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  مقدمة

اجتماعي لما يوفره له من راحة و سكينة 7 مثيل لھا , و رغم المواطن في السكن حق  ان حق 
  .طلب الحيوي في خلق الترابط العائليارتفاع قيمة السكن فان جھود ا0فراد تبقى متواصلة لتوفير ھذا الم

ق ديوان الترقية و التسيير العقاري تتكفل بإنجاز و ممثلة عن طري ةثمانينات كانت الدولفي ال
و كان التمويل يقتصر على قناة واحدة ھي  و ا7يجار ا7سكان المخططة و الموجھة للبيع تسيير برامج

عجزت الدولة عن   1986رة في منتصف الثمانينات خزينة الدولة و بحكم انخفاض موارد ھذه ا0خي

ا فكان عرضھا محدود ،يراد مواد البناءانجاز المشاريع السكنية لعجزھا عن تمويل عمليات انتاج و است
عرف سوق   ازاء عجز الدولة عن سد حاجيات المواطن ، ويعرف الطلب ا7 تزايدا مستمرافي حين 7 

   .في التوزيع العادل للسكنات العقار مشاكل مرتبطة بعدم التحكم

لEعوان ولمواجھة ا0زمة بادرت الحكومة للبحث عن ميكانيزمات جديدة للتمويل و تعبئة ا7دخار 
ا7قتصاديين في الترقية و ھذا من خFل ادخال الصندوق الوطني للتوفير و ا7حتياط الذي كانت له مھمة 

  لمشاريع ا7قتصادية الھامة و حضيت  مشاريعل االعمل على ا7دخار لجمع رؤوس ا0موال لتموي
   .السكن بالنصيب ا0كبر منھا

المؤرخ في  07-86الجوھرية لقانون و قد شكلت الترقية العقارية بمبادرة الخواص أحد المحاور 

للمرقي العقاري (شراء العقارات من المتعلق بالترقية العقارية تضمن اجراءات تحفيزية  04-03-1986

من مبلغ المشروع و تخفيضات ضريبية ...) لم يعرف لھا وجودا في  %50ت قروض تغطي البلديا

   ا7دارية التعجــــيزية التي كانت تفرض عليه .  الواقع للتعقيدات

س مبدأ الملكية الذي كرّ  1989ع تنظيم القطاع العقاري على أساس دستور لذلك أعاد المشر 

بدأت تتحرر ومن ثم ،  المتضمن التوجيه العقاري  25-90التي تجسدت فعF بصدور قانون الخاصة 

احتكار البلديات و احتياطاتھا العقارية من خFل المرسوم  منوا7دارية المعامFت العقارية من كل القيود 
و كذا مجموعة القوانين و المراسيم و قوانين المالية المتضمن ترقية ا7ستثمار  12-93ي التشريع

 29-90ثم القانون ،و حريات المؤسسات  حت المجال امام تحرير الحياة ا7قتصادية المتتابعة التي فت
المتعلق بالنشاط العقاري والذي أعطي بعثا   03-93المتعلق بالتھيئة و العمران  وصو7 الى المرسوم 

 30ةالمادموجب ب 07-86أحكام القانون ع البناء و السكن ملغيا في طريقه جديدا للقطاع الخاص في قطا
كر أن ھذا المرسوم وضع تنظيما خاصا ومستقF لنشاط عقاري كان يمارس قبل ،والجدير بالذمنه 

صدوره أ7 وھو البيع على التصاميم أو الشقق قيد ا7نجاز و ھي آلية من شأنھا توسيع صيغ الحصول 
مارستھا غير أن ھذه الصيغة ظلت م ،على السكن دون ا7ضطرار الى دفع كامل الثمن عند الشراء

 .لغموض و نقص التنظيم الخاص بھا  نضيقة من قبل المرقيين العقاريي

من خFل اصداره  ع الجزائري اھتمامه بوضعية المقتني للعقار بناءا على التصاميم د المشرجدّ 
و  )2(يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  2011فبراير  17المؤرخ في  04-11القانون رقم 

في المجال العقاري  المركز القانوني للمرقي العقاري ، و فك ا0زمة الخانقة للمقتنينتھدف ضبط قد اس
القانون المدني و أحكام المرسوم بيع العقار في جنائية لھم نظرا 0ن أحكام عقد من خFل تكريس حماية 



التي  و التواطؤ ن من الضرر الناتج عن أساليب النصب و ا7حتيالتسعف المقتنيالملغي لم  93-03

  .تعرضوا لھا من قبل المحترفين في المجال العقاري 

سھا المشرع في القانون الجديد و ذلك من من خFل المداخـــــلة نحاول بيان الضمانات التي كرّ 
   : خFل محورين

  .مفھوم بيع العقار على التصاميم  :المحور ا�ول

  في بيع العقار على التصاميمضمانات تحقيق التوازن العقدي :الثاني  المحور

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  مفھوم بيع العقار على التصاميم : المحور ا�ول  

اعتبره عقد من العقود  ،تقنية بيع العقار على التصاميم كان ھو المشرع الفرنسي  أول من أقرّ  
المؤرخ في  547-76بالقانون  عّدلو 03/01/1967المؤرخ في  03-67المسماة بموجب القانون رقم 

  . 04/01/1978المؤرخ في  12-78و بالقانون 1967/ 07/07

ثم بموجب قانون جديد سنة  1993ي ھذه الصيغة من التعاقد في سنة تبنى المشرع الجزائر 

و في اطار المنظومة الجديدة يكون المشرع قد تحكم في ا7طار القانوني لعقد بيع ،كما سبق بيانه  2011

من مجموع النصوص الخاصة التي تضمنھا و التي تختلف في مضمونھا عن  العقار على التصاميم
صفة المرقي العقاري  اضفاء وھذا من خFللوارد على العقار نصوص القانون المدني بشأن عقد البيع ا

مخالفتھا في سبيل حماية  على البائع بما لھذه الصفة من امتيازات و التزامات قدر المشرع عواقب
  .ست في حقه ضمانات تؤكد حقه في مشروع ا7ستثمار تكرّ الذي المقتني 

ما عخصائصه ثم تمييزه  ،مفھوم ھذا العقد من حيث تعريفه و قبل تناول ھده الضمانات يتعين بيان
  .ه من عقودھيشاب

 �  تعريف عقد بيع العقار على التصاميم   :أو

ف على أنه على التصاميم  فقد عرّ  وردت من الناحية الفقھية عدة تعريفات لعقد بيع العقار بناءا 
بأن يتمم تشييده في ا0جل  -البائع -"عقد بيع عقاري محله عقار في طور التشييد يلتزم بمقتضاه المرقي

المتفق عليه و بالمواصفات المطلوبة على أن ينقل ملكيته للمشتري الذي يلتزم بأن يدفع للبائع أثناء 
)6(".حدد قيمتھا و طريقة آجال دفعھا با7تفاق التشييد دفعات مخصومة من ثمن البيع ت

       

د او في طور ا7نجاز يلتزم بتشييده عقد بيع عقاري محله عقار لم ينجز بع"كما عرف أيضا بأنه 
البائع المتعامل في الترقية العقارية وفقا للنماذج والتصاميم المطلوبة ،و خFل ا0جل المتفق عليه في 

، و ذلك مقابل تسبيقات ودفعات مجزأة يدفعھا ھذا ا0خير بحسب تقدم ا0شغال   العقد و تسليمه للمشتري
   )7(".وفي المدة ما بين ابرام العقد و تسليم العقار

  L.ف المشرع الفرنسي  بيع العقار على التصاميم في المادةعرّ  ،فقدأما علي المستوى التشريعي 

البيع الذي بموجبه يلتزم البائع بتشديد عقار خFل أجل  من قانون البناء و السكن الفرنسي بأنه ذلك  261

  ) 8(.معين في العقد

 03-93المشرع الجزائري مثل نظيره الفرنسي لم يعرف بيع العقار على التصاميم في المرسوم 
العقد الذي أنه التي نصت على  04-11من قانون  28تاركا المسألة للفقه ، و اكتفاءا بما ورد في المادة 

س تحويل حقوق ا0رض و ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب و يكرّ  يتضمن
  موازاة مع تقدم ا0شغال ، و في المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم اVنجاز .

نFحظ على ھذه التعاريف سواء الفقھية أو التشريعية تضمنھا العناصر ا0ساسية لعقد بيع العقار 
 . التزامات كل من المرقي العقاري و المقتني  ى التصاميم و ھي محل البيع ، أجل اVنجاز وعل

  



  محل البيع العقار على التصاميم :-1

، ومن ثم فان المحل يمكن لFستغFل و ا7نتفاع عقار المعدّ إن محل البيع على التصاميم يرد على ال
اية ـو قد تكون البن 04-11من قانون  28لى ذلك المادة أن يكون إما بناية أو جزء من بناية كما نصت ع

ن ــام الملكية المشتركة المحدد بالمواد مل ا0جزاء المشتركة التي تخضع لنظفي شكل عمارة و تشك
من القانون المدني ، و قد تكون فردية في شكل شقة أو فيF ، و 7 يشترط أن  1مكرر 756حتى  734

كن أن ــــ، بل يم 1986عليه الوضع في ظل قانون  كني فقط كما كاناية لFستعمال الستخصص البن

  ) 9(.صناعي أو تجاري تخصص لنشاط حرفي ، مھني ،

بين العقار الغير  )10(ز المشرع الجزائرييميّ و بشأن وضعية العقار محل البيع على التصاميم 

و بين العقار الذي يكون قد شرع  ،المبني، بمعنى 7 يكون من محل البيع وقت انعقاد العقد إ7 التصاميم
  )11(.في بنائه دون ا7نتھاء منه

 انفراد المرقي العقاري بحق المبادرة بمشروع بيع العقار على التصاميم : -2

المعتمد )12(صة ينفرد بھا فقط المرقي العقاري إن المبادرة بمشروع بيع العقار على التصاميم رخ

تطلب القانون في ھؤ7ء النزاھة و استبعاد ا0شخاص أصحاب و ي)2(و المسجل في السجل التجاري 

  ) 13( .السوابق العدلية

يتكفل المرقي العقاري في البيع على التصاميم بمھمة انجاز البناية و اتمام ھذا ا7نجاز حتى يتسنى 
  )14( .له نقل ملكيته و تسليمه للمشتري

و بھذا  ،في سوق العقار للدخول رقي العقاري وضع استراتيجيةان القانون يتطلب من الم
) 15(بخدمات مقاول مؤھل قانونا حسب أھمية المشروع العقاري با7ستعانة الخصوص فھو مكلف 

و اتخاذ كل  )16(؛وتنسيقه جميع العمليات التي تدخل في اطار الدراسات و ا0بحاث و تعبئة التمويل 

  )17( .بتسيير العقار المنجز و ضمان الحفاظ عليه التدابير التقنية و القانونية الضرورية من أجل التكفل

 التزام المشتري بتسديد مقابل البيع موازة مع تقدم ا�نجاز-3

مستقبلي يجوز الذي ھو محل  ،في بيع العقار على التصاميم محلاليرتبط ھذا ا7لتزام بطبيعة 
ل أن يوفي المشتري بكامل التعامل  فيه على شرط أن يكون محقق الوجود في المستقبل ،فليس من العد

  في انجاز البناية و تسليمھا. الثمن في مرحلة لم يشرع فيھا المرقي في تنفيذ ا7لتزام المقابل و المتمثل

بند في عقد البيع علي التصاميم تتحدد فيه تشكيلة  بإدراجتلزم المتعاقدين  04-11قانون  37المادة 

وتسديد الدفعات يرتبط بنسبة  )18(من دفتر الشروطجة ضردتفق عليھا والممسعر البيع و آجل الدفع ال

و وفي ربط مواعيد دفع الثمن مع تقدم ا7نجاز تحقيق للعدالة بين الطرفين  )19(التقدم في أشغال البناء

الذي يلتزم  7رتباط يشكل اجحاف في حق المقتنيتخلف ھذا االتكافؤ في مقدار التزاماتھما بحيث أّن 
أو دون التحقق فيما اذا ، المتفق عليھا دون التحقق فيما اذا كان المرقي قد بدأ العمل  يدوفقا للمواعبالثمن 

  كان قد وصل به الى مرحلة تتناسب مع ا0قساط المستحقة.



سعر  س المشرع ضمانة فعلية بخصوص اجراءات تسديدزيادة على الترابط المذكور أعFه كرّ 
باكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة يكون  مرقي وجوباقبل المقتني تتمثل في التزام الالبيع من 

تمنع  04- 11قانون 24/1خصوصا اذا عرفنا أن المادة )  20(سابقا على توقيع عقد البيع على التصاميم

يع او اكتتاب او قبول سندات تجارية مھما كان شكلھا قبل توق يقبل اي تسبيق أو ايداع عليه أن يطالب أو
،و كل مخالفة لھذا ا7لتزام يرتب عليھا  تاريخ استحقاق الدينحلول و قبل التصاميم أعقد البيع على 

دج) الى مليوني 200.000القانون عقوبة الحبس من شھرين الى سنتين و غرامة من مائتي ألف دينار(

.دج)2000.000دينار(
)21(  

او  (hors taxes)م خاليا من الرسوھو ھل يتحدد الثمن و السؤال الذي يطرح نفسه حول الثمن 

و كذا حقوق ورسوم نقل (T.V.A) يشمل كل المصاريف و الرسوم خاصة الرسم على القيمة المضافة 

  الملكية ؟

ّرست امتيازات ھامة  في مجال الترقية نشير الى أن قوانين المالية للسنوات ا0خيرة كبھذا الصدد، 
سكنات ا7جتماعية التساھمية ، فبخصوص العقارية ، خاصة اذا كان السكن قد أنجز ضمن برنامج ال

من رسم الشھر العقاري و يشكل ھذا ا7عفاء   2005العقارات السكنية أعفيت بموجب قانون المالية لسنة 

  مساھمة من طرف الدولة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر .

فقانون المالية  أو لFستثمار،تشجيع اقتناء العقار سواء المخصص للسكن و تعمل الجزائر على 
  )22( .فراد و يسمح فقط بالقروض العقاريةيمنع البنوك من منح قروض استھFكية لE 2009لسنة 

رخص للخزينة تخفيض معد7ت منه ت 109المادة  2010كميلي لسنة و بموجب قانون المالية الت

ناء سكن ريفي و كذا فوائد القروض التي تمنحھا البنوك و المؤسسات المالية 7قتناء سكن جماعي و ب
    .سكن فردي ينجز في شكل مجمعات في مناطق محددة من الجنوب و الھضاب العليا

فعه المقتني ، أما تسديد باقي يد ان تسديد الجزء المكّون للدفعة ا0ولى بالنسبة لدفع الثمن :
ياط و الصندوق عن طريق ا7قتراض بتدخل البنك أو الصندوق الوطني للتوفير و ا7حت الدفعات فيكون

CNL الوطني للسكن 
يدفع مبلغ القرض على دفعات للمرقي حسب نسبة تقدم ا7نجاز شريطة تقديم )23(

شھادة تثبت نسبة تقدم ا0شغال ، و يكون تمويل المؤسسات المالية في مقابل رھن ملكية المشتري على 
  ارية .على التصاميم مع شھر ھذا ا0خير في المحافظة العقمحل بيع العقار 

  ثانيا :تمييز عقد بيع العقار على التصاميم و ما يشابه من بيوع  

ان عقد البيع على التصاميم ھو عقد تبادلي ملزم الجانبين ، و ھو من العقود الزمنية ، 0ھمية 
عنصر الزمن في ترتيب أثاره القانونية . و يتميز عقد بيع العقار على التصاميم عن بعض العقود 

  نذكر منھا : المشابھة له

 عقد البيع ا�بتدائي:-1

ھو وعد بالبيع و الشراء ملزم للجانبين ، تنفيذه موقوف على إبرام العقد النھائي ، يرتب ھذا العقد 
إذا توّصF إلى اتفاق حول المسائل الجوھرية و المدة مع التزامات شخصية في ذمة كF من الطرفين 

قانون مدني) و أن ھذا العقد 7 يرتب كل أثاره  71انون(المادة إفراغ التصرف في الشكل الذي يقتضيه الق



به إ7ّ إذا رفع دعوة قضائية و صدر حكم يلزمه بذلك  التزمفي حالة رفض أحد المتعاقدين تنفيذ ما 
 .قانون مدني) 72(المادة 

و إذا بينما عقد بيع العقار على التصاميم مؤطر ضمن عقد نھائي يرتبط سريانه بتاريخ إبرامه ، 
كان البيع ا7بتدائي جائز تعديله بالبيع النھائي ، فإنه في البيع على التصاميم كّل تغيير في ثمن البيع 7 يتم 
إ7ّ بطريقة مراجعة الثمن المتفق عليه ، و أّن أّي تغيير في العّقار المبيع يشكل عيبا من عيوب المطابقة 

  الموجبة للمسؤولية .

يسبقه عقد بيع ابتدائي أو بيع العقار على التصاميم أن القانون الفرنسي يسمح في 
و قد كان لذلك  (contrat de réservation) أو عقد الحجز،    (contrat préliminaire)تمھيدي

 réserve)الذي كان ينظم ما يسمى بحفظ الحق  1986لسنة الجزائري مقابل في قانون الترقية العقارية 

de droit)  7 يدفع ثمن  على أن المقتنيتم إ7ّ بعد ا7نتھاء من ا0شغال (إنجاز العقار) و البيع فيه 7 ي

بع العرفي البيع عند التوقيع على حفظ الحق ، غير أن ھذه الصيغة لم تكن تخلو من مخاطر مرتبطة بالطا
، و حرمان المترشح للملكية من استرجاع ما يدفعه من أقساط ، و كانت ھذه ا0سباب من  ائھاVجر

دفعت المشرع الجزائري لدعم صيغة حفظ الحق باعتباره عقد يسلم فيه العقار فور ا7نتھاء الدوافع التي 
من انجازه مقابل تسبيق يدفعه صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسمه لدى ھيئة ضمان عمليات 

  )25(.محفوظو تنتقل الملكية عند تاريخ التسديد النھائي لسعر العقار ال )24(الترقية العقارية 

  عقد البيع بالتقسيط: -2
قانون مدني و يتم ھذا البيع بواسطة تقسيط الثمن  363تنص على ھذه الصبغة من البيع المادة 

على التصاميم ، غير أن مسألة انتقال الملكية  تعد فاصF جوھريا  آجل متفرقة مثله مثل بيع العقار على
 انتقال  الملكية بدفع جميع ا0قساط المكونة لمجموع الثمنبينھما بحيث أنه في البيع بالتقسيط يرتبط 

المتفق عليه ،أما  في البيع على التصاميم  فان تسديد سعر البيع يكون حسب تقدم أشغال ا7نجاز وتثبت 
  الملكية بالحيازة الفعلية للبناية .

 عقد بيع ا�شياء المستقبلة :-3

قبل اء المستقبلة على شرط أن تكون محققة الوجود قانون مدني التعامل في ا0شي92أجازت المادة

اتمام بنائه ،و اذا كان بيع العقار على التصاميم من قبيل ا0شياء المستقبلة ،فان المبيع في ھذا العقد شيء 
مستقبلي بالنسية للبناء فقط دون القطعة ا0رضية التي يشيد عليھا البناء والتي تنتقل ملكيتھا   للمقتني في 

  الذي تثبت فيه الحيازة الفعلية .الوقت 

وأكثر من ھذا أنه اذا كان المشتري العادي لشيء مستقبلي مھدد با7حتمال والصدفة ، فان عقد 
بما يحقق حماية للمقتني من ا7حتمال و المجازفة من البيع على التصاميم ينفرد بأحكام مميزة بالصرامة 

  ا .حيث وجود العقار أو البناية أو من حيث قيمتھ

 عقد المقاولة :-4

ھو شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري ينشط في أشغال البناء بصفته المقاول 
من  لرب العمل و يلتزم المقاول بالبناء على أرض مملوكة )26(حرفيا أو  مؤسسة تملك المؤھFت الفنية ،

أما في بيع العقار )27(تجاه رب العمل أو العمل و مواد البناء مع التزامه بالضمان ا،خFل تقديم العمل 



 فان المالك ھو البائع لEرض التي سيقام عليھا البناء ،أو يكون على ا0قل صاحب حقعلى التصاميم 
  لبناء عليھا خFل مدة محددة . ايمنحه سلطة 

   عقد البيع ا�يجاري :-5

ر المحددة في اطار عقد بعد انقضاء مدة ا7يجا ھو صيغة تسمح بالحصول على سكن بملكية ثابتة
و في ھذا العقد يكون أحد الطرفين بائعا ومؤجرا في نفس الوقت ،والطرف ا7خر مشتريا ) 28(مكتوب 

                                  ومستأجرا في آن واحد، أما مقابل ا7يجار فھو مقابل البيع في ا0خير .

  في بيع العقار على التصاميممحور الثاني : ضمانات تحقيق التوازن العقدي ال

واجه المقتني في المجال العقاري  مشاكل دائمة بسبب سيطرة المرقين العقاريين على سوق العقار 
و قدرتھم على فرض شروط تعسفية أخلت بالتوازن في العFقة العقدية بينھم و بين المقتنيين ، وقد تمادى 

تطلب تدخل الدولة لضبط و تنظيم قواعد النشاط بعض المرقين للتواطؤ و ا7حتيال و النصب ، مما 
مساھمة من الدولة  04- 11فصدر قانون رقم  )30(العقاري بما يتفق و نزاھة الممارسات التجارية 

لمعالجة أو التخفيف من مشكلة السكن بما يضمن العدالة و المساوة في الحصول على السكن تحقيقا 
يضمن تحقيق التوازن في العFقة العقدية بين المرقي العقاري  و بما)31(لFستقرار ا7قتصادي والسياسي

والمقتني باعتباره الطرف الضعيف في صفقة البيع على التصاميم الذي يعد أحد  ا0شكال القانونية 
  الحديثة للترقية العقارية في الجزائر .

0ساسية في تنظيم رّتب المشرع مصلحة المقتنيين في عقد البيع على التصاميم ضمن ا7ھتمامات ا
أحكام ھذا العقد، يظھر ذلك جليا من خFل ترتيب ھذه ا0حكام ضمن مسائل النظام العام ، فأورد جّل 
أحكامه بصيغة ا0مر خصوصا فيما يتعلق بتحديد التزامات المرقي العقاري ،والمسائل الجوھرية 

ل الرقية  العقارية  بما يضمن الواجب توافرھا و ذلك بما يضمن نزاھة الممارسات التجارية في مجا
حماية كاملة و فعلية للمقتنيين من كل أساليب النصب و ا7حتيال والتواطؤ التي عاقب عليھا المشرع 

  مدنيا وجنائيا .

اّن وسائل حماية المقتني في العقد المتقدم تعكس في الواقع الضمانات التي كّرسھا المشرع لكي 
المھنية في سبيل تحقيق التزامه بتسليم البناية في الوقت وبالمواصفات يفي المرقي العقاري  بالتزاماته 

   المتفق عليھا ،نتناول ھذه الضمانات في  ھذا المحور ضمن ثFثة نقاط كما يلي :

 �  لزوم القدرة الفنية والمالية للمرقي العقاري وانتسابه لصندوق الضمان: –أو

ي المبادرين بالمشاريع العقارية المعدة للبيع أو ف يشترط 04- 11من قانون رقم  12طبقا للمادة 

  اVيجار أن يكونوا من المحترفين الذين يملكون المھارات في ھذا المجال والقدرات المالية الكافية.

مح لمنجزات المرقي العقاري إّن السيطرة على الجانب الفني في مجال الترقية العقارية، ھو مما يس
بحيث 7 يعرف المشروع العقاري كسادا في السوق أمام الطلب المتزايد  ي مشتريا منذ البداية،أن تل

  للسكن في سوق العقار.



اشتراط الموارد المالية للخوض في مشاريع الترقية العقارية يعتبر مصدر تمويل للمشروع 
العقاري، يجنب المرقي العقاري اللجوء إلى ا7قتراض من البنوك، خصوصا وأن القانون يمنع على 

  . )29(ميم استعمال قروض مخصصة للبناءاالمرقي العقاري في البيع على التص

إّن السيطرة الفنية والمالية التي يتمتع بھا المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم تجعل من 
لھذا المقتني طرفا ضعيفا في العFقة التعاقدية 7ختFل المراكز القانونية بين الطرفين فنيا واقتصاديا، و

تضحى حماية المقتني لعقار على التصاميم مطلبا جوھريا، كفل المشرع ھذه الحماية ضمن قانون رقم 
  من عدة نواحي كما يلي: 11-04

  ا�لتزام با6ع5م: – 1

المرقي العقاري ھو عون اقتصادي مؤھل لممارسة أعمال  04-11من قانون رقم  19طبقا للمادة 

أّن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تفرض عليه  عقارية، و معلومجارة المرتبطة بالترقية الالت
 )30(با0سعار والتعريفات وشروط البيع قتنيالممارسة في إطار الشفافية وتتطلب منه واجب إعFم الم

بحكم توافره على معلومات حول البناية 7 تتوفر لدى المقتني، ولھذا رعى المشرع حماية ھذا ا0خير 
حول   فيره الشروط التقنية والفنية المطلوبة بتدخل مكاتب الدراسات لضمان إعFم كاٍف وكاملٍ بتو

، )31(ع العقاري في ا0ماكن المخصصة ل[شھار في البلدية المختصة إقليميا قبل أي عرض للبيعولمشرا

ا يتطلب الدعم من كلفه أموا7 توفيرھى العلم بما يقبل عليه من مشروع يعل وھو ما يعزز قدرة المقتني
على اختيار  قتنيالدولة أو القرض من المؤسسات المالية، كما أن اVعFم بالمشروع يعزز قدرة الم

البناية بحسب الغرض النھائي المقصود، وبذلك فإّن اVعFم يزيل خطر التفاوت بين المرقي العقاري 
بة والتي يصعب على المقتني العادي الكشف والمقتني في مستوى الخبرة والدراسات التقنية المتعلقة بالنيا

  عليھا.

إّن اVعFم الحقيقي والكامل يوفر حماية لرضا المقتني، ولتفعيل ھذه الحماية من الناحية العملية 
دون أن يترك السلطة التقديرية في  نللمقتنيتدخل المشرع لتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي تقدم 

 )32(لتزم سلبا با7متناع عن اVشھار الكاذب واستغFل حسن نية المقتنينذلك للمرقي العقاري الذي ي
  وا7لتزام إيجابيا بما يلي:

يلتزم المرقي العقاري بإعFم المقتني بأصل ملكية  04-11من قانون رقم  30طبقا للمادة  -

والشبكات وكذا ا0رضية، ورقم السند العقاري عند ا7قتضاء ومرجعيات رخصة التجزئة، شھادة التھيئة 
دج 200.000تاريخ ورقم رخصة البناء. وكل مخالفة لھذا ا7لتزام من قبل المرقي يعّرضه لغرامة من 

  .04-11من قانون رقم  76دج طبقا للمادة  2000.000إلى 

زم المرقي بالسھر على صحة البيانات والمعلومات تيل 047-11من قانون رقم  47/5طبقا للمادة  -

وثائق والقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز عFقاته التجارية مع التي ترد في ال
المقتنين المستقبلين، وكل مرق عقاري يدلي بمعلومات خاطئة وغير كاملة في الوثائق والعقود والصفقات 

دج طبقا 2000.000دج إلى 200.000يتعرض لعقوبة الحبس من شھر إلى خمس سنوات وغرامة من 

  .04-11من قانون رقم  75مادة لل

وجوب تحديد ا7لتزامات المھنية للمرقي العقاري ضمن دفاتر الشروط حتى تكون معلومة لدى  -
  .)33(المقتني وفي مواجھة المصالح الضريبية



يلتزم المرقي العقاري بإعداد نظام الملكية المشتركة وكل  04-11من قانون رقم  61طبقا للمادة  -

مع تبليغھا لھذا  تنونقالمنونية والتقنية والمالية الخاصة به، وكذا ا0عباء التي يلتزم بھا البيانات القا
دج 200.000قبل تسليم البناية، ومخالفة مقتضى ھذه المادة يعرض المرقي العقاري لغرامة من ا7خير

  .04-11من قانون رقم  72دج طبقا للمادة 2000.000إلى 

قول يسدد ثمنه على دفعات، و7 يبدأ سريان الدفع إ7 بعد التوقيع ا7ستفادة من سكن وبثمن مع –2

  .)34(على عقد البيع أو بحلول أجل استحقاق الدين كما اتفق عليه

إمكانية المقتني من إضفاء طابع خاص على مسكنه بحيث يسوغ له أن يطلب من المرقي العقاري 
  .)35(ي مواد البناء المستعملة وفي جودتھاأن يعطي لمسة خاصة لمسكنه من حيث اشتراط طبيعة خاصة ف

التأكد من أن ما يدفعه مضمون: عقد البيع على التصاميم ينصب المحل فيه على بناية يتحقق  -3

إنجازھا في المستقبل. والواقع أن مثل ھذا المحل قد 7 يتحقق وجوده بفعل ظروف تمنع انطFق أو 
و خارج إرادته، فإمكانية وجود ھذا المحل 7 تعني بتاتا مواصلة ا0شغال سواء بفعل المرقي العقاري أ

تحققه، و7 تعني استحالته التي تجعل العقد باطF بطFنا مطلقا، بل تعني نوع من المجازفة في وجود 
حّصن ھذه  04-11المحل المبيع، وھذه ھي أحد خصوصيات البيع على التصاميم، ولكن القانون رقم 

منه التي  55بھا المشتري لعقار بموجب عقد عادي، وذلك بموجب المادة  المجازفة بضمانات 7 يحظى

توجب انتساب كل المرقيين العقاريين المسجلين في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين لصندوق الضمان 
ويعاقب القانون بالحبس  استرجاع ما دفعوه من دفعات الثمن،من  قتنينالذي يمّكن الم )36(والكفالة

  .)37(ة كل امتناع من ا7نتساب للصندوقوالغرام

- 11من قانون رقم  64وإذا تم سحب ا7عتماد من المرقي العقاري لEسباب المحددة  في المادة 
04

يحل صندوق الضمان قانونا محل المقتنين، ويكون له حق متابعة عمليات إتمام إنجاز البنايات من  )38(

  .)39(لي في حدود ا0موال المدفوعة لهقبل مرقي عقاري آخر على حساب المرقي ا0ص

وإذا حكم باVفFس على مرق عقاري قام بمشروع بيع على التصاميم فإّن القانون جعل حقوق 
المقتنين تتمتع بامتياز، ويتم تحصيلھا بتدخل صندوق الضمان الذي يحل محلھم ويستفيد بامتياز الصف 

  موضوع التصفية القضائية. ا0ول في حدود ما دفعوه المقتنين للمرقي العقاري

  توسيع نطاق المسؤولية العشرية من ناحية ا�شخاص: –ثانيا 

ضمان عيوب البناء المنجز وفقا لصيغة البيع على التصاميم يقوم على فكرة التزام المرقي العقاري 
تكون البناية بتنفيذ العقد طبقا للمعايير والقواعد الفنية نفسھا التي تحكم عقد المقاولة والتي تفرض أن 

ر المشرع إضفاء نوع من الحماية لمقتني العقار بناًء متينة وسليمة، و7 يظھر ذلك إ7ّ با7ستعمال، لذا قرّ 
 26المشرع في المادة  هطلبقاري قانونية تجد أساسھا فيما يتعلى التصاميم لتصبح مسؤولية المرقي الع

مواصفات التقنية والوظيفية التي ينص عليھا من ضرورة إنجاز البناية طبقا لل 04-11من قانون رقم 

قانون التعمير، 0نه بعد إتمام ا0شغال يلزم المرقي العقاري بالحصول على شھادة المطابقة، طبقا للمادة 
من المصالح التقنية التي 7 تصدر ھذه الوثيقة إ7 إذا كان البناء مطابقا  04-11من قانون رقم  29

ّم تحديدھا والترخيص بإنجازھا في رخصة ومخطط البناء، وأن استغFل للتصميم والمواصفات التي ت



البناية يكون دون خطر على من يشغلھا، وأن صاحب البناء لم يمس بحقوق الغير العامة أو الخاصة أثناء 
  .)40(البناء

م إضافة إلى ما تقدم أن نقل ملكية البناية على التصاميم يتم بموجب عقد رسمي أمام الموثق ويتم
ھذا العقد بمحضر أمام الموثق نفسه لمعاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسليم البناية المنجزة من 

فعلية للمقتني ومانعا على المرقي لترتيب تصرفات ضمانة ، ويعد ذلك بمثابة )41(طرف المرقي العقاري

  .)42(أخرى على البناية بقصد تحقيق ھوامش ربح غير شرعية

غير أّن الحيازة وشھادة المطابقة 7 تعفيان من : « ... 04-11من قانون رقم  26/3تنص المادة 

  ».المسؤولية العشرية التي قد يتعرض لھا المرقي العقاري 

يضمن المھندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خFل « ق. مدني  554وتنص المادة 

ٍن أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التھدم عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبا
ناشئا من عيب في ا0رض ويشمل الضمان... ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليھا 

  ».تھديد متانة البناء وسFمته 

المتعلق بالتأمينات المتمم بالقانون  95/07من القانون رقم  181تعد المادتين السالفتين والمادة 

لى عقد البيع بناًء على اVطار القانوني الذي تستمد منه أحكام الضمان العشري المطبق ع 06-04

  بحيث تطرح مسؤولية المرقي عن ھذا الضمان في الحا7ت التي تجتمع فيھا ا0سباب التالية: التصاميم،

يم أو عيب تھدم البناء بسبب عيب في البناء أو عيب في المواد المستخدمة أو عيب في التصم –أ
في ا0رض، ويستوي بعد ذلك أن يكون التھدم جزئي أو كلي، يشترط فقط حدوث التھدم خFل مدة 

  الضمان.

أن يكون العيب مما يھدد متانة البناء وسFمته، والعيب ھنا ھو الخلل الذي تمنعه أصول وفن  –ب
ي با7عتماد على الخبرة القضائية البناء، وتقدير فيما إذا كان الخلل يھدد متانة البناء يعود إلى القاض

كالعيوب التي تمس ا0ساس والسقف وتوصيFت المياه والصرف، أما العيوب الصغيرة (كعمل الدھن 
  .)43(والزخرفة) فمستبعدة من نطاق المسؤولية العشرية

ويشترط في العيب أن يكون خفيا بحيث 7 يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد من قبل الرجل العادي، 
د المرقي إخفائه غشا مما يصعب اكتشافه من القبل الشخص الخبير المحترف في الحا7ت التي يتعمّ  أو

  منه.

من قانون التأمين، عناصر  178طبقا للمادة  و أن تمس ا0ضرار صFبة عناصر التجھيز، -ج

الھا يسبب التجھيز المشمولة بالضمان العشري ھي المواد غير القابلة لFنفصال عن المبنى 0ن انفص
  .)44(تلف للبناية، ويربط النص ھذه العناصر بمنجزات التھيئة ووضع ا0ساس واVحاطة والتغطية

أشخاص الضمان العشري: إذا كانت ا0حكام التقليدية للضمان العشري تسائل فقط المقاول 
ضمان من والمھندس المعماري، فإّن خصوصية البيع على التصاميم أنه يوسع من نطاق تطبيق ھذا ال

) باعتباره الملتزم بالبناء والمشرف على 26/3حيث ا0شخاص ليشمل ابتداًء المرقي العقاري (المادة 

- 11من قانون رقم  46إتمام إنجازه وتسليمه للمشتري خاٍل من العيوب، ودعما لھذا الضمان فإّن المادة 



ين لھم صلة بالمرقي العقاري في خلين اaخرين الذدتجعل كل من مكاتب الدراسات والمقاولين والمت 04

  إطار تنفيذ مشروعه على التصاميم مسؤولون بالتضامن مع المرقي العقاري.

بينھم أن يطلب المرقي العقاري من ھؤ7ء الضمانات  لقيام التضامن )45(ويشترط القانون

بلغ نسخة من والتأمينات التي تغطي مسؤوليتھم عن الضمان العشري طبقا لقانون التأمينات، على أن ت
  ھذا التأمين إلى المقتنين يوم حيازتھم لملكية البناية.

والتأكد من وجوده، فإّنه أوفي حالة ما إذا أغفل أو قّصر المرقي العقاري في المطالبة بالتأمين 
، إ7 إذا دفع ھذه المسؤولية )46(يتحمل المسؤولية المدنية كاملة عن الضمان العشري في مواجھة زبائنه

  .)47(السبب ا0جنبي أو القوة القاھرة بإثبات

بالنسبة للمستفيد من الضمان العشري: نعتد بالصفة المركبة التي يتميز بھا عقد بيع العقار على 
التصاميم والتي تجعل المستفيد يتغير بتغير العقد، فعلى أساس عقد المقاولة يستفيد المرقي العقاري من 

ركائه في المشروع المھندس المعماري ومكاتب الدراسات وشالضمان العشري في عFقته بالمقاول و
وأما على أساس عقد البيع على التصاميم فيستفيد المقتني (الخلف الخاص) من  بصفته رب العمل،

الضمان في عFقته مع المرقي العقاري، بحيث يرفع دعواه مباشرة ضده لسھولة الرجوع عليه، بينما 
  ن في الغالب مجھولون لدى المقتني.شركاء المرقي في المشروع يكونو

 49/3والواقع أن ھذا الضمان مرتبط أساسا بالملكية وليس بالعقار في ذاته، وھو ما تؤكده المادة 
وھو ما ينسجم مع ». يستفيد من ھذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية «  04- 11من قانون رقم 

يستفيد من ھذا الضمان صاحب « لمتعلق بالتأمينات ا 95/07من قانون رقم  178/2مضمون المادة 

  ».المشروع ومFكه المتتالين إلى غاية انقضاء أجل الضمان 

أما دعواه  )48(ويسري الضمان العشري لمدة عشر سنوات ابتداًء من تاريخ التسليم الفعلي للعقار

  .)49(سنوات من وقت حصول التھدم أو كشف العيب 3فتنقضي بـ

مان العشري من النظام العام 7 يجوز ا7تفاق على اVعفاء منھا أو اVنقاص منھا أو تعد أحكام الض
-11قانون رقم  45المادة  تضيهتقإقصاء عنصر التضامن بين كل المتدخلين في عمليات البناء، وھو ما 

  قانون مدني جزائري. 556المطابق لمضمون المادة  04

  ضرار:مسؤولية إص5ح العيوب وتعويض ا� –ثالثا 

ق نتيجة وھي أن يسلمه البناية في المدة المتفق يإّن المرقي العقاري ملزم في عFقته بالمقتني بتحق
عليھا عند إبرام العقد، ولتحديد مدة اVنجاز أھمية معتبرة من الناحية القانونية، بحيث أن كل تأخر 

عقوبات التأخير عليه اميم يترتب ملحوظ في تاريخ التسليم الفعلي للبناية موضوع عقد البيع على التص
لسحب المؤقت أو النھائي لFعتماد في . وقد يتعرض ھذا ا0خير لعقوبة ا)50(يتحملھا المرقي العقاري 

  . )51(تجاه المقتنين 7لتزاماتهحالة تقصيره في التنفيذ الجزئي أو الكلي وغير المبرر 

ية التي يتمتع بھا المقتني في بيع العقار على د المشرع الجزائري على تعزيز الحماية القانونوقد أكّ 
التصاميم من خFل تأكيده على ضمانتي اVنھاء الكامل 0شغال اVنجاز (إصFح العيوب) وحسن سير 

ھي صيغة اVلزام  وما يعزز قيمة ھاتين الضمانتين 04-11قانون  44عناصر التجھيز للبناء في المادة 

«  26/3عن نطاق البنود التعاقدية وھو ما يستفاد من مضمون المادة القانوني الذي وردت فيه وخروجھا 



غير أن الحيازة وشھادة المطابقة 7 تعفيان من ..... ضمان اVنھاء الكامل 0شغال اVنجاز التي يلتزم بھا 
 التي تلزم الطرفين بتحديد آجال تنفيذ ا0شغال الضرورية VصFح 44والمادة » المرقي طيلة سنة واحدة 

  العيوب وحسن سير عناصر التجھيز في عقد تحويل الملكية. 

   :على أساس ما تقدم نتناول الضمانتين في نقطتين متتاليتين

   )52(ضمان ا6نھاء الكامل �شغال ا6نجاز –أ 

إن ضمان اVنھاء الكامل 0شغال اVنجاز ھو ضمان موضوعي 7 يستند إلى فكرة الخطأ كباقي 
«  04-11قانون  17بل يدرج في نطاق ا7لتزام التعاقدي بتحقيق نتيجة طبقا للمادة  الضمانات التقليدية،

  ». يتولى المرقي العقاري تنسيق جميع العمليات وكذا تنفيذ أشغال اVنجاز 

ن العيب الذي يوجد بالعقار المنجز إذا كان العيب ظاھرا أثناء يومن ثم فإن المقتني مطالب بتعي
دوين التحفظات في محضر التسليم حتى يلتزم المرقي باVصFح والترميم، أما إذا عملية تسليمه وذلك بت

ظھر العيب خFل السنة الموالية للتسليم فيتعين على المقتني أن يوجه إخطار مكتوب للمرقي العقاري 
  قانون مدني جزائري. 119طبقا 0حكام المادة 

لشيء الجوھرية التي تجعله غير صالح والعيب من الناحية ا7صطFحية ھو النقص في عناصر ا
لمعنى الواسع في تفسير العيب باع الجزائري يأخذ اوالمشر) 53(لFستعمال بحسب الغرض المخصص له 

ليشمل عيوب البناء وعيوب المواد المستخدمة فيه، و7عتبار أن المقاول يلتزم بضمان كF من العيبين، 
صاميم يعتبر بائعا مسؤو7 عن العيوب الظاھرة خFفا للقواعد فإن المرقي العقاري في عقد البيع على الت

مسؤولية المقاول والمھندس  المشرع لهالعامة التي تقضي بضمان العيوب الخفية، وباعتباره مشيدا حمّ 
المعماري وألزمه بضمان العيوب الخفية، أما العيوب الناتجة عن استعمال العقار فھي 7 تخضع لھذا 

  بأعمال الصيانة.  الضمان 7رتباطھا

تجعل  04-11من قانون رقم  26/3وتسھيF لحق المطالبة بالضمان من طرف المقتنين فإن المادة 

المرقي العقاري وحده المسؤول بضمان اVنھاء الكامل 0شغال اVنجاز دون غيره من المشاركين في 
  عمليات البناء. 

العقاري أن يستعمل  فللمرقيالكامل ل[نجاز  وفي غياب ا7لتزام القانوني للمقاول بضمان اVنھاء
حقه في اقتطاع نسبة من ثمن المشروع على سبيل الضمان عن طريق إدراج بند في العقد الذي يربطه 
بالمقاول أو أن يستعمل حقه في الرجوع 7حقا على المسؤول بدعوى التعويض وفقا لقواعد المسؤولية 

  التقصيرية. 

يسوغ تحريكھا خFل سنة واحدة يبدأ سريانھا من تاريخ حيازة  دعوى ضمان اVنجاز الكامل
  . 04-11قانون رقم  39والمادة  26/2البناية المرتبطة بتسليم شھادة المطابقة طبقا للمادة 

وإذا كان اVعذار شرط شكلي للشروع في المطالبة القضائية، فإن المقتني مطالب قانونا بإخطار 
تعطي إمكانية  04-11قانون رقم  44حتى يبادر بإصFحه، والمادة المرقي العقاري بظھور العيب 

لطرفي البيع على التصاميم لتحديد آجال VصFح العيب في البناء، بمعنى أن المرقي يضمن ما يظھر 
بالعقار من عيوب خFل سنة ويلتزم بإصFحھا خFل المدة المتفق عليھا في عقد تحويل الملكية ويبدأ 



تاريخ اVخطار؛ وإذا لم يبادر المرقي العقاري بما اتفق عليه ينشأ للمقتني حق اللجوء سريان المدة من 
  إلى القضاء. 

  ضمان حسن سير عناصر التجھيز  –ب 

إذا كان الضمان العشري يشمل عيوب محددة ومعروفة وينصب على العناصر الخاصة بالتجھيز 
بدون تلف، فإنه يكون من باب ا0ھمية استحداث  التي 7 يمكن القيام بنزعھا أو تفكيكھا أو استبدالھا

عناصر التي 7 ضمان آخر يغطي عناصر التجھيز القابلة للتفكيك وا7نفصال عن البناية دون تلف، أي ال
  البناية ومثالھا ا0بواب، الشبابيك، العداد الكھربائي.  تشكل جسما واحدا مع

المسؤول الوحيد في مواجھة المستفيدين  وفي ضمان حسن عناصر التجھيز يكون المرقي العقاري
منه، وخطأ المرقي يظھر في تھاونه في اقتناء الجودة المتفق عليھا في عناصر التجھيز بما يكفل تحقيق 
الغرض المقصود من البناية؛ و7 تضامن يذكر ھنا بين المرقي العقاري والمقاول والمھندس المعماري 

  أو الصانع . 

لعقاري الرجوع على المسؤول الحقيقي بطريق المسؤولية العقدية، باعتباره غير أنه يمكن للمرقي ا
ھو ا0خر مقتني لھذه العناصر من بائع آخر؛ ويكون رجوعه ھذا بدعوى ضمان العيوب الخفية طبقا 

  للقواعد العامة. 

. مدني فإن المرقي العقاري يكون ملزما بضمان حسن تشغيل 383-379وتطبيقا لنص المادتان 

صر التجھيز لمدة سنة ابتداء من يوم حيازة البناء، حتى ولو كانت العيوب خفية، وقد يلزم المرقي عنا
  بالضمان لمدة أطول، ويبقى تحديد ھذه المدة موقوف على إرادة الطرفين بناءا على طبيعة كل عنصر. 

 خ5صة :

الجديد لعقد البيع  اّن المشرع الجزائري خطى خطوة جوھرية في مسار التشريع العقاري بتنظيمه
الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية يستنتج  04-11على التصاميم من خ7F القانون رقم

من خFل المنظومة الجديدة تصور واضح للتعامل في العقارات بطريقة منظمة ،سھلة و نزيھة حتى 
شود منه على شرط محاربة ظاھرة الفساد يؤدي العقار في الجزائر الھدف ا7جتماعي و ا7قتصادي المن

لتفعيل دور الجھات المخّول لھا اصدار الشھادات و الرخص التي يعتمد عليھا الموثقون في تحديد 
  مضمون كل عقد ومصيره القانوني.

اّن اتمام اجراءات عقد البيع على التصاميم داخل مكاتب الموثقين، وتفعيل دور صندوق الضمان 
ني من أقساط وتكريس الحماية المدنية و الجنائية للمقتني ھو من أكبر الضمانات التي في ضمان ما للمقت

ترفع من قيمة المركز القانوني له ليواجه المرقي العقاري ،ووضع حّد لتوقيع التعھدات وصكوك حفظ 
يفسد  الحق الوھمية من قبل المرقيين العقاريين الذين يأملون في جمع ا7موال عن طريق النصب وھو ما

  حلم الكثير من ا0سر الجزائرية. 

  

  

  



  

  

  

                                                                                                                                                                                      


