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تويل اجلزائر كغريها من الدول أمهية كربى لقطاع السكن ابعتباره أكثر احلاجات االجتماعية احلساسة ،وأحد
املكوانت األساسية للتنمية االقتصادية.فكرسته اجلزائر كحق دستوري ،و أخذت على عاتقها مسؤولية بناء
السكنات و متويلها.
ورغم اجلهود املعتربة للسلطات إ ال أهنا مل تتوصل إىل الوفاء ابحتياجات املواطن ،وللقضاء على هذه األزمة جلأ
املشرع اجلزائري يف سبيل احلد ،أو على األقل التخفيف منها إىل نشاط الرتقية العقارية كحل أمثل،وابألخص إىل
عقود البيع يف الرتقية العقارية ومن أجل ذلك سن أول قانون رقم  07/86املتعلق ابلرتقية العقارية  ،1إال أنه أغفل
تنظيم مهنة املتعامل يف الرتقية العقارية ابإلضافة إىل عدم مواكبته للتطور الذي حصل ،وعدم أتقلمه مع السياسة
االقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر يف ذلك الوقت ،الذي ألغي فيما بعد ابملرسوم التشريعي رقم  03/93املتعلق
ابلنشاط العقاري  ، 2ح يت استحدث مبوجبه عقد البيع جديد وهو عقد البيع على التصاميم ،واعترب املتعامل يف
 -1قانون رقم  07/86املؤرخ يف  ،1986-03-04املتعلق ابلرتقية العقارية.
 -2املرسوم التشريعي رقم  ،03/93املؤرخ يف  ،1993-03-01املتعلق ابلنشاط العقاري.

الرتقية العقارية اتجرا إال أنه مل يقم بتنظيم مهنة املرقي العقاري بشكل كامل مما ساهم يف ظهور بعض املشاكل بني
املرقي العقاري واملقتنني خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤولية املرقي العقاري ،هو األخر ألغي مبوجب القانون رقم
 11/04املؤرخ يف ، 2011/02/17الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية  ،3الذي ضبط نشاط
الرتقية العقارية من جهة ونظم القائمني هبا من جهة أخرى ،ابإلضافة إىل أنه نظم اإلطار العام للعالقات التعاقدية
بني املرقي العقاري واملقتين إىل جانب نصوصه التنظيمية ،حيث عرفت املادة  14/3املرقي العقاري أبنه "يعد مرقيا
عقاراي ،يف مفهوم هذا القانون ،كل شخص طبيعي أو معنوي ،يبادر بعملية بناء مشاريع جديدة ،أو ترميم أو
إعادة أتهيل  .......قصد بيعها أو أتجريها" ،ابإلضافة كذلك إىل املادة  2من املرسوم التنفيذي .4 84 /12
وابعتبار أن املرقي العقاري هو الطرف القوي يف العقد نظرا لتمهنه هذا اجملال ،ففي املقابل يعد املقتين الطرف
الضعيف فمن أجل توفري أكرب محاية هلذا األخري ،و معاجلة اإلشكاالت اليت يطرحها هذا النوع من العقود خاصة
حتديد مسؤولية املدنية للمرقي وبيان أثرها ،حدد قانون  04/11الذي حيدد القوا عد اليت تنظم نشاط الرتقية
العقارية ،مسؤولية املرقي العقاري يف عقد البيع يف الرتقية العقارية من اإلجناز إىل ما بعد التسليم.
وعليه فاإلشكال املطروح إىل أي مدى توصل املشرع اجلزائري إىل نظام قانوين كامل وشامل ينظم املسؤولية املدنية
للمرقي العقاري يف عقد البيع مبوجب قانون  04/11ونصوصه التنظيمية ؟
لإلجابة على هذا اإلشكال سيتم التعرض يف مبحث أول إىل أساس مسؤولية املرقي ا لعقاري قبل تسليم املشروع
العقاري نوضح فيها كال من شروط املسؤولية العقدية للمرقي العقاري و أاثرها ،ويف املبحث الثاين سيتم التطرق
إىل أساس املسؤولية العقدية للمرقي بعد تسلم املشروع العقاري ونعاجل فيها اال لتزام ابلضمان و املسؤولية العشرية.

املبحث األول :العقد أساس امل سؤولية العقدية للمرقي العقاري قبل تسليم املشروع العقاري
إن أساس املسؤولية التقصريية هو اإلخالل اباللتزامات القانونية ،أما أساس املسؤولية العقدية هي اإلخالل
اباللتزامات التعاقدية هلذا حىت تقوم هذه األخرية ال بد من وجود عقد صحيح بني املرقي العقاري واملقتين حىت
ترتتب املسؤولية العقدية أاثرها القانونية.
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 -قانون  04/11املؤرخ يف  2011/02/17املتعلق بنشاط الرتقية العقارية.

 -4املرسوم التنفيذي  84/12املؤرخ يف  ، 2012-02-20حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول
الوطين للمرقني العقاريني .

أوال :شروط املسؤولية العقدية
حىت تقوم املسؤولية العقدية على املرقي العقاري ال بد من وجود عقد صحيح ،ابإلضافة إىل حدوث خطأ يف عقد
البيع يف الرتقية العقارية،الذي يعترب إخالل املرقي العقاري ابلتزاماته و أن يسبب هذا اخلطأ الضرر للمقتين أي أن
تكون هناك عالقة سببية بينهما ،ونظرا لكون شرطي الضرر والعال قة السببية خيضع للقواعد العامة فسنقتصر على
ذكر اخلطأ أي اخالل املرقي العقاري ابلتزاماته و اليت نذكر أمهها.
 -1االلتزام بنقل امللكية.
إن أهم التزام انشئ عن عقد البيع هو التزام بنقل امللكية الذي يتحمله البائع ،لذا عليه اختاذ كافة اإلجراءات
الالزمة لنقل امللكية وامتناع عن كل ما من شأنه أن جيعل نقل احلق عسريا أو مستحيال  5وهذا حسب ما ورد يف
املادة  361من قانون املدين
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ومبا أن عقد البيع يف الرتقية العقارية هو عقد بيع وارد على عقار فإن انتقال امللكية فيه ال تتم إال بتطبيق أحكام
املواد  793 ،165من القانون املدين واملادتني  15،16من األمر  74/75املؤرخ يف 1975-11-12
املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري ،ابإلضافة إىل أحكام قانون رقم  04/11خاصة
املادة  34منه .7
إال أنه عقد حفظ احلق يستثىن من الشهر على الرغم من الكتابة الرمسية والتسجيل  ،8إال بعد حترير العقد النهائي
أمام املوثق الذي يتعني على املرقي العقاري إعداده بعد ثالثة أشهر كحد أقصى على إثر االستالم املؤقت
للمشروع العقاري على أن يسدد صاحب حفظ احلق السعر الكلي وهذا حسب املادة  33من قانون . 04/11

 - 5بوسته اميان  ،النظام القانوين للرتقية العقارية ،دار اهلدى ،سنة  ،2011ص . 87
 - 6املادة  361قانون مدين تنص " يلزم البائع أن يقوم مبا هو الزم لنقل احلق املبيع إىل املشرتي وأن ميتنع عن كل عمل من شأنه أن جيعل نقل احلق
عسريا أو مستحيال ".
 -7املادة  34من قانون  11/04تنص " يتم إعداد عقد البيع على التصاميم يف شكل رمسي وخيضع للشكليات القانونية اخلاصة ابلتسجيل واإلشهار،
وخيص يف نفس الوقت ،البناء وألرضية اليت شيد عليها البناء.
يتمم عقد البيع على التصاميم املذكور يف الفقرة السابقة مبحضر يعد حضوراي يف نفس مكتب التوثيق قصد املعاينة الفعلية من طرف املكتتب وتسليم
البناية ا ملنجزة من طرف املرقي العقاري طبقا لاللتزامات التعاقدية".
 -8املادة  35من قانون  04/11نصت على ذلك ابإلضافة إىل ما ورد يف املرسوم التنفيذي  431/13سالف الذكر.

غري أن خصوصية عقد البيع على التصاميم جتعل التزام امل رقي العقاري ابعتباره اب ئعا ختتلف عن التزام البائع يف عقد
البيع العادي فيما خيص نقل امللكية حيث يف هذا األخري يتم نقل امللكية على مرحلتني:
املرحلة األوىل :مبجرد إمتام إج راءات الشهر تنتقل ملكية شيء املبيع إىل املق تين (املشرتي) ،لكن مبا أن حمل عقد
البيع على ا لتصاميم عقار يف طور اإلجناز فإنه يتم نقل ملكية دون حق التمتع والتصرف أي تنتقل له امللكية دون
حيازة العقار وهذا خلصوصية هذا العقد.
املرحلة الثانية :فهذه املرحلة تتم بعد إمتام اإلجناز ،ودفع القسط األخري من الثمن و حترير حمضر التسليم ابإلضافة
إىل تسليم شهادة املطابقة حىت يتمكن املقتين من حيازة العقار املبين وهذا حسب املادة  39من قانون .04/11
 -2االلتزام إبجناز املشروع.
إن االلتزام ابإلجناز هو أهم ما مييز عقد البيع يف إطار الرتقية العقارية عن البيع العادي ،ابعتبار عقد البيع يف إطار
الرتقية العقارية على شيء غري موجود ،حيث مت النص على هذا االلتزام مبوجب املادة  17من قانون
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غري أنه يف عقد البيع على التصاميم يتحقق إمتام اجناز املشروع العقاري بشرطني مها:
* إجنازه يف املدة املتفق عليها  :على املرقي العقاري إجناز املشروع العقاري يف املدة املتفق عليها يف
العقد ،وهذا ما مت النص عليه ضمنيا يف املرسوم التنفيذي  431/13املؤرخ يف  2013 /12/18حيدد عقد
حفظ احلق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسعري سعر امللك موضوع عقد البيع على
التصاميم ومبلغ عقوبة التأجيل وأجاهلا وكيفية دفعها  ،10حيث أن اهلدف املتوخى من حتديد أجل اإلجناز يتمثل
يف محاية املقتين من الضرر الذي يلحق به نتيجة مماطلة املرقي يف إجناز البناء حمل االتفاق يف املدة اليت مت حتديدها
سلفا .11

 - 1املادة  17من قانون  04/11تنص " يتوىل املرقي الـعقاري مسؤولية تنسيق مجيـع العمليـات اليت تدخـل يف إطار الدراس ـات واألب ـحـاث وتـعـب ـئـة
الـت ـمـويل،وكـذا ت ـنـفـيــذ أشـغـال إجنـاز املشروع العقاري .
كـمــا يـلـزم بـت ـسـيـيـر مـشــروعه طـبـقـا ألحكـام الـفـصل اخلامس من هذا القانون".
 -10املرسوم التنفيذي  431/13املؤرخ يف  2013/12/18حيدد عقد حفظ احلق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسعري سعر
امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأجيل وأجاهلا وكيفية دفعها جريدة رمسية عدد  66املؤرخة يف .2013/12/25
 - 11بن تريعة مها ،مرجع سابق  ،ص . 13

* مطابقة اإلجناز  :املرقي العقاري ملزم بتحقيق النتيجة وليس ببذل عناية واإلخالل هبذا االلتزام يثبت
مبجرد عدم حتقق النتيجة دون حاجة إلثبات اخلطأ كون عدم االجناز حبد ذاته يعترب خطأ  ،12وابلتايل فهو ملزم
بتحقيق النتيجة وهي جودة اإلجناز حيث تتحقق هذه اجلودة مبطابقة ما تعهد به املرقي العقاري يف العقد ،ووفق ما
تقتضيه قوانني التهيئة والتعمري  ،13لذا ألزم املشرع اجلزائري املرق ي العقاري بتسليم شهادة املطابقة للمقتين حىت تتم
احليازة . 14
 -3االمتناع عن تلقي أي مبلغ خارج العقد
ألزم املشرع اجلزائري املرقي العقاري ابالمتناع عن أي عمل مفاده املطالبة أو قبول تلقي التسبيقات واإليداعات أو
االكتتاب أو قبول سندات جتارية قبل توقيع عقد البيع على التصاميم وقبل اتريخ استحقاق الدين وهذا مبوجب
املادة  42من قانون  ،04/11إضافة إىل ذلك نصت املادة  19من املرسوم التنفيذي  85/12على وجوب تعهد
املرقي العقاري بعدم قبول استالم أي دفعة أو جزء من الدفعة أو تسبيق إذا كان غري مفروض وغري انتج عن عقد
البيع ،سواء عقد البيع على التصاميم أو احلجز.
-4االلتزام ابلتسليم
يف عقد البيع يف إطار الرتقية العقارية ال يكون التسليم ضمنيا أي البد من أن يكون صريح ،حبيث أنه يف عقد
حفظ احلق يكون التسليم بوضع حمل العقد (السكن) حتت تصرف املشرتي وتسليمه عقد امللكية ومفتاح السكن
حب يث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق ،ابإلضافة إىل أنه مل يشرتط اإلثبات الفعلي للملكية  ، 15على
خالف عقد البيع على التصاميم فإنه يشرتط إثبات التسليم مبحضر حيازة البناية املنجزة مع التسليم الفعلي وذلك

 -12عبد الرزاق أمحد السنهوري ،1496 ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،ا جلزء السابع،اجمللد األول،العقود الواردة على العمل ،املقاولة ،الوكالة،
وا لوديعة ،واحلراسة ،دار إحياء الرتاث العرب ،بريوت ،لبنان ،ص.134
 -13ت قتضي قوانني التهيئة والتعمري احلصول على شهادة املطابقة ،حيث تعرف شهادة املطابقة حسب املادة  56من قانون  29/90املؤرخ يف
 1990/12/01املتعلق ابلتهيئة و التعمري ،على أهنا وثيقة إدارية تسلم بعد إمتام األشغال،لتبيان مدى تطابق البناء وانسجامه مع ما ورد يف رخصة البناء
والتصاميم جريدة رمسية عدد  51املؤرخة يف .1990/08/15
 -14املادة  39سالفة الذكر من قانون . 11/04
 -15سهام مسكر ،التزامات املرقي العقاري املرتتبة على بيع السكنات الرتقوية ،رسالة دك توراه ،منشورة ،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية جبامعة قسنطينة،
اجلزائر 2016/2015 ،مرجع سابق ص .354

مبوجب حمضر حيرر حضوراي بنفس مكتب التوثيق ،وذلك طبقا للمادة  2/34من قانون  ،16 04/11ابإلضافة
على ذلك ال بد من احلصول على شهادة املطابقة حىت يتم التسليم .17
وعملية التسليم يف جمال الرتقية العقارية مرتبط ابآلجال حمددة قانوان ،حبيث مت ربط أجال التسليم يف عقد
حفظ احلق ابلبناء وحترير عقد البيع املتفق عليه ،مع املالحظة أنه يف حالة التأخر يف التسليم ال يرتب أي عقوبة
وهذا حسب املرسوم التنفيذي  431/13املؤرخ يف  2013/12/18حيدد عقد حفظ احلق وعقد البيع على
التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسعري سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأجيل
وأجاهلا وكيفية دفعها  ،غري أنه ابلرجوع إىل قانون  04/11فإن املرقي ملزم بتسليم العقار حمل التعاقد فور إهناء
املقتين تسبيقه املايل  ،18أما فيما خيص عقد البيع على التصاميم فحددت أجال التسليم من يوم التوقيع على
العقد ،على تقسم أجال تسليم حبسب كل مدة مت االتفاق عليها ،وتبعا لذلك فإنه مت تقسيمها ألربعة مراحل،
املرحلة األوىل إمتام األساسات ،املرحلة الثانية إمتام األشغال الكربى مبا يف ذلك املساكة واألساور الداخلية و
اخلارجية ،املرحلة الثالثة إمتام كافة األشغال جمتمعة ،أما املرحلة األخرية فهي اإلمتام النهائي لألشغال،ويف حالة
الت أخر يف التسليم فإنه يكون من حق املقتين مطالبة املرقي العقار ابلتسليم و التعويض عن هذا التأخري طبقا
لقواعد املسؤولية العقدية ،ومبوجب املادة  04من املرسوم التنفيذي  431/13فإنه اشرتطت أن يتضمن عقد
البيع على التصاميم صيغة حساب عقوبة التأخري يف حالة إذا مل يتم تسليم البناية أو جزء منها يف اآلجال احملددة،
على أن تتم معاينة التأخري يف التسليم الفعلي للملك العقاري عند انقضاء أجال التسليم ،من طرف احملضر
القضائي ،طبقا لإلجراءات واألشكال املعمول هبا يف

التشريع 19

اثنيا :أاثر املسؤولية العقدية
حىت تقوم املسؤولية العقدي ة للمرقي العقاري ،ال بد أن يكون قد أخل أبحد االلتزامات املفروضة عليه ،شرط أن
حيدث هذا االلتزام ضرر على أن تكون عالقة سببية بني هذا اخلطأ والضرر ،فبتوفر هذه األركان تكون قد قامت
املسؤولية العقدية ورتبت أاثرها القانونية املتمثلة يف مطالبة املقتين املرقي العقاري ابلتعويض عن الضرر ،الذي إما أن
 -16املادة  2/34من قانون  04/11تنص " يتمم عقد البيع على التصاميم املذكور يف الفقرة السا بقة مبحضر يعد حضوراي يف نفس مكتب التوثيق،قصد
معاينة احليازة الفعلية من طرف املكتتب وتسلم البناية املنجزة من طرف املرقي العقاري طبقا لاللتزامات التعاقدية".
 -17املادة  39من قانون .04/11
 -18املادة  27من
 -19املادة  5من املرسوم التنفيذي  431/13سالف الذكر.
قانون . 04/11

يكون عيين أو نقدي ،حيث تراوح النص عليه ما بني القواعد اخلاصة والعامة ،إال أنه اتسع النص عليه يف القواعد
العامة.
 -1التعويض العيين
على املرقي العقاري أن يفي بعني ما التزم به ،فإن مل يفعل حق للمقتين إجباره على ذلك عينا مىت توافرت الشروط
املنصوص عليها يف املادة  164قانون مدين .20و من اال لتزامات اليت يكن التنفيذ العيين فيها ممكنا.
أ -ابلنسبة لنقل امللكية  :رغم أمهية هذا االلتزام يف عقود البيع خاصة عقود البيع يف إطار الرتقية العقارية اليت تتميز
ابلطابع اخلصوصي ،إال أن املشرع مل ينظم جزاء اإلخالل هبذا االلتزام يف القانون  04/11وال يف نصوصه التنظيمية،
هذا ما يدعوان للرجوع إىل القواعد العامة للبحث عن جزاء اإلخالل هبذا العقد  ،فحسب املادة  171من القانون
املدين  ،21ميكن للمقتين رفع دعوى للحصول على حكم قضائي بثبوت التعاقد يقوم مقام

العقد 22

يشهر لدى

احملافظة العقارية ،ويصبح سند ملكية ،وجتب اإلشارة أن املقصود من سند امللكية احملصل عليه يف عقد البيع على
التصاميم هو العقد النهائي ،وذلك أن امللكية اثبتة جزئيا للمقتين مبجرد شهر عقد البيع على التصاميم ،ومبا أنه
كذلك فال يتصور رفع هذه الدعوى إال عند االنتهاء الكامل من دفع التسديدات املطلوبة ووجود عقد أويل ،حيث
عند عدم وجود هذا األخري تنتفي صفة التقاضي على أساس امللكية ،وال ميكن للمقتين إال املطالبة ابسرتجاع ما
دفعه بناءا على وصوالت التسديد والتعويض كونه حممي قانوان حبسن النية يف التعاقد .23عن أما عن عقد حفظ احلق
فال ميكن لصاحب حفظ احلق رفع دعوى حملها نقل امللكية إال بعد استالم املؤقت للبناية من طرف املرقي العقاري
وتسديد كامل السعر من طرف صاحب حفظ احلق .24
ب -ابلنسبة لعدم إجناز املشروع  :فإن املشرع اجلزائري مبوجب قانون رقم  04/11استحدث آلية قانونية جديدة
تضمن مواصلة اإلجناز وهي صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية احملدث ابملرسوم التنفيذي

 -2تنص املادة  164من قانون املدين "جيرب املدين بعد إعذاره طبقا للمادتني  180و 181على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ،مىت كان ذلك ممكنا".
 -1املادة  171قانون مدين تنص " يف االلتزام بعمل ،قد يكون حكم القاضي مبثابة سند التنفيذ ،إذا مسحت هبذا طبيعة االلتزام مع مراعاة املقتضيات
القانونية والتنظيمية"
 -2بن تريعة مها ،مرجع سابق ،ص 71
 -3رميان حسنية،املسؤولية العقدية يف جمال الرتقية العقارية على ضوء القانون ،04/11مذكرة لنيل شهادة ما جستري،كلية احلقوق والعلوم السياسية،قسم
احلقوق ،جامعة ابتنة ،1014-2013،ص 146
 -4املادة  33من قانون . 04/11

 406/97املؤرخ يف  1997-11-03املعدل واملتمم ابملرسوم التنفيذي  ،25 180/14حيث يتم إجناز
البناايت اليت مت اجناز أساستها عل األقل وذلك عن طريق تكليف مرقي عقاري أخر مبواصلة األشغال ،على
حساب املرقي املخل ابلتزامه يف حدود دفعات املقتنني على شرط أن تكون مغطاة بضمان إمتام اإلجناز .26
-2التعويض النقدي
إذااستحااللتنفيذالعينيفاليكوأنمامالقاضيإالاحلكمبالتعويضلقياماملسؤوليةالعقدية 27والتيهيجزاءاإلخاللبالتزامااتلناشئةع
انلعقدأوعدمتنفيذهامعاستحالةالتنفيذالعينيفيكوانملدينمسؤوالعناألضرارالتييسببهاللدائننتيجةذلك  ،28كما ميكن
احلكم به عند إمكانية احلكم ابلتعويض العيين .ويقدر التعويض على قدر الضرر الذي حلق ابملضرور  ، 29أي ما
حلق املقتين من ضرر وما فاته من كسب الذي يعود عليه من ذ لك العقار ،غري أن املشرع مل ينص على هذا النوع
من التعويض وإمنا ترك جماله للقواعد العامة ،إال فيما خيص عدم إمتام إجناز املشروع يف حالة عدم شروعه يف
عملية البناء ،فهنا صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الرتقية العقارية هو من يعوض املقتين .30
املبحث الثاين :أ ساس املسؤولية العقدية بعد تسليم املشروع العقاري.
إن املسؤولية العقدية هي جزاء اإلخالل اباللتزامات الناشئة عن العقد،أي عدم تنفيذها أو التأخر يف تنفيذها ،31
إال أنه ونظرا خلصوصية االلتزامات يف عقود الرتقية العقارية جتعل املسؤولية تتجاوز النطاق الزمين هلا ،حيث تضيف
التزام جديد إىل ما بعد التنفيذ ،وهو التزام بضمان سواء يف سنة واحدة (أوال) أو مدة عشر( )10سنوات (املسؤولية
العشرية) اثنيا.
أوال :االلتزام ابلضمان
 -25املرسوم التنفيذي  180/14املؤرخ يف  2014-06-05يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي  406/97املتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة
املتبادلة يف الرتقية العقارية.
 -26املواد  6،7،8،9من املرسوم التنفيذي  181/14املؤرخ يف  ،2014-06-05حيدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الرتقية
العقارية حمل مقتين األمالك العقارية املغطاة بضمان الرتقية العقارية وكيفيات ذلك
 -27حممد صربي سعدي ،الواضح يف شرح القانون املدين ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،العقد واإلرادة املنفردة ،دار اهلدى ،اجلزائر، 2012،
ص .310
 -28العريب بلحاج ،مرجع سابق ،ص 264
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 -املادة  134قانون املدين .

 -30املادة  3/6من املرسوم التنفيذي  181/14سالف الذكر.
 -31ابحلاج العريب ،مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري ،اجلزء الثاين ،دار هومه ،طبعة سنة ،2014ص 816

يرتتب على املرقي العقاري التزام ابلضمان وقفا للقواعد العامة ،حيث يلتزم بتمكني املقتين من احليازة اهلادئ ة
واملستمرة للعقار شأنه شأن أي ابئع يف العقود األخرى ،وكحماية للمقتين ابعتباره الطرف الضعيف يف العقد قرر
املشرع مجلة أخرى من الضماانت اخلاصة على املرقي العقاري االلتزام هبا ،تتمثل يف ضمان إهناء الكامل ألشغال
االجناز ،إضافة إىل إدارة األمالك وحسن سري عناصر التجهيز ،زايدة على ذلك فهو مل زم ابلضمان العشري طبقا
للمادة  3/26و 46من قانون  04/11واملادة  30من املرسوم التنفيذي  85-12سالف الذك ر والذي سنتناوله
بنوع من التفصيل يف املبحث الثاين .
والتزام املرقي ابلضمان يرتتب عليه وجهان من االلتزامات حيث يتمثل األول يف ضمان املرقي بدفع أي تعرض قد
يلحق مبلكية املشرتي ،والثاين يتمثل يف تعويض املشرتي عما حلقه من ضرر يف حالة التعرض . 32
وجتب اإلشارة إىل أنه ال جمال لقيام املسؤولية العقدية إذا أخل املرقي العقاري ابلتزامه بضمان حسن االجناز ،أو
حالة ظهور عيوب على عناصر التجهيز خالل مدة الضمان احملددة يف العقد ألنه إبمكان املقتين املطالبة إبصالح
العيوب الظاهرة وتنفيذه عينا ،غري أنه ال إذا استحال تنفيذ اإلصالح فمن حقه الرجوع للقواعد العامة للمطالبة
ابلتعويض.
أما إذا كان التعرض شخصي وجب إزالة ذلك التعرض مبنع املرقي ابلفعل الذي يقوم به أو قام به أو الذي يشرع
فيه ،حبيث يضمن احليازة اهلادئة واملستمرة للمقتين ،أما إذا كان التعرض صادر عن الغري فإنه يتدخل املرقي العقاري
إىل جانب املقتين يف الدعوى اليت يرفعها الغري الذي يتعرض للمقتين ،حيث يقوم املرقي العقاري ابلدفاع عن حق
املقتين ،وإثبات عدم أحقية الغري املتعرض .33
اثنيا :املسؤولية العشرية
إن املرقي العقاري ملزم ابلضمان مدة  10سنوات وهو ما يعرف ابملسؤولية العشرية وهلذا سندرس طبيعة هذه
املسؤولية (أوال) ،مث بعد ذلك األشخاص امللزمني هبا (اثنيا) ،مث شروط تطبيقها (اث لثا) ،ويف األخري أاثرها(رابعا)
 -1طبيعة املسؤولية العشرية

 - 32زرارة عواط ف ،التزامات املرقي العقاري يف عقد البيع على التصاميم وفقا لقانون  ،11-04ملتقى وطين إشكاليات العقار احلضاري وأثرها على
التنمية يف اجلزائر،بسكرة،اجلزائر ، 2013،ص 90
 - 33املادة  372قانون مدين.

اثر جدل فقهي حول طبيعة املسؤولية العشرية فمنهم من اعتربها مسؤولية قانونية ،ومنهم من اعتربها مسؤولية عقدية.
غري أن جل الفقهاء رجحوا أهنا مسؤولية عقدية منظمة من قبل القانون ،لذلك اعتربها املشرع اجلزائري من الضماانت
اخلاصة يف عقود الرتقية العقارية  ،34حيث تقوم هذه املسؤولية على اخلطأ املفرتض للمتدخلني يف إجناز املشروع
العقاري بصفة تضامنية  ،35طبقا للمادة  556قانون مدين  36واملادة  37 45من قانون 04/11فهي من النظام
العام ال جيوز االتفاق على خمالفة أحكامها حبصرها أو إلغائها ،غري أنه جيوز الزايدة فيها وهذا طبقا للقواعد املنصوص
عليها .
-2األشخاص امللزمون ابملسؤولية العشرية
على عكس القواعد العامة يف القانون املدين فقد وسع املشرع اجلزائري من دائرة األشخاص امللزمني ابملسؤولية
العشرية يف قانون  04/11وابلتحديد يف املواد  3/26و  45و 46منه ،ابإلضافة كذلك إىل املادة  30من
املرسوم التنفيذي  ،85-12حيث ألزم كل من مكاتب الدراسات ،املقاولني املتدخلني يف املشروع ا لعقاري الذين
هلم صلة بصاحب املشروع من خالل العقد ،املرقي العقاري واملقاولني الفرعيني ابلضمان .
واملالحظ أن املادة  46من قانون  04/11مل تنص صراح ة على أن املرقي العقاري هو صاحب املشروع مما جيعل
الباب يفتح للكثري من أتويالت بشأن هوية صاحب املشروع ،ومل تذكر كذلك أن املقاولني الفرعني و املرقني العقارين
ملزمني ابملسؤولية العشرية إال أن املادة  30من املرسوم التنفيذي 85/12نصت صراحة على إلزامه ابإلضافة إىل
املقاولني الفرعيني  38مما إىل جيعل أن املادة  46من قانون 04/11خصت الضمان املبين على عقد املقاولة،أي املقرر
لصاحب العمل بصفته رب العمل يف مواجهة املتعاقدين معه مبناسبة أعمال البناء .39

 -34رميان حسنية ،مرجع سابق ،ص 226
 ساملي عيسى ،مرجع سابق ،ص 11135 -36تنص املادة  556ق م على" يكون ابطال كل شرط يقصد به إعفاء املهندس امل عماري واملقاول والضمان أو احلد منه"
 - 37املادة  45من قانون  04/11تنص" دون اإلخالل ابألحكام السارية يف القانون ا ملدين وقانون العقوابت واملتعلقة بتطبيق األحكام املتضمنة يف
هذا الفصل ،يعد ابطال وغري مكتوب كل بند من العقد يهدف إىل إقصاء أو حصر املسؤولية أو الضماانت املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون،
وتلك املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما أو تقييد مداها ،سواء ابستبعاد أو حبصر تضا من املقاولني الثانويني مع املرقي العقاري".
 -38كذلك املادة  45من قانون  04/11نصت على إلزام املقاولني الثانويني ابملسؤولية العشرية
 -39رميان حسنية ،مرجع سابق ،ص 192

 -3شروط املسؤولية العشرية
 -1وجود عقد بني املقتين واملرقي العقاري :مبا أن طبيعة املسؤولية العشرية عقدية ،فهذا جيعل شرط ضرورة وجود
عقد بني املرقي العقاري واملقتين شرط أساسي لقيامها ،حيث اشرتط قانون  04/11وجود عالقة بني املرقي العقاري
واملقتين ،فإذا ختلفت هذه العالقة الرابطة بينهما أي العقد فال يلتزم املرقي العقا ري هبذا الضمان.
 -2حصول الضرر أثناء مهلة الضمان :تنص املادة  554من قانون املدين  40واملادة  2/30من املرسوم التنفيذي
 85-12على أن يتحمل املرقي العقاري املسؤولية العشرية متضامنا مع املتدخلني مدة عشر سنوات ،فهذه املدة
ما هي إال اختبار ملتانة البناء وحسن تنفيذ األشغال وليست مدة تقادم  ،41وعليه إذا مت اكتشاف العيب وهتدم البناء
خارج هذه املدة فإن مسؤوليته ال تقوم ،وحتسب هذه املدة من اتريخ التسليم النهائي للمشروع العقاري .
 -3سقوط البناية كليا أو جزئيا :طبقا للمادة  46من قانون  04/11واملادة  2/30من املرسوم التنفيذي - 12
 85جند من خالل نص هاتني املادتني وجوب سقوط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب يف البناء مبا يف ذلك رداءة
األرض ،والعيب قد يكون مادي كما قد يكون قانوين ألن النتيجة اليت يفضي إليها كل من العيبني واحدة وهي
حدوث التهدم الكلي أو اجلزئي للعقار  ،42وجتب اإلشارة على أن املشرع اجلزائري من خالل قانون 04 /11
ونصوصه التنظيمية ضيق من النطاق املوضوعي للمسؤولية العشرية فيما خيص مشاريع الرتقية العقارية ،حبيث اقتصرت
املسؤولية العشرية على الضرر احملقق فعال ال املستقبلي احملتمل كما أخرجت عناصر صالبة التجهيزات من

نطاقها 43

 -4استفادة املقتنني من املسؤولية  :نصت املادة  44 49من قانون  04/11أن املستفيدين من املسؤولية العشرية
هم املالكون املت تالون على البناية هم من انتقلت ا ليهم ملكية العقار أب ي طريقة من الطرق القانونية ،وهم ما يصطلح
 -40املادة  554من القانون املدين تنص "يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل عشر سنوات من هتدم كلي أو جزئي فيما
شيداه من مبان أو أقاماه من منشآ ت اثبتة أخرى ولو كان التهدم انشئا عن عيب يف األرض .ويشمل الضما ن املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ما
يوجد يف املباين واملنشآت من عيوب يرتتب عليها هتديد متانة البناء و سالمته.
وتبدأ مدة السنوات العشرة من وقت التسلم هنائيا"...............

 -41بن تريعة مها ،مرجع سابق ،ص 41
 -42ش عوة مهدي ،تطور املركز القانوين للمرقي العقاري اخلاص يف التشريع اجلزائري ،رسالة دكتوراه ،جامعة قسنطينة ،كلية احلقوق،2015-2014 ،
ص .282
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 رميان حسنية ،مرجع سابق ،ص215 - 44املادة  49من قانون  04/11تنص " جيب على املرقي العقاري أن يلتزم مبسؤوليته املدنية يف اجملال العقاري لفائدة زابئنه.
ويتعني عليه ،هبذه الصفة ،مطالبة مكاتب الدراسات واملقاولني وشركائه اآلخرين بكل الضماانت والتأمينات القانونية املطلوبة.
ويستفيد من هذه الضماانت املالكون املتوالون على البناية".

عليه ابخللف العام واخللف اخلاص لصاحب املشروع،حيث يعترب املقتنني يف عقود الرتقية العقارية هم اخللف اخلاص
لصاحب املشروع (املرقي العقاري) طبقا للمادة  109من القانون املدين  45حيث يعترب خلف خاص كل من اكتسب
قانوان ملكية املشروع العقاري بعد إجنازه أو حتصل عليه بصفته مستفيدا أو شاغال شرعيا له مبوجب التشريعات
املعمول هبا .46
وجتب اإلشارة أنه ابلرجوع إىل قانون 04/11و النصوص الت نظيمية املتعلقة به ال تنص على كيفية االستفادة من
امل سؤولية العشرية يف حالة امللكية املشرتكة ،ابلتايل يتعني الرجوع للقواعد العامة فيستفيد من اجلزء املشرتك اجلمعية
اليت يكونوهنا فيما بينهم ،أما األجزاء اخلاصة م ن العقار اململوكة لكل واحد من شركاء ،هنا يستفيد من أحكام
املسؤولية العشرية املالك للجزء اخلاص على انفراد .47
 -4أاثر املسؤولية العشرية
إن حدوث التهدم الكلي أو اجلزئي للبناء يف مدة عشر ( )10سنوات وفق الشروط املنصوص عليها ،يثبت قيام
املسؤولية العشرية  ،ون تيجة هلذا يكون للمدعي (املقتين) احلق يف رفع الدعوى من أجل جرب الضرر الذي حلق به،
ويتحقق مبا يلي:
 أ ن ترفع من ذي صفة على ذي صفة ،حيث وفقا هلذه املسؤولية ال بد أن ترفع الدعوى من املقتين (املستفيد مناملشروع العقاري) ضد املرقي العقاري مباشرة أو ضد املتدخلني آخرين يف عملية البناء أي األشخاص امللزمني
ابملسؤولية كما ذكرانهم سابقا ،هذا عن أطراف الدعوى.
 فيما خيص رفع دعوى الضمان فإن قانون رقم  04/11مل ينص عليها مما يدعوان للرجوع للقواعد العامة وابلتحديداملادة  557من القانون

املدين 48

اليت حددت مدة تقادم دعوى الضمان مبرور ثالث سنوات من اتريخ وقوع

 -45املادة  109من قانون املدين
 - 46أمحد دغيش ،ا لضماانت يف الرتقية العقارية بعد االستالم النهائي للمشروع العقاري ،املؤمتر الوطين حول الرتقية العقارية يف اجلزائر ،واقعة واألفاق،
املنظم يومي  27و 28فيفري  ، 2012جبامعة قاصدي مرابح ،ورقلة  ،2012،ص 10
 -47وعلي مجال ،املسؤول ية املدنية للمهندس واملقاول عن عيوب املباين املسلمة ل صاحب املشروع ،دراسة يف القانون اجلزائري ،أعمال امللتقى الوطين
الرتقية العقارية يف اجلزائر ،الواقع واألفاق ،املنظم يومي  27و 28فيفري  ، 2012جبامعة قاصدي مراب ح ،ورقلة ،ص12
 -48املادة  557من القانون املدين تنص" تتقادم دعاوى الضمان املذكورة أعاله ابنقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب"

التهدم ،حىت وإن حدث هتدم البناء يف السنة العاشرة ولو يف أخر يوم يف هذه السنة من الضمان فإن املقتين يستطيع
رفع الدعوى خالل ثالث سنوات
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 مبا أن طبيعة املسؤولية العشرية هي مسؤولية عقدية  ،فإن التعويض قد يكون عن طريق التنفيذ العيين وذلكإبصالح ما هتدم وهو األصل ،أو يكون مادي وهذا يف حالة إذا كان التنفيذ العيين مرهق للمدين أو نتيجة ضرر
أصاب املقتين له عالقة ابل تهدم الكلي أو اجلزئي للبناء ،أو أن يكون يكالمها معا ،ابإلضافة إىل أنه ميكن يكون
التعويض معنوي وذلك عن خيبة األمل يف احل صول على بناء مستقر

ومتني 50

غري أنه يف املسؤولية العقدية يقتصر التعويض على الضرر املتوقع ما مل يكن هناك غش أو خطأ جسيم من األطراف
املتدخلة يف عملية البناء .51

خـامتـة
من خالل قانون  04/11تدارك املشرع اجلزائري النقص الذي اعرتى القوانني السابقة من خالل تنظيمه ملهنة املرقي
العقاري ،وفرض التزامات صارمة على عاتقه وذلك بغرض محاية املقتين من احتيال املرقي احملرتف يف جماله وابلرغم
من االجيابيات اليت جاء هبا قانون  04/11ونصوصه التنظيمية ،سواء فيما يتعلق بتشديد التزامات املرقي أو تنظيمه
ملسؤوليته من قبل تسليم البناء لل مقتين من طرفه وحىت بعد تسليمه إايه ،غري أن ما يالحظ على هذا القانون ونصوصه
التنظيمية أهنا أغفلت أاثر املسؤولية املدنية للمرقي خاصة التعاقدية منها ،حيث مل ينص مبوجب هذه النصوص على
اجلزاءات املرتتبة قيام هذه املسؤولية ،وهلذا فإن القواعد العامة هي املرجعية رغم الطبيعة اخلاصة هلذا النوع من العقود
ابإلضافة إىل أن التزامات املرقي جاءت هي األخرى متفرقة وعليه نقرتح:
 ا لنص على اجلزاءات املدنية يف حالة قيام املسؤولية على عاتق املرقي العقاري مبوجب نصوص خاصة. مجع االلتزامات يف ف صل أو ابب واحد وأن ال ترتك متفرقة هكذا. -إعادة صياغة املادة  46من قانون . 04/11
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 أن متدد مدة الضمان العشري على األقل  15سنة بدل  10سنوات ،ألهنا غري كافية.قائمة املراجع
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