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 اإلهداء:

 أهدي هذا العمل المتواضع:

 إلى مالكي في الحياة وإلى معنى الحب والحنان وسر الوجود.

 وإلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة.

 .أبي العزيز  إلى من كلله اهلل بالهبة والوق ار

 .إلى من علمني العطاء بدون انتظار

، وستبقى كلماته نجوما اهتدي بها  إلى من أحمل اسمه أرجوا من اهلل أن يمد في عمره
 اليوم وفي الغد وإلى األبد.

إلى من أرى التف اؤل بعينهم والسعادة في ضحكتهم أريد أن أشكرهم عن المواقف النبيلة  
 إخوتي األعزاء.

 األصدق اء والزمالء في حياتي الدراسية.إلى كل  

 إلى كل من علمني حرف ا.

 

 

 

 

 



 

 

 الشكر والتقدير:

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا  
 على إنجاز هذا البحث.

إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا    بجزيل الشكر واإلمتنان
 وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات.العمل  

وأخص بالذكر األستاذة المشرفة بوعزة نادية التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها  
ونصائحها القيمة وعلى ضوئها سرنا حتى اكتمل هذا البحث، وال يفوتنا ان نتقدم بجزيل  

 والصديق خروبي سليمان.الشكر إلى الزميل  

 إلى أعضاء لجنة لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة مذكرتي  

وخير الختام أسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يتقبل مني عملي هذا وصلى اهلل وسلم  
 وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
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تولي الدولة الجزائرية أهمية كبرى لقطاع السكن، باعتباره أكثر الحاجات 

كرسته لتنمية االقتصادية واالجتماعية. المكونات األساسية ل ىحدحساسية وا االجتماعية

سابقة من االستقالل إلى غاية اليوم وأخذت على  الدولة الجزائرية كحق دستوري في مرحلة

 عاتقها مسؤولية إنتاج السكن وتمويله، على أساس مبدأ ال كرامة للمواطن بدون سكن الئق.

وكان ذلك من خالل تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب 

الوحيد في سوق السكنات  المتزايد في مجال السكن. فكانت السلطات العمومية هي المتدخل

الشخص الذي  ةدون مشاركة جهات أخرى، أو حتى المواطن مما خلق لهذا األخير ذهني

 يتلقى المساعدة وينتظر من الدولة أن تحل له مشكلة السكن التي يعاني منها.

ورغم الجهود المالية التي أبدتها السلطات العمومية من خالل فتح مجال االستثمار  

لكل شخص طبيعي أو معنوي، أضف إلى ذلك دخول الدولة اقتصاد كن  في قطاع الس

السوق الحر وانسحابها التدريجي عن تمويل تدعيم قطاع السكن وإعادة النظر في 

المخططات التنموية وخلق مؤسسات متخصصة ذات طابع اجتماعي كطريقة تستعملها 

هذه السياسة  أنن العقارية، إال الدولة لرسم سياستها السكنية كخلق مؤسسات للبناء والدواوي

من نتيجة محدودية موارد الدولة  صعب المناللم تنفع لكون أن الوفاء باحتياجات المواطن 

جهة، ولسوء التسيير من جهة أخرى، وعدم الدقة في القرارات لعدم وجود رؤية وسياسة 

 واضحة يمكن إتباعها في مجال السكن. 

افي للسكان، والنزوح الريفي الذي نتج عن انعدام وأدى ارتفاع نسبة النمو الديمغر 

األمن، إلى جعل عرض السكن يقل بكثير من الطلب عليه مما ولد أزمة سكن عرفتها 

 الجزائر.

علتها على نتيجة لذلك عملت الجزائر على تحقيق نتائج برامج السكن المسطرة وج

ز الذي تعاني منه، كان هذا بهدف التوصل إلى تخفيض العجو رأس األولويات الوطنية

 اختالل في ميزانية الدولة. إحداثوجعل الحصول عليه أمرا ممكنا دون 

هميتها من الجانبين النظري ج سياسة الترقية العقارية نظرا ألومن هنا جاءت ضرورة انتها 

 والعملي:
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 فمن الناحية النظرية:

يؤدي اعتماد نشاط الترقية إلى رفع احتكار السلطات العمومية للسوق العقارية، 

وتحريرها بشكل منظم مع إبقاء سلطة الرقابة للدولة والتنظيم إذا دعت الضرورة لذلك، إذ 

إلى أن الترقية العقارية ال تنفي دور الدولة في مجال الرقابة والتنظيم ألن عكس ذلك يؤدي 

 بيرة تنتهي بخلق فوضى يصعب التحكم فيها.مضاربات عقارية ك

كونها تفتح النشاط العقاري أمام جميع في وتبدو أهمية الترقية العقارية أيضا 

المتدخلين العموميين والخواص إلنجاز السكن وتمويله، من خالل خلق محيط تنافسي يؤدي 

جانب  إلى، إلى تحسين مستوى السكنات سواء من حيث الكم أو من حيث نوعية البناءات

إن نشاط الترقية العقارية يقوم على توجيه تدخل الدولة نحو كل من الفئات كل ذلك ف

االجتماعية المحرومة ومتوسطة الدخل، سواء بالتكفل الكامل بإنجاز وتمويل برامج السكن 

الموجهة للفئات األولى، أو بتقديم مساعدات مالية غير قابلة لتسديد، مع فرض مجموعة من 

 بير الجبائية، التي تساعد على تخفيف العبء على الفئات الثانية.التدا

أما من الناحية العملية: فإن نشاط الترقية العقارية يؤدي إلى التنويع في صيغ 

فيكون بذلك عرض السكن في مستوى  توعب كل فئات المجتمع.عروض السكنات لتس

انه يؤدي إلى التنويع في  قدرات كل الفئات مما يزيد في فرص الحصول على السكن. كما

مصادر التمويل من خالل تجنيد كل الموارد المالية غير المستغلة، بدأ بالمتعاملين في 

وصوال إلى الهيئات المالية بأنواعها وذلك بتدعيم  دين من السكنات،يالترقية العقارية والمستف

مصادر تمويل  مختلف الضمانات القانونية، واتخاذ إجراءات تساعد على تنشيط وإنعاش

 المشاريع.

وعموما فإن الترقية العقارية تعتبر أهم نشاطات تنمية إنتاج السكن وتمويله للتوصل  

 إلى تخفيض العجز الذي تعاني منه الجزائر في مجال السكن.

قسم السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية إلى سكنات ترقوية وأخرى وتن

 حلول والسياسات التي تبنتها الدولة.اجتماعية وهي بذلك تعتبر من ال

فبالنسبة للسكنات االجتماعية تتمثل في: السكن االجتماعي اإليجاري، السكن 

 التساهمي، السكن الريفي، السكن المنجز في إطار البيع باإليجار.  االجتماعي
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 األشخاصنوع من السكنات الموجهة إلى فئات فهو  أما السكن االجتماعي اإليجاري

 ن ال تسمح لهم مواردهم بالحصول على سكن سواء عن طريق اإليجار أو التملك.الذي

تلك الصيغة التي تسمح بإنجاز السكن أو  ما يعد السكن االجتماعي التساهميبين

تمنحها الدولة وتسمى بإعانة الحصول على ملكية المسكن، فهو ق إعانة يشرائه عن طر

 موجه إلى فئات المجتمع متوسطة الدخل. 

يسمح بمنح إعانات من طرف الصندوق الوطني للسكن حسب تقدم  أما السكن الريفي

 األشغال بعد أن يقدم المستفيد مساهمته الشخصية.

وأمام عجز القطاع العام عن تلبية حاجات األفراد عن طريق أنواع هذه السكنات،  

كتقنية قانونية  يجارلجأت الدولة الجزائرية إلى اعتماد صيغة سكنية جديدة تعرف بالبيع باإل

 تتضمن كل من أحكام البيع واإليجار.

ولعل موضوع هذه الدراسة يكتسي أهمية كبيرة إال أنه لم يحض عقد البيع  

اإليجاري بنفس االهتمام الذي القته دراسة عقد البيع وعقد اإليجار بصفة منفصلة، مما 

 عقد.يؤدي إلى وجود نقص في الدراسات القانونية فيما يخص هذا ال

لهذا وبما أن الموضوع يحتاج إلى دراسة واسعة ومعمقة، وقع اختيار الباحثة عليه 

لضوء عليه وفق المستجدات بقصد تسليط امن خالل إظهار تفاصيل أكثر ألحكامه وذلك 

 قرب إلى الواقع كونه يجيب على معانات أفراد المجتمع.وأيضا من خالل أنه أالحديثة.

واجهها البحث كانت أوال في ندرة المراجع المتخصصة  ولعل أهم الصعوبات التي 

وثانيا في امتناع اإلدارة التي لها عالقة بهذا العقد في تقديم يد المساعدة في الحصول على 

 الوثائق والمصادر الضرورية بحجة عدم توفرها.   

 شكالية التالية:طرح اإلمن هنا تو

 ال الترقية العقارية الذي انتهجهفي مجما هو النظام القانوني لصيغة البيع اإليجاري  -

 المشرع الجزائري؟
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 وتمخضت أسئلة فرعية عن اإلشكالية الرئيسية تمثلت فيما يلي:

 ما المقصود بالبيع اإليجاري؟ -

 فيما تتمثل خصائصه؟  -

 ماهي طبيعته القانونية؟  -

 ؟ كيف يتكون هذا العقد -

 ماهي أحكامه؟ -

 هذا العقد؟ماهي اآلثار القانونية المترتبة عن  -

 التحليلي.والمنهج الوصفي  دااعتم تم لإلجابة على هذه اإلشكالية

إلى نظم  لصالتو م، تالقانونية نقاطه مختلف والوقوف على ولدراسة هذا الموضوع

 صلين:فخطة مقسمة إلى 

لبيع اإليجاري، الذي بدوره الفصل األول إلى األحكام العامة لعقد ا صيخصتم ت

 .سم ّإلى مبحثينق

عقد البيع اإليجاري وطبيعته القانونية، أما المبحث  هومتناول المبحث األول مف 

 الثاني أركان عقد البيع اإليجاري.

في المبحث األول  تعرضبحيث تم العقد البيع اإليجاري، تناوآلثار  الفصل الثانيو

مات المستأجر ، أما المبحث الثاني التزاإلى التزامات البائع المؤجر في عقد البيع اإليجاري

 المستفيد في عقد البيع اإليجاري.
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 ة:ـطــخـال

 األحكام العامة لعقد البيع اإليجاري. الفصل األول:

 مفهوم عقد البيع اإليجاري وطبيعته القانونية. المبحث األول:

 أركان عقد البيع اإليجاري. المبحث الثاني:

 آثار عقد البيع اإليجاري. الفصل الثاني:

 التزامات البائع المؤجر في عقد البيع اإليجاري. المبحث األول:

 التزامات المستأجر المستفيد في عقد البيع اإليجاري. المبحث الثاني:
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يعتبررعقد رربقع بيرراقع يحررأعكقل رربقلعررلأيقع بيرريهقع تررجقبدرر ق  ي ررأقع  أحرر ق

عالقتصررأبي فقو رريقيحيرراقبرريمقد رربيمقيدتبيرريمفقد رربقبيرراقيد رربق يحررأعفقيقرربقلب ق

ع  أنينيرر قلع يب رر قتعليررهقيررايمقع ع رربيمق  ررتقصررعيب قت بيرربقيي ييرر قي بيعترر ق

قعأليي(قيلثعق تتقوجقضب قلعلأن قلع يب  قع ثأنج(.

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق



 األحكام العامة لعقد البيع اإليجاري                                                     الفصل األول: 
 
 

2 
 

 ع اإليجاري وطبيعته القانونيةيفهوم عقد البم ول:المبحث األ

يمق القعن رر ق  رربقعدتبررفقع ي  ررأتق ررييقتععيررفقد رربقع بيرراقع يحررأعكقيلررا  قوعرريقع  ررأن

قع ي بهقعأليي(عتي يعق ييقدصأئص قل

د رربقيتعررأب قيرراقد رريبقلدررع قثررأعقحرربيق ررييق بيعترر قع  أنينيرر قلع ي بررهقيبأدتبررأع ق

قع ثأنج(

ق

 األول: مفهوم عقد البيع اإليجاريالمطلب 

ينرأ.قييراعقيرأقتر قعدتبي قع تععييأ قوييأقيدصقد بقع بيراقع يحرأعكقاريعتقو  رأقليققأن

قوعهقثأنج.قالصقعي قع دصأئصقع تجقييتأزقب أقوجقيعاتدقع تععضق  ي قوجقع يعهقعأليي

ق

 األول: تعريف عقد البيع اإليجاريالفرع  

 يحرأبقيع تعرعياقورجققعدتبرفقع ي ر قي  راعايق بيعر قيعلبر ققيعتبعقد بقع بيراقع يحرأعك

ق.تععيفقيي بق  

 

 عريف الفقهي لعقد البيع اإليجاريأوال: الت

قدعور ق يرربكق ير ق  ربقعدتبير قاععتقع ي  رأتقبعرحمقت بيربقع ي صريبقبرأ بياقع يحرأعك

ي قع يأ  قبن ريقيبلير قعرجتق عردصقادرعقبعربقوترع قع ع بقع اكقيتع بقو"قق: ع يبقاعبقل يبقلن

ق1يمقعنتيأد قب قوجقي أبيقديض".

بربيقوير قع يعرتعكقليارتححعقيتبربيقيقع راكق:"قع بيرابحنر قليأقعيضأمقعبريقارعيبقدعور 

قارأ قعألحرع قاأ قعألحع فقث قيتير قدبرتقلنر ق اعقليورتقع يارتححعقع يعرتعكقلأ قع ثيمقلحقالق

لكقيببر قيوأئر قخدرعققار قين رأقبربيمقلمقيت يريقلأيب قتيب قع عرجتقع يررحعقع يبيراقبيحرعبق

 ضأوجفقليقلن قيات ياقعال تيأظقبأ عجتقييتيبل فق اعقلبب قعغبت قوجقا ر فقي أبريقبوراقيببر ق

دبرفقلنر ق اعقتقليأقيتضيمقيثيقياعقعالتيأ ق جقيمقع ثيمقبعبقعاتنزعيقعألقاأ .يعيمقييقع يتب

ع ياررتححعقدررمقبورراققارر قعألحررع فقيحررهقدبيرر قعبقع عررجتقيرراقع تيررأظقع بررأئاقبأألقاررأ قع تررجق

                                                           
هي بالتمليك في الفقه اإلسالمي، تالبيع اإليجاري: دراسة قانونية مقارنة بأحكام اإليجار المنل يبقاعبقل يبفقق يبكق-1

ق.82فقص8002بععقع لتهقع  أنيني قفقع ي ب قع لبع فقيصعفقان ق



 األحكام العامة لعقد البيع اإليجاري                                                     الفصل األول: 
 
 

3 
 

 يأق لين أقلحع قليقلين أقتعييضقدرمقواراقع ع ربفقييثريقيراعقعالتيرأ ققبوع قلب أقليقبعض أ

ق1يايتقع بياقع يحأعك".

ع ع ربقع راكقيرربكققأنينرأق  رتقن ريقيبلير قع عرجتقق:"أقيععفقد بقع بياقع يحأعكقعنر لي

ق2ع يرحعقتب أئيأق  تقع ياتححعقبيحعبقبواقعألحع قعألديع ".

:"قعالتيأ قع اكقي ب قوير قييقع ي  ق  تقلمقع بياقع يحأعكقادعقيمقهوجق يمقايهقحأن

أير قتحأير قبرحمقيبيعر ق ر قورجقن عيأ  قع عجتقي يقع تعأقبق بياتححعقوجقصيع ق يحأعقييتع بق

ق3يب قع يحأع".

د بقيعبقغأ بأقدبتقين ييق:"بحن ع يحأعكقليأقاييعقدببقع ايبقتنأغيقدعفقد بقع بياق

وي أقدبرتقلن رأقد ربق يحرأعقيلمقع ي أبريقع راكقع تحأعي فقيينصق ال قيع لأخال قيعألح ز قي

قارأ فقيبواقبأ ت اي قييقعألحع قي لمقييحبقعع قي ععقلن قوجقن أي قع يحأعقيبوراقحييراقعأل

ق4وإمقع ياتححعقي تيظقبأ عجتقدبتقابييقع يبلي ".

:ققكع يحأعيع قلمقع بياققع بايقجقع بييقلبيبععيي قمقع تقيا قع تععييأ قوإبأ ضأو ق 

قبقيت قوجقصيع قعتيأ قيبححقوي قع  عوأمق  تقد بقع يحأعق يدييأقوي قد بقع بيافقييرأقيحعبر قق"

يدنبقعنت أتقياعقعألديعقيمقابعبقعألقاأ قيتيب قع يرأيقق.يظ عقع يعتعكقوجقصيع قع ياتححع

ق5ع ع ب".ق بعع تب أئيأقيبحثعقعحعجقيعيبق  تقيي ق

عارر قيرراعقع ييضرريهقي برر قدبررتقيرراعقع بيرراقيبررأ عحيهق  ررتقع عررعيع قع ارراليي قوررجقق

ييعظرهقع يارتححعققلمع ينت ي قبأ تيبي فقو يقا  قع ع بقع اكقيتي قوي قع  عوأمقدبرتق  ع يحأع

 يب قزينير قيعينر فق ترتق اعقيورتقب رأقحييعرأقورجقع ييعديربقع ي ربب قيصرفقبتقبواقعألحع قد

يلأمقيأقبواقيمقلحع قدبأع قدمقلقاأ قع رثيمفقييراعقع ع ربقلثرعقعارتعيأ  قورجقع ع بقبأن قبياق

ق6ع ع أعع قألحيقع المقيغيع ".

                                                           
فق8002بععقع حأيع قعألزععي ي فقع النبعي فشرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، ع اعيبفعيضأمقلبيقق-1

ق.95ص
ق

2- ghestin(J),Desche(B), traite de contrat sous la direction de ghestin(J), la vente, L.G.D.J,1990,p65 
3- La location vente est au sens strict…. «  le contrat qui entraine juridiquement le Transfert  
automatique de propriété du bien au locataire lors du paiements de dernier loyer ». schutz V. (R-N): 
location- vente, encyclopédie Dalloz, civil, III fev, 1999, N°13,p03. 

د البيع على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء وبصفة خاصة قضاء أحكام عقعقد البيع: اييعقدببقع ايبقتنأغيفق-4

 .05فقص8005ع  بع قعألي تقفقيلتب قع يوأتقع  أنيني فع  أيع فقمحكمة النقض المصرية، 
ي بيدأ قحأيع قع ليي فقببيمقبععقع نععفقالبيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى،  ف بايقج بععيي قلبيقع بيالق-5

ق.82فقص4522ع ليي فق
ق09/00يو أقأل ب قع نصيصقع يعب  قلقع  أنيمقعق قالوجيز في شرح عقد اإليجار قي القانون المدني،   فياليقع ي-6

ق.80فقصق8040قف(فقع  بع قعألي تقحايعق بنععقيبأ تيزيافقع حزعئع8000يأكقق41ع يرعخققجق
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يع يعرتعكقلنر ق:"قد ربقيتير قبي تضرأ قع برأئاقيعيأمقي يبقصغيعقلأيح قييي يبققأا ق

قليورتدبتقتححيعقع عجتقي يقع ع بق يب قيعين قي أبيقع ترزع قعألديرعقبربواقلحرع قبيعير فقورإاعق

ع ع بقيورجقييعديربيأقع ي ربب فقيب قع ياتححعقبحيياقع بوعأ قع يحأعي قع يات   قدبي ق يعيق

بوراققتنت يق  ي قع يبلي قبيمقلمقيلبفقببواقيبرأ  قلدرع قدنربقن أير قع ع ربفقليرأق اعقتدبرفقدرم

ق1عألٌقاأ قييااقد بقع يحأعقويليمقدبتقع ياتححعق دأب قي يقع ع بق  تقع يرحع".

 قبيمقع يررحعق:"قع ع بقع اكقيببلق يحأععقييت ق بععيقبحن  ليأقدعو قعألاتأاقي يبق ايم

اقع ياتححعقبأ عيمقع يرحع قي أبريقبوعر ق بربيقع يحرأعق صرأ ؤقع يررحعقيع ياتححعفق ي قينتي

يتع بقبأ تعقي قع ع أعي فقث قبعبق تيأ قاربعبقلريقلقارأ قعألحرع فقين برهق  رتقد ربقع يتيثيقوجقع 

بيرراقبرريمقع يعررتعكقيع يتع رربقبأ تعقيرر قع ع أعيرر فقوتنت رريقع يبليرر ق بيعررتعكقب يرر قبعرربيأقلررأمق

ق2".أييعتعيقأ عوجقع ع بقدبأع قدمقيرحعقيياتححعقلصب أقبأئع

:"قيريقعالتيرأ ق ربقع بيراقع يحرأعكع يبقاعبقع يبقتععييأق عقلد تق يبكقيوجقعألديع

ع اكقبييحب قياب قل بقع  عويمقعيئأقيعينأق ب رعفقعخدرعق ينتيراقبر قوترع قيعينر قورجقصريع ق

حب قع ينتيراقع عرجتق يحأعقوجقي أبيقيبأ  قبيعي قي بب فقث قيصيعقياعقعالتيأ قبيعأقيتيب قبيي

مقعغبتر قورجقع عرععتفقليقبيورأتقيأقبابعب ق ليقع يبرأ  قع يتير قدبي رأفقليقبرإدالع اكقوجقيب فق 

ق3.ع يأ  قبيدب قوجق أ  قعالتيأ قدبتقا  

ق

 إليجارييف القانوني لعقد البيع اثانيا: التعر 

 يحررأعكقوررجقنصرريصقع  ررأنيمقع يرربنجقنررأييقع يعررعهقع حزعئررعكقد رربقع بيرراقع رر قيت

ع يععهقلععبققلم ع تجقتبيمق121صعع  قبيقلعأعق  ي قو  قوجقع ي ع قعألديع قيمقنصقع يأب ق

4ياعقع ع ب.اقبأ ت اي قدبتقي ضيأتقل لأ قع ب
ق

                                                           
ع يبت تقد مفهوم البيع باإليجار قي ظل أنواع العقود األخرى، ة قانونية لتحديمقاربي يبقصغيعقلأيح فقيي يبققأا فقق-1

ق.21فقص8005يعقب فققفع بي جقلع تعقي قع ع أعي قع يعقاقيخوأ (قفقحأيع ققأصبكقيعبأح
فق8002بييعمقع ي بيدأ قع حأيعي فقبمقدلنيمفقع حزعئعفقعقد البيع في القانون المدني الجزائري، في يبق انيمق-2

ق.49ص
ق.85صقالمرجع السابق، ل يبقاعبقل يبفقبك يق-3
ع يتضيمقفق00/09ق قع يعبيقيع يتي ق  أنيمقعفق4509ابتيبعقق82ع يرعخقوجقق09/92ليعقق قيمقق121تنصقع يأب ق-4

 اعقلأمقثيمقع بياقيرحالقحأزق ببأئاقلمقيعتع قلمق":قيأقيبجقدبت41/09/8000فقع يرعخقوجق14فح.عقع عببقع  أنيمقع يبنج

قت قتابي قع عجتقع يبيا.قعكقييقيوأقدبتقبواقع ثيمقلب قي ييبلي ق  تقع يعتيليمقن يقع 

وإاعقلأمقع ثيمقيبواقلقاأ أفقحأزق بيتعأقبيمقلمقيتي أقدبتقلمقياتب جقع بأئاقحزتعقين قدبتقابييقع تعييضقوجق أ  قيأق اعق

ظعيفقعمقيديضقع تعييضقع يتي قدبي قيقاقوااقع بياقبابهقدب قعاتييأتقحيياقعألقاأ .قيياقا  قيحيزق ب أصجقتبعأق ب

ق.422يو أق بي ع قع ثأني قيمقع يأب ق
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ع تععياقع يعناجق  قي  قبتععيفقع بياقع يحأعكقبيقلعرأعق  ير قورجقبعرضقعأليعيرعقليأق

 locationلكقع بيراقع يحرأعكقيل يأنرأققlocationventeيلأمقا ر قبيصر ب أ قيدتبير :ق

accession ق21/4182فقيع يعارري قعقرر ق42221عأليررعقلكقع يحررأعقع يلاررهق بيبليرر وجق

ل رررب قد ررربقع يحرررأعقق4522  أنيمقبأ نارررب قع يعررربي.قليرررأق4522يرررمقع يعاررري قق12يع يرررأب ق

 ع يلاهق بيبلي قع ع أعي قع يدصص ق بالمقليق يزعي  قي ن قيأ.

  اعقع ع بفقيوجقاع قع يق قيي ييأق ع ربقع بيراقبأ يحرأعفقي لرمقبعرليققتععييأيلد تق

قعالنتيرأهغيعقيبأععفقوإاعقلأمقع ع بقي تيكقدبتقع يييزع قع ثالث :قيدبقبأ بياقبعبقع تيأيضفق

ليأقوجق أ ر ققفبي أبيفقبواقع يات  أ ق تتقيزعي  ق  قع ديأعقو يقد بق يحأعقيلاهق بيبلي 

ق2يقد بقبياقبأ يحأعق اعقلأمقيععبعقدبتقد أع.عنعبع قيا قع عنأصعقو 

د بقع بياقع يحأعكقع اكقيبع قوجق  أعقع تعقي قع ع أعي قوبر قيت رع قع يعرعهقدمقليأق

وررجقق42/04/4550ع يرررعخقوررجقق50/19ق القبصرربيعقع يعارري قع تنييرراكقعقرر قع حزعئررعكق رر 

ق.يأبت قع اأبع 

يحرأعكق ر قتلرمقبقي ر قيييارع قوبر قي لمقيعأ ح قياعقع يعاري قع تنييراكق ع ربقع بيراقع 

ق3.يت ع قياعقعألديعق أل لأ قع تيصيبي قع ينظي ق  اعقع ع ب

وجقيأبت قع ثأني قق04/409ق قع تنيياكقعق  ا  ققأ قع يععهقع حزعئعكقبإصبععقع يعاي

ع اكقي ببقععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قوجق  رأعقع بيراقبأ يحرأعقيليييرأ ق

تععفقد بقع بياقع يحأعكقدبتقلنر قصريغ قد بير ق يعقعر قيأبير قتاريؤقبأ  صرييقع تجقا  فق

دبتقيالمقبعبق قعععقعرععئ قبيبلير قتأير قيعن ضرأتقيرب قع يحرأعقع ي ربب قورجق  رأعقيلتريهق

ق.و يقبا  ق عي  قيمق ع قعلتاأهقع يبلي قع ع أعي 

                                                                                                                                                                                     

ألقاأ قيعتبعقلن قتيب قع عجتقع يبياقيمقيي قع بيا.قيتاعكقل لأ ققع ي عع قع ثالث قع اأب  ق تتقي اعقيوتقع يعتعكقحيياقع
ق."ي يقلد تقع يتعأقبعمق ببياقصي قع يحأع

1 - enyclopédie Dalloz, ouvrage précédente, p01. 
2- Malourie, phillipe, contrats spéciaux, CUJAS,14ed, 2001-2002, p 504-505. 

ع اكقي ببقععي قيليييأ قبياققف42/04/4550ع يرعخقوجققف50/19ع يعاي قع تنيياكقعق قتنصقع يأب قع اأبع قيمقق-3

قي يحأعيأيالعأل قع النج قع اتعيأي قاع  ق  قيععي  قبأ يحأعف قيبيع أ قيع ي نجفقف قع تحأعك قعالاتعيأي قاع  قعأليال  بيا

ق  قيم ق بتابيب ققأبي قيبتيييي قع ع أعك قيع تاييع قع تعقي  قبيعييم قلنحزت أ قع تج قبتييييقيغيعيأ قلي قع عأي  قع دزين  اأبأ 

:"قد بقدبتقيأقيبجق49/04/4550فوجق02فقع حعيب قع عايي فقع عبب4558ضييمقين أقيع يابي قبعبقع عقللتيبعققان قي

يحب قبييعمقع تعقي قيع تاييعقع ع أعكقبأدتبأع قع يأ  قع يرحعقلمقي ييقيبلأقد أعيأقاعقياقبإليحأعقييقع ع بقع اكقيبتز قبيع ب

عاتعيأيقالنجقألكقيعتعكق ثعقوتع قت ببقبأتيأ قيعتع قي اهقع عليقع عايجقييدضاق حععتع قع تاحييقيع ع أعق

يأ  قع ع أعق تعقي قيع تاييعقع ع أعكقبصيت قتع قع يتي قدبي أفقي تيظقبييعمقعع ييع تنظي قع يعيييقب يأقيداليققيو أق بتععيا

قوجقيحأيقعألدبأتق قبأ ياتححعيمقالقاييأ قع ياتححعقع يعتعكقوي تيظقبليقعال تزعيأ قع يعتب   قليأ بليق  يق قيع تزعيأت 

ق."ع يعتعل 
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أنينجقينتحرأقييأقيال ظقدبتقياعقع نصقلن قالقيععفقد بقع بياقع يحأعكقلتصرعفققر

خثررأعققأنينيرر قيعينرر فقبرريقيععورر قلصرريغ ققأنينيرر قيررمقصرري قعررععتقع ياررألمقع ينحررز قبررحييعيق

ق.1ديييي 

  رأعقع تعقير قع ع أعير قدبرتقلنر :"ق بقع بياقع يحأعكقع راكقيبرع قورجقع قأتععييين تعحق

مقبصريت ق قبأئاقياقع ياتييبقيرمقع يارلتد بقيتي قبي تضأ قع يتعأييقوجقع تعقي قع ع أعي قبصي

تتريعوعقوير قع عرعي قع  أئير قدبرتقبيراقيارلمقينحرزقورجقع  رأعقع راكققلميعتعكقع اكقيحهق

ي بب قع  أنيمقدبتقلمقيبتز قع ياتييبقببواقع ثيمقدبتقلقاأ قع عي قداليقيب قيعينر فقب ير ق

تنت يق  ي قيبلي قع يالمقي يقع ع بقبيحعبقتاربيبقلأور قعألٌقارأ فقيورجق أ ر قتدبير قليقترحدع ق

قبواقعألقاأ قييااقع ع بفقييليمقدبي ق دأب قع يالمق  تقع يتعأييقوجقع تعقي قع ع أعي .قدم

قييأقييقثأب قعن قدبتقعدتالفقع تععييأ قوإمقع حيأهقي اقدبتقدصأئص .

 لثاني: خصائص عقد البيع اإليجاريالفرع ا

ق:يجيتييزقياعقع ع بقبيحييد قيمقع دصأئصق

 أوال: عقد ملزم لجانبين

قعقدبتقيحر قع تبرأبيقبي تضرتقعالتيرأ يليمقوي قليق عفقيبتزيأقعتحأ قعخدقييقع اك

فقألن قبيحرعبقعنع رأب قينعرلقع تزعيرأ قورجقاير قع برأئاقع يررحعقيلدرع قورجقاير ق2ع  أئ قبين يأ

وييررر قيبترررز قع برررأئاقع يررررحعقبيضررراقع عررريمقع يررررحع قت ررر قتصرررعفقق3.ع يعرررتعكقع يارررتححع

يرمقع غيرعفقبينيرأقأقيأبئرأفقبيمقلكقتعرعضقصرأبعقينر قليقع ياتححعقيييلن قعالنتيأهقب قعنتيأد

جقع ي أبرريقبرربواقع يحررأعقع ي ررببقوررجقع ع رربقيورر قعألقاررأ قع بيعيرر قع يتيرر قيبتررز قع ياررتححعقورر

ق4دبي أ

 ثانيا: عقد يرد على عقار

يرمقع يعاري قع تنييراكقق02ع يرأب ققيرأقتبينر ي يقياعقع ع بقيعبقبعئيأقدبرتقد رأعقييراعق

 04/409.5عق 

                                                           
ععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قوجقع ي ببق ق18/20/4800ع يرعخقوجقق04/409ع يعاي قع تن ياكقعق قق-1

ق.85/02/8004فقع يرعد قوجق12ع ان قق89  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  فقج.عقع عبب
قيع يتي فقع يتضيمقع  أنيمقع يبنجفقاب قالع .ع يعبيقق8000يأكق41ع يرعخقوجقق00/09قأنيمقعق قق-2
بععقييي ق ب بأد قالواضح في عقد البيع: دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية،  يعي فاجقييافقزعيي ق ق-3

ق.49فقص8048يع نععقيع تيزيافقع حزعئعف
ق.402فص8000فحأيع قتيزكقيزيفق09 يبييقنيعع فقد بقع بياقبأ يحأعفيحب قع بأ  فقع عببقق-4
صقدبتقيأقيبج:"قت ب قيا قع  لأ قدبتقع ياألمقع تجقتنف81/04/8004ع يرعخقوجق409/ق04ق ق يعاي قع تنيياكقععق-5

ع ينحز قيمقييزعني قع بي  قليقع حيأدأ قع ي بي قيو أق يعأييعقع ياأ  قيع عوأيي قع ي بب قابيأقيليضأق  بقدب  قيا قع يأب ق
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ق

 ثالثا: عقد شكلي

 مقع عررليقيرريقع  عي رر قع تررجق ررببيأقع يعررعهق بتعبيررعقدررمقع ععب قبأ ناررب ق بتصررعوأ ق

فقيحرهقلمقيلريمق وععغر قورجقارنبقعاريجقيا ر قيرمق1ع علبي ق ليمقياعقع ع بقيعبقدبتقد رأع

كقيتضرريمقي رري قبإدرربعبقع اررنبقع عارريجقع رراقديررييجدرراليق حرريتقع يتعأقرربيمق  ررتقييظررفق

ق.2يمق . .جق4يلععق182ع يأب ققأل لأ يا  قت بي أقق ي بيهع تصعفقوجقع عليقع

ق409.3-04قيمقع يعاي ق40ليأقحأتقع تحليبقبن يقدأصقبييحهق قيق

ق

 رابعا: عقد من عقود التصرف

ورجقن رأ قعارتعيأيقع عرجتقوببيأ ر قعمقيتصرعفقورجقيبلر قبحييراقق مقياعقع ع بقيربدي

ع  ييريققييتأزقد بقع بياقع يحأعكقبأأليبق.قيليضأ4لنيعهقع تصعفقايعتقلأمقيأبيأقليققأنينيأ

 ب رأق بيرأب قارن قييراعقق89دال ر قيراعقع يحرأعققبريقلمقين برهقبيعرأييجقيرب قيمقع اكقياعكق

يرمقد ريبقع تصرعفق.قييتعترهقدبرتقيراعقع ع ربق02/1205ع يعاري قع تنييراكقعقر ققع ثأنير قيرم

بأدتبرأعقيراعقفقلأيبر كقيجقليبي قعأليبي قع يعحهقتيعوعيأقوجقد بقع بياقع يحأعع نتأئجقعختي :ق

ق.بع بقع بياقأي تعنقع يحأعديعقعأل

                                                                                                                                                                                     

يصأعقنص أقليأقيبج:"قت ب قيا قق41/04/8001ع يرعخقوجقق01/09يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق09بييحهقع يأب ق

أل لأ قدبتقع ياألمقع ينحز قبيعا  قييزعني قع بي  قليقع حيأدأ قع ي بي قليقبيعا  قيصأبعقبنلي قليقتيييال قع
قلدع ..."

فقع نظعي قع عأي ق ال تزعيأ ق2ع  بع ي يبقصبعكقاعبكفقع يعضؤقوجقععحقع  أنيمقع يبنجقع حزعئعكفقع حزتقعألييفقق-1

ق.22فقص8002 فقبععقع  ب فقع حزعئعفييصأبعقعخ تزع فقع ع بقيع ععب قع ينيعب
دبتقيأقيبج:"قزيأب ققفقع يتضيمقع  أنيمقع يبنج41/09/8000فقع يرعخقوجق00-09يمققأنيمقق4يلععق182ع يأب ققتنصق-2

دمقع ع يبقع تجقيحيعقع  أنيمقبإدضأد أق  تقعليقعايجفقيحهقت  ق أئب قع ب المفقت عيعقع ع يبقع تجقيتضيمقن يق
ينحبقلا  قعمقع يععهقع حزعئعكقنصقوجقع يأب قع ثأني قيمقع يعاي قدبتقيأقيبج:"قع بياق ...".يبلي قد أعقليق  ي قد أعي
قييقدبتقيالم...وجق ي أعقد بقيلتيه"بأ يحأعقصيغ قتايؤقبأ  ص

فقع ي ببق عععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيق81/02/8004ع يرعخقوجقق04/409يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق40نصقع يأب قق-3

لدال ق ب قق44دبتقيأقيبج:"قي ععقد بقع بياقبأ يحأعقع ياليعقوجقع يأب قديييي قوجق  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  ق

قييث ق..."يلتهقع 
فقع يحببقع ثأنجفق:قع بياقيع ي أيض دببقع عزع قع ان يعكفقع ياي قوجقععحقع  أنيمقع يبنج:قع ع يبقع تجقت اقدبتقع يبلي -4

ع حزتقع دأيسفقع  بع قع ثأ ث قعضأفقوجق يععي أقيأقحبقدبتقع  بع قعألي تقيمقو  قيقضأتفقينعيعع قع  ببجقع   يقي فق

ق.82فقص8002بيعي فق بنأمفق
ع ي ببققف409-04فقع يعبيقيع يتي ق يعاي قع تنيياكق8002نيويبعقق08ع يرعخقوجقق120-02ع يعاي قع تنيياكقعق قق-5

ال قلدع قوجق  أعقع بياقبأ يحأعفقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قليقيصأبعقبنلي قليقتيييقعععتيييأ ق ععي قيل

ق.01/44/8002فقع يرعد قوجق25ع حعيب قع عايي قدببق
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ورجقارن قورالقيلريمقنأوراعقق48بأدتبأعقد بقع بيراقع يحرأعكق ييريقع يرب قتيري قيليضأقق

يررمقعأليررعقق40ييعح رر قع غيررعفق القبعرربق عرر أع قوررجقع ي أوظرر قع ع أعيرر ق ب ررأق ررنصقع يررأب ق

ق09/02.1

ق

 خامسا: عقد من العقود المركبة

بيررراقعدتب ررر ق يحررأعقييي صرربقب رررا قع دأصررري قلن ررأقدبرررأع قدرررمقيررزيجقبررريمقد ررربيمق

يورأتقورجقع ييبر قعألي رتق ر قعرليق يحرأعقيرت ققفوحصب  قد بعقيع بعقيييقد بقع بياقع يحأعك

ت بر قييرمقحأنرهقادرعقق.يينت جقبيعرأق  ي قع يبلي قدأ ص يتنت يقع ياتححعقبأألقاأ قع بيعي ق

نزعهقيثيعقبعحمقد بقع بيراققيحيبق أ  فوجق2يعأقع يحأعقع بياقيل لأ قياعقع ع بقليقيمققدبت

ق3ت ب قل لأ قع بيا.قع يحأعك

ق

 وزمنيسادسا: عقد فوري 

ديعقيمقع تزعيأ قي  ري فقعتب قياعقعأل دأص ق ع بقع بياقع يحأعكقييأقي مقع  بيع قع

جقيرمقع رثيمقيبترز قب ي قلمقع ياتححعقع ياتييبقيبتز قببواقع بوع قعألي رتقيرمقعألحرع فقيع برأق

يع ترزع قع برأئاقبن ريقع يبلير قالقيرت ق القبعربققليقلقاأ ق اهقع يب قع يتي قدبي رأ.ببوع قدبتقع

ترت قوريعققعألقاأ قيمقع ثيمقع يتير قدبير فقغيرعقلمقبرأقجقع  تزعيرأ ليققيأ قياعقعألديعقببواق

 بعع قع ع ب.ق اعقوع بقع بياقع يحأعكقيحياقبيمقدأصي قد بقع بياقبلينر قد ربقوريعكقورجقتنييراق

ق4.بعضقعال تزعيأ قيد بقع يحأعقبلين قد بقزينجقوجقتنيياقع بعضقعخدع

 سابعا: عقد إذعان

يععفقد بقع ادأمقبحن قع ع بقع اكقييبجقل بقع يتعأقبيمقععي  قدبتقع يتعأقبقعخدرعق

 5يع اكق يسق  ق القعوضقع ع بقليققبي  قبيمق يلأني قينأقع قععي  .

                                                           
فقيتضيمق دبعبقياؤقعألععضجقع عأ قيتحايسقع احيقع ع أعكقع صأبعق4509نيويبعقق48ع يرعخقوجقق02-09عأليعقعق ق-1

ق.4509نيويبعقق42فقيرعخقوجق58وجقج.قعفقدببق
 ععبجقفقع نظعي قع عأي ق ال تزعييي . .جفقع حزتقعألييفقع  بع قع ثأ ث فقبييعمقع ي بيدأ قعقأ  أجبق-2

ق.92فقص8002ع حأيعي فع حزعئعف
ع أب قيأاتعفقتدصصققأنيمقد أعكفقحأيع ق نييق دبفقوتي  فقد بقع بياققجقيحأيقع تعقي قع ع أعي فقيالع قق-3

ق.80فقص8049-8042بحأي ف
ق.10فقص8042زنيعأ  أيسفقع بياقبأ يحأعفقبييعمقع ي بيدأ قع حأيعي فقع حزعئعفق-4
ق.28فقص8042ييو ق بنععفقع حزعئعقرية العامة للعقد،االلتزامات: النظدبجقويال جفقق-5
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 مقيررا قع ارري ع قع تررجقتلرريمقأل رربقع يتعأقرربيمقدبررتقع  ررعفقعخدررعقتعحرراقدررأب ق  ررتق

ع تلأعقوعبرجقليققرأنينجق بارباقيع دربيأ فقييرمقعأليثبر قدبرتقا ر قع تلرأعقبعرضقع عرعلأ ق

ق1.أتقيع غأز بدبيأ قع ضعيعي ق بيحتياقلدبي قع ييأ قيع ل عب

ليررأقبأ ناررب ق ع رربقع بيرراقع يحررأعكقونحررب قيتضرريمق عوررأققييررأقيارريتقع يتع رربقبأ تعقيرر ق

ع ع أعير فقييرراعقعألديررعقي ري قبت بيرربقعررعي قع ع ربقوررجقي برريهقنيرياحجقدبررتقعمقتلرريمقيررا ق

ع عررعي قغيررعققأببرر ق بينأقعرر قوي ررأفقي عوررأقلدررعقيارريتقع ياررتححعقع ياررتييبقيع رراكقييبرر ق

قدبتقععي قع ع بقليقعوض أقبيمق يلأني قتعبيب أقليقينأقعت أ.قصال ي قع ييعو  

ق

 ع المسبق وانتقال الملكية المؤجلثامنا: عقد فيه االنتفا

ع  صرربقيررمقيررا قع دأصرري قيرريقعنرر قي أبرريقبورراقلقاررأ قعرر عي قتيثرريقثيررمقبيرراقع ياررلمق

 .1202-02بيأب قع ثأني قيمقع يعاي قع تنيياكقعق ق ب أ 

تأاررع قيررمقع  ررعععقيتيثرريقيررمقح رر قلدررع قبرربيقع نتيررأهقيررمقع ياررلمق اررهقع يررأب قع 

ق.ع يتضيمقنيياجقد بقع بياقبأ يحأعقف8002ع يرعخقوجق

 أ ر قواراقد ربقع بيراقبأ يحرأعقباربهق دراليقع يارتييبقبأ تزعيأتر فقالقيارتعحاقليأقوجق

يثريقبربيقع نتيرأهفقوأ يحرأعقعألقاأ قع ع عي قع يابب قيمقثيمقع يالمقألن أقوجقيا قع  أ ر قت

ق3وجقياعقع ع بقييق حععتقت نجق ت  ي قلثعققأنينجقيييقن يقيبلي قع عجتقي يقع ع ب.

ق.يمقليقيا قع دصأئصقت عحق علأ ي قت بيبقع  بيع قع  أنيني ق ع بقع بياقع يحأعك

 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد البيع اإليجاري

قبب رأقفققرأنينجقيو  رجفقيالقبربقع  أنيني ق  اعقع ع بقيرمقدراليقتلييرع  بيع قتبعسقينأق

ق.كقدمقغيع قيمقع ع يبقع يعأب  ق  يمقتيييزقد بقع بياقع يحأع

                                                           
يصأبعقع  تزع قوجقفق قجفقع  بع قع ععبافقبييعمقع ي بيدأ قع حأيعي فقالنظرية العامة إللتزام، دبجقدبجقابييأمفقق-1

ق.80فصق8000ع حزعئعفق
ع ي ببق ععي قيليييأ قق-04عق قع يعبيقيع يتي ق بيعاي قع تنيياكق120-02ع يعاي قع تنيياكقعق قيمقق08تنصقع يأب قق-2

دبتقيأقيبج:"قيحهقعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قليقيصأبعقبنلي قليقتيييال قعدع قوجق  أعقع بياقبأ يحأعق

قان قق89ياببقع ياتييبقيبب قثيمقع يالمقوجقليقع  أال قبعبقدص قع بوع قعألي تقدبتقيب قوتع قالقتتحأيزققلم

ق."لقاأ قتبيمقع يبب قع يعحهقبوع قع عيأقييزد قدبتقع يب قع يتي قدبي أقيت قتابيبقع يرحيقيو 
فق24فقان ق21ع يتضيمقنياجقد بقع بياقبأ يحأعفقج.عفقع عببقق8004يينييق81فقيعبيققعععق8002يأييقق02يمققعععقع يرعخقوجقق05ع يأب قق-3

ق.8002يي ييقق02بتأعياق
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 المشابهة له البيع عقودعقد البيع اإليجار عن غيره من  زيالفرع األول: تمي

يتعأب قد بقع بيراقع يحرأعكقيراقبعرضقع ع ريبقعالئتيأنير قييراعقيرأقيحعبنرأقن ري قبرإبععزق

ققق.ليح قع تعأب قيع دتالفقيا  قيمقداليقع تيييزقبيمقد بقع بياقع يحأعكققييا قع ع يب

ق

 يع اإليجاري عن عقد البيع البسيطز عقد البيأوال: تمي

لمقد ربقع بيراقيعرب قد ربقع بيراققتبريمق.يرمق ق قجق194يمقدراليقت بيريقو ري قع يرأب ق

ع يحأعكقوجقلمقلبي يرأقيعترهقع تزعيرأ قيتبأب ر قورجقاير قع يتعأقربيمقب ير قيبترز قع يعرتعكق

ق1ببواقثيمقن بكقي أبيقع تزع قع بأئاقن يقيبلي قع عجتقع يبياق  تقع يعتعك.

بأ ضأو ق  رتقا ر قنحربقلمقلالييرأقيرمقد ريبقع يعأيضر ق اقي صريقلريقيتعأقربقدبرتق

ق2يأقيع ي .قي أبي

قييدتبيأمقوجقلم:

ليأقد بقع بياقع تأ قيعتهقع تزعيأ قيت أبب فقويبتز قع بأئاقبن يقيبلي قع عجتقع يبيافق -

وررجقد رربقع بيرراقع يحررأعكقبرربواقلقاررأ قتلرريمقبرربالق إليحررأعق يررب ققيبتررز قع يعررتعك

 ان .ق89ي بب قوتصيق  تق

 

 ررأب ق ععب قع بررأئاقيرراقد رربقع بيرراقيعرربقيررمقع ع رريبقع عضررأئي فق اقيليررجقالنع ررأب قت -

.قدبتقدالفقد بقع بياقع يحأعكقيعربقد ربعقعارييأق3ع يعتعكق تتقينع بقص ي أ

 اقالقيليجقالنع أب قيحيبقع تععضرجقبريقالقبربقيرمق وععغر قورجقعرليقعاريجقيو رأق

 409.4-04يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق40 بنيياجقع ي ببققأنينأقوجقع يأب ق

 مقيبلي قع عجتقع يبياقتنت يق  تقع يعرتعكقورجقد ربقع بيراقوريعقعنع رأب قيترتقلرأمق -

ي يقعال ترزع قعريئأقيعينرأقبنيدر قليرأق اعقلرأمقع يبيراقد رأععقورالقتنت ريقيبليتر ق  رتق

 ع يعتعكق القبعبقع ع ققجقيصب  قع ع عقع ع أعك.

                                                           
ع يبت تقع بي جق ييققنوني والشرعي والميداني،اقمن الجانب ال اإليجاري البيعع تيحأنجقزي يد قيبمقدأعيعقصبي  فق-1

ق.88فقص8002ع تعقي قع ع أعي قع يعقاقيعخوأ فقيعقب فقع حزعئعف
ينعيعع قع  ببجقاإليجار )دراسة مقارنة(،  –التأمين ) الضمان(  -: عقد البيعالمسماةالعقود ي يبق امققأا فقق-2

ق.85فقص8000ع   يقي فقبيعي فق بنأمف
فقع حزتقع ععبافقع  بع قع ععبع فبييعمقع ي بيدأ قالوجيز في شرح القانون المدني الجزائريدبييقل يبق امققبعب فقق-3

ق.ق44فقص8009دلنيمفع حزعئعفقع حأيعي فقبم
ق.اب قالع فقق409-04ع يعاي قع تنيياكقعق فق-4
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ححعقع يعرتعكقورالقتنت ريقع يبلير قيبأعرع فق اقيلريمق بيارتليأقوجقع بياقع يحرأعكقق -

أئ ق حيياقعألقارأ قليرمقتنت ريقبأ عجتقي يقع تعأقبق  تق يمقعاتيقو  قعالنتيأه  ق

 1  ي قيبلي قع يحأع.

 

 الوعد بالبيععن  تمييز عقد البيع اإليجاري ثانيا:

قيرريقيررمق . .جقق04ع يررأب قبييحررهق  رربقدررعفقع يعررعهقع حزعئررعكقع يدرربقبأ ع رربق

عالتيأ قع اكقيعبق  قلالقع يتعأقبيمقليقل بييأقبإبعع قد بقيعيمقوجقع يات بيققالقيليمق ر قلثرعق

 .ق2 الق اعقدين قحيياقع ياأئيقع حييعي ق بع ب

ييمقداليقياعقع تععيرفقتارتنتجقن رأ قع تعرأب قبينر قيبريمقع بيراقع يحرأعكقورجقلمقلريق -

يليضررأقلمققف  ررأقدينيررأع ييدرريبق رر قيع ياررتححعقع يعررتعكق رر قعدصررجقو رر قي رريسق

دبعرحن قورجقا ر ق لأق بعجتقي يقع يدربقدراليقيرب قع يع يعدبقوجقع يدبقبأ بياقيظيقيأ

قعحمقع بأئاقع ياتححعقوجقع بياقع يحأعك.

نت ريق  رتقع ييدريبق ر قبيحرعبقت مقع يبلي قوجقع يدربقبرأ بياقليأقن أ قعالدتالفقبين يأ:ق -

 يرب قبيمقلمقيبرربكق اعقعن ضر قيرا قع بربعتقعغبتر قورجقع عرععتقدراليقيررب قع يدربفقليرأق

لا  قع ييديبق  ق   قورجقع يدربققبريقعن ضرأتقيرا قع يرب فقورإمققعغبت قوجقا  فقليق اع

ع يدبقيا  قييعتبعقلحن ق ر قيلرمقيالقيلريمق بييدريبق ر قلكق ر قورجقييعح ر قع يعدربق

ق3ع اكقيصبؤق ععقوجقع تصعفقوجقع عجتقبغيعقياري ي قدبي قتحأ قلكقعدص.

يراقع يحرأعكقورإمقع يارتححعقيبرز قبربواقعألقارأ قدراليقيرا قع يرب قع ي ربب قليأقوجقع ب -

 تيررأ قع بيرراقليررأق اعقعيتنرراقليقتدبررفقيرراعقعألديررعقدررمقع رربواقوارراقع ع رربقيرراقع تيررأظق

لكقدب ق تيأ قع بيراقع ن رأئجقيغيعيرأققفع يرحعقببعضقعألقاأ قلتعييضق  قدمقع ياا

ق4 بياقدمقع بياقع يحأعك.يمقع ن أ قعألدع قع تجقيدتبفقوي أقع يدبقبأ

 لبيع اإليجاري عن البيع بالعربونز عقد ايثالثا: تمي

 مقع بياقبرأ ععبيمقبرأ عغ قيرمقتبعي ر قبريمقع نرأسق القلنر قيعربقد ربعقغيرعقياريتق

ينظ قبأ ععفقو  قب ي ق  قيلمق  أقع ع بقتلييفقبقي قيرمقدراليقلنر قليريقحرزتق

 ب ررأقيررمقع ررثيمقل ق رر قع عرربييلقي لررمقع يعررعهقع حزعئررعكقترربعع قا رر قع يررعع ق

                                                           
ق.82-89ي يبق امققأا فقنيسقع يعحافقصق-1
ق.اب قالع  أنيمقع يبنجفع يعبيقيع يتي فقع يتضيمقع ق8000يأكقق41جقفقع يرعخقو00/09قأنيمقعق قيمقق04 ق-2
ق.18ي يبق انيمفقع يعحاقع اأب فقصق-3
ق.400،409ع يعحاقع اأب فقصالوسيط في شرح الق.م.د، البيع والمقايضة، دببقع عزع قل يبقع ان يعكفقق-4
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ع عربييققليالق ر ققيتضؤقعمقع يععهقحعيفقيلععقيمق . .جق08ع يأب ققأل لأ 

  بعبييقياقينؤق عي قعالتيأ ق أل ععفقدمقحعب قحزتعقيمقع ثيم.

و يقيببر قيبوعر قييععفقع بياقبأ ععبيمقبحن قصيع قدأص قيمقصيعقع تععضجق -

ع بقع يتعأقبيمق بيتعأقبقعخدعقيق قع تعأقبقلكقلنر قيربواققبريقدرب قع تنييرافقيبوراق

ق1.يتعأقبيمع ععبيمقي يبقثبي قديأعقع عبييق ليقيمقع 

لمقد ربقع بيراقق410-02يبأ عحيهق  تقع يأب قع ثأني قيرمقع يعاري قع تن يراكقعقر ق -

ع تررجقيبتررز قع يعررتعكق%40ع يحررأعكقيعررب قع بيرراقبررأ ععبيمقوررجقلرريمقلمقناررب ق

حررزتعقيررمقع ررثيمقيت برر قدبي ررأقنيررسقل لررأ قع ععبرريمققع ياررتححعقبرربوع أققتيثرري

اقع يررحع(فقل ر قلع برأئب ي قيا قع نارب قتررييق  رتقع يتع ربقبأ تعقير قع ع أعير ق

ع يارررتييبقلقع يعرررتعكقع يارررتححع(قدرررمق تيرررأ قد ررربقع بيررراقق بعررربييق اعقيرررأقدررربي

ع يحأعكفقيييقلا  قوجق أ  قيأ اعقت أدسقدمقبواقبعضقعألقاأ قييااقع ع ربق

 بأ ناب قعألي ي قلتعييضقدمقع ياا.يظقع يتع بقبأ تعقي قع ع أعي قيي ت

يحررأعكقالقيمقع بررأئاقع يرررحعقوررجقد رربقع بيرراقع بين يررأقوررجقلررقعالدررتالفيييلررمقق -

ييلن قع تععحاقدمق تيأ قع ع بقليقبيع ق عدصقادعفقليأقبأ ناب ق ببأئاقبرأ ععبيمق

يتعتررهقدررمقع عرربييقلكقييلنرر قع عرربييقعررعي  قلمقيررعبقع ععبرريمقييثبرر قي رريق رر ق

 2.لثع

 

 لبيع اإليجاري عن البيع بالتقسيطز عقد ايرابعا: تمي

ع نريهقيرمقع ع ربقع يتيثريقورجققيراعقيرمق . .جقدبرتق121  بقنص قدبير قع يرأب ق -

ويمقحأنهقع ي  قوإمقع بياقبأ ت اي قيععفقبحن قليقعتيأ قيت قبريمق3ع بياقبأ ت اي .

ع بررأئاقيع يعررتعكقييبتررز قويرر قيرراعقعألديررعقبرربواقع ررثيمقع يتيرر قدبيرر قبصرريع ق

ي ا  فقدبتقلمقتليمقعألقارأ قيتارأيي فقيورجقاحرأيقيعينر فقييعرتع قبييحبر ق

 يعرتعكقيورأتقعقيييع بأئاقدبتقع يعتعكقلمقيليمقع بياقيعب أقدبتقعع قيعقفق

 4بأألقاأ قحييع أقوجقع ييعديبقع يتي قدبي أ.

يعب قد بقع بياقع يحأعكقألمقلبي يأقيعتهقع تزعيأ قيت أبب قوجقاي قع يعرتعكقي -

ب ي قيبتز قليقيمقع يعتعكقوجقد بقع بيراقبأ ت اري قيلرا  قع يعرتعكقورجقد ربق

                                                           
بععقييي ق ب بأد قيع نععقيع تيزيافقااللتزام في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة،  أحكامبب أجقع ععبجفق-1

ق.12فقص8048
ق.402ع يعحاقع اأب فقص يبييقنيعع فقق-2
ق.اب قالع فقع يتضيمقع  . .جفق41/09/8000فقع يرعخقوجق09-00 .قعق قق-3
ق.405 يبكقل يبقاعبقل يبفع يعحاقع اأب فصقق-4
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 رريمقبتارربيبقعألقاررأ قع يتيرر قدبي ررأقوررجقعخحررأيقع ي رربب ق  ررتقع بيرراقع يحررأعكق

 يأتقثيمقع عجتقع يبيا.يعات

 قع عرع قع يعقرفقيع يتيثريقورجقيورأتقع ع بيمقيتيعو قعنع أب قدبرتقت  رقيلمقلالق -

أقوررجقيقوررجقع ييعررأبقع ي ررببفقليقيوأئرر قبأألقاررأ قحييعررع يعررتعكقبررأ ثيمقع يرحرر

ع ييعديبقع يتي قدبي أفقييتتق  قيت   قياعقع عع قحأزق ليقيرمقع برأئاقورجقد ربق

ب بهقوااقع ع بقيعاتعبعبقع عجتقي يقع تعأقربقيراقع ب رأتقدبرتقع بياقع يحأعكق

 .حزتقيمقع ثيمقدبتقابييقع تعييض

ييدتبيأمقوجقلمقيبلي قع عجتقع يبياقتنت يقوجقع بيراقبأ ت اري ق بيعرتعكقبيحرعبقق -

لأيريقع رثيمقدبرتقدرالفقق بعع قع ع بقدبتقع عغ قيمقدب ققيرأ قع يعرتعكقبتاربيب

 ئاقيأ لأق بيبياق  تقغأي قن أي قيب قع ع ب.قع يحأعكقيظيقع بأع بياق

يع يبلي قتنت يقيمقع بأئاق  تقع يعرتعكقورجقد ربقع بيراقبأ ت اري قبرحثعقعحعرجقلكق

 بعرجتقع يبيراقيثيععتر قينراقيقر ق برعع قع ع ربقيترتق ر ققيصيعقيأ لألمقع يعتعكق

قيديقبأ تزعي قع يتيثيقوجقبواقعألقاأ .

 قع عجتقع يبياقالقتنت ريقيرمقع برأئاقع يررحعقليأقوجقد بقع بياقع يحأعكقوإمقيبلي -

  تقع يعتعكقع ياتححعق القيق قتابيبقع ثيمقبلأيب قي يسقيمق بعع قع ع ب.قيينأق

ظ عقع يع قبيمقع بياقبأ ت اي قيع بياقع يحرأعكقع راكقتنت ريقوير قع يبلير قبرحثعقيا

 1عحعج.

ق

 التصاميم يز عقد البيع اإليجاري بناء عن البيع عن يخامسا: تم

ع ي ببق ب يعدربقع ترجقترنظ قنعرأ قق44/02بييحهققأنيمقعق قب ي قظ ع قيا ق -

أ تصرأيي ق لرمق ر قيععورر قدبرتقع بيرراقبقأنيمع تعقير قع ع أعير قب ير قعررييقيراعقع  ر

 قينحرزقد ربقبيراقد رأعق رقبحنر تأعلأقع ياح  قالحت أبقع ي  قييعرعفقق2.بعليقبقي 

يبليترر ق بيعررتعكفقيبأ ي أبرريق ررأعكقبإنحررأز قيتنت رريقبعرربق يرر قيبتررز قع يعقررجقع ع

 ديعقيحزلقدبتقعليقلقاأ .يبتز قع يعتعكقببواقع ثيمفقييليمقياعقعأل

يدبي قتعيبقتايي قياعقع ع بقدبتقلاأسقلمقع يعرتعكقيعرأيمقع عرجتقع يبيراقورجقق

قبرريقيحرريب قدبررتقلعضقع يعقررافقيلمقع ياررتححعقيد رر قي ررببقلرريقييعصرريأت ق

برتقيصرفقييضريهقع بيراقيقعخدرعقدع بياقع يحأعكقي براقيرقع يعتعكقوجقد ب

ق.ييعتيالت ققبيق بعع قع ع بققع ع يحأعكقييي

                                                           
ق.420دببقع عزع قل يبقع ان يعكفقع ياي قوجقععحقع  . .جقع حبيبفقع بياقيع ي أيض فقع يعحاقع اأب فقصق-1
فقي ببقع  يعدبقع تجقتنظ قنعأ قع تعقي قع ع أعي فقع حعيب قع عايي فق40/44/8044فقع يرعخقوجق02-44قأنيمقعق قق-2

ق.02/01/8044فقع يرعد قوجق42ع عبب
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يلا  قيتي أمقيمق ي قع يرب قولالييرأقد ربعمق رييالقع يرب قويرجقد ربقع بيراقبنرأتقق -

  رتقع يعرتعكفقليرأقورجق نحأزقع بنأير فقيتنت ريقيبليت رأقدبتقع تصأيي قيجق تيأ ق

ع يحأعقع ارأب  قدرمقد ربقع بيراقيع راكقيبرع قع بياقع يحأعكقو جقتعتييقيب قد بق

 اّتححعقبعبقع يوأتقبلأييقعألقاأ .وجقعنت أتقيا قع يب ق  تقع يعتعكقع ي

ق لمقع يع قبين يأقيليمقوييأقيبج:ق

تررأعياقع تيقيرراقدبررتقع ع رربققيررمتنت رريقع يبليرر قوررجقد رربقع بيرراقبنررأتقدبررتقع تصررأيي ق -

 نحرأز قليرأقورجقد ربقيعرتعكققبريقنت ريقيرمقع برأئاق  رتقع يبلير قع ع رأعقتيع ع فقو

ع بياقع يحأعكقتنت ريقيبلير قع يارلمق  رتقع يعرتعكقع يارتححعقبعربقع يورأتقبلأيريق

 1عألقاأ .

قدنربق تيرأ ق نحرأزقع ع رأعفقليرأقع  يأز قوجقد بقع بياقبنأتقدبتقع تصأيي قالقتت ق ال -

نربق برعع قع ع ربفقيلرا  ق مقعألقارأ قد بقع بياقع يحأعكقوإمقع  يأز قتلريمقدقوج

ع بيراقبنرأتقدبرتقع تصرأيي قتعتبرعقحرزتقيرمقع رثيمقبدرالفقع بيراقع نأتح قدمقد ربق

 ع يحأعكقليمقتعتبعقعألقاأ قلحع .

ي ررببعقع يعررعهقع حزعئررعكق رر قيعررتع قوررجقد رربقع بيرراقبنررأتقدبررتقع تصررأيي قبدررالق -

عألقارأ قيرمق رع ققيمق بيعقجقع ع رأعكقتارب قلأيري الاتيأب قيمقع ع أعققيأقيض

يرعع قق2القيتحرأيزققع ياتييبفقليأقع بياقع يحأعكقيحرهقلمقيلريمقبدريقع يارتييب

 2عألحعقع ي نجقعألبنتقع يضييم.

وااقع ع بقبنأتقدبتقع تصأيي قيع يععبقدبتقد أعقيت قعتيأقيأقليققضأئيأقيرأق ر قيرت ق -

 قعألديرعفقعالتيأ قدبتقدالفقا  فقياق يلأني ق بهقع يعتعكقي ب ق بيوأتقبأ  ا

ليأقوجقد بقع بياقع يحأعكقيترتقتدبرفقع يارتييبقدبرتقبوراقثالثر قلقارأ قعر عي ق

يحيع قتب أئيرأفقييلرمق بتع ربقبأ تعقير قع ع أعير قورجقيرا قع  أ ر قلمقيبأعرعقبدري ق

 3ليأ قع ح أ قع  ضأئي ق  عبقع ي ي قيمقع يالم.

يعدرتالفقيراقد ريبققد بعقيعلبأقيتا قبعرب قن ر قتعرأب يبأدتبأعقد بقع بياقع يحأعكق

قع يحأع.

ق

 

                                                           
يالع قي بي ق نييقع أب قع يأحاتيعقوجقع   ي فقتدصصقع ع يبقبيع بناء على التصاميم، عقد النايي قبيحنأمفقق-1

ق.82فقصق8005-8002يع ياري ي فقلبي قع   ي فقتبياأمفقع حزعئعفق
ج.عع عببقع اكقي ببقع بديقع ي نجقعألبنتقع يضييمفقق45/44/8044ع يرعخقوجقق44/200ع يعاي قع عئأاجقعق قق-2

ق.ف02/48/8044فع يرعد قوجق2
فع اكقي ببقععي ق88/04/8001ع يرعخقوجققف01/19نصقع ي ع قع ثأ ث قيمقع يأب قع اأبا قيمقع يعاي قع تنيياكقعق قق-3

قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قليقتيييال قلدع قوجق  أعقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .
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 ز عقد البيع اإليجاري عن عقود اإليجار المشابهة لهيالفرع الثاني: تمي

ع يرعهق  رتقلبرعزقد ريبق مقد يبقع يحأعق  أقلعرلأيقيتعربب قيينرأقارنت ع قورجقيراعق

عديقيع أقدرأب قع بيراقع يحرأعكقييرأقيارتيحهقينرأقع تعرعضقأليحر قيتبقع يحأعقع تج

قعع قع حييعي قبين  قييجقليأقيبج:يع تعأب قيلي قع ي

ق

 لبيع اإليجاري عن اإليجار العاديز عقد ايأوال: تمي

د رربقع يحررأعقيعررب قد رربققبررحمفق00/09ع  ررأنيمقعقرر قق202/04  رربقدعورر قع يررأب ق -

أ ياتححعقع يعتعكقورجقلمقليقين يأقيمقد يبقع يعأيض فقوقع بياقع يحأعكقدبت

عألقارأ قع يتير قدبي رأقيو رأق  حرأيقع يدصصر قد بقع بياقع يحأعكقيبترز قبربواق

ي أبيقع ترزع قع برأئاقع يررحعقبن ريقيبلير قع عرجتق  ير فقييبترز قع يارتححعقورجقد ربق

ع يحأعقع عأبكقببواقعألحع ق بيرحعقوجقع ييعديبقع يتي قدبي أق  أتقع ينيعر قع ترجق

 .ي بي أق  قياعقعألديع

ق.1 قوجقع نيياجقع ي ببققأنينأيليضأقلالييأقيعبقعلبيأقيععتع قع يععهق وععغق -

ق:ييليأقبأ ناب ق بيأع قبيمقيايمقع ع بيمق

يمقبرأ عقعالنتيرأهيرمقيليمقوجقليمقع يرحعقييلرمقع يارتححعقورجقع يحرأعقع عرأبكق -

بينيررأقوررجقع بيرراقع يحررأعكقيتيرر ققيعبييرر قيوررجقيررب قيعينرر فقع يرررحع قي أبرريقلحررع 

يورتقثيمقبيعيأقوجقعليق يحأعع فقي اعقع يرحعقياقع ياتححعقدبتقبواقلقاأ قع 

 .ع ياتأحعقلقاأ قعألحع قلأيب ققتيب قع عجتقع يبيا

 يدبي قوإمقلقاأ قع يبويد قحزتقيمقع ثيمقع يبياقع يالم.ق

دنربقبوراقلأيريقع يحأعق يسقنأقيق بيبلير قبينيرأقع بيراقع يحرأعكققربقين ريقع يبلير ق -

ينعررلق الق  ررأقعدصرريأقوررجقايرر قع يرررحعققليررأقلمقعاليحررأعقع عررأبكققالقفعألقاررأ 

ييضرريد قتيلرريمقع ياررتححعقيررمقع نتيررأهقبررأ عيمقع يرررحع قي رريسق  ررأقدينيررأقألمق

قع يرحعقالقين يقع يبلي ق بياتححع.

 يحرأعقيترععيحقيرأقبريمق مقد بقع بياقع يحأعكقيمقد يبقع تصعفقليمقلمقياعقع -

أبالق إلنتيرأهقبأ عرجتقدمقعألقاأ قع تجقيبوع أقع يارتححعقتعتبرعقي ران قق89يق80

                                                           
ق.42دبييقل يبق امققبعب فقع يعحاقع اأب فصقق-1



 األحكام العامة لعقد البيع اإليجاري                                                     الفصل األول: 
 
 

16 
 

ع يررحعقو ر ق  رتقلمقيضرأفقحرزتقيرمقع رثيمقع برأقجق  راعقع عرجتقورجقد ربقع بيرراق

 1.ع يحأعك

 

 ن اإليجار المقترن بالوعد بالبيعيز عقد البيع اإليجاري عيثانيا: تم

يقع ع ربقع راكقييلرمقع يارتححعقيرمقيععفقد بقع يحرأعقع ي ترعمقبأ يدربقبرأ بياقير -

يعربقع يررحعققلمي بب قورجقيرب قيعينر قدبرتققلحع بأ عيمقع يرحع قي أبيققنتيأهع 

ع ياررتححعقيررمقعالنتيررأهقبررأ عيمقع يرررحع قوررجقن أيرر قع ع رربقبيببرر قيعرريمقيتررتقيوررتق

 2.ع ياتححعقبأألقاأ قع يحأعي 

ييمقياعقع تععيفقيتضرؤق نرأقع ت رأعهقبريمقد ربقع يحرأعقع ي ترعمقبأ يدربقبرأ بياقق -

ب يرر قلمقلرريقين يررأقيررربكق  ررتقتيبرر قع ياررتححعق بعرريمققفيد رربقع بيرراقع يحررأعك

ق.ع يرحع قوجقن أي قع ع بقع يحأع

قيياعقالقييناقيمقيحيبقليح قعدتالفقبين يأ:ق

أ يحرأعقع ي تررعمقبأ يدربقبررأ بياقيعرليقتررزعيمق عيبيتريمققررأنينيتيمقيدتبيتريمقييررأقو -

ع بيرافققب صربليأقوجقد ربقع بيراقع يحرأعكقيريق يحرأعقيبرع ق يحأعقييدبقبأ بيافقع

ق  تقلقاأ قتبواقبيعيأفقييقيعيرأعق  ي رجقيظ رعقع  رأباليأقلمقتحزئ قثيمقع بياق

ررع دررأصق ع رربقع بيرراقع يحررأعكقدبررتقل مقع ياررتححعقنرر قديبيرر قعئتيررأمقألن ررأقتيل 

 ع يعتعكقيمقع بواقع يرحيق ثيمقع بياقلثنأتقوتع قع نتيأه.

ع يحررأعقع ي تررعمقبأ يدرربقبررأ بياقي صرربقع يتعأقرربيمقليالق صررييقع ياررتححعقدبررتق -

تيبرر قبي تضررتقع يدرربقو رريقبي تضررتقد رربقع يحررأعفقليررأقع ينيعرر قع عررجتقع يرررحعق

دنصعققأنينجقيتيقفقدبتقيوأتقع يعدربقبيدرب قي درالمقع ييدريبق ر قعغبتر قورجق

 ا  .

ع يحأعقييأقع يحأعق الق حععتقع بياقع يحأعكقويبع قع ع بقب صبقع بياقي يسققليأق

ير قيبلير قيالقييلرمقع يصريقبين يرأفقيتنت ريقوق بتيب ق ي قيض قع بياق  تقع يحأع

ع عرررجتقع يررررحعقتب أئيرررأقبيحرررعبقن أيررر قيرررب قع يحرررأعقيبوررراقع يارررتححعق ألقارررأ ق

 بيمقتبديقيمقع يأ  .ع ي بيب قين ق

 يقت ربيع قدرمقلقارأ ق مقع ثيمقع يعتع قوجقع يحرأعقع ي ترعمقبأ يدربقبرأ بياقيارت -

تبعرهقفليأقع بياقع يحرأعكقوعألحع قلقاأ أق  ي ي ق ي أبيقع نتيأهقبأ عجتقع يرحع

  عورأمق تيبر قع عرجتقعألقاأ قبيععقيأيأقألن أقتيثيقحزتقيمقع ثيمقع اكققربع قع

                                                           
بي فقلبي قع   ي فتيزكقبععا قي أعن فقع يحب قع ن يجاري في القانون الجزائري، عقد البيع اإل  ييبفزعيبكقق-1

ق.52،50فقص8048يزيف
ق.91زنيع أيسفقع يعحاقع اأب فصقق-2
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ثنرأتقيرب قتقتضرين أق حرزتقلي أبريق إلنتيرأهقبر قل ر ع ياتححعق  اعقع عرجتق ضرأو ق

 1أ يصيقبين يأ.ع يحأعقييأقيايؤقب

 

 إيجار الخدماتثا: تمييز عقد البيع اإليجاري عن ثال

 يحأعقع دبيأ قييقع ع بقع اكقييلمقيمقدال  قل بقع  رعويمقع  رعفقعخدرعقيرمق -

لعرعلأ قع  ارأهقعخ رجققفع نتيأهقبح بقلييع  قوتع قزيني قيعني ق  أتقلحعقي بب

الاررتدبعي أققت رر قتصررعفقع يرااررأ قليقع  يئررأ ع تررجقتضرراقبعررضقلح زت ررأق

ليقع عرعلأ قع ترجقتضراقبعرضقعألح رز قت ر قتصرعفقعألارعققفيعالاتيأب قين رأ

قيعألعدأصقلحح ز قع تبييمقي يعز قع بنأتقيغيعيأ.

تييييقعالاتثيأعع قبأاتعيأيقت ني قع يحرأعفقيلالييرأققبيمقيايب ييعتبعقلالقع ع  -

يبرر قيضرراقع عررجتقي رريقع تعأقرربقت رر قتصررعفقع ياررتححعق إلنتيررأهقبرر قوتررع ق ي

يصعهقبعبيأقديب قع عجتق  تقع يأ  قب أ ت قعألي تقييأقيي جقبتيب قع يارتححعق

ق  قي لمقيدتبيأمقيمق ي :

ييقع  بفقوجقد بقع بياقع يحأعكقيدتبفقدمقد بق يحأعقع دبيأ قب ير قورجقعأل -

ث قيحتجقالق  أقن يقع يبلير قع راكقيبأعرعقيظيير قيعرأب  قييلمقع نتيأهقيمقع عجتق

 2عالئتيأنجقدمق يحأعقع دبيأ قع اكقالقين يقع يبلي . ببياق

ينصرهقدبرتقين رييققلم ق يأق مقع بياقع يحأعكقيتا قي ب قبا ي  قعالاتدبع قألن ق -

 يحأعقع دربيأ قينصرهقدبرتققليأدأبكقيعب قع حيياقبلييي قع نتيأهقب قليقد أعفقق

اال قليقلح رررز قبقي ررر قتت برررهقتررربديقع يررررحعق تررربعيهقع يارررتححعقدبرررتقليييررر ق

ح ز قفقبيمقياعقع تربديقلرحعنتيأدأقلأيالقعاتدبعي أق صعيب قعنتيأهقع ياتححعقب أ

 .ع  أاهقعخ جقيثال

تدتبرررفقع تزعيرررأ قع  رررعويمقورررجقلرررالقع ع ررربيمقب يررر قلمقع بيررراقع يحرررأعكقيث ررريق -

ع يارتححعفقييديي رأقبأ نارب ق بيررحعقيدأصر قدرهتقع يدرأ عفقيدبرتقع تزعيأ ق

ع ن رريضقيررمقا رر ق مق يحررأعقع درربيأ قتعررببقيررمقع تزعيررأ قع يرررحعقوييررأقيتعبرر ق

 .ي يبعبقع نصؤق  قليمقع ياتححعقيمقع نتيأهقبأ عجتبتي

ليأقيبتز قع يرحعقبأارتببعيقع عرجتقي ريقع تعأقربقورجق أ ر قتبير قعيقياللر قبر دعقق

حبيرربقي صررب قع ياررتححعقالنتيررأهقع عأبيرر فقألن ررأقدررالي قدبررتقعن ررأقبرربيقع نتيررأهق

                                                           
ق.21-28 يبكقل يبقاعبقل يبفقع يعحاقع اأب فقصقق-1
ق12ي يبق امققأا فقع يعحاقع اأب فقصقق-2
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قفين أقع يررحعدبيأ قع صيأن قيع صرال أ قع ترجقيضربأ عجتقو جق  أتقيدتبفق

 1بي .دييمقث قندبصق  تقلمقد بقع بياقبأ يحأعق يسقد بق

 

 سائر للبيعيز عقد البيع اإليجاري عن اإليجار اليرابعا: تم

ع يحررأعقع رراكققتارريجقبعررضقع تعررعيعأ قع بيرراقبأ يحررأع:قع يحررأعقع اررأئعق ببيرراف -

يررأقين بررهقبيعررأفقع يحررأع قع ينت يرر قبأ تيبيرر فقليقع يحررأعقع ي ضررجقبأ تيبرر قييرراعق

بأ بياقبأ يحأعقيع يحأعقع اأئعق ببيافقو بقيعتيربقع برأئاققياتبدجقينأقع ي أعن قبيم

يع يعررتعكقع بيرراقبأ ت ارري قت رر قاررتأعقد رربقع يحررأعققويارريتقع بيرراق يحررأععفقيالق

تنت رريقيبليرر قع يبيرراق  ررتقع يعررتعكقبيحررعبقع ع رربفقويصررفقع يتعأقرربعمقع ع رربقبحنرر ق

 اعقي رأمقدبرتقلنر قع ي ار  فقثر قيت يحأععقييعتبععمقلقاأ قع ثيمقبحن أقيجقعألحع ق

قاررأ قع تررجقيرربوع أقع يعررتعكقيررجقيوررتقع يعررتعكقب ررا قعألقاررأ فقوتلرريمقيررا قعأل

لقاأ قعألحع قالقع رثيمفقورإاعقليوأيرأقحييعرأقييورتقوري قا ر قيببغرأق ضرأويأقييثريق

 ع يحأعقبيعأقبأتأ.قعن بهع ثيمق

 ي رجقياتعقع ع بقع  قعهقع يتعأقبعمقبع بقع يحأعقد بعقصيعيأي لمقبأ عغ قيمقتا -

ضأوجقع اكقحعبر قع يتعأقربعمقثينرأق ريسق القيببغرأقيييقع بياقبأ ت اي فقيع يبب قع 

ييرمقثر ققضر قحرع قعألقاأ قع تجقي ييأمقب أقيزيأقيع ثيمقع   ي جق نيأقيا قعألع

اقبأ ت اي فقتاعكقيمق . .جقبحمقل لأ قع بيق121ديع قيمقنصقع يأب ق قعألع ي ع

  ببياقصي قع يحأع. تقع يتعأقبعمقددبتقع ع بقي يقل

ا رر قلمقع يحررأعقع اررأئعق ببيرراقيعتبررعقبيعررأقي ضررأفقيتاررعكقدبيرر ققييتعتررهقدبررتق -

ل لأ قع بياقبأ ت اي فقيليي أقلمقتنت يقيبلي قع يبياق بيعتعكققيعب ر قدبرتقعرع ق

دبير قدبرتقلنر ق اعققعقع ن ريقيتعترهيعقفقيناق بعع قع ع بفقيعنت أيقع يبلي قدبتقيرا

 2يمقع تيبيا .ق ياقع بأئاقلمقيعبقع يبياوبسقع يعتعكقي  قياتل

ق

 ر التمويلي أو اإلعتماد اإليجارييز عقد البيع اإليجاري عن التأجييخامسا: تم

ي رتقيرمقعأليرعقعقر ققبيرأب قعأل ب رأق د بقع يحأعقع تيرييبجقع حزعئعكقق  بقنظ قع يععه

ديبي قتحأعي قييأ ي قييت قت  ي  أقيرمققبريقع بنري قبحن ققفع يتعب قبأالدتيأبقع يحأعكق52-05

يع يراارررأ قع يأ يررر قليقعرررعل قترررححيعقيريبررر ققأنينرررأقييعتيرررب قصرررعع  قب رررا قع صررري قيررراق

ترأبعيمقع يتعأيبيمقعالقتصأبييمقع حزعئرعييمقليقعألحأنرهقلعردأصق بيعيريمقلرأنيعقل قيعنريييمق

                                                           
ق.29،21ع يعحاقنيا فقصق يبكقل يبقاعبقل يبفقق-1
ق.81ع تيحأنجقزي يد قيبمقدأعيعقزي يد فقع يعحاقع اأب فقصق-2
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لمقيتضريمق ر قع ديرأعقبأ عرععتقيمققأئي قدبرتقد ربق يحرأعقييلرمق ب أنيمقع عأ قل قع دأصقتل

ع ي نررجقليققعالاررتعيأييقغيررعقين ي رر قاع قاررتححعفقيتتعبرر قو رر قبحصررييقين ي رر قل صررأ ؤقع ي

ق1.ي ال قع تحأعي قليقبيرااأ ق عوي بأ 

 قتعررأب قيررأقبرريمقد رربقع بيرراقع يحررأعكقيعالدتيررأبقييتضررؤقيررمقيرراعقع تععيررفقلمقينررأ

قع يحأعكقييجقليأقيبج:

 ع ع بيمقيليمقد أععقليقين يال.لمقع ي يقوجقلالق -

لمقع ياررتححعقي صرريقدبررتقع عررجتقي رريقع تعأقرربقوررجقلرريقيررمقع ع رربيمقببعيرر قوررجق -

ع  يير قع يحأعير قع يتير قدبي رأققع تزعي قبحبعتصيع قد بق يحأعق يب قيعين قي أبيق

عألقاأ قع بيعي قوجقوتع قزينير قي ربب فقدبرتقلمقينت رجقبتيبير قع عرجتقع يتعأقربق

 .ع يتي قدبي أ قوجقن أي قع يب

يعربع ققليمقلالقع ع بيمقيايؤق بياتححعقبأ  صييقدبرتقيرأقيعيرب قيرمقلح رز ق  -

 ليقد أعع قبأ عغ قيمقدب ق يلأني قبواقثين أقوجقع  أي.

قليأقدمقحيعنهقعالدتالفقو جقلأ تأ ج:

بريمقثالثر قل رععفققكدتيأبقبأ يحأعينع بقع من حيث أطراف العالقة التعاقدية:  -

يع برأئاقق2فع يرحع قلكقع عرعل قع يأ لر قع ترجقت ري قبعرععتقعألعريأتييج:قع ععل ق

ع بيرراققلمع رراكقي رري قبأاررتغال  أفقوررجق رريمقق4فقيع ياررتححعقع ياررتييب3لكقع يرريعب

 ع يحأعكقينع بقبيمق عويمقو  قييأقع بأئاقيع يرحع.

وجقد بقع بياقع يحرأعكقيتيبر قع يارتححعقعألعريأتقع يررحع قدنربقمن حيث األثر:  -

ورجقع يرب قع يتير قدبي رأقبيمقلمقيبترز قبربواقلير قيبرأ  قلدرع قبواقلأييقعألقاأ ق

قا  قلمقع  عويمقيضعأمقوجقع  ابأمقدنبقت ربيعقعألقارأ ققيير قعألعريأتق ضأوي ف

ع يحرأعكقيربواققتيرأبعالدع يرحع قبيأقوي أقع يأئب فقوجق يمقعمقع ياتييبقيمقد ربق

 اعقيرأقعغرهقورجقتيبل رأقدنربقأبيقعاتعيأ  ق ألعيأتقع يررحع فقيلقاأ قع يحأعقي 

ن أي قع يب قع يتي قدبي أقوإن قيبترز قبربواقع رثيمقع راكقيلريمقدرأب قعقريقيرمقع رثيمق

عألاأارررجق  رررا قعألعررريأتقبي ررربععقيرررأقلصرررأب أقيرررمقتبرررفقليقيرررال ق ررريعيقيرررب ق

 عالاتعيأي.

                                                           
ينأيعقق42قبتأعيافق01حأعكفقج.عفقدببقيع قع يتعب قبأ دتيأبق4552ينأيعقق40ع يرعخقوجقفق05-52يمقعأليعقعق قق04 -1

ق.4552
ق.409فقص8009عئيق بنععفقعألعبمفقع  بع قعألي تفققبععقيقفعقد التأجير التمويلي صدعقل يبقع  صأين فق-2
يأق  قبنأتقييبجق ب أق ييعصيأ قع ياتححعقيتيعيبع ييعبقع ي أيي:قييقيمقييوعقعألييعيقييضيهقديبي قع تححيعقع تيق-3

قدبتق بهقع يرحعقبعبقابعبقثين أقيا  قعاتنأبعق  تقد بقبياقليقد بقي أي  .
يعقتيييبجفقييعتبعقع ي ع قعألاأاجقديبيأ قع تححيعقع تيييبجقيا  قع ياتييب:قييقيمقي يزقيأالقعاتنأبعق  تقد بقتححق-4

قبأ نظعق  تق أحت ق النتيأهقبحصيق نتأحجقبعديقيععيد .
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ق1ليأقيمق ي قديأعقع تيبي قيمقدبي قيتيقفقعنت رأيقيبلير قعألصريقيرمقع يررحعق -

 يحررأعكقيررمقع تررححيعقع تيررييبجقليقيررأقيارريتقبأالدتيررأبقعقوجقد ررب ررتقع ياررتححع 

ع عررععتقيررمقدبيرر قبيررأقيتيرر ققو رريقع رراكققررععقعاررتعيأيقديررأعقفديررع ععب قيرراعقعأل

 يظعيو .

عبققليد بقع يحأعق يب قلدرع ققيأقوجق بهقتحبيب بياتححعقع   ق يدبي قيليمقق

 حعقليقعععئ أقبأ ثيمقع يتي قدبي . تقع يرع عيمقع يرحع ق 

تنت رريق  يرر ققوررجقد رربقعالئتيررأمقع يحررأعكققييررمقثيرر قوررإمقيبليرر قعألصرريقع يرررحعق -

قيت برهقيرمقع يارتححعقوجقد ربقع بيراقع يحرأعكقورإمقعنت رأيقع يبلير قالقليأقفتب أئيأ

  ي قع يبياقبعبقتاربيبقلريقعألقارأ قع يتير قبأ تيب قي نيأقينت يققععبت ع تعبيعقدمق 

 2دبي أ.

يتار قع ترأحيعقع تيرييبجقبحنر قيتضريمقيحييدر قيرمقة منن العقنود: وجود مجموع -

ع يحرأعقييريقق قوييأقبين أقيتتيثيقوييأقيبج:قع عيبيأ قع  أنيني قع يتععب قليع ع يبق

يتررت قبرريمقع يرررحعقييرريقع يراارر ققع عيبيرر قعألاأارري قوررجقد رربقع يحررأعقع تيررييبجف

ي رريقع يحررأعقوررجقع يعرربع قيققع يأ يرر قع تررجقت رري قبأ تيييرريقيع ياررتححعقييتيثرري

 ي قالقي ي قع يرحعقبأ عععتقبنيا قي نيرأقييلريققفيع يلأ  قليقع ع أعع ح ز قعأل

بأدتبرأعققلمقع يارتححعقعألقربعقدبرتققفع ياتححعقدن قوجقع  يأ قبأ عععتقيرمقع برأئا

 الزي قوجقد بقع تأحيعقع تيييبج.عصيأ قيع ععي قع ت بيعقع يي

يتيثيقوجقت  ي قل بقع ديأعع قع ثالث قع تجقتع جق بيارتححعقورجقن أير قيع عععتقق -

تيبرر قعألعرريأتقع يتعأقرربقييررت ققفد رربقع يحررأعقعألصرربجقع رراكقي برريقدبيرر قع ياررتححع

 ل قين يال ق.دبي أقد أعع قلأن ق

 بيررررحعقع ضررريأنأ قع الزيررر ق يررر قي  ررر قد ررربقع ترررححيعقع تيرررييبجققيعالئتيرررأم -

د بقع بياقع يحرأعكققفليأنظععقال تيأظ قبيبلي قعألييعيقي يقع ع بظ قدبي  بي أو

ويعررييقلرريقيررا قع عنأصررعقيرراقبعضرر أقع رربعضقي رريسقدبررتقارربييقعالاررتغاليقبرريق

 .3تليمقيعلب قوييأقبين أ

قع بياقع يحأعك.يياعقع تيييزقيايؤق نأقبيععو ق بيع قد بق

 

 

 

                                                           
تأحي قيمقع ييعبقيي ي قع يرحع:قييقليقعدصقعدتبأعكقيبأععقديبيأ قع يحأعقع تيييبجقدمق عي قعععتقعألصييقع نق-1

ق  تقع ياتححع.قبتححيعيأق
ينعيعع قع  ببجقع   يقي فققالعقود الدولية: عقد الليزنغ أو عقد اإليجار التمويلي في القانون المقارن،  يأسقنأصففق-2

ق.994فقصق8002 بنأمف
ق.40فقصق8044بععقع ث أق ق بنععقيع تيزيافققفقع  بع قعألي تالتأجير التمويلي: دراسة مقارنة، ي يبقدأببقع عيعبل فقق-3
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 لثالث: تكييف عقد البيع اإليجاريالفرع ا

 مقت بيبقع  بيع قع  أنيني ق ع بقع بياقع يحأعكق  قلييي قبأ غ قدبرتقعدتبرأعقلنر قياريؤق

د ربقبيراقوإنر قتارعكقبعرحن قق  نأقبت بيربقعأل لرأ قع ترجقتارعكقدبرتقيراعقع ع ربفقويترتقعدتبعنرأ

فقيقبريقت بيربقد ربق يحرأعقوإنر قتارعكقدبير قل لرأ قد ربقع يحرأعقلرأمل لأ قد ربقع بيراقييترتق

ع  بيع قع  أنيني ق ع بقع بياقع يحأعكقوجقع  أنيمقع حزعئعكقع ترجقتنأي تر قع نصريصقع  أنينير ق

 رييقتلييرفققوجقياعقع ييضيهقالببقع عحيهقليالق  تقييقفقع ي  قع اكقعن اي قاععتقع ي  أت

قدعض قوييأقيبج:يت قاقيياعقيأقعهقع حزعئعكفيثأنجق  تقييقفقع يعقياعقع ع بف

ق

 ة القانونية لعقد البيع اإليجاريأوال: موقف الفقه من تحديد الطبيع

  بقعدتبفقع ي  أتقوجقت بيربقتلييرفقد ربقع بيراقع يحرأعكقيرأق اعقلرأمقبيراقل ق يحرأعقل ق

قيزيجقيمقع ثنيمقايق بيع قيعلب لقيي

يقربقظ رع قبيمقديبيتجقع بياقيع يحأعقع ترب قع درالفقبريمقع ي  رأتقق الدتالفينظععق

قب اعقع عحمقدب قعتحأيأ .

ق

 نظرية البيع اإليجاري كإيجار مقترن بالوعد بالبيع -4

و رربقعل قحأنررهقيررمقع ي رر قلمقع بيرراقع يحررأعكقيعتبررعقنيدررأقيررمقع يحررأعقي تررعمقبيدرربق

يقع تعأقربقورجقن أير قيرب قلير قع عرجتقي ربأ بيافق ي قيتعيبقع يرحعقيع ياتححعقبحمقين يق  قيب

 اعقيوررتقبأألقاررأ قع يتيرر قدبي ررأقوررجقييعديرربيأقب يرر قالقيلرريمق  رراعقع نت ررأيقلثررعقع يحررأعفق

ق1عحعج.

 يرر ققررأيقبصرر  قع يررزجقبرريمقع يحررأعقق"يررييبالن"ييررمقلنصررأعقيرراعقع تحررأ :قعألاررتأاق

يع بياقيعدتبعقعالتيأ قع راكقتررحعقوير قعرعل قعالاتصربأحقبأ غرأزقدرب قيصرأبيؤق  رتقعردصق

قلكق يسقبيعأقبيق حأع قياقيدبقبأ بيا.تصيعقبعبقا  قيبلأق  ققلميحزل قدبتق

ليأقعألاتأاق"حيعجقويعيأي"قلمقع بياقع يحأعكقيظ عقوجقعرليق يحرأعقي ترعمقبأ يدربق

ديرعقبأ بياقوأ برأئاقيارب قع يبيراق بيعرتعكق يرب قي ربب قيراقيدربقبرأ بياقورجقي أبريقبوراقيراعقعأل

عألقاأ قع تجقتعليقلحزعتقثيمقعألحع قيعألحرزعتقثيرمقع رثيمفقيدنربقبوراقادرعققار قورجقيرا ق

                                                           
فق45فقيحب قع ي أيأ فقع عببقع اأبسفقع ان قعلى استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه البيع المتعلقل يبقعيزكقب فق-1

 .250،259ص



 األحكام العامة لعقد البيع اإليجاري                                                     الفصل األول: 
 
 

22 
 

ار قليرمقي يرحقع يارتححعق ديرأعقع عرععتقدنربق قيت قن يقع يبلي قن أئيأ.قيينرأ قصريع قيعألع  أ 

ق1ع يحأعفقيوجقيا قع  أ  قيت ععقع عععتقبنأتقدبتقعغب قع ياتححع.قن أي قيب 

 

 نظرية اإليجار المعلق على شرط فاسخ والبيع المعلق على شرط واقف -2

يحرأعكفقبيراقيعبر قدبرتقي اهقع بعضقعخدعق  تقعدتبأع قد ربعقيعلبرأقيرمقع بيراقع 

 يققيررأ قع ع رربينيلمقيرراعقع عررع قيع رربقوررجقعررع قيعقررفقي يحررأعقيعبرر قدبررتقعررع قوأاررافق

ع يعتعكقبأ يوأتقبحيياقلقاأ قع ثيمقوإاعقت   قع عع قبأ يوأتقبأألقاأ قعنيااقع يحأعقيلنتجق

ع بياقلثع قبحثعقعحعجقيمقيق قع ع بفقيقبيقت  ي قع عع قيليمقع يحأعقنأوراعقيع بيراقييقيورأق

ق2ي اعقتدبفقع عع قالقينع بقع بياقييعتبعقلحمق  قيلم.

ع ع ربقع راكقحرأتققي ر قوير قدبرتقع ن ريقيراعقدببقع ارال ق بيعر ققهاييقبقععحقعألاتأاق

فق8004لوعيريقق85ع تأ ج:"قينظ قع ني قع حبيربقيرمقع  صرييقدبرتقارلمفقع يعاري قع تنييراكق

ييراعققفع ع بقيزبيجقع ابهقو يقورجقامقيع ربقبيراق يحرأعقيبيراقلممقوعالقيمقياعقع نصقيييل

ع تجقتايؤقبياراقع ع ربقورجق أ ر قعاليتنرأهقدرمقبوراقعألقارأ ق يرب قق48/08يأقتبيمقيمقع يأب ق

عارتعبعبققتيضؤقلمع تجقق42 أ ب قبأ  عبقيمقع يالمقيلا  قع يأب قيلع عقياق يلأني قع ق02

ع يبب قع يبويهقلبوع قلي تقبعبقت صييقعألقاأ قع يتحدع قياقع يصرأعيفقع ترجققربقترنح قدرمق

القبعبقتابيبقع يبب قع لأييق اععقع عععتفقيدنبقيورأ قع يارتييبقع ع  قفقالقتنت يقع يبلي ق قتعيي 

قع بيراقع يحرأعكقييراعقيرأقيدرعجقد ربفينت يقعألصييقيع دصي قللكقيأق  قييرأقدبير ق يعثت (

ق.3يمقن أ قت بي قتععياقع يحأع

 ين  ررجقلمقي لررمقيررمقدرراليقيرراعقع تلييررفق ع رربقع بيرراقع يحررأعكفقيال ررظقيررمقغيررعقع

 يحرأعقيعرأفقألمق بيعر قلريقيرمقيرايمقع ع ربيمقيقر قبحنر قبيراقيييصفقد بقيع بقوجقنيسقع 

تدتبررفقدررمقعألدررع قي اعقعدتبعنررأ قبيعررأقبأ ت ارري يعب أقدبررتقعررع قيعقررفقيرريقع يوررأتقبلأورر ق

قعألقاأ فقوحيمقيجقعألحع قوجقد بقع يحأعل

أألحع فقورحيمقع رثيمقورجقد ربقي اعقعدتبعنأ ق يحأععقيعب أقدبتقعع قوأااقيريقع يورأتقبر

قع بيال

                                                           
1 - VermelleV(G), droit civil, les contrats spiciauw, 2 eme édition, dalloz, p 124 et125.  

ق.259،250ل يبقعيزكقب فقنيسقع يعحافقصقق-2
ي أعن قيمقداليقعحت أبقع ي  قيعحت أبقع ي لي قع عبيأفقع  بع قعألي تفققبععا عقد اإليجار المدني،ايهقدببقع اال فق-3

ق.455فقصق8004بيدأ قع حأيعي قفقع حزعئعف بييعمقع ي
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ق.1 امقالقينأصقيمق د أئ قع بقع يصييمقو  

 ررأتقع ع رربقيصرريأقيزبيحررأفقلكقبيرراقيدبررتقيرراعقعألاررأسق  رربقعوررضقلغبررهقع ي  ررأتق د

 يحأعقوجقيق قيع بفقا  قلمق بيع قلالقع ع بيمقتدتبفقدرمقع ع ربقعخدرعفقورإاعقعدتبرعقبيراقي

ي اعقعدتبعق يحرأععققف ألحع قي قيلأمالقتيحبقوفقعألقاأ ي ا قدب قدبتقعع قيعقفقييقبواق

يعب أقدبتقعع قوأااقييقدب قع يوأتقبليقعألحعفقوالقييحبقوي قيلرأمق برثيمفقو راعقع ع ربقورجق

ييمقيصب  قع بأئاقيصي قلن ق يحأعقضريأنأق ب صرييقدبرتقع رثيمقا ر قلنر قيقبريق  ي ت قبياق

دأئنأق أليأن قيليلمقيتأبعتر قدبقق.عجتقع يبياتابيبقليقع ثيمقيقأ قع ياتححعقبأ تصعفقوجقع 

ب رراعقع حررع قيلررا  قع  ررأيق اعقلوبررسقع يعررتعكقيلررأمقتررأحععقحررأزق ببررأئاقلمقياررتعبقع عررجتق

ق2بأدتبأع قيأ لأقيالقييلمق بدأ  قضيمقدنأصعقع تيبيا .

ق

 معلق على شرط االحتفاظ بالملكيةنظرية البيع ال -3

ع بيراقع يحرأعكقيريقصريع ققلم"قب ي قيع قجعع نظعي قعألاتأاق"بالتييمقعيعبقيا ق

يمقصيعقع بياقع ييقيفقدبتقعع قيييقعال تيأظققبأ يبلي فقيلمقع يبأ  قع يبويد قوجقعرليق

لقاررأ قيررأقيررجق القثيررمق بيبيرراق تررتقي مقلد ررتق  ررأقع يتعأقرربعمقيصررفقعألحررع قيترربدتقيررا ق

ق3.عالئتيأني ع بييهق

 أنينيرر ق ع رربقع بيرراقع يحررأعكقيعحرراقي مقع ارربهقوررجقعدررتالفقع ي  ررأتق ررييقع  بيعرر قع 

دبتقليمقياعقع ع بقيعب قد بقع بياقورجقلمقغأيتر قع ن أئير قتتيثريقورجقن ريقيبلير قع عرجتقي ريق

ب قد ربقع يحرأعقورجقلمقغأيتر فقيرجقتيلريمقع يارتححعققبقي أبيقثيمقيبواقلقاأ أفقليرأقيعرع تعأ

تررهقدبررتقوارراقد رربقع بيرراقنرر قالقيتعيررأهقي رريسقع تيبيرر قوررجقع  ررأيفقيوررجقلع يعررتعكقيررمقع نت

قفق اقي رتيظقع يارتححعقبيرأق صرب قيرمع يحأعكق دأب قع  أ  قدبتقيرأقلرأمقدبي رأققبريقع تعأقرب

قع بأئاقع يرحعقبيأققبض قيمقلقاأ .قيي تيظينيع قع عجتقي يقع تعأقبفق

يدبيرر ق مقيصررب  قع يأ رر قت تضررجقتلييررفقد رربقع بيرراقع يحررأعكقدبررتقلنرر قبيرراقي رريسقق

ي رريقع تعأقرربقيعاررتعبعب قيتررتقعدرريققأال تيررأظقبيبليرر قع عررجت يحررأعقلرريمقا رر قيارريؤق رر قب

ع ياتححعقع يعتعكقبأ تزعير قع يتيثبر قورجقبوراقعألقارأ قورجقع ييعديربقع يتير قدبي رأفقليرأقلنر ق

قنجقع ياتححعقع يعتعكقدبتقع عجتقي يقع تعأقب.قي ييقبيمق يلأني قتنيياقبعئ

                                                           
ق.42-49صق،ع يعحاقع اأب ي يبق انيمفقق-1
ق.14فقصق8000 ي فقع النبعي فقيبععقع حأيع قع حبيب فقعألزععقشرط اإلحتفاظ بالملكية،يمقينصيعفقي يبق اق-2
ق.24،20ع يعحاقع اأب فقصققابييأمفدبجقدبجقق-3
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يصب  قع ياتححعقع يعتعكقت ضجقعدتبرأعقد ربقع بيراقبأ يحرأعقبيعرأققلميمقا  قنحبقي

ق.الق يحأععقييتعتهقدبتقا  قدلسقع نتأئجقع اأ فقالعيأ

ع ع يبقع يعلب قع غأ هقوي قتاعكقييأقييلمققي  قليضأقلمقع بياقع يحأعكقييقد بقيمق

قتقع يتعأقبيمقوييأقالقيت قعالتيأ قدبي .ل لأي قدب

ق

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع اإليجاري

يرمقع ر . .جقق02ع ي رع قق121يليفقد ربقع بيراقع يحرأعكقبحنر قبيراقييراعق ب رأق بيرأب ق

ييتضرؤقيرمق ع يحأع.ع تجقتحعيقيمقع بياقع ي تعمقبأألقاأ قبيعأقي يقلد تق  قع يتعأقبقصي ق

ع يعرعهقع حزعئررعكققلمأ ت اري قيع تيرأظقع بررأئاقبأ يبلير فقيدبير قنحرربقع دأصر قبررأ بياقبع يرأب ق

قاأعقدبتقنيسقع ن جقع اكقيعتقدبي قع يععهقع يصعكقيغأ بي قع تععيعأ قعألدع .

مقلرأمقع رثيمقوير قييمقث قوإمقد بقع بياقع يحأعكقينع بقبأتأقالقييقيوأقدبرتقعرع  قي 

قيعنت أيقع يبلي قييقيوأقدبتقع يوأتقبحيياقعألقاأ .قييتتقت قت  ر قع عرع قع راكقدبر قيرحال

ق.دبي قعنت أيقع يبلي فقتنت يقيبلي قع عجتقع يبياق  تقع يعتعكقيناق بعع قع ع ب

ع يعرررعهقع حزعئرررعكقلععبقبرررنصقصرررعيؤقلمقي بررر قدبرررتقع بيررراققيييلرررمقع  رررييقلمق

مقبأ يعرريق  ررتقع يحررأعكق لرر قع بيرراقو رر ق تررتقوررجقعأل رريعيقع تررجقيثبرر قويرر قعتحررأ قع يتعأقرربي

لكق تتقي ريق ر قيثبر قوي رأقعتحرأ قع يتعأقربيمقبأ يعريق  رتقع بيراقيع يحرأعققع يحأعقيع بياقيعأف

ييرمقثر قورإمقد ربقع بيراققت ر قصريع قيراعقعألديرعفعقارتعقع بيراقلععبقيرأي يق  قيثبر قلن قفيعأ

عتبعقبيثأب قد بقبياقبأ قيعب قعنت رأيقع يبلير قوير قيععهقع حزعئعكقيع يحأعكقيو أق ينظيعقع 

ق.1دبتقعع قيعقفقيييقيوأتقع ياتييبقبليقلقاأ قع ثيم

ع يعاري قع تنييراكقيق04/409ليأقوجقع يحأيقع ع أعكقبييحهقع يعاي قع تنييراكقعقر ق

يتبرريمق نررأقع ع رربقيررزبيجقع تعليررهقوررجقامقيع رربقبيرراققل لأي يررأيبررأ عحيهقدبررتقق10/19عقرر ق

ق.2ي يحأع

ليررأقيررع قع ياتعررأعقايررهقدبرربقع اررال قع ررعئيسقع اررأب ق بغعورر قعالحتيأديرر ق بي ليرر قق

ع ي رع ق02ع عبيأقد بعقيعلبأقييزبيجقع ابهفقو يقوجقامقيع بق يحأعقيبياقالقاييأقوجقع ييعبق

ق.04/4091يقق01/19عايييمقع تيياييمقع ييمقق40يع يأب قق08

                                                           
قفقع يتضيمقع  أنيمقع يبنجفقاب قالع .41/09/8000فقع يرعخقوجق09-00يمققأنيمقق121/2 ق-1
ع يرعخقق01/19فقع يعبيقيع يتي قبييحهقع يعاي قع تنيياكق81/40/8004مقع يرعخقوجق409-04ع يعاي قع تنيياكقق-2

ع ياألمقبحييعيقديييي قليقيصأبعقبنلي قليقلكقتيييال قلدع قوجق  أعقع بياققفقع اكقي ببقعععت8001ينأيعقق41غجق

قبأ يحأعفقاب قالع .
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ع يبلير قالقتنت ريق القبعربقتاربيبققتبينرحم:ع ترجقق409-04يرمقع يعاري ق45يلا  قع يأب ق

ييرمققفيمقع  عععقع يرعخقع يتضيمقنيياجقد بقع بياقع يحرأعك05.يلاعقع يأب ق2ع ثيمقبلأيب 

ورجق أ ر ققواراقد ربقع بيراققينأقوأ يععهقعدتبعقعألقاأ قع يبويد قيمققبيقع ياتححعقع يارتييب

القياررتعحع أقع ياررتييبقييرراعقالقيت  رر ق القوررجقد رربقع يحررأع.قألمققفع يحررأعك.قلحررع قع نتيررأه

وارراقع بيرراقيتعتررهقدبيرر ق عحررأهقع ياررتححعقع ياررتييبق بيبيرراقع ياررلمق  ررتقع يتع رربقبأ تعقيرر ق

 ررتقع ياررتححعقع ع أعيرر ق"ع بررأئا"قوررجقي أبرريقلمقيبتررز قيرراعقعألديررعقبررعبقع ررثيمقع رراكققبضرر ق 

يدبير قورإمقد ربقع بيراقع يحرأعكققربقيلريمقورجقيعع بر قع ع بير قعألي رتقدبرأع قدررمققفع يارتييب

يياعقألن قالقيعتهقلكقلثعقدينجقليأقدنبقاربعبققفعقييأقيت بهقت بي قل لأ قع يحأعقدبي أ يح

ييأقيحعبر قلقاأ قع ثيمقلب أقين ضجقياعقع يحأعق ي ي قي ب قد بقع بياقيتنت يقدنبيأقع يبلي قق

ق.ييليمقين قعنت أيقع يبلي قيدضاقأل لأ قد بقع بيا

أقيرمقدراليقيعلب ق ع بقع بياقع يحأعك.قيقليضييمقداليقيا قع ييعبقتظ عقع  بيع قع 

يبترررز قع ياررتححعقع ياررتييبقع تررجقتبينرررحمقق409/قق04 قع تنييررراكقعقرر قيررمقع يعارريق08ع يررأب ق

يضراقيبعدبير قع عر عي قورجق ارأهقحرأعكقبييحهقتع بقيصأب قدبي قليأ قيصرأ ؤقع بببير قب

,قيرمقعحريقار هقلريقيببر قييت  قدبرتقيارتي قع صرنبي قع ري نجق بتريويعقيقعال تيرأ قبنر ق

يقا ر قيرمققفتعل ع يبلير قع يعرقليع يحرأعقعألدبرأتقع نأحير قدرمققليقفيات  قدأصقبأاليحرأع

قع يبليررر قيحرررأعقي  يعدررربقد ررربقع ق دضررريدع يارررتييبقب ررراعقع تع ررربقيق رررزع قع يارررتححععدررراليق

ع راكققعأليرع.3يحرأعكي قيبلي قع يالمقي يقد ربقع بيراقع   تتقتن يق قفع يعتعل قيقد بقع بيا

يحرأعقيقبيراق,قيقكقع تجقتحعب قد بعقيعلبأقيرمقد ربق يرلبقع  بيع قع دأص ق ع بقع بياقعاليحأع

يبقبلأيريقتيع يارقتصعفقع يارتححعيمقد عق تتقي يجقع يععهقي يقياعقع ع بقلقع يالمق(ق

د رربقع بيرراقيققبح لررأ عالاررتعأن ققبضررعيع يررع قق والارر يقق داررأع ع ررثيمقيقلرراعقيررمقد ررعق

ق.يع بقاموجققع يحأع

ق

ق

ق

ق

                                                                                                                                                                                     
ق.800ايهقدببقع اال فقع يعحاقع اأب فقصق-1
فقع ي ببق ععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيق81/02/8004فقع يرعخقوجق409-04يمقع يعاي قع تنيياكقق45 ق-2

قحأعفقاب قالع .ديييي قوجق  أعقع بياقبأ ي
تدصصق . .لفققفقعععجقنيعي فقع  بيع قع  أنيني ق ع بقع بياقع يحأعكقوجقع  أنيمقع يبنجقع حزعئعكفقيالع قيأحاتيعق-3

ق.12-11فقصق8042-8049حأيع قياتغأن فق
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ق

 خالصة المبحث األول:

 

ع ينحرز قورجقيحرأيقع تعقير ققد بقع بياقع يحأعكقييثيقنيدأقحبيبعقيمقدرعيضقع ارلم

بييحررهقع يعارري قع تنييرراكقع ع أعيرر فقيقرربقلبعجقع يعررعهقع حزعئررعكقع نصرريصقع ينظيرر ق رر ق

يع يععارري قع يعب رر ق رر فقب يرر قيضرراقيرراعقعألديررعقتنظييررأقدأصررأق  رراعقع ع رربقق409-04عقرر 

بأدتبأع قا ي قيت ني قتايؤق ر قبأ  صرييقدبرتقع ارلمقبيمقعالضر عععق  رتقبوراقلأيريقع رثيمق

دنبقع عععتفقيعلرزقيراعقع يعاري قدبرتقعرعي قع ع ربقع ترجقتلريمقييي ر قبرحييعيقديييير قليق

قأبعقبنلي قليقلكقتيييال قلدع فقيدبتقع تزعيأ قل ععو .يص

فقع راكق رأييقنيياحأق ع ربقع بيراقبأ يحرأعق02/09/8002ليأق ببقع  عععقع يرعخقوجق

ويرر قع  يررأ قبحييرراقل لررأ قيرراعقع ع رربقيتنظييرر قتنظييررأقي ليررأفق القلمقيررا قع نصرريصق رر قتلررمق

قلأوي قنظععق بن أئصقع تجق ي ظ قدنبقع بععا .

بأ ضررأو ق  ررتقلمقيحيرريهقع نصرريصقع ينظيرر ق ع رربقع بيرراقع يحررأعكق رر قتاررأدبق  ررتق

ع يصييق تلييفقبقي ق  اعقع ع ربفقبأدتبرأع قايق بيعر قدأصر قييدتبرفقدرمقع ع ريبقع يعرأب  ق

قي ب قدبي قليقيمقل لأ قع بياقيع يحأعقيعأ.بقيعلهق   فقيد

نبقي ير ق يضرأ  أق ب ضرأتق قلثيع قوجقياعقع ع بقب ير قغأيضر قتارأييمقثي قينأ قن 

 اعقيأقدعض قنزعدأ قبصببيأقيلليبقلمقيا قعالحت أبع قتلريمقاديرع قالقيارت أمقب رأق اربق

قيا قع ثغعع قع  أنيني .

قوعقدب قلعلأم.عيبأدتبأعقد بقع بياقع يحأعكقد بعقلاأئعقع ع يبقيعتع ق بععي قتي

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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ق

 لثاني: أركان عقد البيع اإليجاريالمبحث ا

يعرتع ق  يأير قيصر ت ققورجقلينر القيدتبفقد بقع بياقع يحأعكقدمقغيع قيمقع ع ريبق

ي لجقيتانتقتيصييقيا قعألعلرأمققدتيقعلمقين أ.تيعوعقيحييد قيمقعألعلأمقوالقيحيزقلمقي

عألعلرأمقع ييضريدي قق(ع ي برهقعألييلدبتقن يقبقي ققاي قياعقع يب  ق  رتقي ببريمقب ير ق

ع ي برهقلع عأي قيلا  قع دأص قع تجقينيعبقب أقياعقع ع بق ي ب قبيمقغيع قيمقع ع يبقليأقوجق

قوجقد بقع بياقع يحأعك.ق  تقع ععي قع علبي ق(ع ثأنج

ق

 ن الموضوعية لعقد البيع اإليجارياألركا :المطلب األولق

يتعترهقدنر قعألعلرأمقع عأير ققعرعي ق برعع قيراعقع ع ربفقع راكقدبرتقع ي برهقتنرأييقيراعق

فقيبأدتبأع قد بقيعلرهقايق رأباقدرأصقوإنر قيارتبز قتريعوعقعرعي ق(ليعهقلييللحصيقدأ ق

ليرعهقلييضيدي قدأص قو جقلأاتثنأتقدرمقب ير قع ع ريبقعألدرع قيا ر قلرجقينع ربقصر ي أق

ق.(ثأنج

ق

 وعية العامة لعقد البيع اإليجاريالفرع األول: األركان الموضق

يعأ حررر قلعلرررأمقعنع رررأبقع بيررراقع يحرررأعكقع يتيثبررر قورررجقعألعلرررأمقتررر قورررجقيررراعقع يرررعهقق

ع ي ريفققلغبرهقع ع ريبقع يتيثبر ق:قع تععضرجفقجيا قعألديع قوع ييضيدي قع عأي قيوجقع   ي  ق

قيمقداليقيا قع عنأصعقع ثال .يع ابهفقيياعقيأقاييصيق

ق

 : التراضي في عقد البيع اإليجاريأوال 

يحررأعكقترريعوعقعلررمقع تععضررجقبرريمق بررعع قد رربقع بيرراقع عهقع حزعئررعكققععررتع قع يعرر 

ييت   قعلرمقع تععضرجقبتريعوعقع ععبتريمقييرت قع تعبيرعققفي القلأمقياعقع ع بقبأ القع يتعأقبيم

دن يأقيلمقتت رأب ق  ربعييأقيراقعألدرع قيتح ر قدبرتقنيرسقعألثرعقع  رأنينجقع يتيثريقورجقن ريق

ق.مق ببأئاقع يرحعياعقع ديعقثيمقع يالقيبلي قع يالمقدبتقع ياتييبقيات بالقي أبيقبوا

جقيرأقتعرعضقوراريت قع القيمقداليقدبي قيمقدييهقع ععب قيياعقيرأقيالقيليمقص ي أق ق

ق:يبج
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 وجود التراضي في عقد البيع اإليجار -4

 

ع تععضررجقيرريقت ررأب قع يحررأهقيع  بررييقلتعبيررعقدررمق ععبتررجقع يتعأقرربيمقوررجقع بيرراق

لمقتيحبق ععبتيمقيت قع تعبيرعقدن يرأقع يحأعكفقوبلجقييحبقع تععضجقوجقياعقع ع بقالبب

ق.  تق  بع قلثعققأنينجيتح  قيلمقتت أب ق  بعييأق

 ععب قع يحررأهقيلمقيصرربعقيررمقع يتعأقرربقعخدررعقعبيررعقدررمقإصرربععقع تيينرر قيبرربلقبق

ق.1يمق . .جق95بيأب قيا  ق ب أق ع  بييقع اكقي تعهقياعقع تعبيعقوييأقبين يأق

ق

 اإليجاب في عقد البيع اإليجاري: -أ

يقدأ قبحن قع ععضقع اكقيت ب قبر قع عردصق يعبرعقصيععفقع يحأهقوجقع ع يبقلأ ق

عرريمفقوينع رربقيرراعقع ع رربقبيحررعبقبرر قدررمقيحرر قع حررز قدررمق ععبترر قوررجق بررعع قد رربقي

 أقرر قبأ يحررأهقي تررتقيلرريمقع تعبيررعق يحأبررأقوررالقبرربقيررمقترريعوعقينصرربيعقع  بررييق

قع ععي قعختي :

ثأبتر قورجقع تعأقربفقلكق اعق رر ققنير قبيعنرتقلمقيلريمقصرأبععقدررمقأن يكنون جازمنا: -

 يع بقع ييحهقع عز قدبتقع تعأقبقن أئيأقوإننأقنليمقليأ قبدي ق  تقع تيأيض.

 يتضيمقحيياقع عنأصعقع حييعي ق بتعأقب.قلميكون التعبير محددا أو دقيقا:أن  -

وإاعق  قيصيقع يحأهقدبتقدبر قع  رعفقعالدرعققأن يصل إلى علم من وجه إليه: -

 2والقينتجقلثع قيييقصال يت قبحمقي تعمقب ققبييقلجقي تعمقع ع ب.

يعتبقب قوجق بعع قع ع ربقمقع يحأهقع   ي جقع اكق يحأعكقبأ ناب ق ع بقع بياقع ليأق -

عقوي قدمق ععبت قوجق برعع قد ربقع بيراقمققبيقع ياتححعقع ياتييبقع اكقيعبيصبعقي

ياررلمقوررجق  ررأعقع بيرراقع يحررأعكقع رراكقيررمقع يحررأعكقبيعارر  ق بررهقعالاررتيأب ق

 .3ع ي بيب ييعو  قبأ يثأئ ققفي بي ق بيتع بقبأ تعقي قع ع أعي 

يررمقع يعارري قق02بيررأب ق ب ررأق  ي رربب قع عررعي قعقع يحررأهقوررجقويحررهقلمقيترريوعق -

ب يرر قلمقع  أدررب قع عأيرر قت ضررجقبررحمقع يحررأهقيت  رر ق.ق2184-48عقرر ققع تنييرراك

كقأليت   قبأ بيظقعيقع لتأب قليقع عرأع قع يتأبي ر قدعورأقليقعتدرأاقييقرفقالقيربهق
                                                           

ق.50بجقويال جفقع يعحاقع اأب فقصدق-1
ق.28دبييقع يبق انيمققبعب فقع يعحاقع اأب فقصق-2
ق.10،12زلعيأتفقع يعحاقع اأب فقصقعياقي يبقق-3
فقق04/409بيعاي قعق قع يعبيقيع يتي ق فق89/48/8048ع يرعخقوجققف218-48ع يعاي قع تنيياكقعق قيمقق02تنصق قق-4

 أعقع بياق قليقيصأبعقبنلي قليقلكقتيييال قلدع قوجق ع اكقي ببقععي قيليييأ قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي

"قيتأحقع بياقبأ يحأعق ليق أ هقيتععحقبدب قبيمقدبتقيأقيبج:"فق82/48/8048قفقع يرعد قوج04 عببعبأ يحأعفقجقعفق

يبب قييي قبدب قلعبع قيدععيمقبينأعقيياأيكقا قيعع قع بديقع ي نجقعألبنتقع يضييمفقالقييب قي  قياب ق  قلمقتيب ق
عيأيقالنجقي  قياتييبقلالييأقيمقياأدب قيأ ي قيمقييقليقزيحت قيبلي قلأيب فقق ع قلعضقصأ   ق ببنأتقليقد أعقاعقعات

ع بي  ق بنأتقيالمقليق عععئ ققالقتتأحقع اتيأب قيمقع بياقبأ يحأعقع ينصيصقدبي قبييحهقل لأ قياعقع يعاي ق القيع ق
قيع ب ق اع قع عدص".
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ليرأقيحريزقلمقيلريمقع يعبرعقدرمقع ععب ققع قوجقع بال ر قدبرتقي صريبقصرأ ب ف

ق49ع لتأبر قبييحرهق  القلنر قورجقد ربقع بيراقع يحرأعكقيعرتع قع يعرعهق.ق1ضينيأ

 409.2-04يمقع يعاي قع تنيياكقعق 

ق

 :القبول في عقد البيع اإليجاري -ب

 

ع  بييقي صبقبر قع تعبيرعقع برأ قع صرأبعقدرمق ععب قع  رعفقع راكقيحر ق  ير قع يحرأهفققق

ييقيأقيبج:قلمقيلريمقييعتع قوجقع  بقفي بيقيمقداليقع ععضقع ي ب قيمق عفقع ييحه

فققورإمق3ضقيحبرسقع ع رببريقلمقيرنيي أب ق إليحأهقيلمقيت ققبيقار ي قيراعقعألديرعقلكقق

 ير قع يحرأهقلكقع يتع ربقبأ تعقير قد بقع بياقع يحأعكقيليمقصأبععقيمق عفقيمقيح ق 

قع ع أعي .

غيرعقييتتقصبعقع  بييقيمقع تع بقي أب أق إليحأهقع صأبعقيمقع ياتييبقعنع ربقع ع ربفققق

ق4ديع.ينع بقياعقعألقاعق  قي أب قع  بييقياقع يحأهقاللن ق 

 

 صحة التراضي في عقد البيع اإليجاري: -2

د بقع بياقع يحأعقيعبقديالققأنينيأققيعي قع ععب قوالقيليجقيحعبقيحيبقع تععضجقالنع رأبق

 ر قا ر قيعيب رأفقييت ق قليقيمقع  عويمقاربيي قيدأ ير قييرأياعقع ع بفقبيقيحهقلمقتليمق ععب

ق. قيمقليع قييتيتاقبحيبي قلأيب يتتقلأمقع يتعأقبيمقيق ق بعع قع ع بقدبتقبين ق

ق:5ديع ليأق اعقلأن قع ععب قيعيب قوإمقع ع بقيليمققأبالق إلب أيقييمقدييهقيا قعألق

ق.2فقيعالاتغالي1فقيع لعع 7فقيع تب يس6أ غب ل

                                                           
قع يتضيمقع  أنيمقع يبنجقع حزعئعكفقاب قالع .ق41/09/8000فقع يرعخقوجق09-00قيمق ق20ع يأب قق-1
ي أعقع بياقبأ يحأعق  تقع يتع بقبأ تعقي ق:"قي ب قعععتقيالمقوجق 409-04يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق49تنصقع يأب قق-2

ق يعنجقبعبقت عيع قدبتقي بيهقي ببقنيياح قع يزيعقع يلبفقبأ الم".ع ع أعي قع
ي يبقصبعكقع اعبكفققععحقع  أنيمقع يبنيأ حزعئعكقلقع نظعي قع عأي ق إل تزع (فقع حزتقعألييفقع  بع قع ثأني فقبععقق-3

ق.20فقص8002ع  ب فقع حزعئعفق
فق8002يأييقق02ع يعبيقيع يتي قبأ  عععقع يرعخقوجق8004يي ييقق81يمقع  عععقع يرعخقوجقق04فقق05تنصقع يأب قق-4

بب قع بحن ق قيصأ ؤقيلأ  قع ياتييبيمقع ايمققع ياألمقوجق  أعقع بياقع يحأعكقيليييأ قا  :"قتعبقع اكقي ببقععي قعععت

قيمقثيمقع المقلإ تزع قن أئجقبأ عععت".ق%40ب عععقع  بييقبعاأ  قييصتقدبي أقياقبديت  ق بواق
ق.52بب أجقع ععبجفقع نظعي قع عأي ق إل تزع فقع يعحاقع اأب فقصق-5
ع اكقيعيهق ععب قع  عويمقيربكق  تق ب أيقع ع بفق اقيحهقلمقيليمقحييعيأقايعتقيقاقوجقع عجتقي يقع غب :قييقق-6

قيمق . .ج(ق29-24تعأقبقليقوجققيي قع عجتقع يبيافقليقوجقع بأد قع بعواق بتعأقبقلقع ييعبقيع تعأقبقليوجقع عدصقع 
غب قي يب قدبتقع تعأقبقفقو يقييابق ععب قع يتعأقبقييتعتهققع تب يس:قييقعاتعيأيق ع قع تيأ ي ق ي أهقع يتعأقبقعخدعقوجق-7

ق. . .ج(ق22،20دن ق ب أيقع ع بقلع يأبتيمق
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ع ع ربققرأبالق إلب رأيققويتتقتيعوع قعرعي قلكقديرهقيرمقع عيريهقع ارأب قالعيرأقلرأمق

قبيعنتقادعقيليمقبأ القب النأقنابيأ.

يرمق . .جقع غربمقدبرتقلنر قديرهقيرمقق54لضأفقع يععهقع حزعئرعكقورجقع يرأب ققبي  ق

 القلنر قورجقلبترأققف قييقديهقورجقي ريقع ع ربقي ريسقورجقع ععب  لمقوجقع   ي قفدييهقع ععب 

ق3.مقليقيي قحأيؤاتغاليقوي ق يشقبي قع  أ تيمققأئ قدبتقليمقع يتعأقبقع يغبيمقلأمقت  قع

يدبيرر قيلرريمقع تععضررجقوررجقد رربقع بيرراقع يحررأعكقصرر ي أقيتررتقصرربعق يحررأهقيررمقق

ع ياتييبقيقأبالققبيالقتأيأقيي أب أقيمققبريقع يتع ربقبأ تعقير قع ع أعير فقيلرأمقصرأبععقيرمقاكق

ععيررأقليقوررجقا رر قلمقيلرريمقغب ررأقليقتب ياررأقليق لقيرر قيدأ يررأقيررمقلكقديررهقيياررب فقياررتيكليب

ق.4عاتغالال

ق

 نيا: المحل في عقد البيع اإليجاريثا

يرأ قبر قيا ر قع راكقيبترز قع يربيمقع   قيريقع عرجتقتزع قوجقع ع ريبقلحصريقدرأي يقعال قق

ق5.يمق . .جق92بيأب قأق يو 

يحررأعكقوررإمقي رريقع ع رربقيرريقع عيبيرر قع  أنينيرر قع تررجقياررعتقليررأقبأ ناررب ق ع رربقع بيرراقع ق

وأ بأئاقع يرحعقين يقيبلي قع يارلمق  رتقع يارتييبفقورجقي أبريقع ترزع قيراعقع  عوأمق  تقت  ي  أق

عألديعقببواقعألقاأ قع يتير قدبي رأقورجقع ع ربفقييرأقيحعريقيراعقع ع ربقيتيتراقبأزبيعحير قع ي ريق

قييجقع يالمقيع ثيم.

ب ي قيعتع قوجقي يقع ارلمقلمقتتريوعقوير قعرعي قع ي ريقع ينصريصقدبي رأقيور قع  يعدربق

.جقييج:قلمقيليمقييحيبعقييعينأقليققأبالق بتعييمفقيلمقيليمقيعرعيدأقليقغيرعقع عأي ق ب . 

ق6يدأ فق بنظأ قيخبعهقع عأي .

                                                                                                                                                                                     
 تقع تعأقبفقو يقييابق ععب قع يتعأقبقييتعتهقدن قع عدصقيتي بقوجقنيا قعيب قتبوع ق ع لعع :قيييقضغ قي اقدبتقق-1

ق . .ج(ق22،25 ب أيقع ع بلقع يأبتيمق
عأقبقعخدع يعأقبينأقليقيي قحأيؤفقويدتيقع تعأبيقبيمقضغ قل بقع يتعأقبيمقوياتغيقع يتقع اتيأب قيمعالاتغالي:قييقق-2

قع تزعيأ قع يتعأقبيمقيييقيأقيعيهقع ععب قييحعيقع ع بقبا  ققأبالق إلب أي.
 حزعئعكفقاب قع يتضيمقع  أنيمقع يبنجقعقف يعبيقيع يتي فقع8000يأييقق41فقيرعخقوجق09-00قأنيمقعق :قيمقق54 ق-3

ق.الع 
ق.22قعععجقنيعي فقع يعحاقع اأب فقصقق-4
بقعتيأ قيبتز قبييحب قعدصقليقدب ق"قع ع :ع يتضيمقع  أنيمقع يبنجقدبتقيأقيبجقف09-00قأنيمقعق قيمقق92تنصق قق-5

ق.عيمقبينؤقي يقليقدب قوعيقعجتقيأ"لعدأصقاد

ق20دبجقويال جقفقع يعحاقع اأب فقصق-6
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 أن يكون المحل موجودا أو قابال للوجود: -1

ليق د رأتقعرجتفقب ير قيترتقدرمقديريققليعاليتنرأهيأ قبعيريقوي صبقبي يقعال تزع قع  

ياعقعألديعقيحرهقلمقيلريمقييلنرأفقليرأق اعقلأمقي يقعال تزع قع  يأ قبعييقليقعاليتنأهقدمق

ق1لأمق د أتقعجتقيحهقلمقيليمقييحيبعقليققأبالق بيحيب.

ق81يررمقع  ررعععقع يرررعخقوررجقق40ع يررأب قق لررأ يبأ ناررب ق ع رربقع بيرراقع يحررأعكقو ب ررأقألق

فقوررإمقي برر قع يتيثرريقوررجقع ياررلمقيع ررثيمقيحررهقلمقيلرريمقي  رر قع يحرريبفقألمق8004يي يرريق

ععرتع ق دربعبقد ربقع بيراقع يحرأعكققبريقتاربي قييرأتيؤقع يارلمقييريقب راعقع يععهقع حزعئعكق

ق.2ع يعنتقب ييقدبتقيحيبقع ي يقيييقع يالمققبيق بعع قد بقع بياقع يحأعك

يبترز قع يارتييبقبتاربيبققلمق410-02ع يعاري قع تنييراكقعقر قميق44يليضأقتبيمقع يأب قق

دربعبقع يعقرجقورجقعزنأير قعألقارأ ققبريق يرجقي ربب قع بوع قعألي تقيتابيبقثيمقع يارلمقليرأق

ق.3 ع بقع بياقع يحأعكع ع أعكق

ق

 أن يكون المحل معينا أو قابال للتعيين: -2

يحررأعكقلمقبحنرر قيعررتع ق صرر  قد رربقع بيرراقع قيررمق . .جق52/4ع يررأب قيظ ررعقيررمقدرراليق

 بح أ ر فقي  ربقنرصقدبير قق بتعييمقيعبييأقدبيأقلأويأقنأويأقيليمقع ي يقع يزبيجقيعينأقليققأبال

دبتقيحيهقتعييمقع يالمقي يقع تعأقربقتعينرأقبقي رأقنأويرأق بح أ ر فقق8002ع يععهقوجقع  عععق

يت بيربقع بببير ققعحربقوير قيليضرأقعقر قع عيرأع يا  قبتبيأمقصني قيعق قع يالمقيع  رأب قع يتي

يعألحررزعتققلبيرر غررعفقيياررأ  ققع لررأئمقب ررأقع ياررلمفقيت بيرربقحييرراقيعررتيالت قيررميع ياليرر ق

قع يعتعل .

يلا  قليحهقع يعرعهقع حزعئرعكقتعيريمقع يارلمقتعيينرأقبقي رأقوأعرتع قورجقيب ر قع  رعععق

فقيررمقيلينررأقيحيبررأقيررمقغعورر قعاررت بأيلمقيلرريمقع ياررلمقي رريقد رربقع بيرراقع يحررأعكقق8002

غعوتيمق  تقثالثر قغرعففقي ربافقغعور ق يرأ فقيع رأضفقعيع فقيعوريفق تعتيرهقعأليلنر ق

                                                           
فق8040-8005يحيبكقوت جفقنظعي قعال تزع فقي أظعع قع ان قع ثأني ق ياأنسق  ي فقحأيع قزيأمقدأعيعفقع حبي قق-1

 .102صق
ع اكقي ببقععي قعععتقع ياألمقوجق  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  فقفق8004يي ييقق81قعععقيرعخقوجقيمقق40 قق-2

ق.اب قالع 
ق409-04فقع يعبيقيع يتي ق بيعاي قع تنيياكق84/02/8002فقع يرعخقوجق410-02ع يعاي قع تنيياكقعق قيمقق44 قق-3

فقع اكقي ببقععي قيليييأ قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قليقيصأبعقبنلي قليقلكق84/02/8004ع صأبعقوجق

ق.82/02/8002فقبتأعيا80دببقتيييال قلدع قوجق ي أعقع بياقبأ يحأعفقع صأبعقوجقع حعيب قع عايي فق
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يراعقعألديررعققتعراعقدبيرر قتعيريمقي ريقياررلمقتحييررفقع يالبرس...ق  رافقييتررتييلرأمققيعرعو ف

قي ييقبيمققيأ قع ع ب.

ع ي يقع ثأنجقوجقياعقع ع بقب ي قييقببيع قيليمقيعينأقين أئيأقيياعقيأقنصر ققع ثيمقويعب ققليأ

ق8002.1دبي قع يأب قعألي تقيمقنيسقع  ععع

ق

 أن يكون المحل مشروعا: -3

يليمقي ب قيععيدأقييأقيحيزقع تعأيريقوير قلكقغيرعققلم مقعال تزع قوجقياعقع ع بقيعتع ق

يمق . .جفقألمقولرع قع نظرأ قع عرأ قق51يدأ فق بنظأ قع عأ قيعخبعهقع عأي ق ب أق نصقع يأب ق

حييراقتتا قبأ يعين قو رجقتتغيرعقيرمق ير قع يلرأمقع زيرأمقيتربديقوييرأقياريتقبأ نظرأ قع عرأ ق

قيليع ايأاري لت بفق  تقت  ي قع يصأ ؤقع عأي قع تجقتعييقع يصأ ؤقعالقتصأبي ققع  يعدبقع تج

يلررا  قيرربديقوررجقعخبعهقع عأيرر قع  يعدرربقعألدالقيرر قبأدتبأعيررأققيعدرربقلاأارري ققعالحتيأديرر 

ق2ي عصقدبي أقعألوععبقوجقدالقت  .

مقينحرزقيرجقلريقارلقفع تجقييلمقعدتبأعيأقي الق ع بقع بياقع يحأعكقنأ يدبي قوإمقع ال

يمق عفقييزعني قع بي  قليقع حيأدأ قع ي بي قليقبيعا  قيصأبعقبنلي قليقتيرييال قلدرع ق

يا  قب بفقوتؤقع يحرأيقليرأ قق19-01يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق09ع يأب قيا  ق ب أق بيأب ق

ييي رر قيررمق ررعفق ررأعقع بيرراقبأ يحررأعقأ قتيررييال قع ياررألمقع ينحررز قوررجق ع بنرري قالقت رر

ق3 نجق بتيويعقيعال تيأ .ع صنبي قع ي

ليأقع ثيمقو يقيبب قيمقع ن يبقع اكقيبتز قع يارتييبقببوعر ق بيتع ربقبأ تعقير قع ع أعير قي أبريق

قلمقي ي قياعقعألديعقبن يقيبلي قع يالمق يأئبت قييمقععي قع ثيمقييج:

عأليريعيقع تررجققبحنرر  ن ربقيررمق . .جقوب صربقبأق194 ب رأق بيرأب قأن يكنون النثمن نقنندا: ق-ل

وأأليعع قع ن بي قيجقتب قع تجقتصبعيأقع بنري قبأالتيرأ ققتتعب قب أح قع ناأمقبعين أف

 .ياقع  لييأ 

                                                           
قع يتضيمقنيياجقد بقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .ق02/09/8002يمققعععقع يرعخقوجقق04 قق-1
ق.91دبجقويال جفقع يعحاقع اأب فقصقق-2
فقع اكقي ببقععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيق41/04/8001فقع يرعخقوجق01/19يمقيعاي قع تنيياكقق09 قق-3

قبنلي قليقلكقتيييال قلدع قوجقو أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  فقاب قالع .قديييي قليقيصأبع
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-02عقر قع ارأبع قع ي رع قعألي رتقيرمقع يعاري قع تنييراكقليضأقبييحهقع يرأب قي

لمقع ررثيمقوررجقد رربقع بيرراقع يحررأعكقالقبرربقلمقيلرريمقن رربعفقيدبيرر قيحررهقدبررتقفق410

ق1يبواق بيتع بقبأ تعقي قع ع أعي قيببغأقيمقع ن يبقلي أبيق ن يقع يبلي ق  ي .قع ياتييبقلم

ق

 بال للتعيين:اق أوأن يكون الثمن معينا  -ب

يياعقع تعييمقيرت قبيعار  قع يتعأقربيمقليقبيعار  قعردصقثأ ر قليقدرمق عير ق

قع  أنيم.ق

وير ققيدالوأق ب أدب قع عأي قع تجقت ضجقلمقع بياقع يحأعكقيحهقلمقيليمقع رثيم

ي بععقليققأبالق ت ربيع قنحربقع يعرعهقورجقد ربقع بيراقع يحرأعكقليحرهقلمقيلريمقع رثيمق

يرمقق04ع يرأب قتبينر ققييراعقيرأايعتقبأ زيأب قليققي ببعقوجقع ع بقيغيعققأبيقألكقتغييع

ورجققبتغييرعيعيبقع اربهقورجقدرب ققأببير قع رثيمق ي عععقع يتضيمقد بقع بياقع يحأعكقع 

ي رربعقدبررتقلاررأسقع لبيرر قع ن أئيرر قالقق ببيرراقع يحررأعكفقلمقثيررمقع ياررلمقع يدصررص

تتحررأيزقبيررأقيتضررين قيررمقني ررأ قعررععتقعألعضفقيلررا  قيصررأعيفقع تاررييعقع ت نررجق

ع ترجقتارب قن ريقع يبلير قيدبير قيلريمقع رثيمقحرربيأقيع بععكقع ترجقت تارهقدبرتقع يرب ق

درأب قينأاربأقيراق رثيمقييجقع  يي قع   ي ي قع تجقي ربعقع يتعأقربعمققب رأقع يبيراقييلريمقع

ي لرمقي رب قلمقيزيربقليقيرن صقيرمقيرا قع  يير فقييعرتع قورجقع رثيمقلمققيي قع يبيافق

 2يليمق  ي يأقيالقيليمقصيعيأقليقتأو أ.

نيرأق رببقورجقلمقي تضي قيمقع يعرتعكقي وأ ثيمقيعبقصيعيأق اعق  قي صبقع بأئاق

ع رثيمق القيحرعبققفقيالقيلريمع ع بقعارتيأتقع عرليقب ير قينأارهقغأ برأقيراققيير قع يبيرا

قيظ عقدأعحجقيالقيليمقينأ قثيم.

عيأقع ثيمقع تأو قوالقيتنأاهقي ب أقيراققيير قع يبيراقع ييحريبقييرت قعالتيرأ قدبير ق  ي ر ق

قوي قع بأئاقع  صييقدبي قبدالفق أ  قع بيا.ق بفييقفبيمقع  عويم

تريوع قعرعي قع بياقيليمقبثيمقبدسقييقبياققأ قيالقيحيزق ببرأئاقع  عرمقوير ق الق اعق

ق.3ع غبم

يحأعكقيحهقلمقيليمقع ثيمقبقي أقيي ببعفقبريقالبربقلمقيلريمقيالنع أبقع بياقع ق

ييحهقلمقيليمقحربيأقالقتأو رأقليقبدارأ.قيلمقع رثيمقيعتبرعقدنصرععققف  ي يأقالقصيعيأ

ق4لاأايأقوجقد بقع بياقع يحأعك.

                                                           
فقع اكقي ببقععي قعععتقع ياألمقع ينحز ق84/02/8002فقع يرعخقوجق02/410يمقع يعاي قع تنيياكقق00/04 ق-1

قالع .بحييعيقديييي قليقيصأبعقبنلي قليقلكقتيييال قلدع قوجق  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  فقاب ق
ق.21،18عياقي يبقزلعيأتفقع يعحاقع اأب فقصقق-2
ي أضعع قوجق . .بفقع ان قع ثأني ق ياأنسق  ي فقلبي قع   ي قبمقييافقبمقدب فقنظعي قعال تزع فقييعحجقيعيعفقق-3

ق.80فقص8042-8040ع اعيبق يبيمفقع حزعئعفق
ق22قعععجقنيعي فقع يعحاقع اأب فقصقق-4
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 ثا: السبب في عقد البيع اإليجاريثال

يعرتع قوير قيثبيرأقيعرتع قورجقلكقتصرعفققرأنينجقيرمقيحريبق مقد بقع بياقع يحأعكقق

فقبأ نظعير قع قنظعيتيمقيييأ:قع نظعي قعألي تقتعروأ ي  أتقعدتبييعقوجقتععيي قييحب ققفع ابه

ليقيتعأقربقورجقع ع ريبقابهقع تزع قفب ي قيع قلنصأعيأقلمقع ت بيبي قيدبتقعلا أقع ي ي قبييأ

ق.عألدعبأب ي قييقع تزع قع يتعأقبقع ت

دتبفقبرأدتالفقع عردصقع يتعأقربق ثأني قع  بيث قيع قلنصأعيأقلمقابهقع ع بقيليأقع نظعي قعق

ق1يييقع بعواق  تقع تعأقب.

 رييقع ربلتيعقي يربقيب ير قق2يتبنتقع يععهقع حزعئرعكقع نظعير قع  بيثر قورجقع اربه.

 قأ نظعيرر قع  بيثرر قوررجقع ارربهقبيعنررتقع بأدررب مقع ت نرريمقع حزعئررعكقيحدرراقصرربعكقع اررعبك:"ق

ع رربعواقيرراقعألدرراقليضررأقبأ ارربهقع  صرربكق اقالقيتصرريعقلمقيت يرريقع يتعأقرربقعال تررزع قبرربيمق

ق.3ابه"

  تقبن يقيبلي قع يالمقتع بقبأ تعقي قع ع أعي قيع تزع قع ييقمقع ابهقوجقد بقع بياقع يحأعكق 

 ريق بيارلمقيابهقع تزع قع يارتييبقبربواقع رثيمقيريقتيبلر ققليأب صييقدبتقع ثيمفق ع ياتييبق

ق.ع يحأعكقد بقع بيا

يررمق . .جقلمقد رربقع بيرراقع يحررأعكقع رراكقيلرريمقارربب قغيررعقيعررعيهقليقق50يتبرريمقع يررأب ق

ق4يدأ فق بنظأ قع عأ قيعخبعهقع عأي قيليمقبأ القب النأقي ب أ.

قد بقع بياقع يحأعكقبععي قدأص قينيعبقب أقدمقع ع يبقعألدع .قيتييزيليضأق

 الموضوعية الخاصة في عقد البيع اإليجاريالفرع الثاني: الشروط 

عضق ألعلأمقع ييضيدي قع عأي قع تجقيحهقلمقتتريوعقورجقد ربقع بيراقع يحرأعكقع  بقاب قع ت

برريقالبربقيررمقتريعوعقيحييدرر قيرمقع عررعي ققف القلن رأقغيررعقلأوير ق نعررأتقيراعقعألديررعقصر ي أ

عال تيررأظقبأ يبليرر فققيررأقيبررج:قعررع ع دأصرر قع تررجقالقنحرربيأقوررجقلنرريعهقع ع رريبقعألدررع قييررجق

ع عررع قع حزعئررجقوررجقد رربقع بيرراقفقع يررأناقيررمقع تصررعفقفقع عررع ع عررع قع صررعيؤقع يأاررا

قع يحأعك.

ق

                                                           
فق8002فقبععقعألييق ب بأد قيع نععقيع تيزيافقتيزكقيزيفقع حزعئعفقفق08ع  بع قفاجقييافقزعيي فقد بقع بياق-1

ق.52-50ص
ق.80دبجقوال جفقع يعحاقع اأب فقصق-2
ق.810ي يبقصبعكقع اعبكفقع يعحاقع اأب فقصقق-3
ق.15 ييشقدببقع عزع فقع يعحاقع اأب قفقصقق-4
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 بالملكية في عقد البيع اإليجاري أوال: شرط االحتفاظ

يييقدبأع قدمقبنربقليقعرع قورجقد ربقع بيراقيرنصقدبرتقع تيرأظقع برأئاقبيبلير قع عرجتق

تعكقع راكقيصربؤق رأئزعق بعرجتق ترتقي ري قيراعقعألديررعقع يبيراقدبرتقع رعغ قيرمقتاربيي ق بيعر

ق1داليقيب قيعين قبأ يوأتقبأ ثيمقع يتي قدبي قحييع .

 مق ر قأصأقوجقد بقع بياقع يحأعكق ترتقيديعقيعبقببيع قعع أقييضيديأقديياعقعأل

يرمقع يعاري قق45ع يرأب ققنحربقل لرأ ينصقدبي قع يعرعهقصرعع  قدنربقتنظيير ق  راعقع ع ربق اق

فقتيضؤقلمقياعقع عع قيعبقلضيأمقدينجفقيليريق ببرأئاقع يررحعقع  تيرأظق409-04ع تنيياكق

بيبلي قع يالمق  تقغأي قتابيبقع يعرتعكقلأيريقع رثيمقعغر قعنتيأدر قبر قوريعق برعع قد ربقع بيراق

ع تنرأزيقع يحأعكفقليأقييناقبحكقتصعفقيدصقع المقد بقع بيراقع يحرأعكقاريعتقبرأ بياقليق

ق.2ليقع  ب 

ع يعرتعكقق ياتححعععنت أيقع يبلي ق  تقلمققف8002يمققعععقق42لدع قتبيمق قيمقح  

ييترتق ر قيريفقع يارتححعققف قبحييراقلقارأ قع رثيمقورجقييعديربيأيعب أقدبرتقيعقرفقييريقيوأئر

درأب قع يبليرر ق  رتقع بررأئاقبإع يعرتعكقبلريقعألقاررأ قع بيعير قع يتيرر قدبي رأقوررجقع ييعرأبقع ي ررببق

ق.3 يرحعقبحثعقعحعجقيمقيق قع يبيافقيليلن ق بهقوااقع ع بقيعاتعبعبقع يبياع

قفع برأئاقع يررحعقد رعق ورالسقليق دارأعقع يارتححعقع يعرتعكقييمقحأنرهقادرعقيحنره

ييقبيمقتنييبقبعئنجقع ياتييبقع ييبسقدبتقع يارلمق   قوجقييعح  قع غيعفقا  قلن قيدقيي يظ

ق4ي يقع تعأقب.

ي قوجقد بقع بياقع يحأعكفقيحعيقع بأئاقع يرحعقيريمقنيا قيرمقوعع قعال تيأظقبأ يبل

تأيرر قيييلنرر قبررا  قيدررأ عقيرراعقع وررالسفقلينرر قالقيررزعيقيأ لررأق بياررلمقي رريقع تعأقرربقيبليرر ق

عاتعبعب قيمقع تيبيا قبيمقيزع ي قبعئنجقع يعتعكقع ياتححعفقيبأ تأ جقالقييلرمقع تنرأزيقدرمق

ق.409-04يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق84بيأب ق ب أق ع يالمققبيقعنت أيقع يبلي قيا  ق

يدبيرر ق اعقدررأ فقيرراعقع  ضررعقعدتبررعقتصررعو قديأنرر ق أليأنرر قي رراقت رر ق أئبرر ققررأنيمقق

ع ع يبأ قيت اقدبي قد يب قع تببيبفقا  قلمقد بقع يحأعقيرمقد ريبقعأليأنر قييارت ياقع يررحعق

مقتنييراقبعئنرجقع  رعفقي رييقبيق لرجبيأق ي ر قبييرز قع ت رب ققيتاعهع تيا قب   قليأ  قيعمق

ق.ع عيمقع يرحع عخدعقدبتق

                                                           
ق82ي يبق انيمقينصيعفقع يعحاقع اأب فصققق-1
فقع ي ببق ععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيق81/02/8004فقع يرعخقوجق409-04ع يعاي قع تنيياكقيمقق45 ق-2

قديييي قيليييأ قا  فقاب قالع .
قع يتضيمقنيياجقد بقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .ق02/09/8002يمققعععقع يرعخقوجقق42 ق-3
ق.400اجقييافقزعيي فقد بقع بيافقع يعحاقع اأب فقصق-4
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ضريأمق ر قع برأئاقورجقعارتييأتقعتيأقير قيأير ق قيحرأعكقيعربقياريب يدبي قورإمقع بيراقع ق

ق تيأظقبأ يبلي قبيعقلاأاجقوجقيحأيقع ضيأم.نظععق يأق عع قعالقفع ثيم

بأ يبليرر قوررجقد رربقع بيرراقع يحررأعكقيحررهقلمقنيررع قبرريمققليررأقبأ ناررب ق يصرريعقعررع قع  تيررأظ

قيع بتيمقع يتع قع تجقتاب قييدبقع يوأتقبأ ثيمقيع يتع قع ال   ق ابعبقع ثيمقييجقلأختج:

غر قتاربيي قي رتيظقورجقيرا قع يترع قع برأئاقع يررحعقبيبلير قع ارلمقعقبل موعد الوفناء:  -أ

فقيبررا  قيلرريمقتيرر قدبي ررأيمقع يوررأتقبحييرراقعألقاررأ قع ي بيعررتعكقع ياررتححعق  ررتق رر

قو ر قارتعيأيالع ياتييبقيحعبقياتححعق بعريمقي ريقع تعأقربفقييدرييق ر قع  رأنيمق ر قع

يييقببيع ق  قدينجقي ععق بعدصقدبتقعجتقييبي ق غيع قييدييق صرأ هقع  ر ق

 .عاتعيأيقع عجتق نيا قيألاعت 

والقيحيزق بيعتعكقع ياتححعقعمقيتنأزيقدمقيراعقع  ر ققيليضأقيدييق  ق  قع المفق

لررأمققلحررع دنرر ق بغيررعقليقيالقيحرريزقعمقيرررحع قيتررتقتنررأزيقق بغيررعقبي أبرريقليقببينرر ف

  يحأععقبأ ال.ع تنأزيق

 تيأظقبأ يبلي ق ع ربقع بيراقع يحرأعكقيب رتققأئيرأق  رتقغأير قتاربيبقيدبي قوإمقعع قعالق

أئاقيب ررتقيأ لرأق بيارلمقي رريقع تعأقربق أ يرأق رر قيع برقفع يعرتعكقع يارتححعقلأيرريقع رثيم

 1ياببقع يعتعكقع ثيمقلأيال.

وجقيا قع يتع قيرزييقعرع قعال تيرأظقبأ يبلير قبعد وفاء المشتري المستأجر بالثمن:   -ب

بييحرهقد ربقعاريجقيارتيوجق عرعي ققفقوتنت ريقع يبلير ق  ير ف  تقع يعتعكقع يارتححع

يدي  ق يلأنير قعارتعيأيقع عرجتقيعارتغال  قأقعأليعقع اكقني حععتع قعلبي قي عع ققأني

 2يع تصعفقبأ بياقليقع  ب قليقبحكقتصعفقادعقنأقيق بيلي .

 

 عقد البيع اإليجاري ثانيا: الشرط الصريح الفاسخ في

 

دبرتقعنر قعرع قيحعريقع ع ربققيععفقع عع قع صعيؤقع يأاراقورجقد ربقع بيراقع يحرأعك

ت بيعير قورجقق ارب  يلريمق ب أضرجقليقلمييايدأقيمقتب أتقنيا قبيمقع  أح ق  تق لر قيبيمق

ين يقارب  ق ي رأهقع ياراقيرمققيتتق  قييفقل بقع يتعأقبيمقبأال تزعيأ قع نأعئ قو يقبا  قفا  

اليقع يرربيمقع  أضررجققلكقع رربعئمق يرر قيلرريمق رر قع ديررأعقبرريمق بررهقع تنييرراقليقع يارراقدنرربق درر

                                                           
ق.21دببقع عزع فقع يعحاقع اأب فقصق ييشقق-1
فق81/02/8004ع يرعخقوجقق409-04ع نظأ قع  أنينجق ع بقبياقع النأ قبأ يحأعق ب أق بيعاي قع تنيياكقوع أ ق ييب.قق-2

ق.00صققف8002/8000قفيالع قيأاتعفقلبي قع   ي فقبحأي 
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يييقبا  قيتيأب قت ل قع  أضجقيياعقع عع قيمقعحن قتيبيبقع يربيمقع يت رأدسقدرمققفبأ تزعي 

ق.1 ن أتقع ع بق عب قع يوأت

يمقع يعاري قق02بي عتيمقع ثأني قيع ثأ ث ققيمقع يأب ق ب أق ليأقوجقد بقع بياقع يحأعكقق

ضرين قد ربقع بيراقع يحرأعكقع عع قع صعيؤقع يأاراقع راكقيتقتيضؤقلمق19-01ع تنيياكقعق ق

يحعيقع ع بقييايدأقيمقتب أتقنيا فقيتتق  قي  قع ياتححعقع يعتعكقبتنيياقع تزعي قع يتيثيقورجق

  تقع  ضأتقيمقلحيقوااقع ع بفقيليضرأقتبريمق ققبواقثالث قلقاأ قع عي قيحتيع قبيمقع بحيت

  رتقع  ضرأتقيرمققع برأئاقع يررحعقيرمق  ر قع بحريتقلمالقييناقيرمقق لنق8002يمققعععق05/04

عحيق بهقوااقد بقع بياقيعاتصربععقليرعقعارتعحأ جقي ضرجقب رعبقع يعرتعكقع يارتححعقيرمق

ق2ع يالمقي يقع تعأقب.

ع عرررع قع صرررعيؤقع يأاررراقالقيغنرررجقدرررمقضرررعيع ق دررراععقع يعرررتعكقع يارررتححعقخمقي

ع يععهقع حزعئعكقنصقصعع  قدبتقيحيهق داععقع يبيمقيعتيمفقي ي أيقيراعقعألديرعقيرب ق

يييأقوجقليق داععقيمقلحيقتابيبقعألقاأ قغيعقع يبويد فقوإاعقيوتقع يارتححعقع يعرتعكقق49

تريقتقع ياراقضرين أقع دراعععمقييراعقعألديرعقيلريمققربقبأ يبأ  قع يات   قدراليقع يرب قع ترجقت

قبتنيياقع تزعي فقييظيقياعقع ع بققأئيأقي يقلأمقينأ ق داليقبأال تزع .

يحرأعكفقليرأقورجقع  أ ر قيحرزق ببرأئاق برهقع يررحعق برهقواراقد ربقع بيراقع يدبي ق  ق

أعجقعخحرأيقدرب رأققيورتع علاي قليأق ر قيريفقع يارتححعقبأألقارأ قع يترحدع قبعربق دراعع فقليق

بعرربقع ت  رر قيررمقترريوعقع يارراقيتعرريمقدبررتقع  أضررجقع  لرر قبيقرريهققع ي رربب قوررجقع درراععيمف

ععي  فقوالقيات ياقينؤقع ياتححعقي ب ق بيوأتقبأ تزعي ق ي قيليمقع ع ربققربقعنياراق ديرأالق

عقع  أضجقلبير قبريق  رتقيياعقعألديعقببيع قالقيربكق  تقعاتبعأبقبيقف بعع قع صعيؤقع يأاا

ق3يتيقيت .قيعق بيعت تغي

فقوي تصرعقبيعقع  أضرجقدبرتق امقوجق أ  قع عع قع صرعيؤقع يأاراقي راقع ياراقتب أئيرأ

ع تحلبقيمقص  قيقيد فقييحتجقبيع قبعبق بي قع يااقالققببر قيبأ ترأ جقيعتبرعق لر قع  أضرجق

قلأعيأقالقينعئأق  .

دبي رأققبريقع تعأقربققليأقوجق أ  قت ععقوااقع ع بقلديبقع يتعأقبيمق  رتقع  أ ر قع ترجقلأنرأ

وين يقبحثعقعحعجقييعتبرعقلحنر ق ر قيلرمفقيبرا  قع برأئاقيارتعبقع يارلمقي ريقع ع ربقيبأ ي أبريق

ي ي قبعبقيبب قع بواقعألي جقع اكقبوع قع ياتححعقع ياتييبقبعبقدصر قعألقارأ قع عر عي ققغيرعق

ق4ع  ضأت.ع يبويد قيع تلأ يفقع يتعب  قبعغيقع يالمقيني أ ق صالحقع تالوأ قيتلأ يفق

ق

                                                           
بععقع عبي ق بنععقيع تيزيافقدنأب فقلجزائري، الوجيز في أحكام االلتزام في القانون المدني ابعبأيقدببقع عزع فقق-1

ق.28فقص8002ع حزعئعفق
قفقع يتضيمقد بقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .02/09/8002يمققعععقع يرعخقوجقق05/04 ق-2
ق.22عياقي يبقزلععتفقع يعحاقع اأب فقصقق-3
ق.490-492 يبكقل يبقاعبفقع يعحاقع اأب فقصقق-4
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 يجاريالتصرف في مسكن محل عقد البيع اإلط المنع من ثالثا: شر

يعتع قدبتقع يعتعكقوجقد بقع بياقدب قع تصرعفقورجقع يبيراق  ريمققلمإيلأن قع بأئاقب

ييعرتع قلمقيلريمقع بأدر ققف تصرعفعيياعقيأقيايتقبأ عع قع يرأناقيرمقع يوأتقبلأييقع ثيمق

ق.1وي قيععيدأقيلمقيليمقع يناقيمقع تصعفق يب قزيني قيع ي  

ق49 ق ب أقأل لرأ يييحبقعع قع يناقيمقع تصعفقوجقع يالمقي يقد بقبياقع يحأعق

يحرأعكقيرمقن ريقيبلير قع يبيراق بغيرعقع بيراقع قع يععهقيناقع يارتييبقورجقلمق8002يمقع  عععق

فقيلراعقيرمق يععيد قليقيتنأزيقدنر قاريعتقتر قا ر قبي أبريقليقببينرققبيقن يقع يبلي ق  قبصي 

حزئيأقيععتع قدبي قلمقياتعيب قيو أق يأقييقي ععققأنينأفقيياعقع عع قببيع ققليتحديع قلبيأق

 اقدررأ فقع ياررتححعققوررجقع  صررييقدبررتقثيررمقع يبيررافقييتعتررهقدبررتقا رر ي يررظق رر قع بررأئاق

يغيرعققبرأ القب النرأقي ب رأف ربقيعربقع يالمقي يقيراعقع عقوجقع عع فقيتصعفع ياتييبق  اعق

ق.نأواقوجقييعح  قع يتع بقبأ تعقي قع ع أعي 

يين قوإمقياعقع عع قيب تققأئيأق أ يأق  قياببقع ياتييبقثيمقع يالمقلرأيالقي ر قتن ريقق

ق.قق2ع يبلي ق يأئبت قبصي قععدي 

قررأنيمقع يأ يرر قعقرر قيررمقق04و ررع قق90وررجق ي ررعععقعاررتثنأتققييحرربق  رراعقعألصرريقي لررم

ق3.ق42/42

 في عقد البيع اإليجاري رابعا: الشرط الجزائي

 يررأقوررجقع ع رربقليقوررجقعتيررأ قيضقع ياررب قع رراكقيتيرر قدبيرر قع يتعأقرربعمقييرريقا رر قع تعرري

بتنييراقويت قعالتيأ قياب أقدبتقي بععقع تعييضقع يات  ق ببعئمقوجق أ ر قيرأق مق ر قيرت ققفال  

ورب المققفقيييقببيع قع تزع قع تيأ جقتأباقال تزع قلصبجف4تنييا  تزعي قليقتحدعقوجقأع يبيمقب

ق.ياعقعألديعقيربكق  تقب المقع عع قع حزعئج

                                                           
ق.58ع اأب فقصيمقينصيعفقع يعحاقي يبق اق-1
قفقع يتضيمقنياجقد بقع بياقبأ يحأعفقاب قالع 02/09/8002يمقع  عععقع يرعخقوجقق49 ق-2
ق80/48/8042ع يرعخقوجقف42/42يمققأنيمقق90 ق-3 ق ان  قيتضيمققأنيمقع يأ ي  ق8045ف قع عبب ق05فقج.عف قان  فق99ف

ققأبب ق بتنأزيقيمققبيع تجقتق10/48/8042بتأعياق قتعب قيبج:" قبعبقانتيمقلقنصقدبتقيأ قيمقتأعياق08ع ياتييبيمقين أ )

 دبعبقع ع يبقع تجقتدص أقيبأاتثنأتقعنت أيقع يبلي قبابهقع يوأ قلضأفقع النأ قع ياليع قلبنأ فقع ييي  قيمق عفقع بي  ق

قيع تجقعاتيأب قيمق دأن قع بي  قاللتاأهقع يبلي ....."

قيأ لييأقبتابيبقلأييقع ثيمق ب أق بتنظي قع اأعكقع ييعيي".يمقنيسقع  أنيمق"قالنأ قصيغ قع بياقع تجققأ قق1و ع 

ع تجقتنصقدبتقيأقيبج:"ق....وجق ي أعقصيغ قع بياقبأ يحأعق.فقوإن قييلمقعمقيليمقي يقتنأزيقيمقق09يلا  قع ي ع قق

 بي  قبعنيعمق عفقع ياتييبقين فقععي  ق عحأهقع دزين قع عيييي قيبب قع دأن قع يأ ي قع يبأعع قع ييني  قيمق عفقع

قع اكقدنيعمقع صنبي قع ي نجق بالم".ققق108-090 اأهقع تدصيصقع دأصقعق ق
ق.22بعبأيقدببقع عزع فقع يعحاقع اأب فقصق-4
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ييمقععي قتيعوعقعات  أ قع عع قع حزعئجقيجقنيسقععي قتيعوعقع تعرييضقتتيثريقق

قوييأقيبج:

 ضررععقيلرراعقد ررحقيررمقع يرربيمقيضررععقيصرريهقع رربعئمقيدالقرر قاررببي قبرريمقع د ررحقيعق

ق.1يمق . .جق421 داععقع يبيمقيياعقيأقنص قدبي ق ق

يدبيرر قالقياررت  قع عررع قع حزعئررجق الق اعقلررأمقينررأ قد ررحقصررأبعقيررمقع يرربيمقيا رر قق

يرمق رعفقع يربيمقالقيلريمققع د حتحدع قدمقتنيياقعال تزع ق القلن قوجق أ  قعنتيتققليبأيتنأد ق

 اعقفقيليضرأقالقيارت  قيراعقع عرع ق القع يربيمد أقق ثبأ ع تعييضقيات  أقيع بعئمقي اقدبي ق

قليأقوجق أ  قعنعبع قع ضععقوالقيحأيق بتعييض.قفلأمقينأ قضععقلصأهقع بعئم

 قاررببي قبرريمقع د ررحقيحررهقلمقتلرريمقدالقررققيليضررأق لررجقينعررحقيرراعقع عررع قع حزعئررج

ليقلأمقع ضععقغيرعقيبأعرعقليقلرأمقورجققيع ضععقيوجق أ  قعنتيأتقيا قع عالق قبابهقلحنبجق

وررالقتت  رر قع ياررري ي قيالقياررت  ققفيبأعررععقي لنرر قغيررعقيتيقرراضررعععقع ياررري ي قع ع بيرر ق

ق.قق2ع عع قيالقي ب 

يليضأقيعتع قوجقياعقعألديعقلمقييح قع بعئمق داععق بيبيمقيناع قبتنيياقع  تزع قي يق

ق.3ع ع بقيأق  قييحبقعتيأ قي ضجقبغيعقا  

ضررأتقبرر قدبررتقع يرربيمقيعألصرريقلمقيدضرراقمقيرراعقع عررع قياررت  أقتعرريمقع  تقلررأييتررق

ت بيع ق  تق ععب قع يتعأقربيمقغيرعقلمقيراعقالقينراقع  أضرجقيرمقع تديريضقليقع زيرأب قورجققيير ق

ق4ع عع قع حزعئج.

ق8002قيرمقع  رعععقق00يحأعكقبييحهق  حزعئجق ع بقع بياقع ي  بقنصقدبتقع عع قع

بورراقع  ارر قع عرر عكقع يتيرر قدبيرر قدرراليقعأليررأ قع ديارر قدعررع قعنرر قيتررتقتررحدعقع ياررتييبقوررجق

دررمقلرريقعرر عقق%08عألي ررتق يررب قتيرري قعرر ععفقوإنرر قيتعررعضق رربواقغععيرر قتحديعيرر ققرربعيأق

ع يارتييبققد رحيترتقتريعوع قعرعي  قع يتيثبر قورجققعفقيياعقيرأقيعرعفقبأ عرع قع حزعئرجيتحد

ييريقيرأقيعربقضرععقورجق ربقع يتيثيقوجقتحدع قدمقبو قع  ا قع ع عكقورجقعخحرأيقع ي ربب فق

                                                           
قفقع يتضيمقع  أنيمقع يبنجفقاهقالع .41/09/8000ع يرعخقوجققف00/09يمققأنيمقق421 ق-1
قييحبقنصقيدأ فق ا  "  ققبعبقلداععقع يبيمفقيأقين . .جقدبتقيأقيبج:"قالقيات  قع تعييضق ال405نصقع يأب تق-2
قيمق . .ج:ق"قالقضعيع ق داععقع يبيمقوجقع  أال قعختي :ق424ع يأب ق ققتنصق-3

قعاعقتنيياقعال تزع قيلصبؤقغيعقيحبقبيعيقع يبيم اعقتق-
ق اعقلأمقي يقع  تزع قتعييضأقتعتهقدمقدييقيضعق-
قع يبيمقلن قياعي فقليقعجتقتابي قبيمق  قيييقدأ  قبا  . اعقلأمقي يقعال تزع قعبقعجتقيعب قق-
ق اعقصعحقع يبيمقلتأب قعن قالقينيكقتنيياقع تزعي ".ق-
يحيزق ب أضجقألمقيديظقع عع قع حزعئجق اعقنياقع يبيمقعال تزع قعألصبجقوجقحزتقين قويليمقت ييضقع عع قع حزعئجقق-4

دبتقع يبيمفقيبأ ي أبيقيحيزق ب أضجقزيأب ققيي قع عع قع حزعئجقوجققبناب قياعقع حزتفقيي اقدهتق ثبأ قع تنيياقع حزئج

قيمق . .ج.ققق422،429 أ  قيأق مقلثب قع بعئمقغشقع يبيمقليقد ح قب بعقيأقلصأهقع بئمقيمقضععق 
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بأ بأئاقع يرحعقنتيح قياعقع ترحديعقورجقع ربواقدبرتقلمقبتعييضفقي   أق قضعععقاعت قييحهق 

ييترتقعنتير قع عالقر قع ارببي قق1يليمقياعقع ضععقنأتحأقدمقد أقع ياتييبقيمقع بياقع يحرأعك

يدبيررر قورررإمقع برررأئاقع يررررحعقالقيارررت  قع تعرررييضق الق اعقلدررراعقق. بررر قع عرررع قع حزعئرررجالقن

ق.2القييلن قع اتيأب قيمقغععي قع تحديعقييتتق  قيعاعقوإن ع بواققلحيقع ياتييبقيم

قيد بقع بياقع يحأعكق لين قيعبقدبتقد أعقيت بهقتيعوعقدب قععي قعلبي .

 

 لبيع اإليجاريكان الشكلية لعقد االمطلب الثاني: األر

القينع بقد بقع بياقع يحأعكقبيحعبقيحيبقعألعلأمقع عأي قيع دأص قبريقالبربقيرمق وععغر قورجق

 الققفيعتبأقخثرأع قع  أنينير القعليقيعيمقليأقييقع عحمقبأ ناب ق  اعقع ع بقع اكقينع بقص ي أق

ع حرععتع قع ترجقتارب قق(ع يرعهقعألييلتنرأييقورجق.قيدبير قتر قع عرليقع يت برهققأنينرأقبأاتيأت

ق.(ع يعهقع ثأنجلوجقق ال   ق بععي ع ع بقيلاعقع حععتع قع

 سابقة إلبرام عقد البيع اإليجاريالفرع األول: اإلجراءات ال

حععتع قع اأب  ق بعع قد بقع بياقع يحأعكقورجقت ربي قع يارتييبق أ رهقعالارتيأب قيا قع تتيثيق

بقبأ تعقي قع ع أعي قفقيبيمقوير قعغبتر قورجقع عرععتقع يمقيالمقوجق  أعقيا قع صيغ ق  تقع يت

قحن قع يدتص .قققبدبتقلمقيت قيعأ ح قياعقع  بهقيمققبيقع 

 تقديم طلب الشراء أوال:

بيتع ربقأق  لجقياتييبقع عدصقيمقيالمقوجق ي أعقصيغ قع بياقع يحرأعكقدبير قلمقي رب ق ببر

ييضرر  أقأق عررعي قي رربب ققأنينررأقيأئ قياررب يبأ تعقيرر قع ع أعيرر قيعو ررأقبيثررأئ قعررعي  قعاررت

قييجقلأ تأ ج:ق409-04ع يعاي قع تنيياكقعق ق

 شروط اإلستفادة من مسكن في إطار البيع اإليجاري: -1

و ربقععرتع ققفع  ب ر قع يتيار    رتقورجق ي رأعقيراعقع ع ربقلاأاأقع ييح  ققنأ  مقع ال

ا قع اررلنأ قي  رربقع يعررعهقبعررضقع عررعي قوررجقع عرردصق تررتقييلنرر قع اررتيأب قيررمقيرر

قدبتقيأقيبج:ق218-48ع تنيياكققيمقع يعاي ق04ع يأب قنص قدبتقا  ق

ق

ق

                                                           
قفقع يتضيمق . .جفقاب قالع 02/09/8002يمققعععقيرعخقق00 ق-1
مقصق8042بع قعألي تفقبععقبب يسق بنععفقع بععقع بيضأتفقع حزعئعفق ي يقييين فقد بقع بياقوجقع  أنيمقع حزعئعكفقع  ق-2

ق.442
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 :أن ال يكون الطالب مالكا أو سبق له امتالك عقار ذا استعمال سكني -

بحن قالقيليجقلمقيليمقع عدصقالقييب قد رأععقاعقعارتعيأيقارلنجقليقق عر قععضق

ي نيرأقيعرتع قلمق ر ققعقع ع ربفصأ   ق ببنرأتفقيقر قت بيير ق  برهقع ارتيأب قيرمقيرا

.قي اررهقل لررأ قيرراعقييرراعقع عررع قييررسق أ ررهقعالاررتيأب قيزيحرر قياررب ق رر قا رر .

ع يعاي قعألديعقالقت ر ق عي ر قتيبر قع عردصق   عر قعألعضقع صرأ   ق ببنرأتقليق

.قع ع ررأعقايقعالاررتعيأيقع ارررلنجقفقارريعتقدررمق عيررر قع ع قليقع  برر قليقع عرررععت

القتتأحق القيع قيع ب ق اع قع عدصقألمقع تعأييقب راعقعالاتيأب قيمقع بياقع يحأعق

ع ع رربقيلتاررجقع  ررأباقعالحتيررأدجقايقع ينيعرر قع عأيرر قيالقيت  رر قا رر ق الق اعقعلتيررتق

ق.ع عدصقبأالاتيأب قيمقيا قع صيغ قيع قيع ب قيواؤقع يحأيق  دعيم

وأ رراكقاررب ق رر قلمقعيتبرر قد ررأععقاعقعاررتعيأيقاررلنجقدررمق عيرر قيررا قع صرريغ قق

ويرر قييتررعضقويرر قارريتقع نيرر فقيي ررع قيررمقعالاررتيأب قثأنيرر قألنرر قي رربفققيتصررعف

يلريمقع راكقالقبأالتحأعقب اعقع يالمقب ي قلمقع غأي قيمق نعأتقيرا قع صريغ قيرجقت

ق.1ين قدمق عي  أقيع تدييفقليقع  بقيمقلزي قع المقأب ييب قيالمقيمقعالاتي

ق

لبننناء مسننكن أو أال يكننون الشننخص قنند اسننتفاد مننن مسنناعدة ماليننة مننن الدولننة  -

 شرائه:
يي صربقب ررأقع دأنرأ قع يأ يرر قع ترجقت رربي أقع بي ر ق ألوررععبقيرمقلحرريقع  يرأز قدبررتق

  ب قع  ع قليقياأئيقع ايأا قع الني ق بتبديقوجقع اي قع النجفققيمع النأ ق

ق.يياعقيأقيتيأعتقياقيت ببأ قعألوععب

 2:يا قع دأنأ قتحداقعلبيمي
 ير قلن رأقت ربعقدبرتقق غرعضقع  يرأز قدبرتقيارلملن أقت بق إعانة مالية مباشرة: -

يت ب ق بيرعبقع يعنرجقبعيبير قع عرععتفقييرأقدبير قلاأسقان قيمقيبب قعععتقع يالمق

 القلمقيلييقيأقتب تقيمقبرأقجقع يببر ق ب صرييقدبرتقيبلير قع ارلمفقويرجقع حزعئرعق

يررثالقنحرربقييئرر قيتدصصرر قوررجقيررنؤقيرراعقع نرريهقيررمقع دأنررأ قلقلكقع دأنررأ ق

ع راكقي رب ق دأنرأ قيأ ير ققCNLيع يتيثب قوجقع صرنبي قع ري نجق بارلمققع يبأعع (

 3 بيعبقبغعضقعععتقيالمقيعيمقيا  قيو قععي قي بب .

                                                           
فقع اكقي ببقععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيق89/48/8048فقع يرعخقوجق218-48يمقع يعاي قع تنيياكقق04 ق-1

قديييي قليقيصأبعقبنلي قعيقتيييال قعدع قوجق  أعقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .
قق.52يعحاقع اأب فقصزنيعأ  أيسفقع ق-2
(قيالع قيأاتعفقتدصصقتنظي ق8009-8004بيدأعكقحيأيقع بيمفق صالحقع ايأا قع عأي ق بالمقوجقع حزعئعقلق-3

ق.10فقصق8049 بععكفقحأيع ققأصبكقيعبأحقيعقب فق
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لحريقأن ق يا قييح  قبصري قيبأعرع قيرمقوجقيا قع د إعانة مالية غير مباشرة: -

ي تقبريقيرجقييح ر ق ألورععبقدأصر قايكقع ربديقع  يأز قدبتقالمقليأقع  أ  قعأل

يا رر قيررمقعحرريقع عورراقيررمققرربععت أقع عررععئي قييررمقعررحمقيرررالتقلمقع ضررعيففق

 .ق1يدصصيعقيا قع دأن قيمقع  يأز قدبتقالمقبصيغ قع يبلي قليقع لععت
ييلررمق ألعرردأصقع ررايمقق48/218يررمقع يعارري قع تنييرراكقق04يتبرريمقا رر ق بيررأب ق

عاررتيأبيعقيررمقياررأدب قيأ يرر قيررمق ررعفقع بي رر قاللتاررأهقي ررال قاع قعاررتعيأيق

ليقتحأعكقع  صييقدبتقيالمقوجق  أعقياعقع ع بقيا  قعمقيرا قع ي رال قي نجق

 ع تحأعكقيع ي ني قع  بفقين أقيزعي  قع نعأ قع تحأعكقيع ي نجقي يسقع الم.
يمق عفقع بي  قي يرأقلرأمقيصربعيأقيدبي قليقعدصقعاتيأبقيمقياأدب قيأ ي ق

ق بنأتقيالمقليقعععئ قوإن قالقياتييبقيمقيالمقوجق  أعقع بياقبأ يحأعق

ورإمقيراعقق218-48 تقل لأ قع يأب قعألي تقيمقع يعاري قع تنييراكقعقر قيبأ عحيهق  -

قيعأ.قزيح لصبؤقييسق أ هقعالاتيأب قيقع عع 

ق

النننوطني األدننننى  منننداخيل الشنننخص سنننت منننرات األجنننر أن ال يتجننناوز مسنننتوى -

 المضمون:

صيغ قتاريؤق ألعردأصقع رايمقيت أضريمقبدريقعر عكقيتيار قق مقع بياقبأ يحأع

قق48/218ع يعارري قع تنييرراكقق04.قيا رر ق ب ررأق بيررأب قلمقيصررب يعقيررأ لجقع اررلم

ييرررراعقبغررررضقع نظررررعقدررررمقنعررررأ قع عرررردصقارررريعتقلررررأمقييظيررررأقليقتررررأحععقليق

يحرررهقعاررري قييرررردععقبييي رررببقع ررربديقع ررري نجقعألبنرررتقدرررمق عيررر قيع.2 عويرررأ

عألحررررعقع رررري نجقعألبنررررتققيررررعع ق02  ررررتقق200-44ع يعارررري قع عئأاررررجقعقرررر ق

بجفقيياعقعأليعقيبيقدبتقلمقع بياقبأ يحأعقصريغ قيدصصر قق42.000ع يضييم

ق3 بيئ قعالحتيأدي قع يتيا  قع بدي.

ق

ان ال يكنننون قننند سنننبق لنننه االسنننتفادة منننن المسننناكن المنجنننزة فننني إطنننار البينننع  -

 اإليجاري: 

لمقليقعدصقاب ق  قق409-04يمقع يعاي قق02يمق ق08يمقنصقع ي ع ققيظ ع

عالاتيأب قيمقيارلمقورجق  رأعقع بيراقبأ يحرأعقالقييلنر قعالارتيأب قيرع قثأنير قييراعق

                                                           
ق.14بيدأعكقحيأيقع بيمفقع يعحاقنيا فقصق-1
فقع اكقي ببقععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيق89/48/8048فقع يرعخقوجق218-48يمقع يعاي قع تنيياكقق04 ق-2

ق  أعقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .يصأبعقبنلي قعيقتيييال قعدع قوجقديييي قليق
فقبتأعياق05 عببقع اكقي ببقعألحعقع ي نجقعألبنتقع يضييمفقعق48/48/8005ع يرعخقوجقق05/242ع يعاي قع عئأاجقق-3

ق.48/8005
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ت  ي أق يببلقع ياأيع قبريمقعأل رععفقيتحنرهق عأيريقع يضرأعب قع ترجققربقيبحرحق  ي رأق

ق.ع ياتييبقدبتق صي  قدبتقللثعقيمقيالم

ورجق  رأعقع بيرراقا ر قلحررأزقع يعرعهقيرمقعالاررتيأب قيرمقع يارألمقع ينحررز ق لرمقيراق

يحررأعكق بعرردصقع ياررتييبقيررمقياررلمق يحررأعكقديررييجقيرراقععررتعع قلمقيبتررز قع 

عارتالي ق بيارلمقي ريقد ربقع بيراقق  تقع  يئر قع يررحع قبيحرعبقياعقعألديعقبإدأب ق

يرمققبريقع  يئر قت ربي قعر أب ق درالتقعأليرألمقع يررحع قيت صريقدبي رأقيقع يحأعك.

ق1ليأ قيمقتأعياقتابي قع ييأتيؤ.40ع يرحع قيب قالقتتحأيزق

ق

 ريخ الوفاء بآخر قسط:سنة عند حلول تا07اوز سن المترشح ال يتجأ -

ارن ق أ يرأقلمقق29يتحرأيزققاللن قلحصريقدرأ قلق120-02يمقع يعاي قق1-8 ب أق 

ع يعرررعهق رررببقع يرررب قع  صررري ق ررربواقلأوررر قعألقارررأ قع يارررت   ققبررريقلمقيتحرررأيزق

ق2.ان 00

ع اررعيقع ترأ ج:ق يرأاعقععرتع قع يعرعهقع حزعئرعكقضرعيع قيوجقيراعقع اريأ قيثرأعق

قان قدنبقع يوأتقب دعققا قيمقثيمقع يالملق00دب قتحأيزقامقع ياتييبق

نير قعألقصرتق يعظر قع يئرأ قع عأيبر قع ي أ ر ق  رتقنيان قيجقع امقع  أق00ألمقامق

  رتقييراعقيرأقبوراقع يعرعهقع حزعئرعكققع ت أدبقايعتقوجقع   أهقع عرأ قليقع درأص.

ق.قق3ان ق00  تقان قق29امقعواق

ق

يجب على طالب االستفادة منن عقند البينع اإليجناري أن يسندد دفعنة ال تقنل عنن   -

قمن ثمن المسكن: 22%

لتتبرريمقوررجقيلرريقع قبررحمق182-49ع يعارري قع تنييرراكقعقرر ققيررمق0ييرراعقيررأقتبينرر ق 

قفيمققيير قع يارلمق%89صيغ قع بياقبأ يحأعقي أ بيمقبتابيبقبوع قلي تقت بعقبـ:

دبرررتق%9ف%9ف%فق%9فق%40ع ترررجقتيثررريقع يارررأيي قع عدصررري قدبرررتقيعع ررريق

ق.بإدأن قو  ق%49ع تيع جقي يسق

أنر قع ي تيبر قع يبب قع يتب رجقيرمقثيرمقع يارلمقيعربقدصر قع بوعر قعألي رتقيع دقليأ

وييلمقتابيب قدبتق عي تيمق يأقدمق عي قلقاأ ققCNLمق بصنبي قع ي نجق بال

                                                           
فقع ي ببق ععي قعععتقع ياألمق81/04/8004فقع يرعخقوجقع يرعخقوجقق04/409يمقع يعاي قع تنيياكقق02/8 ق-1

قع ينحز قبحييعيقديييي قوجق  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  فقاب قالع .
عععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي ققفقع اكقي بب08/44/8002فقع يرعخقوجق120-02يمقع يعاي قع تنيياكقق1،8 ق-2

ق أعقع بياقبأ يحأعفقاب قالع .وجق قليقيصأبعقبنلي قليقتيييال قلدع 
ق90زي يد قع تيحأنجفقصبي  قبمقدأعيعفقع يعحاقع اأب فقصق-3



 األحكام العامة لعقد البيع اإليجاري                                                     الفصل األول: 
 
 

44 
 

ييلمقع تابيبق بحزتقع يتب جقيمقاععققليان قق89ع عي ييزد قدبتقيب قلقصأيأق

ق.1يع قيع ب قي يسقدبتقيعع يقليع يالمقبلأيب قن بعق

قوإاعقتيعوع قليقع ععي قوجقع عدصقي ي ق ين أقبت عيعق بهقعالاتيأب ق

ق

 تحرير طلب االستفادة: ثانيا: 

 ررب قع يلأ رر قع ي نيرر ق ت ارريمقع اررلمقيت ررييع قيررمقعحرريقعررععتققعاللتتررأهحقتررأوتعيررت ق

يالمقوجق  أعقع بياقبأ يحأعفقيو قع تنظييأ قع يعيييقب أقوجقيراعقع يحرأيقيبيحرعبقعوتترأحق

ع يتع ربقبأ تعقير قع ع أعير .قق  رتقك يحرأعاقعي رب ق برهقعرععتقيارلمقورجق  رأعقع بيرقتأهعاللت

ق.قو يقي تيكقدبتقع بيأنأ قع تأ ي :2بت بيبقنيياح  قع يزيعقع يلبفقبأ المقيي ي

يعبييرأ ق  رأق رأباقدررأ :قيرالعقعار قي  ررهقيترأعياقييلرأمقعزبيررأبقلريقيرمقع بررأئاق -

 ت بيبقدنيعمق قأي قع بأئاقع يرحع.ع يرحعقيع ياتححعقع ياتييبقيلا  ق

يع ياررتييبقع ياررتححعقيلررا  قتعيرريمققفبببيرر قيياليرر قع بررأئاقع يرررحعتعيرريمقلرريقيررمق -

 ع يأ  قيلصيقع يبلي .

يعبييأ ق  رأق رأباقدرأص:قيرالعقع يارتييبقع راكقيعيربقعالارتيأب قيرمقع يارلمقورجق -

يأيقارلنجقليق اعقاب قلمقتيبر قيبلير قلأيبر ق ع رأعقاكقعارتعقفبأ يحأع  أعقع بياق

ق ع قععضقصأ   ق ببنأتقيييقعاتيأبقيمق دأن قيأ ي قييني  قيرمقع بي ر قالقتنرأتق

 .ليقبنأتقيب قاكقعاتعيأيقالنج

 لع  أ  قع عأئبي ق بياتييب:قييقييقيتزيجقع قلدزهلقيييقييقيلبفقبعأئب قل قالق -

يرمقق%89عقتعع أ قع بوا:قي ببقع ياتييبقييقبإيلأن قتاربيبقيارأيي قلي ير قتيري ق -

ثيررمقع ياررلمقل قاللقييرريقبإيلأنرر قتارربيبقبررأقجقع ررثيمقع يتب ررجققبرريقع يررب قع  صرري ق

 ان لق89بـقع ي بب 

يرريقنيرر ق ثالثرر قغررعفقل قلعبعرر ققت بيرربقنيرر قع ياررلمقع رراكقيدتررأع قع ياررتييب:قيرري -

ييت قع تيقياقدبتقع نيياجقيمق رعفقع يارتييبقيع يتع ربقبأ تعقير قع ع أعير ققغعف.

ييعورر قع  بررهقبتصررعيؤقققيعرر قيررمق ررعفقع ييثرر قع ييقررا.عياقتييثبرر قتررأقلمبعرربق

ععوجقيرلبقص  قع يعبييأ قع تجققبي أقع ياتييبقوييأقيتعب قبعب قتيبل ق ارلمقليق

قصربققفيرمقيارأدب قيأ ير قيرمقع بي ر قعالارتيأب ق ع قلعضقصرأ   ق ببنرأتقيدرب ق

                                                           
ع يرعخقق409-04ع يعبيقيع يتي ق بيعاي قع تنيياكققف88/48/8049فقع يرعخقوجق182-49يمقع يعاي قع تنيياكقق00 ق-1

  أعقيصأبعقبنلي قعيقتيييال قلدع قوجقي ببقععي قعععتقع ياألمقع ينحز قبحييعيقديييي قعيققف81/02/8004وجق

قع بياقبأ يحأعفقاب قالع .
ق.اي نيسقع يعقف182-ق49يمقع يعاي قع تنيياكق49 قق-2
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تق.دبر80411قرعععقعععتقليقبنأتقد أعقايقعاتعيأيقالنجقيا  ق ب أق يأقحأتقوجق

لمقلكقتصعيؤقلأاهقليقتزييعقوجقي رععع قدعوير قليقع عرعيهقورجقا ر قيعأقرهق

ييرالعققف8855فق4881ف3884ف2880ع ياتييبق ب أقأل لأ قيرمق .ه.جقورجقع يريعب

دبي قيرمققبريقيصرأ ؤقع بببير قي ريققييت قع تيقياقفتأعياقع تصعيؤقع ععوجقييلأن 

 . قأي قع يعنج

 ييعو قع  بهقياقع تصعيؤقع ععوجقبأ يثأئ قعختي :ق

عر أب قع يريالبقيارتدعح قيرمقق–ناد قيمقب أق قع تععيفقع ي ني قيصرأب قدبي رأ -

عرأشقادرعقعر أب قي–ادعقلعرفق بععترهق ألحرععتقق-48 قعق قلصبيقعالزبيأبيلأمق

نارد قيررمقق–عرر أب قع قأير قالقت رريقدرمقعر عقيع رربقق– بيت أدربيمقليقايكقع يرنؤق

فقعيأقورجق أ ر قع رزيعجقيرت قالرعقلأيريقيرا قع يثرأئ قيراق قع ضيأمقعالحتيأدجب أق

 ئبي .أع أب قع زيعجقيع أب قع  أ  قع ع

ييت قتاحييقع  ببأ قع ي بي قويععقيو قتعتيرهقزينرجقورجقارحيقيعقير قيييقعر قع يربيعقع عرأ ق

ق. بيلأ  قع ي ني ق ت ايمقع المقيت ييع قليقييثب قع يعيمق  اعقع غعض

يعرأ جققفع تعتيهقع زينجقلكقيمقييبهق ببر قليالقدبتقلاأسقيتعأ جقع  ببأ قيمق عفق حن ق

ق.يبي 

يحرهقئ قع يعحرهق عوأق رأقققليقبعرضقع يثرأببأ قع تجقتن ص أقبعضقع يعبييرأ قيبأ ناب ق ب ق

قليأ قيمقتأعياقعاتالي أقياقع عأع ق  تقابهق دأبت أ.قق02 تقصأ ب أقداليقلمقتعأبق 

ق

 معالجة الطلبات: ثالثا

 حنر قيعلار أقع يربيعقع عرأ ق بيلأ ر قع ي نير ق ت اريمقع ارلمقليقييثبر قتعأ جقع  ببأ قيرمققبريق

ق.ع يلبفققأنينأ

                                                           
فقع اكق8004يي ييقق81فقيعبيقييتي قع  عععقع ييعو ق ـ8041يي ييقق88و ق ـع ييعق4212عيضأمقق41قعععقيرعخقوجقق-1

ق.08/40/8041فقوجق25ي ببقععي قيعأ ح ق ببأ قعععتقع ياألمقوجق  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  فقجفعفقع عبب
ق02فقع يرعخقوجق22/492ع يعبيقيع يتي ق أليعقعق قق8042يينييقق45فقع يرعخقوجق42/08قأنيمققيم880تنصقع  قق-2

دبتقيأقيبج:"قليقعدصقععتلهقتزييععقق8042يينييقق88فقبتأعياق10فقع يتضيمققأنيمقع ع يبأ فقج.عقدببق4522يينييق

بأ  بسقيمقان ق  تقديسقيعأقهقهقوجقا  قوجقي ععع قدعوي قليقععق842إ ب قع  ع قع ينصيصقدبي أقوجقع يأب قب

بينأعفقييحيزقدالي قدبتقا  قلمقي ل قدبتقع حأنجقبأ  عيأمقيمق  قليق400.000  تقق80.000انيع قيبغععي قيمق

قيبأ يناقيمقع قأي قيمقان ق  تقديسقانيع قدبتقعأللثع".ق42للثعقيمقع   ي قع يععب قوجقع يأب ق
عق ي أقوجقياعقع  ت قيعأقهقليقيمقعاتعييقع ي ععقع اكقيعب قعن قيزيعقيمق .ه.ج:"قوجقع  أال قع يعأق884تنصق قق-3

ق."845،880 بت اي قع ينصيصقدبي قوجقع يأبتيمقق قبأ ع يبأ قع ي عع ق بتزييعقيو ليقععهقوجقا 
ليقععهقوجقع  صييقدبي أقق888يمق .ه.ج:"قليقيمقت صيقبغيعقدبتق  ب قع يثأئ قع يبين قوجقع يأب قق881تنصق قق-4

 بالتقبإقعععع قلأاب قليقبأنت أيقعا قلأاهقليقصي قلأاب قليقبت بي قيعبييأ قليقع أبع قعيق قعععع قلأاب قيعأقهقبأ

قبينأع".ق400.000  تق80.000ع  بسقيمقثالث قلع عق  تقثالث قانيع قيبغععي قيمق
ليقبأ غيعقوإن قيعأقهقدبي أقيو أقق اعقععتلهقحععئ قع تزييعقع يعأقهقدبي أقوجقياعقع  ا ق ضعععقبأ دزين قع عيييي ق-5

  بيعت أقق يأقبأدتبأعيأقتزييععقوجقي ععع قديييي قليقعايي قليقبأدتبأعيأقتزييععقوجقي ععع قدعوي قليقتحأعي قعيق
ق.يصعوي "
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قأنينرأقيرمق رعفقع يربيعقع يلبرفقبأ ارلمقورجقع يالير قع يعنير ققييلييتتليمقيا قع بحن قيم:ق

 ررعفقع يرربيعقع عررأ قييثرريقييلرريققأنينررأقيررمقق–ببعنررأيجقع اررلنأ قع ييح رر ق ببيرراقبأ يحررأعق

ييثرريقققيييلررمقزيررأب قلدضررأتقادررعيمققدنرربقع ضررعيع قالقاررييأق– بصررنبي قع رري نجق باررلمق

قع الم.قيزيع

ح قع  ببرأ قيورجق أ ر قيرأق اعقورأ قدرببقع  ببرأ قع يارتيوي ق بعرعي ق يت ي قيا قع بحن قبيعأق

ب قع يتعع يمقيبقفحن قدببقياألمقع بععيجقع ي عع ب يا قعع تحييبي فقع تجقت ققبي  أقيمق عفق

ت  ق  تقع تيار قبأدتيرأعي قورجقع برععيجقعديبمقلتأبيأقياقتيضيؤقعتب ق ببأت  قيغيعقع ي بي ي

ق.1ع الني قع يات ببي ققع يدصص ق ببياقبأ يحأعق اعقعغبيعقوجقا  

يرلرربق ببرر قعألييقوررجقع بررععيجقع اررلني قع ياررت ببي قع ينحررز قيررمققلمقع ياررتييبققيدبررتقع ععغرره

لكقلمقع يتععرر يمقغيررعق2ييصررجبعاررأ  ق ررعفقع يلأ رر قع ي نيرر ق ت ارريمقع اررلمقيت ررييع ق

ع ي برري يمق عررب قترريوعقدررببقع ياررألمقيديررعيمقبرريمقعالنارر أهقيتأليرربقتياررل  قبأدتيررأعي قوررجق

لأ  قع ي ني ق ت اريمقع ارلمقيت رييع قع يي عق تقفقدمق عي ق ضيعي ق ع بععيجقع يات ببي 

دبري  ق يضرأتقتع ربققفتحليربقعدتيرأعي مق عي قعاأ  قييصتقدبي أققوجق أ ر قع تيار قبدقلي

قتحأ قع يلأ  .

يحررهقلمقيتضرريمق.ق حنرر قيعأ حرر قع  ببررأ قبي ضررعقييقعرر قحييرراقلدضررأئ أقييحررهقلمقت ررعع

ع تاررحييقدنرربققبررييقلارريأتقيع  ررأهقع يتععرر يمقع ررايمقدي حرر قيبيررأت  قيرراقتيضرريؤقتررأعياق

صصقيييقعر قدبرتقع دصريصقورجقع  يي قع يتب ي قيمقثيمقع يالمقع يدقتابيبقع  بهفقلحي

ق3.يتعايقناد قين ق  تقع يزيعقع يلبفقبأ المقع عيأع .

بأ ضأو ق  تقا  قيحهقتاحييقع ياتييبيمقوجقب أق قي نير قدأصر قب را قع عيبير قتيرتؤقدبرتق

يبعربيأقت ري قع بحنر قبتببير قق. ني ق ت ايمقع المقيت ييع ياتي قع يبيعي قع عأي ق بيلأ  قع ي

يرمقثيرمق%40ع ياتييبيمقع ي بي يمقبعاأ  قييصرتقدبي رأقيراق دالي ر قبضرعيع قبوراقنارب ق

يرمقثيرمقع يارلمق رب قيصرأ ؤقق%40ع يالمقلإ زع قن أئجقبأ عععتقييبهقيصيقبواقناب قع رـ

قع ياتييبقيمقع الم. تعو قبيبفققف4ع يلأ  قع ي ني ق ت ايمقع المقيت ييع 

ييصربعقدرمقع يلأ رر قع ي نير ق ت ارريمقع ارلمقيت ررييع قبعربقلمقيررت قيعأ حر قع  بررهقيرمققبرريق

ق5 حن قيعأ ح قع  ببأ ققعععقع بياقبأ يحأع.

                                                           
ع اكقي ببقععي قيعأ ح ق ببأ قعععتقع ياألمقوجق  أعقع بياقبأ يحأعقفق8041يي ييقق88قعععقيرعخقوجقيمقق09 قق-1

قأ قا  فقاب قالع .يلييي
يي ييقق81يمقع  عععقق09فقع اأ فقع العقع يعب  ق بيأب ق8041يينييقق08يمقع  عععقع يرعخقوجقق08تنصقع يأب قق-2

يا  قتيديأق تاعياققيمقع يال ظقدبتقع تعبييقدبتقلن قت قتعييضق ضيعقع يبيعقييثيقييليققأنينأق  اعقعألديعقف8004

بععا قييعأ ح قع  ببأ قيتيأبيأق تع ييقع عيبي ققألابأهقيعتب  قبغيأهقيبيعكقع المقبأ يالي قع يعني قالقاييأقوجقظيق
ع عييقع ييليق  رالتقع يلبييمقبيتأبع قع بععيجقع يتنيد قع ضدي قع تجقبأععت أقع بي  قوجقع يتع قعألديع قوجق  أعقبد ق

ق قبيدتبفقصيغ أ.يتيع قبنأتقع النأ
قيمقنيسقع  عععقع اأب .ق1ي0/4 ق-3
قيمقنيسقع  عععقع اأب .ق02/04 ق-4
قيمقنيسقع  عععقع اأب .ق1ي5/4نصق ق-5
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 الطبيعة القانونية لقرار البيع اإليجاري: -أ

ق422-54بييحهقع يعاي قع تنييراكققAADLلنعح قع يلأ  قع ي ني ق ت ايمقع المقيت ييع ق

يراا قديييي قاع ق أباقصرنأدجقيتحرأعكقتتيتراقبأ عدصري ققدبتقلن أبيأب قعألي تق ب أق 

ق.ع يعنيي قيعالات اليقع يأ ج

يتيرأعسقيرا قعألديرع قي أي رأقت ر قيصرأي قق.ليأقي عقيا قع يلأ  قييحبقورجقيبينر قع حزعئرعق

ق.قع يزيعقع يلبفقبأ الم

مقع تحررأعكققنيارر أقنيررسقعألعرردأصقتعرربقتررأحع قوررجقدالقت ررأقيرراقع غيررعقيبررا  قتدضرراق ب ررأني

الققفيدبيرر قوررإمققررعععقع بيرراقبأ يحررأعقع صررأبعقدررمقع بحنرر ق.ع يعنييرر قاع قع  بيعرر قع يدتب رر 

ق.يعتبعققععععق بععيأقي نيأقيبنيأ

ق1ليأقبأ ناب ق نزعدأ قترييق  تقعدتصأصقع  ضأتقع عأبكقي يسقع بععك.ق

ق

 الطعن في قرار اللجنة: -ب

ييرت قق.دبي أقب ع قع  عمقعالدتععضييلمققع تجقتصبعيأق مققعععع قع بياقع يحأعك

مقع ريزيعقع يلبرفقبأ ارلمفقييراعقع بحنر قع دأصر قع ينعرح قبييحرهقي رععقصرأبعقدرقليأ ا  ق

ق.542-422ع يعاي قع تنيياكقعق قيمقق48  ب أق

يرمقيربيعقع يلأ ر قع ي نير قق29يرمقع  رعععقع ريزععكقعقر قق04يتتليمق حن قع  عمقبييحهق ق

 ت ايمقع المقيت ييع قعئياأفقيبيعقع صنبي قع ي نجق بالمقدضريعفقييرتشقيرمقع ييتعري ق

ع عأي قبيزعع قع المقيع عيععمقدضريعفقيربيعقع ارلمقيع تح يرزع قع عيييير ق بيالير قع يعنير ق

 ر قع ي نير قيت اريمقع ارلمقيت رييع ق بيالير قع يعنير قأع ح ريكق بيلقع يربيعقف ب عيمقدضيع

ق.بأ  عيمقدضيع

ق

تربعسقع  عريمقع ي بير قضربققرعععع قع بيراققيعيمقي ضعققضأئجقي عععق  ا قع بحن .

قععععت ررأقن أئيرر قغيررعققأببرر قألكققيتلرريمجقتصرربعققبرريق حنرر قيعأ حرر قع  ببررأ قبأ يحررأعقع ترر

ق3 عم.

ق.يحأعكقص ي أتيأ قد بقع بياقع    ق يليضأقييحبق حععتع قالق

ق

ق

ق

                                                           
فقع يتضيمق  بع قيلأ  قي ني ق ت ايمق4554يأكق48ع يرعخقوجققف54-422يمقع يعاي قع تنيياكقعق قق02ع يأب ققق-1

ق.ق4554فق89ع المقيت ييع فقج.ع.قدبب
ق.ع يتضيمق  بع قيلأ  ق ت ايمقع المقيت ييع فقاب قالع ف54-422يمقع يعاي قع تيياكقعق قق01 ق-2
فقع اكقي ببقتعليب ق حن قع  عمققع دأص قب ببأ قعععتقع ياألمقوجق  أعق04/02/8002ع يرعخقوجقق29ع ي ععقعق قق-3

قع بياقبأ يحأعقيصبعقدمقيزعع قع الم.
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 جراءات الالحقة لعقد البيع اإليجاريالفرع الثاني: اإل

عير قثالثر قيعع ريقحييقت ي قدرالي دبعبقد بقع بياقع يحأعكق مقع حععتع قع ال   ق

  قتاررررحيب قلتأبيررررأقيوررررجقعألديررررعقعرررر ع ثررررقفيحررررأعكييررررمقبيت ررررأقت عيررررعقد رررربقع بيرررراقع 

قالبيع اإليجاري في شكل رسميأوال: تحرير عقد 

لمقييثيق عوأقع ع بقبريمقيربكقع ييثر قيا ر قيرمق حريققتيثي قع ع بقلكي صبقبأ عايي ق

ييرنح قدرمقغيأبر قق.1ييريقيعتبرعقعلنرأقحييعيرأقورجقع ع ربق. وعع قع تصرعفقورجققأ رهقعاريج

يليضرأقنصر قدبرتق.ق2يرمق . .جق4يلرععق182ع يرأب ققيا ر قبيحرهقفع ب المقع ي ب ق بع رب

حمقع يعرعهقفبر8041قرعععقيرمقق02ع يرأب قع ربقع بيراقبأ يحرأعقيدأصر ق  لأ قع ينظير ق ا  قع

 يتضرريمقع حزعئررعكقليحررهقلمقييررع قد رربقع بيرراقع يحررأعكقيورر قع نيررياجقع يب رر قبررأ  عععقع

قنيياجقد بقع بياقع يحأعك.

ديعقيمقع ع يبقع ترجقالقيليرجقالنع أبيرأقيحريبقع تععضرجقبريمقع برأئاقيين قوإمقياعقعألق

فقبيقالببقيمق وععغ أقورجقد ربقعاريجقي رعع قع ييثر ق3ع يرحعقيع ياتييبقيمقع بياقع يحأعك

ق.4يمق . .جقبأدتبأعقياعقعألديعق  قاب  قت عيعقع انبقع عايجق182بييحهق 

ييمقثر قورإمقد ربقع بيراقع يحرأعكقيعربقد ربعقعرلبيأقيتعريمق وععغر قورجقعرليقعاريجقييراعقق

ييتضرريمقنيررياجقد رربقع بيرراقق.د رربقع بيرراقع يحررأعكقعألديررعقيعتبررعقعلررمقيررمقلعلررأمقتلررييم

ق:يجع يحأعكقيحييد قيمقع بيأنأ قع  زعيي ق

ق

 البيانات العامة الخاصة بهوية المتعاقدين:  -1

زعئررعكقلمقيتضرريمقد رربقع بيرراقع يحررأعكقيحييدرر قيررمقع بيأنررأ قليحررهقع يعررعهقع ح

فقيراقي  هقليقيمقع بأئاقع يرحعقيع يعرتعكقع يارتأحعقع دأص قب يي قع يتعأقبيمق ا 

ل ز قع يعرعهقع ييثر قع راكقي ري قبرإبعع قيراعقع ع ربقتأعياقييلأمقعزبيأبقليقين يأ.ليأق

يع يلررأمقيع اررن قيع عرر عقيع يرري ققفيي ررعقيلتبرر قفبرريمقع يتعأقرربيمقلمقيبرريمقعارري قي  برر 

                                                           
ع بييعمقع ي نجق ألعغأيققفي تع  بع قعألاري في القانون المني الجزائري، نظام الشهر العقي يبقدبيففقق-1

ق.21فصق8001ع تعبيي ف
:"قزيأب قدبتقع ع يبقع تجقفقع يتضيمقع  أنيمقع يبنجفقدبتقيأقيبج41/09/8000مقع يرعخقوجق00/09يمققأنيمقق4يلععقق182تنصق -2

ع ب المقت عيعقع ع يبقع تجقتتضيمقن يقيبلي قد أعقليققيحيعقع  أنيمقبإدضأد أق  تقع عليقع عايجقتحهقت  ق أئب 
ق.  ي قد أعي ق....قوجقعليقعايج"

فقع اكقي ببقععي قيعأ ح قعععتقع ياألمقع ينحز قوجق  أعقع بياقبأ يحأعق8041يي ييقق88يمققعععقع يرعخقوجقق02 ق-3

قيليييأ قا لمقاب قالع .
جقد بقيثب قوي قييظفقليقظأب قديييجقليقعدصقيلبفقبدبي قيمق . .جقدبتقيأقيبج:"قع ع بقع عايق182تنصق ق-4

قيعدتصأص ".قدأي قيأقت ق بي قليقيأقتب أ قيمقايكقع عحمقيا  ق ب أق ألعلأيقع  أنيني قيوجق بيبقاب ت 
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يقيرراقلررالقع  ررعويمقدبررتقلمقي ترريكقد رربقع بيرراقع يحررأعكقتق.ع رراكقلبررع قويرر قع ع ررب

قيع ييث .

ق

 وصف المسكن ومشتمالته:  -2

يالعقوير قصرنفقع يارلمققفيتضيمقياعقع ع بقيصيأقبقي أقيعأيالق بيالمقي يقع تعأقب

يثبرر قوررجقدررببقع غررعفقيتعرربعبقي تييأترر قع يتقفيدنيعنرر قييضررعيت قوررجقع عيررأع قييلأنرر 

قع حيأدي . ضأو ق  تقعألحزعتقع يعتعل قوجق أ  قع بنأي قيياأ  قع المق

ق

 تحديد أصل الملكية: -3

يعتييقد بقع بياقع يحأعكقدبتقت بيبقبقي ق ألعضي قع تجقلقي قدبي أقع يالمقيلصريق

ع بنرأتققعدصر ييليمقا  قبييحهقد بقعايجقياحيقييع عقيراقالرعقعقر ققفيبليت أ

ق1يلا  قتأعياقتابيي أ.

ق

 الوثائق الضرورية لعقد البيع اإليجاري: -4

دبرتقع يتعأقربيمق يربعهقيحييدر قيرمقع يثرأئ ق رب قع ييثر ققع يععهقع حزعئعكععتع ق

قع تجقيحهق عوأق أقبع بقع بياقع يحأعكقييجقلأ تأ ج:

 د بقعايجقيثب قيبلي قعألعضقعألاأس. -

 عدص قع بنأتقيع تصأيي قع يب   . -

 ع أب قع ي أب  . -

نظررأ قع يبليرر قع يعررتعل قي ررأب ق ب رريعنيمقع يعيررييقب ررأقيع  يعدرربقع ي ب رر قوررجقيرراعق -

  يحأي.ع

ع يارتححعقع يارتييبفقيييثريقع  يئر قيرمقناد قيصأب قدبي رأقيرمقيثي ر قييير قلريق -

 ع يتع ب قبأ تعقي قع ع أعي .

يصيقبواقيثب قتاربيبقع ربواقعألي رتقيرمق رعفقع يارتححعقع يارتييبقبيرأقورجقا ر ق -

 يصيقعاللتتأهفقيعاتليأيقا  قبحكقيثي  قيعحعي قي تيب .

 

 ثمن المسكن وكيفية دفع األقساط: -9

ل ز قع يععهقع حزعئعكقلمقيتضيمقد بقع بياقع يحأعكقثيمقبياقع يالمققي ريقع ع ربق

يليمقياعقع ثيمقن أئيأقيي ببعقبأألعقأ قيع  عيفقيت ببقوجقع ع بققيي قع ربواققلمدبتق

ق2عألي جقيلا  قع ناهقع يتب ي قيتيععياقعات  أق 

                                                           
قفقع يعحاقع اأب .02/09/8002نيياجقد بقع بياقبأ يحأعقع يبعجقبأ يب  قع يرعخقوجقق-1
قفقع يعحاقنيا .ق02/09/8002نيياجقد بقع بياقبأ يحأعقع يب  قبنصقع  عععقع يرعخقوجقق-2
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ق

ق

ق

 يجاري:ثانيا: تسجيل عقد البيع اإل

عتق بععكقي رري قبرر قييظررفقديررييجقيريرريققأنينررأقبتاررحييقع تاررحييقدبررأع قدررمق حررع

أليررعق ييدضرراقتاررحييقع ع رريبققق.1حييرراقع تصررعوأ قع  أنينيرر قي أبرريق  رري قع تاررحيي

يمقعألعرردأصقع يلبيرر.ق مقع يتضرريمققررأنيمقع تاررحييق191/4بييحررهقع يررأب ق02-409

يررر قع ي رررأوظيمقع ع رررأعييمقيعرارررأتقع يلأترررهقبت صرررييقعاررري قع عررر أعقع ع رررأعكق

ق409.2-02يمقعأليعقق191/42 قق ب أأعي قع ع 

ق

 أهمية التسجيل: -1

 تتحبتقوييأقيبج: بتاحييقلييي قلبيع ق

 3.ت صييقع ضععئهقليقع عاي قو يقعب قضعيب  -

 4ن قي أوظقدبتقع يعلزقع  أنينجق بع أع. د أتقع ع بقتأعيدأقثأبتأقا  قل -

خمق  رري قع تاررحييقترربواققبرريقع  يررأ قب رراعقع حررععتقققأع تاررحييقيعتبررعق حررععتقيبزيرر -

مقع تاررحييقيلرريمقيععبقدبررتقع تصررعوأ قأليررمققررأنيمقع تاررحيي.قق28يا رر ق ب ررأق 

 ع  أنيني قع عايي قع تجقت اقدبتقع ع أعع قيع   ي قع عيني قع ع أعي .

 ر قلكقلثرعقنأقريق بيبلير قيالقحععتقع تاحييق  قيظيي قحبأئي قي ض ق ريسقليأقلمق 

ق02/08يرررمق قعقررر ق82ترررهقلكقلثرررعقدبرررتقييضررريهقع ع ررربقيا ررر قبييحرررهق عي

يحرأعكقع ترجقتبريمقلمقع ييثر قبعربقت ععيرع قد ربقع بيراقع قع يتضيمقي ن قع تيثير 

وجقعليقعاريجقي ري قبتارحيب ق رب قيصرأ ؤقييتعري قع تارحييقيع  رأباقع يدتصر ق

فقيع يعررتعكقيرريقع رراكقيت يرريق6درراليقيررب قعرر عقيع رربقيررمقت عيررعقع ع رربق5 قبيييررأ

                                                           
حأيع قيالع قيأاتعفقتدصصققأنيمقلاأاجقدأصفقالشكلية في بيع العقار في التشريع الجزائري،  بب امقدببقع   فق-1

ق.10فقص8042-8040ياتغأن فق
فق4550فقع يعبيقبيحهققأنيمقع يأ ي ق85/48/4502خقوجقفقع يرع02/409يمقعأليعق191/42يق191/4ع يأبتيمقق-2

ق.4524فق24ع يتضيمققأنيمقع تاحييفقج.عفقع عببق
ق.10يعحاقاأب فقصبب امقدببقع   فق-3
قفقع يتضيمقع  أنيمقع يبنجقدبتقلن :قالقيليمقع ع ب41/09/8000فقع يرعخقوجق00/09يمققأنيمقق182/4تنصق ق-4

قع ععوجق ح قدبتقع غيعقوجقتأعيد ق القيناقلمقيليمق  قتأعياقثأب قييليمقنتأعياقع ع بقثأب قيمقيي قتاحيب ".
فق42فقع يتضيمقتنظي قي ن قع تيثي فقع حعيب قع عايي فقدبب80/08/8002فقع يرعخقوجق02/08يمققأنيمقعق قق82 ق-5

ق.02/01/8002بتأعيافق
قفقع يعحاقنيا .409-02يمقعأليعقق09ي92ع يأبتيمقق-6
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ني ررأ قع تاررحييقيع  ررأباقيع تيثيرر قيغيعيررأقيررأق رر قتلررمقينررأ قنصرريصققأنينيرر ق

ق1ت ضجقبغيعقا  .

ق

ق

 :كيفية التسجيل -2

ي رري قع ييثرر قبت عيررعقيبدررصقع ع رربقوررجق أوظرر قنارردتيمقيارربي ق رر قيررمق بعع قق

 ع ضععئهقيحأنأقييالعقوي أقيأقيبج:

 يعق قع ع ب.قتأعيا -

 . ععفقيدنأييمقالنأت  لعقأ قيلايأتقعأل -

 يع يبأ  قليقع  ي قع دأص ق بعاي .قنيهقع ع يب -

قي قع يبويدر قييقعر يارت   قيع يتضرين ققرعععقبيببر قع عاريبب قع عاي قع ناربي قع  -

يييلمقلمقتنتجقيا قع ع يبق دبعبقياتدعحأ قت بيبير قتبدرصقوي رأققفبصي ققأنيني 

 عأل لأ قع عئياي ق بع بقتابي أقع بعع قيحأنأقيتعو قبأ ع ب.

ي مقلاررأسقوررعضقع ضررعيب قدبررتقع ي ررععع قع تيثي يرر قتدتبررفق اررهقنرريهقيرراعق -

ع تصررعففقبأ ناررب ق بي ررععع قع تررجقتتضرريمقد رربقبيرراقد ررأعقتدضرراقدبررتقعارر قق

تيزهقتيزيعرأقدرأبالقبريمقع  رعويمفقلكقبنارب ق.ق%09بجقي بعقبـتاحييقي يبقينا

حريزق ليقيع بقين يأقياقع عبر قلمقيراعقع تيزيراق ريسقيرمقع نظرأ قع عرأ ق اقيق8.9%

ثيررمقن رريقع يبليرر قيررمقق4/9غيررعقلنرر قيحررهقبورراقق أل ررععفقعالتيررأ قدبررتقيدأ يترر .

 2ع ع أعي .

 

 آجال التسجيل:  -1

لمقتاررحييقد رربقع بيرراقع يحررأعكقيلرريمقق8009يررمققررأنيمقع يأ يرر ق اررن قق80 قتبرريم

تاررحييقع ع رريبقوررجقق.قيررت ق3 قيررمقبورراقعارري قع تاررحيييرريحأنررأقلكقلمقع ياررتييبقيعي

ق.عخحأيقع ي عع ققأنينأ.قتتععيحقيأقبيمقيع بقيثالثيمقيييأ

حرزتقدمقليقعر عقليقق%01ع تزع قيأ جقي بعقبـليأقوجق أ  قدب قع تاحييقييعضق

يرمقعرر عقع تررحديعق اعقلررأمقع يرربعهققرربقترر قبعرربقع يرري قعألديررعقيا رر قبيمقلمقيتعررب ق

ق4.%89أئي قع يعأعق  ي أقاأب أقياتي قيهقعال تزع قع يأ جقيع غععي قع حبيحي

                                                           
 قيغيعيأقتليمقدبتقباقيعاي قع دالمقع ع أعكقيع تيثييمق . .ج:"ق مقني أ قع تاحييقيع  أق151نصقع يأب قق-1

قع يعتعكقيأق  قتلمقينأ قنصيصققأنيني قت ضجقبغيعقا  "
ق.19بب امقدببقع   فقع يعحاقع اأب فقصق-2
فق29فقع حعيب قع عايي فقع عبب8049فقيتضيمققأنيمقع يأ ي ق ان ق8002ق85/48فقع يرعخقوجق02/84يمققأنيمقق80/0 ق-3

ق.10/48/8002بتأعياق
ق.ع ع أعفقع يعحاقع اأب قتاحييفقع يتضيمقققأنيمق05/48/4502فقع يرعخقوجق02/409يمقع يعقق55ع يأب ق-4
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 شهر عقد البيع اإليجاري ثالثا:

ع ع عقع ع أعكقييقا  قع نظرأ قع راكقيعيرجق  رتقعر عقع تصرعوأ قع  أنينير قع ترجقق

قبإثبررأ ق نعررأتقع   رري قع عينيرر قليقن ب ررأقليقتعرربيب أفقييررت قيرراعقع عرر عيتعتررهقدن ررأق

ع تصعوأ قع  أنيني قع ياليع قوجقاحال قييلمقع  رالهقدبي رأقيلدراق ورأبع قبيرأق

ق1ييحبقنظأييمق بع عقع ع أعكقع ع عقع عينجقيع عدصج.ق.حأتقوي أقيمقبيأنأ 

عقرفقييريقيورأتقع يارتييبقبحييراقمقد بقع بيراقع يحرأعكقد ربقيعبر قدبرتقعرع قي 

ق.2لقاأ قع ثيم

يدبي قوإمقيبلي قع يالمقالقتنت يقيمقع بأئاقع يررحعق  رتقع يعرتعكقع يارتححعق القق

بعرربقتارربيبقلأيرريقعألقاررأ قع يعحبرر فقارريعتقترر قا رر قوررجقعخحررأيقع ي رربب قيع ي رربع ق

 قوأ  أدب قع عأيقصتفقليققبيق بييقييدبقعات  أق أ.بديسقيدععيمقان قل بقلق

ق.3وجقياعقع ع بقت ضجقبن يقيبلي قع يالمقبيحعبقابعبقادعققا قيمقع ثيم

ييمقينأقع يععهقع حزعئعكقععتع ق ن يقع يبلي قع ع أعير قيحريهقعر عقع تصرعفق

لمقع يبلير قتيضرؤقققيرمق . .ج051 ققبييحره رب قع ي أوظر قع ع أعير فقق أنينجع 

ألمقع تصرعفققفإحععتقع عر عوجقع ع أعع قيع   ي قع عيني قع ع أعي قالقتنت ريق القبر

القييلرمق صرأ ب قع  تحرأجققف4ع ع أعكقغيعقيعر عقبيحييدر قع ب أقرأ قع ع أعير 

يع  ربفقيعألييير قيرمقع عر عققفب ققايعتقوييأقبيمقع يتعأقبيمقليقوجقييعح  قع غيع

ع ع رررأعكقيررريق  يأيررر قع يتعأقررربيمقيع غيرررعفقييررريقبصررري قدأيررر قيضررريمقع ث ررر قورررجق

ق5ع أع.ع يعأيال قع يععب قدبتقع 

ق

لمقع يعرعهقعلتيرتقدبرتقلمقيراعقعألديرعقيعربقنحربقق409-04يبأ عحيهق  تقع يعاي قع تنيياكق

يدبيرر ق.1بيمقلمقيت ررع ق  ررتقيررب قدضرريد ق  ررتق حررععتقع عرر عقيررمقدبيرر ق6د رربعقتيثي يررأ

قوأ تاأريقع اكقييلمق ع  قلأختج:ق

                                                           
فق8002 بنععقيع تيزيافقع حزعئعفققبععقع دببيني  شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،قحيأيقبيعنأو فق-1

ق.44ص
قيمقع يعاي قع تنيياك.ق45يمقع  عععقع يتضيمقنيياجقد بقع بياقبأ يحأعفقيلاعقنصقع يأب قق42ع يأب ق-2
فقغيعقينعيعفقي ضجقبعب قل  ي قع ياتييبقبأ  صييق40/02/8005فقع يرعخقوجق224428قعععق .ه. . فقيبفقعق قق-3

يبب قع بوع قعألي تقيمقع يالمقيع تزعي قبععي قتابيبقعألقاأ ققبواقليقعايجق القبعبدبتقد بقبياقبأ يحأعقوجقع

ق.409-04يمقع يعاي قع تنيياكقق40ي44ع ع عي قع يات   قيا  قيو أقخ لأ قع يأبتيمق
قمقع يتضيمقع  أنيمقع يبنجفقاب قالع .41/09/8000فقع يرعخقوجق00/09يمق قق051 قق-4
قع يتضيمقنيياجقد بقع بياقبأ يحأع.قيمقع  عععق42نصقع يأب ق-5
فقع ي ببق ععي قعععتقع ياألمقع عيييي ق81/04/8004مقع يرعخقوجق409-04يمقع يعاي قع تنيياكقق49نصقع يأب قتق-6

دبتقيأقيبج:"قي ععقد بقع بياقبأ يحأعقوجقع عليقع عايجقييدضاق حععتع قوجق  أعقع بياقبأ يحأعقيليييأ قا  ق
قيو أق أل لأ قع تععيعي قع يعيييقب أ".قع تاحييقيع ع أع
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قييقيع عقد بقع بياقع يحأعكل

ق

يتيضؤق نأقلمق حععتقع عقد بقع بيراقق409-04ع تنيياكقيمقع يعاي قق45 تقنصق  قعاتنأبعي

القدنربقتاربيبقع يارتييبقثيرمقع يارلمقبلأيبر فقورجقيصرب  قع عر عقع ع رأعكقالقيرت ق قع يحأعك

يا  قلمقيبلي قياعقعألديعقالقتنت يقيمقع بأئاقع يرحعق  تقع يعتعكقع ياتييبق القبعبقبوراقيراعق

ق.2ع ديعقادعققا قيمقع ثيم

ييتررتقيوررتقع ياررتييبقب رراعقع  ارر ققيحررهقدبررتقع ييثرر قيو ررأق ب يعدرربقع عأيرر قع ي ررعع قق

ق3قأنينأقلمقي ي قبع عقع ع بق ب قع ي أوظ قع ع أعي قع يدتص .

يع يتضريمق دربعبقيارؤقع ععضرجققيتحاريسقق02-09يمقعأليرعقق40 لأ قع يأب قي ضأو ق  تقل

تقد رأعقوإنر ققأنينرأقتنت ريقوير قع يبلير قد بقع بياقع يحأعكقد ربقيععبقدبرلمققفع احيقع ع أعك

بأ عرر عقيبرربيع قياررأي قوررجقبدرر قعالنتيررأتقع ع ررأعكقيعاررت عععقع يبليرر قيبيررأمقترربعييقع   رري ق

ق4ع عيني ققايعتقلأن قع تصعوأ قنأقيق بيبلي قل قيينعئ قل قييعب  .

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

                                                                                                                                                                                     
 دبعبقياؤقعألععضجقيتضيمق48/44/4509ع يرعخقوجقق09/02يمقع يعقق42ي49يععحاقنيسقع يعنتقنصقع يأبتيمقق-1

ان قوحلثعقيحهقع عقع ع قوجقع ي أوظ قق48ع عأ قيتحايسقع احيقع ع أعك:قتبيمقلمقليقتصعفقبإيحأعقع ع أعع ق يب ق

ق أعكقيتتقينتجقلثع قبيمقع  عويمقليقع غيع.ع ع أعي قبأ احيقع ع

ان قوإنجقلع قعن ققالببقيمق دضأد ق حععتقع ع عقيو أقأل لأ قع يأب قق89ي أ يأقلمقد بقع يحأعقيبع ق يب ققبقتصيق  تق

قع اأ ي قع الع"ق40
قفقنيسقع يعاي .409-04يمقع يعاي قع تنيياكقق45 ق-2
ق.25صعياقي يبقزلعيأتفقع يعحاقع اأب فقق-3
فقيتضيمق دبعبقياؤقعألععضجقع عأ قيتحايسقع احيقع ع أعكفق48/44/4509يرعخقوجقق02-09يعقعق قينأألق40 -4

ق.ع يعحاقع اأب 
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ق

 خالصة المبحث الثاني: 

 قدبرتقضرعيع ق برعع قد ربقع بيراقل رزقمقع يععهقع حزعئرعكداليقيأقاب قيتضؤقليمق 

قدأص .قيلدع ع يحأعكقبتيعوعقدنأصعقييضيدي قينصيصقدبي أقوجقع  يعدبقع عأي ق

يب بفقتيزياقدعيضقع النأ ق تاتيدهقيعظر قوئرأ قع يحتيراقدأصر قايكقع ربديقق

ع يتيارر فققررأ قع يعررعهقبيضرراقيحييدرر قيررمقع عررعي قيع  يعدرربقيع يعررأييعفق الاررتيأب قيررمق

يرمقع ارلنأ ققع يارتييبيمنحزقوجق  أعقع بيراقع يحرأعكفقو ريقي ري قبتحنيربقليريعيقع يالمقع ي

يقياررأييت  قع عدصرري فقيلرراعقت بيرربقع  يئررأ قع يأ يرر ق بيعررأعل قوررجقتيييرريقع تعقيرر قيررمقدررال

ع ع أعي قبعربيأقلرأمقيراعقع تيييريقي راقدبرتقدرأت قدزينر قع بي ر قيع صرنبي قع ري نجق بتريويعق

قيعال تيأ .

 قع تجق عل قدبتقع نصيصقع  أنيني قع ينظي ق  اعقع ع بقورجقوترعع قيت أببر قينظععق بتعبيال

عنيررريمقورررجقيحرررأيقع ب ررر قبتبررر قبيمقيضررريحقدبييررر قيلاررربأهقع تعررربييفقوأدتب ررر قدبرررتقع ي

قع نصيص.

ي الاررتيأب قيررمقع ياررلمقي رريقد رربقع بيرراقع يحررأعكقينبغررجق تبررأهقلأيرريقع حررععتع قق

ع ياتييبقيمقع  صييقدبير قيا ر قيرمقدراليقضرعيع قعارتييأئ قع  أنيني قع الزي ق تتقيتيلمق

ع عليقع عايجقع ترجقتدضراق ر قلأور قع ع ريبقع نأقبر ق بيبلير قع ع أعير فقييراعقيرمقعرأن قتعقير ق

ع اي قع ع أعي قيضريأمقعارت عععيأقيلراعقيرمقدراليقع تارحييقيع عر عقع ع رأعكفقب ير قتعربق

ألعلأمقتاأي قبعليقلبيعقوجقيععقبر قع بي ر قيع بتيمقلاأايتيمقوجقد بقع بياقع يحأعكقيا قع

ق بتصعوأ قع  أنيني قيتنظيي أقيع ا عقدبتق يأي ق  ي قل ععفقع ع ب.

يع حبيعقبأ العقوجقياعقع ع بقوجق أ  قع ع قيتعتهقاثرأعقين رأقع  ر قع عينرجفقليرأقعنر ق

قيلاهقدنبقع بياق حي قي ب  فقين يقع يبلي ق بياتييب.

قبيمق عوجقع ع بقيياعقيأقيي بقدب قع تزعيأ قدبتقدأت  يأ.قأقتنعحقدالق قتعأقبي ق ين 

ق

ق

ق

ق

ق
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 خالصة الفصل األول:

يررمقدرراليقيررأقاررب قلمقد رربقع بيرراقع يحررأعكقيعتبررعقا يرر قحبيررب قيررمقع اررلنأ ققاررتنتجي

ع راكقق409-04ع ينحز قوجق  أعقع تعقي قع ع أعي قت قتنظيي أقبييحهقع يعاي قع تنيياكقعقر ق

يعو ت قدب قيععاي قيعب ر ق ر فقي رببقيراعقع يعاري قتنظري قدرأصق ع ربقع بيراقل يحرأعكقيبور ق

قتقالمقبيمقعالض عععق  تقبواقلأييقع ثيم.تيليمقع ياتييبقيمقع  صييقدب

يت قتيييب أقبحييعيقديييي قليقيصأبعقبنلي قيقتضيمقياعقع يعاي قععي قع ع بقع تجق

تيرررييال قلدرررع قيدبرررتقع تزعيرررأ قل ععوررر قع يتعأقرررب .قييضررراققرررعععقع يررررعخقورررجققلكليق

عمقنصيصر قع يتضيمقنيياجقد بقع بياقبأ يحأعقتنظري قي لر ق  راعقع ع ربق القق02/09/8002

ق  قتلمقلأوي قنظععق بن أئصقع تجقييتأزقب أ.

 القلمقحيياقيا قع نصريصقع ينظير ق ع ربقع بيراقع يحرأعكق ر قتعر قتليييرأقبقي رأق  راعقق

لكقد بقيعلهقيت قع ت بي قوير قلريقيرمقل لرأ قد ربقع بيراققعألديعقبأدتبأع قايق بيع قدأص ف

تعحراقأ نارب ق برن  قع ترجقب ير قغأيضر قيع يحأعقييأقحعب قيدتبفقدمقع ع يبقعألدع .قليأقب

يدتبرفقياربقب رأقعضر قنزعدرأ قباربهقيراعقع ع ربق  ب ضرأتفقورجق أ ر قيرأقدقي ي قتيايعيأ

قع ثغعع قع  أنيني قع ييحيب .

يد بقع بياقع يحأعكقبأدتبأع قد بعقلاأئعقع ع يبقيعتع قالبععير قتريعوعقدرب قلعلرأمقق

اتيدهقبعضقوئأ قع يحتياقدأص قييضيدي قيدأص .قيب بفقتيزياقدعيضقع النأ ق ت

ايكقع رربديقع يتياررر فق رررا  قيضرراقع يعرررعهقيحييدررر قيررمقع عرررعي قيع  يعدررربقيع يعرررأييعق

يرمقع ارلنأ ققع ياتيعبيمقفقويحنبقلييعي الاتيأب قيمقع المقع ينحزقوجق  أعقع بياقع يحأعك

ع ترجقت راقيمقدالقيارأييت  قع عدصري فقيلرا  قت بيربقع  يئرأ قع يأ ير قورجقع تعقير قع ع أعير ق

قدبتقدأت قع دزين قع عيييي ق ببي  قيع صنبي قع ي نجق بتيويعقيع  تيأ .ق

ي الاتيأب قيمقيالمقي يقد بقع بياقع يحأعكقيحهق تبأهقيحييد قيرمقع حرععتع قق

 القبضررعيع ققع  أنينيرر قع الزيرر ق لررجقيررتيلمقع ياررتييبقيررمقع  صررييقدبيرر فقيالقيلرريمقا رر 

ع رراكقياررأي قبرربيع قوررجقتعقيرر قع ارري ققيبليرر قع ع أعيرر ف دضررأد ق عررليقعارريجق تررتقين رريقع 

قع ع أعي قيضيأمقعات عععيأفقي يضأقيمقداليقع تاحييقيع ع عقوييثالقيع بتيمقلاأايتيم

وجقد بقع بياقع يحأعكقيببيعييأقياأييأمقورجق يأير قع تصرعوأ قع  أنينير قأل رععفق

قع ع ب.
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ع يحرأعكقيتعترهقدبير قدرب قاثرأعقييرمقيع حبيعقبأ العقلن قوجق أ  ق ع أعقد ربقع بيراق

بين أقع   قع عينجقين يقع يبلي ق بياتييبفقييأقيتي بقدن أقدالق قتعأقبي قبيمق عورجقيراعقع ع ربق

ق.ييعتهقدب قع تزعيأ قيب أ قدبتقدأت  يأ

ق

ق
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يترتببعلى ببدلىلببعلاإلييببيلاتي ببعردلصتببدلاثالببعلمبب ي علملببعرالتتصلبب ل بب ل ص بب لصبب ل

االإلتزاصعتل  لذص لك لص لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لواإلصسبتييعلصب لاإلصسبك لويباعدلات ب  ل

ص زصببعلإل ببعثيي ولتكببو ل يببملاالإلتزاصببعتلصتيععإلبب ليببي ليهببعلىإلببدلترتيببعل ببزارليعىتيببعر لىلببعال

لاإلطر ي لتلعي هعل لوقلإل طرفلاآل ر.

ثظرالإلل  لاإلثموصلاإللعثوثي ل  ل عثعلاإلتزاصعتلاإلصتاعقعي ل ب لىلبعلاإلييبيلاتي بعردل

اإلتزاصبعتلكب لل عثبملاسبتو علتيبصي وطيياتملاإل عم لاإلت لت صيليي لا كعملاإلييبيلواتي بعرل

ل)صي ب لوو  لواإلتزاصبعتلاإلصسبت  رلاإلصسبتييع ب للي بعردإلييبيلات لىلبعلاص لاإليعئيلاإلصا رل ب

ل)صي  للعث  لل  

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ئع المؤجر في عقد البيع اإليجاريالمبحث األول: التزامات البا

ي عردلىلعالص لاإلالوعلاإلصركي لواإلبذدليصبزبليبي لثبوىي لصب لاإلالبوعليعىتيعرلاإليييلات

ملاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليعإلتزاصعتلثعت  لى لاإلييبيلثتي  لإلذإلكلي تز إثملهصعلاإليييلواتي عرل

لواتي عرلصاع.

إلببدلصط يببي ولاتو لتيببص لاالإلتببزامليثلبب لاإلص كيبب لوتسبب يملوى يببملقسببملهببذالاإلصي بب لىل

لعالإلتزامليعإليصع . اإلصسك لوصعلاإللعث ل

ل

 االلتزام بنقل الملكية وتسليم المسكنالمطلب األول: 

لاالثتيببع صبب للاإلصسببتييعيت سببعلاالإلتببزاملاتسعسبب لإل صتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ل بب لتصكببي ل

اإلصتاهببعليعإلترقيبب لى ببدلو ببعلوإلت ليببقلهببذ لاإل عيبب للواثتلببع لاإلص كيبب لىإليببملصبب لا بب يعإلصسببك ل

سعسي لوص لييثهبعلاالإلتبزامليثلب لاإلص كيب لكيبر لو ليت ص لص صوى لص لاالإلتزاصعتلاتلاإلالعري 

ل.إلصسك لإل صستييعلكير للعث وو لوتس يملا

ل

 االلتزام بنقل ملكية المسكن للمستفيدالفرع األول: 

ثلبب لص كيبب لاإلصسببك لياببعلوو لاإلتببزامليثمببعلى ببدلىببعتقلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ل

وإلعراس لهذالاالإلتبزامليثي ب لاإلتابرملإلصيبصوثملوهبروطمللبملات براراتلاإلوا بعلتوا رهبعل

لرتي لىثهع.إلثل لاإلصسك ولوو يرالاآللعرلاإلصت

ل

 ن االلتزام بنقل الملكية وشروطهاأوال: مضمو

صبب لاإللببرارلل71هبولاإلتببزاملتيببععإل ليلبومليببملاإلصتاهببعليعإلترقيب لاإلالعريبب ل سببعلصبعلتلتيببيملم

اإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولواإلذدليلعي لاإلتبزاملاإلصسبتييعليبع يلكع ب لاتقسبعطلوى يبمل

ل1إل صستييع.تثل لص كي لاإلصسك لص  لاإلتاعقعل

صب لق.م.بل تتصلب ل يصبعلل761يعإلثسي لإلهروطلثل لص كي لاإلصسك لإل صستييعلطيلعلإلبثصلملوصع

لي  و

                                                           
لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل71اإلصععةلل-1
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ل

 أن يكون المسكن مملوكا للمتعهد بالترقية العقارية: -1

تكببو لاترملاإلتبب لى يهببعليثببعرلاإلصسببك لص بب لىلببعلاإلييببيليعتي ببعرلص كببعللو ذإلببكلوياثبب ل

ىث عزهبعليب صوا لىصوصيب لصب لصيزاثيب لولويبتمل1اكتتبععإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليصو بعلىلبعل

ل2اإلعوإل لواإل صعىعتلاإلص  ي لوولصمععرليثكي لوولودلتصوي تلو رى.

ل

 أن يكون المسكن معينا بالذات: -2

مولورقصمولواإلطعيقلاإلصتوا عليمولوكذإلكلاإلاصعرةلوصوقاهعلوت عيعلاإلي عيب لوذإلكليييع لمثي

تملىععلاإل برفلوصسبع  لكب لصثهبعلواإلصسبع  لاإلك يب لاإلصتوا عليهعلاإلصسك ولوكذال صييلصهتص 

ل3 زارلاإلصهترك .وثسي لات

لل ليالعلاإليييلاتي عردلوه ووهثعكلهروطل عم لو رىلصتا 

ل

 بكامل الثمن: ستأجر المستفيدوفاء الم -3

صتببدلو ببدلاإلصسببتييعليكعصبب لاإلببلص لاإلص ببععل بب لىلببعلاإلييببيلاتي ببعردولوذإلببكليببع لسببععلكبب لل

ل41ول   لصعةلص بععةلوقمبعهع4اإلالعري ليثل لاإلص كي لإل صستييعلعليعإلترقي هاتقسعطوليلوملاإلصتا

ل5سث .

ل

 تسجيل وشهر عقد البيع اإليجاري: -4

يعىتيببعرلهببذالاإلالببعليببرعلى ببدلىلببعرل)صسببك  ل إثببملي ببعلإلمبب تملتسبب ي ملإلببعىلصمبب   ل

ل6اإليرائعولوههر لإلعىلاإلص ع ظ لاإلالعري .

                                                           
ل لعثو لاإلصعث لسيقلذكر .إللاع لواإلصتصماإلصل71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل761مل-1
-47إل صرسوملاإلتثييذدلولاإلصاع لواإلصتصمل4441يثعيرلل41ولاإلصارخل  ل11-41ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلرقملل47اإلصععةلل-2

لولاإلص ععلإلهروطلهرارلصسعك لاإلصث زةلي صوا لىصوصي ل  لىطعرلاإليييليعتي عرلوكيييعتلذإلكولسيقلذكر .741
ل.741ولاإلصر يلاإلسعيقولص ر عتل صيعل-3
ولاإلص ععلإلهروطلهرارلاإلصسعك لي صوا ل4447ويري لل71ولاإلصارخل  ل741-47ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل71اإلصععةل-4

ل ل  لىطعرلاإليييليعتي عرلوكيييعتلذإلكولسيقلذكر .ىصوصي
اإلذدلي ععلهروطلهرارلاإلصسعك ل741-47اإلصاع لواإلصتصملإل صرسوملاإلتثييذدل104-40ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل44اإلصععةلل-5

لاإلصث زةلي صوا لىصوصي لوولصمععرليثكي لوولودلتصوي تلو رىل  لىطعرلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .
ل.746كريعرولاإلصر يلاإلسعيقولصلهيخلص صعلزل-6
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 للمستفيد رها لنقل ملكية المسكن ثانيا: اإلجراءات الواجب تواف

ياببعلصبب لاإلالببوعلاإلتبب لتببرعلى ببدلل741-47ى لاإلييببيلاتي ببعردلو لببعلإل صرسببوملاإلتثييببذدل

صب لل111و لبعلإلصلتيبيعتلملل1 يرلاللتثتل لإل صستييعلىالليهبهرلاإلالبع.ول إ لص كي لهذالاترىلع

لوترتييببعلى بدلصبعلسببيقل10ل-11صب لاتصبرلل764و713واإلصببععتي ل2اإللبعثو لاإلصبعث لاإل زائبرد.

يتاي لههرلىلعلاإليييلاتي عردولكوثملياعلصب لاإلالبوعلاإلثعق ب لإل ص كيب ولوصبعل ب ل عإلب للوثمليتيي 

 لىبعملوول  لصوا هب لاإل يبرولذإلبكلوصعلى لإلمليتملههر ل إثملالليكو لإلملسوارليعإلثسي لإلطر يمل

رتببعلودلاإلتزاصببعتلتاعقعيبب ل بب لذصبب لي ببعردل بب لاإلص ع ظبب لاإلالعريبب لالليهببهرلىلببعلاإلييببيلات

ل5اإلصتاعقعي .

ل

 ار انتقال ملكية المسكن للمستفيدثالثا: آث

ل إثمليترتعلى دلذإلكلصعلي  ولثل لاإلص كي لإل صستييعىذالتوا رتلاإلهروطل

يعىتيببعر لصعإلكعإلببملسببوارليعإليييواإلتبب  يرلوول بب لاإلصسببك ليكببو لإل صسببتييعل ببقلاإلتمببرفل -

 6اإلتثعز لىثملإله صلم ر.

 يببظللتكعإلييببملصبب لثيلببعتسببك ولكصببعليت صبب ليكببو لإل صسببتييعل ببقلاالثتيببع لوىيببراعلاإلص -

 7رهعلص لاتىيعر.يتملوكذالاإليرائعلوغيعثوم

 تياعتله كلاإلصسك لياعلاثتلع لاإلص كي لىإليم.إلت ص لاإلصستييعل -

إلدلاإلصستييعل  ل قلاإلصتبعياي ل لبطلعليعإلترقي لاإلالعري لىاثتلع لص كي لاإلصسك لص لاإلصتاه -

 1ي لوييعل  ل قلاإل ير.

                                                           
اإلص ععلإلهروطلهرارلاإلصسعك لاإلصث زةلي صوا لل41/40/4447ولاإلصارخل  ل741-47ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل71اإلصععةلل-1

لىصوصي ل  لىطعرلاإليييليعتي عرلوكيييعتلذإلكولسيقلذكر .
ث لى دلصعلي  و"لاللتثتل لاإلص كي ل/لاإلصتيص لاإللعثو لاإلصع71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل111تثصلملل-2

واإل لوقلاإلايثي لات رىل  لاإلالعرلسوارلكع لذإلكليي لاإلصتاعقعي لوول  ل قلاإل يرولىاللىذالروىيتلات راراتلاإلت ليثصل
لى يهعلاإللعثو ولويعت صلاإللواثي لاإلت لتعيرلصم   لههرلاإلالعر".

اإلصتيص لىىعاعلصسحلاتراي لاإلاعملوت سيسلاإلس  للو74/77/7111ولاإلصارخل  ل10-11صرلص لاتل71تثصلاإلصععةل3

اإلالعردلى دلصعلي  و"لك ل قلإل ص كي لك ل قلىيث لم رليتا قليالعرلاللو وعلإلمليعإلثسي لإل  يرلتاللص لتعريخليومل
ىههعرهصعل  لص صوى لاإليطعقعتلاإلالعري ولغيرلو لثل لاإلص كي لى لطريقلاإلو عرليسردلصياوإلملص ليوملو عرلوم ععل

للوقلاإلايثي ".اإل 
ى لاإلالوعلاتعاري لوالتيعقعتلاإلت لترص لىإلدلىثهعرلوولثل ولاولتمريحولوولى دلصعلي  و"ل10-11ص لاتصرلل76ملتثصل-4

لىاللص لتعريخلههرهعل  لص صوى لاإليطعقعتلاإلالعري ".لث لالليكو لإلهعلولرلى دلاتطرافلتاعي ولوولاثليعرل قلىي
ل.741صليوهثع  ل صع ولاإلصر يلاإلسعيقول-5
ولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لى دلصعلي  و"لاإلص كي له ل قل4441صعدلل71ولاإلصارخل  ل41-41ص لقلرقملل610تثصلملل-6

لاإلتصتيلواإلتمرفل  لاتهيعرليهرطلوالليستاص لاستاصعاللت رصملاإللواثي لواتثظص ".
ل.صعث ولاإلصتيص لاإللعثو لاإل71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل181اإلصععةلل-7
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لإلدلاإلصستييع. ليتس يملاإلصسك لص  لىلعلاإليييلاتي عردلىلعريوي تزملوييعلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلا

 الفرع الثاني: االلتزام بتسليم المسكن

ياعلو ليلوملاإلصستييعليع يلكعص لوقسعطلاإلبلص ليبتملتسب يصملاإلصسبك لصب لطبرفلاإلصتاهبعل

وى يببمليهببص لاالإلتببزاملل.يعإلترقيبب لاإلالعريبب لقمببعلتصكيثببملصبب لاالثتيببع ليببملاثتيعىببعلكببعص لوهععئببع

يعإلتس يملى دلىعةلىثعمرلوهذالصعلسثلومليعراستمليعإلتيمي لص ل   لىريثعلىإلدلصيبصو ل

االإلتزامليعإلتس يملوواللوثطعقمللعثيعوللبملزصبع لوصكبع لتسب يملاإلصسبك لوثيلعتبمللعإللبعلوو يبرالىإلبدل

ل زارلات   ليعإلتس يم.ل

 أوال: مضمون االلتزام بالتسليم

اإلصييبيلتسب يملصب لق.م.بليبع لو كبعملاإلييبيلاإلصتا لب ليل018،161/7ي ليظهرلصب لاإلصبععت

ل.و عم لزصع لوصكع لاإلتس يمله لثيسهعل  لىلعلاتي عر

 بب لىلببعلاإلييببيلاتي ببعردلهببولويببيلاإلصسببك لت ببتلتمببرفلاإلصسببتييعلى لاإلتسبب يملياببرفل

يملعو لىعئقلوإلبولإلبمليتسب صملتسب يصعلصععيبعلصبعلعاملاإلصتاهبعللي ي ليتصك لص ل يعزتملواتثتيع 

لوولوص للمل عإلتس يمليلوملى دلىثمري 2يعإلترقي لاإلالعري لقعلو ير لي ثملت تلتمر م

ويببيلاإلصسببك لص بب لىلببعلاإلييببيلاتي ببعردلت ببتلتمببرفلاإلصسببتييعول تببدليببتصك لصبب ل -

ثصعليكيب لي ل ا لوىاإلصععثتل لاإل يعزةلتيملعو لىعئقولوالليهترطلو للواالثتيع  يعزتمل

 و ليوييلاإلصسك لت تلتمر ملإلك ليتصك لص ل يعزتملصععيعلواالثتيع ليم.

ويبيلاإلصسبك لت بتلتمبر ملوذإلبكلاإلالعري لاإلصسبتييعلي ثبملقبعلليعإلترقي ىى ملاإلصتاهعل -

.لويتملىى ملاإلصسبتييعلىب لطبرقلص يبرل3ععدلودلغصومل و ل ليل لهذالات يرإلتي

 "لاإلذدليتملتوقيابملصب لطبرفلاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب ليسصدل"لص يرلتس يملاإلسك

 4واإلصستييع.

علوذإلبكليصو ببعليبص تسبب يملاإلصسبك ليكبو لتسبب يصعل كلي بعرداإلييبيلاتلالببعاصبعليعإلثسبي لإل -

عتلهببرارلاإلصببععتي لاإلاعهببرةلواإل ععيبب لىهببرلصبب لاإللببرارلاإلص ببععلإلهببروطلصاعإل بب لط يبب

 لاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لييبيلتلي عردلوكيييعتلذإلكواإلصسعك ل  لىطعرلاإليييلات

 تبدلييعلىب لطريبقلتسب يصملصيبعتيحلاإلابي لاإلصسك لص ب لاإلتاعقبعلت بتلتمبرفلاإلصسبت

                                                                                                                                                                                     
ل.716 ر عتل صيعولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-1
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر 71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لرقملل161/7ول018اإلصععتي لل-2
ل.460ص صعل س لقعسمولاإلصر يلاإلسعيقولصل-3
يعتي عرلى دلكصعلي  و"لىثعلولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييل4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل77تثصلاإلصععةلل-4

است ملاإلصستييعلاإلصسك ولي علو لتثظملزيعرةل يوري لإل صكع ليي لاإلصاث لواإلصمعإلحلاإلتلثي لإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل
لتتوبليص يرلتس يمليوقاملاإلطر ع "
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يتصك لص ل يعزتهعلواالثتيبع ليهبعلعو لىبعئقلويبتملذإلبكلىب لطريبقلص يبرلاالسبت مل

 1.وهذالهولو ملاإلتس يملاإل كص لاإلذدليوقيلى لطريقلاإلصتاعقعي 

ل

 سليم: نطاق االلتزام بالتثانيا

ى لثطعقلهذالاالإلتزامليصتبعلإليهبص لىإلبدل عثبعلاإلصسبك لص ب لاإلتاعقبعلذاتبملكب لصبعليابعلصب ل

تسبب يمللعلعثيببلوي ببعردلعإلبب لتسبب يملاإلصسببك ل بب لىلببعلاإلييببيلاتص  لعتببمولوى يببملسببثتثعو لووالل 

لص  لعتم.

ل

 حالة تسليم المسكن في عقد البيع اإليجاري: -7

اتي عردلاإلبذدليهبترطل يبملو ليكبو لصايثبعلوولص ل   لعراستثعلاإلسعيل لإلص  لىلعلاإليييل

تايببي لاهببترطلاإلصهببر لاإل زائببردل بب لاإللببرارلاإلصتيببص لثصببوذبلىلببعلاإلييببيلاتي ببعردل قببعي لإل

ى دلو ليكو لاإلصسك لص  لاإلتاعقعلصا وصعلى صعلكع يعلثع يعلإل  هعإل لوصايثبعلتاييثبعلل4440إلسث ل

صبعرةلاإلتب ليلبيليهبعلوت عيبعلاإلي عيبب لعقيلبعلصب ل ب  لت عيبعلمبثيمولورقصبمولاإلطبعيقولورقبملاإلا

صبيلت عيبعلصهبتص تملىبععلاإل برفللل لب لوولورياب ولصطبيخلولواإلوالي لاإلصلعمليهعلهذالاإلصسبك ل

ل2 صعمولوص  لعتملصيلت عيعلصسع تملوهيملات زارلاإلصهترك .

 ل بعردلاولو بعلا بت فل ب لتاييثبمول بإو  ل عإل لتاذرلتايي لصسك لص  لىلبعلاإلييبيلاتي

ولى ببدلهببذالىإلببدلىببعملقيببعملاإلالببعتمببيحلغيببرلصا وصبب لاتصببرلصصببعليبباعدلاإلصالببوعةلاإلصمبب   ل

ر ل ب لاعملاإلصسبك لذاتبملاإلص بععلواإلصابي لصلباتسعسل إ لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لي تزمليتس ي

ص للبملالليابعلاإلصتاهبعليعإلترقيب لزلاستيعاإلملىالليصوا ل لاإلصستييعلوىلعلاإليييلاتي عردولواللي و

يببذلالإلتزاصببمليعإلتسبب يملصتببدلصتببدلىببرملى ببدلاإلصسببتييعلصسببكثعلم ببرلغيببرلاإلببذدلتببملاإلالعريبب لصث

ولووييعلي تزملاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لات ع لاإلصسبتييعليتسب يملاإلصسبك لص ب ل3تاييثمل  لاإلالع

اإلصابعللإل ستاصع اإلتاعقعلو لعلإلإلتيعقلاإلصيرملييثهصعلويهترطلو ليكو لاإلصسك ل  ل عإل لتم حل

ل4إلملتياعلالتيعقلاإلطر ي .

سيقلوو لذكرثعلاثملي على دلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعريب لو لحالة الزيادة أو النقصان: ل-و

ي تزمليتس يملاإلصسك لإل صسبتييعلى بدلث بولصبعلتبملاالتيبعقلى يبمولإلكب لقبعلي بع لو ليتيبقل

                                                           
ولاإلذدلي ععلهروطلصاعإل  لط يعتلهرارلاإلصسعك ل  لىطعرل4447يوإليولل41ص لاإللرارلاإلصارخل  لل74/74اإلصععتي للل-1

لاإليييليعتي عرولسيقلذكر .
لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييلاتي عردولسيقلذكر .ل4440صعيولل40اإللرارلاإلصارخل  لل-2
ل.81 صيشلىيعلاإلرزاقولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-3
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لرقملل016اإلصععةلل-4
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علثلبصلاإلطر ع ل  لىلعلاإليييلاتي عردلى دلصسك لصاي للمليظهبرلىثبعلاإلتسب يملو بو

 وولزيععةل صعلهول كملهذ لاإل عإل ؟

لو1وإلإل عي لى دلهذالاإلتسعا ليلتي لاإلتيريقليي ل عإلتي 

 حالة النقص في المسكن محل البيع اإليجاري:ل-ع

 إ لاإلصهر لاإل زائبردلص لق.م.بلل161/7ووييعلملل018و011لاإلصععتي طيلعلت كعمل

يليب لاإلابرفلتع هبعللكع لاإلبثلص إذالولي لصعلىذالكع لاإلثلصلتع هعلوول سيصع رقليي ل عإلت

صتبرالصريابعل84يعإلتسعصحل  لاإلثلصلاإليسيرولصل لو لتكبو لصسبع  لاإلصسبك لاإلصتيبقلى يهبعل

صتبرالصريابعل ب لهبذ لاإل عإلب ليابعلاإلا بزلتع هبعلل11اإلتس يمليتيحلو لاإلصسع  لتلبعرليب لعوىث

لصلإل ا ببزلوصببعلىذالت ببعوزلاإلببثلو2وهثببعلاللير ببيلاإلصسببتييعلى ببدلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب 

وولصلاإلبلص ليب  لير بيللى بدلاإلصبا رلىصبعليإثلبعلىر بعلكبع لإل صسبتييعلاإل يبعراإلصسصوحليبمل

صتبرالصريابعليبع لل14اإليسخلصل لو ليس ملإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري لصسبكثعلتلبعرلصسبع تمليب 

ىاللوثبمليعإلثسبي لإلالبعلاإلييبيلل3صتبرالصريابع.ل84اإلصسبع  لاإلصتيبقلى يهبعل ب لاإلالبعلواإلصلبعرةليب 

ص لثصبوذبلىلبعلاإلييبيلل47اتي عردلويعإلر و لىإلدلاإلثموصلاإلصثظص لإلمولويعإل موصلم

يعتي عرولو للص لىلبعلاإلييبيليعتي بعرلثهبعئ لغيبرلقعيب لإل صرا اب لالليعإلزيبععةلوولاإلثلمبع ل

و لصب لاإلالبوعلهذالاإلثلى دىإليهعلاللتطيقلات كعملاإلاعص لاإلسعيل لاإلصهعرللوص للملثستثتجلو 

 4.تثملذولطييا ل عم لصصعلييسرلإلثعلمي لاتذىع ل يم

 حالة الزيادة في مقدار المسكن محل البيع اإليجاري:ل-ب

ىذلتيببي لو لقببعرلاإلهبب رلاإلصييببيلاإلببذدليهببتص لى يببملصبب لق.م.بلل161/44تياببعلت كببعملم

 ب لاتيبعقللاإلصسك ليزيعلىصعلذكرل ب لاإلالبعول إثبملير بيلىإلبدلييبع ل عإلب لهبذ لاإلزيبععةولووال

اإلبلص لص بععاللاإلصتاعقعي ول إذالإلمليو علاتيبعقل ب لهبذالاإلهب  لو بعلو لثيبرقل يصبعلىذالكبع 

رال ص  لوا عة.ل عإللص لىذالقعرل ص  لوا عةل إ لاإلزيععةلتكو لص ل بقليسارلاإلو عةلوولصلع

 5اإلصستييعلوالليصك لإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري لو ليطعإلعلهذالات يرليلعرلزيععةلاإلصييي.

وصعلىذالكع لاإللص لصلعرالي سعلاإلو عةل هثعلى يثعلا لثيرقلصعلىذالكع لاإلصسك لقعي لإل تلسيملومل

اللاإللبعرلسبيملي يبرليبررل ب لي  بذلاإلصسبتييعلىغيرلقعي لإلمولي يب لىذالكبع لاإلصسبك لقبعي لإل تل

                                                           
ل.84قراه لثوري ولاإلصر يلاإلسعيقولصل-1
ل.701اإلطعوسولاإلصر يلاإلسعيقولصللزثوشل-2
ل.ل764ولص4441اتوإلدولعارلاإلثهي لاإلاريي ولاإللعهرةوللاإلطيا اة: البيع واإليجار،العقود المسم يرولل علس يصعيسال-3
لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل47اإلصععةلل-4
ل.411ص صعل س لقعسمولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-5
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رقي لاإلصتيقلى يمل  لصلعي لاإللص لاإلص ععلى دلوسعسلسارلاإلو عةولوتكو لاإلزيععةلإل صتاهعليعإلت

ل ذلاإللعرلاإلزائعلوع يلصلعي ملص للص .ولكصعلاللي وزلإلهذالات يرلو لي زملاإلصستييعلي اإلالعري 

وصببعلىذالكببع لغيببرلإل ت زئبب ل ببإ لاإلزيببععةلتكببو لإل صسببتييعلط ببعل سببخلاإلالببعلصتببدلكعثببتل

 بب لصلببعارلاإلصسببك ل سببيص لي يبب لإلببولى ببمليهببعلوقببتلاإلالببعلإلصببعلويرصببملوتر ببيلاإلزيببععةل

ىإلدلاإلس ط لاإلتلعيري لإل لعي لويصك لكذإلكلإل صستييعلو ليط عل لتاويملاإليررل سعص

ل1 سخلاإلالع.ل

اإلصتا ل ليزيععةلوولثلمع لقعرلاإلصيييلاللتطيقلى بدلىلبعلاإلييبيلات كعملإلدلويعإلر و لى -

اتي عردلى دلوسعسلو لت عيعلاإللص ل  لهذالاإلالبعليكبو لثهعئيبعلغيبرلقعيب لإل صرا اب ل

صببب لثصببوذبلىلببعلاإلييبببيلل47 كببعملاإلصببععةلوذإلبببكلطيلببعلتإلثلمببع لسببوارليعإلزيببععةلوولا

 2يعتي عر.

 

 تسليم ملحقات المسكن في عقد البيع اإليجاري:  -4

وي تببزملاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب لوييببعليتسبب يملص  لببعتلاإلصسببك لوقببعلىببرفلاإليلببملهببذ ل

ملوولت ببتلات يبرةلي ثهبعلت بكلاتصكثبب لاإلصتمب  ليعإلصكبع لاإلصاببعلإل سبك لسبوارلكببع ل بوقلسبط 

وريببملوولي ببوار لوهببذ لاإلص  لببعتلتسببت  ليعإلتيايبب لكببعإلليولواإلصببرمعلواإلسببع عتل...وى لهببذ ل

ل3اإلص  لعتلتذكرل  لاإلالعلوصتبدلتبملىغيعإلهبعل بإ لت عيبعهعلي يبيلإلسب ط لقعيب لاإلصويبو .

وياعلاإلليعمليتس يملاإلصسك لص  لىلعلاإليييلاتي عردلوولص  لعتملوياعهعلي زملاإللبعثو لو لتبثظمل

رةل يببوري ليببي لاإلصسببتييعلواإلصمببعإلحلاإلتلثيبب لإل صتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ليعتيببع  لىإلببدلزيببع

واإلببذدليتيببص لييعثببعلومببييعلإل صسببك لل4وت ريببرلص يببرليعإلتسبب يملاإلببذدليوقببيلى يببملاإلطر ببع 

لل.5وص  لعتملوصهتص تملصيلاإل عإل لاإلت ليو عا لى يهعلولثعرلاإلتس يم

وى لإلهذالاإلص يرل عئعةلصزو  لإلك لاإلطر ي ليعإلثسي لإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليابعلعإلبي ل

صكتويعلوثملثيذلاإلتزاصمليعإلتس يمولوصثملالليستطييلاإلصستييعلو ليعى لغيرلصعليتيصثملاإلص يبرل

اإلرسص ولوصعليعإلثسي لإل صسبتييعليتيبي ليويبوحلاإل عإلب لاإلتب لتسب مليهبعلاإلصسبك لوصتبدلكبع لهبذال

 يرل  ل عإل لغيرل يعةل إثملي تزمليرعهعلى دلت كلاإل عإل لوصتدل سبخلىلبعلاإلييبيلاتي بعردلات
                                                           

دلصعلي  و"ل  لاإلالوعلاإلص زص لاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لى ول71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقلرقملل717تثصلمل-1

إل عثيي ولىذالإلمليوفلو علاإلصتاعقعي ليعإلتزاصمل عزلإل صتاعقعلاآل رلياعلىىذارلاإلصتي لو ليطعإلعليتثييذلاإلالعلوول س مولصيل
لاإلتاويمل  لاإل عإلتي لىذالاقتيدلاإل ع لذإلك.

يملاإلصعي لق ي لالكع لإلمليوفلي وزلإلملو لير ملاإليسخلىذلصعوي وزلإل لعي لو ليصثحلاإلصعي لو  ل سعلاإلظروفلك
لىإلدلكعص لاالإلتزاصعت".اتهصي ليعإلثسي ل

لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل47مل-2
ل744سصيرلىيعلاإلسيعلتثعغوولىلعلاتي عرولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-3
ولاإلذدلي ععلهروطلصاعإل  لط يعتلهرارلاإلصسعك ل  لىطعرلاإليييلاتي عردلوكيييعتلذإلكول4447يوإليولل41ص لاإللرارلاإلصارخل  لل77اإلصععةلل-4

لسيقلذكر .
إليدلولصمرول وعةلىيعلاإل كمولاإلتس يمل  لىلعلاإليييولاإلتس يمل  لىلعلاتي عرولاإلتس يمل  لىلعلاإلصلعوإل لواإلتس يمل  لىلعلاإللرملواإلوعيا ولعارلاتل-5

ل.ل741ولصل4446
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تدلسيعلص لاتسيعع.لووييعلإلملوهصيب لكييبرةلصب ل ب  لغ بقلاإليبععلوصبعملاإلصثعزىبعتلاإلتب ل

كعثتليصك لو لتلورل و لاإلصسك لىثعلاإلتس يملووومبع ملوص  لعتبملوكبذال بو لتثييبذلاالإلتبزامل

ل  ل علذاتم.

عليعإلثسي لإلصمعريفلت ريرلص يرلاإلتس يمل عتم لو ليتيلعلطر بعلاإلتاعقبعلصب ليت ص هبعلوص

غيرلوثمل  ل عإل لىذالإلمليتملاالتيعقلى دلذإلكل عإليلهعرلا ت يوال هثعكلص ليرىلو لطر ب لاإلالبعل

يت ص ثهعلصثعمي لى بدلوسبعسلا لص يبرلاإلتسب يملي لبقل عئبعةلإلك هصبعلوهبذالصبعلوهبرثعلىإليبمل

 عثعلصب ليبرىلو لاإلصسبتييعلهبولصب ليت صب لاإلصمبعريفلو بع لى بدلوسبعسلو لسعيلعلوهثعكل

لهذ لات يرةلتع  ل  لىطعرلصمعريفلىلعلاإليييلاتي عرد.

وى يببمل ببإ لصمببعريفلت ريببرلاإلص يببرل بب لىطببعرلهببذالاإلالببعلتلببيلى ببدلىببعتقلاإلصتاهببعلل

ل1يعإلترقي لاإلالعري لصعلإلمليو علاتيعقلوولثصليلي لي يرلذإلك.

 ان تسليم المسكن ونفقاتهثالثا: زمان ومك

ى لاإلصهر لاإل زائردلإلمليييلو كعصبعل عمب ليزصبع لوصكبع لتسب يملاإلصسبك لوثطعقبمل ب ل

ىلعلاإليييلاتي عردولإلذإلكلالليعلص لاإلر و لىإلدلاإللواىعلاإلاعص لاإلت لتثظمل  لاإللعثو لاإلصبعث ل

لاإل زائرد.

 زمان التسليم:  -1

 إ لزصع لاإلتس يمليبتملو بقلىثهبعرللص لق.م.بل116/4و487طيلعلإلصعلثمتلى يملاإلصععتي ل

لاإلالعلصعلإلمليو علاتيعقلى دلصوىعلو رليتمل يملاإلتس يملوولثصلقعثوث ليلي لي يرلذإلك.

 صتببدلتببملاتيببعقلاإلصتاعقببعا لى ببدلوقببتلصاببي لإل تسبب يمل إثببملييهببمليطريلبب ليببصثيعلوثببملىصبب ل

 لىببي لصببل ليببعإلارفلاإلسببعئعل بب لت عيببعلوقببتلاإلتسبب يمولوهببذالات يببرلي ت ببفلطيلببعلإلطييابب لكبب

ل2يعإلثسي لإل صسعك ليلي لاإلارفليإي عرهعل  لوو لههر.

وصعليعإلثسي لإلالعلاإليييلاتي عردل عإلصهر لاإل زائبردلإلبملي بععلمبرا  لى بدلزصبع لتسب يمل

اإلصهبعرلل148-71ص لاإلصرسوملاإلتثييبذدلل41اإلصسك لىإلدلاإلصستييعلىاللوثمليعإلر و لىإلدلثصلم

ل3اتوإلدلص للص لاإلصسك .ل%41ع يلاإلصستييعلثسي للىإليملسعيلعول إ لزصع لاإلتس يمليكو لىثع

                                                           
ل.16ههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصله  لل-1
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لاإللعثو لل161/4ول487ملل-2

ل
ولاإلص ععلإلهروطلىث عزلاإلصسعك لي صوا لىصوصي ل  لىطعرل44/74/4471ولاإلصارخل  ل71/148اإلصرسوملاإلتثييذدلرقملل-3

ل.41/74/4471وليتعريخل14ولاإلسث ل68اإليييليعتي عرولب.رلىععل
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ل

 مكان التسليم: ل

اإلتس يمليبتمليعتيبعقلاإلطر بع ول بإذالإلبملص لق.م.بلو لصكع لل484يستيععلص لثصلاإلصععةل

 إذالإلمليو علوكع لص  للوىإلدلصعليلتي ليملاإلارف لهثعكلاتيعقلييثهصعلو علاإلر و ليك

اإلتسبب يملهببيئعلصايثببعليعإلببذاتل يكببو لاإلتسبب يمل بب لاإلصكببع لاإلببذدلو ببعل يببملوقببتلىيببراملىلببعل

لاتي عر.

وول ب لصركبزلصاسسبتمللصبوط لاإلصبا رلوصعلىذالكع لصايثعليعإلثو ل إ لاإلتس يمليكو ل ب 

ل1ىذالكع لاتي عرلاإلذدلويرصملص لاتىصع لاإلصتا ل ليهذ لاإلصاسس .

وصعليعإلثسي لإلالعلاإليييلاتي عردليعإلر و لىإلدلثصوذ ملاإلصهعرلىإليملسعيلعل  لث بعلثمبعل

ىإلدلاتىصبع ليعإللواىبعلاإلاعصب لاإلالعلصصعلييطرللمري علي ععلصكع لتس يملاإلصسك ل  لهذا

كو ل  لصكبع لاإلبذدليو بعل يبملاإلصسبك لوقبتلص  لاإلتاعقعلتتس يملاإلاي لواإلت لتلي لي  ل

ل.ووييعلصيلتس يملص  لعتمل  لثيسلاإلصكع ل.اثالععلاإلالع

 نفقات التسليم: -2

صبب لق.م.بلوثببمل كببملل481تطييلببعلإل لواىببعلاإلاعصبب ل بب ل عإلبب لاإلو ببعرلاإلتبب لكرسببتهعل  ببوىلم

يبعقليبي لاإلصتاعقبعي لصب ليت صب ليسردلى دلكع  لاإلالوعلاإلبذدليليب لي ثبمل ب ل عإلب لو بوعلات

لثيلعتلاالإلتزامليعإلتس يملو علتطييقلهذالاالتيعق.

هثبعللتاهبعوصعلىذالإلمليو عل يتملىىصع لاإلارفولوصعل  ل عإل لىبعملو بوعلاتيبعقلوولىبرفلاإلص

لييعلصعي ليعإلتس يملويثعرلى دلذإلبكووييعلاإلصستل2يت ص لثيلعتلاإلتس يمليعىتيعر لهولاإلصعي ليهع.

اإلصببا رليت صبب لثيلببعتلاإلهبب رلاإلصببا رلىإلببدلصكببع لاإلتسبب يملوهبب لصتاببععةلصبب لييثهببعلصمببعريفل

صعلي زملوييلاإلاي لوص  لعتهعلت تلتمبرفللإلوز لواإلليعسلوتهص لوييعلثيلعتلك اإليرزلوا

اإلصستييعل  لاإلصكع لاإلوا علاإلتس يمل يمولكصمرو عتلىرسبع لصيبعتيحلاإلسبك لوثيلبعتلص يبرل

هعليعإلترقيب لاإلالعريب لهبولصب ليت صب لهبذ لاإلثيلبعتلى بدلوسبعسلوثبملهبولولوى يمل عإلصتا3اإلتس يم

ل4صعي ليتس يملاإلصسك لصعلإلمليو علاتيعقلوولىرفليلي لي يرلذإلك.

ل

ل

                                                           
لاإلصيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .ل71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لاإللعثو لل484مل-1
ل.ص لاإللعثو لاإلصعث ل41-41ص لقعثو لل481مل-2
ل.744ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصل-3
ل.81ولاإلصر يلاإلسعيقولصق صيشلىيعلاإلرزال-4
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 بالتسليم رابعا: جزاء اإلخالل بااللتزام

اإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لي تزمليتسب يملاإلصسبك لىإلبدلاإلصسبتييعلطيلبعلإل صوامبيعتلاإلصتيبقلى يهبعل

ولوىاللىببعلص بب لتمبب حلإل ثتيببع ليهببعلعو لىببعئقلو بب لاإلزصببع لواإلصكببع لاإلص ببععلو بب ل عإلبب 

 .يعإلتزاصملويترتعلى دلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل زار

رلاإلصتيبببص لثصبببوذبلىلبببعلاإلييبببيلوكبببذالاإللبببرال47/741طيلبببعلىإلبببدلاإلصرسبببوملاإلتثييبببذدل

ث علو لاإلصهر لاإل زائردلإلملييي لمرا  لاإل عالتلاإلت لياعل يهعلاإلصتاهعليعإلترقيب لي عروليعت

ىإلبدلعلىثملولاتصرلاإلذدلي زملاإلر بو ليعإلتس يمولواإل زارلاإلصترتلاالإلتزاماإلالعري لص  ليتثييذل

صببعلىلببعدلاإلييببيلولاتي ببعرلىاللو كببعملكبب لصبب لاىببعلاإلاعصبب ل بب لاإللببعثو لاإلصببعث لوتطييببقلواإلل

ل لصيلو كعملهذالات ير.يتاعرملمرا 

ووص  لعتبملوتياعلإلذإلكل إ لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل  ل عإل لاصتثيلىب لتسب يملاإلصسبك ل

إل صسببتييعل يكببو لقببعلو بب ليعإلتزاصعتببملاإلتاعقعيبب ولووييببعلصتببدلر ببيلسببيعلىببعملتثييببذ لإل إلتببزامل

ي عردلسوارلكع ليعإلتس يملإلسيعلو ثي لكعإللوةلاإللعهرةلكصعلإلوله كلاإلصسك لص  لىلعلاإليييلات

ل1اإله كلك يعلوول زئيع.

ولووىيبعل2 إذالكع لاإله كلك يعليط لىلعلاإليييلاتي عردليط ثبعلصط لبعلالثابعاملاإلص ب ل

إلدلاإل عإل لاإلت لكعثعلى يهعلقيب لاإلتاعقبعولوتيابعلإلبذإلكليسبترعلاإلصسبتييعل صيبيلاإلصيبعإل لاإلصتاعقعي لى

ىلبعلاإلييبيلاتي بعردلييطب ليعإلثسبي لإل  بزرلول إ لوصعلىذالكع لاإله كل زئيعل3اإلت لتوإلدلع اهع.

اإلهعإلكل لطلصعلإلمليتيي لو لاإلالعلصعلكع لإليتملي يرلاإل زرلاإلهعإلكول يب لهبذ لاإل عإلب ليكبو لاإلالبعل

وتطييلعلإل لواىعلاإلاعص ل إثمليصك لإل صسبتييعلو لي تبعرليبي لط بعلاإليسبخلوولىثلبعصلل4ك مليعط 

ل5ات رة.

 للص لاإلصسك لثهعئ لطيلعلإل صععةلاتوإلدلص لاإلثصوذبلىلاصعليعإلثسي لإلالعلاإليييلاتي عرد

وغيببرلقعيبب لإل صرا ابب لسببوارليعإلزيببععةلووليعإلثلمببع لوصبب للببمل بب لي ببقلإل صسببتييعل بب ل عإلبب ل

اإله كلاإل زئ لو ليط علىثلعصلاإللص ول  مل لطليط عل سبخلاإلالبعلصتبدلكبع لهبذالاإلهب كل

إلتزاصببعتلاإلصتاهببعليعإلترقيببب لوي ببو لعو لاثتيعىببمليعإلصسببك لاثتيعىبببعلكببعص .لووييببعلصببب لا

                                                           
س ليوسفلزاهي ل وري ولاإلو يزل  لىلعلاإليييولعراس لصلعرث لوصعىص ليع تهععاتلقيعئي لو لهي ولعارلاتص لإل طيعى لل-1

ل.744ولص4448واإلثهرلواإلتوزييولتيزدلوزوول
ولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولى دلصعلي  ول"لىذالكع ل4441-41-71اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لرقملل11/7تثصلمل-2

للع". صست ي ل  لذاتملوولص عإليعلإل ثظعملاإلاعملواآلعاعلاإلاعص لكع ليعط ليط ثعلصطلص  لاالإلتزام
ىإلدلاإل عإل لاإلت لكعثعلى يهعلقي لاإلالعل  ل عإل ليط  لى دلصعلي  ول"لياععلاإلصتاعقعا للعث وصص لاإللعثو لاإلل11/4تثصلملل-3

ل.يطعإلمول إ لكع لصست ي ل عزلاإل كمليتاويملصاعع "ااإلالعلوول
اإلذدل لىذالكع لاإلالعل  لهقلصثمليعط لوولقعي لإل يطع ل هذالاإلهقلو ع لاإللعثو لاإلصعث لى دلصعلي  و"لص لل740ثصلمتل-4

لي لإل يطع ول ييط لاإلالعلك م".عييط ولىاللىذالتيي لو لاإلالعلصعلكع لإليتملي يرلاإلهقلاإلذدلوقيليعط لوولق
ل.741ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصل-5
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اإلالعري لتس يملاإلصسك لى دلاإلصستييعل  ل عإل ليكو ل يهعلمعإل علإلإلستاصع لو لبعلإل  برمل

ل1اإلذدلوىعلص لو  ملصيلتس يملك لص  لعتم.

ل011لو161اإلصبععتي لطيلبعلإلبثصلاالإلتزاملوصعلىذالو  لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليتثييذلهذال

  ل عإل لاللتم حلإل ثتيع ليهعلاثتيعىعلكبعص ولوو بوعللس يملاإلاي ع لو لتتييثل تع ص لق.م.بلاإل

ثلصلكييرليهعلوولك  لت  رلى لاإلتس يمل  لوقتلص بععلإلبمليكبو لاإلصسبتييعلهثبعلوصبعمل يبعري ل

ي بعردلكصبعلإلبمل بقلط بعلاإلتابويمل سخلىلعلاإلييبيلاتتثييذالىيثيعلووللاالإلتزامىصعلط علتثييذل

لإلتارملىإليملكصعلي  و  ل صييلاإل عالتلوهذالصعلسيتملا

 التنفيذ العيني:   -7

ىذالإلببمليببوفلاإلصببا رلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ليعإلتزاصببمليعإلتسبب يملوإلببملييببيلاإلصسببك ل

ت تلتمبرفلاإلصسبتييعل ب لاإلوقبتلواإلصكبع لاإلص بععي .ل بعزلإلهبذالات يبرلط بعلتثييبذل

ى بدلاإلالعريب لاالإلتزاملتثييذالىيثيعلصعلعاملصصكثعولويكو لذإلكليإ يبعرلاإلصتاهبعليعإلترقيب ل

تثييذلاإلايث لولكصبعلي بوزلاللياعلىىذار لوتوا رلهروطلاإلاإلتس يملي كملقيعئ لوالليتملى

إل صطعإلي ليتس يملصيعتيحلاإلصسك لصتدلكع لي وزتملىلبعللاالستا عإل إلدلاإلليعرلاإل  ورلى

ل2اإليييلاتي عرد.

ل

 فسخ عقد البيع اإليجاري:  -2

اإلايث ولوولقعليكو لهذالات يبرلغيبرلصصكثثبعلوإلبمليابعلقعلاللي  علاإلصستييعلىإلدلط علاإلتثييذل

لص عيعليسيعلو لاإلتب  يرل ب لاإلتسب يملوعىلىإلبدل بواتلاإل برملاإلبذدلوىبعلصب لو  بملىلبعلاإلييبي

اإلصسببتييعلط ببعل سببخلهببذالاإلالببعلويببعلكعثببتلمببورةلى بب  للاتي ببعردولو بب لهببذ لاإل عإلبب ليكببو 

الللتلثعت ب لىثبملوولىإلبدلودلسبيعلو ثيب ثاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليعإلتزاصمليعإلتس يملسوارلكع

ل3يعلإلمل يم.

واإللعي ليصك لو لير ملاإليسخلىذالليتلو لاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لتب  رل ب لاإلتسب يمل

ىذالت  رالطيييعلإلملييوتلى دلاإلصستييعلاإلصثيا لاإلت لقمعهعلص لىيراملىلعلاإليييلاتي بعردلودل

ل4ياعملو عئمليعالإلتزاملكعص .لإلم

 التعويض: -3

وي و لإل صستييعلسوارلط علاإلتثييذلاإلايث لوول سخلىلعلاإليييلاتي عردلو ليط علتاوييبعل

ىصعلومعيملص ليررل رارلى   لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليعإلتزاصعتبملاإلتاعقعيب ولاإلتب لتاهبعل

                                                           
ل.704وسولاإلصر يلاإلسعيقولصلاإلطعلزثوشل-1
ل.80 صيشلىيعلاإلرزاقلاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
ل.441ص صعل س لقعسمولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-3
اإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لى دلصعلي  و"لي وزلإل لعي لو ليصثحلاإلصعي لق ي لل71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لاإللعثو لرقملل771/4تثصلمل-4

ل لاالإلتزاصعت".لص لاتهصي ليعإلثسي لىإلدلكعص
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والليكببو لاإلتابويملصسببت لعلل1يتثييبذهعلطيلبعلإليثببوعلاإلالبعلوات كبعملاإلتثظيصيبب لاإلصتمب  ليبذإلك.

 لىعملتثييذلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لاإلتزاصمليعإلتس يملرا اعلى دلسيعلو ثي لكصعلإلبولصتدلكع

ىبب لقببوةلقببعهرةول بب لي ببقلإل صسببتييعلهثببعلو ليط ببعللثببعتجكببع لهبب كلاإلصسببك لص بب لاإلتاعقببعل

اإلتاويملوصعل  ل عإل لت  رلاإلصتاهعل  لتسب يملاإلصسبك لوايبطرلاإلصسبتييعلصبل لىإلبدلاسبتئ عرل

ل2 دلوولاتقعص ل  ل ثعقلهثعلي قلإلملط عليع لاتي عر.صسك لم رلي  رةلوى

يببصع لىببعمللوصبب ليببي لاإليببصعثعتلاإللعثوثيبب لاإلتبب لتلببيلى ببدلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب 

ل.اإلتارملواالست لعق

ل

 المطلب الثاني: االلتزام بالضمان

كعصب لاتثتيبع لاإلهبععولواإلريب لو لييبص لإل صسبتييعللعاي لاإلتزاصعتلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلص لي

إل صسك لص  لىلعلاإليييلاتي عرد.لوواللي ع ليملودلت ييبرلسبوارلكبع لىب لطريبقلاإلتابرمل

لاإللعثوث لاولاإلصععدولوو لييص ل صييلاإلايوعلاإلت لتو عل يم.

ل

 التعرض واالستحقاق عدم : ضماناألولالفرع 

سببك لإل صسببتييعلتسبب يصعلصاللتلتمببرلاإلتزاصببعتلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب لى ببدلتسبب يملاإل

مبب ي علوتصكيثببملصبب لاالثتيببع ليببملعو لىببعئقوليبب لياببي لى يببملوييببعلو لييببص لإلببملاالثتيببع ل

تيعىعلهععئعول هوليذإلكل هوليذإلكليعص لإلاعملتاريملاإله م لسوارلاإلذدلي بع لثيعإلصسك لا

لص لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لوولو علوتيعىملوي تزملوييعليع يلاإلتارملىذالوقيلص لاإل ير.

و علاإلتطرقلوواللىإلدلاإلتارملاإله مب لاإلمبععرلإلتزامليثو لص لاإلتيمي ل لهذالاالوإلعراس

لص لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري للملاإلتارملاإلمععرلص لاإل يرللعثيع.

ل

 تعرضه الشخصي.عدم ضمان المتعهد بالترقية العقارية ل :أوال

علويذإلكليصتثيلي تزملاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لييصع لاثتيع لاإلصستييعليعإلصسك لاثتيعىعلهععئ

االثتيببع ل هببوليببعص لإلاببعملتاريببملاإله مبب لىبب لكبب لصببعلصبب لهبب ثملو لي ببو لصبب لهببذال

لوسثتارملىإلدلصيهوملهذالاإلتارمللملهروطملو زائملتياعل يصعلي  و

                                                           
لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييلاتي عردلولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل71اإلصععةلل-1
ل.81هيخلص صعلزكرادرولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
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 مفهوم ضمان عدم التعرض الشخصي: -7

يلمبعللاإلتارملاإله مب أل كعملاإلاعص لاإلصثموصلى يهعل  لاإللعثو لاإلصعث لصثهعلطيلعلإل

تعيايبملياصب لوولتمبرفلصب لهب ثملا ليبالرلسبب يعللو بعىتيبع لاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لووليبمل

ىإلببدلثببز ليسببتودلهببذالاإلتاببرملولويببملاثتيعىببعلهععئببعلعىببموىثتيى ببدل يببعزةلاإلصسببتييعلإل صسببك ل

لص لكب ص لهذالاالثتيع ول هوليبذإلكلييبلاتثلعصاإلصسك لك يعلو زئيعلص لت تليعلاإلصستييعلوول

ل1ا ملسوارلكع لصععيعلوولقعثوثيع.تارمليثه لى ل 

 عإلتارملاإلصععدلهولقيعملاإلتاهعليعإلترقيب لاإلالعريب ليب دلىصب لصبععدلص بمليترتبعلى يبمل

ات   ليعثتيع لاإلصسبتييعلوول رصعثبملصب ل عئبعةلتابوعلى يبملصب لاثتيعىبمليعإلصسبك لى بدلاإلو بمل

ل2ودل قليعىيم.يصلتيدلىلعلاإليييلاتي عردلعو لو ليستثعل  لهذالاإلتارملىإلدلاإلصلموعل

وصعلاإلتارملاإللعثوث ل هولاعىعرلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل لعلى دلاإلصسك ليتاعرملصبيل

 قلاإلصستييعل  لاالثتيع ولوصلعإلمل  ل ع لتص كلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعريب لصسبكثعليابعلو لكبع ل

وولاإلهبرارلغيرلصعإلكعلإلمولي دلسيعلص لاتسيععلإلكسعلاإلص كي لكبعإلصيرا لوولاإلتلبععملاإلصكسبعل

...ل يط علص لاإلصستييعلو ليرعهعلىإليملى دلوسعسلوثبملصعإلكهبعول هبولييثب ليبذإلكلتاريبملى بدل

لسيعلقعثوث لوى لكع لهذالاإلتارملصو وعالص لاإلثع ي لاإلثظري ل لط.

تعيايبملو ا بمللو بعثيسبملووللتاهبع عإلصهر لاإل زائردلسوىليي لاإلتارملاإلمععرلصب لاإلص

يصلعيبب لاإلتاببرملاإله مبب لاإلمببععرلصبب لاإلصتاهببعليعإلترقيبب ل عتيببع لهببذالات يببرلكبب لهبب صلالل

ليكو لو ثييعلىثملوإلك ليرتيطلصامليا ق لصاملت ا ملياص لت تلىهرا م.

 التعرض الشخصي.عدم شروط ضمان  -2

سببتييعلإلليببعملاإلتاببرملاإله مبب لاإلببذدلييببصثملاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ل بب  لاثتيببع لاإلص

ليعإلصسك لص  لاإلتاعقعلتوا رلص صوى لص لاإلهروطلوه و

 أن يقع التعرض بالفعل:  -

تعيايبملسبوارلكبع للو بعيلمعليهذالاإلهرطلو لاإلتارملاإله م لاإلمععرلصب لاإلصتاهبعلوول

 يرلقعلو  ليعإلتزاصبمول ب ليكيب ل تدليصك لاإللو لا لهذالاتصععيعلوملقعثوثيعلاليعلو ليليل ا يعل

.ل بإ لكبع لاإلتابرملصععيبعل  يبعلو ليمبعرلصب ل3 لاإلتارملوولاإلتهعيبعليبموص رعلا تصع لوق

                                                           
ل.767سصيرلهيهعث ولاإلصر يلاإلسعيقولصل-1
ل.771ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصل-2
ل.760سصيرلههعث ولثيسلاإلصر يولصلل-3
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ىصبع لإلبيسلسبييعلاإلصتاهعلوىصع لصععي لت و لعو لاثتيع لاإلصستييعولوصبعلص برعلاإلتهعيبعليهبذ لات

 .1إلت ليقلاإليصع 

وصعلىذالكع لاإلتارملصيثيعلى دلسيعلقعثوث لكب  ليمبيحلاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لصعإلكبعل

يت لقلاإليصع لىاللىذالط علهذالات يرلاإلصستييعليعسترعاعلاإلصسك لص  لىلبعلاإلييبيلإل سك ل  ل

ل.2اتي عرد

لأن يقع التعرض اثناء مدة االنتفاع بالمسكن: -

صتدليكو لاإلتارملصو يعلإل يصع لالليعلا ليمعرلص لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لاولا بعلل

لإل صستييع.تعيايمل   ل ترةلاتثتيع لاإلت لتسيقلثل لاإلص كي ل

 سكن:مأن يكون من شأن التعرض اإلخالل بحق المستفيد من االنتفاع بال -

وياث لهذالو لياعدلاإلتابرملاإلمبععرلصب لاإلصتاهبعلوولو بعلوتيعىبملىإلبدل رصبع لاإلصسبتييعل

وصب لاتصل ب لل3ص لاالثتيع ليعإلسك لص ب لىلبعلاإلييبيلاالي بعردلوولاتثلبعصلصب لهبذالاالثتيبع .

 زرلصب لاإلصسبك لوولي  بقليبععلوولليعإلترقي لاإلالعري ليإزاإل لوولهعملى دلذإلكلو ليلوملاإلصتاهع

ل  لعوراتلاإلصيع لوولو هزةلاإلتع ئ .لا لت ييري ع

ىذالكع لاإلاص لاإلبذدلوتبع لاإلتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لالليصبسلوىكسلصعلسيقلاللياعلتاريعل

اإل يرلص لع بو للى دلاتط قليعثتيع لاإلصستييعليعإلصسك لك  ليييلاإلصتاهعلسيع علي ص لهذا

صك لاإل مببوصلصبب لاإلوإلببوبلإل صسببك ليلهببيعييكل عيعيبب ل تببدلالليببتاإل يواثببعتلىإليببمولوولييبب

ل4وسرقتم.

 أن يكون فعل المتعهد بالترقية العقارية غير مشروع: -

يهببترطلوييببعلإلليببعملاإلتببزاملاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب لوالليسببتثعل بب لتاريببملاإلصببععدلوول

  ليترتعلى يملصساوإلي لاإلصتاهعلصهروىعلاإليا لىذالكع للاإللعثوث لىإلدلسيعلغيرلصهرو لوصع

ىذالكبع لاإلصتاهبعلاسبتصعل لبمليصلتيبدلاإللبعثو لوولاإلالبعلإليصع ولويعإلتبعإل لاللياتيبرلتاريبعليع

ليثعرلى دل كملقيعئ .

طيلببعلإل لواىببعلاإلاعصبب لوصلببع لاإل ببقلاإلصسببتصعلصبب لاإللببعثو لصببعلوقببر لاإلصهببر لاإل زائببردل

اإلليببعمليعإلترصيصببعتللتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب إل صلى ببدلو لإلصببعث اإلصثمببوصلى يهببعل بب لاإللببعثو لا

                                                           
ل.746ولص4441سايعلس يصع ل يرولاإلالوعلاإلصهعةولاإليييلواتي عرولاإلطيا لاتوإلدولعارلاإلثهي لاإلاري ولاإللعهرةول-1
ل.476ولصل4441رصيع لويولساوعولاإلالوعلاإلصسصعةولىلعلاتي عرولعارلاإلصطيوىعتلاإل عصاي ولل-2
لملاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .اإلصاع لواإلصتصل71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لق.رقملل081/47اإلصععةلل-3
ل.471رصيع لويولاإلساوعولاإلصر يلثيسمولصلل-4
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اإلصستا   لواإليروري لإل يظلاإلاي لص لاإله كول  لياتيرلذإلكلتاريعلصو يعلإل صسباوإلي لوالل

لي وزلإل صستييعلص لاإلصسك لو ليصثاملص لذإلك.

تيبعقلالوصعليعإلثسبي لإل  بقلاإلبذدليسبتصع لاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لصب لاإلالبعلاإلصيثب لى بدلا

صلعإلملتا ي لاإليثعرلوولتاعي ملو علو ليعى لهذالاإل قلىب لطريبقل كبملقيبعئ ليمبعرلتايبي ل

ل1. عرسلى دلاإلصسك لص  لىلعلاإليييلاتي عرد

 التعرض الشخصي:عدم الجزاء المترتب على  -3

سببوارلتصلبب ل بب لإلتاببرملاإللببعثوث لوولاإلصببععدليكببو لوصببعملهببذاللييعىذالوقبيلاإلتاببرملإل صسببت

وذإلكلو لعلإل لواىعلاإلاعص لىصعلا ليط علاإلتثييذلاإلايث لياعملاإلتارملوول سبخلات يرل يعراتول

لي عرلعو لات   لي لمل  لاإلتارم.ىلعلاتي عرلوولىثلعصليع لات

اإلصسببتييعلالليصكثببمللت ولداتي ببعروهببذ لاإل عإلبب لات يببرةلاللتت لببقليعإلثسببي لإلالببعلاإلييببيل

 لاإلصطعإلي ليإثلبعصللصب لاتي بعرليلبعرلصبعلثلبصلصب لاثتيعىبملصب لاإلصسبك لثتي ب لاإلتابرملت

اإلصتيص لثصوذبلىلبعلاإلييبيلاتي بعردلو للصب لاإلصسبك للرارص لاإللاتوإلدلطيلعلإل صععةللاإلصلرر

لمع .ا لسوارلكع ليعإلزيععةلوولاإلثلاإلالعلغيرلقعي لإل صرا لهذالاإلصتيقلى يملواإلص ععل  

وى يببملالليكببو لإل صسببتييعل بب ل عإلبب لاإلتاببرملاإله مبب لاإلمببععرلصبب لاإلصتاهببعليعإلترقيبب لل

لوث لوول سخلاإلالعلصيلاإلتاويمل  لك تعلاإل عتي ايولو علتعيايملىاللط علاإلتثييذلاإلاإلالعري لا

 التنفيذ العيني:  -أ

مولهولو ليط علاإلصستييعلو قلهذالاإلتارملىىععةلاإل عإل لىإلبدلصبعلكعثبتلى يبملقيب لاإلتابر

ك  ليط علص لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لىم حلصعلتملى سبعع لوولىزاإلب لاإلصثهباتلاإلتب لو بعلهعل

لهذالات يرلوكذالاإلت يراتلاإلت لوإل لتليعإلصسك .

اإلصتاهببعليعإلترقيبب للوي ببوزلإل صسببتييعلو لير ببيلعىببوىلاسببتا عإلي ليوقببفلاتهبب ع لصببيلاإلببزام

ل2اإلتارملت تلطعئ  لاإل راص لاإلتهعيعي .ليعولقي لاإلالعري ليإر ع لاإل عإل لىإلدلصعلكعثتلى يم

إل صطعإليبب ليببعىوىلصوازيبب لوصببعملقعيبب لاإلصويببو ل صسببتييعليبب  لي  بب لإل ببقليىيببع  لىإلببدلذإلببكل

ل3يإزاإل لاإلصثهاتلاإلصث زةلص لطرفلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لوى دلثيل لهذالات ير.

                                                           
رية، االوسيط في شرح القانون الدني: العقود الواردة على االنتفاع بالشيء اإليجار والعىيعلاإلرزاقلو صعلاإلسثهوردولل-1

وإلدلص ل لملوقيعرولصثهوراتلدلاإلطيا لاتاإلص  علاإللعث ولاإل زرلاإلسععسولاإلطيا لاإللعإلل لويعفل  ل واهيهعلصعل على 

 .416ولصل4444اإل  ي لاإليلهي ولييروتولإليثع ول
ل.747ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لق.رقملل711مل-3
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زمل ب ل صتاهبعل عإللعيب لص بإلوقعلاللتست يعلاإلص كص لإلط علاإلتثييذلاإلايثب لىذالكبع لصرهلبعل

ل1و ليلتمرلى دلاإل كمليعإلتاويملإلاعملىصكعثي لاإلتثييذلاإلايث .ك ل ع لص لات وا ول  مل

 فسخ عقد البيع اإليجاري:ل-ع

ذالكببع لاإلتاببرمل سببيصعلصبب لهبب ثمل رصببع لاإلصسببتييعلصبب لاالثتيببع ليعإلصسببك لوولىثلببعصلى

اإلالعريبب لإل كببملاإلليببعروليوقببفللاالثتيببع ليببملاثلعمببعلكييببرالوولىببعملاصتلببع لاإلصتاهببعليعإلترقيبب 

 لإل صسببتييعلاإلصطعإليبب لييسببخلىلببعلاإلييببيل يببرلصببرةلياببعلصببرةل ببإهببذالاتل ابب لاإلتاببرملووامبب 

ل.اتي عرد

واإليسببخلاإلصلمببوعلهثببعلاإليسببخلاإلليببعئ لاإلببذدلي كببمليببملاإللعيبب ليط ببعلصبب لاإلصسببت  رل

عيريبب ل بب لولوإل لعيبب لاإلسبب ط لاإلتلاإلصسببتييع.لىذلاللي ببقلإل ص كصبب لو لتليبب لصبب لت لببعرلثيسببهع

اإل كمليملووالول لعليصثحلإل صتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لصه ب لصب لا ب لتثييبذلاإلتزاصبملىيثبعلواإلكبفل

ل2ى لاإلتارمولوقعليصثحلاإلصستييعلتاوييعلى لاإليرر.

علهببهببعرةلو لو كببعملاإليببصع لاللتاببعلصبب لاإلثظببعملاإلاببعملإلببذالي ببوزلإلكبب لصبب لاإلصتاوت ببعرلات

ى بدلاتىيبعرلصب للاالتيبعقولصيلىصكعثي ل3 يملوو لي ييعثمليعإلترقي لاإلالعري لواإلصستييعلو ليهععا

ل4اإلصساوإلي ليهرطلو ليكو لهذالاإلتارملصععيعلمععرالص لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري .

 ن الغيرعالتعرض الصادر عدم ثانيا: ضمان المتعهد بالترقية العقارية 

وييببعلعإلترقيبب لاإلالعريبب لتاريببملاإله مبب ل  سببعولوىثصببعلييببص ليلاللييببص لاإلصتاهببع

ىإلبدلصيهبومليبصع للاإلتابرملاإلمبععرلصب لاإل يبرولوهبذالصبعلسبيتملعراسبتملصب ل ب  لاإلتطبرق

للملهروطهصعلواإل زارلاإلصترتعلى لذإلك.لإللعثوث لواإلصععدلاإلمععرلص لاإل يرواإلتارملا

 :الغير عنالمادي الصادر والتعرض القانوني عدم  مفهوم ضمان -1

اإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعريب لاللييبص لىالل إ للوصلات كعملاإلاعص لإل لعثو لاإلصعث و لعلإلثمل

 لببعلى ببدلاإلصسببك لص بب لىلببعلاإلييببيللموذإلببكليععىعئببلاإلتاببرملاإللببعثوث لاإلمببععرلصبب لاإل يببرو

لاتي عردولاإلذدليتاعرملصيلصم   لاإلصستييعلص لاإلصسك .

اببرملاإلصببععدلاإلمببععرلصبب لتاللييببص لاإل عإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ليعتيببع  لىإلببدلذإلببكل

ييعلصب لاالثتيبع لسبتاإل يرولواإلصلموعليهذالات يرلو ليلوملاإل يرلي  اع لتباعدلىإلبدل رصبع لاإلص

                                                           
ل.471رصيع لويولاإلساوعولاإلصر يلثيسمولصلل-1
ل.761اإلصر يلاإلسعيقولصسصيرلههعث ولل-2
عث ولاإلالوعلاإلوارعةلى دلاتثتيع ليعإله رلاتي عرلواإلاعري ولصىيعلاإلرزاقلو صعلاإلسثهوردولاإلوسيطل  لهرحلاإللعثو لاإلل-3

ل.011صل
لعث ولسيقلذكر .صولاإلصتيص لاإللعثو لاإل71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ولص لقعثو لرقمل014/4مل-4
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يعإلصسك لوذإلكلعو لو ليسبتثعلهبذالاإل يبرلىإلبدلاعىبعرل بقلي يبزلإلبملاإلليبعمليهبذ لاتىصبع لاإلتب ل

ل1ارتكيهعولكع و لاإلصسك لعو لصوا ل لاإلصستييع.

 الغير نمالتعرض القانوني والمادي الصادر  عدمشروط ضمان  -2

لىعةلهروطولتوا رلاإلتارملاإلمععرلص لاإل يرليثوىيمىعمليهرطلإلليعمل

 الغير: نمالتعرض القانوني الصادر عدم شروط ضمان  -أ

 و ليليلاإلتارملاإللعثوث لص لاإل يرول -

لإلك ليت لقليصع لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لي علو ليلبيلصب لاإل يبرلتابرملقبعثوث و

و  يبملاإلابعمولودللوتعيايملويلمعليعإل يرلك له صلص لغيرلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري 

صسك لص ب لاإلتاعقبعلصبيلك لص لهولا ثي لى لىلعلاإليييلاتي عردلويعى ل لعلى دلاإل

ل2. قلاإلصستييع

 اإل يرل لعلى دلاإلصسك ليتاعرملصيل قلاإلصستييعولاعىعر -

قبعثوث ولويثبعرلى يبمليبعى لاإل يبرل لبعلي علو ليكو لهبذالاإلتابرملصيثيبعلى بدلسبيعل

ي يب ليكيب لل3يتا قليعإلصسك لويتاعرملصيلاإلصسبتييعليصلتيبدلىلبعلاإلييبيلاتي بعرد.

و ليكو لهبذالات يبرلاإلبذدليعىيبملاإل يبرللعيتبعلصب لزملص رعلاعىعرلو وعلاإل قول  لي 

ل4 ي لاإل ليل لواإلواقي.

 و ليليلاإلتارمل ا و -

ي بعلا ليلبيلاإلتابرمل اب ول لبعليكبو للتهعيعليملي الليكي لا تصع لوقو لاإلتارملوولاإل

ى بدل يبعزةلاإلصسبك لوي بربلتارملياص لصععدلك  ليستوإل لهبذالات يرصوقوىمليليعملاإل

اإلصستييعلصثبمولوقبعليكبو لاإلتابرملقيبعئ ولكب  لير بيلاإلصتابرملعىبوىلاسبترعاعلى بدل

علاإل عإلتي ليابعلاإلاصب لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لصعىيعلاثملاإلصعإلكلاإل ليل لإل صسك ولو  لك ت

ل5تاريعليستو علاإلتاويم.

و ليكو لاإل قلاإلذدليعىيملاإل يرلسعيلعلى دلاإليييلوولال لبعلإلبملويكبو لصسبتصعلصب لاإلصتاهبعل -

ليعإلترقي لاإلالعري و

                                                           
ل.714صلل و وليصيث ولاإلصر يلاإلسعيقول-1
ل.740سصيرلههعث ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل081/4مل-3
ل.740ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-4
ل.811ص صعل س لقعسمولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-5
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يهببترطلاإللببعثو لإلليببعملاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ليعإليببصع لا ليكببو ل ببقلاإل يببرللعيتببعلى ببدلل

ل1يا لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري .اإلصسك لقي لوولياعل مو لاإليييلي

ىذالكع ل قلاإلتارملصو وعالوقتلاإليييل عإلصتاهعليسع لىثملويعلكع ليسيعلاإل قولسوارلكبع ل

لرا اعلييا ملوولص لاإل ير.

وصببعلىذالكببع لاإل ببقلاإلببذدليعىيببملاإلصتاببرملال لببعلى ببدلاإلييببيل بب لي تببزملاإلصتاهببعليعإليببصع لو ل

وقتلاإليييلغيرلىعإلمليبعإل قولوصبعلاإلصتاهبعليكبو لى بدلى بمليبم.لويعإلتبعإل ليكبو للاإلصستييعليكو 

ل2صساواللى لاإليصع لىاللىذالاهترطلإلاعملصساوإليتمليعتيعقل عص.

 الغير: نمالتعرض المادي الصادر عدم شروط  -ب

و ليكبو لاإلصتابرملصب لليهترطلإلاعمليصع لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لإلهذالاإلتارمو -

  علتعيايم. لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لوولوكواللياإل يرولودل

 يبرلوىذالوقيلاإلتارملص لاإل يرليعالهتراكلصيلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعريب ل بإ لهبذالات -

 يكو لص زصعليعإليصع .

يتاي لو ليكو لاإلتارملصععيعولودلو لاإلصتارملالليستثعلى دلودل قليعىيمولوصتبدل -

تابرملصيعهبرةليبعىوىلصب ل بقلاإلصسبتييعلو لير بيلى بدلاإلصلتملاإلتارمل إثبمليكبو 

اسبببترعاعلاإل يبببعزةولوإلبببملوييبببعلو ليط بببعلىلصثبببيلاإلتابببرملوولاإل يبببعزةلوىصبببعليبببعىو

 3اإلتاويم.

 

 الغير: نمالتعرض الصادرة عدم األثار المترتبة على قيام  -3

إلأل كبعملاإلاصب لى لإلوقو لاإلتارملاإللبعثوث لاإلمبععرلصب لاإل يبرلىبعةلولبعرلوذإلبكلطيلبعل

لواإلصثموصلى يهعل  لاإللعثو لاإلصعث لوه 

  ل عإل لاعىعرلاإل يرل لعلى دلاإلصسبك ليتابعرملصبيل بقلاإلصسبتييعولو بعلى بدلهبذال -

رلاإلصتاهبببعليعإلترقيببب لاإلالعريببب ل تبببدليبببتصك لصببب لصوا هببب لع طبببييبببععرليإ يبببرلو لات

 4اإلتارم.

يرسبعإل لص يبرلقيبعئ لوولاإلصهر لإلملي ععلهك لصايثعل  لات طعرولقعليتمليواسط ل -

 5ووليتملهيهيعلصومدلى يهعو

 ى لىعرلىليعتل مو لات طعرليليلى دلىعتقلاإلصستييع. -

                                                           
ل.714  ي لو صعل س لقعاعولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-1
ل.600اإلرزاقلا صعلاإلسثهوردولاإلالوعلاإلت لتليلى دلاإلص كي ولاإليييلواإلصلعيي ولصلىيعلل-2
ل.714سصيرلىيعلاإلسيعلتثعغوولىلعلاتي عرولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-3
ل.741  ي لو صعل س لقعاعةولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-4
ل.886ص صعل س لقعسمولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-5
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 طبببعرلاإلصتاهبببعليعإلترقيببب لاإلالعريببب ولوى يبببملصتبببدلوقبببيلى لاإلصهبببر لإلبببملي بببععلو ببب لت -

 ارملو على دلاإلصستييعلو ليلومليمل  لصعةلصالوإل لص لوقوىم.تاإل

رائبملترتبعلى يبمليبذإلكل بواتلاإليرمب ل ب لى لت  رى لاإلصستييعلىذالإلمليلمليعت طعرلوو -

 عمب لرملويت صب لاإلصسبتييعلتياعتبمولويعإلترقي لاإلالعري ليبع يلهبذالاإلتابلى دلاإلصتاهع

إصكعثملوقفلاإلتارملإلبولقبعملاإلصسبتييعليإ طبعر ل ب لاإلوقبتلىذالوليتلاإلصتاهعلوثملكع لي

 1اإلصثعسع.

 لاإل يرلو علمععرلصإلترقي لاإلالعري ليعإلتارملاإليإ طعرلاإلصتاهعليعلاإلصستييعىذاليععرل -

ى دلهذالات يرلو ليلومل وراليعت عذلصعلي زملإلع يلهبذالاإلتابرملىب لاإلصسبتييعول تبدل

ع ببيلاإلتاببرملل ىيثيع.يهببرطلو لتكببو لوسببي لتثييببذايكببو لقببعلثيببذلاإلتزاصببمليعإليببصع ل

 هذالات ير.لطييا لتتوقفلى دل

يعإلترقيب لاإلصتاهبعللابرمل ب لمبورةلوىصبع لصععيب ولو بعلى بد  ل   لصعلىذالكع لاإلت -

إلببع يلهببذالاإلتاببرملكر ببيلعىببوىلى ببدلاإلالعريبب لات ببعذلات ببراراتلاإللعثوثيبب لاإل زصبب ل

اإلصتارمولوولر يلعىوىل يعزةلصتدلتوا رتلهروطهعولوىاللوميحلاإلصتاهعليعإلترقيب ل

 ص زصعلييصع لاالست لعق.ل

 يكو لقبعلىذالث حلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل  لع يلاإلتاهعلاإللعثوث لاإلمععرلص لاإل يرل -

و بدليعإلتزاصببمليعإليببصع لواللصسبباوإلي لى يببملات ببع لاإلصسببتييعولوييلببدلى ببدلهببذالات يببرل

 2اإلر و لى دلاإلصتارمليعإلتاويملىصعليكو لقعلومعيملص ليرر.

وصعلىذالثتجلى لاإلتارمل رصع لاإلصستييعلك يبعلوول زئيبعلصب لاالثتيبع ليعإلصسبك لي بوزل -

 3عصليع لاتي عر.إلملتياعلإل ظروفلىصعلط عل سخلاالي عرلوولىثل

وصعل  لىلعلاإليييلاتي عردليعىتيعرللص لاإلصسك لثهعئ لغيبرلقعيب لإل صرا اب ل يبملطيلبعل -

 4إلصععتملاتوإلدلص لاإلثصوذبل إثملي قلإل صستييعل سخلاإلالعل لط.

ى لاتىيببعرلصبب ليببصع لاإلتاببرملاإللببعثوث لاإلمببععرلصبب لاإل يببرلوولاإلت ييببفلىثببملغيببرل -

ل5ص لق.م.ب.ل014 عئزلوذإلكلطيلعلت كعملاإلصععةل

ووييعليكو لاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب ليبعصثعلإلصبعلقبعليكبو ل ب لاإلصسبك لصب لىيبوعل

ل يي .

ل

ل

ل

                                                           
ل.711سصيرلههعث ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-1
ل.746ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441 لاإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لل800/4ملل-3
لاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .ل40/41/4440اإلصععةلاتوإلدلص لاإللرارلاإلصارخل  لل-4
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر 71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لل014/7مل-5
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 ضمان العيوب الخفية: نيالفرع الثا

ص  لعتببملىيببعلي رصببملصبب لاالثتيببع ليببملك يببعلووليثلمببمللو ببعقبعليظهببرل بب لاإلصسببك لوول بب ل

اثلعمعلصاتيرالويذإلكلياعلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لصلمرال  لاإلتزاصبمليعإليبصع لوى لعراسب ل

يببصع لاإلايببوعلاإل ييبب لتلتيبب لاإلتطببرقلىإلببدلصيهوصببمللببملهببروطملوو يببرالاإل ببزارلاإلصترتببعل

 ى يم.

   أوال: مفهوم العيب الخفي

رةلاإلسب يص لإل صسبك لاولص  لعتبمولملت بكلاآل ب لاإلتب لت  بوالصثهبعلاإليتبوثبارفلاإلايعلاإل يب لي

ل وص لاتصل  لى دلذإلكلكو بوعلروائبحلكريهبل1واإلت لت و لعو لاالثتيع ليملوولاتثلعصلصثم.

ل  لاإلصسك لالثسعاعلقثواتلاإلمرفلاإلم  لوولإلاعملو وعهعلوم .

اإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب للوياتيرالىييعلصو يعلإل يصع لك  ولاإلصسك لصب لمبي لوقبرليهبعل

لمرا  ليو وعهعولكتو يرلا هزةلاإلتع ئ .

ص ب ليمي ل وهريب لتبوهملو وعهبعل ب للييعوقعلي ت طليصعليهعيهملص لصيعهيملك  طلاإلصست

ل2 يرلص لت ف.وولصعليطروى دلهذالاتاإلتاعقعل

 شروط العيب الخفي الموجب للضمان ثانيا:

ليعإلترقي لاإلالعري لىعةلهروطلوه وى لإل ايعلاإل ي لاإلذدلييصثملاإلصتاهعل

 أن يكون العيب مؤثرا: -1

صالرلاإلايعلاإلذدلي و لعو لاالثتيع ليعإلصسبك لوولا بعلص  لعتبملووليبثلصليلمعليعإلايعلاإل

صثملاثلعمبعلكييبراولويابعلاإلايبعلصبالرالصتبدل  بدلاإلصسبك لصب لمبي لاإلتبزملاإلصتاهبعليعإلترقيب ل

ولوير ببيلوسببلفلت تيبب لص ييبب لإل  ببرارةلرليويببي يبباإلالعريبب ليتوا رهببعولكببع ليتاهببعلهببذالات

ل3اإلصستييعليعإليصع لى دلاإلصتاهع.

ل.ىذالكع لصالرالوواللإللعي لاإلصويو ويكو لتلعيرلاإلايعلاإل ي ل

وت عرلاتهعرةلىإلدلو لاإلصتاهعليعإلترقيب لاإلالعريب لاللييبص لاإلايبوعلاإلتب ل برىلاإلابرفلل

ى بدلاإلتسبعصحل ب لرطويب لليعإلتسعصحل يهعل تدلإلولكع لاإلايعلاإل ي لصبالراولكسبريعتلاإلابرف

ل4اإلصسك لصعلإلملتك لغيرلص إلو  .

                                                           
ل.711ص صعل سي ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-1
ل.711ه  لههوةولثيسلاإلصر يل لصلل-2
ل.814اإلصر يلاإلسعيقولصللوص صعل س لقعسمل-3
لاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لسيقلذكر .ل71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لل088/7اإلصععةلل-4
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 أن يكون المستأجر المستفيد غير عالم بالعيب: -2

يكي لا ليكو لاإلايبعل ييبعليب لي بعل يب لىب لذإلبكلو لالليكبو لاإلصسبتييعلىعإلصبعليبمللالل

الليبمولوقتلاإلتاعقعولوىعملاىتراملاإلصستييعلرغملى صمليعإلايعلوقتلتس يملاإلصسك لياتيرلقيو

ل1عإليصع .ريث لى دلاثملوسلطل لمليوق

صعلى لطريبقلى طبعرلاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لإل صسبتييعلىواإلا مليو وعلاإلايعلقعليت لقل

التليلبيلىبعرلاتليبعتلى بدلاإلصتاهبعليعإلترقيب لعو  لك لاإل يمولوىصعلى لطريقلصمعرلم رل

وإلببملا ليليببتليكع بب لاإلطببرقلاإلصلببررةلقعثوثببعولوكببذإلكلييببص لاإلايببعلوي تببزمليإزاإلتببمللاإلالعريبب 

سوارلى مليملاولإلمليا ملغيرلاثملالليكو لصساواللى لتاويملاإليررلاإلذدليميعلاإلصسبتييعل

ل2وليتلاثملي ه لو وعلاإلايع.صتدل

 ان يكون العيب خفيا: -3

عليعإلترقي لاإلالعري لي ليتابي لالليكي لو ليكو لاإلايعل ييعل تدلي علاإليصع لى دلاإلصتاه

كذإلكلا ليكو ل ييعوليصاثدلو لاإلصستييعلإلبمليكب ليسبتطييلو ليتييثبملاول  بصلاإلصسبك لياثعيب ل

اإلر  لاإلاععدولواستلثعرلصب لذإلبكل بإ لاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لييبص لاإلايبعلوى لإلبمليكب ل

 لظبعهرالوكبذإلكلكبعل يبرلصيبصوثعلوإلبوىذليكو لهذالاتل  ولاإلصسك لص لاإلايعلوى   ييعلىذال

لىذلا يدلاإلصتاهعلاإلايعلغهع.

 أن يكون العيب قديما:  -4

ويكببو لاإلايببعلقببعيصعلصتببدلكببع لصو ببوعال بب لاإلصسببك لوقببتلتسبب يصملإل صسببتييعلوصبب للببمل

اإلايببرةليلببعملاإلايببعلتكببو ليوقببتلتسبب يملاإلصسببك لإل صسببتييعلالليوقببتلىيببراملاإلالببعولذإلببكلا ل

ل3هذالاإلايعلصتدلظهرلياعلتس يصملاإلصسك .لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لاللييص لإل صستييع

 فحص المبيع وإخطار المتعهد البائع: -5

لصبب لق.م.بلهببرطعلى رائيببعلإلر ببيلعىببوىليببصع لاإلايببوعلاإل ييبب ل184ويببع تلاإلصببععةل

وهبب لاتإلببزامليي ببصلاإلصييببيلي يبب لو لاإلصسببتييعلإلكبب لييببص ل لببمولو ببعلى يببملو ليلببومل

ى طبعرلاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب ليصبعليي صلاإلصسك لىثعلتس يصملواإلت كبعلصب لسب صتمولو

لي ع لص لىيوعولويكو لهثعلتس يصعل ا يعل لط.

                                                           
ل.784إلصر يلاإلسعيقولصلسصيرلههعث ولال-1
ل.711سصيرلىيعلاإلسيعلتثعغوولىلعلاتي عرولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
ل.711ص صعل سثي ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-3
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ويكببو لهببذالات طببعرل بب لصببعةلصا وصبب لكببو لو لاإلصهببر لاإل زائببردلإلببملي ببععلذإلببكول

وات طببعرليكببو ليورقبب لرسببصي لوولىر يبب لى ببدلو لىببعرلاتليببعتليكببو لى ببدلىببعتقل

لاإلصستييعليكع  لاإلطرق.

اإلصستييعليي صلاإلصسك ل   لصعةلصايث لاولتهعو ل  لت طبعرلاإلصتاهبعلاصعلىذالإلمليلمل

ل1يعإلترقي لاإلالعري ول إثملياتيرلراييعليعإلصسك لواللي وزلإلملياعلذإلكلا لير يليعإليصع .

 اء المترتب على ضمان العيب الخفيثالثا: الجز

ىذالظهبرليعإلصسبك لت كعملاإللواىعلاإلاعصب لاإلصثمبوصلى يهبعل ب لاإللبعثو لاإلصبعث لطيلعل

و ليط علص لاإلليعرلىصعل سخلاإلالعلوىصبعللاإلصتاهعلكع لإل صستييعص  لاإلتاعقعلىيعلصصعلييصثمل

 ليط بعلتاوييبملىب لاتيبرارلتاهبعليإمب حلاإلايبعلوإلبملوىثلعصليع لاتي عرلوولوإلبزملاإلص

ل2.اإلت لإل لتليملثتي  لإل ايعلاإلصكتهفل  لاإلاي 

 لاإلصسبتييعلالليصكثبملو لتلىلبعلاإلييبيلاتي بعردوإلك لهذ لاإل عإل لات يرةلاللتت لقل  ل

يط بعلىثلببعصليبع لاتي ببعرليلبعرلصببعلثلببصولذإلبكلا لاإلصلببررلطيلبعلإل صببععةلاتوإلبدلصبب لاإللببرارل

 للص لاإلصسك لاإلصتيقلى يملواإلص ععل ب لهبذالاإلالبعلعرلتيي لوثصوذبلىلعلاإليييليعتي لاإلصتيص 

ل.إلثلمع اقعي لإل صرا ا ل يملالليعإلزيععةلوللص لثهعئ لوغير

وى يملىذالصعلاكتهفلاإلصستييعلىييعل  لاإلصسك لييصثملاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعريب ل إثبملل

ل3.دي عرتول سخلىلعلاإليييلاكو لإلملاإل يعرلىصعليط علاإلتثييذلوي

لوهذالصعلسيتملىريملكعالت و

 التنفيذ العيني:  -7

اإلالعري لىزاإلب لاإلايبعلإل صستييعلو ليط علص لاإلصتاهعليعإلترقي لإللعلو عزلاإلصهر لاإل زائردل

ييبعليلبوملاإلصسبتييعلصتدلكع لذإلكلصصكثعولإلتصكيثملص لاالثتيع ليعإلصسك لى دلاإلو ملاتصلب ولوو

ل4م حلاإلايع.يو وعلىيإىذارلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لطيلعلإل لواىعلاإلاعص ل

كبع للىذائعلوت ص ليذإلكلتيابعتلتلمبير لىاللوصتدلإلمليلمليهذالاتىذارلاىتيرلاإلصستييعلص ط

لاإلصتاهعلىعإلصعليعإلايع.

وإلبمليلبمليبذإلكلكبع لإل صسبتييعلو لبعلىمب حلاإلايبعلوصعلىذالاىذرلاإلصستييعلاإلصتاهبعلصب لو ب ل

إل صععةلاتوإلدلص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرلو لي م لى دلتبر يصلصب لاإلليبعرلى بدلثيلب ل
                                                           

لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل184مل-1
ل.701ص صعل سثي ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
ل لاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40اإلصارخل  لص لاإللرارلل47مل-3
ل.810ص صعل س لقعسص لاإلصر يلثيسمولصلل-4
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تلىثعمببرلصتببدلتببوا رلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ولوإلببملا لي  بب لىإلببدلاإلليببعرلاالسببتا عإل 

ل.االستا ع 

اللتتط ببعلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريب لوذإلببكلوىرهبعقلاإلالليكببو ل ب لاإلتثييببذلاإلايثبب لويهبترطلو

صيلاتقسعطلاإلتب لتهبك لو برةلاإلصسبك ولوصبعلىذالاقتيبدللاللتتثعسعاتم  عتلثيلعتليعهظ ل

اتصرلىىععةلاإليثعرلص ل عيعلوولاإلليعمليإىصع لتك فلثيلعتليعهظ ل يب لهبذ لاإل عإلب لاإلصسبتييعلإلبمل

ل1صيلاإل كمليعإلتاويم. لطللاإليسخل يعرلوا علوهولط ع

 فسخ عقد البيع اإليجاري: -2

الروىلصمب  تمل ب لاإليسبخلغيبرلوثبمل صستييعلو ليط عل سخلىلعلاإليييلاتي عردلىذإلي وزل

صببيلثلببصلقببعلالليسببت يعلواللي كببملاإللعيبب لإلببمليببذإلكلىاللىذالروىلو ل سببخلاإلالببعلالليتثعسببعل

وغيرلا لاإللعيب لالليص بكل  ملو ليصثحلاإلصتاهعلا  ليلومل يمليإمب حلاإلايبعاالثتيع لإليعإلتمل

ل2.اإلس ط لىذالكع لاإلتثييذلاإلايث لغيرلصصك لور ملاإلصتاهعلاإلليعمليهع

إلببملاإل ببقل بب لط ببعللول ببإ زيببععةلى ببدل ببقلاإلصسببتييعل بب لط ببعلاإلتثييببذلاإلايثبب لوولاإليسببخ

اإلتاويملىذالكع لاإلصتاهعلىعإلصعليو وعلاإلايعلاإلصو بعلإل يبصع ولغيبرلوثبمليصكب لإل صتاهبعلو ل

ليتل ه مليو وعلاإلايعليكع  لاإلطرق.يليتلغيرلذإلكلودلا ليل

 رابعا: تقادم دعوى الضمان

سبث لو لبعلإل لواىبعلل71ويسلطل قلاإلصست  رلاإلصسبتييعل ب لر بيلعىبوىلاإليبصع ليصيب لل

ل3اإلاعص لت سعلص لوقتلظهورلاإلايعلاإلصو علإل يصع .

ويعإلثسي لإلإلىيعرلص ليصع لاإلايوعلاإل يي لاولاإلت ييفلصثهبعلوول تبدلتهبعيعهعل هبول بعئزل

ى دلص عإليتهعلوهذالصبعلقررتبمل كعملاإلت لتثظصهعلصكص  لوي وزلاالتيعقلاالتيعقل وإلهعولت لات

يطبب  لكبب لاالتيعقببعتلاإلصسببلط لو للاإللواىببعلاإلاعصبب لاإلصثمببوصلى يهببعل بب لاإللببعثو لاإلصببعث 

ل صستييع.إلإل يصع لوولاإلص يي لىذالقعملاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليإ يعرلاإلايعلغهعلصثمل

اللتاتيبرلصب لاإلثظبعملاإلابعملويصكب لإل صتاعقبعي لص عإليتهبعلسبوارللاالست لعقى لو كعمليصع ل

ل.4يعإلزيععةلوولاإلثلمع ول عم لا لىلعلاإليييلاتي عردليستاص ليكلرةل  لىلوعلاتذىع 

ل

                                                           
ل.760اإلطعوسولاإلصر يلاإلسعيقولصللزثوشل-1
ل.771سصيرلىيعلاإلسيعلتثعغوولصلل-2
ل.761اإلطعوسولاإلصر يلثيسمولصللزثوشل-3
ل.717 و وليصيث ولاإلصر يلاإلسعيقولصل-4
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 خالصة المبحث األول:

قعملاإلصهر لاإل زائردليتكييفلىلعلاإليييلاتي عردلاإلصيبرمل ب لىطبعرلاإلترقيب لاإلالعريب ل

يببي لاإلصتاهببعلواإلصسببتييعلي ثببملىلببعلييببيلوىي ببعر.لوهببذالصببعل ابب لاإلصتاهببعليعإلترقيبب ليظهببرلى ببدل

ميتي ول ث ع لكيعئيلوصا رلوك لاإل عإلتي لصتبدلثهب لو بعلاإلالبعي لمب ي عل إثبمليرتبعلى بدل

لى يهع.لللاالتيعقزاصعتولتيرملتثييذهعلكصعلتملهذالات يرلىعةلاإلت

وتاتيببرلثيببسلاالإلتزاصببعتلاإلاععيبب لاإلصو ببوعةل بب لاإللواىببعلاإلاعصبب ول ي تببزملاإليببعئيلاإلصببا رليثلبب ل

اإلص كي لوتسب يملاإلصسبك لإل صسبتييعولوكبو لهبذالاإلالبعليبرعلى يبملثبو لصب لاإل طبورةلإللبعل مبمل

ائبردولو بعرتلهبذ لاإليبصعثعتلاإلصهر لييصعثعتلصثموصلى يهعل ب لاإللبعثو لاإلصبعث لاإل ز

ص ل   لتثظيملاإلا ق ليي لاإلصتاهعليعإلترقيب لاإلالعريب لواإلصسبتييعلوىىطبعرلهبذالات يبرل صعيب ل

لاكيرلطعإلصعلاثملاإلطرفلاإليايفل  لىلعلاإليييلاتي عرد.

ى بدلىبعتقلاإليبعئيلاإلصبا رلهب ل ب لاتمب لقعثوثيب لل علاتهبعرةلىإلبدلو لاإليبصعثعتلاإلص لبعةوت

عل  ليصع لىعملاإلتارملواالست لعق.ليستطييلص ل  إلهعلاإلصستييعلاإلصهتردلواإلصتصل  لوسعس

ى بدللاالتيبعقص ب لاإلصييبيلووليرعلاإلصيييلاإلصسك لواإلصطعإلي ليعإلتاوييعتلاإلكعص  لوولاال تيبعظلي

اإلببلص ولوصببعليعإلثسببي لإل يببصع لاالتيببعق لكيببصع لاإلايببوعلاإل ييبب ل يتصلبب ل بب لىمبب حلاإل  بب ل

عت زارلاإل يببعة.لواإلهببعفلصبب لكبب لهببذ لاإليببصعثعتلهببولاسببتلرارلواسببتيعا لات ببزارلاإلصاييبب ليبب

لاإلتاعص ليي لطر  لاإلالع.

علي  علهذ لاالإلتزاصعتل إثمليترتعلى دلىعتلبملصسباوإلي لىلعيب لها  لاإلصتاصعل  ل عإل لصعلىذالو

لاتي عرد.لصعلتاعرملصثهعلصيلطييا لىلعلاإليييتت سعل  ل زاراتلطيلعلإل لواىعلاإلاعص لىالل

وإلصعلكع لهبذالاإلالبعلصب لاإلالبوعلاإلص زصب لإل بعثيي ل بإ لاإلصسبتييعلاإلصهبتردلي تبزملت بع لاإلصتاهبعل

اإليعئيلياعةلاإلتزاصعتله لات رىلتاعلاإلصلعي لإلصعليليلى دلهذالات يرولصيلو وعلملعرلو برىل

 تترتعلى يهعلاإلص كي لاإلصهترك .ل

 

 

 

ل

ل



 الفصل الثاني:                                                           آثار عقد البيع اإليجاري

83 
 

ل

 لبيع اإليجاريفي عقد ا المستفيد: التزامات المستأجر الثانيالمبحث 

رتببعلىلببعلاإلييببيلاتي ببعردلى ببدلىببعتقلاإلصسببت  رلاإلصسببتييعولاإلتزاصببعتلثعهببئ لىبب لىلببعلي

ىبب لىلببعلاإلييببيلواإلص كيبب لاإلصهببترك لواإلتزاصببعتلاإلصسببتييعلاإلثعهببئ لل)صط ببعلوو (اتي ببعرل

ل. صط عللعث )

ل

 المطلب األول: التزامات المستأجر المستفيد الناشئة عن عقد اإليجار

صعةلاتي عرلي ص  لص لاالإلتزاصعتلصثهعلاإلتزاملاإلصسبتييعليبع يلاتقسبعطلي تزملاإلصستييعلولثعرل

ولواإلتزاصمليعسبتاصع لاإلصسبك ل سبعلصبعلوىبعلإلبملكيبر للبعث ولواإلص ع ظب لى بدلكير لوو 

لاإلصسك لوىم  ملكير للعإل .

ل

 قساطلتزام المستأجر المستفيد بدفع األالفرع األول: ا

ص  ل  لىلعلاإليييلاتي عردلوص ل ه لو رىلاإلتزاصبعليلبيلى بدلىبعتقلياتيرلع يلاإللسطلل

ل ولاإلصست  رلاإلصستييعولاإلذدليي ليملىإلدلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري

 بعرليبم؟لوصبعلهبولاإل بزارلاإلصترتبعلاإلول صعلهولصيهوملاالإلتزامليع يلاإللسط؟لويملوصتدلي بع

لى دلص عإلي لهذالاالإلتزام؟

 ألقساطأوال: مفهوم االلتزام بدفع ا

ي تببزملاإلصسببت  رلاإلصسببتييعليببع يلاتقسببعطلاإلصتيببقلى يهببعل بب لاإلالببعلىإلببدلاإلصتاهببعليعإلترقيبب ل

ل14يت بعوزلىصبر للى بدلوالسبث لويطريلب لصتيبقلى يهبعولل41اإلالعري ول   لصعةلوقمعهعل

ل.ل1ىثعلاإلو عرليا رلقسط

 ثباتهإثانيا: زمان ومكن الوفاء بالقسط و

 زمان الوفاء باألقساط: -1

 برةل ب لاإلصواىيبعلاإلص بععةليصو بعلصب لق.م.بلى بدلو بوعلع بيلاتل018/7مثمتل

اتيببعقلاإلصببا رلواإلصسببت  رولو بب ل عإلبب لىببعملاتيعقهصببعلى ببدلوقببتلاإلو ببعرليتاببي لاإلاصبب ل

                                                           
ل.441ا صعلساعلو صعولاإلصر يلاإلسعيقولصل صعدلل-1
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قلاإللواىببعلاإلاعصبب لاإلتبب ل ببععلتطيببيعإلصواىيببعلاإلتبب لي ببععهعلاإلاببرفلاإلسببعئعلص  يببعولوى لإلببملي

ل1تلتي ليع يلات رةلىثعلاثتهعرلاالثتيع .

إلببدلاإلصببععةلاإلسببعيا لصبب لاإللببرارلإلالببعلاإلييببيلاتي ببعردولويببعإلر و لىليببرلوثببمليعإلثسببي غل

اإلصتيببص لثصببوذبلىلببعلاإلييببيلاتي ببعردول ببإ لاإلصسببتييعليتاببعليعإلتسببعيعلاإلصببثظملإلكبب لقسببطل

ليوصعلاتوإلدلص لاإلههرل سعلاإلرزثعص لاإلصتيقلى يهع.ل71ههردل   ل

وقسعطلقي لصواىيعلاست لعقهعلى بدلو لإلك لإليسلهثعكلصعليصثيلاإلصستييعلص لتسعدلىعةل

ل2.يلوملاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ليتاعي لرزثعص لاست لعقلاتقسعط

 مكان الوفاء باألقساط: -2

ليتمل  لصوط لاإلصست  رلهذالاتم .لة رع لاإلو عرليعتص لق.م.بل ل018تطييلعلإلثصلم

 برلكب  ليكبو ل ب ل لمي عرلاالتيعقلى دلو ليتملاإلو عرل  لصكبعىاللوثملي وزلإلطر  لىلعلى

ل3 ليو علىرفلسعئعل  لى عراتلصايث ليلي لي يرلذإلك.صوط لاإلصا رلوولك 

صبب لاإللببرارلل48مللتيببي لإلكبب ليببعإلر و لىإلببدلاإلثمببوصلاإلصثظصبب لإلالببعلاإلييببيلاتي ببعرد

وذبلىلبعلاإلييبيليعتي بعرلو لصكبع لاإلو بعرليعتقسبعطليبتمل ب لاإل سبععلاإليثكب لصباإلصتيص لث

ل4اإلالعري .إل صتاهعليعإلترقي ل

 إثبات دفع األقساط: -3

يليلىعرلاإلو عرليعتقسعطلو لعلإل لواىبعلاإلاعصب ولى بدلىبعتقلاإلصسبت  رليعىتيبعر لصبعيثعل

ل5يهع.

لثصبوذبويعإلر و لىإلدلىلعلاإليييلاتي عردلوطيلعلإلصععتبملاإللعإللب لصب لاإللبرارلاإلصتيبص ل

ليعلوذإلبكليواسبط ليلى دلىعتقلاإلصسبتيول إ لىعرلىليعتلع يلاتقسعطليي عرتىلعلاإليييليع

ل6وموالتليثكي .

ل

ل

                                                           
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لرقملل180/7ملل-1
لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيول40اإلصععةلاإلسعيا لص لاإللرارلاإلصارخل  لل-2
لاإللعثو لاإلصعث .اإلصتيص لل41-41ص لقعثو لرقملل018/4ملل-3
لاإلصتيص لثوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .ل4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل48اإلصععةلل-4
ل.716ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-5
لولاإلصتيص لثوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل41مل-6
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 المستفيد بدفع األقساطالمستأجر ثالثا: جزاء إخالل 

ى دلل عملاإلصتصل ل  لع يلاإللسطلاإلههردولولملاإلصست  رلاإلصستييعليع يلاإلتزاصىذالإلملي

لتطييقلاإل زاراتلاآلتي واإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل

 الشرط الجزائي: -1

وإلبدل ب لع بيلاإللسبطل ب  لاتيبعملاإل صسب لىهبرلات  ل عإل لت  رلاإلصست  رلاإلصسبتييعل

صب لقيصتبملكب لل%4وذإلبكليبع يلاإللسبطلغيبرلاإلصسبععليزيبععةللص لاإلههرولإلصبعةلتيبوقلهبهرا

ل1ههرلص لاإلت  رولوهذالصعليارفليعإلهرطلاإل زائ ل  لىلعلاإليييلاتي عرد.

 :عن طريق إعمال الشرط الصريح الفاسخ فسخ عقد البيع اإليجاري -2

ص لاإللرارلاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييلاتي عردلصتدلإلبمليلبملاإلصسبتييعلل41يستيععلص لم

اإلالعلص لت لعرلثيسملعو لاإل ع  ليتثييذلاإلتزاصملاإلصتصل ل  لع يلل ل لوههرلص صا ولييسخل

لإلدلاإلليعر.ى

وي بو لوييبعلىإلبدلاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريبب لط بعلطبرعلاإلصسبتييعلوصب للبملاسببتر ع ل

ل%25اإلتاعقعولويعإلصلعي ليتوإلدلىر ع لصي  لاإلع يلاتوإل لإل صستييعلواإلصلعرليب لاإلصسك لص  

ل2ص للص لاإلصسك لياعل مملقيص لاتقسعطلاإلههري لغيرلاإلصع وى .

لاإلصسك ل سعلصعلاىعلإلملوىعملى عا لت يراتل يم.ووييعلاإلصستييعلي تزمليعستاصع لل

ل

المسررتفيد باسررتعمال المسرركن حسررب مررا أعررد لرره وعرردم  المسررتأجر الفرررع الثرراني: التررزام

 حداث تغيرات فيهإ

يليلى دلىعتقلاإلصستييعل ص  لصب لاالإلتزاصبعتلتتا بقليعإلصسبك لطبوا لصبعةلاالثتيبع ليبمل

ى بعا لت يبراتلل هولي تزملص ل ه ليعستاصع لاإلصسك ل يصعلاىعلإلمولوص ل ه لو رىلياعم

لعوإلملكعآلت وثت يملوهذالصعلسيتمل

ل

ل

                                                           
لذبلىلعلاإليييليعتي عرولاإلصر يلثيسم.واإلصتيص لثو4440ص لاإللرارل41مل-1

ولاإلص ععل741-47ولياع لويتصملاإلصرسوملاإلتثييعدل71/47/4441ولاإلصارخل  ل41-11ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل46واإلصععةلل-

لإلهروطلهرارلاإلصسعك لاإلصث زةلي صوا لىصوي ل  لىطعرلاإليييليعتي عرلوكيييعتلذإلكولسيقلذكر .
لولاإلصتيص ولثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل04ص لاإللرارلاإلصارخل  لل41ملل-2
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 المستفيد باستعمال المسكن حسب ما اعد لهالمستأجر أوال: التزام 

إلابي لاإلصبا رةلو بقلصبعلاتيبقلى يبمول لاإلصست  رليستاص لاص لق.م.بلول017تويحلمل

 رلو ليسبتاص لي لاإل برملصب لاتي بعرلو بعلى بدلاإلصسبت صعلىذالو علثصل  لاإلالبعلييبو

ععلاإلو ببملاإلببذدلي ببعلو ل يببرةلت بباإلاببي لاإلصببا رةل سببعلصببعلاىببعتلإلببمولوطييابب لهببذ لات

ل1م لصاعةلإل سك .اإلاي لاإلصا رةلي سعلاتتكو ل لولك تستاص ل يم

صبب لاإللببرارلاإلصتيببص لثصببوذبلىلببعلاإلييببيلل71يعإلثسببي لإلالببعلاإلييببيلاتي ببعردل تويببحلمل

ولل2اتي ببعردولو لاإلصسببت  رلاإلصسببتييعليسببتاص لاإلصسببك لص بب لاإلتاعقببعلي ببرملاإلسببك ل لببط

صببب لاإللبببرارلل71ى يبببملوييبببعلو لالليتبببركلاإلصسبببك لعو لاسبببتاصع لطيلبببعلإلبببثصلمللوي بببع

ل3طعرلاإليييليعتي عر. لصاعإل  لط يعتلهرارلاإلصسعك ل  لىاإلصتيص

ذالا ب لاإلصسبتييعليعإلتزاصبمليعسبتاصع لاإلصسبك ل سبعلصبعلوىبعلإلبملاولتركبملعو لاسبتاصع لوى

إلبمليلبمليعسبتاصع لصتبدلذلاإلايثب ولعو لصيررول عزلإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري لصطعإليتمليعإلتثيي

ل4وولا لياوعلالستاصعإلملياعصعلكع لقعلتوقفلى لذإلك.

ل71ي عردلو لعلت كبعململتكصعلي وزلإل صتاهعليعإلترقي لاإلالعري لط عل سخلىلعلاإليييلا

ط يبعتلهبرارلاإلصسبعك ل ب لوطبعرلاإلييبيليعتي بعرلويكبو لذإلبكلو لبعلاإلصتيبص للرارص لاإللب

وليصكثملا ليط علاإلتاويملو لبعل5 لاإليررل سيمصتدلليتلإلملوط لاإلتلعيري لإل لعي لإل س 

ل6ص .عإل لواىعلاإلا

ل

 المستفيد باالمتناع عن إحداث تغيرات في المسكن المستأجر ثانيا: التزام

وذبلىلببعلاإلييببيليعتي ببعرولا لاإلصهببر ل ابب لى ببدلصببصبب لاإللببرارلاإلصتيببص لثل70تيببي لم

ص ب لىلببعلاإلييبيلاالي ببعردوللاإلصسببك  بعا لت يببراتل ب لىىبعتقلاإلصسببت  رلاإلصسبتييعلياببعمل

لعو لىذ لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لىذالكع لصيراليم.

                                                           
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل017ملل-1
لولاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل71مل-2
اإلذدلي ععلهروطلصاعإل  لط يعتلهرارلاإلصسعك ل  لىطعرلاإليييليعتي عرلل4447يوإليولل41ارلاإلصارخل  لرص لاإللل71ملل-3

لوكيييعتلذإلكولسيقلذكر .
ل.711طعوسولاإلصر يلاإلسعيقولصلاإللزثوشل-4
اإلذدلي ععلهروطلصاعإل  لط يعتلهرارلاإلصسك ل  لىطعرلاإليييليعتي عرلوكيييعتلذإلكولسيقلول4471ارلرقص لل71اإلصععةلل-5

لذكر .
ل.701ص صعلزكريعرولاإلصر يلاإلسعيقولصلهيخلل-6
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عإلهبك لاإل بعر  ولكيبتحلثوا بذلاوليواإلت ييرلاإلصلمبوعلهثبعلاإلت ييبرلاإلصبععدلاإلبذدلي  بقل

ويعإلصلعي لي وزلإل صستييعلو لي ع لت يراتلاللتيرليصمب   للو1ويواعل عيعةل  لاإلصسك 

إلبدلغبر تي ولوول بع زال هبييعل ب لاإل ر ب لإلتلسبيصهعلىعري لك  لييبيلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلال

اللي بعإلفلاإلصسبتييعلاإللواىبعلصيع لواإلكهريعرلواإل بعزولهبريط لوكع ليييلو هزةلإلتومي لاإل

ل2اإلصاصو ليهع.

ي ببوزلإل صتاهببعلثببملياببعملى ببرارلت ييببراتل بب لاإلصسببك ل إلىذال ببعإلفلاإلصسببتييعلاإلتزاصببمو

ييببذلاإلايثبب ولوذإلببكليإزاإلبب لاإلت ييببرلاإلببذدلو ببرا لاإلصسببتييعل ليط ببعلاإلتثيعإلترقيبب لاإلالعريبب لو

كصبعليصكب لإلبملو ليط بعل سبخلىلبعلاإلييبيلاتي بعردلول3وتىععةلاإلصسك لى دلصعلكبع لى يبم

 صتاهببعلاعصبب ولوإل لعيبب لاإلسبب ط لاإلتلعيريبب لىزارلهببذالاإلط ببعولى ببدلو لإلطيلببعلإل لواىببعلاإل

ل4يعإلترقي لط علاإلتاويمل  لك تعلاإل عإلتي .

صببعلسببيقلي تببزملاإلصسببتييعليعإلص ع ظبب لى ببدلاإلصسببك لواإلليببعمليعتمبب  عتلىيببع  لى ببدل

لاإل زص .

ل

 وإصالحه المستفيد بالمحافظة عل المسكنالمستأجر الفرع الثالث: التزام 

وإلزملاإلصهر لاإل زائردلاإلصست  رلاإلصستييعليعإلص ع ظ لى دلاإلصسك لوو لييذ ل  لذإلكل

إليبملاإلعا  يب ولوهبذالصبعلسبيتملاإلتطبرقلىل عتاإلصاتععولواإلليعملي صييلاتم لاإله صلىثعي 

لكصعلي  و

 أوال: التزام المستفيد بالمحافظة على المسكن

لوكببذالاإللببرارلاإلصتيببص لثصببوذبلىلببعلاإلييببيل741-47إلببدلاإلصرسببوملاإلتييببذدليببعإلر و لى

ل5ي عردلي ييلت كعملاإلقلم.ب.يعتي عروليتيي لو لاإلصهر لثصلى دلا لاإليييلات

 لاإلصسببت  رلاإلصسببتييعلييببذ لاإلاثعيبب لاإل زصبب ل بب لق.م.بلوصبب لل011/7وطيلببعلإلببثصلم

ثملوييلوهيعرلللي  لى دلول صل لالليصك6اإلص ع ظ لى دلاإلصسك لص  لىلعلاإليييلاتي عرد

يعتلتيببرليعإلصسبك ولاتصببرلسبولا ليهصب لىغبب قلمبثعييرلاإلصيببع لصصبعليسببيعلتراإلصسبك ولو

ولوهذالات يبرلصتبدلالليت ليقلثتي  لاإلذدلياعدلىإلدلت يمولواإلتزاملاإلصستييعلهثعلييذ لىثعي 

                                                           
لص لاإللرارلاإلصتيص لثصوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .ل70مل-1
ل.744،744اه لثوري ولاإلصر يلاإلسعيقولصلقرل-2
ل.717هعث ولاإلصر يلاإلسعيقولصيسصيرلهل-3
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لل771ملل-4
ل.708هيخلص صعلزكريعرولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-5
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل011/7ملل-6
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ملييذ لاإلاثعي لاإلصط وي لصثملالليس  لى لاإلت ف.لويهص لوييبعلهبذالاالإلتبزاملاإلص ع ظب لاإلتز

لى دلص  لعتلاإلصسك .

إلتهبص لصب لليب لتصتبعلوىصع لاإلت لتمعرلىثمل لطواللتلتمرلصساوإلي لاإلصستييعلى لات

ل1و لصاملوومعقعا لوصست عصيم...قعرعلاإلذي ليسكثسرتملواتكع لتعياعلإلمولك  راعلو

ى طببعرلاإلصتاهببعليعإلترقيبب ليعإلص ع ظبب لى ببدلاإلصسببك ليلتيبب لصثببملوى لاإلتببزاملاإلصسببتييعل

ولواإلصهبر لاإل زائبردلإلبملي بععل0112 كبعململاإلالعري ليكب لاصبرليسبتو علتع  بملو لبعلت

ولىبب لطريببقلص يببرلقيببعئ لووليرسببعإل لات طببعرل ببيصك لو ليكببو ليببعدلوسببي  لهببك 

لىهاعرليعست م.لصومدليهعلصي

ىذالكببع لاإلصسببت  رلاإلصسببتييعلت ببعوزلاسببتاصعإلملإل صسببك لإل  ببعوعلوير ببيلاإلسببيعل يصببعل

اإلص إلو  ولىإلدلقعي لاإلصويو لويستاي ل  لذإلكلىإلدلطييا لاإلصسك لوصعلتملاالتيبعقلى يبمل

ل3وصعل رىلى يملاإلارف.ل  لاإلالع

ل

 ثانيا: التزام المستفيد بالقيام باإلصالحات الداخلية للمسكن

و لاإلصهبر لاإل زائبردللوصب لاإللبرارلاإلصتيبص لثصبوذبلىلبعلاإلييبيليعتي بعرل71تيي لمل

ثيلعتلاتم  عتلاإلت ليلومليهعلعا  لاإلصسك لسوارلكعثبتلهبذ لك لوإلزملاإلصستييعليت ص ل

 4يروري لوولت  يري .لات يرة

صب لاإلهب كلواإلت بفللاإليروري لاإلت لترص لىإلبدل يبظلاإلابي لاإلصبا رةويلمعليعإلترصيصعتل

مبب حلاتسببلفليتببعىيملىىمبب حلاإل ببعرا لاإلصهببلل لواإلصهببععةليعإلسببلوطلوصبب لاصل تهببعولو

لاتىصعةل.

وصببعلاإلترصيصببعتلاإلت  يريببملهبب ل صيببيلاتمبب  عتلاإلتبب ليلتيببيهعلاالسببتاصع لاإلاببععدل

ولوىمبب حلز ببعبلاإلثوا ببذلإل اببي لاإلصببا رةولكتببرصيملوولتيببعي لات هببزةلاإلمبب ي لاإلصاطويبب 

لا .و ثييعتلاإلصيع لوط رلاإل عر

ل.اإلصثمبوصلىثهبعلوىب  ل بعرلص عإليبعلإلالبعلاتي بعرل71وى لاإلصيعولاإلت ل بعرتليبململل

ويبب ل ببرقلاإلصهببر ليببي لاإلترصيصببعتلاإليببروري لواإلت  يريبب لو ابب لاتوإلببدلى ببدلىببعتقل

ل1اإلصا رلييثصعلاإللعثي لى دلىعتقلاإلصست  ر.

                                                           
ل.7111ه  لههوةولاإلصر يلاتسيقولصلل-1
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لل011مل-2
ل.741ىيعلاإلرزاقولاإلصر يلاإلسعيقولصللش صيل-3
لوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .صولاإلصتيص لث4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل71ملل-4
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وو زائبببملو تبببدلييبببص لاإلصتاهبببعليعإلترقيببب لاإلالعريببب لاإلتبببزاملاإلصسبببتييعليمبببيعث لاإلصسبببك ل

اإلصهبترك لواإلصرتيطبب ليبمولو صيببيلاتىيبعرلاإلثع صبب لىبب لاتي بعرلوإلزصببمليتاهبعليوقببيلى يببمل

ويمععقلى يبملوصبعملثمبعإلحلاإلي عيب لويابعلصب لطبرفلوزارةلاإلسبك لواإلاصبرا ولويتيبص ل

ل2.ست لهروطلتكو لغيرلقعي  لإل صثعقه ل يهع

اإلالعري لتطييبقلاإللواىبعلاإلاعصب ل إثملي قلإل صتاهعليعإلترقي للاالإلتزاموىذالو  لاإلصستييعليهذال

و لي ير لى دلاإلتثييذلاإلايثب ولواإلليبعملي صيبيلاإلترصيصبعتلاإلواقاب لى بدلىعتلبمولكصبعلي بوزل

ولكصببعل3اإل مببو لى بب لتببر يصلصبب لاإلليببعرلإل ليببعمليهببذ لاتمبب  عتلى ببدلثيلبب لاإلصسببتييع

ي قلإلملط عل سخلىلبعلاإلييبيلاتي بعردلوط بعلاإلتابويملىصبعلإل لبملصب ليبررل ب لكب ل

ل4 وا .ات

لوإل صستييعلاإلتزاصعتلو رىلثع ص لى لىلعلاإليييلواإلص كي لاإلصهترك .

 المطلب الثاني: التزامات المستفيد الناشئة عن عقد البيع والملكية المشتركة

ى لاإلصهببر لوإلببزملاإلصسببتييعلياببعةلاإلتزاصببعتل بب لىلببعلاإلييببيلوصثهببعلع ببيلاإلببلص ولوت صبب لثيلببعتل

لوتكعإليفلاإلصيييلوتس يملاإلصسك .

 ه لو رىليليلى دلىعتلملاإلتزاصعتلصتاععةلصترتي لى لاإلص كي لاإلصهترك لواإلصتصل  ل ب لوص ل

اسببتاصع لاإل ببزارلاإلصهببترك ل يصببعلوىببعتلإلببملوىببعملى ببعا لت يببراتلواإلتمببرفل يهببعولوت صبب ل

لاإلتكعإليفلاإلثعت  لىثهعلوهذالصعلسيتملتثعوإلمل يصعلي  و

 الفرع األول: التزام المستفيد بدفع الثمن

ملاتسعس لإل صسبتييعل ب لىلبعلاإلييبيلاتي بعردلهبولع بيلاإلبلص لواإلبذدليلعي بملاإلصتاهبعلى لاتإلتزا

يعإلترقيبب لاإلالعريبب ليثلبب لص كيبب لاإلصسببك لوإلعراسبب لهببذالاالإلتببزاملسببيتملتثببعو لصيهببوملع ببيلاإلببلص ل

لوكييي لتثييذ لوو يرالى دل زائم.

 أوال: مفهوم االلتزام بدفع الثمن

 لىلعلاإليييلاتي عردلواإلذدليعوثملالليثه لاإلالعولوص لاإللص ليهك لا علاإلاثعمرلاإل وهري ل 

و لببعلإل طريلبب لواإلهببروطللببملي تببزملاإلصسببتييعليببع يلصلعيبب لثلببعدلىإلببدلاإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب ل

ل5اإلصتيقلى يهعلإلثل لص كي لاإلصسك لىإليم.

                                                                                                                                                                                     
ل.741 صيشلىيعلاإلرزاقولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-1
ل.714،717 ر عتل صيعولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-2
لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .لولاإلصتيص 71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل714مل3
ل.760ه  لههوةولاإلصر يلاإلسعيقولصل-4
ل.741قراه لثوري ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-5



 الفصل الثاني:                                                           آثار عقد البيع اإليجاري

90 
 

 وتقديره ثانيا: كيفية االلتزام بدفع الثمن

ى يهصبعلو ليبتملو لبعلص ل ب  لاإلصبعةلويعإلطريلب لاإلصتيبقلي على دلاإلصستييعلا ليبع يلاإلبلص لكبع

لإلصر  تي و

 المرحلة األولى: 

ا ليبببع يلصي ببب لاإلصسبببعهص للاتي بببعردو ببب لىطبببعرلاإلييبببيللاالسبببتيععةي بببعلى بببدلطعإلبببعل

صبب للصبب لاإلصسببك لياببعصعلكببع ل بب لاإلسببعيقلاسببت ملاإلصسببك لل%41اإله مببي لكببعص لواإلصلببعرليبب 

ل1.%71و لواإللعث ليكو ليع يلاإلهطرلات

صب لل41صبععةلطيلبعلإل لاإلصو بملإل ييبيلاتي بعردلوصعليعإلثسي لإل سععلاإللص لاإلك  لإل صسبك 

يتيص لصمعريفلاتث عزلوىععلص لاإلثيلبعتلصثهبعلاإلتكبعإليفلل411-76لاإلصرسوملاإلتثييذدلرقم

يعتيبع  لىإلبدللواإلصعإلي لتكعإليفلاإلتسييرلاإلتلثب لاإلص سبوي لى بدلاإليتبرةلاإلتب لتسبيقلثلب لاإلص كيب 

للص لهرارلاترم.

وصثبملاإللبرعللووى يمللص لاإلصسك لي ت فلص لوالي لىإلبدلو برىل سبعلصابعييرلص بععة

ص لصركزلاإلصع لو وعةلاإلصواعلاإلصستاص  ل  لاإليثعر.لويكبو لذإلبكليصو بعلقبرارلصهبتركليبي ل

ل2وزيرلاإلصعإلي لواإلعا  ي .

 المرحلة الثانية: 

 لو قلوقسبعطلهبهري لتسبععلى بدلهبك لع ابعتولي على دلاإلصستييعلو ليع يليعق لاإللص

صبب لاإلصرسببوملل48وإلكبب لاسببتلثعرليصو ببعلمسببث ولل41وي ببعلو ليببتملذإلببكل بب لصببعةلوقمببعهعل

سببث ول عمبب ل44تببملت يببيملو ببع لاإلتسببعيعلاإلك بب لإلببلص لاإلسببك لىإلببدلل76/411اإلتثييببذدلرقببمل

ولاتصرلاإلبذدلثبتجلىثبملزيبععةل ب لاإللسبطلاإلهبهردل4447/4444تتيي لاإلصس  ي ل  لسث لإل صك

يعإلثسي لإللص لاإلصسك لكصعليصك لإل صستييعلتسبعيعلىبعةلوقسبعطلقيب ل  بو لو  هبعول%41اإلصلعرةلي 

ل3قمعلت وي لاإلص كي ليمي لهرىي لإليعئعتمليص رعلتسعيعلاإلع ا لاتوإلد.

ل

                                                           
-47ولاإلصاع لواإلصتصملإل صرسوملاإلثتييذدل44/74/4471ولاإلصارخل  ل148-71ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلرقملل41اإلصععةلل-1

ثكي لوولودلتصوي تلو  ىل  لىطعرلاإليييلايإلي عرولسيقلولاإلص ععلإلهروطلىث عزلصسعك لي صوا لىصوصي لوولصمععرلي741

لذكر .
-47ولاإلصاع لواإلصتصملإل صرسوملاإلتثييذدلرقمل44/77/4476ولاإلصارخل  ل411-76ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلرقملل41ملل-2

وولصمععرليثكي لوولودللث زةلي صوا لىصوصكي اإلذدلي ععلهروطلهرارلاإلصسعك لاإلصلو41/40/4447اإلصارخل  لل741

ل.46/77/4476لاإلصار  ل  ول16  لىطعرلاإليييليعتي عرولب.رلاإلاععللتصوي تلو رى
ولاإلذدلي ععلهروطلهرارلاإلصسعك لاإلصث زةل44/77/4476ولاإلصارخل  ل76/411ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلرقملل48اإلصععةلل-3

لإليييليعتي عرولسيقلذكر .ي صوا لىصوصي لاولصمععرليثكي لوولودلتصوي تلو رىل  لىطعرلا
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 ثالثا: جزاء المستفيد باإلخالل بدفع الثمن

ي لى ب  لاإلصسبتييعليبع يلاإلبلص لىذلاللعاىب لإل تكبرارلوييبل زارىإلدلإللعلسيقلاإلتطرقل

ل1ات عإل لىإلدلصعلسيقلذكر لص لقي .

وهثببعكلاإلتزاصببعتلتلببيلى ببدلىببعتقلاإلصسببتييعل بب لىلببعلاإلييببيلصثهببعلت صبب لثيلببعتلاإلصييببيلوتسبب يمل

لاإلصسك .

 الفرع الثاني: التزام المستفيد بتحمل نفقات وتكاليف المبيع وتسليم المسكن

إلببذإلكلو ببعلاإلر ببو لى ببدللاالإلتببزاصي ولاإلصهببر لاإل زائببردلو كعصببعل عمبب ليهببذي إلببملييببيل

ثصبوذبلىلبعلصب لاإللبرارلاإلصتيبص لل71اإللواىعلاإلاعصب ل ب لىلبعلاإلييبيلوهبذالو لبعلإلصلتيبيعتلم

لي عرلوهذالصعلسيتملعراستملكعآلت واإليييليعت

 أوال: التزام المستفيد بتحمل نفقات وتكاليف المبيع

و لاإلصهببتردلي تببزمليببع يلثيلببعتلاإلصييببيلصببعلإلببمليكبب لهثببعكلل181ول111 لطيلببعلت كببعملاإلصببععتي

اتيببعقلى ببدلذإلببكلقببعليت ص هببعلاإليببعئيلوولتلسببملييثهصببعلصثعمببي ولوصتببدلإلببمليو ببعلاتيببعقليتاببي ل

ل2اإلر و لى دلاإلارف.

واإلصمببرو عتلتهببص لثيلببعتلت ريببرلىلببعلاإلييببيلووتاببععلاإلصولببقلاإلببذدلي ببرر ولوصمببعريفل

ولوكبببذالرسبببوملاإلتمبببعيقلى بببدلاإلتوقيابببعتولورسبببوملاإلعص ببب ولاسبببت رابلاإلهبببهععاتلاإلالبببعرد

اتي ببعردلهببولاإلببذدللواإلتسبب ي لواإلهببهرلىذالكببع لاإلصييببيلىلببعراولوصببعلاإلصسببتييعل بب لىلببعلاإلييببي

يت ص لاإلثيلعتلواإلتكعإليفلوالليصكثملاإلر و لى دلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري لكوثبملهبولاإلص تبزمل

لي ص هع.

 مسكنثانيا: التزام المستفيد بتسلم ال

ي تزملاإلصستييعل  لىلعلاإليييلاتي عردليتس مل  لاإلصكع لواإلزصع لاإلصتيقلى يمول ورلىيراملهبذال

اإلالعلوتس ملاإلصيعتيحلاإلصسك لصب لطبرفلاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لهبريط لو ليكبو لتسب يصمل

ل ا يع.

صبب لو لإل لواىبعلاإلاعىذالإلبمليلبملاإلصسبتييعليتسب يملاإلصسبك ل بعزلإل صتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب لطيلبعلو

 عل سخلاإلالعلياعلىىبذارلاإلصسبتييعولوإل لعيب لو ليسبت عملسب طتمليط علتثييذ لىيثيعلوولا ليط

ل3اإلتلعيري ل  لذإلك.

                                                           
ل.748قراه لثوري ولاإلصر يلاإلسعيقولصلل-1
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441اإلصارخل  لل41-41ص لقعثو لل181ولل111اإلصععتي لل-2
ل.716صللزكريعرولاإلصر يلاإلسعيقوهيخلص صعلل-3
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ي ييلاإلصستييعل  لوطعرلاإلييبيلاتي بعردلإللواىبعلاإلص كيب لاإلصهبترك لىصبعلهب لص بععةل

ل  لاإلتهرييلواإلتثظيملاإلصاصو ليهصع.

 فيد الناشئة عن الملكية المشتركةالمست اتالفرع الثالث: التزام

ىإلبدلصيهبوملاإلص كي لاإلصهترك وليلتي لاإلتارملاإلثعهئ لى للى لإل ي  لى لاإلتزاصعتلاإلصستييع

ةلص كيب لىلبعرلصيثب ليعتي بعرولي يب لتاتيبرلهبذ لات يبر لوو زائهعلاإل عمب لاإلصهتركاإلص كي ل

 يب ليكبو لإلكب لهب صلصلسبص ليبي لىبعةلوهب عصلو لبعلإل مبصوليتكو لص كيب للإل هتراك

يببرزةلواإل ببزرلاإلصهببتركلص كيبب لهببعئا ولوصببعلات ببزارلص مبب ليص ببكل زوهببعلاإل ببعصلص كيبب ل

اإل عم ل ه لو زارلاإلالعراتلاإلصيثي لوغيرلاإلصيثي لواإلصص وك ليعإلتلسيملإلك لوا بعلصب لاإلصب كل

ل1اإله م لواإل عص.لاالستاصع اإلهركعرلي رمل

 لمشتركة فيما أعدت له جزاء اأوال: التزام المستفيد في استعمال األ

ص لق.م.بليتاي لى دلاإلصسبتييعل108واإلصععةلل7412-47ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل71و لعلإل صععةل

و لعلإلطيياتهعلوإل  رملاإلذدل ممبتلإلبمول بيصك ل زارلاإلصهترك ليك ل ري لستاص لاتو لي

صبعلو لولووإلهتلصص وك لص كي ل عإلم لوذإلكليهرطي ا ليستاص لات زارلاإلصهترك لكصعلإلولكعث

يترتببعلى ببدلهببذالاالسببتاصع لتاببعي لاإل ببرملاإلببذدل ممببتلإلببمولولعثيهصببعلا لالليبباعدلهببذال

ول ا بدلاإلصسبتييعلا ليسبتاص لصبع  لاإلاصبعرةلإل بعل3االستاصع لاتيبرارلي لبوقليبعق لاإلهبركعر

 و ولواإلصمعىعلواإلس إليملإل ماوعولوو ليستاص لصوقفلاإلسيعراتلص لو  لىيلبعفلسبيعرتمول

ويعإلصلعي لاللي وزلإلملت ميصل زرلصب لاترملاإلص يطب ليصثزإلبملكيسبتع لوولى عطب لاإليثبعرل

ل4هوئ .اإلصهتركليسورلاتصرلاإلذدليايقل رك لاإلصرورلوثيعذلاإليورلواإلت

وييعلاللي وزلإل صستييعلو ليط علقسص لات بزارلاإلصهبترك لكوثهبعلت يبيلإل هبيو لات يبعردل

ل.5وصاعةلإل عص لهذ لاإل زارلت لاإل رملاإلذدلوىعتلإلملييلدلعائصعلى دلاإلهيو 

 ثانيا: التزام المستفيد بعدم إحداث تغييرات في األجزاء المشتركة

و ليلبومليب دلت ييبرل ب لات بزارلاإلصهبترك ليبعو للاللي وزلإل صستييعلصسبت  رالكبع لوولصعإلكبعو

 بزارلاإلصهبترك ليابعلصوا لب لى لاتصوا ل لاإلهركعرلاآل ري ولغيرلوثمليصكثملى رارلتاعي تل

                                                           
 عصا لإل يرلاإل زائردولههععةلصعستررولقعثو لىلعردولزهرةليرك ولاإلثظعملاإللعثوث لإل ص كي لاإلصهترك ل  لاإلتهرييلل-1

ل.71ولص4471-4470سث للاإلههيعلاإلواإلعدولسطيفو
لولاإلصتيص لثوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل71اإلصععةلل-2
لسيقلذكر .ولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ول71/41/4441 لاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل108اإلصععةلل-3
ل.76زهرةليرك ولاإلصر يلثيسمولصلل-4
ولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث لى دلصعلي  و"لاللي و لو لتكو ل71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل101تثصلمل-5

لات زارلاإلصهترك لواإل لوقلاإلتعيا لإلهعلص  لإلعىوىلاإلتلسيمولووليياعليعإلصزايعةليصاز لى لات زارلاإل عم ".
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صتدلتا قلاتصرليتا ي لووليثعرلىصعراتل عيعةليعت ثي لواإليسعتي لاإلت لتكبو للاإلهركعرول عم 

ل1و زارلصهترك .

اإلصهبترك ل يصبعلاىبعتلإلبملى بدلاإلو بملاإلبذدلاللييبرليعإلالبعرولوإل صستييعلا ليستاص لات زارل

 زارلكصبعلاللي بوزلإلبملا ليبع  لتابعي تلى بدلواللي و لعو لاستاصع ليعق لاإلص كلإلهذ لات

 ب لصععتبمل70/11ات زارلاإلصهبترك ليبعو لصوا لب لاإلصب كلاآل بري لطيلبعلإل صرسبوملاإلتثييبذدل

ل2اإلل لي .

زامولكبع ليبعق لاإلهبركعرلصطبعإليتهمليتاوييبهملصب لاتيبرارلذالصعلا ب لاإلصسبتييعليهبذالاالإلتبوى

ل3اإل  ل ليهمل رارلاإلثلمع لص لقيص لوص كهملوولصثاهملص لاالثتيع ليهعلوإلولصاقتع.

 ثالثا: التزام المستفيد بعدم التصرف في األجزاء المشتركة

اللي ببوزلإل صسببتييعلو لييببرملودلىصبب لصبب لاىصببعللصبب لق.م.بللوثببمل101و لببعلت كببعملاإلصببععةل

اإلتمرفل  ل م لص لات زارلاإلصهبترك ليبعإليييلوولاإلهيب لاولودلتمبرفلم برلثعقب لإل ص كيب ل

يصاز لى لاإل زارلاإل عم ل)اإلصسك  لت لاإل زارلاإلصهترك لتاتيرلص لاإلص  لبعتلاإليبروري ل

ل4إلهع.

 ليصابز لىب لاإل بزارلاإل عمب ولوو لاإلصهر لإلمليثصلى دلت  يرلاإلصستييعلإلأل بزارلاإلصهبترك

صب لاإللبرارلاإلصتيبص لثصبوذبلىلبعلاإلييبيليعتي بعرلتيبي لو لل71غيرلوثبمليبعإلر و لىإلبدلاإلصبععةل

اإلصسبببتييعلالليصكثبببملا ليبببا رلات بببزارلاإلصهبببترك لصبببل لالليصكثبببملتببب  يرلاإلصمببباعلوولاإليثبببعرل

ل5اإلصهتركلاوليياهصعليصاز لى لاإلصسك .

واسببتلثعرلىبب لاتمبب ل إثببمليصكبب لإل صبب كلاالتيببعقلى ببدلتبب  يرلات ببزارلاإلصهببترك ولصتببدلكببعل

االتيعقلالليتثع دلوتهرياعتلو رىلهريط لو لتوييلاتصوا لاإلص م  لص لهذالاإلتب  يرل ب ل

مببثعوقل ببعصلالسببتاصعإلهعل بب لمببيعث لات ببزارلاإلصهببترك ولكبب  لتلببومل صايبب لاإلصهببتركي ل

ل6هوائيعتلاإلهعتف.ليت  يرلسطحلاإلاصعرةلإلتركيع

ل

ل

                                                           
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل101/4مل-1
ولاإلذدلي ععلثصوذبلثظعملاإلص كي لاإلصهترك لاإلصطيقل  ل40/41/4470اإلصارخل  لل11-70ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل14ملل-2

ل.76/41/4470وليتعريخل70ص ع لاإلترقي لاإلالعري ولب.رولاإلاعع
لاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث .لو41-41ص لقعثو لل116ملل-3
لوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .صولاإلصتيص لث4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل71مل-4
لوذبلىلعلاإليييلاتي عرولسيقلذكر .صاإلصتيص لثلو4440صعيولل40 لاإللرارلاإلصارخل  لصل71مل-5
ل.44زهرةليرك ولاإلصر يلاإلسعيقولصل-6



 الفصل الثاني:                                                           آثار عقد البيع اإليجاري

94 
 

 رابعا: التزام المستفيد بتحمل التكاليف المترتبة عن الملكية المشتركة

اإلببزملاإلصسببتييعلسببوارلكببع لصسببت  رالوولصعإلكببعليت صبب ل صيببيلتكببعإليفلمببيعث لوتسببييرلات ببزارل

اإلصهترك ولكصعله لص ععةل  لثظعملاإلص كي لاإلصهبترك لوتتصلب ل ب لثبوىي لصب لاإلتكبعإليفلطيلبعل

ولسببيتملىريببهصعل70-11صبب لاإلصرسببوملاإلتثييببذدلل74صبب لق.م.بلولمل114صببععتي لت كببعملاإل

لكعآلت و

 تكاليف من الصنف األول: -1

اإلمبب يرةللوهبب ل صيببيلاإلصيببعإل لاإلص ممبب لإل تسببييرلاإلاببععدلإلأل ببزارلاإلصهببترك لواإلترصيصببعت

لولوتهص لى دلصعلي  و1اإل عم ليهعولويت ص هعل صييلاإلهعغ ي لإل ص  تول ا يي لكعثوالوملال

علاإلص مببصلإل صتمببرفلواإلثيلببعتلاالزصبب لإلسببيرلىعارةلاإلاصببعرةلوو ببرلاإليببواعليببرتاإلت -

 واإلصست عصي .

وثيلبببعتلع بببيلصيبببعإل لاسبببته كلاإلصبببعرلواإلكهريبببعرليعإلثسبببي لإلأل بببزارلاإلصهبببترك لاإلاعصببب ل -

 عتلوثيلعتلسيرلميعث لاإلاتععلاإل عص.اإلاعا

 طو هع.هرارلاإلصواعلواتوىي لاإل زص لإلميعث ليوايعتلاإلع و لواإلس إلملوس -

 ع  لو صييلاإلص  تلوات زارلاإلصهترك .ىم حلصاقت ولىثعرةلاإلصميعث لولثيلعت -

 صمعريفلوثيلعتلسيرلاإلتس ي لاإل صعى لوتوايام. -

ع ببيلصيببعإل لاإلتبب صي لاإلببذدلي طبب ل ببواع لاإلاصبب لواإلببذدليتسببيعل يهببعلصسببت عصوالىعارةل -

 2اإلاصعرةلإل  ير.

وذبلىلبعلاإلييبيلصبلبرارلاإلصتيبص لثصب لاإلل77طيلبعلإل صبععةللوصعل  لىلبعلاإلييبيلاتي بعرد -

يعتي عرولي تزملاإلصستييعليع يلهذالاإلثو لصب لاتىيبعرلاإلتب لتلسبملييبثهمليعإلتسبعودلويبتمل

اتوإلبدلصب لاإلهبهرل ب لاإل سبععلرقبم...لإلبعىلت عيببعلل71تسبعيعهعلهبهريعل ب  لاتيبعمل

 3اإلوكعإل لصيلاإلاثوا .

 

 تكاليف من الصنف الثاني: -2

رىلإل الببعرلومببيعثتمولوكببذالوصبب لاإلهببركعرل بب لاإلص كيبب لوهبب لاإلصتا لبب ليعإلترصيصببعتلاإلكيبب

لواإلهعغ ي لإلهعولويت ص لهذ لاإلتكعإليفلاإلهركعرلعو لغيرهملوتتصل ل يصعلي  و

                                                           
ولاإلذدلي ععلثصوذبلاإلص كي لاإلصهترك لاإلصطيقل  لص ع لاإلترقي ل40/41/4470ارخل  لاإلصل70-11ص لاإلصرسوملل01ملل-1

لاإلالعري ولسيقلذكر .
لولاإلصتيص لاإللعثو لاإلصعث ولسيقلذكر .71/41/4441ولاإلصارخل  ل41-41ص لقعثو لل114مل-2
لىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .لوذبصولاإلصتيص لث4440صعيولل40ص لاإللرارلاإلصارخل  لل77مل-3
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ثيلبببعتلاإلتبببرصيمليبببع ت فلوثواىبببملاإلصتا لببب ليعإل بببعرا لاإليببب ص لواإلسبببلفلاإل بببعر  ل -

 واإلسطحلواإلوا هعتلواإلهر عتلوراوسلاإلصعا  لوقثواتلاإلصعرلواإلكهريعر...

صيصبعتلاإلتب لتسبت زصهعلاالصبت رل ب لاإللثبواتلاإلتب ليصكب لت عيبعلوسبيعيهعلراته ع لواإلت -

 يعق .

ثيلعتلميعث لترصيملاإلصواسيرلومثععيقلثيعيعتلاإلاصعرةلوصثهاتلاتثبعرةل ب لات بزارل -

 اإلصهترك ولو كلاإلصمعىعلوو هزةلاإلتس ي .

 وات هزةلاإلصهترك .اإليرائعلواإلرسوملاإلص تص  لاإلت لت ييلإلهعل صييلاتهيعرل -

صيعإل لاإلت صي ليعلاإل رائقلواإل واع لواإلصساوإلي لاإلصعثي لوويبرارلاإلصيبع لوغيبرلذإلبكل -

 1ص لات طعر.

وصببعلىبب لكيييبب لتسببعيعلهببذالاإلثببو لصبب لاإلتكببعإليفل بب لىلببعلاإلييببيلاتي ببعردليكببو ليببثيسل -

 2طريل لاإلمثفلاتو .

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
لولاإلذدلي ععلثصوذبلاإلص كي لاإلصهترك ل  لص ع لاإلترقي لاإلالعري ولسيقلذكر .70-11ص لاإلصرسوملاإلتثييذدلل01مل-1
لص لاإللرارلاإلصتيص لثوذبلىلعلاإليييليعتي عرولسيقلذكر .ل77مل-2
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 خالصة المبحث الثاني:

 

وى يمليصك لاإللو لو لاإلصستييعل  لىطعرلاإلترقي لاإلالعري ليظهرليميتي لوذإلبكلثتي ب لل

لإل كملاإلالعلاإلذدلييرصملصيلاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري .ل

 إذالكعثتلى قتملصيلاإلصتاهعل ب لاإلصر  ب لاتوإلبدلصب لىلبعلاإلييبيلاتي بعردولت كصهبعل

قواىعلاتي عرل إ لميتملتكو لصست  راولصصعلتيرملى يملىعةلاإلتزاصعتلرسصي لتلبيل

لى دلىعتلملويستو على يملتثييذهع.ل

لوصثببملاللتثتلبب لص كيبب لاإلصسببك لص بب لىلببعلاإلييببيلاتي ببعردلىاللياببعلاإلتببزاملاإلصسببت  ر

اإلصستييعليع يلم رلقسطولوياعهعليلبوملاإلصتاهبعليعإلترقيب لاإلالعريب ليت ريبرلاإلالبعلاإلثعقب ل

 يصببعلاىببعلإلببملإل ص كيبب لوغيرهببعلصبب لاالإلتزاصببعتلاإلص لببعةلى ببدلىعتلببملكعسببتاصع لاإلصسببك ل

لواإلص ع ظ لى يملوىم  م.

لو  ل عإل لى  إلمليهذ لاالإلتزاصعتليترتعلى يمل زاراتلص ت ي .لل

عثيبب ل بب لهببذالاإلالببعلتكببو لثعهببئ لىبب لىلببعلاإلييببيليسببصدلاإلصسببتييعلهثببعلوصببعلاإلصر  بب لاإلل

 بب لاإلييببيلاالي ببعردلاللت ت ببفلكليببرالىبب لويعإلثسببي لالإلتزاصببعتلهببذالات يببرللصهببتريعو

اإلتزاصببعتلاإلصهببتردلاإلصثمببوصلى يهببعل بب لاإللواىببعلاإلاعصبب لطيلببعلإلالببعلاإلييببيلوصثهببعل

اسبتياعع لويعوثبملييلبعلاإلصهبتردللاالإلتزامليع يلاإلبلص ليابعلاإلتزاصبعلوسعسبيعلالليصكب لويبعا

ميتمول ب ل بي لهثبعكلاإلتزاصبعتلتيايب لإلكوثهبعلتتوقبفلى بدلهبروطلتتصلب ل ب لت صب ل

لتكعإليفلاإلصيييلوتس يملص  لاإلصسك .ل

وثظرالتإلزاصي لاإلصهر لاإل زائردلاإلصهبتردلاإلصسبتييعل ب لىلبعلاإلييبيلاتي بعردليابعةل

ل  ليهع.اإلتزاصعتولتيرملى يمليعإلصلعي ل زاراتل  ل عإل لات 

ويعىتيعرلهذالاإلالعلوارعلى دلىلعرلصيث ل يكو لإل صستييعلاإلتزاصعتلثعهئ لىب لاإلص كيب ل

إلت بععل لبوقلووا يبعتلاإلصب كلاإلهبركعرلوتلبومليتسبييرلاتصب كلاإلصهبترك لاإلصهترك ل

 ياعليياهعولصصعلييص لاإل يعظلى دلاإلالعرلاإلصيث لوميعثتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:                                                           آثار عقد البيع اإليجاري

97 
 

 

 الثاني:الفصل خالصة 

 

اتي ببعردلإليسببتلاإلتلثيبب لاإلو يببعةلاإلتبب لتصكبب لاإلصببواط لصبب لاإل مببو لاإلييببيلى ل

ى دلصسك لو قلقعراتملاإلصعإلي لي لهثعإلكلىعةلمي لو رىلتتصل ل  لاإلسك لاإلتسعهص ل

اإلترقودلاإلاصوص ولواإلسك لاإلريي لىاللاثملتيلبدلمبي  لاإلييبيلاتي بعردلاكلبرللواإلسك 

قبعمليبملاإلصهبر لاإل زائبردللصب ل ب  لاإلتكييبفلاإلبذداإلمي لاإلت لتليرل بعالل عمب ول 

اإلصيرمل  لص ع لاإلترقي لاإلالعريب ليبي لاإلصتاهبعلواإلصسبتييعلي ثبملىلبعلييبيلوىي بعرل ا بمل

و ب لك تبعلاإل بعإلتي لصتبدلثهب لو بعلاإلالببعي للاويظهبرلى بدلمبيتي لإلكوثبمليعئابعلوصبا ر

اإلتزاصببعتلتيببرملتثييببذهعولوهبب لثيببسلاالإلتزاصببعتلاإلصثمببوصلليرتببعمبب ي عول إثببمل

اىعلاإلاعص ول ي تزملاإليعئيلاإلصا رليثل لاإلص كي لوتسب يملاإلصسبك لإل صسبتييعولى يهعل  لاإللو

وكببو لهببذالاإلالببعليببرعلى يببملثببو لصبب لاإل طببورةلقببعملاإلصهببر لي صعيتببمليص وىبب لصبب ل

اإليصعثعتلاإلصثموصلى يهعل  لاإللعثو لاإلصعث لوهعفلهذ لات يرةلتثظيملاإلا ق ليب ل

إلكوثببملاإلطببرفللة صعيبب لإلهببذالات يببراإلصتاهببعليعإلترقيبب لاإلالعريبب لواإلصسببتييعلوىىطببعرل

 لهثعكلثوىي لصب لاإليبصعثعتليييلاتي عردلوت عرلاتهعرةلىإلدلواإليايفل  لىلعلاإل

اإلص لبعةلى ببدلىببعتقلاإليبعئيلاإلصببا رل ببعتوإلدلتتصلب ل بب لاإليببصعثعتلاإللعثوثيب لوصبب لييثهببعل

رعلاإلصييببيل ليسببتطييلصبب ل  إلهببعلاإلصسببتييعلاإلتببيببصعثعتلىببعملاإلتاببرملواالسببت لعقل

لعإلي ليعإلتاويم.اإلصطو

هب لاتيعقيب لكيبصع لاإلايبوعلاإل ييب لاإلصتصل ب ل ب لىمب حلودل  ب لوصعلاإللعثيب لل

لواستيعاإلملي  زارل يعةلإلك لييص لاستلرارلاإلتاعص ليي لطر  لاإلالع.

 إثمليترتعلى يملىعةلى راراتلطيلبعللاالإلتزاصعتاإلصتاهعلي  علهذ لى   للصعل  ل عإل و

لطييا لىلعلاإليييلاتي عرد.لإل لواىعلاإلاعص لىاللصعلتاعرملصي

ويعىتيعرلىلعلاإلييبيلاتي بعردلصب لاإلالبوعلاإلص زصب لإل بعثيي ل بإ لاإلصسبتييعلكبذإلكلي تبزمل

 لإلملصيلو وعلملعرلو برىلصترتيب لياعةلاإلتزاصعتلصتيععإلات ع لاإلصتاهعليعإلترقي لاإلالعري ل

لى لاإلص كي لاإلصهترك .

اإلترقيب لاإلالعريب لاإلصيرملل  لىطعرلاإلالعلإلصستييعلكذإلكليظهرلى دلميتي ل  ل ع

  لاإلصر   لاتوإلدلص لىلعلاإليييلاتي عردلت كصهبعلقواىبعلاتي بعرلل إذالكعثتلاإلا ق 

 إثمليكو لصست  رلوتيرملى يملاإلتزاصبعتلتلبيلى بدلىعتلبمولوصب لهثبعلاالإلتبزامليبع يل

علاسبتاصع لاإلصسبك لي سبعلصبعليثل لاإلص كي لىإليملووييبعلى يبملاتقسعطلإلك ليلوملاإلصتاه

لوىعلإلملواإلص ع ظ لى يم.

إليييليسصدلاإلصستييعلهثبعل لهذالاإلالعلتكو لثعهئ لى لىلعلاوصعلاإلصر   لاإللعثي لص

علاإلثموصلاإلص ععةل  لاإللواىبعلهصهتريعلواالإلتزاصعتلاإلت لتليلى دلهذالات يرلت كص
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اإلاعص لوصثهعلاالإلتزاصعتليبع يلاإلبلص لاإلبذدليابعلاإلتزاصبعلوسعسبيعلوت صب لتكبعإليفلاإلصييبيل

لوتس يملص  لاإلصسك لو  ل عإل لات   ليهذ لاالإلتزاصعتلتترتعلىعةل زارات.

يكببو لكببذإلكلإل صسببتييعلصيث لوىلببعلاإلييببيلاتي ببعردليعىتيببعر ليببرعلى ببدلىلببعر

عل لوقلووا يعتلك ل برعلوسبيتملتص بيكهملياإلصهترك لإلت علاإلتزاصعتلثعت  لى لاإلص كي 

ليياهع.لعيا
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 الخاتمة:

يعتبر صيغة حديثة وحال مستقبليا لجأت إليه الدولة الجزائرية  إن عقد البيع اإليجاري

السكن التي يعاني منها المواطنون، وبالفعل كان اإلقبال عليها كثيرا،  للتقليل من حدة ازمة

وقد استجابت له شريحة كبيرة من المواطنين. هذا مع العلم ان صيغة البيع اإليجاري ليست 

الوسيلة الوحيدة التي تمكن من اقتناء مسكن حسب قدرات المواطن المالية، ولكن هناك 

الترقوي العمومي وكذلك السكن الريفي.  السكنهمي أوصيغ أخرى تتمثل في السكن التسا

إال أن تقنية البيع اإليجاري هي التي كثر عليها الطلب، وهذا نظرا للتسهيالت الممنوحة 

للمستفيدين من خالل دفع قيمة المبيع في شكل إيجارات محددة، تختلف من مستفيد آلخر بعد 

ديد الباقي وفق أقساط تبين المبلغ الواجد من ثمن المسكن في الدفعة األولى يتم تس%52دفع 

 سنة 52من  بدال 52ق عليها والتي تم تخفيضها إلى دفعه شهريا، موزعة على المدة المتف

 .5202وفق آخر تعديل ورد في 

التسديد المسبق من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويل الملكية  أيضا يمكن للمستفيد 

دفعة األولى، مما يسمح للمتعهد بالترقية العقارية بصفة شرعية لفائدته بمجرد تسديد ال

استرجاع جزء من تكاليف اإلنجاز في أقرب وقت ممكن. ونظرا لما تحققه هذه التقنية من 

 فائدة لمصالح األطراف المتعاقدة.

 وعلى إثر االنتهاء من هذه الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج تلخص فيما يلي:

دة أصبح للمستفيد دور هام وكبير من خالل المساهمة إنه بفضل هذه الصيغة الجدي -

من خالل المساهمة النسبية في تمويل هذا المشروع، ولقد نالت هذه العملية إعجاب 

المواطنين كما انها تسهل لهم االستفادة من سكن في آجال قصيرة وبمبالغ مالية 

 معقولة.

اهمة بسيطة إال انها إن مساهمة المواطنين في تمويل هذه العملية رغم انها مس -

تجعلهم يلعبون دورا هاما في إنشاء مشروع سكني جديد يهدف إلى معالجة أزمة 

السكن في المجتمع، فضال عن ذلك فكون السكن حالة وظيفية واجتماعية وهو من 
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العوامل االقتصادية التي تساهم بدورها في خلق وظائف وامتصاص البطالة وضمان 

 التوازن االجتماعي.

د البيع اإليجاري هو عقد ذو طبيعة خاصة يختلف عن العقود المشابهة له وله إن عق -

خصائص ينفرد بها لجمعه بين عقدين مختلفين يؤديان في التركيبة النهائية إلى عقد 

 ذي تصرف وعقد مركب من بيع وإيجار وعقد إذعان.

المدني  إن عقد البيع اإليجاري طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون -

يشترط لصحته توفر األركان الموضوعية العامة وهي التراضي، المحل، السبب 

وباعتباره عقد مركب ذو طبيعة خاصة تضمنها العقد وهي شرط االحتفاظ بالملكية، 

 الشرط الجزائي، الشرط الصريح الفاسخ، الشرط المانع نمن التصرف.

ده الشروط الموضوعية السابقة بل وباعتباره عقد يرد على عقار فإنه ال يكفي النعقا -

ال بد من إفراغه في الشكل الرسمي وفقا للنموذج المحق بالقرار المتضمن نموذج 

 عقد البيع باإليجار. 

غير أنه هناك مرحلة إجرائية سابقة ألزم المشرع بها المستأجر المستفيد وتتمثل في  -

تعهد بالترقية العقارية تقديم طلب االستفادة من مسكن في إطار هذه الصيغة إلى الم

مرفقا بالوثائق الالزمة شريطة استفائه مسبقا لشروط محددة قانونا، لتشرف على 

دراسته لجنة معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع باإليجار يتوج عملها 

 بإعداد قرار االستفادة. 

ثار القانونية وبتوفير جميع األركان والشروط المحددة قانونا، يترتب عليه جميع اآل -

والمتمثلة أساسا في التزام المتعهد بالترقية العقارية بتسليم المسكن إلى المستأجر 

المستفيد وبالضمان والتزام المستفيد بتسديد األقساط بصفة دورية واستعمال السكن 

وصيانته واالمتناع عن التصرف فيه وأخيرا احترام عليه فيما اعد له والمحافظة 

 المشتركة. قواعد الملكية 
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ومع هذا فإنه يالحظ على التنظيم التشريعي في عقد البيع اإليجاري ركزت على  -

المتعامل بالترقية العقارية بالتزاماته، وهو ما يؤدي  إخاللالجزاءات المترتبة على 

في بعض األحيان على إجحاف في حق المستفيد بتقرير الفسخ على حسابه والذي ال 

العيني، ونظرا لتحميله جميع التكاليف فإنه أصبح من الصعب يستطيع تفاديه بالتنفيذ 

عليه تحصيل مبلغ القسط الضروري، وإذا لم يتمكن فتفرض عليه عقوبة التأخير 

 والفسخ.

يجاري في قانونية التي تنظم عقد البيع اإلإلى جانب الكم الهائل من النصوص ال

ارضة، مما يجعل الدارس فترات وجيزة وكانت غير متكاملة وأحيانا متداخلة ومتع

المتعمق في الموضوع يحكم على النظام القانوني لعقد البيع اإليجاري بالتفكك وعدم 

 االنسجام لذلك نرى انه البد من: 

بمختلف واعية ية ؤنظم هذا العقد في إطار الترقية العقارية وفقا لرسن نظام قانوني ي -

المتعاملين بالترقية العقارية إلى جانب فراد جوانبها وأدوار المتدخلين فيها بدا من األ

  .الدولة والهيئات المالية

وضع سلم قانوني يتم من خالله ترتيب ملفات طلبات االستفادة من المساكن المنجزة  -

 في إطار البيع اإليجاري.

كذلك إدراج هذا العقد ضمن العقود الخاصة التي ينظمها القانون المدني بسبب  -

جمع بين عمليتين مختلفتين البيع واإليجار وقواعد الملكية طبيعتها الخاصة، كونه ي

 المشتركة.

جديدة للدولة والتوجه نحو سياسة عمرانية  إستراتيجيةوبصفة أشمل من حيث ضبط  -

ومدن جديدة باالعتماد على خبرات أخرى في مجال السكن وتهيئة اإلقليم، فقد يكون 

مغايرة في البناء وتسهيل عملية الحصول على العقار في البالد.  إلستراتيجيةعنوانا 

بحيث أنه إذا تم األخذ بعين االعتبار المشاكل التي تعرقل حسن سير الحضيرة 

العقارية وضبط الحلول الموافقة لها، فإنه سينتج عنه مجال عمراني منظم ويخلق 
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والتعاون المشترك لهذا  ثقافة قانونية جديدة لدى المواطن وتشجيعه على االهتمام

 .       أإليجاريالمكسب بترقية أكبر لعقد البيع 
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فرحات حميد، "النظام القانوني لعقد بيع السكنات باإليجار طبقا للمرسوم التنفيذي  -

"، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 82/00/8000المؤرخ في  002-00رقم 

 .8002-8002الجزائر، 

ي لقانون المدنقراشي نورية، "الطبيعة القانونية لعقد البيع اإليجاري وآثاره في ا -

الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون مدني أساسي، جامعة 

 .8002-8002مستغانم،

نسيمة بوجنان، "عقد البيع بناء على التصاميم مذكرة لنيل شهادة الماجستر في  -

-8002الحقوق"، تخصص العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، تلمسان، الجزائر، 

8002. 

 مقاالترابعا: ال

أحمد رمزي بك،" البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه"، مجلة المحاماة،  -

 .02العدد السادس، السنة

، جامعة تيزي وزو، 02حمليل نوارة، "عقد البيع باإليجار"، مجلة الباحث، العدد   -

8002. 

لمجلة زايدي حميد، "عقد البيع اإليجاري في القانون الجزائري"، دراسة مقارنة ا -

 .8008النقدية، كلية الحقوق، تيزي وزو،

التيجاني زوليخة و بن عاشور صليحة، "البيع اإليجاري من الجانب القانوني  -

والشرعي والميداني"، الملتقى الدولي حول الترقية العقارية الواقع واآلفاق، ورقلة، 

 .8002الجزائر،

يد مفهوم البيع باإليجار في محمد صغير كاوجة و مولود قاسم، "مقاربة قانونية لتحد  -

ظل أنواع العقود األخرى، الملتقى الدولي ] الترقية العقارية الواقع واآلفاق["، جامعة 

 .8000قاصدي مرباح، ورقلة،

 خامسا: المحاضرات

مجيدي فتحي، "نظرية االلتزام"، محاضرات السنة الثانية ليسانس في الحقوق،  -

 .8000-8002جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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هواجي معمر، "نظرية االلتزام"، محاضرات في القانون المدني، السنة الثانية  -

ليسانس حقوق، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة، السعيد حمدين، الجزائر، 

8002-8002. 

 

 سادسا: النصوص القانونية

 أ/ الدستور:

لمعدل ، ا02/08/0222ن المؤرخة في 22دستور الجزائر، الجريدة الرسمية رقم  -

، الجريدة الرسمية رقم 8002نوفمبر  02، المؤرخ في 02-02بموجب دستور رقم 

 .8002نوفمبر  02، المؤرخة في 22

 ب/ القوانين: -

، 8002، يتضمن قانون المالية لسنة 82/08/8002، المؤرخ في 80-02قانون رقم  -

 .20/08/8002، بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 

، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، 80/08/8002رخ في ، المؤ08-02قانون رقم  -

 .02/02/8002، المؤرخة بتاريخ 02الجريدة الرسمية، العدد 

، 22-22، يعدل ويتمم األمر رقم 02/02/8002، المؤرخ في 02-02قانون رقم  -

 20، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 82/02/0222المؤرخ في 

 .02/02/8002المؤرخة في 

، يحدد القواعد التي تنظم نشاط 8000فبراير  02، المؤرخ في 02-00رقم  نقانو -

 .02/02/8000بتاريخ  02الترقية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد 

، 022-22المعدل والمتمم لألمر 8002يونيو02المؤرخ في  08-02قانون رقم  -

الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن قانون العقوبات، 0222يونيو  02المؤرخ في 

 .8002يونيو  82، المؤرخة في 22

 األوامر: -جـ

، المتضمن إعداد مسح األراضي العام 08/00/0222المؤرخ في  22-22األمر رقم  -

، المؤرخة في  08، السنة 28وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية العدد 

 ، المعدل والمتمم.02/00/0222
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، يتضمن قانون التسجيل، الجريدة 02/08/0222المؤرخ في  002-22األمر  -

 ، المعدل والمتمم.02/08/0222، المؤرخة 02، السنة 20الرسمية العدد 

، المتعلق باالعتماد اإليجاري، 0222يناير  00، المؤرخ في 02-22األمر ررقم  -

 .0222يناير  02، المؤرخة في 22الجريدة الرسمية، العدد 

 د/ المراسيم:

، المحدد لألجر الوطني 82/01/8000المؤرخ في  202-00ي رقم المرسوم الرئاس -

، المؤرخة في 22، السنة 22األدنى المضمون، الجريدة الرسمية العدد 

02/08/2012. 

 هـ / المراسيم التنفيذية:

ن يحدد شروط 0222يناير  02، المؤرخ في  22-22المرسوم التنفيذي رقم   -

سكني وإيجارها وبيعها باإليجار، وشروط بيع وكيفيات بيع األمالك ذات االستعمال ال

األمالك ذات االستعمال التجاري والمهني وغيرها التي أنجزتها دواوين الترقية 

والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل 

، 02، الجريدة الرسمية العدد  0228مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 

 .0222يناير  02، المؤرخة في 22السنة 

، يحدد شروط شراء 82/02/8000المؤرخ في  002-00المرسوم التنفيذي رقم  -

المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع واإليجار وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، 

 .82/02/8000، المؤرخة في 22، السنة 82العدد 

، المعدل والمتمم للمرسوم 02/00/8002ي المؤرخ ف 22-02المرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي يحدد شروط شراء 82/02/8000المؤرخ في  002-00التنفيذي رقم 

المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك، الجريدة 

 .88/00/8002، المؤرخة في 20، السنة 02الرسمية العدد 

، المعدل والمتمم 80/02/8002ؤرخ في ، الم022-02المرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي يحدد شروط 82/02/8000المؤرخ في  00/002للمرسوم التنفيذي رقم 

وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو إي تمويالت 

، المؤرخة في 20، السنة 82أخرى في إطار البيع باإليجار، الجريدة الرسمية العدد 

82/02/8002. 
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، الذي يحدد شروط 82/02/8002، المؤرخ في 02/220المرسوم التنفيذي رقم  -

وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية او إي تمويالت 

، المؤرخة في 20، السنة 22أخرى في إلطار البيع باإليجار، الجريدة الرسمية العدد 

02/00/8002. 

، المعدل والمتمم 82/08/8008المؤرخ في  228-08المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة  002-00لمرسوم التنفيذي رقم 

بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخرى في إطار البيع باإليجار، 

 .82/08/8008، المؤرخة في 20الجريدة الرسمية العدد 

، يحدد نموذج الملكية 02/02/8002المؤرخ في  22-02المرسوم التنفيذي رقم -

، المؤرخة 02المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، الجريدة الرسمية العدد 

 .02/02/8002في 

، المحدد لشروط إنجاز 88/08/8002المؤرخ في  282-02المرسوم التنفيذي رقم  -

الجريدة الرسمية العدد المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع باإليجار، 

 .82/08/8002، المؤرخة في 28، السنة 22

، المعدل والمتمم 08/00/8002، المؤرخ في 822-02المرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي يحدد شروط 82/02/8000المؤرخ في  002-00للمرسوم التنفيذي رقم 

رى في شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخ

 .02/00/8002، المؤرخة في 22إلطار البيع باإليجار، لجريدة الرسمية العدد 

 و/ القرارات:

، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في 8000يونيو  82قرار مؤرخ في  -

، المؤرخة 22، السنة 28إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

 .02/02/8000في 

يونيو سنة  82، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 8002مايو 02خ في قرار مؤر -

، 20، السنة 22المتضمن نموذج عقد البيع باإليجار، الجريدة الرسمية العدد 8000

 .8002يونيو  02المؤرخة في 

، يتضمن نموذج عقد البيع باإليجار، الجريدة 8000يونيو سنة  82قرار الموافق لـ:  -

 . 02/02/8000، المؤرخة في 22السنة  ،28الرسمية العدد 
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 8000يوليو  82المعدل والمتمم للقرار الموافق لـ 8002يوليو  82قرار مؤرخ في  -

الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن المنجزة في إطار البيع باإليجار، 

 .08/00/8002ن المؤرخة في 22الجريدة الرسمية العدد 

 

 ي/ المقررات:

، الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن الخاصة 02/02/8002المؤرخ في  22المقرر رقم  -

 بطلبات شراء المساكن المنجزة في إطار البيع باإليجار وصدر عن وزارة السكن. 
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 الفهرس:

 …………………………………………………………………ءإهدا

 شكر وتقدير.....................................................................................

 .………………………………………………………المختصرات قائمة

 أ…....………………………………………………………………مقدمة

 1…..……………………………مة لعقد البيع اإليجاريالفصل األول: األحكام العا

 2….……………………جاري وطبيعته القانونيةول: مفهوم عقد البيع اإليالمبحث األ

 2…...…………………………………قد البيع اإليجاريالمطلب األول: مفهوم ع

 2…...………………………….………يجاريالفرع األول: تعريف عقد البيع اإل

 2…...…………………………………قد البيع اإليجاريأوال: التعريف الفقهي لع

 4….…………………………………قد البيع اإليجاريثانيا: التعريف القانوني لع

 6…………....………………………عقد البيع اإليجاريالفرع الثاني: خصائص 

 6………….………………………………………أوال: هو عقد ملزم لجانبين

 6………..………………………………………هو عقد يرد على عقارثانيا: 

 7……….………………………………………………و عقد شكليثالثا: ه

 7……...……………………………………من عقود التصرف رابعا: هو عقد

 8…..………………………………………العقود المركبة خامسا: هو عقد من

 8………………………………………………قد فوري وزمنيسادسا: هو ع

 8…………......………………………………………إذعانسابعا: هو عقد 

 9…………...………………بق وانتقال الملكية المؤجلثامنا: عقد فيه اإلنتفاع المس

 9……………………………ة لعقد البيع اإليجاريالمطلب الثاني: الطبيعة القانوني

 11……….………ن بقية العقود المشابهة لهز عقد البيع اإليجاري عيالفرع األول: تمي

 11………………………………اري عن البيع البسيطالبيع اإليجز عقد يأوال: تمي

 11………...……………………يجاري عن الوعد بالبيعز عقد البيع اإليثانيا: تمي
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 11………..……………………اري عن البيع بالعربونيز عقد البيع اإليجيثالثا: تم

 12………...………………………ي عن البيع بالتقسيطيز البيع اإليجاريرابعا: تم

 11…..……………………البيع بناء على التصاميم إليجاري عنيز البيع ايخامسا تم

 11…..……..…وعقود اإليجار المشابهة له الفرع الثاني: التميز بين عقد البيع اإليجاري

 11……..…...…………………يجاري عن اإليجار العاديأوال: تمييز عقد البيع اإل

 16……..…...……………اإليجار المقترن بالبيعثانيا: تمييز عقد البيع اإليجاري عن 

 17……..…...…………………اري عن إيجار الخدماتثالثا: تمييز عقد البيع اإليج

 18………....…………… تمييز عقد البيع اإليجاري عن اإليجار السائر بالبيعرابعا: 

 18…....…أو االعتماد اإليجاري تمييز عقد البيع اإليجاري عن التأجير التمويلي خامسا: 

 21…….....……………………………البيع اإليجاريقد الفرع الثالث: تكييف ع 

 21…….....…………ونية لعقد البيع اإليجاريأوال: موقف الفقه من تحديد الطبيعة القان

 24..........القانونية لعقد البيع اإليجاري. ثانيا: موقف المشرع الجزائري من تحديد الطبيعة

 26….....…...…………………………………………لمبحث األولخالصة ا

 27…….....….……………ية لعقد البيع اإليجاريثاني: األركان الموضوعالمبحث ال

 27………............……ة العامة لعقد البيع اإليجاريالفرع األول: األركان الموضوعي

 27……….………………………………د البيع اإليجاريأوال: التراضي في عق

 11……...……………………………………ثانيا: المحل في عقد البيع اٌيجاري

 14…….……………………………………عقد البيع اإليجاري يالسبب فثالثا: 

 14…..………………لخاصة لعقد البيع اإليجاريالفرع الثاني: الشروط الموضوعية ا

 11……………………………في عقد البيع اإليجاري ةيط االحتفاظ بالملكأوال: شر

 16……………………………ثانيا: الشرط الصريح الفاسخ في عقد البيع اإليجاري

 18….……………كن محل عقد البيع اإليجاريالمنع من التصرف في المسثالثا: شرط 

 18…………………………………رابعا: الشرط الجزائي في عقد البيع اإليجاري

 41….…………………………المطلب الثاني: األركان الشكلية لعقد البيع اإليجاري
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 41………………………رام عقد البيع اإليجاريالفرع األول: اإلجراءات السابقة إلب

 41…...………………………………………………قديم طلب الشراءأوال: ت

 44......تحرير طلب االستفادة..............................................................ثانيا: 

 41…......………………………………………………اتمعالجة الطلبثالثا: 

 48……………………………حقة لعقد البيع اإليجاريالفرع الثاني: اإلجراءات الال

 48….……………………………البيع اإليجاري في شكل رسميأوال: تحرير عقد 

 11…...………………………….........………بيع اإليجاريثانيا: تسجيل عقد ال

 12…...…………………………………………لبيع اإليجاريثالثا: شهر عقد ا

 14……..…………………………………………......صة المبحث الثانيخال

 11……………………………….............……………األولخالصة الفصل 

 18…...…………………..………………عقد البيع اإليجاريالفصل الثاني: آثار 

 19……………………يجاريإلات البائع المؤجر في عقد البيع االمبحث األول: التزام

 19…..…………………………وتسليم المسكن ول: االلتزام بنقل الملكيةاالالمطلب 

 19….…………………………………الملكية للمستفيد الفرع األول: االلتزام بنقل

 19…………………………………………الملكية وشروطهال قأوال: مضمون ن

 61….………………………لنقل المسكن للمستفيدثانيا: اإلجراءات الواجب توافرها 

 61….……………………………………المسكن للمستفيد ثالثا: آثار انتقال ملكية

 62…………………………………………الفرع الثاني: االلتزام بتسليم المسكن

 62……...………………………………………أوال: مضمون االلتزام بالتسليم

 61…...……………………………………………لتزام بالتسليمثانيا: نطاق اال

 66……....……………………………………لتسليم ونفقاتهثالثا: زمان ومكان ا

 68…..……………………………………اللتزام بالتسليمرابعا: جزاء اإلخالل با

 71….…………………………………………بالضمانالمطلب الثاني: االلتزام 

 71…...……………………………ستحقاقالالفرع األول: ضمان عدم التعرض وا
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 71….…………………لعقارية لعدم تعرضه الشخصيأوال: ضمان المتعهد بالترقية ا

 74…..…………التعرض الصادر من الغيرلعدم ثانيا: ضمان المتعهد بالترقية العقارية 

 78….……………قارية بضمان العيوب الخفيةبالترقية العالفرع الثالث: التزام المتعهد 

 78…..………………………………………………أوال: مفهوم العيب الخفي

 78……...……………………………خفي الموجب للضمانثانيا: شروط العيب ال

 81…..……………………………لى ضمان العيب الخفيثالثا: الجزاء المترتب ع

 81…..……………………………………………رابعا: تقادم دعوى الضمان

 81………………مشتري في عقد البيع اإليجاريالمستأجر ال اتالمبحث الثاني: التزام

 81……….………المطلب األول: التزامات المستأجر المستفيد الناشئة عن عقد اإليجار

 81………….…………………لمستفيد بدفع األقساطالفرع األول: التزام المستأجر ا

 81….…..……………………………………زام بدفع األقساطأوال: مفهوم اإللت

 81….……..……………………………ن الوفاء بالقسط وإثباتهومكا نثانيا: زما

 81………...……………………أجر المستفيد بدفع األقساطثالثا: جزاء إخالل المست

الفرع الثاني: التزام المستأجر المستفيد باستعمال المسكن حسب ما أعد له وعدم إحداث 

 81………………………………..........................................فيهتغيرات 

 86….………………مال المسكن حسب ما أعد لهأوال: التزام المستأجر المستفيد باستع

 86….…………عن إحداث تغيرات في المسكن باالمتناعثانيا: التزام المستأجر المستفيد 

 87…..………على المسكن وإصالحهد بالمحافظة الفرع الثالث: التزام المستأجر المستفي

 87……..……………………………لمحافظة على المسكنأوال: التزام المستفيد با

 88…….……………………الحات الداخلية للمسكنثانيا: التزام المستفيد بالقيام بإص

 89…….……الملكية المشتركةعقد البيع و شئة عنالمطلب الثاني: التزامات المستفيد النا

 89………………………………………لمستفيد بدفع الثمنالفرع األول: التزام ا

 89…..…………………………………………االلتزام بدفع الثمنأوال: مفهوم 

 91…………………………………….....من وتقديرهثانيا: كيفية االلتزام بدفع الث
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 91….…..………………………………ثالثا: جزاء المستفيد باإلخالل بدفع الثمن

 91….……..…تكاليف المبيع وتسليم المسكنالفرع الثاني: التزام المستفيد بتحمل نفقات و

 91……....………………………فقات وتكاليف المبيعأوال: التزام المستفيد بتحمل ن

 91........………………………………….....سكنم المثانيا: التزام المستفيد بتسل

 92….…………………الفرع الثالث: التزامات المستفيد الناشئة عن الملكية المشتركة

 92…………………المستفيد في استعمال األجزاء المشتركة فيما أعدت لهأوال: التزام 

 92……..……………تغيرات في األجزاء المشتركة ثانيا: التزام المستفيد بعدم إحداث

 91……..…………………رف في األجزاء المشتركةثالثا: التزام المستفيد بعدم التص

 94…..……………المشتركةناشئة عن الملكية رابعا: التزام المستفيد بتحمل التكاليف ال

 96….…………………………………………………مبحث الثانيخالصة ال

 97……..………………………………………………الثانيالفصل خالصة 

 111…..……………………………………………………………خاتمة 

 …..……………………………………………………………المالحق

 111……………………………………………………قائمة المراجع.........

 111….……………………………………………………………الفهرس

 …………………………………………………………………الملخص
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