو 08المؤرخ في 66-156ـ األمر رقم 72

إحداث البنك الشعبي الجزائري ،   المتضمن 29/12/1966المؤرخ في 366-66:األمر رقم -73

.1966، سنة 110:المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 
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و المتضمن إحداث هیئة الرقابة التقنیة للبناء 29/12/1971المؤرخ في85-71األمر رقم-74

.14/01/1972:لسنة، 04العدد، ج ر ، قانونها األساسيتحدید 

، المتضمن إنشاء و تحدید النظام القانوني 10/06/1974المؤرخ في 63-74:األمر رقم -75

18/06/1974:، سنة49:عدد ر.جلمكاتب الترقیة و التسییر العقاري ،  المنشور في 

58األمر رقم -76 - المتضمن القانون1975سبتمبر ،26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 75

المؤرخ 07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1975رسبتمب30الصادرة في ، 78:ر عدد.جالمدني، 

.13/05/2007المؤرخة في 31:عددج ر ، 2007ماي13في

101:ر عدد .جالمتعلق بالقانون التجاري ،26/09/1975:المؤرخ في 75/59:األمر رقم -77

:المؤرخ في 05/02بالقانون المعدل و المتمم19/12/1975:، المؤرخة في 

-15:، المعدل و المتمم بالقانون رقم 09/02/2005:، المؤرخة في11:ر .ج06/02/2005

..30/12/2015:، المؤرخة في 71:ر عدد .، ج 30/12/2015المؤرخ في 20

74األمر رقم ـ78 – س یالعام و تأسالمتضمن إعداد مسح األراضي1975نوفمبر 12المؤرخ في 75

.المعدل و المتمم 18/11/1975:، المؤرخة في92:ر .، جالسجل العقاري

شروط و إحداث و تنظیم سیر المتضمن ، 23/10/1976المؤرخ في 93-76:األمر رقم -79

ص 9/02/1977سنة، 12:عدد ر.جالمنشور في مكاتب  الترقیة و التسییر العقاري للوالیة، 

المعدل و المتمم 229

، المتضمن إنشاء الصندوق الوطني 1983یولیو 02:المؤرخ في 16-83:القانون رقم -80

.05/07/1983سنة ، 28:عدد ر .جالمنشور في دمات اإلجتماعیة ، لمعادلة الخ

المنشور في ، المتعلق بالترقیة العقاریة ، 04/03/1986:المؤرخ في 07-86:القانون رقم –81

المؤرخ في 93-03رقم يعیالمرسوم التشر ب، الملغى 05/03/1986سنة ، 10:الجریدة الرسمیة عدد 

، 11/04:رقمقانونبال، الملغى هو اآلخر 14رقم ر.ج.العقاري المتعلق بالنشاط1993مارس 1

عدد ر.جالمنشور في حدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، الم، 17/02/2011المؤرخ في 

.2011سنة ، 14:

المراقبة ، والمتضمن تغییر هیئة19/08/1986المؤرخ في205-86رقمالقانون -82

.1986لسنة 34:ج ، ر العدد التقنیة للبناء

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988، المؤرخ في 88/01قانون-83

.13/01/1988:، المؤرخة في02:ر عدد .االقتصادیة،ج

الذي یتمم القانون التجاري ویحدد القواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة 88/04قانون-84
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.،1988سنة ، 02:رقماالقتصادیة ، ج ر

ج (النقابيالحقممارسةبكیفیاتالمتعلقو02/06/1990فيالمؤرخ90/14رقمالقانون-85

فيالمؤرخ96/12رقماألمربالمتمموالمعدل).06/06/1990:المؤرخة في 23:ر عدد 

.)1996یونیو12:فيالمؤرخة36:ج ر عدد(10/06/1996

-25رقم القانون-86 المنشور ، العقاريجیه المتضمن قانون التو 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90

18/12/1990سنة ، 49:في الجریدة الرسمیة عدد 

، التهیئة و التعمیر المتضمن ، 1990دیسمبر 01المؤرخ في ، 29-90:رقمالقانون-87

المؤرخ في ، 05-04:رقمالقانون، المعدل و المتمم ب1990، سنة52:عدد ر.جالمنشور في 

.2004سنة ، 51:عدد ر.جالمنشور في التهیئة والتعمیر، المتضمن ،14/08/2004

1995المؤرخ في 95-07األمر رقم ـ88 / 1/ ، المعدل و المتمم ، ناتیالتأمتضمن قانون الم25

06/04:، المعدل بالقانون رقم 08/03/1995:بتاریخ، 13:المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

.12/03/2006:، المؤرخة في 15:ر عدد.، ج20/02/2006:المؤرخ في 

، المتعلق بتنظیم المؤسسات 20/08/2001:المؤرخ في01/04:األمر رقم-89

.22/08/2001:المؤرخ في 47:ج ر العدد اإلقتصادیة و تسییرها وخوصصتها 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 19/07/2003:ل الموافق10-03القانون -90

،26/08/2003المؤرخ في 11-03ـ األمر رقم 01).20/07/2003:المؤرخة في 43:ر .ج(

.27/08/2003:، سنة52:عدد ر.جبقانون النقد و القرض ، المنشور في المتعلق 

25/12/2004:هـ الموافق ل  1425الحجة عام ذي 13المؤرخ في 20-04:القانون رقم-91

84:ر عدد .ج(المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة  المستدامة 

).29/12/2004:المؤرخة في 

66/156:، المعدل و المتمم لألمر رقم 20/12/2006:، المؤرخ في 23-06:القانون رقم -92

:، المؤرخة في 84:ر عدد.ج، المتضمن قانون العقوبات ، 08/06/1966:المؤرخ في 

، 30/12/2015:، المؤرخ في 19-15:، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 24/12/2006

.30/12/2015:المؤرخة في ، 71:ر عدد.ج

المتضمن إنشاء 23/04/2007:المؤرخ في 07/119:المرسوم التنفیذي المرقم ب-93

المؤرخ 27:ج ر  عددلقانونها األساسيوالمحددالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

:المؤرخ 12/126:المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم و ، 25/04/2007:في 

25/03/2012:، المؤرخ في 17:ج ر عدد 19/03/2012
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تمام إ، المحدد لقواعد مطابقة البنایات و 20/07/2008المؤرخ في ، 05-08:رقمالقانون-94

.03/08/2008الصادرة في 2008سنة ، 44:عدد ر .جالمنشور في إنجازها ، 

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واالداریة 2008فبرایر25المؤرخ في 08/09قانون -95

.23/04/2008:، المؤرخة في 21رقم ر .ج، 

ج 2012، و المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر28المؤرخ في 11/16القانون -96

.29/12/2011:،المؤرخة في72:رعدد

06/03/2016:هـ ، الموافق ل1437جماى األولى سنة 26المؤرخ في 16/01لقانون ا-97

.07/03/2016:الموافق ل 14:ر عدد .ج(الدستوريالمتضمن التعدیل  (

:م یالمـــــراس-ب

ر .جالمتضمن إنشاء مكاتب الترقیة والتسییر العقاري للوالیة 76/143:المرسوم رقم-98

09/02/1977:المؤرخة في 12الرقم

المحدد لشروط تأسیس وتنظیم وتسییر المؤسسات 19/03/1983المؤرخ في201-83المرسوم رقم-99

84/177و كذلك المرسوم رقم، 22/03/1983:، المؤرخة في 12:ر عدد .جالعمومیة المحلیة ،

، المؤرخة 30:عدد ر .ج، المتضمن حل الدیوان الوطني للسكن العائلي21/07/1984المؤرخ في

.24/07/1984:في 

المحدد 1983نوفمبر سنة12الموافق 1404صفر عام 7المؤرخ في 83-666المرسوم رقم -100

:رقم بالمرسوم التنفیذي جزئیاالملغيةیر العمارات الجماعییة المشتركة و تسیللقواعد المتعلقة بالملك

یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة ، 04/03/2014:المؤرخ في 14-99

.16/03/2014:المؤرخة في 14:عدد ر.ج، العقاریة

المتضمن تنظیم دواویین الترقیة 23/10/1985المؤرخ في 270-85مرسوم رقمال-101

.06/11/1985:المؤرخة في 46ر رقم.جالعقاریة و عملها 

حدد یالذي ،1986مارس4الموافق 1406ة یجمادي الثان23المؤرخ في 86-38لمرسوم رقم ا-102

ضبط دفتر الشروط النموذجي و ی، وتهایفیة و كیة العقار یات الترقیروط اإلكتتاب بإحدى عملش

..05/03/1986:المؤرخة في 10:ر عدد.، جالمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق

المحدد للقانون األساسي 12/05/1991:المؤرخ في 145-91:المرسوم التنفیذي  رقم -103

المعدل .29/05/1991:المؤرخة في 25ر،  العدد ، .ج الخاص بالصندوق الوطني للسكن ، 

.25/05/1994:، المؤرخة في 32:ر .، ج18/05/1994:في ، المؤرخ94/111بالمرسوم 
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المتضمن تغییر الطبیعیة القانونیة للقوانین 12/05/1991:المؤرخ في 147-91المرسوم رقم-104

، المؤرخة 25ر رقم.جوتحدید كیفیات تنظیمها و عملها ،األساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري ،

.29/5/1991:في 

المتضمن إحداث للوكالة الوطنیة لتحسین 12/05/1991المؤرخ أي148-91بالمرسوم التنفیذي رقم

بالمرسوم المعدل و المتمم .29/05/1991:المؤرخة في 25:عدد ر .ج AADLالسكن وتطویره

22/10/2014:المؤرخة في 63:ر عدد .ج ،21/10/2014:المؤرخ في 14/298التنفیذي 

.05ص 

هادة ر شیتحضاتیفیحدد كیالذي 1991ماي 28المؤرخ في ، 176-91ذي رقم یلمرسوم التنفا-105

م یدم و تسلهالمطابقة و رخصة الدةهام و رخصة البناء و شیدة التقسهار و رخصة التجزئة و شیالتعم

4المؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي ، الملغى ب01/06/1991:المؤرخة في 26ر .، جذلك

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و 2015ینایر سنة 25:الموافق ل1436ربیع الثاني عام 

)12/02/2015:الموافق ل07:ج رعدد(تسلیمها

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة ،02/01/1993المؤرخ في 93/08بالمرسوم -106

لدواوین الترقیة و التسییر العقاریین ، و تحدید كیفیات تنظیمها و للقوانیین األساسیة 

:، المؤرخ في 91/147:وجب المرسوم التنفیذي رقم المعدل و المتمم بمعملها ،

.16/06/1991:، المؤرخة في 02:ر عدد .، ج12/05/1991

ط اإلنتاج ، المتعلق بشرو 18/05/1994:، المؤرخ في 94/07المرسوم التشریعي -107

:، الصادرة في 32:العدد ر.ج، المنشور في و ممارسة مهنة المهندس المعماري المعماري 

55إلى 50المتضمن إلغاء المواد من 06-04:، المعدل و المتمم بالقانون رقم 25/05/1994

.15/08/2004الصادرة في 51:ر .ج، المنشور في منه 

:عدد ج ر، المتضمن تغییر هیئة المراقبة التقنیة ،منشور في 205-86المرسوم التنفیذي -108

.20/08/1986:، الصادرة في 1986:، لسنة 34

الذي یحدد قواعد إحداث وكاالت ،11/12/1990:المؤرخة في 405-90المرسوم التنفیذي -109

:المؤرخة في )56ج ر رقم (محلیة للتسییر و التنظیم العقاري الحضریین ، و تنظیم ذلك 

المؤرخ في 408-03:، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 26/12/1990

)09/11/2003خة فير المؤ 68:عددج ر(05/11/2003

المتضمن 1994مارس7الموافق 1414رمضان 25المؤرخ في 94-58ذي رقم یالمرسوم التنفـ110

.الملغى13رقم ر.جمیع بناء على التصامینموذج عقد الب
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حدد قواعد تدخل الصندوق الوطني ی1994أكتوبر،04المؤرخ في 94-308المرسوم التنفیذي رقم -111

)06/10/1994مؤرخة في 66ج ر (في مجال الدعم المالي لألسرللسكن

414ذي رقم یالمرسوم التنف-114 - ن في البناء یالتأمةیالمتعلق بإلزام1995/12/09المؤرخ في 95

.0المؤرخة في 76عدد ر .جة ، ینمهة الین المدنیة المتدخلیمن مسؤول 1995/12/1

الضمان و صندوقالمتضمن إحداث 1997/11/3المؤرخ في 97-406ذي رقم یالمرسوم التنفـ115

1997المؤرخة في ،73ج ر رقم (ة یة العقار یالكفالة المتبادلة في الترق المعدل والمتمم11-05-

2014المؤرخ في ،14-180بالمرسوم التنفیذي رقم  -06- المؤرخة في37ج ر رقم 05

)2014یونیو 19

و كیفیات بیع الذي یحدد شروط 14/01/1997المؤرخ في 97/35المرسوم التنفیذي رقم -116

األمالك ذات اإلستعمال األمالك ذات اإلستعمال السكني و إیجارها و بیعها باإلیجار و شروط بیع 

التجاري و المهني و غیرها التي أنجزتها دواویین الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من 

04العدد ر .ج1992حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر 

.15/01/1997:المؤرخة في 

الذي یحدد شروط شراء المساكن 2001افریل ،23ؤرخ في م105-01مرسوم تنفیذي رقم -117

، المؤرخة في 52ر  العدد .جبأموال عمومیة في إطار البیع باإلیجار وكیفیات ذلك،المنجزة

ي فجان13المؤرخ في 35-03معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 16/09/2001:

بنكیة أو أي تمویالت بأموال عمومیة أو مصادرالمحدد لشروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة 2003

المؤرخ 137-04:مـرقو المرسوم التنفیذي ،)22/1/2003مؤرخة04ج ر(في إطار البیع باإلیجار

-04:رقمو المرسوم التنفیذي ،28/04/2004:المؤرخة في 27ر  العدد .ج21/04/2004:في

و تمم بالمرسوم ،03/11/2004:في المؤرخة 69رالعدد .ج02/11/2004:المؤرخ في340

، و 16/10/2014:المؤرخة في 61العدد ر  .ج، 15/10/2014:المؤرخ في 14/288التنفیذي 

ھـ ، الموافق 1437ربیع األول عام 10المؤرخ في 15/328:عدل كذلك بالمرسوم التنفیذي رقم 
.27/12/2015:، المؤرخ في 68:ر عدد .ج، 22/12/2015:ل

المتضمن القانون األساسي الخاص 2008جانفي ، 19مؤرخ في 08-04مرسوم تنفیذي رقم -118

مؤرخة في 03ج ر رقم (المنتمین لألسالك المشتركة، واإلدارات العمومیة بالموظفین

02/11/2016:المؤرخ في 16/280:رقم المرسوم التنفیذي ، المعدل و المتمم ب)2008ینایر20

.09/11/2016:المؤرخ في 66:ر رقم .، ج

التنازل عن حدد شروط إعادةی2008/07/06المؤرخ في 08-196ذي رقم یالمرسوم التنفـ 119

-ةیإلكتساب الملكدة من إعانات الدولةیة الممولة من طرف الدولة المستفیالمساكن اإلجتماع

30:الموافق ل 1426ذي الحجة عام 30المؤرخ في 06/55:المرسوم التنفیذي رقم -120
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یحدد شروط و كیفیات تعیین األعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع و 2006ینایر سنة 

،المؤرخة    06:رعدد.ج،التنظیم في مجال التهیئة و التعمیر و معاینتها و كذا إجراءات المراقبة

..05/02/2006:في

الذي یحدد كیفیات منح اإلعتماد 20/20/2012:المؤرخ في84-12المرسوم التنفیذي رقم-121

لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

-02-20لموافق لـ ا1433ربیع االول عام 27:المؤرخ في85-12:المرسوم التنفیذي رقم-123

، یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد اإللتزمات و المسؤولیات المهنیة2012

یحدد تشكیلة المجلس األعلى 2013نوفمبر ،19مؤرخ في ، 386-13مرسوم تنفیذي رقم -124

.08/12/2013:مؤرخة في 61ج ر (العقاري، وتنظیمه، وسیره لمهنة المرقي (

-431المرسوم التنفیذي -125 یحدد 2013دیسمبر ،18الموافق 1435صفر 15المؤرخ في 13

عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم لألمالك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك نموذجي

مؤرخة في 66ج ر رقم )على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعهاموضوع عقد البیع

).25/12/2013(.

الذي یحدد شروط حلول 2014یونیو05:في المؤرخ 181-14:بالمرقم المرسوم التنفیذي -126

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتنني لألمالك العقاریة المغطاة بضمان 

.)2014یونیو 19المؤرخة في37ج ر رقم (ذلك الترقیة العقاریة وكیفیات 

شروط و كیفیات تسدید یحدد2014یونیو05:المؤرخ 14/182:المرسوم التنفیذي رقم -127

لیها في النظام اإلشتراكات و الدفعات اإلجباریة األخرى ، من طرف المرقیین العقاریین المنصوص ع

المؤرخة في37رقم ج ر(الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة 

.)2014یونیو 19

أكتوبر سنة 26الموافق 1437محرم عام 12المؤرخ في 281-15:المرسوم التنفیذي رقم -128

القابل للتحویل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك ، یحدد شروط و كیفیات منح اإلمتیاز 2015

، 58عدد .ر.جالخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري

.04/11/2015:المؤرخة 

:هـ ، الموافق ل1438ربیع األول ، عام 13:المؤرخ في 323-16لمرسوم التنفیذي ا-129

الذي یحدد قائمة األعوان التابعین إلدارة السكن و العمران المؤهلین لمعاینة مخالفات 13/12/2016

، المؤرخة في 73:ر العدد .جاألحكام المتعلقة بنشاط الترقیة العقاریة ، و كذا كیفیات تعیینهم،

:15/12/2016.

القرارات–ت 
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و ممارسة،المتعلق بكیفیات03/05/1988:المؤرخ في القرار الوزاري المشترك -130

.26/10/1988:، المؤرخة في 43:ر رقم .جتنفیذ األشغال في میدان البناء و أجر ذلك

العقارات عن ، الذي یحدد شروط  التنازل05/04/2003:القرار الوزاري المشترك المؤرخ في-131

المبنیة او الغیر المبنیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة إلنجاز عملیات تعمیر أو بناء المعدل و المتمم 

)25/05/2003:مؤرخة في35:الجریدة الرسمیة ،عدد (

الذي یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي 13/09/2008القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -132

العدد ر ،.ج،خل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لالمردد لقواعد تالمحد94-308

.05/11/2008:، المؤرخة في 57:

سنة ماي 14الموافق ل 1432جمادى الثانیة عام 11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -133

على إنجاز السكن الترقوي المدعمالذي یحدد الخصائص التقنیة و الشروط المالیة المطبقة-:2011

1-09-2011).المؤرخة في51ج ر (

سنة ماي 14الموافق ل 1432جمادى الثانیة عام 11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -134

شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة لألمالك الخاصة للدولة و الذي یحدد -:2011

1-09-2011).المؤرخة في51ج ر (موجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة 

ھـ ، 1436ذي القعدة عام 10لقد عدل ھذا القرار و تمم بموجب قرار وزاري مشترك ، المؤرخ في 
.29/12/2015:المؤرخ في 70:ر عدد.ج،2015غشت 25:الموافق ل 

المحدد لنموذج االعتماد والتسجیل في الجدول الوطني 09/01/2013القرار الوزاري المؤرخ في -135

.14/03/2013خة في ر مؤ 14عددر.، جللمرقیین العقاریین 

الكافیة إلكتساب یتعلق بإثبات الموارد المالیة 2012دیسمبر ،06ـ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 136

2013جانفي13المؤرخة في 02رقم ر.جالمرقي العقاري، صفة

، تضمن الموافقة على دفتر 31/12/2012:الموافق ل 1434صفر عام 17:قرار مؤرخ في-137

الشروط الذي یحدد معاییر المساحة و الرفاهیة ،المطبقة على المساكن المخصصة للبیع باإلیجار    

2013لسنة 06:ج ر  العدد 

،یحدد التنظیم 10/02/2015:هـ ،الموافق ل1436ربیع الثاني عام 20القرار المؤرخ في -138

08/03/2015:ؤرخة في الم،12:ج ر  عددالهیكلي للوكالة الوطنیة لتطویر السكن و تحسینه 

األولى عام جمادى 12القرار الصادر عن وزارة السكن و العمران و المدینة  المؤرخ في -139

25/05/2016:المؤرخ في 31:العددر .، ج2016فبرایر 21رافق ل الم1437
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یحّدد كیـفیات إصدار 2016یولیو سنة24وافق لما1437شـوال عام 19قـرار مؤرخ في -140

عماریة للمنشآت والبنایات لمبأصحاب األعمال اللتعریف االستداللیةالترخیص لوضع اللوحة

.ومكان وضعهاوخصائصها 

2016یونیو سنة 29هـ ، الموافق ل 1437رمضان عام 24:قرار وزاري مشترك مؤرخ في -141

یحدد شروط و كیفیات التكفل باإلمتیاز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز 

281-15:التنفیذي رقم المرسوم الممنوح قبل نشر مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري 

، المؤرخة في 62:العدد ر .، ج2015أكتوبر سنة 26الموافق 1437محرم عام 12المؤرخ في 

:23/10/2016.

:التعلیمات و المذكرات  -8

، الصادرة عن وزارة المالیة المدیریة العامة 14/04/2015:بتاریخ 3639:لتعلیمة رقم ا-142

.مدیریة المحافظة العقاریة و مسح األراضي لألمالك الوطنیة 

:المذكرة الواردة إلى مأموري الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم -143

.06/03/2012:المحررة في الجزائر بتاریخ 1374/2012

:یة نو ر العناوین و المواقع اإللكت-9

)أمانة رئیس الحكومة (www.Joradp.dz:موقع الجریدة الرسمیة -144

-http ; //www- el mouwatin .d.z/spiphp ? IMPRIMER & article 5924145

146-ghennairam@hotmail.fr .04/09/2015:، تاریخ الزیارة 

147- www.radioalgerie.dz/news /ar/article 20161016/91103.htmil

14/12/20:، تاریخ الزیارة 15:19الساعة 16/10/2016:الوطنیة بتاریخ موقع اإلذاعة 
-148 www.al.fadjr .com/ar/centre/349335.htmil 14/12/2016تاریخ الزیارة 

149http://www.alomani.com/clients/nuksorg/w3y/ten.ht

m .22/02/2017تاریخ الزیارة ،

القوامیس -11

-بیروت ، لبنان ،-المكتبة الشرقیة-دار المشرق المعاصرة،المنجد في اللغة العربیة -150
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ملخصال

العقاري أهم و أكبر ضمانة للطرف الثاني في العالقات مع المرقيمسؤولیة بإعتبار ال

تظهر بإجتماع فنجدها و طبقا للقواعد العامة في إطار مهامه ،الحائز على التراخیص الالزمة 

و بصفة خاصة إما تقصیریة و قد تكون ، من القانون المدني 124أركانها طبقا لنص المادة 

، ، و قد تكون عن الفعل الشخصي أو عن الغیر و األشیاء إخالله بمسؤولیة التنسیق الالزمعند 

.و قد تكون تعاقدیة بإخالله بأحد اإللتزامات التعاقدیة كما هي محددة في النماذج 

تخص ات تخرج عن القواعد العامة و منها العشریة التيیخضع لمسؤولیالمشرعهو جعل

، و كذلك العقابیة المحددة بدقة أشخاصا و أعماال و أضرارا و فیها تضامن معهم یالمشیدین و 

، و أخرى جاءت بالنص على  عدة عقوبات جزائیة دث المشرع  لها نوعین أحدهما حإستقد و 

ة إداریة تعكس رقابة الجهة الوصیة على نشاطه ، و مع كثرة اإللتزامات الملقاة على عاتقه و قسو 

من المرقیینONPIهیئة نقابیة منظمة للمهنة الضمانات المقررة للمتعاملین معه ، تم إنشاء 

.یلتقون فیها ویسألون عما تفرضه أنفسهم المنخرطون 

المرقي العقاري ، الخطأ ، الضرر ، العالقة السببیة ، المسؤولیة التقصیریة :الكلمات المفتاحیة 

.، المسؤولیة العقدیة ، المسؤولیة العشریة ، التعویض ، المخالفة 
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Résumé :

Considérant que la responsabilité est plus importante et plus rassurante a

la deuxième part dans les relations avec les promoteur immobilier

titulaire de tous les permis nécessaire dans le cadre de ses missions , ainsi

nous la trouvons et conformément aux règles générale qu’elle se constitue

en réunissant ses paliers en application aux dispositions de l’article 124

du code civil. Elle peut être soit restrictive et en particulier quand la

responsabilité de coordination obligatoire manque, elle peut être aussi par

l’action personnelle ou par autrui et par des choses. De plus, elle peut être

contractuelle quand l’un des engagements contractuels manque comme il

est déterminé aux modèles.

Etant donné qu’il a soumis le législateur a des responsabilités hors des

règles générales, citant la décennale qui concerne les constructeurs

Auxquels se joignent avec précision des personnes, des actes et des

nuisances. Aussi la pénale dont le législateur a divisé en deux genres :

L’une pénale prévoyant plusieurs sanctions et l’autre administrative

reflétant le contrôle de la partie tutrice sur son activité, et avec la

multitude des engagements qu’ils supportent et la dureté des garanties

prévues pour ceux avec qui il opère.une institution syndicale organisant la

profession a été créée «OPNI» des promoteurs adhérents afin de se réunir

et pour discuter ce qu’elle impose.

Les mots clés : promoteur immobilier, erreur, nuisance, relation de cause

a effet, responsabilité restrictive, responsabilité contractuelle,

responsabilité décennale, indemnisation, transgression.
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Summary:

Considering that the responsibility is more most important and the more

insurant for the second part in the relations between the real estate

promoter titular of all necessary permits in the case of his missions, hence

we find it and according to general rules that it is constituted from

gathering pillars in applications of disposals of the article 124 of the civil

code. it can be restrictive and in particular when the responsibility of

obligatory coordination lacks, it can be also by a personal action or by

others or by things. In addition, it can be contractual when one of the

contractual engagements lacks as determinate in samples.

Knowing that he has submitted the legislator for responsibilities out of

general rules, citing the decanal that concerns constructors for whose are

joined with precision persons, acts and nuisances. Also the penal that the

legislator has divided into two genders: the penal that fix many sanctions

and the administrative reflecting the control of the tutor part of his

activity, avec with multitude of engagements that he supports and the

hard guarantees fixed for those who he work with. A syndical institution

organizing the profession was created« ONPI» from adherent promoters

in order to be gathered and to discuss what it imposes.

Key words: real estate promoter, error, nuisance, cause to effect

relationship, restrictive responsibility, contractual responsibility, decanal

responsibility, indemnity, transgression.


