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فالمسكن ،باستمرارتعد رغبة االنسان في تملك عقار یأویھ او أسرتھ من أھم الرغبات الملحة التي یتطلع ألیھا 
عماد حیاة الفرد ومبتغاه ،وبدونھ لن یستطیع العیش في أمان واستقرار فوجدت العقود منذ أمد بعید لقضاء 

والوكالةوالمقاولةیجار وبدأ التعامل بأنواع محددة من العقود كالبیع واال  اختالفھاالمجتمع على حاجات أفراد 
نظیم العقود كلما شاع التعامل بھا بقواعد قانونیھ خاصھ التدخل لتعلى سلطات المجتمع لزاماوغیرھا ،وكان 

التي دعت الیھا الحاجة ھو عقد االنماء العقاري ، والمراد بھ توكیل ترسم الفواصل والحدود ، ومن بین العقود 
من مبنى او عده مبان وذلك مؤلفذو مصلحھ مشتركة بموجبھ یلتزم شخص یدعى المتعھد بتحقیق مشروع بناء 

كما انھ یباشر بذاتھ او بواسطھ غیره ، كل او .عقود اجارة صناعة وعقود تلزیم مقابل ثمن متفق علیھ من خالل
ھذا المتعھد ھو الضامن لاللتزامات ، بعض العملیات القانونیة او االداریة او المالیة المؤدیة الى ذات الغرض 

  .المفروضة على ھؤالء الذین كان یتعامل نیابة عن صاحب البناء 
یعطي لمتعھد االنماء سلطة ابرام العقود واعمال التصرف وابرام القروض وجمیع االجراءات الالزمة العقد 

ویجب ان یكون العقد خطیا .ومع ذلك ال یلتزم بذلك اال بموجب تفویض خاص وارد في العقد ، لتحقیق المشروع 
وتحتوي على بعض التفاصیل الزامیھ ومن الضروري ایضا العقد یجب ان تحدد فیھ على وجھ الدقة خصائص 

، العملال نجازلذا یجب ان یندرج في العقد المبلغ المتفق علیھ والمواصفات والظروف الالزمة ،الشيء للبناء 
  .لبناء واالسعار والموعد النھائي إلتمام عملیة ا

حیث یقوم بكل االعمال ، المتعھد ھو الشخص الذي تكون لھ المساھمة والمبادرة االساسیة في العملیة العقاریة 
الى ١٨٣١/١(ھذا العقد بنوع من التفصیل في المادة تناول القانون المدني الفرنسي . المناسبة إلنجاز عملة 

  ) .٢٢٢/٧الى ٢٢٢/١( لفرنسي في المادةوكذلك تطرق الیھ قانون البناء والسكن ا) . ١٨٣١/٥
وعدم تسلیط الضوء ورسم ،في ھذا المجال او ندرتھا ان عقد االنماء العقاري یتمیز بقصور الدراسات العلمیة 

نتناول في الفصل ،سیتم التطرق الى ھذا الموضوع من خالل ثالث فصول . االطر القانونیة لعقد االنماء العقاري 
والفصل الثاني نتطرق فیھ الى ،نماء العقاري ونبین فیھ  تعریفھ وتمیزه عن ما یشتبھ بھ االول مفھوم عقد اال

، اما الفصل الثالث نتناول فیھ احكام العقد والمسؤولیة الناشئة عن االخالل بالعقد، ابرام او تكوین العقد واطرافھ 
.  واخیرا الخاتمة


