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24  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 
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25   احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق و   
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. الملغى  03- 93لم  یعرف المشرع الجزائري ، عقد بیع العقار على التصامیم في المرسوم التشریعي  رقم   -1

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، إذ عرفھ في  04 -11لكنھ استدرك ھذا النقص في القانون رقم 
عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤھا أو في طور البناء، :(  یليمنھ كما  28المادة 
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37   احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق و   
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

ھو العقد  الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق األرض وملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة 
   )نجازوفي المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم اإل. المكتتب  موازاة مع تقدم األشغال

  

أحمد إبراھیم الحیارى ، حمایة المشتري في بیع بناء  تحت  اإلنشاء ، دراسة مقارنة في القانونین / د -2 
  .272، ص 2009/  04الفرنسي واألردني ، مجلة الحقوق ، الكویت ، العدد 

  .276أحمد ابراھیم الحیاري ، مرجع سابق،  ص / د -3 

  .  63طیب زروتي ، حمایة  مشتري العقار في البیع على التصمیم ، مرجع سابق ، ص / د -4 

  . 232بردان رشید ، البیع على التصامیم ، مرجع سابق ، ص  -5 

  .1990لسنة  52جریدة رسمیة ،عدد  -6 

  .21، ص 2008أوت  3، الصادرة في 44جریدة رسمیة ، عدد  -7 

، جریدة  1997نوفمبر  3مؤرخ في  406-97لمرسوم التنفیذي  رقم استحدث ھذا الصندوق بموجب ا -8 
  .1997نوفمبر  5، الصادرة في 73رسمیة ،عدد 

  .2012، لسنة 11جریدة رسمیة  عدد -9 

 20في حوار أجرتھ معھ اإلذاعة الجزائریة یوم الثالثاء  ) مولود داھل (أكد  المدیر العام  لھذا الصندوق  -10 
دف ھذا الصندوق یتمثل في ضمان المدفوعات المقدمة في شكل تسبیقات  على طلب أن ھ.  2011دیسمبر 

  .السكن في إطار البیع على مخطط
بتنظیم مھنة الموثق، الموثق، كما  2006فبرایر  20مؤرخ في   02-06من قانون رقم  3تعرفھ المادة   -11 

، مفوض من قبل السلطة العمومیة  یتولى تحریر العقود التي یشترط فیھا القانون   عمومي ضابطالموثق :( یلي
الصادرة  14جریدة رسمیة ، عدد ). الصیغة الرسمیة  وكذا العقود التي یرغب األشخاص إعطاءھا ھذه الصیغة

  .2006مارس  8في 

، الدیوان الوطني لألشغال  مجید خلفوني ، شھر التصرفات العقاریة في القانون العقاري الجزائري -12 
  . 100،  ص2004التربویة، الجزا ئر ،

المتضمن قانون التسجیل على ما  1976/ 12/ 9المؤرخ في  105-76من األمر رقم  75/1تنص المادة  -13 
  ).ال یستطیع  الموثقون أن یسجلوا عقودھم إال في مصالح التسجیل التابعة للدائرة التي یوجد بھا مكتبھم:( یلي

  . 18/12/1977الصادرة في  81ریدة رسمیة ، عددج

مسكر سھام ، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة ، مذكرة الماجستیر في  -14 
  .56، ص 2006القانون العقاري والفالحي ، كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة  

المتضمن قانون  المالیة   26/05/1994المؤرخ في   94/08من المرسوم التشریعي رقم  5تنص المادة   -15 
یتحمل الرسوم :    (من قانون التسجیل  كما یلي 91تعدل وتتمم المادة  : على ما یلي  1994التكمیلي لسنة 

العقود المدنیة  والقضائیة التي تتضمن نقل الملكیة أو حق االنتفاع  بالمنقوالت  أو العقارات  ==المفروضة على 
محددة  بموجب  ھذا القانون ، بالتضامن  بین  أطراف العقد التي یتعین علیھا  إجراء توزیع عادل و  كما ھي
  ).منصف

المقاول ھو شخص یعھد إلیھ رب العمل  بتشیید المبنى أو إقامة المنشأة الثانیة األخرى ن بناء على یقدم لھ  -16 
  .شراف ورقابة رب العملمن تصمیمات  وذلك مقابل أجر  ودون أن یخضع في عملھ إل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنشاء عقد البيع على التصاميم و ضماناته

38  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 

 

المھند س المعماري ھو الشخص المحترف المكلف عادة بمھمة صاحب العمل الذي یتولى إنجاز البناء   -17 
المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري  وممارسة مھنة  07-94من المرسوم التشریعي  رقم  9المادة . (ومتابعتھ

  ). ر المھندس المعماري ،المعدل والمتمم ، سالف الذك

، 2008معراج حدیدي ، محاضرات في قانون التأمین الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  -18 
  . 139ص 

وذلك في المادة    1978أما المشرع الفرنسي قد أدرج ھذا الضمان  في تعدیل للقانون المدني سنة  -19 
األعمال  على الوجھ األكمل والذي بواسطتھ  یكون  یمتد ضمان إتمام:  ( منھ التي جاء فیھا ما یلي  1792/6

المقاول  مسؤوال  خالل مدة سنة  من تسلیم  األعمال  إلى إصالح جمیع العیوب  المشار إلیھا من قبل رب 
العمل  سواء  بطریق التحفظات التي ذكرھا في محضر التسلیم أو بطریق اإلخطار  الكتابي  بالنسبة للعیوب 

  ) .الالحقة

منھ كما  14 المتعلق بالنشاط العقاري الملغى ، في المادة 03-93كما نص علیھ المرسوم التشریعي  رقم  -20 
غیر أنھ لیس لحیازة الملكیة وشھادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولیة المدنیة المستحقة : (..........یلي 

  ).  وال من ضمان حسن اإلنجاز المنشأة التي یلتزم  بھا المتعامل في الترقیة العقاریة خالل  أجل سنة واحدة 
 21-  L article 1792-3( modifiée et complétée  par la loi  n° 78-12 du 4  janvier 1978) 
dispose :(  Les autres éléments d’ équipement du bâtiment  font l’objet  d’une 
garantie  de bon fonctionnement d’une durée  minimale  de deux ans à compter de la 
réception  de l’ouvrage).  

  

  

  

  


