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 :مقدمـــــــــــــــــــــــــة

يّمفّخبللياّكالتّ بيعةّالمحيطةّبوّوّيعتمدّعمىّالطّ فإنّ ،ّالعيشّكفقاّلكضعّيميؽّبآدميتواإلنسافّّىّيستطيعّحتّ 
دّمنيـّيفّيستمّ أشخاصّآخريفّيعيشكفّبالقربّمنوّكالذّ ضافةّإلىّباإلالمكادّاألساسيةّالخاـ،ّيستنبطّالعناصرّّك

مبافّتميؽّبكرامتو،ّتّّكآبحاجاتوّإلىّمنشّ-عمىّكجوّالخصكصّكّ-قةخبرةّتساعدهّفيّتنفيذّمشاريعّمتعمّ كفاءةّّك
ّبياّبنفسو.األعماؿّالتّ مكفّلوّالخدماتّّكالءّاألشخاصّيقدّ ككفّىّؤ مىّمفّىناّّيّالّيستطيعّأفّيقـك ضركرةّتتج 

ّالنّ  ّالقانكنية ّالقكاعد ّمجمكعة ّككنو ّالقانكف ؿ ّلعبلقاتّاألتدخ  ّّكاظمة ّالمجتمع، ّكسط ّبينيـ ّماّشخاصّفيما ىذا
ّ بغة ّالص  ّأنّ ّاالجتماعيةيضفي ّإذ ّلتنظلمقانكف، ؿ ّيتدخ  ّالشّ و ّحصكؿ ّمعّيـ ّالخدماتّكاألعماؿ ّىذه خصّعمى
خصّقصدّتمكيفّالشّ ّ،مجمكعةّكسائؿّـنظّ قانكفّّككضعّالّلذلؾّلمنعّاستغبلؿّالش خصّألخيو.مراعاةّالمصالحّّك
ّ ّالحصكؿ ّكاألعماؿمف ّالخدمات ّتمؾ ّالعديدةّتحقيقاّعمى ّأفّ ّلعؿّ ّكّ،حاجاتو ّإذ ّالعقكد، ّاألخيرةّّأبرزىا ىذه

ّّكباعتباّر ّالمصالح ّلتحقيؽ ّىادفة ّكسيمة ّبيفّّحمايتيا،ىا ّفيما ّالقانكف ّمرتبة ّإلى ّتككينو ّبعد ّيرقى ّالعقد لككف
ؿّمفّالبابّؽّإليوّالمش رعّالجزائرمّفيّالفصؿّاألكّ مّتطرّ الذّ أبرزّتمؾّالعقكد،ّعقدّالمقاكلةّّكّلعؿّ ّكّ(.1المتعاقديف)

ّ.مفّؽ.ـ.جّ(2العقكد)ّكّبااللتزاماتابّالثانيّالمعنكفّالت اسعّالخاصّبالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّضمفّالكت

ّّكتتعدّ ّك ّبالن ظرّإلىّاألعماؿّالمنصب ةّدّأشكاؿّالمقاكلة ّالتّ 3عمييا)صكرىا ّلذلؾّأفرد ّالعقدّنصكصّ(، شريعّليذا
ّخا ّممّ صّ قانكنية ّبو، ّّكة ّقانكنيّخاصّبو ّكنظاـ ّبأحكاـ ّينفرد ّجعمتو ّّمستقؿّ ا ّّكعفّبقية ّالعقكد عتبرّمفّتليذا

ّالمسمّ  ّكاختبلؼالعقكد ّّالعمؿّطبيعةّاة. ّبمكجبّالمقاكلة، ّذلؾّعمىّيترت ب بؿّالعقدّجكىرّمفّؿيعدّ ّالالكارد
ّعمىّالعمـكّقكاعدّالمقاكلةّيّتخص ّالتّ ّكّباإلضافةّإلىّخضكعياّلقكاعدّؽ.ـ.جّ-البناءّكمقاكالت-ّةخاصّ ّقكاعد

ّخاصّ فإنّ  ّلقكاعد ّأيضا ّتخضع ّبيا،يا ّإلىّطبيعةّكّة ّبالن ظر ّّكّذلؾ ّإلىّالمقاكؿ. ّالمسندة ّتمؾّاألعماؿ ّبيف مف

                                                            

ّالمادّ ّتنص ّّ-1 ّالقانكفّرقـ106ّة ّبمكجبّكالمتضمفّؽ.ـ.جّكالمعدّ 1975ّسبتمبر26ّّكالمؤرخّفي58ّّ-75مف ّكالمتمـ ؿ
،جّر،2ّ007ّمام13ّخّفيّالمؤرّ 05ّ-07كالقانكفّّ،2005سنة44ّّ،ّجّر،ع2005ّجكاف20ّخّفيّالمؤرّ 10ّ-05القانكفّرقـّ

رىاّالقانكف".ّ:"العقدّشريعةّالمتعاقديف،ّفبلّيجكزّنقضوّأكّتعديموّإالّ ّ،ّعمىّماّيمي19ّ،2007ع ّبات فاؽّالطرفيفّأكّأسبابّيقر 
ّالصّ ّمفّؽ.ـ.ج.570ّإلى549ّّبطّالمكادّمفّبالضّ -2 ّاظمةّلعقدّالمقاكلةّلـّيمس ياّأمّ ىذهّالمكادّالنّ ّفّ أددّكيبلحظّفيّىذا

ّإالّ  ّّتعديؿ ّعاـ ّعدّ 2005في ّالمادّ حيف ّنص ّالمشر ع ّالمادّ 553ّّتيؿ ّككذا 558ّّة ّبالقانكف ّفيّالمؤرّ 10ّ-05كذلؾ خ
ّكر.الؼّالذّ السّ 2005ّجكاف20

ّالمادّ فيّىذاّالصّ ّ-3 ؿّمفّؽ.ت.جّكالمعدّ كالمتضّ 1975ّسبتمبر26ّّخّفيّكّالمؤرّ 59ّ-75مفّاألمرّرقـ02/05ّّةّددّتنص 
ّكالمتمّ  ّرقـ ّبمكجبّالقانكف ّفي02ّ-05ـ ّع2005فبراير23المؤرخ ّر، ّج ،11ّّ ّتجاريا2005ّسنة ّعمبل ّيمي:"يعد  ّما ّعمى ،

ّبحسبّالمكضكعّ:.........
ّ.مييدّلؤلرض"أكّالحفرّأكّالتّ ّمقاولة لمبناءكؿّ-
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ّالت شريعيّرقّالقكاعد (1ّممارسةّمينةّالميندسّالمعمارم)ّكّالمعمارم،ؽّبشركطّاإلنتاجّالمتعمّ ّك07ّ-94ـالمرسـك
ّ ّفي ّالمؤر خ ّالقرار ّّك(2)05/05/1992ّككذا ّباألشخاصّالمؤىّ ، ّالخاضعةّالمتعم ؽ ّالبناء ّمشاريع ّإلعداد ميف

ّالبناء ّلرخصة ّالخاصّ ّكتتجم ىّبذلؾ. ّالبناءاألىمية ّبخصكصّأعماؿ ّكاضحة ّبصكرة ّالبناء ّلمقاكلة الت شييد،ّّكّة
ّالذّ  ّالعقد ّالمقاكؿّبتشمّيتعيّ لككنيا ّبمقتضاه ّّكد ّأكّبناءّأكّتأديةّعمؿّأخر، مختمؼّّكّذلؾّبكضعّالتصاميـييد

ّ.طرؼّالميندسّالمعمارمّمقابؿّأجراألشكاؿّاليندسيةّالمنجزةّمفّ

مّيشترؾّمعوّفيّالعمؿ،ّإذّيتكج بّخبلؿّذلؾّتت ضحّلناّعبلقةّالميندسّالمعمارمّمعّمقاكؿّالبناءّالذّ ّكّمفّ
ّالتّ عمىّالبابّالثّ ّايتأسيسّكّعميو يّاإلرشاداتّالتّ دهّبكؿّالبياناتّّك،ّإفّيزكّ 07ّ-94شريعيّرقـّالثّمفّالمرسـك

ركرمّبيفّأعماؿّؿّبميمةّالت نسيؽّالضّ تمكفّالمقاكؿّمفّتنفيذّالمياـّالمعيكدةّإليوّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّكأفّيتكفّ 

ّتعدّ  ّميما ّتخصّ المقاكليف ّأدت ّالمرسـك ّذات ّيؤك د ّكما ّّكصاتيـ، ّإدارة ّفي ّالميندس ّميمة ّعمى مبلحظةّيضا
ّاألعماؿ.

موّمفّنطاؽّحيكمّفيّمجاؿّاستثمارّاألمكاؿّلماّيمثّ رادّإلىّمقاكلةّالبناءّمفّجية،ّّكمفّىناّنممسّحاجاتّاألففّ
ّّك ّالمباني ّتشييد ّفيّمجاؿ ّّكتّالحساسّ آالمنشكاستغبلليا ّلمنّ المدعّ ة، ّمة ّالتّ ممّ ّاالقتصادمشاط ّعجمة ّيدفع نميةّا

ّالدّ الرّ ّكّقتصاديةاال ّفي ّّككلةقي ّأدكات ّأحد ّاعتباره ّإلى ّإضافة ّالخاصّ ، ّبالدّ الكسائؿ ّلتجسيدة مشاريعياّّكلة
ّكيظيرّذلؾّمفّخبلؿّالدّ آبخصكصّتكفيرّالسكناتّكالمنش ّلممرقّ تّالعقارية، ارمّفيّىذاّيّالعقّ كرّالمنكطّبو

ىكّاإلشراؼّعمىّإنجازّّفيّإنجازّالترقيةّالعقارية،ّالعق ارمّالمقصكدّمفّمساىمةّالمرق يّفإفّ ّكعميو،ّالمجاؿ.
ىكّاألرجحّمفّمقصكدّالمشر عّلم اّّكّبات خاذهّزماـّالمبادرةّفيّذلؾّكبذؿّالعنايةّالبل زمةّليا،ّ،ّّمفّخبلؿالبناءات

ميفّفييا يعياّأكّبّتّقصدبلّ المح،ّإضافةّإلىّتشييدهّلمبناياتّّكجعؿّمياـّالمرق يّالعق ارمّتختمؼّعفّبقيةّالمتدخ 
 .تأجيرىاّكامتبلكوّلؤلرضّمحؿّالبناء

ّبيفّ ّيبـر ّالبناءّقد ّربّعمؿّتجاهّّيّكالمرقّ ّغيرّلذلؾّنستخمصّأفّعقدّمقاكلة ّاألخيرّيعد  ّىذا المرق يّألف 
ّالبناء، ّتخّكؿّ ّكّمقاكؿ ّّكصكرة ّفيّنقاطّعدّ تمؼّعفّاألخرلّمفّحيثّاألىداؼ، ّتشتركاف ّكانتا ف المرق يّفّ.ةا 

ّ ّالتكثّ العق ارمّيسعى ّإلى ّالمقاكلة ّكراء ّالسّ مف ّفيّيؼّك ّكمساىمة ّاإليجار، ّك/أك ّالبيع ّقصد ّاإلنجاز ّفي رعة
يّاّغيرّالمرق يّفإن وّيمجاّإليياّقصدّتحقيؽّمشاريعوّالمعمارية،ّكالتّ أمّ ّ.بالس كف،ّلذلؾّسم يّمرق ياّعق ارياّاالرتقاء

 ّةّبأفّيتمم كياّكأفّيتصر ؼّفييا.يستعممياّفيّمجاالتّعدّ 

                                                            

ّالت شريعيّّّ-1 ّالمرسـك ّالميندس1994ّّمام18المؤر خّفي07ّّ-94رقـ ّمينة ّكممارسة كالمتعم ؽّبشركطّاإلنتاجّالمعمارم،
سنة51ّّجّر،عّّ.2004أكت14ّّكالمؤر خّفي06ّّ-04.كالمعدؿّكالمتمـّبمكجبّالقانكفّرقـ1994ّسنة32ّّالمعمارم،جّر،عّ

2004.ّ
جّر،عّّ،ميفّإلعدادّمشاريعّالبناءّالخاضعةّلرخصةّالبناء،ّكالمتعم ؽّباألشخاصّالمؤىّ 05/05/1992القرارّالمؤر خّفيّّ-2

ّ.1992،ّسنة32
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ّالبناءّّّّّّّّّّ ّفقياكعقكد نفيذّالتّ حضيرّّكدّعمميةّاإلعدادّكالتّ بتعقّ تت صؼّّ-بعقكدّاإلنشاءاتّ-المعب رّعنيا
ّذلؾّتدخؿّعدّ  يفّآخريفّفيّمجاؿّالكيرباءّمختصّ الالمقاكليفّّالميندسيفّكّمفّأىم يـّكّةّمينييف،بحيثّيستمـز

يّقدّيستعافّبياّفيّاتّالتّ الحدادة،ّكالمكر ديفّاآلخريفّلممكادّك/أكّالخدمّكالن جارةّكتركيبّالمصاعد،ّّكّالغازّك
ّذلؾّبحسبّّالبناء ّدّذلؾّإلىكمرّ ّ.(1)ضافةّإلىّتدخ ؿّأشخاصّآخريفّكالمراقبّالتقنيباإلّ،االختصاصككؿ 

ّكالمنش ّالبنايات ّبعدّ آطبيعة ّتمر  ّكالت ي ّمراحؿت ّة ،ّ ّإنجاز ّمرحمة ّالخصكصّفي ّكجو ّعمى راسةّالدّ تتمث ؿ
ّّكالخاصّ  ّبمشركعّالبناء، ّإلىّالميندسّالتّ ة ّالتّ يّتسند ّكالمقايساتّالخاصّ المعمارمّمفّخبلؿّكضع ةّصاميـ

ّـ ّ،بالمشركع فيّىذهّالمرحمةّّكّ.فّعمىّالكرؽبعدماّكاتنفيذهّعمىّأرضّالكاقعّتميياّمرحمةّتجسيدّالمشركعّّكّث
بعدّاإلتماـّمفّاإلنجازّتأتيّمرحمةّتسم ـّاؿّالبناءّبمكجبّعقدّالمقاكلة،ّكأخيراّّكىّدكرّالمقاكؿّفيّمجيتجمّ 

ؿّأخرّأكّغيرّأن وّقدّيحدثّأفّيعيدّالمقاكؿّاإلنجازّكم وّأكّجزئوّإلىّمقاّكّالعمؿ.ّالمشركعّمفّطرؼّربّ 
يّتكتسيّأىمي ةّبالغة،ّككنياّالتّ فرعيةّّأكّالمقاكلةّمفّالباطف،ّّكذلؾّفيّإطارّالمقاكلةّالّكةّمقاكليفّفرعييفّعدّ 

ّ ّأخرلطريقةّغيرّمباشرة ّكمفّجية ّالبناءّمفّجية، ّمقاكلة ّتنشّإلنشاء ّمتشابكةّلما ّمفّعبلقاتّقانكنية ؤه
ّّك ّالمقاكلة ّتنفيذ ّفي ّكسرعة نجاز ّاألصميا  ّلممقاكؿ ّالمعيكد ّفإّكّ.العمؿ ّلذلؾ ّيستخمصّبأفّ نّ تبعا المقاكلةّّو

ّ.رجةّاألكلىيةّتخدـّربّالعمؿّبالدّ الفرع

ّّككمقاكالتّالبناءّىيّنكعّمفّأنكاعّ ّلمقانكفّالخاص، ّالخاضعة ّتبرموّجيةالعقكد ّعندما ّىذا ّيتغي رّكصفيا
ّفيو ّطرفا ّكتككف ّأنّ ّ،إدارية ّالعامة)ّوإذ ّاإلشغاؿ ّبعقكد ّاألمر ّيتعم ؽ ّالحالة ّىذه ّّك2في ّميالتّ (، ّليا زاتياّي

                                                            
المراقبّالت قني،ّىكّالش خصّالط بيعيّأكّالمعنكمّالذ مّيتمت عّبدرجةّعاليةّمفّالكفاءةّالمينيةّكّالفن ية،ّكّيتكل ىّبمكجبّ- 1

ّبرقابةّاألعماؿّكّعقدّإجارةّعمؿّالبناءّمعّربّالعمؿّفحصّالمسائؿّذاتّالط ابعّالفن ي.ّفيكّّر جؿّفن يّأكّىيئةّفن يةّتقـك
المتعم ؽ07ّّ-95لربّالعمؿّباعتبارهّمتدخ بلّفيّعمميةّالت شييد.ّكذلؾّألزموّالمش رعّبمكجبّاألمرّرقـّّاالستشاريةمنحّاآلراءّ

،ّج2006ّ-02-20،ّالمؤرخّفي04ّ-06رقـّّ،ّكّالمعد ؿّكّالمتم ـّبمكجبّالقانكف1995-01-25بالت أمينات،ّالمؤرخّفيّ
ّع ّسنة15ر، ،2006ّ ّالمادة ّفي ّالمدنية ّمسؤكليتو ّتأميف ّبضركرة ّعمراكمّأنّمنو.178ّ، ّفاطمة دد، ّالص  ّىذا ّفي ّظر

ّالبناء، ّمالؾ :ّ ّالبناء ّلمشي دم ّالجنائية ّ)المصمـّالمسؤكلية ّالممارم ّمذكرةّ-الميندس ّكالمقاكؿ، ّالتنفيذ( ّعمى المشرؼ
ّ.23،ّص2000-2000جامعةّالجزائر،ّسنةّّماجستير،

ادرّسنةّمفّقانكفّالصفقاتّعمكميةّالفرنسيّالصّ 01ّةّةّلمبناء،ّفيّالمادّ عّالفرنسيّصفقةّاألشغاؿّالعامّ ؼّالمشرّ لقدّعرّ ّ-2
مكضكعياّعمىّإنجازّاألشغاؿّالمتعم قةّبالبناءّأكّاليندسةّالمدنيةّبناءاّعمىّطمبّأحدّّيّينصبّ فقةّالتّ بأن يا:ّ"الصّ 2004ّ

ّيّتمارسّسمطةّصاحبّالمشركع."التّ ّةاألشخاصّالعامّ 
-ART 01 du CMPF 2004 ; « les marches publics des travaux ont pour la réalisation de tous 
travaux de bâtiments ou la génie civile a la demande d’une personne exercent la maitrise 
d’ouvrage  ».  

ّالمشرّ أمّ -ّ ّا ّفقد ّالجزائرم، ّفيّالمادّ عرّ ع ّالر ئاسيمف02ّّةفيا ّّالمرسكـ ّكالمتمّ المعدّ 236ّ-10رقـ ّتنظيـّّ،ـؿ كالمتضم ف
07ّالمؤرخّفيّّالصفقاتّالعمكمية، ّع2010أكتكبر ّجّر، ،58ّّ ّالر ئاسيّرقـ ّبمكجبّالمرسـك ّكالمتم ـ 98ّ-11كالمعدؿ

ّّالر ئاسيّرقـ14ّ،ّجّر،ع2011ّمارس01المؤر خّفيّ ،34ّ،ّجّر،ع2011جكاف16ّّمؤر خّفيّال222ّ-11،ّككذاّالمرسـك
ّالر ئاسيّرقـ ّرقـ04رّ،عّ،ّج2012ّجانفي18ّالمؤر خّفي23ّّ-12ككذاّالمرسـك 07ّكالمؤر خّفي03ّّ-13،ّككذاّالمرسـك

بأن يا:ّ"عقدّمكتكبّبيفّاإلدارةّأكّإحدلّالييئاتّالعمكميةّالمنصكصّعمبياّفيّذاتّالقانكفّمعّ،02ّ،ّجّر،ع2013ّجانفي



 

 

4 

ّالخاصّ  ّالمقاكلة ّعف ّالمختمفة ّحيثّكخصكصياتيا ّمف ّالمطبّ ة ّالقانكني ّعميياالن ظاـ ّإبرامياّ،ؽ ّطرؽ ّككذا
ّتنفيذىاّإجراءات ّفيّمنازعاتيا)، ّالفاصمة ّإلىّاختصاصّالجياتّالقضائية ّالممي زات1ّباإلضافة ّىذه ّفكؿ  ،)

ّأفّنمي زّبيفّمقاكلةّالبناءّالخاصة ّ-تفرضّعمينا ّىذهّاألخيرةّة.كعقكدّاألشغاؿّالعامّ ّ-الدراسةمحؿ  ّإذّتعد 
ّبيفّشخصّمعنكمّعاـّّكعقدّمقاكل ّاخّكّال ذمّمقاكؿ،ةّبناءّيبـر ماناتّالت قنيةّّكيتـ  ّالماليةّكالت يتيارهّتبعاّلمض 

ةّيمنحياّتحقيقاّلممصمحةّالعامةّّك ّبيفّاالت يّتعد ّأيضاّمقاكالتّبناءّتبّكبيفّصفقاتّاألشغاؿّالخاص  لش خصّـر
فّكافّليذاّاألخيرّنفسّااللتزاماتّفيّنطاؽّالعقديف)المقاكؿالط بيعيّأكّمعنكمّّك مقاكلةّّكّمفّثـّفإفّ .(2،ّكا 

تّعق اريةّلفائدةّالط رؼّآئيسيّمنياّفيّإنشاءّالمبانيّكالمنشالرّ يتمث ؿّاليدؼّالبناءّمفّعقكدّالقانكفّالخاص،ّّك
ّىذاّالعقدّيقتربّمفّدةّمسبقاّفيّعقدّالمقاكلةّّكمحدّ ّجاؿفيّأّكّ،فانيّمفّالعقدّمقابؿّأجرّمعيّ لثّ ا بالت اليّفإف 

ّىدفّ،فقةّالعمكميةّالمتعم قةّباألشغاؿالصّ  خبلؿّيماّفيّمجاؿّالبناءّبمقابؿّأجرّّكلككفّأفّكبل ّالعقديفّينصب 
ّالفرؽّبينيماّيكمفّفيّالنّ ّنة،ّإالّ ةّمعيّ مدّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالية:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقاطّالتّ أف 

 - ّّعقدّمقاكلةّالبناءّمفّالعقكدّالمدنيةّالت ّضعّلمبدأّالعقدّشريعةّالمتعاقديفيّتخيعد 
ّتصنّ  ّالتّ بينما ّاإلدارية ّالعقكد ّضمف ّالعمكمية ّاألشغاؿ ّصفقات ّالمقاكؿّؼ ّفييا ّيذعف ي
ّرطّالغيرّالمألكؼ.دىاّاإلدارةّمسبقاّكىكّماّيطمؽّعميوّتسميةّالشّ يّتحدّ تّ لمش ركطّال

 - ّّالخاصّإف ّأشخاصّالقانكف ّمف ّشخصيف ّبيف ّيقع ّالمقاكلة ّصفقاتّّ،عقد بينما
أشخاصّّالمتعاقدة(ّكأحداألشغاؿّالعمكميةّفييّتقعّبيفّأحدّأشخاصّالقانكفّالعاـ)المصمحةّ

ّالقانكفّالخاص)المقاكؿ(.
 -ّّخصائص ّأنّ مف ّالبناء ّمقاكلة ّاألطراؼّعقد ّكضعية ّفيو ّتتساكل ّرضائي ّعقد و

يّيمتازّفيياّأحدّطرفيياّ)المصمحةّصفقةّاألشغاؿّالبناءّكالتّ ّمىّخبلؼعكذلؾّّالمتعاقدة،ّ
ّلتعمّ المتعاقدة(ّبامتيازاتّخاصّ  عمىّ-الحّالعاـّكّلماّلياّمفّسمطاتّؽّأمكالياّبالصّ ة،ّنظرا

فقةّتسميطّالجزاءاتّفيّحالةّاإلخبلؿّبإلتزاماتقابةّكسمطةّسمطةّالرّ ّ-غرار ّالمنبثقةّعفّالص 
ّ.-أخيركغراماتّالتّ –

                                                                                                                                                                                             

ّاألشخا= ّأكّضماناتّصّالطّ أحد ّالت يّتقد ـّضماناتّحككمية ّالش ركاتّاألجنبية ّمفّقانكفّالخاصّأك ّالمعنكية ّآك بيعية
حسفّالت نفيذّلمقياـّببناءّآكّترميـّآكّصيانةّمبانيّآكّمنشاتّلحسابّكتحتّمسؤكليةّاإلدارةّالمتعاقدةّمقابؿّمبمغّنقدمّكفقاّ

ّتحقيؽّا ّالعقدّكّىدفيا فقاتّالعمكميةّالمتعم قلمنفعةّالعامة".ّلمش ركطّالت يّينظ ميا ةّبختيّسياـ،ّالتزاماتّالمقاكؿّفيّالص 
 .15.ّص2014-2013،ّكم يةّالحقكؽ،ّسنة1جامعةّالجزائربأشغاؿّالبناء،ّرسالةّماجستيرّ

الت رقيةّكّفيّالقضيةّبيفّديكاف2008ّّجكاف04ّّخّفيّالمؤرّ 34876ّرقـّّىذاّماّكرس وّاجتيادّالمحكمةّالعمياّبقرارىاّ-1
ّالعقّ التّ  ّحيثّقضتّسيير ّالبناء، ّأشغاؿ ّالن كعيّلمصّ ّاالختصاصّفّ أارمّكمقاكلة ّاختصاصّالقضائي ّمف فقاتّالعمكمية

ّالمحكمة47ّ.ص2009ّ،ّسنة،ّمجم ةّالمحكمةّالعمياّ-.ّقرارّالغرفةّالت جاريةّكّالبحرية–القضاءّاإلدارمّ .ّكيستخمصّأف 
ظرّإلىّمعيارّالماد مّفيّإسنادّالنزاعّإلىّالقضاءّاإلدارم،ّكقدّكفقتّبذلؾّفيّقضائياّبالنّ الّاعتمدتالعمياّبقضائياّىذاّقدّ

فقاتّالعمكمية.مكضكعّالنّ  ّزاعّالمتعم ؽّبالص 
2

 .16صّالمرجعّالس ابؽ،بختيّسياـ،ّ -
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ّالمبانيّّّّّّّّّّّ ّّالمنشآتّككىذه ّرمزا ّتعد ّّكّلبلستقرارالث ابتة ّكأفّبناؤىا، ّاألفراد ّمفّقبيؿّفيّحياة تشييدىا
ّحت ىّالّيّكّاألعماؿّالمعق دة ّالخمؿّالتيّتحتاجّإلىّمؤى بلتّعمميةّكّخبراتّفنية، كالعيكبّمفّشأنوّشكبيا
ؿّالقانكف،ّكالذمّأصبحّيتشد دّمّكىذاّماّيستكجبّالكقكؼّعندهّكذلؾّسبلمتيـ.تيديدّحياتيـّّك عّالقائميفّبتدخ 

ؿّكتيد ـّفيماّشي دكهّالبناءّمفّخبلؿّكضعّقكاعدّخاصةّلمسؤكلياتيـ،ّعم اّيحدثّمفّخمعمىّعمميةّالت شييدّّك
ّيتأقامكهّمفّمنشات،ّمقمفّمبافّّك ّالش أفّكالمتمث ؿّفيّاألتعابّّكارنةّمعّما األجكرّمق كنوّمفّمقابؿّفيّىذا

عيؼّّكّ،ؼّأربابّالعمؿ)أصحابّالمشاريع(المدفكعةّمفّطّر ذلؾّقصدّحمايةّىذاّاألخيرّباعتبارهّالطرؼّالض 
ّّفيّالعقد.

ّالمقاّالت يّمفّشأنياّإلزاـّكّ،ةّإلصبلحّاألضرارألجؿّذلؾّدعتّالض ركرةّإلىّكضعّقكاعدّخاصّ  كليفّكّحث 
ّّكالت شييدّعمىّالدّ المحترفيفّفيّمجاؿّالبناءّّك ّالتّ قة ّدكىايّشيّ حسفّالتنفيذ،ّقصدّضمافّالمنشاتّالمعمارية

ّيعبّ ّكّ-مافّالعشرمبالضّ ّااللتزاـؿّفيّالمتمثّ ّك–القانكنيّالممقىّعمىّعاتقيـّّـااللتزاّإطارذلؾّفيّّك رّىكّما
ّبالمسؤكليةّالعشرية) ّّكLa responsabilité décennaleعنوّفقيا ّيكلدّ ذلؾّإلىّ(، ّهّعقدّالمقاكلةجانبّما

اّيفتحّممّ ّّّىّعاتؽّربّالعمؿّأكّصاحبّالمشركعالممقاةّعمّااللتزاماتعمىّعاتقيـّمقارنةّمعّّالتزاماتمفّ
ّلتزاماتاالّاّكنتيجةّلخرؽإمّ ّااللتزاماترفيفّالمدنية،ّكّذلؾّإماّجر اءّاإلخبلؿّبتمؾّالمجاؿّلقياـّمسؤكليةّالطّ 

قصرىاّعمىّاصةّّكدّضي ؽّنطاؽّالمسؤكليةّالخّ رعّالجزائرمّقالمشّ ّالعقديةّأكّالقانكنية.ّإضافةّإلىّذلؾّفإفّ 
لىّجانبوّالميندسّالمعمارمّكأصؿّعاـّ-المقاكؿ عد ةّةّالمعماريةّيتناكبّعميياّأشخاصّالعمميّ ّرغـّأفّ ّ-كا 

ّالمصمحةّالعام ة.عمىّمصالحّربّالعمؿّّكاتيـّحفاظاّذلؾّعمىّاختبلؼّتخص صضافةّإلييماّّكباإل

ّيخض ّقد ّالجكما ّالمقاكؿّلممسؤكلية ّّك(1)زائيةع ّيعاقبّالتّ ، ّشك ؿّالفعؿّالمرتكبّمفّطرفوّجريمة ّإذا يّتقـك
ّالقانكفّالج ّكالعقكباتّّكّ،نائيعمييا ّالجرائـ ّشرعية ّفيّالمادّ عمبلّبمبدأ ّاألكلىالمنصكصّعميو مفّقانكفّّة

ّعمىّماّيمي:كّّالعقكباتّالجزائرم،ّ كماّلكّّ.ال جريمة وال عقوبة وال تدابير أمن بغير قانون""ّالت يّتنص 
ّيعاقبّعميياّالقانكف،ّكعيبّفيّالبناءّالن اتجّعفّاإلىماؿّأكّالغشّفيّارتكبوّجريمةمّترت بّعمىّالخطأّالذّ 

ّّكالمّك ّالقكانيفّكاألنظمة ّمراعاة ّاالحترازّكعدـ ّعدـ ّأك ّالمستعممة، ّالبناء.ّالمنظّ ّكائحالمّ ّكّالقراراتاد ّلقكاعد ّمة
ّ،ّخرجتّالمسؤكليةّالجنائيةّعفّنطاقيا.دراستناّتنحصرّفيّالمجاؿّالمدنيّلكفّماّداـّأفّ ّك

ّيخص ّ ّالبناءّكلع ؿّما ّمقاكلة ّالقانكنيّلعقد ّلمكضكعّاإلطار ّمؤسّ تفضيمنا ّكّس، ّأسسّذاتية ّعمىّدكافعّك
تجسيدهّفيّأرضّّكّلغكصّفيّمحتكاهّكّدراسةّكيفيةّإنشاءهالفضكؿّإلىّاغبةّّكىّفيّالرّ تتجمّ ّيكالتّ ّشخصية
ّىذاّكلوّمفّجية،ّّكتّحيّانصبّ المناقشاتّالتّ راساتّّككذلؾّمقارنةّمعّندرةّالدّ ّالكاقع. مفّجيةّأخرلّنظراّألف 

تطرؽّبإيجازّالّ ّظريةّضمفّمقياسّالعقكدّالخاصة،ّأيفّتّـ خبرةّخبلؿّالس نةّالنّ دراسةّّكّالمكضكعّكافّمحؿّ 
ّبعضّأحكاـّالمقاكلةّبكجوّعاـ.إلىّ

                                                            
1

 .17،ّصالمرجعّالس ابؽفاطمةّعمراكمّ،ّ-
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األكاديميّزمةّضمفّالمجاؿّالعمميّّكةّكالبلّ اّعفّاألسسّالعممية،ّفككفّمقاكلةّالبناءّلـّتحاطّبالعنايةّالكافيأمّ 
حتىّّكّجتماعيةاالكّّاالقتصاديةالكظيفةّكذاّّبيا،ّكّالمنكطيةّىمّ رغـّاألّ-سيماّمفّحيثّإنشاءىاّكتككينياال-

ّمفالتّ ّكّياسية،السّ  ّاّي ّتجسيد ّالسّ شأنيا ّّكلبرامج ّالبناء ّحيث ّمف ّالتّ ّعمير.التّ ياسية ّذلؾ ّإلى عديبلتّأضؼ

ّ-كرالؼّالذّ السّ -10-05ذلؾّبمكجبّالقانكفّرقـّّكّ،ةيّطرأتّعمىّعقدّالمقاكلةّبصكرةّعامّ المؤخرةّكّالتّ 
ّخاصة ّالبناءّبصكرة ّتعدّ ّ،كمقاكلة ّّكككذا ّّكبّالقكانيفّتشعّ د ّالنّ العادية ّالفرعية ّإلىّأىميةّّلو.اظمة باإلضافة

تماشياّمعّمتطم باتّّاالجتماعيةاستثمارّاألمكاؿّأكّبالن ظرّإلىّكظيفتوّّأداةالعق ارّفيّالكقتّالر اىف،ّباعتبارهّ
ّالعيشّالكريـّلئلنساف.

ّالمذكرةبالنّ فّّّّّّّ ّمكضكع ّإلى ّمقاكلالمتمثّ ّ،ظر ّلعقد ّالقانكني ّاإلطار ّفي ّّكؿ ّالبناء، ّشمكليةّالذّ ة ّيعني م

ّالمطبّ  ّتككيناألحكاـ ّخبلؿ ّمف ّعميو ّّكقة ّعميو،ّاآلثارّكّتنفيذهو ّالمترتّ ّالمترتب ة ّالجزاءات ّإلى ّعمىّإضافة بة
أكّكافّخارجاّّرقيةّالعقاريةفيّنطاؽّالتّ ّأبرمتّالمقاكلةّمىّعاتؽّالطرفيف،ّسكاءالممقاةّعّبااللتزاماتاإلخبلؿّ

ّالية:المكضكعّيطرحّإشكاليةّالتّ ّفإفّ ّعنيا

تقوم مسؤولية القائمين عمى الّتنفيذ و الّتشييد العاّمةو متى تطّبق أحكام المسؤولية الخاّصة؟. و ىل متى -
توّصل المشّرع الجزائري من خبلل تقريره ليذه المسؤولية إلى توفير الحماية القانونية الكافية لصاحب 

 المشروع؟.

ّتن ّقد ّبالمكضكع، ّالمحيطة ّاألساسية ّاإلشكالية ّىذه ّجانب ّعدّ إلى ّضمنيا ّثانكيةّدرج بيامات ّكا  ّتساؤالت ة
األعماؿّالبناءّالت يّبّبةّعميوّنظراّلتشعّ ترتّ بخصكصّطريقةّتككيفّعقدّمقاكلةّالبناء،ّإضافةّإلىّاآلثارّالم

ّ.اخصكصياتيّكّقدّتترجـّبمكجبّالمقاكلة

ّالدّ ّك ّىذه ّكراء ّالتّ مف ّك ّالتّ راسة ّإلىّتحقيؽّيّتيدؼّإلى ّّاالزدكاجيةكصؿ مفّّاانطبلقمفّحيثّاألىداؼ،

ّسكاء:ّاألخرلّالعمميةّعمىّحدّ رّبعضّاألىداؼّالعمميةّّكتصكّ 

ّالت يّ ّعفّاألىداؼّالعممية، ّالقانكنيةّببحثناّتتمثّ فأم ا ؿّعمىّكجوّالخصكصّفيّالمساىمةّفيّإثراءّالمكتبة
زمةّذؿّالعنايةّالعمميةّالبلّ ؿّبىتماـّأكثرّبالمكضكع،ّمفّخبلإضافةّإلىّتشجيعّالباحثيفّعمىّاإلالمتكاضع،ّ

اخميةّراساتّّالدّ بوّالمنعدـّلمدّ اىف،ّبسببّالغيابّالشّ يّيكتسبياّفيّالكقتّالرّ يةّالتّ يّيحتاجيا،ّنظراّلؤلىمّ التّ ّك

ّ.،ّالسيماّمنياّآثارّمقاكلةّالبناءّكّكذاّإلزاميةّالت أميفّعميوةّعمىّىذاّالمكضكعكالمنصبّ 

ّ ّ ّالعممية، ّاألىداؼ ّعف ّيفإنّ أم ا ّتنحصر ّالناّ ّ-خصكصا–ا ّالقانكنية ّاألحكاـ ّتجسيد ّمحاكلة ّلعقدّفي ظمة
ّأرضّالكاقع ّفي ّالبناء ّالمقاكلة ،ّّ ّالتّ كذلؾ ّخبلؿ ّّكمف ّليا ّالقانكني ّمعحميؿ ّالمقاكالتيةّّالنّ ّمقارنتيا ماذج
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ّّك ّالصّ األخرل، ّالمتدخّ بالنّ ّيّتعترضّذلؾ،عكباتّالتّ كذا ّإلىّكثرة ّ،ميفّفيّعمميّ ظر ّالبناء كرّالمنكطّالدّ ّكّة
ربّالعمؿّيتعاقدّمعّمقاكؿّّإذّأفّ ّ،احيةّالعمميةمفّالنّ ّيّمفّشأنياّأفّّتبمكرّمقاكلةّالبناءالتّ طراؼّّكإلرادةّاأل

مفّىناّ.ّّكّهّالميندسّفيّالكاقعمّأعدّ الذّ مفّالمشركعّالمزمعّعقدهّكّّظرمّالبناءّقصدّتجسيدّالجانبّالنّ 
يةّإلىّقائصّالمؤدّ بسّأكّالنّ محاكلةّمناّإليجادّالمّ ّراسةرقناّإليوّبالدّ ؾّتطّ تكمفّصعكبةّكّتعقيدّمقاكلةّالبناءّلذل

إضافةّإلىّأىميةّالعق ارّمحؿّمقاكلةّالبناءّمفّالن احيةّاالقتصاديةّباعتبارهّأحدّأدكاتّاالستثماراتّكّّذلؾ.
ّالمبلئـّلمفرد.الر قي،ّإضافةّإلىّالفائدةّاالجتماعيةّالت يّيحظىّبيا،ّلككنوّركيزةّالعيشّالكريـّ

ّةّمناىجّعمميةإيجادّالحمكؿّكّاإلجابةّعمىّمختمؼّاإلشكاالتّالمحيطةّبالمكضكع،ّاعتمدناّعمىّعدّ ّقصدّك

قةّراسة،ّسكاءّالمتعمّ ظمةّلمكضكعّالدّ صكصّالقانكنيةّالناّ حميميّكّذلؾّخصكصاّعندّتحميؿّالنّ منياّالمنيجّالتّ 
ّكاآلثار،باإلنشاءّ)المباشرّكّالغيرّالمباشر(ّ ّّكّ ّكتجزئتيا ّالنّ قصدّتبسيطّمحتكاىا يجاد مّسّالذّ قصّأكّالمبّ ا 

ركطّالشّ ؼّطرؽّتككيفّعقدّمقاكلةّالبناءّّكقناّإلىّكصذلؾّعندّتطرّ ضافةّإلىّالمنيجّالكصفي،ّّكباإلّيعترييا.

ّالتّ  ّالنّ الكاجبة ّاآلثار ّإبراز ّعند ّإلىّالكصؼّالمعتمد ّإضافة ّلذلؾ، ّتككيفّالعقدكفر ّبعد ّجزاءاّاجمة تياّككذا
قائصّكالغمكضّفّبعضّالنّ ،ّبعدّأفّنبيّ ن قدمصناّجانباّمفّالمنيجّالىذاّكقدّخصّ ّمةّفيّالمسؤكليات.المتمثّ ّك
الخبلؼّالفقييّّمّيعترضّسبيؿّىذاّالعقد،ّإضافةّإلىّاعتمادّىذاّالمنيجّبخصكصّالمسائؿّمحؿّ بسّالذّ المّ ّك

يكمفّفيّمحاكلةّدراسةّىذاّالمكضكعّبصكرةّّعتمادّعمىّىذهّالمناىج،اليدؼّمفّكراءّاإلّإفّ ّأكّالقضائي.

ّةّمفّكراءّذلؾ.كاضحةّلتحقيؽّاألىداؼّالمرجكّ 

ّالرّ ّكبغرض ّاإلشكالية ّّكمعالجة ّيتفرّ ّكؿّ ئيسية ّعمىّخطّ ما ّاإلعتماد ّارتأينا ّمفّأخرلّثانكية، ّثنائيةّعّعنيا ة
ذلؾّّّكّماّقدّيحيطّبمقاكلةّالبناءّؿّ اّلكؿّجانباّنظريّ مةّفيّفصميف.ّإذّعالجناّفيّالفصؿّاألكّ المتمثّ سيكيةّّككبل

ّ ّلصياغتو، ّالمستمزمة ّمفّحيثّاألركاف ّسكاء ّإنشائيا، ّالكاقعيّكأثناء ّتجسيده ّبصكرةّّصكر ّتنعقد ّقد ككنيا
ّالعمؿّكّالمقاكؿ،ّّمباشرةّ مّبدكرهّكالذّ ّ-الفرعية-المقاكلةّمفّالباطفّكّذلؾّفيّإطارّكغيرّمباشرةبيفّرب 

ّالمبحثّاألكّ مقسـّإلىّمبحثيف،ّبحيثّخصّ  عاقدّأمّالتّ -مباشرةإنشاءّمقاكلةّالبناءّبصكرةّعامةّّكّؿّإلىصنا
ّركطّالكاجبّتكافرىاّإلنتاجّاآلثارّالقانكنية.ّةّليذاّالعقدّكمختمؼّالشّ نتاكلناّفيوّاألركافّالعامّ ،ّّك-المباشر

فقياّكّرّعنوّكّىكّماّيعبّ ّ،شرةغيرّمباّاـّالمقاكلةّبصكرةإبّرّكيفيةقناّإلىّدراسةّفتطرّ ّ،انياّفيّالمبحثّالثّ مّ أ
ّ ّالفرعيةقضاءا ّبالمقاكلة ّبالنّ ّك، ّإذلؾ ّالنّ ظر ّمف ّكثرتيا ّالعمميةلى ّالتّ مدلّمسّكّ،احية ّتفعيؿ ّفي عاقدّاىمتيا

بوّمفّأثارّقانكنيةّسكاءّعمىّالعقدّاألصميّأكّعمىّالعبلقةّماّقدّترتّ ّكتجسيدّالمشاريعّالمعمارية،ّالمباشرّّك
ّالقائم ّالمقاكليف ّبيف ّّكة ّتعمّ ّكّالفرعي،األصمي ّبالضّ مدل ّالعشريةقيا ّالمسؤكلية ّأك ّالمعمارم ّحيثّماف ّمف ،

ّ.ّإمكانيةّخضكعّالمقاكؿّالفرعيّإلىّأحكاموّمفّعدمو
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ّـ  ّالثّ ّث ّالذ مّّانيفيّالفصؿ ّندرسّاآلمفّخك ّالمترتّ بللو ّعمىّمقاكلةثار ّّكالبناءّبة عمىّكجوّ–ؿّيّتتمثّ التّ ،
يّكالتّ ّرفيفّأكّالقانكنيةالطّ ّيّتخص ّالتّ ّكّالعقديةّرفيف،ّسكاءالممقاةّعمىّعاتؽّالطّ ّااللتزاماتفيّ-الخصكص

ّالعمؿالمقاكؿّّفرضياّالت شريعّعمى ّفّمتتاليفمبحثيلىّمناّدراستوّإقدّقسّ .ّّكمحاكلةّمنوّإلضفاءّالحمايةّلرب 

ّىذهّخبلؿّبياجزاءّاإلّكّالعقديةّالط رفيفّااللتزاماتصناّأكالهّإلىّإذّخصّ  ذاتياّّااللتزامات،ّمعّاإلشارةّإلىّأف 
ّعمؿّبالن سبةّلمث اني. ؿّيعد ّرب  كفيّّتنتجّفيّإطارّالمقاكلةّالفرعيةّبيفّالمقاكليفّاألصميّكّالفرعي،ّككفّاألك 

ّالثاّ  ّنتطرّ الذّ ّكّنيالمبحث ّسكؼ ّخبللو ّمف ّالمعماريةم ّالمسؤكلية ّدراسة ّإلى مافّ-ّؽ ّبالض  ّيعرؼ ّما أك
ّالتّ ّ-العشرم ّكزرىاك ّيتحم ؿ ّالبناءّي ّالمعمارم-مقاكؿ ّالميندس ّجانبو ّإلى ّأعمال-ك ّطبيعة ّمع وّتماشيا

ّالتّ كالمنصبّ  ّعمى ّأساسا ّّكة ّشييد ّالدراسة، ّمحؿ ّالعقد ّإطار ّفي ّالتّ البناء ّنطاؽ ّككذا لزاميةّكأميف مجاؿّّفيّا 

مقاكلةّّيكتمؿّاإلطارّالقانكنيّمفّثـّكّ.ترت بافّعمىّمقاكلةّالبناءقانكنييفّيّالتزاميفيماّشييدّكالبناء،ّطالماّأنّ التّ 
ّالمحيطةّبالعقد.ةّالمسائؿّالقانكنيةّّكفّيشمؿّكافّ مّيجبّأالذّ البناء،ّّك

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :نشاء عقد مقاولة البناءإ-الفصل األّول

ّعدّ ّقصد ّأك ّمقاكؿ ّمع ّبناء ّمقاكلة ّعقد ّالمشركع(، ّ)صاحب ّالعمؿ ّرب ّيبـر ّقد ّمشاريعو ةّإنجاز
أفّكضعياّالميندسّبؽّّكيّسصاميـّالتّ التّ سكماتّّكؿّفيّتجسيدّالرّ يتمثّ مّالذّ ّكّمقاكليفّلتنفيذّمكضكعّالعقد،
ّالمنشآتّكجاؿّالبناءّىؤالءّاألشخاصّالمحترفكفّفيّمّاإلشارةّإلىّأفّ ّبتتكجّ ّكالمعمارمّفيّأرضّالكاقع.ّ

اّكافّذلؾّالعقدّاليّكّلمّ (.بالتّ les locateurs d’ouvrage()1)باسـكفّفيّفرنساّالمعمارية،ّىـّمفّيسمّ 
العنصرّّذلؾّمفّخبلؿّكّؼّعمىّأن وّمقاكلةمّيربطّمقاكليّالبناءّمعّصاحبّالمشركع)ربّالعمؿ(،ّيكيّ الذّ 

ياّي تككذاّنظراّألىمّعّبياّالمقاكؿّأثناءّاإلنجاز،يّيتمتّ التّ ّاالستقبلليةإضافةّإلىّّىّعمييامّيطغمّالذّ المادّ 
ّفيّمجاؿّتش ّالمبانيّالمعاصرة ّفإنّ خرلةّاألتابالثّ ّالمنشآتّكييد ّيتعيّ ، ّالمقاكلةّفّعو ّدراسةّأركافّعقد مينا

فيّمجاؿّّالعبلقاتّالقانكنيةّبيفّطرفيّالعقديّتعدّأساساّإلنشاءّالػتّ لكّانعدمتّ،ّفبلّكجكدّلمعقدّّكيّالتّ ّك

ّّكالتّ  ّاآلبالنّ شييد ّانعداـ ّالقانكنيةتيجة ّتحمّ ّ،ثار ّمنيا ّالضّ السيما ّمسؤكلية ّالتّ المعمارمّّكمافّؿ لزامية أميفّا 
سائرّكالتّالبناءّّكمييزّبيفّمقاالتّ ّكّمّبمكجبوّيمكفّإعماؿّالفرؽالذّ مّيقعّعمىّعاتؽّالمقاكؿ،ّّككالذّ عميوّ
ّأخرلّّكّكّ(.2)تّاألخرلالمقاكال ّبالرّ مفّجية ّالمقاكلة ّعقد ّجكعّإلىّأحكاـ كبالضبطّّفيّؽ.ـ.جالمنظ مة

ّـ ّكالمقاكلةّقدّتنعقدّّيا،ّنستخمصّمنياّأفّ تفحصّ منوّّك570ّ-549المكادّمفّ اّبطريقةّمباشرةّمّ إإنشاؤىا،ّيت
ّمع ّالمتعاقد ّالبناء،ّصاحبّالمشركعّبحيثّيقـك ّمقاكلة ّمحؿ ّبنفسو ّالعمؿ ّبذلؾّفتنشأّبإنجاز ّالمقاكلة

ّىذاّاألالعمؿّّكّبصكرةّمباشرةّبيفّربّ  عمىّّاؽفاالتذلؾّبعدّ،ّّكتشييدهخيرّبإنجازهّّكالمقاكؿّعمىّأفّيقـك
ّالتّ ّكّتحديدّمكضكعّاألعماؿّالبناء كذاّاألجرّ،ّّكصّلذلؾمفّالمخصّ الزّ ّكّالمقاكؿّإلىشييدّالمرادّإسنادىا

ّالمقابؿّلتمؾّاألعماؿ.

                                                            
1-D )Gabriela( ,contrat d’entreprise ,j.c.p. 2002, fascicule 40, n°52.p15. 

ّعرّ 1710ّعّالفرنسيّكمفّخبلؿّالمادةذلؾّألفّالمشرّ - ّمفّؽ.ـ.ؼ، إجارةّّالمعنىّالذمّيفيدّعمىّباالعتمادؼّالمقاكلة
ّيمي:ّكالتيّتنصّعمىّماّأمّالقياـّبإنجازّأعماؿّماديةّأكّذىنيةّمقابؿّأجر،ّاألعماؿ

« Ilya trois espèces principales de louage et d’industrie ; 
-Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un. 
-Celui des voitures, tant par terre que par eau, qui se chargent de transporter des personnes 
ou des marchandises. 
-Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis 
ou marchés ». 

ّاألكلى،ّإبراىيـعدنافّ-2 ّالطبعة ّفيّالمقاكلة،الككالة،الكفالة، ّالمسماة ّ،عماف .سرحاف،العقكد ّكالتكزيع ّلمنشر ّالثقافة ّمكتبة
 1996األردف،
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ّّكّفيّبعضّاألحيافوّقدّيحصؿّغيرّأنّ  ّيككفّما بّمنوّإنجازّأعماؿّ،ّيتطمّ بوّالمقاكؿّلتـزاعندما

لىّخبراتّعديدةّكفيّمجاالتّمختمفة،ّكجيكدّالّيستطيعّيّيحتاجّمفّخبللياّإكعة،ّكّالتّ دةّكّمتنّ متعدّ 
ّىذاّاألخيرّبّاؽفاالتإلىّّيمتجئأفّّ،القياـّبياّلكحده إنجازّماّمعّمقاكؿّأخرّفيّمجاؿّالبناء،عمىّأفّيقـك

ّصاحبّالمشركع( ّمع ّ)المتعاقد ّاألصمي ّمفّطرؼّالمقاكؿ ّإليو ّمعيّ ّكبكؿّ ّ،عيد ّبعمؿ مفّّفاستقبللية
ّبإنّأكّبياّالمقاكؿّالتـزيّعماؿّالتّ األ أكّ"المقاولة من الباطن"رّعنوّىكّماّيعبّ ّكّ،العمؿّجازّكؿّ أفّيقـك
عمىّإذّّك. إلبراـّالمقاكلةّتستعمؿّكصكرةيّقدّالتّ ّك(،Contrat de sous-traitanceّ)المقاولة الفرعية""

قةّاألصميةّبيفّ،ّإلىّجانبّالعبلالعمؿّكالمقاكؿّالفرعيّجديدةّكالقائمةّبيفّربّ إثرىاّتنشأّعبلقةّقانكنيةّ

ادرةّمفّالمقاكؿّالصّ ّ.ّكمفّخبلؿّذلؾّقدّيسأؿّالمقاكؿّاألصميّعفّاألخطاءالعمؿّالمقاكؿّاألصميّكربّ 
ّّك ّالباطف ّالمادّ ذلؾّعمبلّبأحكمف ّاـ ّأفّ (1)مفّؽ.ـ.ج564ة ّغير ّتمؾّمسؤكليّ. ّالمقاكؿّاألصميّعف ة

ؿّبؿّتكجيوّاألكّ المقاكؿّالفرعيّالّيخضعّلرقابةّّكّ،ّليستّمسؤكليةّمتبكعّعفّأعماؿّتابعو،ّألفّ األخطاء
ّ.عنوّيعمؿّمستقبلّ 

عّجّكيستطيعّالرّ مناّألعماؿّالمقاكؿّمفّالباطف،ّّكضاّباعتبارهفالقضاءّيجعؿّالمقاكؿّاألصميّمسؤكالّ
ّ ّالباطف، ّمف ّالمقاكؿ ّعمى ّذلؾ ّالبعد ّعمى ّبينيماتأسيسا ّالمبـر ّالمسؤكليةّّ-عقد ّفي ّالعامة ّالقكاعد أم

ّاعدّالعامةوّككفقاّلمقّكتبعاّلذلؾّفإنّ (.ّك2مافّالعشرم)الّيستفيدّمفّالضّ ّ)أمّالمقاكؿّاألصمي(فيكّ-العقدية
فوّبيا،ّمعّيّكمّ كؿّاألصميّاألعماؿّالتّ ـّالمقادّأفّيتسمّ ،ّبمجرّ مافالمقاكؿّمفّالباطفّبالضّ ّلتزاـايتنييّ

ؿّمفّالباطفّمسؤكالّاّبياّمفّعيكب.فإذاّبدتّتمؾّالعيكبّالّيككفّالمقاّكالكشؼّعمّ نوّمفّفحصياّّكتمكّ 
ّيثكرّالت ساؤؿّحكؿّمسألةّخضكعّالمقاكؿّالفرعيّاليبالتّ يّيقضيّبياّعرؼّالحرفة،ّّكةّالتّ مدّ البالقدرّّكّإالّ 

المقاكؿّمفّالباطفّالّيتعاقدّّمافّإذاّظيرّالعيبّخبلؿّعشرّسنكات.تطبيقاّلذلؾّفإفّ ممزماّبالضّ ّالّيككف
ّـ ّكّ،ةّالبناءمّيشارؾّبدكرّمعيفّفيّعمميّ الذّ صمي،ّّكمباشرةّمعّصاحبّالمشركعّاأل وّالّيخضعّفإنّ ّمفّث

ّ،ّفبلّيبقىّلربّالعمؿّإالّ ةبعقدّمقاكلّارتباطوّمعوّؼّشرطذلؾّلتخمّ ،ّّكلممسؤكليةّالعشريةّفيّعبلقاتوّمعو

ّتقصيرية.جكعّعمىّالمقاكؿّالفرعيّبمقتضىّقكاعدّالمسؤكليةّالّ الرّ 

خمةّفيّمجاؿّلعممياتّالضّ ،ّيعتمدهّالكثيرّمفّالمقاكليفّلتنفيذّاجكءّإلىّالمقاكلةّالفرعيةصبحّالمّ كقدّأ

ّّكشييدّكّالمعقّ البناءّكالتّ  ،ّ ّكّذلؾّبالنّ حتّ دة ّىّالبسيطةّمنيا ّلؤلطراؼّمفّمزايا)تكفّ ظرّلما ّـ ّكّ.(3ره ّمفّث

ّلممقاكليتكجّ  ّالقانكنية ّبعضّالجكانب ّدراسة ّعمينا ّالفرعية،ب ّحيثّة ّمف ّالقانكنية ّماىيتيا ّإلى كالتطر ؽ

                                                            
 .139.ّص2008العمؿّكّعقدّالمقاكلة،ّدارّاليكمة،ّالجزائر،ّسنةّفرقةّبيفّعقدبجاكمّالمدني،ّالتّ ّ-1

ّ.139بجاكمّالمدني،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
3- D )Gabriela( ,op-cit,p16. 



 

 

11 

يّتثيرّبعضّالتّ طبيعتياّالقانكنيةّّكّتعريفياّكّكذاّتمييزىاّعفّالحاالتّاألخرلّالمشابيةّليا،ّباإلضافةّإلى
ّّاستقبلليتيااإلشكاالتّبخصكصّ ّككذا ّاألصمي، ّلمعقد ّتبعيتيا ّاألصميّّكّأك ّعمىّالعقد ّليةمسؤّكتأثيرىا

،ّكذلؾّلمعرفةّ(1)مافّالعشرمّمفّعدمويرّإلىّالضّ مدلّخضكعّىذاّاألخالمقاكؿّاألصميّعفّالفرعي،ّّك
ّساؤؿّعفّمدلّتطبيؽّىذهّاألحكاـّعمىّمقاكلةّالبناءّباعتبارهّأحدّصكرّالمقاكلةّبشكؿّعاـ؟.التّ ّك

إنشاءّمقاكلةّالبناءّّ،ؿنتناكؿّمفّخبلؿّالمبحثّاألكّ بحيثّّ،ـّىذاّالفصؿّإلىّمبحثيفتبعاّلذلؾّسنقسّ ّك
كالمستكحاةّأساساّة،ّالعامّ ّمّمفّخبللوّندرسّأركافّىذاّالعقدالذّ العمؿّكّالمقاكؿ،ّّكّرةّبيفّربّ بطريقةّمباش

ككذاّالش كميةّّتو،ركطّصحّ شحيثّشركطّانعقادهّّكراضيّمفّالتّ ّمفّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّكالت يّتتجم ىّفي
ّفيّعقدّمقاكلةّالبناء.

ّإلىّمحؿّ ّ ّّكّإضافة ّمزدكجّنظراّمّيعدّ لذّ االعقد ّطابع ّمّذك ّعمىّعنصرمّلتركيبتو فّحيثّاحتكائو
رّفيّكاألجّأكّاإلنجازّالعمؿ ر،ّأم اّعفّسببّلكجكءّطرفيّالمقاكلةّإلىّإبراميا،ّفإن وّيخضعّإلىّماىكّمقر 

ّعميوّالمشر عّالجزائرمّمفّخبلؿّنصّ الن ظريةّالعامةّلبللتزاـّمفّحيثّالكجكدّكّالمشركعيةّككفقاّلماّنص 
:"إذا كان التزام المتم ـّعمىّماّيميمفّؽ.ـ.جّالمعد ؿّّك97ّةّالمادّ ّتنص ّّمفّؽ.ـ.ج،ّإذ98ّ-97المادتيف

ّّأم االعاّمة كان العقد باطبل". المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف لمّنظام العام أو لآلداب  تنص 
"كّل التزام مفترض أن لو سببا مشروعا، ما لم يقم الّدليل يمي:ّمفّذاتّالقانكفّعمىّما98/01ّالمادةّ

رةّفيّالقكاعدّالعام ةّلمت عاقدتمؾّاألحكاـّالمتعم قةّبالس ببّّكلذلؾّفنكتفيّبعمى غير ذلك"،   .المقر 

ّـّ ّ المقاكلةّالفرعية،ّباعتبارىاّطريقاّبّالمحيطةّجكانبالانيّإلىّدراسةّبعضّؽّفيّالمبحثّالثّ نتطرّ ث
كذاّمدلّخضكعّالمقاكؿّالفرعيّألحكاـّثارّقانكنيةّّكآبوّمفّلماّقدّترتّ ،ّّكيرّمباشرّإلنشاءّمقاكلةّالبناءغ

راتّذلؾّحسبّالحاالتّمفّعدمو،ّكّأسبابّمافّالعشرمالضّ  ّ.ّّكمبر 

 :لبناء بطريقة مباشرةإنشاء مقاولة ا-لالمبحث األوّ 

ّالمناطّالطّ ّتعدّ  ّالطريقة ّأفّيتّ البناءّمقاكلةبيعيّكّالعادمّإلنشاءّىذه ّكّمعناىا العمؿّمعّّفؽّربّ ،

فاكضّعمىّعناصرّيقكمافّبالتّ ّحيثّ،براموّمفّطرفيمائيسيةّلمعقدّالمرادّإالمقاكؿّعمىّكضعّالخطكطّالرّ 
ّبكؿّ  ّعمىّّالمقاكلة ّكّذلؾّحرصا ّالمعماريةاستقبللية ّمشاريعو ّمصالحيما.فربّالعمؿّيسعىّإلىّتجسيد

                                                            

1
- F) Madern ّ( , le nouveau régime de la responsabilité décennale, éd, Montchrestien .Paris, 
1996, p58. 
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ّاستعماالتيا ّك ّأمّ بمختمؼّأنماطيا ّالرّ ، ّفيدفو ّالمقاكؿ ّتمقّ ا ّىك ّالمقاكلة، ّإبراـ ّكراء ّأكّئيسيّمف ّالبدؿ ي

ّالعمؿ.ّموّلربّ األجرّنظيرّماّقدّ 

مفّؽ.ـ.ج549ّّمادةّمفّخبلؿّالّعّالجزائرمعميوّالمشرّ ّالمقاكلةّنص ّّمفيـكّحيثّذكرناّسابقاّبأفّ 
لدهّمفّالتزاماتّمتبادلة، يد أحد طرفيو بمقتضاه أن يضع :عقد يتعّ ماّيميّّجاءّفييايّالتّ ّكاستناداّلماّتك 

ظريةّالعامةّلمعقدّياّتخضعّلمنّ أنّ ّاليّفبلّشؾّ كبالتّ ّر".خرف اآلد بو الطّ ي عمبل لقاء بدل يتعيّ شيئا أو يؤدّ 
إلبراـّمفّكيفيةّا،ّّكةكجوّالخصكصّمفّحيثّاألركافّالعقدّالعامّ عمىّّكّقةّبيا،مفّحيثّاألحكاـّالمتعمّ 

ّركفّمنياّركطشّ الببّّكالسّ راضيّكالمحؿّّكحيثّالتّ  مقاكلةّالبناءّىيّأحدّصكرّّبماّأفّ ّك.المخص صةّلكؿ 
ّفإنّ 1المقاكلة) ّبذلؾّكؿّ (، ّتستمـز ّيتطمّ ّيا مفّشركطّكأركافّعمىّغرارّالت راضيّّعقدّبشكؿّعاـّبوّأمّ ما

ّالعبلقةّالع.فحتّ ضائية(كالمحؿّكالس ببّكالش كمية)باستثناءّالعقكدّالرّ  قديةّبيفّمقاكؿّالبناءّمفّجيةّىّتنشأ
ّصحيحاّك ّالعقد ّىذا ّيككف ّأف ّيجب ّأخرل، ّجية ّمف ّالعمؿ ّالعامّ ّصاحب ّأركانو ّأحد ّيختؿ ّلـ ةّأم
 .اّيجعموّعرضةّلئلبطاؿفّمشكباّبعيبّمفّعيكبّاإلرادةّممّ رفيأكّأفّيككفّرضىّأحدّالطّ ّاألساسيةّك

،ّكالمتمث ؿّالعقدّراضيّفييّتنحصرّفيّضركرةّكجكدّالتّ كالتّ ّ،دّلناّأركافّعقدّمقاكلةّالبناءبذلؾّتتحدّ ّك
ّ ّخبلؿ ّمف ّلرضاىما ّالعقد ّطرفا ّتبادؿ ّبنكد،ّاالتفاؽفي ّمختمؼ ّالذّ ّكّعمى ّتنصبّ المحؿ ّعميوّم

ّيتمثّ باالزدكاجيةّؼّالمقاكلة،كالذ مّيت ص ّالبناءؿّفيّلككنو ّفيّأرضّّيتّ الّأعماؿ ّالمقاكؿّبتجسيدىا يمتـز

                                                            

ّر,ّكاعتب( contrat d’entreprise)بعبارة-مقاكلةعفّالّرعبّ F(Maderne)الفرنسيّبزعامةّجانباّمفّالفقوّإلىّأفّ ّنشيرّ-1
ّكاحد،ّإذّأفّ ّأفّ  ؽّبيفّترجمةّلمثانية.ّفالمؤسسةّىيّتنظيـّمستقؿّيجمعّكينسّ ّاألكلىّماّىيّإالّ ّالمقاكلةّكّالمؤسسةّمفيـك

ّ ّإلى ّكييدؼ ّكالبشرية ّكالمالية ّالمادية ّالسّ العكامؿ ّـ تزكيد ّت ّكقد ّالخدمات. ّك ّبالمنتجات ّبالمقاكلةّّكؽ ّالمؤسسة تعريؼ
جاريةّكذلؾّبأنيا:"المباشرةّالمينيةّلئلعماؿّالتّ ّيةّ".ّكمةّدائمةّأسستّعمىّمنشأةّمادّ يا:"استعماؿّكسائؿّاإلنتاجّفيّمنظّ بأنّ 

ّمسبؽ". ّتنظيـ ّعمى ّالتّ ّأنظرالمرتكزة ّالقانكف ّفي ّالكامؿ ّصالح، ّزراكم ّالتّ جفرحة ّالتجارية، ّاألعماؿ ّالجزائرم، ّاجرارم
ّ.75ص2003ّّاني،ّابفّخمدكفّشرّالثّ جارية،ّالنّ نشطةّالتّ الحرفي،ّاأل

ّالمشرّ أمّ - ّاعتبرّالمؤسّ ا ّسةّفيّالمادّ عّالجزائرمّفقد 03ّّة 2003ّجكاف14ّّخّفيّالمؤرّ 03ّ-03مفّاألمرّرقـ01ّّفقرة
،ّجر2008ّجكاف25ّخّفيّكالمؤرّ 12ّ-08ـّبمكجبّالقانكفّرقـّكالمتمّ ؿّكالمعدّ 25ّ،ّص43ؽّبالمنافسة،ّجّرّعّكالمتعمّ 

شخصّطبيعيّّسةّىيّكؿّ يا:ّ"المؤسّ ،ّبأنّ 46،ّجّر،ع2010أكت15ّّخّفيّالمؤرّ 05ّ-10،ّككذاّالقانكف2008ّ،سنة36ّع
مفّالفقوّأيضاّإلىّؿّجانبّاّكانتّطبيعتوّيمارسّبصفةّدائمةّنشاطاتّاإلنتاجّكالتكزيعّكالخدمات".ّلذلؾّتكصّ أكّمعنكمّأيّ 

الّيتطابؽّمعّّ-منو02ّةكبالضبطّفيّالمادّ –ّؽ.ت.جعّالجزائرمّفيّمصطمحّالمقاكلةّالمستعافّمفّطرؼّالمشرّ ّاعتبار
ّلياّكىكّكممةّعّالفرنسيّكالذّ المصطمحّالمستعمؿّمفّطرؼّالمشرّ  ككافّمفّاألجدرّعمىّ-Enterprise –مّيعدّمصدرا

ىذاّاألخيرّيغمبّعميوّّوّاألحسفّتعبيراّمفّمصطمحّالمقاكلةّكعمؿّتجارم،ّإذّأفّ نّ أل-المشركع-عناّاستعماؿّمصطمحّمشرّ 
ّالمدنيّالمحضّالطّ  ّ–ابع ّألفّ 570ّ-549المكاد ّالتّ ّمنو. ّمفّالتّ المقاكلة ّمعينا ّقدرا ّتستمـز طيطّلمباشرةّنسيؽّكالتخّ جارية

أمّ-ذافّيضفيافّعمييامّ كالمضاربةّكالّاالحتراؼرمّيةّكالبشرية،ّإضافةّإلىّعنصبتكظيؼّالعناصرّالمادّ ّاالقتصاديةالمياـّ
ّ.69ابؽ،ّّصّالمرجعّالسّ فرحةّزراكمّصالح،ّّجارمّالمحض.ابعّالتّ الطّ -المقاكلة
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ّبّالكاقعّبعدّأفّكانتّمجمكعةّرسكماتّكأشكاؿّىندسية أكّبدؿّّاألجركذلؾّ،ّّكياّالميندسّالمعمارميقـك
إلىّإبراـّالمقاكلةّّالد افع،ّكالذ مّيعرؼّبأن وّالباعثّّكببركفّالسّ ّ،ّككذالوّمّيدفعوّربّالعمؿالذّ ّالمقاكلة

ّ.(1)مفّخبلؿّني ةّكؿ ّطرؼّفيّالعقدّمفّكراءّاإلبراـ

ّإلىّذلؾّفإفّ  ّكمعنىّذلؾّأنّ ّإضافة ّرضائي، ّعقد ّىك ّالبناء ّمقاكلة ّالّيشترطّعقد شكؿّّالنعقادهو
ّخاص ّتراضيّالطّ ، ّبمجرد ّينعقد ّاألجرلككنو ّككذا المكازمّّرفيفّعمىّالمحؿّمفّحيثّاإلنجازّككيفيتو
ّالنعقادىاإلثباتّالمقاكلةّكليسّّالكتابةّليستّضركريةّإالّ ّو،ّأفّ يستخمصّمفّخبلؿّذلؾّكمّ ّقدّكمالذلؾ.ّ

المكاصفات،ّفميسّذلؾّضركرياّإلبراميا.ّكلكفّةّإجراءّمقايسةّلتحديدّاألسعارّّكىّكلكّسبؽّإبراـّالمقاكلحتّ 

ّشكميّ  ّالبناءّعقدا ّالمقاكلة ّيمنعّمفّأفّيككفّعقد ّليسّىناؾّما ّإذا قانكنيّخاصّالكتابةّّاشترطّنص ّا،
ّات فّلكجكده ّفيّقالبّشكمي.أك ّعمىّإفراغو ّالصّ ّكؽّطرفاه ّإلىّأفّ فيّىذا ّنشير ّقدّالمشرّ ّدد ّالفرنسي، ع
ّالمقاكلةّالبناءّكتابةّاالستثناءعمىّسبيؿّرطّفيّبعضّالحاالتّّكاشت الّ ّأفّتبـر ذلؾّاعتبرّالعقدّباطبل،ّّكّكا 

ّيتعمّ  ّالعقد،دّبياناتّاإللزاميةّيتكجّ حدّ الفرديةّّككدّبناءّالمساكفّؽّبعقفيما ّلماّّكّبّذكرىاّفيّىذا ذلؾّكفقا

منياّّك-شريعاتّأغمبّالتّ ّ.فيّحيفّأفّ (2)مفّقانكفّالبناءّكالمساكفّالفرنسي01ّفقرة131ّّةّكردّفيّالمادّ 

ّالجزائرمالمشرّ  ّ-ع ّيشتّرّ ّالرّ لـ ّتمؾ ّفيط ّكالمنشّسمية ّالمباني ّممّ آمجاؿ ّالمعمارية ّت ّيتعيف معوّا

(،ّالسيماّإذاّات فؽّطرفيياّعمىّإعطائيا3ّ)فقطّثباتفيّعقدّمقاكلةّالبناءّىدفياّاإلّكميةّالشّ ّاستخبلصّأفّ 
ّك ّالمالية ّلقيمتيا ّنظرا ّشكميا ّيطالبّالمتعاقدافّّاالقتصاديةّطابعا ّقد ّلذلؾ ّالعق ارية، ّالمشاريع كضخامة

ّثباتّكّإضفاءّالحماية.أحياناّبالش كميةّلككنياّالكسيمةّالقانكنيةّالكحيدةّلئل

ّيتّ  ّذلؾ ّأفّ كمفّخبلؿ ّلنا ّالتّ ّضح ّالمراد ّالمبحثالعناصر ّىذا ّفي ّأحكاميا ّفي ّالترّ ّعمؽ ضيّاىي
كالش ركطّالقانكنيةّّمفّحيثّكيفيةّكجكدىـّكأشكالوّباإلضافةّإلىّالمحؿ،ّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّلش كميةكا

ّفيو ّالتكف ر ّالكاجبة ّىذا ّفي ّخصكصياتيما ّإلى ّإضافة ّالبدّ العقد.فحتّ ، ّالمقاكلة ّعقد ّينعقد ّتكافرّّى مف

ّّكالتّ  ّالراضيّلدلّطرفيو، ،ّمعّاإلشارةّخرل)صاحبّالمشركع(العمؿّمفّجيةّأّربّ مقاكؿّمفّجيةّّكىما

ّإرادتيفّمتطابقتيفّّكّيراضالتّ ّإلىّأفّ  ّكجكد ّيعبّ ىيستمـز ّما ّباإليجابّّكك ّقانكنا ّعنو يجبّأفّّكّالقبكؿ.ر

                                                            

عدمّ،ّالكاضحّفيّشرحّالقانكفّمحمدّصبرمّالسّ أنظرّبخصكصّأحكاـّالس ببّفيّالن ظريةّالعامةّلبللتزاـّبكجوّعاـ،ّ-1
،ّالعقدّكّاإلرادةّالمنفردة،ّدراسةّمقارنةّفيّالقكانيفّالعربية،ّدارّاليدل،ّّااللتزاـمصادرّّلبللتزاماتةّظريةّالعامّ المدني،ّالنّ 

ّ.ّكّماّيمييا216ّ،ّص2004طبعة
ادرّسنةّ-2 ّالن فاذّسنة1996ّقانكفّالبناءّكّالس كفّالفرنسي،ّالص  ّ.1997،ّكّالذ مّدخؿّحيز 
3

ّ.34،ّص1997،ّسنةّالجزائرّلدكيرة،انة،ّالكاىّ،مطبعةّألكلىّعةبالط،ّلمعقدّةالعامّ ّظريةفيبللي،االلتزامات،النّ ّعميّ-
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األشكاؿّفيّأرضّالكاقعّّصاميـّّكتجسيدّمختمؼّالتّ ّؿّفيالمتمثّ نجازهّّكالمرادّإّراضيّعمىّالعمؿالتّ ّينصبّ 
 خرل.أشييدّأكّالبناءّمفّجيةّككذاّاألجرّمفّجيةّماؿّالتّ مفّخبلؿّأع

 :في عقد مقاولة البناء والشكمية راضيالتّ  -لالمطمب األوّ 

كقدّخصّإلىّإحداثّأثارّقانكنية.ّوّاتجاهّإرادةّالشّ يعرؼّبأنّ راضيّركفّأساسيّفيّالعقكد،ّّكالتّ ّيعتبر
ّبمكجب ّتناكلو ّإذ ّالعقد، ّلنشأة ّسببا ّالمشر ع ّالمادّ أّاعتبره ّحكاـ ّؽ.ـ.ج59ّة ّّكمف ّتنص ّالتّ ، ّماّّي عمى

بالت اليّ.صوص القانونية"عبير عن إرادتيما دون اإلخبلل بالنّ العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التّ  :"يتمّ يمي

المقاكؿّمؿّمفّجيةّّكالعّىماّربّ رفيف،ّّكـّمفّخبلؿّتكافرّرضيّالطّ مقاكلةّالبناءّتبّرّكمم اّالشؾّفيوّأفّ 
ّكجكدّإرادتيفّمتطابقتيفّكىكّماّيعرؼّباإليجابّّكمّالذّ ّك،مفّجيةّأخرل ّ(.1)القبكؿّمفّطرفيّالعقديستمـز

مؿّفيّإضافةّإلىّذلؾ،ّفقدّتتجس دّالمقاكلةّمفّخبلؿّأساليبّعديدةّتختمؼّباختبلؼّرغبةّربّالع
بكجوّعاـ.ّفقدّيختارّّّاختيارّنمطّالت عاقدّمعّمقاكؿّالبناء،ّكّكذاّبحسبّأىميةّكحجـّالمقاكلةّاالقتصادم

ّالمباشر،لذلؾ ّأسمكبّالت راضي ّأك ّالمناقصة ّأك ّالمسابقة ّأساليبّالخاصّ ّطريؽ ّتكضيح ّنحاكؿ ّنعقادالة
ّالمقاكلة.

ّالش كمية) ّأف  2ّكما ّأك ّالث كب ّتمث ؿ ّكالت ي ّتعرؼّبأن ياّ( ّكالت ي ّتص رؼّقانكني ّألم  الم باسّالخارجي
ةّالعمؿّالقانكني. ّمجمكعةّاإلجراءاتّالكاجبةّاإلت باعّلصح 

ّبخصكصّمقاكلةّالبناء) ّالتطر ؽّإلييا ّيتكج بّعمينا ـ  كمفّث
ّمفّحيثّالمبدأ3ّ ّيبـر فّكافّالعقد (،ّكا 

ّاألمرّليسّكذلؾ عندماّيشترطّالقانكفّكّبصكرةّاستثنائيةّتكف رّّبمجر دّحصكؿّاالت فاؽّبيفّاإلرادتيف،ّفإف 
ّحمايةّ ّإضفاء ّقصد ّكبلىما ّأك ّبيا ّالمتعاقديف ّأحد ّيطالب ّقد ّأن و ّكما ّالر سمية. ّأشكاؿ ّمف ّشكؿ كؿ 

ّ ّاإلثباتّالمادمّأحيانا. ّتكفير ّك ّلذلؾّنتطرّ مصالحيما ّشركطّّإلىّؽتبعا ّـ ّانعقاددراسة ّث لىّإّالمقاكلة،
ّتيا.صحّ كسيمةّالكحيدةّالت يّتسمحّبإثباتّالت صرؼّالقانكنيّبالش كميةّلككنياّالّشركط

ّّ

                                                            
ّ.231محمدّصبرمّالس عدمّالمرجعّالس ابؽ،ّصّّ-1
ّاعتمادىاّمفّطرؼّاالجتيادّالقضائيّالجزائرمّبمناسبةّصدكرّالقرارّرقـّتعرؼّىذهّالحالةّبالش كميةّاال تفاقية-2 ـ  ،ّكّالت يّت

ّلممجمس25016ّ ّالمدنية ّغ ،ّ ّسنة 1987ّاألعمى، ّرقـ ّكذلؾّالقرار ّك ّبتاريخ25699ّّ. ادر نشرة1982ّّ-07-07الص 
ّ.171،ّص1982القضاة،ّعّالخاصّ

ّ.36عميّفيبللي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-3
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 الّتراضي في عقد مقاولة البناء:-لالفرع األوّ 

المقايساتّإلىّتصاميـّّكشييدهّمفّخبلؿّترجمةّالّ تراضيّعمىّإنجازّالبناءّّكىذاّالتّ ّيجبّأفّينصبّ 
ّالمقابؿّّكّكّأرضّالكاقعّمفّجانبّالمقاكؿ ّالمخصّ األجر ّبذلؾّكم و ّكنقصد عمىّماىيةّّاالت فاؽصّلذلؾ،

يشترطّكجكدّإيجابّكقبكؿّمفّالجانبيفّ،ّاضيوّلكجكدّالترّ كعميوّيستخمصّبأنّ .ةمقاكلةّالبناءّبصكرةّعامّ 
ّتطابقيماّإلنتاجّاآلثارّالقانكنية.ّك

ّتطابؽّاإليجابّيعدّ ّكّيّقدّتشكبياالخاليةّمفّكافةّالعيكبّالتّ ميمةّّكفةّإلىّاشتراطّاإلرادةّالسّ ضاباإل
ّ(.1حة)حيحتيفّشركطاّلمصّ كجكدّاإلرادتيفّالصّ ّ،ّبينماّيعدّ لبلنعقادكالقبكؿّشركطاّ

طبيعةّّاستناداّإلىّربّالعمؿّإلييا،ّبأساليبّعديدةّيمجأّالمقاكلةّبشكؿّعاـّالنعقادستعافّوّقدّيكماّأنّ 
ّّك ّتجسيده ّالمزمع ّطّربالنّ المشركع ّعمى ّيعتمد ّفقد ّكحجمو. ّأىميتو ّإلى ّالطّ يقظر ّكىي ّالممارسة، ريقةّة

ّّكالطّ  ّلمطّ بيعية ّالقانكنية ّالمراكز ّبحيثّتتساكلّفييا ّالبناء، ّمقاكلة ّلعقد ّالتّ العادية ّمفّخبلؿ فاكضّرفيف،
ّإلىّمبدأّسمطافّاإلرادةّيةّعمىّبنكدّالعقدحرّ ّالمطمؽّكبكؿّ  جكءّالمّ ّلصاحبّالمشركعّكماّيمكف.ّاستنادا

ّالمسابقة ّطريؽ ّإلى ّّكذلؾ، ّالمعمارمّاختيارّكّانتقاءقصد ّمشركعو ّعمى ّاألمرّقائـ ّتعم ؽ ّإذا ّالسيما ،
ّ.كّماّيعرؼّبطريقةّتقديـّالعطاءات،ّأجكءّإلىّأسمكبّالمناقصةكماّيمكنوّالمّ ّبالمشاريعّالض خمةّكالكبرل،

ّ:شروط االنعقاد-أّوال

ّتحقّ يجبّإلنعقا ّالبناء، ّمقاكلة 2ّالقبكؿ)ؽّاإليجابّّكد ّمفّحيثّاإلنجازّعمىّعناصّرّكتطابقيما(، ىا

المرادّّراضيّبيفّربّالعمؿّكالمقاكؿّعمىّماىيةّالعقد،ّمفّحيثّالعمؿالتّ ّكاألجرّالمستحؽّلذلؾ،ّإذّيتّـ 
ككيفيةّّمّيتقاضاهّمنواألجرّالذّ ّكّ،ؿّلحسابّربّالعمؿمّيؤديوّاألكّ ذّ الّكدةّلئلنجازّةّالمحدّ المدّ ّكّتقديمو

                                                            

ّلمحصكؿّعمىّشيادةتكفيؽّزيداني،التّ ّ-1 ّمذكرة ّالمدنيّالجزائرم، ّالقانكف ّأحكاـ ّعمىّضكء ّالمقاكلة ّالقانكنيّلعقد ّنظيـ
ّالسّ ارم،ّكمّ القانكف،ّفرعّالقانكفّالعقّ ّماجستيرّفي ّ.27ص2004ّباتنة،ّسنةّ،ياسية،ّجامعةّالحاجّلخضريةّالحقكؽّكالعمـك

راسةّكىكّفيّمكضكعّالدّ -عاقد،ّأكّآخريفّبقصدّالتّ )المكجب(خرآفّإلىّدـّبوّشخصّمعيّ مّيتقّ ىكّالعرضّالذّ ّاإليجاب-2
اليّإنشاءّلمحصكؿّعمىّقبكؿّىذاّالعرضّكبالتّ –جيةّمقاكؿّالبناءّاّقدّيككفّصادراّمفّجانبّصاحبّالمشركعّأكّمفّمّ إ

ّـ ّكبعبارةّأخرل،ّفإفّ ّالعقد ّبوّالعقدّإذاّتبلقىّمعوّالقبكؿ.ّاإليجابّىكّتعبيرّنيائيّعفّاإلرادةّيت
ّاليّفإفّ بالتّ لمكجب.ّـّبوّامّتقدّ مّكجوّإليوّاإليجابّبارتضائوّالعرضّالذّ عبيرّالباتّعفّإرادةّالطرؼّالذّ اّالقبكؿّفيكّالتّ أمّ -

ّيتأخّ  ّالثّ رّصدكرهّعفّصدكرّاإليجابّكيسمّ القبكؿّىكّالمكافقةّعمىّإنشاءّالعقد،ّبناءّعمىّاإليجاب،ّكغالبا انيةّىّاإلرادة
ّؽّبكجكديّسبؽّبيانياّفيماّيتعمّ ركطّالتّ رّفيوّالشّ ىّينعقدّبوّالعقدّأفّتتكفّ كاإليجابّىكّاإلرادةّاألكلى.ّكيشترطّفيّالقبكؿّحتّ 

ّ.123محم دّالس عدمّصبرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّعبيرّعنيا.جاىياّإلىّإحداثّأثرّقانكنيّكالتّ اإلرادةّكاتّ 
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ىذهّالعناصر)اإلنجازّكّاألجر(،ّىيّالمسائؿّالجكىريةّّأفّ ّيستخمصاليّبالتّ زمافّذلؾّأيضا.دفعوّكمكافّّك

ّ(.1)فاؽّعمييايّالّيمكفّتطابؽّاإليجابّكّالقبكؿّفيّالمقاكلةّدكفّاإلتّ كّالتّ 

لماّفقدّيككفّبشكؿّصريحّأكّضمنيّكفقاّّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّعبيرّعفّاإلرادةاّعفّطريقةّالتّ أمّ 

فظ أو الكتابة أو عبير عن اإلرادة يكون بالمّ :"التّ عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ّكّ،مفّؽ.ـ.ج60ّةّنتوّالمادّ تضمّ 
يجوز أن في داللتو عمى مقصود صاحبو، و  شكّ خاذ موقف ال يدع أيّ اإلشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتّ 

اإلشارةّّمعرفان عمى أن يكون صريحا".فق الطّ عبير عن اإلرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتّ يكون التّ 
ّالتراضي- فّكافّيصحّ ّكّ-إلىّأفّىذا ّأنّ ّا  ّفميسّذلؾّمعناه ّفيّالمقاكلة، بؿّّوّمفترضأفّيككفّضمنيا

ّ(.2عيوّعبءّإثباتو)عمىّمفّيدّ يجبّأفّيككفّمكجكداّّك

 ق اإليجاب و القبول:تحقّ  -1

ّالعبرةّبرضاّكبلّالمتعاقديفّكّليسّرضاّّ يقصدّالمشر عّالجزائرمّبالر ضى،ّتراضيّالمتعاقديفّ)أمّاف 
ّالقانكني) ّلمن ص ّالفرنسية ياغة ّالص  ّتؤك ده ّما ّىذا ّك ّفقط(، ّتراضيle consentementّأحدىما (أم

تقريرّرضىّربّالعمؿّّ(.كّيترجـّذلؾّمفّخبلؿّاإلرادةّالت يّتعد ّعنصراّجكىرياّفيّكجكدّك3المتعاقديف)
ّذلؾّمفّخبلؿّتبادؿّالط رفيفّالت عبيرّعفّ مفّجيةّكّالمقاكؿّّفيّمجاؿّالبناءاتّمفّجيةّأخرل،ّكّيتـ 

ّإرادتيماّمم اّيؤدمّإلىّكجكدّكّخمؽّاإلرادةّالمششتركة.

ّتحك ال ّفرضتيا ّعديدة ّتطك رات ّمفيكميا ّفي ّعرفت ّالت ي ّالجد ية ّباإلرادة ّإال  ّيعتد  ّال تّفالقانكف
ّمفّ ّصدرت ّمتى ّجد ية ّاإلرادة ّكتككف ّاإلرادة. ّىذه ّإظيار ّضركرة ّعمى ّكم يا ّاجمعت ّكقد المجتمعات،
شخصيةّقانكنيةّمؤى مة،ّكيعنيّذلؾّأفّيككفّصاحبياّمؤى بلّقانكناّمفّخبللوّتمت عوّبالش خصيةّالقانكنيةّ

األىميةّالقانكنيةّمفّجيةّكالت يّتعرؼّبصبلحيةّالش خصّالكتسابّالحقكؽّكّتحم ؿّالكاجبات،ّمفّجيةّكّ
ّطرؼّفيّالعقدّراغباّفيّ أخرلّكالت يّترغبّمفّكراءّذلؾّإحداثّآثارّقانكنية،ّكّمفادّذلؾّأفّيككفّكؿ 
ّاإلرادةّالجديةّىيّالت يّتسعىّإلىّتحم ؿّاإللتزاماتّنحكّإرادةّأخرلّأكّ االرتباطّبحالةّقانكنية،ّذلؾّالف 

ّصاحبياّبكاجباتّتنف ذّجبراّإفّاقتضىّاألمر. كؽحقكؽّعمييا،ّأكّالت نازؿّعفّحقاكتسابّ ّمكتسبة،ّفيمتـز

                                                            

يّتعرؼّعقدّالمقاكلةّبشكؿّمفّؽ.ـ.جّكالتّ 549ّةالمادّ ّ.ّكّقدّرأيناّأفّ 27ابؽّ،صّأحمدّعبدّالعاؿّأبكّقريف،المرجعّالسّ -1
ّةّفيّنظريةّالعقد.لمقكاعدّالعامّ عاـ،ّتذكرّىذهّالعناصرّصراحة،ّكيككفّذلؾّخاضعاّ

ّدارّؿاألكّ دّ،ّالمجمّ 07الحراسةّ،ّجّ-الكديعة-الككالة–نيكرمّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلةّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ-2
ّ.36ّّص1964ّاإلحياءّالعربي،ّسنة

ّلمن شر،ّ-3 ّ.67،ّص1985محمدّحسنيف،ّالكجيزّفيّنظريةّالحؽّبكجوّعاـ،ّمكفـك
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كتككفّاإلرادةّغيرّجد يةّإذاّكافّصاحبياّالّيرغبّفيّتحم ؿّالكاجبات،ّكماّىكّالحاؿّبالن سبةّإلرادةّّ
كرية) راضي،ّيشترطّّإيجابّكّقبكؿّالمتعاقدافّفيّالمقاكلةّباعتبارىماّعنصراّالتّ (.ف1اليازؿ،ّكّاإلرادةّالص 

بخصكصّشركطيماّوّّكنّ معّاإلشارةّإلىّأّمميفّلكؿّالعناصرّاألساسيةّلمعقدشاأفّيككناّجازميفّّكفييماّ

نتاجّّكّةّلمعقدّمفّحيثّاإللزاـظريةّالعامّ سةّفيّالنّ المكرّ  بيماّمفّّدّ ىّيعتكفرّحتّ ركطّالكاجبةّالتّ الشّ األثرّّكا 

العمؿّّ،ّبحيثّيجبّأفّتككفّإرادةّكؿّمفّربّ مقاكلةّالبناءّياّتنطبؽّأيضاّبخصكص،ّفإنّ احيةّالقانكنيةالنّ 

ّجادّ  ّّككالمقاكؿ ّالعقد.ة ّعمىإنشاء ّّكجازمة ّاإليجابّصادرا ّيككف ّأغ–قد ّاألحياففي ّجانبّربّّ-مب مف
ّّك ّيقترحّعمالذّ العمؿ، ّّكمّقد ّسكف، ّأك ّبناية ّتشييد ّإلمكاىّالمقاكؿ ّعرضو ّالتّ ذلؾّبعد ّقبكؿ ّمعّنية عاقد
ّىكّصاحبّالقبكؿّعدّ مّيالذّ ّكّ–المقاكؿّ ّالتّ أمّصاحبّالرّ ّ-عادة ّفيّقبكؿ ّأـّغبة ّمعّربّالعمؿ عاقد

ذلؾّالّيمنعّمفّتغييرّالمراكزّالقانكنيةّبحيثّيككفّصاحبّاإليجابّىكّالمقاكؿ،ّفيّحيثّّأفّ ّإالّ (.2ّ)ال

يّتعرؼّالعقدعمىّالتّ ،ّّكلبللتزاـّعمكماةّظريةّالعامّ حسبّالنّ ّالعقدّيففطّرعاقد.ربّالعمؿّىكّالقابؿّلمتّ ّأفّ 

ّبمكجبوّشخصّأكّعدّ و:ّ"ىكّاتّ أنّ  ةّأشخاصّنحكّشخصّأكّعدةّأشخاصّآخريفّبمنحّأكّفعؿّفاؽّيمتـز
ّ.(3)ىماّاإليجابّكالقبكؿياّتتجسدّفيّصكرتيف،ّّكنّ أكّعدـّفعؿّشيءّما"،ّفإ

 :طرفي االيجاب و القبول في مقاولة البناء-أ  

ّإلىّمكضكعّالدّ ّ جريدّعمىّطرفيالعقدمفّإلزالةّصفةّالتّ وّّكنّ مقاكلةّالبناء،ّفإؿّفيّالمتمثّ راسةّّكرجكعا
ىّىّيتسنّ ذلؾّحتّ ّكّمقاكؿّالبناءكىماّربّالعمؿّّكمفّخبلؿّالت عريؼّبيما،ّّؽّإلىّماىيتيماالتطرّ المناسبّ

ّالشّ  ّالمقاكلة ّنطاؽ ّمعرفة ّترتّ خصي،بالنّ إلينا ّلما ّظر ّمف ّّكآبو ّقانكنية ّـ التّ ثار ّسيت ّالحقاالتّ ّي ّإلييا ّطرؽ
ّ.بمكجبّالفصؿّالث انيّمفّالد راسة

 عن رب العمل)صاحب المشروع(:-1أ

ؽّعّلـّيتطرّ المشرّ ّ،يستخمصّأفّ -يّسبؽّذكرىاالتّ ّكّ–ّاظمةّلممقاكلةّفيّؽ.ـ.جصّاألحكاـّالنّ بتفحّ 
كلصالحوّمم اّّمّيؤدلّالعمؿّلحسابوخصّالذّ وّذلؾّالشّ اكتفىّبالقكؿّبأنّ ،ّّكإلىّتحديدّالمقصكدّبربّالعمؿ

ّبالكفاءّبأجرةّالمقاكلةّنظيرّاألعماؿّالمقد مةّإليوّمفّجانبّالمقاكؿ إال ّالمشر عّ.يجعمناّنستخمصّأن وّالممتـز
ّتطرّ ّالجزائريك ّّة،خاصّ ّالبناءّبصفةّعماؿقوّألبعد ّالت شريعيّرقـ كّالمتعم ؽ07ّّ-94مفّخبلؿّالمرسـك

                                                            
،1990ّ،ّأحكاـّااللتزاـ،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعية،ّطبعة02ّأحمدّحسفّقداده،ّشرحّالقانكفّالمدنيّالجزائرم،ّجخميؿّ-1

ّ.65ص
ّص-2 ّالس ابؽ، ّالمرجع ّحسنيف، 50ّمحمد ّفيبللي، ّعمي ّأيضا، ّمكفكـّااللتزامات.أنظر ّدار ّلمعقد، ّالعامة ّالن ظرية ،

ّ.98لمن شر،المرجعّالس ابؽ،ّص
ّ.124شر،ّص،ّمكفـّلمنّ 2013االلتزامات،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّطبعةعميّفيبللي،ّ-3



 

 

18 

ّؼّربّالعمؿعرّ وّتدارؾّالكضعّكعادّّكفإنّ ّندسّالمعمارم،باليندسةّالمعماريةّكّشركطّممارسةّمينةّالمي
ّيّتنص ّالتّ منو،07ّةّذلؾّبمكجبّالمادّ ّأطمؽّعميوّتسميةّصاحبّالمشركعفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّكّالذ م

شخص طبيعي أو معنوي  شريعي، كلّ يقصد بصاحب المشروع في مفيوم ىذا المرسوم التّ ":عمىّماّيمي
تكميف من ينجز أو يقوم بالبناء عمى قطعة أرضية يكون مالكيا، أو يكون حائزا ل بنفسو مسؤولية يتحمّ 

 . (1)شريع المعمول بيما "التّ نظيم و لمتّ  لحقوق البناء عمييا طبقا

د البناء أو ي يشيّ خص الذّ الشّ  "و:ؽّالفقوّإلىّتحديدّالمقصكدّبربّالعمؿ،ّكّعرفوّعمىّأنّ كماّتطرّ 
ظر عن ما إذا كانت ا أو معنويا، و بغض النّ الحقيقة لحسابو، سواء كان طبيعيّ ابت في يقام المنشأ الثّ 

 .(2)ة "ة أم عامّ طبيعتو القانونية، خاصّ 

ّـ  ّت خاذ القرار في قيام ي بيده سمطة اتّ عتباري الذّ بيعي أو اإلخص الطّ الشّ :" وتعريفوّعمىّأنّ ّكما
ّ(.3) المشروع، سواء لحسابو الخاص كمالك، أو لحساب اآلخرين "

ّـ ّك ّيت ّقد ّالتّ ّما ّأنّ شريعيةّكالفقييةعريفاتّالتّ استخبلصوّمفّخبلؿّىذه اتيةّفيّوّالّيمكفّاشتراطّالذّ ،

نّ ربّعمؿّّكّوىّنقكؿّبأنّ خص،ّحتّ إبراـّعقدّمقاكلةّالبناءّفيّالشّ  ّيكفيّلتمتّ ا  ّالصّ ما فةّأفّيككفّعوّبيذه
ّ ّباسمو ّأبـر ّقد ّالخاصالعقد ّلحسابو ّاتّ ىّعفّطريؽّككيؿّحتّ ّك ّالككالة ّأكانتّىذه ّسكاء ّأكّعنو، فاقية

ّ.(4)النظرّعفّماّإذاّكانتّصريحةّأـّضمنيةّقانكنيةّأكّقضائيةّكبغض ّ

ّمقاكلةّالبناءّ ّآداةّلتجسيدّالمشاريعّ-كماّسبقتّاإلشارةّإليوّسابقاّفيّمقد مةّالد راسة–كّطالماّأف  تعد 
ّالماد ة ّفيّإطارّالت رقيةّالعق ارية،ّطالماّأف  كّالذ مّيحد د04ّّ-11مفّاألمرّرقـ16ّّالمعمارية،ّفإن ياّقدّتبـر

ّ ّعمى ّالعق ارم ّالمرق ي ّألزمت ّقد ّالعق ارية، ّالت رقية ّنشاط ّتنظ ـ ّالت ي ّالمشاريعّّالستعانةاالقكاعد لتجسيد
ّيعنيّاعتبارّالمرق يّربّعمؿّتجاهّ ّمم ا ّبأن وّمقاكلة، ّبينيما ّالمبـر بخدماتّمقاكؿّعمىّأفّيكي ؼّالعقد
ّإليياّ ّالم جكء ـ  ّيت ّقد ّكما ّالعق ارية، ّالت رقية ّمجاؿ ّخارج ّالمقاكلة ّتبـر ّفقد ّمعو.فمذلؾ ّالمتعاقد المقاكؿ

                                                            

بحثّلنيؿّشيادةّماجستير،ّفرعّعقكدّكّمسؤكليةّجامعةّربّالعمؿّفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّّالتزاماتكّفاطمةّالزىراء،ّعكّ -1
ّ.23ّ،ّص2005ّّ-2004الجزائر،كميةّالحقكؽّبفّعكنكف

،2004ّلةّفيّضكءّالفقوّكّالقضاء،ّالط بعةّالث انيةّ،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندرية،ّمحمدّلبيبّشنب،ّشرحّأحكاـّالمقاّك-2
ّ.56ص

ماناتّةّبالميندسّالمعمارمّ،ّالمقاكؿّالبناء،ّشركطيا،ّنطاؽّتطبيقيا،ّالضّ زاؽّحسيفّياسيف،المسؤكليةّالخاصّ عبدّالرّ -3
ّ.88،ّص1987كميةّالحقكؽ،ّجامعةّأسيكطّّبعةّاألكلىالمستحدثةّفييا،ّدراسةّمقارنةّفيّالقانكفّالمدني،ّالطّ 

 .38صّ،ّالمرجعّالس ابؽ،07،جنيكرمّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ -4
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ّ ّالذ مّيمزمنا ّكّىكّاألمر ّبيفّربّبخصكصيا، ّك ّالعق ارية ّالت مييزّبيفّربّالعمؿّخارجّالت رقية بضركرة
ّالعمؿّالمرق يّالعق ارمّكفقاّلماّيمي:

  ّارية:رقية العقّ العمل خارج التّ  رب 

ّإطارىاّالقانكنيّكردّمفّخبلؿّّّ ّالمقاكلةّخارجّمجاؿّالت رقيةّالعق ارية،ّعمىّاعتبارّأف  األصؿّأفّتبـر
بطّفي1975ّ-09-26كالمؤر خّفي58ّّ-75القانكفّرقـّ ّكالمعد ؿّكالمتم ـّكبالض  ّكّالمتضم فّؽ.ـ.ج، ،
ّ ّمف 549ّّالمكاد ّالت رق569ّإلى ّلمجاؿ ّالن اظمة ّاألحكاـ ّصدكر ّقبؿ ّأم ّالجزائرممنو، ّفي ّالعق ارية ّية

ّالت شريعيّرقـّ ّبالذ كرّالمرسـك 04ّ-11كالمتعم ؽّبالت رقيةّالعق اريةّالممغىّبمكجبّاألمرّرقـ03ّ-93كنخص 
ّالس الؼّالذ كر.

ـ ّّ ّـ الذّ عيا،ّكماّقدّيككفّشخصاّمعنكيا،ّّكالعمؿّشخصاّطبيّقدّيككفّربّ كّمفّث رميـّالبناءّأكّالتّ ّمّيت
سكاءّاحتفظّبممكيتوّأكّباعوّأكّّكذلؾّقصدّاستعمالوّحسبّطبيعتو،ّىيكمةّلحسابو،ّّككّإعادةّأكّىيكمةّأ

تسميمياّإلىّلمقاكؿّبإنجازّاألشغاؿّّكمّيعنيّقياـّاالذّ ء،ّّكدّعقدّمقاكلةّالبناكرةّيتجسّ فكفقاّليذهّالصّ ّره.أجّ 
ّ.ستقبلليةاّصاحبّالمشركعّبكؿّ 

ّدكربالتّ  ّيقتصر ّكالت شييدّالي ّالبناء ّمجاؿ ّفي ّالقياـّالمقاكؿ ّاّعمى ّقصد ّالمبنى ستغبللوّبتشييد
ّإنجازّمقرّ ّك ّمعّمقاكؿّفيّمجاؿّالبناءّقصد ّتجارية ّتعاقدتّشركة ّلك ّكما ّاستعمالوّمفّطرؼّصاحبو

ّأك ّليا، ّسياحيّمعّّّاجتماعي ّمستثمر ّتعاقد ّأك ّلفائدتو، ّطبية ّعيادة ّبناء ّقصد ّمقاكؿ ّطبيبّمع تعاقد
مركبّأكّمنشأةّساحية،ّأكّإبراـّعقدّمقاكلةّقصدّبناءّمسجدّأكّغيرىاّمفّاألمثمةّّقصدّبناءّنزؿّأكّمقاكؿ

ّإنجازّمشركعّعقّ يّتتجسّ التّ  ّقصد ّالمقاكلة ّفييا ّكافّنكعود ّّكارمّميما ّالقانكنيّّكؿّ ، ذلؾّخارجّاإلطار
ّارية.رقيةّالعقّ لمتّ 

  ّاريي العقّ العمل المرقّ  رب:ّ

ّاألخيرّىكّالشّ ّعمؿ،ّعمىّأساسّأفّ ّذاتوّربّ ّارمّفيّحدّ يّالعقّ قدّيككفّالمرقّ  ّمّتتّـ خصّالذّ ىذا

ّالتصرّ  ّقصد ّلفائدتو ّالمشركع ّبناء ّاإليجار.األشغاؿ ّأك ّبالبيع ّفيو ّربّّكّؼ ّصفة ّإضفاء ّيؤكد ما

ّالمادّ ّيّالعقارم،ّىكّنص ّالعمؿ)صاحبّالمشركع(ّعمىّالمرقّ  يّالتّ (،ّّك1)04ّ-11مفّالقانكفّرقـ16ّّة

                                                            

جّر،ّعّكّالذ مّيحد دّالقكاعدّالت يّتنظ ـّنشاطّالت رقيةّالعق ارية،2011ّّّفيفرم25ّّخّفيّكّالمؤرّ 04ّ-11القانكفّرقـّ-1
ّسنة09ّ ّالت شريعيّرقـ2011ّ، ّالذ مّألغىّالمرسكـ ّك ّالمتعم ؽّبالم شاطّالعق ارم93-03، ّيمكفّاستخبلصوّمفّّ، ّكما .

ّالمرقّ المشرّ ّادة،ّأفّ خبلؿّىذهّالمّ  ّبكستةّإيمافعاقدّمعّمقاكؿّعمىّإنجازّالمشركعّالعقارمّالمعيكدّلو.ّيّالعقارمّبالتّ عّألـز
ّ.54،ّص2011الن ظاـّالقانكنيّّلمت رقيةّالعق ارية،ّدارّاليدل،ّطبعةّ
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 باالستعانة، ممزم اإليجارشخص طبيعي أو معنوي يبادر بمشروع عقاري معد لمبيع أو  :  "كلّ جاءّفييا
رفين بعقد مقاولة يبرم بعد س العبلقة بين الطّ تؤسّ ، و ل قانونا حسب أىمية المشروعبخدمات مقاول مؤىّ 

 عمير المطموبة".الحصول عمى عقود التّ 

ؿّفيّارمّيتدخّ يّالعقّ المرقّ ّكر،ّيستخمصّبأفّ الذّ ّلفتيفاالسكرتيفّاليّكّبعدّإجراءّمقارنةّبيفّالصّ بالتّ ّ

فيفّىذيفّاألخيريفّباعتبارىماّتصرّ ّكشييدّبصفةّصاحبّالمشركعّقصدّالبيعّأكّاإليجار،أعماؿّالبناءّكّالتّ 

ّالتامّ  ّالممكية ّفييما ّتشترط ّقانكنيف ّك ّبيما، ّالقياـ ّقصد ّقانكناّالعتبارىماة ّأثارىماّكّّصحيحيف إلنتاج
ّ.(1)القانكنية

ّمفّالنّ فالبيعّحتّ  ّلمشّ ىّيككفّصحيحا ّالقانكنيةّيجبّأفّيككفّالبائعّمالكا ّتنص ّّإذيءّالمبيعّ،احية
:"البيع عقد يمزم بمقتضاه البائع أن ينقل لممشتري عمىّماّيميّالمتمـ،المعد ؿّكّّمفّؽ.ـ.ج351ّالمادةّ

ؽّاألمرّإذاّتعمّ ّإالّ -سبةّلئليجاريءّبالنّ نفسّالشّ ّممكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي".
 .-باإليجارّمفّالباطف

مقاكلةّمحؿّّحسبّأىميةّالمشركعّبمكجبّعقدمعّمقاكؿّفيّمجاؿّالبناء،ّّكيّيتعاقدّالمرقّ ّغيرّأفّ 

بادر ي و معنويأشخص طبيعي  كلّ : " المرقيّالعقارمّىكّكّارية.رقيةّالعقّ راسة،ّكّذلؾّفيّإطارّالتّ الدّ 
ب أو تدعيم بنايات تتطمّ  ىيكمة إعادةأو ترميم أو إعادة تاىيل أو  عمميات بناء مشاريع جديدةإنجاز ب

ّ.(2")بكات قصد بيعيا أو تأجيرىا تأىيل الشّ و تييئة و دخبلت، أأحد ىذه التّ 

                                                                                                                                                                                             

ّالمشر عّالجزائرمّوغيرّأنّ = األمرّّ،ّأـّأفّ العق اريةّحّلناّماّإذاّكافّىذاّاإللزاـّفيّكافةّالمشاريعلـّيكضّ ّحسبّرأينا،ّفإف 
ّاليامّ  ّالمشاريع ّعمى ّفقط؟.يقتصر ّأفّ ّكة ّالضّ التّ ّحسبّرأينا ّالمشاريع ّفي ّيككف ّالمقاكؿ ّمع ّكالميمّ عاقد ّماّخمة ّكىذا ة،

ّبيفّالطرفيفّ،ّفإفّ ة.أمّ الكاردةّفيّالمادّ المشروع..ة حسب أىميّ ...يستشؼّمفّخبلؿّعبارة ّاّبخصكصّطبيعةّالعقدّالمبـر
ّؽّبالمقاكلة.األمرّيتعمّ 

ّ.55بكستةّإيماف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1
ّالتّ ل-2 عّالجزائرمّمفّمياـّعّالمشرّ الؼّالذكر.ّكّلقدّكسّ السّ 04ّ-11مفّاألمرّرقـ03ّّةعريؼّفيّنصّالمادّ قدّكردّىذا

ييئةّقةّبالبناءّكالتّ شاطاتّالمتعمّ إلىّمجمكعةّالنّ -باعتبارهّصاحبيا-شييدارمّ،ّبمكجبّّىذاّاألمرّمفّالبناءّكالتّ العقّ يّالمرقّ 
صةّلمبيعّأكّاإليجارّالييكمة،ّكّتدعيـّالبناياتّالمخصّ ّإعادةكّّالتأىيؿجديدّ،ّكّإعادةّرميـّكّالتّ العمرانيةّكّاإلصبلحّكّالتّ 
السكنيّأكّالتجارمّأكّّاالستعماؿالبنايات،ّأمّعممياتّاالنجازّكّالبناءّأكّالتشييدّذاتّّالستقباؿّبماّفيياّتييئةّاألرضيات

عمىّتمؾّاألعماؿّشرطّّالقائميفخصي،ّكلذلؾّاشترطّالقانكفّعمىّالشّ ّاالستعماؿةّلمبيعّأكّاإليجارّككذاّالحرفيّ،ّكالمعدّ 
ّالمّاالحتراؼ ّك ّالمالية ّكاإلمكانات ّالميارات، ّالضّ ادّ كامتبلؾ ّدغيسّأحمد، ّالتّ ية. ّفي ّاإلستيبلـّمانات ّبعد ّالعقارية، رقية

2012ّفبراير28ّك27ّّفاؽ،ّيكميّاريةّفيّالجزائر،ّالكاقعّكاآلرقيةّالعقّ ارم،ّالممتقىّالكطنيّحكؿّالتّ النيائيّلممشركعّالعقّ 
ّالسّ  ّ.17ّياسية،ّجامعةّقاصدمّمرباحّ،ّصكميةّالحقكؽّكّالعمـك
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ّعامّ يّالعقّ كقدّيككفّالمرقّ  ّىكّالحاؿارمّشخصا ّقدّيككفّسبةّلمكاليةّّكبالنّ ّا،ّكما شخصاّالبمدية،كما
كفيرّندكؽّالكطنيّلمتّ ككذاّالصّ ،ّ (O.P.G.I)ارمالتسييرّالعقّ رقيةّّكسبةّلديكافّالتّ الحاؿّبالنّ ّاكماّىكّخاص ّ
ّ.(A.A.D.L)تطكيرهّككالككالةّالكطنيةّلتحسيفّالسكفّ(C.N.E.P)حتياطكاإل

ّالتّ ّك ّالكبيرة ّالتّ بسببّالمشاكؿ ّقطاع ّالعقاّ يّعرفيا ّالمشرّ ةريرقية ّكضع ،ّ ّ-ع بمكجبّالقانكفّالسيما
ّفيماّالتّ ارمّّكيّالعقّ طّكّتحديدّمينةّالمرقّ ةّلضبشركطاّعدّ ّ-اريةرقيةّالعقّ ؽّبالتّ المتعمّ 11-04ّ يّنكجزىا
ّيمي:

 - ّّاجر:اكتسابوّلصفةّالت

ل لمقيام :"يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤىّ وعمىّأنّ 04ّ-11مفّالقانكف16ّّةّالمادّ ّإذّتنص ّ
 ارية".رقية العقّ نشاط التّ جارة بممارسة بأعمال التّ 

 - ّّالحصكؿّعمىّاعتماد:ارييفّّكيفّالعقّ سجيؿّفيّالجدكؿّالكطنيّلممرقّ الت

سجيؿّفيّاجرّلممارسةّىذهّالمينة،ّبؿّيجبّالحصكؿّعمىّاعتمادّكّالتّ إذّالّيكفيّاكتسابّصفةّالتّ 
ّلممرقّ  ّالكطني ّالعقّ الجدكؿ ّّكالشّ ّىذاّكّارييف،يف ّكجكبي ّتخمّ رط ّيؤدم ّتخمّ ؼّىذه ّإلى ؼّصفةّاإلجراءات
اّعفّارمّبكامؿّحقكقوّالمدنيةّ.أمّ يّالعقّ عّالمرقّ ؼّالحصكؿّعمىّاعتمادّعمىّتمتّ المرقيّالعقارمّكّيتكقّ 

أكّّاالعتمادنازؿّعفّارمّالتّ يّالعقّ تنظيمي،ّلكفّيمكفّلممرقّ ّدةّبمكجبّنص ّفييّمحدّ ّّاالعتمادإجراءاتّ
ّيؤدّ  ةّبالمرق يّباإلضافةّإلىّسميةأكّالتّ ّكؿرّفيّالشّ يتغيّمّكؿّ تحكيمو،ّكما ركةّخبلؿّعنكافّالشّ ّالخاص 

ّ(.1ّ)االعتمادنشاطوّإلىّبطبلفّ

 - ّّارمّمفّالمحترفيفّكّأفّتككفّلوّقدراتّمالية:يّالعقّ كجكبّأفّيككفّالمرق

تّعمىّيّنصّ التّ كرّّكالؼّالذّ السّ 04ّ-11لقانكفّرقـّمفّا12ّةّرطّالمنصكصّعميوّفيّالمادّ ىكّالشّ ّك
ة لمبيع أو اإليجار محترفون يمتمكون الميارات في ىذا ارية المعدّ :"يجب أن يبادر بالمشاريع العقّ يميماّ

يفّليستّمّالّمحالةّإلىّاستبعادّجميعّاألشخاصّالذّ رطّسيؤدّ كىذاّالشّ .ّ"المجال و القدرات المالية الكافية

                                                            

1-ّ ّباإلجراءاتّالشّ ّاالعتماديعتبرّىذا ّالقياـ ّالمينةّمعّمراعاة ّاإلداريةّكبمثابةّترخيصّلممارسة ّالمطمكبةّّكمية، الجبائية
ّالتّ  ّالصّ لمحصكؿّعمىّىذا ّكفيّىذا ّتنص ّرخيص. ّالمادّ ّدد ّيم-كرالؼّالذّ السّ ّ-04ّ-11مفّالقانكفّرقـ06ّة ّيعمىّما

ّّ:"تخضعّكؿّ  كّتدعيـّإلىّترخيصّإدارمّمسبؽ.ّأجديدّعمرانيّأكّإعادةّىيكمةّأكّتّتأىيؿعمميةّترميـّعقارمّأكّإعادة
ّالشّ  ّالتّ ّركعّفيّأمّ كيمنع ّعمى ّالحصكؿ ّدكف ّأعبله، ّالمذككرة ّمفّاألشغاؿ ّتحدّ أرخيصّاإلدارمّالمذككر ّكيفياتّعبله. د

ّالمادّ  ّعتطبيؽّىذه ّالشّ طريؽّالتّ ّفة ّكقدّصدرّبيذا ّالتّ أنظيـ." ّفّالمرسـك 2012ّفيفرم20خّفيّالمؤّر84ّ-12نفيذمّرقـ
منو.ّدغيسّأحمد،07ّّ-06خصيصّالمكادّارم،ّكعمىّكجوّالتّ يّالعقّ لممارسةّمينةّالمرقّ ّاالعتمادمّيحددّكيفياتّمنحّكالذّ 

ّ.21ابؽّصالمرجعّالسّ 
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ّمؤىّ  ّالتّ ليـ ّاألشخاصّالذّ بلتّفيّمجاؿ ّككذا ّالعقارية، ّبمشاريعّيفّليرقية ّلمقياـ ّالقدراتّالمالية ستّليـ
ّ(.1)ّرطجربةّأىميةّكضعّمثؿّىذاّالشّ دتّالتّ دّفيّالعقدّ،ّكقدّأكّ اليّإنياؤىاّفيّاألجؿّالمحدّ عقاريةّكبالتّ 

 -ّّبخدماتّمقاكؿ:ّاالستعانةكجكب

ّّرمّمعدّ شخصّطبيعيّأكّمعنكمّيبادرّبمشركعّعقاّ ّكؿّ ّإذّأفّ  ّبخدماتّباالستعانةلمبيع،ّفيكّممـز
ّبيفّالطّ ّك.ّىميةّالمشركعأؿّقانكناّحسبّمؤىّ مقاكؿّ رفيف،ّلغرضّإنجازّيككفّذلؾّبمكجبّعقدّمقاكلةّيبـر

إذّيوّأيضا،يضفيّصفةّصاحبّالمشركعّعمّارمّعفّالمقاكؿ،ّكيّالعقّ زّالمرقّ كّىذاّماّيميّ ّىذاّالمشركع
أكّاإلقرارّّمفّجانبّالمتعاقدّاآلخرّابؽلسّ رخيصّافيّحالةّالتّ ّعاقدّمعّنفسو،إالّ خصّالّيمكنوّالتّ الشّ ّأفّ 
16ّةبمكجبّالمادّ عّالجزائرمّّكوّكّإفّكافّالمشرّ أنّ ّ.غير(2)ةّلنظريةّالعقدحؽّعمبلّبأحكاـّالقكاعدّالعامّ البلّ 

ّبيفّالمرقّ الّصراحةّعمىّأفّ ّكر،ّقدّنص ّالؼّالذّ السّ 04ّ-11مفّالقانكفّرقـ المقاكؿّارمّّكيّالعقّ عقدّالمبـر
ـّتقريرهّمافّالعشرمّقدّتّ الضّ ّأفّ ربّعمؿّبالنسبةّإلىّالمقاكؿ،ّّّكّووّمقاكلة،ّفمعنىّذلؾّأنّ أنّ ؼّعمىّيكيّ 

ّلحمايتو.

مّبسّأكّالغمكضّالذّ ذلؾّالمّ ّمردّ احيةّالعممية،ّّكةّمفّالنّ كاالتّعدّ ارمّيطرحّإشيّالعقّ المرقّ ّفإفّ ّذلؾل
ّمفّالنّ  كّإفّكافّمقصدّّ،بشكؿّكاضحفّالمعمارمّمااحيةّالقانكينةّحكؿّمسألةّإخضاعوّألحكاـّالضّ يحـك

ماف وّيعتبرّربّعمؿّفيّالعبلقةّالعقديةّمعّالمقاكؿّبخصكصّالمشاريعّرغـّأنّ ّالمشر عّىكّإخضاعوّلمض 
ّالت حديدّحكؿّالبناءّكّالػت شييدكنظراّالرتباطّالمياـّالمنكطةّبالمرق يّالعق ارمّكّالمنصب ةّعمىّكجوّة.الميمّ 

ّلماّ ّكفقا ّالمجاكرة ّأمّاألشخاصّالمينية ميفّفيّتمؾّاألعماؿ، ّعفّباقيّالمتدخ  ّتمييزه ّيتكج بّعمينا فإن و
ّيمي:

 :تمييز المرّقي العقاري عن الميندس المعماري 

ّالت صامي ّبكضع ّإليو ّيعيد ّالذ م ّبأن و:"الميني ّالمعمارم ّالميندس ّّكيعرؼ ّكالر سـك ّإلقامالنّ ـ ةّماذج
ّبالت صميـّكّفن يّيشرؼّعمىّاّكّتزيينياّّكالمنشآتّكّصيانتي اإلشراؼّعمىّحسفّتنفيذىا،ّفيكّفنافّيقـك

ّحسفّتنفيذه".

ىناؾّمفّعر فوّعمىّأن و:"ّالش خصّالط بيعيّالمتمي زّبممكاتوّالذ ىنيةّكقدرتوّعمىّاإلبتكارّكاإلبداعّّك
ّ ّاألبعاد ّكتعييف ّكالمقايسات ّكالخرائط ّالر سكمات ّككضع ّالت صميـ ّككؿّ في ّكاالت جاىات ّكالن سب

                                                            

ّ.57بكستةّإيماف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص.ّ-1
ّالن فسّفيّالت شريع-2 ّمع ّالت عاقد ّعمىّمنع ّشرحّ، الجزائرمّأنظرّبخصكصّاالستثناءاتّالكاردة ّقداده، ّحسف خميؿّأحمد

 .65،ّص1990،ّطبعةّد.ـ.ج،ّأحكاـّااللتزاـ،02ّالقانكفّالمدنيّالجزائرم،ّج



 

 

23 

ذلؾّبماّيتناسبّكظركؼّالبيئةّكمقتضياتيا،ّكأفّتدخموّفيّعمميةّالبناءّيككفّبتكميؼّمفّالمالؾّأكّمفّّ
ّ(.1يمث موّقانكناّكلحسابو،ّكأن وّيجمعّبيفّصفةّالفن افّكالفن يّكيمارسّمينةّحر ةّغيرّتجارية")

ّالميندسّالمعمارمّيعتمدّدائما فيّعمموّعمىّمجيكدهّالذ ىني،ّأم اّبالنسبةّلممرق يّّلذلؾّيستخاصّبأف 
ّكّاـّالميندسّبكضعّالت صاميـّكّالرّ العق ارمّيمكفّأفّيككفّشخصاّطبيعياّأكّمعنكيا.ّباإلضافةّإلىّقي سـك

ّالمرقيّالعق ارم،ّفبلّيتدخ ؿّكالّيساىـّفيّتمؾّاألعماؿ،ّبؿّ ّأم ا الن ماذجّكّاإلشراؼّعمىّحسفّتنفيذىا،
ؿّفيّعمميةّّيشرؼّعمييا ّالميندسّالمعمارمّيتدخ  ّأف  ّمفّاختصاصّالميندسّالمعمارم.كما فقطّألن يا

ّالمرق يّالعق ارمّفيكّالذ مّيت خذّزماـّ ّلحسابو،ّأم ا البناءّكّالت شييدّبتكميؼّمفّالمالؾّأكّمفّيمث موّقانكنا
المبادرةّكّالعنايةّالر ئيسيةّإلنجازّإلنجازّالمشركع)

2.)ّ

ّالميندس المعمارمّيمارسّمينةّحر ةّغيرّتجارية،ّعمىّخبلؼّالمرق يّالعق ارمّالذ مّيعد ّتاجراّّكماّأف 
ّفيّالحاالتّاالستثنائيةّالمحد دةّعمىّسبيؿّالحصر،ّكىكّماّتضم نتوّالمادةّ ّالقانكفّإال  مف03/02ّّبنص 

ّالس الؼّالذ كر.04ّّ-11األمرّرقـّ

ّمينةّالميندسّالمعمارمّتتعارضّبصفةّخّ ّالكظائؼّالعمكميةّغيرّاالنتخابيةّكذلؾّإف  ةّمعّكؿ  اص 
ّفيّمصالحّالد كلةّأكّالجماعاتّالمحم يةّأكّالمؤسساتّالعمكميةّالمكم فةّباليندسةّالمعماريةّكّالت عمير،ّكما
فّ تتعارضّممارسةّنفسّالمينةّمعّممارسةّالمينةّكعامؿّأكّمقاكؿّأكّمتعامؿّفيّالت رقيةّالعق اريةّأكّممك 

ّتستعمؿّفيّالبناء)بمكادّأكّلّك ّ(.3اـز

 -:تمييز المرّقي العّقاري عن مقاول البناء 

ّبعمؿّمعي فّ ّأجرّمعي فّعمىّالقياـ ّالمالؾّلقاء ّباالت فاؽّمع ّالش خصّالذ مّيتعي د ّىك ّالبناء، مقاكؿ
يعيدّّمتعم ؽّبالبناءّأكّاإلنشاءات،ّكإقامتوّأكّتعديموّأكّترميموّأكّىدمو.ّكّيعرؼّأيضاّأن و:"الش خصّالذ م

إليوّتشييدّالمباني،ّأكّإقامةّالمنشآتّالث ابتةّاألخرلّبناءّعمىّماّيقد ـّإليوّمفّتصميمات،ّكّذلؾّبمقابؿّ
ّإشراؼّأكّإدارة ّزماـّأجرّكّدكفّأفّيخضعّفيّعمموّألم  ّالمقاكؿّفيّجميعّاألحكاؿّالّيت خذ ّأف  ".إال 
ّ ّأمّيتكل ى ّالت نفيذية، ّاألعماؿ ّيتكل ى ّكاف ّإف ّك ّفيّالمبادرة ّالمتعامؿ ّالذ مّاتخذ ّالماد مّلممشركع الت نفيذ

                                                            
ّ.54،ّص2011رية،ّدارّاليدل،ّسنةّارقيةّالعقّ تةّإيماف،ّالن ظاـّالقانكنيّلمتّ كسب-1
ّدكتكراه-2 ّرسالة ّفيّالجزائر، ّالقانكنيّلمس كؽّالعق ارية ّالن ظاـ ّلب اد، ّجامعةّّناصر ّالحقكؽ، ّكميو ّالقانكفّالعاـ، ّقسـ دكلو،

ّ.63،ّص2005-2004عنابة،ّ
3

ّالت شريعيّرقـ22ّ.ّأنظرّبخصكصّذلؾّالماد ة64ّنفسّالمرجع،ّصّناصرّلب اد،- المتعم ؽّبشركط07ّّ-94مفّالمرسـك
 اإلنتاجّالمعمارمّكّممارسةّمينةّالميندسّالمعمارم،ّالمعد ؿّكّالمتم ـ.
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ّككفّالش خصّمقاكال،ّالّيمنعّأفّ الت رقيةّالعقاريةّزماـّالمبادرةّكّالعنايةّالبل زمةّإلنجازه.معّاإلشارةّإلىّأف 
يككفّمرق ياّعق اريا،ّكّىكّيسم ىّبالمتعامؿّالمقاكؿ)

1.)ّ

ّقيؿّعفّالمرق يّالعق ارمّ ّمم ا ّالمتدخّ تّبخصكص–فانطبلقا ّعفّسائر ّتمييزه ّك ميفّفيّعمميةّعريفو
ماف،ّإذّكّمفّجيةّّّ-البناءّكّالت شييد ّالت ناقضّالذ مّشابّمسألةّإخضاعوّلمض  يمكفّالت ساؤؿّعفّىذا

ّ ّقدّنص ّالمشرّ أخرلّفإف  ّيتحمّ اّريّالعقّ المرقّ ّعمىّأفّ ّعّ ّّكمّقد ةّلمادّ ذلؾّبمكجبّاؿّالمسؤكليةّالعشرية،
الحيازة و شيادة المطابقة ال  عمى أنّ ...........": عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ّك04ّ-11القانكفّرقـ26/03ّّ

اري، وال من ضمان اإلنياء الكامل ي العقّ إلييا المرقّ  ضقد يتعرّ ي تعفيان من المسؤولية العشرية التّ 
ّالمبدأّك.(2)اري طيمة سنة واحدة"ي العقّ ي يمتزم بيا المرقّ شغال اإلنجاز التّ لؤل ّكرّ الذّ ّنفسوّىك ستوّم

ّبتاريخ ّالمؤرخ ّقرارىا ّبمكجب ّالعميا ّرقـ21/10/2009المحكمة ّتحت ّممؼ ّجاءّالذّ ّك591169ّ، م
ارية المسؤولية المدنية العشرية في حالة عدم تبميغ شيادة رقية العقّ ل المتعامل في التّ "يتحمّ (:3فيو)
ّـ ّكّأقصى". أمين إلى المشتري يوم حيازة ممكية البناية كحدّ التّ  ّحكؿّّيستخمصّأفّ ّمفّث ىناؾّتناقضّيحـك

ّالمرقّ  ّالعقّ مركز ّالم بّارم،ي ّخبلؿ ّمف ّالماد ة ّاستحدثتو ّكالت ناقضّالذ م 16ّّس ّرقـ ّاألمر 04ّ-11مف
الس الؼّالذ كر،ّكالت يّألزمتّالمرق يّالعق ارمّعمىّضركرةّالت عاقدّمعّمقاكؿّعمىّأفّيكي ؼّالعقدّبينيماّعمىّ

ّلذلؾ ّمقاكلة. رمّإلىّأحكاـّيّالعقاّ دخؿّلتكضيحّمسألةّإخضاعّالمرقّ عّالجزائرمّإلىّالتّ رّ ندعكّالمشّأن و
ّ.ذلؾّإفّاقتضىّاألمرّإخضاعوّلونطاؽّكشركطّمافّمفّعدميا،ّّكالضّ 

ّ:عن المقاول-2أ

ّكالتّ  ّبو، ّمنكطة ّتجسيدىا ّك ّالبناء ّأشغاؿ ّتنفيذ ّمياـ ّتككف ّما ّمفّطرؼّربّغالبا ّبيا ّلو ّيعيد ي
ّبالتّ مّخصّالذّ وّالبناء.ّفالمقاكؿّىكّالشّ بمكجبّعقدّمقاكلةّمحمّ العمؿ)صاحبّالمشركع(ّ جسيدّالفعميّيقـك

سةّلممكادّالمستعممةّفيّالبناءّحراالعمؿّمفّإدارةّكّإشراؼّّكّ،ّبماّيمميوّعميوصاميـّاليندسيةسكماتّكالتّ لمرّ 
ّّك ّلمبناءّلتفادمّكقكعّأيّ المحايدقبةّكاحترازّاألمكنةّالجانبيةّّكلىّمراإإضافةّالبناءّكأصؿّعاـ.كضمانيا ةّة

ّ.(4ارة)حكادثّسكاءّلربّالعمؿّأكّلممّ 

ّاألبالرّ  ّإلى ّالتّ جكع ّّكحكاـ ّالنّ الّ شريعية ّفإنّ تنظيمية ّالبناء، ّلمجاؿ ّمقاكؿّاظمة ّلتعريؼ ّأثرا ّنجد ّال نا

ّالتّ 08ّنتوّالمادةّالبناء،ماّعدلّماّتضمّ  تّعمىّكر،ّّإذّنصّ الؼّالذّ السّ 07ّ-94شريعيّرقـّمفّالمرسـك

                                                            
ّ.65،ّصالمرجعنفسّناصرّلب اد،ّ-1
ّ.21ابؽّصدغيسّأحمد،ّالمرجعّالسّ ّ-2
ّالمدنيةّ،43216ّّقرارّرقـّ-3 ادرّعفّالغرفة ّالّكالص  ّقسـ ّالعميا، ّالمحكمة 02ّ،ّع2010ثائؽّكّالمستندات،ّسنةّمجمة

ّ.124ص
ّ.87ص1999ّشر،ّمصر،محمدّحسيفّمنصكر،ّالمسؤكليةّالمعماريةّ،ّدارّالجامعةّالجديدةّلمنّ ّ-4
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ضو صاحب شخص طبيعي أو معنوي، يفوّ  )المقاول(، كلّ بصاحب المشروع المنتدب"يقصد يمي:ما
04ّ-11عّكّمفّخبلؿّإصدارهّلمقانكفّرقـالمشرّ ّغيرّأفّ ."نا لمقيام بإنجاز بناء أو تحويموالمشروع قانو 

ةّتعاريؼّكّمفاىيـّفّعدّ تضمّ مّالذّ ّ-الس الؼّالذ كر-اريةرقيةّالعقّ ؽّعمىّنشاطّالتّ يّتطبّ ؽّبالقكاعدّالتّ المتعمّ 

ّالنّ  ّالعقّ فيّمجاؿ ّارمشاط ّمفّخبلؿ، ّالمادّ ّك ّنصّ يّعرّ التّ ّمنو03ّة ّإذ ّ ّالبناء، ّماّفتّمقاكؿ تّعمى
جاري، بعنوان نشاط أشغال البناء جل التّ ل في السّ :"المقاول ىو كل شخص طبيعي أو معنوي مسجّ يمي

 ية".بلت الفنّ بصفتو حرفيا أو مؤسسة تممك المؤىّ 

ةّبالمقاكليفّفيّمجاؿّ،ّفيّالجزائرّالّيكجدّتأطيرّلمينةّالمقاكلةّأكّنقابةّخاصّ وشارةّإلىّأنّ تجدرّاإلّك
ناّنقترحّعمىّفإنّ ّكبخصكصّذلؾة.سائرّالميفّالخاصّ ّكّأفّبالنسبةّلمميندسيفّالمعمارييفكماّىكّالشّ ّ،البناء

ّمستقبل ّالمشرّ  ّتأطير ّإيجاد ّ ّّكّاخاصّ ّكّع ّالبناء ّمجاؿ ّفي ّبالبالمقاكؿ ّنّ ذلؾ ّإظر ّالمعيكدة ّالمياـ ّإليولى
ّالذّ الدّ ّك ّالمبانيّّكّمومّيقدّ كر ّفيّإنجاز ّيساىـ ّّك-ظرّعفّطبيعتياالنّ ّبغض ّ-تآلمنشالككنو فيّتطكيرّ،

ّ.(1)الكطنيّاالقتصاد

ّالتّ ّك ّغياب ّالتّ أماـ ّإعطعريؼ ّالفقو ّحاكؿ ّالبناء، ّلمقاكؿ ّّكشريعي ّلممقاكؿ ّتعريؼ ّبالقكؿّاء ذلؾ

م لو ابتة األخرى بناءا عمى ما يقدّ قامة المنشأة الثّ إد المبنى أو العمل بتشيي "شخص يعيد إليو ربّ و:بأنّ 
رقابة صاحب اف و دون أن يخضع في عممو إلشر جر و مقايسات،وذلك في مقابل أو  من تصميمات

 (.2المشروع أو غيره")

ي يعيد إليو  بتشييد المباني،بناءا عمى ما الذّ  خص:"الشّ وكتكرّمحمدّلبيبّشنبّبأنّ فوّالدّ كماّعرّ 
ّ.(3قابة")شراف و الرّ يخضع المقاول لئل نأدون ذلك مقابل أجرو و يقدم لو من تصميمات ىندسية،

                                                            

ّ.57ّبكستةّإيمافّ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّ-1
ّالش خصي،ّك- ّالتّ ّحسبّرأينا ّىذا ّأفّ يستخمصّمفّخبلؿ ّالبناء، ّفيّمجاؿ ّيمتمؾّالمشرّ ّعريؼّلممقاكؿ ّأف ّفقط ّاشترط ع

ّالتّ  ّأفّيكتسبّصفة ّفقطّكمعنىّذلؾ، فّكافّمفّاألفضؿّعمىّالمشّ المقاكؿّسجبلّتجاريا ّكا  ّالتّ اجرّفقط، ركيزّعمىّرع،
لىّالمياـّالمنكطةّإّباالستنادبلتّأكّشييدّككذاّاشتراطّالخبراتّكمؤىّ ىمية،ّمفّبينياّدكرهّفيّعمميةّالتّ أأكثرّّجكانبّأخرل

ّ ّالمرقّ –بو ّفعؿّبذلؾّمع ّارميّالعقّ كما ّالمادّ ّذلؾّألفّ ، ّمفّخبلؿ ّلممقاكؿّأكردىا ّالتاجر الفةّالسّ -ؽ.ت.جمف02ّّةصفة
فبلّداعيّإلىّتكراره.-كرالذّ  ـّ  ّ،ّكّمفّث
مجمةّ،ّالةّالحقكؽصاحبّالبناء(مجمّ -الميندسّالمعمارم–دمّالبناءّ)المقاكؿّغناـّمحمدّغناـ،ّالمسؤكليةّالجنائيةّلمشيّ ّ-2
ّ.120ّص1995ّّسنة04ّّّع19ّفصمية،ّجامعةّالككيت،الحجـّال
وّالّيخضعّلئلدارةّأنّ ّعريؼ،ّجعؿّالمقاكؿّالّيخضعّألمّإدارةّأكّإشراؼ،ّلكفّىذاّليسّمعناهىذاّالتّ ّوّيبلحظّأفّ غيرّأنّ -3

ّبتمقيّاألكامرّمفّصاحبّّكاإلشراؼّمطمقا،ّذلؾّألفّ  ماّكافّيتعارضّمعّأصكؿّمينتو.ّّإالّ ّالمشركعّكتنفيذىاالمقاكؿّممـز
ّ.37ص2004ّّشرحّأحكاـّعقدّالمقاكلةّفيّضكءّالفقوّكّالقضاء،ّمنشأةّالمعارؼّاإلسكندرية،ّّمحمدّلبيبّشنبر،أنظ
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شخص طبيعيا أو معنوي يرتبط بعقد  "كلّ و:وّبأنّ عمىّالمقاكؿ،كعرفّ ذ""المنفّ ىناؾّمفّأطمؽّمصطمحّّك
ماذج النّ صاميم و ة ثابتة أخرى ، وفقا لمتّ أو منشبتشييد بناء أد بمقتضاه يتعيّ و مقاولة مع رب العمل،

ىّأكثرّمفّيمكفّلربّالعمؿ،ّأفّيمجاّإلّوتجدرّاإلشارةّإلىّأنّ ّكة من طرف ميندس معماري معتمد".المعدّ 
ّّك ّمشركعو ّإلنجاز ّمقاكؿ ّك ّاألساس ّبكضع ّيعيد ّبأف ّّكذلؾ ّأرضيات ّمف ّاألخرل ّالبناء أسقؼّأعماؿ

ّبإبراـّآىّمقاكؿّبلءّإلالطّ ىفّّكالدّ رصيصّإلىّأخرّّكجارةّكّالتّ بأعماؿّالنّ ّكحيطافّإلىّمقاكؿ،ّك خر،ّفيقـك

ّ.(1)ةّمقاكليفّكؿّحسبّاختصاصوةّعقكدّمعّعدّ عدّ 

 عبير عن اإلرادة في مقاولة البناء:كيفية التّ -ب

ّمنو،ّكّّ ّإظيارّاإلرادةّأمرّالبد  ّعفّاإلرادةّعبيرطرؽّالتّ ّ-كأصؿّعاـ-عّالجزائرمدّالمشرّ لقدّحدّ إف 

و فظ أو الكتابة أعبير عن اإلرادة يكون بالمّ :"التّ عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ّكّمفّؽ.ـ.ج60ّةّبمكجبّالمادّ 
في داللتو عمى مقصود صاحبو. كما  شكّ  موقف ال يدع أيّ  خاذ أيّ ،كما يكون باتّ شارة المتداولة عرفااإل

ّ.رفان عمى أن يكون صريحا"فق الطّ لقانون أو يتّ عبير عن اإلرادة ضمنيا، إذا لم ينص ايجوز أن يكون التّ 

مفّخبلؿّالكبلـّالذ مّيتفك هّّعبيرّعفّاإلرادةّصراحةوّيجكزّالتّ أنّ ،ةحيثّيستخمصّمفّخبلؿّىذهّالمادّ 
بوّالش خصّبطريقةّمباشرةّكّأماـّالمتعاقدّاآلخرّأكّعفّطريؽّالياتؼّأكّعفّطريؽّإيفادّالر سكؿّكّبأي ةّ

كماّلكّّكّضمنياأّلغةّكانت،ّبشرطّأفّيفيمياّالمتعاقدافّمعاّأكّيستعيناّبالكسائؿّالت يّتمك نيماّمفّذلؾ
وّالمعمارم،ّكّيمقىّذلؾّقبكالّمفّجانبّالمقاكؿّكّدكفّكبلـّأكّتعم ؽّاألمرّبعرضّربّالعمؿّلمشركع

ؿ) فبلّّمقاكلةّالبناءّ(.غيرّأن وّكّبخصكص2تفاكضّآخرّعفّالبنكدّكّالش ركطّالمكضكعةّمفّجانبّاألك 
منيّعبيرّالضّ رغـّجكازّالتّ وّّكن ّأّفييّرضائية،ّإالّ -كماّسبقتّاإلشارةّإليو–ّنعقادىاّشكؿّخاص ّالّيشترط
نّ ّك،ّذلؾّالّيعنيّافتراضّكجكدهّفّ أّالعقدّإالّ ّفيّإبراـ ّمنيّإثباتو.عبيرّالضّ عيّكجكدّالتّ ماّعمىّمفّيدّ ا 

ّّكقد ّىذا ّبالمّ التّ يككف ّعرفا،عبير ّالمتداكلة ّباإلشارة ّأك ّبالكتابة ّأك ّالمباشر ّاإلشاراتّّفظ ّبيف ّمف ك
ّ ّعمكديا ّأك ّالقبكؿ ّعمى ّلمد اللة ّالر أسّأفقيا ّالن اسّىز  ّبيف ّالر فض.المتداكلة ّعمى ّيككفّقدّكماّلمد اللة

ّعبيرالتّ ّكقدّالّيثيرّخاذّأمّمكقؼّالّيدعّأمّشؾّفيّداللتوّعمىّمقصكدّصاحبو.باتّ ّالت عبيرّعفّاإلرادة
فقدّ-خاذّالمكقؼاتّ ّ-ابعةّمنوّفقطكرةّالرّ ؽّاألمرّبالصّ إذاّتعمّ ّإالّ ّ،إشكاالتّعفّاإلرادةّفيّمقاكلةّالبناءّأي ة

                                                            

ّالقانكنيةّكّاالقتصاديةّكّإبراىيـّيكسؼ،ّّ-1 المسؤكليةّالعشريةّلمميندسّالمعمارمّكّمقاكؿّالبناء،ّالمجم ةّالجزائريةّلمعمـك
ّ.686،ّص1995،ّسنة03الس ياسية،ّكميةّالحقكؽ،ّجامعةّالجزائر،ّالديكافّالكطنيّلؤلشغاؿّالت ربكية،ّج

 .102حسنيف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصأنظرّأيضا،ّمحمدّ.97صّالمرجعّالس ابؽخميؿّأحمدّحسفّقداده،ّ-2
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ّإ ّفي ّيمكفّتصكره ّالتّ ال ّبالنّ طار ّكذلؾ ّالبناء، ّالمادّ راضيّفيّمقاكلة ّإلىّطبيعتيا ّفبلّيمكفّ(1ية)ظر ،
ّذكّالعاىات،ّكاألصـّكاألبكـّكّاإلشارةّالمتداكلةّعرفاّقدّتخص ّّكماّأفّ تصك رّكقكعوّمفّالجانبّالعممي.

أفّتككفّبمعيةّّفاتّىؤالءّالفئات،ةّتصرّ عّالجزائرمّاشترطّلنفاذّكصحّ المشرّ ّاألخرصّكاألعمى،ّذلؾّألفّ 

مفّؽ.ّـ.ّجّعمى80ّّةّالمادّ ّددّتنص ّفيّىذاّالصّ أكّقضاءا.ّّكّفاقاّأكّقانكناكمساعدةّأشخاصّمعينيفّإتّ 
ر عميو بسبب تمك العاىة خص أصم أبكم، أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، و تعذّ "إذا كان الشّ ماّيمي:

ي تقتضييا صرفات التّ يعاونو في التّ ن لو مساعدا قضائيا عبير عن إرادتو جاز لممحكمة أن تعيّ التّ 
ي خص الذّ إذا صدر من الشّ  ،ن من أجمو مساعدا قضائيف عيّ تصرّ  مصمحتو. ويكون قاببل لئلبطال كلّ 

ّرت مساعدتو بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة".تقرّ 

ّـ  ّإبرامياّبأحدّتمؾّالطّ ّكّمفّث ّمقاكلةّالبناءّقدّيتـ  غيرّّةّلمت عبيرّعفّاإلرادة،رؽّالمحد ديستخمصّبأف 

ريحّالذ مّيصدرّمفّالمتعاقديف،ّىكّالمعتمدّفيياّبالن ظرّإلىّطبيعتيماّكّأىمّ  ّالت عبيرّالص  كّّيةّالمشركعأف 
 .القيمةّالماليةّكّاإلقتصاديةّلممقاكلةّكّلممشركعّالمعمارمّالمرادّتجسيدهّمفّكرائيا

 تطابق اإليجاب والقبول حول مضمون المقاولة: -2

ّأفّ  ّتضمّ أساسّصحّ ّطالما ّالمطابقة،فإذا ّلئليجابّتماـ ّمطابقتو ّالقبكؿّىك ّأكّة ّنقصانا ّأك فّزيادة
ّيتطمّ  ّقبكالّبؿّرفضا ّاإليجاب،فبلّتعتبرّاإلرادةّىنا ّجديدا.تعديبلّليذا طابؽّفإذاّصدرّالقبكؿّّكّبّإيجابا

ّالّيككفّّكّطرفيو،العقدّالمقاكلةّينعقدّبيفّّمّكافّقائما،ّمطابقةّتامةّفإفّ اإليجابّالذّ  ّلمقكاعدّ–ىذا كفقا

خر،ّعندّصدكرّالقبكؿّآاّإذاّكافّاإليجابّقدّسقطّلسببّ.أمّ (2)صؿّالقبكؿّبعمـّالمكجبإذاّاتّ ّإالّ -ةالعامّ 

الّيحصؿّاقترافّّوصؿّالقبكؿّبعمـّالمكجب،ّفإنّ وّسقطّقبؿّأفّيتّ لكنّ ىّلكّكافّاإليجابّقائماّعندئذّّكأكّحتّ 
ّالعقدّذلؾّألفّ ّـّ كّمفّث،ّالقبكؿّباإليجاب ّ،ّإذيجاببسببّزكاؿّاإلّالقبكؿّىناّالّيصادؼّمحبلّ ّالّينشأ

إيجابا  ر اإليجاب إالّ ي يغيّ "يعتبر القبول الذّ :ّعمىّماّيميالمعد ؿّكّالمتم ـّمفّؽّـّج66ّّالمادةّّتنص ّ
ّإلتعقادّمقاكلةّالبناء،ّّالحصكؿّعاقد،ّفإنّ ةّلمتّ لمقكاعدّالعامّ ّكفقاف." جديدا ضاّالذمّىكّأساسّعمىّالرّ وّيمـز
ّ.ّ(3)عبيرّعنيماأفّتكجدّاإلرادةّفيّكؿّمفّطرفيو،ّكّأفّيصدرّالتّ ّالعقدّ

ّيتّـ ّعمىّأفّ  ّك ّعمىّإنشائو ّطرفيّالعقد ّأفّتتكافؽّإرادتا ّأيضا ّبؿّيمـز كافؽّبيفّالتّ ّذلؾّالّيكفي،

قياساّعمىّاليّّكبالتّ اقترافّاإليجابّبالقبكؿّّاإلرادتيفّعمىّثبلثّمراحؿّرئيسيةّىي:ّاإليجابّكّالقبكؿّثّـ 

                                                            

ّ.37ابؽّصّؿّالمرجعّالسّ دّاألكّ ،ّالمجمّ 07ّنيكرمّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجزاؽّأحمدّالسّ عبدّالرّ ّ-1
ّ.92المرجعّالس ابؽ،ّصّمحمدّالس عدمّصبرم،-2
 .115عميّفيبللي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-3
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ّالعامّ  ّلمتّ األحكاـ ّتطابؽّإرادةّالنعقادعاقد،يجبّة ّالبناء ّّكّمقاكلة ّ ّعمىّعناصره ّمفّطرفيّالعقد ماىيتو،
ّشييدّلحسابّربّ ناءّكّالتّ ؿّفيّالبمّسيعيدّإلىّالمقاكؿّكّالمتمثّ عمىّاإلنجازّكّالعمؿّالذّ ّفاؽتاالخبلؿّ

ّ.(1)مّيتقاضاهّمفّىذاّاألخيرالذّ األجرّالعمؿ،ّّك

ّالتّ ف ّك ّفيّالعقد ّىيّالمسائؿّالجكىرية ّالقبكؿّدكفّيذه ّعميوّفاؽاالتيّالّيمكفّتطابؽّاإليجابّك
ّكّالمتمثّ ّضافةإ ّبالعقد، ّكّإلىّمسائؿّأخرلّمرتبطة مةّعمىّكجوّالخصكصّفيّكيفيةّكّأسمكبّالبناء،

ّّكّتومدّ  ّىذه ّذلؾ، ّككسائؿ ّفيو ّالمستعممة ّينصبّالمكاد ّقد ّمسائؿ ّأيضاّفاؽاالتأيضا ّعمييا ّتجدرّّ. ك

ّإلىّأفّ  ّتعمّ ّاإلشارة ّتسرمّسكاء ّكاألحكاـ ّالقكاعد أكّ-خصّالطبيعيالشّ –ؽّاألمرّبصاحبّالمشركعّىذه
ّعاقدّمعّمقاكؿّفيّمجاؿّالبناء.ارمّعندماّيريدّالتّ يّالعقّ ىّالمرقّ أكّحتّ -المعنكم

ّإشكاؿ،ّبحيثّيستخمصّأفّ ّذاتوّالّيطرحّأمّ ّالعمؿّكّمقاكؿّالبناءّفيّحدّ ّراضيّبيفّربّ كتبادؿّالتّ 

عبيرّعفّاإلرادةّتنطبؽّعميوّأيضا،ّسكاءّأكافّقةّبالتراضيّفيّالعقكدّكّكيفيةّالتّ ةّالمتعمّ نفسّالقكاعدّالعامّ 
هّالحالةّادرّمفّربّالعمؿّ،ّكّإفّكانتّىذيجابّالصّ يجابّأـّكافّىكّالقابؿّلئلاحبّاإلالمقاكؿّىكّص

ّ(.2)احيةّالعمميةائدةّمفّالنّ األخيرةّىيّالسّ 

-قةّبشخصوّمتعمّ ّالعتباراتعاقدّ،نظراّىكّمفّيمجأّإلىّالمقاكؿّعارضاّعميوّالتّ ّ-عادة–العمؿّّفربّ 
ّ ّأيضاكشيرتو ّخبرتو ّك ّالبناء ّمجاؿ ّّك-في ّأفّ ، ّطالما ّكالمتمثّ ّكذلؾ ّتمييدية ّمرحمة ّكضعّىناؾ ّفي مة

ّالتّ الرّ  ّالسّ ّصاميـسكماتّك ّالتراضي،ك ّلذلؾ ّالطّ بالتّ ّكابقة ّتراضي ّيقتصر ّتكميؼّيرفالي ّك ّكيفية ّعمى ف

ّالتّ  ّتمؾ ّأنّ تجسيد ّأرضّالكاقع.غير ّعمى ّصاميـ ّإلى ّالبناء ّمقاكؿ ّيمجأ ّما ّكثيرا ّالعقكدّّاالعتمادو عمى

ّبياّفيّمختمؼّتعامبلتوّمعّزبائنو.ّّاالستعانةةّمسبقاّمفّطرفو،ّقصدّمكذجيةّالمعدّ النّ 

ّيجبّالتأكّ ففيّى ّالحالة ّالطّ ذه ّتراضي ّتكاجد ّمف ّّكرفيفد ّأفّ ، ّاعتبار ّالمعدّ ّذلؾّعمى ّالعقكد ةّىذه

مراقبةّمحتكاىاّصّّكتفحّ مفّخبلؿّقراءةّّكّزميف،الحذرّالبلّ أخذّالحيطةّّكّبّعمىّالمقاكؿاّيتكجّ سابقا،ّممّ 
ّ،الممقىّعمىّعاتقوعبلـّّكباإلّالتزاموبائفّ)أربابّاألعماؿ(ّعمىّأساسّذلؾّقبؿّعرضياّعمىّالزّ ّكّبنكدىا،ّك

ّألنّ  ّالعرضذلؾ ّخبلؿ ّمف ّفإفّ و ّممّ ّ، ّلو، ّممزما ّيصبح ّتعرّ إيجابو ّإلمكانية ّمجاال ّيفتح ّقد ضوّا

                                                            

ّ.71ص.الجامعيةّالدار 1987 الجزائرم،طبعةأصكؿّالمقاكلةّفيّالت شريعّّ،مسعكدمّمصطفى-1
ّ.72،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصمسعكدممصطفىّ-2
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فّكافّاألصؿّأفّ وّّكأنّ ّإالّ ّ(.1لممسؤكلية) وّأنّ ّعاـّإالّ ّالمقاكلةّالبناءّبشكؿّالنعقادراضيّكافيّكجكدّالتّ ّا 

ّ.تعقيدّالمقاكلةظرّإلىّطبيعةّّكنة،ّّكذلؾّبالنّ صرّمعيّ راضيّىذاّعمىّشركطّكّعناالتّ ّيجبّأفّينصبّ 

 ة لممقاولة:راضي عمى العناصر العامّ التّ -أ

ّـ التّ ّإفّ  ّيقتضيّأفّيت ّلممقاكلة، ّمفّّراضيّعمىّالعناصرّالعامة ّالطرفافّعمىّماىيتيا تتطابؽّإرادة
ّحيثّمكضكعّالعمؿّالمسندّإلىّالمقاكؿ،ّكّكذاّعمىّاألجرّالمقابؿّلذلؾّكّكذاّعمىّالعمؿّفيّحدّذاتو.

 العقد:محتوى  عمى راضيالتّ -1أ     
ّالمقاكؿ جوتتّ  بأف عمىّماىيتيا، طرفاىا تراضى إذا إالّ  المقاكلة تنعقد فبل  فمعيّ  بعمؿ يقـك أف إلى إرادة

أفّ فيجب العمؿ. ىذا مقابؿ في أجر دفع إلى اآلخر رؼالطّ  إرادة جوكتتّ  عنو،ّمستقبلّ  اآلخر المتعاقد لحساب

 مقاكلةعقدّ إبراـ أراد رفيفالطّ  أحد أفّ  فمك مقاكلة. عقد إبراـ إلى العمؿ( كرب )المقاكؿ إرادةّالطرفيف بتنصّ 
ّعقد ىذه في يكجد فبل ،مثبل ككالة عقد إبراـ إلى اآلخر رؼالطّ  ةنيّ  جيتاتّ  بينما  عقد كال مقاكلة الحالة

 قصد حيف في تكجيو، أك إشراؼ عفّأمّ  مستقبلّ  بالعمؿ يقـك أف المتعاقديف أحد قصد إذا كذلؾّ(.2ككالة)
ّلعمؿ كاإلدارة اإلشراؼ لو يككف أف اآلخر المتعاقد ّفإفّ األكّ  الكاممة ّكما ال المقاكلة ؿ، قصدّ إذا وأنّ  تنعقد.
 فبل ،مجانا بو القياـ عميو يعرض وأنّ  اآلخر رؼالطّ  اعتقد حيف ،ّفيرأج مقابؿ في بالعمؿ يقـك أف المقاكؿ
 -كىكّالمقاكؿ -طرفيو أحد يقـك أف بو يقصد عقد لككنيا ذلؾ ،ماىيتيا عمى راضيالتّ  لعدـ المقاكلةّ تنعقد
ّّ(.3اآلخر) رؼالطّ  بو يديتعّ  أجر لقاء مستقبلّ  بالعمؿ

 العمل: عمى راضيالتّ  -2أّّّّّّّّ

ّـ  أف يجب المقاكلة تنعقد لكي   أحدىما أراد فإذا المطمكب. العمؿ عمى العمؿ المقاكؿّكرب بيفّك راضيالتّ  يت
آخرّ بعمؿ اآلخرّالقياـ الطرؼ كأراد عمارةّأكّمقرّلشركةّتجاريةّمفّجانبّالمقاكؿ، فّكتشييدمعيّ  عمؿ إجراء

 عمى راضيكالتّ ّ.منيا المقصكد العمؿ عمى راضيالتّ  حصكؿ لعدـ المقاكلة فبلّتنعقدرميـّأكّاليدـ،ّأكّكالتّ 
ّلمتّ  يككف أف األقؿ عمى أك نامعيّ  يككف أف فيو بيتطمّ  العمؿ  ممكنا العمؿ ىذا يككف أف كما ،عييفقاببل

                                                            

جامعةّمكلكدّمعمرمّكميةّ-فرعّالمسؤكليةّكّالعقكد–مدكرمّزايدم،مسؤكليةّالمقاكؿّكّالميندسّالمعمارم،مذكرةّماجستير-1
ّالسّ  ّ.31ص2010ّ-2009سنةّياسيةّتيزمّكزك،ّالحقكؽّكّالعمـك

كزيعّعمافّاألردفّمكتبةّدارّالثقافةّلمنشرّكّالتّ ّالكفالة،-الككالةّ–اةّفيّالمقاكلةّرحافّ،العقكدّالمسمّ عدنافّإبراىيـّالسّ ّ- 2
ّكّماّيمييا.20ّص2007ّّسنةّ

ّ.17بؽ،ّّصشنب،ّالمرجعّالساّ  لبيب محمدّ- 3
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الّ  كمشركعا  مشركعيتو كعدـ االلتزاـ إنشاءإلىّ ةالجادّ  اإلرادة انعداـ العمؿّتعني استحالة ألفّ  العقد، انعقد لما كا 
ّمشركع. غير كاف عميو الباعث أفّ  تفيد

 األجر: عمى راضيالتّ  - 3أ

 األجر مقدار عمى رفيفالطّ  يكافؽّأحد بأف أجرّمقاكلةّالبناء، عمى راضيالتّ  يقع أف أيضا يمـز إذّّّّّّّّّ
 تنعقد أقؿ،ّال أجر عمى العمؿ رب ككافؽ ،معينا طمبّالمقاكؿّأجرا إذا اليكبالتّ  اآلخر، رؼالطّ  عرضو مالذّ 

 عمى الحصكؿ إلى المقاكؿ إرادة جوتتّ  أف يشترط وفإنّ  لذلؾّ،كالقبكؿ بيفّاإليجاب تطابؽ ؽتحقّ  لعدـ المقاكلة
 .ىذاّاألجر دفع إلى األخرل ىي يتتكجّ  قد العمؿ رب إرادة تككف أف عمؿّبشرط مف مونظيرّماّيقدّ ّّاألجر،

 ال وأنّ  إال انعقد إفّك العقدّفإفّ  ،العمؿ مجانية إلى إرادتيما يتكتكجّ  المتعاقديف لدل القصد ىذا انتفى إذا اأمّ 
 كأف مكجكدا يككف أف فيتعيّ  األجر، ىذا عمى راضيالتّ  يتـ ىكحتّ ّ.ىمسمّ  غير مجانيا عقدا بؿّمقاكلة يككف
مّالذّ  ىك اإلختبلؼ ىذا أفّ  إذ العقد، إبراـ عند تحديده بشأف رفافالطّ  يختمؼ أالّ  فيو مشركعا،ّكيكفي يككف
 ىذا إتماـ مف مانعا ؿالّيشكّ  ذلؾ فإفّ  تحديده، إلى قايتطرّ  كلـ الطرفاف غفؿ إذا اعميو.ّأمّ  راضيالتّ  كجكد ينفي
ّ.(1العقد)

 ة بمقاولة البناء:راضي عمى العناصر الخاصّ لتّ ا-ب

ياّ:"ّكثيقةّأكّيّتعرؼّبأنّ ،ّكّالتّ (Les plans)صاميـمقاكالتّالبناءّقدّتككفّعادةّمصحكبةّبالتّ ّإفّ 

ماتّأكّعبارةّؿّفيّالمجسّ طاتّعفّالبناءّالمرادّانجازهّ".كماّيمكفّأفّتتمثّ رسكماتّكمخطّ ّةّكثائؽّتضّـ عدّ 

ّ(Les devis)يّيجرلّعمىّمقتضاىاّعمؿّالمقاكؿ،ّكّكذاّالمقاسياتّمةّلممشركع،ّكّالتّ عفّىيكمةّمجسّ 
ّبيافّيّتعرؼّبأنّ التّ ّك جبّاستخدامياّفيّأعماؿّالبناءّؿّلؤلعماؿّالكاجبّالقياـّبياّكّالمكادّالكامفصّ يا:"
ّ(.2)أسعارّالمكادّالمستعممة"فصيؿّّكعمؿّبالتّ ّظيرّذلؾ،ّكعفّكؿّ األجرّالكاجبّدفعوّنّك

 Cahierركط)كذاّدفترّالشّ ؼّمسبقاّعمىّقيمةّككمفةّالمشركع،ّّكىذهّالكثيقةّتسمحّلربّالعمؿّبالتعرّ ّك
de charges،)ّنفيذّفصيؿّكّكيفيةّالتّ مّيشتمؿّعمىّشركطّإنجازّالبناءّبالتّ و:"ّدفترّالذّ مّيعرؼّبأنّ الذّ ّك
سميـ".إلىّغيرّذلؾّمفّالشركطّالتيّيضعياّربّالعمؿ،ّكّيكافؽّعميياّالمقاكؿّفيياّالتّ ّيّيتّـ كّالمكاعيدّالتّ 
ّّكالمبنىّالمرادّإفصيؿ،ّمفّحيثّتصميـّةّبالمقاكلةّبالتّ ركطّالخاصّ الشّ ّكيشمؿّكؿّ  كيفيةّّكمقايساتوّنجازه

لىّغيرّ،ّّكسميـتاريخّالتّ ريافّّكالمختمفةّمفّحيثّبدايةّالسّ فيياّاألعماؿّّيّتتّـ جاؿّالتّ كاآلّ،ّكالمكاعيدلتنفيذه ا 
يكافؽّعميياّالمقاكؿّمفّخبلؿّإبراموّلممقاكلةّكّقبكلوّّكّركطّالتيّيضعياّربّالعمؿّفيّالدفتر،ذلؾّمفّالشّ 

                                                            
ّ.20عدنافّإبراىيـّالسرحاف،ّّالمرجعّالسابؽ،ّصّ- 1
ّ.18الس ابؽ،ّصّمحمدّلبيبّشنب،المرجع-2
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ّأنّ ّك(.1التعاقد) ّإلى ّاإلشارة ّبعضياّتجدر ّعف ّمنفصمة ّالكثائؽ ّىذه ّكؿ ّتكجد ّأف ّالضركرم ّليسّمف و،
ّالعقد ّإال  ّيكجد ّبؿّيجكزّأال  ّإبراموّبيفّربّالعمؿّّكّالذ مّيتضم فّعناصرهّ،كحدهّالبعض، ّالمراد العقد

بياناّكافياّيغنيّعفّاّيشمؿّفيّذاتّالكقتّعمىّبيافّاألعماؿّالمطمكبّتأديتيّكّكالمقاكؿّفيّمجاؿّالبناء،
ّّكالتّ  ّفبلصميـ ّّكعمىّاألجرّالكاجبّالدفع، ّمنفصمة ّإلىّمقايسة ّالشّ ّتككفّحاجة ركطّالكاجبّعمىّجميع

ّركط.مراعاتياّفيّتنفيذّالعقد،ّفيغنيّذلؾّعفّدفترّالشّ 

ّـّبياّالمقاكؿّلربّالعمؿّكّتصميـّيتقدـّبوّالميندسأفّيسبؽّالعقد،ّمقايسةّيتقدّ قدّيحدثّّكّوكماّأنّ 
وّارتبطّمعوّنيائياّبمكجبّعقدّربّالعمؿّمعّالمقاكؿّعمىّأفّيقدـّلوّمقايسة،ّالّيعنيّأنّ ّاؽففاتّ،العمارم

ّالمقايسة،ّبؿّيستطيعّربّالعمؿّبعدّأفّيقدـّلوّالمقاكؿّالمقايسة،ّأالّ  ّعمىّأساسّىذه ّمقاكلةّبناءّيقـك
ّالعقد ّإبراـ ّّكإمّ ّيقبؿ ّترضيو، ّال ّالمقايسة ّألف ّعدؿا ّألن و ما ّّا  ّيعتـز ّكاف ّالذم ّك ّنيائيا ّالمشركع عف

مّ ّك(.2تنفيذه) ّذلا  ّغير ّإلى ّاألسبابا ّمف ّّ،ؾ ّالعمؿ ّرب ّإف ّالحالة–بؿ ّىذه ّعفّّالّ-في ّمسؤكال يككف
جيدّفيّعمؿّالمقايسةّماّلـّيتفؽّمعوّعمىّغيرّذلؾ،ّإذّالمفركضّؿّعماّأنفقوّمفّكقتّّكتعكيضّالمقاّك

فوّذلؾّدكفّأفّيكمّ دّربّالعمؿّباإلبراـّّكدكفّأفّيقيّ المقايسةّعمؿّابتدائيّيميدّإلبراـّعقدّالمقاكلة،ّّأفّ 
ّعقدّالمقاكلة) ّ.(3نفقةّإذاّرألّأال ّيبـر

 :راضيشروط صحة التّ -ثانيا

ّالتّ شركطّصحّ ّإفّ  ّمقة ّالبناء،ىيّشركطّصحةّأمّعقدّراضيّفيّعقد ؿّفيّّيّتتمثّ التّ ّكّخرآاكلة
تكافرّاألىميةّفيّالمتعاقديف،ّإضافةّإلىّسبلمةّرضىّكؿّكاحدّمنيماّمفّالعيكبّالمعركفةّقانكناّضركرةّ

ّ.االستغبلؿدليسّكاإلكراهّكّلتّ االمتمثمةّفيّالغمطّّكّكّحسبّالقكاعدّالعامة

 :األطرافأىمية -1

ّبأنّ  فاتّالتصرّ مباشرةّّكّتحمؿّااللتزامات،صّلكسبّالحقكؽّّك"صبلحيةّالشخ:ياتعرؼّاألىميةّعمكما
فقدرةّالفردّعمىّالقياـّبالت صرفاتّالقانكنيةّّيّيككفّمفّشأنياّأفّترتبّلوّىذاّاألمرّأكّذاؾ".التّ قانكنية،ّّكال

42ّتقاسّبكعيو،ّأمّبدرجةّإدراكوّكّتمييزهّبيفّاألمكرّالمختمفة،ّكقدّذكرّالمشر عّالجزائرمّفيّالمكادّمفّ
منوّالمبدأ،78ّّالقكاعدّالعام ةّالت يّتحكـّاألىمية،ّكتضم نتّالماد ةّ-المعد ؿّكّالمتم ـ-مفّؽ.ـ.ج44ّّإلى

                                                            

،2001ّشريعّالمصرمّكّالمقارف،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندرية،ّمصر،ّياكم،ّعقدّالمقاكلةّفيّالتّ قدرمّعبدّالفتاحّالشّ ّ-1
ابؽ،ّدّاألكؿّالمرجعّالسّ ،ّالمجمّ 07ّنيكرمّ،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿّ،ّج.ّأنظرّأيضا،ّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ 41-40ص
ّ.38ص

ّ.39،ّصالس ابؽالمرجعّّ،07ّجنيكرم،.ّالسّ 41ّ،ّصالس ابؽياكم،ّالمرجعّاحّالشّ قدرمّعبدّالفتّ-2
ّ.39الس ابؽ،ّصالمرجع07ّّجنيكرم،ّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ-3
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:"ك ّبحكـّكّىكّأف  ّعمىّأىميتوّعارضّيجعموّناقصّاألىميةّأكّفاقدىا ّلـّيطرأ ّشخصّأىؿّلمت عاقدّما ؿ 
ّ(.1القانكف")

 األىميةّّنكعاف:ّك

 -(ّكجكب ّكتحمّ capacité de jouissanceأىمية ّالحقكؽ ّالشخصّلكسب ّصبلحية ّكىي ؿّ(:
ّ.االلتزامات

 -(ّأداء ّالشّ capacité d’exerciceأىمية ّصبلحية ّكىي :)ّ ّالتصرّ خصّألف ّبنفسو فاتّيباشر
عمىّكجوّيعتدّبوّقانكنا.كبطبيعةّّالتزاماتوّيّيككفّمفّشأنياّأفّتكسبوّحقا،ّكأفّتحممّ القانكنيةّكالتّ 

ّفإنّ الحاؿّكّحسبّمكضكعّالدّ  ّلفّنتعرّ راسة، ّبصددّصحّ كعّاألكؿّألنّ ضّلمنّ نا الّعبلقةّكّّضاءةّالرّ نا
تكافرىاّفيّالمتعاقدّضركرمّالعتبارّرضائوّبالعقدّّألفّ ّمّييمناّأىميةّاألداءالذّ ّكّ،ألىميةّالكجكبّبذلؾ

ّ.سميما

(.ّكّإذا2ّمييزّتماما،تككفّأىميتوّمعدكمة)خصّفاقدّالتّ مييز،ّفإذاّكافّالشّ مناطّأىميةّاألداءّىكّالتّ ّك
ّمييزمؿّجميعّعناصرّالتّ إذاّاستكّالّيككفّكامؿّاألىميةّإالّ كّّمييزّيككفّناقصّاألىمية،كافّغيرّمكتمؿّلمتّ 

ّيمي:ّمفّؽ.ـ.ج40ّكفيّذلؾّتنصّالمادةّقدير،ّالتّ ّك عا بقواه شد متمتّ "كل شخص بمغ سن الرّ عمىّما
سنة  19شد تسعة عشر الرّ  العقمية ولم يحجر عميو،يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنية و سنّ 

عمىّالمتعاقدّالشخصّالطبيعي،ّسكاءّكافّّفيّإطارّمقاكلةّالبناءّىذهّاألحكاـّتسرمّاليّفإفّ بالتّ كاممة".
ّربّعمؿّأكّمقاكال.

ذلؾّعمبلّّكّّدّأىميتوّمفّالقانكفّاألساسيّالمنشأّلووّيستمّ ؽّاألمرّبشخصّمعنكم،ّفإنّ اّإذاّتعمّ أمّ ّ
ّعمىّماّيميمفّؽ.ـ.ج50ّبأحكاـّالمادةّ  خص االعتباري بجميع الحقوق إالّ ع الشّ "يتمتّ  :"،ّكّالت يّتنص 

 ررىا القانون، و يكون لو خصوصا:ي يقّ ما كان منيا مبلزما لصفة اإلنسان، و ذلك في الحدود التّ 
 ة ماليةذمّ -       

 ".أىمية في الحدود التي يعينيا عقد إنشائيا أو التي يقررىا القانون-

ّاألخ ّىذا ّكيقـك ّنائبو. ّبكاسطة ّالقانكنية فاتو ّتصر  ّيباشر ّاالعتبارم ّالش خص ّفإف  ّمقاـّّكعميو ير
ّتعييفّالن ائبّبمكجبّبندّمفّبنكدّ ـ  ّالعقكدّباسـّكلحسابّالش خصّاالعتبارم،ّكيت الش خصّاالعتبارمّفيبـر

،ّعاقدّفيّعقدّمقاكلةّالبناءيةّالتّ سبةّألىمبالنّ ّك(.3)االعتبارمالقانكفّاألساسيّالذ مّينشئّبمكجبوّالش خصّ

                                                            
ّ.100المرجعّالس ابؽ،ّص،2013ّطبعةّّعميّفيبللي،ّااللتزامات،ّالن ظريةّّالعام ةّلمعقد،ّ-1
ّالدار 1987 طبعةّلبللتزامات،ّالعامةّالجماؿ،النظريةّمصطفىّ-2 ّاإلّ.71ص.الجامعيةّ ّتجدر ّك ّأحكاـّّإلىشارة أف

مفّؽّـّج45ّّلذاّتنصّالمادةّّاالجتماعيةخصّالقانكنيةّكّرّتأثيراّبالغاّفيّحياةّالشّ تؤثّ ّألنيااألىميةّمفّالنظاـّالعاـ،ّ
ّالمكضعّالس ابقيف.".ّمحمدّحسنيف،ّالمرجعّكّىميتوّكّالّلتغييرّأحكامياأعمىّماّيمي:"ليسّألحدّالتنازؿّعفّ

ّ.102عميّفيبللي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-3
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فّكانتّّ–أىميةّربّالعمؿّّزّبيفناّنميّ فإنّ  جكعّإلىّكفيّالرّ ،ّيخصّالمعنكمّالّتثيرّإشكاالتأىميةّالشّ كا 
ّ:ككذاّأىميةّالمقاكؿّمفّجيةّأخرلّكفقاّلماّيميّ-المنشىءّلوّلمعرفةّأىميتوّقانكنوّاألساسيّك

ّ:أىمية رب العمل-أ

ّبأنّ سبؽّكّأفّكضّ  قدّيككفّأمّشخصّطبيعيّأكّمعنكمّخاضعّّالمشركع(،ربّالعمؿ)صاحبّحنا

ّقدّيككفّمرقّ  ّلمشّ ياّعقاّ لمقانكفّالخاص،ّكما ّتبعا ىّيكتسيّىذهّكافرّفيوّحتّ ركطّالقانكنيةّكّالكاجبةّالتّ ريا
خصّؽّإلىّدراسةّأىميةّالشّ ناّسنتطرّ ناّاستبعدناّدراسةّأىميةّالشخصّالمعنكم،ّفإنّ طالماّأنّ اليّّكبالتّ ّ.صفةالّ 

ّ-حبّمشركعّفيّالعقدّباعتبارهّصا-ارمّيّالعقّ ىذهّاألحكاـّتسرمّعمىّالمرقّ ّإلشارةّإلىّأفّ بيعيّمعّاالطّ 
ّكذاّأمّشخصّطبيعيّأخر.ّك

صرؼّفيو.ّؼ،ّفيجبّعندىاّتكافرّأىميةّالتّ فإذاّكانتّالمقاكلةّبالنسبةّربّالعمؿّمفّأعماؿّالتصرّ ّ

ّىكّالحاؿّفيّأمّ  ّكانتّمفّقبيؿّأعماؿّاإلدارة،ّكما ّإذا ّفإنّ راإليجارّبالنسبةّلممستأجا تياّوّتكفيّلصحّ ،
ّقصدّترميـّمسكفّىكّمفّأعماؿّاإلدارة)ّ.أىميةّاإلدارة ّـ ،ّ(1فالعقدّالمبـر لمحجكرّيجكزّلمقاصرّأكّاّكمفّث

ّّ.عميوّلسفوّأكّذكّالغفمةّكالمأذكفّليإبراـّالعقدّبصفتيـّأصحابّمشاريع

ّدّك ّالمحجكرّعميو ّيجكزّذلؾّلنائبّالقاصرّأك ّكما ّلمحصكؿّعمىّإذف، ّىكّحكـّفّالحاجة كّىذا

يء.ّلكفّصنعّشيءّجديدّأكّإقامةّبناءّأكّؼّمنياّىكّالحفاظّعمىّالشّ دركريةّإذاّكافّاليرميماتّالضّ التّ 

،ّبؿّاإلدارةمفّقبيؿّأعماؿّّياّالّتعدّ رميماتّالضركريةّّفكمّ إدخاؿّتحسيناتّعميو،ّالّتككفّمفّقبيؿّالتّ 

اليّالّيجكزّلمقاصرّأكّالمحجكرّشدّالقياـّبياّكّبالتّ فبلّيمكفّإالّلمبالغّالراّ ؼّتندرجّضمفّأعماؿّالتصرّ 
ّبعدّالحصكؿّعمىّإذفّ.ّعميوّالقياـّبياّإالّ 

ّأفّ  ّبدفعّاألجرّفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّلذلؾّفإفّ ّكما ؼّمفّأعماؿّالتصرّ ّدّ ذلؾّيعّربّالعمؿّممتـز

ّثّـ  ّالتصرّ ّكمف ّأىمية ّفيو ّتشترط ّقد ّيككف ّالرّ ؼّأمّأف ّسف ّّكبمغ ّالكاليةّشد ّباستمرار ّعميو ّمحكـك غير
ّأفّتتكافرّفيوّشدلىّاشتراطّبمكغوّسفّالرّ إوّكّإضافةّارم،ّفإنّ يّالعقّ ؽّاألمرّبالمرقّ وّإذاّتعمّ (.غيرّأنّ 2عميو)

                                                            

ؿ،07العقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجنيكرم،عبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ-1 ّ.40ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّ،ّالمجم دّاألك 
المقاكلةّبالنسبةّلوّمفّأعماؿّّؽّبصاحبّالمشركع،ّفإفّ .ّفعمكماّكفيماّيتعمّ المعد ؿّكّالمتمـّمفّؽّـّج40ّّنظرّالمادةّأ-2

ّبيفّالنّ ؼّالدّ التصرّ  ّفبالتّ ّألنورر،ّذلؾّفعّكالضّ ائرة ّبدفعّأجرّلممقاكؿّنظيرّعممو، ّالعقدّيعدّ ّاليّفإفّ يمتـز مفّّإبراموّليذا
ّإليوّاإلشارةؼّكماّسبقتّأعماؿّالتصرّ  راّعميوّشدّ،ّفإفّكافّمحجّكؼّ،ّبأفّيككفّبالغاّسفّالرّ ىميةّالتصرّ أ،ّكالذمّيستمـز

ّمميّ  ّقاببلّلسفوّأكّغفمةّأكّكافّصغيرا ّ،ّكافّعقده محمدّالس عدمّصبرم،ّّكمكقكفاّعمىّإجازةّكليوّأكّكصيو.ّإلبطاؿزا
ّ.124المرجعّالس ابؽ،ّص
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أعماالّتجاريةّّارية(ّتعدّ رقيةّالعقّ )التّ ّأعمالوّ(،ّذلؾّألفّ 1جارةّ)كافرّلمزاكلةّالتّ ركطّالقانكنيةّالكاجبةّالتّ الشّ 
كّبصكرةّمنتظمة،ّإضافةّإلىّمسؾّالسجؿّّباحترافيةتجارةّركطّفيّمزاكلةّالّ ؿّمجمؿّىذهّالشّ تتمثّ ّكمحضة.

ّياّعفّربّالعمؿّالغيرّالمرقّ أمّ ّبةّعفّذلؾ.المترتّ ّااللتزاماتّكاجرّكالحقكؽّاكتسابّصفةّالتّ جارمّقصدّالتّ 

ّبوّلمصمحةّتجارتوّّكّالعمؿّيعتبرّبالنسبةّإليوّتجاريا،ّإذاّكافّفإفّ  ذلؾّتطبيقاّلنظريةّاألعماؿّتاجراّكيقـك

2جاريةّبالتبعية)التّ 
اّيجعؿّالعقدّفيّىذهّالحالةّسبةّإليوّممّ العمؿّيبقىّمدنياّبالنّ ّاّإذاّلـّيكفّتاجرا،ّفإفّ (.أمّ 

ّبالنّ  ّأمّتجاريا ّمختمطة، ّممّ ذكّطبيعة ّلصاحبّالمشركع، ّبالنسبة ّمدنيا ّلممقاكؿّك ّيستدعيّسبة تطبيؽّا
 نظريةّاألعماؿّالمختمطةّفيّحالةّنشكبّنزاعّحكؿّتنفيذّالعقدّ.

ّ:أىمية المقاول -ب

ّبيفّربّاّيعدّ ّ ّـ ،ّّكالمقاكؿّعقدّمقاكلةلعمؿّّكالعقدّالمبـر فمفّالضركرمّأفّيخضعّفيّأركانوّّمفّث

ّغيرّأفّ  ّعامة. ّبصفة ّعمىّالعقكد ّالمطبقة ّخاصّ ّإلىّنفسّاألحكاـ ّعقدىناؾّأحكاما ّبطبيعة المقاكلةّّة
ّقةّبشأفّمقاكؿّالبناء.عمىّكجوّالخصكصّأحكاـّاألىميةّكّالمطبّ ّك

ّلصحتياّأىميةّأداءّكاممة،ّالتّ ؼّّكالمقاكلةّمفّجانبّالمقاكؿّمفّقبيؿّأعماؿّالتصرّ ّحيثّتعدّ  يّتستمـز
يككفّبمثابةّبائعّؼّفيّالمادةّّكوّيتصرّ نّ ؿّفيّالبناء(،ّفإالمتمثّ نجازّّكالعمؿ)اإلةّّكبتقديـّالمادّ ّلتـزافيكّإذاّ

ّبتقديـّالعمؿّكحدهّكدكفّالمادّ ليا،ّحتّ  بحّلمرّ ّ)معرض ّ-لممضاربةّفيّعمموّمعرض ّّبذلؾّ.ّفيكةىّكّلكّإلتـز
اّيمحقوّمفّأضرار.ّيصبحّمسؤكالّبمكجبّعقدّالمقاكلةّعفّتعكيضّصاحبّالمشركعّعمّ ّك،ّكّالخسارة(أ

يجبّفيّاألصؿّأفّتتكافرّفيّّمفّثّـ رر،ّّكالضّ عّّكففوّيدكرّبيفّالنّ وّأفّتصرّ اليّيستخمصّمفّذلؾّكمّ بالتّ 
زاّأكّمحجكرّعميوّلسفوّأكّغفمة،ّفبلّاّإذاّكافّقاصراّمميّ أمّ .ةّالتصرؼّبأفّيككفّبالغاّكراشداالمقاكؿّأىمي
ّإب ّلو ّبذلؾيجكز ّقاـ ذا ّكا  ّمقاكلة، ّعقد ّلمصمحتو)ّفإفّ ّ،راـ ّلئلبطاؿ ّقاببل ّيصبح ّقد ّكانتّلمّ ّك(.3العقد ا

4ّجاريةّبحسبّالمكضكع)مفّاألعماؿّالتّ ّمقاكالتّالبناء ّلممادة ّطبقا ّالذّ السّ -مفّؽ.ت.ج02ّ(، ّ-كرالفة

                                                            

لمزاكلةّبةّركطّالمتطمّ تياّكّنفاذىاّالشّ عمبلّتجاريا،ّيستكجبّلصحّ ّةاريرقيةّالعقّ عّالجزائرمّاعتبرّنشاطّالتّ ذلؾّألفّالمشرّ -1
ّ.27التجارة.ّدغيسّأحمد،ّالمرجعّالسابؽ،ص

بعية،ّاألعماؿّالتيّعمبلّتجارياّبالتّ ّعمىّماّيمي:ّ"يعدّ ّ-المعد ؿّكالمتم ـّ-مفّؽ.ّت.ّج04ّةّالمادّ ّددّتنص ّفيّىذاّالصّ ّ-2
ّبياّالتّ  ّ".قةّبممارسةّتجارتوّأكّحاجاتّمتجرهاجرّكالمتعمّ يقـك

جاريةّجارمّالجزائرمّاألعماؿّالتّ فرحةّزراكمّصالح،ّالكامؿّفيّالقانكفّالتّ ذلؾ.ّّبخصكصّجار".ّأنظربيفّالتّ ّااللتزامات-ّ
ّ.117ص2003ّّاني،ّابفّخمدكفّ،ّشرّالثّ ،ّالنّ نشطةّالتجاريةاألّ-الحرفي–اجرّالتّ -
ّ.40ابؽ،ّصّمدكرمّزايدم،ّالمرجعّالسّ -3
ذلؾّّجاريةّبحسبّالمكضكع،تجارياّكأدرجياّضمفّاألعماؿّالتّ عّمقاكالتّالبناءّعمبلّاعتبرّالمشرّ ّكّبحسبّرأينا،ّلذلؾّ-4

ّمعيّ ألنّ  ّقدرا ّتستمـز ّمفّالتّ يا ّنسيؽّكالتّ نا ّالمياـ ّالمادّ ّاالقتصاديةخطيطّلمباشرة ّإلىّبتكظيؼّالعناصر ّإضافة ّكالبشرية، ية
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(1ّمفّذاتّالقانكف)05ّسبةّلمقاصرّالمرشدّفيّالمادةّجاريةّبالنّ ألعماؿّالتّ اّركطّمباشرةدّشعّحدّ المشرّ ّفإفّ 
ّ:عمىّماّيميّّالتيّتنص ّّك

ي يريد مزاولة الذّ و ، البالغ من العمر خمسة عشر سنة كاممة، م انثى" ال يجوز لمقاصر ذكرا كان أ
ي يبرميا عن عيدات التّ جارية، كما ال يمكن اعتباره راشدا بالنسبة لمتّ جارة أن يبدأ في العمميات التّ التّ 

 جارية:األعمال التّ 
ميو من  و أو إقرار من مجمس العائمة مصادق عإذا لم يكن قد حصل مسبقا عمى إذن والدىا و أمّ - 

و غائبا أو سقطت عنو سمطتو األبوية، أو استحال عميو مباشرتيا أى فيما إذا كان والده متوفّ  المحكمة
 أو في حالة انعدام األب أو األم.

 جاري".جل التّ سجيل في السّ تابي دعما لطمب التّ كذن الم ىذا اإلو يجب أن يقدّ -  

أىميتوّفيّإبراـّعقدّمقاكلةّّفإفّ ّ-ااّأـّخاصّ عامّ -إضافةّإلىّذلؾّفإذاّكافّالمقاكؿّشخصاّمعنكياّ
لو،ّإذاّكافّّالمنشئ(يأسيس)العقدّالتّ اؽفاالتدّفيّتحدّ ،ّّكإذاّكافّشخصّمعنكمّعاـّدّفيّقانكفّإنشائوتتحدّ 

ّالشّ  ّفي ّكيفترض ّخاص، ّمعنكم ّشخص ّإرادتو ّعف ّيعبر ّنائب ّلو ّيككف ّأف ّالمعنكم ّسموباخص
 (.2لحسابو)ّك

 :عقد مقاولة البناءفي عيوب اإلرادة - 2

ّبعيكب ّالرّ ّاإلرادةّيقصد ّفتفسد ّكمييما، ّأك ّالمتعاقديف ّإحدل ّإرادة ّتمحؽ ّتزيموأمكر ّأف ّدكف ّ.ضاء
ياّجاءتّكليدةّأتتّنتيجةّكىـّكاذب،ّأـّألنّ ّايألناّذلؾّإمّ يءّسميمةّّكأفّاإلرادةّالّتجّإالّ ،ضىّمكجكدفالرّ 
ّالرّ عيّكّكغط.الضّ  ّب ّلمؽ–ضى ّطبقا ّالمعد ؿ ّتتمثّ ّ-كالمتمـ.ـ.ج ّك ّالتّ أربعة ّك ّالغمط ّفي ّاإلؿ كراهّدليس،
ّالمشرّ ّكّ،االستغبلؿّك ّأفّ ّك.منو91ّّإلى81ّئرمّفيّالمكادّعّالجزاقدّنصّعمييا ـّنظّ المقاكلةّعقدّمّطالما
اظمةّلعيكبّاإلرادةّتسرمّعميوّاألحكاـّالنّ ّركرةّمعوّأفّ ظريةّالعامةّلمعقد،ّّفبالضّ تسرمّعميوّأحكاـّالنّ ّك

ّمفّالمقاكؿّأكّربّ ّ.مبدئياّإذاّشابّإرادةّكؿّ كّتطب ؽّاألحكاـّالن اظمةّلمعيكبّعمىّالمقاكلةّأيضا،ّكذلؾ
                                                                                                                                                                                             

بلؼّعقدّالمقاكلةّذلؾّعمىّخ،ّارمّالمحضابعّالتجّ الطّ -إمّالمقاكلة-ذافّيضفيافّعميياكّالمضاربةّكالمّ ّاالحتراؼعنصرمّ=
عريؼّرفيفّفقط،ّتاركاّبذلؾّالمجاؿّلمفقوّلمقياـّبميمةّتحديدّالتّ المتبادلةّبيفّالطّ ّااللتزاماتالذمّاكتفىّبتعريفوّمفّخبلؿّّك

ّبالنّ بدقّ  ّإما ّبالنّ ة ّالعمؿ ّفيعتبر ّلربّالعمؿ ّالتّ سبة ّلمصمحتو ّبو ّكيقـك ّتاجرا ّكاف ّإذا ّتجاريا، ّإليو ّتطبيسبة ّلنظريةّجارية قا

اّيجعؿّعقدّالمقاكلةّفيّىذهّالحالةّذكّإماّإذاّلـّيكفّتاجراّ،ّفيبقىّعمموّمدنياّبالنسبةّإليوّممّ ّ.بعيةجاريةّبالتّ األعماؿّالتّ 
ّمختمطة ّأنّ ّ،طبيعة ّبالنّ أم ّتجارم ّبالنّ و ّكمدني ّلممقاكؿ ّممّ سبة ّالعمؿ، ّلرب ّاألعماؿّسبة ّنظرية ّتطبيؽ ّمعو ّستتكجب ا

ّ ّفيّحالة ّالعقد.التّ المختمطة ّتنفيذ ّنازعّحكؿ ّطبعة ّلمعقد، ّالعامة ّالن ظرية ّالس ابؽ،2013ّعمىّفيبللي،االلتزامات، ّالمرجع ،
ّ.76ص

ّ.118ابؽّ،ّصفرحةّزراكمّصالح،ّّالمرجعّالسّ ّ-1
ّ.المعد ؿّكّالمتم ـّؽ.ـ.جمف50ّّ-49أنظرّالمادتاف-2
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رّاإلبطاؿّلمصمحتو.ّرّ (ّمفّتق2فاّعمىّإجازة)متكقّ ّ(،ّكافّالعقد1العمؿ،ّعيبّمفّالعيكبّالمذككرةّسابقا)
فيوّالغمطّ،ّأكّينكشؼّفيوّّف(ّمفّالكقتّالذمّيتبيّ 05فموّأفّيجيزّالعقدّأكّينقضوّخبلؿّخمسّسنكات)

ّاكتشاؼّالكقكعّفي01ّكّخبلؿّسنةّكاحدة)ّدليسّأكّيرفعّعنوّاإلكراهّالتّ  ّ،ّحيثّتنص ّاالستغبلؿ(ّمفّيـك
عوى بذلك من خبلل ".....و يجب أن ترفع الدّ مفّؽ.ـ.جّ،ّعمىّمايمي:90/02ّةّالمادّ ّبخصكصّذلؾ

رف األخر ى الطّ في  عقود المعاوضة أن يتوقّ يجوز كانت غير مقبولة و  الّ سنة من تاريخ العقد، و إ
ذاّكافّالعيبّمتعمّ دعوى اإلبطال، إذا عرضو ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن". كماّلكّ-المتعاقدّقاّبسفّ كا 

ّبمكغوّسفّالرّ -كافّقاصراّمميزا ّزكاؿّالعيب،أمّمفّيـك ّكّّىّسنةّأخرلّبعدّذلؾ.حتّ ّشدّكّتمتدّ فمفّيـك
،ّإذاّرالفةّالذكؾّبإبطاؿّعقدّمقاكلةّالبناءّلكجكدّعيبّمفّالعيكبّالسّ يبلّيجكزّالتمسّ اإلشارةّإلىّأنّ ّتجدر

ّإبراـ10ّانقضتّمدةّعشرّسنكاتّ) مفّؽ.ـ.جّكّالمذككرة101ّّعمبلّبأحكاـّالمادةّالعقد(ّكاممةّمفّيـك
ّسابقا.ّ

وّمفّ.غيرّأنّ (3)نافذاّغبةّفيّإبطاؿّالعقد،ّاعتبرّالعقدؿّعمىّالرّ ةّماّيدّ فإذاّلـّيصدرّفيّىذهّالمدّ 

العيبّاألكثرّشيرةّكّالذمّقدّيعيؽّسيرّمقاكلةّالبناءّكّنفاذهّىكّالغمطّّاحيةّالعممية،ّكّفيّالكاقعّفإفّ النّ 
ّ(ّكّالسيماّالغمطّفيّشخصيةّالمتعاقدّ)المقاكؿ(ّأكّفيّالحسابات.4)

ّ:الغمط في شخص المقاول-أ

ؼّعمىّتمؾّالغمطّفيّىذاّالعقدّمتكقّ ّاعتبارّفيّالعقدّأـّال،ّفإفّ ّفحسبماّكانتّشخصيةّالمقاكؿّمحؿّ 

ّخصيةّمحؿّ الشّ ّتمؾّإذاّكانتّحيثب(،5ّشييد)التّ فيّمجاؿّالبناءّّكّخصية.ّكماّلكّكافّذاّشيرةّكّخبرةالشّ 
                                                            

ّ.المعد ؿّكّالمتم ـّمفّؽ.ـ.ج91ّالى81ّالمكادّمفّّاجعّبالمناسبةّر-1
منيةّكّحيحةّأكّالضّ العقدّباإلجازةّالصّ ّإبطاؿ،ّعمىّماّيمي:ّ"يزكؿّحؽّالمعد ؿّكّالمتم ـّمفّؽ.ـ.ج101ّتنصّالمادةّّ-2

ّ".تستندّاإلجازةّإلىّالتاريخّالذمّتـّفيوّالعقد،ّدكفّاإلخبلؿّبحقكؽّالغير
ّ.85ص،ّالمرجعّالس ابؽ،ّمحمدّحسنيفّ-3
ّفيّذىفّالمتعاقدّ،ّفيدفعوّالىّالتّ ّخاطئوّ:ّ"كىـّأمّاعتقادّعدمّعمىّأنّ كتكرّمحمدّصبرمّالسّ فوّالدّ حيثّعرّ -4 ّ".عاقديقـك

أم اّالد كتكرّعميّفيبللي،ّفقدّعر ؼّالغمطّعمىّأن و:"كىـّيدفعّبإرادةّأحدّالمتعاقديفّأكّمعاّإلىّتبادؿّالرضى".ّعمىّفيبلليّ
ّ.78المرجعّالس ابؽ،ّص

ياّلّأنّ مؤدّ الت يّّكّ،قميديةظريةّالتّ يّقامتّعمىّنقدّالنّ لتّ اظريةّالحديثةّفيّالغمط،ّّكنّ العّالجزائرم،ّأخذّبشرّ المّأفّ ّإلىّكنشيرّ
ّافع.مّيدفعّبالمتعاقدّإلىّالرضاءّبالعقد،ّكبيفّالغمطّالغيرّالدّ ؽّبيفّالغمطّالدافع)الجكىرم(ّكّالذّ تفرّ 

راّالمتعاقدّماّكافّليتعاقدّإذاّلـّيقعّفيّالغمط،ّكافّالغمطّمؤثّ ّعاقد،ّبمعنىّأفّ لىّالتّ إافعّأكّالباعثّالغمطّىكّالدّ ّفإذاّثبتّأفّ 
يءّأكّعمىّصفةّجكىريةّفيوّأكّكّيجعؿّالعقدّقاببلّلئلبطاؿ،ّكليسّذلؾّفقطّفيّالحاالتّالتيّينصبّفيياّعمىّمادةّالشّ 

ّشخصياّينطبؽّعمىّجميعّالحاالت.ّكّبذلؾّيصبحّالمعيارّذاتياّأكّ.ةّحالةّأخرلعمىّشخصيةّالمتعاقد،ّبؿّفيّأيّ 
اّكافّثرّلوّفيّالعقدّأيّ أرّكماّعابّالرضاء،ّكمفّثـّالّوّكقعّغيرّمؤثّ عاقد،ّبمعنىّأنّ لىّالتّ إافعّاّأذاّلـّيكفّالغمطّىكّالدّ أمّ 

ّ.166ابؽّصّعدمّ،ّالمرجعّالسّ ىّلكّانصبّمثبلّعمىّمادةّالشيء.ّأنظر،ّمحمدّصبرمّالسّ األمرّحتّ 
ّ.16ابؽ،ّصّاةّفيّعقدّالمقاكلة،ّّالككالة،ّالكفالة،ّالمرجعّالسّ يـّالسرحاف،ّالعقكدّالمسمّ عدنافّإبراىّ-5
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ّقاّبوىّربّالعمؿّمقاكالّمكثّكحيثّيتكخّ بّنشاءاتّالمعماريةّالكبيرةاعتبارّفيّالعقد،ّالّسيماّفيّمقاكالتّاإل
ّأمانتو.كيعتمدّعمىّكفاءاتوّكخبرتوّّك

ّألىمّ ّكّ ّنظرا ّالمقاكؿ، ّشخصية ّّية ّيمي:ّمفّذاتّؽ.ـ.ج569ّتنصّالمادة "ينقضي عقد عمىّما
ن كان األخصية وقت التّ بلتو الشّ مؤىّ  االعتبارالمقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين  مر خبلف عاقد، وا 
العمل فسخو في غير الحاالت التي تطبق فييا المادة  يجوز لربّ ذلك فان العقد ال ينتيي تمقائيا، وال 

 . مانات الكافية لحسن تنفيذ العمل"إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضّ  الفقرة الثانية إالّ  552

ّـ ّك ّث ّّيستخمصّبأفّ ّمف ّعمى ّالمبنية ّالعقكد ّمف ّالبناء، ّكافّالشخصيّاالعتبارمقاكلة ّإذا ّالسيما ،
يستطيعّغيرهّمفّذكمّالحرفةّالقياـّبالميماتّالمسندةّإليوّّماليةّكماديةّضخمةّبحيثّاللممقاكؿّقدراتّ

فاّعمىّإجازةّالغمطّفيّشخصّالمقاكؿ،ّيجعؿّالعقدّمتكقّ ّففيّمثؿّىذهّالحاالتّفإفّ ّ.مفّجانبّربّالعمؿ

ّ.(1)المطالبةّبإبطالومؿ،ّفيكّصاحبّسمطةّإجازةّالعقدّّكالعّربّ 

 الغمط في الحساب:-ب

د الغمط ر في صحة العقد مجرّ :"ال يؤثّ عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ّكّمفّؽ.ـ.ج،84ّّةّعمبلّبأحكاـّالمادّ 
الغمطّفيّالحسابّيقعّفيّبعضّاألحيافّفيّّك ولكن يجب تصحيح الغمط". مطات القممال غو  في الحساب،

ّعقدّمقاكلةّالبناء.

ّّك ّالمقايسة ّيقدّ التّ ففي ّّكي ّمبدئيا، ّالمقاكؿ ّالتّ ميا ّتشمؿ ّاألي ّك ّالعمؿ ّأجزاء ّك ّلممكاد سعارّتفصيبل

،ّكأفّليّفيّحسابّبعضّمنياحسابّالمبمغّاإلجماّكّقدّيغمطّالمقاكؿّأثناءّالحسابّبالكحدةّ،ةّبياالخاصّ 
ّبعمميةّتحصيؿّبةّّكاتّالبناء،ّكعددّاألمتارّالمكعّ بّفيّإحدلّعمميّ المكعّ يذكرّمثبلّسعرّالمترّ عندماّيقـك

أكّّالحسابّإلىّأعمىّكّذلؾّلمصمحتوّ،ّيغمطّفيعددّاألمتارّالمرادّانجازىاّرّفياتجّبضربّسعرّالمتالنّ 
ّ.(2)إلىّأدنىّلمصمحةّربّالعمؿ

حيح.ّقـّالصّ حّالحسابّكجكباّإلىّالرّ ماّيصحّ مقاكلةّالبناءّتككفّصحيحة،ّكّإنّ ّالحالتيفّفإفّ ّكفيّكمتا

فيّىذهّالحالةّّكةّمفّصفحةّإلىّأخرلّقـّأكّالحصّ كماّقدّتقعّفيّتمؾّالمقاساتّزالتّقمـ،ّكأفّينقؿّالرّ 
ّأيضاّيجبّتصحيحّالعقد.

                                                            

ّ.86محمدّلبيبّشنب،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1
ّ.87محمدّلبيبّشنب،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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 أساليب انعقاد مقاولة البناء:-ثالثا  

ةّربّالعمؿّقدّيمجأّإلىّعدّ طرؽّإلىّأساليبّإبراـّالمقاكلة،ّذلؾّألنّ مفّخبلؿّىذاّالعنصرّنحاكؿّالتّ ّ
المرادّإنجازه.ّفقدّيتبعّربّيةّالمشركعّكّبحسبّأىمّ تياّكّنظامياّالقانكنيّأساليبّتختمؼّمفّحيثّطبيع

ّالتّ  ّك ّالممارسة ّالعمؿّطريقة ّيّتعد ّالمقاكالت، ّإلنشاء ّاألكثرّشيرة ّالقانكنيةّتتساكلّالمراكّبمكجبياإذ ز
يسمحّبمناقشةّشركطّالمقاكلةّكّعناصرىا.ّّتكريسوّكالذممبدأّسمطافّاإلرادةّكّّعفّطريؽّإعماؿّرفيفلمطّ 
ّالمّ ّكما ّطريؽّالمسابقإجكءّيمكنو ّّة،لىّ ّيتّـ فضؿّمفّبيفّالمتنافسيفاختيارّاألقصد ّقد ّكما ذلؾّعفّّ،

ّ(ّ.1ىّبالمناقصة)سمّ يطريؽّتقديـّعطاءاتّأكّماّ

 عاقد بطريقة الممارسة:التّ -1

ّبإنجازّكّتتمثّ ّالعقد،ّإلبراـريقةّالعاديةّفيذهّىيّالطّ ّ ؿّفيّأفّيطمبّربّالعمؿّمفّالمقاكؿّأفّيقـك
ىكّمفّبادرّبتقديـّإيجابو،ّعمىّّىذاّاألخيريككفّكماّقدّّ.ّعاقدّعمىّذلؾالتّ العمؿّلحسابو،ّفيقبؿّالمقاكؿّ

ّفيتحقّ  ّ ّمفّصاحبّالمشركع، ّالقبكؿ ّالتّ أفّيصدر ّذلؾ ّمفّحيثّراضيّعمىّمؽّمفّخبلؿ ّالعقد اىية
ّاألجر.اإلنجازّّك

ىّرفافّعمخبللياّالطّ ،ّأفّيسبؽّإبراـّالعقدّّمرحمةّيتفاكضّمفّةسبةّلمقاكالتّالبناءّاليامّ بالنّ ّالغالبّكّ
ّتنفيذه ّكطريقة ّكأكصافو ّحتّ شركطو ّإذا، ّّكّى ّالعقد ّإبراـ ّإرادتييما ّبالتّ تسمّ تقابمت ّالطريقة ّىذه عاقدّى

ّالعادمّ(2بالممارسة) ّالت عاقد ّّ.أم ّتتّـ كال ّكالت ي ّلمت عاقد) ّالس ابقة ّالمرحمة ّتمؾ ّكّّترت ب ّالعمؿ ّرب بيف
ّأثرّقانكن ّمنيمافّ-حديدّمفّجانبّااللتزاماتّكالمسؤكليةكعمىّكجوّالتّ ّ-يالمقاكؿ(،ّأم  ّأم  بأفّّبلّيمتـز

ّكاحدّمنيماّأفّيقطعيا،ّكّيتكق ؼّعفّالت فاكض) ّلكؿ  يستم رّفيياّحت ىّاإلبراـ،ّبؿّيحؽ 
(ّفيّأي ةّمرحمة3ّ

فاكضّكّخصكصاّفيّمجاؿّمكضكعّالدراسة)مقاكلةّوّقدّيحدثّخبلؿّالتّ غيرّأنّ دكفّااللتزاـّبالت عكيض.
ّالمقاكؿّ ةّمسبقاّمفّطرؼّالميندسّالمعمارم،ّكّالمزمعّإنجازهّمقايسةّبناءّمعدّ ّباعتمادالبناء(ّّأفّيقـك

                                                            

ّ.17الس رحاف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1
ّ.18ابؽ،ّصّالككالة،ّالكفالة،ّالمرجعّالسّ اةّفيّعقدّالمقاكلة،ّّالعقكدّالمسمّ ،ّّعدنافّإبراىيـّالس رحاف-2
ّمرحمةّالتّ -3 ّعفّتجدرّاإلشارةّإلىّأف  فاكضّيسبقياّالد عكلّلمت عاقد،ّكّمعيارّالت فرقةّبينيماّىكّتبيافّماّإذاّكافّالعرضّتـ 

ّإيجاب، ّبصدد ّفإن نا ؿ، ّكافّاألمرّاألك  ّفإذا ّلو. ّالت مييد ّأكّمجر د ّمباشرة ّالعقد ّصاحبوّعمىّإبراـ ّكافّاألمرّّعـز ّإذا أم ا
ّ.104،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصمحم دّالس عدمّصبرمّ،ّكن اّبصددّدعكلّلمت عاقد.الث اني
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منيماّأكّاألجرّّدّلكؿّ ؿّلؤلعماؿّالكاجبّالقياـّبيا،ّكّاألجرّالذمّيتحدّ يّتتضمفّبيافّمفصّ التّ ّكّمفّطرفو
ّ(.1اإلجماليّليا)

ّمفّطرؼّالميندسّالمعمارم ّالمكضكعّمسبقا ّك ّالمزمعّإنجازه ّلمبناء ّيأتيّالمقاكؿّبتصميـ ّقد ّكما
ّمرارىاّبينوّكّبيفّصاحبّالمشركعّعائقاّحكؿّمصيرّالمفاكضاتّكّاستّفبليشكّ ّفكمتاّالحالتيفّمفّشأنيما

ّةّىذاّاألخيرّفيّقطعّالتّ ككفّأفّذلؾّمفّشأنوّالمساسّبحريّ  ّبتعكيضّالمقاكؿ.ّإالّ فاكضّدكفّأفّيمتـز

فاّمباشرةّبذلؾّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّقصدّتشجيعّىذاّقياـّالمقاكؿّبمبادرةّمنوّكّدكفّأفّيككفّمكمّ ّأفّ 

رّعمىّإرادةّربّالعمؿّكّرغبتوّفيّالتعاقد،ّكّدكفّأفّيككفّذلؾّالّيؤثّ ّعاقد،ّفإفّ األخيرّكّدفعوّإلىّالتّ 

ّبالتّ  ّإعدادّّعكيضّأمّ ممتزما ّك ّالتصاميـ ّفيّسبيؿّكضع ّالنفقاتّالمبذكلة ّك ّالجيد ّعفّالكقتّك منيما
ّالمقايسات.

ّاإلشكاؿّيكمفّبخصكصّتعكيضّالمقاكؿّبذلؾّمباشرةّمفّطرؼّصاحبّالمشركع؟ّ.ّأفّ ّغير

فقاتّوّالّيجكزّلوّمطالبةّصاحبّالمشركعّبتعكيضوّعفّالنّ سبةّليذاّاألخيرّ)أمّالمقاكؿ(ّ،ّفإنّ فبالنّ 
صاميـ،ّفيّحالةّماّإذاّكانتّمرفكضةّمفّطرؼّربّالعمؿّبذكلةّمفّأجؿّإعدادّالمقايساتّككضعّالتّ الم

نفقاتّّاليّفإفّ بالتّ ّ.تاجراّالمقاكؿّيعدّ ّىّكّلكّكافّىذاّاألخيرّىكّمفّقاـّبتكميفوّبذلؾّمباشرة،ّذلؾّألفّ حتّ 

ىذهّالنفقاتّالعامةّّعاقدّكّأفّ يّإلىّالتّ مياّتندرجّضمفّحسابّنفقاتوّالعامة،ّكّالّتنتييّيقدّ المقايساتّالتّ 

ّعاقدّمعّمفّيتعاقدّمعوّمفّعمبلئوّ.يراعيياّفيّالتّ 

 عاقد بطريق المسابقة:التّ  -2

ّـ  سابؽّيّيدعكّمفّخبللياّربّالعمؿّّكؿّمفّيريدّالتّ التّ ّكىذاّاألسمكبّمفّخبلؿّمسابقةّ،ّّحيثّيت
ّلتجسيدّتصاميـّكمقايساتّفيّأرضّالكاقع،ّكتأديةّّ العمؿّالمرادّإنجازهّمفّطرؼّربّالعمؿ،عمىّأفّيمتـز

ّالعقدّمعّالفائزّمفّالمتسابقيفبإبرا ّلمفائزّفيّالمسابقةّكّذلؾّوّيعيّ .ّغيرّأنّ (2)ـ ّالحالةّجائزة فّفيّىذه
ّبالتعاقدّ.أمّ اّإذاّلـّيتحفظّّفإنّ صميـّّأمّ (،ّعمىّماّبذلوّمفّجيدّفيّكضعّالتّ 3لمكافئتو) اّبخصكصّوّيمتـز

                                                            

ّ.84،ّصمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندريةةّ،ّأحكاـّعقدّالمقاكلةّ،ّفتيحةّقرّ ّ-1
 .38ابؽ،ّصّاةّفيّعقدّالمقاكلة،ّّالككالة،ّالكفالة،ّالمرجعّالسّ العقكدّالمسمّ ،ّّعدنافّإبراىيـّالس رحاف-2

باإلرادةّالمنفردة،ّكّالمدرجةّمفّطرفوّبمكجبّّبااللتزاـةّصّ عّالجزائرمّىذهّالحاالتّ،ّضمفّاألحكاـّالخاـّالمشرّ قدّنظّ ل-3
سّاإلرادةّمّكرّ ،ّكّالذّ ّ-السالؼّالذكر–ّؽ.ـ.جـّلؿّكّالمتمّ ،ّكّالمعدّ 2005سبتمبر25ّّكّالمؤرخّفي10ّّ-05القانكفّرقـّ

عمىّّيّتنص ّرّمنوّكّالتّ مكرّ 123ّدّنمكذجاّأكّصكرةّخاصةّلياّبمكجبّالمادةّ،ّكحدّ لبللتزاماتحّالمنفردةّّكمصدرّصري
ّبإعطائياّلمفّقاـّبالعمؿّ،ّكّلكّقاـّبوّدكفّنظرّإلىّالكعدّ ماّيمي:"ّمفّكعدّالجميكرّبجائزةّيعطيياّعفّعمؿّمعيفّيمـز

ّ.89الس ابؽ،ّصمحمدّالس عدمّصبرم،ّالمرجعّ.بالجائزةّأكّدكفّعمـّبيا.ّ
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ّفإنّ بالطّ  ،ّ ّالمسابقة ّعف ّلئلعبلف ّالقانكنية ّيعدّ يعة ّلمتّ ّو ّمعمّ لّعاقددعكل ّإيجابا ّالفكزّككنو ّشرط ّعمى قا
ّ ّفازّكافّذلؾّاإليجابّبالمسابقة ّما ّكّتعيّ اباتّ ّالصادرّمنوّفإذا ّقبكؿّمفّجانبفّأفّيتّ ، ربّّصؿّبو
ضّالفائزّتعكيضاّعادالّعندىاّيعكّ عاقد،ّكّرّذلؾّككجكدّأسبابّمشركعةّتمنعوّمفّالتّ إذاّتعذّ ّالعمؿ،ّإالّ 

ّ(.1عفّجيدهّككقتو،ّإذاّلـّيكفّقدّناؿّجائزةّطبقاّلشركطّالمسابقة)

ضّالفائزّتعكيضاّوّيجبّأفّيعكّ عاقدّ،ّفإنّ رّىناؾّأسبابّمعقكلةّكّمشركعةّلعدـّالتّ اّاذاّلـّتتكفّ أمّ 
القاضيّيعتبرّأفّّلؾّألفّ عكيضّعينيا،ّذأصابوّمفّضررّبسببّذلؾ،ّكّيجكزّأفّيككفّالتّ ّكامبلّعماّ 

ّـ  قتّطبّ ّبالمسابقة،تجاهّالفائزّاليّإذاّلـّيقـّربّالعمؿّبتنفيذّالتزاموّرفيف.ّكّبالتّ بيفّالطّ ّعقدّالمقاكلةّقدّت
يوقف ل من العقد و "يمكن لرب العمل أن يتحمّ مايمي:ّت يّجاءّفيياّمفّؽ.ـ.جّكّال566ّمادةّنوّالأبش
نجزه أمن المصروفات، وما  عن جميع ما أنفقو ض المقاولوقت قبل اتمامو.عمى أن يعوّ  نفيذ في أيّ التّ 

و يجوز لممحكمة أن تخفض مبمغ العمل. غير أنّ  تمّ أو نّ أل و ما كان يستطيع كسبو أو عمامن األ
ن خفيض عادال، و يتعيّ روف تجعل ىذا التّ ا فات المقاول من كسب ،إذا كانت الظّ ويض المستحق عمّ التعّ 

ل رب العمل من العقد و ما عمييا بوجو خاص أن تنقص منو ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحمّ 
 خر".آن قد كسبو باستخدام وقتو في أمر يكو

ّـ بالتّ ّ ّكّماّأنجزهّمفّأعماؿّ،تعكيضّالمقاكؿّالفائزّبتمؾّالمسابقةّعفّجميعّماّأنفقوّمفّنفقاتّاليّيت
فيّّاالنجاز)أمّتطبيؽّقاعدةّماّفاتوّمفّكسبّكّماّلحقتوّمفّخسارةّأتّـ ّوفّيستطيعّكسبوّلكّأنّ اكماّك

ّ(.ىذهّالحالة

 طمب تقديم عطاءات:-3

ؽّاألمرّبالمشاريعّالمعماريةّالكبرلّ،ّإلىّطمبّإذاّتعمّ ّ-كّعمىّكجوّالخصكص-قدّيمجاّربّالعمؿّ
ّيسمّ soumissionتقديـّعطاءات) ّأكّما ّإليو ّالتيّتحدّ ( ّك ّىّبالمناقصة، ّالغيرّفيّاألجرّالذّ د مّيطمبو

تقديـّتمؾّالعطاءاتّعادةّإماّفيّالمناقصةّالعمنيةّ،ّحيثّترسكّعمىّكؿّمفّيقدـّّمقابؿّاإلنجاز.ّكّيتّـ 
ّأقؿّ  ّالضّ ّعمنية ّمعّتقديـ ّلئلنجاز( ّأكّفيّعطاءّ)أمّتكاليؼّإجمالية ،ّ ّكّّمظاريؼماناتّالكافية مغمقة

ّيتعمّ  نةّحيّترسكّالمناقصةّعمىّمفّـّكؿّمقاكؿّبعطاءاتّمعيّ يتقدّ ّؽّبالمناقصةّالعمنيةّ،مختكمة.ففيما

عطاءّّكّىكّماّيعتبرّإيجاباّ،ّبينماّيعتبرّإرساءّتمؾّالمناقصةّعمىّمفّقدـّأقؿّ ّالعطاءاتّـّعمناّبأقؿّ يتقدّ 
ّـ قبكالّّك ّيت ّالمناقصةّعندىا ّعفّطريؽّرسك ّالمقاكلة ّعقد ّمفّطرؼّ(2)إبراـ ّالمعتمد ّذاتو ّالحكـ ّىك ّك ،

                                                            

ؿ،07ّجيكرم،نعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ-1 ّ.39ابؽّ،ّصّالمرجعّالسّ ،ّالمجم دّاألك 
2
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العقد في المزايدات  "ال يتمّ مفّؽ.ـ.جّ،ّكّالتيّتنصّعمىّماّيمي:69ّعّالجزائرمّفيّنصّالمادةّالمشرّ 
 المزاد، و يسقط المزاد بمزاد أعمى و لوكان باطبل". برسوّ إال ّ 

ّبالنّ أمّ  ّـ اريؼّالمختكمة،ّفإنّ ظسبةّلمما ّالمحدّ ّوّيت ّفيّاليـك دّلذلؾّمفّطرؼّصاحبّفتحياّكّجردىا
ّ ّأف ّعمى ّتقدّ المشركع ّمف ّعمى ّأيضا ّالمناقصة ّرسك ّقدـّيككف ّطالما ّالمتسابقيف، ّعطاءاتّمف ّبأقؿ ـ

ّّكأالتّ  )امانالضّ مينات ّالشركط ّلدفتر ّطبقا ّالكافية ّعف1ّت ّالعمؿ)المعمف ّرب ّيحتفظ ّأف ّيحدث ّقد (.ك
ّلنفسوّصراحةّبحؽّرفضّأمّعطاءّ،ّكّلكّكافّىكّاألقؿّ  ّمةّقيمةّمفّبيفّالعطاءاتّالمقدّ ّالمناقصة(

ّبأفّيتعاقد،ّكيتمـّالعقدّمعّ،ّممّ فضفّيككفّممزماّبتبريرّذلؾّالرّ دكفّأ اّيجعموّفيّىذهّالحالةّغيرّممـز
ّـ ّمقدـّالعطاءاتّاألقؿّ  ّعميو.ّاؽفتاالّقيمةّّكماّت

ذاّلـّيحتفظّربّالعمؿّبيذاّالحؽّلنفسو،ّفإفّ ّك ّفيّىذهّالحالةّعمىّالتّ غالبيةّالفقوّيرلّبأنّ ّا  عاقدّوّممـز
عاقدّمفّجانبّربّالعمؿ،ّإيجاباّبالتّ ّعمؿّالمناقصةّالّيعدّ ّقيمة،ّكّذلؾّرغـّأفّ ّالعطاءاتّاألقؿّ معّمقدـّ

ّزامية.ّليّيفتقرّإلىّاإلعاقدّعفّطريؽّتقديـّالعطاءات،ّكّالتّ إذّالّيعدكّأفّيككفّمجردّدعكلّلمتّ 

ّـ إيجابا،ّعمىّعكسّالقبكؿّالذّ ّقدـّبالعطاءاتّىكّالذمّيعدّ اّالتّ أمّ  مفّخبلؿّتقديـّالعطاءّّإالّ ّمّالّيت
ّفإفّ ّقيمة.ّاألقؿّ  ّالقبكؿمّأعمفّعفّاالذّ ّالعمؿّربّ ّكعميو مّدعاّوّىكّالذّ أنّ عمىّأساسّّ،لمناقصةّبيذا

ّـ ّ.يـّالعطاءاتلىّتقدإالمقاكؿّ راتّإذاّاستندّفيّذلؾّإلىّمبرّ ّعاقدّمعو،ّإالّ الّيجكزّلوّأفّيرفضّالتّ ّكمفّث
ّفضّ)مفّخبلؿّأسبابّغيرّمعقكلة(،ّفإنّ صاحبّالمشركعّفيّذلؾّالرّ ؼّاّإذاّتعسّ أسبابّمعقكلة.أمّ ّك وّيمتـز

وّماّكافّيستطيعّكسبوّلكّأنّ ّكّمصاريؼنفقوّمفّجيدّّكأّالعطاءات،ّعماّ ّبتعكيضّالمقاكؿّالذمّتقدـّبأقؿّ 

ّ(.2دّمفّطرؼّربّالعمؿ)قاـّبإنجازّالعمؿّالمطمكبّكّالمحدّ 

 البناء:الّشكمية في عقد مقاولة -الفرع الثّاني

يبدكّأفّاشتراطّركفّالش كميةّفيّالعقكدّىكّحالةّاستثنائية،ّحيثّأخذّالمشر عّالجزائرمّبمبدأّالر ضائيةّ
ّعمىّمفّؽ.ـ.جّالمعد ؿّكالمتم ـ،ّّك59ّؿّالماد ةّكماّيتجمىّذلؾّمفّخبلّ-بكجوّعاـ–فيّالعقكدّ الت يّتنص 

ّيمي  عن إرادتيما القانونية دون اإلخبلل بالّنصوص :"يتّم العقد بمجّرد أن يتبادل الّطرفان الّتعبيرما
ّالقانونية".  ّفإف  ـ  ّّكمفّث ّالمتعاقدّكليسّالش كؿ، رّذلؾّالجانبّاالقتصادمّمفّالرضاءّىكّالذ مّيمـز يبر 

ّّك ّالت كاثر ّخبلؿ ّفي ّالمستمر ّّكالت زايد ّكالس رعة ّالبساطة ّيقتضي ّالذ م ّإبراـّالمعامبلت ّفي ّالت كاليؼ قم ة
                                                            

الس ابؽّّالمرجعّ،ّالمجم دّاألك ؿ،07جنيكرمّ،يضا،ّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ أنظرّأ.86ّابؽّصّةّ،ّالمرجعّالسّ فتيحةّقرّ ّ-1
ّ.40ص
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ّ ّمنيا ّالش كمية)العقكد)ك ّاستبعاد ّيستدعي ّمم ا ّالبناء(، مقاكلة
ّطكيبلّ(.1 ّيدـ ّلـ ّالر ضائية ّفيّّكّفمبدأ بدأ

ّمصالحّالفّاالضمحبلؿّكبلشيّالتّ  ردية،ّكمنياّماّيتعم ؽّمعّبدايةّالقرفّالماضيّألسبابّعد ةّمنياّماّيخص 
ّ ّّالعام ة.بالمصمحة ّمساكئّجم ة، ّالر ضائية ّفإف  ة، ّالخاص  ّلممصالح ّالمتعاقدّفبالن سبة ّبسببيا ر ّيتضر  فقد

ّقدرىا،ّكقدّيغفؿّمسائؿّ ّالعقد،ّقبؿّأفّيقد رّاألمكرّحؽ  ّتزيدّمفّتسر عّالمتعاقدّفيّإبراـ كالغير،ّلككنيا
ىام ة،ّكقدّالّيحتاطّلنفسوّمفّسكءّني ةّالتعاقدّاآلخر.كماّتسيؿّالر ضائيةّتضميؿّالمتعاقدّكتساعدّعمىّ

تككفّالش كميةّكفيمةّبحمايةّّكفّالعقدّكّحت ىّبالن سبةّلكجكدهّأيضا.كنشكءّالخبلفاتّكالن زاعاتّحكؿّمضم
ّكنصحّ ّبإرشاد ّالمكث ؽ ّيمـز ّحيث ّرسمية، ّكتابة ّفي ّتمث مت ّإذا ّخصكصا ّرضاه، ّكسبلمة ّالمتعاقد إرادة
عّالكتابةّعمىّاالئتماف،ّإذّتجن بّالمتعاقدّاحتماؿّإنكارّأك ّالمتعاقد،ّفيككفّعمىّبي نةّمفّأمره.ّكماّتشج 
رّمفّ نسيافّالعقدّمفّقبؿّالمتعاقدّمعو.أم اّالغيرّفإن وّيجيؿّتماماّالت صر فاتّالقانكنيةّالش فيية،ّكقدّيتضر 

ـ ّتمث ؿّالش كميةّأفضؿّالكسائؿّإلعبلمو.ّ ّذلؾ،ّكمفّث

ّفيّ ّالد كلة ؿ ّتدخ  ّتزايد ّمع ّالسيما ّالعقكد، ّفي ّشكمية ّأيضا ّىي ّالعام ة ّالمصمحة ّتستدعي ّقد كما
ّبياّاالجتماعيةّكّاالقتصاديةالمجاالتّ ّبمختمؼّالمعامبلتّالقانكنيةّالت يّيقـك ،ّمم اّيجعميا)أمّالد كلة(تيتـ 

ّاألفرادّلذلؾ.ّ

رائبّالمفركضةّّأداةكمفّثـ ّأضحتّالش كميةّ مساىمةّفيّتحقيؽّإيراداتّالخزينةّالعام ةّمفّخبلؿّالض 
ّ ّأن يا ّعمىّّأداةعندّنقؿّالث ركاتّكفيّعممياتّالت سجيؿ،ّكما ّقيدا ّالعاـّمفّخبلؿّاعتبارىا لحمايةّالن ظاـ

بعضّالت صرفاتّالسيماّمنياّالمنصب ةّعمىّالعق ارات.كبعدّاستعراضّجممةّمفّاألسبابّالت يّساىمتّفيّ
ّكبلّ ّكأف  ّمباشرة، ّغير ّأك ّمباشرة ّتككف ّقد ّأن يا ّعمىّاعتبار ّالتطر ؽّإلىّنكعييا ّنحاكؿ ّالش كمية، ظيكر

ّ.(2أحياناّفيّمقاكلةّالبناءّمفّخبلؿّات فاؽّطرفيياّعمىّإضفاءّالش كميةّعمىّتعاقدىما)الن كعيفّقدّيتكف رّ

 الّشكمية المباشرة:-أّوال

اّإضافةّالت يّيشترطّفييذاّاألخيرّمفّالعقكدّالش كمية،ّّكعندئذّيصبحّىىيّالت يّتككفّركناّفيّالعقد،ّّك
فّكىكّالش كمية.ّّكلس بب،ّركفّرابعّإلىّالمحؿّكالت راضيّكا ضائيةّالت يّكانتّمقاكلةّالبناءّمفّالعقكدّالرّ ا 

                                                            

ةّفيّالت صر فاتّالمدنية،ّدارّالجديدةّلمن شر،ّ-1 ّ.15،ّص1987زكاكمّمحمكد،ّالش كميةّلمصح 
ّالفقياءّ-2 ّالش كمية،ّفقدّعر فياّالفقيوّّاختمفكاتجدرّاإلشارةّإلىّأف  عمىّأن يا:"التصر ؼّالش كميّىكّ(jenny)فيّتحديدّمفيـك

ّالفقيوالذ مّفرضّفيوّ ّالقانكنيةّبدرجةّما...".أم ا ّالفع الية ّعمؿrّّ(Roubbie)الش كؿّتحتّطائمةّعدـ ّبأن يا:"كؿ  فقدّعر فيا
ّمكاعيدّكّاإلجراءات".ّعمىّفيبلليييدؼّإلىّإيضاحّالن ظاـّالقانكنيّكّتحديدّالكضعيةّالقانكنيةّلؤلفرادّبكسائؿّخارجيةّكال

ّ.303،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص2013عةّااللتزامات،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّطب
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ؿّالتزاـّالمتعاقديفّشركطيا،ّإال ّأن ياّقدّتخضعّليذهّالش كميةّمفّخبلأّمفّخبلؿّاالت فاؽّعمىّبنكدىاّّكتنش
ّعمىّانتياجّأشكاؿّّك جراءاتّمعي نة،ّكماّلكّتعم ؽّاألمرّبضركرةّإضفاءّطابعّالر سميةّعمىّالعقدّالمبـر ا 

مف324ّّتّالمادةّبعدّإفراغّمضمكنوّفيّعقدّرسميّأماـّالمكث ؽّأكّضابطّعمكميّطبقاّلمقتضيابينيما،ّ
ّّك ّالمعد ؿ ّالعقّكالمتم ـ.ؽ.ـ.ج ّآنذاؾّانعداـ ّالتصر ؼّالش كميّكيترت بّعمىّتخم ؼّالش كمية ّبيف ّفالفرؽ ّد،

ّمالرّ  ّبشكؿ ّمقي د ّالت عبيرّعفّاإلرادة ّفقطّعمىّككف ّبالن سضائيّالّيقتصر ّّكعي ف ؿ، ّلمتصر ؼّاألك  حر اّبة
ا ّالر ضائيّلوّثبلثةّأركاف)الرض  ّالعقد ّبؿّأف  ّالش كمي-محؿال-بالن سبةّلمتصر ؼّالث اني، ّالعقد ّأم ا ّالس بب(،

ّفإذاّلـّيت فؽّطرفيياّعمىّضركرةّإضفاءّشكمياتّّكفإضافةّإلىّتمؾّاألركافّتضاؼّأيضاّالش كمية.ّ ـ  مفّث
ابعياّالر ضائي.ّأم اّإذاّتراضىّطرفيياّعمىّضركرةّات باعّشكميةّمعي نة،ّمعي نة،ّفإن ياّتبقىّمحافظةّعمىّط

جراءّمعي ف.ّ.(1)تصبحّمقاكلةّالبناءّعندئذّعقداّشكميا ّكلمش كميةّالمباشرةّصكرتاف:ّالكتابةّأكّفعؿّكا 

 الكتابة:-1

ّ ّالماد ة ّخبلؿ ّمف ّالكتابة ّالجزائرم ّالمشر ع ّالمت323ّعر ؼ ّك ّالمعد ؿ ّؽ.ـ.ج، ّمف ر ّكماّمكر  م ـ
"ينتج اإلثبات بالكتابة من تسمسل حروف أو أوصاف، أو أرقام أو أّية عبلمات أو رموز ذات معنى يمي:

ّىذهّالعناصرّىكّالت عبيرّمفيوم ميما كانت الوسيمة الّتي تتضّمنيا و كذا طرق إرساليا". كالغرضّمفّكؿ 
تككفّذاتّداللة،ّفييّتحمؿّمعناّّعفّشيءّمعي ف،ّفيذهّالمجمكعةّمفّالحركؼّأكّاألرقاـّأكّالعبلمات

ّاط بلعّالغيرّأكّتعر فوّعمىّداللةّىذهّالحركؼّ معي نا،ّكّتككفّالكتابةّكسيمةّلمت عبيرّعفّاإلرادة.ّغيرّأف 
ّأكّ ّاألرقاـ ّالحركؼّأك ّىذه ّحمؿ ّأك ّىما:كضع ّأمريف ّحتما ّيقتضي ّغيرىا ّالعبلماتّأك ّأك ّالر مكز أك

ّكالكرقةّأكّكسي ّالد عامةّإلىّالغيرّعفّطريؽّالعبلماتّعمىّدعامة، رساؿّىذه ّكا  ّإلكتركنيةّمفّجية. مة
ّ(.2البريدّأكّبكسيمةّإلكتركنيةّمفّجيةّثانية)

ّىكيةّ ّعادة ّتمثؿ ّاألحرؼّكالت ي ّمف ّمجمكعة ّعمى ّتحتكم ّقد ّفإن يا ّالبناء، ّلمقاكلة ّبالنسبة ّأن و إال 
ّالقانكن ّالمكطف ّعمى ّلمد اللة ّكعناكيف ّكألقاب ّأسماء ّمف ّلياالط رفيف ّبالنسبةّ-ي ّاألمر ّتعم ؽ ّإذا السيما

لمش خصّالمعنكم،ّككذاّّمجمكعةّاألعدادّالت يّتحمؿّبياناّكصفياّلئلنجازّالمرادّتشييدهّمفّخبلؿّتبيافّ
مساحةّالعق ارّكمحيطوّكحدكدهّكمعالمو.ّكماّقدّيحتكمّأيضاّعمىّرمكزّتحد دّمفّخبللياّطبيعةّالعق ارّ

ّكّإفّكافّذلؾّأص ّإنجازه ّالت نصيصّعميوّالمراد ـ  ّيت ّقد ّأن و ّإال  بلّمفّصميـّعمؿّالميندسّالمعمارم،
بمكجبّعقدّالمقاكلةّأكّبمكجبّمبلحؽّلو.كقدّتككفّالكتابةّالت يّتترجـّركفّالش كؿّرسمية،ّكماّقدّتككفّ

ّكتابةّعرفية.

ّ
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ّ.56زكاكمّمحمكد،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2



 

 

44 

 الكتابة الّرسمية:-أ

ّالماد ةّك ّنص  ّبمكجب ّالجزائرم ّالمشر ع ّإلييا ّتطر ؽ ّؽ324ّالت ي ّعمىّمف ّالمتم ـ ّك ّالمعد ؿ .ـ.ج،
..عقد يثبت فيو الموّظف أو ضابط عمومي أو شخص مكّمف بخدمة عامة، ما تّم لدية أو ما تمّقاه أن يا:".

يت ضحّمفّخبلؿّّك(.1من ذوي الّشأن، و ذلك طبقا لؤلشكال القانونية و في حدود سمطتو واختصاصو")
ّلمعقدّالر سميّثبلثةّشركط:ّيت رّالعقد،ّكّالث انيّباإلختصاص،ّكّىذاّالت عريؼّأف  ؿّبمحر  عم ؽّالش رطّاألك 
ّالش رطّالث الثّباألشكاؿّالقانكنيةّالكاجبّإت باعيا.

 محّرر العقد:–1أ

رّالعقدّأفّيككفّإم اّمكظ فا،ّيشترطّفيّ مياّأكّضابطاّعمّكاّلكّتعم ؽّاألمرّبمكظ ؼّالبمدية،ّكممحر 
أكّّكماّلكّتعم ؽّاألمرّبالمحضرّالقضائيبخدمةّعمكمية،ّأكّشخصاّمكم فاّكماّلكّتعم ؽّاألمرّبالمكث ؽّ

ّالمحامي ّاألحكاؿّمكث قا،ّفيكّالذ مّيقـك رّالعقدّقدّيككفّفيّكؿ  ّمحر  .غيرّأن وّبالن سبةّلمقاكلةّالبناء،ّفإف 
ّذلؾ ّفي ّذكمّالش أف ّمف ّيتمق اه ّقد ّما ّعمى ّبناءا ّلمعقد، ّالر سمي ّالش كميّك ّالط ابع ّمعّضركرةّبإضفاء ،
ّالحديثّعنوّالحقا. ـ  رائبّقصدّاقتطاعّحقكؽّالد كلة،ّكّىكّماّسيت ّتسجيموّلدلّمصمحةّالض 

 :االختصاص-2أ

ّإقميمياّبخصكصّتحريرّالعقد،ّالسيماّ ا رّالعقدّأفّيككفّمختص  كقاعدةّعام ة،ّفإن وّيشترطّفيّمحر 
ّاالختصاصلممكث ؽ،ّطالماّأن وّالش خصّالذ مّيمجأّإليوّعادةّطرفاّعقدّمقاكلةّالبناء،ّباإلضافةّإلىّّبالنسبة

ّالت صر فات ّالكقائعّك ّالمتضم نة ّالعقكد ّفيّتحرير ا ّمختص  ّالس ياؽّالن كعيّلو)لككنو ّكّفيّىذا ّالقانكنية(.
ّ ّالماد ة 03ّّتنص  ّالت ّك02ّ-06مفّالقانكفّرقـ ّمينة ّالذ مّينظ ـ ّيمي(2)ثيؽك ّعمىّما :"الموّثق ضابط ،

عمومي، مفّوض من قبل الّسمطة العمومية، يتوّلى تحرير العقود الّتي يشترط فييا القانون الّصبغة 
 .(3)و كذا العقود الّتي يرغب األطراف إعطائيا ىذه الّصبغة"الّرسمية، 

                                                            
ّالن صّفيّالحقيقةّمسألةّاإلثبات،ّكّىيّحالةّمتمي زةّعفّالتصر ؼّالش كمي،ّفالماد ة-1 فيّّمفّؽ.ـ.ج324ّلقدّعالجّىذا

ّ ّسنة ّالت عديؿ ّقبؿ ّاألكلى 1988ّّصياغتيا ّرقـ ّالقانكف ّالم16-88بمكجب ،ّ ّفي ّع1988-05-23ؤرخ ،ّ ّر ّج ،08ّ،
ّكىناؾّفرؽّبيفّّك ّالر سمي. ّالعقد ّإلى ّتشير ّالحالية ّفيّصياغتيا ّبينما ّالر سمية، ّإلىّالكرقة ّكانتّتشير ّلؽ.ـ.ج، المعد ؿ

ّالت يّ ّإثباتو ّكّآداة ّقدّالتصر ؼّالقانكنيّ)العقد(، ّكما ّباطمة، ّكّالكرقة ّيككفّالتصر ؼّصحيحا ّفقد ّالر سمية. تسم ىّالكرقة
ّ.307،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص2013عميّفيبللي،ّااللتزامات،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّطبعةّّيحصؿّالعكس.

،14ّؽ،ّجّر،ّع،ّكّالذ مّيتضم فّمينةّالت كثي2006-02-20المؤرخّفي02ّّ-06كّقدّنظ ـّمينةّالت كثيؽّالقانكفّرقـّّ-2
ّ.2006سنةّ
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ّدكفّالحاجةّإألل ّيقـك ّعقدّرضائي، ّبأن يا ّسابقا ّالبناءّذكرنا ّات فاؽّّفمقاكلة ّلكفّعند شكميةّمعي نة،
طرفيوّعمىّكجكبّإفراغوّفيّقالبّرسمي،ّفإن وّيندرجّضمفّالفقرةّاألخيرةّمفّالماد ةّالمذككرةّأعبله،ّلككفّ

بغةّالر سمية. ّالماد ةّطرفيّالعقدّىماّالم ذافّات فقاّعمىّإعطائياّالص  مفّذاتّالقانكفّعمىّما10ّّكماّتنص 
يسير عمى تنفيذ اإلجراءات ى تحريرىا أو يتسمميا لئليداع و عقود الّتي يتولّ :"يتوّلى الموّثق حفظ اليمي

ّالّشير لمعقود في اآلجال المحّددة قانونا".ا الّتسجيل و اإلعبلن والّنشر و المنصوص عمييا قانونا السيم

ّطرفيو ّفإف  ّمفّطرؼّالمكث ؽ، ّالبناء ّمقاكلة ّتحريرّعقد ّبعد فّيستمماّالمقاكؿ(-)ربّالعمؿّلذلؾّك
ّالعقد. ّتسجيؿ ّمسألة ّالمكث ؽ ّيتكل ى ّكما ّلئلثبات، ّمنيا ّنسخا ّالماد ة ّتناكلت ّقد ّالقانكف02ّّك ّذات مف

ّعمىّمايمي:" يمتّد اختصاصيا ...و تنشأ مكاتب عمومية لمّتوثيق.االختصاصّاإلقميميّلممكث ؽ،ّحيثّتنص 
ّمطمؽّالحّاإلقميمي إلى كامل الّتراب الوطني". ّالط رفيفّليما ّمكث ؽّممارسّلذلؾّفإف  ر يةّفيّاختيارّأم 

ّ.لصبلحياتوّالمحد دةّقانكناّفيّكامؿّإقميـّالجميكريةّالجزائرية

ّمفّاختصاصّالمكث ؽ،ّفالماد ةّّ إضافةّإلىّقكاعدّاالختصاصّىذه،ّىناؾّاعتباراتّشخصيةّقدّتحد 
يكون فيو طرفا -الّذي:...ال يجوز لمموّثق أن يتمّقى العقد -مثبل–مفّالقانكفّالمذككرّأعبله،ّتقضي19ّّ

يعين أو يكون فيو وكيبل أو متصّرفا أو -يتضّمن تدابير لفائدتو....-معّينا أو مرّخصا بأّية صفة كانت...
 (.1أّية صفة أخرى كانت...")

 األشكال القانونية:-3أ

ّتحريرّالعقكدّالر سميةّكفؽّاألشكاؿّا324ّالماد ةّتشترط لت يّيفرضياّمفّؽ.ـ.ج،ّالمعد ؿّكّالمتم ـ،ّأف 
ّ ّالش أفّالقانكفّرقـ ّفيّىذا ّلنا ّيقد ـ ّك 02ّّ-06القانكف، ّحيثّتنص  ّالت كثيؽّنماذجّلذلؾ. ّلمينة المنظ ـ

:"تحّرر العقود التوثيقية تحت طائمة البطبلن بالّمغة العربية في نص واحد منوّعمىّماّيمي26ّالماد ةّ
كتب المبالغ والّسنة والّشير ويوم الّتوقيع وواضح، تسيل قراءتو وبدون اختصار أو بياض أو نقص....وت

عمى العقد باألحرف، وتكتب الّتواريخ األخرى باألرقام.....ويصادق عمى اإلحاالت في اليامش، أو في 
أسفل الّصفحات، وعمى عدد الكممات المشطوبة في العقد بالّتوقيع باألحرف األولى من طرف الموّثق،و 

 و المترجم". األطراف، وعند اإلقتضاء الّشيود

ّالماد ة :"دون اإلخبلل بالبيانات الّتي تستمزميا بعض الّنصوص الخاّصة، منوّعمىّماّيمي29ّكّتنص 
 يجب أن يتضّمن العقد الّذي يحّرره الموّثق البيانات التّالية:
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اسم ولقب الموّثق ومقّر مكتبو، واسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة األطراف -
 وجنسيتيم.

 .االقتضاءم ولقب وموطن، وتاريخ و مكان والدة الّشيود عند اس-

 .االقتضاءاسم ولقب وموطن المترجم عند -

 تحديد موضوعو، المكان والّسنة والّشير واليوم الّذي أبرم فيو العقد.-

 وكاالت األطراف المصادق عمييا الّتي يجب أن تمحق باألصل.-

األطراف، الّنصوص الجبائية والّتشريع الخاص المعمول بو، توقيع الّتنويو عمى تبلوة الموّثق عمى -
بعدّات فاؽّطرفيّمقاكلةّ–لذلؾّيتكج بّعمىّالمكث ؽّاألطراف والّشيود والموّثق و المترجم عند االقتضاء".

رةّقانكناّحت ىّيتنجّالعقدّالر سميّا-البناءّعمىّإضفاءّالر سميةّعمييا ّىذهّالش ركطّالمقر  آلثارّأفّيراعيّكؿ 
القانكنيةّالت يّيرغبّالط رفافّفيّتحقيقياّالسيماّماّيتعم ؽّمنياّبمسالةّاإلثبات،ّكّباألخصّعندّضخامةّ

 المشركعّالمسندّإلىّالمقاكؿ.

 الكتابة العرفية:-ب

ّبينيما،ّكّذلؾّمفّخبلؿّ قدّيت فؽّربّالعمؿّمعّمقاكؿّالبناءّعمىّإضفاءّالش كميةّعمىّالعقدّالمبـر
رّعرفيّطبقاّلؤلكضاعّّكنوّإفراغّمضمّك القانكنيةّالش ركطّالمنصكصّعميياّقانكناّحت ىّينتجّآثارهّفيّمحر 

ّالكرقةّّك ّشركط ّإلىّفحكلّك ّالت طرؽ ّتتكج بّعمينا ّلذلؾ ّتبعا ّك ّبينيما. ّنشكبّالن زاع ّفيّحالة ّبو يعتد 
ّ(.1)العرفية

 :تعريف العقد العرفي-1ب

ّا ّالعقد ّكتّكىك ّّكلذ مّيتكل ىّالمتعاقدافّكتابتو ّالعقيعو، ّالن كعّمف ّفيّىذا ّفيّيتمث ؿّركفّالش كمية قكد
رّالعرفيالمتمّ مفّؽ.ـ.ج،ّالمعد ؿّّك327ّتّالمادةلقدّكانالكتابةّالعرفيةّالغير.ّّك ّـّكالت يّتضم نتّالمحر 
ّصراحةّعمىّماّيمي :"يعتبر العقد العرفي صادرا مّمن وّقعو ما لم ينكر صراحة ما ىو منسوب إليو تنص 

م ّضاء".من خّط وا 

                                                            
1
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ّالعقدّالعرفيّيتطم بّتكف رّشرطيفّأساسييفّىما:الكتابةّبخطّيدّالمتعاقدّك الذ مّّخبلصةّىذاّالحؿّأف 
ّّك ّجية، ّمف ّالخط ّثانيةينسبّإليو ّجية ّمف ر ّالمحر  ّعمى ّبمكجبّ.(1)تكقيعو ّالماد ة ّىذه ّتعديؿ ّبعد أم ا

ّ-الس الؼّالذ كرّ-كّالمعد ؿّلؽ.ـ.ج10ّ-05القانكفّرقـّ ةّالعقدّ،ّفإف  المشر عّتراجعّكّأصبحّيتكفيّلصح 
ياغةّالجديدةّماّيمي :"يعتبر العقد العرفي صادرا مّمن كتبو أو العرفيّبأحدّالش رطيفّفقط،ّإذّجاءّفيّالص 

كّتككفّالعبرةّفيّالعقدّ. وّقعو أو وضع بصمة أصبعو عميو ما لم ينكر صراحة ما ىو منسوب إليو...."
ّ ّأك ّبالكتابة ّحينئذ، ّقينةّالعرفي ّأي ة ّليا ّليست ّتكقيع ّبدكف ّالكتابة ّأف  ّالعمـ ّمع ّبالبصمة، ّأك بالت كقيع

ّّكقانكنية. ّتماما ّالعقد ّعف ّأجنبيا ّالعقد ّكتابة ّتكل ى ّالش خصّالذ م ّيككف ّأحدّّكما–قد ّمساعدة ّأراد لك
راّمفّأحدّالمتعاقديفّّكّكقدّيككفّالعقدّالعرفيّ-المتعاقديف آلخر،ّفيناّلمفّمكق عاّمفّجانبّالمتعاقدّامحر 

ر؟،ّّك ّ.(2)ىؿّتككفّاألفضميةّلمكتابةّأكّلمت كقيع؟ينسبّالمحر 

ياغةّالفرنسيةّّك ّالن صّاألصميّدكفّالص  ىذهّالت ساؤالتّناتجةّعفّصياغةّالن صّالعربي،ّكّالذ مّيعد 
ّاألصؿ– ّتعد  ّ-الت ي ّالت كقيع ّك ّالكتابة ّتشترط ّأن يا ّطالما ّالصعكبات ّىذه ّمثؿ ّتثير ّال ّالت ي ّك أكّ،

ّالمشرعّمفّكراءّتعديؿّنصّىذهّالماد ة،ّأن وّأرادّإضافةّالت كقيعّبكاسطةّالبصمةّالت يّالبصمة. كيعتقدّبأف 
ّاإلمضاءّ ّتقر  ّالت ي ّالث انية ّالفقرة ّىي ّك ّجديدة، ّبفقرة ّالماد ة ّتكميؿ ّك ّمفّجية ّالقديمة ياغة ّالص  أغفمتيا

ّاإللكتركني.ّ

 شروط العقد العرفي: -2ب

ىكّذلؾّالعقدّالمكتكبّبخط ّالمتعاقدّكّالذ مّينسبّإليوّالخط،ّعمىّأفّيككفّمكقعّمفّفالعقدّالعرفيّ
قبموّبكاسطةّإمضاء،ّأكّبصمةّأكّإمضاءّإلكتركني.ّلذلؾّفقدّيحدثّأفّيت فؽّربّالعمؿّمعّمقاكؿّالبناءّ

ّالحاجة رّعرفيّلمر جكعّعميوّعند ّفيّشكؿّمحر  ّبينيما ّالمبـر ّإفراغّمضمكفّالعقد السيماّ-عمىّضركرة
،ّمعّاإلشارةّإلىّان وّيمكنيماّالم جكءّإلىّالعقدّالعرفيّإلضفاءّالطابعّالشكميّكفقاّ-عندّنشكبّنزاعّبينيما

عميوّتنطر ؽّإلىّدراسةّشركطّالكاجبةّالتكف رّفيّالعقدّالعرفيّإلنتاجّآثارهّلقاعدةّالعقدّشريعةّالمتعاقديف.ّك
ّ:(3)القانكنية،ّكفقاّلماّيمي

ّ

ّ
                                                            

ّ.386محمدّحسنيف،ّالكجيزّفيّنظريةّالحؽّبكجوّعاـ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1
ّ.312،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص2013عميّفيبللي،ّااللتزامات،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّطبعةّ-2
3

 .313عميّفيبللي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-
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 - بخط اليد:شرط الكتابة 
المعد ؿّكالمتم ـ،ّكتابةّالعقدّالعرفيّبخط ّالمتعاقدّالذ مّينسبّإليوّ-مفّؽ.ـ.ج327ّتشترطّالماد ةّ

كماّىكّالحاؿّبالن سبةّ-العقد.ّكقدّيصعبّتحقيؽّىذاّالش رطّفيّبعضّاألحياف،ّكأفّيككفّالعقدّتبادليا
الت يّسنتطر ؽّإليياّبمكجبّالفصؿّالث انيّمفّّلمقاكلةّالبناءّطالماّأن وّيرت بّالتزاماتّمتبادلةّلطرفيو،ّك

ّيتطم بّتحريرّّ-الد راسة ّكبالت الي ّالمتعاقديف، ّلكبل ّمتبادلة ّآثار ّيرت ب ّالذ م ّالعقد ّاألخير ّىذا ّيعني ك
ّكالث انيةّ ّالد ائف)أمّالمقاكؿ(، ّكّيحتفظّبيا ّلكّكافّربّالعمؿ( ؿ)كما ّالمديفّاألك  ّاألكلىّبخط  نسختيف.

ؿّباعتبارهّدائناّلو.كبذلؾّتفرغّّبخط ّىذاّاألخير باعتبارهّمديناّفيّذاتّالكقت،ّكّيحتفظّبياّالمديفّاألك 
ّمقاكؿّ العمميةّالقانكنيةّالكاحدةّفيّنسختيفّأصميتيف،ّاألكلىّيحتفظّبياّربّالعمؿ،ّكالث انيةّيحتفظّبيا

ّالمنتيجّمفّطرؼّاالجتيادّالقضائيّالجزائرمّبمناسبةّصدكرّا ّالبناء.كّىكّالحكـ ،27136ّلقرارّرقـ
الحامل و :"حيث أّنو من الثّابت أّن العقد اّتفاق مزدوج ،ّكالذ مّجاءّفيوّماّيمي1982-04-28بتاريخّ

أكّعندماّيتعم ؽّاألمرّ.(1)لتوقيع واحد يكون صحيحا، إذا كان ىذا الّتوقيع من طرف الغير الحائز لو"
ّّكماّلكّكافّأحدّطرفيّالمقاكلةّأمي ا،ّي،بالمتعاقدّاألم يّالذ مّيتعذ رّعميوّتحريرّالعقدّالعرف معّالعمـّأف 

مفادهّأفّيكتبّالمتعاقدّااللتزاـّمنو(،ّّك1326ّنكفّالفرنسي)الماد ةالمشر عّتخم ىّعفّالحؿّالذ مّأخذّبوّالقا
ّالكحيد ّالسبيؿ ّكلعؿ  ّالتزامو، ّالمديف ّبيا ّيعتمد ّبعبارة ّمتبكعة ّأرقاما، ّال ّاإلستعانةّّ-حينئذ-حركفا ىك

.أكّكذلؾّعندماّيتعم ؽّاألمرّعاقدّمعوّأكّالغير،ّاألمرّالذ مّيحكؿّدكفّتكف رّشرطّالكتابةّبخط ّاليدبالمت
بالت عاقدّبكاسطةّككيؿ،ّكأفّيكك ؿّأحدّطرفيّالمقاكلةّشخصاّآخرّلمت عاقدّمحم و،ّفيستحيؿّفيّىذهّالحالةّ

ّالككيؿّىكّالذ مّيب ّ(.2اشرّعمميةّالت عاقدّكليسّاألصيؿ)أيضاّتحقيؽّشرطّالكتابةّبخطّيدّالمتعاقد،ّألف 
 -:شرط الّتوقيع 

يعرؼّالت كقيعّعمىّأن وّاإلمضاء،ّكىكّعبلمةّممي زةّلصاحبيا،ّكىكّالش خصّالذ مّيعرؼّبياّعادة،ّ
ّعمىّ ّالمكق ع ّالمتعاقد ّقبكؿ ّالت كقيع ّكيفيد ّالكرقة. ّآخر ّفي ّلقبو ّك ّاسمو ّاليد ّبخط  ّكتابتو ّفي كتتمث ؿ

رّبمضمكنو.ّكقد يشتمؿّالت كقيعّاإلسـّكالم قبّالكامميفّلممتعاقد،)سكاءّتكقيعّربّالعمؿّأكّتكقيعّّالمحر 
ؿّككتابةّالم قبّكامبل،ّكيرجعّذلؾّإلىّاختيارّالمتعاقد،ّ مقاكؿّالبناء(ّكقدّيقتصرّعمىّمتابةّالحرؼّاألك 

ّالت كقيع) ّكيفية ّيحد د ّالقانكفّلـ ّإلىّأف  3ّمعّاإلشارة ّالت كقيعّفيّنياية ّكيفيد .)ّ ّأف  ّالعرفي، نصّالعقد
رّالعرفيّمفّ ّفيّالمحر  ّكرد ّلما ّقبكليما ّفيكّيترجـ ّبمضمكنو، ّقدّرضيا طرفيو)ربّالعمؿّكالمقاكؿ(،
                                                            

ادرّعفّالغرفةّالمدنيةّلممجمسّاألعمى،ّرقـّالممؼ27136القرارّرقـّ-1 ،1982ّ،ّنشرةّالقضاة،ّعّخاص،45213ّ،ّالص 
 .178ص

 .390محمدّحسنيف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2

ّ.95زكاكمّمحمكد،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-3
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التزاماتّكغيرىا.ّكيككفّالت كقيعّحينئذّأمراّجكىرياّكأساسياّفيّالعقدّالعرفي،ّمعّاإلشارةّإلىّأن وّإذاّكافّ
ّاألمرّيختمؼّّاالستغناءّعفّالكتابةّبخط ّيدّالمتعاقدّأمرا مقبكالّلؤلسبابّالت يّسبقتّاإلشارةّإلييا،ّفإف 

ّليذهّ ّتكقيعو.كنظرا ّبانعداـ ّالعرفي ّالعقد ّينعدـ ّحيث ّعنو، ّاالستغناء ّيمكف ّال ّالذ م ّلمت كقيع بالن سبة
ّأكّ ّالعمؿ ّرب ّكاف ّاألم ي)سكاء ّالمتعاقد ّلتمكيف ّبالبصمة ّالت كقيع ّالجزائرم ّالمشر ع ّأقر  ّفقد األىمية،

ّالمقا ّيككف ّبالبصمة ّالت كقيع ّألف  ّذلؾ ّالت كقيع، ّمف ّالبناء( ّمجاؿ ّفي ّعمىّّ-عادة–كؿ ّيتعذ ر عندما
ّاألصبع) ّىكّبصمة ّىنا ّكالمقصكد ّكالقراءة، ّالكتابة ّكذلؾّلجيمو  Empreinteالش خصّالت كقيعّكتابة

Digitaleّذلؾّبكضعّالش خص،ّسكاءّأكافّربّالعمؿّأكّالمقاكؿّبصمةّأص بعوّعمىّ(دكفّغيرىا.ّكيتـ 
رّمعرباّبذلؾّعفّقبكلوّلماّكردّفيّمضمكنو .ّلذلؾّفقدّيشك ؿّالتكقيعّببصمةّاألصبعّخطراّ(1)المحر 

عمىّالمتعاقدّالذ مّيتعذ رّعميوّكتابةّأكّقراءةّالمضمكفّالذ مّينسبّإليو،ّلذلؾّيستحسفّفيّمثؿّىذهّ
ّالر سمي.ّالحاالت،ّاإلستعانةّبخدماتّالمكث ؽّكّاستبداؿّالعقدّالعرفيّبالعقد

ّالت كقيعّ ّكّىك ّلمت كقيع، ّجديدة ّمفّطريقة ّفبلبد  ّالمعمكماتّالعالمية، ّشبكة ّبكاسطة ّالت عاقد ـ  ّت ّإذا أم ا
ّعميوّالمشر عّالجزائرمّمفّخبلؿّمضمكفّالماد ة مفّؽ.ـ.ج،ّكّالت ي327/02ّّاإللكتركني،ّكّالذ مّنص 

ّعمىّماّيمي  01مكّرر 323الّشروط المذكورة في الماّدة :"....و يعتّد بالّتوقيع االلكتروني وفق تنص 
 أعبله..".

ّّك ّالمادة ر323ّتنص  ّأن و01ّمكر  ّعمى ّالقانكف ّذات :"يعتبر اإلثبات بالكتابة في الّشكل مف
اإللكتروني كاإلثبات بالمتابة عمى الورق، بشرط إمكانية التأّكد من ىوية الّشخص الّذي اصدرىا و أن 

عمىّ–كّلـّيتطر ؽّالمش رعّالجزائرمّعمىّتعريفوّّتضمن سبلمتيا".تكون معّدة و محفوظة في ظروف 
:"البيانات الّتي تّتخذ ىيئة حروف أو أرقام أو رموز أو لذلؾّعر فوّالفقوّعمىّأن و–غرارّباقيّالت شريعاتّ

إشارات أو غيرىا، و تكون مدرجة في شكل إلكتروني أو رقمي أو أّية وسيمة أخرى في رسالة 
فة عمييا أو مرتبطة بيا و ليا طابع يسمح بتحديد ىوية الّشخص الّذي وّقعيا، و معمومات أو مضا

ةّالت كقيعّ(. 2تمّيزه عن غيره من أجل توقيعو و بغرض الموافقة عمى مضمونو") لذلؾّيشترطّلصح 
رّ ّالمحر  ّفي ّكرد ّما ّعمى ّمكافقتو ّك ّالمكق ع ّالش خص ّىكية ّتحديد ّمف ّكضائفو ّتحق ؽ اإللكتركني،

ّالت عاقدّبيفّربّالعمؿّكّالمقاكؿّفيّمجاؿّالبناءّإلكتركنيا،ّمفّخبلؿّات فاقيماّيااللكتركن ـ  .ّفإذاّماّت
ّبينيماّ ةّكّنفادّالعقدّالمبـر عمىّالمشركعّالمعمارمّالمرادّإنجازهّكّكذاّأجرةّالمقاكلة،ّفإن وّيشترطّلصح 

                                                            
 .24،ّص2007عفّطريؽّاالنترنت،ّدارّالن يضة،ّطبعةّالمبرمةحسيفّعبدّالباسط،ّإثباتّالت صر فاتّالقانكنيةّ-1

ّ.25،ّصالمرجعّالس ابؽحسيفّعبدّالباسط،ّ-2
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ّكاحدّمنيما،ّكماّقدّيت فؽّالط رفافّع ةّإمكانيةّالتعر ؼّعمىّىكيةّكؿ  مىّكجكبّذكرّبياناتّمعي نةّلصح 
ّعقدىما.
 الّشكمية الغير المباشرة:-ثانيا

تتمث ؿّىذهّالش كميةّفيّمختمؼّاإلجراءاتّالت يّيفرضياّالقانكفّقبؿّأكّبعدّإبراـّالعقدّبغيةّتحقيؽّ
ّ ّالّتت صؿّمباشرة ّاإلجراءاتّبالش كميةّغيرّالمباشرة،ّألن يا بالت صر ؼّأغراضّمختمفة.ّكقدّسم يتّىذه

تو،ّّكالقانكني،ّف تتعم ؽّمفّفعاليتوّكنفاذه،ّّكّ-فيّجميعّالحاالت-لكن ياّتحدّ ييّالّتؤث رّمبدئياّعمىّصح 
ّك ّاإلثبات، ّقكاعد ّمنيا ّمختمفة ّبمسائؿ ّاإلجراءات ّّكّىذه ّاإلدارية ّاإلجراءات ّك الجبائيةّاإلشيار

تطر ؽّإلىّقراعدّاإلثباتّكّالت سجيؿّكأحدّ.ّغيرّأن وّكّبالن سبةّلمقاكلةّالبناء،ّفإن ناّسكؼّن(1)األخرل
رّرسميّتكثيقيّكّ اإلجراءاتّالجبائيةّالمنصكصّعميياّقانكنا،ّطالماّأن يا)أمّالمقاكلة(ّقدّتردّفيّمحر 
ّعقدّ ّضمف ّالبناء ّمقاكلة ّمضمكف ّيرد ّقد ّكما رائب، ّالض  ّلدلّمصمحة ّبتسجيمو ّالمكثؽ ّيمتـز ـ  ّث مف

ّالط رفاف)ربّالعمؿكّالذّ -كماّسبقتّاإلشارةّإليو-عرفي ةّ-مّقدّيمتـز المقاكؿ(بتسجيموّحت ىّتككفّلوّحج 
ّالمعد ؿّكّالمتم ـ.ّ(2)مفّؽ.ـ.ج328ّعمىّالغيرّمفّخبلؿّاكتسابوّلمت اريخّالث ابت،ّطبقاّلمم ادةّ

 قواعد اإلثبات:-1
ّالمتخاصميف،ّّكّلقدّنظ ـّالمشر عّالجزائرمّطرؽّاإلثباتّمفّخبلؿ الكقائعّعمىّعكسّقكاعدّإثباتّتمـز

ّعفّمبمغّمعي فّتككفّ فاتّالقانكنيةّالت يّتزيدّقيمتيا ّالت صر  ّفإف  ّالكسائؿ، ّبكؿ  القانكنيةّالت يّيمكفّإثباتيا
رّعرفيّأ ّّكبمحر  ّالمادةكّرسمي، ّأشارتّإليو ّما ّاألخيرّمفّؽ.ـ.جّّك333/01ّىذا ّتعديؿّىذا ذلؾّبعد

ّالس الؼّالذ كر،ّّك10ّ-05نكفّرقـّبمكجبّالقا :"في غير المواد الّتجارية إذا كان عمىّماّيميالت يّتنص 
دج أو كان غير محّدد القيمة، فبل يجوز اإلثبات بالّشيود في 100.000الّتصّرف القانوني تزيد قيمتو

ّوجوده أو انقضائو لم يوجد نص يقضي بغير ذلك....".
وّأفّيثبتوّكتابة،ّكلكّلـّكفيّحالةّإنكارّالمديف،ّيجبّعمىّالد ائفّالستيفاءّحقّ ّالماد ةّكّبمقتضىّىذه

ّبالن سبةّلمقاكؿّالبناءّمفّاألعماؿّ(3)تكفّالكتابةّركناّفيّالعقد .ّأم اّبخصكصّمقاكلةّالبناء،ّكّالت يّتعد 
رّفيّنصّالماد ة فإن وّالّيمكفّ-كماّأسمفناهّفيّمقد مةّالد راسة-مفّؽ.ت.ج،02ّالت جاريةّطبقاّلماّىكّمقر 

                                                            
ّ.47زكاكمّمحمكد،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّ-1
ّالماد ةّ-2 ةّعمىّالغيرّفي328ّ/01تنص  تاريخوّإال ّمنذّأفّيككفّلوّّمفّؽ.ـ.جّعمىّماّيمي:"الّيككفّالعقدّالعرفيّحج 

ّابتداءا:ّثابتاّالعقدّتاريخّيككفّكّ،تاريخّثابت
 تسجيمو......"ّيـكّمف-

أنظرّأيضا،ّزكاكمّمحمكد،ّالمرجعّ.321،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص2013عميّفيبللي،ّاإللتزاـ،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّطبعةّ-3
ّ.86الس ابؽ،ّص
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ّبوّمقاكؿّالبناءّمفّضمفّالمكادّمفّؽ333ّالتمس ؾّبفحكلّالماد ة .ـ.ج،ّذلؾّلككفّالتصر ؼّالذ مّيقـك
ّفإن وّيمكفّإثباتّمضمكفّكفحكلّالمقاكلةّ رّالعرفيّأكّالر سمي، ّالمحر  فّكجد ّكبالت اليّحت ىّكا  الت جارية.

ؼّبالن سبةّلربّالعمؿ،ّفتسرمّعميوّنفسّاألحكاـّإذاّات صبكسائؿّإثباتّأخرلّعمىّغرارّشيادةّالش يكد.ّك
ّككانتّأعمالوّتجاريةّمحضو.ّبصفةّالت اجر،

ذاّكافّغيرّذلؾ،ّفإن وّالّيجكزّلوّالتمس ؾّبشيادةّالش يكدّإلثباتّالمقاكلّكّ ّأعمالوّمدنية،ّا  ة،ّذلؾّألف 
ّمفّخبلؿّالّك ّاإلثباتّالّيككفّإال  ّالرّ بالت اليّفإف  رّالعرفيّأك ّالش ركطّالت يّمحر  ّلؤلكضاعّك سميّطبقا

ّقا.ّّأسمفناّذكرىاّمسب
 الّتسجيل:-2

ّاألخيرّ ّىذا ّيمتـز ـ  ّث ّمف ّك ّالمكث ؽ، ّأماـ ّرسمي ّعقد ّفي ر ّتحر  ّقد ّالبناء ّمقاكلة ّأف  ّسابقا ذكرنا
ّ ّرقـ ّالقانكف ّبمكجب ّعاتقو ّعمى ّيقع ّكالتزاـ رائب ّالض  ّإدارة ّلدل ّمينة02ّّ-06بتسجيمو ّينظ ـ الذ م

ّ-الس الؼّالذ كر-الت كثيؽ رّفيّعقدّعرفي،ّكّىذا ّقدّتحر  األخيرّحت ىّيككفّحجةّعمىّالغير،ّفإن وّكما
ّمفّؽ.ـ.جّالمعد ؿّكّالمتم ـ.328ّيتكج بّتسجيموّلدلّنفسّاإلدارةّعمبلّبمقتضياتّالماد ة

ّلؤلمرّرقـّ ّإلىّإجراءاتّالت سجيؿّطبقا ك105ّّ-76لذلؾّيخضعّكبلّالعقديفّالر سميّكّالعرفي،
ّالمكث ؽّعمىّضركرةّتسجيؿّ(1،ّكّالمتضم فّقانكفّالت سجيؿ)1976-12-09المؤرخّفيّ ،ّكّالذ مّألـز

ّأرادّطرفيياّإضفاءّالط ابعّالر سميّعمييا.ّكماّقدّ ّبتحريرىا،ّمنياّمقاكلةّالبناء،ّإذاّما العقكدّالت يّيقـك
ةّإلتماـّإجراءاتّالت سجيؿ،ّحت ىّيثبتّ يتقد ـّالط رفافّمفّتمقاءّأنفسيـّإلىّمصمحةّمفّالمصالحّالمختص 

ّالمستحق ة،ّكّتاريخّالعقدّبالنّ  سبةّلمكتابةّالعرفية،ّكّيعد ّالت سجيؿّإجراءاّجبائيا،ّإذّيترت بّعميوّدفعّالر سـك
ّعمىّماّيمي105ّ-76مفّاألمرّرقـ09ّّبمقتضىّالماد ةّ :"تسّجل العقود الس الؼّالذ كر،ّكّالت يّتنص 

لذلؾّكّ .(2)......."المدنية و العقود الغير القضائية عمى الّنسخ األصمية أو البراءات أو األصول
ّتحريرىاّفيّعقدّرسميّأكّعرفي،ّفإن ياّتخضعّإلجراءّالت سجيؿّالذ مّقدّ بالن سبةّلمقاكلةّالبناء،ّسكاءّتـ 

ّبوّالمكث ؽّشخصياّأكّبسعيّمفّأحدّالط رفيفّأكّكبلىما. ّيقـك

ّ:في عقد مقاولة البناء المحل-الثاني مطمبال

ّفإن ياّ ّالكاردةّعمىّالعمؿ، ّمفّالعقكد ّمقاكلةّالبناءّكّباعتبارىا ّفإف  ّالمبحث، ّجاءّفيّتقديـّىذا كما
تيا،ّكّالذ مّيتمث ؿّفيّالعمؿّالمقد ـّمفّجانبّالمقاكؿّكّاألجرّالممقىّعمىّعاتؽّربّ ّّلصح  ّّمحبل  تستمـز

                                                            
ّ.كالمعد ؿّكالمتم ـ1976،ّسنة49ّجّر،عّالمتضم فّقانكفّالت سجيؿ،،ّّك1976-12-09،ّالمؤرخّفي105ّ-76األمرّرقـّ-1
 .78.أنظر أيضا، زواوي محمود، المرجع الّسابق، ص623علي فياللي، المرجع الّسابق، ص-2
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ّكّتستمدّ العمؿّفمذلؾّيت صؼّباالزدكاجية ّالصّ ّ، ّلالمقاكلةّىذا ّالمعاكضات)فة ّمفّعقكد أمّمفّّ(1ككنيا
ّالت بادلية ّبالنّ العقكد ّفيك ّػيتمثّ . ّلممقاكؿ ّالتّ ؿّفيّاإلسبة ّأمّ نجازّأك ّمفّجيةّصاحبّالمشركعّفيكّشييد، ا

ّكّيتعيّ  مّيجبّعمىّفيّالعقد،ّىكّذلؾّاألداءّالذّ ّالمحؿّ ّدّبدفعوّنظيرّاإلنجاز.ّلذلؾّفإفّ األجرّالذمّيمتـز
ّتبعاّلذلؾّتنطر ؽّإلىّتفصيؿّماىيةّمحؿّالمقاكلةّكفقاّلماّيمي:القياـّبو.ّ)طرؼّفيّالعقد(كؿّمديف

 :(والبناء العمل)اإلنجاز-الفرع األّول

ّأفّ  ّىكّمحؿّ ّمحؿّ ّطالما ّّكمّينشئوالذّ ّااللتزاـّالعقد ّبأنّ ، ّيتعدّ لذلؾّنجد ّبتعدّ و ّد اتجةّالنّ ّااللتزاماتد

ذاّكافّمحؿّّكراسة.عنو،كماّىكّالحاؿّفيّالعقدّمكضكعّالدّ  ّالمديفّيءّالذّ ىكّالشّ ّااللتزاـا  ّبإعطائومّيمتـز
العمؿّمفّجانبّّبأفّ ّوّيستخمصفإنّ ّرجكعاّإلىّمقاكلةّالبناء،ّكعنو.ّمتناعاالأكّّأكّبالقياـّبو)القياـّبالعمؿ(

وّممكنا،ألنّ اليّكجبّأفّيككفّىذاّالعمؿّبالتّ ّ(.obligation de faireبالقياـّبالعمؿ)ّلتزاـاالؿّالمقاكؿ،يمثّ 
ّاالّ ّما ّبمستحيؿّكىذا ّالمشر عّالجزائرمّبمكجبّلتزاـ ّتبن اه ّّكّمفّؽ.ـ.ج93ّالمادة عمىّماّّيّتنص ّالتّ ،
العامة، كان العقد باطبل  اآلدابظام العام أو اإللتزام مستحيبل في ذاتو أو مخالف لمنّ  :"إذا كان محلّ يمي

ّبطبلنا مطمقا".

استحالةّّيىّ،اليّإلىّالعقدكّبالتّ ّااللتزاـيّتحكؿّدكفّنشأةّالتّ ّباالستحالةوّيقصدّمعّاإلشارةّإلىّأنّ 
ّكّّمطمقة ّالنّ الت يّتتمث ؿّفيّعدـ ّكّليسّفقطّبالنّ استطاعة ّبمحؿّااللتزاـ، ّلمقياـ ّلممديفّبوّاسّكافة سبة
إلىّّمفّطرؼّربّالعمؿّؽّإلىّماىيةّاإلنجازّالمككؿعميناّالتطرّ ّأخرلّيتكج بوّمفّجيةّكماّأنّ ّ،اتبالذّ 

ّ.(2المقاكؿّبمكجبّالمقاكلة)

 وفر في العمل:روط الواجبة التّ الشّ -أّوال

ّحتّ  ّالعمؿ ّفي ّمحبلّ يشترط ّيككف ّاألّى ّتطبيؽ ّالبناء، ّمقاكلة ّّكفي ّبخصكصّحكاـ ّالعامة القكاعد

ناّأكّقاببلّمعيّ ممكناّّكّلخصكصّفيّأفّيككفّالمحؿّ ؿّعمىّكجوّاالتيّتتمثّ ّكقةّعمىّالمحؿ،ّركطّالمطبّ الشّ 

ّعامؿّفيوّكىكّماّيعرؼّبمشركعيةّالمحؿ.أفّيككفّقاببلّلمتّ ّكّعييف،لمتّ 

ّ

                                                            

 المكاد ـيقدّ  كقد فؽّعميو،المتّ  بالعمؿ يقـك فالمقاكؿ يعطي، لما مقاببل يأخذ المقاكلة عقد طرؼ مف كؿّمعنىّذلؾّأفّ ّ-1
فيّشرحّالقانكفّّحالكاضّ،عدمّصبرممفّربّالعمؿ.ّمحمدّالسّ  عميو يحصؿ مالذّ  األجر مقابؿ العمؿ، ىذا نجازإل زمةالبلّ 

ّ.356ابؽّصالمرجعّالسّ المدني،ّ
ّ.124ص.المرجعّالس ابؽلبللتزامات،ّالعامةّظريةالنّ ّالجماؿ،ّمصطفى-2
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 أن يكون العمل ممكنا: -1

ّالمقاكؿّبعمؿّفنّ  ّالتـز ّبأمرّماّيحتاجّإلىّقدرةّفكؽّفإذا يّيككفّمستحيبلّعمىّأدائوّبنفسو،أكّيمتـز

ّالشّ  ّطاقتو ّالمقاكلة ّتنعقد ّفبل ّطرؼّّلكفّكّيامحمّ ّالستحالةخصية، ّمف ّبو ّالقياـ ّيستحيؿ ّال ّالعمؿ ىذا

ّفإفّ  ّالحالة ّنسبية،األمرّيتعمّ ّمقاكؿ.ففيّىذه ّّكالتّ ّكؽّباستحالة ّالمقاكلة ّثارىاآتيبّتّريّالّتمنعّمفّانعقاد
دّالمقاكؿّبعمؿّيككفّاّإذاّكانتّاالستحالةّمطمقة،ّكأفّيتعيّ .ّفأمّ (1)عكيضرؼّمسؤكالّعفّالتّ يككفّالطّ ّك

قا،ّأكّكأفّدّبحفرّأساسّلمبناء،ّفيّحيفّأفّذلؾّاألساسّمكجكداّكّمحقّ فّيتعيّ أد،ّأكّكقدّتحقؽّقبؿّالتعيّ 

مّوّىكّالذّ بكضعّمقايسةّأكّتصميـّلشيءّثابتّعمىّأساسّمقايساتّكّمكاصفاتّجيدة.ّفيّحيفّأنّ ّديتعيّ 
ّكّّر ّفاسدة ّعمىّالتّ يستعمؿّفيّذلؾّمكاد ّمشرفا ّلككنو ّّكديئة ّاألمرّمستحيؿّالكقكعّنفيذ، احيةّمفّالنّ ىذا

ّ(.2العممية)

ّ:عيينا أو قاببل لمتّ أن يكون العمل معينّ  -2

ّأكّعمىّاألقؿّقاببلّلمتّ معيّ ّااللتزاـّيجبّأفّيككفّمحؿّ ّ ّفيّمضمكفّماكذلؾّعمبلّبّعييف،نا ّكرد
نا بذاتو،وجب أن يكون معيّ  االلتزام "إذا لم يكن محلّ  عمىّماّيمي:ّيّتنص ّالتّ ّكّمفّؽ.ـ.ج94ّالمادةّ

العقد ما ن نا بنوعو فقط إذا تضمّ معيّ  كان العقد باطبل.ويكفي أن يكون المحلّ نا بنوعو و مقداره و إال ّ معيّ 
ن و لم يكمن تبيّ  ،من حيث جودتو يءفق المتعاقدان عمى درجة الشّ و إذا لم يتّ .يستطاع بو تعيين مقداره

 ط".وسّ المدين بتسميم شيء من صنف مت التزم خرذلك من العرف أو من أي ظرف أ

ّاإلتجدّكّّّ ّأنّ ر ّإلى ّشارة ّكاف ّإذا ّتحديده،تعذّ ّمجيبلّااللتزاـو، ّإلى ّالكصكؿ ّتثكرّبالتّ  كّر الي
ّبشأ ّـ .نوالمنازعات ّث ّّكمف ّينشأ ّالعقدّلتزاـاالفبل ّيقـك ّفبل ّمحؿّ كتعيي.معو ّباختبلؼّّااللتزاـّف يختمؼ

ّمعيّ ،حكاؿاأل ّالبناء ّمقاكؿ ّعمؿ ّيكف ّلـ ّإذا ّلذلؾ ّفتبعا ّبنايّاؽفكاالتنا، ّإقامة ّنكعيتياّعمى ّتحديد ّدكف ة
ّ(.3أكّعمىّعدـّتحديدّتصاميمو،ّكافّالعقدّباطبل)ّصافياّكّالمكادّالمستعممةّفيّذلؾأّكّك

                                                            

-عقدّالمقاكلة-العارية–ابع)اإليجارّدّالسّ عمىّنصكصّالقانكفّالمدني،ّالمجمّ عميؽّكاب،ّالمرجعّفيّالتّ ضّعبدّالتّ معكّ ّ-1
ص2004ّّكزيع،ّمصرّشرّكّالتّ ابعة،ّمكتبةّعالـّالفكرّكّالقانكفّلمنّ الككالة(ّالطبعةّالسّ -عقدّالعمؿ-المرافؽّالعامةّالتزاـ
288.ّ

لةّينعقدّصحيحا،ّإذاّاستحاؿّعمىّالمقاكؿّبنفسوّإنجازهّعقدّالمقاكلةّفيّىذهّالحاّىناّالنسبية،ّألفّ ّباالستحالةكّالّيقصدّ-2
ّالمقاكؿ،ّكّإفّكافّيحؽّ  عكيضّعمىّأساسّلصاحبّالمشركعّالمطالبةّبالتّ ّألمّسببّكافّكّمثالو:ّنقصّخبرةّكّكفاءة

ّالعبرةّباالستحالةّالتّ المسؤكليةّالعقدية،ّكّإنّ  يّالّتقتصرّكّالتّ ّالمطمقةّاالستحالةيّتمنعّمفّانعقادّعقدّالمقاكلةّ،ّىيّما
ّ.288الس ابؽ،ّصكاب،ّّالمرجعّضّعبدّالتّ معكّ ّ.األشخاصّّماّتشمؿّكؿّ عمىّالمقاكؿّ،ّكّإنّ 

ّ.27عدنافّإبراىيـّالسرحاف،ّالمرجعّالسابؽّصّّ-3
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ّـ ناّإذاّذكرتّطبيعتوّكأكصافوّّكعيّ يككفّالعمؿّمّك بحيثّيصبحّالعمؿّكاضحاّّبيافّذلؾ،ّبياناّكافياّت
ّـ ّك ّت ّفإذا ّالتّ ّالّلبسّفيو. ّّكعاقد ّذكرّالشّ تعمىّترميماتّ ّأكّـ ّالكاجبّترميمو ّكتّـ يء تحديدّّعمىّبناءّ،

ّّك ّاالتّ مكصفاتو ّأك ّّكرميمات ّبيما، ّالقياـ ّالمطمكب ّبجميعّلبناءات ّالقياـ ّالكاجب ّمف ّكاف ّتذكر ّلـ ذا ا 

ّيء.يياّالشّ إليّيحتاجّرميماتّأكّالبناءاتّالتّ التّ 

ّتّـ  ّالتّ التّ ّفإذا ّبكضع ّعادة ّكافّتعيينو ّعمىّبناء، ّعاقد ّالمقايسة، ّإعداد ّك ّالمناسبّلو يّالتّ ّك-صميـ
ّالميندسّالمعمارم ّبيا ّالرّ -يسبؽ ّإلى ّابتدائيّككصكال ّمشركع ّمف ّالنّ انطبلقا ّالتّ سـك ّك ّكّيائية فصيمية،

تنفيذىا،ّكّكذاّمقاساتّّصميماتّدفترّالشركط،ّلبيافّاألعماؿّالمطمكبةّكّكيفيةّكّشركطيقترفّبتمؾّالتّ 
،ّمعّتحديدّأثمافّالمكادّالمستعممةّكّ-رّعنوّبالمقايساتّالكصفيةكّالمعبّ –صفاتياّمقدارّالمكادّكّالبناءّّك

تّالبناءّكّالمكجكدةّفيّالمقايسةّاّ بحيثّيمكفّاستخبلصّمنياّتكاليؼّعمميّّ،فصيؿمفّبالتّ دّالثّ يّتحدّ التّ 
ّفإفّ بالتّ ّك(.1الكصفية) ّالثّ ّالي ّالكثائؽ ّكمقايساتّبلثةىذه ّالشركط ّدفتر ّتصميماتّك ّبعقدّمف ّكالممحقة ،

ةّنفيذّمفّمدّ شركطّالتّ المقاكؿ،ّعمىّفاؽّالحاصؿّبيفّربّالعمؿّّكفّاإلتّ تضمّ تيّتّ الّىيّمقاكلةّالبناءّذاتو
ختصاصّفيّحالةّنشكبّالنزاعّأأقساطّمؤقتةّكتسبيقاتّّكجزاءاتّّكّك حكيـّبيفّكّقبكؿّالتّ تسكيةّنيائية،ّكا 

لىّغيرّذلؾّمفّالشّ رفيفّّكالطّ  ذلؾّعمبلّبقاعدةّالعقدّشريعةّرفيفّإدراجياّفيّالعقد،ّّكلمطّ يّيمكفّالتّ ركطّّكا 
ّ(.2ّالمتعاقديف)

 أن يكون العمل مشروعا: -3

ّالمقاكؿّبإنجازهّمخالفاّمبدئياّيجبّأفّيككفّالعمؿّفيّىذاّالعقدّمشركعا،ّفإذاّكافّالعمؿّالذّ  مّيمتـز

ّالعاـّكّاألدابّالعامةلمنّ  ّالجزائرمّكانتّالمقاكلةّباطمة،ّظاـ ّكىكّالحكـّذاتوّالمعتمدّمفّطرؼّمشر عنا
ّّعمبلّبأحكاـ ّالتّ 97ّالمادة ّإذّيمفّؽ.ـ.جّك ّبكجوّعاـ، ّالعقكد ّالزاميةّمشركعيةّمحؿ  ّكضعتّقاعدة

ظام العام أو لؤلداب العامة لتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف لمنّ اإذا "عمىّماّيمي:ّتنص ّ
عارةّأكّالقمار،كماّالّيجكزّصةّلمدّ صّ عمىّتشييدّبنايةّمخفاؽّاليجكزّاإلتّ ّعاّلذلؾتبّ.كان العقد باطبل "

ّاالّ ّ.فاؽّعمىّبناءّعمارةّبدكفّرخصةتيريبّمكادّالبناءّأكّاإلتّ ّعمىّتفاؽاال ّليذا تفاؽّيعدّفالعمؿّككفقا
ّف.أفّمعوّبطبلفّالمقاكلةّفيّىذاّالشّ اّيتعيّ ممّ ّمخالفاّلمقانكف

                                                            

ّ.131،ّ،ّصمحمدّلبيبّشنب،ّالمرجعّالس ابؽ-1
عبدّ.ّعييفالذكر،ّكجبّأفّيككفّعمىّاألقؿّقاببلّلمتّ الؼّحكّالسّ ناّعمىّالنّ إذاّلـّيكفّالعمؿّفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّمعيّ ّ-2
ّ.57ابؽّصّالمرجعّالسّ ّ،ّالمجم دّاألك ؿ،07شرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّنيكرمّ،زاؽّأحمدّالسّ الرّ 
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أكّعدـّمشركعيتو،ّىكّ-ؿّفيّاإلنجازالمتمثّ ّك–مقاكلةّالبناءّّفيّعقدّاللتزاـاكّمناطّمشركعيةّمحؿّ

ّالعامةّداباآلّظاـّالعاـّكداب.فإذاّلـّيتعارضّالعمؿّمعّالنّ ظاـّالعاـّكحسفّاآلساقوّأكّمخالفتوّلمنّ مدلّاتّ 
يجبّأفّيككفّلمعمؿّالمرادّتقديموّمفّقبؿّالمقاكؿّسببّّعميوّكاليّقاـّعقدّالمقاكلة.بالتّ ّك،ّكافّمشركعا
ن لو سبب ألتزام مفترض كل إعمىّماّيمي:"97ّالمادةّتنص ّّؽ.ـ.ج،إذمف98ّّ-97المادتيفّمشركعّبمفيـك

 .(1)...."ليل عمى خبلف ذلكمشروعا ، ما لم بقد الدّ 

 ماىية عمل المقاول :-ثانيا
ىّذلؾّحتّ ،ّّكمّيعيدّبوّإلىّالمقاكؿّبمكجبّمقاكلةّالبناءالذّ ؽّإلىّدراسةّاإلنجازّمفّالكاجبّالتطرّ 

الممقاةّعمىّعاتقوّبمكجبيا.ّّالتزاماتمّتنحصرّفيوّالمقاكلة،ّكمعرفةّنطاؽّىّلناّمعرفةّالمكضكعّالذّ يتسنّ 
ّإلىّنصّ ّكرجكعا ّأن يامفّؽ.ـ.ج554ّالمادة ّنجدىا ّالضّ ّ، ّعمييا ّأشارتّإلىّاألعماؿّالتيّيرد مافّقد

ّالعشريةّأك-العشرم ّيعرؼّبالمسؤكلية ّّك-ما ّالتّ ، ّالمقاكؿ ّبيا ّالميندسّالمعمارمّك-يّيمتـز لىّجانبو ،ّ-ا 

قامةّؿّفيّيّتتمثّ كالتّ  ّ(.2)خرلةّاألتابالثّ ّالمنشآتتشييدّالمبانيّكا 

ّأفّ ّك ّإلى ّاإلشارة ّإقامةّالمشرّ ّتجدر ّأك ّالمباني ّتشييد ّعبارة ّيستعمؿ ّلـ ّالمادة، ّىذه ّالجزائرمّفي ع
ذلؾّمفّخبلؿّمييزّبينيما،ّّكميناّالتّ بّعلكجكدّفرؽّبيفّالمعنييف.ّلذلؾّيتكجّ ابتةّاألخرل،ّإالّّ الثّ ّالمنشآت

ّابتةّاألخرل.الثّ ّالمنشآتتحديدّمعنىّتشييدّالبناء،ّثـّمعنىّإقامةّ

 عن تشييد المباني:-1

ّـ بتشييدّالمبانيّمفّجانبّالمقاكؿ،شريعّإلىّالمقصكدّؽّالتّ حيثّتطرّ  الفقوّبذلؾّمانحاّتعاريؼّّكماّإىت

ّ.ةّلذلؾعدّ 

 شريعي لتشييد المباني:التعريف التّ  -أ

نّ عريؼّالمقصكدّبتشييدّالمباني،ّّكعّمفّخبلؿّؽ.ـ.جّإلىّتؽّالمشرّ لـّيتطرّ  ماّفعؿّذلؾّمفّخبلؿّا 
ّّك1988مام15ّّشترؾّكالمؤرخّفيّالقرارّالكزارمّالم ّاألشغاؿّفيّّفّكيفياتّممارسةالذمّيتضمّ ، تنفيذ
ّّك ّالبناء ّمجاؿ ّحيثّنصتّالمادة ّيمي:23ّأجرّذلؾ. ة تابالمنشأت الثّ " يقصد بالبناءات و منوّعمىّما

                                                            

رةّ،ّكىـّكّالمتطكّ ّسبيةالعامة.ّفيماّمفّاألفكارّالنّ ّاآلدابصموّ،ّإضافةّالىّأظاـّالعاـّمرفّفيّالنّ ّمفّالمعركؼّأفّ -1
ّيتأثّ  ّككنيما ،ّ ّالكاحد ّالمجتمع ّذات ّفي ّأخر ّإلى ّزماف ّمف ّك ّأخر، ّإلى ّمجتمع ّمف ّبالظركؼّالسّ مختمفاف ّكراف ّياسية

ّ.213ابؽ،ّصّعدم،ّالمرجعّالسّ محمدّصبرمّالسّ كالخمقية.ّكّاالجتماعيةّديةاالقتصا
2 -IBRAHIM) Youcef(, la responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat 
d’entreprise, la garantie décennale selon l’article 554 du code civilّ,N°2, Alger ّ,2000,  p11. 
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س واليياكل الفوقية يمي: كل أشغال األسما  القرار في المادة أعبله في مفيوم ىذا ةالعيوب الواردو 
ّالسقف...".واألسوار و 

ماّجاءّفيّرّعفّالبناءاتّكعّعبّ المشرّ ّادة،ّأفّ فيّىذهّالمّ يستخمصّمفّخبلؿّىذاّالتعريؼّالكاردّّك
ّالمادة ّالمنشآبالمنش23ّبداية ّبحيثّجعؿّمفيـك ليياكؿّالفكقيةّاىّكؿّأشغاؿّاألسسّّكتّينصرؼّإلات،
ّّك ّالمادّ كاألسكار ّأف ّعمما ّكرّ 22ّةالسقؼ، ّالقرار ّذات ّالعشرية،مف ّبيفّكالتّ ستّالمسؤكلية ّتضامنا ّتقع ي
ّالميندسّالمعمارم.المقاكؿّّك

تماـّإنجازىا،ّدّقكاعدّمطابقةّالبناياتّّكحدّ مّي(،ّكّالذّ 1)15-08كماّكردّمعنىّالبناءّفيّالقانكفّرقـّ ا 
 :القانون بما يأتي :" يقصد في مفيوم ىذامنوّعمىّماّيمي02ّبحيثّنصتّالمادة

شاط التجاري، أو اإلنتاج النّ كن أو التجييز أو بناية أو منشأة يوجو استعماليا لمسّ  ىو كلّ  البناء: -
جييزات العمومية في إطار الصناعي أو اإلنتاج الفبلحي أو الخدمات، و تدخل البنايات و المنشأت و التّ 

 ة.تعريف ىذه المادّ 

ابعة ييئات التّ بكات و التّ ام لميياكل و الواجيات و الشّ : اإلنجاز التّ إتمام إنجاز البناية-   
ّّكليا...". ضافة ّّإلىا  ّتطرّ ذلؾ ّالمشرّ فقد ّخبلؿّؽ ّمف ّأعمالو، ّك ّبالبناء ّالمقصكد ّإلى ّأيضا ّالجزائرم ع
03/01ّّالمادة ّالقانكفّرقـ ّيمي:الؼّالذّ السّ –04ّ-11مف ّما ّمفّخبلؿ ية : ىو كل عممّ .البناء"...كر،

 .(2) جاري أو الحرفي أو الميني...."كني أو التّ السّ  االستعمالتشييد لبناية و/أو مجموعة بنايات ذات 

ّأنّ ّلعؿّ ّك ّالمادة، ّىذه ّخبلؿ ّيستخمصّمف ّما ّتطرّ أبرز ّيا ّالغرضّإقت ّزاكية ّمف ّالبناء ّتعريؼ لى

أكّلمزاكلةّّكفّأكّالتجييزكؿّبنايةّأكّمنشاةّيككفّاليدؼّمنياّإماّالسّ ّصّلوّبحيثّيقصدّبالبناءالمخصّ 
ّ ّأك ّتجارم ّالتّ إنشاط ّك ّصناعي ّالخدمات.نتاج ّأك ّالفبلحي ّاإلنتاج ّأك ّذلؾّكقميدم، ّإلى ضافة يمكنناّّا 

                                                            

ّرقـّ-1ّ ّّك15-08القانكف ،ّ ّفي ّّك2008-07-20المؤرخ ّر،عالمحدّ ، ّج ّانجازىا، ّتماـ ّك ّالبنايات ّمطابقة ّلقكاعد 44ّد
ّّ.2008سنة

2 - IBRAHIM) Youcef(, la responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat 
d’entreprise, la garantie décennale selon l’article 554 du code civil,op-cit,p12 . 
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ّّعتماداال ّ(1)29-90عمىّالقانكفّرقـ ّكباألخصّالمادة ّّك52ّ، ّالمعنيّ يّتحدّ التّ منو ّاألعماؿ ّبرخصةّد ة
ّةّلمبناءّكّماّينصبّعميو.البناء،ّكذلؾّقصدّإعطاءّأكثرّدقّ 

 :" يشمل البناء عمى ما يمي:عمىّماّيميّنجدىاّتنص ّّىّىذهّالماد ة،ّجكعّإلكبالرّ ّ

 ة بدءا من عمم األساسات.ل مرّ روع في إقامتو ألوّ المباني الجديدة واستحداث المبنى أو الشّ تشييد -

 يادة في المبنى،سيعو عن طريق الزّ ق بالمباني القائمة،)كتمديد البناء سواء بتو ي تتعمّ األعمال التّ -
مو بتغيير بعض معالم تغيير البناء أو تعديكنية، و لقائم و توسيع الوحدة السّ مسطح جديد لمبناء ا ضمّ و 

 البناء القائم(.

زالة الخمل بيا ، كدعيم قصد تقويكذلك التّ  -    سييج دعيم أو التّ نجاز جدار صمب لمتّ إة المباني وا 
ّو ".ع و إعادة بنائو لتقوية المبنى كمّ أو ىدم جدار متصدّ 

ّالمش ّرّ كبذلؾّيبلحظّأف ّفيّنصّالمادة ّأغفؿ ّقد ّالذكرالسّ -52ّع ّالحديثّ-الفة ّالتّ ، شطيباتّعف
ّالبناءّيكحيّأنّ ّاممّ ّ،المبانيدىافّفيّكاجيةّالخارجيةّمفّبياضّكزخارؼّكنقكشّّك وّلـّيدرجياّفيّمفيـك

الّ ّك الفقوّّغيرّأفّ .خارؼمقاكلةّالبناءّقدّتمتبسّمعّأعماؿّالبياضّكالزّ ّذلؾّألفّ ،ّلفرضّرخصةّالبناءّعميياّا 
ؽّبسبلمةّالبناءّىذهّاألعماؿّمقاكالتّلمبناءّلككنياّالّتتعمّ العراؽّالّيعتبرّمثؿّمفّمصرّّكّالقضاءّفيّكؿّ ّك
تمؾّاألجزاءّالتيّتعتمدّّك،ةّلممبانييقةّبإدخاؿّترميماتّعمىّاألجزاءّالرئيسعكسّاألعماؿّالمتعمّ ّ،متانتوّك

ّ(.2)عميياّسبلمةّالمبانيّكّمتانتيا

 شييد المباني:التعريف الفقيي لمتّ  -ب

ّكّحاكؿّإعطاءّتعريؼّلذلؾّتبعاّلماّيمي:المباني،ّبتشييدالمقصكدّؽّالفقوّإلىّحيثّتطرّ 

ما يرتفع فوق سطح األرض من منشات ثابتة من صنع اإلنسان، بحيث يستطيع الفرد أن  كلّ  ىو"
رات اتجة عن المؤثّ المخاطر النّ  ر لو حماية، و لو جزئيا ضدّ نيا أن توفّ أن شك بداخميا و أن يكون ميتحرّ 
 .(3)بيعية الخارجية"الطّ 

                                                            

ّالمعد ؿّ.1990سنة52ّّعمير،ّجّر،ّعّييئةّكالتّ ؽّبالتّ المتعمّ ّك1990ّديسمبر01ّّكالمؤرخّفي29ّّ-90القانكفّرقـّ-1
ّبّك ّالمتم ـ ّالت نفيذم ّالمرسـك 19ّّ-15رقـمكجب ّفي ّيحدّ ّك2015ّ-01-25المؤرخ ّالت عميرّالذ م ّعقكد ّتحضير ّكيفيات د
ّ.2015،ّسنة07ّتسميميا،ّجّر،ّعّك
ّ.06ابؽّصربّالعمؿّفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّّالمرجعّالسّ ّالتزاماتكّفاطمةّالزىراءّّعكّ ّ-2
ّ.104محمدّلبيبّشنب،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-3
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 بيا صبلزه من األرض، متّ عمل أقامتو يد اإلنسان ثابت في حيّ  :"كلّ بتشييدّالمبانييقصدّّأكّأيضا
 ا كان نوعيابين مجموعة من المواد، أيّ  بربطا غير قابل لمفك دون تعيّ  بطاتصال قرار عن طريق الرّ 

ّ(".1)المكانمان و جرت العادة عمى استعماليا في مثل ىذا العمل، طبقا لمتقضيات الزّ 

 و:نّ عمىّأّت شييدفرنسيّإلىّالمقصكدّبالؽّالفقةّالكماّتطرّ 

« Tout bâtiments ou travail d’art quelconque construit par assemblage de 
matériaux incorporés au sol ». 

 كماّيقصدّبوّأيضا:

« Tout assemblage de matériaux consolidés à demeure soit à la surface 
du sol, soit à l’intérieur ».  

ّّوّكذلؾ:أكّبأنّ 

« Tout bâtiments ou travail d’art quelconque construit par assemblage 
de matériaux incorporés au sol ».  

 شييدّأيضا:كذلؾّيقصدّبأعماؿّالبناءّكّالتّ 

« Tout assemblage de matériaux consolidés à demeure soit à la surface du 
sol, soit à l’intérieur.ّ)2( »ّ.  

معي نةّكّّوّتشترطّشركطاّن ّألبناء،ّيستخمصّبةّحكؿّماىيةّاعريفاتّالمنصّ مفّخبلؿّاستقراءّىذهّالتّ ّك
ّي:تتمث ؿّفيمايمّةّثابتةّكالبناءّمنشأّالعتبارمحد دةّ

 - ّرط األولالش:ّ

شييدّمفّخبلؿّعمميةّجمعّيطمؽّعميوّلفظّالتّ ،ّكّىذاّماّ(3)ؿّاإلنسافّفيّعمميةّالبناءاشتراطّتدخّ 
المكادّبمختمؼّأصنافياّسائمةّكانتّأـّصمبة،ّكّذلؾّقصدّجعمياّكحدةّمتماسكةّكّمختمفةّعفّماّكانتّ

                                                            

ّ.659ابؽ،ّّصةّبالميندسيفّالمعمارييفّكّمقاكؿّالبناء،المرجعّالسّ زاؽّحسيفّياسيف،ّالمسؤكليةّالخاصّ عبدّالرّ ّ-1
 .168ابؽّ،ّصكرمّزايدم،ّالمرجعّالسّ مدّ ّ-2
ّالغير-3 ّفعؿ ّعف ّؽ.ـ.ج)المسؤكلية ّفي ّالمدنية ّالمسؤكلية ّفي ّدراسة ّسميماف، ّعمي ّاألشياء-عمي ّفعؿ ّعف -المسؤكلية

ّ.180،ّبفّعكنكفّ،ّالجزائر،ّص1986المطبكعاتّالجامعية،ّطبعةالت عكيض(،ّديكافّ
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ناّمفّحجارةّأكّككفّالبناءّقدّيككفّمككّ ل،ّشييدعميوّقبؿّذلؾ.فصنؼّالمكادّغيرّضركرمّفيّعمميةّالتّ 
ّأكّطكبّأكّاسمنتّمسمّ  ّكّبغض ّشبحّأكّخحديد ّالتّ النّ ّ، ّىذاّظرّعفّاليدؼّمفّكراء ّبحيثّقد شييد

ستقباؿّالجميكرّبمختمؼّكنيّأكّإيداعّأشياءّفيوّأكّإيكاءّالحيكافّأكّمبانيّالالسّ ّاالستعماؿّاألخيرّلغرض
ّّك ّعمىاألعمار ّالطبّ ّالفئات، ّالعيادات ّك ّالمدارس ّكالمبلىيّغرار ّإلغراضّتجارية ّأك ّالمصانع ّك ية

ّالمقاىي.ّك

ّمف ّفي ّيندرج ّالبناءكما ّمقاكؿّيـك ّمكضكع ّيككف ّقد ّالذ م ّك ّالد راسة ّالعقّ ّمحؿ ّممحقات ارّأيضا
لىّغيرّذلؾرفاتّكّاألبكابّكالسّ الشّ كافذّىّالنّ نةّلوّكحتّ ةّفيّمختمؼّاألجزاءّالمككّ مالمتمثّ ّك ّ.(1)بللـّكا 

 - ّرط الثانيالش:ّ

راّصبلّكّمستقّ صاالّكثيقاّبحيثّيككفّمتّ باألرضّاتّ صالوّؿّفيّثباتّالبناءّكّاستقرارهّكّاتّ وّيتمثّ فإنّ ّ

كّقدّأكردّالمشر عّالجزائرمّىذاّالش رطّمفّزهّكّثابتّفيّاألرض،ّكّالّيمكفّنقموّدكفّتمؼّفيكّعقار.بحيّ 
ّعمىّماّيمي683/01ّخبلؿّمضمكفّالماد ة :" كّل شيء مستقّر مفّؽ.ـ.جّالمعد ؿّكّالمتم ـ،ّكّالت يّتنص 
 .وال يمكن نقمو دون تمف فيو عّقار، و كّل ما عدا ذلك من شيء فيو منقول"بحيزه و ثابت فيو 

 ت األخرى:آالمقصود بتشييد المنش-2

ّاألخرل،ّكّالذّ ّالمنشآتلىّالمقصكدّبتشييدّإؽّسبةّلتشييدّالمباني،ّسنتطرّ أفّبالنّ كماّىكّالشّ ّ مّيمتـز
ّفيّ ّالنصّعمييا ّكرد ّككنيا ّبمكجبّالمقاكلة، ّالمقاكؿ ّالمؤسّ 554ّالمادةبيا ّك ّلمضّ مفّؽ.ـ.ج، مافّسة

ّحيثّسنتطرّ المعمارمّالذّ  ّالميندسّالمعمارم، ّرفقة ّبو عريؼّالتّ ّثّـ ّشريعيّلياعريؼّالتّ لىّالتّ إؽّمّيمتـز
ّالفقيي.

 ابتة: ت الثّ آالمنش الّتشريعي لتشييدالتعريف -أ

ّالمنشذكّر ّإقامة ّاألخرلّبمكجبّتابتّالثّ آتّعبارة ّالذكرالسّ -ؽ.ـ.ج554المادةة ّّك-الفة ّتقابؿّالتّ ، ي
عّالجزائرمّلـّالمشرّ ّلىّأفّ إشارةّتجدرّاإلّكىيّبذلؾّتختمؼّعفّتشييدّالمباني.ّ،ّّكمفّؽ.ـ.ـ651ّالمادة

ّإلىّالمقصكدّبيا.ّؽ.ـ.جؽّفيّيتطرّ 

                                                            

ّإلىّأن و-1 ّالعقارّبالتّ ّتجدرّاإلشارة ّالبناء، خصيصّلككنوّمنقكؿّبطبيعتو،ّكاآلالتّالمخصصةّلمحرث،ّيخرجّمفّمفيـك
ّ.168عميّعميّسميماف،المرجعّالس ابؽ،ّصكأحكاضّالزىكر،ّكأسبلؾّالكيرباءّكالياتؼ.
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ّالكزارمّالّك ّالقرار ّإلى ّالمتضمّ ّك1988ّمام15ّخّفيّمشترؾّكالمؤرّ رجكعا ّلكيفياتّممارسة تنفيذّف
ّالثابتة األخرى" المنشآتإقامة ""ةنجدهّأشارّبدكرهّصراحةّإلىّعباّر،ّاألشغاؿّفيّميدافّالبناءّكأجرّذلؾ

 المستشار الفنيّ  من القانون المدني، يعدّ  554ة :" طبقا لممادّ (1عمىّماّيمي)ّيّتنص ّالتّ ّك22ّفيّمادتوّ
يا أو جزء ابتة كمّ المباني و المنشات الثّ م ضامن خبلل عشر سنوات عن تيدّ المقاول مسؤولين بالتّ و 

 يديم ناشئا عن عيب في األرض......".منيا، و لو كان التّ 

ذلؾّكفقاّّكّ،ابتةّاألخرلالثّ ّالمنشآتبتشييدّفّالمقصكدّمفّذاتّالقرار،ّفقدّبيّ 23ّاّفيّنصّالمادةأمّ 
ه في مفيوم ىذا القرار ما المادة أعبلالعيوب الواردة في ابتة، و الثّ  و المنشآتيقصد بالبناءات لماّيمي:ّ"

 يمي:

ي من شأنيا أن التّ و  بالمنشآتمرتبطة ارتباطا وثيقا جييزات الابتة، التّ الثّ  بالمنشآتيقصد - 
 المستعمل...". الحتياجاتأن تكون مطابقة ، و االستعمالد تستجيب لقيو 

ّالمادّ ّك ّأنّ يبلحظّمفّخبلؿّاستقراءّنصّىذه ّة، ّبتشييد ّبعمميةّتركيبّالثّ ّالمنشآتوّيقصد ّالقياـ ابتة،

ّبالبناءّجييزاتالتّ  ّكثيقا ّارتباطا ّأفّتستجيبّلقيكدّيّمفّشأنكالتّ ّالمرتبطة ّّكاستعمالويا أفّتككفّمطابقةّ،

  .(2)اهّالفقوالحتياجاتّالمستعمؿ،ّكّىذاّعمىّعكسّماّتبنّ 

غرضوّفيّّإلىّجانبّالمبانيابتةّاألخرلّالثّ ّالمنشآتعّالجزائرمّلماّذكرّالمشرّ ّوّيستخمصّأفّ كماّأنّ 

ّالتكسّ  ّالضيّ ذلؾ ّالمفيـك ّعمى ّفقط ّيقتصر ّال ّبحيثّجعمو ّالبناء، ّككضع ّتشييد ّ ّمفيـك ّفي ّلكممةّع ؽ
نّ ،ّّكمبان"" ّ(.3ابتةّاألخرل)الثّ ّالمنشآتّأيضاّليشمؿّكؿّ ّماّيمتدّ ا 

 ابتة:ت الثّ آالتعريف الفقيي لتشييد المنش-ب

 :ياابتة،ّعمىّأنّ الثّ ّالمنشآتدكتكرّعبدّالرزاؽّحسيفّيسيفّالمقصكدّبتشييدّؼّالّ لقدّعرّ 

صال قرار عن طريق الربط صبل بيا اتّ عمل أقامتو يد اإلنسان، ثابتا في حيزه من األرض، متّ  " كلّ 
بحيث ييسر عمى اإلنسان سبيل انتقالو -ربطا غير قابل لمفك-نوعيا،  نا كابين مجموعة من المواد أيّ 

                                                            

ّ.169ابؽّ،صمدكرمّزايدم،ّالمرجعّالسّ ّ-1
ّ.170مدكرمّزايدم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2

3-IBRAHIM )Youcef(, op-cit,p23. 
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ةّتابالثّ ّالمنشآتؼّالدكتكرّعبدّالرزاؽّحسيفّيسيف،ّتعريؼّلتشييدّكماّكردّفيّمؤلّ (.1سبيل معاشو")أو 
 " سيبلرد" .األستاذ"كانتيموب" و  لؤلستاذة

 :ون ّأعمىّكانتيموب"،  حيثّعرفتوّاألستاذة"

« Toute construction qui n’a pas but logement des hommes et des 
animaux, tels les digues et les puits ». 

 :وفقدّعرفوّبأنّ "سيبلرد"، أماّاألستاذ

« Les gros ouvrages est par définition, celui dont l’existence constitue 
un élément essentiel du gros ouvre ou de sa stabilité …. ». 

،ّكمقارنةّّ(2يمكنناّإجراءّعمميةّتمييز)وّبعدّتحديدناّككصفناّّلتشييدّالبناءّلمبناءّكّالمنشاتّ،ّفإنّ ّك
ةّكالمطبقةّعميياّبينيماّمفّحيثّالقكاعدّالخاصّ ّائدداخؿّالسّ المقاكالتّاألخرلّ،ّنظراّلمتّ بيفّمقاكلةّالبناءّّك

ذلؾّلككفّمسؤكليتوّالّتنتييّبإنتياءّّكالقائـّبينياّمفّحيثّالمياـّالمسندةّإلىّمقاكؿّالبناءّ،ّّاالختبلؼّك
نّ ّكّمكضكعّالعمؿّّ ّمافّالعشرمّفيّمكاجيتيما.ماّتمتدّبقكةّالقانكفّإلىّماّبعدّذلؾ،ّمفّخبلؿّإقرارّالضّ ا 

فيّّؿّكعمىّكجوّالخصكصيتمثّ ّ،ّاإلنجازّمفّجانبّالمقاكؿّكعمكماّيستخمصّمفّخبلؿّماّسبؽّأفّ 
ّ ّانصبّعميوتنفيذ ّالتّ ّما ّكذلؾّبتجسيد ّكالرّ يصامالعقد، ّالنّ ـ الميندس،ّمةّمفّطرؼّماذجّالمقدّ سكماتّك

ّكالتّ  ّاألعماؿ ّبإدارة ّكقيامو ّالتزاماتو، ّبتنفيذ ّلو ّتسمح ّكالتي ّاألعماؿ ّبكؿ ّكحراسةّكالقياـ ّبتنفيذىا ّيقـك ي

ّيّتقدـّلوّليذاّالغرض.األدكاتّكمكادّالبناءّالتّ 

ّبّفإفّ ّلىّذلؾإضافةّإ يّتككفّتّ خطارّالعبلـّربّالعمؿّكّالميندسّالمعمارم،ّبكؿّاألإالمقاكؿّممـز

ّالتّ  ّّكاصفي ّبيا،الرسكماتّالمقدّ ميـ ّيعمـ ّالمفركضّأف ّمف ّأك ّبيا ّعالما ّكاف ّسكاء ّلو، ّإلىّبالنّ ّمة ظر

ّالمجاؿصوّّكتخصّ  ّالعيكبّالمّ ّكّخبرتوّفيّىذا ربةّفيّالكقتّالمناسب.كذلؾّيقعّعمىّعاتقوّصيقةّبالتّ كذا

                                                            

ّ.682ابؽ،ّصعبدّالرزاؽّحسيفّيسيف،ّالمرجعّالسّ -1
ّيتعمّ -2 ّنكعّالمقاكلةّعندما ّيمتبسّاألمرّبخصكصّتحديد ّكّشؽّ قد ّكحفرّاآلبار، ّكّّؽّاألمرّببعضّاألعماؿ, الطرقات,

ىذهّاألعماؿّالّتندرجّضمفّمقاكالتّالبناء.ّبينماّيرلّّجاهّمفّالفقوّيعتبرّأفّ المصارؼّالمياهّكّرصؼّالطرؽ،ّكّىناؾّاتّ 
ىّكّإفّلـّتكفّعبارةّعفّمباني،ّكّالّيشترطّفيّالمنشأةّأفّتككفّفكؽّاألرضّثابتةّحتّ ّمنشآترأمّأخرّبأنياّكذلؾّلككنياّ
ىراءّالمرجعّكّفاطمةّالزّ القضائيّالعراقي.ّعفّعكّ ّاالجتيادسّفيّفيّمستكاه،ّكّىذاّماّىكّمكرّ ّفيمكفّأفّتككفّتحتوّأك

ّ.05ابؽ،ّصالسّ 



 

 

62 

شركعّأكّماإلضرارّبصاحبّالبّيّتقاـّعميياّاألشغاؿّليتجنّ مسؤكليةّحراسةّمكافّالبناءّأكّالكرشةّ،ّالتّ 

ّىّنفسو.الغيرّأكّحتّ 

 األجر:-الفرع الثّاني

مّيقعّعمىّعاتؽّياّعقارياّكافّأـّال(.ّكىكّالعكضّالذّ ربّالعمؿّ)مرقّ ّالتزاـّمحؿّ  (،1ؿّاألجر)يمثّ 
ّبدفعو،إذّأنّ )ربّالعمؿ( صاحبّالمشركع فيوّّيشترطّكلفائدتو.ّكّشييدّكّالبناءمّقاـّبالتّ لممقاكؿّالذّ ّوّيمتـز

ّكّأفّيككفّمشركعا.ّيناّأكّقاببلّلمتعييف،بأفّيككفّممكناّكمعّ ّلبللتزاـّمحؿّ ّماّيشترطّفيّأمّ 

الّ دّاألجرّفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّّكوّيجبّتكافرّككجّكشارةّإلىّأنّ تجدرّاإل ّع.كافّالعقدّمفّعقكدّالتبرّ ّا 

ّّكّبالتاليّالّيعدّ  ّغيرّمسمّ مقاكلة ّ(2ى)يصبحّعقدا ّالمّ ّفإفّ ّ-مبدئيا-وّإضافةّإلىّأنّ ، ذافّالمتعاقدافّىما
ّتعذّ يتكفبل ّ ّلذلؾّسندرسّالشّ ؿّلتحديده.ّّكفّالقانكفّيتدخّ رّذلؾّفإّ فّبتحديدّاألجر،ّكّإذا ركطّالكاجبةّتبعا
ّ:رّفيّاألجر،ّثـّإلىّكيفيةّتحديدهّفيّالعقد،ّكفقاّلماّيميالتكفّ 

ّوفر في األجر:روط الواجبة التّ الشّ -أّوال

ؿّتتمثّ ّالت ي ك ،كّذلؾّكفقاّلمن ظريةّالعام ةّلمعقدّعاقدلمتّ ّرّفيّأمّمحؿّ الكاجبةّالتكفّ ّىيّنفسياّالشركطّك
ّفيماّيمي:

ّأن يكون األجر موجودا:-1

ّمنصكصا ّيككف ّأف ّذلؾ ّمتّ أّعميوّمعنى ّك ّتحديدهعمفقا ّكيفية ّالمقاكلة،ّى ّعقد ّعمىّّكفي متراضيا
فّكافّركناّفيّمقاكلةّيبلحظّأفّاألجرّّكّكّأحكاميا.عاّكّالّتسرمّعميوّاعتبرّالعقدّتبرّ ّكّإالّ ّماىيتو ا 

ّتعذّ وّالّيشترطّذكرهّفيّالعقد،ّذلؾّألنّ أنّ ّالبناء،ّإالّ  حسبّّلكف(.3ؿّالقانكفّفيّتحديده)رّذلؾّتدخّ وّإذا

                                                            

"،ّعمىّالمقاكلةّأجر"ّعمىّمصطمحّ"المقاكلةّبدؿاستعماؿّمصطمحّ"ّ-بجاكمّالمدني-كّمفّبينيـّّيفضؿّبعضّالفقياء-1
مياّالمقاكؿ.ّأنظرّفيّيّيقدّ ةّالمستعممةّكّالتّ ل،ّكّالمادّ العمؿّالمؤدّ ة،ّفيكّيشمؿّمقابؿّؿّأكثرّدقّ أساسّأفّالمصطمحّاألكّ 

ّ.134بجاكمّالمدني،ّالت فرقةّبيفّعقدّالعمؿّكّعقدّالمقاكلة،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّّىذاّالصدد
العقدّالّيعدّمجانياّمفّعدـّذكرّأجرّّينبغيّالمبلحظةّأفّ ّأن وإلىّّ-.30الس ابؽ،ّصعدنافّإبراىيـّالسرحاف،ّالمرجعّّ-2

عّ،ّكّىذهّاألخيرةّالّةّالتبرّ ىّيعدّالعقدّمجانياّيجبّأفّتتكافرّلدلّالمتعاقدّمعّربّالعمؿّنيّ وّحتّ المقاكؿّفيّالعقدّذلؾّ،ّألنّ 
ّبالعمؿّمجاناّ،ّبؿّبمقابؿّكّخصكصاّالمقاكؿّكّالذّ الشّ ّاألصؿّأفّ ّتفترضّلككفّأفّ  اجرّالتّ ّمّيكتسبّصفةخصّالّيقـك

ّالمقاكؿّفيّمجاؿّالبناءّمجانّ .ّكّبالتّ بحةّالقانكفّ،ّذلؾّلككنوّيسعىّإلىّتحقيؽّالرّ بقكّ  بجاكمّالمدنيّا.اليّالّيعقؿّأفّيمتـز
ّ.135المرجعّكّالمكضعّالس ابقيف،ّص

ّ
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فقاّعميو،ّفعندّذلؾّتككفّالمقاكلةّمييزّبيفّماّإذاّكافّالمتعاقدافّقدّعرضاّاألجرّكّلـّيتّ يجبّالتّ ّرأينا،ّ
ّّالنعداـباطمةّ ّكّبيفّما ّأركانيا، ّعنو،ّكّىناّإأحد ّبؿّسكتا ّاألجرّأصبل، ّكافّالمتعاقدافّلـّيعرضا ذا

ّبتحديدهّكفقاّلمضمكفّالماد ةّتككفّالمقاكلةّصحيحةّ ّالقانكفّيقـك ّ.مفّؽ.ـ.ج562ّألف 

ّ:أن يكون األجر مشروعا -2

ّممّ  ّيككف ّأف ّأم ّيجكز ّفيو،التّ ا ّالمادّ ّعامؿ ّلمقتضيات ّطبقا ّؽ.ـ.ج93ّة ّمف ّيجكزّّك. ّفبل عميو
ّالمشركع ّيتعيّ ّلصاحب ّكميّ أف ّبتقديـ ّالمخدّ د ّمف ّعائداتّإجراميةة ّأك ّّكإّرات ّالمقاكؿ، كمقابؿّّذلؾلى

ّالعمؿّالمؤدلّبكاسطةّىذاّاألخير.ازّّكلئلنج

ّـّ التّ اّبطبيعتيا،ّّكمؿّفيياّأمّ زّالتعاوّيكجدّأمكاؿّالّيجّكفرجكعاّإلىّالقكاعدّالعامة،ّفإنّ  تحديدىاّفيّيّت
ّ:(1)مفّذاتّالقانكف،ّإذّجاءّفييا682ّالمادةّ

 لمحقوق المالية. عامل بطبيعتو أو بحكم القانون، يصمح أن يكون محبلّ شيء غير خارج عن التّ  "كلّ 
مّ بحيازتيا، و تطيع أحد أن يستاثر ي يسعامل بطبيعتيا ىي التّ األشياء التي تخرج عن التّ و  ا خارجة بحكم ا 

 لمحقوق المالية ".    ي يجيز القانون أن تكون محبلّ القانون فيي  التّ 

ّأنّ  ّأمكاؿّأخرلّالّيجكزّالتّ كما ّالقانكف،وّيكجد ّبحكـ ىناؾّأشياءّقابمةّلمحيازةّّبحيثّأفّ  عامؿّفييا

أكّ عامؿّفيياّبسببّاألخبلؽّأكّالنظاـّالعاـ،القانكفّيمنعّالتّ ّعامؿّفيياّبطبيعتيا.غيرّأفّ الفرديةّأكّقابمةّلمتّ 
ّمفّذاتّالقانكف.689أخرلّكاألمبلؾّالعمكميةّكّذلؾّعمبلّبأحكاـّالمادةّالعتبارات

 :عييننا أو قاببل لمتّ أن يكون األجر معيّ -3

ّـ ّمقاكلةّالبناء،ّيجبّأفّاألجرّفيّعقدّأمّأفّ  تعيينوّمفّحيثّجنسوّأكّنكعو،ّكّكذاّمفّحيثّّيت
ةّكاحدةّأكّعبرّأقساطّمختمفة،ّكّيدفعّمرّ ّنقدياالقاعدةّىيّأفّيككفّاألجرّمبمغاّفّتقديرهّكّكيفيةّتحديده.

ّوّكّإفّكانتّالقاعدةّكذلؾ،ّفإفّ ذلؾّحسبّإرادةّالمتعاقديف،ّعندّاإلتماـّمفّاإلنجازّأكّالبدءّفيو.ّغيرّأنّ 
وّقدّيككفّعبارةّعفّأشياءّقيميةّأخرلّ،ّكعقارّأكّمنقكؿّدّفيّغيرّذلؾ،ّإذّأنّ فّأفّيتجسّ ذلؾّالّيمنعّم

(ّ.كّمثالوّأف2ّأفّيككفّاألجرّعمبل)ّميماّكافّنكعوّأكّحتىّحقكقاّمعنكيةّ)كأسيـّأكّسندات(ّبؿّيصحّ 

دّمقابؿّذلؾّيتعيّ ؿ،ّكّفيّارمّلفائدةّاألكّ يتعاقدّمحاميّمعّمقاكؿّفيّمجاؿّالبناءّعمىّإنجازّمشركعّعقّ 

                                                            

ّ.45.ص1993 سنةّ،الجزائر،د.ـ.جّالجزائرية،ّالقكانيفّفيّكتطبيقاتياّكالحؽّالقانكفّ،نظريتارمنصّكّإبراىيـّإسحاؽّ-1
صّّ،ابؽ،ّالمرجعّالسّ 07ّنيكرمّ،ّالكسيطّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿّجاؽّأحمدّالسّ عبدّالرزّ ّ-2

57.ّ
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المقاكلةّتككفّبمقايضةّعمؿّّؿّعنوّفيّقضاياهّكّنزاعاتوّالقضائية.ّففيّىذاّالمثاؿّفإفّ المحاميّأفّيتككّ 

األجرّفيّكؿّاألحكاؿّيككفّمبمغاّنقدياّّاحيةّالعممية،ّلذلؾّفإفّ ذلؾّنادرّالكقكعّمفّالنّ ّبعمؿّأخر.ّغيرّأفّ 

 دا.محدّ 

ّ:األجر كيفية تعيين-ثانيا

ّـ القاعدةّأنّ ّؽّبتقديرّاألجر،ّفإفّ يتعمّ فيماّ مفّطرؼّالمتعاقديف،ّفيكفيّفيوّأفّالّيختمفافّمفّأجموّّوّيت

اّإذاّأغفؿّأمّ راضيّعمىّماىيةّالعقد.التّ ّالنعداـأفّيعرقؿّانعقادّالعقد،ّّاالختبلؼوّمفّشأفّىذاّكذلؾّألنّ 
التقديرّّوّفيّىذهّالحالة،ّفإفّ ذلؾّالّيمنعّمفّانعقادّالعقد،ّألنّ ّلىّتحديده،ّفإفّ إقاّلـّيتطرّ رفافّذلؾّّكالطّ 

ّـ  ّيمكفّتقديرّاألجرّإمّ ّفيّمقاكلةّالبناءّ(.1مفّطرؼّالقانكف)ّيت ّعاـ،ّّكا ذاّمفّطرؼّالمتعاقديفّكمبدأ ا 
ّفإتعذّ  ّالميمّ ّفّ رّذلؾّ ّّكىذه ّبالقانكف، ّعمىّمعاييرّّكخّ مّيتدالذّ ةّمنكطة ّبناءا اّأسسّنعرضيؿّفيّتقديره

ّالحقا.

ّ:تقدير األجر من طرف المتعاقدين-1  

ّباالعتمادّكّذلؾّدافّاألجرّمسبقا،ذافّيحدّ ىماّالمّ ّالعقدّطرفيّعمبلّبمبدأّالعقدّشريعةّالمتعاقديف،فإفّ 

فؽّصميـّالمتّ حديدّاإلجماليّبناءاّعمىّالتّ عمىّالمقايسةّالمنجزةّمسبقاّعمىّأساسّالكحدة،أكّعمىّأساسّالتّ 
دّفيياّاألعماؿّالمطمكبّإنجازىاّيّتتحدّ التّ ّكّاألجرّعمىّأساسّالكحدة،ّيقتضيّعمؿّمقايسةعميو.فتحديدّ

ّالمكادّالمرادّاستعمالياّكّسعرىاّكّأجرّكحدةّالعمؿ.ّكّبالتفصيؿ

بمكجبّىذهّالطريقة،ّأفّيزيدّفيّمقدارّاألعماؿّالمطمكبةّأكّأفّلربّالعمؿّّكّكفيّىذهّالحالة،ّيصحّ 
ّ ّعمى ّيجكز ّك ّفعّ ينقصّمنيا، ّالطريقة ّكىذه ّمعينة. ّبنسبة ّالنقصّإال ّأك ّالزيادة ّتككف ّمفيدةّأف ّك الة

المقاكؿّيتقاضاهّّدّبمكجبّالمقايسة،ّكماّأفّ ربّالعمؿّيدفعّاألجرّاإلجماليّكّالمحدّ ّلمطرفيف،ّذلؾّألفّ 
ّ(.2ّحسبّالمقدارّماّقدّتـّفعبل)

ىّتنتييّحتّ ّاالنتظارإبراـّالعقد،ّبؿّيجبّماّعندّالّيعرؼّمقدارهّمقدّ ّفيّمقاكلةّّالبناءّاألجرّغيرّأفّ 
دّاألجرّطبقاّلمقايسةّتكضعّوّقدّالّيتحدّ رّبحسبّالمقايسة.ّكماّأنّ مّيقدّ الذّ شييد،ّّكالتّ جميعّأعماؿّالبناءّّك

ّمقاكؿّالبناءّبجميعّأعماؿّاإلنجاز،ّعمىّأساسّفئاتّ  marchés aux prix)األثمافمسبقا،ّبؿّيقـك

                                                            

ّ.77ّابؽّصمحمدّلبيبّشنب،ّالمرجعّالسّ ّ-1
.ّفيذكرّمثبلّأفّ(marché a l’unité de mesure)بالمقاكلةّعمىّأساسّالكحدةّالقياسّّيّتسمىّ ىذهّالطريقةّىيّالتّ ّ-1

جارةّكّسعرىاّإضافةّإلىّف،ّّكّعددّاألمتارّالخاصةّبالنّ المطمكبّفيّالبناءّىكّكذاّمتراّمفّالمباني،ّكّكؿّمترّبسعرّمعيّ 
ّ.77الس ابؽ،ّصاإلسمنتّكّالحديدّكّإلىّغيرّذلؾّمفّالمكادّالمرادّاستعماليا.ّمحمدّلبيبّشنب.المرجعّ
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de série.)ّّـ تقديرىاّبعدّأفّتعرؼّكميّ ّالمقاكؿّاإلنجاز،ّيتّـ عندماّيتمـّّك لىّإجكعّالرّ ّيتّـ ّاتّكؿّمنياّ،ّث
ريقةّىيّاألكثرّإمعاناّىذهّالطّ ّكّمجمكعّأجرّالمقاكلة.متقدـّذكرىاّلمعرفةّأجرّكؿّعمؿّّكفئاتّاألثمافّال

ّ ّاالنجاز. ّأعماؿ ّإتماـ ّغاية ّإلى ّمعركؼّالمقدار ّغير ّاألجر ّترؾ ّفي ّالمقايسة ّطريقة ّطريقةّمف ففي

ّثميفالتّ ّفميسّىناؾّإالّ ّ،ّأماّفيّطريقةّفئاتّاألثماف،قريبعمىّكجوّالتّ ماّّكالمقايسةّيمكفّتقديرّاألجرّمقدّ 
العمؿّفيّأغمبّاألحكاؿّّلذلؾّيمجاّربّ ّك(.1بعدّإتماـّاالنجاز)ّتثبيتوّإالّ أكدّمفّمقدارّاألجرّّكالّيمكفّالتّ ّك

ّ ّاألجر ّطريقة ّأنّ marchés a forfait)اإلجماليإلى ّيتّ (،إذ ّأجرّو ّأك ّمبمغ ّتحديد ّعمى ّالمقاكؿ ّمع فؽ

ّالميندسّالمعمارمّبكضعّالتّ رّمقدّ إجمالي،ّيقدّ  مقايسةّلممشركعّالمرادّّكّصميـماّعندّإبراـّالعقد،حيثّيقـك
ّعياد ّكاف ّلك ّكما ّمتككّ إنجازه، ّكعدّ ة ّطابقيف ّمف ّّكنة ّغرؼ ّّكأة ّّكمركقة ّلمجراحة ّكغرؼ مدخؿّستكدع

ّ.لمعيادة...الخ

ّتمؾّالعيادة،ّعمىّأفّيمكّ ّك فؽّالمقاكؿّقدّيتّ ّكّمبلييفّدينارّجزائرم.10ّّػػػػػػبّاإلجماليفّأجرىاّكؿّلكاـز
ّب ّّكّإنجازعمىّالقياـ ّالطّ المشركعّمقابؿّذلؾّاألجر، ّتمكّ ىذه ّاألجرّمقدّ ريقة ا،ّمفّربّالعمؿّمفّمعرفة

ّبدفعوّلممقاكؿ،ّممّ الذّ ّك زاعاتّمّإلىّتفادمّالنّ كّمفّشأفّذلؾّأفّيؤدّ ّفاىـّبينيما،اّيؤدمّإلىّالتّ مّيمتـز
ّ(.2تحقيؽّاستقرارّفيّالمعاممة)ّك

 تقدير األجر بواسطة القانون:-2

ّيتّ  ّلـ ّاألجرإذا ّيتضمّ ّصراحةّكّالّفؽّالطرفافّعمىّتحديد ّكّلـ ّفيّالعقد، ّيفيدّضمنيا ّما فّالعقد
ؿّمّيتكفّ القانكفّىكّالذّ ّفيّىذهّالحالة،ّفإفّ وّذلؾّالّيمنعّمفّانعقادّالمقاكلةّحيثّأنّ ّفإفّ ّ،تحديدهّمستقببل

د االجر سمفا إذا لم يحدّ عمىّماّيمي:"ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.جّ،ّكّالتّ 562ّبتحديدهّكّذلؾّعمبلّبأحكاـّالمادةّ
 لى قيمة العمل و نفقات المقاول" .إجوع في تحديده وجب الرّ 

                                                            

ّـ اعتماداّفيّمقاكالتّالبناء،ّإذّأنّ كّىذهّالطريقةّىيّاألكثرّ-1 زمةّفاؽّعمىّتحديدّثمفّلكؿّنكعّمفّاألنكاعّالبلّ تّ اإلّوّيت
رصيص،ّكّسعرّتربةّكّالتّ جارة،ّكّسعرّالحدادةّكّالبياضّكّنقؿّاألالبناءّ،ّكّىناؾّسعرّلمترّالبناء،ّكّسعرّالنّ ّإلقامة

ّالّ prix de série)ّاألثمافىّىذهّالطريقةّبفئاتّاألعماؿّالصحية،ّكّتسمّ  صدد،ّمدكرمّزايدمّالمرجعّ(ّ.ّأنظرّفيّىذا
ّ.47السابؽّ،ّص

ّ.48ّصّالسابؽّالمرجعّ،كرمّزايدممدّ -2
ّأثناءّاألسعارّترتفعّكّ،ّكاليؼالتّ ّفيّاالقتصادّيستطيعّالّالمقاكؿّأفّ ّ،ّريقةالطّ ّىذهّعمىّيعابّأن و-رأيناّحسب-وأنّ ّغير-

ّعفّالحديثّإلىّيجرناّماّىكّكّمسبقا،ّدمحدّ ّاإلجماليّأجرهّألفّ ّذلؾّتبعةّموتحمّ ّلىإّميؤدّ ّاممّ ّالعماؿ،ّأجكرّكذاّكّ،ّنفيذالتّ 

ّاإلنجازّتكاليؼّفيّيقتصدّأفّعادةّيحاكؿّقدّّالمقاكؿّأفّ ّكماّبالخسارة.ّالمقاكؿّعمىّتعكدّقدّيالتّ ّكّالطارئةّركؼالظّ ّنظرية

ّالمستعممةّالمكادّجكدةّحسابّعمىّأكّالعمؿّفيّالجكدةّحسابّعمىّؾذلّيككفّكّذلؾ،ّلىإّيسعىّأساساّوألنّ ّأكبر،ّربحوّليككف

ّ.ّالبناءّمتانةّزعزعةّخبلؿّمفّالعمؿّربّعمىّرربالضّ ّيعكدّقدّاممّ ّّالمستخدمة،ّك
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ّذيفّلـّيحدّ رفيفّالمّ الطّ ّشارة،ّإلىّأفّ وّتجبّاإلعمىّأنّ  وّبإمكانيماّاألجرّسمفاّعندّإبراـّالعقد،ّفإنّ دا
ّبينيما.ّاؽفباالتّحديدهّبعدّذلؾّكت

ّالحالةّ ّىذه ّاألجّكفي ّىذا ّبكفاء ّالمشركع ّصاحب ّريمتـز ّتـ ّقد ّكاف ّلك ّكما ّكقتّّاؽفاالت، عميو

القضاءّقصدّّطرؼّالحؽّفيّالمجكءّإلىّلكؿّ ّبشأنوّبعدّاإلبراـّكّإتماـّاألعماؿ،ّفإفّ ّاختمفاعاقد.ّأماّإذاّالتّ 
ّلّقيمةّالعمؿّكاإلنجازّالمؤدّ جكعّإلىّبّعميوّالرّ القضاءّفيّتحديدهّليذاّاألجر،ّيتكجّ ّكتحديدّأجرّالمقاكلة.

ّ(:1الية)مراعاةّالعناصرّالتّ -عندّقياموّبذلؾ-نفقاتّالمقاكؿّكّيجبّعمىّالقاضيّك

 -ضّلياّالمقاكؿّيّيتعرّ خطارّكّالمسؤكلياتّالتّ طبيعةّالعمؿّالمنجزّمفّحيثّصعكبةّتنفيذهّكّاأل
ّبياّاإلنجاز.كّكفائتوّكّالميارةّالتيّيتطمّ ّفيّالقياـّبذلؾ،ّككذاّمدلّخبرتو

 -.ّالكقتّالذمّاستغرقوّالمقاكؿّفيّاإلنجاز
 - ّّانيةّكّالمكاصبلت.عاتّالسكّ مكافّالعمؿّكّمدلّقربوّأكّبعدهّعفّالعمرافّكّالتجم
 -ذيفّاستعافّالمقاكؿّنجاز،ّكّكذاّأجكرّالعماؿّالمّ أثمافّالمكادّالمستعممةّمفّطرؼّالمقاكؿّفيّاإل

ّبخبراتيـّكّجيكدىـ.
 - ّّشييدّكّالعمراف.بلتّالمقاكؿّكّكفائتوّكّشيرتوّفيّمجاؿّالتّ مؤى

ّيستخمصّبأفّ فإنّ ّوكخبلصة لممبحث األول- ّلنفسّّو ّالمباشر ّفيّإنشائو ّيخضع ّالبناء ّمقاكلة عقد

فّّكّساسية،راضيّعمىّماىيتياّكعناصرىاّاألثّإلزاميةّالتّ مفّحيّ،ةّلمعقدظريةّالعامّ رةّفيّالنّ األحكاـّالمقرّ  ا 
يّتتماشىّمعّطبيعةّاألشغاؿّالكاردةّالتّ ّكّكانتّلوّبعضّالخصكصياتّفقطّمفّحيثّأساليبّاإلبراـّفقط،

لـّّوأنّ ّإالّ -المذككرةّسابقا–ظرّإلىّأىميةّمقاكلةّالبناءّبالنّ ّكّعّالجزائرمذلؾّرغـّأفّالمشرّ ،ّّكعميياّالمقاكلة
ّبتن ّمستقؿّّكيحطيا ّممّ ظيـ ّبأنّ منصكصّعميو. ّلمقكؿ ّيدعكنا ّالمكادّا ّمفّكراء ّكافّقاصدا و)أمّالمشرع(

ّـ ّكّمفّالقانكفّالمدني،ّتنظيـّمقاكلةّالبناءّعمىّكجوّالتحديد.570ّإلى549ّّ ّفإذاّكافّاألمرّكذلؾّمفّث

ّبوّتمؾّالمكاد،ّمفّخبلّفحكلظرّفيّعّإعادةّالنّ بّعمىّالمشرّ وّيتكجّ فإنّ  ؿّتكضيحّأكثرّلمضمكفّماّيمتـز

ّأن ياّعقدّّسبةّلممقاكؿ.شييدّبالنّ التّ فّبالنسبةّلمضمكفّأعماؿّالبناءّّكأطرفاّمقاكلةّالبناء،ّكماّىكّالشّ  كما
ّبمجر دّتبادؿّطرفيو)ربّالعمؿ المقاكؿ(لرضاىماّحكؿّمضمكفّالتزاميما،ّدكفّالحاجةّإلىّ-رضائي،ّيقـك

اّعمىّخبلؼّذلؾ،ّكىذاّماّقدّيضفيّطابعاّشكمياّباالت فاؽّعمييا.ّباإلضافةّشكميةّأخرلّماّلـّيت فؽّطرفيي
ّلمع ّالعام ة ّبخصكصّالس ببّفيّالن ظرية رّقانكنا ّىكّمقر  ّعمىّسببإلىّما ّمفّحيثّكجكبّتكف رىا ّقد،

ّبشرطّأفّيككفّمكجكداّكّمشركعا.

                                                            

ّ.84ابؽّصّمحمدّلبيبّشنب،ّالمرجعّالسّ ّ-1
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شرةّمقاكلةّالبناءّقدّتنشأّبصكرةّمباّفّ مةّىذاّالمبحث،ّإلىّالقكؿّبأقناّفيّمقدّ ناّتطرّ وّكّطالماّأنّ كماّأنّ 
ّّك ّالبناء ّالتّ بيفّمقاكؿ ّكذلؾّمفّخبلؿ ّبغض ّربّالعمؿ، ّعمىّماىيتيا ظرّعفّأساليبّالنّ ّفاكضّبينيما

ّالفرعيةّأكّالمقاكلةّمفّالباطفّّجكءّإلىّأسمكبّالمقاكلةذلؾّمفّخبلؿّالمّ شرة،ّّكانعقادىا،ّأكّبصكرةّغيرّمبا

كثرةّعميياّّّكبّيّقدّتترتّ ثارّالقانكنيةّالتّ ظرّإلىّاآلبالنّ شييد،ّّكالتّ فيّمجاؿّالبناءّّكةّكمزاياّلماّلياّمفّأىميّ 
ّإالّ المّ  ّفيّالكقتّالراىف،ّفبلّيسعنا معّاليّإلىّأحكاـّالمقاكلةّالفرعيةّؽّفيّالمبحثّالمّكالتطرّ ّجكءّإلييا

ّأنّ  ّإلى ّاإلشارة ّذلؾ ّكراء ّمف ّييمنا ّما ّالتّ –و ّكجو ّالقاّ،حديدعمى ّككذاماىيتيا ّحيثّّنكنية ّمف طبيعتيا

ضافةّإلىّباإلّذاتوّكلوّكيافّقانكنيّخاصّبو.ّياّعقدّقائـّبحدّ اعتبارىاّعقدّتبعيّلممقاكلةّاألصميةّأـّأنّ 
ّّكال ّاألخير)الضمافّمدلّخضكعوّلمضّ مركزّالقانكنيّلممقاكؿّالفرعي، ّلككفّىذا مافّالعشرمّمفّعدمو،

ّمقاكلةّالبناءّعفّسائرّالمقاكالتّاألخرل.العشرم(،ّىكّالمعيارّالمستندّعميوّلتمييزّ
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مجاؿّ(،ّالسيماّفي1ّعاكفّبيفّالمشاريع)ةّكبرل،ّككنياّإحدلّكسائؿّالتّ زّالمقاكلةّالفرعيةّبأىميّ تتميّ 
ّكالمنش ّالتّ آالبنايات ّكسائؿ ّمف ّاعتبرت ّلذلؾ ّالمعمارية، ّت ّتعدّ االقتصاديةنمية ّفيي ّغيرّّ، ّطريقا بذلؾ

معّّاؽفاالتالمتعاقدّمعّربّالعمؿّإلىّّالتجاءىّصكرتياّمفّخبلؿّمباشرّإلنشاءّعقدّمقاكلةّالبناء.ّكتتجمّ 
ّبالمقاكؿّالفرعيّّكّمقاكؿ ّإلىّالمقاكؿّاألصميّالذمّأخرّيدعىّعادة ّإنجازّكؿّالعمؿّالمسند ذلؾّقصد

ّمنو. ّجزء ّأك ّبو ّذلؾيتحقّ ّكيمتـز ّمحؿّّؽ ّالعمؿ ّفي ّكانتّىناؾّجكانبّفنية ّإذا ّالخصكص، عمىّكجو

مفّالسيماّإذاّكافّالمقاكؿّاألصميّمرتبطاّبالزّ كّّ-نةّكجيكدّكبيرةّتبذؿمعيّ ّيحتاجّإلىّخبراتّعاقد)البناء(التّ 

كعّمفّالمقاكلةّكىذاّالنّ الّيطيؽّالمقاكؿّاألصميّالقياـّبياّلكحده.ّ-(2المشركع)ّصاحبّؼدّمفّطّرالمحدّ 
لىّجانبياّيكجدّنكعّأخرّمفّّ"المقاكلةّالفرعيةّالقائمةّعمىّباسـيعرؼّّلفرعيةا أساسّالطاقةّاإلنتاجية".ّكا 

                                                            

ةّمطةّالعامّ ابعيفّلمسّ كّأشخاصّربّالعمؿ،ّكّالتّ ّاآلخريفعمىّالمقاكؿّإتاحةّالفرصّالمناسبةّلتنفيذّاألعماؿّلممقاكليفّ-1
ّالمعدّ  ّكّتمكينيـّمفّاألساساتّكّالمنشات.كّالّيجكزّلممقاكؿّاألصميّالتّ كتقديـ اقدّمفّالباطفّعمىّعاتّكّالمستندات،

ّ ّذلؾّيككفّمسؤكالّعفّتصرّ ّكامؿّاألعماؿ ّمع ّكانتك ّلك ّكما ّأكّمكظفيو، ّأمّمقاكؿّفرعيّأكّككبلئو ّأخطاء ّفاتّك
ظاـّإخطارّالميندسّكّمكافقتوّعمىّذلؾّ.ّمحمدّحسيفّمنصكرّالنّ ّ-كقاعدةّعامة-فاتّكّأخطاءّالمقاكؿ،ّكّيجبّالتصرّ 

ّ.432.ص2011ةّالحقكؽ،ّجامعةّاإلسكندرية،ّدارّالجامعةّالجديدةّسنةت،ّكميّ آالقانكنيّلممبانيّكّالمنش
عندّّاالختبارات:ّكتاريخّاألساس،ّتاريخّالبدء،ّكقتّاإلتماـ،ّدّفيّالعقد،ّكّىكّعبارةّعفّتكاريخّزمفّالمشركعّيحدّ ّإفّ ّ-2

ياّعقدّالمقاكلة.ّّّكاريخّيتضمنّ .ّفيذهّالتّ األداءبعدّاإلتماـ،ّفترةّاألخطارّبالعيكبّ،ّشيادةّّاالختباراتـ،ّاإلتماـ،ّشيادةّالتسمّ 
ّ.429ابؽّصّمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالسّ 
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ّالفرعية ّالتخصّ ّكّالمقاكلة ّأساس ّعمى ّمتخصّ القائمة ّالفرعي ّالمقاكؿ ّكاف ّلك ّكما ّمجاؿّص، ّفي صا

ّ(.1رصيص،ّأكّالكيرباء،ّأكّأعماؿّالصيانة...إلخ)التّ 

ّّك ّالمقاكلة ّخبلؿ ّبأطراؼّالعقدّمف ّعبلقاتو ّفي ّالفرعي ّخاصّلممقاكؿ ّقانكني ّمركز ّينشأ الفرعية،
العقد،ّفالمقاكلةّالفرعيةّّتداخموّمعوّفيّمحؿّ صميّّكاألصمييف،ّكّمردّذلؾّارتباطّالمقاكلةّالفرعيةّبالعقدّاأل

ّمتتابعيف ّعقديف ّّتفترضّكجكد ّاعتبار ّعمى ّأجمع ّالفقو ّأف ّالمقاكلة.كما ّىي ّكاحدة ّطبيعة العبلقةّليما
أمّأفّالعبلقةّبيفّطرفيّالمقاكلةّ-القائمةّبيفّالمقاكؿّاألصميّكّالفرعي،ّىيّعبلقةّربّالعمؿّبالمقاكؿ

تخضعّلنفسّأحكاـّالمقاكلةّاألصمية،ّسكاءّمفّحيثّكيفيةّاإلنشاءّأكّمفّحيثّضركرةّتكافرّّ-الفرعية
ّكحتّ األركاف ّكاآل، ّالعناصر ّحيث ّمف ّّكمّالتزاماتّبترتّ ّفيي(.2ثار)ى ّطرفييا، ّبيف ّفإفّ بالنّ تبادلة ّتيجة

ّّك ّباإلنجاز ّأمّ التّ المقاكؿّالفرعيّممـز ّالمقاكؿّاألسميـ. ّّكا ّباألجر. ّبالكفاء ّممـز ّفيك ّصمي، ّااللتزاماتىذه
ّا ّبيف ّالعبلقة ّفي ّأيضا ّّكنجدىا ّاألصمي ّالعمؿلمقاكؿ ّالحقاّ-رب ّعمييا ّالحديث ّسيأتي ّصّّكما في

ّ.ماّيميياّك110

ربّصميّّكالمقاكلةّالفرعية،ّقياـّعبلقةّثبلثيةّتستيؿّبالعبلقةّبيفّالمقاكؿّاألّمفّثمةّيستتبعّكجكدّك
كذاّمسؤكليةّالمقاكؿّاألصميّ،ّّكيّتحكـّتمؾّالعبلقةيّقدّيثيرّإشكاالتّمفّحيثّالمبادمءّالتّ التّ ّكالعمؿ،

مّالذّ قدّاألصمي،ّّككلةّالفرعيةّعمىّالعرناّعنوّبتأثيرّالمقاىكّماّعبّ ّكفيّالمقاكلةّالفرعيةّتجاهّربّالعمؿ،ّ
يّينشأّعنياّرجكعّالتّ عبلقةّالمقاكؿّالفرعيّكربّالعمؿّّكّثّـ ّسنتطرؽّإلىّدراستياّبمكجبّالمطمبّالثاني.

يّيمارسياّالتّ عاقدّالمباشرّبينيما،ّّككجكدّالتّ ّعكلّالغيرّالمباشرةّفقطّنظراّلعدـربّالعمؿّعمىّالمقاكؿّبالدّ 
ىذهّاألخيرّتسرمّعميياّّالمقاكؿّاألصمي.ّكّأخيراّبيفّالمقاكؿّاألصميّكّالمقاكؿّالفرعي،ّغيرّأفّ ّباسـ

ّ(.3الحقكؽ()ّكّااللتزاماتبلقةّاألكلى)مفّحيثّقةّعمىّالعنفسّاألحكاـّالمطبّ 

ّأفّ ّك ّأخرلّطالما ّالفرعيّيتدخّ ّمفّجية ّفرعية،المقاكؿ ّيثيرالتّ ّكؿّبمكجبّمقاكلة اإلشكاؿّفيّ يّقد
ساؤؿّحكؿّمدلّخضكعوّألحكاـّالضمافّمّإلىّالتّ اّيؤدّ اؿّالبناء،ّمفّخبلؿّالمياـّالمسندةّإليوّممّ أشغ

تبعاّلذلؾّسكؼّنتطرؽّفيّىذاّالمبحثّإلىّّكجكىرّمقاكلةّالبناء.ّالعشرمّمفّعدمو،ّككفّىذاّاألخيرّيعدّ 

التطر ؽّإلىّماىيتياّالقانكنية،ّمفّخبلؿّتعريفياّكتمييزىاّّظاـّالقانكنيّالمقاكلةّالفرعية،ّمفّحيثدراسةّالنّ 
ّليا ّّعفّبعضّالحاالتّاألخرلّالمشابية ّمفّحيثّكذلؾّفيّالمطمبّاألكؿ، ّ ّالقانكنية ّإلىّطبيعتيا ـ  ث

                                                            

1-George)Valentin(,lesّcontrats de sous-traitance, mantpellierّ,éd,1979.p17 
ّ.28ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّالباطف،ي،ّعقدّالمقاكلةّمفّجمصطفىّعبدّالسيدّالجاّرّ-2

3-ALIN )Benabent(, louage d’ouvrage etّd’industrie ,sous-traitance, fascicule 2-8 ,1990,p16. 
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ّ ّليا ّتبعيتيا ّأك ّاألصمية ّالمقاكلة ّعف ّأساسّأنّ استقبلليتيا ّتحضّعمى ّلـ ّككنيا ّفقييا، ّشكمتّجداال يا
ّالبلّ  ّبعضّالت شريعاتّمفّطرؼّالمشرعّمةّزبالعناية 1ّ)الجزائرمّعمىّغرار ّأدّ ّك(، ّما ّالتباسّإلىلّىذا
ّالقا ّاألكّ ّ،نكنيةطبيعتيا ّلمعقد ّتابعا ّعقد ّتبعيةفالبعضّيعتبرىا ّاألصمي(ّؿ)أم ّلمعقد ّالفرعية اّأمّ ،المقاكلة

ّالجارجيّكبجاكمّالمدني(البعضّاألخر ّبينيـ ّفيرلّبأفّ )كمف ّعقدّ، ّالفرعية ّكمستقبلّّالمقاكلة ّبذاتو قائـ
السيماّتمؾّّثارّعديدةآبيعةّالقانكنيةّترتيبّمفّشأفّتحديدّىذهّالطّذلؾّألفّ ،ّّكمتميزاّعفّالعقدّاألصميّك

ّعبلقتوّبربّالعمؿ.وّالمقاكؿّالفرعي،ّّكمّيحتمّ يدّالذّ المتعمقةّبالمركزّالجد

ّ ّباإلضافة ّّكاّالمبادئإلىّدراسة ّالفرعية، ّالمقاكلة ّمف ّالتّ لمستنبطة ّتمؾّعبلقي ّبيفّتحكـ ّالقائمة ّ ة
ذلؾّبمكجبّالفرعّ،ّّكرعاقدّالغيرّالمباشربّالعمؿ،ّبعدّلجكءّىذاّاألخيرّإلىّأسمكبّالتّ المقاكؿّاألصميّّك

مافّالعشرمّ)المسؤكليةّالمعمارية(،ّذلؾّخضكعّالمقاكؿّالفرعيّمفّعدموّإلىّالضّ ّمدلّإضافةّإلىاألكؿ.
صكصّالقانكنيةّماّأفّكافّالمقاكؿّالفرعيّلـّيبيفّبصريحّالنّ لةّّكالجزائرمّلـّيحسـّىذهّالمسأّالمشرعّألف

ّّك ّال، ّأـ ّالعشرية ّلممسؤكلية ّالفرنسييخضع ّالمشرع ّغرار ّالذّ ّذلؾّعمى ّالمسؤكليةّّعمّكسّ ك ّنطاؽ مف
ّـ ،ّّك–العشريةّ اّ،ّكم(2)مافّالعشرميفّبالضّ فقدّأدرجّالمقاكؿّالفرعيّضمفّطائفةّاألشخاصّالمعنيّ ّمفّث
ّذلؾّتماشياّمعّمكضكعّالدراسة.ّكّ-الحديثّعمىّذلؾّالحقاسيأتيّ

 ماىية المقاولة الفرعية:-المطمب األّول

ّالمجتمعاتّالمعاصرة،ّالسيماّفيّمجاؿّاإلنشاءاتّكالمبانيّأكجدتّنكعاّ ّالتطك راتّالت يّشيدتيا إف 
ّأكثرّمفّتخص صّفي ّالمقاكالتّأصبحتّتضـ  ّإذّاف  ّالعمؿّكّالتخص صّفيو، العمؿّالكاحدّّمفّتقسيـ

ّكالكاقعّالعمميّيؤك دّذلؾ.

ّيقؼّمقاكؿّآخرّ)أكّمجمكعةّمقاكليف(يتكل ىّالحفرّكّآخرّيتكل ىّ ّقد فإلىّجانبّالمقاكؿّاألصمي،
أعماؿّالص رؼّالصح ي...إلىّغيرّذلؾّمفّالتخص صات،ّكىكّاألمرّالذ مّأد لّإلىّانتشارّالمقاكالتّمفّ

ّالعمؿّالباطف،ّبحيثّأصبحّالمقاكؿّالذ مّّيع يدّإليوّبتشييدّبنايةّأكّترميمياّأفّيسندّإلىّمقاكؿّآخرّكؿ 
نةّمفّطكابؽّعد ة،ّأصبحّالم جكءّإلىّالمقاكؿّمفّ أكّجزءّمنو،ّكمعّانتشارّالمبانيّالض خمةّكاألبراجّالمكك 

ّالباطفّضركّر ـ  ّنجازه.بوّمفّالحرفييفّكّالعم اؿّإلّاالستعانةةّيحتمياّحجـّالعمؿ،ّكالعددّالكبيرّالذ مّيت
                                                            

1-ّ لياّّوّقدّخصص ّزمةّفيّؽ.ـ.ج،ّكّأساسّذلؾّانّ المقاكلةّالفرعيةّبالعنايةّالبلّ عّالجزائرمّلـّيكؿّالمشرّ حسبّرأينا،ّفإف 
ّيتعمّ  ّك ّفقطّمنو، ّمادتيف ّبالمادة ّبالنّ 565ّ-564ؽّاالمر ّالفرعية ّالمقاكلة ّكاؼّلتحصيفّعقد ّغير ّىذا ّك ّإلىّمنو، ظر

ّأصبحّيحضىّبياّفيّالكقتّالراىف.ّاألىميةّالتيّ
 .126،ّص2010ّدارّاليكمة،ّسنةّّالباطف،ّبجاكمّالمدني،ّعقدّالمقاكلةّمفّ-2
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ّالمقاكلةّمفّالباطف،ّإحدلّكسائؿّالت عاكفّبيفّالمشركعاتّالعاممةّفيّمجاؿّاإلنشاءاتّ ّ لذلؾّتعد 
ّقدّيتمث ؿّفيّرغبةّالمقاكؿّاألصميّفيّتحقيؽّالر بحّ ناعيةّبكجوّعاـ،ّككفّالمبعثّإلييا المعماريةّكالص 

اّىكّمت فؽّعميوّمعّصاحبّالعمؿ.ّأكّالمالي،ّمفّخبلؿّتنفيذّاألعماؿّمحؿّالعقدّاألصميّبتكمفةّأقؿّممّ 
ّاألعماؿّمحؿّالعقدّاألصميّتتطم بّدرجةّعاليةّمفّالخبرةّكالتخص صّالفن ي،ّ قدّيككفّالد افعّإلييا،ّىكّأف 

ّلدلّالمقاكؿّمفّالباطف ّ)1(الّتتكافرّإال  ّفيّالت قميؿّمفّمخاطرّاألعماؿّالت يّالتـز ّتككفّالر غبة، ّقد أك
ّاألص ّالمقاكؿ ّكأصبحتّحقيقةّبتنفيذىا ّالعمؿ، ّعمىّساحة ّنفسيا ّالباطف ّمف ّلذلؾّفرضتّالمقاكلة مي.

ّقانكنيةّ ّحقيقة ّأن يا ّكما ّلصاحبّالعمؿ، ّأيضا ن ما ّكا  ّاألصمي، ّلممقاكؿ ّليسّفقط ّتحقؽّمصمحة كاقعية،
ّالماد تيف ّىذاّالت نظيـ565ّّ-564فرضياّالمشر عّالجزائرمّمفّخبلؿّنص  مفّؽ.ـ.ج،ّغيرّأن وّيبلحظّأف 

يعدّكافياّلمكاجيةّالت طكرّالس ريعّفيّأعماؿّالمقاكالت،ّلذلؾّارتئيناّالتطر ؽّإلىّالمقاكلةّمفّالباطفّمفّّلـ
خبلؿّالبحثّعفّماىيتياّمفّحيثّمفيكمياّكّتبيافّخصائصيا،ّككذاّتمييزىاّعفّبعضّالحاالتّالقانكنيةّ

 المشابيةّليا.

 مفيوم المقاولة من الباطن و خصائصيا:-الفرع األّول

ّالمقاكلةّمفّالباطفّأسم كم ماّكن اّبصددّالتزاـّ-كقاعدةّعام ة-تكجدكباّمفّأساليبّالففّالت عاقدم،ّّكتعد 
ّتنفيذه ـ  ىكّالش أفّفيّأن ماّعفّطريؽّالغير،ّكماّيا،ّليسّعفّطريؽّالمديفّاألصميّّكفعممادياّّكّبعمؿّيت
ّفالمقاكلةّمفّالباطفّىيّات فاؽّمقاكالتّالبناءّّك ّبتنفيذّعمؿّمعي ف،ّالت شييد. ّأكّشركة ّفرد ّبمقتضاه يتعي د

ّمنحّأصبلّلشخصّآخر،ّلذلؾّفييّتمث ؿّطريقاّلتنفيذّالعقدّعفّطريؽّالغير.

كليماّّ(contrats successifsفالمقاكلةّمفّالباطفّتفترضّكجكدّعقديفّمتتالييفّليماّطبيعةّكاحدة)
ّفا ّأطراؼ: ّكثبلثة ّكالت شييد، ّالبناء ّكأعماؿ ّكاحدة ّبيفّربّالعمؿّطبيعة ّكالمبـر ّاألصمي ّيعد  ؿ ّاألك  لعقد

ّمعا) ّالعقديف ّفي ّيشترؾ ّلككنو ّالمشترؾ، ّبالمتعاقد ّكالذ مّيسم ى ّاألصمي، ّلذلؾّكجبّّ(.2كالمقاكؿ تبعا
ّالتطر ؽّإلىّمفيكمياّكّبيافّخصائصيا،ّحت ىّيتسن ىّلناّتمييزىاّعفّبعضّالعممياتّالمشابيةّليا:

 الباطن:مفيوم المقاولة من -أّوال

ّمفّ ّالمقاكؿ ّكىك ّاألصمي، ّالعقد ّعف ّكاألجنبي ّاألصمي ّالمقاكؿ ّبيف ّالمبـر ّكىك ّالث اني ّالعقد أم ا
الباطف.ّكيبلحظّأن وّرغـّكجكدّركابطّاقتصاديةّكماليةّمشتركةّبيفّالعقديف،ّإال ّأن يماّالّينشأفّفيّذاتّ

ّأحدىماّبالض ركرةّسابقاّلآلخر. ّالكقت،ّبؿّإف 
                                                            
1

-- ALIN )Benabent(,op-cit,p18. 
 .87غازي خالد أبو عرابي، المرجع الّسابق، ص-2
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ّإلىّنصّكّ ّلياّكرجكعا ا ّلـّتكردّتعريفاّخاص  صّؽ.ـ.جّكّالن اظمةّلممقاكلةّمفّالباطف،ّيت ضحّأن يا
ّلياّ ّأكرد ن ما ّكا  ّالباطف، ّمف ّلمت عاقد ّعام ة ّلنظرية ّالجزائرم ّالمشر ع ّكضع ّعدـ ّىك ّذلؾ ّمرد  ّيككف كقد

ّالماد تيفّ ةّفقطّمفّخبلؿّنص  ّمفّؽ.ـ.ج.565ّ-564تطبيقاتّخاص 

العقد الّذي عيّلممقاكلةّمفّالباطف،ّتصد لّالفقوّإلىّذلكفّكعر فياّبأن يا:"كأماـّغيابّالت عريؼّالت شري
يعيد فيو مقاول إلى شخص أجنبي عن عقد المقاولة يسّمى المقاول من الباطن، بتنفيذ كّل أو بعض 

 .(1)األعمال الموكمة إليو"

الّذي عيد إليو بتنفيذ :"ذلك العقد الّذي بمقتضاه يتعامل المقاول كذلؾّالمقاكلةّمفّالباطفّىيّك
 (.2العمل مع مقاول آخر من أجل تنفيذ العمل كّمو أو جزء منو")

ى المقاول األصمي "عقد يعيد بمقتضاه شخص يسمّ :أكّكذلؾ،ّتعرؼّالمقاكلةّمفّالباطفّعمىّأن يا
لم يمنعو ل مع رب العمل ما ي أبرمو األوّ أو جزء من محل المقاولة الذّ  إلى أخر يدعى مقاوال فرعيا، بكلّ 

ّ(.3)من ذلك"

ذلك العقد الّذي يكّل بمقتضاه المقاول تنفيذ كّل أو جزء كقدّعر فياّجانبّآخرّمفّالفقوّعمىّأن يا:"
دارة المقاول دون أن يخضع ىذا األخير إلشراف و من العمل إلى مقاول آخر في مقابل أجر  ا 

ددّكاألصمي". ّالص  ّفيّىذا ّاألكثرّّيشار ّىي ّالباطف ّمف ّبالمقاكؿ ّالث اني ّالمقاكؿ ّتسمية ّأف  ّرغـ ّأن و إلى
شيكعاّفيّالقكانيفّالمدنيةّكّفيّالفقو،ّلككنوّالمصطمحّالمألكؼّكّالمتعارؼّعميوّأيضاّبيفّاألفرادّمفّ

ّالت شريعاتّالعربيةّلـّتت فؽّجميعياّعمىّىذ ّ(.4هّالت سمية)الن احيةّالكاقعيةّكّالعممية،ّإألا ّأن وّيبلحظّأف 

ّسبؽّذكرهّ ّعمىّما ّمفّالباطف-كبناءا ّالمقاكلة ّعمىّالن حكّ-بخصكصّمفيـك ّليا ّنقترحّتعريفا فإن نا
ىي عقد يعيد من خبللو مقاول أصمي إلى مقاول ثاني يسّمى بالمقاول من الباطن، و تحت الت الي:"

 في جزء منيا". مسؤولية األّول، بتنفيذ كّل األعمال الّتي عيد بيا لو رب العمل أو

كؿّمفّالباطفّتجاهّصاحبّقدّرك زناّفيّتعريفناّىذاّعمىّمسؤكليةّالمقاكؿّاألصميّعفّأعماؿّالمقاّك
ّّك ّاألصميةالعمؿ، ّالمقاكلة ّعف ّالش خصّاألجنبي ّفي ّالمقاكؿ ّصفة ّيستمـز ّما ّإلىّىذا ّالم جكء ّأف  ّأم ،

                                                            
زاؽّاحمدّالس نيكرم،ّج-1 ؿ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص07عبدّالر  ّ.272،ّالمجم دّاألك 
ّ.529الجامعاتّالمصرية،ّص،ّدارّنشر1953ّ،ّالطبعةّاألكلى04محمدّكامؿّمرسي،ّالعقكدّالمسم اة،ّج-2

3
--VALENTIN) George (, les contrats de sous-traitance, mantpellier, éd, 1979.P19. 

مقاكؿّ"مفّؽ.ـ.األردني(،ّكّالمشر عّالعراقيّتسمية899ّّ)الماد ةّ"المقاكؿّالثاني"لقدّأطمؽّعميوّالمشرعّاألردنيّتسميةّ-4
ّتسمية643ّّ)الماد ة"المقاكؿ ّكّالمشرعّالس كرم، ّأبكّعرابي،ّمفّؽ.ـ.الس كرم(768ّ)الماد ة"المقاكؿّالث اني"منو( .غازمّخالد

ّ.18المرجعّالس ابؽ،ّص
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ّمسؤكالّعفّأعماؿّالمقاكؿّمفّالمقاكلةّمفّالباطفّالّيعنيّعدـّمسؤكليةّالمقاكؿّاألصمي،ّبؿّإ ن وّيظؿ 
ّ.الباطفّتجاهّربّالعمؿ

ّالمقاكؿّاألصميّعقدّمقاكلةّالحقة،ّ كىكذاّيت ضحّأن وّالّيكؼّلمقكؿّبكجكدّمقاكلةّمفّالباطف،ّأفّيبـر
ّبالعقدّ ّالبل حؽ ّالعقد ّيرتبط ّأف ّمف ّالبد  ّبؿ ّالباطف، ّمف ّمقاكلة ّكجكد ّبالض ركرة ّيفيد ّال ّالعقد ّىذا فمثؿ

ّفيّتنفيذّالعقدّاألصميّكمياّأكّجزئيا.ّاالشتراؾيّمفّحيثّاألصم

 خصائص المقاولة من الباطن:-اانيث

مفّخبلؿّمختمؼّالت عريفاتّالت يّأكردناىاّبخصكصّالمقاكلةّمفّالباطف،ّيمكفّاستخبلصّجممةّمفّ
بعضّالحاالتّعفّ-بكجوّعاـ–الخصائصّالت يّتمي زّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،ّكّالت يّتساعدّعفّتمييزىاّ

ّأبرزّ القانكنيةّالت يّقدّتمتبسّبياّكّالت يّارتئيناّأفّنخص صّلياّالمطمبّالث انيّمفّالدراسة.كّتبعاّلذلؾّفإف 
ّ:(1)خصائصّالمقاكلةّمفّالباطفّتتجم ىّفيماّيمي

 المقاولة من الباطن عقد رضائي:-1

ّالتّ ّك ّطرفيو ّتبادؿ ّبمجر د ّينعقد ّالذ م ّىك ّالر ضائي ّعفالعقد ّّكّعبير ّالمتطابقتيف، ّحاؿّإرادتيما ىك
ّأكّفرعيا(ّّكالمقاكلةّمفّالباطف،ّإذّيكفيّلكجكدىاّصدكرّإيجابّمفّطرؼ)ق اقترانوّدّيككفّمقاكالّأصميا

ّفرضّالمشر عّالجزائرم ّإلىّعدـ ّذلؾّراجع ّكّمرد  ّاآلخر، -عمىّغرارّباقيّالت شريعات-بقبكؿّالمتعاقد
ّعا ّبصكرة ّالمقاكلة ّالنعقاد ّمعي نة ؿّمفّالمبحثّلشكمية ّبمكجبّالمطمبّاألك  ّالتطر ؽّإليو ـ  ّت ّلما ّكفقا مة

ؿّمفّمكضكعّالد راسة،ّلذلؾّتبقىّالش كميةّكّالمتمث مةّفيّالكتابةّإلثباتياّفقطّمتىّكانتّضركريةّليذاّ األك 
ّالر ضائيةّليستّمفّالن ظاـّالعاـ،ّكاإلثباتّسكاءّكانتّّر مفّّسميةّأـّعرفيةّكفقاّلماّسبؽّذكره،ّذلؾّألف 

ّيمكفّلممتعاقديف)المقاكؿّاالصمي ّإبراـّالعقدّفيّّ-ثـ  را كّالمقاكؿّمفّالباطف(أفّيت فقاّعمىّخبلفيا،ّفيقر 
ّ(.2ّشكؿّمعي ف)

كّفيّىذهّالحالةّالّتنعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،ّإال ّإذاّأفرغّفيّالش كؿّالذ مّحد دهّالمتعاقداف،ّكّبذلؾّ
ّشكم ّإلىّعقد ّالباطف ّمف ّىكّتنقمبّالمقاكلة ّىذا ّك ّات فاقية، ّىنا ّفالش كمية ّلذلؾ ّكانتّرضائية، ّبعدما ي

                                                            
1
 .530،ّدارّنشرّالجامعاتّالمصرية،ّص1953،ّالطبعةّاألكلى04محمدّكامؿّمرسي،ّالعقكدّالمسم اة،ّجّ- 

ّأنظرّأيضا:.42المرجعّالس ابؽ،ّصّبجاكمّالمدني،ّالمقاكلةّمفّالباطف،-2
- VALENTIN) George (, op-cit,.P20. 
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األفضؿّلمط رفيف،ّحت ىّإذاّحدثتّمنازعةّبينيما،ّأمكفّالر جكعّإلىّالعقدّالكتابيّإلثباتّالحقكؽّكّالتزاماتّ
ّالط رفيف.

 المقاولة من الباطن عقد تبادلي: -2

ّطرؼّفيياّاـّالعقد،ّتترت بلككنياّمفّالعقكدّالممزمةّلمجانبيف،ّألن وّبمجر دّإبّر ّالتزاماتّعمىّعاتؽّكؿ 
ّبأعماؿّالبناء المككمةّأصبلّّأمّالتزاماتّتبادليةّبحيثّيتعي دّالمقاكؿّمفّالباطفّبأفّيصنعّشيئاّّكّيقـك

ّاألخيرّبالكفاءّبأجرّأكّبدؿّالمقاكلة) كيترت بّعمىّذلؾ،ّأن وّإذاّ (.1لممقاكؿّاألصمي،ّلقاءّأفّيتعي دّىذا
ّلمط رؼّاآلخرّبعدّإعذاره،ّأفّيطالبّبفسخّالعقدّامتنعّ أحدىماّعفّتنفيذّالتزاماتوّكم ياّأكّجزءّمنيا،ّيحؽ 

ّمنيماّأفّيتمس ؾّفيّمكاجيةّاآلخرّبالد فعّبعدـّالت نفيذّمتىّتكافرتّشركطّذلؾ.  كماّأن وّيحؽ ّألم 

ّالمؤدّ ّ ّالعمؿ ّلككف ّالباطف، ّمف ّالمقاكلة ّفي ّمتبادلة ّالط رفيف ّمفّفالتزامات ّالمقاكؿ ّطرؼ ّمف ل
ذاّلـّيحد دّمقدارّاّكّحت ىباطف،ّيقابموّبدؿّأكّأجرّلذلؾ،ّّكال فيّىذهّالحالةّلبدؿ،ّفبلّيعتبرّالعمؿّتبر عا،ّّكا 

ّالمقاكؿّمفّالباطفّقد ـّعمموّبدكفّعكضّأكّبعكضّ ّالقانكفّىكّالذ مّيتكف ؿّبتحديده.ّأم اّإذاّثبتّأف  فإف 
انيةّأ ّكّعقدّتبر عّمفّجانبّالمقاكؿّمفّالباطف.رمزم،ّفنككفّأماـّخدمةّمج 

 المقاولة من الباطن عقد تابع لممقاولة األصمية:-3

ّبيفّربّالعمؿّباعتبارهّقةّبعقدّمقاكلةّالبناءّاألصمي،ّّكيجبّأفّتككفّالمقاكلةّمفّالباطفّمسبّك المبـر
ّعقدّالمقاكلةّالبل حؽبالت اليّإذاّلـّيكفّالعقدّالس ابؽّ بّالمشركع،ّكالمتعاقدّاألصمي.ّكصاح ّمقاكلة،ّفإف 

ّعقداّأصمياّّك ّاألسبقيةّالّتتعم ؽّإال ّبتاريخّإبراـّالعقد،ّأم اّالت نفييعد  ذّفقدّليسّمفّالباطف،ّمعّالت ذكيرّأف 
 يككفّىناؾّتعاصرّبينيما.

ؿّعمىّمجر دّالتعي دّبالحصكؿّعمىّّكّ مكافقةّبناءاّعمىّذلؾ،ّفإذاّاقتصرّالتزاـّالمديفّفيّالعقدّاألك 
ّعقدّ ّفإف  ّبتحقيؽّنتيجة، ّالتزاـ ّكىك ّبو، ّالتـز ّنا ّفيّتنفيذ ّربّالعمؿ،فإفّنجح ّمع ّالت عاقد المقاكؿّعمى

ّمعّصاحبّالعمؿ ّأصميا ّالت اليّيككفّعقدا ّأفّيككفّّ.(2)المقاكلة ّأن وّالبد  ّذكرّمسبقا، كيضاؼّإلىّما
ّال ّعقدمّناشيءّعفّعقد ّعفّالتزاـ ّالمقاكؿّاألصميّعبارة ّالقانكفّأكّالتزاـ ّكافّمصدره ّإذا ّأم ا مقاكلة،

                                                            
ّ.275،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص07الس نيكرم،ّج-1
ّ.23غازمّخالدّأبكّعرابي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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ّالعقدّالذ مّيبرموّفيماّبعدّتنفيذاّلذلؾّااللتزاـّأك1ّاشتراطّلمصمحةّالغير) ،ّىكّعقدّمقاكلةّاالشتراط(،ّفإف 
ّأصمية.

 استقبللية المقاول من الباطن في تنفيذ عممو:-4

ّ ّفيّتنفيذّأبرزإف  ّالمقاكؿّمفّالباطفّمستقؿ  عمموّكالّيخضعّفيّّماّيمي زّالمقاكلةّمفّالباطف،ّأف 
رقابةّمفّجانبّالمقاكؿّاألصمي،ّلذلؾّفيكّيؤد مّعمموّدكفّتدخ ؿّىذاّاألخير،ّفيّتحديدّذلؾّإلشراؼّّك

رّفقياّلذلؾّفمّكيفيةّالت نفيذّأكّفيّاختيارّالكسائؿّأكّاألدكاتّالبل زمةّليذاّالت نفيذ. ّماّّقضاءّكفّالمقر  أف 
ّالعمؿ، ّعقد ّعف ّالباطف ّمف ّالمقاكلة ّّكّيمي ز ّالعامؿ ّبيف ّالت بعية ّعبلقة ّلربّىك ّكاف ّفإذا ّالعمؿ. رب

ّاإلشراؼّّكاألصميمّالمقاكؿّالعمؿ)أ يؤدلّلحسابوّكّباسموّمفّخدماتّكالت يّّالت كجيوّبخصكصّما(ّحؽ 
ّالتتجسدّفيّالبناءّّك ّأم اّإذاّأخذ(. 2)ليستّمقاكلةّمفّالباطفؼّعمىّأن ياّعقدّعمؿّّكعبلقةّتكيّ الت شييد،ّفإف 

ّربّ ّجانب ّمف ّرقابة ّعميو ّتككف ّأف ّغير ّمف ّمسؤكليتو ّتحت ّالعمؿ ّالباطف( ّمف العامؿ)المقاكؿ
ّالعمؿ)المقاكؿّاألصمي(،ّفإن وّيصبحّمقاكالّمفّالباطف.

ّالمقاكلةّمفّالباطفّتختمؼّعفّعقدّالعمؿّفيّتكفّ  رّعنصرّالت بعيةّفيّعقدّالعمؿّيت ضحّمفّذلؾّأف 
ليذاّالعنصر،ّكيشترؾّالعقدافّفيّعنصرّالعمؿّفقط،ّكفيّالعكض)البدؿ(ّكالذ مّيسم ىّّاألكلىكّافتقارّ

ّفيّعقدّالعمؿ) ّاستقبلؿّالمقاكؿّمفّالباطفّفيّعمموّالّيمنعّمفّأفّتمنحّكتعطىّلوّ (.3أجرا غيرّأف 
صميـّلذ مّقد ـّلممقاكؿّمفّالباطفّالتّ األصمي،ّفيذاّاألخيرّىكّابعضّاإلرشاداتّكالت عميماتّمفّالمقاكؿّ

ّالذ مّاستمموّمفّصاحبّالمشركعّكمختمؼّالمقايسات،ّكذلؾّقصدّتنفيذهّبنفسوّأكّبكاسطةّغيره.

ّ ّالمقاكؿ ّيقـك ّمفّّاألصميلذلؾ ّاستقبللو ّيفقد ّأف ّكدكف ّالت نفيذ ّأثناء ّالباطف ّمف ّالمقاكؿ برقابة
ألصميّحؽ ّاالعتراضّعمىّاستعماؿّمكادّغيرّمطابقةّلممكاصفاتّأكّاستخداـّعم اؿّالعمؿ.لذلؾّلممقاكؿّا

أكّفن ييفّالّتتكافرّفييـّالخبرةّكّالكفاءةّالمطمكبتيف،ّكذلؾّقصدّضمافّحسفّتنفيذّأشغاؿّكأعماؿّالبناء،ّ
عطاءّالحمايةّبالد رجةّاألكلىّلربّالعمؿّاألصمي) ّبضما4كا  ّالمقاكؿّاألصميّممـز فّتمؾّاألعماؿّ(،ّإذّأف 

                                                            
ّالمرجعّالس ابؽ،ّ-1 ّالس عدمّصبرم، ّمحمد ّأنظر، ّالغيرّمفّحيثّالش ركطّكّاآلثار، ّاالشتراطّلمصمحة بخصكصّأحكاـ

ّكّماّيمييا.333ّص
2
-VALENTIN) George (, op-cit.p18. 

ّ.35عقدّالعمؿ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصني،ّالت فرقةّبيفّعقدّالمقاكلةّّكبجاكمّالمد-3
ّ.25غازمّخالدّأبكّعرابي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-4
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ةّبالبناءاتّ مافّّكّاإلنشاءاتمفّحيثّحسفّاإلنجاز،ّككفقاّلقكاعدّالمسؤكليةّالخاص  كالمعركفةّباسـ"الض 
ّالعشرم،ّكّالذ مّسنتطر ؽّإليوّالحقاّضمافّالمبحثّالث انيّمفّالفصؿّالث انيّمفّالد راسة.

ّ ّلدل ّاالستقبلؿ ّعنصر ّتكافر ّتقدير ّمسألة ّأف  ّإلى ّعدموّكتتكج بّاإلشارة ّمف ّالباطف ّمف المقاكؿ
ّمفّ ّلو ّتبي ف ّبحيثّإذا ّالط رفيف، ّبيف ّالعقدية ّتكييؼّالعبلقة ّخبلؿ ّمف ّالمكضكع ّقاضي ّلتقدير تخضع
ّليستّ ّعمؿّك ّعقد ّتكي ؼّعمىّأن يا ّالعبلقة ّفإف  ّالعمؿ، ّكالخضكعّفيّأداء ّالت بعية ّرابطة ّبكجكد خبلليا

ّ(.1مقاكلةّمفّالباطف)

 العقود الّتي ترد عمى العمل:المقاولة من الباطن من -5

ّالت يّترد ّاألصمية ّالمقاكلة ّعمى ّقياسا اصية ّالخ  ّىذه ّتأخذ ّأن يا ّعاـ-إذ ّباألعماؿّ-كمبدأ ّالقياـ عمى
ّبياّالقائـّكالمشرؼّعمىّاالماد ية،ّكذلؾّمفّخبلؿّصناعةّاألشياءّأكّتأديةّاألعم ؿ،ّكاإلنجازاتّالت يّيقـك

ّالمقاكلةّاألصميّمفّأعمؿّالبناءّكالت شييد،ّفإن وّ الت نفيذ.كفيّضكءّذلؾ،ّيمكفّالقكؿّأفّماّيشترطّفيّمحؿ 
فّكانتّجزءاّمنيا،ّكأعماؿّالت رصيصّأكّالحدادةّأكّ يشترطّأيضاّفيّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،ّحت ىّكا 

ّىّغيرّذلؾّمفّاألعماؿ.إلالن جارةّأكّ

يككفّفيّكافةّّاؿّالمعيكدّبياّلممقاكؿّاألصميّكالفيّىذاّالعقدّيتعم ؽّبعمؿّمعي فّمفّاألعمّفالمحؿّ 
ّّكاألح ّبإعطاءّشيء، ّالتزاما ّالت يّيصنعّمنياّكاؿّمحم و ّالماد ة ّالمقاكؿّمفّالباطفّبتقديـ يجكزّأفّيتعي د

ليسّإال ّالتزاـّبصنعّدكفّنقؿّممكيةّالمكادّأكّممكيةّالمكادّالش يء،ّكّلكفّيجبّأفّيبقىّقصدّالمتعاقديفّ
نع) ّّ(.2بعدّالص  ّبتقديـ552ّّقدّأجازّالمشر عّالجزائرمّصراحةّفيّالماد ة ّلممقاكؿّأفّيتعي د مفّؽ.ـ.ج،

ّالماد ةّالت يّينجزّمفّخبللياّالمنشآتّالمعيكدةّإليو،ّدكفّأفّيمنعّذلؾّاعتبارّالعقدّمقاكلةّبناء.

 تمييز المقاولة من الباطن عن العمميات العقدية الممتبسة بيا: -ثّانيال فرعال

عمىّاعتبارّالمقاكلةّالفرعيةّأحدّأساليبّالففّالت عاقدمّالت يّسمحّبياّالقانكف،ّفإن ياّأحياناّقدّتمتبسّ
ّتتّكلعممياتّالعقديةّالمشابيةّليا،ّّكبغيرىاّمفّا ـ  تفادمّكقكعّّذلؾّقصدج بّعميناّإجراءّتمييزّبينيما،ّّكمفّث

ّحالةّعمىّحدل ّأبرزّتمؾّالعممّك.(3)الخمطّفيّتطبيؽّاألحكاـّالقانكنيةّالن اظمةّلكؿ  ّأف  ياتّتتجم ىّفيّلعؿ 
ّمجمكعةّالعقكد)فيّحالةّالت عدد(،ّككذاّالعقكدّالمكم مة،ّكتككفّالت فرقةّكالت الي:ّكذاالت نازؿّعفّالعقدّّك

                                                            
ّ.36بجاكمّالمدني،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1

2
-ALIN )Benabent(,op-cit,p 22ّ . 

ّ.26عرابي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصغازمّخالدّأبكّ-3
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ّالّتنازل عن العقد:باطن عن لتمييز المقاولة من ا -أّوال

ّىذاّالم بسّّك ّمرد  الت داخؿّبيفّالحالتيفّراجعّلككفّالمقاكلةّالفرعيةّتتضم فّىيّأيضاّتنازالّعفّإذّأف 
ـ ّاعتمادّمعاييرّلمت مييز: ّالعقدّلذلؾّيجبّعميناّاإلشارةّأك الّإلىّالمقصكدّبالت نازؿّعفّالعقد،ّث

 مفيوم الّتنازل عن العقد: -1

ّعمىّالت نازؿّعفّعمىّغرارّ ّالقانكفّاإليطاليّالذ مّنص  ّكّمنيا ّالت يّاىتم تّبو، القكانيفّاألجنبية
ادرّسنةّالعقدّبم ادرّسنةّ،ّّك1942كجبّالقانكفّالص  ّالقانكفّالبرتغاليّالص  ّالت نازؿ1966ّكذا ّىذا .ّفإف 

ّالقكانيفّالمدنيةّالعربية.ؿّمبيماّكغيرّمحد دّالمعالـّفيّالزا

ّالت نازؿ:ّك ّيترت بّىذا ّما ّالت عاقدمّبكؿ  ّيتنازؿّالمتنازؿّإلىّالمتنازؿّلوّعفّمركزه ّىكّات فاؽّبمكجبو "
ّىذاّالت نازؿّماىكّسكلّعقدّمتعد دّ."كافةّاآلثارّالقانكنيةمىّذلؾّمفّحقكؽّكالتزاماتّّكع لذلؾّيتبي فّلناّأف 

اعتبارّالت نازؿّىكّحكالةّحؽّّ(بدايةّإلى1األطراؼّكالّيقتصرّعمىّطرفيفّفقط،ّكىكّماّدعاّغالبيةّالفقو)
ّالمتنازؿّيحيؿّحقكقوّالن اشئةّبمكجبّالعقدّإلىّالمحاؿّإليو،ّك حكالةّديف،ّألن وّ كديفّفيّذاتّالكقت،ّألف 

ّالمتنازؿّ ّمحم و ّكينتجّعفّذلؾّخركجّالمتنازؿّمفّالعقدّكيحؿ  ّديكنوّإلىّالمحاؿّإليوّأيضا، يحيؿّأيضا
ّالمقاكلةّم2لو) ّفإف  ـ  ّشممتّاألكلىّتنفيذّكؿّفّالباطفّتشبوّالت نازؿّعفّالعقد،ّّك(.ّكّمفّث ّإذا خصكصا

ّلممقاإلنجازّالذّ  ّبو ّألفّ اكؿّاألمّيعيد ّّصمي، ّالمادة ّعمبلّبأحكاـ ّإذ564ّّذلؾّجائزّقانكنا منؽ.ـ.جّ،
إذا  و أو في جزء منو الى مقاول فرعي " يجوز لممقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جممتعمىّماّيمي:تنصّّ 

خصية . عمى كفاءاتو الشّ  عتمادااللم يمنعو من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض 
فيعنيّّالعقد،نازؿّعفّاّالتّ أمّ لكن يبقى في ىذه الحالة مسؤوال عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل ".و 

ّنخصّبالذّ  ّالمتعاقديف)ك ّأحد ّالتغييرّصفة ّنقؿّمركزه ّالمقاكؿ(مفّخبلؿ ّأكّكر ّلو، قانكنيّإلىّالمتنازؿ
ّالمتنازؿ.ّحمكؿّىذاّاألخيرّمحؿّ 

فّحكالةّالحؽّأكّحكالةّالديفّإلىّالمتنازؿّيتضمّ نازؿّعفّالعقدّفيّالحقيقةّالتّ ّبذلؾّيستخمصّبأفّ ّك
ّالىّأفّ ّاألخيرةلو،ّمعّاإلشارة ّلذلؾّفإفّ ّتشترطّمكافقةّىذه نازؿّعفّالمقاكلةّالتّ ّالدائف)أمّربّالعمؿ(،

ّ ّصراحةّأكّضمنياّبمكافقةّصريحةّمفّربّالعمؿّّإالّ ّ-كأصؿّعاـ-لممقاكلةّالفرعيةّغيرّجائزّخبلفا
                                                            

ّ.156.ّأنظر،ّأيضا،ّمحمدّالس عدمّصبرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص234،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص07السنيكرم،ّج-1
ّالسيما)-2 ّفرنسا ّفي ّالحديث ّالفقو ّطرؼ ّمف ّانتقد ّالعقد ّعف ّلمت نازؿ ّالت كييؼ ّىذا ّأف   Mousseron-jean غير

michealّّالقانكفّالفرنسيّالّيعرؼ ّالت نازؿّىكّمجر دّنقؿّلممركزّالت عاقدمّمفّالمتنازؿّإلىّ(ألف  حكالةّالد يف،ّكّصر حّأف 
ّماّيتضم نوّمفّحقكؽّكّالتزامات.  .28غازمّخالدّأبكّعرابي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّالمتنازؿّلوّبكؿ 
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كجكدّعقديفّمتتابعيفّفيّإطارّالمقاكلةّالفرعيةّعمىّخبلؼّالتنازؿّعفّالعقد،ّإذّنككفّدائماّّإلىإضافةّ
ّذلؾّراجعّلككفّالمقاكلةّمفّالباطف،ّعبارةّعفّتصّبصددّعقدّكاحد. ّمرد  ّأف          ر ؼّمنشئكّلعؿ 

(act créateur(ّالت نازؿّعفّالعقدّليسّإال ّمجر دّتصر ؼّناقؿ (،ّألن وّيؤد مّإلىacte translatifّ(،ّفإف 
نشكءّعبلقةّمباشرةّبيفّالمتنازؿّلوّكّالط رؼّاآلخرّفيّالعقدّالمتنازؿّعنو،ّكّيسم ىّالت نازؿّلديو)صاحبّ

ّ.(1)العمؿ(

ّات فاؽ،ّكّىيّّ ةّأم  توّماّيشترطّلصح  ّالت نازؿّعفّالعقدّعبارةّعفّات فاؽ،ّلذلؾّيشترطّلصح  كّبماّأف 
ّىناؾّشركطّ ّتصر ؼّقانكنيّحت ىّينعقد،ّإضافةّإلىّذلؾ،ّفإف  الش ركطّالعام ةّالت يّيجبّتكافرىاّفيّأم 

ةّلمت نازؿّعفّالعقدّتتمث ؿّفيمايمي: ّخاص 

 ون العقد المتناول عنو من عقود االعتبار الّشخصي:أن ال يك-الّشرط األّول-أ

ّ الّيجكزّلممقاكؿّاألصميّالت نازؿّعفّعقدّالمقاكلةّإلىّمقاكؿّآخرّلتنفيذهّإذاّكانتّشخصيتوّمحؿ 
يتحق ؽّذلؾّيحا،ّإال ّبمكافقةّصاحبّالعمؿ.ّّكاعتبار،ّألن وّلكّكانتّكذلؾّلماّكافّالت نازؿّعفّالعقدّصح

ّطب يعةّالعمؿّالمت فؽّعميوّفيّعقدّالمقاكلةّعيدّبوّلممقاكؿّاألصميّبسببّكفاءتوّكسمعتوّعندماّيتبي فّبأف 
ّقياـّالمقاكؿّاألصميّبنفسوّبإنجازه،ّكّال يجكزّلوّبالت اليّأفّيعيدّبالعمؿّإلىّمقاكؿّّاألمرّالذ مّيستمـز

ّ.(2)آخر

 أن ال يكون العقد قد تّم تنفيذه:-الّشرط الثّاني -ب

ّتحق قتّبكاسطةّّالت نازؿّعفّالعقد ّقد ّالغاية ّكانتّىذه ّفإذا ّبكاسطةّشخصّآخر، ييدؼّإلىّتنفيذه
المقاكؿّاألصمي،ّحينئذّيصبحّالحمكؿّغيرّذمّمعنى.ّكالّيشترطّالحصكؿّعمىّرضىّالمتنازؿّلديو)ربّ

ّىذاّاالت فاؽ ةّات فاؽّالت نازؿ،ّألف  ّبيفّالمتنازؿّكّالمتنازؿّلو،ّك-كماّذكرّمسبقا-العمؿ(ّلصح  ـ  بالت اليّّيت
ّىذاّاالت فاؽ ةّات فاؽّالت نازؿ،ّألف  كماّذكرّ-فكالّيشترطّالحصكؿّعمىّرضىّالمتنازؿّلديو)ربّالعمؿ(ّلصح 

ـ ّبيفّالمتنازؿّكّالمتنازؿّلو.-مسبقا ّيت

                                                            

بعةّاألكلىّكّالفرنسي،ّالطّ ّدّالجارجي،ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،ّدراسةّمقارنةّفيّالقانكنيف،ّالمصرممصطفىّعبدّالسيّ ّ-1
ّ.26،ّص1978ّدارّاالنيضةّالعربيةّ

ّ.29غارمّخالدّأبكّعرابي،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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ّىذاّالت نازؿّينشيءّعبلقةّّ ّالمتنازؿّلديوّليسّطرفاّفيّات فاؽّالمتنازؿ،ّكّرغـّذلؾّفإف  كبالت الي،ّفإف 
يفّالمتنازؿّلوّكّالمتنازؿّلديو،ّلذلؾّيشترطّلنفاذّالت نازؿّأفّيعمـّاالخيرّبيذاّالت نازؿ.ّكّلكفّىؿّمباشرةّب

ةّالتنازؿ؟) ّ(.1يتطم بّمكافقتوّلصح 

فمجر دّإعبلفّالمتنازؿّلديو)صاحبّالعمؿ(ّبالت نازؿّالّيكؼّإال ّفيّنقؿّحقكؽّالمتنازؿّقبؿّالمتنازؿّ
ّنقؿّااللتزامات،ّ ّلمقكاعدّلديو،ّأم ا ّليسّإال ّتطبيقا ّذلؾّيقتضيّإقرارّالمتنازؿّلديو)أمّمكافقتو(،ّكىذا فإف 

ّفيّالمكاد ّفيّحكالةّالد يفّكّالمنصكصّعمييا رة ّمفّؽ.ـ.ج.ّكالّيشترطّأف251ّّالعام ةّالمقر  ّيمييا كما
ديوّرضاءهّعفّيككفّقبكؿّالمتنازؿّلديوّكقتّالت نازؿّعفّالعقد،ّفقدّيككفّقبؿّذلؾ،ّكافّيعطيّالمتنازؿّل

(.ّكالّيشترطّأفّيككفّىذاّالر ضىّكقتّإبراـّات فاؽّالت نازؿ،ّفقدّيككفّسابقا2ّالت نازؿّفيّالعقدّالمتنازؿّعنو)
 عميو،ّكّقدّيصدرّرضاءّالت نازؿّلديوّفيّالعقدّمحؿّالت نازؿّأكّفيّات فاؽّالحؽ.

 الّتنازل عن العقد:ّتمييز بين المقاولة من الباطن و معايير ال-2

ّالمعيارّاألساسيّلالباطفّمعّالت نازؿّعفّالعقد،ّّكّتتماثؿّالمقاكلةّمف مت فرقةّبيفّالت نازؿّمعّذلؾّفإف 
ّّك ّالعقد ّمفّعف ّالمقاكؿ ّأك ّالت نازؿ ّبعممية ّالط رؼّالقائـ ّإرادة ّإلى ّالن ظر ّفي ّيكمف ّالباطف ّمف المقاكلة

متنازؿّلمخركجّمفّالعمميةّالعقديةّبرم تيا،ّفيكّالباطف.ّففيّالت نازؿّعفّعقدّالمقاكلةّتت جوّإرادةّالمقاكؿّال
كيتحق ؽّذلؾّّ.(3)ماّعميوّمفّالتزاماتّإلىّالمتنازؿّلوطارّالت عاقدمّبماّلوّمفّحقكؽّّكيرغبّفيّترؾّاإل

ّحالةّيتكف ؿّالمقاكؿ ّمفّالباطفّالقياـّبجميعّاألعماؿّالت يّيتطم بياّتنفيذّالعقدّمفّالن احيةّالعممية،ّفيّكؿ 
.ّأم اّإذاّكافّىذاّاألخرّمتكاجداّفيّمكقعّالعمؿّكيحتفظّعمىّاألصمييككفّىناؾّتكاجدّلممقاكؿّدكفّأفّ

قابةّكاإلشراؼّعمىّالت نفيذّفيّمكقعّالعمؿ،ّفإن ناّنككفّبصددّمقاكلةّمفّالباطف. ّاألقؿّبدركهّفيّالر 

ّالمشتركة) ّالمقاكلة ّعف ّالفرعية ّالمقاكلة ّتمتبس ّقد ّّكL’entreprise collectiveلذلؾ ّمفّالتّ (، ي

ّمجمكعةّمفّالمقاكليفّفيّتخصّ  صفةّتحتّصاتّمينيةّمختمفةّقصدّتنفيذ،ّكبصكرةّجماعيةّّكخبللياّيمتـز
المقاكؿّالمشارؾّّفيّىذهّالحاالت،ّفإفّ ّكبمكجبّعقدّكاحدّمعّربّالعمؿ.متساكيةّبإنجازّنفسّالعمؿ،ّّك

ّ.العمؿمقاكالّأصمياّفيّعبلقاتوّمعّربّّنفيذّيعدّ فيّالتّ 
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ّكّيدعىّّأفّ ّإالّ  ّاألخر، ّمعّالمتعاقد ّلتمثيميـّفيّعبلقاتيـ ذلؾّالّيمنعّالمقاكليفّمفّتعييفّأحدىـ

ّالفرعية،ّالّتوّّككرتيفّجكىرمّمفّحيثّأنّ الفارؽّبيفّالصّ ّ(.غيرّأفّ 1ئيسي)بالمقاكؿّالرّ  كجدّفيّالمقاكلة
فةّإلىّإمكانيةّتطبيؽّأحكاـّالمقاكؿّالفرعيّعكسّالمقاكلةّالمشتركة،ّإضاعبلقةّمباشرةّبيفّربّالعمؿّّك

ّالعشرمّ)ّكالضّ  ّّكاماف ّالحقا(، ّالفرعية،ّلتيّسيأتيّالحديثّعنيا ّبخصكصّالمقاكلة ّأحكامو التيّتستبعد
ّ ّعمى ّالمشتركة ّالمقاكلة ّفي ّتطبؽ ّكمّ ّأفّ ّاعتباربينما ّّكالمقاكليف ّأصمييف، ّربّيـ ّمكاجية ّفي مباشركف

ّجكىريةّبيفّالحالتيف:كّتبعاّلذلؾّتتحد دّلناّأبرزّالفركؽّالّالعمؿ.

الت نازؿّعفّالمقاكلةّيخرجّالمقاكؿّالمتنازؿّمفّالعمميةّالعقديةّبصكرةّنيائية،ّكالّيككفّلوّشأفّفيّ-أ
ّصاحبّ ّكبيف ّلو ّالمتنازؿ ّالمقاكؿ ّبيف ّمباشرة ّعبلقة ّتنشأ ّإذ ّعنو، ّالمتنازؿ ّالمقاكلة ّعقد تنفيذ

ّمف ّفيّالمقاكلة ّكعمىّنقيضّذلؾ، ّفيّّالعمؿ)صاحبّالمشركع(. الباطفّيبقىّالمقاكؿّاألصميّمكجكدا
ّممتزماّفيّمكاجيةّربّالعمؿّبتنفيذّالتزاماتوّ العمميةّالعقديةّكاليخرجّمنياّبمجر دّتعاقدهّمفّالباطف،ّكّيظؿ 
ّيبقىّالمقاكؿّ ّكىكذا ّبأكممو. ّالعقد ّالباطفّييدؼّإلىّتنفيذ ّمف ّالت عاقد ّكاف ّلك ّحت ىّك ّبحقكقو كمحتفظا

ّ(.2ترؾّبيفّالمقاكلةّاألصميةّكالمقاكلةّمفّالباطف)األصميّالط رؼّالمش

ّدكفّّ-ب ّالقائمة ّالقانكنية ّفيّأطراؼّالعبلقة ّسكلّتغيير ّيترت بّعميو ّال ّالمقاكلة الت نازؿّعفّعقد
حدكثّتغييرّفيّااللتزاماتّالن اشئةّعفّالعقد،ّأم اّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،ّفيكّبمثابةّعقدّجديدّيضاؼّ

ّاألصمي،ّكاالختبلؼّالكحيدّبينيماّمفّحيثّالمضمكفّفقط.إلىّعقدّالمقاكلةّ

ّالحقكؽّااللتزاماتّتخضعّإلرادةّاألطراؼ،ّبحيثّليـّمطمؽّالحريةّ-ج فيّالمقاكلةّمفّالباطف،ّفإف 
ّفيّ-فيّتحديدىا)المقاكؿّاألصمي المقاكؿّمفّالباطف(،ّشريطةّأفّالّتتجاكزّحدكدّالعقدّاألصمي،ّبينما

ّفإ ّأفّالت نازؿّعفّالعقد، ّالت فرقة، ّىذه ّمفاد ّالمتنازؿّعنو.ك ّفيّالعقد ّااللتزاماتّمحد دة ّتمؾّالحقكؽّك ف 
األساسّالكحيدّلتحديدّماّإذاّكانتّالعمميةّالقانكنيةّمقاكلةّمفّالباطفّأكّتنازالّعفّالعقد،ّيجبّالر جكعّإلىّ

بصددّتنازؿّعفّالعقد،ّأم اّإذاّّإرادةّالمتعاقدّالكسيط،ّفإذاّكافّيرغبّفيّترؾّالعمميةّالعقديةّبرم تياّكن ا
كافّيريدّالبقاءّفيّالعمميةّالعقديةّمعّتكميؼّالغيرّبالت نفيذ،ّكّيبقىّمتكاجداّحت ىّكلكّاقتصرّدكرهّعمىّ

ّالر قابةّكّاإلشراؼّعمىّتنفيذّالعقد،ّكن اّبصددّمقاكلةّمفّالباطف.

ّ

                                                            

ّ.47ابؽ،ّصّأحمدّعبدّالعاؿّأبكّقريف،ّالمرجعّالسّ ّ-1
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 المكّممة: تمييز المقاولة من الباطن عن حالة تعّدد العقود و العقود-ثانيا

ّأكّجزءّمفّالعمؿّالمسندّكلةّمفّالباطف:"ّعقدّالذ مّيعيدّإذاّكانتّالمقا بمقتضاهّالمقاكؿّبتنفيذّكؿ 
دكفّأفّيخضعّىذاّاألخيرّإلشراؼّأكّكعّإلىّمقاكؿّآخرّفيّمقابؿّأجرّّكإليوّمفّجانبّصاحبّالمشّر

ّ".إدارةّالمقاكؿّاألصمي

ّالحالة ّىذه ّفي ّحدّ ّفإفّ ، ّإلى ّتشبو ّ ّاألصمي، ّالعقد ّعف ّالمنبثقة ّك ّالمبرمة ّالفرعية ّامّالمقاكالت
ّلالتّ ّكّ(Les groupes des contrats)الت يّتطمؽّعميياّتسميةالمبرمةّّّكّمجمكعاتّالعقكد تمبيةّيّتبـر

ّّك ّالمعنييف، ّاألشخاص ّبأنّ التّ حاجات ّتعرؼ ّعدّ ي ّإبراـ ّالتّ يا ّك ّكاحد، ّمحؿ ّحكؿ ّاتفاقيات ّدفعتّة ي
ّ(.1)إلىّاستخداـّىذهّالكسيمةّلتنفيذّىذهّالعممياتّاالقتصادييفلمتعامميفّا

كماّأن ياّمفّجيةّأخرلّقدّتمتبسّبماّيسم ىّبالعقكدّالمكم مة،ّكىيّمجمكعةّالعقكدّالت يّتكم ؿّبعضياّّ
ّالبعض،ّلذلؾّيتكج بّعميناّالت مييزّبينيماّكفقاّلماّيمي:

 العقود: تمييز المقاولة من الباطن عن تعّدد-1

ّإلىّأسسّكمعاييرّالت فرقةّبينياّبحالةّتعّىذاّالعنصر،ّنتطر ؽّإلىّالمقصكدّمفّخبلؿّك ـ  د دّالعقكد،ّث
ّبيفّالمقاكلةّمفّالباطفّكفقاّلماّيمي:ّك

 المقصود بتعّدد العقود:-أ

ّ ّعد ة ّمع ّعقكد ّاألشخاصّعد ة ّأحد ّيبـر ّأف ّالعقكد ّبتعد د ّأعماؿّيقصد ّعد ة ّتقديـ أشخاصّقصد
ّيمي زّىذهّالحالةإلىّتحقيؽّمبتغىّكىدؼّمشترؾ.ّّكّآداءات،ّتيدؼّك ّما ّتنشيءّعبلقاتّمباشرةّّأىـ  أن يا

ّأن ياّ ّكما ّأخرل. ّمفّناحية ّالعقدية ّفيّالمجمكعة ّالمتعاقديفّمعو ّككافة ّاألصميّمفّناحية بيفّالمتعاقد
ّفيّكقتّكاحد،ّأمّتتزامفّفيّالكجكد) ّالتّ (.ّك2تتمي زّبأن ياّتبـر العمميةّلتعد دّالعقكد،ّالمقاكلةّّطبيقاتمفّأىـ 

ّمفّ ّمجمكعة ّمع ّالت عاقد ّإلى ّالمشركع ّصاحب ّباعتباره ّالعمؿ ّرب ّيمجأ ّأف ّبيا ّيقصد ّكالت ي االقترانية،
ّكاحدّمنيـ،ّكغالباّماّيتحق ؽّ ّعمىّحدل،ّكذلؾّقصدّالقياـّبعمؿّمعي فّفيّإطارّتخص صّكؿ  المقاكليفّكؿ 

ّتظافرّالجيكدّكالت خص ص.ّلذلؾّيتعاقدّصاحبّالمشركعّذلؾّفيّالمبانيّكالمنشآتّالضّ  خمةّكالت يّتستمـز
ّاالسمنتّالمسم ح،ّ ّككذا ّكالت ركيباتّالكيربائية، ّكالن جارة، ّكآخرّلمحدادة معّمقاكؿّقصدّكضعّاألساسات،

ّكالبناء.كيبل ّكالط بلء...إلىّغيرّذلؾّمفّالت خص صاتّالمندرجةّضمفّالت شييد ّإلىّالز خرفة حظّباإلضافة
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كرةّمفّصكرّالت عاقد،ّأن ياّتيدؼّإلىّتحقيؽّىدؼّكاحدّمشترؾ،ّكىكّتشييدّالبناءّفيّكقتّ عمىّىذهّالص 
ّكاحدّمنيـّمسؤكؿّعمىّماّيقد موّمفّإنجازّ ّكؿ  محد د،ّكالّييـّالقكؿّبكجكدّتضامفّبيفّالمقاكليفّأـّأف 

ّاألخيرّتبقىّقائمةّبك ّعبلقةّىذا ّذلؾّأف  ّلفائدةّربّالعمؿ،ّكمرد  ّالعقدّالخاصّالمبـر ّمقاكؿّكيحكميا ؿ 
ّ(.1بينيما)عمميةّثنائية()

 بين تعّدد العقود و المقاولة من الباطن: أسس الّتفرقة-ب

ّىناؾّاختبللبناءاّعمىّماّتقد ـّمفّخبلؿّالتطر ؽّإلىّا فاتّجكىريةّمقصكدّبتعد دّالعقكد،ّيت ضحّلناّأف 
تتجم ىّتمؾّاالختبلفاتّالعقديةّكبيفّالمقاكلةّمفّالباطف،ّّكّترت بّعمىّىذهّالعمميةماّيبيفّتعد دّالعقكد،ّّك

ّفيماّيمي:

 -ّ ّبيف ّمباشرة ّيتـ  ّالت عاقد ّفإف  ّالعقكد، ّتعد د ّمتخص صفي ّمقاكؿ ّكؿ  ّك ّالمشركع ّصاحب
ّاآلخرّفيّتنفيذّالع ّمفّالمتعاقديفّمحؿ  ّأم  ّقد،ّبينماّفيّالمقاكلةّمفّالباطفكبالت اليّالّيحؿ 

بحيثّينيبّالمقاكؿّاألصمي،ّشخصاّمفّالغير)المقاكؿّمفّالباطف(ّقصدّتكجدّفكرةّاإلنابةّ
ّتنفيذّاألعماؿّالمعيكدةّإليوّمفّربّالعمؿ.

 -ّّبيفّالمتعاقد ّعبلقةّمباشرة ّتنشأ ّالعقكد، ّكاحدّمفّالمشاركيفّفيّّاألصميفيّتعد د كّكؿ 
ّمباشرة،ّكّذلؾّاس ّعمىّاآلخرّبصكرة ّمنيما ّلذلؾّيرجعّكؿ  ّإلىّالعقدّالعمميةّالعقدية، تنادا

ّكّ ّبيفّصاحبّالعمؿ ّمباشرة ّعبلقة ّتكجد ّفبل ّالباطف، ّمف ّالمقاكلة ّفي ّأم ا ّبينيما. المبـر
ّالمقاكؿّمفّالباطفّإال ّإذاّأحالوّالمقاكؿّاألصميّعميو.

 -ّفيّتعد دّالعقكد،ّقدّيكجدّتزامفّفيّإنشاءّأكّإيجادىاّبحيثّتفصؿّبيفّالعقدّكّاآلخرّمد د
ّزمنية،ّأكّأن ياّقدّ تكجدّجميعياّفيّكقتّالحؽ.ّبينماّفيّالمقاكلةّمفّالباطف،ّفإن وّفيّكؿ 

ّ(.2األحكاؿّتسبؽّالمقاكلةّاألصمية،ّالفرعيةّمفّحيثّاإلنشاء)

إلىّأن وّليذهّالت فرقةّبيفّتعد دّالعقكدّكّالمقاكلةّمفّالباطف،ّفؤائدّعديدةّّ-حسبّرأينا-كتجدرّاإلشارة
ّم ّااللتزاماتّبصكرة ّتحم ؿ ّمفّأبرزىا: ّالمقاكؿ ّأف  ّإلى ّباإلضافة ّالقانكني، ّأساسيا ّإلى ّبالن ظر ّك باشرة

ةّالناشئةّعفّالمباني،ّتأسيساّعمىّعدـّكجكدّعقدّيربطوّمباشرةّمعّ الباطفّالّيتحم ؿّالمسؤكليةّالخاص 
مافّالمعمارمّالمنصكصّعميوّفيّ ّمقاكؿّالض  ربّالعمؿ،ّكّذلؾّعمىّنقيضّتعد دّالعقكد،ّأيفّيتحم ؿّكؿ 

                                                            
ّ.35خالدّأبكّعرابي،ّنفسّالمرجع،ّصغازمّ-1
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ّالم ّمف554ّّاد ة ّالحقا ّتفصيمو ّسيتـ  ّما ّكىك ّمعّصاحبّالمشركع، ّمباشرة ّبصكرة ّلتعاقده مفّؽ.ـ.ج،
ّخبلؿّالمبحثّالث انيّمفّالفصؿّالث اني.

 الّتمييز بين المقاولة من الباطن و العقود المكّممة:-2

الس ابؽّلو،ّفييّمجمكعةّيقصدّبالعقكدّالمكم مة،ّتمؾّالعقكدّالت يّيككفّفيياّالعقدّالت اليّمكم بلّلمعقدّ
ّأساسيا ؿّدكرا ّالعقدّاألك  ّدائما ّالت يّيمعبّفييا ّالث انيالعقكد ّالعقد ّالث انيّتابعاّّ،ّألن وّشرطّلكجكد كّيظؿ 

ّكجوّالت شابوّبيفّالعقكدّالمكم مةّكّالمقاكلةّمفّالباطف،ّيكمفّفيّ ؿّأكّمكم بلّلو.ّلذلؾّيستخمصّأف  لؤلك 
ّذلؾّىناؾّ ّكّرغـ ّعقديف، ّالت مييزّبيفّالحالتيفّكجكد ّمفّخبلؿ ّإليو ّيمكفّاإلشارة فرؽّجكىرمّبينيما،

ّ(:1الت اليتيف)

 العقد الثّاني يبرم بين نفس أطراف العقد األّول. -الحالة األولى-أ

ّبيفّنفسّاألطراؼ.ّّكفيّىذهّالحالةّيكجدّعقداف،ّالث انيّيكم ؿّاّك ؿّكّيبـر ّالمثاؿّالعمميّعمىّألك  لعؿ 
ذلؾّقصدّتجسيدّلمشركعوّشركعّمعّمقاكؿّفيّمجاؿّالبناء،ّّكعقدّمقاكلةّبيفّصاحبّالمذلؾّحالةّإبراـّ

ّّكالمعمارمّفيّأرضّالكاقعّمفّخبلؿّات فاق ّعمىّكيفيةّكآجاؿّاإلنجاز، فيّذاتّالكقتّيككفّالمقاكؿّيما
ّ ّلتمؾّالمكاد ّبيع ّعقد ّمبرما ّفيغتنـّصاحبّالمشركعّالفرصة، ّلمت شييد، ّالبل زمة ّلممكاد  ّنفسّّبائعا ّمع ثانيا

ّكالكاضحّمم اّتقد ـ،ّأن وّالّيمكفّاعتبارّالعقدّالث انيّمقاكلةّمفّالباطف،ّكذلؾّلسببيفّىما:ّالمقاكؿ.

 -ّؿّيكي ؼّعمىّأن وّمقاكلة،ّأم ا ؿ:ّراجعّإلىّاختبلؼّالط بيعةّالقانكنيةّبيفّالعقديف،ّفالعقدّاألك  األك 
ّعقدّبيع،ّكتسرمّعمي ،ّكّسائرّاألحكاـّالمترت بةّخاصةّمفّحيثّضمافّالعيكبوّأحكاـّالعقدّالثانيّفيعد 

 عفّالبيع.
 -ّّشخصّآخرّمف ؿّأم  ّيتدخ  ّلـ ّك ؿ، ّاألك  ّبيفّنفسّأطراؼّالعقد ّالث انيّمبـر ّالعقد ّأف  الث اني:

الغيرّفيّالعمميةّالعقدية،ّكّذلؾّعمىّخبلؼّالمقاكلةّمفّالباطف،ّحيثّيتدخ ؿّشخصّمفّالغير)المقاكؿّ
 قدّمعّالمقاكؿّاألصمي،ّكّىكّمتعاقدّمشترؾّبيفّصاحبّالعمؿّكّالمقاكؿّمفّالباطف.ّالفرعي(لكيّيتعا

 أحد أطراف العقد األصمي و الغير: العقد المكّمل يبرم بين -الحالة الثّانية-ب

ّالعقدّالث انيّبيفّأحدّأطراؼّالعقدّا ّالت شابوّكبيرّفيّىذهّألصميّكالغير،ّّكفيّىذهّالحالة،ّيبـر لعؿ 
ّبي ّالحالة ّالعقد ّّكف ّالباطف، ّمف ّكالمقاكلة ّعفّالمكم ؿ ّمختمفيف ّالث اني ّأطراؼّالعقد ّأساسّأف ذلؾّعمى

                                                            
1-Nerét(J),le sous-contratّ,L.G.D.J.1979.P70. 
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ؿ. ّاألك  ّىذاّّأطراؼّالعقد ّكيمجأ ّبيفّصاحبّالمشركعّكالمقاكؿ، ّبناء ّمقاكلة ّعقد ّإبراـ كيتحق ؽّذلؾّعند

اؿ.ّكفيّىذهّالحالةّيعد ّاألخيرّقصدّتنفيذّاألعماؿّالمسندةّإليوّإلىّإبراـّعقد/عقكدّعمؿّمعّعددّمفّالعمّ 
ؿ،ّإال ّأن وّالّ عقدّالعمؿّمكم بلّلعقدّالمقاكلة،ّكرغـّأفّأطراؼّالعقدّالث انيّمختمفكفّعفّأطراؼّالعقدّاألك 
ّكالث انيّيعد ّ ّمقاكلة ؿّيعد  ّلككفّاألك  ّلمعقديف، ّالقانكنية ّكذلؾّالختبلؼّالط بيعة ّمفّالباطف، يعتبرّمقاكلة

ّ(1عمؿ)

 :من الباطنبيعة القانونية لممقاولة الطّ -لثّالثا فرعال

 كجكد يككف بذلؾ ك الباطف، مف العقد تطبيقيةّلمفيـك ؽ.ـ.جّ،ّصكرة في الكارد بمفيكميا الفرعية المقاكلة تعدّ 
 محؿّ  في الشتراكيما نظرا جكانب ةعدّ  مف ليتبعو ،سابؽّلو مقاكلة عقد بكجكد أساسي بشكؿ مرتبط العقد ىذا
 ستقبلليةاالببعضّ األكؿ عتمتّ  تنؼ ال األصمية، المقاكلة لعقد الفرعية المقاكلة عقد تبعية فإفّ  ذلؾ كمعّ.كاحد

 إال متناقضتيف كانتّصفتيف إف ك ،االستقبللية ك بعيةبالتّ  كاحد آف في يتصؼ عقدا الفرعية المقاكلة يجعؿ اممّ 

ّ(.2)بيا الخاص مجاليا منيا لكؿ وأنّ 

 الفرعيةّباعتباره المقاكلة عقد األكؿ نتناكؿّفي الييف،الفرعيفّالتّ  خبلؿ مف أكثر كسعّفيوكّلتبيافّذلؾّكّالتّ 
 المقاكلة عقد الثانيّإلىّدراسة ؽّبمكجبّالفرعنتطرّ  حيف في وّامتدادّلممقاكلةّاألصمية.الباطف،ّأمّأنّ  مف عقدا

ّذاتو.ّّزا،ّكّقائماّفيّحدّ كمتميّ  مستقبلّ  عقدا باعتباره الفرعية

ّ:الفرعية عقد من الباطنالمقاولة -أّوال

ّبيفّالمقاكؿّّياّتابعةّلمعقدّاألصميأنّ ّ،مفادّذلؾّك ؼّاألستاذّأحمدّعرّ كربّالعمؿ.ّكقدّّاألصميالمبـر

ّالرزاؽّالسّ  ّالعقدّمفّالباطفّعمىّأنّ عبد ّ"كؿّ نيكرم، ّقبموّو: ّلعقدّأصميّكجد ّكافّتابعا ".ّكذلؾّعمىّما
ّغيرّتابعّلعقدّأخر".ّكافّمستقبلّفيّكجكدهّّكو:"ماّفوّبأنّ مّعرّ الذّ عكسّالعقدّاألصمي،ّّك

ّأمّ ّكيضيؼّبأفّ  ّمستقؿ، ّكجكد ّاألصميّلو ّالتّ العقد ّالعقد ّفإنّ ا ّاألصميّبعي، ّالعقد ّيتبعّفيّكجكده و
ّأكّباطبلّّكمّيستالذّ ّك ّفيككفّصحيحا ّ ّإليو ّاألصميند ّلمعقد ّاألساسّكّ(3)يبقىّأكّينقضيّتبعا ّعمىّىذا

،ّعقدّاثنيفعقديفّشخاصّّكبّعمىّاألقؿّكجكدّثبلثةّأعاقدّمفّالباطفّيتطمّ التّ ّبأفّ Nerétّيعتبرّالفقيوّ

                                                            
1
- Nerét(J),op-cit,p71. 

ّ.28ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّالباطف،دّالجارحي،ّعقدّالمقاكلةّمفّمصطفىّعبدّالسيّ ّ-2
راثّحياءّالتّ إدارّ،ّّنظريةّالعقد،ّّبيركتّلبللتزاماتنيكرمّ،ّشرحّالقانكفّالمدني،ّّالنظريةّالعامةّأحمدّعبدّالرزاؽّالسّ -3

ّ.143العربيّ،ّص
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الفرعي،ّيّّكيككفّبيفّالمقاكؿّاألصمتابعاّلوّّكعقدّثانيّيككفّصميّّكالمقاكؿّاألّكأصميّقائـّبيفّربّالعمؿّ
ّـ الذّ ّك ىكّماّّك (.1ؿّإماّفيّتنفيذّالعقدّاألصميّأكّفيّمنفعتو)األكّ ّإحبلؿّىذاّاألخيرّمحؿّ ّمّبمتقضاهّيت

يضاؼّإلىّّمفّثّـ عي،ّّكشييدّإلىّالمقاكؿّالفّرالتّ ناءّحيثّتسندّبعضّمياـّاإلنجازّّكيحدثّفيّمقاكالتّالب

ّالمقاكلةّالفرعيةّعقداّمفّالباطفّاعتبارّالمتعاقديفّاألصمييف،ّمتعاقدّأخرّيدعىّبالمقاكؿّالفرعي.غيرّأفّ 

ّؿّعمىّكجوّالخصكصّفيماّيمي:تتمثّ ركطّالكاجبةّالتكفرّفيياّّكمفّالشّ ؼّعمىّجممةّمتكقّ 

 شروط اعتبار المقاولة عقدا من الباطن:-1

جيةّؿّىذهّالشركطّعمىّكجوّالخصكصّفيّاشتراطّتبعيةّالعقدّمفّالباطفّلمعقدّاألصميّمفّتتمثّ ّك
ّكذاّضركرةّمكافقةّالمتعاقدّاألصميّمعّالمقاكؿّاألصمي،ّلتعاقدّىذاّاألخيرّمفّالباطفّكّذلؾّكماّيمي:ّك

 :يكون العقد من الباطن الحقا لمعقد األصميأن -أ

يّتجمعّالعقديف،ّفبلّكجكدّلممقاكلةّالفرعيةّفيّغيابّبعيةّالتّ مّيضفيّالتّ رطّبحدّذاتوّىكّالذّ ىذاّالشّ ّك
ّماّيمي:ّكّاألصمية، فّكافّذلؾّيستمـز ّا 

 -وجود عقد أصمي سابق:ّ

ّبيفّؿّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّاألمّيتمثّ الذّ ّك ركطّالقانكنيةّالعمؿ،ّكبكؿّالشّ ربّالمقاكؿّّكصميّكالمبـر
ّحتّ ّك ّذلؾ ّينتج ّلمطرفيف،ّثارهآى ّبالنسبة ّكجوّكّالقانكنية ّالتّ ّعمى ّكجكد ّكالسّ التحديد ّكالمحؿ بب،ّراضي
ّ.)2(ّ-كماّسبقتّاإلشارةّإليو-كميةّإفّاقتضىّاألمرالشّ ّك

ّلعقدبالتّ ّ ّاألصميّاليّفبلّكجكد ّاألخيرّىكّالسّ ّمفّالباطفّفيّغيابّالعقد يّميبلدّببّفككفّىذا

ّحتّ  ّالفرعية، ّّكالمقاكلة ّالضّ ى ّمف ّكاف ف ّكؿّ ا  ّالفرعية ّالمقاكلة ّتستكفي ّأف ّالتّ الشّ ّركرم ّالقانكنية يّركط

ّمفّالباطفّأكّالمقاكلةّالفرعيةّّاإلرادةّىناّغيرّقادرةّعمىّإيجادّالعقدّأفّ ّعاقد،ّإالّ تقتضيياّالقكاعدّالعامةّلمتّ 

 ،ّتككفّكجكباّلمعقدّاألصمي.االنعقادقيةّفيّاألسبّأمّأفّ 

                                                            

1-Jean (néret), le sous-contrat , LGDJ ,1979,n°05,p09. 
صّلتنفيذهّّليذاّمخصّ ّؽّعندماّيككفّعقدّماّناتجّعفّعقدّأخر،ّأكبعيةّبيفّالعقديفّتتحقّ التّ ّبأفّ  Teyssieيرلّالفقيوّ-2

ّالتبعيةّ ّنكعيفّمفّعقكد ّالمخصّ ّ-حسبّرأيو–يكجد ّالعقد ّفيتحدافّفيّالغرضّكّ:نكعّيشمؿ ّاألصمي، ّالعقد صّلخدمة
بيعةّالقانكنية.كّنكعّأخرّيككفّفيوّالعقدّالثانيّناتجاّعفّالعقدّاألصمي،ّفيشتركافّعندئذّفيّالطبيعةّكّلكفّيختمفافّفيّالطّ 

ّ:ددؼّخاصّبو.ّأنظرّفيّىذاّالصّ دىّمايككفّلكؿّكاحدّمني
-Bernard (Teyssie), les groupes des contrats, LGDJ ,paris 1975,N°15,p 08 et suite . 



 

 

85 

رغـّذلؾّالّيشترطّأفّتككفّلوّاألسبقيةّفيّالتنفيذ،ّفيجكزّأفّيشرعّفيّتنفيذّالعقدّاألصميّقبؿّّكلكفّ

ّالعمؿّالتنفيذّإبراـّالعقدّمفّالباطف،ّشريطةّأفّالّيتّـ  تبعاّّكّ.كميةّكّاالنتياءّمفّالمشركعّكّتسميموّلرب 

ّـ ّلذلؾّفإفّ  ّت ّإذاّما تسميـّالمشركعّبعدّتماـّمقاكؿّالبناءّمفّإنجازّالمنشاةّّالمقاكلةّالفرعيةّالّكجكدّليا
ّ.)1(منياّاالنتياءّالمعماريةّك

 -أن يمي العقد من الباطن العقد األصمي:ّ

ّالتّ ّذلؾّألفّ ّالعكسّغيرّصحيحّك ّتككفّمفّحيثّكحدة ّىنا ّّكّلتزاـاالبعية ّالمحؿ ّفيّككحدة السيما
ّأفّ  البناء.ّمقاكالت ّمنطقيّطالما ّبناءّمعّصاحبّالمشركعّىذا ّبمكجبّمقاكلة ،ّالمقاكؿّاألصميّيتعاقد

ّركرمّأفّينصبّعمؿّالمقاكؿّالفرعيّعمىّذلؾ.تشييدّبمفيكموّالكاسع،ّفمفّالضّ ّكّذلؾّقصدّبناءّك

ّلككفّيترتّ ّك ّالعقديف، ّفي ّاألطراؼ ّالمراكز ّتشابو ّاألصمي، ّلمعقد ّالباطف ّمف ّالعقد ّتبعية ّعمى ب
ّمعنىّذلؾّك،ّكّحقكؽّطرفيّالعقدّاألصميّاللتزاماتكّحقكؽّالطرفيفّلمعقدّمفّالباطفّمشابيةّّالتزامات

ّالبناءّالمعتمدّكّّأفّ ّفيّاعتقادنا، المقاكلةّالفرعيةّقدّتشمؿّأعماؿّالبناءّبصكرةّعامة،ّكّذلؾّحسبّمفيـك
ّمقاكلةّفرعيةّمنصبةّعمىّأعماؿّاإلسمنتّالمسمّ ّ.كرالسالؼّالذّ  أكّّجارةح،ّأكّأعماؿّالحدادةّأكّالنّ فقدّتبـر

ّّ.الخحية......ىّاألعماؿّالصّ حتّ 

ىذاّئياّمفّحيثّالطبيعةّالقانكنية،ّّكحدةّمبدعفّالعقديفّكّالمتّ لدةّالمتكّ ّااللتزاماتإضافةّإلىّطبيعةّّ
ّفالمق ّالمحؿّبينيما، ّإلىّكحدة ّّكراجعّأساسا ّعمىّالبناء ّمنصبة ّاألصمية ّفمفّالضّ اكلة ركرمّأفّالتشييد،

ّأفّ ّتنصبّ  ّعمىّذلؾّأيضا.كما ّالفرعية ّاإلقرارّبحقكؽّأكثرّلممقاكؿّّالمقاكلة صاحبّالمشركعّالّيمكنو
ّمقارنةّمعّالمقاكؿّاألصميّّكعي،ّالفّر ّموّفيّالعقدّاألصمي.اّيتحمّ أكثرّممّ ّبالتزاماتالّأفّيمتـز

ذاّماّتحددّأجرّخاصّبالبناءّفيّالمقاكلةّاألصمية،ّسكاءّكافّإجمالياّّكّ أكّعمىّأساسّالكحدةّبمبمغّا 
مّإلىّكحدةّعيةّأيضاّتؤدّ بالتّ ّدّفيّالمقاكلةّالفرعية.كّأخيراّفإفّ فبلّيمكنوّأفّيتجاكزهّالمبمغّالمحدّ معيف،ّ
ّّكالمص ّاألصمية ّلممقاكلتيف ّبالنسبة ّير ّحيث ّمف ّألفّ االنقضاءالفرعية ّذلؾ ّالمقاكلةّّ، ّانقضاء أسباب

ّ.)2(دّأيضاّإلىّالمقاكلةّالفرعيةاألصمية،ّتمتّ 

ّ

ّ
                                                            

1-Néret ,op.Cit, n°15, p19 et 20. 
ّ.09ابؽ،ّصيدّجارجي،ّالمرجعّالسّ مصطفىّعبدّالسّ ّ-2
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 عاقد من الباطن:قبول المتعاقد األصمي لمتّ  -ب

ّمعّالمقاكؿّنقصدّبذلؾّربّالعمؿّالذّ ّك كجكدّالمقاكلةّّاّالّشؾّفيوّأفّ ممّ ،ّّكاألصميمّتعاقدّمسبقا

ّمتكقّ  ّالباطف، ّمف ّعقدا ّاعتبارىا ّتـ ّما ّإذا ّاألصميةالفرعية ّالمقاكلة ّكجكد ّّكؼّعمى ّحيثّاألس، ّمف بقية
نّ الكجكدّلياّأيضاّّك اليّفبلّكجكدّلممقاكلةّالفرعيةّفيّحالةّبالتّ ّيضاّمكافقةّمفّطرؼّربّالعمؿ.أرطّماّيشتا 

ةّاإلنجازّمشركعو)ّكّمّيتكلىّميمّ خصّالذّ وّمفّحؽّىذاّاألخيرّمعرفةّالشّ ؾّفانّ اعتراضّربّالعمؿّلذل
ّؿّفيّالمشركعّالمعمارم(ّكّذلؾّبالقبكؿّبو.المتمثّ 

شخصيةّالمقاكؿّفيّّالشخصي،ّإذّأفّ ّاالعتبارمقاكلةّالبناءّىيّمفّالعقكدّالمبنيةّعمىّّكطالماّأفّ 

إبراـّمقاكلةّفرعيةّليذاّاألخيرّّمجاؿّالبناءّتمعبّدكراّىاما،ّالسيماّفيّالمشاريعّكّاإلنجازاتّالكبرل،ّفإفّ 

ّذلؾّألفّ  ّمفّطرؼّصاحبّالمشركع، ّمكافقةّصريحة ّمقاكلةّالمتكلّ ّااللتزاماتّيقتضيّحتما ّعفّعقد دة

تنفيذىاّمفّطرؼّالمقاكؿّاألصميّشخصيا،ّكّالّيجكزّّخصي،ّلذلؾّكجبسـّبالطابعّالشّ البناءّاألصميةّتتّ 
ّ(.1تنفيذىاّبكاسطةّالغيرّأكّالتنازؿّعنيا)

دّإقداـّالمقاكؿّاألصميّإلىّإبراـّمقاكلةّمفّالباطف،ّرغـّمنعوّمطمقاّأكّمؤقتاّمفّذلؾ،ّيعّ ّلذلؾّفإفّ 
معوّقياـّالمسؤكليةّالعقدية،ّّباّيترتعنوّممّ ّالناشئّلبللتزاـخرقاّألحكاـّالعقدّاألصمي،ّكّمخالفةّصريحةّ

ّعمبلّبالقكاعدّالعامة.ّااللتزاـرّتنفيذّيّتقتضيّحتماّطمبّفسخّالعقد،ّبعدّتعذّ التّ ّك

ّقياّعمىّأساسّأفّ تخمؼّالعقدّاألصميّلممنعّالصريحّمفّإبراـّمقاكلةّفرعية،ّيفتحّمجاالّلتحقّ ّأفّ ّإالّ 

عاقدّمفّالباطفّالتّ ّالنصكصّالقانكنيةّالعامةّالناظمةّلعقدّالمقاكلةّتجيزّالتعاقدّمفّالباطف،ّكّبالتاليّفإفّ 
ّغيابّالمنعّ ّإقرارّالحؽّمفّجانبّربّالعمؿّفيّحالة ّأك ّالّيحتاجّإلىّإذفّسابقا ّالبناء، فيّمقاكلة

ّ(.2ريحّمفّجانبّىذاّاألخير)سبيّالصّ المطمؽّأكّالنّ 

ّالّتعنيّّألفّ ّكّأساسّذلؾّ ّالتزاماتو، ّلتنفيذ ّالمقاكؿّاألصميّإلىّمقاكؿّفرعيّكبديؿّعنو استعانة
المقاكؿّّاستعانةتختمؼّمفّكجيةّنظرّربّالعمؿّعفّّالالتزاماتوّفيّمكاجيةّربّالعمؿ،ّّكصوّمفّتخمّ 

ّ(.3األصميّبخدماتّعماؿّأكّمستخدميفّككنوّباقياّمسؤكالّعنيـّفيّمكاجيتو)

                                                            

فيياّبشخصيةّأحدّالمتعاقديف،ّأكّبصفةّمفّصفاتوّ،ّفتككفّدّالشخصي،ّىيّعقكدّيعتّ ّاالعتبارالعقكدّالقائمةّعمىّّّ-1
عاقدّعاقد،ّكّالّيقبؿّالتنفيذّأكّالكفاءّإالّمفّذلؾّالمتشخصيتوّأكّصفتو،ّعنصراّجكىرياّفيّالعقدّكّمحؿّاعتبارّكقتّالتّ 

ّ.169ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّعدم،السّ محمدّصبرمّّ.ددّشخصيا.ّّأنظرّفيّىذاّالصّ 
2-Jean) Néret(, op cit, N°119,P97 . 

 .14ابؽ،ّصّي،ّالمرجعّالسّ جيدّالجاّرمصطفىّعبدّالسّ ّ-3
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ّ:المقاولة الفرعية عقد من الباطننتائج اعتبار -2

ىيّفيّثارّقانكنيةّىامة،ّّكآنتائجّذاتّّةبّعمىّاعتبارّكجكدّتبعيةّالمقاكلةّالفرعيةّلؤلصمية،ّعدّ يترتّ 

ّتتمثؿّعمىّكجوّالخصكصّفيماّيمي:ؿّاستقراراّفقيياّكقضائيا،ّّكتشكّ ذاتياّّحدّ 

ّ:القانونيةتشابو المقاول األصمي و الفرعي من حيث المراكز -أ     

ّتشكّ مفّجانبّالمقاكؿّالفرعيّااللتزاماتّالحقكؽّكّلذلؾّفإفّ  ّّك،ّىيّفيّحدّذاتيا لتزاماتّؿّحقكقا ا 
اجمةّعفّالمقاكلةّالفرعيةّىيّعبلقةّربّعمؿّمعّالنّ العبلقةّبيفّالمقاكليف،ّّكّفّ لممقاكؿّاألصمي،ّذلؾّأل

ةّتحديدّمضمكفّالعقدّمفّحيثّحريّ لدلّالمقاكؿّالفرعيّّاالستقبلليةذلؾّالّيعنيّغيابّّأفّ ّمقاكؿ،ّإالّ 
ّ(.1تنفيذه)ّك

ّ:األصمي و الفرعي وحدة نطاق العقدين-ب

نطاؽّالمقاكلةّالفرعيةّىناّيجبّأفّتككفّمنصباّعمىّالبناءّّكماّىكّالحاؿّفيّمقاكلةّالبناء،ّإذّأفّ 
ّـ بمفيكموّالكاسع،ّكماّرأيناىاّسابقاّفيّالمحؿ.ّ جارةّأكّالحدادةّرصيصّأكّالنّ إبراـّمقاكلةّفرعيةّلمتّ ّكماّلكّت

ففيّسبيؿّتنفيذّّالتشييد.ألصميةّمنصباّعمىّأعماؿّالبناءّّكنطاؽّالمقاكلةّاّأكّاألعماؿّالصحية،ّذلؾّألفّ 
ّعدةّعقكدّمعّعددّمفّالمقاكليفّاألمرّالذمّيكمفوّالكثيرّمفّالجيدّ المشركع،ّيمكفّلربّالعمؿّإماّأفّيبـر

ّدّالمقاكليف.تّنظراّلتعدّ اةّمسؤكليبّذلؾّعدّ تّكّالمصاريؼ،ّكماّقدّيرتّ كّالنفقا

عاقدّمباشرةّمعّأحدّالمقاكليفّكّليذاّاألخيرّإمكانيةّإبراـّمقاكالتّفرعيةّ،ّكّبالتاليّوّيمكنوّالتّ أنّ ّإالّ 

ّمعّالمقاكؿّاألصمي.ّفافّ  ّن ّأوّالّيقصدّكّرغـّذلؾّفإنّ ربّالعمؿّّتصبحّلوّمسؤكليةّمباشرة يجبّأفّو

ماّالّيجكزّأفّيككفّمحؿّعقدّالمقاكلةّالفرعيةّأكسعّنطاقاّمفّمحؿّالمقاكلةّيككفّالعقديفّمتطابقيف،ّإنّ 

ّأفّ  ّأم ّاألعماؿّّاألصمية، ّبذلؾ ّتتجاكز ّك ّالعقد، ّيتعدلّسقؼّىذا ّيجبّأف ّال ّالفرعية ّالمقاكلة نطاؽ
ّ.(2المسندةّلممقاكؿّالفرعيّتمؾّالمحددةّفيّعقدّالمقاكلةّاألصمية)

ّ

                                                            

برجـّصميحة،ّّالمقاكلةّالفرعية،ّمذكرةّمفّأجؿّالحصكؿّعمىّشيادةّماجستيرّفيّالحقكؽ،ّقانكفّالعقكدّكّالمسؤكلية،ّ-1
ّ.32،ّص2009ّ-2008كميةّالحقكؽ،ّجامعةّالجزائر،ّبفّيكسؼّبفّخدةّ

ّأمّ -2 ّباقيّالمسائؿ ّالحريّ ا ّالفرعيّكامؿ ّفمممقاكؿّاألصميّك ،ّ ّبالمحؿ ّالمرتبطة ّعمّ الغير ّبعيدا ّفيّتحديدىا ّفيّة ّكرد ا
حدةّ،ّبينماّاّكّعمىّاألجرّبيفّالمقاكليفّكّكيفيةّدفعوّ)كماّلكّكافّاألجرّجزافياّكّيدفعّمرةّ ّكاالتفاؽ،ّّاألصميةالمقاكلةّ

ّ.33ابؽ،ّصّمقايسة(ّ.ّبرجـّصميحة،ّالمرجعّالسّ يككفّاألجرّفيّالمقاكلةّاألصميةّمقدارّعمىّأساسّ
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ّ:إمكانية المقاول الفرعي إلبرام مقاولة فرعية أخرى-ج

ّالطّ ّمردّ ّك ّالمحؿّك ّالمكمّ ذلؾّإلىّكحدة ّلمعمؿ ّالقانكنية ّـ بيعة ّث ّمف ّك ّاألصمي، ّالمقاكؿ ّفإفّ ّؼّبو

ّالتّ  ّإمكانية ّالفرعي ّلممقاكؿ ّيجيز ّمانعّالقانكف ّكجكد ّعدـ ّشريطة ّأخر، ّفرعي ّمقاكؿ ّمع ّجديد ّمف عاقد
بترخيصّمنو(،ّكّبذلؾّيصبحّّعاقدّإالّ المقاكؿّاألصميّلشرطّيمنعّالمقاكؿّالفرعيّمفّالتّ )كحالةّإدراجّ

ّ(.1)ؿّالمقاكلةّالفرعيةّالثانيةّإلىّعقدّتبعيعقدّالمقاكلةّالفرعيّاألكؿّىكّالعقدّاألصميّبينماّتتحكّ 

يفّب30940ّرقـمفّطرؼّالمحكمةّالعميا،ّكذلؾّبمكجبّالقرارّكاالتجاهّالمنتيجّالمعتمدّّكىكّالمبدأ
ّّك ّضد)ش.ح.ذ.ش.أ.ب( ّبتاريخرّ المّؤ)ش.د.أ.س(، ّّك16/03/1983خ ّفيو:الذّ ، ّجاء فق عميو "من المتّ م

المقاول الثاني  ىو أيضا بدوره من الباطن، فإنّ  المقاول من الباطن قد قاولو إذا كان فقيا و قضاءا أنّ 
و رب عمل لممقاول من الباطن.غير أنّ لو الحق في رفع الدعوى المباشرة عمى المقاول األصمي، باعتباره 

 عوى مباشرة عمى رب العمل".ال يجوز لو أن يرفع تمك الدّ 

 :لآصمي من حيث المتبعية المقاولة الفرعية لمعقد األ-د

يّتقسـّكمبدأّعاـّإلىّأسبابّعامة،ّكالتيّّدةّقانكنا،ّكالتّ رؽّالمحدّ فمثبلّإذاّانقضىّالعقدّاألصميّبالطّ 

بالفسخّّنتياءاالةّأكّ،ّأكّبانتياءّالمدّ ّةالمعتادّبتنفيذّعقدّالمقاكلّنتياءاالمىّعمىّكجوّالخصكصّفيّتتجّ 
ؿّربّالعمؿّمفّالمقاكلةّؿّفيّإمكانيةّتحمّ تتمثّ إن ياّ،ّفلبلنتياءةّاّاألسبابّالخاصّ أمّ ّالتنفيذ.ّباستحالةأكّ
ّكعميوتيجةّبينيما.ّذلؾّلكحدةّالنّ ينقضيّتمقائياّمعوّّكيةّالمقاكلةّالفرعّفإفّ ،رادتوّالمنفردةّأكّبمكتّالمقاكؿإب

ّيعدّ  ّإذ ّانقضاءّالمقاكلةّاألصميةّيجبّعمىّالمقاكؿّالفرعيّأفّيترؾّمكقعّالمشركعّ، ّفيّّفبمجرد بقاءه
ّ(.2العمؿ)ّالّإعذارّفيّمكاجيةّربّ ّماكفّعندئذّبدكفّسندّقانكنيّكاأل

 المقاولة الفرعية عقد قائم بذاتو:-اانيث

صميّةّلممقاكلةّالفرعيةّعفّالعقدّاألالتامّ ّاالستقبلليةمّيضفيّذلؾّكجكدّالمقاكؿّالفرعيّكالذّ كأساسّ
ّالطّ ّك ّك ّحيثّالمحؿ ّمف ّالعقديف ّارتباط ّالقانكنيةذلؾّرغـ ّأساليبّإبراـّّبيعة ّإلى ّإضافة ّعامة، بصكرة

                                                            
1-Bernard )Teyssie(,op cit,p11. 

ّ.10ابؽ،ّصّيّ،ّالمرجعّالسّ جمصطفىّعبدّالسيدّالجاّر-2
عاقدّمجددا،ّكّبصكرةّمباشرةّمعّالمقاكؿّالفرعيّذلؾّالّيمنعّربّالعمؿ)صاحبّالمشركع(ّمفّالتّ ّشارةّإلىّأفّ تجدرّاإل-

الس ابؽّالمرجعّمصطفىّالس يدّالجارجيّ،ّةّعفّاألكلى.ية،ّفيككفّبذلؾّإنشاءّمقاكلةّاألصميةّمستقمّ لتكممةّاألعماؿّالمتبقّ 
ّ.10ص
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ىّتتجمّ ّككّيجعموّعقداّقائماّبذاتو.ّاالستقبلليةذلؾّيضفيّعمىّالمقاكلةّالفرعيةّطابعّّالمقاكلةّالفرعية،ّفكؿّ 
ّكؿّكّمفّحيثّالمكضكع.بيفّالعقديفّمفّحيثّالشّ ّاالستقبلليةأبرزّمظاىرّ

 كل:مظاىر استقبللية من حيث الشّ -1

المقاكلةّالفرعيةّعفّالعقدّاألصمي،ّتجدّأساسياّمفّحيثّكيفيةّانعقادىا،ّكّكذلؾّّاستقبلليةفكرةّّإفّ 

طرؽّإلىّأساليبّإبراـّالمقاكلةّالفرعيةّبّعميناّالتّ مفّحيثّمضمكنياّرغـّكحدةّنطاؽّالعقديف.ّلذلؾّيتكجّ 
ّ:(1)مفّجية،ّكّكذاّإلىّمضمكفّالعقدّمفّجيةّأخرلّتبعاّلماّيمي

ّ:الفرعية أساليب إبرام المقاولة-أ

ّألنّ ّعمىّاعتبارّأفّ  ّكّنظرا ّعامة، ّالفرعيةّىيّإحدلّمظاىرّالمقاكلةّبصكرة ّمفّالعقكدّالمقاكلة يا

يّقدّتنعقدّقناّمسبقاّإلىّأبرزّاألساليبّالتّ ناّتطرّ خصصات.ّكّطالماّأنّ تّ ائعةّنظراّلتزايدّاألعماؿّكّالالشّ 

ّطبيؽّعمىّالمقاكلةّالفرعية.تمؾّاألساليبّصالحةّلمتّ ّيجةّفإفّ توّكّبالنّ بمكجبياّالمقاكلةّاألصمية،ّفإنّ 

دةّّجراءاتّكّشكمياتّمعقّ دكفّاتباعّإمياّعادةّبطريقةّبسيطةّّكإبراّالمقاكلةّالفرعيةّقدّيتّـ ّعميوّفإفّ ّك
فيّحاالتّأخرل،ّقدّيمتجيءّوّّككذاّالفرعي.غيرّأنّ راضيّبيفّالمقاكؿّاألصميّّكذلؾّبمجردّحصكؿّالتّ ّك

ّالمقاكؿّاألصميّأ ّإلىّطرؽّمعيّ حيانا ّّكّإلتماـنة ّلذلؾّفإفّ اإلبراـ. ّـ الطرؽّالتّ ّتبعا ّيت ّإبراـّّيّقد بمكجبيا

ّ(:2)اليمقاكلةّفرعيةّىيّكالتّ 

ّ:عاقد عن طريق الممارسةالتّ -1أ

ّيعرؼّبالتّ  ّّكعاقدّعفّطريؽّالتّ كىكّما ّمفّحيثّكجكدّبالشّ راضيّبيفّالطرفيف، ّسابقا ركطّالمذككرة
ركطّكماىيةّالمقاكلةّبصكرةّحقؽّمفّمطابقتيماّلبعضيماّالبعضّمفّحيثّالشّ ككذلؾّالتّ القبكؿ،ّيجابّّكاإل

ّعامة.

ّيككفّّ ّمفّجانبّالمقاكؿّاألصميّّكّاإليجابكقد ّمنوّمّيتقدّ الذّ صادرا ّالفرعيّطالبا ّإلىّالمقاكؿ ـ
ّعمى ّالمنصبة ّاألعماؿ ّبعض ّبإنجاز ّّكّالقياـ ّكالتشييد، ّالمخصّ البناء ّاألجر ّمقابؿ مقاكؿّلمّصذلؾ

ذلؾّبقبكؿّمفّطرؼّالمقاكلةّاألصمي،ّّكىّذلؾّظيحّبقوّالمقاكؿّالفرعيّبيذاّالعرضّكالفرعي.كماّقدّيس

                                                            
 .51،ّص2001تّعبدّالقادر،ّعقدّالمقاكلة،ّدارّاأللفي،ّعزّ -1

ّ.54،ّص2004فاركؽّعز تّمصطفى،ّالمقاكلةّمفّالباطف،ّدارّالن يضةّالعربيةّلمن شر،ّسنةّ-2
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ّ ّّكعمىّكؿّالمسائؿّالجكىّاؽفاالتبعد ّكتطابؽّاإليجابّكالقبكؿ، ّمرتّ بالنّ رية ّالفرعية ّالمقاكلة ّتنعقد بةّتيجة
ّ.(1)ثارىاّالقانكنيةآل

ّ:عاقد بالمناقصةالتّ -2أ

ّّكىذهّؽّتتحقّ ّك ّتنفيذّمشركعوّالتّ الطريقةّعفّطريؽّالمناقصة، ّالمقاكؿّاألصميّقصد ّيتقدـّبيا يّقد
يستيؿّذلؾّعفّطريؽّطرحوّلتمؾّالمناقصةّفيّكسائؿّاإلعبلـّمثبل،ّكيعرضّبذلؾّعمىّنجازه،ّّكالمزمعّإ

دكاّلؤلعماؿّالمرادّتنفيذىا.ّالمقاكليفّالفرعييف،ّتقديـّمختمؼّعركضيـّبخصكصّتمؾّالمشاريع،ّكّبأفّيميّ 
بّعمييـّتقديـّعرضّمقبكؿّكّمطابؽّفرّبالمشركع،ّيتكجّ ىّيسعىّكؿّمقاكؿّمفّالمتنافسيفّإلىّالظّ حتّ ّك

ّركطّكّالمكاصفاتّالمكضكعةّمفّطرؼّمقترحّالمناقصةّ)أمّالمقاكؿّاألصمي(.لكؿّالشّ 

ّتتضمّ ّ ّأف ّالمناقصة ّفي ّكافةكيشترط ّمف ّلممشركع ّدقيقا ّكصفا ّالنّ ّف يةّّكالفنّ ّاالقتصاديةكاحي
ّّك ّالمعمكماتّالضّ ّكؿّ كالقانكنية، ّك ّلممترشّ التفاصيؿ ّحتّ ركرية ّعطاءاتّكاضحةّيتمكّ ىّحيف، ّتقديـ ّمف نكا
المناقصةّقدّتككفّعمنيةّأكّسريةّعفّطريؽّأظرفة،ّكّتتبعّنفسّاألحكاـّّتجدرّاإلشارةّإلىّأفّ كمبلئمة.ّّك

ّالتّ  ّكجكد ّالبخصكصّحالة ّلربّالعمؿ)المقاكؿّاألصمي()حفظاتّمفّعدميا 2ممنكحة
ّأمّ  ّعفّمسألةّ(. ا

خيرّىذاّاألّشييد،ّّفإفّ عّالبناءّكّالتّ المقاكؿّالفرعيّمفّطرؼّاألصميّكّخصكصاّفيّقطاّاختياركيفيةّ
عاقدّىّيتسنىّلوّالتّ ،ّكّذلؾّحتّ االحترازيةبعدّاتخاذهّلجممةّمفّاإلجراءاتّّالّيمجأّإلىّالمقاكلةّالفرعية،ّإالّ 
ّ.بانجازّمشاريعّالتشييدّكّالبناءمعّمقاكؿّفرعيّمناسبّلمقياـّ

نّ كفّبصفةّعشؤائيةّ،ّّكاختيارّىذاّاألخيرّالّيكّبذلؾّفإفّ ّك عّبوّالمقاكؿّالفرعيّماّبناءاّعمىّماّيتمتّ ا 
ّالتخصّ مفّخبرةّفنيةّكّ مكاناتّماديةّكبشريةّكباألخصّعنصرا ّلذلؾ.ّّك(3ىيؿ)أصّكالتّ مينية،ّكا  ّتجسيدا

ّالمقاكؿّاألصميّيق خصص،ّزمةّإلثباتّتمؾّالخبرةّكالتّ تقديـّالمقاكؿّالفرعيّلبعضّالكثائؽّالبلّ ّباشتراطـك

جارمّلممقاكؿّالفرعي،ّأكّنسخةّمفّبطاقةّالحرفي،ّكّكذاّمستخرجّكضعيتوّتجاهّجؿّالتّ منياّنسخةّمفّالسّ 

ّمافّاالجتماعي.ّرائبّككذاّالضّ الضّ 

                                                            

فّيمتجئافّإلىّىذاّالطريؽّإلبراـّالعقد،ّىكّكجكدّتعامبلتّسابقةّفيماّبينيما،ّأكّرغبةّارفيّتجعؿّالطّ مفّاألسبابّالتّ ّّ-1
صّفيّاألعماؿّالمسندةّإليوّأكّحفاظاّعمىّكّخبرةّالمقاكؿّالفرعيّفيّالتخصّ ّالختيارنفيذّأكّنظراّرعةّفيّالتّ منيماّفيّالسّ 

ّ.52،ّصالمرجعّالس ابؽتّعبدّالقادر،ّسريةّالمشركع.ّعزّ 
ّكّماّيمييا.67ّكؿّالعربية،ّصّحيـّعنبر،ّعقدّالمقاكلة،ّدراسةّمقارنةّبيفّتشريعاتّالدّ محمدّعبدّالرّ ّ-2
ّ.53،ّصالمرجعّالس ابؽتّعبدّالقادر،ّعزّ -3
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العامميفّميفّّكاتّكّقائمةّاألشخاصّالمؤىّ التّكّالمعدّ ألمبلكوّالمنقكلةّكّاآلّؿإضافةّإلىّجردّمفصّ 

ىّىذهّتسمّ ّكّرّأكّعطؿّفيّاإلنجازتأخّ ّنزاعّمستقبميّمفّشأنوّإلحاؽّأمّ ّ،ّتفادياّألمّ صاتيـلديوّكّتخصّ 
ّـ التّ سمى،ّّكىناؾّطريقةّالمقاكؿّالمّ ّإضافةّإلىّذلؾ(.1ريقةّبطريقةّاختيارّالمقاكؿّاألصميّلمفرعي)الطّ  ّيّتت

دّمقاكالّفرعياّيمتجيءّإليوّمّبمكجبوّيحدّ مفّخبلؿّإدراجّبندّفيّالعقدّاألصميّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّكالذّ 
ّعـّأثناءّالتنفيذّكاإلنجاز.الدّ ّإلىّاحتياجوالمقاكؿّاألصمي،ّفيّحالةّ

الخبلفاتّزاعاتّّكالنّ ؼّمنياّتفادمّد،ّكّالينجمكساكسكنيظاـّاالفيّالنّ ّاالستعماؿريقةّكثيرةّىذهّالطّ ّك

ؽّإلىّوّيبلحظّأفّؽ.ـ.جّلـّيتطرّ أنّ ّالمقاكؿّاألصميّبشأفّذلؾ.إالّ قدّتنشاّمستقببلّبيفّربّالعمؿّّكّيالتّ 

ّممّ  ّالحالة، ّمفّحيثّالتّ ىذه ّيعنيّاستبعادىا ّتؤدمّا ّالمقاكؿّاألصميّممّ إطبيؽّلككنيا ّيضفيّلىّتقييد ا
ّالمقاكؿّالفرعي.ّتياراخعافّفيّالعقدّتاركاّالحريةّلوّفيّذبعضّاإل

ّ:مضمون عقد المقاولة الفرعية-ب

 بشرعيةّكصحة المساس إلى ميؤدّ  أف يمكف بعضيا تخمؼ ك العقكد، كافة في األساسية البنكد تدرجّّّّّّّّ
 ىك كّثانية. مفّناحية إثباتيا ك ناحية، مف الطرفيف التزامات ك حقكؽ تحديد ك ضبط في ألىميتيا نظرا ّالعقد
 مف المقاكالت عقكد فيّجميع إدراجيا اعتبار ك عمييا التركيز إلى شريعاتالتّ  مف بالعديد لأدّ  مالذّ  األمر

 تمخيصيا يمكف وأنّ  إالّ  أخر، إلى عقد مف دعدّ تت ك البنكد ىذه تختمؼ كّ.العمؿ نكع كاف ميما اإللزامية المسائؿ
ّ:(2)يمي فيما

ّ:لممقاولة الفرعية ساسيةاأل ّشروطال-1ب

ّإلى ّىناؾّبعضّالشّ ّإضافة ّسبب، ّك ّمحؿ ّتراضيّك ّمف ّالعامة ّالعقد ّككاجبةّأركاف ركطّأساسية

مّإلىّبّغيابياّفيّالمساسّبصحةّكّشرعيةّالعقد،ّككنياّتؤدّ يّيتسبّ اإلدراجّفيّالمقاكلةّالفرعية،ّكّالتّ 
طّفيماّرّكؿّىذهّالشّ الطرفيفّمفّجية،ّكّإثباتياّمفّجيةّأخرل.ّكّتتمثّ ّالتزاماتضبطّكّتحديدّحقكؽّكّ

ّ:يمي

ّ

ّ

                                                            

الحديثّ،ّالمكتبّالجامعي2004ّّةّ،ّطبعةّالمقاكلة،ّكّاإللتزاـّبالمرافؽّالعامّ ّ-ركةالشّ ّ-غيرةأنكرّطمبة،ّالعقكدّالصّ ّ-1
ّ.287ص

ّ.288.ّصالس ابؽأنكرّطمبةّ،ّالمرجعّّ-2
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 - ّطرافة األىوي:ّ

نافياّلمجيالةّمفّحيثّّبّتحديدّىكيتيماّتحديداوّيتكجّ سكاءّكاناّشخصافّطبيعيافّأكّمعنكياف،ّفإنّ 
خصّالمعنكم،ّسبةّلمشّ بالنّ ّاالجتماعيكذاّالمقرّفاقيّّكؿّالقانكنيّأكّاإلتّ الممثّ ،ّّكالعنكافلقابّّكاألاألسماءّّك

ّ.(1رفافّفائدةّمفّإدراجيا)يّيرلّالطّ إلىّغيرّذلؾّمفّالبياناتّالتّ ّجارم،ّكجؿّالتّ رقـّقيدهّفيّالسّ ّك

 -مضمون العقد:ّ

ّال ّالمنكطّبو ّّكإمّاإلنجاز ّتنفيذه، ّكمكاف ّككيفية ّالفرعيّكطبيعتو ّالذمّمقاكؿ ّذلؾّاألجر فيّمقابؿ
لىريداتّكاآلالتّكأجكرّالعماؿ،ّّكّكالتّ ّنجازّكتكاليؼّاإلكقيمةّاألعماؿّّكّيتقاضاهّنظيرّذلؾ، غيرّذلؾّّا 

ّالتّ  ّكاف ّالظركؼّسكاء ّحالة ّفي ّالمراجعة ّإمكانية ّمع ّالكحدة، ّأك ّاإلجماؿ ّأك ّأساسّالجزافي ّعمى قدير
ّرفيف.التزاماتّالطّ صكرةّعامةّماىيةّالعقدّمفّحقكؽّّكالطارئةّأكّبتضميفّالعقدّلبندّيقضيّبذلؾ،ّإمّب

ّالبلّ  ّالمدة ّيشتمؿّمضمكفّالعقدّعمىّكجكبّتحديد ّكّكيفيةّنجازّمزمةّلئلكما فّحيثّبدءّسريانيا

ّ(.2بياّمفّطرؼّالمقاكؿّالفرعي)ّدبةّعفّعدـّالتقيّ احتسابياّمعّتعييفّالجزاءاتّالمترتّ 

 األعمال قيمة-3أ: 
عفّ كمقابؿ الفرعي لممقاكؿ دفعو الكاجب ك رفيف،الطّ  بيف عميو فؽالمتّ  المبمغ البند ىذا في ديحدّ ّّّّّّّّ
 كّأجكر النقؿ كسائؿ ك المعدات ك اآلالت تكريد ك اإلنجاز تكاليؼ مف تستمزمو ما كؿ ك اةالمؤدّ  األعماؿ

 مبمغ قابمية البند ىذا فيتضمّ  كماّ.الكحدة أساس عمى أك إجماليا أك جزافيا رايتقد رامقدّ  ذلؾ غير إلى العماؿ،ّك
ّبتقديـ تتـ يالتّ  ك دفعو طريقة ك عدميا، مف لممراجعة العقد  قبؿ الفرعي، لممقاكؿ كتسبيؽ منو جزء غالبا

ّاألخير يستردىا مصرفية كفالة مقابؿ العمؿ في شركعو 3ّ)اإلنجاز مراحؿ خبلؿ ىذا ّـ (.  دفعات لو تمنح ث
 نياية عند ك األعماؿ لبقية الحسف نفيذلمتّ  معينةّكضماف نسبة منيا تخصـ ك األعماؿ، تقدـ حسب شيرية

ّ.مافالضّ  الفرعيّمبمغ المقاكؿ يسترجع مفّطرؼّالمقاكؿّاألصمي،ّمقبكلة تسمميا بعدّك األشغاؿ

 - ّاإلنجاز: ةمد 
 بالعقد يدرج ماّفعادةّ.احتسابيا كيفية ك سريانيا بداية ك العمؿ إنجاز ةمدّ  فاالطرف ديحدّ  أف ركرمالضّ  مفّّ
 ليذه الفرعي المقاكؿ عندّتجاكز مالية غرامة تكقيع في الحؽ العمؿ رب باعتباره األصمي لممقاكؿ يعطي بند

                                                            

ّ.58ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّ،فاركؽّعز تّمصطفىّ-1
2-nerét, le sous-contrat, op-cit.P44. 
3 - Nerét, le sous-contrat .op-cit.P45 
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 قبؿ األعماؿ الفرعي أنجزّالمقاكؿ إذا اأمّ  لؤلعماؿ. اإلجمالية القيمة مف مئكية نسبة شكؿ في دتحدّ  دةالمّ 

ّ.(1رّلؤلعماؿ)المبكّ  االنتياء عف مكافأة منحو عمى اؽاالتف جاز دّ،الميعادّالمحدّ 

 - الطرفين: التزامات 
 ةجكىرّالعمميّ  باعتبارىا منيما، كاحد كؿّ  التزامات الطرفيف بمقتضاىا ديحدّ  بنكد ةعدّ  بالعقد صيخصّ ّّّّّّّ
 مف يمـز جميعّما بإحضار الفرعي المقاكؿ دتعيّ  مثبل منيا بيا. إخبلؿ عند جزاءات مف بيترتّ  ما ك العقدية
 ك ظـلمنّ  احتراموكّ ، فميكالمؤىّ  األكفاء العماؿ مف الكافي لمعدد استخدامو العمؿ،ّك إلنجاز كّأدكات كسائؿ

ّبلمة.السّ  ك إجراءاتّاألمف ك كالممتمكات األشخاص ك اؿالعمّ  تأميف بخصكص بيا المعمكؿ كائحالمّ 
 أك العقد ؿعفّمحّ  نازؿبالتّ  لو يسمح أك شخصيا عميو اإلشراؼ ك العمؿ بتنفيذ الفرعي المقاكؿ يمـز قد ك
 الجزاء كيحددّعندئذ ذلؾ، مف يمنع قد أك مبنية كيفيات ك شركط ضمف الباطف مف المقاكلة إلى جكءالمّ 

 .(2المخالفة) ىذه عمى بالمترتّ 
ّ:)الثّانوية(كميميةالتّ  ّشروطال-2ب

ّكّالتّ يجكزّلمطّ  ّتكميمية، ّكّتتمثّ يّقدّالّيؤثّ رفيفّإدراجّبنكد ّالعقد، ّعفّصحة عمىّكجوّّؿرّتخمفيا

ّحديدّفيماّيمي:التّ 

 -العقد مستندات: 
 ىك ما بوّ،ّمثؿ لتمحؽ الكثائؽ مف مجمكعة المكتكب، الفرعية المقاكلة عقد إلى رفيفالطّ  يضيؼ ما كثيراّّّّّّ
 المقاكؿ زمة،ّلتمكيفكالبلّ  مستكاىا ك األعماؿ لمجاؿ دةالمحدّ  يةالفنّ  كالمستندات الكبرلّ، المقاكالت في الحاؿ
 دفعيا الكاجب كّاألجرة باألعماؿ، فصيميةالتّ  كالمقايسة صميميةالتّ  طاتالمخطّ  مثؿ نفيذالتّ  عممية في الفرعي
 ك األعماؿ لتنفيذ منيةلممراحؿّالزّ  دالمحدّ  الزمني البرنامج ك فيو، المستخدمة المكاد أسعار ك عمؿ كؿّ  عف

 يتفؽ يالتّ  المستندات ذلؾّمف غير إلىّ .ّكمرحمة لكؿّ  زمةالبلّ  اتالمعدّ  ك المكاد ك العاممة اليد نكع ك حجـ،
 لبعضيا ةمتممّ  ك العقد مف أيتجزّ  ال جزء المستندات ىذه كتعتبرّ.البند ىذا تحت إدراجيا عمى فارفالطّ 

ّ(.3)بو الكاردة البيانات بيف تعارض حالة في األكلكية لو تككف منيا ةأيّ  تحديد رفيفيفكتّالطّ  ال ليذا البعض،
 -العقد: لغة 

ّك كتابة في المعتمدة غةالمّ  يتناكؿ بند إدراج ضركرة رفافالطّ  يرل قد كّ تفسيره ك تنفيذه العقد،
 يةالعقدّالحجّ  لمغة تككف أف شريطة مغايرة، لغة استعماؿ رفيفالطّ  ألحد جازةإ مع بو، قةالمتعمّ  المراسبلت

 .عارضالتّ  أك االختبلؼ عند
                                                            

ّ.45ابؽ،ّصالمرجعّالسّ  الجارجي، السيد عبد مصطفى- 1
2 -Néret, op-cit, p45. 

ّ.46ابؽ،ّصالمرجعّالسّ  الجارجيّ، يدالسّ  عبد مصطفىّ- 3
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 -:تبميغ اإلخطارات 

ّالتّ  ّلشفافية ّفإنّ ضمانا ّصرامتو، ّك ّبينيما ّيتّـ عامؿ ّالتّ ّو ّأف ّعمى ّالعقد ّفي ّجميعّنصيص تككف
وّإلىّالمعنيّبأفّتكجّ دقيؽ،ّّكتكبةّبمغةّمعينةّكبالتّ قةّبالعقدّأكّمبلحقوّمكاإلخطاراتّكّالمراسبلتّالمتعمّ 

ّ(.1)المشركعّككؿّكّرمّلمعقدعّالسّ بارفافّعمىّاإلبقاءّعمىّالطّ فؽّالطّ باألمرّشخصياّخصكصاّإذاّاتّ 

 -تسوية الخبلفات:ّ

ّـ  ريؽّرفيف،ّكإختيارّالطّ إدراجّبندّيقضيّبكيفيةّتسكيةّالخبلفاتّكّالمرتقبّحدكثياّبيفّالطّ ّحيثّيت

م،ّأكّالكدّ ّرّالحؿّ حكيـّفيّحالةّتعذّ أكّمفّخبلؿّعرضياّعمىّالتّ ّزاعاتّالمرتقبّنشكءىاالنّ ّمّلفض ّالكدّ 
لن زاعّعمىّجيةّقضائيةّمفّخبلؿّاالت فاؽّعمىّعرضّاّقاضيّكأخرّمرحمةّأكّكسيمةّلذلؾجكءّإلىّالتّ بالمّ 

ّيت فؽّالط رفافّعمىّتحديدىا.

 :احية الموضوعيةمن النّ  من الباطنالمقاولة  استقبلليةدالئل -2

ّتتمثّ  ّالدالّ حيث ّىذه ّالطّ ؿ ّفي ّالتّ ئؿ ّالخاصة،ك ّالمقاكلةبيعة ّتجعؿ ّالباطفّي ّباقيّمتميّ ّمف ّعف زة
ّاألصميةّكّ-العقكد ّالخصكصّالمقاكلة ّكجو ّالعاـ.فبلّّالسيما-عمى ّلمقانكف ّخاضعا ّاألخير ّىذا ّكاف إذا

ّ:(2الئؿّفيماّيمي)ؿّىذهّالدّ يمكفّتصكرّمقاكلةّفرعيةّخاضعةّلمقانكفّالخاص.ّكّتتمثّ 

 :من الباطنشروط إبرام المقاولة -أ

ةّبيا،ّسكاءّظريةّالعامةّالخاصّ وّيخضعّألحكاـّالنّ طالماّأفّالمقاكلةّالفرعيةّعقدّكسائرّالعقكد،ّفإنّ 
ّـ ّكّ،نفيذأكّالتّ ّاالنعقادمفّحيثّ كؿّماّسبؽّّبب.معّاإلشارةّإلىّأفّ السّ راضيّكالمحؿّّكيشترطّفيياّالتّ ّمفّث

ّ ّالعامة ّاألركاف ّبخصكص ّعنو ّاألصميةّءإلنشاالحديث ّكالقبكؿّّالمقاكلة ّاإليجاب ّتكافر ّحيث مف
ّسابقا، ّالمذككرة ّالش ركط ّبمجمؿ ّالمحؿ ّتكف ر ّإلى ّإضافة ّالمقاكلةّّكتطابقيما، ّعمى ّأيضا ّتطبيقو يصمح

ّلمتّ -الفرعية ّمفّحّ-كرارتفاديا ّأيضا ّّكينطبؽّعمييا ّانعقادىا ّّكشركطّصحّ يثّشركط ّمفّتيا، ّمحميا كذا
ّربّالعمؿ)المقاحيثّاإلنجازّالمكمؼّبوّالمقاكؿّالفرعي،ّكاأل كؿّاألصمي(ّبدفعوّلوّنظيرّجرّالذمّيمتـز

ّركناّإلثباتياّفقط.ّّيّتعدّ التّ كميةّّككدهّكمشركعيتو،ّككذاّالشّ ببّمفّحيثّكجكذاّالسّ ذلؾ،ّّك

                                                            
ّ.291ابؽ،ّص،المرجعّالسّ ّعز تّعبدّالقادر-1
ّ.126.ّص2002عاقدّمفّالباطفّ،ّدارّالنيضةّالعربيةّ،ّالقاىرةّ،ّحسفّحسيفّالبراكمّ،ّالتّ ّ-2
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ّأنّ  ّالبدّ غير ّالتّ ّو ّحيثمف ّمف ّالفرعية ّالمقاكلة ّطبيعة ّدراسة ّإلى ّالقانكفّّطرؽ ّألحكاـ خضكعيا
ّ.(1)ةّعمىّالمقاكلةّالفرعيةخاصّ فةّالىكّماّيضفيّالصّ الخاص،ّّك

ّ:المقاولة الفرعية عقد خاّص -ب

الحاالتّ بعض في لكف تجاريةّمفّحيثّكصفيا، أك مدنية ياأنّ  إما الخاص القانكف إطار في العقكد قدّتككف

ّ،انيرؼّالثّ لمطّ  بالنسبة المدني العمؿ طبيعة ك لطرؼ، سبةبالنّ  جارمالتّ  العمؿ طبيعة الكاحد العمؿ في ريتكفّ 
ّالعمؿ عندئذ عميو فيطمؽ اآلخر، الطرؼ اتجاه مدنيا ك طرؼ اتجاه تجاريا عمبل بذلؾ فيككف  اسـ

 وّعقدبأنّ  أحيانا ك مدني عقد وبأنّ  أحيانا فيكصؼ اإلطار، ىذا عف الفرعية المقاكلة عقد يخرج ال ك.(2المختمط)
ّّ.مختمط عقد وبأنّ  أخرل فيّأحياف ك تجارم،

 عقديفّمف كبل فيككفاألصميّ المقاكلة عقد مع تشابيو أمكف كرالصّ  ىذه إحدل عمى كاف متى كّّّّّّّ
 المقاكلة عقد يككف كأف لآلخر، مغايرا كصفا منيما كاحد كؿ يأخذ أف يحدث قد لكفّ.تجارية أك مدنية طبيعة

سكاءّ بو خاصة بأحكاـ عقد كؿ مختمطّ،ّفيستقؿ عقدا الفرعية المقاكلة عقد يككف بينما تجاريا األصميةّعقدا
بل،ّكّىكّماّقدّيثيرّإشكاالتّمث كاالختصاص كميةالشّ  القكاعد أك تحكمو يالتّ  المكضكعية القكاعد حيث مف
ّّعدة ّالمتّ ك ّمنيا ّالسيما ّالقانكفّالكاجبّالتّ ّباالختصاصعمقة ّأك ّالنزاعات، ّفمذلؾّالقضائيّفيّحالة طبيؽ.

ّتبعاّلماّيمي:ؽّإلىّدراسةّكؿّحالةّعمىّحدلّكّذلؾّنتطرّ 

 :من الباطنلممقاولة  المدني ّطابعال-1ب  
 العاـ األصؿ كّىك ،ؽ.ـ.جّفي الكاردة القكاعد تحكمو مدني عقد وبأنّ  الفرعية المقاكلة عقد يكصؼ قدّّّّّّّّّ

 الكصؼ ىذا ؽيتحقّ  كّ.المعامبلت جميع عمى طبيؽالتّ  كاجبة ةالعامّ  الشريعة ىكّاألخير ىذا أف اعتبار عمى
 جارمالتّ  القانكف يعتبره بعمؿ يقكما كّلـ بتاجريف، ليس الفرعي المقاكؿ ك األصمي المقاكؿ مف كؿ يككف عندما
ّ.ةالحرّ  أعماؿّالميف مف عمؿ العقد مكضكع يككف كأف التجار، أعماؿ مف

 مدينو بإعذار القضاءإلىّ لجكءه قبؿ ك الدائف يقـك أف مدنيا، عقدا الفرعية المقاكلة عقد اعتبار عمى بيترتّ  ك
 التزامو تنفيذ عف المديف مجردّتأخر أفّ  ىي المدني القانكف في العامة القاعدة ألفّ  التزامو تنفيذ في تأخره عند
 ىذا تمديد قبكلو عمى قرينة األجؿ،ّىي حمكؿ عند وبحقّ  ائفالدّ  مطالبة عدـ أفّ  كماّمقصرا العتباره يكفي ال

بتكجيوّ ذلؾ ك و،حقّ  استفاء في رغبتو عف جديد مف ريعبّ  أف عميو بجّ تّكي القرينة ىذه ديفنّ  ىكّحتّ  األجؿ،

                                                            
1
-Néret, op-cit, p45. 

ّ.47،ّص ابؽصالح،ّالمرجعّالسّ  زراكم فرحةّ- 2
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ّاإل بقي فإفّ ّ(.1لمدينو) عذراإ أماـّ دعكل كّإقامة المدني القضاء إلى جكءالمّ  لو حؽ نتيجة بدكف عذارىذا
ّّّّّّّّ(.2ؽ.إ.ـ.إ)ّمف 37 ةلممادّ  كفقا عميو عىالمدّ  أم المديف مكطف دائرةّاختصاصيا في يقع يالتّ  المحكمة

 جاري لممقاولة الفرعية:التّ  ّطابعال-2ب
ّاألعماؿّالتجاريةّبصكرةّعامة: مف نكعيف كجكد ؽ.ت.ج، أحكاـ مف يظير

 - ّالموضوعية: جاريةالتّ  األعمال -األول وعالن 

 لخصائصيا أك ةالخاصّ  لطبيعتيا ظربالنّ  الكصؼاّتصبغّبيذ األعماؿ فيذه .بذاتيا تجارية أعماؿ تضّـ  ك 
 الحفر أك لمبناء بمقاكلة ؽّاألمرؽ.ت.ج،ّكماّلكّتعمّ ّ مف02ّالمادة بعضيا تعددّ  كقد لغرضيا، أك الجكىرية

 كذلؾ تشمؿ البحرية.ّكما لممبلحة السفف بيع أكّإعادة بيع أك شراء أك صنع مقاكلة ك األرض، مييدالتّ  أك
 ككاالت لعمؿ سبةبالنّ  ىكّالحاؿ ما مثؿ بيا، القائـ صفة عف النظر بغض ،ّك شكمو بحسب جاريةالتّ  األعماؿ

ّ(.3األعماؿ) مكاتب ك

 - ّبعية:بالتّ  جاريةالتّ  األعمال - الثاني وعالن 

 لحاجات أك تجارية بممارسة ؽيتعمّ  كّألمر تاجر بو ماّقاـ إذا تجارم، وبأنّ  ما عمؿ يكصؼ حيثّّّّّّّّّ
 عمى ك جارمالتّ  العمؿ عمى خاصة أحكاـ تطبيؽ أفّ  (4)الفقو يرل العنصريف.ّك ليذيف تابعة متجرهّفتككف

 ائفلمدّ  حماية ك لبلئتماف، تدعيـ فيو جارالتّ  غير كّعمى المدني العمؿ تسرمّعمى يالتّ  تمؾ جار،ّغيرالتّ 
ّإنجاز. سرعة ك التجارية لممعامبلت تبسيط جيةّكأخرل مف ضمانات كمنحو

ّفطالّّّّّّّّ ّيتعمّ لذلؾ ّاألمر ّأف ّما ّفرعيةؽ ّتتّ فإنّ ّبمقاكلة ّحتما ّالتّ يا ّبالطبيعة ّبنظريةّصؼ ّإعماال جارية،

 لقكاعد مبدئيا خضكعو تجاريا عقدا الفرعية المقاكلة عقد اعتبار نتائج مف كّجاريةّالمكضكعية.األعماؿّالتّ 
 أعراؼ ك المدني القانكف إلى جكعالرّ  كجب معينة مسألة حكـ عف األخير ىذا سكت فإف جارم،التّ  القانكف
ّـ ّالتاجر. صفة التجارم العمؿ محترؼ خصالشّ  كذلؾّاكتسابّكّالمينة ّث ّمف ّك ّفإنّ ّ ّيخضع ّلبللتزاماتو

                                                            
ّ.127ابؽّصعاقدّمفّالباطف،ّالمرجعّالسّ حسفّحسيفّالبراكمّ،ّالتّ ّ- 1
.ّكّالذمّدخؿ2008ّّ،ّسنة21ّّّ،ّعفّؽ.إ.ـ.إّ،ّجّر،ّكّالمتضمّ 2008فبراير25ّّالمؤرخّفي09ّّ-08القانكفّرقـ- 2

ّ..2009أفريؿ25ّّنفيذّفيّحيزّالتّ 
ّ.43،ّص1992 طبعة كالتاجر،ّد.ـ.ج التجارية األعماؿ الجزائرم، التجارم القانكف حمك،ال أبك حمك - 3
ّ.44،ّصالمرجعّالس ابؽ حمك،ال أبك حمك ّ- 4
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 بديف المدينيف اعتبار عمى جارمالتّ  العرؼ جرل قد جارّبصكرةّعامة.ّكبياّالتّ ّّيّيمتـزمةّقانكنا،ّكّالتّ المنظّ 
ّ.كامبل المشترؾ يفبالدّ  منيـ كاحد أمّ  مطالبة مف فيتمكّ  ىحتّ  ائفجكىرمّلمدّ  ضماف ىك متضامنيف، تجارم

المشرعّّاإلقميمي،ّإذّأفّ ّاالختصاصزّبيفّاّنميّ الجياتّالقضائية،ّفإننّ ّاختصاصاّبخصكصّمسألةّأمّ ّّّّّّّ
ؿّيّتتمثّ جارية،ّكّالتّ زاعاتّالتّ ةّإقميمياّبخصكصّالنّ لتحديدّالمحكمةّالمختصّ ّاعيابإتمنحّثبلثةّمعاييرّيمكفّ

ّإلىّ ّإضافة ّالكفاء، ّمكاف ّأك ّالعقد ّإبراـ ّالذّ ّاالختصاصفيّمكاف ّالمّيتمثّ األصميّك ّفيّمكطف عىّدّ مؿ
ّّ(.1عميو)

 سكاء ازعاتالنّ  كؿّ  في بالفصؿ تختص ّ قاضيلمتّ  درجة أكؿ ىي كعي،ّفالمحكمةالنّ ّاالختصاصبّكفيماّيتعم ؽ
 القسـّالعقارم ك التجارم القسـ ك المدني كالقسـ أقساـ أك فركع داخميا كجد إف ك ىحتّ  تجارية، أك كانتّمدنية

ّـ  ماإنّ  ك ،مستقؿّ  كياف ليا ليس األقساـ فيذه ّ(.2ّالقضاة) بيف العمؿ تقسيـ باب مف إنشائيا ت

 نفسو تمقاء يقضيّمف أف لو يجكز فبل تجارية، دعكل المدني القاضي عمى عرضت فإف األساس ىذا عمى ك
 جارمالتّ  القسـ القضيةّأماـ إحالة بيف الخيار لمقاضي أفّ  عمى العمؿ جرل ماإنّ  ك النكعي، االختصاص بعدـ
 ليا قضائية جيات لمحاكـّىياّأفّ  اعتبار عمى صحيحا حكمو يككف ك فييا، الفصؿ كّإما المحكمة لنفس
ّ(.3تسجيؿّ) رسـك باقي بدفع المدعي إلزاـ مع ة،العامّ  الكالية

 المختمط لممقاولة الفرعية: ّطابعال-ج
 مف جارمالعمؿّالتّ  طبيعة فيو رتتكفّ  عندما ذلؾ ؽيتحقّ  ك مختمطا، طابعا الفرعية المقاكلة لعقد يككف قدّّّّّّّ
 ك األصمي سبةّلممقاكؿبالنّ  تجاريا عقدا فيككف اآلخر، الطرؼ جانب مف المدني العمؿ طبيعة ك طرؼ جانب
 كذا ك القضائي باالختصاص قةالمتعمّ  تمؾ ياأىمّ  إشكاالت الحالة ىذه كتثيرّ.الفرعي لممقاكؿ سبةبالنّ  مدنيا
ّّ.اإلثبات قكاعد

 المختمط، المقاكلةّالفرعية عقدب ؽالمتعمّ  زاعالنّ  في بالفصؿ ةالمختصّ  القضائية الجية معرفة بداية الميّـ  فمف
 يقتضي زاعالنّ  ىذا في بالفصؿ المختص القسـ تحديد الكحدةّ.ّك عمى قائـ الجزائرم القضائي ظاـالنّ  أفّ  بالرغـ

                                                            
عبدّالر حمافّبربارة،ّشرحّقانكفّاإلجراءاتّالمدنيةّّالؼّالذكر.مفّؽ.إ.ـ.إّالسّ 38ّ-37ددّالمادتافّأنظرّفيّىذاّالصّ ّ- 1

ّ.34،ّص2010كّاإلداريةّالجزائرم،ّدارّاليكمة،ّطبعةّسنةّ
ّمفّؽ.إ.ـ.إ.32ّراجعّالمادةّ- 2
ّالقضائيةّإجباريةّأثناءّالرّ ّذلؾّألفّ ّ- 3 ماّلـّينصّالقانكفّعمىّخبلؼّذلؾ،ّكماّلكّتعم ؽّّأماـّالمحاكـّ،ّاالختصاـسـك

ّخاصةّبو،ّكّتختمؼّىذهّّكّلكؿّ ّاألمرّبالد كلةّكّأحدلّجماعاتياّالمحميةّأكّالمؤسساتّأكّاإلداراتّالعمكمية. قسـّرسـك
ّمفّقسـّإلىّالرّ  ّ.123بربارة،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّعبدّالر حمافخر.ّآسـك
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 ىعلممدّ  بالنسبة تجاريا العمؿ كاف فإف القضية، في عميو عيلممدّ  العمؿّبالنسبة طبيعة االعتبار بعيف األخذ
ّفمممد عيّعميو  عىلممدّ  سبةبالنّ  مدنيا العمؿ كاف إذا اأمّ  جارم،التّ  القسـّك المدني بيفّالقسـ الخيار حؽ ،
ّ.(1المدني) القسـ أماـ دعكاه سكلّرفع يعلممدّ  يجكز فبل عميو،

 ك الفرعي، بالنسبةّلممقاكؿ مدنيا ك األصمي لممقاكؿ سبةبالنّ  تجاريا عقدا الفرعية المقاكلة عقد أفّ  فرضنا فمكّ
 القسـ أماـ دعكاه رفع بيف راؿّمخيّ األكّ  كاف األصمي، لممقاكؿ الفرعي المقاكؿ مقاضاة استكجب بينيما نزاع ثار

ّأماالتّ  القسـ أك المدني  القسـ عمى بعرضيا ممزما كاف األصمي، المقاكؿ ىك عكلالدّ  رافع كاف إذا جارم.
ّلممحكمةالتّ  المدني ّبخصكصّإّ.ةالمختصّ  ابع ّاألأما ّالطّ ثبات ّذات ّفتحكموعماؿ ّالمختمط،  قاعدتاف ابع

ّ.المدنية المسائؿ في دمقيّ  ك جاريةالتّ  المعامبلت في حرّ  فيك أساسيتاف

 بقكاعدّاإلثبات قيدالتّ  جانبو مف تجاريا العمؿ يعتبر مالذّ  رؼالطّ  فعمى المختمطة، لؤلعماؿ سبةبالنّ  لكفّّّّّّّ
 طرؽ بكافة إثباتّادعاءاتو لو، بالنسبة مدنيا العمؿ يعتبر مالذّ  رؼلمطّ  يجكز حيف في،ّؽ.ـ.ج في الكاردة
 لـ ما زاع،النّ  أمامو القسـّالمطركح عف ظرالنّ  بغض ّ ىذا ك القرائف، ك ةي نالب فييا بما تجاريا المقبكلة اإلثبات
ّ.(2)العاـ ظاـمفّالنّ  ليست اإلثبات قكاعد أفّ  اعتبار عمى ذلؾ خبلؼ عمى فاؽاتّ  يكجد

بالمسؤولية  عمى العقد األصمي وعبلقتيا من الباطنتأثير المقاولة  مدى-انيالمطمب الثّ 
 العشرية:

 
المقاكلةّالفرعيةّتنشئّمركزاّجديداّبالنسبةّلممقاكؿّالفرعي،ّكّذلؾّمفّخبلؿّالعبلقةّّذكرناّسابقاّبأفّ 

ّالثّ  ّّكبلثية ّالفرعي ّالمقاكؿ ّبيف ّّككالتّ ّألصمياالقائمة ّحقكؽ ّعنيا ّتنشأ ّمتبادلة،ي ّلتمؾّّكّالتزامات مشابية
ّفيّراالمطبّ ّااللتزامات ّالمقاكؿّاألصميّكربّالعمؿقة ّفيّالفصؿّعنّيّسيأتيّالحديثالتّ ّك-بطة ّالحقا يا

ّّك-الثاني ّّكك، ّالفرعي ّالمقاكؿ ّاألذلؾ ّالمقاكؿ ّبيف ّالعبلقة ّأخيرا ّثـ ّّكربّالعمؿ، ّفيذهّصمي ربّالعمؿ.
ّعاـ-األخيرةّ ّّكالّتتأثّ ّ-كّأفّكانتّكمبدأ ّ ّالفرعية، ّذلؾّفإفّ رّبالمقاكلة يّالتّ ّالمبادئىناؾّبعضّّرغـ

ّاألصم ّالمقاكؿ ّإعفاء ّكعدـ ّتحكميا، ّمف ّربّ ّالتزاماتوي ّّكّتجاه ّالمقاكلةّالعمؿ، ّتغيير ّأك ّتعديؿ عدـ
ّأكّبنكدىاّإضافةّإلىّبقاءّالمقاكؿّاألصميّمسؤكالّعفّالمقاكلةّالفرعيةّاألصمية،ّسكاءّمفّحيثّمحمّ  يا

                                                            
ّ.49ابؽ،ّصصالح،ّالمرجعّالسّ  زراكم فرحةّ- 1
 .47حمكّأبكّالحمك،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّ- 2
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طرؽّإليياّمفّخبلؿّتّ احيةّالعمميةّأكّالعممية،ّإرتئيناّالنظراّألىميةّذلؾّسكاءّمفّالنّ .ّك(1تجاهّربّالعمؿ)
ّؾّبمكجبّالفرعّاألكؿ.ذلالمطمبّّكّاىذ

ّأنّ  -كّإلىّجانبوّالميندس-عّلـّيترؾّالتزاـّمقاكؿّالبناءّاألصميالمشرّ ّمفّجيةّأخرل،ّفإفّ وّّككما
يّتسرمّعمىّكؿّعقكدّالمقاكالت،ّبؿّكضعّأحكاماّخاصةّليذاّالتّ مافّّكاضعاّلؤلحكاـّالعامةّفيّالضّ خ

ضامفّعفّمسؤكليتيماّبحيثّجعميماّمسؤكليفّبالتّ دّفيوّمفّمّشدّ الذّ (،ّّكمفّؽ.ـ.ج554ّمافّ)المادةالضّ 
ّالتّ سبلمةّالبناءّّك ّالنّ متانتوّمدةّعشرّسنكاتّتسرمّمفّيـك لكّكافّالخمؿّأكّىّّك،ّحتّ يائيّلممشركعسميـ

عمىّغرارّ–عّالجزائرمّقانكنيّّاستثنائيّأكجدهّالمشرّ ّالتزاـىكّاألرضّذاتياّ،ّّكالعيبّناجماّعفّعيبّفيّ

عّاليّالّيتكسّ بالتّ ياّحمايةّربّالعمؿّ،ّّكخاصةّأىمّ ّالعتباراتّ-(2ياّالت شريعّالفرنسي)كمنّشريعاتباقيّالتّ 
ّالّيقاسّعميو.فيوّّك

ّّكّلذلؾ ّالفرعي ّالتّ فالمقاكؿ ّفيّعممية ّتدخمو ّّكرغـ ّإالّ شييد ّبو ّالمنكطة ّالمياـ ّمفّخبلؿ ّأفّ ّالبناء،

ساؤؿّالتّ مّيدفعناّبالبحثّّكاألمرّالذّ ّىكّكماف،ّالقانكفّلـّيقحموّبشكؿّصريحّضمفّقائمةّالممتزميفّبالضّ 

ّلمضّ  ّّكمافّمفّجيةّ،ّككذعفّأسبابّعدـّإخضاعو ّمفّطرؼّالتّ لؾّعفّاألسانيد شريعّالحججّالمعتمدة
ّاني.ذلؾّفيّالفرعّالثّ المقارفّمفّكراءّالقياـّمفّذلؾّكالمعزلّمنوّّّكتشريعّالجزائرمّكّالّ 

 عمى العقد األصمي: من الباطنمدى تأثير المقاولة -لالفرع األوّ 

العبلقةّبيفّالمقاكؿّاألصميّكّربّالعمؿّيحكمياّالعقدّاألصمي،ّفميسّمفّشأفّإدخاؿّالمقاكؿّّإفّ 
ّممتزماّبياّّكّتجاهّربّالعمؿ،ّبؿّيظؿّ ّالتزاماتوالفرعيّفيّالعمميةّالعقدية،ّإعفاءّالمقاكؿّاألصميّمفّ كأف 
ّّكبالمقاكلةّالفرعية،ّكالمقاكلةّالفرعيةّغيرّمكجكدة.ّفبلّشأفّلربّالعمؿّ بّفيّالّترتّ كنياّالّتكتسبوّحقا

ّ(.3سبةّإليوّمفّالغير،ّنظراّلعدـّكجكدّرابطةّعقديةّبينيما)بالنّ ّياّ)المقاكلةّالفرعية(ّتعدّ ،ّألنّ التزاماتوّذمّ 

ّأيّ فبالتّ  ّتنشأ ّّكاليّال ّربّالعمؿ ّبيف ّمباشرة ّعبلقة ّيتّ ة ّك ّالفرعي. ّممّ المقاكؿ ّأفّ ضح ّسبؽ كجكدّّا
ّأفّيعدّ المق ّليسّمفّشأنو ّالفرعية، ّكّّااللتزاماتؿّمفّاكلة ّاألصمية، ّعمىّعاتؽّأطراؼّالمقاكلة الممقاة

ّ ّاألصمي ّاألصمية)المقاكؿ ّالعبلقة ّعاتؽ ّعمى ّخاصة ّالمقاكؿّّ-بصفة ّبقاء ّإلى ّإضافة ّالعمؿ(، رب

                                                            
ّ.124ابؽ،صشريع،ّالمرجعّالسّ غازمّخالدّأبكّعرابي،ّالمقاكلةّمفّالباطفّفيّضكءّأحكاـّالقضاءّكّالتّ -1

2
-Bernard (Teyssie), les groupes des contrats, op-cit,p 24 et suite . 

3-Néret,le sous-contrat,op-cit,p62. 
ّ.250ابؽ،ّصمحمدّعبدّالرحيـّعنبر،ّالمرجعّالسّ أنظرّأيضا،-
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مفّثـّيستخمصّّكّالتشييد.ممقاكؿّالفرعيّفيّأعماؿّالبناءّّكاألصميّمسؤكالّتجاهّربّالعمؿّعفّإقحاموّل

ّالية:التّ ّالمبادئالعبلقةّبيفّطرفيّمقاكلةّالبناءّاألصميةّتحكمياّّبأفّ 

 -ّّالعمؿ.ّتجاهّربّ ّالتزاماتوعدـّإعفاءّالمقاكؿّاألصميّمف
 -ّّالمقاكؿّاألصميّتجاهّربّالعمؿ.ّالتزاماتعدـّإمكانيةّتعديؿّأكّتغيير
 -ّّالمقاكلةّالفرعية.بقاءّالمقاكؿّاألصميّمسؤكالّتجاهّربّالعمؿّعف

ّبالنّ ّك ّتمؾ ّإلى ّالمترتّ القاّاآلثارظر ّتكسّ نكنية ّعمى ّبة ّالقائمة ّلمعبلقة ّالفرعية ّالمقاكلة ّالمقاكؿّط بيف
ّكفقاّلماّيمي:ّّالمبادئؽّإلىّىذهّرتئيناّالتطرّ ااألصميّكّربّالعمؿ،ّ

 تجاه رب العمل: التزاماتوعدم إعفاء المقاول األصمي من -الأوّ 

ّ ّلجأ ّتنفيذّالمقاكؿّاألصميّإلىّأسمكبّالتّ إذا عاقدّمفّالباطف،ّمفّخبلؿّإبراموّلمقاكلةّفرعيةّقصد
ّالمقاكلةّّااللتزامات ّعف ّناشئة ّمنفعة ّعمى ّلمحصكؿ ّأك ّاألصمية، ّالمقاكلة ّبمكجب ّعاتقو ّعمى الممقاة

(.1ّعاقدّمفّالباطف)ىّالتّ وّلـّيمجأّإل،ّكّكأنّ التزاماتوممتزماّفيّمكاجيةّربّالعمؿّبتنفيذّّوّيظؿّ فإنّ ّصميةاأل
أكّتعديؿّبكجكدّالمقاكلةّالفرعية،ّفيذهّّتغييرباقياّكّكامبل،ّكّالّيحدثّلوّأمّّفعقدّالمقاكؿّاألصميّيظؿّ 

ّالدّ  ّتجديدّعبلقة ّالّيمكنيا ّباألخيرة ّالقائمة ّّكائنية ّالمقاكؿّاألصمي، ذلؾّبتغييرّشخصّيفّربّالعمؿّك

 يف.الّإبراءّمفّالدّ ىّإنابةّفيّالكفاءّّك،ّأكّحتّ بااللتزاماتائفّأكّالمديفّالدّ 

الممقاةّعمىّعاتقوّّااللتزاماتؼّعفّكاىموّبعضّعاقدّمفّالباطفّليخفّ فالمقاكؿّاألصميّيمجأّإلىّالتّ 
نفيذ،ّأكّمسالةّرعةّفيّالتّ ؽّاألمرّبالسّ السيماّإذاّتعمّ -أكّلكيّيستفيدّمفّالمقاكلةّالفرعيةّلماّلياّمفّمزايا

ّأكّتخصّ فنّ  ّالتّ (2)-فيّالبناءصاتّية ّاإلنابة ّكىذه ّتتميّ يّتتحقّ . ّالفرعية، ّالمقاكلة ّباالستمراريةزّؽّبكجكد

لذلؾّيصبحّمكجكدةّفيّالعمميةّالعقديةّكّالّتختفيّباإلنابة.ّّكّشخصيةّالمقاكؿّاألصميّتظؿّ ّبمعنىّأفّ 
ّالمقاكؿّّكّالممقاةّعمىّعاتقوّفيّالمقاكلةّاألصمية.ّااللتزاماتالمقاكؿّاألصميّمسؤكالّعفّكؿّ ّيمتـز ىكذا

كماّسبقتّاإلشارةّ-شييدالتّ ؿّفيّالبناءّّكمقاكلةّالبناء)ّكالمتمثّ ّمحؿّ ّاألصميّتجاهّربّالعمؿّبإنجازّالعمؿ
كىذاّاألخيرّليسّلوّأفّّمفّاإلشغاؿّلربّالعمؿ.ّاالنتياءبتسميـّالمشركعّبعدّّالتزاموإليو(،ّإضافةّإلىّ

(،،ّفبلّرجكعّلربّالعمؿ3ّيطالبّسكلّالمقاكؿّاألصميّبتنفيذّااللتزاماتّالن اشئةّعفّعقدّالمقاكلةّاألصمي)
ءّلؤلعماؿ،ّإذّفيّىذهّالحالةّالبد ّعميوّمفّالر جكعّعمىّ فّكافّىناؾّتنفيذّسي  عمىّالمقاكؿّمفّالباطفّكا 
                                                            

1-Néret,op-cit,p63. 
ّ.250ابؽ،ّصمحمدّعبدّالرحيـّعنبر،ّالمرجعّالسّ -2
ّ.126،ّص2009غازمّأبكّغرابيّالمقاكلةّمفّالباطفّفيّضكءّأحكاـّالقضاءّكّالت شريع،ّطبعةّ-3
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فّكافّالمقاكؿ ّربّالعمؿّبدفعّاألجرّلممقاكؿّّالمقاكؿّاألصمي،ّحت ىّكا  الفرعيّىكّالقائـّبالت نفيذ،ّكماّيمتـز
ّـ ّكّ،ّكليسّلممقاكؿّالفرعيّ،ّإال ّإذاّأحالوّالمقاكؿّاألصمي.األصمي ذاّت التنفيذّعفّطريؽّالمقاكؿّالفرعي،ّّا 

ّاألعماؿّمنو،ّعمىّأفّيسممّ فعمىّالمقاكؿّاألصميّأفّيتسمّ  ّإلىّربّالعمؿّفيّاآلـ ّالحقا فؽّالمتّ جاؿّيا

 ؿ.سميـّاألكّ ليسّالتّ دّبوّّكمّيعتّ سميـّاألخيرّىكّالذّ عمييا،ّفيذاّالتّ 

صمية،ّالمقاكلةّاألبةّعفّالمترتّ ّااللتزاماتالعمؿّلوّأفّيطالبّسكلّالمقاكؿّاألصميّبتنفيذّّكليسّلربّ 

ّرجكعكبالتّ  ّفبل ّّكّالي ّالفرعي ّالمقاكؿ ّعمى ّالعمؿ ّبحيثلرب ّلؤلعماؿ، ّسيء ّتنفيذ ّىناؾ ّكاف ف ّّا  يمتـز

ّربّالعمؿّىّّكجكعّعمىّالمقاكؿّاألصمي،ّحتّ بالرّ  فّكافّالمقاكؿّالفرعيّىكّالقائـّبالتنفيذّ.كماّيمتـز بدفعّا 
الحديثّّسيأتيإذاّأحالوّالمقاكؿّاألصميّعمىّذلؾ)كماّّليسّلممقاكؿّالفرعي،ّإالّ األجرّلممقاكؿّاألصميّّك
 (.1ربّالعمؿّبدفعّأجرّالمقاكلة()ّالتزاـعميوّالحقاّبخصكصّ

 المقاول األصمي تجاه رب العمل: التزاماتعدم إمكانية  تعديل أو تغيير -ثانيا

يّالّعفّالحقكؽّالتّ عاقدمّّكركزهّالتّ مّيمجأّإلىّالمقاكلةّالفرعية،ّالّيتنازؿّعفّمالمقاكؿّاألصميّالذّ ّإفّ 
ّ ّبمقتضى ّلو ّربّ تنشأ ّمع ّاألصمية ّّكّالمقاكلة ّتنفيذّالعمؿ. ّمنو ّطالبا ّالعمؿ ّرب ّإلى ّيمجأ ّأف ّلو لذلؾ

ّبينيما.ّااللتزامات ّالمبـر ّالعقد ّبمقتضى ّعاتقو ّعمى ّيمّلعؿّ ّكّالممقاة ّما ّالمبدأ ّىذا ّبيفّيّ في ّبكضكح ز
ّّك ّالفرعية ّالعقدالتّ المقاكلة ّعف ّاإلشا)ّكّنازؿ ّسبقت ّالثاني(الذم ّالمبحث ّمقدمة ّفي ّإليو ّالعمميّ رة ّففي ةّ،

نّ شيء،ّّكّيرجعّعمىّالمتنازؿّلوّبأمّ الّعاقدمّّكطاؽّالتّ تنازؿّمفّالنّ جّالماألخيرةّيخّر ماّتنشأّعبلقةّمباشرةّا 
ّالمتنازؿّلو.زؿّّكبيفّالمتنا

كؿّالمقاكؿّالفرعيّخمكجكداّكالّيختفيّبدّمركزّالمقاكؿّاألصميّيظؿّ ّاّفيّالمقاكلةّالفرعية،ّفإفّ أمّ ّ
ّكتطبيقاّلذلؾ(.2تغيير)ّبيفّأطراؼّعقدّالمقاكؿّاألصميّأمّ كابطّالعقديةّيةّالعقدية،ّفبلّيحدثّفيّالرّ العممّ 

فّلجأّىذاّاألخيرّإلىّىّّكممتزماّبالكفاءّبأجرّالمقاكلةّإلىّالمقاكؿّاألصميّحتّ ّالعمؿّيظؿّ ّربّ ّنجدّأفّ  ا 

ّالباطف.التّ  ّمف ّّيعدّ ّكّعاقد ّالعبلقة ّّكانتفاء ّالعمؿ ّرب ّبيف ّالمباشرة ّاألحكاـّالعقدية ّمف ّالفرعي المقاكؿ
األساسيةّ،ّكالّينتفيّإيجادّتمؾّالعبلقةّبينيماّأفّيككفّربّالعمؿّقدّكافؽّعمىّالمقاكلةّالفرعيةّفيّحالةّ

ّفإفّ  ّاألصمي، ّالعقد ّتنفيذ ّالذّ ّعدـ ّّكمّيتحمّ المقاكؿّاألصميّىك ّالعقدية، ّالمسؤكلية ّكفقاّؿ ّيدفعيا ّأف لو

ّالعامّ  ّذلؾّيبقىّك(.3ة)لمقكاعد ّمف ّالر غـ ّاألصميّّعمى ّربّ المقاكؿ ّتجاه ّكمديفّكحيد ّّكّممتزما الّالعمؿ،

                                                            

ّ.85ابؽّصيضا،ّمصطفىّالجارجيّ،ّالمرجعّالسّ أ.ّأنظر239ّابؽّصةّ،أحكاـّعقدّالمقاكلة،ّالمرجعّالسّ فتيحةّقرّ -1
ّ.128ابؽ،ّصغازمّخالدّأبكّعرابي،ّالمقاكلةّمفّالباطفّفيّضكءّأحكاـّالقضاءّكّالتشريع،ّالمرجعّالسّ -2
ّ.286ابؽّص،ّالمرجعّالسّ 07نيكرم،ّالكسيطّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّجّزاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ دد،ّأنظرّفيّىذاّالصّ ّ-3
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ّيبقىّ ّكما ّالفرعي، ّالمقاكؿ ّبخطأ ّاألصمي ّالعقد ّتنفيذ ّعدـ ّمف ّاألخير ّىذا ّأماـ ّمسؤكليتو ّدفع يستطيع
ّالمقاكلة ّمضمكف ّتنفيذ ّعف ّمسؤكال ّالفرعي ّاألصمي.ّكّالمقاكؿ ّالمقاكؿ ّأماـ ّأفّ يترتّ الفرعية ّذلؾ ّعف ّب

ذاّكافّعدـّتنفيذّّكّليسّشريكاّمعوّفيّالديف.ّكّمعّالمقاكؿّاألصمي،المقاكؿّالفرعيّليسّمديناّمتضامناّ ا 

ّفإفّ المقاكلةّاألصميةّيرتّ  ّالفرعيةّيرتّ ّبّمسؤكليةّعقدية، ّالمقاكلة ّتنفيذ ّّكّبعدـ قدّمسؤكليةّعقديةّأيضا،
ّإحداىماّدكفّا كاحدةّمنيماّّمعّذلؾّالّيجكزّالجمعّبينيماّلككفّكؿّ وّقدّيقكمافّمعا.ّّكألخرل،ّكماّأنّ تقـك

ّ(.1دةّمفّحيثّأطرافياّكّمكضكعيا)محدّ 

 العمل: تجاه ربّ  من الباطنألصمي مسؤوال عن المقاولة بقاء المقاول ا-ثالثا

ّاألّإفّ  ّالمقاكلة ّبمقتضى ّالعمؿ ّرب ّمع ّيرتبط ّاألصمي ّّكالمقاكؿ ّمعّصمية، ّنفسّالكقتّيرتبط في
زّماّيميّ ّأىّـ ّمديناّفيّذاتّالكقت.ّغيرّأفّ دائناّّكلةّالفرعية،ّكيصبحّبذلؾّالمقاكؿّالفرعيّبمكجبّالمقاّك

ّربّالعمؿ،ّ ّتجاه ّعمىّعاتقو ّالممقاة ّىيّتمؾّالمسؤكلية ّلممقاكؿّاألصمي، ّبالنسبة ّالفرعية ّالمقاكلة كجكد
ّ(.2ؽّفيّىذاّالشأفّأحكاـّالمسؤكليةّعفّفعؿّالغير)تطبّ ؤكالّعفّأعماؿّالمقاكؿّالفرعي،ّّكلككنوّيبقىّمس
ـّأحكاـّالمسؤكليةّعفّفعؿّالغير،ّفيّؽ.ـ.ج،ّبمكجبّعّالجزائرمّنظّ المشرّ ّدد،ّأفّ الصّ فيّىذاّكيستخمصّ
ظرّإلىّمبتكر،ّبالنّ أطيرّالقانكنيّناقصاّّكذلؾّالتّ ّفيّشأفّذلؾّيمكفّالقكؿّبأفّ منو.ّّك137ّ-136المادتافّ

مقاكؿّفرعيّيستعيفّبوّّوّكؿمّيسأؿّعنوّالمقاكؿّاألصمي،ّأنّ المقصكدّبالغيرّالذّ ّكّمّيشكبيا.عقيدّالذّ التّ 
المساعدّفيّنطاؽّالمقاكؿّيؿّّكمييزّبيفّالبدتظيرّأىميةّالتّ (.ّك3فيّتنفيذّالعقدّسكاءّكافّبديبلّأكّمساعدا)

ّإالّ ّالفرعيةّلمبناء،ّفيّأفّ  ؽّفييـّكصؼّبالنسبةّلمبدالء،ّحيثّيتحقّ ّالمسؤكليةّالعقديةّعفّالغير،ّلفّتقـك

كؿّالفرعي،ّكّالمقاكؿّالفرعيّيعمؿّمستقبلّعفّالمقاّالمقاكلةّالفرعيةّأفّ ّالقاعدةّفيّالمقاكؿّالفرعي،ّإذّأفّ 
ّىذهّىيّسماتّالمقاكلةّبصكرةّعامة(.الّيككفّخاضعّلوّ)ّك

 عن المقصود بالمسؤولية عن فعل الغير:-1

ّا ّمسؤكلية ّبيا ّالذّ ّفلمدييقصد ّاألشخاص ّفعؿ ّمحمّ يحمّ ّفيعف ّيـ ّتنفيذ ّفي )البدالء(،أكّااللتزاـو
سكاءّكانكاّّالتزامونفيذ)المساعدكف(.ّفالمديفّلوّأفّيستعيفّبغيرهّفيّتنفيذّبيـّفيّالتّ ّمّيتعيفّ الذّ ّاألشخاص

                                                            

1-Néret,ّ op-citّ,p,65. 
ّ.287ابؽ،ّصالمرجعّالسّ 07ّنيكرم،ّالكسيطّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّجزاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ ّ-2
مّيعمؿّجانبّالمديفّكّالمتعاقدّاألصميّفيّتنفيذّالعقدّكمو.ّأماّالمساعدّفيكّالشخصّالذّ ّمحؿّ ّمّيحؿّ البديؿّىكّالذّ ّإفّ -3

ّ.129ابؽ،ّصتحتّإشرافوّكّإدارتوّالمباشرة.ّغازمّخالدّأبكّعرابي،ّالمرجعّالسّ 



 

 

103 

لمديف،ّاكجكدّعبلقةّتعاقديةّبيفّالدائفّّك(.فالمسؤكليةّالعقديةّعفّفعؿّالغيرّتفرض1ّبدالءّأكّمساعيف)
ّقص ّالبدالء ّإلىّأشخاصّمفّالغيرّكالمساعديفّأك ّاألخير ّىذا ّفيّتنفيذّبحيثّيمجأ ّالعكفّلو ّيد ّمد د

نفيذّالمعيب،ّلـّيكفّفيّكسعّالدائفّنفيذّأكّالتّ بّعميوّعدـّالتّ مفّىؤالءّخطأّترتّ ّأمّ ّأرتكب.ّفإذاّالتزاماتو

ّألنّ  ّّكأفّيرجعّعمييـ، ّمعيـ ّغيرّمرتبطّبعقد نّ و ّيرجعّعمىّالمديفّالذّ ا  ّالمتعاقدّما ّلككنو مّاستعافّبيـ،
ّبينوّّكّايألنىيّمسؤكليةّعقدية،ّ-فيّىذهّالحالة-مسؤكليةّالمديفّّكالمباشرّمعو. بيفّتستندّإلىّالعقدّالمبـر

نّ ّكوّلـّيرتكبّخطأّصادراّمنوّشخصيا)مسؤكليةّشخصية(،ّفيّذاتّالكقتّمسؤكليةّعقدية،ّألنّ ائف،ّّكالدّ  ماّا 
ّبيـّفيّتنفيذّالعقد.ّاستعافمّيسأؿّالمديفّفيّالمسؤكليةّالعقديةّعفّفعؿّالغيرّعفّخطأّاألشخاصّالذّ 

 مسؤولية المقاول األصمي عن المقاولة الفرعية مسؤولية عقدية:-2

شييد،ّجعمتّمفّقياـّالمقاكؿّاألصميّبمفردهّبتنفيذّالتّ لحديثةّفيّمجاؿّمقاكالتّالبناءّّكطكراتّاالتّ ّإفّ 
ّمناص ّّالتزامو ّلذلؾّال ّصعبّالمناؿ. ّفيك ّمستحيبل، ّيكف ّلـ ّالمقاكليفّّإف ّمف ّعمىّعدد ّيمجأ ّأف مف

بمسؤكليةّالمقاكؿّّاالعتراؼيقتضيّىذاّعاقدمّمعّربّالعمؿ.ّّكالتّ ّالتزاموبيـّفيّتنفيذّّلبلستعانةالفرعييفّ

ّالتّ  ّالمقاكلة.األصميّعفّاألخطاء ّفيّتنفيذ ّمفّيستخدميـ ّيسأؿّالمقاكؿّذلؾّأنّ ّمردّ ّكّيّيرتكبيا ّلكّلـ و

ّفإنّ  ّيفتحّاألصميّعفّذلؾ، ّالنّ البابّلمغشّّكو ّفيّالتّ سكء مفّشأفّذلؾّترتيبّنتائجّفيّغايةّّكّنفيذ.ية
ّالخطكرةّسكاءّعمىّالبناءّأكّعمىّاألشخاص.

ذاّكافّمبدأّالمسؤكليةّالعقديةّعفّفعؿّالغيرّمقرّ  رّوّيجبّأفّيقرّ العقكد،ّفإنّ ّفيّكؿّ -كمبدأّعاـ–راّكا 
ّفيّنطاؽّالمجمكعاتّالعقدية. ّأفّ ّكّأيضا ّيشكّ ّبما ّالفرعية ّالمقاكلة ّالمقاكلةّاألصميةّمجمكعةّعقد ؿّمع

ىذاّّبيذهّالمسؤكليةّفيّنطاؽّمقاكلةّالبناءّالفرعية،ّحيثّأفّ ّاالعتراؼفّوّيتعيّ عقديةّتتككفّمفّعقديف،ّفإنّ 
ّإالّ  ّكجد ّاألصميّاألخيرّما ّالمقاكلة ّعقد ّّكلتنفيذ ّإالّ ، ّالّتقـك ّعفّفعؿّالغير، ّالعقدية لتغطيّّالمسؤكلية

عّالجزائرمّالمشرّ أم اّعفّّ.(2)يفّيستخدميـّالمديف)المقاكؿّاألصمي(ّفيّتنفيذّالعقدأخطاءّاألشخاصّالذّ 
ّربّالعمؿف ّتجاه ّالفرعية، ّالمقاكؿّاألصميّمسؤكالّفيّإطارّالمقاكلة ّببقاء ّاعترؼّصراحة ذلؾّمفّّكّقد

 :عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ّمفّؽ.ـ.ج،ّك564/02ّةّخبلؿّالمادّ 

 يبقى في ىذه الحالة مسؤوال عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل"."... و لكن 

                                                            

يّشرحّالقانكفّنيكرم،ّالكسيطّفزاؽّأحمدّالسّ لمزيدّمفّالتفاصيؿّحكؿّالمسؤكليةّالعقديةّعفّفعؿّالغير،ّأنظر،ّعبدّالرّ ّ-1
ّ.288ابؽ،ّصالمرجعّالسّ 07ّالمدني،ّج

ّ.132حسفّحسيفّالبراكمّ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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ّأفّ ّك ّذلؾ، ّكفّ ّيستخمصّمف ّقد ّالجزائرم ّعفّالمشرع ّلممسؤكلية ّاألصمي ّالمقاكؿ ّإخضاع ّفي ؽ

العمؿ،ّمفّخبلؿّّرّحمايةّكبيرةّلربّ يّتصدرّمفّالمقاكؿّالفرعي،ّإذّمفّشأفّذلؾّأفّيكفّ األخطاءّالتّ 
ّ.(1)فيذّمضمكفّالعقدّمفّجانبّالمقاكؿّاألصميذلؾّأقصىّالجيكدّعندّتن

 و المسؤولية العشرية: من الباطن المقاولة-انيالفرع الثّ 
ّالرّ  ّيتّ مفّخبلؿ ّالبناء، ّمقاكلة ّ ّبعقد ّالخاصة ّإلىّاألحكاـ ّالضّ جكع ّأف ّنطاؽّضح ّالعشرمّلو ماف
لىّجانبوّعمىّكجوّالتحديدّمقاكؿّالبناءّّكّىماّكّ-شخاصخاصّمفّحيثّاأل باعتبارهّ-الميندسّالمعمارما 

ّياّحمايةّصاحبّالبناء)ربّالعمؿ(.عّإلعتباراتّخاصة،ّأىمّ حكـّقانكنيّاستثنائيّأكجدهّالمشرّ 

ىّكّأفّكافّالمقاكؿّماف،ّحتّ وّالّيمكفّإضافةّأمّشخصّأخرّإلىّقائمةّالممتزميفّبالضّ اليّفإنّ بالتّ ّ

مافّيقتصرّعمىّالمقاكؿّنطاؽّىذاّالضّ ّشييد.ّفمذلؾّفإفّ ذاتوّمشاركاّفيّأعماؿّالبناءّكّالتّ ّالفرعيّفيّحدّ 
ّأك دتوّالماد ةّّاألصمي ّأفّ ّمفّؽ.ـ.ج،554ّكىكّما ّالمقاكؿّالّيتمتّ ّكما ّالضّ ىذا مافّفيّمكاجيةّعّبيذا

ّالمقاكؿّمفّالباطف.ّ

ساؤؿّعفّأسبابّعدـّإخضاعّالمقاكؿّالفرعيّألحكاـّالمسؤكليةّالعشريةّ،ّكّإدراجوّمفّىناّيثكرّالتّ ّك
مافّتّإلىّعدـّإخضاعّالمقاكؿّمفّالباطفّلمضّ يّأدّ الحججّالقانكنيةّالتّ ضمفّالممتزميفّبيا،ّكاألسانيدّّك

ّ(.2العشرم؟)

 مان العشري:لمضّ  من الباطنأسباب عدم خضوع المقاول -الأوّ 

تّكّأدّ ّ-عمىّغرارّباقيّالتشريعات-عّالجزائرميّقامتّلدلّالمشرّ التّ ّاالعتباراتّفيوّأفّ ّاّالّشؾّ ممّ 

عّيّقامتّلدلّالمشرّ التّ ّاالعتباراتمافّالعشرمّعمىّالمقاكؿّاألصميّدكفّغيره،ّىيّنفسّإلىّقصرّالضّ 
1926ّسنةّمافّ،ّكّأيضاّعندّتعديموّألحكاـّىذاّالضّ 1804الفرنسيّعندّصياغتوّككضعوّلمؽ.ـ.ؼّسنة

ّ(.3صراحةّبعدـّخضكعّالمقاكؿّمفّالباطفّلممسؤكليةّالعشرية)ّبحيثّأقرّ 

ّأفّ  ّلذلؾّنجد ّتبعا ّالفرنسيّيقسّ ّك ّاألسبابّالتّ الفقو ّإخضاعّالمقاكؿّالفرعيّإلىّيّأدّ ـ تّإلىّعدـ

ّمافّالعشرمّتعكدّإلىّماّيمي:الضّ 

ّ

                                                            
 .126،ّص2010ّدارّاليكمة،ّسنةّّبجاكمّالمدني،ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،-1

ّ.133حسفّحسيفّالبراكمّ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-2
3-Caston, la responsabilité des constructeurs,2ed,1979 . 



 

 

105 

 :المقاول من الباطن لمّضمان العشري خضوعاألسباب المالية و الفنية لعدم -1

عمكماّّنجاز.ّّكاإلّذلؾّأساليبرةّإلنجازّالمشركع،ّّكالمسخّ يةّكّنقصدّبذلؾّالقدراتّكّاإلمكاناتّالمادّ 

ّىذهّاألسبابّتنحصرّفيماّيمي:ّفإفّ 

المقارفّّشريعّالجزائرمّأكالتّ ّأفّ ّكّشييدّكّالبناء،خبرةّكاممةّبأعماؿّالتّ العمؿّليسّلديوّدرايةّّكّإفّربّ -أ

ّذلؾّلعدـّتكافرّالخبراتّالفنيةّلدية،ّإذّغالباّماّيككفّجاىبلّبففّالبناء.ّكّمافّالعشرمّلحمايتو،رّالضّ قدّقرّ 

إخضاعوّّمحدكدة،ّلذلؾّفإفّ ةّفيّأغمبّاألحيافّّتككفّضعيفةّّكإفّإمكاناتّالمقاكؿّالفرعيّالمالي-ب

فبلمّإلىّانييارهّّكمافّالعشرمّقدّيؤدّ لمضّ  ّس.ا 

يةّالفنّ حكيميةّّكغالباّماّتككفّإمكاناتياّالتّ ّصةّبأعماؿّالمقاكلةّمفّالباطفركاتّالمتخصّ الشّ ّفإفّ ّلذلؾ
الماليةّّاحيةالّمفّالنّ يةّّكقدرةّتكازمّماّلدلّالمقاكؿّاألصمي،ّالّمفّالناحيةّالفنّ ضعيفة،ّكليسّلياّكفاءةّّك
إخضاعياّلممسؤكليةّالعشريةّقدّالقكؿّبّأفّ عمؿّالمطمكبّتشييدهّفيّمجمكعة،ّّكلكيّتككفّمسؤكلةّعفّال

 (.1)االنييارّرضياّلمخاطرّاإلفبلسّكيعّ 

 مان العشري:األسباب القانونية لعدم خضوع المقاول الفرعي لمضّ -2

ّفيماّيمي:ّ-التعبيرّمكانعّإفّصحّ -عمكماّيمكفّحصرّىذهّاألسبابّك

ّ:عدم وجود عقد مقاولة مباشر مع رب العمل-أ

مافّالعشرمّعمىّعاتؽّالمقاكؿّالفرعي،ّأفّيككفّىذاّاألخيرّممتزماّبالضّ ّااللتزاـإذّالّيكفيّلنشكءّ
نّ ،ّّكبمقتضىّعقدّمقاكلة تكريسّّّـ مّتلذّ اّكّفّأفّيككفّىذاّالعقدّمبرماّمعّربّالعمؿّبصكرةّمباشرة،ماّيتعيّ ا 

ّ.حمايتومافّلمصمحتوّّكالضّ 

نّ ّكّبطريقةّمباشرةّوّليسّمعّربّالعمؿقاكلةّكّلكنّ المقاكؿّالفرعيّمرتبطّبعقدّمّكّ ّعمّىكّمتعاقدّماا 
ّ.(2)يماّيختمفافّمفّحيثّاألشخاصأنّ ّفّكّإفّتداخبلّمكضكعا،ّإالّ يالعقدّكأفّ األصميّالمقاكؿّ

ّ

                                                            

ّالّ-1 ّكمّ رّ عبد ّدكتكراه، ّرسالة ّالبناء، ّمقاكؿ ّلمميندسّالمعمارمّك ّالمينية ّالمسؤكلية ّجامعةّزاؽّحيسفّيسف، ّالحقكؽ، ية
ّ.108.ّص1987أسيكطّ،ّ

 .109الس ابؽ،ّص،ّالمرجعّزاؽّحيسفّيسفرّ عبدّالّ-2ّ
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ّمسؤولية المقاول األصمي:-ب

ّصادرةّكأنّ العمؿّعفّأعماؿّالمقاكؿّالفرعيّّكالمقاكؿّاألصميّىكّالمسؤكؿّفيّمكاجيةّربّّإفّ  يا
ّبأعماؿ ّّكتابعيوّعنو،ّفيكّممـز ّلقكاعدّلكّلـّيعتبرّالمقاكؿّمفّالباطفّمفّأتباعوّبالمعنىّالدّ ، قيؽ،ّكفقا

ّاليّالّحاجةّإلخضاعّالمقاكؿّالفرعيّلممسؤكليةّالعشرية.بالتّ ّكّمسؤكليةّالمتبكعّعفّأعماؿّتابعيو

ّّكّاالعتباراتلدكافعّكّاّفيذهّىيّأىّـ ّ ّالتّ العمميةّ، ّالقانكنية الجزائرمّّشرعّتّبالمدّ أيّكذلؾّاألسانيد
ّ.مافّالعشرمكذاّالمقارف)قديموّكّحديثو(ّإلىّاستثناءّالمقاكؿّالفرعيّمفّالضّ ّك

 :مان العشريلمضّ  من الباطندة إلى عدم إخضاع المقاول الحجج و األسانيد المؤيّ -ثانيا

فسيرّالتّ ياّتستندّإلىّةّكّمقنعة.ّكّيعكدّذلؾّإلىّأنّ يّسبؽّسردىاّقكيّ الحججّالسالفةّكّالتّ ّأفّ ّالشؾّ 

ّلمنّ الصّ  ّالمادةحيح ّسكاء ّالقانكنية) ّالمادة554ّصكص ّأك ّؽ.ـ.ج ّالمّ ّمف1792ّمف ّك تافّؽ.ـ.ؼ(،

ّمعّصاحبّالعمؿ.اشترطتاّلتطبيؽّأحكاـّالضّ  ّمافّالعشرم،ّكجكدّعقدّمقاكلةّمبـر

ّإلىّذلؾ ّسيأتيّالحديثّعنوّالحقا-إضافة عّالفرنسيّكّبمكجبّالقانكفّالصادرّالمشرّ ّفإفّ -كّكما
ّلمضّ 1978ّسنة ّالممزمة ّالمادة ّعمى ّتعديبل ّأدخؿ ّحدّ قد ّبحيث ّالعشرم، ّالحصر،ّماف ّسبيؿ ّعمى د

عفّالعديدّمفّماف،ّكّليسّمفّبينيـّالمقاكؿّالفرعي.ّفضبلّيفّيخضعكفّألحكاـّىذاّالضّ األشخاصّالذّ 
ّّك ّالقضائية ّإمكانيةّخضالتّ األحكاـ ّبيفّالمقاكؿّاألصميّيّأغمقتّالبابّأماـ المقاكؿّالفرعيّّككعّالعبلقة

ّ(.1ألحكاـّالمسؤكليةّالعشرية)

مّيمعبوّالمقاكؿّالفرعيّفيّالحياةّالعممية،ّالّكرّالياـّالذّ رّعمىّالدّ تؤثّ ّاالعتباراتىذهّّمعّذلؾّّفإفّ ّك
خصصّفيّمجاؿّالبناء،ّكّمخاطرّظاىرةّالتّ ّازديادجكءّإلىّإبراـّالمقاكلةّالفرعية،ّكّمعّسيماّمعّكثرةّالمّ 

ّبوّالمقاكؿّاألصمي.كرّالذّ المقاكؿّبالدّ قياـّىذاّ ّمّيقـك

ّّفكؿّ  ّألحكاـّّاالعتباراتىذه ّالباطف ّمف ّالمقاكؿ ّإخضاع ّبضركرة ّجديد، ّمف ّالمطالبة ّإلى تدفع
ّالمضركريفّمفّأعماؿّالبناء ّحماية ّالعشريةّكضمافّخاصّغايتو ّّكالمسؤكلية ّالمقاكلكفّالتّ ، ّبيا يّيقـك

يّكانتّمفّكراءّعدـّإخضاعّبّمناقشةّاألسبابّالتّ األمرّيتطمّ ّ،ّفإفّ وكالميندسكف.ّكّبناءاّعمىّذلؾّكمّ 

ّمافّالمعمارم،ّكفقاّلماّيمي:المقاكؿّالفرعيّألحكاـّالضّ 

ّ

                                                            
ّ.180ضكءّأحكاـّالقضاءّكّالت شريع،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصغازمّخالدّأبكّعرابيّ،ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطفّفيّّ-1
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 :العبلقة بين المقاول الفرعي و رب العمل انعدامعن حجة  -1

ّأفّ التّ ّك ّألنّ ّيّكافّمفادىا ّالعشرية، ّالمسؤكلية ّالفرعيّالّيخضعّألحكاـ ّالّالمقاكؿ يرتبطّمعّربّو
ّ.(1)فّمعوّاستبعادهّمنيامماّيتعيّ ّ-عمىّغرارّالمقاكؿّاألصمي-العمؿّبعقدّمقاكلةّمباشرة

جدؿّفقييّكّقضائيّةّىيّمحؿّّ يّتستندّإليياّىذهّالحجّ مافّالعشرم،ّكّالتّ فالطبيعةّالقانكنيةّلمضّ -أ
دّسياّعمىّمجرّ المسؤكليةّالعشريةّىيّمسؤكليةّعقدية،ّكّيؤسّ ّىناؾّفريؽّفقييّيرلّبأفّ كبير،ّذلؾّألفّّ 

ّ ّ)المقاكلة(.ّبالتزاـاإلخبلؿ ّبأنّ ّكّعقدم ّيرل ّمف ّأساسّأنّ ىناؾ ّعمى ،ّ ّمختمط ّذاتّطابع ّمسؤكليةّيا يا
ّالقانكف(.ّ ّالعقد(ّكّقانكنيةّ)مصدرىا المسؤكليةّالعشريةّىيّمسؤكليةّّىناؾّمفّيرلّبأفّ ّكعقدية)مصدرىا

ّ(ّ.2القانكفّىكّالمصدرّالمباشرّليا()ّة)أمّحسبّرأييـّأفّ قانكنيةّمحض

ّالتّ فالرّ  ّالعقدية ّالحجّ ابطة ّىذه ّعمييا ّتقـك ّالمشرّ ي ّعمييا ّخرج ّقرّ ة، ّعندما ّالفرنسي ّبالقانكفّع ر
شييد،ّأكّفيّرّالمسؤكليةّالعشريةّلبائعّالعقارّتحتّالتّ مّقرّ الذّ ّكّ-السالؼّالذكر–1978ّ(سنة3ّالصادر)

ّبميمةّمماثمةّلممقاكؿّكّكذلؾّلمككيؿّعفّمالؾّالبناءّكّالذّ ّ-بيانوّالحقاّسيأتيكماّ-حالةّاإلنجاز مّيقـك

ىّىذاّأكّحتّ ّعّلكؿّ دّكّالمكزّ انعّلعمؿّأكّلجزءّمنوّأكّلعنصرّتجييزمّفيو،ّكّكذلؾّالمكرّ إضافةّإلىّالصّ 
ّلجزءّمنو.

عّاّكافّمفّىؤالء،ّكّىكذاّيسمبّالمشرّ بّالعمؿّكّأيّ كّيبلحظّىناّعدـّكجكدّعقدّيربطّبيفّصاح

ّالرّ الفرنسيّحجّ  ّحتّ ة ،ّ ّمفّاستثناءاتّعمييا ّأكرده ّما ّبكثرة ّقيمتيا ّالعقدية ّكّابطة ّأفّيأتيّعمييا ىّكاد
نسيّأفّيخضعّلممسؤكليةّالعشرية،ّعّالفّرلذلؾّكافّمفّاألجدرّبالمشرّ جعمياّكعاءاّخالياّمفّالمضمكف.ّّكي
ارّظاىرةّشالخاص،ّلمثؿّىذاّاإلخضاعّبعدّانتمقاكؿّالفرعيّلحاجةّالصالحّالعاـّكّلكّبنصّخاصّالّك

مفّخبلليا،ّّياّأكّجزءّمنياّإالّ ذّاألعماؿّالمسندةّإليوّكمّ المقاكلةّالفرعيةّ.فأصبحّالمقاكؿّاألصميّالّينفّ 
،ّكماّىكّلممسؤكليةّالعشريةمّيفترضّإخضاعوّالمقاكؿّالفعميّىكّالمقاكؿّالفرعي،ّكّالذّ ّفّ أدّىذاّماّيؤكّ ّك

ّفّبالنسبةّلممقاكؿّاألصمي.أالشّ 

عّالفرنسيّصمةّقانكنيةّبيفّربّالعمؿّكّالمقاكؿّالفرعي،ّكّذلؾّعندماّمنحّليذاّلقدّأكجدّالمشرّ -ب

ّخاصّ  ّشركطا ّأىمّ األخير ّلمتّ ة، ّالعمؿ ّرب ّقبكؿ ّالدّ يا ّشركط ّكذا ّك ّالباطف، ّمف ّالخاصّ عاقد ّليذاّفع ة
                                                            

 .125حسفّحسيفّالبراكم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّ-1

ّنشر.ّّ-2 ّسنة ّببل ّالقاىرة، ّالعربية، ّالنيضة ّدار ّالباطف، ّمف ّالبناء ّلمقاكؿ ّالمدنية ّالمسؤكلية ّحماد، ّأحمد رأفتّمحمد
ّ.208ص

ّ.ؽ.ـ.ؼلمتضمفّتعديؿّ،ّكّا1978يناير05،ّكّالمؤرخّفي12ّالقانكفّرقـّّ-3
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عكلّالمباشرةّضدّربّالعمؿ،ّقصدّالمطالبةّبأجرةّلممقاكؿّالفرعيّبرفعّالدّ ّعطيّالحؽّ كذلؾّأّكخير.األ
ّكّذلؾّحمايةّلمصمحةّالمقاكؿّمفّالباطفّ-كماّسيأتيّالحديثّعنوّالحقا-المقاكلةّأكّالقدرّالمتبقيّمنيا

لممقاكؿّالفرعي،ّعّالجزائرمّعمىّعكسّذلؾّلـّيمنحّالمشرّ كّّ(.1تحصيناّلوّمفّإفبلسّالمقاكؿّاألصمي)ّك

اليّليسّبالتّ ّكّ.-سابقاّأسمفناهكماّ–العمؿّقصدّمطالبتوّباألجرّّعكلّالمباشرةّضدّربّ فيّرفعّالدّ ّالحؽّ 

ّصميةّعمىّذلؾ.ّأحالتّالمقاكلةّاألإذاّّجكعّعميو،ّإالّ فيّالرّ ّلوّالحؽّ 

ّـ فالرّ  يّمفّؽ.ـ.جّكّالتّ 239ّالةّ)الحؽ(ّكّالمنصكصّعميياّفيّالمادةبمكجبّدعكلّالحكّ ّجكعّىناّيت
فاق إذا منع ذلك نص القانون أو إتّ  و إلى شخص أخر إالّ "يجوز لمدائن أن يحول حقّ تنصّعمىّماّيمي:ّ

 الة دون الحاجة إلى رضى المدين".الحوّ  و تتمّ  االلتزامطبيعة  المتعاقدين أو

ّفيّحالةّاإلحالةّعمىّذلؾ،ّفإفّ أمّ  ّلمقكاعدّجكعّعمىّربّفيّالرّ ّلممقاكؿّالفرعيّالحؽّ ّا العمؿّطبقا

المقاكؿّاألصمي،ّقصدّّباسـعكلّيرفعياّالمقاكؿّالفرعيّىذهّالدّ ّكّ.عكلّالغيرّالمباشرةبمكجبّالدّ ّكّةالعامّ 

ّىكّمستحؽّ  ّبما ّفيّذمّ ّمطالبتو ّربّ لو ّأفّ ّك(.2العمؿ)ّة ّالدعكلّالّتكفّ ّمفّالمعمـك ّخاصّ ىذه ةّرّحماية
عكلّيدخؿّفيّنفعّيعكدّمفّىذهّالدّ ّ،ّفكؿّ األصميضّلمزاحمةّدائنيّالمقاكؿّيتعرّ ّوألنلممقاكؿّالفرعي،ّ

ّةّالمقاكؿّاألصمي،ّكّيككفّضماناّلجميعّدائنيو.ذمّ 
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ّ–أميفّاإلجبارمالتّ ّذلؾّألفّ ّ،ةضارّ ثارّآبّعميوّمافّالعشرمّيترتّ عدـّخضكعّالمقاكؿّالفرعيّلمضّ ّإفّ 
بالمسؤكليةّالعشريةّكجكداّيرتبطّفيّفرنسا،ّكماّىكّالحاؿّفيّالجزائرّ-مّسيأتيّالحديثّعميوّالحقاالذّ ّك

ّإفّ كعدما ّك ّيترتّ ّ، ّقد ّالضماف، ّىذا ّالفرعيّألحكاـ ّخضكعّالمقاكؿ ّبالنّ عدـ ّخضكعوّبّعميو ّعدـ تيجة
أميفّغـّمفّأفّالحكمةّمفّالتّ ذلؾّعمىّالرّ ،ّّكاإلجباريةالمينيةّكّالعشريةّّألحكاـّإلزاميةّتأميفّالمسؤكلية

ّكامؿ.البناءّلمحصكؿّعمىّتعكيضّسريعّّكّـىكّحمايةّالمضركريفّمفّتيدّ 

ّيتطمّ ّك ّالغاية، ّالتّ تحقيؽّىذه أميفّاإلجبارمّلممسؤكليةّالناشئةّعفّجميعّأعماؿّاألشخاصّبّتغطية
ةّقائمةّفيّاليّيستكمّأفّيككفّمقاكالّأصمياّأكّفرعيا.ّفالعمّ بالتّ شييد،ّّكالتّ ّكيشارككفّفيّعمميةّالبناءّّفيالذّ 

عمىّتعكيضّكامؿّلمخطر،ّالسيماّّضّحؽّالمضركريفّفيّالحصكؿكمتاّالحالتيف،ّكّالقكؿّبغيرّذلؾّيعرّ 
ّندةّإليو.ظرّإلىّالمياـّالمسالمقاكؿّالفرعيّغالباّماّتككفّإمكانياتوّالماليةّكّالماديةّضعيفةّبالنّ ّأفّ ّك

                                                            

ّحمّ ّ-1 ّأحمد ّالسّ رأفتّمحمد ّالمرجع ّالباطف، ّمف ّالبناء ّلمقاكؿ ّالمدنية ّالمسؤكلية ّصاد، ّأيضا،.209ابؽ، بجاكمّأنظر
ّ.129،ّصّ،ّالمرجعّالس ابؽالمدني،ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف

ّ.146ابؽ،ّصفرقةّبيفّعقدّالعمؿّكّعقدّالمقاكلة،ّالمرجعّالسّ أحمدّبجاكمّالمدنيّ،ّالتّ ّ-2
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أرادّمفّكراءّ-عمىّغرارّباقيّالتشريعات-عّالجزائرمالمشرّ ّالقكؿّبأفّ ّوّكّمفّجيةّأخرل،ّإفّ كماّأنّ 

المبانيّّأفّ ّاعتبارذلؾّعمىّ،ّفيوّإىدارّلمصالحّالعاـّّكفقطّمافّالمعمارم،ّحمايةّربّالعمؿفرضّالضّ 
ّالثّ  ّعناصر ّمف ّىاـ ّّكعنصر ّالكطنية. ّبذلؾبالتّ ركة ّاألخذ ّيمكف ّالضّ حجّ كّالي ّفرض ّكراء ّمف مافّة

ّالضّ أذلؾّيككفّبشكؿّّأفّ ّإالّ ّالمعمارم ّفيّىذا ّالمقاكؿّالفرعيّأيضا ماف،ّقصدّفضؿّمفّخبلؿّإقحاـ
ّ(.1تكسيعّدائرةّالممتزميفّبو)

ّمناقشةّالحججّالقانكنيةّّك ّلذلؾّكبعد ّالتّ ّاالعتباراتّكافعّكالدّ كتبعا عّالفرنسيّيّجعمتّالمشرّ العممية

ةّالذكر،ّيمكفّقابالسّ 1792ّبمكجبّالمادةّماف،ّكّإبعادّالمقاكؿّالفرعيّعنيامفّقائمةّالممتزميفّبالضّ ّيحدّ 

عّالفرنسيّمفّخبلؿّاستبعادّتطبيؽّأحكاـّالمسؤكليةّالعشريةّعّالجزائرمّقدّحداّحدكّالمشرّ المشرّ ّالقكؿّبأفّ 

كّضمافّقانكنيّكاردّفيّّالتزاـجزائرم،ّىكّمافّالمعمارمّفيّالقانكفّالالضّ ّعمىّالمقاكؿّالفرعي،ّذلؾّألفّ 
ّأفّ موّاستثناءّعفّالقكاعدّالعامة،ّّكمّيجعىكّاألمرّالذّ نصّخاصّّك كسعّاالستثناءّالّيجكزّالتّ ّمفّالمعمـك

ّ(.2فيوّكماّالّيقاسّعميو)

كجكدّرابطةّعقديةّمعّّ-فّذلؾّالحقاكّكماّسنبيّ -مافّالعشرمّوّيشترطّلقياـّالضّ يضاؼّإلىّذلؾ،ّأنّ 

يتعامؿّشييدّّكاّماّيجيؿّففّالبناءّكالتّ وّغالبمافّلحمايةّحقكقو،ّذلؾّألنّ ىذاّالضّ ّكضعمّالعمؿ،ّكّالذّ ّربّ 

ّالففّ  ّأىؿ ّالمجاؿ)ّمع ّفيّىذا ّتامة ّخبرة ّلدييـ ّّك(3ممف ّيؤكّ ممّ ، ّالجزائرمّنص ّالمشرّ ّذلؾّأفّ ّدا فيّّع
ّؽ.ـ.ج564ّالمادة ّالفرعيةالتّ -مف ّالمقاكلة ّتجيز ّأنّ ّ-ي ّحاعمى ّفي ّتبقىّو ّالفرعية، ّالمقاكلة ّكجكد لة

ّؿ.ىذاّماّذكرناهّفيّالمطمبّاألكّ قائمةّتجاهّربّالعمؿ،ّّكمسؤكليةّالمقاكؿّاألصميّ

ّأنّ ّك ّكّبحسبّرأينا، ّيتكجّ أخيرا ّالتّ بّعمىّالمشرّ و ضركرة دخؿّلتقريرّنصّصريحّيقضيّعّالجزائرمَّ

ّالضّ  ّألنّ بإخضاعّالمقاكؿّالفرعيّألحكاـ ّلربّذلؾّأفّيحقّ وّمفّشأفّمافّالعشرم، ّكبيرة ؽّحمايةّفعمية

مافّالعشرمّعمىّوّمفّشأفّتقريرّالضّ ماف.ّكماّأنّ العمؿّمفّخبلؿّتكسيعّقائمةّالمدرجيفّفيّدائرةّالضّ 
ليوّكّعمىّإفيّسبيؿّإنجازّالعمؿّالمعيكدّبوّالمقاكؿّالفرعي،ّأفّيجعموّيبذؿّقصارلّجيدهّكّطاقاتوّ

ّكّكذلؾّ ّقدّعّالغشّفيّأعماؿّالبناءّكّالتّ لىّمحاربةّكؿّأنكاإأحسفّصكرة يّقدّترتكبّمفّطرفو.كما

ّيدفعّعجمةّالّ أميف،ّممّ مّإخضاعّالمقاكؿّالفرعيّإلىّإلزاميةّإخضاعوّلمتّ يؤدّ  ّتنميةّمفّخبلؿّالمساىمةا
ّبدفعياّإلىّشركاتّالتّ أميفّالتّ قساطّالتّ أعفّطريؽّّاالقتصادفيّ ّأميف.يّيمتـز

                                                            

ّ.213ابؽ،ّصرأفتّمحمدّأحمدّحماد،ّالمسؤكليةّالمدنيةّلمقاكؿّالبناءّمفّالباطف،ّالمرجعّالسّ ّ-1
ّ.149ابؽ،ّصّالمرجعّالسّ الت فرقةّبيفّعقدّالعمؿّكّعقدّالمقاكلة،ّّأحمدّبجاكمّالمدني،ّّ-2
محمدّلبيبّشنبّّ.ّأنظرّأيضا63ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ،07ّجنيكرم،ّالعقكدّالكاردّعمىّالعمؿ،ّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ-3

ّ.181ابؽ،ّصّشرحّأحكاـّعقدّالمقاكلةّفيّضكءّالفقوّكّالقضاءّالمرجعّالسّ 
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حتميةّيمجأّإليياّالمقاكلةّالفرعية،ّأصبحّضركرةّّكّأسمكبّبأفّ يستخمصّّوكخبلصة لممبحث الثاني-

ّاالعتمادّك،ّكاليؼاإلنقاصّمفّالتّ أبرزىاّربحّالكقتّّكّلعؿّ قائمةّلديةّّكّاعتباراتةّالمقاكؿّاألصميّنظراّلعدّ 

فّحصيعايةّالكافيةّمفّحيثّالتّ ياّلـّتعفّبالرّ رغـّذلؾّفإنّ لمقاكؿّالفرعيّفيّمجاؿّالبناء.ّّكصّاعمىّتخصّ 
عّالجزائرمّإلىّالقياـّبذلؾّ،ّمفّخبلؿّصياغةّقكاعدّندعكّالمشرّ ّكّمفّثّـ -كماّذكرناهّسابقا-القانكنيّليا

ّفيّذاتّالكقت(.كماّأفّ ّاالستقبلليةّكسـّبالتبعيةّقانكنيةّجديدةّتتماشىّمفّطبيعةّالمقاكلةّالفرعيةّ)ككنياّتتّ 
المقاكؿّاألصمي،ّإذّيبقىّىذاّاألخيرّيفّربّالعمؿّّكقدّاألصميّالقائـّبرّعمىّالعالمقاكلةّالفرعيةّالّتؤثّ 

مسؤكالّعفّأعماؿّالمقاكؿّالفرعيّمسؤكليةّعقدية.ّإضافةّإلىّبقاءّمكضكعّالمقاكلةّكماّنشأّبينيما،ّفبلّ
ّيمكفّلممقاكؿّالفرعيّتعديؿّبنكدّالعقدّأكّتغييرّمضمكنو.ّ

فرعيّإلىّأحكاـّالضمافّالعشرمّالّشريعيّبخصكصّمسألةّإخضاعّالمقاكؿالغيابّالتّ ّكماّرأيناّبأفّ 
ّيعدّ الذّ ّك ّالعقّ ّمّقد ّلحؽّربّالعمؿّبضمافّمشركعو ّإىدارا ّقد ّك ّالفرعيّيؤدّ ارم، ّالمقاكؿ مّإلىّتياكف
عّالجزائرمّإلىّتماطموّفيّإنجازّاألعماؿّالمسندةّإليوّمفّجانبّالمقاكؿّاألصمي.ّكّلذلؾّندعكّالمشرّ ّك

ّاظمةّلو.ريةّمفّخبلؿّتعديؿّمضمكفّالمكادّالنّ إقحاـّالمقاكؿّالفرعيّلممسؤكليةّالعش

مّتطرقناّفيوّإلىّصكرةّإنشائياّبعدّدراسةّاإلطارّالقانكنيّإلنشاءّمقاكلةّالبناءّبصكرةّعامة،ّكّالذّ ّك
المباشرةّبيفّربّالعمؿّكّالمقاكؿّاألصميّمفّحيثّضركرةّتكافرّرضاىماّعمىّماىيتيا،ّكّمحؿّمقاكلةّ

ىّبالمقاكلةّالفرعيةّمفّحيثّيّتسمّ شاءّمقاكلةّالبناءّبطريقةّغيرّمباشرة،ّكّالتّ البناء.ّكّكذاّإلىّصكرةّإن
ّ طبيعتياّالقانكنية،ّكّتأثيرىاّعمىّعبلقةّربّالعمؿّبالمقاكؿّاألصمي،ّكعبلقتياّبالمسؤكليةّالعشرية.ّنقـك

يّندرسّمفّخبللياّالتّ ميـّلمقاكلةّالبناءّ،ّّكشكءّالسّ لنّ اّالمترتبةّعفّاآلثارلثانيّبدراسةّمفّخبلؿّالفصؿّا
ّطرفيياّالعقديةّبمكجبّالمبحثّاألكؿ.ّّالتزاماتنطاؽّ

ّكالتّ ّالتزاماتإلىّّثّـ  ّالقانكنية ّالخصكص-ىيّتتجمّ المقاكؿ ّكنطاؽّفيّالضّ -عمىّكجو مافّالعشرم،

ّيتيماّالقصكل،ّإرتئيناّتخصيصّدراستيماّبمكجبّمبحثّمستقؿ.ظرّإلىّأىمّ أميفّفيّمجاؿّالبناء.ّفبالنّ التّ 

ّ

ّ

ّ

ّ
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القانكنيةّّأثارهبّوّيرتّ بة،ّفإنّ استكفيّجميعّشركطوّالقانكنيةّالمتطمّ العقدّإذاّنشأّصحيحا،ّّكّقاعدةّأفّ ال
ّعاـ ّلمطّ ّكّكأصؿ ّممزما ّيككف ّتبادال ّمتى ّألنّ ّااللتزاـرفيف، ّذلؾ ّالبعض، ّو)أبعضيما العقد(شريعةّم
ّالقانكف)فاؽّالطرفيف،ّأكّألسبابّيقرّ فبلّيجكزّنقضوّكالّتعديموّإالّباتّ ّالمتعاقديف ّأنّ ّك(.1رىا وّسبؽّطالما

الممزمةّلمجانبيف،ّلذاّّكّةّاإللزاميةّلمقاكلةّالبناء،ّسكاءّمفّحيثّاألشخاصّأكّالمكضكعّلىّالقكّ إؽّالتطرّ 

أخرلّعمىّعاتؽّّالتزاماتّك،ّ-يكّغيرّمرقّ ارياّأياّعقّ مرقّ ّ-عقديةّفيّذمةّربّالعمؿّّلتزاماتابّوّيرتّ فإنّ 
ةّالمقاكؿّعقديةّكانتّأخرلّفيّذمّ ّالتزاماتمقاكؿّالبناء.ّإضافةّإلىّذلؾّفقدّينتجّعفّعقدّمقاكلةّالبناء،ّ

ّلتزاـاالؿّفيّيّتتمثّ التّ ـّاستثنائية،ّّكأحكابضمافّخاصّّكّعّالجزائرمّقدّألزموالمشرّ ّذلؾّألفّ ّكأـّقانكنية،ّ
ّ(.2المباني)بضمافّالمنشاتّّك

ّالمخاطرّالتّ  ّبتأميفّمسؤكليتوّفيّمجاؿّالبناءّضد ّالمشرعّأيضا، ّألزمو ّتترتّ لذلؾّفقد بّعمىّيّقد

ّفيّالقانكفّالمتعمّ تيدّ  ّكرد ّالبناءّكما ّالمدنية3ّمينات)أؽّبالتّ ـ ّمفّخبلؿّإلزاموّبكجكبّتأميفّمسؤكليتو ،)
( ّيتعرّ التّ ّكّ(،4المينية ّقد ّليا)ي ّمسؤكليتوLa résponsabilité professionnelleّض ّتأميف ّككذا )
ّالتزاماف،ّكعمىّالمسؤكليةّالمدنيةّأميفّعميوالتّ مافّالعشرمّّكمفّالضّ ّكؿّ ّاّيجعمناّنستخمصّبأفّ ممّ ّالعشرية
مفّالتزاماتّعقديةّّالمقاكلةدّعفّذلؾّإضافةّإلىّماّقدّيتكلّ فّعمىّعاتقوّفيّإطارّالمقاكلة،ّّكيقعاّقانكنياف

عمىّماّّيّتنص ّالتّ مفّؽ.ـ.جّّك107ّةمبلّبأحكاـّالمادّ بحسفّنية،ّعبّعمييماّتنفيذىاّّكيّيتكجّ خرلّكالتّ أ

                                                            

ّكؿّ و،ّإذاّانعقدّالعقدّصحيحا،ّفإنّ ةّأنّ كفقاّلمقكاعدّالعامّ -1 ّالمتعاقديفّكّيمتـز بياّيّيرتّ ،ّالتّ بااللتزاماتمتعاقدّبالقياـّّوّيمـز
ّـ ذلؾّبالقكّ ّرّعفتو،ّكّيعبّ العقدّفيّذمّ  طرؼّاحتراـّالعقد،ّفيّحدكدّتنظيـّالعبلقاتّّعمىّكؿّ ّيتكج بّةّالممزمةّلمعقد.ّكّمفّث

ؿّمنو،ّكّالّوّالّيستطيعّأحدّأطرافوّبإرادتوّالمنفردةّأفّينقصوّأكّيتحمّ بّعمىّذلؾّأنّ يّيحكمياّكالقانكفّتماما.ّكّيترتّ التّ 
ةّنظريةّالعامّ عدمّصبرم،ّالكاضحّفيّشرحّالقانكفّالمدنيّالّ تعديموّماّلـّيجزّلوّالقانكفّفعؿّذلؾ.ّأنظرّمحمدّالسّ ّيحؽّ 

ّ.298ابؽ،ّصالمنفردة(،ّالمرجعّالسّ ّاإلرادةالعقدّكّ-)مصادرّااللتزاـلبللتزامات
ّمفّؽ.ـ.ج.557ّالى554ّّعّالجزائرمّفيّالمكادّمفعميوّالمشرّ ّنص ّّ-2
مفّعمىّماّيمي:"يجبّعمىّالميندسيف178ّّالمادةّّ،ّإذّتنص ّ-السالؼّالذكر-ؽّبالتأميناتكّالمتعمّ 07ّ-95قـمرّّراألّ-3

مف554ّّقنييفّاكتتابّعقدّلتأميفّمسؤكليتيـّالعشريةّالمنصكصّعميياّفيّالمادةكذاّالمراقبيبّالتّ ّالمقاولين والمعمارييفّكّ
ّيائيّلممشركع".النّ ّاالستبلـمفّسريافّىذاّالعقدّّيبدأفّأّالقانكفّالمدني،ّعمى

ؿ،ّشخصاّكّمراقبّتقنيّكّأمّمتدخّ ّو مقاولمفّذاتّالقانكفّعمىّماّيمي:"عمىّكؿّميندسّمعمارم175/01ّّالمادةّتنص ّّ-4
البناءاتّضّلياّبسببّأشغاؿّالبناءّكّتجديدّيّقدّيتعرّ طبيعياّكافّأكّمعنكيا،ّأفّيكتتبّتأميناّلتغطيةّمسؤكليتوّالمدنيةّالمينيةّالتّ 

ّّنقبلّعف/ّأكّترميميا". ّالحقكؽّكّالعمـك ّكمية ّالضمافّالعشرمّفيّالتشريعّالجزائرمّ،ّرسالةّماجستير، ،ّ ّالقادرّزىرة بفّعبد
ّ.78،ص2003ّالسياسيةّ،ّجامعةّباتنةّ،ّ

ّ
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"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عميو و بحسن نية. و ال يقتصر العقد عمى إلتزام المتعاقد بما ورد يمي:
ستمزماتو وفقا لمقانون، و العرف و العدالة، بحسب طبيعة فيو فحسب، بل يتناول أيضا ما ىو من م

ّ".االلتزام

العقديةّلكؿّطرؼّفيّعقدّالمقاكلة،ّسكاءّّالتزاماتؽّفيّىذاّالفصؿّإلىّدراسةّناّنتطرّ تبعاّلذلؾّفإنّ ّك

ّأكّغيرّذلؾ،ّطالماّأفّ -اريةرقيةّالعقّ فيّإطارّالتّ –ياّبالنسبةّلربّالعمؿ)صاحبّالمشركع(ّسكاءّكافّمرقّ 
ّ(.1أخرل)ّالتزاماتيّالتزاماتيماّكاحدةّفيّإطارّالعقد،ّكّإفّكافّلممرقّ 

ّالمقاكؿّالتزاماتبعدىاّنتناكؿّبالدراسةّّذلؾّبمكجبّالمبحثّاألكؿ.ّثّـ ؿّالعقديةّّكالمقاّكّالتزاماتكذاّّك
لّكمافّالعشرمّمةّفيّالضّ المتمثّ القانكنية،ّّك بمكجبّالمبحثّذلؾّّكّالبناء،شييدّّكأميفّفيّمجاؿّالتّ زاميةّالتّ ا 

ّّاني.الثّ 

 العقدية في عقد مقاولة البناء: التزامات-لالمبحث األوّ 

ّبوّكؿّ ّك ّيمتـز ّما فيّمجاؿّالبناءّباعتبارّّمقاكؿّكّطرؼّفيّعقدّالمقاكلة،ّمفّربّعمؿّنقصدّبيا
ّالمعاكضة،ّالعقد ّّّمفّعقكد ّسابقا، ّالتطر ؽّإليو ـ  ّت ّلما ّلمط رفيفّكفقا ّيرت بّالتزاماتّمتبادلة ّكذاّفإن و ك

اتّسزاءّمفّجانبّصاحبّالمشركعّأكّااللتزامبوّالقانكفّفيّحالةّاإلخبلؿّبذلؾّمّرتّ الجزاءّالمقترفّكالذّ 
صناّلياّ،ّفقدّخصّ المقاكؿّالتزاماتاّربّالعمؿ،ّأمّ ّاللتزاماتؿّصّالمطمبّاألكّ نخصّ ّؾتبعاّلذل.ّّكالمقاكؿ

ّ.مفّالد راسةّالمطمبّالثاني

ّ
                                                            

ّكّذلؾّمعوّالمقاكؿصاحبّمشركعّكمتعاقدّّباعتبارهّيةارمّالخاصّالمينيّالعقّ المرقّ ّالتزاماتىناؾّّشارة،ّبأفّ تجدرّاإلّ-1
ّؿّعمىّكجوّالخصكصّفيمايمي:ارمّكّتتمثّ قصدّتجسيدّمشركعوّالعقّ 

ّؿّفيمايمي:يّتتمثّ عمير،ّكّالتّ ييئةّكالتّ ارمّمعّمخططاتّالتّ ارمّبضركرةّمطابقةّالمشركعّالعقّ يّالعقّ المرقّ ّالتزاـ-أ
ّعميرييئةّكّالتّ كجيييّلمتّ طّالتّ المخطّ -
ّمخططّشغؿّاألراضي-
ّيمي:ّؿّفيمايّتتمثّ خصّاإلدارية،ّكالتّ ياداتّكّالرّ المرقيّالعقارمّبالحصكؿّعمىّالشّ ّالتزاـ-ب
ّّعميرشيادةّالتّ -
ّجزئةرخصةّالتّ -
ّرخصةّالبناءّ-
ّإلزاميةّالخضكعّّألخبلقياتّالمينة-ج
الضماناتّفيّالترقيةّالعقارية،ّّ، .ّدغيسّأحمداريةرقيةّالعقّ مافّكالكفالةّالمتبادلةّفيّنشاطّالتّ اإلنتسابّإلىّصندكؽّالضّ -د

ّ.19،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصبعدّاإلستيبلـّالنيائيّلممشركعّالعقارم،ّالممتقىّالكطنيّحكؿّالترقيةّالعقاريةّفيّالجزائر
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وّخاذّالقرار،ّفإنّ مطةّفيّاتّ وّصاحبّالمشركعّكّالسّ عمىّاعتبارّأنّ كاءّكافّربّالعمؿّمرقياّأـّال،ّّكس
ّـ ّكذلؾ.ّالعتبارهفّتتكافرّفيوّسمتافّأساسيتافّأيجبّ انيةّأفّيككفّىكّالثّ العمؿّلحسابو،ّّكّأكالىماّأفّيت

ّبدفعّاألجر،ّنظيرّالعمؿّالمنجزّلو.ّكعندّتكافرّالشّ  بّعمىّوّيتكجّ ركطّالمذككرةّمسبقا،ّفإنّ بذاتوّالممتـز

ّعفّالعقد)المتكلّ ّلتزاماتواالعمؿّتنفيذّّربّ  1ّدة ّنظرا ّمفّجيةّّالرتباطيا(، بحقكؽّالمقاكؿّقصدّحمايتيما
ّالبناء،ّ عمىّّكأخرل،ّككذلؾّقصدّإضفاءّالحمايةّعمىّكؿّشخصّمستفيدّمفّقريبّكّمفّبعيدّمفّىذا

ّتعمّ  ّالخصكصّإذا ّبالتّ كجو ّاألمر ّالعقّ ؽ ّالمرقّ ّارية،رقية ّألف  ّالعقّ ذلؾ ّيتصرّ ي ّك/أكّارم ّبالبيع ّفيو ؼ
مةّإلىّربّالعمؿّمفّطرفو،ّرّالمقاكؿ،ّنظيرّالخدماتّالمقدّ اإليجار.ّلذلؾّفمفّكاجبّربّالعمؿّدفعّأج

ّّكذلؾّبالنّ ّك ّمقاكالتّالبناء، ّكّأجرّالعمؿّالمنجزّمفّظرّإلىّضخامة ّالبناءّكّقيمة ّالفادحّلمكاد الغبلء

ّإلىّأفّ  ّأمّ ّااللتزاـالكفاءّبأجرّالمقاكلةّىكّّطرؼّالمقاكؿ،ّمعّاإلشارة ّاألساسيّلربّالعمؿ، ّااللتزاماتا
ّلّّفييّّثانكيةّكّالحقة.األخّر

قابةّعمىّالعمؿّالمرادّإنجازهّأكّالمنجز،ّكّةّالقياـّبالرّ ىّميمّ العمؿ،ّأفّيتكلّ ّبّعمىّربّ كذلؾّيتكجّ 
ّىذاّاألخيرّيعدّ ّموّذلؾ،ّألفّ (ّكّذلؾّقبؿّتسمّ 2ةّعيكب)دّمفّخمكهّمفّأيّ إلقاءّالفحصّعميو،ّقصدّالتأكّ 

ّمفّ ّأضفىّالقانكفّحمايةّلممقاكؿ،ّمفّخبلؿّإلزاـّربّّاالنتياءالعمؿّبعدّّربّ ّالتزاماتأيضا منو.ّكما

ربّّعرض.ّفمذلؾّفإفّ ةّصكرةّكافّذلؾّالتّ عاقدّبأيّ أثناءّإنجازّالعمؿ،ّكّذلؾّبعدّالتّ ّضّلوالعمؿّبعدـّالتعرّ 

ّأيضاّبتمكيفّالمقاكؿّمفّاإلنجاز،ّكّخصكصاّإذاّقرّ  رّأخّ رّتكقيعّعقكباتّماليةّفيّحالةّالتالعمؿّيمتـز
ّعفّاإلنجاز.ّ

ّ:رب العمل بدفع األجر التزام-لالفرع األوّ 

مّربّالعمؿّفيّالمقاكلة،ّككنوّيعكسّالمقابؿّالذّ ّالتزاـّدفعّاألجرّلممقاكؿّجكىرّكّلبّ ّحيثّيعدّ 

ّبدفعّاألجرّالمتّ مةّلربّالعمؿ.ّلذلؾّفإنّ ةّالمقاكؿّلمحصكؿّعميو،ّمقابؿّاألعماؿّالمقدّ التجأتّنيّ  فؽّوّيمتـز
ّإلىّأفّ عميوّمعوّ ّأكّنقصاف.ّكتجدرّاإلشارة ّبالكفاءّباألجرّّدكفّزيادة ربّالعمؿّيككفّممتزماّشخصيا

                                                            

مف563ّّالى558ّّعمىّىذهّاإللتزاماتّفيّؽ.ـ.جّ،ّضمفّالمكادّمفّّعّالجزائرم،ّنص ّالمشرّ ّتجدرّاإلشارةّإلىّأفّ ّ-1
ّؽ.ـ.ج.

ارمّعيبّ،ّيقعّبشكؿّكبيرّعمىّالمرقيّالعقّ ّأكدّمفّصحتوّكّخمكهّمفّأمّ ؿّفيّمراقبةّالعمؿّكّالتّ المتمثّ ّاّاإللتزاـذىّ-2
ـّالمشركعّيّقدّتعتريو،ّكّتجعموّيتسمّ اّيجعموّيتغاضىّعفّالعيكبّالتّ وّالكحيدّالذمّلوّنيةّتأجيرّالبناءّك/أكّبيعو،ّممّ ألنّ 

ّ.124فتيحةّقر ة،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّمب،ّكالمستفيديفّمنو.اسّبالسّ أركاحّالنّ ّبدكفّفحصو،ّكّىذاّماّقدّيعكدّعمى
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وّيشمؿّباألجر،ّفإنّ ّظاـّالقانكنيّلمكفاءاّمفّحيثّالنّ لممتعامؿّمعو،ّكّبصكرةّمباشرةّفيّعقدّالمقاكلة.أمّ 
بّعفّربّالعمؿّبدفعّاألجرّمفّجيةّكّفيّعدـّقياموّبذلؾ،ّكّماّقدّيترتّ ّالتزاـعنصريفّأساسيفّىما،ّ

ّؽّإلىّدراسةّكؿّعنصرّعمىّحدل.جزاءاتّقانكنية.ّكّتبعاّلذلؾّنتطرّ ّكّقانكنيةّأثارذلؾّمفّ

ّ:االلتزامفي حالة تنفيذ رب العمل ليذا -الأوّ 

ّالتطرّ ّإفّ  ّالحالةّتقتضيّمنا ّتنفيذهكذاّمكافّكّزمافّّكّةّبو،المعنيّ ؽّإلىّدراسةّاألطراؼّدراسةّىذا
ّإضافةّإلىّكيفيةّكّطرؽّإثباتو.

 :أطراف الوفاء باألجر-1

ّأفّ  ّيمثّ ّطالما ّبالضّ األجر ّفيك ّمالية، ّمرتبطّبالذّ ؿّقيمة ّلكبلّالطرفيف،ركرة ّالمالية ّدائفّّمة أحدىما
ّبوّربّالعمؿّنظيرّاإلنجازاتّالمقدّ ّاألخرّمديفّبو.ّكّفيّعقدّالمقاكلة،ّفإفّ ّك ّمةّلو.األجرّيمتـز

 :المدين باألجر-أ

ّربّالعمؿّكّالذّ  مّعيدّإلىّالمقاكؿّيطرةّعمىّاألشغاؿّكّالمشركع،ّكّالذّ مّبيدهّزماـّالسّ حيثّيمتـز
ارية،ّالعقّ رقيةّطارّالتّ إار)كماّىكّالحاؿّفيّالحقيقيّلمعقّ (،ّكالمالؾ1ّالقياـّبياّكّليسّالمستفيدّمفّالعمؿ)

ّبدفعّاألٍجر،ّكّليسّالمتعاقدّمعوّفيّإطارّالبيعّأكّاإليجار(،ّكّىذاّماّيّالعقّ المرقّ ّإذّأفّ  ارمّىكّالممـز
ّالمادةّيستشؼّ  ّخبلؿ 549ّمف ّالمادّ ،باإلؽ.ـ.جمف ّإلى ّالتّ 07ّةضافة ّالمرسـك ّرقـمف 07ّ-94شريعي

شارةّةّمباشرةّفيّالمقاكلة.ّكّتجدرّاإلبصكّربّعميوّدفعّاألجرّلممتعامؿّمعوّ(.حيثّيتكجّ 2كر)الؼّالذّ السّ 
ؽّأيضاّفيّحالةّتعاقدّربّالعمؿّمعّمقاكؿّمباشرةّ،ّكّقدّيتعاقدّىذاّاألخيرّمعّنفسّاألحكاـّتطبّ ّإلىّأفّ 

ّالتّ  ّبكضع ّلتكميفو ّالمقايسات.ميندس ّإعداد ّك ّأجرّّكصاميـ ّبدفع ّشخصيا ّممـز ّالعمؿ ّرب ّيككف بذلؾ
(معّماّيمحؽّبوّمفّنفقاتّخاصةّفاؽتاالدّبكاسطةّالقانكف)فيّحالةّعدـّدّ فؽّعميو،ّأكّالمحالمقاكلةّالمتّ 

مّالّاؿّالمقاكؿّاألصمي،ّكّالذّ ىّعمّ الوّأكّحتّ ؽّاألمرّبأجرّالمقاكؿّالفرعي،ّكّعمّ ىّكّإفّتعمّ بو،ّحتّ 
ّبدفعّقسـكؿّّفإفّ ّدّأربابّالعمؿاّإذاّتعدّ أمّ .االلتزاـرّمفّجانبوّمفّىذاّيتحرّ  ،ّجرمفّاألّكاحدّمنيـ،ّيمتـز

ّلنسبةّحصتوّفيّالعمؿ،ّفإفّلـّتعيّ ّكيجبّأف دّمنيـ،ّاعتبرتّحصصيـّفّحصةّكؿّكاحيككفّمساكيا
                                                            

ّالرّ ّ-1 ّالسّ عبد ّجزاؽّأحمد ّكّالحراسة، ّالكديعة ّك ّالككالة ّالمقاكلة، ّعمىّالعمؿ، ّالكاردة ّالعقكد ّالمجمّ 07نيكرم، ّاألكّ ، ؿّد
 .185ابؽ،ّصّالمرجعّالسّ حيـّعنبرّالمحامي،ّ.ّأنظرّأيضا،محمدّعبدّالرّ 195ابؽ،ّّصّالمرجعّالسّ 

ّفإنّ حتّ - ّالمقاكؿ، ّذلؾّمع ّإنجاز ّقصد ّتعاقد ّك ّأشغاالّعمييا، ّالمؤجرة ّلمعيف ّالمستاجر ّأقاـ ّالذّ ىّلك ّىك مّيككفّممزماّو
رّبعدّتماـّاألشغاؿ،ّكّفيّىذهّالحالةّالّيستطيعّىّكّإفّعادتّالعيفّالمؤجرةّمعّالبناءّإلىّالمؤجّ باعتبارهّربّعمؿ،ّحتّ 

محمدّعبدّالر حيـّعنبرّالمحامي،ّالمرجعّكّالمكضعّّعكلّالغيرّالمباشرةّلممطالبةّباألجر.رّبالدّ جكعّعمىّالمؤجّ رّ المقاكؿّال
ّالس ابقيف.

ّالتّ 07ّأنظرّالمادة-2 ّالؼّالذكر.فّشركطّممارسةّاليندسةّالمعماريةّالسّ ،ّكّالمتضمّ 07-94شريعيّرقـّمفّالمرسـك
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فاؽّبينيـّإذاّكجدّاتّ ّضامفّبينيـّفيّاألجر،ّإالّ اليّينعدـّالتّ بالتّ ّكّ.ساكممتساكية،ّكانقسـّاألجرّبينيـّبالتّ 
ّ.(1)كاحدّمنيـّبكؿّاألجرّجكعّعمىّكؿّ عمىّذلؾّبحيثّيمكفّالرّ 

ّ:ائن باألجرالدّ -ب

لماّّشييدالتّ ؾّالرئيسيّلعمميةّالبناءّّكالمحرّ ّةّأساسيةّباعتبارىاالكفاءّباألجر،ّميمّ سديدّّكعمميةّالتّ ّإفّ 
األجرّىكّالمقابؿّالمنطقيّلماّّكّنفيذّكخبراتّفنيةّتستدعيياّتمؾّالعممية.اتّلمتّ ميمّ ّكّفوّمفّمكادّبناء،تكمّ 

ّأفّ ذلؾّبحسبّاإلتّ ،ّّكلذاتّالغرضّموّالمقاكؿّمفّإنجازّكّمكاديقدّ  ّالمقاكؿّيتعاقدّمعّربّ ّفاؽ.ّكطالما

اجـّعنيا،ّكماّيمكفّأفّيستفيدّمفّذلؾّئفّاألصميّباألجرّالنّ االدّ ّالعمؿّبمكجبّعقدّمقاكلة،ّفمبدئياّيعدّ 
ّالمقاكؿّالفرعي.

دكاّالّيككنكاّدائنيفّتعدّ ّةّمقاكليف،ّفإفّ نجازّمشركعوّإلىّعدّ إكقدّأجازّالقانكفّلربّالعمؿّبأفّيعيدّّ

فاؽّ،ّماّلـّيكجدّاتّ اآلخريفكاحدّمنيـّبأجرّخاصّكالّشأفّلوّبأجكرّّؿّ اّينفردّكممتضامنيفّبأجكرىـ،ّكّإنّ 
ّاليّيمكفّأفّيككفّالمقاكؿّالفرعيّدائناّبأجرّالمقاكلةّأيضا.(،ّكبالتّ 2معّربّالعمؿّعمىّغيرّذلؾ)

فّكافّاألصؿّك ّفإنّ ىكّالكفاءّباألجرّإلىّّا  ّمطالبةّربّالعمؿّالمقاكؿّشخصيا، وّالّيجكزّلدائنييما
565ّعّيككفّبذلؾّكّبمكجبّالمادةالمشرّ ّعكلّالغيرّالمباشرة،ّفإفّ عفّطريؽّالدّ ّباألجرّالمستحؽّليما،ّإالّ 

ّـ ،ّقدّخرجّعفّاألصؿّؽ.ـ.جّمفّ يمكفّلعماؿّالمقاكؿّاألصميّكّالفرعي،ّمطالبةّربّالعمؿّّكّمفّث
عكلّغالباّماّتككفّغيرّمجدية،ّلذلؾّمنحّالقانكفّامتيازاّىذهّالدّ ّلممقاكلةّاألصمية.غيرّأفّ ّدباألجرّالمحدّ 

ةّلممقاكؿّاألصميّيّتككفّمستحقّ الوّأيضاّعمىّالمبالغّالتّ اؿّالمقاكؿّاألصميّكّالمقاكؿّالفرعي،ّكّعمّ لعمّ 
المقاكؿّاألصمي،ّبسببّإنجازىـّّفيّذمةّيّتككفّمستحقةّلممقاكؿّالفرعيةّربّالعمؿ،ّأكّالمبالغّالتّ فيّذمّ 

ّ(.3المقاكلة)ّلمعمؿّمحؿّ 
ّيّتنص ّالتّ مفّؽ.ـ.ج،ّّك565/02ّبلؿّنصّالمادةعّالجزائرمّمفّخأخذّبوّالمشرّ ّالحكـّالذ مّكىذا

حدىم عمى ما تحت يد رب العمل أو المقاول األصمي أوليم في حالة توقيع الحجز عمى  "عمىّماّيمي:
 االمتيازيكون مقاول الفرعي وقت توقيع الحجز. و ة لممقاول األصمي أو لمامتياز عمى المبالغ المستحقّ 

ّلييم مباشرة".إلمبالغ و، و يجوز أداء ىذه امنيم بنسبة حقّ  لكلّ 

                                                            

ابؽّصّؿّالمرجعّالسّ دّاألكّ ،ّالمجمّ 07عمؿ،ّالمقاكلة،ّالككالةّكّالكديعةّكّالحراسة،ّجنيكرم،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالالسّ ّ-1
244ّابؽّصّحيـّعنبرّالمحامي،ّالمرجعّالسّ .ّأنظرّأيضا،محمدّعبدّالرّ 197

كّّمفّؽ.ـ.ج،217ّّنصّالمادةمفّخبلؿّّ،ّالت يّعالجياّالمشر عّالجزائرمدّطرفيّااللتزاـ،ّكّؽّىذهّالحالة،ّبتعدّ تتعمّ ّ-2
ّ ّفاؽّأكّنصّفيّالقانكف.ماّيككفّبناءاّعمىّاتّ ائنيفّأكّالمدينيفّالّيفترض،ّكّإنّ ضامفّبيفّالدّ عمىّماّيمي:"التّ ال تيّتنص 

ّ.245ابؽّصّ.ّأنظرّأيضا،محمدّعبدّالرحيـّعنبرّالمحامي،ّالمرجعّالسّ 198ابؽّصّالمرجعّالسّ ،07ّجّنيكرم،السّ ّ-3



 

 

116 

ةّربّالعمؿّعفّطريؽّحكالةّالحؽ،ّفتسرمّىذهّاألخيرةّوّفيّذمّ كقدّيتنازؿّالمقاكؿّاألصميّعفّحقّ 

العمؿ(ّّالغيرّ)أمّربّ ّذةّفيّحؽّ الو،ّمتىّأصبحتّنافعيّأكّعمّ المقاكؿّالفّرّعمالوّككذاّفيّحؽّ ّّفيّحؽّ 
ّ(.1مفّؽ.ـ.ج)241ّ-240ّحكاـّالمادتيفلمتنازؿّلوّبحسبّالحاالت،ّكفقاّألبقبكؿّاّك

ؿّيشكّ ّاالمتيازيفّبينيـ،ّقسمةّالغرماء.ّكّىذاّكّإذاّلـّتكؼّتمؾّالمبالغّالمستحقة،ّاقتسـّىؤالءّالدّ 

مقاكؿّاألصميّكّاؿّالضماناّمفّضماناتّالكفاءّباألجرّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّلعمّ احيةّالقانكنية،ّمفّالنّ 
ّالوّأيضا.عمّ لممقاكؿّالفرعيّّك

ّيضيؼ) ّعدّ 2كىناؾّمف ّأك ّشخصا ّالفرعي( ّك ّإلىّجانبّالمقاكؿ)األصمي ّيستفيدكفّ( ّأشخاص، ة
رةّبكجكدّعبلقةّعقديةّالعبّالنظرّعفّأكصافيـّأكّالعمؿّالمعيكدّإلييـ،ّألفّ ّأيضاّمفّأجرّالمقاكلةّبغض ّ

سبةّجاريف....إلخ.فبالنّ اديف،ّكّالنّ ،ّكّالحدّ االستشارييفّفراساتّكّالميندسيكمكاتبّالدّ معّربّالعمؿ،ّّفقطّ

ّفإنّ  ّالمقدّ لمميندسّالمعمارم، ّيستحؽّاألجرّبحسبّاإلنجاز ّالميمّ و ّربّالعمؿّككف ّلفائدة ّمفّطرفو ةّـ

ّ.صميـالتّ ّؿّفيّكضعدّإليوّتتمثّ يّتعيّ ئيسيةّالتّ الرّ 

ّنص ّّك ّما ّالمشرّ ّىذا ّالمادّ عميو ّفي ّالجزائرم ّع ّ:555ّة ّبقكليا ّؽ.ـ.ج إذا اقتصر الميندس مف
ي عن العيوب التّ  قابة عمى التنفيذ، لم يكن مسؤوال إالّ ف بالرّ صميم دون أن يكمّ المعماري عمى وضع التّ 

قابةّعمىّاألعماؿ.ّكماّقدّاإلشراؼّكّالرّ لّذلؾ،ّإلىّضركرةّوّقدّيحدثّأفّتتعدّ أنّ ّ.ّإالّ صميم"أتت من التّ 

ّ(ّكّذلؾّفيّحالتيف:3قني)يككفّدائناّبأجرّالمقاكلةّأيضا،ّالمراقبّالتّ 

 -:ّالحالةّاألكلى

ّيتدخّ  ّيرتبطّباألخرّّكؿّ ّفّ أاّعمىّطمبّربّالعمؿ،ّكّمعنىّذلؾّقنيّبناءؿّالمراقبّالتّ عندما منيما

ّالتّ  ّالمراقبة ّتبعقد)عقد ّالعبلقة ّىذه ّك ّأفّيطالبّربّالعمؿّبأجرّمقابؿّمنحّالحؽّلممراقبّالتّ قنية( قني،

ّيياّلصالحّربّالعمؿّباعتبارهّدائناّلوّبمقتضىّىذهّالعبلقة.يّيؤدّ األعماؿّالتّ 

                                                            

اليّتجكزّقاببلّلمحجز".ّكّبالتّ ّإذاّكافّالحؽّ ّمفّذاتّالقانكفّعمىّماّيمي:"الّتجكزّحكالةّالحؽّإالّ 240ّادةالمّتنص ّّ-1
ّسبؽّذكرهّبخصكصّاإلمتيازّكّالحجزّعمىّإبخصكصّالكفاءّباألجرّفيّالمقاكلة،ّكّذلؾّباإلستنادّّحكالةّالحؽّ  لىّما

إذاّرضيّّالةّقبؿّالمديفّأكّقبؿّالغير،ّإالّ بالحكّ ّعمىّماّيمي:"الّيحتجّ ّياّتنص ّمفّذاتّالقانكف،ّفإنّ 241ّالمادةّأم ااألجر.
إذاّكافّىذاّالقبكؿّثابتّّقبكؿّالمديفّالّيجعمياّنافذةّقبؿّالغير،ّإالّ ّبياّالمديف،ّأكّأخبرّبياّبعقدّغيرّقضائي.ّغيرّأفّ 

ّاريخ".التّ 
ّ.318ابؽّصمفّؽ.ـ.ج،ّالمرجعّالسّ 554ّالمقاكؿ،ّطبقاّلممادةإبراىيـّيكسؼ،ّالمسؤكليةّالعشريةّلمميندسّالمعمارمّكّ-2
ّراسة.ّظاـّالقانكنيّالخاضعّلوّفيّمقدمةّالدّ كّإلىّالنّ ّالت عريؼّبالمراقبّالت قنيسبقتّاإلشارةّّ-3
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 -الحالةّالثانية:ّ

يّىذهّالحالةّالّفّكّ.نجازفةّباإلقنيّبناءاّعمىّطمبّالمقاكؿّأكّالمؤسسةّالمكمّ ؿّالمراقبّالتّ عندماّيتدخّ 
الّيطالبوّبصفةّمباشرةّيّيؤدييا،ّّكاليّالّيعدّدائناّلوّباألعماؿّالتّ بالتّ (،ّّك1بيفّربّالعمؿ)بينوّّكيكجدّعقدّ

ّألنّ ّكّباألجر ّبينيما.ذلؾ ّمباشرة ّعبلقة ّتكجد ّال ّالّ ّكو ّالمراقب ّيستطيع ّغيرّلكف ّدعكل ّطريؽ ّعف تقني
اهّمفّعمؿ،ّكماّيستفيدّماّأدّ يّيرجعّبياّعمىّربّالعمؿّبإسـّالمقاكؿّليطالبّباألجرّمقابؿّالتّ مباشرة،ّّك

ّ.يّيستفيدّمنياّالمقاكؿّالفرعيماناتّالتّ مفّالضّ 

فّكافّىناؾّرأمّأخرّفيّالفقوّالفرنسي،ّيرلّأفّ ّك ّخميفّفيّتشييدّالبناءىناؾّفئتافّفقطّمفّالمتدّ ّا 
اّأمّ ّباعتبارىماّالقائميفّكالمشرفيفّالمباشريفّعمىّأعماؿّالبناءّكالت شييد.ّىماّالميندسّالمعمارمّكالمقاكؿّك

ّ(.2شييد،ّيباشركفّعمبلّيندرجّفيّطبيعتوّفيّىاتيفّالفئتيف)التّ األشخاصّالباقيفّكالمساىميفّفيّالبناءّّك

 زمان و مكان الوفاء باألجر: -2

ّزمافّكّمكنافّالكفاءّباألجرّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّ ّكفقاّلماّيت فؽّعميوّالط رفاف،ّكّإذاّاألصؿّأف  يتـ 
ّذلؾّيحد دّاالتفاؽلـّيتـّ ّفقاّالعتباراتّأخرلّ.ّك،ّفإف 

ّالعنصرّك ّىذا ّخبلؿ ّنتطرّ ّمف ّّكإؽ ّزماف ّدراسة ّفيّلى ّالعمؿ ّطرؼّرب ّمف ّباألجر ّالكفاء مكاف

ّالقانكنيةّالمترتبةّعنيماّتباعاّلماّيمي:ّلآلثاريةّبالغة،ّّنظراّالمقاكلة،ّلماّلوّمفّأىمّ 

ّ:جرزمان الوفاء باأل-أ

ّ ّربّالعمؿ ّكفاء ّزماف ّتحديد ّكرد ّعامة ّبمكجبّبالتزاموكقاعدة ّاألجر ّّبدفع مف559ّّنصّالمادة
خبلف  اقفاالتإذا اقتضى العرف أو  "تدفع األجرة عند تسمم العمل، إالّ عمىّماّيمي:ّيّتنص ّالتّ ّكّؽ.ـ.جّ

ّالمادّ حيثّ.ذلك" ّبأفّ يبلحظّمفّخبلؿّىذه ّسمطافّاإلرادةّاؽفاالتعّسبؽّالعرؼّعفّالمشرّ ّة ّمبدأ ّرغـ ،

تجارمّالمحض.ّابعّالّ مّيطغىّعميوّالطّ الذّ المقاكلةّتردّعمىّالعمؿّّكّالمعتمدّفيّالعقكد،ّعمىّاعتبارّأفّ 

مّالذّ الجانبّالمادمّّكيكتسيياّ-مىّعقارعّكّعمىّكجوّالخصكصّمقاكلةّالبناءّتنصبّ ّ-ياإضافةّإلىّأنّ 

ّبالكفاءّباألجر،ّكّذلؾّعندّتسمّ ّفإفّ ّة،لوّأعرافوّالخاصّ  موّالعمؿّمفّطرؼّالمقاكؿ،ّماّلـّربّالعمؿّممـز

                                                            

ّكميّ ّ-1 ّماجستير ّالجزائرم، ّالمدني ّالقانكف ّفي ّالمقاكلة ّعقد ّمركش، ّمسعكدة ّالجزائر، ّعكنكف، ّبف ّالحقكؽ، ،2003ّة
ّ.102ص

2-P,(peter(, la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs,2éme édition, p 
109 ,paris,1969 . 
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ّالتّ ّلعؿّ ّكّفاؽّيقضيّبخبلؼّذلؾ.يكجدّعرؼّأكّاتّ  ّالمشرّ الغاية عّمفّخبلؿّربطّزمافّالكفاءّيّقصدىا

فيّأفّكاحد،ّتفادياّّااللتزاماتؿّفيّتمكيفّالمتعاقديفّمفّتنفيذّتتمثّ ّـّالعمؿتسمّ فاّعمىّباألجرّكّجعموّمتكقّ 

ّ(.1ةّخبلفاتّمستقبميةّناجمةّعفّذلؾّكاستقراراّلممعامبلت)أليّ 

رفافّعمىّفؽّالطّ عمىّماّيخالفيا.ّفقدّيتّ ّاؽفاالتىذهّاألحكاـّليستّمطمقة،ّإذّيجكزّلممتعاقديفّّأفّ ّإالّ 

2كقتّالحؽ)لىّإبلنوّميعادّدفعّاألجر،ّكماّقدّيؤجّ 
ّـ  بلفّـّالعمؿّأكّأفّيعجّ دفعوّبعدّفترةّمفّتسمّ ّ(،ّبأفّيت

ّـ ماّقبؿّالبدءّفيّالتّ دفعوّمقدّ ّبو،ّبأفّيتّـ  الباقيّّاستكماؿّنفيذ،ّأكّبأفّيدفعّقسطّمنوّاحتياطيا،ّعمىّأفّيت
ّ(.3كّتسميـّالعمؿّمفّطرؼّالمقاكؿ)ّاالنتياءعندّ

ّ:مكان الوفاء باألجرّ-ب

ّأنّ  ّيجبّالقاعدة ّالمتّ و ّفيّالمكاف ّباألجر ّعمىّالكفاء ّتعيينو ّعند ّك ّمفّطرؼّالمتعاقديف، فؽّعميو
ّالذّ حكّالمتقدّ النّ  ّإالّ آجرّفيّمكافّكر،ّالّيجكزّلربّالعمؿّدفعّاألـ ّاقتضىّاألمرّذلؾ.أمّ ّخر، ّإذاّإذا ا
ّـ الدّ ّرّذلؾّفإفّ تعذّ  سميـّالعمؿّمفّطرؼّفيوّتّمّيتّـ مّيقضيّبوّالعرؼ،ّأمّالمكافّالذّ فيّالمكافّالذّ ّفعّيت

فاؽّأكّعرؼّلتحديدّمكافّالكفاء،ّكجبّتطبيؽّأحكاـّ(.كّإذاّلـّيكجدّاتّ 4المقاكؿّبعدّاالنتياءّمفّكضعو)
ات وجب تسميمو معينا بالذّ  اشيئ االلتزام "إذا كان محلّ عمىّماّيمي:ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.جّكّالتّ 282ّالمادة

و نص يقضي بغير ذلك. أما أفاق ما لم يوجد اتّ  االلتزامي كان موجودا فيو وقت نشوء في المكان الذّ 
وفاء، أو في المكان األخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيو موطن المدين وقت ال االلتزامات

ّقا بيذه المؤسسة".متعمّ  االلتزاميوجد فيو مركز مؤسستو إذا كان الذي 
 

 إثبات األجر:-3

ّإفّ  ّأمّ ّاؽفاالتإثباتّّمبدئيا ّيمكفّأفّيككفّبكؿّكسائؿّاإلثبات. ّبالنّ عمىّمقدارّاألجر، سبةّلطرؽّا

ّ.رؽلىّتمؾّالطّ إفةّضاباإلبّعميناّمعرفةّعبءّإثباتّالكفاء،ّوّيتكجّ إثباتّالكفاءّباألجر،ّفإنّ 
                                                            

ّـ يعتبرّىذاّالحكـّاستثناءاّعفّالقاعدةّالعامةّلمعقد،ّكالتّ ّ-1 دفعّاألجرّفكرّانعقاده،ّأمّيدفعّمقدماّقبؿّّيّتقضيّبأفّيت
الكفاءّفكرّترتيبّاإللتزاـّنيائياّفيّّعمىّماّيمي:ّ"يجبّأفّيتّـ ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.ج،ّكّالتّ 281/01ّتنفيذّالعقدّطبقاّلممادةّ

ّلـّيكجدّاتّ ّةّالمديفذمّ  ّأفّ أنّ ّفاؽّأكّنصّّيقضيّبغيرّذلؾ".ّإالّ ما ّالحكـّبخصكصّالمقاكلةّطالما ّوّيستبعدّتطبيؽّىذا
 دّالعاـ.طبقاّلقاعدةّالخاصّيقيّ مفّذاتّالقانكفّ،559ّّّرةّفيّالمادةةّكّمقرّ أحكامياّخاصّ 

ّ.78ابؽّصرحافّ،ّالمرجعّالسّ السّ ّعدنافّإبراىيـ.ّأنظرّأيضا،198ابؽ،ّصّالمرجعّالسّ ّ،07ّجنيكرمّ،السّ ّ-2
3  -Planiol, G.)Ripert ّ( , T11, traité pratique de droit civil français, contrat civil, 
tome11,deuxième partie.N°932, p171, lgdj, paris 1952. 

العقكدّّشرحّالقانكفّالمدني،ّنيكرم،يضا،عبدّالرزاؽّأحمدّالسّ أ.ّأنظر80ّابؽ،ّصّرحاف،ّالمرجعّالسّ عدنافّابراىيـّالسّ ّ-4
 .202ابؽّصؿ،ّالمرجعّالسّ دّاألكّ ،ّالمجمّ 07ّجالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلةّكّالككالةّكّالكديعةّكّالحراسة،ّ
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ّ:ثباتسبة لعبء اإل بالنّ -أ

ّـ  تقريرّقاعدةّمشيكرةّفيّالقانكفّكّالمستنبطةّمفّّبخصكصّمسألةّعبءّإثباتّالكفاءّباألجر،ّفقدّت
ّالمشرّ يّكرّ التّ ّكّعى"،نة عمى من ادّ البيّ مةّفيّ"الفقوّاإلسبلمي،ّكّالمتمثّ  مف323ّّعّمفّخبلؿّالمادةسيا

ّتنص ّ ّإذ ّيمي:ّؽ.ـ.ج، ّما ّإذص منو".عمى المدين إثبات التخمّ ، و االلتزام" عمى الدائن إثبات عمى

نّ ّيستخمصّمنياّبأفّ  ّ".ماّيستبؽّفيوّالمستفيدّمنوعبءّاإلثباتّالّيقعّبصفةّخاصةّعمىّطرؼّمعيف،ّكا 

ّفإفّ  ّالبناء، ّإلىّمقاكلة ّالحاؿ،ّربّالعمؿّباعتبارهّّكرجكعا ّمفّإثباتّالكفاءّباألجرّىكّبطبيعة المستفيد

ّ.(1)بالتزامواليّىكّمفّيقعّعميوّعبءّالكفاءّمديناّأصمياّبو،ّكّبالتّ 

 مسألة اإلثبات:-ب

ّفعمىّربّالعمؿّإثباتّأنّ أمّ  ّباألجر، ّإثباتّالكفاء ّعفّمسألة ّمستعمبلّا ّبالكفاء، ّأكفىّبإلتزامو ّقد و
فّتعدّ ىّّكيّتستندّأساسا،ّعمىّالطبيعةّالقانكنيةّلممقاكلةّمفّجانبّالمقاكؿ.ّحتّ طرقاّلذلؾّكّالتّ  لّمبمغّا 

ّألؼّدينارّ) ّمائة ّمبمغ ّفإنّ 100.000المقاكلة ،ّ ّاإلثباتّدج( ّيجكز ّيستخمصّبكافّ و ّما ّكىذا ّالكسائؿ، ة
ّالمخا جارية إذا :" في غير المواد التّ عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ مفّؽ.ـ.جّ،ّّك333ّلفةّلنصّالمادةّبمفيـك
محدد القيمة فبل يجوز اإلثبات  دج أو كان غير100.000ف القانوني تزيد قيمتو عن كان التصرّ 

 يقضي بغير ذلك". يود في وجوده أو إنقضائو ما لم يوجد نّص بالشّ 

ّبالنّ أمّ  ّإليوّمسبقا-اجروّيكتسبّصفةّالتّ عمىّاعتبارّأنّ ارم،ّّكيّالعقّ سبةّلممرقّ ا فقدّحسـّّ-كماّأشرنا
ّإذّاعتبركرّاألمرّبالنّ السالؼّالذّ 04ّ-11القانكفّرقـ ّبالتّ 03ّ-02فيّالمادتيفّسبةّإليو، ّالقائـ رقيةّمنو،

عمقةّىذهّالنشاطاتّالمتّ ّمنوّأفّ 04ّاعتبرتّالمادةةّالقانكف،ّّكبقكّ اريةّشخصاّطبيعياّكافّأـّمعنكياّتاجراّالعقّ 

ّ.(2)رؽيّيمكنوّإثباتياّبكافةّالطّ التّ أعماالّتجارية،ّّكّرقيةّالعقاريةبالتّ 

ربّالعمؿ،ّعندّكفائوّباألجرّأكّبجزءّمنوّأفّيحصؿّمفّالمقاكؿّدليبلّليذاّالكفاءّّوّمفّحؽّ كماّأنّ ّ
ّيّتنص ّالتّ ّك،ّمفّؽ.ـ.ج284ّمخالصة(،ّطبقاّألحكاـّالمادةّ-كأفّيطمبّسنداّمكتكباّيفيدّالكفاء)تصريح

ين في مطالبة مخالصة بما وفاه عمى سند الدّ  ين، الحقّ "يكون لمن قام بالوفاء بجزء من الدّ عمىّماّيمي:
ذا ضاع السّ ين و الدّ  ، إذا وفى بكلّ إلغائوفي مطالبة رد السند أو  لو أيضا الحقّ بحصول ىذا الوفاء، و  ند ا 

 ند".ائن إشيادا عمى ضياع ىذا السّ كان لو أن يطمب من الدّ 

                                                            

ّ.165الس ابؽ،ّصتيحةّقر ة،ّالمرجعّف-1
ّ.78دغيسّأحمد،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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ّلربّ  ّيجكز ّالمقاكؿّكما ّمف ّيطمب ّأف ّاألجر)ّكالعمؿ ّسند ّإتبلؼ ّيعدّ الذّ ، ّلمدّ ّم ّعقدّ-يفسندا أم
ّاحتفاظاّعميوّبماّيفيدّالمخالصةّلجزءّمنوّأشيراألجر،ّأكّالتّ ّالمقاكلةّإفّكافّمكتكبا(ّفيّحالةّالكفاءّبكؿّ 

ّ(.1زاع)بوّعندّالنّ ّاالستعانةمّيمكفّليؿّالذّ منوّبالدّ 

ّرب العمل بالوفاء باألجر: التزامف تخمّ -ثانيا

يّمفّشأنياّإعفاءّربّالعمؿّمفّدفعّراتّالتّ ؽّإلىّمجمؿّالمبرّ كمفّخبلؿّىذاّالعنصر،ّسكؼّتنطرّ 

العمؿّلمسؤكليتوّّؿّربّ رّجزاءاتّلذلؾّمفّخبلؿّتحمّ القانكفّقدّقرّ ّفت،ّفإفّ يّإذاّتخمّ أجرّالمقاكلةّكّالتّ 
ّإلزاـّربّالعمؿّبالكفاء،ّكّالتّ إضافةّإلىّالضّ ّ،العقدية ّلمماناتّالممنكحةّلممقاكؿّقصدّ ّتبعا ّايّنكردىا
ّيمي:

ّ:حاالت إعفاء رب العمل من دفع األجر-1

ّكذلؾّفيّحاالتّكّ،لصالحّمقاكؿّالبناءّعفّالكفاءّباألجرّاالمتناعالعمؿّّحيثّأجازّالقانكفّلربّ 
ّ:كىيّيمكنوّاالستنادّعمييا،ّقصدّدرءّااللتزاـّبالكفاءّباألجرّالممقىّعمىّعاتقوّراتمبرّ بمكجبّ

ّ:فساد رضى رب العمل-أ

ّيتحقّ ّك ّّرؽ ّفي ّخمؿ ّكجكد ّخبلؿ ّمف ّّكذلؾ ّعيكبّاإلرادة، ّعيبّمف ّإثر ّالغمطّلمتمثّ اضاه، ّفي مة

ّؿّتبريرّإعفاءهّمفّالكفاءّباألجررّأحدّىذهّالعيكبّيمكفّلربّالعمفبتكفّ ّ.االستغبلؿاإلكراهّكّّكدليسّكالتّ 

األمرّبالغمطّفيّعقدّمقاكلةّؽّوّكّإذاّتعمّ أنّ ّاظمةّليذهّالعيكب.إالّ رىاّالمكادّالنّ إضافةّإلىّأحكاـّأخرلّتقرّ 
نقصدّعاقدّأكّفيّصفةّمفّصفاتو)ّكالسيماّمنوّالغمطّفيّذاتّالمتلوّتطبيقاتّذاتّأىميةّّكّاءّ،ّفإفّ البن

عاقدّمعّشخصّمكثكؽّذّربّالعمؿ،ّالتّ عندماّيحبّ ّبذلؾّالمقاكؿ(ّخصكصاّفيّمقاكالتّاإلنشاءاتّالكبرل
ّبو.

85ّوّتطبيقاّلممادةّالحسابّأكّكقعتّغمطةّفيّالقمـ،ّفإنّ ّوّإذاّكقعّغمطّفيفيّاألخيرّنشيرّإلىّأنّ ّك
ّالّيحؽّ ىذهّالحالة،ّرضىّربّالعمؿّمعيبّّكاليّالّيككفّفيّرّعمىّصحةّالعقدّكّبالتّ الّيؤثّ ّ،مفّؽ.ـ.ج

نّ لوّإبطاؿّعقدّالمقاكلةّّك ّ.(1ماّيجبّتصحيحّالغمطّفقط)ا 

                                                            

لربّالعمؿ،ّالمطالبةّبإشيادّمفّالمقاكؿّعفّىذاّالضياعّمرفقاّّو،ّفيّحالةّضياعّسندّاألجر،ّيحؽّ تجدرّاإلشارةّإلىّأنّ ّ-1
ّلمكفاءّأكّالتّ بالتّ  ّتعمّ ّصديؽّينفيّاإلنكار،ّإالّ ذلؾّالتّ ّكقيع،ّإذّأفّ صديؽّلتفادمّإنكارّأحدىما زكير.ّؽّاألمرّبدعكلّالتّ اذا

1997ّبعةّاألكلى،ّمكتبةّالكاىنة،ّالدكيرة،ّالجزائر،ةّلمعقد،ّالطّ ظريةّالعامّ عميّفيبللي،ّاإللتزامات،ّالنّ ّددأنظرّفيّىذاّالصّ 
ّ.97صّ
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ّ:خطأ المقاول-ب

(2ّرّمفّالكفاءّباألجر)يّتسمحّلربّالعمؿّبالتحرّ التّ رات،ّّكذلؾّمفّبيفّالحاالتّأكّالمبرّ ّحيثّيعدّ 

ّالية:ؽّذلؾّفيّالحاالتّالتّ كيتحقّ 

ّ:سميمر في التّ ر في اإلنجاز أو التأخّ التأخّ -1ب

وّقدّكقعّمنيماّالمناسبيف،ّيعتبرّأنّ فؽّعمييماّّكسميـّفيّالمكافّكّالزمافّالمتّ رّالمقاكؿّعفّالتّ تأخّ ّإفّ 
بتحقيؽّنتيجةّّالتزاـىكّّااللتزاـىذاّّكالتسميـ.ّكّاآلجاؿّباحتراـّبااللتزاـبلالّذاتوّإخّمّيشكؿّفيّحدالذّ خطأّّك

ّالمتّ زمافّك/أكّمكافّالتّ ّسكاءّكافّاإلخبلؿّفيّحدّذاتوّقدّمس ّ ّكرستوّالمحكمةّّ،فؽّعميوسميـ ّما كىذا
و " أنّ  فيوّماّيمي:ّمّجاءالذّ ،ّّك03/1998ادرّبتاريخ/الصّ ّك52936ّتحتّرقـّ(3فيّقرارىا)بالجزائرّّالعميا

تجاوز كان  قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سميما دون ارتكاب أيّ  ن أنّ بمراجعة أوراق الممف، يتبيّ 
نّ في ممارسة سمطتيم و  من  170خالفت أحكام المادة الطاعنة إذ أنّ يم لم يقصروا في تعميل قضائيم،ا 

ل في تشييد المتمثّ و  المطعون ضدىما، التزامي قام بتنفيذ ت إلى مقاول أخر الذّ أيا لج، ألنّ ق.م.ج
عن ىذا من دون أن تطمب صاحبة الطّ من ذلك، و  المتناعيماعمييا نظرا مجموعة من المساكن المتعاقد 

ريقة المنصوص عمييا في المادة و من شأن ىذه الطّ من القضاء ترخيصا ليذا الغرض.مع اإلشارة إلى أنّ 
تج بيا المطعون ضدىما في وقتيا ي احعاءات والمنازعات التّ دّ اإل، حسم ق.م.ج( 170)كرالفة الذّ السّ 
ينبغي رفض تيا و الوسائل المثارة غير سديدة برمّ  العقد ذاتو. فيستنتج من ذلك أنّ قة بمحل ّ المتعمّ و 

 عن".الطّ 

ّالحؽّ ّهكفيّىذ ّلربّالعمؿ ّّالحاالتّيمنح ّطمبّالتنفيذّّاالمتناعفي ّإلىّغاية ّباألجر، ّالكفاء عف

ّكافّاألمرّيقتضيّذلؾ،ّأكّطمبّالتعكيضّأكّالفسالعينيّمعّالتّ  ّلمقكاعدّالعامةّيديدّالمالي،ّإذا خّطبقا
:" في العقود الممزمة لمجانبين، إذا لم عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ مفّؽ.ـ.جّ،ّّك119/01ّأحكاـّالمادةعمبلّبّك

جاز لممتعاقد األخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو، مع  بالتزاموأحد المتعاقدين  يوفّ 
 .(4)الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك...." يعويض فالتّ 

                                                                                                                                                                                             

1 -Jean Bernard )Auby(.Hugues perinet) Marquet ّ( .droit de l’urbanisme et de la 
construction.4émeّ éd, Montchrestien .paris, 1996, N°1066 et suivants .P478. 
2-Jean Bernard )Auby(.Hugues perinet) Marquet ّ( .op-cit, p479. 

ّ.109،ّص01ّع،1998ّ،ّسنةّ،ّمجمةّالمحكمةّالعميا،ّالغرفةّالمدنية52936القرارّرقـّ-3
ّ.126المرجعّالس ابؽ،ّصبجاكمّالمدني،ّالت فرقةّبيفّعقدّالعمؿّكّعقدّالمقاكلة،ّ-4
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الخطأّّببّاألجنبي،ّكماّلكّأثبتّأفّ ذاّأثبتّالسّ ّمسؤكليةّالمقاكؿّالّتنتفيّإالّ ّكّفيّىذهّالحاالتّفإفّ 
رّعفّاإلنجاز)مثؿّعدـّدفعّأجكرّالعمؿ،ّأكّكافّلوّدخؿّفيّالتأخّ ّاستبلـّيتأخرّفمّيعكدّلربّالعمؿّالذّ 

ّالمتّ  ّك ّأكّكقكعّاضطراباتّجكيّ 1فؽّعمييا)األقساطّالمسبقة ّغيرّمتكقّ (، ّكماّة ّاإلنجاز، عةّعرقمتّكتيرة

ّرّالمقاكؿّفيّالبدءّباإلنجاز،ّأكّإبداءّنيتوّفيّعدـّاإلنجازّأيضا.ّيضاؼّإلىّذلؾّحالةّتأخّ 

ّ:ام المقاول بالعمل عمى وجو معيب أو مناف لمعقدقي-2ب

ّأفّ  ّيشكّ ّإذ ّكّّبالتزاـؿّإخبلالّذلؾّأيضا ّأصكؿّكّأعراؼّالمينة، المقاكؿّبحسفّاإلنجازّكّمراعاة

اّيفتحّمجاالّفقةّعميياّمسبقاّفيّالعقد،ّممّ ركطّالمتّ يككفّذلؾّكمخالفةّلتمؾّاألصكؿ،ّأكّإخبللوّلبعضّالشّ 
ّ(.2نفيذّالعينيّأكّالفسخّإذاّكافّإصبلحّالعيبّمستحيبل)طمبّالتّ جر،ّّكالكفاءّباأللربّالعمؿّلرفضّ

ذلؾّؿّمفّدفعّاألجر،ّكفسخّالعقدّأكّتككيؿّمقاكؿّأخرّّكالعمؿّأفّيتحمّ ّفيّىذاّالحاالتّيمكفّلربّك
ّ ّاستيفاء ّالبلّ ّاإلجراءاتبعد ّتطبالقانكنية ّالمقاكؿ ّعمى ّاإلنذار ّكتكجيو ّلذلؾ، ّلنصّالمازمة ّيقا 553ّدة

فة،ّدّإرساؿّرسالةّأكّرسالتيفّمفّربّالعمؿّلطمبّاستئناؼّاألشغاؿّالمتكقّ عميوّالّيكفيّمجرّ ّكّ.منؽ.ـ.ج

فيّقرارهّرقـّّبالجزائرّكسيمةّإثبات.كّىذاّماّقضىّبوّالمجمسّاألعمىّذاتياّالّتعدّ ّسالةّفيّحدّ الرّ ّألفّ 
نفيذ مستحيبل، العدول عمى طريقة التّ  " إذا كانو:ّ(،ّعمىّأنّ 3)11/11/1987خّفيّ،ّكّالمؤرّ 51553

 لى تعيين أجل".إسخ العقد في الحال، دون الحاجة يستطيع رب العمل طمب ف

ّ:يءىبلك الشّ -3ب

ّ ّالمادة ّيميّيّتنص ّالتّ ّكمفّؽ.ـ.جّ،568ّعمبلّبأحكاـ يء بسبب حادث :" إذا ىمك الشّ عمىّما
حيثّتجدّىذهّّال برد نفقاتو".بثمن عممو و لممقاول أن يطالب ال مفاجئ قبل تسميمو لرب العمل، فميس 

ّالتّ المّ  ّالعقكد ّبشأف ّليا ّتطبيقا ّالمحؿّ ادة ّفييا ّيككف ّّكّي ّمادم ّشيء ّعمى ّكمنصبا ّالمقاكؿّمنجزا يقـك

يّتككفّطبيؽّعمىّالعقكدّالتّ ةّمفّنطاؽّالتّ بصناعتوّأكّتصميحوّأكّتحكيمو،ّلذلؾّيجبّاستبعادّىذهّالمادّ 

إذاّأثبتّّيءّالمنجز)البناية(،ّإالّ ؿّالمقاكؿّتبعةّىبلؾّالشّ مفّخبللياّيتحمّ .ّّكةّعمىّأشياءّغيرّماديةمنصبّ 

                                                            

ّ.92ابؽ،صّ،ّالمرجعّالسّ 07العقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّشرحّالقانكفّالمدني،ّنيكرم،عبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ-1
ّ.93صّّ،المرجعّالس ابؽّنيكرم،السّ ّ-2
ّ.23،ّص04ّع،1992ّةّالقضائية،ّسنةّالمجمّ الغرفةّالمدنية،ّّ،51553ّقرارهّرقـّّ-3
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فيّىذهّالحاالتّينقضيّّكّ(.1)ـّىذاّالعمؿّمفّربّالعمؿإلىّغايةّتسمّ ّالمفاجئةّالقاىرةّأكّالحادثّالقكّ 
ّ(.2ربّالعمؿّالمقابؿ)ّالتزاـينقضيّنفيذّلسببّأجنبيّّكباستحالةّالتّ ّالتزامو

بّعميوّدفعّاألجرّمّيتكجّ الذّ تبعةّاليبلؾّيتحممياّربّالعمؿّّكّسميـ،ّفإفّ بعدّالتّ ّ(3)اليبلؾّاّإذاّكقعأمّ 

عّعمىّذلؾّفيّرّالمشرّ كقدّعبّ ّ-أمّعمىّمالكيا-ةّتيمؾّعمىّمفّقدمياّقيمةّالمادّ ّكامبلّلممقاكؿ،ّعمىّأفّ 
ّبتوريدىا من الطرفين".ة عمى من قام يكون ىبلك المادّ ...و :"مفّؽ.ـ.جّ،ّبقكلو568ّ/02ّّالمادة

مف568ّّةّكّذلؾّتطبيقاّلممادّ -ةّكّالعمؿدهّبتقديـّالمادّ فيّحالةّتعيّ -سكاءّكافّربّالعمؿّأكّالمقاكؿ
دّتبعةّاليبلؾّؿّالمشيّ إذّيتحمّ (.4يء ييمك عمى مالكو")"الشّ يّتكافؽّقاعدةالتّ ،ّّك-الفةّالذكرالسّ ّ-ؽ.ـ.ج

ّيءّلو.ـّالشّ وّلـّيسمّ العمؿ،ّألنّ ّلذلؾّفبلّيستطيعّأفّيرجعّبقيمتياّعمىّربّ ّك

ؿّمّيتحمّ وّىكّالذّ صاميـ،ّفإنّ ةّبالتّ ـّمكادّالبناءّأكّالمكادّالخاصّ مّقدّ اّإذاّكافّربّالعمؿّىكّالذّ أمّ ّ
نفقاتو،ّفبلّيمكفّلممقاكؿّفيّىذهّالحالةّاألجرّّكّ(،ّكّفيماّيخص 5ّتبعةّىبلؾّىذهّالمكادّباعتبارهّمالكاّليا)

ّمطالبةّربّالعمؿّبيا.ّ

ّالتّ ّأفّ ّإالّ  ّخاصّ األحكاـ ّأحكاما ّليا ّنجد ّاليبلؾ، ّتبعة ّبخصكص ّذكرىا ّسبؽ ّلياي بمكجبّّة
ّّؿّفيماّيمي:مفّؽ.ـ.جّ،ّكّتتمثّ 568/03ّالمادة

 - ّسممحالة إعذار رب العمل بالت:ّ

ّفإفّ  ّالحالة ّالذّ ّففيّىذه ّربّيتحمّ ّمربّالعمؿّىك ّمشاىدة ّفيّحالة ّككذلؾّالحكـ ّاليبلؾ، ؿّتبعة
ّدقيقا)نظريةّالعمـّاليقيف(. ّّكبّكّالعمؿّكّفحصوّلئلنجازّفصحا ّبدفعّاألجرّكنفقاتو، ّالصّ ذلؾّيمـز نعّمادة

ّمو.يء،ّرغـّككفّربّالعمؿّلـّيتسمّ ـّالشّ كماّفيّحالةّتسمّ 

ّ

                                                            

ّ.93صّّالمرجعّالس ابؽ،07ّجّنيكرم،السّ ّ-1
2-ّ ّّتنص ّّ ّتنفيذه121ّّالمادة ّبسببّاستحالة ّانقضىّإلتزاـ ّإذا ّلمجانبيف ّالممزمة ّفيّالعقكد ّيمي:" ّعمىّما مفّؽ.ـ.ج،

 انقضتّمعوّاإللتزاماتّالمقابمةّلوّكّينفسخّالعقدّبحكـّالقانكف."
3 -Florence )Bertrand(, les risques dans le contrat d’entreprise ,revue de droit 
immobilière,1981, p201 . 

دّاألكؿّالمرجعّ،ّالمجمّ 07نيكرم،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلة،ّالككالة،ّالكديعة،ّالحراسة،ّجزاؽّأحمدّالسّ عبدّالرّ ّ-4
ّ.94ابؽّصالسّ 
72ّابؽّصحيـّعنبرّالمحامي،ّالمرجعّالسّ محمدّعبدّالرّ ّ-5
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 -اليبلك بخطأ المقاول:ّ

ّمفّ ّىمؾّاإلنجازّبخطأ ّفإنّ فإذا ّاليبلؾّكربّالعمؿّيعفىّمفّدفعّمّيتحمّ وّىكّالذّ المقاكؿ، ؿّتبعة
ّّك1األجر) ّفإنّ (. ّدفعو ّحالة ّمنو،في ّيسترده ّإّكّو ضافة ّذلؾا  ّالمادّ ّلى ّقيمة ّبدفع ّممزما ّالمقاكؿ ةّيككف

ليذاّاألخيرّفيّجميعّالحاالت،ّطمبّّميا،ّكماّيحؽّ المستعممةّفيّاإلنجازّإذاّكافّربّالعمؿّىكّمفّقدّ 
ّاّأصابوّمفّضررّبسببّخطأّالمقاكؿ.ذلؾّعمّ ،ّّكعكيضّأفّاقتضىّاألمرالت

اّيندرجّضمفّخطأّالمقاكؿّأيضا،ّأفّيعمـّبالعيبّأكّكافّينبغيّأفّيعمـّبوّكفقاّألصكؿّالصنعة.ّأمّ ّك
ّيخص ّ ّالمقاكؿّفّانعداـإثباتّّفيما ّأكّبإثباتّإن وّخطأ ّمفّجانبو ّبأفّيثبتّغيابّالخطأ ّذلؾ، يقعّعميو

ّ.(2)المفاجئةّالقاىرةّأكّالحادثّاليبلؾّكالقكّ سببّ

 - لعملااليبلك بخطأ رب:ّ

ي :"...فإذا كان رب العمل ىو الذّ عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ،ّّكمفّؽ.ـ.ج568/03ّعمبلّبأحكاـّالمادة
ي ة التّ يء أو تمفو راجعا الى خطأ منو أو إلى عيب في المادّ يء، أو كان ىبلك الشّ م الشّ أعذر بأن يتسمّ 
 .رر عند االقتضاء"في إصبلح الضّ في األجر و  كان لممقاول الحقّ ان ىبلك المادة عميو، و قام بتوريدىا ك

بعةّؿّالتّ مفّيتحمّ ّكوّىيء،ّفإنّ لّإلىّىبلؾّالشّ وّإذاّكافّالخطأّصادراّمفّجانبّربّالعمؿّكّأدّ فإنّ 
ّفحصياّمفّطرفو.ّيّتّـ جرّلؤلجزاءّالتّ ،ّالكفاءّباألبّعميوّفيّىذهّالحالةيتكجّ ّك

ّ:تقادم دعوى الوفاء باألجر-ج

ّالعامّ  ّأفّ القاعدة ّالتّ ّة ّالتّ مدة ّالحقكؽ،قادـ ّجميع ّليا ّتخضع ّبمحدّ ّااللتزاماتّكّي )خمسة15ّدة
ّنشكءّ ةّإلىّالتزاـّبسكثرّبالنّ أةّأقؿّأكّمدّ ّرّنصّخاص ّ،ّماّلـّيقرّ االلتزاـعشر(سنةّكاممةّتسرمّمفّيـك

بانقضاء خمسة عشر  االلتزام:"يتقادم عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ مفّؽ.ـ.ج،ّّك308ّبالمادة،ّكذلؾّعمبلّفمعيّ 
ّ".اآلتية االستثناءاتص الخاص في القانون و فيما عدا ي ورد فييا النّ سنة فيما عدا الحاالت التّ  15

ّفإفّ بالتّ ّك ّالعمؿّالي ّرب ّجانب ّمف ّباألجر ّالكفاء ّأنّ -دعكل ّطالما ّيشكؿ ّ-التزاموو لمقكاعدّتخضع
ّالمدّ  ّتمؾ ّمضي ّبعد ّتنقضي ّبذلؾ ّىي ّك ّبغض ّالعامة، ّعمّ النّ ّة، ّأكّظر ّتجارية ّالمقاكلة ّكانت ّإذا ا

                                                            

1 --Florence) Bertrand ّ( , les risques dans le contrat d’entreprise, op-cit,p203 . 
ّ.234ص1988ّسنةّ،د.ـ.جّسميماف،ّالن ظريةّالعام ةّلئللتزامات،ّالمرجعّالس ابؽّيعمّيعم-2
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ظاـّالعاـ،ّلذلؾّليسّلممحكمةّأفّتقضيّبوّمفّتمقاءّنفسيا،ّبؿّقادـّليستّمفّالنّ ةّالتّ مدّ ّ(.غيرّأفّ 1مدنية)
ثارتو،ّطبقاّلممادّ ؾّبوّّكذمّمصمحةّالتمسّ ّبّعمىّربّالعمؿّأكّمفّطرؼّدائنيوّأكّلكؿّ يتكجّ  مف321ّّةا 

قادم بل يجب أن يكون ذلك :" ال يجوز لممحكمة أن تقضي تمقائيا بالتّ ماّيميّىعمّيّتنص ّؽ.ـ.ج،ّكّالتّ 
 ك بو المدين".شخص لو مصمحة فيو و لو لم يتمسّ  بناءا عمى طمب المدين أو من أحد دائنيو أو أيّ 

ّّكن ّأّإالّ  ّاستو ّقاعدة ّخاصّ لكؿ ّاستثناءات ّىناؾ ّبذلؾ ّك ّحؽّ ثناء، ّتقادـ ّتجعؿ ّبالكفاءّّة المطالبة
زّعمىّناّنركّ البعضّاالخرّفيّالقكانيفّاألخرل.ّغيرّأنّ اضعّليا،ّبعضياّكاردّفيّؽ.ـ.ج،ّّك،غيرّخرباألج
ّىي:ّاالستثناءاتىذهّراسة،ّّكؽّبمقاكلةّالبناءّمكضكعّالدّ ماّيتعمّ 

ّ:قادم بعد مضي سنةالتّ -1ج

ّاآلخريفاؿّكاألجراءّةّبحقكؽّالعمّ ؽ.ـ.جّ،ّكالخاصّ مف312ّّرةّقانكناّبمكجبّالمادةةّمقرّ المدّ ىذهّّكّ
يّىمفّاألعماؿّالمعيكدةّإلييـ.ّّكّاءاالنتيإذّأفّحقكقيـّتتقادـّبعدّمضيّسنةّكاحدة،ّاعتباراّمفّتاريخّ

ّلعمّ  ّممنكحة ّّكصبلحية ّالمقاكؿ ّالمدّ اؿ ّكىذه ّالمقاكلة. ّتنفيذ ّفي ّالمستخدميف ّفإفّ ة ّلذلؾ ّجدا، ّقصيرة
ّلوّالمحكمة،ّّكالتّ مزماّفيّاإلثباتّبأداءّاليميف،ّّكالمديف)ربّالعمؿ(ّيككفّم فيّحالةّيّيمكفّأفّتكجييا

ّ.ّ(2)تويفّفيّذمّ نككلوّعفّتأديةّتمؾّاليميف،ّثبتّالدّ 

الحالةّفيّىذهّّكّ.بخصكصّالكفاءّبديفّأحدّىؤالءّؽزاعّالمتعمّ تمؾّاليميفّحاسمةّفيّالنّ ّكلذلؾّتعدّ 
ّسبةّلممقاكلة.األجراءّبالنّ اؿّّكيشمؿّىؤالءّالعمّ (ّّك3ة)قادـّيخضعّلمقكاعدّالعامّ التّ ّاألخيرة،ّفإفّ 

ّ:العمل بدفع األجر جزاء إخبلل ربّ -ثانيا

رّعمىّذلؾ،ّفمممقاكؿّفؽّعميوّأكّتأخّ العمؿّبدفعّاألجر،ّكأفّلـّيدفعوّفيّمكانوّأكّزمانوّكّالمتّ ّإذاّأخؿّربّ 

ّالصّ ّالحؽّ  ّفيّىذا ّالعامة ّالقكاعد ّتقيضّبو ّأفّيطمبّالتّ فيّأفّيطالبّبما ّلو ّإذ ّإجبارّدد، ّالعينيّك نفيذ

                                                            

ّمرد ّّ-1 ةّجاريةّفيّؽ.ت.ج،ّكماّتتقادـّبنفسّىذهّالمدّ قادـّفيّالمكادّالتّ نصّخاصّبالتّ ّىكّعدـّكركدذلؾّحسبّرأيناّأف 
ّتخمّ دعكلّ ّالصّ ؼّشرطّمفّشركطّالتّ الكفاءّباألجرّإذا ّأنظرّفيّىذا ّفيّنصكصّخاصة. ّأنكرّسمطافقادـ رابطةّّ،دد،
ّ.572،ّص1978شر،ّمصرّاإلسنكدرية،ّالنّ المكتبّالمصرمّالحديثّلمطباعةّّكّاإللتزاـّ،

ّ.234عمىّعمىّسميماف،ّالن ظريةّالعام ةّلئللتزامات،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
ّالسّ 573ابؽّصّ،ّالمرجعّالسّ أنكرّسمطافّ-3 نيكرمّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلةّالككالة،ّالكديعة،ّ.ّأنظرّأيضا،

ّ.178ابؽّصّدّاألكؿ،ّالمرجعّالسّ ،ّالمجمّ 07الحراسة،ّج
ّإلىّأفّ ّك ّاإلشارة ّالتّ ّتجدر ّسرياف ّالدّ مدة ّفيو ّالكقتّالذمّيتـ ّمف ّتبدأ ّأنفا، ّالمذككرة ّفيّالحقكؽ كّ-اؿالعمّ ائنكف)أمّقادـ

عمىّماّيمي:ّ"يبدأّسريافّّيّتنص ّالتّ ّك313/01ّماتّأخرلّ،ّطبقاّلممادةّكاّفيّتقديـّخداإلجراء(ّتقديـّخدماتيـ،ّكّلكّاستمرّ 
كاّفيّأداءّئنكفّتقديـّخدماتيـّكّلكّاستمرّ فيوّالداّ ّمّيتّـ مفّالكقتّالذّ 311ّ-309تيفالتقادـّفيّالحقكؽّالمذككرةّفيّالمادّ 

ّرّبشأنياّسندّ،ّفيبدأّتقادـّجديد.إذاّحرّ ّىذهّالحقكؽّتتقادـّبعدّمضيّسنةّكاممةّمفّزمفّاستخقاقياّإالّ .ّّكخرل..."ّأخدمةّ
ّ.573أنكرّسمطاف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص
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" يجبر المدين بعد  :وعمىّأنّ ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.جّ،ّكّالتّ 164ّّالمديفّعميوّكماّىكّمنصكصّعميوّفيّالمادة
 (. 1نا")عينا متى كان ذلك ممك التزاموعمى تنفيذ  181و 180إعذاره طبقا لممادتين

 طمب يختار أف معو المتعاقد رؼفممطّ  األجر، بدفع العمؿ رب يقـ لـ إذاّفيّحالةّماّفسخّالمقاكلة،ّكماّيحؽّ 
في  " :وتقضيّبأنّ  يكالتّ  مفّؽ.ـ.جّ، 119 ةالمادّ  في عمييا المنصكص ةالعامّ  بالقاعدة عمبل فسخّالمقاكلة

 يطالب إعذاره أن بعد اآلخر لممتعاقد جاز بالتزامو، المتعاقدين أحد يوف لم إذا لمجانبين الممزمة العقود
 ّّّّّّ.ذلك" الحال اقتضى إذا الحالتين في عويضالتّ  مع فسخو أو العقد بتنفيذ

 قضائي حكـ بو بؿّيصدر القانكف ةبقكّ  يقع ال ،بالتزامو رفيفالطّ  أحد إلخبلؿ جزاء بكصفو الفسخ أفّ  كاألصؿ
 لمقاضي أفّ  كما النيائي، ىّصدكرّالحكـحتّ  عميو ما بتنفيذ بالمبادرة الفسخ قييتّ  أف العمؿ كلرب نيائي،
 كأف مقتضى، لو كاف إذا التعكيض مع لذلؾ كجدّضرر إذا المقاكلة بفسخ يقضي فأ اإمّ  قديرية،التّ  السمطة
 دهتكبّ  ما بجميع يرجع ،ّكما العمؿ رب عمى بيا فيرجع العمؿ عمىّإنجاز مصركفات أنفؽ قد المقاكؿ يككف
ّ عميو. فقةالصّ  ضياع بسبب مفّكسب فاتو كما خسارة مف

مّ ّّّّّ  يقـك ىحتّ  ركؼالظّ  حسب أجبل العمؿّ-مفّؽ.ـ.ج119/02ّةّالمادّ  لنص كفقا -القاضي يمنح أف اكا 
 كال جدا كبير بمبمغ ليس لممقاكؿ لدفعو بقي مالذّ  األجرّأفّ  كجد إذا األجر، بدفع ؽالمتعمّ  كامبل التزامو بكفاء

ّاإلالظّ  رهتبرّ  ّدكف ّذلؾ ّك ّبحقّ ركؼ، ّالتّ خبلؿ ّفي ّالذّ و ّك ّالحاالت، ّجميع ّفي ّلتقديرّعكيض ّيخضع م
ّّ(.2المحكمة)

                                                            

ّعميوّإلتزاـّنفيذّالعينيّعفّطريؽّالقضاء،ّأفّيعذرّربّالعمؿّبأفّ ةّقبؿّأفّيطالبّالمقاكؿّبالتّ كّيشترطّحسبّىذهّالمادّ - 1
ّمقاـّاإلنذار. ّ.178الس نيكرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصبالكفاءّباألجرّكّيجبّتنفيذه،ّكّذلؾّبإنذارهّأكّبماّيقـك

 إنتفاع مف ينتج ما تشمؿ أخيريةعكيضاتّالتّ التّ  ىتسمّ  ما أك المقاكلة عقد أجر دفع في أخرالتّ  عف اتجةالنّ  عكيضاتالتّ ّ- 2
يراد  يككف فبل العقد، تنفيذ تحكـ يالتّ  العامة القكاعد عكيضالتّ  ىذا كتسرمّعمى د،المشيّ  المنزؿ مف كاإلنتفاع لالمؤدّ  لمعمؿ كا 

ّـ  وفإنّ  القيمة، فكمعيّ  األداء مستحؽ المقاكلة أجر كاف فإذا األجر، بدفع إعذاره كقت مف العمؿّإالّ  رب ةذمّ  في مستحقا ّّيت
ذا179ّالمادةيّاسمفتّذكرىاّإعذارّربّالعمؿّبنفسّالطريقةّالتّ   ّـ ت النقكد مف مبمغ عف عبارة األجر كاف مفّؽ.ـ.ج.ّكا 

ّـ  وفإنّ  المقاكلةّ، أجر لتحديد القضائية عكلرفعّالدّ  بعد القاضي بكاسطة قانكنا تحديده  ثـ األجر ىذا بتحديد الحكـ صدكر يت
ّـ  عذاره بالحكـ تبميغّالمديف يت مف186ّّ)ّـ بالدفع كقتّإعذاره مف الدفع في أخيرالتّ  عف عكيضاتالتّ  كتككف األجر، بدفع كا 

 تسميـّالعمؿ قبؿ تستحؽ فقد أخيريةّ،التّ  عكيضاتالتّ  استحقاؽ في العمؿ لتسميـ شأف ال مفّؽ.إ.ـ.إ(.ّكعميو330ّ-ؽ.ـ.ج
 حالة في العمؿّ تسميـ بعد تستحؽ األجر،ّكقد لدفع العمؿ رب بإعذار المقاكؿ كقاـ العمؿ، تسميـ قبؿ مستحقا األجر كاف إذا
زاؽّأحمد،ّسميـ.ّعبدّالرّ التّ  حصكؿ بعد األجر استحقاؽ كاف أك سميـ،بعدّالتّ  إالّ  األجر بدفع العمؿ رب بإعذار المقاكؿ يقـ لـ
ّ.180ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ،07ّشرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّنيكرم،السّ 
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نفيذّالعينيّبدفعّأجرّالمقاكلةّلوّكّوّإذاّطمبّالمقاكؿّمفّالقضاء،ّالتّ ددّإلىّأنّ كتجدرّاإلشارةّفيّىذاّالصّ ّ

كّىذاّّنفيذّالعيني.ماّيحكـّبالتّ لمقاضيّأفّيحكـّبالفسخّكّإنّ وّالّيجكزّليسّىناؾّحؿّأخرّكفسخّالعقد،ّفإنّ 

ّكرّ  ّما ّالمحكمة ّستو ّخبلؿالعميا، ّرقـّمف ّالصّ 61489ّقرارىا ّبتاريخك ّلنص1990ّّ-06-13ادر تطبيقا
المقاولة عقد يتعيد بمتقضاه أحد المتعاقدين،  ر قانونا بأنّ "من المقرّ  مّجاءّفيو:مفّؽ.ـ.،ّكّالذّ 549ّالمادة

في قضية  -ابتخر. و لما كان من الثّ د بو المتعاقد اآلي عمبل مقابل أجر يتعيّ أن يصنع شيئا أو بأن يؤدّ 
القضاة عندما أمروا إلغاء العقد المبرم بين  فإنّ  م، و من ثّ لتزامواأحد طرفي العقد قصر في تنفيذ  أنّ  -الحال

يكونوا قد خالفوا القانون بقضائيم ىذا، و متى  بااللتزاماترف المخل  من أن يحكموا عمى الطّ الطرفين بدال
ّّ.(1)كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيو"

ّلوّالحؽّفيّّّّّّّ لؤلعماؿّالمنكطةّّأدائيـفّبعدّلممقاكلي ةالمستحقّ  المبالغّإذّأفّ ّيف،ّعمىّالدّ ّاالمتيازكما
يّؽ.ـ.جّكّالتّ  مف1000ّةّمادّ زّكّذلؾّعمبلّبأحكاـّالتككفّمضمكنةّبمكجبّامتياّ ،االتفاؽإلييـّبمكجبّ

ين عيد إلييم أبنية أو منشات ة لممقاولين و الميندسين المعماري الذّ "المبالغ المستحقّ  :عمىّماّيميّتنص ّ
ت و لكن بقدر آالمنش ، يكون ليا اميتاز عمى ىذهأخرى في إعادة تشييدىا أو في ترميميا أو في صيانتيا

د االمتياز و تكون مرتبتو من ار وقت بيعو، و يجب أن يقيّ ما يكون زائدا بسبب ىذه األعمال في قيمة العقّ 
ّّوقت القيد".

ماف ىذا كنفسّ  ـ.ؼ.ّحيث.ؽ 2110 ك 2103ؽ.ـ.ؼ تيفالمادّ  في نجده -عمىّالد يفّحؽّاالمتياز-الض 
ّو:أنّ  2103 ةالمادّ  تنص ّ

 « Les créanciers privilégies sur les immeubles sont : les Architectes maçons et 
autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, 
canaux ou autres ouvrages  quelconques, pourvu, néanmoins que, par un expert 
nommé d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les 
bâtiments sont situés»(2).ّ   

(،ّسكاءّكافّعقارا)ّكّىكّماّيقعّفيّأغمبّاألحكاؿ(،ّأكّمنقكال3ّيءّالمنجز)كّكذاّالحؽّفيّحبسّالشّ ّّّّّّ

مياّربّالعمؿّنفسوّكّكذاّيمكفّمةّمفّطرفو،ّأكّكافّقدّقدّ ةّمقدّ أكّكافّمادياّأكّمعنكياّكّسكاءّكانتّالمادّ 

ّالميمّ  ّالحبسّعمىّاألدكاتّك ّمنويّتسمّ اتّالتّ أفّيقع ّميا ّإلىّأف  ّمعّاإلشارة  يءلمشّ  المقاكؿ حبس حؽّ ،

                                                            
ّ.65،ّص01ع،1990ّسنةالغرفةّالمدنية،ّّالمجمةّالقضائية،1990ّّ-06-13ادرّبتاريخكّالصّ 61489ّقرارّرقـّ- 1

2 -ّ Florence )Bertrand(,op-cit,ّp 20ّ                 

 األكؿ، دالمجمّ  ،07 ج كالحراسة، كالكديعة كالككالة المقاكلة العمؿ، عمى الكاردة العقكد نيكرم،السّ  أحمد زاؽالرّ  عبدّ- 3
ّ. 205 ص ، ابؽالسّ  .المرجع
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 ألفّ  الحبس في وحقّ  عف المقاكؿ نزؿ إذا أك بدفعّاألجر التزامو العمؿ رب بتنفيذ الحبس سبب زاؿ إذا ينقضي
 قبؿ يءالشّ  ىذا لو يس مـ بأف بإرادتو المقاكؿ حيازة مف يءالشّ  خرج كأخيراّإذا العاـ، ظاـالنّ  مف ليس الحؽّ  ىذا
 مف يكما 30 خبلؿ استرداده يطمب أف يستطيع الحالة ىذه في لكف األجر، األخير العمؿّليذا رب يدفع أف

 مف سنة لـّتنقض إذا وأنّ  كما معارضتو، مف بالرغـ أك عممو بغير يده مف الشيء بخركج فيو عمـ الكقتّالذم
ّّ.مفّؽ.ـ.ج202ّخركجوّطبقاّلممادة كقت

ّالماد ةّنفيذؼّعفّالتّ لممقاكؿّالتكقّ ّكماّيحؽّ ّّّّّ " لكل من  مفّؽ.ـ.جّ،ّعمىّماّيمي:200/01ّّطبقاّلنص 
عميو و لو عبلقة سببية و  بالتزامائن لم يعرض الوفاء التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء بو ما دام الدّ 

ّ."ىذا بااللتزامالمدين، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف لموفاء  بالتزامارتباط 

مةّفيّالحؽّةّكّالمتمثّ تطبيقاتوّمفّالقاعدةّالعامّ ّمّيستمدّ نفيذّلمعقدّكّالذّ التّ ّـفعّبعدالدّ ّكذلؾّيحؽ ّلوّأكّّّّّّّ
ّ ّالمقاكلةّحبسفي ّمحؿ  ّأك ّالش يء ّتميّ ، ّاألرغـ ّعف ّمنيما ّكاحد ّكؿ ّكّز ّحيثّالمجاؿ ّمف ّالسيما ّك خر
ّّ.(1ّثار)اآل

123ّةالمادّ ّسبةّلممقاكلة،ّحيثّتنص ّؽّفيّحالةّالعقكدّالممزمةّلمجانبيف،ّكماّىكّالحاؿّبالنّ كرةّتطبّ كّىذهّالصّ 
المتقابمة مستحقة األداء، جاز  االلتزامات"في العقود الممزمة لمجانبين إذا كانت  :مفّؽ.ـ.جّعمىّماّيمي

 بو". ألتزملكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامو إذا لم يقم المتعاقد األخر بتنفيذ ما 

ّ:م العملرب العمل بتسمّ  التزام -انيلفرع الثّ ا

ّالمشرّ  لمقاكلةّّمحبلّ ّمّيعدّ الذّ لمعمارمّالمنجزّمفّطرؼّالمقاكؿّّكـّالمشركعّاعّربّالعمؿّبتسمّ لقدّألـز
ّّك ّالبناء، ّمقابؿ ّبالتّ ّالتزاـذلؾ ّالمقاكؿ ّبعد ّذلؾ ّك ّيستخمصّبأفّ بالتّ ّكّ.اإلنجازّاالنتياءسميـ ـّالتسمّ ّالي

بّعميناّ،ّيتكجّ كماّقدّيترت بّعميوّمفّآثارّقانكنيةّـّالعمؿقصدّدراسةّتسمّ ّك.(2)تافّمتكاممتافسميـّعمميّ التّ ّك
خبلؿّبوّمفّجانبّربّالعمؿّكّماّلىّجزاءّاإلإضافةّإخرل،ّأيةّقكاعدهّمفّجدراسةّمضمكنوّمفّجية،ّّك

ّبّعنوّمفّمسؤكلية.قدّيترتّ 

ّ

                                                            
كيرةّالجزائرمّةّلمعقد،ّالطبعةّاألكلى،ّمطبعةّالكاىنة،ّالدّ ظريةّالعامّ دد،ّعمىّفيبللي،ّاإللتزاماتّالنّ فيّىذاّالصّ أنظرّّ- 1

المرجعّّ،ةّلئللتزاماتظريةّالعامّ عدمّصبرم،ّالكاضحّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّالنّ .ّأنظرّأيضاّمحمدّالسّ 361،ّص1997
ّ.61ابؽ،ّصالسّ 
ّ.149صابؽ،ّةّبالميندسّكّالمقاكؿ،ّالمرجعّالسّ المسؤكليةّالخاصّ رزاؽّحسيفّيسف،ّعبدّالّ -2
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ّ:م العملرب العمل بتسمّ  التزاممضمون -الأوّ 

شكالو،ّأشريعيّكالقضائيّّكالكاقعّعمىّعاتؽّربّالعمؿ،ّتعريفوّالتّ ـّّكبالتسمّ ّااللتزاـيقصدّبمضمكفّّك
ضافةّإلىّباإلّجرالكفاءّباألمـّّكالسيماّمسألةّتبرأةّالذّ المقاكلة،ّّكرّقانكنيةّبيفّأطراؼّثاآّفكذلؾّلماّلوّم

ّمفّؽ.ـ.ج.554ّمافّالمعمارمّكّذلؾّكماّجاءّفيّنصّالمادةةّالضّ بدايةّسريافّمدّ 

ّ:مبالتسمّ  االلتزامتعريف -1

-554ّ/02ة،ّأبرزىاّالمكادعّالجزائرمّإلىّذكرهّفيّمكادّعدّ ؽّالمشرّ شريعيةّفقدّتطرّ احيةّالتّ فمفّالنّ 
ّإالّ 558-559ّ-568ّ ّيتطرّ المشرّ ّبأفّ ّالمبلحظّمفّخبللياّأفّ ّمفّؽ.ـ.ج. ّالتسمّ عّلـ يـّؽّإلىّمفيـك

نّ ّكّكعمميةّقانكنية بةّعفّالمترتّ ربّالعمؿّّكّلتزاماتاؿّأحدّوّيمثّ ليوّعمىّأساسّأنّ إؽّماّاكتفىّفقطّبالتطرّ ا 
ّ(.1المقاكلة)

مفّالقرار47ّّ-46تيفّمنياّالمادّ ـّدكفّتعريفو،ّّكلىّالتسمّ إقتّالقراراتّالكزاريةّتطرّ المراسيـّّكّكماّأفّ 
مفّالقرار10ّّكذاّالمادة(،ّّك2فقاتّالعمكمية)قةّعمىّالصّ ةّالمطبّ ركطّاإلداريةّالعامّ فّالشّ المتضمّ الكزارمّّك

ّ(.3فّكيفياتّممارسةّتنفيذّاألشغاؿّفيّميدافّالبناء)المتضمّ ،ّّك05/05ّ/1988لكزارمّالمؤرخّفيّا

ّمفّأمّ  ّفقدّعرّ ا  ي بواسطتو يعترف ربّ صرف الذّ "التّ و:عمىّأنّ ّـؼّالفقوّالتسمّ حيثّالجانبّالفقيي،
ّ.(4")و مطابقا لمّشروط و المواصفات المّتفق عمييا مع المقاول صحيحا نفيذ قد تمّ التّ  العمل، بأنّ 

 :وـّبأنّ ؼّالتسمّ فقدّعرّ ّ"،George Lit-veauxأماّاألستاذ"

                                                            

ّكر.الفةّالذّ السّ 568-559-558-554/02راجعّالمكادّ-1
فقاتّالعمكميةّكّالمعركؼّباسـّ)ّ-2 جّر،ّ(C.C.A.Gالقرارّالكزارمّالمتضم فّالش ركطّاإلداريةّالعامةّالمطب قةّعمىّالص 
ّ.11/12/1964ادرةّفيّ،ّالصّ 101عّ
ؽّـ،ّكأساسّإللتزاـّربّالعمؿ،ّدكفّالتطرّ التسمّ اإللتزامب-منياّالمصرمّكّالككيتيّ-شريعاتّالعربيةقتّمختمؼّالتّ تطرّ كماّ-

 إلىّتعريفو.
ّالمشرّ أمّ -3 ّتطرّ ا ّفقد ّكّألكّ ؽّإلىّالتسمّ عالفرنسي، ّمفّخبلؿّالمادةؿّمرّ ـ ّكالتّ 1792/06ة ّـ ، ّبمكجبّالقانكفّّيّت إدماجيا

ّبقكليا:04/01/1978ّخّفيّ،ّكّالمؤرّ 1978لعاـ12ّّالمدنيّرقـّ
« la reception est l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou 
sans réserves. ». ّزاؽّحسيفّيسف،ّّالمرجعّالس ابؽ،ّص -149عبدّالر   
4 -M )planiol(, G )ripert(, traité pratique de droit civil français, contrats civils, tome 11 2éme 
partie, LGDJ, N°931, paris1954. P169, 
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ي عيد بيا التّ  )أي العقد(فقةلمنح المقاول مخالصة بحسن تنفيذ لمصّ  ةص"عممية حضورية مخصّ 
ّالتّ ّانطبلقا.(1إليو") ّىذيف ّيتّ مف ّبأفّ عريفيف، ّلنا ّيكتؼّبمجرّ ّضح ّلـ ّعمىّالفقو ّليده ّربّالعمؿ ّكضع د
نّ نجازّّكاإل ّالعنصرّاإلرادمّفيّالتسمّ ا  ّيشترطّأيضا ّمفّجانبّربّالعمؿما ّكالمتمثّ ـ، ّلمعمؿّؿّفيّتقبّ ، مو
قرارهّبصحّ ّك  (.2خمكهّمفّمجمؿّالعيكب،ّمماّيبرئّذمةّالمقاكؿّفيّمكاجيتو)نجازّّكاإلّةا 
ل ي بواسطتو المتعاقد صاحب العمل، يتقبّ صرف الذّ :"التّ وـّعمىّأنّ لىّالتسمّ إاّالفقوّالجزائرمّفقدّتطرؽّأمّ 

بعد ذلك اإلنجاز، و عندما يتقبل رب العمل م بصفة أخرى يوجد التسمّ اإلنجاز بتحفظات أو بدونيا، و 
ّوتجدرّاإلشارةّإلىّأنّ ّكّ.فق عمييا"المواصفات المتّ روط و لكل الشّ مطابقتو من فحصو ورقابتو و  االنتياء
ّما ّربّالعمؿّبتسمّ ّعادة ّالعمؿيقـك ّّكّـ ّتسممو ّيفيدّفحصوّكمعاينتوّعند ّتسميموّمفّطرؼّذبما لؾّعند

ّّك ّيمنعّمفّأفّينفصؿّالتسمّ المقاكؿ. ّما ّلكفّالّيكجد ّّكعفّالتّ ـ ّاألخر، ّيسبؽّأحدىما ّفقد ذلؾّماّسميـ،
ّالمادة ّخبلؿ ّمف 558ّّيستخمص ّكجو ّكعمى ّؽ.ـ.ج، ّّالخصكصمف .في أقرب رقت "...عبارة

مو،ّعفّتسمّ ّاالمتناعـّالعمؿّمعيبّأكّؼّفيّرفضوّتسمّ معّذلؾّالّيجكزّلربّالعمؿّالتعسّ ّك(.3ممكن...".)
يةّصبلحيتوّلمغرضّالمقصكدّمنو،ّطبقاّلمبدأّحسفّالنّ بو،ّّكّاالنتفاعرّعمىّسيطاّالّيؤثّ إذاّكافّالعيبّب

ّمب ّإلى ّإضافة ّالعقكد، ّتنفيذ ّالتعسّ في ّعدـ ّدأ ّّكّاستعماؿؼّفي ّنصالذّ الحؽ ّالمشرّ عّم ّالجزائرمميو ّع
السيما في  أخط في لمحقّ التعسّ  االستعمالل "يشكّ  رّمفّؽ.ـ.جّكماّيميّماّيمي:مكرّ 124ّةبمكجبّالمادّ 
 الية:الحاالت التّ 
 ضرار بالغير.إذا وقع بقصد اإل-   
    لمغير الناشئرر لى الضّ إنسبة لإذا كان يرمي لمحصول عمى فائدة قميمة با-   
 ."منو الحصول عمى فائدة غير مشروعةإذا كان الغرض -   

خفيضّكتّالعيكبّالبسيطةّالبلحقةّباإلنجازلذلؾّأكجدّالقانكفّضماناتّلربّالعمؿ،ّبخصكصّبعضّ

ّإضافةّإلىّإمكانيةّطمبّالتعكيض.ّررالضّ ّعرّبقدرّالعيبّكالسّ 

ّ:م العملأشكال تسمّ ّ-2

ّالتسمّ بعدّالتطرّ  خذّأشكاالّعديدةّوّقدّيتّ حّلناّبأنّ شريعيةّكّالفقيية،ّيتضّ احيتيفّالتّ ـّمفّالنّ ؽّإلىّمفيـك

ياّمؤقتاّأكّنيائيا،ّكّقدّيككفّكمّ ـّقسيـ.فقدّيككفّالتسمّ ليياّكّتستندّعميياّفيّالتّ إيّينظرّاكيةّالتّ بحسبّالزّ 
ؽّسميميفّالحكميّأكّالقضائي،ّكّتبعاّلذلؾّسنتطرّ كماّقدّيككفّصريحاّأكّضمنيا،ّإضافةّإلىّالتّ ّأكّجزئيا

ّصنؼّعمىّحدل،ّتبعاّلماّيمي:ّّلىّكؿّ إ
                                                            

1- M )planiol(, G )ripert(, traité pratique de droit civil français, op-cit, P171, 
موّـّالعمؿّكّيتقبّ ربّالعمؿّقدّيتسمّ ّمو،ّحيثّيرلّبأفّ عفّاإللتزاـّبتقبّ ّـّعمبلّمستقبلّ اّالفقوّالمصرم،ّفقدّجعؿّالتسمّ أمّ ّ-2

رزاؽّحسيفّيسف،ّعبدّالّ ّ،ؿّ.ّأنظرـّالمؤجّ ؿّسابقاّلمتسمّ وّالحقا،ّكماّقدّيككفّالتقبّ موّعمىّأفّيتقبمّ فيّأفّكاحد،ّكماّقدّيتسمّ 
 .150ابؽ،ّصةّبالميندسّكّالمقاكؿ،ّالمرجعّالسّ المسؤكليةّالخاصّ 

 .75ابؽّ،ّصالمقاكلةّعمىّضكءّأحكاـّالقانكفّالمدني،ّالمرجعّالسّ نظيـّالقانكنيّلعقدّتكفيؽّزيداني،ّالتّ -3
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ّ:يائيم النّ التسمّ قت و م المؤّ التسمّ  -أ  

ّىكّسائدّفيّالصفقاتّكّالعقكدّالمبرمةّبيفّ ّّكّربّالعمؿعمبلّبما يقضيّالمقاكؿ،ّتضمينياّشرطا
،ّةّضمافّحسفّاإلنجازىيّمدّ ة،ّّكافّخاصّ ةّضمفّمدّ مّيتضمّ ـّالذّ ىكّالتسمّ قتا،ّّكـّالعمؿّمؤّ بمكجبوّتسمّ 

ّالتيّتعرؼّبّك ّأفّ (La garantie de bonne execution)ػػػػ ّإذ ّالمدّ ّ. ّتميؿّلصالحّربّالعمؿّىذه ة
ّ(.1فؽّعمييا)المكاصفاتّالمتّ ركطّّكدّمفّمطابقتوّلمشّ قصدّالتأكّ ّقتا،صّاإلنجازّمؤّ مّبمكجبوّيتفحّ الذّ ّك

ّذلؾّك ّالتسمّ ّبعد ّالعمؿ ّرب ّالنّ يعمف ّأتّ ّيائيـ ّقد ّالمقاكؿ ّكاف ّالتّ متى ّاألعماؿ، ّكانتّمكضكعّـ ي
ّ(.2قت)ـّالمؤّ مرحمةّالتسمّ ّتحفظاتوّخبلؿ

ّ(:3الية)القانكنيةّالتّ ّاآلثارتّـّالمؤقّ بّعمىّالتسمّ كّيترتّ 

 - ّّيّلممقاكؿّمفّطرؼّربّالعمؿ.دفعّاألجرّالمتبق
 - ّّاحتسابّمد ّالضّ بدأ ّكّالتّ ة يّتمنحّلممقاكؿّقصدّإصبلحّالعيكبّمافّالخاص)حسفّاإلنجاز(،

ّيّكانتّمكضكعّتحفظاتّمفّطرؼّربّالعمؿ.التّ 
 - ّمسؤكالّعفّماف،ّبحيثّيككفّقةّبفترةّالضّ العقدية،ّماّعداّتمؾّالمتعمّ ّالتزاماتورّالمقاكؿّمفّتحر

ّبالعيكب) ّالمشكبة ّسكتّربّالعمؿّبعدّمضيّكانقضاءّمدّ أمّ (.4أعمالو ّإذا ّالضّ ا مافّالخاص،ّة

ةّالمقاكؿّتجاهّربّالعمؿّـّالعمؿّحكميا،ّكّبذلؾّتبرأّذمّ وّقدّتسمّ كبعدّإصبلحّالعيكب،ّيعتبرّأنّ 
 .رّبعدّذلؾيتظيّقدّـ،ّدكفّالعيكبّالخفيةّكالتّ اىرةّأثناءّعمميةّالتسمّ مفّكؿّالعيكبّالظّ 

                                                            

،1985ّابتةّاألخرل،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاىرة،ّدّشكرمّسركر،ّمسؤكليةّميندسيّكمقاكليّالبناء،ّكّالمنشأتّالثّ محمّ ّ-1
ّ.158ص
ّإلىّأن وّ- ّاكتشؼّربّ ّتجدرّاإلشارة ّتعيّ قائصّمفّخبلؿّاستعالعمؿّبعضّالعيكبّكّالنّ ّإذا فّعميوّمالوّلمعمؿّالمنجز،

ّالتحفّ  ّبجميع ّبيا ّيتكجّ اإلدالء ّىنا ّمف ّك ّعمييا ّالمدّ ظات ّخبلؿ ّأصمي، ّالمقاكؿ ّعمى ّالمتّ ب ّعمييا.ة ّشكرمّّفؽ محمد
ّسركر،المرجعّّكّالمكضعّالس ابقيف.

كربّالعمؿ،ّكذلؾّعمبلّّعوّالمقاكؿ،ّكالمستشارّالفنيـّمفّخبلؿّمحضرّيكقّ التسمّ ّيشترطّفيّمقاكالتّالبناءّأفّيتّـ ّّ-2
ّ 10ّّبالمادة، ّفي ّالكزارمّكالمؤرخ ّالقرار ّكالساّ 1988-05-15مف ّكالتّ ، ّتنص ّلؼّالذكر، ّأنّ ّي ّالسّ عمى ّعمىّرفعّو:" ير

ّـ ـّالنّ حفظاتّكاقتراحّالتسمّ التّ  إبراىيـّّكالمستشارّالفنيّكربّالعمؿ.ّعوّالمقاكؿّق ّّكذلؾّبمحضرّيّيائيّعمىّربّالعمؿ،ّأفّيت
ّالقانكنية،ّمفّؽ.ـ.ج،ّالمجمّ 544ّيكسؼ،ّالمسؤكليةّالعشريةّلمميندسّالمعمارمّكالمقاكؿ،ّطبقاّلنصّالمادة ةّالجزائريةّلمعمـك

ّ.683ّّ،ّص03ّ،1995جياسية،ّكالسّ ّاالقتصادية
3 -George )Lit-veaux(, la responsabilité contractuel de droit commun des architectes et 
construction,op-cit, p174. 

ّ.683ابؽ،ّصّإبراىيـّيكسؼ،ّالمرجعّالسّ ّ-4
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وّفيّىذهّالحالةّمّيككفّبعدّانقضاءّمدةّضمافّحسفّاإلنجاز،ّمعّاإلشارةّإلىّأنّ ـّالنيائيّكالذّ اّالتسمّ أمّ 

ّفرقةّبيفّحالتيف:يجبّالتّ 

 -:الحالة األولى 

المخطرّبياّمفّطرؼّربّالعمؿّأثناءّمدةّّكّتحفظات،ّيّكانتّمحؿّ إذاّأصمحّالمقاكؿّالعيكبّالتّ ّ

ّبذلؾالضّ  ّك ّالطّ يحرّ ّماف ّالتسمّ ر ّمحضر ّالنّ رفاف ّالمادةـ ّألحكاـ ّطبقا ّالكزارم10/01ّّيائي، ّالقرار مف

ّ.(1كر)الؼّالذّ ،ّالسّ 1988-05-15خّفيّالمؤرّ 

 - ّانية:الحالة الث 

ةّضمافّحسفّوّلـّيتمميا،ّرغـّانتياءّمدّ إذاّلـّيبدأّالمقاكؿّفيّإصبلحّالعيكبّالمتحفظّعميياّأكّأنّ 
ّـ ـّالنّ التسمّ ّالحالةّفإفّ اإلنجازّففيّىذهّ ّـ يبقىّمكافّالعمؿّمفتكحاّقانكناّحتّ ،ّّكيائيّالّيت مفّّاالنتياءّىّيت

بمقاكؿّفرعيّلذاتّّاالستعانةفيّىذهّالحالةّيمكفّلممقاكؿّاألصمي،ّحّالعيكبّالمعيكدّبياّلممقاكؿ،ّّكإصبل
ّالغرض.

ّأنّ ّك ّإلى ّاإلشارة ّتجدر ّرب ّتعاقد ّإذا ّالمقاو، ّمف ّمجمكعة ّمع ّّكالعمؿ ّكليف، ّعقكد مختمفةّبمكجب
بشكؿّمكحد،ّفيمكفّلربّالعمؿّّإلييـبتسميـّاألعماؿّالمنكطةّّالتزاميـذكاّوّالّيشترطّأفّينفّ منفصمة،ّفإنّ ّك

ّمنيـّعمىّحدلّماّأتموّمفّالعمؿّالخاصّبو.ّأفّيتسمـّمفّكؿّ 

ّ:م القضائيم الحكمي و التسمّ التسمّ -ب

ّـ التسمّ ّ،ّّفإفّ االختيارمفيذّعمبلّبمبدأّالتنّ  فيمكفّّرّذلؾوّإذاّتعذّ أنّ ّرفيف،ّإالّ بشكؿّكدمّبيفّالطّ ّـّيت
ـّبّعمىّربّالعمؿّالمبادرةّفيّتسمّ وّيتكجّ ابتّقانكنا،ّأنّ لماّكافّمفّالثّ سةّقانكنا.ّّكرؽّالمكرّ بالطّ ّستعانةاال

ذاّامتنعّعفّذلؾّ،ّجازّلممقاكؿّإنذارهّّكفوّمفّطرؼّالمقاكؿ.ّالمكضكعّتحتّتصرّ العمؿّّك رسمياّبكاسطةّا 
ّلتسمـّالعمؿّ،إعذار ّامتنعّربّالعمؿّمجدّ ّ.كّيدعكهّمفّخبلليا ـّالعمؿّبصكرةّوّقدّتسمّ نّ دا،ّاعتبرّأفإذا

ّـّالحكمي.يّتناكلتّحالةّالتسمّ التّ ،ّّكمفّؽ.ـ.ج558ّذلؾّعمبلّبأحكاـّالمادةّنيائيةّّك

ّالتسمّ مّ أ ّّكا ّالقضائي ّيتطرّ الذّ ـ ّلـ ّالمشرّ م ّؽ ّذلؾ ّك ّصراحة، ّإليو ّالقانكنيةّع ّاألنظمة ّخبلؼ عمى
2مفّؽ.ـ.ؼ)1792/01ّةـّمفّخبلؿّالمادّ مّاعترؼّبيذاّالتسمّ الذّ ،ّّكاألخرلّكالقانكفّالفرنسي

رّ(،ّأيفّقرّ 

                                                            

 .241ابؽ،ّصعبدّالرزاؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ ّ-1
تكفيؽّزيداني،ّّؼ.ّؽ.ـ.ّأحكاـّف،ّكّالمتضمّ 1978جانفي04ّّكّالمؤرخّفي12ّّكّالمعركؼّبالقانكفّرقـؽ.ـ.ؼّّّ-2

ّ.79ابؽّصالمرجعّالسّ 
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لىّالقضاءّقصدّإّلتجاءاالـّالعمؿّبطريقةّطكاعية،ّيمكفّلممقاكؿّوّفيّحالةّامتناعّربّالعمؿّعفّتسمّ أنّ 
ّالحكـّبيذاّالتسمـ.

ّـ ّاالمتناععّضركرةّأفّيككفّاشتراطّالمشرّ ّكفيّكافةّاألحكاؿ،ّفإفّ ّ ّالصادرّعفّربّالعمؿّعفّتسم

ّّفإفّ ببّالمشركعالعمؿ،ّّيفتقرّإلىّالسّ  يجةّرفيف،ّكّبالنتبيفّالطّ ّاالختصاـمّإلىّذلؾّيؤدّ ّ.ّفبالضركرة
بوّلصالحّالمقاكؿّضدّئيّعندّالحكـّـّالقضامّبناّإلىّإقرارّالتسمّ ىذاّماّيؤدّ قاضي،ّّكإلىّالتّ ّااللتجاءمعوّ

ّ(.1قدّنجدّلوّتطبيقاتّميدانية)ربّالعمؿ،ّّك

ّ:م الجزئيي والتسمّ م الكمّ التسمّ -ج  

ّفإفّ  ّالتقسيـ ّليذا ّالكمّ التسمّ ّكفقا ّكمّ ـ ّّكيةّعمىّيّيككفّبصكرة عمىّالعمؿّالمنجزّمفّطرؼّالمقاكؿ،

ـّجزءّالعمؿّتسمّ ّبطبيعتو،ّفبلّيستطيعّحينئذّربّ جزئةّكجوّالخصكصّإذاّكافّالعمؿّمتكامبلّكّالّيقبؿّالتّ 
نّ ّكّمفّالعمؿ ّـ ماّينتظرّحتّ ا  ـّيككفّالتسمّ ّفيّىذهّالحالةّفإفّ ّكّـ.إنجازّالعمؿّكميةّقصدّتمكنوّمفّالتسمّ ّىّيت

دّفيوّالمحاضر،ّبحسبّعددّتجزئةّمّتتعدّ ـّالجزئيّكّالذّ كاحدّكّبكاسطةّمحضرّكاحد،ّعمىّخبلؼّالتسمّ 
ّ(.2العممية)

ّالتسمّ أمّ  ّالذّ ا ّفيك ّالجزئي، ّـ ـ ّّمّيت ّأك ّإلىّمراحؿ ّالمشاريع ّك ّاألشغاؿ ّتجزئة مجمكعاتّمفّخبللو
ّبالتّ ّك ّك ّالزمني، ّالمعيار ّىك ّبينيما ّكؿّ الفاصؿ ّتمي ّمرحمةّالي ّبالضركرة ّتقدـّّمرحمة ّنسبة ّمع أخرل

ّالنّ  مفّأمثمةّّك(.3لمتجزئةّبطبيعتيا)ـّفيّالمقاكالتّالقابمةّكعّمفّالتسمّ لؤلشغاؿّبطبيعةّالحاؿ.كّيككفّىذا
ّـ ـّالجزئي،ّأفّيتككّ التسمّ  ةّثانيةّكبعدىاّىياكؿّالبنايةّفيّمرحمّفّاإلنجازّمفّمرحمةّاألساساتّالخرسانية،ّث

دادة.....إلىّأفّالحجارةّّكحية،ّكّمرحمةّالنّ عماؿّالصّ األاضّّكتميياّمرحمةّالبيّكّالفكاصؿ،ّكّأعماؿّالجدراف

ّـ  محاضرّدّتكاريخّّكتيجةّمعوّتعدّ مرحمةّعمىّحدل،ّكبالنّ ّـّخاصّبكؿّ تسمّ ّزمفّبذلؾّيككفالمشركع،ّّكّيت
ّـ.ّالتسمّ 

                                                            

ّـ التسمّ ّلىّظركؼّالكاقعّالعتبارّأفّ إبّعمىّالقاضيّاإلستنادّقضائيا،ّيتكجّ نزاعّإذاّماّطرحّالّ ّّ-1 فيّتاريخّسابؽّّـّقدّت
ّنظر:أفاؽّعميو.ّتّ اإلّعكل،ّكّكانتّمطابقةّلماّتّـ تّقبؿّرفعّالدّ األعماؿّقدّتمّ ّرّاألطراؼّأفّ عكلّمتىّقدّ عمىّرفعّالدّ 

-George) Lit-veaux  ( la responsabilité contractuel de droit commun des architectes et 
construction, op-cit, p175. 

ّاتّ ية،ّحتّ ـّاألعماؿّبصفةّكمّ يككفّتسمّ ّ-2 ّإذا فؽّالطرفافّفيّالعقد،ّعمىّىّكّإفّكانتّاألعماؿّقابمةّلئلنقساـّبطبيعتيا
األعماؿّّالعمؿّاإلنتظارّإلىّغايةّإنجازّكؿّ ّية،ّكّفيّىذهّالحالةّعمىّربّ ةّكاحدةّكّبصفةّكمّ ـّمرّ كجكبّإتماـّعمميةّالتسمّ 

ّ.245ابؽ،ّصزاؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ ميا.عبدّالرّ فّمفّتسمّ ليتمكّ 
ّ.162ص،ّابؽخرلّ،المرجعّالسّ ابتةّاألتّالثّ آميندسيّكّمقاكليّالبناء،ّكّالمنش،ّمسؤكليةّركرمّسرّكمحمدّالشّ ّ-3
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ىذهّّإذّأفّ ّ،مافّالعشرمّةّالضّ ؽّبكيفيةّاحتسابّسريافّمدّ ىذهّالحالةّ،ّتطرحّلناّإشكاالّيتعمّ ّغيرّأفّ 
ّفيّالسّ األ ّتبدأ ّألخرّجزءّمشكؿّلئلريافّمفّكقتّأخرّتسمّ خيرة ّّكـ ّفيّذلؾّيستنجاز، عمىّالحاضرّند

ّّك ّتسمّ المكقّ المكتكبة ّعممية ّكؿ ّبعد ّالطرفيف ّقبؿ ّمف ّربّ عة ّتعاقد ّحالة ّعدّ ّـ.كفي ّمقاكليف ّمع ّةالعمؿ
ّفإنّ بمكجبّعقكدّمستقمّ ّك ّإلييـّبشكؿّمكحّ وّالّيشترطّأفّينفّ ة، ّإلتزاميـّبتسميـّاألعماؿّالمعيكدة د،ّإذّذكا

ّاصّبو.ّوّمفّعمؿّخكاحدّمنيـّماّأتمّ ّـّربّالعمؿّمفّكؿّ يتسمّ 

ّ:منيم الضّ ريح و التسمّ م الصّ التسمّ -د

ّـ الذّ ريح،ّّكسمـّالصّ اّالتّ ـّالعمؿّالمعيكدّبوّإلىّالمقاكؿ.ّفأمّ إذّيعتبرافّأيضاّمفّأنكاعّتسمّ  ّإالّ ّمّالّيت
مف558ّّذلؾّعمبلّبأحكاـّالمادةالفني،ّّكّالمستشارّكّالعمؿّربّ عوّكؿّمفّالمقاكؿّّكاسطةّمحضرّيكقّ بّك

وّمّتقتضيّمصمحتوّكجكدّدليؿّكتابيّككاضحّعمىّأنّ الذّ فيّصالحّالمقاكؿ،ّّكّـّيصبّ اّالتسمّ ؽ.ـ.ج.كىذ
ّبتنفيذّ ّّكلتزامواقاـ ّالعمؿ،المتمثّ ، ّذمتوّفيّمكاجيةّربّالعمؿ.ذلؾّحتّ ّكّؿّفيّتسميـ يككفّّكمفّثّـ ىّتبرأ

ّإالّ التسمّ  ّ ّصريحا ّاتّ ّـ ّىناؾ ّكاف ّالطّ إذا ّبيف ّيفاؽ ّأف ّعمى ّمدّ رفيف ّىناؾ ّككف ّفاصمة ّالتسمّ ة ـّبيف
)التّ ّك 1سميـ

ّالتسمّ (.أمّ  ّالضّ ا ّالذّ ـ ّفيك ّكّمني، ّالكقائع ّبعض ّمف ّذلؾ ّك ّضمنيا، ّاستخبلصو ّيمكف م

كىذاّاألخيرّيخضعّلتقديرّّ.ةّربّالعمؿّفيّقبكؿّاألعماؿعفّنيّ ّصرفات،ّمتىّكانتّتكشؼّبكضكحالتّ 
قدّيعتمدّعميياّالقاضي،ّلجكءّربّيّجكءّإلىّالقضاء.كّمفّجممةّىذاّاألسانيدّكّالتّ المحكمةّفيّحالةّالمّ 

ّبحيثّيستمرّ  ّلمعمؿّالمنجزّأكّاستعمالو، ّالفعمية ّعمىّالمشركعّكّذلؾّّالعمؿّإلىّالحيازة فيّكضعّيده

خاذ موقف معين ال تدع ظروف الحال،شكا :"اتّ ومني،ّعمىّأنّ ـّالضّ ىناؾّمفّعرؼّالتسمّ ّكّظات.بدكفّتحفّ 
ّ.(2)مو"عاقد و تقبّ التّ  م العمل محلّ في تسمّ 

ّالتّ ّكّاليبالتّ  ّعمىّعنصريفّأحدىماّمنيّيككفّمنصبّ ـّالضّ عريؼ،ّيستخمصّأفّالتسمّ مفّخبلؿّىذا ا
اّالعنصرّالقانكني،ّفيكّتعبيرّمفّإرادةّكاعيةّكّصادرةّمفّؿّفيّالحيازةّأكّكضعّاليد.ّأمّ مّيتمثّ الذّ ّكّمادم

ّرغبتوّفيّذلؾ.موّّك،ّعفّتسمّ ربّالعمؿ

مني،ّلمعمؿّمفّـّالضّ ستخبلصّكّإثباتّالتسمّ ايّيمكفّمفّخبللياّالتّ المبلبساتّكمفّأبرزّالكقائعّّك
ّ(:3طرؼّربّالعمؿّماّيمي)

ّ

                                                            

 .163ّّابؽ،ّصكرمّسركر،ّالمرجعّالسّ محمدّالشّ ّ-1
 .682ابؽّصإبراىيـّيكسؼ،ّالمرجعّالسّ -2

ّ.183ّابؽ،ّصّزاؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ عبدّالرّ ّ-3
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 -.ّالحيازةّالفعميةّلمبناءّأكّإستعمالو
 - ّّصرؼّفيوّأكّإدماجوّفيّشيءّاخر.تأجيرّالبناءّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّأكّالت
 - ّياّقرائفّقانكنيةّركؼ،ّكمّ ىذهّالظّ ّدفعّماّتبقىّمفّأجرّلممقاكؿ.ّكّتجدرّاإلشارةّإلىّأف

ّبسيطة،ّيمكفّإثباتّعكسيا.

ّ:ماظمة إللتزام رب العمل بالتسمّ القواعد النّ -ثانيا

ّالمطبّ  ّالقانكنية ّالقكاعد ّمفّخبلليا ّاإللتزاـ،مفّكنقصد ّعمىّىذا ّالتكفّ حيثّالشّ قة ّفيوّركطّالكاجبة ر
ّمفّحيثّّزّك ّالتسمّ مافّّككذا ّإّكّـ،مكاف ّكيفية ّ.باإلثباتوكذا ّالقانكنيةّضافة ّعمىّاعتبارّاالثار إلىّأطرافو
ّاجمةّعنو:النّ 

ّ:مشروط التسمّ -1

ـّربّالعمؿّلئلنجازّصحيحاّكّمنتجاّلكافةّاثارهّالقانكنية،ّيجبّتكافرّشركطاّلذلؾّىّيككفّتسمّ حتّ 
ّبالنّ  ّمكضكعية ّكانت ّسكاء ّالمشرّ إظر ّاشترطيا ّشكمية ّأـ ّطبيعتو، ّلتماـّلى ّضمانا ّذلؾ ّك ّالجزائرم ع

ّ:(1)ـالتسمّ 

ّ:روط الموضوعيةالشّ -أ

عمىّشيءّتـّإنجازه،ّبعدماّأصبحّمطابقاّلماّّإالّ ّـّتقتضيّتكافرىا،ّككنوّالّتتّـ عمميةّالتسمّ ّحيثّأفّ 
ّنعة.أصكؿّالصّ كّطبقاّلماّتشترطوّقكاعدّالففّّكّعاقدّعميو،تـّالتّ 

ّ:انجاز العمل محل التعاقد-1أ

ّّكّزاـااللتّككفّذلؾّاإلنجازّيعدّ  ّالمشرّ األساسيّكاألصميّلممقاكؿ، عّبوّتنفيذّالعمؿّلـّيقتصرّقصد
ّأيضا.كيعدّ  ّتمامو ّالمشرّ ّفقط،بؿ ّمقصد ّأيضا ّبنصّخاصّّكىذا ّالفرنسي، ّإتماـّالذّ ع ّبضماف ّيقضي م

ّّك ّيتكفّ الذّ اإلنجاز، ّالمقاكؿّبإصبلحّكؿّ مّبمقتضاه ّسنةّّؿ ّيظيرّمفّعيكبّفيّالبناءّخبلؿّمدة ّقد ما
مقتصراّعمىّعاتؽّالمقاكؿّفحسب،ّبؿّّااللتزاـعّلـّيجعؿّىذاّالمشرّ ّ.غيرّأفّ (2)ـاعتباراّمفّتاريخّالتسمّ 

ّبو،ّإذّجع ّالميندسّالمعمارمّأيضا المسؤكؿّعفّجميعّّموّالمدافعّعفّمصالحّربّالعمؿ،ّككذلؾّألـز
فؽّبمكجبّالمقاكلة،ّىكّاإلنجازّالمتّ ّلذلؾّفإفّ .(3تو)ذلؾّبعدّإنجازّميمّ بو،ّّكالمنكطةّّاألعماؿّالمينيةّك

                                                            
ّ.683محمدّالش كرمّسركر،ّالمرجعّالس ابؽّصّّ-1
ّ.684الس ابؽ،ّصكرمّسركر،ّالمرجعّمحمدّالشّ -2
ّالمادة-3 ّالتّ 14ّأنظر ّالمرسـك ّمف ّالميندسّّ،07-94شريعي ّمينة ّممارسة ّك ّالمعمارية ّاليندسة ّشركط ّالمتضم ف ك

ّالسالؼّالذكر.ّالمعمارم
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ـّالعمؿ،ّماّداـّالعمؿّبتسمّ ّفيّمطالبةّربّ ّوّليسّلممقاكؿّحؽّ (،ّبأنّ 1موّبحيثّيعتقدّالفقو)شرطّلتماـّتسمّ 
ّمسؤكليةّربّ لـّينتوّمفّكضعوّكّتماـّإنجازهّبصكرةّكمّ  ّاألعماؿّالمنجزة.ـّالعمؿّبرفضوّتسمّ ّية،ّكّتقـك

ّ:المطابقة-2أ

ّىكّمتّ  ّلمكضكعّمقاكلةّالبناء،ّكّلما ّفؽّعميوّبيفّاألطراؼّالمتعاقدةيجبّأفّيككفّالعمؿّمستجيبا
ذاّتعذرّذلؾ،ّّكركطّالمتعاقدّعميياالشّ فّيككفّالعمؿّمطابقاّلممكاصفاتّّكاليّيجبّأبالتّ ّك لربّّوّيحؽّ ن ّإفّا 

ّكرالفةّالذّ يمكفّأفّيأخذّشكؿّعدـّمطابقةّالعمؿّلممكاصفاتّالسّ ّكّـّالمشركع.كّرفضّتسمّ ّاالمتناعالعمؿّ
ّلكّكافّغ ّفيّمجاؿّالبناء)التّ شريعاتّّكيرّمطابؽّلمتّ كما ّّك2نظيماتّالمعمكؿّبيا يككفّذلؾّعندّخرؽّ(،

حةّأكّقةّباألمفّكّبحفظّالصّ نظيماتّالمتعمّ أكّعدـّاحتراـّالتّ ّعميرالتّ قكاعدّالبناءّّكّمقاكؿّلقاعدةّتخص ّال
ّتضمنّ دـّمطابقةّالعمؿّمحؿّالتسمّ ع ّالمقاكؿّّاؽفالتفيناؾّمخالفةّّركط.وّدفترّالشّ ـّلما ّإذّيمتـز عقدم،

ّالمشرّ صّلوّبحسبّطبيعةّالبناية.ّكماّالمخصّ ّلبلستعماؿبتسميـّالعمؿّمطابقاّ عّربّالعمؿ)المالؾ(،ّألـز
البمدمّالمختصّإقميميا،ّبحسبّتكاجدّعبيّشييد،ّبأفّيخطرّرئيسّالمجمسّالشّ مفّعمميةّالتّ ّاالنتياءعندّّك

ىيّكثيقةّإداريةّ(،ّّكCertificat de conformitéالعقارّمحؿّاإلنجاز،ّقصدّاستصدارّشيادةّالمطابقةّ)
ّالمشرّ ّبمكجبياّيتّـ  عبيّعّرئيسّالمجمسّالشّ إثباتّمطابقةّتمؾّاألشغاؿّالمنجزةّمعّرخصةّالبناء،ّلذلؾّألـز

ّالمؤىّ ّك(،3البمدم) ّاألعكاف ّيقكمكاميف ّأف ّكرشاتّاإلنجاز،ّقانكنا، ّالبناياتّالجارمّّكّبزيارة ّتفقد ذلؾّقصد
نظيميةّالجارمّالعمؿّالتّ ركطّالقانكنيةّّككدّمفّاحتراـّالشّ أيّيركنياّالزمةّلمتّ (،ّلمقياـّبالمراقبةّالتّ 4إنجازىا)

ياداتّالحصكؿّعمىّتمؾّالشّ بعدّّةّبناية،ّإالّ وّيمنعّاستغبلؿّأيّ (،ّذلؾّألنّ 5شييد)بياّفيّمجاؿّالبناءّكالتّ 
ّخص.الرّ ّك

                                                            

ّ.185ابؽ،ّصزاؽّحسيفّيسفّ،ّالمرجعّالسّ عبدّالرّ -1
47ّّ-06أنظرّالمادتافّ-2 ّ.الس الؼّالذ كر.07ّ-94مفّالمرسـك
ؽّبالتييئةّكّ،ّكّالمتعمّ 1990-12-01خّفيّكّالمؤرّ 29ّ-90مفّالقانكفّرقـ75ّ-56تيفّدد،ّالمادّ أنظرّفيّىذاّالصّ ّ-3
،71ّ،ّجّر،ّع2004-08-14خّفيّالمؤرّ ،ّّك05-04متمـّبمكجبّالقانكفّرقـّؿّكّال.كّالمعدّ 52ّ،1990عمير،ّجّر،ّعالتّ 
ّكالمعد ؿّكّالمتم ـّبمكجبّّ.12ص
مطابقةّالبناياتّكّدّاقكاعدّالمحدّ ،ّّك2008-07-20خّفيّ،ّكّالمؤرّ 15-08مفّالقانكفّرقـ10-09أنظرّأيضا،ّالمادتيف-

=ر،ّّ،ّج2014رقـ.....المتضم فّقانكفّالماليةّسنةّكّالمعد ؿّكّالمتمـّبمكجبّقانكفّالماليةّّ.44تماـّانجازىاّ،ّجّر،عّ
ّالمادةّ.2014،ّسنة23ّع ّيميياّم02ّكّكذا ّالتنفيذمّرقـكّما مّالذّ ،ّّك2009-05-02'،ّكالمؤرخّفي15ّ-09فّالمرسـك
ّ.632إبراىيـّيكسؼ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّ.27ريحّبمطابقةّالبنايات،ّجّر،ّعصدّإجراءاتّتنفيذّالتّ يحدّ 
مف02ّّميير،ّأنظرّالمادةالتعّ يفّبالبناءّّكنظيـّالخاصّ التّ شريعّّكىميفّقانكنا،ّلمبحثّعفّمخالفاتّالتّ معرفةّاألشخاصّالمؤّ -4

ّالمعدّ ّك2009ّ-10-22خّفيّ،ّكّالمؤرّ 343-09نفيذمّرقـالمرسكـّالتّ  -30خّفيّكّالمؤرّ 55ّ-06نفيذمّرقـالتّ ؿّلممرسـك
ّالمحدّ 01-2006 ّك ّالمؤّ ، ّاألعكاف ّكيفياتّتعييف ّك ّلشركط ّالمخالفاتّالمتعمّ د ّتمؾ ّلمبحثّعف ّبالتّ ىميف ّّكقة عميرّالتّ ييئة
ّ.633إبراىيـّيكسؼ،ّالمرجعّالس ابؽ،صّ.12،ّص61معايناتيا،ّكّكذاّاجراءاتّالمراقبة،ّجّر،ّعّك
ّالّ مفّالمرس05ّأنظرّالمادة-5 ىميفّلمبحثّعفّتمؾّدّلشركطّكّكيفياتّتعييفّاألعكافّالمؤّ كّالمحدّ ،55-06تنفيذمّرقــك

ّالؼّالذكر.السّ ّعميرّكّمعايناتيا،ّكّكذاّاجراءاتّالمراقبةييئةّكّالتّ قةّبالتّ المخالفاتّالمتعمّ 
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ّ:مروط الشكمية لمتسمّ الشّ -ب

وّأنّ ّنا.ّإالّ ـّمنصباّفيّقالبّرسمي،ّّأكأفّيأخذّشكبلّمعيّ عّالجزائرمّأفّيككفّالتسمّ لـّيشترطّالمشرّ 
ّضركرة ّعمى ّالعمؿ ّالطرفيفّمحضرّتحريرّككجكبّجرل ّيسمّ ّبيف ّبالّ ّكّ"مبمحضر التسمّ "ى مغةّيعرؼ

ّكؿّ مّيمالذّ ّك" de réceptionPv"ّالفرنسيةّباسـ مّيّفيو،ّكالذّ المستشارّالفنّ العمؿّّكّمفّالمقاكؿّكربّ ّّتـز
عّاّالمشرّ أمّ ّكرقةّعرفية،ّتجدّقيمتياّفيّمجاؿّاإلثباتّفقط.ّىذاّالمحضرّيعدّ ّغيرّأفّ ّـيثبتّعمميةّالتسمّ 

ّالتسمّ 1الفرنسي) ّعممية ّإلجراء ّاستمـز ّالجزائرمّفقد ّمشرعنا ّفعمىّغرار ّكؿّ (، ّحضكر يفّاألطراؼّالذّ ّـ،

ّالتّ معمّيـتيمّ  ّعمىّأفّ ية ّأنّ ّسميـ، ّيعني ّال ّأرادىذا ّالفرنسي(و ّمعيّ ّأفّيصبّ ّ)أمّالمشر ع ّقالبا ّنا.عمييا
سميـّكالتّ ّـية،ّمنياّسرعةّتماـّعمميةّالتسمّ فنّ ةّأسبابّعمميةّّكرطّإلىّعدّ بّتكافرّىذاّالشّ رّالفقةّتطمّ يفسّ ّك

ّفّكماّيثارّمفّإشكاالتّبشأنيما.لةّكّبراىياألطراؼّمفّأدّ ّمومناقشةّماّيقدّ ذاتيا،ّّك

ّ:مزمان و مكان التسمّ -2

ّبالتّ يككنافّبصكرةّمكحّ سميـّيشتركافّّكالتّ ـّّكمكافّالتسمّ زمافّّكّفإفّ ّمبدئيا سمـّدة،ّلككفّربّالعمؿّيمتـز
ّبالتّ ّك ّالحقا.ذلؾّبعدّاالنتياءّمفّاإلنجاز،ّكماّياتيّالحديثّعنوّسميـ،ّّكالمقاكؿّيمتـز

ّم:زمان التسمّ -أ

ّـ بعدّتسميموّمفّطرؼّالمقاكؿ،ّّكّالّ ـّاإلنجازّإالعمؿّأفّيتسمّ ّوّالّيمكفّلربّ فإنّ ّ تعيينوّّىذاّالميعادّيت
ّ ّفإفّ ّك.رفيفبيفّالطّ ّاؽفباالتمبدئيا ّالحالة ّّفيّىذه ّبتنفيذ ّلتزامواكؿّطرؼّممـز ّـ ّك، ّيت ّلـ ذا عمىّّاؽفاالتّا 

ـّّيجبّأفّالتسمّ تاّإتماـّاألشغاؿّّكعمميّ ّغاؿ،ّفإفّ دّإلنجازّاألشالميعادّالمحدّ ـ،ّكالّعمىّتحديدّزمافّالتسمّ 
ّ(.2عرؼّالمينة)طبيعةّاألعماؿّّكّاالعتبارذّبعيفّتتماّفيّميعادّمعقكؿّلئلنجازّعمىّأفّتأخ

ّ:ممكان التسمّ -ب

ّـ ّـ،ّفإفّ سبةّلزمافّالتسمّ فكماّىكّالشأفّبالنّ  فيّحالةّّكّعميوّبكاسطةّالطرفيف.ّاؽفاالتّمكانوّأيضاّيت
ّفإفّ ّاؽفاالتعدـّ ّّكـّيككفّبنمكافّالتسمّ ّعمىّتعيينو، ّعمىّعرؼّالصنعةّأكّالحرفة، ّأفّ اءا األمرّّطالما
ّشييد.تّ ارّمحؿّالمّيكجدّفيوّالعقّ ـّىكّالمكافّالذّ مكافّالتسمّ ّالمنشاتّالمعمارية،ّفإفّ ناءّّكؽّبمقاكالتّبيتعمّ 

                                                            

ّمفّؽ.ـ.ؼ.1792ّّةأنظرّالمادّ -1
ّأشخاصّالضّ ّ-2 ّالعشرمّفيّالقانكفّعياشيّشعباف، ّالسّ ماف ّالمرجع ّصالجزائرم، ّالرزاؽ90ّابؽ، ّعبد ّأيضا، ّأنظر .

ّ.215ابؽ،ّصّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ 
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ّـ ّك ّث ّإلىّمكّفّ إفّمف ّالعمؿ، ّانجاز ّبتماـ ّأخطاره ّبعد ّينتقؿ ّبمعاينتوّربّالعمؿ ّكيقـك ّالعمؿ افّحصكؿ

ّ(.1نفيذ)كدّمفّحسفّالتّ أكفحصوّكذلؾّقصدّالتّ 

ّ:م العملإثبات االلتزام بتسمّ -3

ّّـ،ّتككفّبحسبّالطبيعةّالقانكنيةّلومسألةّإثباتّكاقعةّالتسمّ ّإفّ  ّكافّتصرّ إما ّقانكنيذا أكّكاقعةّّافا

ّ.ّ(2)-الكسائؿّبكؿّ ّإثباتياّىذهّاألخيرةّيتّـ ّألفّ -يةمادّ 

ّـ إشكاؿّطالماّإنّ ّريح،ّالّيثيرّأمّ ـّالصّ التسمّ ّفيّحقيقةّاألمرّفإفّ ّك مكجكدّّدليؿّإثباتوّمكتكبا،ّفإفّ ّوّيت
ّربّالعمؿ(الفني،ّّكّالمستشارعّمفّطرؼّالمقاكؿّّكالمكقّ ـّّكؿّفيّمحضرّالتسمّ و)ّكّيتمثّ قائـّفيّحدّذاتّك
ّالّذلؾّألفّ ّككانتّكتابةّعرفيةّأكّرسمية.سكاءّّك ّاألخيرة ّّتعدّ ّىذا نّ ّكّلبلنعقادشكمية ّّكا  ّلئلثبات. ّماّما ذا ا 

سميةّلئلثبات،ّحينياّيككفّلمطرفيفّدليبلّكتابياّذكّقكةّمطمقةّالّسبيؿّإلىّنكرانوّخصكصاّفيّطغتّالرّ 
ّريقتيف:ـّيككفّكفقاّإلحدلّالطّ إثباتّالتسمّ ّتبعاّلذلؾّفإفّ ّكحالةّتكثيقو.

 - ّّريقةّاألكلى:الط

ّتخص ّالتّ ّكّ ّالذّ التسمّ ّي ّك ّالمكتكب، ّمكقّ ـ ّمحضر ّبكاسطة ّيتـ ّطرؼّالمقاكؿم ّمف ّالعمؿّّع كرب
ّالفنّك ّّكالمستشار ّالبلّ يتضمّ ي، ّالعناصر ّكؿ ّف ّّكّالستعماؿزمة ّجانبّربّ اإلنجاز، ّمف ّصادر ّإقرار ّكذا

ّّك ّلمعمؿ ّبمعاينتو ّشخصّالعمؿ ّبكاسطة ّأك ّبنفسو ّسكاء ّالتّ فحصو ّالمراقب ّكالميندسّأك (،3ّقني)أخر،
ّبمدلّمطابقةّاإل وّن ّإحالةّكجكدّعيكبّفّك.فؽّعميياةّالمتّ الخاصّ ةّّكركطّالعامّ نجازّلمشّ إضافةّإلىّإقراره

ّبتنفيذّظاتوّعميياّحتّ بّعمىّربّالعمؿّاإلقرارّبيا،ّمفّخبلؿّإبداءّتحفّ يتكجّ  ىّيخطرّبياّالمقاكؿ،ّليقـك

ّ.(4ظات)محتكلّتمؾّالتحفّ 

                                                            

طبقاّّكىكّالحكـّالمعتمدّمفّطرؼّمشر عناّباتّكّاإلستقرار،صؼّبالثّ مّيتّ ذلؾ،ّراجعّإلىّطبيعةّالعقار،ّكّالذّ ّمردّ ّّ-1
المرجعّّزاؽّحسيفّيسفنظرّأيضا،ّعبدّالرّ أ.83ّبؽ،ّصنيكرم،ّالمرجعّالسارزاؽّأحمدّالسّ عبدّالّ مفّؽ.ـ.ج.683ّّلممادة
ّ.250ابؽ،ّصالسّ 
ّالمكجزّفيّالطّ ّ-2 ّزىدكر، ّمحمد ّفيّالتّ أنظر، ّلئلثبات، ّطبعةرؽّالمدنية ّالتعديبلت، ّألخر ّالجزائرمّكفقا ،1991ّشريع

ّ.24ص
 .25ابؽ،ّصمحمدّزىدكر،ّالمرجعّالسّ ّ-3

4  -Henri )Mazeau(, la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et la réception des 
travaux, son maison et date d’edition, p647. 

-ّ ّك ّالكتابة ّفإف  ّرأينا، ّعممّ حسب ّالتسمّ في ّية ّّـ، ّتظؿ  ّك ّاألالطّ تبقى ّألىميّ ريقة ّنظرا ّّكحسف ّالمقاكلة ّفي ّكجوّتيا عمى
ّؤدمّإلىّاستقرارّالمعامبلت.ـّكّتّ رفافّمشاكؿّالتسمّ الطّ ّبنياّأفّتجنّ أخمة،ّإذّمفّشالخصكصّفيّالمشاريعّالضّ 
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 - ّّريقةّالثانية:الط

ّالتسمّ ّحيثّتخص ّ ّالطريقة، ّالذّ ىذه ّك ّالمكتكب، ّالغير ّالبدّ ـ ّخبللو ّمف ّالطبيعةّّم ّمعرفة ّمف لنا
ىّوّيمكفّإثباتوّبشتّ كاقعةّقانكنية،ّفإنّ ّىّلناّتحديدّطرؽّإثباتو.ّفإذاّاعتبرىّيتسنّ ـّكّذلؾّحتّ القانكنيةّلمتسمّ 
ّـ أنّ ّالكسائؿّطالما ّـ ّوّقدّت ّالشيكدّأكّبالمعاينة.ّأمّ ّمشافيةّأكّضمنيا،ّكّبذلؾّقدّيت ّإذاّاإلثباتّبشيادة ا
ّـ ّفاّقانكنياّ،ّفإفّ ـّتصرّ اعتبرّالتسمّ  بدليؿّكتابيّبحسبّاألصؿّ،ّالسيماّفيّالمقاكالتّّإثباتوّينبغيّأفّيت

ّالتّ  ّدكف ّالتّ المدنية ّالتّ جارية.كفي ّمحدّ صرفات ّقيمة ّعف ّقيمتيا ّتزيد ّي ّا-قانكنادة ّسبقت ّإليوّكما إلشارة
ّ.دةأكّغيرّمحدّ ّ-سابقا

المصمحةّغيرّقادرّعمىّإثباتو.ّّـّشفاىةّأكّضمنياّيجعؿّصاحبحصكؿّالتسمّ ّففيّىذهّالحالة،ّفإفّ 
ّ(.1إقراراّمفّخصمو،ّكماّيمكفّتكجيوّاليميفّالحاسمةّفيّمثؿّىذهّالحاالت)ّالّيبقىّأماموّإالّ ّك

 م:أطراف التسمّ -4

ائفّاّالدّ المديفّبوّىكّربّالعمؿ،ّأمّ ّاليّفإفّ مبدئياّطرفاّالعقد،ّكّبالتّ ّـّيخص ّبالتسمّ ّااللتزاـّالشؾّبأفّ 

ّفإنّ  ّيتمثّ بو ّالمقاكؿو ّفي ّأفّ .ؿ ّالتسمّ ّغير ّعممية ّفي ّأشخاصّأخريف ّمساىمة ّمف ّيمنع ّال ّدكفّذلؾ ـ،
ّاعتبارىـّمتعاقديف.

ّ:مرب العمل المدين بالتسمّ -أ

ربّالعمؿّىكّالمديفّبيذاّّؼّمفّخبلليا،ّأفّ وّيستشّ مفّؽ.ـ.ج،ّفإنّ 558ّالمادةجكعّإلىّأحكاـّبالرّ 
ّبنّااللتزاـ ّبذلؾ ّقاـ ّسكاء ّأك ّّباالستعانةفسو ّكأىؿ ّالخبرة ّّكّاالختصاصبذكم ّالبناء ّمجاؿ شييدّالتّ في

ّبالتّ االلتزاـ(.كّربّالعمؿّمفّخبلؿّتنفيذهّليذا2ّ)االستشارييفكالميندسيفّ ـّالتسمّ ّرضكقيعّعمىّمح،ّممـز
ّ(ّ.اقيفتأالموّالقانكنيّأكّأكّمفّينكبّعنوّ)كممثّ 

                                                            

ّالرّ ّ-1 ّالسّ عبد ّالمرجع ّيسف، ّحسيف ّصّزاؽ 225ّابؽ، ّأنظر ّيضاأ. ّالرّ ، ّالسّ عبد ّزاؽ 07ّجنيكرم، ّالساّ ، بؽّالمرجع
ّ.676ص

ّ.226ابؽ،ّصزاؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ عبدّالرّ ّ-2
ّبخصكصّمكقؼّالمشر عّالجزائرمّمفّذلؾّأنظرّ- ّالمؤرّ 10/01ّالمادة، -05-15خّفيّمفّالقرارّالكزارمّالمشترؾّك

ّ،ّالس الؼّالذ كر.1988



 

 

140 

ّإلىّأنّ تكجّ تّك ّيقعّعمىّعاتؽّمفّينكبكفّعنوّكاجبّالمراقبةّكّالفحصّالجيّ بّاإلشارة ّكّالكامؿّو د

ّبكؿّ النّ ّلممشركعّ،ّأمّأفّ  ـّسميـّكّالتّ كقيعّعمىّمحضرّالتسمّ ـ،ّكّمنياّالتّ إجراءاتّالتسمّ ّائبّأكّالككيؿّيقـك
ّ.(1اظمةّلمككالة)بةّعمىّذلؾّتنصرؼّإلىّربّالعمؿّاألصيؿ،ّعمبلّبالقكاعدّالعامةّالنّ المترتّ ّاآلثارّكؿّ ّك

ّ:مالمقاول دائن بالتسمّ -ب

معظـّّـّذلؾّألفّ ائفّبالتسمّ لمفحصّكّالمراقبة،ّفيكّالدّ ّأعماؿّالمقاكؿّكّإنجازاتوّتككفّمحؿّ ّفرغـّأفّ ّ
ّإلىّأفّ صالحو.ّمعّاإلـّىيّفيّبةّعفّالتسمّ المترتّ ّاآلثار ّالعقكدّ،ّتككفّبتعدّ ـاتّالتسمّ دّعمميّ تعدّ ّشارة د

ائفّفيّالمقاكلة،ّالّيعنيّرؼّالدّ باعتبارهّالطّ المقاكؿّّكّغيرّأفّ دّالدائنكف.ّالمبرمةّمعّالمقاكليفّكّبذلؾّيتعدّ 

عبلـمميةّالتسمّ العمؿّأثناءّعّالتزاـّتجاهّربّ ّذلؾّخمكهّمفّأمّ  ّبإنارةّكا  كجييوّتربّالعمؿ،ّّكّـ،ّفيكّممـز
ّإلىّالعيكبّك رشاده ّّكاّ العمؿّّكّويّيتضمنّ الخفية،ّكالتّ ّا  ذلؾّأثناءّعمميةّعبلموّأيضاّبخطكرةّتمؾّالعيكب،

ّأفّ التسمّ  ّغير ّّـ. ّّكّألخيراىذا ّالعمؿ ّرب ّعمى ّيقتصر ّال ّأشخاصا ّىناؾ ّبؿ ّفحسب، ّآخريفالمقاكؿ
ّ:ىـّكّرغـّأن يـّأجانبّعفّالعقد،ـّيساىمكفّفيّعمميةّالتسمّ 

ّ:الميندس المعماري-1ب

ّبمساعدةّربّالعمؿ حسفّكجوّـّالمشركعّعمىّأ،ّقصدّإتماـّتسمّ كّذلؾّفيّحالةّتعاقدىماّككنوّممـز
عّالجزائرمّفّالمشرّ بسببّكظيفتوّكّليسّباعتبارهّككيبلّعفّربّالعمؿ.كقدّبيّ ّااللتزاـاليّيقعّعميوّىذاّبالتّ ّك

ّالس الؼّالذ كر.1988ّ-05-15خّفيّكالمؤرّ ّالمشترؾمفّالقرارّالكزارم5/5ّّذلؾ،ّمفّخبلؿّالمادة

اإلرشادّلربّصحّّكمىّكجوّالخصكص،ّفيّتقديـّالنّ عؿّّكميمةّالميندسّالمعمارم،ّتتمثّ ّاليّفإفّ بالتّ ّكّ
ّ ّأىؿ ّباعتباره ّكّختصاصاالعمؿ، ّالبناء ّالمجاؿ ّفي ّعميرالتّ ّكخبرة ّتنص ّ، ّّإذ ّذلؾ05/05ّّّالمادة مف
ّيمي ّعمىّما ة متابعة ة في ميدان البناء، ىي ميمّ الفنيّ  االستشارةن منيا ي تتكوّ التّ  "الميام:القرار،

ّبينيما،ّككنوّيساعدّربّالعمؿّفيّذلؾّكفلّكّذلؾ.األشغال و مراقبتيا و تنفيذىا...." قاّلشركطّالعقدّالمبـر
ّبالتّ كقكاعدّالففّكأصكؿّالمينة،ّّك مّالذّ العمؿ،ّّكسميـ،ّكيعرضوّعمىّربّلتّ اـّّكالتسمّ أشيرّعمىّمحضرّيقـك

ّبالتّ  ّ(.2عميوّرفقةّالمقاكؿ)كقيعّيقـك

                                                            

نيكرم،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلة،ّزاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ ،ّنظرّأيضاأ.322ّابؽ،ّصعمىّفيبللي،ّالمرجعّالسّ ّ-1
ّ.202صّابؽّ،دّاألكؿ،ّالمرجعّالسّ ،ّالمجمّ 07ّالككالة،ّالكديعةّكّالحراسة،ّج

ىّالّيحتجّفيّحتّ ّذلؾّكّ،العمؿّفيّالمحضرّإلىّجانبّالمقاكؿّكّالميندسّفيّىذهّالحالةّتكقيعّربّ ّقانكفقدّاشترطّالّّ-2
الميندسّالمعمارمّككيبلّعفّّاّلمميندسّالمعمارمّلمقياـّبذلؾ،ّكّيعدّ إذاّمنحّربّالعمؿّتككيبلّخاصّ ّدىما،ّإالّ مكاجيتوّضّ 
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ّ:غير الميندس المعماري آخرونأشخاص -2ب

مّيرتبطّبعقدّمقاكلةّفرعيةّمعّالمقاكؿّالذّ ّفيّالمقاكؿّالفرعي،ّكمكفّعمىّكجوّالخصكصّيفّيتمثّ الذّ ّك
ّالعمؿّمفّطرؼّربّالعمؿ،ّألفّ حيثّبإمكانوّأفّيطمبّتسمّ ّ،األصمي حتىّتبرأّّكّذلؾّمفّمصمحتوّـ

ّإلىّأفّ ّاإلشارةكّتجدرّةّىذاّاألخيرّفيّمكاجيةّربّالعمؿ.اليّتبرأّذمّ وّتجاهّالمقاكؿّاألصمي،ّكّبالتّ ذمتّ 
ّثارّالمترتبةّعفّعمميةّالتسمـّّالنيائيّلئلنجاز،ّتتجمىّفيماّيمي:اآل

 - ّاألجر،ّكماّيستردّابتداءاّمفّىذاّّيةّمفـ،ّاستحقاؽّالمقاكؿّلممبالغّالمتبقّ بّعمىّعمميةّالتسمّ يترت
ّتنفيذ.كضمافّحسفّالّ ،ّكذلؾّّالكقتّالكفاالتّالمشترطةّعميوّفيّالعقد

 - ّّـّحدّ يضعّالتسم ّالتّ ّلبللتزاماتا ّفيّالزمفّ، ّممتدا ّأفّيككفّتنفيذىا ّكالتزاـيّتفرضّبطبيعتيا،

ّيككفّمكمّ المقاكؿّباإلشراؼّعمىّاألعماؿ،ّكّمراقبةّتنفيذىاّككاجبّاإلعبلـّكّالتّ  فاّكجيو،ّعندما

ّالعمؿ.ّبذلؾّمفّقبؿّربّ 
 - ّمافّالعشرمالضّ أمّّ–مافّالخاصّلممقاكؿّةّالضّ بدءّسريافّمد-.ّ
 - ّّالنّ يعفيّالتسم ّالعيكبّالظّ ـ ّعفّضماف ّالتسمّ يائيّالمقاكؿّمفّمسؤكليتو ّبمجرد ّالنّ اىرة، يائيّـ

ّلؤلعماؿّمفّجانبّربّالعمؿ.
 - ّّيشك ّالنّ ؿّالتسمّ كما ّالضّ ةّسريافّمدّ يائيّبدايـ ّة ّعميوّمشر عناكّ-مافّالعشرم، فيّّالذ مّنص 

ّالنّ التسمّ ّكّعميوّفإفّ ّ.-مفّؽ.ـ.ج554ّةالمادّ  يائيّيفصؿّبيفّنظاميفّمختمفيف،ّنظاـّالقكاعدّـ

ّ.(1)ـّكّبعدهمافّالخاص،ّكالفيصؿّبينيماّىكّالتسمّ ةّفيّالمسؤكليةّبكجوّعاـّكنظاـّالضّ العامّ 

ّ:مبالتسمّ  االلتزام تنفيذ عدم جزاء -ثالثا

 نفيذيطالبّبالتّ  أفّ)ّالمقاكؿ( لتزاـاإل بيذا ائفالدّ  يستطيع العمؿ، بتس مـ التزامو بتنفيذ العمؿ رب يقـ لـ إذا
 .المقاكلة عقد يفسخ أف أك الحقيقي، بالعرض يقـك أف أك العيني

ّ:العيني نفيذالتّ  1 -

 الكاجب كالمكاف ماففيّالزّ  القانكني، أك المادم بالتس مـ األمر ؽتعمّ  العمؿّسكاء بتس مـ العمؿ رب يقـ لـ إذا
 أف ةالعامّ  لمقكاعد كفقا لممقاكؿ الحالةّيككف ىذه في ـ.ّكمّ التس في بالتزامو أخؿّ  قد يككف وفإنّ  فييما، تس ممو
ّكلوعينا التزامو بتنفيذ العمؿ رب إجبار القضاء مف يطالب  بالغرامة العمؿ ربّ  عمى بالحكـ يطالب أف ،

                                                                                                                                                                                             

يضا،عبدّأ.ّأنظر226ّابؽ،ّصّزاؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ عبدّالرّ ّة.حكاـّالككالةّالخاصّ أربّالعمؿ،ّكّتسرمّفيّحقوّ=
 .677بؽّصالمرجعّالساّ ّ،07جنيكرم،زاؽّالسّ الرّ 
ّ.226ّابؽ،ّصّزاؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالسّ عبدّالرّ -1
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 ربّ  المقاكؿ يطالب أف لو ذلؾ إلى العمؿ.ّباإلضافة ـمّ تس عف رّفيويتأخّ  يـك كؿّ  عف يدفعيا يكالتّ  يديدية،التّ 
ّلو إف عكيضبالتّ  العمؿ  بتنفيذ لعمؿاّربّ  ريعذّ  أف عميو ذلؾ بكؿّ  يطالب أف قبؿ كلكف مقتضى، كاف
1ّ)التزامو ّالتّ  558 المادة لنص األخيرة العبارة أفّ  يبلحظ كما(. ّك  نفيذلمتّ  عممية طريقة يّكضعتؽ.ـ.ج،
ّـ ّكّبذلؾّفإفّ  العيني،  يقـك وعائؽ،ّفإنّ  أم دكف العمؿ رب ؼتصرّ  تحت كيضعو العمؿ إنجازّالمقاكؿّعندماّيت
ربّ كجد ما إذا ىذاّلذلؾ معقكال ميعادا دكيحدّ  ر،محض يد عمى رسمي إنذار طريؽ األخيرّعف ىذا بإعذار
مـّالعمؿ المقاكؿ كضعيا يالتّ  ةالمدّ  رتمّ  عندماّك.ّ(2العمؿ) ـمّ بتس التزامو تنفيذ عف يتقاعس العمؿ  أك لتس 
كماّتكضحوّالعبارةّاألخيرةّّ،حكما العمؿ تس مـ وأنّ  العمؿ رب اعتبر المقاكؿ، يحددىا لـ إف معقكلة ةمدّ  مركر

ذا امتنع)رب العمل( دون سبب مشروع عن إ"ف  :يميعمىّماّّيّتنص ّمفّؽ.ـ.ج،ّكّالتّ 558ّمفّنصّالمادة
ب عمى ذلك ما يترتّ  ل كلّ م إليو، و يتحمّ العمل قد سمّ  لى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أنّ إرغم دعوتو  مالتسمّ 
مـ عف بحقيقة.ّكّيترتّ  لمعمؿ العمؿ رب تس مـ عدـ رغـ الحكمي التس مـ حصكؿ اليبالتّ ّ."ثارآمن   ىذاّالتس 
مـ حالة بتترتّ  يالتّ  كاآلثار النتائج نفس  الحقيقي. التس 
ّ:الحقيقي العرض-2

 269 مف رسمتّطرقوّالمكاد كقد الحقيقي، العرض إلى يمجأ أف ةالعامّ  لمقكاعد تطبيقا المقاكؿ يستطيعّّّّّّّ
 بعمؿ قاـ أك ر،مبرّ  دكف الكفاء قبكؿ ائفالدّ  رفض إذا وأنّ  المكاد، ىذه مف (ّ.ّكيستنتج3ؽ.ـ.ج) 272 إلى

ّـ  ئفالداّ  حقيقياّعمى يف،ّعرضاالدّ  عرض طريؽ عف المنفردة بإرادتو الكفاء المديف يستطيع فضالرّ  ىذايعادؿّ  ث
مـّالعمؿ عف امتنع أك رفض إذا إنجازهّ، المراد يءبالشّ  ائفالدّ  العمؿ رب أفّ  ذلؾ كمعنىّّذلؾ. بعد إيداعو  تس 
مـّ، عميو المقاكؿ عرض نتيجة فضالرّ  ذلؾ كاف سكاء  رب أعمف حيث ذلؾ، عميو يعرض أف أكّقبؿ بالتس 
 العامة القكاعد إلى برجكعو يءالشّ  بإنجاز المديف يستطيعّالمقاكؿ عميو، عرض إذا التس مـ يقبؿ لف وأنّ  العمؿ
مـّ،ّلينقؿ التزامو بتنفيذ يعذره أف  كقت مف مياليتحمّ  العمؿ رب إلى موتيدّ  أك تمفو أك يءالشّ  ىبلؾ تبعة بالتس 

ّ.ّأعذاره

 المنجزّعمى يءالشّ  إيداع في القضاء، مف ترخيص عمى الحصكؿ في الحؽّ  لممقاكؿ أيضا ذلؾّالكقت مفّكّ

 دهشيّ  مالذّ  كالبناء عقارا، كاف إف الحراسة تحت كضعو يطمب منقكال،ّأك يءالشّ  كاف إذا كنفقتو العمؿ رب ةذمّ 
ّالمقاكؿ.

ّ

                                                            
1

 .678بؽّصالمرجعّالساّ ّ،07ّشرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّنيكرم،زاؽّالسّ عبدّالرّ ّ-

ّ.99ّابؽ،ّصمافّالعشرمّفيّالقانكفّالجزائرم،ّالمرجعّالسّ عياشيّشعباف،ّأشخاصّالضّ ّ- 2
ّمفّؽ.ـ.ج.272ّالى269ّأنظرّالمكادّمفّّ- 3
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 :المقاولة عقد فسخ -3ّّّّّّ

عقدّ فسخ في لممقاكؿّمصمحة يككف قد المنجز، يءالشّ  بتس مـ التزامو تنفيذ عف العمؿ ربّ  يمتنع عندماّّّّّ
 العمؿّكبثمف رب لغير بيعو يمكنو والمقاكؿّأنّ  يرل عندما مثبل ذلؾ كيككف العقدّ، تنفيذ طمب مف بدال المقاكلة
ّّ(.1ـ)مّ بالتس العمؿ رب بإعذار الحالةّيقـك ىذه في فقةّ،الصّ  ىذه كراء مف فيربح أعمى

 كاجب مف ؿيتحمّ  ىحتّ  المقاكلةّ، القضاءّفسخّعقد مف يطمب أف لممقاكؿ ذلؾّجاز عف ربّالعمؿّامتنع فإف

 مقابؿ لو ـسيقدّ  لمف المنجز يءالشّ  ببيعو يّيريدىاالتّ  ابحةالرّ  فقةالصّ  ؽيحقّ  أف ذلؾ بعد يستطيعّك سميـالتّ 
ّّربّالعمؿ. طرؼ مف عميو سيحصؿ مالذّ  مف أعمى

 :رب العمل بتمكين المقاول من اإلنجاز التزام -الثالثّ  الفرع

ككنوّمفّلمنوّمزدكج،ّّاليدؼالممقاةّعمىّعاتؽّربّالعمؿّكّّااللتزاماتذلؾّمفّأحدّأبرزّّحيثّيعدّ 

ّيميّ فيّعقدّالمقاكلة،ّّكّاالستقبلليةّمّإلىّتحقيؽجيةّيؤدّ  مّالذّ زىاّعفّعقدّالككالةّكعقدّالعمؿ،ّّكىكّما
رعةّمفّجيةّأخرلّىكّضمافّفيّحدّذاتوّلربّالعمؿ،ّقصدّالسّ رفيف،ّّكقبلليةّبيفّالطّ تستنعدـّفييماّاال
ّّك.(2)قةالدّ فيّاإلنجازّّك بةّراتوّ،ّإضافةّإلىّالجزاءاتّالمترتّ كّمبرّ ّااللتزاـسنتطرؽّإلىّدراسةّصكرّىذا

ّعمىّاإلخبلؿّبوّتبعاّلماّيميّبمكجبّىذاّالفرعّ.

 :االلتزامصور ىذا  -الأوّ 

ّيتكجّ  ّاحيث ّتمكيف ّالعمؿ ّرب ّعمى ّاإلب ّمف ّتعمّ لمقاكؿ ّسكاء ّتنفيذّنجاز، ّفي ّالبدء ّفي ّاألمر ؽ
ّمكؾّصكرتيف:ىذاّالسّ ّيأخذاألشغاؿّالمعيكدةّإلييما،ّأكّعندّالتنفيذّكّأثناءهّكّعمكماّقدّ

 تسييل تنفيذ العمل:-1

مفّجانبّربّالعمؿّلمقائميفّ،ّكذلؾّبتقديـّالمساعدةّااللتزاـسييؿّالصكرةّاإليجابيةّليذاّىذاّالتّ ّيعدّ ّك
ّالبلّ  ّالكسائؿ ّمنحو ّطريؽ ّعف ّمشركعو، ّتنفيذ ّاألعمى ّالمكاد ّكتكفير ّّكساسيةزمة ّلذاتّالغرضّالبلّ ، زمة

ّكؿّ  ّعف ّالعمؿ ّرب ّإفصاح ّإلى ّالضّ ّإضافة ّّكالمعمكمات ّكالتّ ةالميمّ ركرية ّإض، ّشأنيا ّمف ّتمؾّي فاء
دـ.ّفبخصكصّتقديـّقّ ختبلؼّطبيعةّالعمؿّالميختمؼّباّااللتزاـىذاّّاليّفإفّ بالتّ المساعدةّعمىّاإلنجاز،ّّك

                                                            
ّ.682ابؽ،ّصّالمرجعّالسّ ّ،07جنيكرمّ،أحمدّعبدّالرزاؽّالسّ ّ- 1
ّ.122فتيحةّقر ة،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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ّّكا ّالبلّ الكسائلمكاد ّلمتّ ؿ ّكاإلزمة ّكالخرساناتّكالحديد ّنفيذ، ّإإسمنتّكالببلط، ّالبناءّضافة ّمختمؼّمكاد لى
ّ(.1فؽّعميوّأكّفيّالميعادّالمناسب)فيّالميعادّالمتّ دّبوّربّالعمؿّ،ّّكلتنفيذّماّتعيّ ّماّيمـزّكؿّ الت،ّّككاآل

ركريةّلمقياـّبالعمؿ،ّكرخصّالضّ ريةّّكخصّاإلدابّعمىّربّالعمؿّالحصكؿّعمىّجميعّالرّ يتكجّ كماّ

ّفيّالتّ  ّّك(2)شييدالبناء ّّكيّتقعّعمىّعاتؽّربّالعمؿّالحصكؿّعميياالتّ ، ّمعيفّحتّ ، ىّالّذلؾّفيّميعاد

،ّيجبّكاآلالتـّالمكادّممزماّبتقديّيشترطّلكيّيككفّربّالعمؿاّيثقؿّكاىمو.ّّكنفيذّممّ رّالمقاكؿّفيّالتّ يتأخّ 

ّـ  ّبيفّالطرفيفعمىّذلّاؽفاالتّأفّيت مف550/01ّّةّ،ّكماّىكّمنصكصّعميوّفيّالمادّ ؾّفيّالعقدّالمبـر
ن أعمى  د بتقديم عممو فحسب،"يجوز لممقاول أن يقتصر عمى التعيّ ّ:عمىّمايميّتنص ّّيالتّ ّكّّؽ.ـ.ج

 في القيام بعممو".و يستعين بيا أي يستخدميا ة التّ م رب العمل المادّ يقدّ 

صّاّبخصّكنفيذ.ّأمّ التّ نجازّّكؿّفيّاإلكالمتمثّ ّفيّىذهّالحالة،ّيقتصرّدكرّالمقاكؿّعمىّتقديـّالعمؿّك
ّّكّااللتزاـ ّيندالذّ باإلفصاحّكاإلعبلـ ّفيك ّالتّ مّيقعّعمىّعاتؽّربّالعمؿ، عاكفّفيّالعقكدّرجّضمفّفكرة

ّفيّتنفيذىا.ّك ّبمكجبّربّالعمؿّّكّاليّفإفّ كبالتّ السيما ّبتحقيؽّذلؾّالتعاكفّمعّالمقاكؿممّزّااللتزاـىذا ،ّـ
ةّخبلفاتّبخصكصّىذهّالمسائؿّكإعبلموّبكؿّتفادياّمنوّلكقكعّأيّ دّلممشركع،ّّكنفيذّالحسفّكالجيّ تّ قصدّال

عكباتّلىّالصّ إنفيذ،ّإضافةّيّتساعدّفيّالتّ البياناتّالتّ ّكذامّإلىّتسييؿّتنفيذّالعمؿ،ّّكيّتؤدّ المعمكماتّالتّ 
ّ(.3قةّباإلنجاز)المتعمّ 

ّباسـ)ّك ّالمعركفة ّالفرنسية ّحدثّبخصكصّالقضية ّما  Dejarry C,Zurich ,Lubinet etىذا
autres)ّبعدىاّ،ّّكبكجكدّأنابيبّزيتّفيّكرشةّالعمؿّيّمفّخبللياّلـّيقـّربّالعمؿّبتبميغّالمقاكؿالتّ ّك

ّالمقاكؿّبرفعّاألتربةّمفّتمؾّالكرشة ّممّ جرّ ّآلةبكاسطةّّقاـ ّثقيمة، كتحطيـّّلّإلىّانفجارّاألنبكبأدّ ّاافة

ّّكالجرّ  ّقرّ افة ّالنّ قد ّمحكمة ّالعمؿرت ّلرب ّالعقدية ّالمسؤكلية ّأساسّخطقضّالفرنسية ّعمى ّربّ-هأ، أم
ّ(.4عاكفّفيّتنفيذّالعقكد)اّيعنيّخرقوّلمبدأّالتّ عمىّأساسّعدـّإعبلـّالمقاكؿّبذلؾ،ّممّ -العمؿ

ّ

                                                            

ّ.123أنظرّأيضا،ّفتيحةّقر ة،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص.683ابؽ،ّصّنيكرم،ّالمرجعّالسّ زاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ ّ-1
ّمالكاّ-2 ّباعتباره ّفيّذاتّالكقت، ّككاجبّعميو ّالبناء، ّىكّصاحبّالحؽّفيّالحصكؿّعمىّرخصة كّيككفّربّالعمؿ،

ييئةّكّعمؽّبالتّ متّ ،ّكّال29ّ-90لقانكفّرقـمفّا50ّدتّعميوّالمادةلؤلرض،ّأكّقدّيقعّذلؾّعمىّمفّيمثموّقانكنا،ّكّىذاّماّأكّ 
ّعمىّأنّ -الؼّالذكرالسّ -عميرالتّ  ّكّ، ّالقانكنية ّلؤلحكاـ ّالصاـر ّاإلحتراـ ّيمارسّمع ّك ّاألرض، ّمرتبطّبممكية و:"حؽّالبناء
ّ.100عياشيّشعباف،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّةّباستعماؿّاألرض،ّكّىذاّيخضعّلرخصةّالبناء".نظيميةّالمتعمقّ التّ 
 

3- Henri )Mazeau(,op-cit, p653. 

ّ.02،ّاليامشّرقـ108ّصّالمرجعّالس بؽ،ّمحمدّحسيفّمنصكر،ّّ-4
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 عرض لعرقمة سير العمل:عن التّ  االمتناع-2

بتمكيفّالمقاكؿّمفّاإلنجاز،ّفعمبلّبمبدأّتنفيذّالعقدّّلبللتزاـمبيةّكرةّالسّ عرضّالصّ ؿّىذاّالتّ يمثّ حيثّ

ّربّالعمؿّبعدـّالقياـّبأعماؿّأكّتصرّ  يرّفيّمنعوّمفّالسّ ؿّّكعرقمةّالمقاّكنيا،فاتّمفّشأبحسفّنيةّيمتـز
نفيذ،ّسحبّالعمؿّمنوّكذلؾّـّعمىّالتّ ضاّلمقائؿّتعرّ يّتشكّ التّ كمفّبيفّتمؾّاألعماؿّّكّ(.1العمؿّكّاإلنجاز)

ةّي نكحاالتّمعّكفقاّلشركطّؿّمفّالعقدّإالّ وّالّيمكنوّالتحمّ ،ّألنّ مّكمشركعلسببّجدّ ّعاقدّإالّ كالتّ ّاؽفاالتبعدّ
ّّك ّ.التّ الّيجكزّلربّالعمؿّسحبّالمشركعّّكاليّبالتّ بمكجبّالقانكف، ّتككيفّالعقد ّبعد كمفّبيفّخميّعنو

ّّك ّالتّ األعماؿ ّالتّ ّشأنيايّمف ّفيّاإلنجاز، ّالمقاكؿ ّسير ّربّالعمؿّعفّّيّقدعديبلتّالتّ عرقمة ّبيا يقـك
ّـ ّالمرادّإنجازه،ّإالّ المشركعّّك كرةّىيّتطبيؽّلنظريةّىذهّالصّ ّفيّالعقد.ّعمىّذلؾّبشرطّخاص ّّاؽفاالتّإذاّت

ةّباإلنجاز،ّكاليؼّالخاصّ ةّكّالتّ زيادةّالمدّ ّإلىعديبلتّمّتمؾّالتّ ؼّفيّاستعماؿّالحؽّ،ّفقدّتؤدّ عدـّالتعسّ 

فية،ّلربّالعمؿّإدخاؿّتعديبلتّبطريقةّتعسّ ّلذلؾّالّيحؽّ .ّّكحديداّقدّيرىؽّكاىؿّالمقاكؿّعمىّكجوّالتّ ممّ 
مّسببوّررّالذّ يّأدخمياّعفّالعمؿ،ّبقدرّالضّ عديبلتّالتّ الحاؿّكذلؾّماّداـّأفّربّالعمؿّلـّينتفعّمفّالتّ ّك

ّ(.2نفيذ)لمقائـّعمىّاإلشراؼّكّالتّ 

ّ:بتمكين المقاول من اإلنجاز العمل االلتزامرات حكم و مبرّ  -ثانيا

ّتبعيةّالتزاماتياّتحتكمّعمىّذلؾّألنّ عاكفّبيفّالمتعاقديف،ّّكىناؾّبعضّالعقكدّالقائمةّعمىّكاجبّالتّ 
ّتسمحّبحسّك ّّكّااللتزاماتفّتنفيذ ّالذّ القانكنيةّاألصمية، ّالبناء ّمقاكلة ّالتّ مفّبينيا بيفّعاكفّمّيشترطّفييا

ّ.ّك-كرسالفةّالذّ ال-مفّؽ.ـ.ج107ّالمادةّنفيذ.ّكىذهّالفكرةّتجدّأساسياّفيّنص ّطرفيوّضماناّلحسفّالتّ 

ّفيّتنفيذّالعقدّالتّ ّاليّفإفّ بالتّ  ككيفّرفيفّمنذّمرحمةّالتّ المشاركةّالمتناصفةّلمطّ عاكف،ّّكىذهّاألخيرةّتستمـز
ّؿّمكانتوّانبعاثاّمفّالنص ّ،ّيحتّ المقاكؿّمفّإنجازّالعمؿبتمكيفّّـااللتزاّفّأفّ بذلؾّيتبيّ ّكإلىّغايةّالتنفيذ.ّ

خرّفيّعاكفّمعّاآلبالتّ ّ-كماّسبقتّاإلشارةّإليو-وّيكجدّإلتزاـّسكاءّإيجابيّأكّسمبيكر.حيثّأنّ الؼّالذّ السّ 
حاطتوّبكافّ ركريةّ،ّّكالكسائؿّالضّ ّالمقاكلةّمفّخبلؿّتمكينوّمفّكؿّ ّعقد ّّالقياـّبكؿّ ةّالمعمكماتّّكا  ماّيمـز

ّ(.3ّعاقدية)التّ ّاللتزاماتوخرّرؼّاآللتسييؿّتنفيذّالطّ 

ّ

                                                            

ابؽّّ،ّالمرجعّالسّ 07ّنيكرم،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلة،ّالككالة،ّالكديعةّكّالحراسة،ّجزاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ ّ-1
ّ.226ابؽ،ّصّالمرجعّالسّ حيـ،ّعنبرّالمحامي،ّمحمدّعبرّالرّ ،ّ.ّأنظرّأيضا689ص

2.- Henri )Mazeau(,op-cit, p695 

3- Henri )Mazeau(,op-cit, p660 
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ّ:االلتزامخبلل بيذا جزاء اإل -ثالثا

ّـ  يكّالتّ ّتوّالعقديةمسؤكلي قامت العمؿ، إنجاز مف المقاكؿ بتمكيف التزامو بتنفيذ العمؿ رب يقـ لـ إذا  سيت

ّ.االلتزاـ ليذا العمؿ رب عدـّتنفيذ عف المقاكلة عقد مصير لتحديد بعد فيما لبلنتقاؿ إليياّ، ؽالتطرّ 

ّ:المسؤولية العقدية-1

 العمؿ رب يقـ إفّلـ كبذلؾ عاقديةّ،التّ  التزاماتو تنفيذ عمى المتعاقد يجبرؽ.ـ.جّّّأفّ  معمـك ىك كماّّّّّّّ
 قياـ شركط كؿّ  تكافرت ما إذا مسؤكليتوّالعقدية تقـك ،ّالعمؿ إنجاز مف المقاكؿ بتمكيف عاقدمالتّ  التزامو بتنفيذ
 عف اإمّ  يحدث العقدمّ،ّقد العمؿ رب خطأ يخص ّ كفيماّ.سببية كّعبلقة ضرر خطأّك مف المسؤكلية ىذه

 أك المناسب الكقت في موتدخّ  بعدـ ،ّالمقاكؿ عمؿ بتسييؿ لتزاـاال تنفيذه عندّعدـ ،اإليجابي نحراؼاال طريؽ

فيّ أك خاطئة معمكمات بتقديـ أك نفيذّ،لمتّ  زمةالبلّ  المعمكمات تقديـ بعدـ أك نفيذّ،التّ  عممية الخاطئّفي موبتدخّ 
1فيّتقديميا) رالتأخّ  في أك معيبة مكاد أك كسائؿ بتقديـ أك العمؿّ، تنفيذ مكاد أك كسائؿ تقديـ عدـ

مّ   عف ا(.كا 
 تنفيذ رتأخّ  أك تعرقؿ أخرل بأعماؿ بقيامو خاطئةّالمقاكؿّأك أكامر بتقديـ مبيّ،ّكّذلؾالسّ  االنحراؼ طريؽ
 نفيذالتّ  ةمدّ  تجعؿ أك صعبا تنفيذه تجعؿ إنجازه المراد العمؿ عمى بإدخاؿّتعديبلت أك ،ّإنجازه المراد العمؿ
 170ّنصّالمادة مف يستفاد عّحسبماالعادم،ّكىذاّماّاعتمدهّالمشرّ  جؿالرّ  معيار ىك االنحراؼ كمعيارّ.أطكؿ

ائن أن يطمب بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامو جاز لمدّ  االلتزام"في  :عمىّماّيميّيّتنص ّؽ.ـ.ج،ّّكّالتّ 
ّّّنفيذ ممكنا".عمى نفقة المدين إذا كان ىذا التّ  االلتزامترخيصا من القاضي في تنفيذ 

(ّذلؾّ،2ّدارية)جراءاتّالمدنيةّكّاإلمفّقانكفّاإل625/02ّّةكّمفّالناحيةّاإلجرائيةّ،ّفقدّتناكلتّالمادّ ّّّّّّ

ميو، و تنجز األعمال المحكوم ععمى نفقة  لتزاماال نفيذ بالعمل موضوع " يمكن لطالب التّ  :ياّعمىّماّيميبنصّ 
ّمن".ن يثبت حقوقو وقت توزيع الثّ أما لو يء، إنّ عمى ىذا الشّ  متيازاالأن لو حق 

 إف يجبّتحديد حيث العمؿّ، رب أم المديف إلييا ينتمي يالتّ  اسالنّ  طائفة إلى جكعالرّ  يجب كلتحديدهّّّّّّّ
 أك صوتخصّ  نفس آخرّفي شخص بسمكؾ سمككو ليقارف صّ،متخصّ  غير أك صامتخصّ  العمؿ رب كاف

 رب صكتخصّ  خبرة مدل لتقدير قديريةّالكاسعةالتّ  مطةالسّ  المكضكع كلقضاة صّ،متخصّ  غير آخر بشخص
ّالبناء. كمجاؿ محدد مجاؿ في العمؿ

                                                            
العمؿ،ّدراسةّمقارنةّبيفّالقانكنيفّّمياّمقبكلةّمفّربّ محمدّناجيّياقكت،ّمسؤكليةّالمعمارييفّبعدّتماـّاألعماؿ،ّكّتسمّ ّ- 1

 .159المصرمّكّالفرنسي،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندرية،ّص
،2009ّأفريؿ01ّنفيذّفيّالتّ ّمّدخؿّحيزّ فّؽ.إ.ـ.إّ،ّكّالذّ كّالمتضمّ 2008ّفبراير25ّّالمؤرخّفي09ّّ-08القانكفّرقـ- 2

ّ.17جّرّ،ع
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 عدـ أم مستيدفةّ، كانت يالتّ  تيجةالنّ  عدـّتحقؽ المقاكؿ يثبت أف يجب العمؿّ، رب مسؤكلية تقـك ىكحتّ ّ
 فعمى كذلؾ، يكف لـ إذا اأمّ ّفيو. ؿتدخّ  مالذّ  فيّالميداف صامتخصّ  العمؿ رب كاف إذا ىذا التزامو تنفيذ

 اإلثبات في الحالة ىذه كتككف إلتزامو تنفيذ في العادم خصالشّ  عناية يبذؿ العمؿّلـ رب أفّ  إثبات المقاكؿ
ّالعمؿّكتكفر رب مسؤكلية لقياـ لممقاكؿّكبصكرةّمباشرةّ ضرر حدكث يجب سابقتيا.ّكما صعكبةّمف أكثر
 لما كفقا ذلؾّك العقدية المسؤكلية لقياـ المقاكؿ أصاب مالذّ  رركالضّ  ،ّالعمؿ رب خطأ بيف ببيةالسّ  عبلقة
رةّفيّؽ.ـ.ج،ّكّّّ.(1)ةالعامّ  القكاعد بو تقضي أم اّعفّالمسؤكليةّالت قصيرية،ّفقدّتنشأّكفقاّلمقكاعدّالعامةّالمقر 

ّالخطأّكّالض ررّكّالعبلقةّالس ببيةّبينيما.ّكّمفّث مة124ّّبالضبطّالمكادّمفّ منوّكّماّيمييا،ّكّالت يّتستمـز
كفّأساسياّخطأّشخصيّأكّخطأّقدّيتحم ؿّالمقاكؿّالمسؤكليةّالت قصيريةّفيّحالةّثبكتّتقصيرّمنو.ّكّقدّتك

الغيرّأكّقدّيتحم ؿّالمسؤكليةّالت قصيريةّباعتبارهّحارساّعمىّاألشياءّمفّآالتّكّمعد اتّالبناء)
2.)ّ

 :االلتزام تنفيذ عدم عن المقاولة عقد مصير -2

 بيفّأمريف:األخيرّالخيارّ ليذا يككف العمؿ، إنجاز مف المقاكؿ بتمكيف بالتزامو العمؿ رب يقـ لـ إذاّّّّّّ

ّالمكاد رب نفقة عمى مثبل يحضر بأف ،ّالعيني نفيذالتّ  كيطمب العقد عمىّيبقي أف -أ   كاآلالت العمؿ

 األمر احتاج لك كما ضركرمّ، خصيالعمؿّالشّ  رب ؿتدخّ  كاف ذاا ّّك القضاء، مف بترخيص زمةالبلّ  اتكالميمّ 
 ليقـك عميو يديديةالتّ  الغرامة أك المالي يديدالتّ  طريؽ يمجأّإلى أف لممقاكؿ جاز (،3العمؿ) مكاف في تكاجده إلى

 عدـ اءجرّ  مف أصابو مالذّ  ررالضّ  عف عكيضبالتّ  المطالبة األحكاؿ فيّجميع إبطاء.ّكّلممقاكؿ ببل نفيذبالتّ 
 مف أك العمؿ، إنجاز مف المقاكؿ تمكيف ؿّفيمّيتمثّ عاتقو،ّكّالذّ  عمى يقع مالذّ  االلتزاـ العمؿّبتنفيذ ربّ  قياـ

ّبو. القياـ في رالتأخّ  اءجرّ 

 أف كلممحكمة لوّمقتضى، كاف إف أصابو مالذّ  ررالضّ  عف عكيضالتّ  مع المقاكلة عقد فسخ يطمب أف-ب
 أف كليا عكيضكالتّ  العقد بفسخ ،ّفتقضيّمحقا رأتو إذا طمبو إلى المقاكؿ تجيب قد فيي ،ّالطمب ىذا تقدر

ّبالتّ  ىحتّ  بالفسخ الحكـ قبؿ العمؿ رب ؿتميّ  ّ.(4نفيذ)يقـك

                                                            
العمؿ،ّدراسةّمقارنةّبيفّالقانكنيفّّمياّمقبكلةّمفّربّ محمدّناجيّياقكت،ّمسؤكليةّالمعمارييفّبعدّتماـّاألعماؿ،ّكّتسمّ ّ- 1

ّ.160،ّصالمرجعّالس ابؽ،ّالمصرمّكّالفرنسي
ّمفّؽ.ـ.جّالمعد ؿّكّالمتمـّكّماّيمييا.124ّراجعّالمكادّ- 2
ّج كالكديعة كالككالة المقاكلة العمؿ، عمى الكاردة العقكد نيكرم،السّ  أحمد زاؽالرّ  عبدّ- 3 ّالسّ  07كالحراسة، ابؽّالمرجع
ّ.228عبدّالرز اؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصيضا،ّأ.ّأنظر691ّص
ّ.229عبدّالرز اؽّحسيفّيسف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصيضا،ّأأنظرّّ.694المرجعّالس ابؽ،ّصّ،07جالس نيكرمّ،ّ- 4
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ّبينيماّكّبيفّربّالعمؿ،ّمصدرىاّالعقدّّالتزاماتسبةّلربّالعمؿ،ّفمممقاكؿّأفّبالنّ كماّىكّالشّ  المبـر
ّّكالمقاكؿّالتزاماتتختمؼّّك ّبالنّ ، ّّكذلؾ ّإليو ّالمسندة ّاألعماؿ ّإلى ّحيثّيمتـزظر ّأساساّالمقاكؿّطبيعتو.

ّملذّ اّالعـّبضمافّالمقاكؿّيمتـزّّالعمؿ،ّكأخيراّإلىّربّبتسميموّالتـزّأنجزهّفإذاّ.عميوّفؽالمتّ ّالعمؿّبإنجاز
ّطبقاّالعمؿ،ّربّ ّطرؼّمفّليوإّالمعيكدةّاألشغاؿّتنفيذّالمقاكؿّىيتكلّ ّالبناءّمقاكلةّعقدّخبلؿّمفف.أنجزه

ّبيترتّ ّكعمييا.ّالمتعارؼّكّالمينيةّالمعمارمّالففّ ّأصكؿّكّكالمكاصفاتّركطالشّ ّضكءّعمىّالمعتمدةّصميماتلمتّ 
ّاالنتياءّبعدّكّالكاقعّأرضّفيّعميوّفؽالمتّ ّالعمؿّتجسيدبّيمتـزّككنوّ،ّالمقاكؿّةذمّ ّفيّّالتزاماتّالعقدّىذاّعمى

ّفيّ(،1ماف)بالضّ ّممتـزّون ّإفّذلؾّبعدّكّ،األخيرّىذاّجانبّمفّتسم ـّمقابؿّالعمؿّربّلىإّبتسميموّيمتـزّوفإنّ ّمنو

ّميامقدّ ّىكّكافّسكاءّّةالمادّ ّكّالصنعة،ّضمافّيشمؿّمالذّ ّكّعاما،ّمافالضّ ّىذاّكافّسكاءّالعمؿّربّمكاجية

ّسبقتّكماّ-المعمارمّالميندسّكبيفّبينوّضامفالتّ ّفيّيتمث ؿّكالذمّاخاصّضماناّأكّ،ّالعمؿّربّبياّـتقدّ ّأك

ّااللتزاماتّأفّ ّإلىّنكيوالتّ ّيجبّوأنّ ّ.عمى-إليوّاإلشارة ّأيضاّيمتـزّبؿّّـتقدّ ّماّعمىّتقتصرّالّالمقاكؿّ

ّالّيالتّ ّكّّالمتعاقدين" شريعة "العقدّألمبدّطبقاّالعمؿ،ّبربّيربطوّمالذّ ّالعقدّعميياّينص ّّقدّأخرلّبالتزامات
ّماّإالّ ّ،ّشركطّمفّشاؤكاّماّكضعّفيّّيةالحرّ ّكامؿّلؤلطراؼّترؾّّعالمشرّ ّألفّ ّ.ذلؾّالعقدّفيّحصرىاّيمكف

ّؿتتمثّ ّك(.2ة)الخاصّ ّمصالحيماّتخدـّركطالشّ ّىذهّأفّ ّطالماّالعاـّظاـالنّ ّمعّمنياّيتعارض ّالتزاماتّأبرزّ

ّيمي:ّفيماّالمقاكؿ

ّ:عميو فقالمتّ  العمل بإنجاز المقاول التزام-لاألوّ  الفرع

ّإنجازّااللتزاـّعميوّيجبّذلؾّأجؿّكمفّ.ّالمقاكؿّةذمّ ّفيّبيترتّ ّمالذّ ّكّئيسيالرّ ّااللتزاـّىذاّيعدّ ّحيث

ّرئيسياّطرفاّلككنوّكّأيضا.ّعميياّفؽالمتّ ّاآلجاؿّاحتراـّكاجبّمعّعمييا،ّؽفالمتّ ّالكيفيةّكّريقةالطّ ّحسبّالعمؿ

ّفيتضمّ ّكّالمعمارم،ّالميندسّجانبّمفّبقامسّالمكضكعةّسكماتالرّ ّكّصميماتالتّ ّبترجمةّممـزّفيكّالعقدّفي
ّإسمنتّمفّالبناء،ّلمكادّتركيبّعمميةّخبلؿّمفّمادم،ّجانبّإلىّظرمالنّ ّالجانبّنقؿّلؤلشغاؿّالمقاكؿّإنجاز

ّالحديديةّاألعمدةّإلقامةّستعمؿتّيالتّ ّكّحةالمسمّ ّالخرساناتّعمىّالحصكؿّبغيةّذلؾّكّ،حديدّكّكحصىّكرماؿ

                                                            

ّ.،ّالمعد ؿّكّالمتم ـمفّؽ.ـ.ج557ّالى550ّّىذهّاإللتزاماتّمستخمصةّمفّالمكادّمفّّ-1
،ّالمرجعّالسابؽّص07ّّالعمؿّ،ّجنيكرم،ّالكسيطّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّزاؽّأحمدّالسّ عبدّالرّ ّ-2
ّ.105ابؽ،ّص.ّأنظرّأيضا،ّمحمدّعنبرّعيدّالرحيـ،ّالمرجعّالسّ 60
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ّـ ّ.الصنعةّصكؿأّكّالجارمّلمعرؼّطبقاّكجدرانياّساسيةاألّمحاكرىاّإلىّإضافةّ،البنايةّىياكؿّكّكأسس ّذلؾّكيت

ّ(.1رسكماتو)ّكّالمعمارمّالميندسّتصاميـّنتوتضمّ ّلماّكفقا

ّلذاّكّعمييا،ّفؽالمتّ ّكّدةالمحدّ ّجاؿباآلّااللتزاـّكّاحتراـّعميوّبيتكجّ ّ،ّلؤلشغاؿّإنجازهّخبلؿّمفّالمقاكؿّك

ّمفّالغرضّلتحقيؽّزمةكالبلّ ّالكافيةّالعنايةّبذؿّكجكبّمعّالمقاكلةّبمكجبّدةالمحدّ ّريقةبالطّ ّقيدالتّ ّعميوّينبغي

ّمفّكانتّأـّلئلنجاز،ّالمستعممةّةالمادّ ّبتقديـّبادرّمفّىكّكافّسكاءّارمالعقّ ّالمشركعّتجسيدّىكّكّالمقاكلة،

ّكفقاّباإلنجازّالمقاكؿّإلتزاـّضمفّتندرجّيالتّ ّالعناصرّدراسةّإلىّؽنتطرّ ّلذلؾ،ّتبعاّكّالعمؿ.ّربّ ّتكريد

ّ:لمايمي

ّ:البناء أشغال إنجاز طريقة عن-الأوّ 

ّعمىّكّالمقاكلةّنتياتضمّ ّيالتّ ّركطكلمشّ ّعميياّفؽالمتّ ّريقةلمطّ ّكفقاّباإلنجاز،ّيقـكّأفّالمقاكؿّعمىّبيتكجّ 

ّأيضاّالمقاكؿّعمىّبيتكجّ ّكّفترالدّ ّىذاّكجدّإذاّخمة،الضّ ّالبناءّمقاكالتّفيّروط"الشّ  "دفترّالخصكصّكجو

ّالمعماريةّاألشغاؿّكّالمبانيّإنجازّميدافّفيّبياّالعمؿّالجارمّنظيميةالتّ ّكّيةشريعالتّ ّصكصالنّ ّمراعاة

ّتماـّكّالبناياتّمطابقةّلقكاعدّدالمحدّ ّك2008ّجكيمية20ّّفيّخالمؤرّ ّكّ،15-08رقـّالقانكفّأحكاـّحديدبالتّ ّك

ّأصكؿّماؿأعّضركرةّكّالعرؼّباعت ّاّكجبّعمييا،ّفؽمتّ ّشركطّىناؾّتكفّلـّإذاّا.أمّ المتم ـّكّالمعد ؿّإنجازىا

ّ(.2شييد)التّ ّكّالبناءّبأعماؿّةالخاصّ ّالمينةّففّك

ذا ّذلؾّيككفّكّبياّيأتيّأفّعميوّالبناءّأعماؿّإنجازّفيّيستعممياّكسائؿّكّأدكاتّإلىّالمقاكؿّاحتاجّكا 

ّأـّالعمؿّربّ ّىكّةالمادّ ّكردّمفّكافّسكاءّكّيكف،ّلـّأكّفيوّتستخدـّمادةّمؿلمعّكافّسكاءّ،نفقتوّعمى

ّةالخاصّ ّاتالمعدّ ّكّاإلسمنتّالتكاآلّافعاتالرّ ّكّفشكالرّ ّاإلضافية،ّالتاآلّكّالعمؿّأدكاتّالمقاكؿ.فإفّ 

ّكذلؾّالعقدّفيّدراجياّاشتراطّدكفّالمقاكؿ،ّعاتؽّعمىّتككفّإليياّيحتاجّيالتّ ّاالالتّمفّغيرىاّكّىاف،بالدّ 

ّ(.3ذلؾ)ّخبلؼّعمىّفاؽاإلتّ ّيقضّمالـ

                                                            

ّ.106ابؽ،ّصحيـ،ّالمرجعّالسّ محمدّعنبرّعيدّالرّ ّ-1
ّإبراىيـّذلؾّألنّ -2 ّأنظر، ّإليو. ّالمعيكد ّلمعمؿ ّفيّتنفيذه ّبيا ّيمتـز ّأف ّيجبّعمىّالمقاكؿ، ّتقاليد، ّلكؿّعمؿّأصكؿّك و

 .31،ّص2003بعةّاألكلى،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندرية،ّقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّعقدّالمقاكلة،ّالطّ سيدىـ،ّالع
ّ.32ابؽ،ّصإبراىيـّسيدىـّالمرجعّالسّ ّ-3
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ّ،ّإليياّاحتاجّإذاّخصكصاّجمبياّفيمكفّاإلنجاز،ّفيّبياّانةاالستعّقصدّالعاممةّاليدّبخصكصّاأمّ 
ّـ ّلـّماّ،ّالمقاكؿّنفقةّعمىّذلؾّيككفّك ّ(.1ذلؾ)ّنقيضّعمىّاؽفتاالّيت

 األعمال: نجازإل  عميو المّتفق الميعادب المقاول إلتزام-ثانيا

ّـ ّلـّفا ّّكّعمييا،ّالمتعاقدّكّدةالمحدّ ّباآلجاؿّدالتقيّ ّالمقاكؿّعمىّبيتكجّ  ّاإلنجاز.ّأجاؿّتحديدّعمىّاؽفاالتّيت

ّلطبيعةّظربالنّ ّباإلنجاز،ّتسمحّيالتّ ّكّالمعقكلةّاآلجاؿّفيّينجزهّأفّؿالمقاّكّعمىّبيتكجّ ّالحالةّىذهّففي

مكانياتّكّالعرؼّطبيعةّكحسبّةدقّ ّمفّتقتضيوّماّمقدارّك ّفؽالمتّ ّةالمدّ ّفيّالعمؿّبإنجازّااللتزاـّ.المقاكؿّا 

ّّعناية.ّببذؿّليسّكّنتيجةّبتحقيؽّإلتزاـّىكّعمييا

ّجنبي،األّببالسّ ّبإثباتّإالّ ّ،باآلجاؿّيدالتقّ ّعدـّعفّالمسؤكليةّمفّصالتخمّ ّالمقاكؿّيستطيعّفبلّاليبالتّ ّك

ّالقاىرةّةلمقكّ ّسبةبالنّ ّأفشّ الّىكّكما ّرخصةّاستصدارّفيّرتأخّ ّلكّكماّ،العمؿّربّأخطّأكّالغيرّأخطّأكّ

ّالمقاكؿّتسميـّفيّرتأخّ ّقدّالعمؿّربّكافّأكّشييدالتّ ّكّالمشركعّفيّبالبدءّالمقاكؿّرتأخّ ّإلىّلأدّ ّاممّ ّالبناء،

ّوأنّ ّأك.العقدّفيّعميياّفقامتّ ّكافّإذاّة،العاممّباليدّتزكيدهّأكّاآلالتّأكّالغرضّلذاتّالمستعممةّكّزمةالبلّ ّلممكاد

ّإنجازّمفّاألخيرّليذاّىيتسنّ ّىحتّ ّمكاعيدىا،ّفيّلممقاكؿّالمستحقةّباألجرةّةالخاصّ ّاألقساطّدفعّفيّرتأخّ 

ّالمقاكؿّاتمستحقّ ّلدفعّأكّالو،عمّ ّأجكرّككذا-ّادةلممّ ّتقديموّحالةّفي-ديفبالمكرّ ّأيضاّمرتبطّوألنّ ّالعمؿ،

ّ(.2)األخيرّىذاّأجكرّأك-الفرعيةّالمقاكلةّحالةّفي-الفرعي

ّالعقدّفيّعميياّفؽالمتّ ّةالمدّ ّأفّ ّثبتأّلكّكّ،ّقائمةّتظؿّ ّاإلنجازّفيّرالتأخّ ّعفّالمقاكؿّمسؤكليةّأفّ ّغير

ّ،ّكضفاالتّ ّأثناءّمسبقاّةالمدّ ّتمؾّتحديدّيقبؿّالّأفّعميوّفيتعيّ ّكافّوألنّ ّذلؾّ،ّالعمؿّإلنجازّكافيةّتكفّلـ
ّو:ن ّأبّ"HUGUES PERINET-MARQUETاألستاذّيقكؿّدد،الصّ ّىذاّفيّنجاز.لئلّكافيةّكغيرّقصيرةّككنيا

«L’architecte et les entrepreneurs s’engagent sur un délais contractuel 
d’exécution des travaux dont le dépassement engage d’évidence leur 
responsabilitéّ.Dans l’hypothèse ou un délai précis n’a pas été mentionné. La 
jurisprudence considère que, compte tenu de Leur obligation générale de bonne 
foi, les constructeurs doivent Terminer les travaux dans un délias raisonnable». 

                                                            

وّليسّىناؾّماّيمنعّمفّبأنّ ّ-حسبّرأينا-مفّؽ.ـ.ج.ّكّلكفّرغـّذلؾّ،ّيمكفّالقكؿ552ّةالمادّ ّعميوّىذاّماّتنص ّّّّ-1
ّ ّّكتطبيؽّنفسّالحكـّعمىّىذه ّمانعّقانكني، ّلعدـّكجكد فّكافّمفّاألالحالة مفّذات552/02ّّادةفضؿّتعديؿّنصّالمّ ا 

ّالقانكفّ،ّبماّيفيدّتحميؿّالمقاكؿّلنفقاتّماّقدّيحتاجوّفيّإنجازّعمموّمفّاألالتّكّأدكاتّكّأيدمّعاممة.
33ّصابؽ،ّإبراىيـّسيدىـّالمرجعّالسّ -2
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ّفؽالمتّ ّكّدالمحدّ ّاآلجاؿّخبلؿّالبناءّإتماـّّالمقاكؿّعمىّيجبّوأنّ ّ،ّاألستاذّبوّجاءّمالذّ ّياؽالسّ ّمعنىّك

ّأخذاّكّّ-بالبناءّفيفالمكمّ ّعمىّفيتعيّ ّوأنّ ّيعتبرّالقضاءّفإفّ ّ،ّتمؾّاآلجاؿّتحديدّيةفرضّعدـّحالةّفيّكّعميو.

ّ.(1المعقكلة)ّجاؿاآلّفيّاألشغاؿّإنياءّ-نفيذالتّ ّفيّيةالنّ ّحسفّعمىّةي نالمبّكّعاقديةالتّ ّالتزاماتوّاالعتبارّبعيف

ّ:اإلنجاز في زمةالبلّ  العناية ببذل المقاول التزام -ثالثا

ّببذؿّأيضاّيمتـزّأفّالبديييّفمفّالمقاكلة،ّبمكجبّإليوّالمعيكدةّاألعماؿّبإنجازّممـزّالمقاكؿّأفّ ّطالما

ّفإذاّعميو.ّالمفركضّااللتزاـّطبيعةّباختبلؼّتختمؼّالعنايةّىذهّأفّ ّإلىّاإلشارةّمعّلئلنجاز،ّزمةالبلّ ّالعناية

ّ.تنفيذهّعمىّكّعميوّاإلشراؼّكّالعمؿّبإدارةّقاـّلكّكماّّعناية،ّببذؿّالتزاـّىكّعاتقوّعمىّالممقىّااللتزاـّكاف
ّـ ّمف.بوّالمنكطةّاألعماؿّإنجازّفيّالعادمّجؿالرّ ّعنايةّيبذؿّأفّالمقاكؿّعمىّبيتكجّ ّالحالةّىذهّففي ّث

ذاّكّكالبناء،ّكالعمارةّالففّ ّأىؿّمفّمستكاهّفيّىـّمفّعنايةّبذؿّعميوّيتكج ب ّلخطأّرتكبامّيعدّ ّذلؾّفيّرقصّ ّا 

ّعكيض.لمتّ ّمكجب

ّأكّمياىدّ ّأكّلياعدّ ّأكّبنايةّدشيّ ّكّأقاـّلكّاكمّ،ىدؼّأكّنتيجةّبتحقيؽّااللتزاـّفيّؿيتمثّ ّالتزاموّكافّإذاّاأمّ 

ّالعنايةّتمؾّقتتحقّ ّإذاّإالّ ّّالمقاكؿّذمةّتبرأّفبلّ،ردميا ّالعمؿّربّمعّالمقاكلةّلعقدّسبباّيعدّ ّمالذّ ّاليدؼّكّ

ذاّك. ّتنتفيّالّالعقديةّالمسؤكليةّوتحممّ ّبعدّعكيض،لمتّ ّمكجباّعقدمّلخطأّمرتكباّيعدّ ّوفإنّ ّالعناية،ّتمؾّغابتّا 

ّالميندسّك/أكّالعمؿّلربّ ّكجيوكالتّ ّباإلعبلـّااللتزاـّالمقاكؿّعمىّبيتكجّ ّجنبي.كمااألّببلمسّ ّبإثباتوّإالّ 

ّمكجكدةّأخطاءّكجكدّباحتماؿّاألخيرّىذاّانتباهّبمفتّقاـّلكّكماّ،ّالعمؿّربّقبؿّمفّفامكمّ ّكافّإذاّالمعمارم،

ّمجاؿّفيّصمتخصّ ّكّيفنّ ّشخصّالمقاكؿّبككفّااللتزاـّىذاّريبرّ (.ّك2المقايسات)ّكّسكماتالرّ ّكّصاميـالتّ ّفي

،كالرّ ّصاميـالتّ ّتمؾّفيّعيبّألمّ ّالكتشافوّالفرصةّلوّيتيحّاممّ ّالعمؿ،ّمكقعّفيّائـالدّ ّبتكاجدهّكّ،البناء ّكّسـك
ّتكفّلـّاقتصاديةّأكّيةفنّ ّعكائؽّةأيّ ّاكتشافوّعمىّقدرتوّإلىّإضافةّّكخطيرةّمبلئمةّغيرّيجعميا

ّكانتّإذاّ،اليندسيةّصاميـالتّ ّكّسكماتالرّ ّتنفيذّعمىّباالعتراضّأيضاّيمتـزّوفإنّ ّذلؾّإلىّضافةباإل(.3عة)متكقّ 

ّ.عميوّخطراّؿتشكّ ّكّالبناءّدتيدّ ّأفّشأنياّمفّكّمعيبة

ّ:إلنجازا في المستعممة ةالمادّ  -رابعا

ّلذاتّمستمزمةّكّضركريةّمكادّإلىّيحتاجّالمقاكلة،ّمحؿّ ّشييدالتّ ّكّالبناءّفيّؿالمتمثّ ّكّالعمؿّتنفيذّإفّ 

ّيمكفّكماّ،ّفقطّالعمؿّبتقديـّممـزّالمقاكؿّفإفّ ّالحالةّىذهّفيّكّالعمؿ.ّربّ ّبياّـيتقدّ ّقدّالمكادّىذهّكّالغرض،

                                                            

1 -..  Philippe Malinvaud, Philippe jastaz,op-cit,p68 
 .34الس ابؽ،ّص.ّأنظرّأيضا،إبراىيـّسيدىـ،ّالمرجع118ّابؽ،ّصة،ّأحكاـّعقدّالمقاكلة،ّالمرجعّالسّ فتيحةّقرّ ّ-2
ّ.119صّ،الس ابؽالمرجعّّة،فتيحةّقرّ ّ-3
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ّاإلشارةّكتتكج بّ.األشغاؿّبإنجازّالقياـّفيّؿالمتمثّ ّكّاألصميّالتزاموّإلىّةضافباإلّكذلؾّ،ّةالمادّ ّتقديـّلممقاكؿ

ّكبصحةّبياّتضرّ ّالّالت يّالمكادّاستعماؿّكجكبّعمىّرك زتّقدّ،البيئةّتحميّالت يّالقكانيفّمختمؼّأفّ ّإلى

ّّالعمؿّربّجانبّمفّةالمادّ ّتقديـّحالةّبيفّمييزالتّ ّعميناّبيتكجّ ّلذلؾّعامة.ّبصكرةّباتكالنّ ّكالحيكافّاإلنساف

ّلمايمي:ّتبعاّالمقاكؿّجانبّمفّأخرلّحالةّك

ّ:العمل رب جانب من ةالمادّ  تقديم حالة-أ

 عيدالتّ  عمى يقتصر أن لممقاول يجوز :"يميّماّعمىّتنص ّّيالتّ ّكّ،ّؽ.ـ.جّمف552ّالمادةّعمىّتأسيسا

 كما بعممو. القيام في بيا يستعين وأ يستخدميا يالتّ  ةالمادّ  العمل رب ميقدّ  أن عمى فحسب عممو بتقديم

ّنجاز،اإلّفيّالمستعممةّةالمادّ ّبتقديـّالعمؿّربّديتعيّ ّقدف معا". ةالمادّ و  العمل بتقديم المقاول ديتعيّ  نأ يجوز

ّـ ّكمف ّّإليو.ّالمعيكدّالعمؿّتقديـّفيّالمقاكؿّدكرّيقتصرّث

ّكّالكافيةّالعنايةّذلؾّفيّيبذؿّأفّكّّعمييا،ّالمحافظةّىيتكلّ ّأفّةادّ المّلوّتسممّ ّمتىّالمقاكؿّعمىّلذلؾّك
ّ،المعتادّجؿالرّ ّعنايةّبذؿّضركرةّمعّالمحافظة،ّلتمؾّزمةالبلّ  الّ ّكّ ّأكّفياتمّأكّضياعياّعفّمسؤكالّأصبحّا 

ّككذاّاستخداميا،ّفيّةالفنيّ ّاألصكؿّيراعيّأفة،المادّ ّلتمؾّاستخداموّبخصكصّكّعميوّبيتكجّ ّكماّسرقتيا.

ّّ(.1البناء)ّكّالعمارةّصكؿألّطبقاّالجارمّالعرؼّتراـاح

ّتجدرّكما(.2نقصاف)ّأكّزيادةّدكفّاألعماؿّإلنجازّـزالبلّ ّالقدرّبحسبّباستعمالوّممـزّفيكّاليبالتّ ّك

ّياألنّ ّذلؾّ،ميابتحمّ ّممـزّىكّالمقاكؿّفإفّ ّنفقاتّتصرؼّأفّةالمادّ ّتمؾّعمىّاظالحفّبتطمّ ّإذاّوأنّ ّإلىّشارةاإل

ّاألجر.ّتقديرّعندّحسابوّفيّأدخمياّيالتّ ّةالعامّ ّفقاتالنّ ّمفّجزءاّتعدّ 

ّاإلفراطّدـعّعميوّبيتكجّ ّاليبالتّ ّمنو.ّالمطمكبّالعمؿّإنجازّقصدّـزالبلّ ّالقدرّباستعماؿّأيضاّيمتـزّكما

ّلوّمةالمقدّ ّةالمادّ ّمفّلمستعمؿاّالقدرّعمىّيحتكمّمالذّ ّكّالعمؿ،ّلربّالحسابّأداءّكذاّكّالماد ة،ّاستعماؿّفي
ّمفّالحالصّ ّالغيرّيءالشّ ّقيمةّبردّ ّ،ذلؾّإلىّإضافةّالمقاكؿّيمتـزّكماّالعمؿ.ّربّإلىّهبردّ ّممـزّالباقيّكالقدر

ّإلىّهمردّ ّذلؾّأفّ ّكّالبناء،ّفيّلبلستعماؿّصالحةّيرغّياأنّ ّاألخيرّىذاّأثبتّإذاّالعمؿ،ّربّقدمياّيالتّ ّالمكاد

ّفكاتيرّةبكاسطّقيمتياّتقديرّالعمؿّربّعمىّيجبّالحالةّىذهّكفيّالمقاكؿ.ّجانبّمفّكاضحّإىماؿّكّقصكر

ّقاـّوبأنّ ّيثبتّأفّعميوّالمسؤكلية،ّدرءّقصدّالمقاكؿّعمىّبيتكجّ ّفأالشّ ّىذاّفيّكّ.أخرّدليؿّأمّ ّأكّشراء

                                                            

ّ.119ابؽ،ّص،ّالمرجعّالسّ ّةفتيحةّقرّ .ّأنظرّأيضا،72ّ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص07الس نيكرم،ّج-1
ةّعيكباّالّتصمحّمعياّبالمادّ ّي،ّأفّ تطبيقاّلذلؾ،ّإذاّاكتشؼّالمقاكؿّأثناءّعمموّأكّكافّيمكفّأفّيكشؼّتبعاّلمستكاهّالفنّ ّ-2

ّكافّفيّالخشبّمثبلّعيبّالّيصمحّلصنعّقكالبّخرسانةّالمسمّ قلمغرضّالم ّإذا حةّ،ّكجبّعمىّالمقاكؿّأفّصكد،ّكما
ّ.35الس ابؽ،ّصع،ّالمرجإبراىيـّسيدىـّبّّعفّذلؾ.كافّمسؤكالّعفّماّقدّيترتّ ّالعمؿّبذلؾ،ّكّإالّ يخطرّربّ
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ّمضمكفّىكّىذاّكّ(،1جنبي)األّببالسّ ّيثبتّأفّأكّالففّ ّأصكؿّبحسبّالمادةّتمؾّعمىّالحفاظّبكاجب

ّكافّأكّ،ّ-ةلممادّ ّاستخداموّأثناءّالمقاكؿّاكتشؼّإذاّوأنّ ّإلىّشارةاإلّتجدرّكماؽ.ـ.ج.ّمف552/01ّةمادّ ال

ّّالمطمكب،ّلمغرضّصالحةّغيرّاستعمالياّالمرادّأكّالمستعممةّةالمادّ ّأفّ -بخبرتوّذلؾّيكتشؼّأفّبإمكانو

ّالمقاكؿّبإلزاـّ،(2الفرنسية)ّقضالنّ ّمحكمةّقضتّأفالشّ ّىذاّفيّكبذلؾ.ّالعمؿّربّيخطرّأفّعميوّكجب

ّصاحبّأفّ ّرغـّ،ّطحالسّ ّعزؿّأعماؿّفيّكؼالصّ ّةلمادّ ّاستعمالوّنتيجةّعفّاشئةالنّ ّاألضرارّعفّعكيضبالتّ 

ّالقرارّىذاّرةمبرّ ّةالمادّ ّبيذهّالمقاكؿّدزكّ ّمالذّ ّىكّالعمؿ ّةالخاصّ ّالبناءّأعماؿّفيّمختص ّّالمقاكؿّبأفّ ّ
ّ.ذلؾّفيّمختص ّّغيرّاألخيرّىذاّلككفّذلؾّكّ،ّالعمؿّربّتجاهّصحبالنّ ّالتزاـّعميوّيقعّكّباألسطح،

ّ:ة من المقاولحالة تقديم المادّ -ب
 العمل ةالمادّ  بتقديم المقاول دتعيّ  ذاإ":يميّماّعمىّتنص ّّيالتّ ّكّؽ.ـ.ج،ّمف551ّةالمادّ ّبأحكاـّعمبل

ّالعمل". لربّ  ضمانيا عميوو  جودتيا عن مسؤوال كان ، بعضيا وأ ياكمّ 

ّـيقدّ ّمفّاختيارّفيّةالحريّ ّلؤلطراؼّجعؿّقدّالجزائرم،ّعالمشرّ ّبأفّ ّالماد ةّىذهّخبلؿّمفّيستخمص

ّفقدّالحالةّىذهّفيّكّ،العمؿّحانبّإلىّاإلنجازّفيّعممةتسالمّةبالمادّ ّالمقاكؿّـيتقدّ ّفقدّعميوّبناءاّكّة.المادّ 

ّفيّىيتكخّ ّأفّعميوّكّ،عميياّالمت فؽّتالمكاصفاّكّركطلمشّ ّكفقاّمياتقديّعميوّبيتكجّ ّلذلؾّ.بضمانياّلزموأ

ّمفّاستعمالوّالمرادّلمغرضّطبقاّكّ،ّالمشركعّطبيعةّبحسبّكّالمطمكبّلمغرضّكافيةّتككفّأفّةالمادّ ّاختيار

ّنؼالصّ ّمفّةالمادّ ّتقديـّالمقاكؿّعمىّكجبّجكدتيا،ّكّّةالمادّ ّدرجةّعمىّالطرفافّفؽيتّ ّلـّإذاّاأمّ .البنايةّكراء

 .(3ط)المتكسّ 

ّبضمافّقةالمتعمّ ّكّالبيعّأحكاـّفإفّ ّ،الحالةّىذهّفيّكّتقديمياّحالةّفيّةالمادّ ّبضمافّالمقاكؿّيمـزّكما

ّمفّالبائعّحكـّيأخذّالمقاكؿّألفّ ّذلؾّالمقاكؿ،ّجانبّمفّمةالمقدّ ّةالمادّ ّعمىّتسرمّلممبيعّةالخفيّ ّالعيكب

                                                            

ّ.41ابؽّصرحاف،ّالمرجعّالسّ عدنافّإبراىيـّالسّ -1
ةّمفّطرؼّىذاّدد،ّعفّمدلّإلتزاـّالمقاكؿّبأخطارّربّالعمؿ،ّعندماّيشكتؼّعيكباّفيّالمادّ ساؤؿّفيّىذاّالصّ كيمكنناّالتّ -

ّالمقاكؿّبضركرةّكّالبناءّبصكرةّخاصّ ّ-بصكرةّعامةّ-اظمةّلممقاكلةصكصّالنّ فيناّالّيكجدّضمفّالنّ األخير.ّ ة،ّنصاّيمـز
ىذاّّمةّإليو،ّقصدّاستعمالياّفيّإنجازهّلمبناءّكّرغـّذلؾّفإفّ يّيكتشفياّفيّالمكادّالمقدّ أخطارّربّالعمؿّعفّالعيكبّالتّ 

يّقدّالعيكبّالتّ ّبّعمىّالمقاكؿّإطبلعّربّالعمؿّبكؿّ كجّ تمّيفيّتنفيذّالعقكدّكّالذّ ّيةس،ّطبقاّلمبدأّحسفّالنّ اإللتزاـّقدّيؤسّ 
ّ.41الس ابؽ،ّص،ّالمرجعّالس رحافتمحؽّبالمكاد.ّ

ادرّبمناسبةّقضيةّبيفّ،ّك1997ّكتكبرأ08ّقضّالفرنسيةّبتاريخّقرارّمحكمةّالنّ -2  Barbe C,Chedanne et)الص 
Autre ّّالس ّالمرجع ّفي ّالمكجكد ّك ّلمدّ (، ّالنّ ابؽ ّحسيفّمنصكر، ّمحمد ّصكتكر ّاإلنشاءات، ّلممبانيّك ّالقانكني 109ّظاـ

ّ.01اليامشّرقـّ
ّ.100ابؽّ،ّصياكم،ّالمرجعّالسّ احّالشّ درمّعبدّالفتّ قّ-3
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ّفقطّمجرّ ة،ّفإنّ مادّ لمدّالمقاكؿّالمكرّ ّجاهّفقييّبأفّ يرلّاتّ (.بينما1ّة)العيكبّالخفيةّلممادّ ّضمافّخبلؿ دّوّيبـر

ّـ  ّدكفّأفّيت ّذلؾّألفّ ّاؽفاالتّمقاكلة ّتمؾّالمكاد، ّّعمىّبيع ّالمكاد ّلصاحبّاألىذه رض)ربّتصبحّممكا
ّالعمؿّربّكافّيالتّ ّالعيكبّضمافّيمكنوّالّالمقاكؿّأفّ ّغير(.2)االلتصاؽالعمؿ(،ّكّذلؾّمفّخبلؿّعمميةّ

ّجؿالرّ ّبعنايةّةالمادّ ّصتفحّ ّوأنّ ّلكّعمييا،ّبلعاإلطّ ّاستطاعتوّفيّكافّأكّعاقدالتّ ّكقتّبياّدرايةّكّعمـّعمى

ّّمنو.ّبغش ّّأخفاىاّوأنّ ّأكّالعيكبّكؿّ ّمفّةالمادّ ّخمكّ ّلوّدأكّ ّالمقاكؿّأفّ ّالعمؿّربّ ّثبتأّإذاّإالّ ّالعادم،

ّاألخيرّىذاّعمىّكجبّالمناسبّالكقتّفيّةالمادّ ّدبفساّالمقاكؿّمفّإخطارهّبعدّالعمؿّربّؿتدخّ ّإذاّك

ّكّماف.الضّ ّبذلؾّالعمؿّربّمطالبةّبعدّذلؾّكّالمدني،ّالقانكفّمف379ّّلممادةّطبقاّمافبالضّ ّالتزاموّتنفيذ
ّسنةّمضيّبعدّتسقطّعكلالدّ ّكىذهّ،ّكافّسببّبأمّ ّكّالمبيعّيءالشّ ّىمؾّلكّكّمستمرةّمافالضّ ّدعكلّتبقى

ّالمقاكؿّيمتـزّلـّماّ،ّةالمدّ ّىذهّانقضاءّبعدّإالّ ّالعيبّالعمؿّربّ ّيكشتؼّلـّلكّكّىحتّ ّ،ّسميـالتّ ّيـكّمف

ّذلؾ.ّمفّأطكؿّةمدّ ّمافبالضّ 

 من وضعو: االنتياءالمقاول بتسميم اإلنجاز بعد  التزام -انيالفرع الثّ 

ّفإنّ  ّلممشركع، ّككضعو ّإنجازه ّمف ّالمقاكؿ ّتماـ ّببعد ّيمتـز ّرفقةتو ّالعمؿ ّلرب ّتسّسميمو ّما موّمّ كؿ
ّكرخصّإشغاؿّمفّتصاميـّّكأثناءّالبدءّفيّاألالمقاكؿّمفّربّالعمؿ،ّقبؿّّك دارية)كرخصةّالبناء(،ّرسـك

نجازّعندهّبعدّتماموّمفّإّالستبقائياذلؾّفيّحالةّعدـّكجكدّحاجةّّكّ،غيرىااألدكاتّّكمستنداتّالممكيةّكّّك
ّ(.3شغاؿ)األ

ّّك ّىذا ّخبلؿّىكّلتزاـاالأساس ّمف ّالجزائرم ّمشر عنا ّتبن اه ّاألّالذ م ّالفقرة ّمفّمضمكف خيرة
ف رب المقاول العمل، يضعو تحت تصرّ  عندما يتمّ و  ....":عمىّماّيميّيّتنص ّالتّ ّكّؽ.ـ.ج،558ّالمادة

 العمل".

ّرأيناّكّسميـ،بالتّ ّالكقتّذاتّفيّيقعّاألخيرّىذاّأفّ ّـ،بالتسمّ ّالعمؿّربّالتزاـّبخصكصّؽالتطرّ ّسبؽّك

ّشأفّعميناّبيتكجّ ّاليبالتّ ّكّسمبيا.ّالتزاماّـالتسمّ ّؿيشكّ ّمابينّ،إيجابياّالتزاماّؿيشكّ ّاألخيرّىذاّبأفّ ّمستخمصيف

ّسميـ.التّ ّكيفياتّلىإّإضافةّّمكانوّكّزمانوّكّسميـ،التّ ّمحؿّ ّدراسةّإلىّؽنتطرّ ّأفّـالتسمّ 

                                                            

اّكّتنفذّة،ّفيصبحّالبيعّباتّ ؿّفيّتماـّصنعّالمادّ مّيتمثّ ؽّعمىّشرطّكاقؼّكّالذّ وّمعمّ ؼّبأنّ البيعّيكمّ ّفيّىذهّالحالة،ّفإفّ ّ-1
ّ.،ّالمعد ؿّكّالمتمـمفّؽ.ـ.ج379ّنظرّالمادةّأةّلممبيع.ّثاره،ّكنقؿّالممكيةّكضمافّالعيكبّالخفيّ آ
كافّكاضحاّّفصؿّفيّىذهّالمسألةّكّعّالجزائرمالمشرّ ّ.ّكّميماّيكفّمفّأمر،ّفإفّ 100الس ابؽ،ّصياكم،ّالمرجعّالشّ -2

ّزمةّلئلنجاز.ةّالبلّ ـّالمادّ فّقدّ ظرّعمّ العقدّيككفّمقاكلةّبصرؼّالنّ ّعندماّاعتبرّأفّ 
.ّأنظر117ّابؽّنةّ،ّدراسةّفيّالقانكفّالمقارفّ،ّالمرجعّالسّ ةّكّالعامّ مغبغبّنعيـ،ّعقكدّمقاكالتّالبناءّكّاألشغاؿّالخاصّ -3

ّ.82ابؽ،ّص،ّالمرجعّالسّ ىيـّسيدىـإبراأيضاّ
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ّ:سميممحل التّ -الأوّ 

ّالبنايةّفيّؿالمتمثّ ّكّالمشركعّسميـتبّممـزّاليبالتّ ّفيكّ،-ةالمادّ ّبتقديـّعمموّلىإّضافةإّ-المقاكؿّالتـزّإذا

ّداعمىمشيّ ّكّصنكعامّالمشركعّبتسميـّمتـزيّليا،ّتحسيفّكّتصميحّكّصنعّإجراءّبعدّذلؾّكّالمعمارية،ّةمنشأّك

ّكّالمعمارمّالمشركعّبتسميـّيمتـزّوفإنّ ّة،المادّ ّدكفّفقطّالعمؿّبتقديـّالمقاكؿّالتـزّإذاّاأمّ ّعميو.ّفؽالمتّ ّحكالنّ 
ّبتقديـّممـزّالمقاكؿّبأفّ ّالحالتيفّكمتاّفيّيستخمصّاليبالتّ ّكّمسبقا.ّعميوّتفاؽاالّـت ّّلماّكفقاّصنعوّبعدّذلؾ

ّمفّاالنتياءّبعدّةالمادّ ّمفّيالمتبقّ ّالجزءّبتقديـّممـزّوفإنّ ّ،ّذلؾّإلىّإضافة(.1)العمؿّربّلىإّكتسميموّالعمؿ

ّ-جؽ.ـ.ّمف552ّةالمادّ ّمضمكفّمفّيستخمصّماّىذاّكّالعمؿ،ّربّجانبّمفّمةمقدّ ّكانتّإذاّاستعماليا،

ّالباقية.ّاألخرلّكّالمستعممةّاألجزاءّعفّكشؼّكّبحسابّمرفقاّ-كرالذّ ّالفةالسّ 

ّ:سميمكيفية التّ -ثانيا
ّدكفّبوّاالنتفاعّمفّنويمكّ ّبحيثّالعمؿ،ّربّؼتصرّ ّتحتّالمقاكؿّوأتمّ ّمالذّ ّاإلنجازّبكضعّسميـالتّ ّيتـ

ّالمقاكؿّأفّ ّداـّماّالعمؿ،ّعمىّفعبلّيدهّالعمؿّربّيضعّأفّيشترطّالّالحالة،ّىذهّفيّكّشرط.ّأكّقيدّأكّمانع

ّربّتمكيفّكّالمعمارمّالمشركعّبإخبلءّكذلؾّةالعامّ ّلمقكاعدّطبقاّتككفّ،البناءّتسميـّكطريقةّبذلؾ.ّأخطرهّقد

ّـ ّقدّكّبو.ّاالنتفاعّكّعميوّاالستيبلءّمفّخيراألّىذاّيستطيعّبحيثّفو،تصرّ ّتحتّككضعوّمنوّالعمؿ ّتسميـّيت

ّ(.2)البنايةّلمفاتيحّالعمؿّربّمنحّخبلؿّمفّصاحبو،ّإلىّلممشركعّأيضاّالمقاكؿ
ّ:سميم و مكانوزمان التّ -ثالثا

ّـ التّ ّالقاعدةّبأفّ  العرؼّكّطبيعةّالحرفةّّحؿّ ّرّذلؾذاّتعذّ افؽّعميوّفيّالعقد،ّّكمافّالمتّ فيّالزّ ّسميـّيت
ّـ ّاالنتياءدّشغاؿّبمجرّ وّيمكفّتسميـّاألماف.ّكماّأنّ فيّتحديدّالزّ ّاؽفاالتمكافّ ّفاؽاالتّمنياّمباشرة،ّماّلـّيت

ّ ّّكآعمىّميعاد ّفإفّ ّعمىّكؿّ خر. ّالتّ ّحاؿ ّيترتّ ميعاد ّالمقاكؿبّفيّذمّ سميـ ّة ّبمجرد ّإنجازّّاالنتياء، مف
 "يجبعمىّماّيمي:ّيّتنص ّالتّ مفّؽ.ـ.جّ،ّّك281ّةخر،ّطبقاّلممادّ آميعادّرفافّعمىّفؽّالطّ ماّلـّيتّ ّالعمؿ

فاق أو نص يقضي بغير ة المدين ما لم يوجد اتّ نيائيا في ذمّ  االلتزامالوفاء فور ترتيب  ن يتمّ أ
محؿّعقدّالمقاكلة،ّّوّطالماّأفّ أنّ ّ،ّإالّ االلتزاـدّترتيبّذّبمجرّ فّتنفّ أّااللتزاماتلذلؾّفاألصؿّفيّ.(3)ذلك"

                                                            

ّ.119ابؽ،ّصّةّ،ّالمرجعّالسّ فتيحةّقرّ ّ-1
ـّمفّجانبّربّالعمؿ،ّككفّىذاّيـّاألعماؿ،ّكإلتزاـّكاقعّعمىّعاتؽّالمقاكؿ،ّيختمؼّعفّالتسمّ شارةّإلىّأفّتسمتجدرّاإلّ-2

ّالتحقّ  ّمكضكعيا ّحضكرية، ّعممية ّىك ّاألاألخير، ّاكتماؿ ّمف ّيعرؼّبأنّ ؽ ّ.كما ّلمعقد ّطبقا ّتنفيذىا ّحسف ّمف ّك وّشغاؿ،
ّيقرّ صرؼّالذّ التّ  ّـ ّالعمؿ،رّربّمّبمكجبو ّيت ّك ّالتّ التّ ّقبكؿّاألعماؿّبدكفّتحفظات. ّتحريرّمحضر ّبعد ّالنّ سميـ يائيّسميـ
ّيعبّ كالذّ  ّبالمّ م ّعنو ّبر ّالفرنسية ّشيادةّ(PV de reception définitive)غة ّأك ّرخصة ّاشتراط ّإلى ّإضافة ،

ؽّالبناءّكّمضمكفّرخصةّالبناءّيّتسمـّبعدّمراقبةّتقنية،ّمفادىاّاحتراـّحقّك(،ّكّالتّ Certificat de conformitéالمطابقة)
ّ.89عياشيّشعباف،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصمةّمسبقا.ّالمسمّ 

ّ.120ابؽ،ّصّةّ،ّالمرجعّالسّ فتيحةّقرّ ّ-3
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ّمستقبميّمحقّ  ّفإفّّ ىكّشيء ّمعو ّفبالضركرة ّبالتّ ّالتزاـّمحؿّ ؽّالكقكع، ّك ّمستقبميا، اليّفيكّالمقاكؿّشيئا
أفّتطرأّظركؼّبعدّإبراـّالعقد،ّوّقدّيحدثّّكغيرّأنّ ّ.بعدّتماـّاكتمالوّؽّإالّ الّيتحقّ ّةاستثناءّعمىّىذهّالمادّ 

ّالحاالتّ،فؽّعميونفيذّالمتّ أجؿّالتّ ّيّقدّتستدعيّمدّ كّالتّ ّاستثنائية ّاآلجاؿّيستحؽّالمقاكؿّمدّ ّكفيّىذه
ّـ ّكّؼّبو.دةّلئلنجازّالمكمّ المحدّ  لياّّيّيمتدّ التّ ةّّكصاحبّالعمؿّعمىّالمدّ بيفّالمقاكؿّّكّفاؽاالتّعادةّماّيت

نفيذّأجؿّالتّ ّيّمدّ يّتستدعركؼّالتّ مفّالظّ يّاستحقاؽّالمقاكؿّليذهّالمدة،ّّكفّمعّذلؾّفبلّشؾّ نفيذ،ّّكأجؿّالتّ 
ّرّطبيعتوّأكّإضافةّأعماؿّجديدة.فؽّعمييا،ّأكّتغيّ ةّالعمؿّعفّتمؾّالمتّ لزيادةّكميّ 

ّيمكفّ ّأكّأيّ أكما ّكالعكاصؼّكّالفياضاناتّأكّالزالزؿ، ّظركؼّمناخيةّاستثنائية، ةّمعكقاتّفّتطرأ
ّـ ّأفالقاعدةّتقضيّبّفإفّ ّسميـاّبخصكصّمكافّالتّ أخرلّلممقاكؿ.أمّ ّأجاؿبّعنياّمنحّيّيترتّ التّ خرلّّكأ ّيت
ذاّتعذّ ّك.رفيففؽّعميوّبيفّالطّ مكافّالمتّ سميـّفيّالالتّ  ّـ ا  دهّمّيحدّ سميـّفيّالمكافّالذّ التّ ّرّذلؾ،ّكجبّأفّيت

ّتعذّ  فيّمكافّإنجازّاألشغاؿّكىكّّىذاّاألخيرّيتّـ ّسميـ،ّفإفّ رّعمىّالعرؼّتحديدّمكافّالتّ العرؼ.ّكّإذا
ؽّإليوّ،ّكماّسبؽّالتطرّ كّىكّمنشاةّمعماريةّثابتةّ-بناءّؽّبأشغاؿاألمرّيتعمّ ّاّأفّ طالم-مكافّتكاجدّالعقار
ّ.(1عقدّمقاكلةّالبناء)ّفيّدراستناّلمحؿّ 

 مان:المقاول بالضّ  التزام -الثالفرع الثّ 

ّبالضّ ّبمكجبّالمقاكلةّفإفّ  مّالذّ ككنوّضمافّعاـ،ّّكّباالزدكاجيةصؼّمّيتّ الذّ مافّّكمقاكؿّالبناءّيمتـز
ـّيّتقدّ نعةّالتّ يّقدّتمحؽّبالصّ ةّالمستعممةّّفيّالبناء،ّإضافةّإلىّضمانوّلمعيكبّالتّ ؿّفيّضمافّالمادّ يتمثّ 

ّبوّبالتّ الذّ ّكمان العشري"،"الضّ مافّالمعركؼّبمصطمحمافّالخاصّفيكّالضّ اّالضّ بيا.ّأمّ  ضامفّمعّمّيمتـز
ّ(.2ّأيضا)"المسؤولية العشرية' مصطمحّيطمؽّعميوّّكّ-كماّسبقتّاإلشارةّإليوّمسبقا-الميندسّالمعمارم
ّكتبعاّلذلؾ،ّن ّصنؼّعمىّحدل:ّدراسةّكؿّ ّستيؿ 

ّ:مان العامالضّ -أّوال
اهّإلىّضمافّفيّاإلنجاز،ّكماّيتعدّ ّمفّطرؼّمقاكؿّالبناءّةّالمستعممةعّضمافّالمادّ يشمؿّىذاّالنكّ ّك

ّحالةّضمافّكفقاّلماّيمي:ّ.وّأيضامةّمفّطرفنعةّالمقدّ الصّ  ّكّتبعاّلذلؾ،ّنتطر ؽّإلىّدراسةّكؿ 
ّ
ّ

                                                            

ّ.156الس ابؽ،ّصالمرجعّّّالس رحافّ-1
ّتفترضّلتحقّ -2 ّكالمقاكؿ ّالمعمارم ّلمميندس ّالعشرية ّيككفالمسؤكلية ّالمشركع ّصاحب ّمع ّمقاكلة ّعقد ّقياـ ّضركرة ّقيا

فيّّمافّإالّ ؽ.ـ.جّ،ّفبلّيمكفّإثارةّأحكاـّىذاّالضّ 554ةّمكضكعوّإقامةّمبانيّأكّمنشآتّثابتةّطبقاّلمفقرةّاألكلىّمفّالمادّ 
ّ ّرقـ ّفيّالجزائرّبقرارىا ّالعميا ّالمحكمة ّقضتّبوّصراحة ّما ّبيفّالطرفيف.ّكىذا ّالعقد الصادر294119ّّحالةّكجكدّىذا

ّ.12،ّع2006ّ،ّسنةيةالمجم ةّالقضائّ.19/01/2005بتاريخّ
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ّ:ة المستعممةضمان المادّ -أ

تركيبياّتماشياّذلؾّبعدّمزجياّّكيّيستعممياّفيّاإلنجاز،ّّكالتّ ـّالمادةّّكفسكاءّكافّالمقاكؿّىكّمفّقدّ 
ّبضمانياّةّكانتّمفّتقديـّربّالعمؿّذاتوالمادّ ّفّ أأكّّباتّالمشركع،معّمتطمّ  ذاّكانتّإ.فإفّالمقاكؿّممـز

ة،ّكضمافّتمؾّالمادّ ّيضمفالمقاكؿّّفإفّ ّمفّؽ.ـ.ج551ّةفعمبلّبالمادّ ّ،مةّمفّطرؼّالمقاكؿةّمقدّ المادّ 

فؽّفاتّالمتّ ىّإذاّلـّتتكافرّفيياّالصّ حتّ ّمافضّ البّكماّيمتـز(.1يءّالمبيع)حقةّبالشّ ةّالبلّ البائعّلمعيكبّالخفيّ 
ةّلماّفيياّمفّعيكبّخفية،ّتطبؽّفيّشأنياّأحكاـّضمافّالعيكب.ّالمقاكؿّبائعاّلممادّ ّبذلؾّيككفّعمييا.ّك

الضمافّّابقةّالذكرّبخصكصّدعكلؽّاألحكاـّالسّ وّالّتطبّ ـّالمادة،ّفإنّ اّإذاّكافّربّالعمؿّىكّمفّقدّ أمّ 

دّمفّسبلمةّكّ أرغـّذلؾّيجبّعمىّالمقاكؿّأفّيتّكّقةّبخصكصّعقدّالبيع.المطبّ ةّبالعيكبّالخفيةّّكالخاصّ 
ّادّ الم ّقبؿ ّصبلحيتيا ّك ّالتّ ّكّاالستعماؿة ّالعيكب ّالفنّ الكشؼّعف ّلممستكل ّطبقا ّبيا، ّتكجد ّّكي الخبرةّي

ّ(.2بّعميوّتنبيوّربّالعمؿّبذلؾ)يتكجّ بةّمفّشخصّمثمو،ّّكالمتطمّ 
ّ:نعةضمان المقاول لمعيب في الصّ -ب

ّالذّ  ّالعمؿ، ّالمقاكؿّبضمافّجكدة قبؿّتقديموّلربّالعمؿّأكّبعدّتمامو.ّّكذلؾّدّبإنجازهمّيتعيّ يمتـز
اتجة عن تنفيذ األعمال تمك العيوب النّ ي،ّيقصدّبو:"العيبّفيّالعمؿّالفنّ ّـّاألشغاؿ،ّفإفّ فسكاءّقبؿّتسمّ 

إنجازه وفقا لقواعد  ي لم يتمّ لمعمل الذّ  اجم عن إىمال أو تقصيرالنّ و ، الحرفةو  بطريقة تخالف قواعد الفنّ 
ّ.و أصول الفن"

ّـ  ّث ّبحسبّالطّ يتكجّ ّكمف ّباإلنجاز ّيقـك ّأف ّالمقاكؿ ّالمتّ بّعمى ّعمييا)ريقة ّلمشّ 3فؽ ّطبقا ّك ركطّ(،
ّـ ،ّالكاردةّفيّالعقدّ نعةّخاصةّأصكؿّالصّ باعّالعرؼّّك،ّكجبّاتّ ركطّفيّالعقدكضعّتمؾّالشّ ّكّإذاّلـّيت

ّي.عفّعيبّفيّعمموّالفنّ ّضّالمقاكؿّلممسؤكليةيعرّ ّااللتزاماتإخبلؿّبيذهّّتبعاّلمعمؿّالمنجز،ّكّكؿّ 

ّتسمّ أمّ  ّإذا ؿّباكتشاؼّعيكبّبعدّـّربّالعمؿّالبناءّكذلؾّبعدّتسميموّمفّطرؼّالمقاكؿ،ّكقاـّاألكّ ا
ّفّمدلّإلتزاـيّتبيّ قدّأىمؿّمعالجةّىذهّالحالةّالتّ ّقبكؿّتمؾّالمادة،ّفيناّيكجدّفراغّقانكنيّلككفّالقانكف

                                                            

.ّكّتجدر98ّابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّ،07شرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجنيكرم،زاؽّأحمدّالسّ عبدّالرّ ّ-1
ّلدلّالمشترم)أمّربّالعمؿ(،ّكّأفّيككفّمؤثّ وّيجبّأفّيككفّالعيبّقديماّكخفيّ اإلشارةّإلىّأنّ  ّرا.اّكغيرّمعمـك

ّ.98ابؽ،ّص،ّالمرجعّالسّ الث ابتةّظاـّالقانكنيّلممبانيّكّالمنشاتمحمدّالحسيفّمنصكر،ّالنّ ّ-2
ذاّأصرّ ّك- نفيذّّّمعّإمكانيةّعرضياّعمىّفيّاإلمتناعّعفّالتّ ّربّالعمؿّعمىّاستعماؿّالمكادّالمعيبةّ،ّكافّلممقاكؿّالحؽّ ّا 

فّإصرارهّيتضمّ ّكتابي،مؿّبتحريرّإقرارّأكدّمفّعدـّصبلحيتياّلئلستعماؿ.ّكماّيمكفّلممقاكؿّإلزاـّربّالعيةّلمتّ الخبرةّالفنّ 
ّ.98محمدّالحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّعمىّاستعماؿّتمؾّالمكاد.

ّالسّ ّ-3 ّالمرجع ّمنصكر، ّالحسيف ّصمحمد ّأيضا،101ابؽ، ّأنظر ّالرّ . ّالسّ عبد ّأحمد ّزاؽ ّالسّ 07ّجنيكرم، ابؽّالمرجع
ّ.99ص
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فيّحالةّسككتّالقانكفّأكّغمكضوّ-ؿ(ّيتدخّ 1جعؿّالفقو)ّمىكّاألمرّالذّ ّكالمقاكؿّبضمافّجكدةّالعمؿ.ّ
ّؿّفيماّيمي:ةّتتمثّ بذلؾّعمىّتطبيؽّقكاعدّعامّ ّكاستقرّ ّ-أكّتناقضو

 -ّإذاّكافّالعيبّكاضحا:ّ-الحالةّاالكلى

ّربّؿتقبّ ّإذاّالحالةّىذهّففيّالمعاينة.ّبمجردّاكتشافوّالعادمّخصلمشّ ّيمكفّمالذّ ّالعيبّذلؾّكّيقصدّبو

ّباديةّكّظاىرةّياأنّ ّطالماّبيا،ّقبؿّكّبالعيكبّرضيّقدّوأنّ ّفيوّيفترضّوفإنّ ّالمعني،ّبالعيبّالعمؿّذلؾّالعمؿ

ّ(.2العيب)ّىذاّأجؿّمفّالمقاكؿّعمىّجكعالرّ ّفيّوحقّ ّعفّتنازؿّون ّأبّيستشؼّ ّثـّمفّكّلمعياف.

 - ّّإذاّلـّيكفّالعيبّكاضحا:ّ-انيةالحالةّالث

صاّصّ خص)ربّالعمؿ(ّمتخإذاّكافّالشّ ّمّاليمكفّاكتشافو،ّإالّ الذّ ّذلؾيقصدّبالعيبّالغيرّالكاضح،ّّك
جؿّالعادمّكّبلعّعميوّكّاكتشافو،ّرغـّبذؿّعنايةّالرّ رّعمىّربّالعمؿّاإلطّ بذلؾّيتعذّ ّكّ.شييدلتّ افيّالبناءّّك

ّـ ّكّا.بأفّالمقاكؿّلـّيخفوّغشّ  ّيّيعتدّ ةّالتّ لمدّ يبقىّضامناّلمعيبّطكاؿّاّ-فيّىذهّالحالةّ-المقاكؿّفإفّ ّمفّث

يجكزّأفّيصؿّإلىّلقانكف،ّّكؿّلنصكصّاىذاّاألخيرّفيّمقاكلةّالبناءّمكمّ ّالمينةّّألفّ نعةّّكبياّعرؼّالصّ 

ّتقريرّمدةّتتقادـّبياّدعكلّالضماف.ّحدّ 

ّمان الخاص:الضّ -ثانيا

ّبضمافّالمبانيّّك-سّالمعمارمشأنوّفيّذلؾّشأفّالميند-المقاكؿّإفّ  ّبتشييدىايّقاـّالمنشاتّالتّ ممـز

ذلؾّبعدّتسميـّماف،ّّكوّبالضّ الجزائرمّقدّخصّ ّمشرعّ اليّيككفّالمفّؽ.ـ.ج.ّكّبالتّ 554ّةعمبلّبأحكاـّالمادّ 
ّّكاأل ّـ ّكمافّالمعمارم.ؿّفيّالضّ يّتتمثّ التّ عماؿّبقكاعدّخاصة، ّّيمكفّالقكؿّبأفّ ّمفّث ّيتميّ االلتزاـىذا زّ،

ضامفّالمفركضّعمىّالمقاكؿّرفقةّالميندسّالمعمارم،ّكّالتّ ظرّإلىّبالنّ ّكبغةّالقانكنيةّكّاإللزاميةّلو.ّبالصّ 

ّأىّـ  ّلككنو ّلخصكصياتو ّيميّ ّنظرا ّكّما ّالقصكر ّك ّاألخرل ّالمقاكالت ّصكر ّسائر ّعف ّالبناء ّمقاكلة ز

مكضكعّلحمايةّربّّكالعتبارهمّثارّحكلو،ّمّيحيطّبو،ّإضافةّإلىّالجدؿّالفقييّالذّ شريعيّالذّ ناقضّالتّ التّ 

المعنكفّثّالثانيّالمكالي،ّّكارتئيناّتخصيصّدراسةّأحكاـّمسؤكليةّالمقاكؿّالمعماريةّفيّالمبحناّالعمؿ،ّفإنّ 

                                                            

ّ.103ّّابؽّصمحمدّالحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالسّ ّ-1
ّ.100حمدّعبدّالرزاؽّالسنيكرم،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّأّ-2
فاؽّعمىّماّظاـّالعاـ،ّلذلؾّيجكزّمخالفتياّأكّاإلتّ ليستّمفّالنّ -كقاعدةّعامة-مافّالعاـدعكلّالضّ ّتجدرّاإلشارةّإلىّأفّ ّ-

ماّكافّناجماّّاإلعفاءّمنوّإالّ فاؽّعمىّخفيؼّمفّأحكاموّأكّاإلتّ مافّ،ّكماّيجكزّالتّ فاؽّعمىّتشديدّالضّ يخالفيا،ّفيمكفّاإلتّ 
ّمحمدّالحسيفّمنصكر،ّالمرجعّّكّالمكضعّالس ابقيف.ّأكّخطاّجسيـ.ّعفّغش ّ
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ّأعمالوّالمينيةّأميفّعمىّمشاريعوّّكموّبضركرةّالتّ باإللتزاماتّالقانكنيةّفيّعقدّمقاكلةّالبناء،ّإلىّجانبّإلتزا
ّ.،ّإلىّجانبّاإللتزاـّبتأميفّالمسؤكليةّالمدنيةّمافّالمعمارمأميفّعمىّىذاّالضّ ذلؾّإلزاميةّالتّ ّك

 
ّأفّ ي تّلوكخبلصة لممبحث األوّ - ّعمىّعاتؽّّضحّلنا لدّجممةّمفّاإللتزاماتّالممقاة ّالبناءّتك  مقاكلة
يّيمكنوّتكقيعياّمتىّتكافراتّالتّ رؼّالثانيّّكرّمفّسمكؾّالطّ لممتضرّ ّرةىيّمرفكقةّبجزاءاتّمقرّ ،ّّكالطرفيف

ّّك ّّكالظّ بّبحسشركطيا، ّأنو ّكما ّبيا. ّالمادةّاستناداركؼّالمحيطة ّّك549ّإلىّمضمكف ّؽ.ـ.ج يّالتّ مف

ّتضمّ  الممقاةّعمىّعاتؽّربّالعمؿ.ّّالتزاماتمفّأبرزّيعد ّّالكفاءّباألجر،ّيستخمصّأفّ ّالمقاكلة،نتّمفيـك
وّماّيبلحظّعمىّأنّ الممقاةّعمىّعاتؽّالمقاكؿ.غيرّّااللتزاماتّمفّأىّـ ّاألشغاؿّإنجازّيعدّ -بالمقابؿّك–اّبينم

لّىكّماّأدّ بةّعفّمقاكلةّالبناء،ّّكالمترتّ ّاتااللتزامشريعي،ّىكّالقصكرّبخصكصّتنظيـّتمؾّالمستكلّالتّ 

ّراسةّتعدّ ىذهّالدّ ّاليّفإفّ بالتّ لكاسعّليا.ّاّاالنتشارّكيّشيدتياّمقاكلةّالبناءّراتّالتّ إلىّعدـّمكاكبتياّلمتطكّ 
لقائمةّيّتحكـّالعبلقةّاالقكاعدّالقانكنيةّالتّ ّتنظيـإعادةّعّالجزائرمّإلىّيّمفّخبللياّندعكّالمشرّ التّ فرصة،ّّك

ّ.لدةّعفّالمقاكلةالمتكّ بيفّربّالعمؿّكالمقاكؿّّك

 :القانونية في عقد مقاولة البناء االلتزامات -المبحث الثاني

ّابتة،ّّككالمنشاتّالثّ مىّالمبانيّمافّالمعمارمّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّالكاردّعالضّ ّذكرناّسابقاّبأفّ  الذم 
ذلؾّخبلؿّعشرّسنكاتّكّتيدـّّكابتة،ّمفّعيكبّأالمنشاتّالثّ بانيّّكؿّفيّضمافّماّقدّيصيبّتمؾّالميتمثّ 

ّتسميميا) ّتناكلتّا1مفّيـك ّّكمفّؽ.ـ.جّذلؾّالضّ 554ّةلمادّ (.كقد ّمفّعيكبّتيدّ ماف، ّبيا ّيكجد ّقد دّما
                                                            

ّيّتعتبرّاألصؿ.صكصّالمقابمةّفيّؽ.ـ.ؼّكالتّ مفّؽ.ـ.ج.ّكّنكردّبالمناسبةّالنّ 554ّةراجعّالمادّ -1
ّتيف:ذلؾّفيّالمادّ 1804ّحيثّعالجّؽ.ـ.ؼ،ّفيّصياغتوّاألصميةّلسنة-

كّجزئيا،ّككافّىذاّأاّماّكميّ دّمقابؿّأجرّمقدرّجزافا،ّتيدّ ـّالبناءّالمشيّ و:"إذاّتيدّ عمىّأنّ ّيّكانتّتنص ّمنوّكالتّ 1792ّةالمادّ 
يسألكفّعفّّالميندسين المعماريين والمقاولينفّ إىّعفّعيبّفيّاألرضّذاتيا،ّفـّناشئاّعفّعيبّفيّالبناء،ّأكّحتّ التيدّ 

تنقضيّمسؤكليةّالميندسّالمعمارمّكالمقاكليفّّو:"ن ّأمنو،ّفكانتّتنصّب2270ّةاّالمادّ سنكات".أمّ يدـّفيّخبلؿّعشرّىذاّالتّ 
ّ."يّّقامكاّبتنفيذىاّأكّاإلشراؼّعميياّبعدّعشرّسنكاتعفّضمافّاألعماؿّالكبيرةّالتّ 

-B .)Soinne(, la résponsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des 

travaux, , paris, 1969, p124.  
،04/01/1978ّبالقانكفّالصادرّفيّّ،ّثّـ 03/01/1968تيف،ّبمكجبّالقانكفّالصادرّفيّتعديؿّىاتيفّالمادّ ّوّتّـ غيرّأنّ -

ةّالقانكفّىّتشييدّعمؿّيككفّمسؤكالّبقكّ معمارمّيتكلّ ّالي:ّ:"ّكؿّ صبحتّكالتّ أ1792ّةّياغةّالجديدةّلممادّ الصّ ّفّ إفّكمفّثّـ 
ىّتعرضّلمخطرّاتجةّعفّعيبّفيّاألرض،ّحتّ ىّتمؾّالنّ نحكّربّالعمؿّأكّمفّتؤكؿّإليوّممكيةّالعمؿ،ّعفّاألضرارّحتّ 

بّعميياّأفّيصيرّت ّّريّيتجييزيةّكّالتّ أسيسيةّأكّأحدّعناصرهّالتّ يّتصيبوّفيّأحدّعناصرهّالتّ متانةّالعمؿّكّصبلبتوّأكّالتّ 
ّأثبتّالمعمارمّأفّ دّمفّأجمّشيّ العمؿّغيرّصالحّلمغرضّالذّ  ّما ّإذا ّالمسؤكلية ضرارّترجعّإلىّسببّاألّموّكتنتفيّىذه
ّ.02،ّاليامشّرقـ108ابؽ،ّمحمدّحسيفّمنصكر،ّصّأجنبي".ّنقبلّعفّمرجعّالسّ 
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ّ ّكسبلمتيا. ّلتعمّ نّكمتانتيا ّالضّ ظرا ّىذا ّباؽ ّماف ّفإفّ ّكّكالمنشآتلمباني ّبو، ّتسميتوّّتفردىا ّاقترح الفقو
 (.1مان المعماري")بالضّ "

ّالمقاكؿّبتأميفّمسؤكليتوّالمدنيةّالمينية،ّإضافةّإلىّإلزاميةّّلذلؾّفإفّ ّك عقدّلتأميفّّاكتتابالقانكفّألـز

ّكتبعاّلذلؾّ.المينيةّالمدنيةككذاّمسؤكليتوّّ-كرالفةّالذّ السّ -ةّمسؤكليتوّالعشريةّالمنصكصّعميياّفيّالمادّ 
ّالمبحثّالثاني،ّقصدّدراسةّ ّتخصيصّىذا ّارتئينا مافّالمعمارمّمفّجانبّمقاكؿّالبناءّالضّ ّااللتزاـفقد

ّـ ّ،ؿكّ بمكجبّالمطمبّاأل ّاني.ذلؾّبمكجبّالمطمبّالثّ ّكّأميفّفيّمجاؿّالبناء،بالتّ ّااللتزاـّث

 المعماري:مان بالضّ  المقاول  التزام-لالمطمب األوّ 

ّتقتضيّمنّ ّإفّ  ّاألحكاـ ّىذه ّالتطرّ دراسة ّمفّحيثّاألا ّسكاء ّبنطاؽّتطبيقو، طراؼّؽّإلىّالمقصكد
ّّك ّثّـ كالمكضكع ّالزماف، ّالمطبّ إّكذا ّالقكاعد ّلى ّالقانكنية، ّطبيعتو ّحيث ّمف ّعميو ّجزاؤهّكقة أسبابّّكّكذا

ّانقضائو.

ّالمبحث،ّىكّأفّ  ّإليوّبمكجبّىذا ّيجبّاإلشارة لمعمارمّبمختمؼّأحكاموّيسرمّعمىّمافّاالضّ ّكما
ّّكالمقاّك ّالضّ ؿ ّتقتضي ّقد ّلذلؾ ّالكقت، ّذات ّفي ّالمعمارم ّمفّ الميندس ّالميندسّّركرة ّإلى ّنشير أف

ّتقتضيوّالنصكصّالقانكنيةّذلؾّمفّبابّاألمانةّالعممية،ّككفقّكّ-إلىّجانبّمقاكؿّالبناء-المعمارم ّلما ا
ياغةّالحرفيةّلمضمكفّىّتنسجـّدراستناّمعّماّتستمزموّالصّ كذلؾّحتّ ،ّّك(2الفقييةّفيّىذاّالمجاؿ)ّاآلراءّك

ّ.مافةّالممزمةّليذاّالضّ المادّ 

ّالشّ ّك ّعف ّنتساءؿ ّالمطمب، ّىذا ّخبلؿ ّلمضّ مف ّالمكضكعية ّالتّ ركط ّالعشرم ّتبنّ ماف ّالمشرّ ي عّاىا
المستعممةّفيّّىيبّفيّالكسائؿكنكلكجيّالرّ طكرّالتّ ،ّكافيةّفيّزمافّالتّ -مقارنةّبنظيرهّالفرنسي-الجزائرمّ

انطبلقاّمفّذلؾ،ّنحاكؿّدراسةّكؿّّابتةّاألخرلالمنشآتّالثّ قانكنيةّلممبانيّّكمجاؿّالبناءّلتكفيرّالحمايةّال
ّمفّخبلؿّالفرعيفّالمتتالييف:

ّ

                                                            

ّأنظرّأيضا:ّ.23ابؽ،ّصظاـّالقانكنيّلممبانيّكّالمنشات،ّالمرجعّالسّ محمدّحسيفّمنصكر،ّالنّ -1
-B .)Soinne(, la résponsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des 

travaux, op-cit, 1969, p124.  
ّأخضع-2 ّالمادةالمشرّ ّلقد ّكبمكجب ّالجزائرم ّالمباني554ّّع ّبضماف ّكالميندسّالمعمارم ّالمقاكؿ ّألـز ّقد ّؽ.ـ.ج، مف

ّـ المعمارمّمعّربّالعمؿّبمكجبّعقد،ّكالذّ قدّيرتبطّالميندسّّكيّيشرفافّعمييا.ّكالمنشاتّالتّ  تكييفوّمفّطرؼّالمشرعّّمّت
مافّالعشرمّفيّالت شريعّالجزائرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّالفرنسيّبعقدّإجارةّأعماؿ. ّ.98عياشيّشعباف،ّأشخاصّالض 
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ّ:مان المعمارينطاق تطبيق الضّ -لالفرع األوّ 
كمفّ-يّتحكموّةّالتّ أمّالمدّ -ماف،ّكّكذاّمكضكعوّكّنطاؽّزمانواألطراؼّالمرتبطةّبالضّ ّذلؾقصدّبن

ميفّفيّعمميةّعّالجزائرم،ّمقارنةّبنظيرهّالفرنسيّضبطّقائمةّالمتدخّ ثـّنتساءؿّعفّمدلّاستطاعةّالمشرّ 

بأحكاـّىذاّالضماف،ّبتحميموّلكؿّمسؤكؿّكمتدخؿّفيّعمميةّّااللتزاـشييد،ّكتحقيؽّالمساكاةّفيّتكزيعّالتّ 
ّ:،ّانطبلقاّمماّيمي-كمفّبينيـّالمقاكؿ-التشييدّ

 :مانأطراف الضّ  -الأوّ 

ّـ ّكّ(،1مافّبكجكدّمقاكلةّتردّعمىّمبافّأكّمنشاتّثابتة)يرتبطّالضّ  ّالعقدّىـّّفإفّ ّمفّث أطراؼّىذا

يّةّالتّ مفّخبلؿّالمادّ ّكّربّالعمؿّمفّجيةّأخرل.ّكماف،ّكّنقصدّالمقاكؿّمفّجيةّركرةّأطراؼّالضّ بالضّ 

ّالمقاكؿّّشريعاتعمىّغرارّباقيّالتّ -الجزائرمرعّالمشّ ّفّأفّ مافّالمعمارم،ّيتبيّ سّبياّالضّ تكرّ  كبجانبوّ-يمـز
فّمبانيّأكّمنشاتّثابتةّأخرلّ،ّماّأقاماهّمّيّتصيبـّأكّالعيكبّالتّ بضمافّالتيدّ ّ-الميندسّالمعمارم

دّمفّىذاّعّشدّ المشرّ ّسبةّلمغير.كماّأفّ سبةّلربّالعمؿّكّبالنّ عياّبالنّ ذلؾّنظراّلخطكرةّالمبانيّأكّتصدّ ّك

ؽّإلىّسنتطرّ ّلذلؾ،دانوّمفّالمنشات.ّكّتبعاّعنايةّممكنةّفيماّيشيّ ّىّيدفعّالمقاكؿّإلىّبذؿّكؿّ فّحتّ ماالضّ 
ّكذاّالمديفّبو.ائفّبوّّكىذهّاألطراؼّمفّخبلؿّالدّ دراسةّ
 مان:ائن بالضّ الدّ -1

ّاألشخاصّالذّ  ّبيـ ّالضّ ّفيحيثّيقصد ّالحمايةّكضع ّإضفاء ّخبلؿ ّمف ّلمصالحيـ، ّالمعمارم ماف
وّئيسيّكّاألصميّبوّىكّربّالعمؿ،ّّكّذلؾّباعتبارهّالمستفيدّمنو.ّغيرّأنّ ائفّالرّ الدّ ّكّالقاعدةّأفّ عمييـ.ّ

ّفإفّ  ّكفاتو ّالعاـفيّالضّ ّالحؽّ ّكّبعد ّينتقؿّإلىّخمفو ّيعبّ )ّكماف، ّفيّالنّ ىكّما ّالعامّ رّعنو ّلمعقدظرية -ة
ّإلىّالخمؼّالعاـ ّ(2)(انصراؼّاثارّالعقد ّـ ، ّت ّإذا ّأنو ّفإفّ ّارّمحؿّ فيّالعقّ ّؼالتصرّ ّكما ،ّ ىذاّّالمقاكلة

ّمافّينصرؼّأيضاّإلىّالخمؼّالخاص.الضّ 
ّ:رب العمل-أ

ّالعقدّبنفسوّأكّبكاسطةّمفّينكبّعنوّأكّائفّاألصميّبالضّ الدّ ّيعدّ  ماف،ّكّيستكمّأفّيككفّقدّأبـر

المعنكمّىكّربّخصّالشّ ف،مافّيمكفّممارستياّمفّقبؿّأكّعفّطريؽّنائبودعكلّالضّ ّفإفّ ّيمثمو،ّكّمفّثّـ 

                                                            

1- B .)Soinne(, op-cit, p126 

ّ.74ابؽ،ّصأنظرّأيضا،ّمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالسّ -
عدمّصبرم،ّالكاضحّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّلىّالخمؼّالعاـ،ّأنظر،محمدّالسّ إبخصكصّقاعدةّإنصراؼّاثارّالعقدّ-2

ّالسّ  ّصالمرجع ّالرّ 322ابؽ، ّعبد ّأيضا، ّأنظر ّالّ . ّالسنيكرم، ّالعامّ زاؽّأحمد ّالطّ نظرية ّلئللتزامات، ّالثّ ة ّمنشكراتّبعة انية
ّ.111،ّص1998الحمبي،ّلبناف،ّ
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ّالعقدّكّيتكلّ ممثموّىكّالذّ ّرغـّأفّ ّالعمؿ باعتبارهّّالعمؿّكذلؾّكّيعدّربّ  .مافّنيابةّعنوىّممارسةّدعكلّالضّ مّيبـر

ّمفّثّـ كرّعيبّفيّالمبانيّالمقامة،ّّكيّأكّالجزئيّلمبناء،ّإثرّظيـّالكمّ اءّالتيدّ خصّالمصابّمفّجرّ الشّ 

ّالّيشترطّأفّيككفّربّالعمؿّىكّالمالؾكّّضامف.أكّعمييماّبالتّ ّ-الميندسأكّ-جكعّعمىّالمقاكؿيمكنوّالرّ 

األرضّّالبناءّعمىّتمؾّبؿّيكفيّلذلؾّأفّيككفّقدّمنحّلوّحؽّ ّ،المنشأةّكيّينجزّعميياّالبناءّلؤلرضّالتّ 
ّ(.1لحسابوّالخاص)ّك

صفةّممارسّدعكلّّتثبتّلـ،ؾّالبناءّأكّالعمارةّدّفيياّمبلّ يّيتعدّ المشتركةّالتّ ّالممكيةّّفيّحالةّّأم اّ
ماف.ف ّالض  ّّالمبلحظ ّالجزائرم، ّالت شريع ّمستكل ّالتّ ّأفّ عمى ّالمرسـك ّرقـ ّيحدّ 2)59ّ-94نفيذم ّلـ دّ(،

ّيؤدّ مافّالعشرمّممّ فةّفيّرفعّدعكلّالضّ صاحبّالصّ  ّإلىّالرّ ا يعكدّّمفّثّـ ةّ.ّجكعّلؤلحكاـّالعامّ مّبنا

مافّقدّلحؽّاألجزاءّالمشتركةّلمبناءّالخمؿّالمكجبّليذاّالضّ ّنكنياّفيماّبينيـّحيفّيككفيّيككّ لمجمعيةّالتّ 
و يمكن ي أو جزئي فإنّ :"إذا حدث ىدم كمّ عمىّماّيميّيّتنص ّؽ.ـ.ج،ّكّالتّ 1ّمكرر756ّّطبقاّلممادةّ

روا بأغمبية األصوات تجديد المبنى أو م أن يقرّ نة منيا المبنى الميدّ ركاء المالكين لؤلجزاء المتكوّ لمشّ 
ّّرر ... ".ي لحقو الضّ جزأ الذّ إصبلح ال

ّحيفّيقكـّمكجبّالضّ أمّ  ّ)الشّ ارّالمممككةّلمشّ ةّمفّالعقّ مافّباألجزاءّالخاصّ ا قؽّأكّركاءّعمىّانفراد
ّالضّ الطّ  ّدعكل ّمباشرة ّتككف ّاختصاصّكؿّ بقات( ّالذّ ّماف،مف ّلمجزء ّالضّ مالؾ ّسبب ّلحقو ّعمىّم ماف

ّ(.3انفراد)
 العمل: الخمف العام لربّ -ب

(.ّك4ّ)تو المالية أو في جزء منيا"مف في ذمّ من يستخمف السّ  "كلّ و:بأنّ ّ،يعرؼّالخمؼّالعاـحيثّ
ىّ،ّالعمؿّعندماّيتكفّ ّربّ ّمفّخبلؿّقكاعدّالميراث،ّذلؾّألفّ -عمىّكجوّالخصكص–نجدّتطبيقاتّذلؾّ

ّمافّالعشرم،ّباعتبارىـّخمفاّعاماّلربّالعمؿ.ّمفّدعكلّالضّ ّاالستفادةوّفيّكفّمحمّ كرثتوّيحمّ ّفإفّ 

                                                            

ّالرّ ّ-1 ّالسّ عبد ّجزاؽّأحمد ّكالحراسة، ّكالكديعة ّكالككالة ّالمقاكلة ّعمىّالعمؿ، ّالكاردة ّالعقكد ّالسّ 07ّنيكرم، ّالمرجع ابؽّ،
مّنقصدّبوّمييزّبيفّحالةّربّالعمؿّاألصمي،ّكّربّالعمؿّاإلعتبارمّكّالذّ يجبّالتّ ّ-كّحسبّرأيناّ-و.غيرّأنّ 111ص

ّك ّحيثّك ّالفرعية، ّالمقاكلة ّفإفّ المقاكؿّاألصميّفيّإطار ّإليو، ّسبقتّاإلشارة ّربّ ّالمقاكؿّاألصميّيعدّ ّما عمؿّّبمثابة
ّبالضّ بالنسبةّلممقاكؿّالفرعي،ّغيرّأنّ  ةّمتساكياف،ّفميسّاحيةّالفنيّ ماف.ّفالمقاكؿّاألصميّكّالفرعيّمفّالنّ وّالّيككفّدائنا

ّيمكفّاإلكتفاءّبالقكاعدّ ّ،إذ ّبينيما ّالمقاكؿّّ:"وبأنّ ّتنص ّ،ةالعامّ ىنالؾّحاجةّالستحداثّمسؤكليةّاستثنائيةّفييا ينتييّإلتزاـ
 ."ّبياّمفّعيكبّنوّمفّفحصياّكالكشؼّعماّ يّقاـّبياّمعّتمكّ ـّالمقاكؿّاألصميّاألعماؿّالتّ دّأفّيتسمّ الفرعيّبمجرّ 

كتسييرّقةّبالممكيةّالمشتركةّؽّبتحديدّالقكاعدّالمتعمّ المتعمّ 1994ّمارس07ّّخّفيّالمؤرّ 59ّ-94نفيذمّرقـّالمرسكـّالتّ -2
ّ.13،ّص1994،ّسنة03ّالعماراتّالجماعية.جّر،عّ

ّلمنّ -3 ّالجديدة ّالجامعة ّدار ،ّ ّالمعمارية ّالمسؤكلية ّحسيفّمنصكر، ّمصر،محمد 83ّص1999ّشر، محمدّّ،نظرّكذلؾأ،
ّ.197صابؽ،كر،ّالمرجعّالسّ شكرمّسّر

ّ.324ابؽ،ّصعدمّصبرمّ،ّالمرجعّالسّ محمدّالسّ ّ-4
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:"ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخمف مفّؽ.ـ.ج،ّعمىّماّيمي108ّددّتنصّالمادةفيّىذاّالصّ ّك
 األثر ال ينصرف إلى الخمف العام كلّ  ىذا أنّ  عامل، أو من نص القانونالعام، ما لم يتبّين من طبيعة التّ 

 .قة بالميراث"ذلك مع مراعاة القواعد المتعمّ 

انتقاؿّالماؿّلمخمؼّّأمبدّكر،ّنجدىاّتستثنيّمفالفةّالذّ ةّالسّ صّالفقرةّالثانيةّمفّالمادّ مفّخبلؿّتفحّ 
ّالعقّ  ّتبيفّذلؾّمفّطبيعة ّإذا ّاألخير، ّالّينصرؼّليذا ّالقكاعدّالعاـ ّمعّمراعاة ارّأكّمفّنصّالقانكف،

ّأفّ المتعمّ  ّبيد ّبالميراث. ّاإلستثناءّالّمحؿّ ّقة ّإذّالّيمكفّلممتعاقديفّاإلتّ ّىذا ّالحالة، فاؽّلتطبيقوّفيّىذه
مافّالعشرم،ّكّىذاّذلؾّيعنيّاإلعفاءّمفّالضّ ّمافّالعشرمّلمخمؼّالعاـ،ّألفّ عمىّعدـّانتقاؿّدعكلّالضّ 

ّأنّ  ّاعتبار ّعمى ّيتعارضّمعو ّّالتزاـو ّيجكز ّأحكاموّاؽفاالتقانكنيّال ّمخالفة ّتمؾّ-عمى ّمنيا ّالسيما ك
ّ.-عفاءّمنوقةّباإلالمتعمّ 
 :لرب العمل الخمف الخاص-ج

ّالمقرّ  ّالحكـ ّلمخمؼّالعاـينطبؽ ّالخمؼّالخاص ّّر ّعمى ّالعقّ ، ّلمرّ كمشترم ّكفقا ّار ّالفقيي ّائدالسّ أم
يّالتّ ّؽ.ـ.جمف109ّّةّعكلّمفّمستمزماتّالبناءّكتتبعوّفيّأمّيدّكجد،ّإعماالّلممادّ ىذهّالدّ ّباعتبارّأفّ 

ّ ّقكاعد ّحيثّتنص ّّاالستخبلؼتحكـ ّمايميّالخاصّبالمتعاقد، :" إذا انشأ العقد التزامات وحقوقا عمى
الحقوق تنتقل إلى ىذا و  االلتزاماتىذه  ى خمف خاص، فإنّ لإيء انتقل بعد ذلك صل بششخصية تتّ 

كان الخمف الخاص يعمم بيا وقت ذا كانت من مستمزماتو و ، إ(1يء)ي ينتقل فيو الشّ الخمف في الوقت الذّ 
ّيء إليو".الشّ  انتقال

ّبالضّ اليّيستطيعّمشترمّالعقّ بالتّ  ّالميندس-مافّعمىّالمقاكؿارّأفّيرجع ّتيدّ ّ-أك ّإذا ّأكّ، ّالبناء ـ
ّفيو ّّظير ّالممكية ّانتقاؿ ّبعد ّّكإليوعيب ّمدّ ، ّانقضاء ّقبؿ ّالتّ لكف ّسنكات ّالعشر ّخبللياّة ّيقـك ي

القضاءّفيّتبريرّذلؾ،ّإلىّاعتبارّّ(.كقدّذىبّجانبّمفّالفقوّكسايرهّفيّذلؾّأيضاّجانباّمف2ماف)الضّ 
ّينتقؿّمعّالعقار،ّحيثّأفّ ّالتزامامافّالعشرمّالضّ  ّالضّ حؽّالتمسّ ّعينيا مافّيعتبرّمفّمستمزماتّؾّبيذا
ّالتّ الشّ  ّممحقاتو ّأك ّلمنّ يء ّحاجة ّدكف ّالممكية، ّإليو ّانتقمت ّمف ّإلى ّمعو ّتنتقؿ ّفيّي ّصراحة صّعمييا

كىكّ-فيّىذهّالحالةّيككفّلمبائعّكّفّيرجعّعمىّبائعوّالعيبّ لممشترمّأيجكزّبذلؾّّكاقؿّلمممكية.ؼّالنّ التصرّ 
ّعمىّّ-ربّالعمؿ ّبدكره ّالميندس-المقاكؿأفّيرجع ّّكبالضّ ّ-أك ّضامنيفّفيّدعكلّماف، ّأفّيدخميما لو
مافّيرجعّالخمؼّالخاصّعمىّالمقاكؿّبالضّ تجدرّاإلشارةّإلىّأن و،ّّ(.3يّيرفعياّعميوّالمشترم)العيبّالتّ 

                                                            

كقاعدةّعامةّإلىّالخمؼّالخاص،ّأنظرّفيّىذاّ–ىناؾّشركطّلتطبيؽّأحكاـّانصراؼّاثارّالعقدّّشارةّإلىّأفّ تجدرّاإلّ-1
طبيؽّفيّالمقاكلةّباعتبارىاّعقدّليياّنجدىاّصالحةّلمتّ إجكعّ.ّكّبالرّ 325ابؽ.صعدمّصبرم،ّالمرجعّالسّ محمدّالسّ ّدد،الصّ 

ّالمقرّ  ّفيّالنّ يخضعّلمقكاعد ّالعامّ رة ّأمّ ظرية ّةّلمعقد. ّبمصطمحّالشّ ا ّفإنّ المقصكد ّالعقّ يءّالمذككرّفيّالمادة، ّبو ارّوّيقصد
ّـ لىّالخمؼّالخاصّكمّ إمّينتقؿّالمقاكلة،ّكّالذّ ّمحؿّ  ّؼّفيو.التصرّ ّماّت

2- B .)Soinne(, la résponsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception 
des travaux,op-cit,p312. 

ّ.111ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّ،07جنيكرم،أحمدّالسّ ّزاؽعبدّالرّ ّ-3



 

 

164 

ّالرّ ّىّلكحتّ  ّحؽ ّلو ّيكف ّبالضّ لـ ّالسّ جكع ّالرّ مافّعمى ّحؽ ّليسّلو ّك ّلو ّمكىكبا ّكاف ّلك ّكما جكعّمؼ،
ّفإنّ بالضّ  ّالكاىب، ّعمى ّبالضّ ماف ّذلؾ ّمف ّبالرغـ ّيرجع ّفإنّ و ّالكاىب، ّعمى ّبالرّ ماف ّيرجع ّذلؾّو ّمف غـ
العقارّالمكىكبّّمافّقدّانتقمتّإلىّالمكىكبّلوّمعدعكلّالضّ ّ،ّألفّ -أكّالميندس-مافّعمىّالمقاكؿبالضّ 

ّ-عقدّاليبة-بمكجب
ّ
 مان العام:الغير اليستفيد من الضّ -د
مفّمبافّأكّمنشآتّّ-كّالميندس-المقاكؿّدهيّأكّجزئيّفيماّشيّ ـّكمّ إذاّأصيبّالغيرّبضررّمفّتيدّ ّ

منيماّعمىّأساسّالمسئكليةّالخاصةّالمنصكصّعميياّفيّّجكعّعمىّأمّ وّالّيستطيعّالرّ ثابتةّأخرل،ّفإنّ 
ّالمادّ  ّإلىّطمبّالتّ 554ّة ّيمجأ ّبؿ ّلممسؽ.ـ.ج، ّالعامة ّلمقكاعد ّالشّ ّؤعكيضّطبقا ّالفعؿ ّعف خصيّكلية
ب ضرر بغير يمزم خص ويسبّ ا كان يرتكبو الشّ "كل فعل أيّ و:تقضيّبأنّ ّيالتّ ؽ.ـ.ج،ّّك124ّةّرةّبالمادّ المقرّ 

 عويض ".حدوثو بالتّ من كان سببا في 

ّيسأؿّالمقاكؿ ّقد ّالميندس-أكّ ّالنّ ّ-أك ّالمسئكلية ّألحكاـ ّطبقا ّالمقرّ أيضا ّالبناء رةّاشئةّعفّحراسة
ا ول عمّ ؤ يكن مالكا لو مس"حارس البناء ولو لمو:ّيّتقضيّبأنّ ؽ.ـ.ج،ّكالتّ 140ّةّبالفقرةّاألكلىّمفّالمادّ 

الحادث ال يرجع سببو إلى إىمال  زئيا، ما لم يثبت أنّ يحدثو انيدام البناء من ضرر، ولو كان انيداما ج
منيماّصفةّالحارس،ّبأفّكانتّلوّّ.كذلؾّإذاّتكافرتّفيّأمّ يانة أو قدم في البناء أو عيب فيو"في الصّ 

وّأجنبيّعفّعقدّالمقاكلةّببّفيّاستبعادّالغيرّمفّالضمافّالعشرمّىكّأنّ يطرةّالفعميةّعمىّالبناء.ّكالسّ السّ 
ّـ دّإليوّىذاّالضّ مّيستنالذّ  ّ-بجنبوّالميندسّالمعمارمّك-المسؤكليةّالعشريةّلممقاكؿّفإفّ ّمافّالخاص.كمفّث

ّإال ّبالنّ  كالت يّتككفّّابتةّاألخرلاريةّكالمباني،ّالمنشآتّالثّ فةّالعقّ سبةّلؤلعماؿّذاتّالصّ الّيمكفّأفّتقـك
ّ.ّمكضكعّمقاكلةّبناء

 مان:المدين بالضّ -2
ّبالمديفّبالضّ ّك ّمعّربّ مافّيقصد ّبعقد ّّكالعمؿّاألشخاصّالمسؤكلكفّبو،ّالرتباطيـ كرّبالذّ ّنخص ّ،

لىّجانبوّالميندسّالمعمارمّك-ؿّفيّمقاكؿّالبناءمّيتمثّ الذّ راسةّّكخصّمحؿّالدّ الشّ  ربّالعمؿّّلذلؾ،ّفإفّ -ا 
ّالضّ  ّمفّخبلؿّدعكلّالضّ مافّالمخكّ يمارسّىذا ّقانكنا ّالتّ مافّّكؿّلو ّأثرّمفّاثار ّمقاكلةيّتعتبر، ّعقد

ّفييّتخص ّالكاردّعمىّالبناء،ّّك ّأنّ العمؿّالذّ ّربّ ّعمىّىذا ّالعقد،ّكما ّفيّىذا ّتنتقؿّمّيككفّطرفا لىّإيا
أخيراّإذاّتكافرتّأحكاميا.ّّكّالمباشرة،عكلّالغيرّائنيفّممارستياّمفّخبلؿّالدّ .كماّيمكفّلمدّ (1)الخمؼّالعاـ

ّـ ّكّ.نياّتقكيتوأمفّشّومافّالمعمارمّبإعتبارهّمفّمستمزماتّالبناء،ّألنّ الضّ ّفإفّ  تنتقؿّفييّترتبطّبوّّكّّمفّث
                                                            

 .ّأنظرّأيضا:85ابؽ،ّصمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالسّ ّ-1

- A,)Caston(,la résponsabilité des architectes 2’ed,1979.p165. 

العيب،ّطبقاّلنصّـّأكّانكشاؼّعكلّتتقادـّبانقضاءّثبلثّسنكاتّاعتباراّمفّكقتّحصكؿّالتيدّ ىذهّالدّ ّناّنذك رّأفّ كماّأنّ ّ-
سنكاتّمفّكقت03ّّمافّالمذككرةّأعبلهّبانقضاءّثبلثعمىّماّيمي:"تتقادـّدعاكلّالضّ ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.جّكّالتّ 557ّالمادة

ّـّأكّاكتشاؼّالعيب".ّحصكؿّالتيدّ 



 

 

165 

غيرّركرةّفييّتنتقؿّإلىّالخمؼّالخاص.بالضّ لذلؾ،ّّكّ-المقاكلةّمحؿّ –ارّماّانتقمتّممكيةّالعقّ إلىّالمالؾّكمّ 
ّبيفّالميندسّكربّالعمؿّالّّأفّ  وّوّمقاكلةّبؿّأنّ العمؿّأنّ ّمّيرتبطّبوّمعّربّ ؼّالعقدّالذّ يكيّ العقدّالمبـر

،ّإضافةّإلىّاإلستقبلليةّتنصبّعمىّعمؿّمادم–كماّرأيناّمسبقاّ-المقاكلةّّارةّخدمات،ّذلؾّألفّ عقدّإج
ّ.فيّاألداء
دكفّّ-كّالميندسيف-مافّالعشرمّعمىّمقاكليّالبناءؽ.ـ.ج،ّلكقتّطكيؿّيقصرّنطاؽّالضّ ّقدّظؿّ ّك

خصيّالمسؤكؿّطاؽّالشّ ىذاّالنّ ّ(.غيرّأفّ 1ةّالبناء)يفّيشارككفّفيّعمميّ األشخاصّاآلخريفّالذّ ّغيرىماّمف
ّالضّ  ّأحكاـ ّعرؼّتكسّ بمكجب ّالعشرم، ّبمكجماف ّممحكظا ّليشمؿعا ّالمتعاقبة ّالتشريعات ّالتّ ّب كسعّىذا

ّ.كرالؼّالذّ أميناتّالسّ ؽّبالتّ المتعمّ ّك95/07ّمفّالقانكفّرقـ178ّّةّالمادّ ّتضم نتوكّىذاّماّّييفالمراقبيفّالفنّ 
الّتربطيـّبربّالعمؿّأدنىّرابطةّّ–ائفةّاألكلىّإلىّجانبّالطّ ّ–كماّشمؿّطائفةّأخرلّمفّاألشخاصّ

ّبكؿّ كيتعمّ ّعقدية، ّاألمر ّّكّؽ ّالمكتتب ّالتّ مف ّفي ّالعقارية.المتعامؿ ّالتطرّ ّكرقية ّعمينا ّكجب ّلذلؾ، ؽّتبعا
ّالضّ قميدمّّكطاقيفّالتّ لمنّ  ّالحديثّلؤلشخاصّالمسؤكليفّبمكجبّأحكاـ ألن وّمفّشأفّّذلؾّّمافّالعشرم،

ّال ّالمعمارم، ماف ّبالض  ّالممتزميف ّدائرة ّيخفتّ تكسيع ّالبناء ّمقاكؿ ّكاىؿ ّعمى ّالميندسّ–ؼ ّجانبو ّإلى ك
ّ.إدراجّأشخاصّاخريفّضمنوخبلؿّكّذلؾّمفّ-المعمارم

 مان العشري:قميدي لؤلشخاص المسؤولين بموجب أحكام الضّ طاق التّ النّ  -أ

المرتبطيفّبمكجبّعبلقةّ،ّّك-الميندسّكّ-فيّمجاؿّالبناءّالمقاكؿمافّعمىّكنقصدّبذلؾّاقتصارّالضّ 
ّالعمؿ:ّتعاقديةّمعّربّ 

 المقاول:-1أ
ّكؿّ  ّمالؾّّفي ّبيا ّلو ّيعيد ّحيث ّبالمقاكؿ، ّمنكط نجازىا ّكا  ّالبناء ّأشغاؿ ّتنفيذ ّمياـ ّتككف األحكاؿ

ّالمقاكؿّبالتّ  ّفيقـك ّمقاكلة. ّبمقتضىّعقد ّالعمميّلمرّ البناء)ربّالعمؿ( ّبماّتّكالتّ سكمانفيذ ّاليندسية صاميـ
ّالعم ّعميو ّيمميو ّكحراسة شراؼّعميو، ّكا  ّإدارة ّمف ّالتّ لؿ ّكاكتشاؼّاألخطار ّالبناء ّفي ّالمستخدمة يّممكاد

ّةّحكادثّمحتمؿّكقكعياسكمات،ّكمراقبةّمكافّالعمؿّلتفادمّأيّ صميماتّكالرّ رّكجكدىاّفيّالتّ يمكفّتصكّ 
ر ّـ ّ.(2)ةالعمؿّأكّلممارّ ّسكاءّلربّ ّكالت يّقدّتض  مفّؽ.ـ.ج554ّّةّيضاؼّالمقاكؿّطبقاّلنصّالمادّ ّكمفّث

ّالميندسّالمعمارمّفيّ ّأفبالضّ ّااللتزاـإلى ّيشترط ّالعشرم.كال ّيكمّ ّماف ّمسؤكال ّليككف كفقاّ-ؼّالمقاكؿ
إذّبإمكافّصاحبّالمشركعّأفّيمجأّإلىّزمةّإلقامةّالمبنىّاألعماؿّالبلّ ّأعبلهّبكؿّ ّ-المذككرة554ّةّلممادّ 

                                                            

اـّالمادةّؽ.ـ.ـ،ّالمطابقةّألحك651ّةّمافّالمنصكصّعميياّفيّالمادّ ةّالضّ ىكّماّاستقرّعميوّالقضاءّالمصرمّبشأفّمدّ -1
،07ّّنيكرمّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿّالمقاكلةّكّالككالةّكّالكديعةّكّالحراسة،ّجؽ.ـ.ج.ّأنظرّفيّىذاّالمعنى،ّالسّ 554ّ

ّ.123ابؽّ،ّصّالمرجعّالسّ 
ّلمشيّ ّ-2 ّالجنائية ّالمسؤكلية ّغناـ، ّالمرجعّالسّ غناـّمحمد ّميندسّالبناء،ّصاحبّالبناء(، ابؽ.ّصّدمّالبناءّ)المقاكؿّ،

 يضا،ّبخصكصّمياـّالمقاكؿ:أكماّبعدىاّ.ّأنظر110ّّ

B .)Soinne(, la résponsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des 
travaux, op-cit,p210 
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فّأرضياتّكأسقؼّمفّمقاكؿّ،ّإلنجازّمشركعوّكأفّيعيدّبكضعّاألساسّكأعماؿّالبناءّاألخرلّمأكثرّ
ّمقاكؿ ّإلى ّالنّ كحيطاف ّكبأعماؿ ّثالث،ّ، ّمقاكؿ ّإلى ّكالبياض ّالدىاف ّكبأعماؿ ّثاني ّمقاكؿ ّإلى جارة

ّالصّ  ّعدّ كباألعماؿ ّالعمؿ ّصاحب ّفيبـر ...ّ ّرابع ّمقاكؿ ّإلى ّعدّ حية ّمع ّعقكد ّبة ّكؿ ّمقاكليف حسبّة
حدكدّالجزءّّفيّكليةّلتشمميـّجميعاّكؿّ ّؤتّدائرةّالمسصو.ّفإذاّاشترؾّأكثرّمفّمقاكؿّفيّالعمؿّامتدّ تخصّ 

 (.1مّقاـّبو)مفّالعمؿّالذّ 
ةّكتصميـّالميندسّالمعمارمّدّفقطّبتنفيذّالعمؿ،ّطبقاّلخطّ مّيتعيّ أفّالمقاكؿّالذّ كيستكمّفيّىذاّالشّ 

جكعّإلىّنصّفبالرّ ّ.ّكأدكاتّّفاؽّمعّربّالعمؿّبماّيحتاجوّمفّمكادالتّ دهّبالعمؿّكفقاّمّيزكّ كالمقاكؿّالذّ 

يـّالّيشترككفّمباشرةّبأعماؿّمفّؽ.ـ.ج،ّالّيستفادّمفّاستقراءىاّاعتبارّىؤالءّمقاكليفّألنّ 554ّةّالمادّ 
ظرّإلىّالنّ يّتقتضيّتكاجدىـّفيّمكقعّالعمؿ.كيمكفّكالتّ ّابتةّاألخرلؽّبالمبانيّأكّالمنشآتّالثّ تنفيذيةّتتعمّ 
وّعقدّبيعّلمنتجاتيـّكليسّعقدّمقاكلةّ.ّكمقابؿّذلؾّينطبؽّنفسّعمىّأنّ ّ،مّيربطيـّبربّالعمؿالعقدّالذّ 

فيّالبناءّّكحداتّ)شقؽّأكّطبقات(ّمستخدماّّمبافّكبيعياّفيّصكرةّّالحكـّفيّحالةّقياـّشخصّبتشييدّ
ّخصّتنعقدّلوّصفتيف:ىذاّالشّ االّيعممكفّتحتّإشرافوّكتكجييو.ّفمثؿّييفّكعمّ كفنّ ّميندسيفّ
ّ.صفةّالمقاكؿّفيّمكاجيةّنفسوّكمالؾّ-

ّبائعّفيّعبلقتوّبالمشتريف.صفةّالّكّ-

ّالشّ ّ ّنفس ّفي ّالبائع ّصفة ّعمى ّالمقاكؿ ّصفة ّتغميب ّىي ّالفقو ّنظر ّفي خصّكمسائمتوّكاألكلى

رّفيّنصّالبائعّالمقرّ ةّالممقىّعمىّعاتؽّمافّالعاـّلمعيكبّالخفيّ مافّالخاصّ)العشرم(ّدكفّالضّ بالضّ 
ّ ّالبناءّيصعبّبعدىا379ّّالمادة ّزمنيةّطكيمةّمفّبيع ّفترة ّتظيرّالعيكبّبعد ّما ّغالبا ّإذ مفّؽ.ـ.ج،

جكعّعميوّطبقاّألحكاـّكتبدكّحينئذّالحاجةّلمرّ خصّكبائعّطبقاّلضمافّالعيكبّالخفية.جكعّعمىّىذاّالشّ الرّ 

ّالمقرّ مافّالعشرمّّكالضّ  ّمفّطرؼّمشرعنا ّبالمادّ رة ّالجزائرم، ّفعموّالمشرّ 554ّة ّما عّمفّؽ.ـ.جّ،ّكىذا

ّ.ّّ(2)1978بعدّتعديمياّبقانكفّّمفّؽ.ـ.ؼ،ّكّذلؾ1792/2ّةّالفرنسيّفيّالمادّ 
 الميندس المعماري:-2أ

مام15ّّخّفيّمفّالقرارّالكزارمّالمشترؾّالمؤرّ 03ّةّمفّؽ.ـ.ج،ّكالمادّ 554/01ّةّنصّالمادّ لطبقاّ
ّؿّبضمافّسبلمةّالمبانيّكالمنشآتّىكّالميندسّالمعمارمّ.المسؤكؿّاألكّ ّ،ّفإفّ -السالؼّالذكر–1988ّ

                                                            

ّ.88ابؽ،ّصّمافّالعشرمّفيّالقانكفّالجزائرم،ّالمرجعّالسّ عياشيّشعباف،ّأشخاصّالضّ ّ-1
ّ.يميياّكما91ّّابؽّصّراجعّمحمدّحسيفّمنصكرّ،ّالمسؤكليةّالمعماريةّ،ّالمرجعّالسّ ّ،فصيؿكالتّ رحّلمزيدّمفّالشّ -2
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ّبالتّ ّ ّأخذنا ذا ّلمنّ كا  ّالحرفي ّفإفّ فسير ّعمىّشيادةّّص، ّحائزا ّكاف ّعمىّمف ّإال  ّتنطبؽ ّال المسؤكلية

ّمفّالمؤىّ  ّيعادليا ّأكّما ّالمعمارية ّمفّقبؿّميندسّفيّاليندسة نقابةّبلتّاليندسيةّاألخرلّالمعترؼّبيا
ّبالجدكؿّالكبيرّلييئةّالميندسيف، ّلمنّ ّكعضكا مةّلشركطّصكصّالقانكنيةّالمنظّ الميندسيفّالمعمارييفّكفقا

ّأفّ  ّمف ّالمعمارم.كبالرغـ ّالميندس ّمينة ّالمادّ ّممارسة ّؽ.ـ.ج554ّة ّعتتحدّ ّمف ّالميندسّث ف
ّفيّفقوّبعضّالدكؿّّكالسّ ّتجاهاالّغيرّأفّ ّ(.1)المعمارم ّبالنّ 2مفّالقضاء)بتأييدّمفّجانبّائد ظرّإلىّ(

كاؿّعمىّ،ّجعؿّالميندسّالمعمارمّيقتصرّدكرهّفيّأغمبّاألحالحديثّفيّأعماؿّالتشييدّكالبناءطكرّالتّ 

ّالتّ  ّفيّحيفّيتكّ سكماتصميماتّكالرّ كضع ّمفّالميندسيفّفيّمجاؿّ، ّالمدنيةلىّغيره ّاليندسةّاليندسة ،
ّأن وّماداـّ،ميندسّنطاؽّىذهّالمسؤكليةّليشمؿّأمّ ّيمتدّ .ّلذلؾّكجبّأفّيكانيكية،ّاإلشراؼّعمىّتنفيذىاالم

ّيساىـّبدكرّفيّتنفيذّاألعماؿ.

ّـ  ؿّمسئكليةّالميندسّالمعمارمّكؿّمفّقاـّبتصميـّاألعماؿّأكّأشرؼّعمىّتنفيذىاّكلكّيتحمّ ّكمفّت
ّاشترؾّعدّ 3كافّربّالعمؿّنفسو) ذا ّكا  ّأشخاصّفيّالقياـّبميمّ (. كضعّّةّالميندسّالمعمارمّسكاءّفية

فيّحدكدّّقابةّعمىّتنفيذىاّكانكاّجميعاّمسئكليفّكؿّ الرّ المزمعّإنشاؤىا،ّأكّفيّاإلشراؼّّكتصميـّاألعماؿّ
ّقاـّبوّمفّأعماؿ. ّيكمّ ّكما حديدّؼّبوّالميندسّالمعمارمّمفّمياـّفيّعمميةّالبناءّلتيرجعّفيّتحديدّما

ّبينوّكبيفّربّالعمؿّؤمس لىّاألحكاـّالقانكنيةّالكاردةّفيّّالمتعاقديف،ّباعتبارهّشريعةّكليتوّإلىّالعقدّالمبـر كا 
ّمةّلممينة.صكصّالقانكنيةّالمنضّ مجمكعةّالنّ 

"إذا اقتصر الميندس المعماري عمى وضع و:مفّؽ.ـ.جّبأنّ 555ّةّعّبنصّالمادّ لذلؾّجاءّالمشرّ ّكّ
من  ي أتتعن العيوب التّ  وال إالّ ؤ نفيذ لم يكن مسقابة عمى التّ ف الرّ التصميم دون أن يكمّ 

فّمّتضمّ الذّ ّك19/01/2005ّقرارىاّالمؤرخّفيّمّانتيجتوّّالمحكمةّالعمياّفيّىكّالحكـّالذّ ّك.(4")صميمالتّ 
واء، ما لم م البناء وسبلمتو تشمل الميندس المعماري والمقاول عمى السّ ولية عن تيدّ ؤ "المسماّيمي:

 (.5ي أتت منو")عن العيوب التّ  وال إالّ ؤ صميم فبل يكون مسيقتصر عمل الميندس عمى وضع التّ 
ّ:مان العشريطاق الحديث لؤلشخاص المسؤولين بموجب أحكام الضّ النّ -ب

                                                            

1
 .89ابؽ،ّصمافّالعشرمّفيّالقانكفّالجزائرم،ّالمرجعّالسّ عياشيّشعباف،ّأشخاصّالضّ ّ-

ّكماّبعدىا.25ّابؽ،ّصمحمدّشكرمّسركر،ّالمرجعّالسّ -2
3- A,)Caston(,la résponsabilité des architectes Op-cit,.p165. 

ّالنّ ّ-4 ّفإفّ مف ّالعممية، ّالمعمّاحية ّالميندسيف ّمع ّيرتبط ّالعمؿ ّبمكجبّرب ّالدراسات، ّمكاتب ّأك ارييف
ّكيسمّ Convention)فاؽت ّا ّالتّ (. ّفي ّالعمؿ)ى ّإجارة ّالفرنسيبعقد المرجعّ(.Contrat louage d’ouvrageشريع

ّكالمكضعّالس ابقيف.
،ّالممؼّ)ب.ب(ّفيّالقضيةّالمنشكرةّبيفّ)ب.ـ(ّضدّ 19/01/2005ّادرّبتاريخّالصّ 294119ّرقـّقرارّالمحكمةّالعمياّ-5

ّ.259،ّص01ّّع،2005ّّمجمةّالمحكمةّالعميا.ّلسنةّ،45321رقـّ
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ناتّالمستعممةّفيّالمبانيّشييدّمفّحيثّالمكادّكالمككّ رّالحديثّفيّأعماؿّالبناءّكالتّ لّالتطكّ لقدّأدّ ّ
قميديةّ،ّإذّأصبحّدكرهّبالنسبةّالمقاكؿّالتّ صنيعّفيّتنفيذىاّأثرهّالياـّفيّتغييرّكظيفةّأكّإدخاؿّالميكنةّكالتّ 

كمفّىناّيثكرّّجييز.البناءّبأكمموّقدّيككفّسابؽّالتّ ّركيب،ّبؿّإفّ دّالتّ ةّفيّالبناءّىكّمجرّ إلىّأجزاءّىامّ 
ّالمقاكليفّالذّ ناتّالبناءّكالتّ اعّمككّ عفّمدلّاعتبارّصنّ ّت ساؤؿال ّفيّعداد مكفّيفّيتحمّ جييزاتّالمعمارية

 رّفيّمتانتياّأكّسبلمتيا؟.اّيمحقياّمفّعيكبّتؤثّ ـّالمبانيّأكّعمّ العشريةّعفّتيدّ كليةّّؤالمس
يبدكّأكسعّبكثيرّمنوّفيّالقانكفّّ–مفّبابّالممتزميفّبوّّ–مافّالعشرمّنطاؽّالضّ ّكفيّفرنسا،ّفإفّ ّ

ّمدّ (1)الجزائرم ّالمشرّ ّ.فقد ّإصبلحات ّبمكجب ّفرنسي ّالضّ 1978ّك1967ّع ّأحكاـ ّتطبيؽ مافّنطاؽ
ّفيّالمادتيفّال 2270ّّك1792عشرمّالكارد ّّك، ّإلىّالمقاكؿ ّكؿّ 2الميندسّالمعمارم)ليشمؿّباإلضافة ،)ّ

رّتطبيؽّ،ّإذّقرّ ةّّبؿّكلقدّذىبّإلىّأبعدّمفّذلؾمراقبّتقنيّكّكؿّمفّيرتبطّمعّربّالعمؿّبعبلقةّعقدي
مفّؽ.ـ.ؼ،ّكبعدّتعديميا1792ّّةفالمادّ العمؿ.ّعبلقةّتعاقديةّمعّربّ ّأي ةقكاعدهّعمىّأشخاصّالّتربطيـّ

، ون والمقاولون"يكون الميندسون المعماريّ عمىّمايمي:ّ،ّفأصبحتّتنص 1978ّلسنة12ّبمكجبّالقانكفّ
ا يصيب البناء من ، مسؤولين عمّ شخاص االخرين المرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولةوغيرىم من األ

ة عشر ذلك لمدّ ى عيب في األرض ذاتيا و تّ أو ح إذا نتج اليدم عن عيب في البناء ي أو جزئي،م كمّ تيدّ 
 سنوات"
"ينقضي ضمان الميندسين عمىّماّيمي:ّمفّؽ.ـ.ؼّكّبعدّتعديميا،ّأصبحتّتنص 2270ّّةالمادّ ّأم ا

، لؤلعمال العمل بعقد مقاولة خرين المرتبطين مع ربّ اآلشخاص وغيرىم من األالمعماريين والمقاولين، 
ق ما يتعمّ يباألعمال الكبيرة، وبعد عامين ف قبعد عشر سنوات فيما يتعمّ ي قاموا بيا أو أشرفوا عمييا  التّ 

 .(3)غيرة"باألعمال الصّ 
ّالمادّ و  ّىاتيف ّالتّ يستخمصّمف ّالضّ تيف، ّدائرة ّمف ّعمىّكسيع ّمقتصرا ّكاف ّبعدما ّالمعمارم، ماف
ّعّالجزائرمالمشرّ كمفّثـّندعكّّ.مّيفتقدهّالتشريعّالجزائرممرّالذّ سّالمعمارمّكالمقاكؿّفقط،ّكىكّاألالميند

ّالمفّؽ.ـ.ج554ّّالمادةتعديؿّلىّإ ّكعمىّكجو ،ّ مافّلىّالضّ إخصكصّإخضاعّالمقاكؿّالفرعيّأيضا
ّمعّالتطكّ ّالعشرم ربابّكبرّأللحمايةّاألشييد،ّكإلضفاءّاالتّ ّكّيّتشيدىاّساحةّالبناءراتّالتّ كذلؾّتماشيا

ّيدّفيّالمسؤكلية.دشكالتّ ّعماؿاأل
ّ
ّ

                                                            

ّ.90،ّصّّالمرجعّالس ابؽعياشيّشعباف،ّ-1
ّاقتصرلّ-2 ّتضم نوّّقد ّكّىكّما ّالميندسّالمعمارمّفقط، ّالفرنسيّعمىّالمقاكؿّك ّفيّالت شريع مافّالمعمارمّبداية ّالض 

ّ،ّأنظر:1804ؽ.ـ.ؼّفيّصيغتوّاألصميةّلسنة
-B .(Soinne)-Op-cit, p 324. 
3-B .(Soinne)- Op-cit, p 325 
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ّ
 المراقب التقني:-1ب

ّالمشرّ  ّشمؿ ّيخصّ قنيّبالضّ عّالجزائرمّالمراقبّالتّ لقد ّكاؼّفيما ّتنظيـ ّالعشرمّدكف ّكيعرؼّماف و.

ّبالمراقبةّالفنيّ يّأكّىيئةّفنيّ وّ"رجؿّفنّ عادةّعمىّأنّ  ةّألعماؿّالبناءّبإعطاءّأراءّاستشاريةّلربّالعمؿّةّيقـك
ّباعتبارهّمتعاقداّمعو".

ّلذلؾّيككفّّ ّلذلؾّتنصّالمادّ ّ،قنيّمسؤكالّفيّحدكدّمياموّالمراقبّالتّ كمراعاة ّكتطبيقا مف178ّّة
"يجب عمى الميندسين وّ:ـّفيّفقرتياّاألكلىّعمىّأنّ ؿّكالمتمّ أميناتّالمعدّ ؽّبالتّ المتعمّ 07ّ-95أمرّرقـّ

المنصوص عمييا أمين مسؤوليتيم العشرية اكتتاب عقد التّ  قنيينالمراقبين التّ المعماريين والمقاولين وكذا 
 ستبلم النيائي لممشروع" .ى أن يبدأ سريان ىذا العقد من اإلمن القانون المدني، عم 554ة في المادّ 
ّالمادّ ّ ّكبمكجبّىذه ّأيضا ّيمتـز مافّقنيّبالضّ المراقبّالتّ ّ-بجانبّّالمقاكؿّكّالميندسّالمعمارم-ة

ّ.(1)مفّؽ.ـ.جّاتجاهّربّالعمؿ554ّالعشرمّالكاردّفيّالمادةّ

ّالمسؤكليةّالعشريةّلممراقبّالتّ غيرّأنّ  أمّّبطّبعقدّمقاكلةّأصميّمعّربّالعمؿقنيّإال ّإذاّارتوّالّتقـك

ّالتّ  ّالمراقب ّيككف ّأف ّتدخّ يشترط ّقد ّطمبّقني ّعمى ّليسّبناءا ّك ّالمشركع ّطمبّصاحب ّعمى ّبناءا ؿ
ّإيجابياّككقعّ قرينةّالمسؤكليةّّفإفّ ّ،ررالضّ المعمارمّالقائـّعمىّإنجازّكتنفيذّالمشركع.ّفإذاّأعطىّتقريرا

ّضدّ  لّكأدّ ّ،ظاتّبخصكصّاإلنجازّكالبناءّكلـّيأخذّبرأيوه،ّكلكفّإذاّكضعّتقريراّسمبياّأكّأبدلّتحفّ تقـك

ّ.ّّ(2المسؤكليةّتنتفيّعمىّعاتؽّالمراقب)ّفإفّ ّ،ررذلؾّإلىّكقكعّالضّ 
ّ

                                                            
1

مافّالعشرمّفيّالقانكفّالجزائرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّّ-  .90عياشيّشعباف،ّأشخاصّالض 

ةّؿّفيّصيغةّالمادّ عدّ 1978ّيناير04ّّالمؤرخّفي12ّّ-78المشرعّالفرنسيّبمكجبّقانكفّرقـّّفإفّ ّ،ياؽّنفسوفيّالسّ -2
أشخاصّآخريفّمرتبطيفّمعّربّالعمؿّبعقدّمقاكلة"ّّبحذؼّعبارةّ"الميندسيفّالمعمارييفّكالمقاكليفّكأمّ ّؽ.ـ.ؼمف1792ّّ

ـّأضاؼّفقرةّجديدةّإلىّث ّّ."معماري كلّ ،ّكاستعمؿّبدالّمنياّعبارةّ"1967لسنة03ّّ-67رقـّّيّسبؽّكأفّأضيفتّبقانكفّالتّ 
مرتبطّمعّربّّشخصّآخرّيّأكّأمّ ميندسّمعمارمّأكّفنّ ّمعمارمّىذهّ"كؿّ ّكؿّ ّةّبي فّفيياّالمعنىّالمقصكدّبعبارةىذهّالمادّ 

ّ.94محمدّحسيفّمنصكرّ،ّالمسؤكليةّالمعمارية،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّالعمؿّبعقدّمقاكلة"ّ.
كّ-مافّكّتقصرهّعمىّكؿّمفّالمقاكؿياّتمقيّعبءّالضّ مفّؽ.ـ.ج،ّأنّ 554ّمفّخبلؿّالمادةّيستخمص بحسب رأينا أّنو و-

ّ-الميندسّالمعمارم ّىك ّك ّبالتضامف، ّبينيما ّالمسؤكلية ّتككف ّك ّأنّ ، ّالنص.غير ّبقصكر ّلمقكؿ ّيدفعنا ّلتعقّ ما ّنظرا ّك دّو
صاتّكّماّيستتبعّذلؾّمفّاشتراؾّعّالتخصّ العممياتّالمعماريةّفيّالعصرّالحديث،ّكّتزايدّأعدادّالمشتركيفّفيياّطبقاّلتنكّ 

لعمؿ(ّبعقدّمقاكلةّأكّمفّيرتبطّمعّالمالؾ)ربّاّماف،ّفامتدتّلتشمؿّكؿّ تكسيعّدائرةّالضّ ّالمسؤكليةّكّصعكبةّتحديدىا،ّّتّـ 
ّـ  ّ.-شأنوّفيّذلؾّشأفّالميندسّكّالمقاكؿ-مافيككفّممزماّبالضّ ّبيعّأكّتكريدّلئلشتراؾّفيّعمميةّالبناء،ّكّمفّث

ّ
ّ
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ّالعمل بعقد مقاولة )إجارة عمل (: من ارتبط مع ربّ  كلّ  -2ب

ماّلكفّالمشاركةّبدكرّيفّيتكّ عّالفرنسيّاألشخاصّالذّ الميندسّأخضعّالمشرّ ّكّفباإلضافةّمقاكؿّالبناء

أكّصفتيـ،ّماّدامكاّّظرّعفّلقبيـ،ّأكّمركزىـّالمينيّأكّمؤىميـذلؾّبقطعّالنّ شييد،ّّكفيّعمميةّالبناءّكالتّ 
1792ّةّمافّالعشرمّبمكجبّالمادّ ،ّألحكاـّالضّ العمؿّبمقتضىّعقدّالمقاكلةّمعّربّ يمارسكفّدكرىـّىذاّ

ّعمىّسبيؿّالمثاؿ:ّمكاتبّالدّ ّكّ.-الس الفةّالذ كر- (B.E.Tّيةّ)راساتّالفنّ يمكفّأفّيندرجّتحتّىذاّالمفيـك
ّّك ّّك،االستشاريكفالميندسكف ّالمعمارييف، ّغير ّكالنجّ لحدّ اكالميندسكف ّالصحيةادكف ّاألعماؿ ّكمقاكلك  اركف
لىّغيرّذلؾّمفّالفنّ ّك ّكالتّ يتدخّ يفّالذّ ييفّا  ّشييدمكفّفيّأعماؿّالبناء ّمفّدراسة ّالتّ التّ ، ّعميياّربة يّسيقاـ

يّيقتضيياّلخّمفّاألعماؿّالتّ إتنفيذّ...سكماتّكالخرائط،ّكعمؿّالمقايسات،ّفالقياـّبالّ كضعّالرّ إلىّّالبناء
ّ.(1إقامةّالبناء)

ّتبنّ  ّالمشرّ كقد ّى ّىذا ّأخيرا ّالجزائرم ّّاهجتاالع ّالمادة ّقانكف46ّبمكجب ّّمف المتعم ؽ04ّّ-11رقـ
دكفّأفّيكضحّطبيعةّّ–مفّيرتبطّمعّصاحبّالمشركعّبعقدّّرقيةّالعقاريةّالجديدّعندماّأخضعّكؿّ التّ ب

ّ ّالعقد ّالضّ ّ–ىذا ّكؿّ ألحكاـ ّأخضع ّفقد ّذلؾ ّإلى ّباإلضافة ّك ّالعشرم، ّالتّ متدخّ ّماف ّعممية ّفي رقيةّؿ
ّعمىّماّيمي:ّادةىذهّالمّ تنصّإذّّّ،اريةّألحكاـّىذاّالضمافالعقّ 

 البائع:-3ب

ّـ  ؼّفيّتصرّ ّإذاّقاـّمقاكؿّالمبانيّبالبناءّلحسابوّالخاص،ّأمّدكفّأفّيرتبطّمعّأحدّبعقدّمقاكلة،ّث
ّالتّ  ّحسب ّيخضع ّبعده، ّأك ّالتشييد ّتماـ ّقبؿ ّسكاء ّبالبيع، ّالبناء ّالضّ ىذا ّألحكاـ ّالفرنسي مافّشريع

كفّلـّتفيّبعضّالحاالتّنتائجّغيرّمرجكة،ّّكّبّعنو،ّقدّيترتّ تطبيؽّأحكاـّىذاّالتعديؿّغيرّأفّ العشرم.
،ّخصكصاّفيماّعقدّالبيعّكّأحكاـّعقدّالمقاكلةّالجكىرمّبيفّأحكاـّاالختبلؼيّأساسياّالتّ فيّالحسبافّّّك

                                                            

ّكانتّالمادّ عمىّمستكلّالتّ ّ-1 ّفقد ّشريعّالجزائرمّ، ّالعقّ ؽّبالتّ المتعمّ 86/07ّمفّالقانكف41ّّة ّ)الممغىّبمكجبّرقية ارية
ّالتّ  ّكالذّ 93/03ّيّرقـشريعالمرسـك ّأمّبدكره ّرقـ ّالسّ 11/04لغيّبمكجبّالقانكف ّ"يتحمؿّالؼّالذّ ، ّيمي: ّبما ّتقضي كر(،

ّالعقّ المكتتبّبإحدلّعممياتّالتّ  ّالتّ رقية ّالعيكبّالخفية ّالمطابقة ّشيادة ّتسميـ ّتاريخ ّمف ّسنكاتّابتداء ّعشر ّطكاؿ يّارية
فّيربطيـّبصاحبّاألشغاؿّعقدّإيجارّالعمؿ،ّاألشخاصّاآلخركفّالذيّ مياّأيضاّالميندسكفّالمعماريكفّكّالمقاكلكفّأكّيتحمّ 

ّالتّ 554ّك140/2ّكذلؾّعمبلّبالمكادّ كبذلؾّلـ03ّّ-93شريعيّرقػـّمفّؽ.ـ.جّ(.ّكقدّألغيّىذاّالقانكفّبمكجبّالمرسـك
عياشيّ.ّأنظرفّالعشرم.ماالعمؿّكافياّلئلخضاعّإلىّأحكاـّالضّ ّرتباطّبعقدّمقاكلةّمعّربّ يعدّمعيارّمباشرةّالعمؿّكّاإل

ّ.90ابؽ،ّصّمافّالعشرمّفيّالقانكفّالجزائرم،ّالمرجعّالسّ شعباف،ّأشخاصّالضّ 
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فّىذاّالمكقؼّبيّ رمّلـّيعّالجزائالمشرّ ّنشيرّىناّإلىّأفّ ّك.(1مفّالعقديف)ّأحكاـّكؿّ ّمافّّفيّظؿّ بالضّ  ؽيتعمّ 
ّّارية.رقيةّالعقّ فيّمجاؿّالتّ ّمافّالعشرمّإالّ فمـّيخضعّبائعّالعقارّألحكاـّالضّ ّ،شريعيّالفرنسيالتّ 

 الصانع:-4ب

ّو:عمىّأنّ 1978ّّلسنة12ّّ(ّمفّؽ.ـ.ؼّ،ّالمضافةّبالقانكفّرقـ01ّ)4-1792ةّالمادّ ّتنص ّ

) كل صانع لعمل ، أو جزء من عمل ، أو  ةالمادّ يعتبر أيضا معماريا بالمعنى المقصود في ىذه "
دة سمفا، يكون رة و محدّ ة بو، مقرّ بأغراض خاصّ  أن يف  م و أنتج عمىلعنصر تجييزي فيو ، صمّ 

ي تضعيا التّ  االلتزاماتي قام بتركيب ىذه األشياء عن ضامن مع مؤجر العمل )المقاول ( الذّ مسؤوال بالتّ 
دون تعديل  ركيب قد تمّ التّ ، متى كان ىذا عمى عاتق ىذا األخير 1792/3،  1792/2  1792المواد 

 انع نفسو ".ي وضعيا الصّ عميمات التّ التّ فيو  وبالمطابقة لمقواعد و 

صؼّاألخيرّفيّالنّ ّ–مّأخذّانعّ،ّالذّ اّإلىّعدـّإغفاؿّدكرّالصّ عّالفرنسيّكجدّنفسوّمضطرّ فالمشرّ ّ
ّ–،ّخصكصاّبعدّأفّانتشرتّفكرةّإقامةّالمساكفّشييدالبناءّكالتّ ةّزايدّباستمرارّفيّعمميّ يتّ–مفّىذاّالقرفّ

ّ ّالتّ –أكّاألجزاءّمنيا ّبحيثّأصبحّدكرّالمقاكؿ(Les maisons préfabriqués)جييزسابقة يقتصرّّ،
ّالمساكف،ّفقط ّىذه ّمف ّأجزاء ّتركيب ّذلؾّعمى ّفيّّبضّـ ّك ّالصانع ّكضعيا ّكما ّبعض، ّإلى بعضيا

 (.2ّ)مصنعو

عدالّأكّعقبل،ّّىّدرجةّغداّمعياّمفّغيرّالمستساغ،ّإلانعّكالمعمارمكؿّمفّالصّ كبذلؾّتداخؿّدكرّ
البناءّشييدّّكدادىـّباضطرادّفيّمجاؿّالتّ معّتزايدّأعّ–ناعّفرقةّبينيماّفيّالمعاممةّ،ّبحيثّيخضعّالصّ التّ 
رغـّّمّمافّالعشّركفّألحكاـّالضّ ،ّبينماّيخضعّالمعماريّ تقصيرية ةّلممسؤكليةّمفّعقديةّكمّ لؤلحكاـّالعاّ–

،ّاحيةّالقانكنيةفيّالمعاممةّمفّالنّ ّختبلؼاالمنيماّيستدعيّىذاّّعدـّكجكدّاختبلؼّفيّطبيعةّعمؿّكؿّ 
مافّالعشرم،ّعّالفرنسي،ّبإخضاعّالصانعّألحكاـّالضّ جاهّالمشرّ عّالجزائرمّسارّفيّاتّ المشرّ ّلكّأفّ ّاكحبذّ 

                                                            

مفّالحالتينيكّربّعمؿّتعاقدّمعّّد،ّفيّكؿّ جديد،ّالّتبدكّعندماّيككفّبائعّالعقارّالمشيّ ةّىذاّالتّ أىميّ ّكماّنشير،ّإلىّأفّ ّ-1
ّاّكؿّ  ّالصّ لعقّ مفّالميندسّالمعمارمّكالمقاكؿّإلنشاءّىذا ّالّتثيرّىذه ّإذ ّمفّالتّ ار، عّالفرنسي،مفّعامؿّتخكؼّالمشرّ يغة

ار،ّفالميندسّالمعمارمّكالمقاكؿّمسؤكالّأماـّربّالعمؿ،ّيّقصدّإسباغياّعمىّمالؾّمثؿّىذاّالعقّ ذىابّالحمايةّالقانكنيةّالتّ 
المشترمّبيذاّالضماف،ّبؿّكلممشترمّنفسوّأفّمافّالعشرمّكربّالعمؿّيستطيعّأفّيرجعّعمييما،ّإذاّرجعّعميوّبأحكاـّالضّ 

مافّأكّذاؾ،ّتبعاّىّعنوّدعكلّىذاّالضّ اّلربّالعمؿّتمقّ نائي،ّباعتبارهّخمفاّخاصّ مافّالعشرمّأكّالثّ يرجعّعمييماّبدعكلّالضّ 
الجزائرمّكالفرنسي،ّّشريعيفدراسةّمقارنةّبيفّالتّ ّ–ديفمافّالعشرمّلممشيّ بفّعبدّالقادرّزىرة،ّنطاؽّالضّ ار.لتمقيوّممكيةّالعقّ 

ّالسّ  ّ.152ص2011ّّياسية،ّجامعةّباتنة،ّرسالةّالدكتكراه،ّكميةّالحقكؽّكالعمـك

الس ابؽ،ّ،ّالمرجعّشريعيفّالجزائرمّكالفرنسيدراسةّمقارنةّبيفّالتّ ّ–ديفمافّالعشرمّلممشيّ بفّعبدّالقادرّزىرة،ّنطاؽّالضّ -2
 .153ص
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عةّبّفيّحالةّاستعماؿّالمكادّالمصنّ يّتترتّ سؤكلياتّالتّ غراتّكتكزيعّعادؿّلممذلؾّمفّسدّلمثّ دّلماّينجرّعن
ّ(ّ.1).ّطبقاّلماّسبؽّبيانو

 :ّانعين يأخذون حكم الصّ األشخاص الذّ -5ب

ةّانيةّمفّالمادّ ،ّحيثّتقضيّالفقرةّالثّ Le livreur-(Le distributeur(عالمكزّ ّنقصدّبذلؾّالمستكردّكّ
 ص:بالنسبة لتطبيق ىذا النّ اع " يكون في حكم الصنّ و:بأنّ ،ّؽ.ـ.ؼ1792-4ّّ

 صنعو في الخارج . ي استورد عمبل أو جزء من عمل أو عنصرا تجييزيا فيو تمّ ذلك الذّ -

و من صنعو بأن جييزي( عمى أنّ مو)أي العمل أو الجزء من العمل أو العنصر التّ ي يقدّ ذلك الذّ  –
ّزة لو".عبلمة أخرى مميّ  ةعة أو أيّ يضع عميو اسمو أو ماركة مصنّ 

ـّلربّالعمؿّأكسعّمدلّمفّالحمايةّالقانكنيةّ،ّفيّالحاالتّص،ّأرادّأفّيقدّ عّالفرنسيّبيذاّالنّ المشرّ ّك
ّالرّ يّيتعذّ التّ  ّاألخير ّعمىّىذا ّسكاءّألرّفييا ،ّ ّمفيدا ّالصانّ ّفّ جكعّعمىّالصانعّرجكعا عّغيرّشخصية

ّأكّألفّ معركفةّلو ّانعّالمسؤكؿّمقيـّبالخارجّ.كىناؾّمفّيميؿّإلىّالصّ ّ، ّبيذا شريعّفيّالتّ ّاهجاالتاألخذ
سمعةّصالحةّألداءّغرضياّأـّكؽّمكاناّلكؿّػػةّيجعؿّالسّ إفّلـّيضبطّبدقػّ ّستيراداالمجاؿّّالجزائرمّألفّ 

خضاعّفئةّالمستكرديفّّك الحرصّعمػػػىّجمبّّمياّحريصةّكؿّ مافّالعشرمّ،ّيجعالمكزعيفّألحكاـّالضّ ال،ّكا 
ّ(ّ.2ةّمنو)تحقيؽّاألغراضّالمرجكّ فيّمجاؿّالبناءّّكّلبلستعماؿصالحّتكزيعّماّىكّّك

ّّّاري:ي العقّ المرقّ -6ب

ىذاّاألخيرّىكّفيّالحقيقةّّارم،ّأفّ يّالعقّ ؼّالمرقّ يّلـّتعرّ ضحّلناّمفّاستقراءّنصكصّؽ.ـ.ؼّالتّ يتّ 
مّ لحسابوّالخاصّّكّاشييدّكّالبناء،ّإمّ مستثمرّألمكالوّفيّمجاؿّالتّ  ّمعوّا  عقدّترقيةّاّلحسابّربّعمؿ،ّيبـر

ّالعقكدّكالتّ التّ يباشرّبمقتضاهّعمميةّالبناءّّكّعقاريةّك ّبتمكيمياّكّيبـر صرفاتّشييدّمفّجميعّجكانبيا،ّيقـك
ّكالقانكنيةّالبلّ  ـّبياّالحاؿّإلىّأفّيسمّ يّيتطمّ اإلداريةّالتّ ذلؾّبكافةّاإلجراءاتّالقانكنيةّّكزمةّلتحقيقيا.ّكّيقـك

                                                            

ّالقانكفّرقـّرّمفّؽ.ـ.ج،ّالتّ مكرّ 140ّةّالمادّ عّالجزائرمّأخضعّالمنتجّبمكجبّالمشرّ -1 خّفيّالمؤرّ 10ّ-05يّجاءّبيا
ّيمػػي:ّاشئةّعفّاألشياء،ّإذّتقضيّىذهّالمادّ ألحكاـّالمسؤكليةّالنّ 20/06/2005ّ ررّيككفّالمنتجّمسؤكالّعفّالضّ ّ"ةّبما
كّكافّعمىّالمشر عّالجزائرمّأفّينتيجّنيجّّ."رّعبلقةّتعاقديةىّكّلكّلـّتربطوّبالمتضرّ اتجّعفّعيبّفيّمنتكجوّحتّ النّ 

مافّالعشرم،ّكّفيّذلؾّتدعيـّكّحمايةّلربّالعمؿّمفّالت ماطؿّكّالتير بّ انعّألحكاـّالض  المشر عّالفرنسيّلم اّأخضعّالص 
ّالمشي د. ّفيّالبناء ّالتيد ـ ّالعيكبّأك ّعف ّنطاؽّالضّ مفّالمسؤكلياتّالمترت بة ّالقادرّزىرة، ّ–ديفلممشيّ مافّالعشرمّبفّعبد

ّ.154صّّالمرجعّالس ابؽ،شريعيفّالجزائرمّكالفرنسي،ّرسالةّالدكتكراه،ّدراسةّمقارنةّبيفّالتّ 

ّ.154الس ابؽ،ّصّبفّعبدّالقادرّزىرة،ّالمرجعّّ-2
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،ّأكّأفّنميةّالعقاريةالتّ ّخالياّمفّالعيكب،ّلمطرؼّاآلخرّمعوّفيّعقدّتاـّاإلنجازّابتالبناء،ّأكّالمنشأّالثّ 
ّ.(1)شييدّأكّتاـّاإلنجاز،ّإذاّكافّقدّأقاموّمفّاألصؿّلحسابويبيعوّسكاءّتحتّالتّ 

ّفيّالتّ أمّ  ّالقانكفّرقـشريعّالجزائريا ّألـز بخدماتّمقاكؿّّاالستعانةارم،ّعمىّيّالعقّ المرقّ 04ّ-11فقد
المبلحظّعمىّىذاّالقانكفّ.ّّك(2رفيفّبعقدّمقاكلة)سّالعبلقةّبيفّالطّ ـّبالمشاريعّالعقاريةّعمىّأفّتؤسّ لمقيا
كّّ-كمبدأّعاـ-مافّالعشرمارمّمفّقائمةّاألشخاصّالمسؤكليفّبمكجبّأحكاـّالضّ يّالعقّ وّأخرجّالمرقّ أنّ 

راسات و العشرية عمى عاتق مكاتب الدّ :"تقع المسؤولية يّقضتّبماّيميّمنوّالتّ 46ّةّذلؾّبمقتضىّالمادّ 
 ين ليم صمة بصاحب المشروع من خبلل عقد ، في حال زوال كلّ مين اآلخرين الذّ المقاولين و المتدخّ 

ّ.ديئة ألرضية األساس"وعية الرّ اء النّ البناية أو جزء منيا جراء عيوب في البناء ، بما في ذلك جرّ 

ّـ ّارمالعقّ يّالمرقّ إال ّأن وّقدّعم ؽّمسألةّإخضاعّ ّقدّيثيرّعمىّضركرةّتكافرّبعضّالش ركط.ّكّمفّث
26/03ّةفيّالمادّ ّقصير،ّحيثّنص ّعّتناكلوّبنكعّمفّالتّ لناّبعضّاإلشكاالتّالقانكنية،ّلككفّالمشرّ ّالمرق ي
ي الحيازة و شيادة المطابقة ال تعفيان من المسؤولية العشرية التّ  :"عمى أنّ عمىّماّيميذاتّالقانكفّّمفّ
ي ي يمتزم بيا المرقّ ي العقاري، و ال من ضمان اإلنياء الكامل لؤلشغال اإلنجاز التّ ض إلييا المرقّ يتعرّ قد 
 ."اري طيمة سنة واحدةالعقّ 

ارمّلممسؤكليةّيّالعقّ ضّالمرقّ تعرّ ّكّىذاّيعنيّأفّ ّ،""قدعّاستخدـّمصطمحّالمشرّ ّاليّيبلحظّأفّ بالتّ ّك
يعفىّمنيا.ّكىذاّعمىّخبلؼّماّّضّلياّكماّقدأكيد،ّلككنوّقدّيتعرّ العشريةّأمرّإحتماليّفقطّكّليسّأمرّ

ّالمادّ كّر ّفي ّالتّ 554ّةد ّك ّؽ.ـ.ج، ّجعمتمف ّّكّي ّاإللزاـ ّباب ّمف ّالمسؤكلية ّعبارةّىذه ّباستخداـ ذلؾ
ّ.(3)ارميّالعقّ فقط،ّكّلـّتذكرّالمرقّ ّ-كّالميندسّالمعمارمّ-بياّمقاكؿّالبناءّوّقدّخص ّلكنّ ،ّّك""يضمن

ّكافّ ّفيناؾّحاالتّيتعرّ فإذا ّالمرقّ األمرّكذلؾ، ّكّحاالتّأخرلّيعفىّضّليا ّالعشرية يّلممسؤكلية
مفّالقانكف16ّةطبقاّلممادّ ّعمؿّفيّمقاكلةّالبناءّىذاّماّيتعارضّمعّطبيعتوّالقانكنية،ّبإعتبارهّربّ ّكمنيا.
كفيّحالةّماّإذاّأىمؿّّؿّفيّىذهّالعبلقة.متدخّ ّكؿّ كر،ّكذلؾّفيّمكاجيةّالمقاكؿّّكالفةّالذّ السّ 04ّ-11رقـّ

ؿّالمسؤكليةّوّيتحمّ عّبمكجبّالمكادّالممزمةّلذلؾ،ّفإنّ عميوّالمشرّ ّمّنص ّأميفّالقانكنيّالذّ مراقبةّكجكدّالتّ 
ّلـّيدفعّبكجكدّالسّ الكاممةّعفّالضّ  ّالقاىرةّأكّببّاألجنبيّأكّالقكّ مافّالعشرمّفيّمكاجيةّالمشترم،ّما ة

ّالحاؿّّفيّكؿّأنكاعّالمسؤكلياتّاألخرل.فعؿّالمضركرّأكّفعؿّالغير،ّكماّىكّ

                                                            
ّ.194بكستةّإيماف،ّالن ظاـّالقانكنيّلمت رقيةّالعقارية،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1
ّ.-الس الؼّالذ كر-اريةرقيةّالعقّ ؽّبالتّ المتعمّ 11ّ-04مفّالقانكفّرقـ06ّّةّنظرّالمادّ أ-2
ّأماؿ،ّحاحّ-3 ّيعيشّتماـ ّلقانكفّرقـ ّالممكيةّكفقا ّقانكنيةّلحماية ّالعشريةّكآلية ّالمسؤكلية ّالعالي، ّمقاؿ04ّ-11ةّعبد ،

ّالس ياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّص  .521منشكرّبمجمةّالحقكؽّكّالحريات،ّكميةّالحقكؽّكّالعمـك
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ّـ ّكّ ّبأفّ ّمفّث ّكّبذلؾّندعكّالمشرّ المرقّ ّيمكفّأفّنفيـ ّيفمتّمفّالمسؤكليةّالعشرية. عّيّالعقارمّقد
ارمّيخضعّصراحةّلممسؤكليةّالعشريةّأـّال،ّكذلؾّيّالعقّ ؿّلتكضيحّماّإذاّكافّالمرقّ الجزائرمّإلىّالتدخّ 

ارمّيّالعقّ كذلؾّمفّخبلؿّإعادةّالنظرّفيّمسألةّإخضاعّالمرقّ ّفيّالمقاكؿعمؿّّلىّاعتبارهّربّ إظرّبالنّ 
فّكافّقدّ-عّالجزائرمّبخصكصّىذاّاألمرّغيرّكاضحألحكاـّالمسؤكليةّالعشريةّأـّال.ّفمكقؼّالمشرّ  كا 

ارمّإلىّأحكاـّيّالعقّ كر،ّعمىّحالةّإخضاعّالمرقّ الؼّالذّ السّ 04ّ-11مفّاألمرّرقـ23ّةفيّالمادّ ّنص ّ
الميندسّالمتعاقدّمعوّلبكليصةّتأميفّمسؤكليتوّؿّفيّعدـّتقديـّالمقاكؿّّكيّتتمثّ مافّالمعمارم،ّكّالتّ الضّ 

ّالتّ  ّبمناسبةّأعماؿّالتّ المدنية ّتنشأ ّّكيّقد ّالتّ البناء،كتمتّ شييد ّبعد ّإلىّما ّالنّ د ّفمذلؾّ(1)يائيّلممشركعسميـ .
ارمّكزرّيّالعقّ ؿّالمرقّ مىّذلؾ،ّكّىؿّيتحمّ صّععّالجزائرمّمفّكراءّالنّ ساؤؿّعفّمقصدّالمشرّ يمكفّالتّ 

ّ.(2)سكاء؟ّالمقاكؿّكّالميندسّعمىّحدّ 

ّ:مانموضوع الضّ  -ثانيا
يّضمافّماّقدّؿّفيتمثّ ة،ّّكتابالمنشاتّالثّ لمبانيّّكمافّالمعمارمّبعقدّالمقاكلةّالكاردّعمىّايرتبطّالضّ 

ّتسميميا،ّإضافةّإلىّحصكؿّّـّخبلؿّعشرّسنكاتّمفالمنشاتّمفّعيكبّأكّتيدّ يصيبّتمؾّالمبانيّّك يـك
العمؿّّمفّضركرةّكجكدّمقاكلةّبيفّربّ ّكؿّ ّأفّ ّاّسبؽتبعاّلذلؾ،ّيستخمصّممّ ّكّالعمؿ.ّضررّمباشرّلربّ 

ّّكّمقاكؿّك ّتيدّ البناء ّكجكبّحصكؿ ّكمّ كذا ّالمنشاتّالثّ ـ ّلممبانيّك/أك ّجزئي ّّكيّأك ّأفّيصيبّربّ ابتة،
ّّكالعمؿّضررّمفّجرّ  ّلمتّ 10العشر)أفّيقعّذلؾّخبلؿّاءّذلؾ، ّسنكاتّالمكالية ؽّسميـ،ّىيّشركطّلتحقّ (

ّمافّالعشرم.الضّ 

ّالعمل و المقاول: ضرورة وجود عقد مقاولة بناء بين ربّ -1
العمؿّاإلنجازّّمفّكجكدّىذاّالعقد،ّفيكّينشأّعندماّيعيدّربّ ّمافّالمعمارم،ّالّبدّ ؽّالضّ ىّيتحقّ حتّ 

ّالمقاكؿّتجاهّربّ إلىّالمقاكؿّلمقياـّبعمؿّلقاءّأجر.ّفإذاّتخمّ  ماف،ّالعمؿّبيذاّالضّ ّفتّالمقاكلة،ّفبلّيمتـز
نّ ّك ةّفيّالتامّ ّاالستقبلليةيكمفّجكىرّالمقاكلةّفيّّكةّفيّالمسؤكليةّالمدنية.ماّتخضعّمسؤكليتوّلمقكاعدّالعامّ ا 

العبلقةّتككفّعبلقةّعمؿّكالّمجاؿّلمحديثّّقابة،ّفإفّ الرّ إذاّكافّالمقاكؿّخاضعاّلئلشراؼّّكاّاإلنجاز.ّأمّ 
ّمسؤكليةّربّ عفّالضّ  المقاكؿّّ(.كتطبيقاّلذلؾّ،ّفإفّ 3العمؿّكمتبكعّعفّفعؿّتابعو)ّمافّالمعمارم،ّبؿّتقـك

مّيشارؾّبدكرّمعيفّفيّعمميةّالبناءّالّكالذّ ّ،العمؿّاألصميّمّالّيتعاقدّمباشرةّمعّربّ مفّالباطفّالذّ 
انيّلمفصؿّكماّسبقتّاإلشارةّإليوّبمكجبّالمبحثّالثّ -فيّعبلقتوّبيذاّاألخيرّيخضعّلممسؤكليةّالعشرية

                                                            
1

 .522صّالمرجعّالس ابؽةّعبدّالعالي،ّ،ّحاحتماـّأماؿّيعيش--

2
 .523المرجعّكّالمكضعّالس ابقيف،ّصيعيشّتماـّأماؿ،ّحاحةّعبدّالعالي،ّّ-

ّ.108ابؽ،ّصظاـّالقانكنيّلممبانيّكّالمنشات،ّالمرجعّالسّ محمدّحسيفّمنصكر،ّالنّ ّ-3
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ّالعمؿّفيّىذهّالحالةّإالّ ّلربّ ّفبلّيبؽّ،ؼّشرطّارتباطوّمعوّبعقدّمقاكلة،ّكذلؾّلتخمّ -راسةؿّمفّالدّ األكّ 
ّ.ّ(1قصيرية)جكعّعميوّبمقتضىّقكاعدّالمسؤكليةّالتّ الرّ 

ّالجزائرييفّكقمّ ّ ّالفقياء ّكفيّغيابّآراء ّالمصرمّبالتّ ّجتياداتاالة ّالفقو ّمعظـ ّيأخذ فسيرّالقضائية،
قامةّالمنشآت،ّفبلّيقتصرّاألمرّعمىّتشييدّمبنىّأكّإقامةّمنشأةّجديدة،ّبؿّيمتدّ  ّالكاسعّلتشييدّالمبانيّكا 

صبلحّمبنىّأكّمنشأةّقائمةّمفّقبؿ،ّككذ األجزاءّّيّتمس ّيانةّالتّ لؾّأعماؿّالصّ إلىّتكسيعّكتعميةّكترميـّكا 
يّأكّجزئيّفيّالبناءّأكّتيديدّسبلمتوّـّكمّ بّعميياّحدكثّتيدّ ارّأكّممحقاتو،ّإذّقدّيترتّ ئيسيةّمفّالعقّ الرّ 

كىذاّبعكسّأعماؿّالدىافّكالبياضّ(.2مافّالعشرمّتكمفّفيّكؿّتمؾّالعمميات)أكّمتانتو.ّفالحكمةّمفّالضّ 
ّأدّ التّ يككرّخرفةّكالدّ كالزّ  يتّعمىّنحكّمعيب.ّكماّالّيّليستّمفّشأنياّتيديدّمتانةّالبناءّأكّسبلمتوّإذا

ياّالّتدخؿّرؽّألنّ المجارمّكّالمصاريؼّكالقنكاتّكرصؼّالطّ ّمافّكذلؾّحفرّاآلبارّكشؽّ يدخؿّفيّالضّ 
يّـّالكمّ حالةّالتيدّ مّيكاجوّمافّالذّ فيّمجاؿّاليندسةّالمعمارية،ّكّالّتتكافرّفيياّالحكمةّمفّتقريرّىذاّالضّ 

ّدّمتانةّالبناءّأكّسبلمتو.أكّالجزئيّلمبناءّأكّالمنشأةّأكّكجكدّعيبّفييماّييدّ 

 ت:آالمنشمان المعماري بالمباني و ارتباط الضّ -2

ّالضّ  ّكاف ّفي ّالمعمارم ّالمنشماف ّعمى ّقاصرا ّالفرنسي ّاألىميةّ(L’edificeت)آالقانكف ّذات ،
دّالعممياتّتعقّ طكرّالعمرانيّالحديثّّكاستجابةّلمتّ ّكّعّالفرنسيالمشرّ لكفّ(.ّّكLes gros ouvragesالكبيرة)

ّّك ّالتّ المعمارية ّفي ّصعكبات ّمف ّيصاحبيا ّّكما ّتداخميا ّبسبب ّاألنكاع ّفي ّكسّ فرقة ّنطاؽّترابطيا ّمف ع
ّالضّ  (ّ ّلفظ ّاستبدؿ ّليذا ّحدّ Ouvrage(بمفظ)L’edificeماف، ّككضع ّلمتّ (، ّالكبيرةّا ّالمنشات ّبيف فرقة
ّ(.3غيرة)الصّ المنشاتّّك

ّلممقاكؿ ّالعشرية ّالمعمارمّكّ-فالمسؤكلية ّمعّتفترضّلتحقّ ّ-الميندس ّمقاكلة ّعقد ّقياـ ّضركرة قيا،
كىكّالر أمّالذ مّانتيجوّالمشر عّالجزائرمّصاحبّالمشركعّيككفّمكضكعوّإقامةّمبانيّأكّمنشآتّثابتة،ّ

المقاول " يضمن الميندس المعماري و :ؽ.ـ.ج،ّإذّجاءّفيياّماّيمي554ةّلمفقرةّاألكلىّمفّالمادّ مفّخبلؿّ
داه من مبان أو أقاماه من فيما شيّ ي أو جزئي م كمّ متضامنين ما يحدث خبلل عشر سنوات من تيدّ 

ّ......".ثابتة أخرى منشات

فيّحالةّكجكدّىذاّالعقدّبيفّالطرفيف.ّكىذاّماّقضتّبوّّمافّإالّ فبلّيمكفّإثارةّأحكاـّىذاّالضّ ّعميوّك
ّالنّ  ّمحكمتي ّكقبميا ّالجزائر، ّفي ّالعميا ّالمحكمة ّحكـّصراحة ّمف ّأكثر ّفي ّكالفرنسية ّالمصرية قض

                                                            

ّالتّ ّ-1 ّالصادؽّالميدمّ، ّمحمد ّدارّالمطبكعاتّالجامعيةّّمفّأميفّاإلجبارمنزيو ّالميندسّالمعمارمّكالمقاكؿ، مسئكلية
ّ.15ّص1996ّ

ّ.17ابؽ،ّصادؽّالميدم،ّالمرجعّالسّ نزيوّمحمدّالصّ ّ-2
3 -L.)Costa(, la responsabilité des constructeurs d’après la loi du 04 Jan.1978. Date 
d’ed.1979, p98. 
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ّالذّ 1ليا) ّالعمؿ ّيككف ّأف ّثابتةّ(.كيجب ّأخرل ّمنشأة ّإقامة ّأك ّمبنى ّتشييد ّىك ّالمقاكؿ ّإلى ّبو ّعيد م
ّالطّ  ّكالجسكر، ّالقناطر، ّالرّ السّ رؽ، ّالمبلعب ّالخزانات، ّالسّ دكد، ّحمامات ّالحاممةّياضية، ّكاألعمدة باحة

ّ(.2ألسبلؾّالياتؼّأكّالبرؽّكالمخابئّكالخنادؽ...إلخ)

 مان المعماري:ب البناء أو المنشأة كسبب لمضّ م أو تعيّ تيدّ -3

متيناّدهّسميماّّكمّيشيّ البناءّالذّ ؿّفيّبقاءّيّتتمثّ لتزاـّبتحقيؽّنتيجةّكّالتّ اىكّّالبناء،التزاـّمقاكؿّّإفّ 

ّبمجرّ ّأفّ ةّعشرّسنكاتّبعدّتسميمو،ّّكطكاؿّمدّ  ّـ ّكتيجة.ؽّتمؾّالنّ دّعدـّتحقّ اإلخبلؿّبوّيقـك يستخمصّّمفّث

بّعميوّتيديدّيّأكّالجزئيّفيّالبناءّأكّظيكرّعيبّبوّيترتّ ـّالكمّ دّحدكثّالتيدّ ؽّبمجرّ مافّيتحقّ الضّ ّبأفّ 
.ّلذلؾّ-كماّسنرلّالحقا-جنبي،ّببّاألبإثباتّالسّ ّصّمنو،ّإالّ عّالمقاكؿّالتخمّ الّيستطيمتانتوّكسبلمتو،ّّك

ّكماّبعدىاّمفّؽ.ـ.ج،ّالّتغطيّكؿّ 554ّةّرةّفيّالمادّ المقرّ ّ-الميندسّكّ-ةّلممقاكؿالمسؤكليةّالخاصّ ّفإفّ 
ّالمنشآتّالثّ  ّاألخرل.ّضررّيصيبّالمبانيّأك ّـ ابتة ّث ّمافّالعشرمّيغطّ الضّ ّفإفّ ّمف ّمفّخاصّ يّنكعا ا

بيماّبعيكبّخطيرةّابتة،ّأكّتعيّ ـّالبناءّأكّالمنشأةّالثّ اّتيدّ ررّعمىّدرجةّعاليةّمفّالجسامة،ّكىكّإمّ الضّ 

ّبّمفّجيةالتعيّ ـّّكؽّإلىّالمقصكدّبالتيدّ تبعاّلذلؾ،ّسكؼّنتطرّ اّتيديدّمتانةّالبناءّكسبلمتو.ّّكبّعميييترتّ 

ّ.(3)سبلمتوّكالبناءّّبّعميياّتيديدّمتانةيترتّ يّإلىّالعيكبّالتّ ّثّـ 

ّ:مانو تعيبيا كسبب لمضّ أتيدم البناء أو المنشأة -أ

ّ.أخرلبّمفّجيةّـّمفّجيةّكّالتعيّ فّالمقصكدّبالتيدّ مفّخبلؿّىذاّالعنصر،ّيجبّأفّنبيّ ّك
 م:المقصود بالتيدّ -1أ
مّمنو،ّأّمّقدّيصيبّالبناءّبأكمموّأكّفيّجزءالذّ رض،ّّكاألّكوّأكّانفصالوّعفتيدـّالبناءّىكّتفكّ ّإفّ 

ـّالتيدّ ّكّ(.4ـّقدّيككفّكميا)كسقكطّالبنايةّبأكمميا(،ّكماّقدّيككفّجزئيا)كسقكطّشرفةّأكّسقؼّمنو()التيدّ ّفّ أ

الّدخؿّمّالذّ أكّسكءّالمكادّالمستعممةّفيو،ّّكّنعةاجعّإلىّسكءّالصّ ـّالغيرّاإلرادم،ّكّالرّ المقصكدّىكّالتيدّ 
ببّـّدكفّالبحثّفيّالسّ دّحدكثّالتيدّ بمجرّ ّ-الميندسّك-المقاكؿؤكليةّتفترضّمسليدّاإلنسافّفيّإحداثو.ّّك

يةّفيّصميـّذاتو،ّلعدـّمراعاةّاألصكؿّالفنّ لىّعيبّفيّالتّ إـّأيضاّراجعّقدّيككفّسببّالتيدّ اجـّعنو.ّّكالنّ 
                                                            

1-ّ ّرقـ ّالعميا ّالمحكمة ّالصّ 294119ّقرار ّبتاريخ ّ،19/01/2005ادر ّرقـ 23451ّالممؼ ،02ّعّالقضائية،ّةالمجمّ ،
ّ.34،ّص2006سنة

2-L.)Costa(,op-cit,p99 . 
العمؿ،ّرسالةّلنيؿّشيادةّالدكتكراهّّكليةّالمعمارييفّبعدّتماـّاألعماؿّكتسميمياّمقبكلةّمفّربّ ّؤمحمدّناجيّياقكت،ّمسّ-3

ّ.101،ّص1998ّجامعةّالقاىرة،ّسنةّةّالحقكؽ،فيّالقانكف،ّكميّ 
تةّلمحائطّالخاصّبو،ّكّالخرساناتّالمثبّ أنشاءّشرفةّالبناء،ّحيثّلـّيتـّتشكيؿّالببلطّإيةّفيّكعدـّمراعاةّاألصكؿّالفنّ ّ-4
ّ.699ابؽ،ّصزاؽّحسيفّيسيف،ّالمسؤكليةّالمعمارية،ّالمرجعّالسّ رفةّنتيجةّثقميا.ّعبدّالرّ لّإلىّسقكطّالشّ اّأدّ ممّ 
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مّ(.ففيّىذهّالحالةّيككفّالميندسّالمعمارمّالذّ 1كضعو،ّطبقاّألصكؿّاليندسةّالمعماريةّكّمجاؿّالبناء)
عميوّّىذاّماّنص ّـ،ّّكصميـّالمعيبّمسؤكالّدكفّالمقاكؿّتجاهّربّالعمؿّعفّىذاّالتيدّ بكضعّىذاّالتّ ّقاـ

ّعمىّماّيمي:ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.جّكّالتّ 555ّةالمشرعّالجزائرمّمفّخبلؿّالمادّ 

قابة عمى التنفيذ لم يكن ف بالرّ ن يكمّ أصميم دون ذا اقتصر الميندس المعماري عمى وضع التّ إ" 
ّصميم".تت من التّ أي ال عن العيوب التّ إمسؤوال 

 ب البناء:تعيّ -2أ

ّلمضّ أمّ  ّالمكجب ّالعيب ّا ّالمشرّ كالذّ ّ–ماف ّفيو ّاشترط ّالجزائرمم ّالمشرّ ّ،ع ّشأف ّالمصرمّشأنو ع

جكءّإلىّقديريةّلقضاةّالمكضكعّبعدّالمّ فتقديرهّمتركؾّلمسمطةّالتّ –دّمتانةّالبناءّكسبلمتوّكالفرنسيّأفّييدّ 

ّالفنّ  ّالخبرة ي تقتضي ابتة والذّ ي يصيب المباني أو المنشآت الثّ "ذلك الخمل الذّ يةّ،ّكيعرؼّعمىّأن و:
ّ(.2ّ)ىا منو"نعة وقواعد الفن خموّ أصول الصّ 

كمثالياّالخمؿّفيّّ.كيكفيّأفّيقعّفيّجزءّمنياّ،البناءّأكّالمنشأةّكالّيشترطّفيوّأيضاّأفّيشمؿّكؿّ 
ّأ ّلو ّالحاممة ّاليياكؿ ّأك ّالبناء ّكتشقّ أساسات ّاألسقفو ّكيتعيّ ك ...ّ ّجدرانو ّأفّؽ ّالمكضكع ّقضاة ّعمى ف

ّّ.ةّالعيب،ّكماّإذاّكافّمفّشأنوّتيديدّمتانةّالبناءّكسبلمتوحكاّفيّحكميـّمدلّأىميّ يكضّ 

ّالّترؽّكالّريبّفيّأفّ  ّالدّ ّىناؾّعيكبا ّإلىّىذه ّالتشقّ ّ،رجةفيّخطكرتيا ّفيّكمثاليا قاتّالبسيطة
كمفّىذاّالمنطمؽّيشترطّفيّالعيبّ.ّكصيبلتّالكيربائيةّالفرعيةّكنحكّذلؾالتّ الحكائطّأكّالخطأّفيّبعضّ

ـّالبناءّأكّالمنشأة،ّكلـّالعمؿّاكتشافوّكقتّأفّيتسمّ ّبحيثّالّيستطعّربّ ّ،امافّبأفّيككفّخفيّ المكجبّلمضّ 

ّجؿّالحريصّفيّمثؿّظركفو.ىّلكّبذؿّجيدّالرّ يكفّفيّإمكانوّذلؾّحتّ 

ّأكّ كقاـّباستبلـّالعمؿّدكفّّ،غـّمفّخفائوكافّربّالعمؿّعمىّعمـّبوّبالرّ ّفإفّكافّالعيبّظاىرا

ةّ.ّوّتنازؿّحينئذّعفّىذاّالحؽّبإرادتوّالحرّ مافّالفتراضّأنّ وّفيّالضّ ،ّسقطّحقّ ّ(Sans réserves)ظتحفّ 
ّالمشركعكيعتبرّمفّقبيؿّالعيكبّالخفيةّكقتّتسمّ  كتيّالخاصّكجكدّخمؿّغيرّكاضحّفيّالعزؿّالصّ ّ،ـ

ّ(.3بجدرافّالبناء،ّكجكدّعكائؽّكصعكباتّتحكؿّدكفّإمكانيةّدخكؿّالمرآبّ)

                                                            

ّ.102،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصمحمدّناجيّياقكت،ّمسئكليةّالمعمارييفّبعدّتماـّاألعماؿّكتسميمياّمقبكلةّمفّربّالعمؿّ-1
ّ.98الس ابؽ،ّصالمرجعّمحمدّناجيّياقكت،ّّ-2

3 - Hamonic (Léon) : Guide juridique et pratique des entrepreneurs de travaux privés . 
Paris. 1589 ; p 123.  
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ةّإذاّكافّشخصاّالعمؿّخاصّ ّشرطاّقاسياّلربّ ّيعدّ ّ،شرطّخفاءّالعيبّكليسّىناؾّأدنىّشؾّفيّأفّ 
عقيدّعندّوّيككفّممزماّبتقديرّحالةّأعماؿّمعماريةّفيّغايةّمفّاألىميةّكالتّ ألنّ ّ،غيرّخبيرّبشؤكفّالبناء

ّفقدّتخفىّعميوّالكثيرّمفّالعيكبّالتّ تّ ال كمعّذلؾّيمكفّّييفعمىّذكمّالخبرةّمفّالفنّ ّيّالّتخؼسميـ.لذا

ّـّالعمؿّ.ّصّعندّالمعاينةّكالفحصّلتسمّ بميندسّمتخصّ ّاالستعانةالعمؿّّلربّ 

 :مانشروط عيوب البناء الموجبة لمضّ -ب

ّتكافرّشركطّمعيّ ّمافّالمعمارمّعمىّكؿّ بّالضّ الّيترتّ  ّنةّىي:عيكبّالبناء،ّبؿّيمـز

 :يديد والخطورةالتّ  -1ب

يّوّيصعبّحصرّالعيكبّالتّ دّمتانةّالبناءّكّسبلمتو،ّرغـّأنّ فّييدّ أفّالعيبّمعناهّأفّيككفّمفّشأّك
ّ(.1دّكّتداخؿّالعممياتّالمعماريةّفيّالعصرّالحديث)يتكافرّفيياّىذاّالكصؼ،ّنظراّلتعقّ 

(بالمعنىSecuritéّبلمةّ)(ّأكّالسّ Soliditeدّمتانةّ)ّيّتيدّ يقتصرّاألمرّعمىّالعيكبّالتّ ّكيجبّأالّ 
ّالتّ الضيّ  ّكتمؾ ّ ّتمس ّؽ ّّكّي ّيمتدّ األاألساسات ّأف ّيجب ّبؿ ّالعمؿّالضّ ّسقؼ، ّلتكامؿ ّلمعيكبّنظرا ماف

يّبّالتّ مباشرةّ،ّكالعيّكّرّفيوّبطريقةّغيروّمفّشأنياّأفّتؤثّ أنّ ّدّالبناءّمباشرة،ّإالّ المعمارم،ّكّإفّلـّتيدّ 
ّتّ  ّفي ّّكتظير ّالمياه ّفإفّ 2رؼ)الصّ كصيبلت ّكؿّ الضّ ّ(.لذلؾ ّيشمؿ ّال ّالعشرم ّالتّ ّماف ّاألضرار يّأنكاع

ّالمقام ّالمنشآت ّك ّالمباني ّّةتصيب ّنطاقو ّيقتصر ّالمادّ -بؿ ّلصريح ّكفقا 554ّّة ّالمقابمةّ-ؽ.ـ.ج ،
.ّ(3عمىّاألضرارّالخطيرةّفقط)ّ–قميدمّفيّفرنساّرىاّالفقوّالتّ ؼ،ّكماّيفسّ ؽ.ـ.2270ّك1792ّّتيفّلممادّ 
فيّّ" ي أو الجزئيم الكمّ التيدّ باإلضافةّإلىّ"ّّؽ.ـ.ج،ّتمتدّ 554ّةّررّحسبّمقتضياتّالمادّ خطكرةّالضّ ّك

ّـّبالفعؿ.لكّلـّيقعّالتيدّ "ّّكتيديد متانة البناء و سبلمتوابتةّإلىّ"ّالمنشآتّالثّ المبانيّّك

ّ

ّ
                                                                                                                                                                                             

ّلمقكاعدّالعامةّفيّضمافّالعيبغيرّأنّ   - ّكفقاّوّالّيشترطّإلعماؿّالضّ فإنّ ّ،وّكخبلفا مافّالعشرمّأفّيككفّالعيبّقديما
مافّالضّ ّالعمؿّكقبكلوّلممبنىّأكّالمنشأة.ّفيمتدّ ّأمّمكجكداّقبؿّاستبلـّربّ ّالخفية،مةّألحكاـّالعيكبّةّالمنظّ لمقكاعدّالعامّ 

ّ. عميياّالقانكفّيّنص ّمافّالتّ ةّالضّ طالماّكافّذلؾّخبلؿّمدّ ّ،سميـّأيضالتّ يّتطرأّبعدّاإلىّالعيكبّالتّ 
-Hamonic (Léon, Op-cit,p124. 

ّبالخبرةّ،ّطالماّأفّ ّاالستعانةمّيمكنوّتقديرّطبيعةّالعيبّيرجعّلقضاءّالمكضكعّ،ّالذّ ّلذلؾّيرلّجانبّمفّالفقو،ّأفّ ّ-1
ّ.116ابؽ،ّصمنصكر،ّالمرجعّالسّ يةّمحضة.ّمحمدّحسيفّلةّفنّ أؽّبمساألمرّيتعمّ 

قاتّفيّلّالىّظيكرّتشقّ اّأدّ حةّممّ عدـّمراعاةّاألصكؿّالفنيةّفيّتنفيذّأعماؿّالخرسانةّالمسمّ كّمفّبيفّىذهّالعيكب،ّّ-2
ّ.116ابؽ،ّصاألساسات.ّمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالسّ 

3 -ّ Hamonic (Léon(, Op-cit,p125. 
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 خفاء العيب: -2ب

ّفيّالعيب،ّحتّ ّمفّتكافرّشرطّآخرّإذّالبدّ  مافّطاؽّالمكضكعيّألحكاـّالضّ ىّيدخؿّضمفّالنّ كّالـز
ّكّبالرّ العشرمّكّيتعمّ  ّبشرطّالخفاء. ّالشّ ؽّاألمرّىنا ّثبكتّىذا رطّفيّالقانكنيفّالجزائرمّكّغـّمفّعدـ

كّأفّّ،ّالّبدّ مافّالعشرممّيدخؿّفيّتطبيؽّأحكاـّالضّ ررّالذّ الضّ ّقميدمّأجمعّبأفّ الفقوّالتّ ّأفّ ّالفرنسيّإالّ 
العمؿّّاّعفّربّ كّأفّيككفّىذاّالعيبّخفيّ ّ،ابتيككفّراجعاّفيّأصموّإلىّعيبّفيّالبناءّأكّالمنشأّالثّ 

ابت اآلخر، خمل يصيب البناء أو المنشأ الثّ  :" كلّ المقصكدّّبالعيبّالخفيّك.(1يائيّلمعمؿ)ـّالنّ كقتّالتسمّ 
 يائي لمعمل".م النّ العمل كشفو وقت التسمّ  تطاعة ربّ ميمة، و لم يكن في استقتضي فطرتو السّ 

تقديرّخفاءّالعيبّمفّظيكره،ّىيّمسألةّكاقعّترجعّلمسمطةّالتقديريةّلقاضيّالمكضكع،ّفيّضكءّّك
بالمعيارّالمكضكعيّفيّّ-ةّكعامةخاصّ -كقدّأخذتّأحكاـّالقضاءّالفرنسيّّظركؼّكؿّحالةّعمىّحدل.

دّفيّاستعماؿّالمصطمحّياّلـّتتكحّ ،ّغيرّأنّ سبةّلربّالعمؿبالنّ ّّدالمشيّ ّلبناءتقديرىاّلمدلّخفاءّالعيبّفيّا
ّّ.اؿّعمىّىذاّالمعنىالدّ 

لفظّّارمّ)أكّالجاىؿّ(ّبأصكؿّالفف،ّكأخرلّتستعمؿدّ (ّالغيرّالUnprofaneّ)تستعمؿّلفظّّّفتارة
ّ ّمصطمح ّأك (Un non technicien) ّّفن ّالغير ّالعمؿ ّأمّرب ّاستعممتّ، ّكما -non)ّّمصطمػحػي،
spécialisteّ) ّمّكافّالذّ مافّالعشرمّيسقطّعفّالعيبّالضّ ّيستخمصّمفّذلؾّأفّ ّكص.ّأمّغيرّالمتخص
ّ(.2نو)جؿّالعادمّأفّيتبيّ وّكافّبإمكافّالرّ لكّلـّيكفّقدّاكتشفوّفعبلّ،ّماداـّأنّ العمؿّكشفوّّكّبإمكافّربّ 

 سميم أو بعده:شرط وجود العيب قبل التّ -3ب

ّالتّ مافّالمعمارمّالعيكبّالتّ حيثّيشمؿّالضّ  ّقبؿ ّتمؾّالتّ يّتكجد ّك ّلمبناء، ّالتّ ّأيّتطّرسميـ سميـّبعد
ّالضّ خبلؿّمدّ  ّبشرطّة ّفّيككفّالعيأماف، ّذاتو)الصّ إبّراجعا ّالمستعممة(لىّالبناء ّأكّالمكاد كّليسّّ،نعة

افّالعيبّعمىّاألقؿّإذاّكّمافّالّيككفّإالّ بأفّالضّ ّ-أففيّىذاّالشّ -لسببّأجنبي.ّكتقضيّالقكاعدّالعامة
العمؿ.ّّموّربّ اليّيتحمّ كّبالتّ ّ.مافّفيوسميـ،ّفبلّيكجبّالضّ ارئّبعدّالتّ اّالعيبّالطّ أمّ ّ،سميـمكجكداّقبؿّالتّ 

ّفيّالضّ أمّ  ّالمعمارمّّمافا ّالضّ ، ؼّأكّتفاقمتّأثارهّكّىّلكّتكشّ ماف،ّحتّ فيكفيّكجكدّالعيبّخبلؿّفترة
ّ.(3)بدتّنتائجوّبعدّتمؾّالفترة

ّ

                                                            

ابؽ،ّالمرجعّالسّ 07ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلةّكّالككالةّكّالكديعةّكّالحراسة،جنيكرمّ،ّزاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ -1
ّ.113صّ

2-Hamonic (Léon(, Op-cit,p127. 
ّ.117ابؽ،ّصمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالسّ ّ-3
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 ب:م و/أو التعيّ رر أثر التيدّ حصول الضّ  شرط-3

ّالضّ  ّيشترط ّالتّ كما ّالمسؤكلية ّلقياـ ّرر ّفأقصيرية ّالعقدية، ّتحقّ ن ّإك ّيشترط ّالضّ و ّلقياـّؽ ّكذلؾ رر
ّيتكجّ  ّلذلؾ ّتبعا ّك ّالمقاكؿ. ّك ّالمعمارم ّالميندس ّبإطمسؤكلية ّالقياـ ّعمينا ّبوّّب ّالمقصكد ّحكؿ بللة

ّيمي:فّشركطوّتبعاّلماّابينكاعوّّكأكب

 رر:المقصود بالضّ -أ

صكصّالقانكنية،ّاألمرّررّفيّمختمؼّالنّ شريعيّلمضّ عريؼّالتّ صريحّبغيابّالتّ بّعميناّالتّ مبدئياّيتكجّ 
ّبو.ّّلىّمحاكلةّإيجادّتعريؼّخاص ّإمّدفعّبالفقوّالذّ 

ّعرّ  ّمف ّىناؾ ّبأنّ حيث ا من حقوقو أو مصمحة حقّ  خص، فيمّس ي يمحق بالشّ :"األذى الذّ وفو،
ّ(.1ق بجسده أو مالو أو معا")لو، فيما يتعمّ  مشروعة

ّـ  ّ.(2") نسان، أو بمصمحة مشروعة لومن حقوق اإل  " المساس بحقّ  و:تعريفوّبأنّ ّكماّقدّت

يّتتناكؿّالجانبّالماليّمفّتمؾّالحقكؽّالتّ ّنسافّيقصدّبياحقكؽّاإلّعريؼ،ّفإفّ انطبلقاّمفّىذاّالتّ ّكّ
فالضررّيكيؼّؿّسمطةّكّمزاياّأكّمنافعّيتمتعّبياّفيّحدكدّالقانكف.ّيخكّ ّحؽّ ّكيافّاإلنساف،ّكّكذاّكؿّ 

اّبطريقةّعينية،ّأكّعفّكّجبرهّإمّ ّّإصبلحوفّمعوّ(ناتجةّعفّخطأّمعيف،ّكّيتعيّ Un faitعمىّانوّكاقعة)ّ
ّ(.3رّذلؾ)عكيضّإذاّتعذّ طريؽّالتّ 

ّالضّ أمّ  ّفإنّ ا ّالبناء، ّمجاؿ ّفي ّيتميّ رر ّو ّككف ّبالجسامة ّعمكما ّالمادّ ز ّبمبالغاألضرار ّغالبا ّتقاـ ّية
(،ّكّذلؾLes Dégats corporelsّؽّاألمرّباألضرارّالجسمانية)الكفاةّإذاّتعمّ ّلىّحدّ إباىظة،ّكقدّيصؿّ

ّرر.ىكّأقصىّدرجاتّالضّ 

ّالضّ أمّ  ّالتّ ا ّفيّمجاؿّاإلنشاءاتّك ّكذلؾّليسّمستبعدا ّالمعنكمّفيك ّأفّ رر ّالّسيما ذلؾّقدّّشييد،
ّمعن ّيسببّأضرارا ّإلى ّتصؿ ّقد ّمختمفة، ّاألضرارّّأقصىكية ّتمؾ ّالسيما ّالخطكرة، ّك درجاتّالجسامة

ّ(.4ىاتّالجسدية)اتجةّعفّكفاةّشخصّقريبّأكّتمؾّالتشكّ النّ 

                                                            

ّ.120،ّصالمرجعّنفسّمحمدّحسيفّمنصكر،ّ-1
2 -Charbonneau(Cyrille),la responsabilité des assureurs de constructions, revue de droit 
immobilier, N°11,Dalloz, paris,2008 ,p541. 

ّمفّؽ.ـ.ج.164ّأنظرّالمادة-3
4 -ّ Charbonneau(Cyrille),op-cit ,p543. 
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 رر:أنواع الضّ -ب

ّ(:1ررّنكعاف)الضّ ّ،ّأفّ رّعميوّفقياّكقضاءامفّالمستقّ 

ّيتجسّ ف ّالضّ قد ّالمادّ د ّلمشّ مّفيّالمساسّبالذّ رر ّالمالية ّمة ّالجسديةأخصّالمضركر، ّفيّسبلمتو ّك
ّررّالجسماني(.عنوّبالضّ ّر)كىكّماّيعبّ 

 :المالي يرر المادّ الضّ -1ب

ّالضّ فأمّ  ّيتسبّ بالذّ ّمّيمس ّررّالذّ ا ّقد ّالمالية، ّأكّعقّ مة ّفيّأمكاؿّمنقكلة ّأكّبّفيّإلحاؽّخسارة ارية
لىّغيرّذلؾّّكّسنداتّأكّأكراؽّتجاريةأةّأكّأسيـّىّنقكدّأكّمستنداتّذاتّأىميّ حتّ  أكّسنداتّمديكنية،ّكا 
ّيصاممّ  ّقد ّالمقاكؿ، ّلذلؾّفيّمسؤكلية ّيمكفّتقكيموّماال.كّتطبيقا بّربّالعمؿّبأضرارّنتيجةّخطأه،ّا
ّكمّ ؿّفيّتيدّ يّتتمثّ التّ ّك ّكأفّتسبّ يّأكّجزئيّلمعقّ ـ ّ ّالمقدّ ار، ّفيّانييارّأكّتصدّ بّالمكاد عّمةّمفّطرفو

ّية.البنا

 الجسمانيالّضرر المادي -2ب

ّالضّ أمّ  ّيؤدّ خصّفيّجسدهّممّ حؽّبالشّ بلمةّالجسدية،ّفيقصدّبياّاألذلّالبلّ ررّالماسّبالسّ ا لىّإمّا
نشيءّعقدّالمقاكلةّيّطالماّأفّ ّكّررّىيّالكفاة.أقصىّدرجاتّىذاّالضّ كّدائمة،ّّكةّأعجزهّسكاءّبصكرةّمؤقتّ 

يّيةّالعيكبّالتّ الّيقتصرّفقطّعمىّتغطمافّالعشرمّالضّ ّفّ أالتزاماّبسبلمةّربّالعمؿ،ّكذلؾّعمىّأساسّ
نّ تقعّفيّالبناء،ّّك ّ(.2يّتحدثّبكاسطةّىذهّالعيكب)يّاألضرارّالتّ دّليغطّ ماّيمتّ ا 

 مان:شرط زمن الضّ -4

ّالتّ ّمافّإالّ الّيغطيّالضّ  ّالقانكنية،يّتحدثّخبلؿّالمدّ األضرار ّبعشرّتقدّ ّكّة ّاألخيرة ّسنكاترّىذه
يعتبرّّكؽ.ـ.ؼ.1792ّةّؽ.ـ.ج،ّالمقابمةّلممادّ 554ّةّعميياّفيّالمادّ ّسبةّلؤلضرارّالخطيرةّالمنصكصبالنّ 

طاؽّالقكاعدّوّسببّخركجوّعفّن،ّبؿّإنّ عناصرهّكأظيرّشركطوّمافّمفّأجؿّ نيّفيّىذاّالضّ مالعنصرّالزّ 

                                                                                                                                                                                             

ّالمشرّ = ّألـز ّكّكؿّ كّألجؿّذلؾ، ّالمقاكؿ، ّميفّفيّعمميّ المتدخّ ّعّالجزائرمّالميندسّالمعمارمّك باكتتابّتأميفّاتّالبناء،
الؼّـ،ّالسّ ؿّكّالمتمّ أمينات،ّكّالمعدّ ؽّبالتّ المتعمّ 07ّ-95مرّرقـمفّاأل175ّةإجبارمّعمىّمسؤكليتيـّالمدنيةّبمكجبّالمادّ 

ّباإلعبلـّكّتبصيرّبّعمىّشركةّالتّ كر.ّكّفيّىذهّالحالة،ّيتكجّ الذّ  ّبدكرىاّكماّينبغي،ّبحيثّعميياّأفّتمتـز أميفّأفّتقـك
ّ.صيحةتعرضتّلممسؤكليةّعمىّأساسّعدـّاإلعبلـّأكّعدـّتقديـّالنّ ّأميفّكّإالّ ـّلوّقسيمةّالتّ فّتسمّ أّفّلوّقبؿالمؤمّ 

ررّىكّمساسّبحؽّمفّحقكؽّاإلنسافّأكّبمصمحةّمشركعةّلو،ّكّقدّتككفّالضّ ّلىّالقكؿّبأفّ إشارةّوّسبقتّاإلذلؾّألنّ -1
ّ.670ابؽ،ّصحسيفّّيسف،ّالمسؤكليةّالمعمارية،ّالمرجعّالسّ زاؽّىذهّالمصمحةّماديةّأكّمعنكيةّأكّأدبية.ّد/عبدّالرّ 

ّ.213الس ابؽ،ّصّلمسؤكليةّالمعماريةّ،ّالمرجعزاؽّّحسيفّيسيف،ّاعبدّالرّ ّ-2
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يّتزخرّبياّالمجمكعاتّالتّ ّةستقبلّعفّباقيّالمسؤكلياتّالخاصّ ،ّليككفّبذاتوّنكعاّمالعامةّفيّالمسؤكلية
ّ.(1)دنيةّسكاءّفيّالجزائرّأكّفرنساالم

ةّ،ّىيّمدّ العشرّسنكاتّضحّأفّ مفّؽ.ـ.جّ،ّيتّ 554ّةّشريعّالجزائرمّكّمفّخبلؿّالمادّ جكعّالتّ بالرّ ّك
ّّك ّاألعماؿ، ّتنفيذ ّكحسف ّكسبلمتو، ّالبناء ّلمتانة ّمدّ اختبار ّآخر ّبمعنى ّضماف  Un délai de)ة

garantiّمدّ بيذ(ّك ّتعتبر ّاألخير ّالكصؼ ّّكا ّسقكط ّمدّ ة ّتقاليست ّّكة ّعميوّدـ، ّيترتب ّاألخير ّالقكؿ ىذا
الفػػػةّسّ المافّضّ ةّالفمدّ ّ.(2قادـ،ّمفّكقؼّأكّانقطاعّ)ةّلماّيخضعّلوّالتّ ركرةّعدـّإخضاعّىذهّالمدّ بالضّ 
اّ،ّسكاءّكافّىذاّالمانعّماديّ عوّعمىّربّالعمؿّأفّيطالبّبحقكقورّملكّكجدّمانعّيتعذّ كرّالّتكقؼّّّكالذّ 
أكّمحككماّعميوّّ،ّأكّغائباالعمؿّعديـّاألىميةّكلكّكافّربّ ّ،مافةّالضّ (.ّكذلؾّالّتكقؼّمدّ 4(أكّأدبيا)3)

شريعّالجزائرمّيعرؼّالتّ ّدد،ّإلىّأفّ تجدرّاإلشارةّفيّىذاّالصّ لوّنائبّيمثموّقانكنا.ّّكّجنائيةّكليسبعقكبةّ
ّالمادّ ةّأخرلّلمتّ مدّ  مان المذكورة أعبله دعاوى الضّ :"تتقادم مفّؽ.ـ.ج،ّبقكليا557ّةّقادـ،ّنصتّعمييا

 م أو اكتشاف العيب ".، ثبلث سنوات من وقت حصول التيدّ بانقضاء

 مان:ة الضّ م أو العيوب خبلل مدّ حصول التيدّ -5

ّ الّيكؼّلقياـّالمسؤكليةّالعشريةّبأفّيمحؽّبالبنايةّضررّعمىّدرجةّمفّالخطكرةّ،ّبؿّالّبدّأفّتحتـر
يّاألضرارّالتّ ّعكيض.ّإذّالّتغطيّالمسؤكليةّإالّ المسؤكليةّأكّلرفعّدعكلّالتّ آجاؿّمعينةّسكاءّلقياـّىذهّ

ّيّىيّبحسبّاألصؿّعشرّسنكات.مافّكالتّ ةّالقانكنيةّلمضّ تحدثّخبلؿّالمدّ 

ّالشّ  ّىذا ّالذّ كبمقتضى ّرط ّالمادّ ّتضم نتوم ّأفّ ؽ.ـ.ج554ّة ّالمسّ، ّالخاصّ ّؤىذه ّ)الضّ كلية مافّة
العمؿّلياّبصفةّّكقبؿّاستبلـّربّ ّ،فترةّتنفيذّاألعماؿّفيّالمبنىّأكّالمنشأةالعشرم(ّالّيمكفّإثارتياّخبلؿّ

لمعرفةّماّّ،ىّيمكفّحسابياةّالقانكنيةّحتّ مفّتحديدّتاريخّبدأّسريافّالمدّ ّنيائية.ّكمفّىذاّالمنطمؽّالّبدّ 

5دةّحصرا)ةّالمحدّ ارّكّالخمؿّقدّظيرّخبلؿّالمدّ إذاّكافّالعيبّالضّ 
ّـ  نكاتّالعشرّمفّتبدأّمدةّالسّ ّ(.كمفّث

ـّالعمؿّرغـّدعكتوّلذلؾّبإنذارّرسميّمفّالعمؿّعفّتسمّ ّوّإذاّامتنعّربّ غيرّأنّ ّ.ـّالعمؿّنيائياكقتّتسمّ 
كمعنىّ.،ـّالعمؿةّمفّتاريخّاإلنذارّالمكجوّلوّبتسمّ فيصبحّبدأّالمدّ ّ،قبؿّالمعمارمّمفّدكفّسببّمشركع

                                                            

مدنيّمصرم،ّالمطابقةّألحكاـ651ّّةّمافّالمنصكصّعميياّفيّالمادّ ةّالضّ ىكّماّاستقرّعميوّالقضاءّالمصرمّبشأفّمدّ -1
ابؽّ،ّالمرجعّالسّ 07ّنيكرمّ،العقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجزاؽّالسّ أحمدّعبدّالرّ ،ّفيّىذاّالمعنىؽ.ـ.ج.ّأنظر554ّّةّالمادّ 
ّ.123صّ

ّمفّؽ.ـ.ج.320ّالى316ّّأنظرّبخصكصّحاالتّقطعّالتقادـ،ّالمكادّمف-2
لقضائيةّلممطالبةّخذّاإلجراءاتّاالعمؿّأفّيتّ ّبّعميياّانقطاعّالمكاصبلتّ،ّفاستحاؿّعمىّربّ كقياـّحربّأكّثكرةّ،ّترتّ ّ-3

ّ.123ابؽّ،ّصّالمرجعّالسّ ،ّالمجم دّاألك ؿ،07شرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجنيكرمّ،ّبحقو.ّالسّ 
ّ.123،ّصالمرجعّنفسو،07،جنيكرمكحالةّكجكدّقرابةّأكّمصاىرةّأكّحكاشيّبيفّالطرفيف.ّالسّ -4
ّ.163ابؽّ،ّصّالمرجعّالسّ –ديفّلممشيّ مافّالعشرمّبفّعبدّالقادرّزىرة،ّنطاؽّالضّ ّ-5
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اّعمىّأساسّإمّ ّ-أكّالميندسّ-شييدّقدّيسأؿّعنياّالمقاكؿثناءّفترةّالتّ يّتحدثّلمبناءّأاألضرارّالتّ ّفّ أذلؾّ

ّالتّ  مّ الخطأ ّكا  ّالعامة، ّلمقكاعد ّطبقا ّّكقصيرم ّلآلالت ّأك ّلمبناء ّحارسا ّبكصفة ّفيّا ّالمستعممة األدكات
ّالجزائرمّمفّخبلؿ1)البناء ّالمادّ ّ(،كىكّالحكـّالمعتمدّمفّطرؼّمشر عنا كسكاءّكافّؽ.ـ.ج.ّمف558ّّة

ّكالزّ  ّكالجيراف ّالبناء ّعممية ّعف ّأجنبيا ّاألضرار ّكالمارّ المصابّبتمؾ ّكالمالؾّةكار ّبالعممية ّصمة ّلو ّأـ ،

عّالمشرّ ّشارةّإلىّأفّ .ّكتجدرّاإلؽّبالعبلقةّفيماّبينيـكذلؾّفيماّيتعمّ ّ،شييدّأنفسيـكالمستأجرّأكّالقائميفّبالتّ 
ةّاّلتسميـّالعمؿ،ّبؿّنجدهّلم َحّتسميـّالعمؿّفيّالمادّ ددّ جعّالمصرمّتعريفاّملـّيعطّأسكةّبالمشرّ ّالجزائرم،

ّمفّؽ.ـ.ج.554/02ّ
ّ ّالتّ كمنو ّاإل-سميـيعتبر ّسبقت ّكما ّكالمقاكؿّ-ليوإشارة ّالمعمارم ّالميندس ّعاتؽ ّعمى ّيقع ّ،التزاما

يّركؼّكالكقائعّالتّ العمؿ.ّكيدخؿّفيّسمطةّقاضيّالمكضكعّتقديرّالظّ ّـّالتزاماّيقعّعمىّعاتؽّربّ كالتسمّ 
فيّبدكفّـّالعمؿّبشكؿّتعسّ العمؿّعفّتسمّ ّسميـّكمدلّداللتياّعمىّحدكثوّككقتو.ّفإفّامتنعّربّ فيياّالتّ ّتّـ 

ّمشركع ّكأصرّ ّ،سبب ّيستجب ّلـ ّفإف ّرسمي، ّبإنذار ّذلؾ ّعمى ّدعكتو ّالمقاكؿ ّلمميندسّأك عمىّّجاز
مافّةّالضّ اليّتبدأّمدّ ،ّكبالتّ ؽ.ـ.ج558ّةّـّإليوّكفقاّلماّأنيتّإليوّالمادّ العمؿّقدّسمّ ّاعتبرّأفّ ّ،متناعاال

ّالسرياف ّ،في ّّتنصّإذ ّالماد ة ّيمي:ىذه ّما  ف ربّ المقاول العمل ويضعو تحت تصرّ  "عندما يتمّ عمى
مكن بحسب ما ىو جار في مو في أقرب وقت موجب عمى ىذا األخير أن يبادر إلى تسمّ ،العمل

اعتبر أن العمل  رغم دعوتو إلى ذلك بإنذار رسمي م. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسمّ المعامبلت
 .(2)م إليو"قد سمّ 

ـّةّعشرّسنكاتّتحتسبّمفّكقتّتسمّ ـّأكّانكشاؼّعيبّالبناءّخبلؿّمدّ كماّيجبّأفّيحدثّالتيدّ ّ
رّعيبّيؤثّ ّهّمفّأمّ ةّىيّمدةّاختبارّلمتانةّالبناءّكسبلمتوّكخمكّ كليةّالعشرية،ّكىذهّالمدّ ّؤالعمؿّإلثارةّالمس

اليّفبلّتخضعّلماّيخضعّلوّةّتقادـ،ّكبالتّ موّكليستّمدّ يّقدّالّتظيرّعندّتسمّ ،ّالتّ تانتوّأكّصبلبتومفيّ

جكعّعمىّالميندسّأكّالمقاكؿّماّلـّيكفّالعمؿّالرّ ّنقضائياّيمنعّعمىّربّ افبّقادـّمفّكقؼّأكّانقطاع.التّ 
جكعّفيجكزّلوّحينئذّالرّ منيماّإلخفاءّعيكبّالبناء.ّّأكّاحتياؿّارتكبوّأمّ ّقبكلوّلمعمؿّباطبلّبسببّغش ّ

ّتمؾّالمدّ مافّالعشرمّحتّ بالضّ  ّانقضاء ّالضّ ىّبعد ّكالّينقضيّىذا ّايّمدّ بمضّ ّمافّإالّ ة، ّالطكيؿّلتّ ة قادـ

رةّقانكناّلتقادـّااللتزاـ،ّكالت يّتضم نياّمشر عناّالجزائرمّمفّخبلؿّنصّّ،ّكىيّالمد ةسنة15ّرةّبػّالمقدّ  المقر 
:308ّلماد ة"ا ّعمىّماّيمي  ( سنة فيما 15بانقضاء خمسة عشر) لتزاماال "يتقادم مفّؽ.ـ.ج،ّكالت يّتنص 

 ".اآلتيةعدا الحاالت الّتي ورد نص خاص في القانون و فيما عدا االستثناءات 

ّ
                                                            

ؿ،المرجعّالس ابؽّ،ّص07ّالس نيكرمّ،ّشرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّّ-1 ّ.125،ّالمجم دّاألك 
مافّالعشرمّلممشي ديفّّّ-2 ّ.163صّّالس ابؽ،المرجعّ–بفّعبدّالقادرّزىرة،ّنطاؽّالض 
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 مان المعماري:قواعد الضّ  -انيالفرع الثّ 

ّالضّ ّك ّبقكاعد ّنقصد ّالقانكنية ّطبيعتو ّالمعمارم، ّأنّ ّعمى-ماف ّقرّ اعتبار ّقانكنية ّمسؤكلية رىاّيا
إلىّأسبابّّمداه،ّثّـ عكيضّّكؿّفيّالتّ مّيتمثّ كالذّ ّمافّالمعمارمكذلؾّجزاءّالضّ ،ّّك-(القانكف)التزاـّقانكني

ّمافّالمعمارمّكّذلؾّتبعاّلماّيمي:انقضاءّالضّ 

 مان المعماري:بيعة القانونية لمضّ الطّ  -الأوّ 

رّمسؤكليةّشييدّكّالبناء،ّبؿّقرّ فيّالمسؤكليةّالمدنيةّفيّمجاؿّالتّ ّعّبالقكاعدّالعامةلـّيكتؼّالمشرّ 

ؽّبةّعمىّعيكبّالبناء،ّكتعمّ المناسبّلخطكرةّأضرارّالمترتّ دّّكصؼّبالتشدّ ة،ّتتّ استثنائيةّذاتّطبيعةّخاصّ 
زّيتميّ مافّالمعمارمّالضّ ّالمقصكدّمفّذلؾ،ّأفّ ّكّ-مةكماّكردّفيّالمقدّ -ابتةالثّ ّالمنشاتكّسبلمةّالمبانيّ

ّ(.1ةّالقانكف)مفّجية،ّإضافةّإلىّقياموّعمىّالمسؤكليةّمفترضةّبقكّ ّاآلمرةبيعةّبالطّ 

 مان المعماري:مرة لمضّ بيعة اآلالطّ -1

ّالجزائرم–يفعالمشرّ ّأغمبّحرص ّالمشر ع ّبينيـ ّالنّ -كمف ّالطّ عمى ّعمى ّاآلص ّلمضّ بيعة مافّمرة
فيّّمنو.ّإذّنص ّّعفاءّمنوّأكّالحدّ فاؽّعمىّاإلتّ بطبلفّاإلّظاـّالعاـ،ّكذلؾّمفّخبلؿقةّبالنّ المعمارمّكّتعمّ 

 المقاولشرط يقصد بو إعفاء الميندس المعماري و  :"يكون باطبل كلّ مفّؽ.ـ.جّعمىّماّيمي556ّةالمادّ 
مافّالمعمارم،ّتبدكّأىميتوّإذاّنظرناّمرةّلمضّ بيعةّاآلعمىّالطّ ّالنص ّّفإفّ ّلذلؾّ".منو مان أو الحدّ من الضّ 

عّبأحكاـّأفردىاّالمشرّ ّاليّمسؤكليةّعقديةّمفّنكعّخاص ّمفّخبلؿّارتباطوّبعقدّالمقاكلةّكّاعتبارهّبالتّ إليوّ

ّدة.مشدّ 

 مان المعماري:عدم جواز اإلعفاء من الضّ  - أ

ماف،ّماّلـّيكفّقدّانكشؼّمفّالضّ ّ-كّالميندس-شرطّفيّالعقدّيقضيّبإعفاءّالمقاكؿّكؿّ ّمعناهّأفّ ّك
ّالضّ التّ كقتّإبراموّمفّالعيكبّ يككفّعديـّاألثرّكماّالّيمكفّبو،ّّكّيعتدّ الّبلّّكماف،ّيككفّباطيّيشمميا

مافّعفّحقوّقبؿّتحقؽّسببّالضّ ماّّكالعمؿّمقدّ ّذّالّيجكزّنزكؿّربّ إؾّكاالحتجاجّبو.ّمنيماّالتمسّ ّمّ أل

ّ(.2جكعّبو)فيّالرّ 

                                                            

ّ.164صّالس ابؽ،المرجعّبفّعبدّالقادرّزىرة،ّّ-1

دّالرزاؽّبأحمدّعّ.ّأنظرّأيضا،179ّابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّالن ظاـّالقانكنيّلممبانيّكّاإلنشاءات،ّمحمدّحسيفّمنصكر،-2
ّ.107ابؽ،ّصالمرجعّالسّ ّ،07جنيكرم،السّ 
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 مان المعماري:عدم جواز الحد من الضّ  - ب

يّيككفّالغرضّفاقاتّالتّ اإلتّ ّماف،ّكؿّ فاقاتّالمعفيةّمفّالضّ البطبلفّليشمؿّباإلضافةّإلىّاإلتّ ّيمتدّ 

ّباطبلّكّعديـّاألثرّكؿّ ّيعدّ ّكّعمىّىذاّاألساسّماف.ضييؽّمفّنطاؽّالضّ أكّالتّ ّخفيؼّأكّالحدّ منياّالتّ 
فّمفّمقتصراّعمىّنكعّمعيّ ّقميصّمنوّأكّجعمومافّأكّالتّ ةّالضّ نوّإنقاصّمدّ أتفاؽّيككفّمفّشاكّأشرطّ

عكيضّالمستحؽّفيّحالةّمفّقيمةّالتّ ّنوّأفّيحدّ أمّمفّشفاؽّالذّ اتّ ّاألعماؿّدكفّأخرل،ّكّكذلؾّيبطؿّكؿّ 

ّـ.ّظيكرّالعيبّأكّحدكثّتيدّ 

مّخرّأكّالذّ دكفّاآلّ-ميندسّ-افّعمىّالمقاكؿّكمرّالضّ مّيقصّ فاؽّالذّ إضافةّإلىّذلؾّيبطؿّاإلتّ 

ىّينشأّةّالقانكف(حتّ الخطأّمفترضّبقكّ ّمنيما)ألفّ ّلكؿّ ّأبّإثباتّالخطمّيتطمّ بينيما،ّأكّالذّ ضامفّيستبعدّالتّ 
 .ضمانيما

 مان المعماري.جواز تشديد الضّ -د

ّـ ّ.حكاموأعّفيّتقكيةّيرجعّإلىّأىميتوّكّرغبةّالمشرّ ّ،ظاـّالعاـمافّالعاـّبالنّ ؽّالضّ تعمّ ّإفّ  الّّكّمفّث
ّعمىّتشديدّأحكامو،ّفكؿّ ّاؽفاالتليسّىناؾّماّيمنعّمفّّلذلؾعمىّاإلعفاءّمنوّأكّمخالفتو.ّّاؽفاالتيجكزّ

ّربّ  ّبمقتضاه ّيحصؿ ّيككفّّاتفاؽ ّالمقاكؿ ّمسؤكلية ّزيادة ّشأنيا ّمف ّشركط ّأك ّضمانات ّعمى العمؿ
ّالمحدّ كثرّمفّالمدّ مافّألعمىّزيادةّالضّ ّاؽفاالتمفّأمثمةّذلؾ،ّّكّصحيحا. كّأدةّقانكنا)عشرّسنكات(ّة
أكّأفّيشمؿّةّالقاىرة،ّكّالقكّ أـّالناتجّعفّالحادثّالمفاجئّكّالمقاكؿّتبعةّالتيدّ أؿّالميندسّفّيتحمّ أعمىّ

ّ.(1)اىرةّكذلؾمافّالعيكبّالظّ الضّ 

 ة القانون:مان المعماري عمى المسؤولية المفترضة بقوّ قيام الضّ  -2

ّّ-الميندسّالمعمارمّك-المقاكؿعقدّالمقاكلةّينشأّعمىّعاتؽّّفإفّ ّ،تأسيساّعمىّماّسبؽّدراستو إلتـز

االلتزاـّؿّعفّكىكّالتزاـّمستقّ ماف،ضّلياّخبلؿّفترةّالضّ يّقدّيتعرّ بضمافّسبلمةّالبناءّمفّالمخاطرّالتّ 
554ّّةعّالجزائرمّفيّالمادّ رىاّالمشرّ يّقرّ التّ مافّالعشرمّدعكلّالضّ ّ.ّكيبدكّأفّ (2)بإقامةّأكّتشييدّالبناء

ّعمىّمسّقبؿّربّ ّ-كّالميندسّالمعمارمّ-ؽ.ـ.جّعمىّعاتؽّالمقاكؿّ كليةّعقديةّأكجدىاّّؤالعمؿ،ّتقـك
ّمقاكلةّعمىّالبناءّكتدخّ ّالقانكفّلكؿّ  ّالعتباراتّتتعمّ عقد ّآمرة ّبأحكاـ ّالعامةؿّفيّتنظيميا ّ،ؽّبالمصمحة

                                                            

العقكدّ،ّشرحّالقانكفّالمدني،ّنيكرمأنظرّأيضا،ّعبدّالرزاؽّأحمدّالسّ ّ.180السابؽّصمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّ-1
ّ.108ابؽّصالمرجعّالسّ ،07الكاردةّعمىّالعمؿ،ج

ّ.181محمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-2
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ؽ.ـ.ـ.ّكلـّيعدّغريباّفيّأحكاؿ651ّّالمادةّّؽ.ـ.ؼ،ّكنص 1792ّّةّيّيقابمياّنصّالمادّ ةّالتّ كىيّالمادّ 

ّأفّ  ّمتعمّ ؿّالمشرّ يتدخّ ّكثيرة ّآمرة ّبالنّ عّفيّالمجاؿّالعقدمّبقكاعد ّقة ّفيّذلؾّبجممةّمفّظاـ ّمدفكعا العاـ
ّّ،السياسيةّكالفن يةكّّقتصاديةكاالّاالجتماعيةّاالعتبارات مستيدفاّمفّّّجتماعياالضامفّالتّ ّىأساساّعمتقـك

ّالضّ ةّجديرةّبالحمايةّكالرّ ةّأكّخاصّ عامّ كراءىاّمصمحةّ لمفترضةّمافّالمعمارمّعمىّالمسؤكليةّاعاية.كيقـك

ّؿّفيّقرينةّذاتّثبلثةّأكجو:ىذهّالمسؤكليةّالمفترضةّتتمثّ ةّالقانكف.ّّككمؤسسةّبقكّ 

ّيتمثّ  ّاألكّ حيث ّالكجو ّأفّ ؿ ّفي ّالتيدّ ّؿ ّالتعيّ أـ ّإك ّالصّ بّراجع ّعيبّفي ّّكلى ّأفّ الثّ نعة، عيبّّاني
ّ(.1منيما)ّالعيبّراجعّإلىّكؿّ ّالثّأفّ الثّ ،ّّك-الميندس-المقاكؿّأكّّأنعةّراجعّإلىّخطالصّ 

ّالّيمكفّدفعياّإالّ كّّ،العكسّإثباتؿّيّالّتقببلفّقرينةّالمسؤكليةّالمفترضةّالتّ انيّيمثّ الثّ ؿّّككّ الكجوّاألّك

ماّبينيما،ّفيقبؿّإثباتّالعكسّقرينةّالمساىمةّفيؿّفيّمّيتمثّ الذّ الثّّكاّالكجوّالثّ مّ جنبي.ّأببّاألبإثباتّالسّ 
يّظيرّفيياّؽّنشاطوّباألعماؿّالتّ عىّعميو،ّعدـّتعمّ القرينةّتسقطّإذاّماّأثبتّالمقاكؿّالمدّ ّمفادّذلؾّأفّ ّك

ّالصّ ّكّالعيب. ّىذا ّالمشرّ في ّكاف ّدد، ّحاجة ّفي ّالفرنسي ّالنّ إع ّالمسؤكليةّلى ّىذه ّمثؿ ّعمى صّحديثا

ّتردّ  ّبسبب ّالمفترضة ّّكبخصكصّذلؾّالقضاءد ّالرّ ، ّالفقو ّالنّ انقساـ ّتفرقة ّإلى ّفيّصكصّالسّ اجع ابقة
ّأك ّالمقاكؿ ّمسؤكلية ّبيف ّالمقدّ ّ-سالميند-المعاممة ّاألجر ّحالة ّّكفي ّجزافا ّالمقدّ ر ّأساسّاألجر ّعمى ر

ّ(.2الكحدة)

ّالمشّ مّ أ ّا ّبحاجة ّيكف ّفمـ ّالمصرم ّاإلذلّلىإرع ّانعقد ّفقد ّؾ. ّعمى ّكالقضاء ّالفقو ّفي ّأمبدجماع

ّالعامّ  ّلمقكاعد ّتطبيقا ّالمفترضة )المسؤكلية ّاتتجمّ ّكّ.(3ة ّخصكصية ّى ّالمفترضة ّللمسؤكلية –ممقاكؿ
ّالتّ المتعمّ ّفيّالشؽّ ّ-الميندسّك ّؽّبالقرينة ّىذه ّعمييا ّّكيّتقـك ّالمساىمة(. ّالقرينةّالمسؤكلية)أمّقرينة ىذه

ّ-لمعمارمالميندسّا–المقاكؿّكّضامفّبيفّمفّؽ.ـ.ج،ّعمىّالتّ 554ّةعّفيّالمادّ تستشؼّمفّنصّالمشرّ 
ّالت سميـّةّعشرّسنكاتسميماّلمدّ فيّضمافّالبناءّمتيناّّك  .كاممةّاعتباراّمفّيـك

 

ّ
                                                            

ّ.123ابؽ،ّصّالمرجعّالسّ ّ،07شرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّنيكرم،حمدّالسّ أزاؽّعبدّالرّ ّ-1
2 - A, )Gaston(, la responsabilité des constructeurs,op-cit,p105. 

ىكّالتزاـّبتحقيؽّىيّّؽ.ـ.ـمف651ّّة:"ّالتزاـّالميندسّالمعمارمّكّالمقاكؿّبالمادّ قضّالمصريةّبأفّ دّمحكمةّالنّ إذّتؤكّ -3
ّلمدّ ّكّدانوّسميمامّيشيّ بقاءّالبناءّالذّ  ّبمجرّ ّةّعشرّسنكاتّبعدّتسميمو،ّكّأفّ متينا ّااللتزاـّيقـك عدـّدّإثباتّاإلخبلؿّبيذا

ابؽ،ّالمرجعّالسّ ّالن ظاـّالقانكنيّلممبانيّكّاإلنشاءاتمحمدّحسيفّمنصكر،ّخطاّما.تيجة،ّدكفّحاجةّإلثباتّؽّتمؾّالنّ تحقّ 
ّ.173ص
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 :جزاء الضمان المعماري -ثانيا

ضامفّالتّ ّذّأفّ إالمسؤكلية،ّفيّمافّكليسيككفّفيّالضّ ّ-الميندسّالمعمارم–تضامفّالمقاكؿّكّّإفّ ّ

ّنةؽّبتكافرّشركطّمعيّ يتعمّ ّيذاّاألخير.ّذلؾّأنّ المسؤكليةضامفّفيّمافّأقكلّمفّالتّ فيّالضّ  ،ّفيكّالّيقـك
ّـ ّإال ّإذاّكافّكؿّ  ّضرراّ،ّكمفّث ّكحدهّالضّ ّكاحدّمفّالمسؤكليفّقدّارتكبّخطأّسبَّب  ّررّكاشتراؾّكؿّ يمـز

ّالمنطمؽّيجكزّلربّ 1المسؤكليفّفيّإحداثو) ّبكامؿّمّ(.كمفّىذا ّاألكثرّمبلءة ّأحدىما بمغّالعمؿّمطالبة

ّتنفيالتّ  ّالنّ عكيضّعند ّالحكـ ّبالتّ ذ ّالقاضي ّالمكّ عكيضيائي ّيرجع ّأف ّعمى ّعمىّ، ّنصيبو ّيتجاكز ّبما في

ّقصيرية.ّاآلخرّسكاءّعمىّأساسّالحمكؿّأكّعمىّأساسّقكاعدّالمسؤكليةّالتّ 

مافّضّ لصاحبّالحؽّفيّىذاّالّةّالقانكنيةّالمطمكبة،ّفإفّ مافّالعشرمّفيّالمدّ ؽّالضّ اليّفإذاّتحقّ كبالتّ 

تبعاّلذلؾ،ّعكيض.ّّكفيذّالعينيّأكّبطريؽّالتّ ناّبالتّ مافّلممطالبةّإمّ دعكلّالضّ فيّرفعّّأم)ربّالعمؿ(،ّالحؽّ 

ّالضّ ّيستخمصّأفّ  ّبجزاء ّالمعمارمالمقصكد ّربّ ّماف ّمطالبة ّأكّىك ّلممقاكؿ نفيذّبالتّ ّ-سالميند-العمؿ

ّ:(2)مايمييمكنناّمعالجةّىذاّالعنصرّمفّخبلؿّّكماف.ّالتزاميماّبالضّ 

ّمان:بالضّ  االلتزامكيفية تنفيذ -1

"يجبر المدين و:مفّؽ.ـ.ج،ّبأنّ 164ّةّالمادّ ّطبقاّلنص ّّ-كفقاّلمت شريعّالجزائرم-تقضيّالقكاعدّالعامة
.ّكماّيستنبطّمفّىذهّعمى تنفيذ التزامو عينا، متى كان ذلك ممكنا" 181-180ادتينبعد إعذاره طبقا لممّ 

164ّعّالجزائرمّبمكجبّالمكادّمفوّالمشرّ مّنظمّ نفيذّالعيني،ّكالذّ تنفيذّااللتزاـّىكّالتّ صؿّفيّاألّة،ّأفّ المادّ 
ّ.ّفّؽ.ـ.جم175ّلىّإ

مفّؽ.ـ.ج،ّعمىّما176ّّةالمادّ ّتنص ّّإذ،ّعكيضنفيذّبطريؽّالتّ وّالتّ محمّ ّوّيحؿّ رّذلؾّفإنّ اّإذاّتعذّ أمّ 
اجم عن عدم تنفيذ رر النّ عينا، حكم عميو بتعويض الضّ  االلتزامذ إذا استحال عمى المدين أن ينفّ يمي:"ّ

ر نفيذ نشأت عن سبب ال يد لو فيو، و يكون الحكم كذلك إذا تأخّ استحالة التّ  التزامو، ما لم يثبت أنّ 

                                                            

ّالشّ -1 ّىذا ّالعميافي ّالمحكمة ّقضت ّّبالجزائرّأف ّيضمانافّّ"بأفّ 23/01/1991ّبتاريخ ّكالمقاكؿ ّالمعمارم الميندس
ّبالتّ  ّيحدثّخبلؿّعشرة ّكمّ سنكاتّمفّتيدّ ضامفّما ّشيّ ـ ّ...".يّأكّجزئيّفيما ّمفّبناء قرارّصادرّعفّالمحكمةّّ-ّداه

كما130ّّ،ّص1992ّلسنة04ّّّعّ–ةّالقضائيةّ،ّالمجمّ 64748تحتّرقـ23/01/1991ّّالغرفةّالمدنيةّبتاريخّ-العميا
ّبعدىاّ.

ّ.185الس ابؽ،ّصمحمدّحسيفّمنصكر،المرجعّّّ-2
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176ّأحكاموّبمكجبّالمكادّمفّالجزائرمّعّـّالمشرّ مّنظّ الذّ ابؿّّكنفيذّبمقأكّالتّ ّ.(1)"المدين في تنفيذ التزامو
ّ(.2مفّذاتّالقانكف)187ّّإلى

مافّالمعمارمّلتمؾّالقكاعدّالعامة؟.ّأكّبعبارةّأخرل،ّىؿّتطبؽّلذلؾّنتساءؿّعفّمدلّخضكعّالضّ ّ

عكيضّكجزاءّنفيذّالعينيّأـّبالتّ أكّىؿّيحكـّالقاضيّبالتّ ّ.مافّالمعمارم؟ةّفيّحالةّالضّ تمؾّالقكاعدّالعامّ 

ّةمافّالمعمارمّلتمؾّالقكاعدّالعامّ فيّخضكعّالضّ ّفبلّشؾّ ّكمفّثّـ ماف؟.إلخبلؿّالمقاكؿّأكّالميندسّبالضّ 

عفّّةّالّتقؿّ رّمتانتوّلمدّ فالمقاكؿّأكّالميندسّيقعّعميوّالتزاـّبعمؿّمضمكنوّتقديـّالبناءّسميما،ّكّتستمّ 

ّ(.3العمؿ)ّـّيعتبرّإخبلالّبيذاّااللتزاـّيستكجبّتعكيضّربّ عشرّسنكات،ّكّظيكرّالعيبّأكّالتيدّ 

 العيني:نفيذ التّ -أ

ّبالضّ أنفيذّاألصؿّفيّالتّ  ّالممتـز ّبناءّالجزءّالمتيدّ فّيككفّعينيا،ّكأفّيقـك ـّأكّإصبلحّمافّبإعادة

ميمةّبعضّاألجزاءّالسّ مو،ّّكدّسبلمةّالبناء،ّبؿّقدّيقتضيّاألمرّإعادةّتشييدّالبناءّبأكميّتيدّ العيكبّالتّ 

ّالففّ التّ  ّطبيعة ّاقتضت ّإذا ّالمعيبة، ّباألجزاء ّترتبط ّأنّ اّي ّذلؾ.كما ّأفّ لمعمارم ّطالما ّاإلخبلؿّّو جزاء
ّفالتّ مافّيتمثّ بالضّ ّبااللتزاـ وّاألصمحّعكيضّالعينيّىكّاألصؿّألنّ ؿّفيّتطبيؽّأحكاـّالمسؤكليةّالعقدية،

ّّلممضركر ّكمّ ّيمتجئلذلؾ ّالقاضي ّّكإليو ّممكنا، ّكاف ّما ّالطّ ّاإلمكافىذا ّالمجاؿ ّنطاؽّبيعىك ّفي ي
ّدييدّ ّعيبّفيوّظيرّأكّ،ـّالبناءعميوّفإذاّتيدّ ّك(.4مقاكلةّالبناءّىكّخيرّتطبيؽّلذلؾ)عقدّالعقديةّّكّااللتزامات

ّـتيدّ ّإذاّبحيثّالعينيّنفيذالتّ ّالعشرمّمافالضّ ّدعكلّفيّيطمبّأفّالعمؿّلربّيمكفّسبلمتو،ّكّالبناءّمتانة
ّمفّترخيصاّيطمبّأفّأيضاّالعمؿّلربّيمكفّكماّـتيدّ ّماّبناءّإعادةّيطمبّأفّفموّ،مثبلّجزئياّأكّاكميّ ّالبناء

ّنص ّّماّىذاّك(.5ضامف)بالتّ ّمعاّكمييماّأكّالمعمارمّالميندسّأكّالمقاكؿّنفقةّعمىّـتيدّ ّماّبناءّليعيدّالمحكمة

 يقم لم إذا بعمل، االلتزام في " :يميّماّنتتضمّ ّيالتّ ّكّؽ.ـ.جّمف170ّةالمادّ ّبمكجبّالجزائرم،ّعالمشرّ ّعميو

                                                            

ّ.310ابؽّصفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّالمرجعّالسّ عدمّصبرم،ّالكاضحّمحمدّالسّ ّ-1
ّالصّ تقضيّمحكمةّالنّ ّ-2 ّالمديفّبأداءّأمّ ّااللتزاـدد،ّتطبيقاّلذلؾّبأف:"تنفيذّقضّالمصريةّفيّىذا ّفيقـك ّأفّيككفّعينيا ا

ّالتّ  ّطريؽ ّعف ّتنفيذه ّأك ّبو ّالتـز ّما ّكالّ عيف ّالتّ عكيض، ّالمخالفة ّبإزالة ّعينيا ّأك ّنقديا ّيككف كقعتّإخبلالّّيتعكيضّقد
ّ.136ابؽ،ّص".ّمحمدّمنصكرّحسيف،ّالمرجعّالسّ بااللتزاـ

ّ.176،ّص2000شر،ّابعةّ،ّدارّالجامعةّالجديدةّلمنّ بعةّالرّ محمدّعزميّالبكرمّ،ّشرحّقانكفّالمبانيّالجديدّ،ّالطّ ّ-3
ّنظرّايضا:أ.177ّابؽ،ّصمحمدّعزميّالبكرم،ّالمرجعّالسّ ّ-4

Charbonneau(Cyrille),la responsabilité des assureurs de constructions, revue de droit 
immobilier.op-cit,p560. 

ّ.178محمدّحسيفّمنصكر،ّالمسؤكليةّالمعماريةّ،المرجعّالسابؽ،ّص-5
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 كان إذا المدين نفقة عمى االلتزام تنفيذ في القاضي من ترخيصا يطمب أن ائنلمدّ  جاز التزامو بتنفيذ المدين

ّ.ممكنا" نفيذالتّ  ىذا

 شييدبالتّ  يقـك ال ولمميندسّالمعمارم،ّألنّ  سبةبالنّ  تثكر قد ، العيني عكيضالتّ  تطبيؽ في عكبةالصّ  أفّ  غير
 ذلؾ كمع (ّ،2كمينةّالمقاكؿ) )فيّمجاؿّاليندسةّالمعمارية(مينتو بيف الجمع عميو يحضر وأنّ  كما (،1بنفسو)

 بإصبلح يقـك أف المعمارم، الميندس مفّإلزاـ يمنع ما الحضر ىذا في ترل لـ الفرنسية قضالنّ  محكمةّفإفّ 
 مالذّ  العقدم االلتزاـ عف منفصؿ عكيضبالتّ  االلتزاـ ألفّ  ىك، آخرّيختاره مقاكؿ طريؽ عف نفقتو عمى العيكب

ّمقاكلة صفقات إبراـ مف المعمارم الميندس عمى المفركض الحظر كأفّ  رر،إلىّحدكثّالضّ  بو اإلخبلؿ لأدّ 
 بإصبلح المعمارم الميندس عمى الغالب الكثير في المكضكع قضاء كيحكـّعكيض.التّ  إلى إطبلقا ديمتّ  ال

 بإصبلحّالعيكب المعمارم الميندس تكميؼ يرفض وفإنّ  الفرنسي، اإلدارم القضاء اأمّ  نفقتو، العيكبّعمى
 دفع سكل المسؤكلية مف ؿأفّيتحمّ  يمكنو ال وأنّ  يرل ك معّالمقاكؿ، ضامفبالتّ  أديف قد كاف لك ك ىحتّ  بنفسو،
ّالعيكب. إلصبلح زمةالبلّ  المبالغ

ّحالةّفيّمثبلّكذلؾّره،يبرّ ّماّىناؾّكافّإذاّعكيضبالتّ ّالحكـّأيضاّيجكزّ،العينيّنفيذالتّ ّأحكاؿّجميعّكفي

ّالبناءّعدـّعفّتعكيضاّيتقاضىّأفّالعمؿّلربّ ّفإفّ ّطكيبل،ّكقتاّالبناءّإعادةّأكّالعيبّإصبلحّاستغرؽّإذاّما

ّكيبقىّكامبل،ّصبلحاإّالعيبّتصمحّالّأجريتّيالتّ ّاألعماؿّكانتّإذاّماّحالةّفيّكذلؾّ.الكقتّىذاّطكاؿ

ّ.(3)ذلؾّعفّالعمؿّربّ ّضفيعكّ ّالبناءّقيمةّمفّينقصّأفّشأنوّمفّيككفّكّإصبلح،ّدكفّالعيبّبعض

 عويض(.نفيذ عن طريق التّ التنفيذ بمقابل)التّ -ب

عكيضّطبقاّنفيذّبطريؽّالتّ جكءّإلىّالتّ فّالمّ وّيتعيّ نفيذّالعينيّمستحيبلّبخطأّمفّالمديف،ّفإنّ إذاّكافّالتّ 

ّالمادّ  ّيعدّ 176ّةلمقتضيات ّلذلؾ ّؽ.ـ.ج. ّالتّ ّمف ّمف ّالصنؼ ّىذا ّبعدّنفيذ، ّأساسو ّيجد ّككنو استثنائيا

ّالتّ  ّالعيني)استحالة ّّك4نفيذ ّّمّيعدّ الذّ (، ّبالتّ االلتزاماتاألصؿّفيّتنفيذ ّالقاضيّالحكـ عكيضّ.كالّيستطيع

ّطمبّالمالؾّالتّ قدمّالنّ  ّالعينيإذا ّدكفّإرىاؽّكّ،نفيذ ّكّكافّذلؾّممكنا ّالمقاكؿ. لممالؾّأفّّلمميندسّأك
ّبالضّ تنفيذّبمقابؿّإذاّلـّييطالبّالّ  نفيذّالعيني،ّكالقاضيّىناّليسّممزماّبالحكـّمافّالقياـّبالتّ عرضّالممتـز

                                                            

1- George )Liet-Veaux(, Responsabilité de droit commun des architectes, juris -classeur, 
Responsabilité civile, op.cit, n°204. 

ّالتّ 22/02ّةعناّالجزائرمّفيّالمادّ مّانتيجوّمشرّ ىذاّىكّالحكـّالذّ ّ- 2 ؽّبتنظيـّمينةّالمتعمّ 07ّ-94شريعيّرقـمفّالمرسـك
فّيجمعّبيفّأ.إذّمنعّالميندسّالمعمارمّمفّ-كرالؼّالذّ السّ -اليندسةّالمعمارية،ّكّشركطّممارسةّمينةّالميندسّالمعمارم

ّ ّاليندسة ّالبناء.صفتي ّمجاؿ ّفي ّالمقاكلة ّك ّالجزائرم،ّالمعمارية ّالتشريع ّفي ّالعشرم ماف ّأشخاصّالض  ّشعباف، عياشي
ّالمرجعّالس ابؽ ،ّص

3- George) Liet-Veaux(,op-cit,p204. 
ّ.356ابؽ،ّصعدمّصبرم،ّالكاضحّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّالمرجعّالسّ محمدّالسّ ّ-4
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تطبيقاّّكائفّأكّعرضوّالمديف.طالبّبوّالدّ فّيقضيّبوّإذاّكافّممكنا،ّّكأميوّفّعلكفّيتعيّ نفيذّالعينيّّكبالتّ 
ّالقاضيّبالتّ ّ،لذلؾ ّاستحاؿّالتّ فقدّيحكـ ّفيقضيّلربّ عكيضّإذا ّالعيني، العمؿّبمبمغّيساكمّتكاليؼّّنفيذ

ّفاتّربّ  ّكذلؾّما ّك ّالعيب، ّإصبلح ّأك ّالبناء ّّإعادة ّمف ّيتّـ حتّ ّاالنتفاعالعمؿ ّّى ّكافّلمّ ّكإصبلحو. ا

عكيضّيشمؿّماّالتّ ّمافّالمعمارمّقائماّعمىّمسؤكليةّعقدية)ككنوّيجدّمنبعوّمفّمقاكلةّالبناء(،ّفإفّ الضّ 

ضّعنوّضرراّمباشراّمّيعكّ ررّالذّ ،ّبشرطّأفّيككفّالضّ العمؿّمفّخسارةّكّماّفاتوّمفّكسبّأصابّربّ 
ّعّالحدكث.متكقّ ّك

ّيقضي ّأف ّلمقاضي ّيمكف ّالتّ -كما ّإلى ّبمقابؿإضافة ّ)ربّ ّ-نفيذ ّالمالؾ ّلتعكيضّّباستحقاؽ العمؿ(

ّالتّ  ّاألضرار ّإضافيّعف ّبسببّاإلخبلؿ ّالتّ بالضّ ّبااللتزاـيّتصيبو ّكتمؾ ّالبماف، ّتيدـ ّتنشئّعف ناءّي

ّممّ كتعيّ  ّكبو ّاستغبللو ّيعطؿ ّلممدّ ّنتفاعاالّا ّاألقؿ ّعمى ّالتّ بو ّيستغة ّي ّأك ّاإلصبلح ّالبناء،ّإرقيا عادة
بوّنقصّماّيدرهّمفّريعّبسببّتعيّ فيّحالةّنقصّقيمةّالبناءّأكّّ،كذلؾّاضافيإّاالمالؾّتعكيضّيستحؽّ ّك
ّ.(1)عاقدكرةّالمطمكبةّأثناءّالتّ عدـّجدكلّاإلصبلحاتّفيّإخراجوّبالصّ ّك

ماف،ّكّإلزاـّالمقاكؿّك/أكّالميندسّالعمؿّلدعكلّالضّ ّكّقبؿّممارسةّربّ ّوشارةّإلىّأنّ اإلكماّتجدرّ

ّبالضّ نفيذّيتكجّ بالتّ  نفيذّائفّيطالبّبالتّ ماف(ّفيّجميعّاألحكاؿ،ّسكاءّكافّالدّ بّعميوّإعذارّالمديفّ)الممتـز

ّبالتّ  ّبالتّ عكيضّعفّالتّ العينيّأك ّالتّ أخيرّأك ّكذلؾّعكيضّعفّعدـ ّيستمّزّنسجاماانفيذ. ّالمشرّ معّما عّمو

ّمفّؽ.ـ.جّعمىّماّيمي:180ّةالمادّ ّددّ،ّتنص ّفيّىذاّالصّ ّك.ةّاإلعذارنفيذّكىكّضركّرالجزائرمّفيّالتّ 

اإلعذار عن طريق البريد عمى  " يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم اإلنذار و يجوز أن يتمّ 
فاق يقضي بأن يكون المدين معذرا با عمى اتّ يكون مترتّ ن في ىذا القانون، كما يجوز أن الوجو المبيّ 

 إجراء أخر". د حمول األجل دون حاجة إلى أيّ بمجرّ 

ّأنّ بااللتزاـاألصؿّفيّاإلعذار،ّأفّيككفّبإنذارّالمديفّعمىّيدّمحضرّقضائيّقصدّالكفاءّ وّ،ّكما
ّمقاـّاإلعذارّأيضا،ّكؿّ  أخيرّؿّعميوّالػػتّ يسجّ ّكّ،بالتزاموإلىّالكفاءّّوئفّمديناكرقةّرسميةّيدعكّفيياّالدّ ّيقـك

ّ(.2ائف)بناءاّعمىّطمبّالدّ ّفمىّأفّتعمفّىذهّالكرقةّإلىّالمديفيّتنفيذهّع

مف119ّّةلنصّالمادّ ّلمضمكفّ(عقدّمقاكلةّالبناءّطبقا1)طمبّفسخالعمؿّكذلؾّأفّيّكماّيستطيعّربّ 
ّفيّجميعّالحاالتالمحكمةّالّّؽ.ـ.ج.ّغيرّأفّ  ّ.األمرّفيّذلؾّيرجعّإلىّتقديرىاّفّ ،ّبؿّإـّبوبالحكّتمتـز

ّررّيمكفّتعكيضو.عكيضّإذاّكافّالضّ فقدّتقتصرّعمىّالحكـّبالتّ 

                                                            
ّ.436العامةّلمعقد،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصعميّفيبللي،ّااللتزامات،ّالن ظريةّ-1
ّ.132ابؽ،ّصالمرجعّالسّ 07ّشرحّالقانكفّالمدني،ّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّجّنيكرم،أحمدّعبدّالرزاؽّالسّ ّ-2
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 عويض:التّ  مجال-2

ّالمادّ  ّالتّ 182ّةعمبلّبأحكاـ ّك ّيمي:ّيّتنص ّمفّؽ.ـ.ج، را في عويض مقدّ "إذا لم يكن التّ عمىّما
ما فات من كسب، عويض ما لحق من خسارة و يشمل التّ ره، و ي يقدّ و في القانون فالقاضي ىو الذّ أالعقد، 

رر نتيجة يعتبر الضّ أخر في الوفاء بو، و أو لمتّ  بالتزامبشرط أن يكون ىذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
ررّالّيصمحّاحتماؿّكقكعّالضّ ّفإفّ اه ببذل جيد معقول".ائن أن يتوقّ طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدّ 

ّلطمبّالتّ  ّعميو،ّإذاّظيرّعيبّبالبناءّخبلؿّفترةّالضّ ّك.عكيضأساسا ّعكيضّيشمؿّىذاالتّ ّماف،ّفإفّ بناءا
(.كعمى2ّد)وّمؤكّ ماف،ّطالماّأنّ ةّالضّ ىّبعدّانقضاءّمدّ تفاقـّفيّالمستقبؿّحتّ العيبّكماّيرتبطّبوّمفّنتائجّّك

ّفالتّ  ّاألساس، ّتيدّ ىذا ّّكعكيضّيشمؿّعيبّأك ّالبناء ّنتائجـ ّيرتبطّبذلؾّمف ّما ّيتطمّ ّعفتصدّ ، بّالجدار
ّبناءه. ّإعادة ّأك ّالضّ ّكنفقاتّإصبلح ّفي ّالمتكقّ يندرج ّالتّ رر ّأيضا، ّالتّ ع ّربّ عكيضات ّيدفعيا ّ-العمؿّي

ّيضاّفيّالحسبافّكذلؾأّؿيرّالمصابيفّبسببّاليدـ،ّكماّيدخالجيراف،ّأكّالغةّّكلممارّ -بكصفوّحارساّلمبناء
ّ(.3بّالبناء)اجمةّعفّتعيّ األضرارّالنّ ّنفقوّمفّمصركفاتّلتفادمّتفاقـأالعمؿّقدّّماّيككفّربّ 

 عويض:حدود التّ -أ

ذلؾّحؽّبوّّككّالعيبّالبلّ أـ،ّوّالتيدّ مّيكفيّإلعادةّبناءّمفّقدّيخمّ عكيضّعمىّالقدرّالذّ يقتصرّالتّ 

ّالتّ  ّالحالة ّإلى ّإعادتو ّكقتّقصد ّّكفاؽاالتيّكانتّعميو ّيرغبّربّ . ّذلؾّما ّيندرجّضمف ّفيّّال العمؿ

حّأكّبّعمىّاإلصبلإضافتوّمفّتعديبلتّأكّتحسيناتّبمناسبةّاإلصبلحّأكّإعادةّالبناء.كقدّيحدثّأفّيترتّ 
ّّك ّقيمتو ّزيادة ّالبناء ّفيّإعادة ّيجبّاألخذ ّفينا ّتمؾّالزّ ّاالعتبارتجديده. ّالتّ قيمة ّأك ّتقديرّيادة ّعند جديد

العمؿ،ّاستناداّإلىّدعكلّاإلثراءّّبتمؾّالقيمةّعمىّربّ جكعّكماّيستطيعّالميندسّأكّالمقاكؿّالرّ ّعكيضالتّ 
ّ(.4ببلّسبب)

ّ
                                                                                                                                                                                             

ّبالتزاماتوّالمتعاقديفّأحدّإخبلؿّفالفسخّجزاء،بالتزاماتوّاآلخرّرؼالطّ ّأخؿّ ّمتىّالعقدية،ّابطةالرّ ّحؿّىكّالعقدّفسخّإفّ -1
الفسخّقدّّمفّؽ.ـ.ج،ّفإفّ 120ّ-119تيفالعقد،ّككفقاّلممادّ ّعميوّيّيفرضياالتّ ّااللتزاماتّمفّنيائياّاآلخرّالمتعاقدّرليتحرّ 

ّ.356ابؽّصالمرجعّالسّ ّعدمّصبرممحمدّالسّ ّ.فسخّالعقكدّأحكاـّفاقيا،ّكماّقدّيككفّقضائيا.ّّأنظرّفيّبخصكصتككفّاتّ 
ّالتّ ّذلؾّألفّ -2 ّيقتصرّعمىّالضّ عكيضّفيّمجاؿ ّالعقدية ّالمباشرّمتكقّ المسؤكلية ّأمّ رر ّالحصكؿ، ّالمتكقّ ع ّالغير ّالّا ع،
ّإالّ يعكّ  ّعفّغش ّّضّعنو ّكافّناشئا ّىكّمضمكفّالمادّ ّإذا ّكىذا ّجسيـ، ّالضّ 178ّةأكّخطأ ّلقياـ ّكنظرا مافّمفّؽ.ـ.ج.

ّفإفّ  ّالعقدية، ّالمتكقّ عكيضّيقتصرّعمىّالضّ التّ ّالمعمارمّعمىّالمسؤكلية ّيكفّىناؾّغش ّرر ّلـ ّما ّمفّّع ّجسيـ أكّخطأ
 .367محمدّالس عدمّصبرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصالميندسّأكّالمقاكؿ.

ّ:يضاأنظرّأ.337ّابؽ.ّص.محمدّشكرمّسركرّ،ّالمرجعّالسّ -3
-Charbonneau(Cyrille), la responsabilité des assureurs de constructions .op-cit,p576.  

فيّّااللتزاـ،ّمصادرّلبللتزاـةّظريةّالعامّ عمىّعمىّسميماف،ّالنّ ّ،نظرأدعكلّاإلثراءّببلّسبب،ّّكّشركطّأحكاـبخصكصّ-4
ّ.99-98،ّص1998القانكفّالمدنيّالجزائرم،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ
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 فاقي:عويض اإلتّ التّ -ب

ّالتّ حيثّيجكزّلممتعاقديفّأفّيحدّ  ّقيمة ّمسبقا ّأكّفيّعكيضّبالنّ دا ّاؽفاتصّعميوّصراحةّفيّالعقد

ّألفّ ّ،مافمفّالضّ ّصحيحاّماّلـّينطكمّعمىّالحدّ ّرطّالجزائيّيعدّ فاقيّأكّالشّ عكيضّاإلتّ الحؽ،ّكّىذاّالتّ 
ّغيرّجائز.ّّ-كماّسبقتّاإلشارةّإليو-ىذا

فؽّعكيضّالمتّ عكيض،ّماّإذاّكافّالتّ مّتندرجّضمفّسمطتوّتحديدّمقدارّالتّ الذّ ّرّقاضيّالمكضكعيقدّ ّك

ّعكيضّينطكمّعمىّتخفيؼّمفّالمقاكؿّبأفّكافّأقؿّ إذاّكافّالتّ ّلذلؾّماف.دّمفّالضّ ؼّأكّيشدّ عميوّيخفّ 

ّالضّ  ّمف ّالبلّ بكثير ّفإفّ رر ّالزّ ّحؽ، ّالتّ القاضيّيمكنو ّفيّمقدار ّلمضّ ػتّ عكيضّحيادة ّمعادال ررّىّيصبح
رر،ّمافّبأفّكافّأكبرّمفّالضّ ديدّفيّالضّ شفؽّعميو،ّينطكمّعمىّتعكيضّالمتّ اّإذاّكافّالتّ أمّ ّالحاصؿ

ّ(.1فيناّيحكـّبوّالقاضي)

رّأسعارّمكادهّمفّجيةّتغيّ مفّجية،ّّكرّأضرارّالبناءّعكيض،ّنظراّلتطكّ اّبخصكصّزمفّتقديرّالتّ أمّ 
رارّعكيضّالمناسبّلؤلضرّالتّ القاضيّيقدّ ّالمستمرّفيّقيمةّالعممةّالكطنية،ّفإفّ ّاالنخفاضكذاّخرل،ّّكأ

ّّكالقائمةّكقتّالنّ  ّالعيكبّالتّ ّمفّثّـ طؽّبالحكـ، ليسّفقطّأثناءّأكّقبؿّرفعّ-يّبدتّبالبنايةيندرجّضمنو

عكيضّكذلؾّإلىّاألضرارّالتّ ّيمتدّ طؽّبالحكـ،ّّكرتّلحظةّالنّ يّتطكّ التّ ىّتمؾّالمكجكدةّأكّالدعكل،ّبؿّحتّ 

ّ(.2دا)يّيمكفّأفّتكجدّبعدّذلؾّإذاّكافّحدكثياّمؤكّ التّ 

 مان المعماري.أسباب انقضاء الضّ  -ثالثا

 ّنتيجة التزاـّبتحقيؽ ىك ابتةالثّ  كالمنشآت المباني في العيكب بضماف -كالميندس -المقاكؿ التزاـ إفّ ّّّّّّّّ
ا يقيمانو مالذّ  البناء يظؿّ  بأف  مسؤكلية فإفّ  كعميوّ.العمؿ صاحب قبكؿ بعد سنكات عشر ةلمدّ  كّمتيننا سميمن

 فبل األجنبي، ببالسّ  بإثبات إالّ  نفييا يمكف القانكف،ّكال مخالفة كىك مفترض خطأ عمى تقـك كالميندس المقاكؿ
 قاـ والخطأ،ّكّأنّ  ارتكابو عدـ يثبت أف،ّنفسو عف ىذهّالمسؤكلية دفع سبيؿ في الميندس أك لممقاكؿ يجكز

                                                            

ّ-فيّىذهّالحالة–المحكمةّّغيرّأفّ .144ابؽ،ّصت،ّالمرجعّالسّ آظاـّالقانكنيّلممبانيّكالمنشمحمدّحسيفّمنصكرّالنّ ّ-1
وّقاـّبتنفيذّجزءّمفّالتزاماتو،ّكماّقديرّكافّمبالغاّفيوّإلىّدرجةّكبيرةّأكّأنّ التّ ّعكيضّإذاّأثبتّالمديفّأفّ تستطيعّتخفيضّالتّ 

عمىّماّّيّتنص ّمفّالقانكفّالمدني،ّكالتّ 119/02ّةكىذاّىكّمضمكفّالمادّ ّ،االلتزاـيضا،أفّيمنحّأجبلّلمقياـّبتنفيذّأيجكزّلوّ
ّكيجكزّلمقاضيّأفّيمنحّالمديفّأجبلّحسبّالظّ  ّيجكزّليمي:" ّلـّيكؼّ ّوركؼ،ّكما ّكافّما بوّقميؿّّأفّيرفضّالفسخّإذا

ّمحمدّحسيفّمنصكر،ّالمرجعّكّالمكضعّالس ابقيف.."االلتزاماتسبةّإلىّكامؿّةّبالنّ األىميّ 
ّضرارّكمداىا.ّإالّ األيّعفّـّفيوّالخبيرّتقريرهّالفنّ مّيقدّ مفّالذّ عكيضّفيّالزّ تقديرّمبمغّالتّ ّفيّالفرنسيّالقضاءّيستندّ-2
مّغييرّالذّ دّبالتّ وّالّيعتّ طؽّبالحكـ.ّكعمىّالعكس،ّفإنّ قريرّكّتاريخّالنّ رّاألسعارّبيفّتاريخّإيداعّالتّ تغيّ ّاالعتباروّيأخذّفيّأنّ 

ّأنظر:ّ.تنفيذؿّقاببلّلمّ يطرأّبيفّحكـّاألبتدائيّكالقرار،ّبشرطّأفّيككفّالحكـّاألكّ 
-. A, Gaston, la responsabilité des constructeurs ,op-cit-, p123. 
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 ألفّ  كسبلمتو، متانتو دييدّ  عيب يصيبو ال أك جزئيا، أك ياكمّ  البناء ـالّيتيدّ  ىحتّ  منو المطمكبة العناية بكاجب
ّالبناءّككّالمتمثّ  كالميندس عمىّالمقاكؿ اقانكنيّ  التزاما ىناؾ كّافتراضّىذهّّ.(1العمؿ) ؿّفيّضمافّمتانة

ّعمىّقرينتيفّذاتّشقّ   يف:المسؤكليةّيقـك

ّأفّ أكالّ  ّتعيّ التيدّ ّىما، ّإلى ّيرجع ّالخمؿ ّأك ّّكـ ّالبناية، ّفي ّأفّ ب ّالتعيّ ّثانييا ّخطأّىذا ّإلى ّيرجع ب

منيماّّجكعّعمىّأمّ العمؿّالرّ ّيستطيعّربّ ّمفّثّـ ماف.ّّكالميندسّكّالمقاكؿّطالماّكافّذلؾّخبلؿّفترةّالضّ 
فبمجردّاشتراكوّفيّّ.أكّإثباتّنسبةّاشتراكوّفيّالخطأّالعيبّراجعّإلىّعمموّفّالحاجةّإلىّإثباتّأفّ دّك

الّيكمفّدفعّتمؾّالمسؤكليةّالمفترضةّ(،ّّك2البناءّبمكجبّالمقاكلة،ّيكفيّلقياـّقرينةّالمسؤكليةّعفّالخمؿ)
عميوّفإذاّأرادّالميندسّماف(.ّّكإلنتفاءّالضّ بيؿّالكحيدّببّىكّالسّ ىذاّالسّ ّببّاألجنبيّ)أمّأفّ بإثباتّالسّ ّإالّ 

ياّأكّجزئيا،ّأكّالعيبّفيّالبناءّـّالبناءّكمّ فّعميوّإثباتّتيدّ يتعيّ ّ،صّمفّالمسؤكليةأفّيتخمّ ّكمعوّالمقاكؿ

ببّاألجنبي،ّالسّ ّكقاعدةّعامة،ّفإفّ ّكّ(.3العمؿّأكّخطأّالغير)ّةّالقاىرة،ّأكّبخطأّربّ لىّالقكّ إماّيرجعّإنّ 
رغبةّطأّالغير.ّكلكفّالقضاءّالفرنسيّّكخلحادثّالمفاجئ،ّكّخطأّالمضركر،ّّكاةّالقاىرة،ّّكالقكّ ؿّفيّيتمثّ 

ّالعاـّلمسّ مافّّكمنوّفيّتقكيةّالضّ  كبير،ّفيكّّؽّمنوّإلىّحدّ ببّاألجنبي،ّبؿّيضيّ تشديده،ّالّيأخذّبالمفيـك

 نةبشركطّمعيّ ّإالّ خطأّالغيرّالعمؿّّكّوّالّيأخذّبخطأّربّ أنّ ّةّالقاىرةّإالّ كّإفّأخذّبالقكّ 

 ة القاىرة:القوّ -1

المقاكؿّيندسّّكةّالقاىرةّأمراّمرادفاّلمحادثّالمفاجئ،ّفكبلمياّشيءّكاحدّينقضيّبوّالتزاـّالمالقكّ ّتعدّ 

يجبّّكّ،عكيضيّالّيككفّىناؾّمجاؿّلمتّ البالتّ ّكّ.ررالضّ ببيةّبيفّالخطأّّكنفيّالعبلقةّالسّ ماف،ّلككنياّتبالضّ 
زّمنو.ّكتقديرّماّإذاّكانتّالكاقعةّاستحالةّدفعوّأكّالتحرّ عو،ّّكقاىرةّعدـّإمكانيةّتكقّ ةّقكّ ّالعتبارّالحادث

ىا،ّكماّيخضعّلتقديّرمكضكعيّتمكموّالمحكمةّالمكضكعّّكّةّالقاىرة،ّىكّتقديرعىّبياّتندرجّضمفّالقكّ المدّ 
ّية.بالخبرةّالفنّ ّستعانةااليمكنياّفيّىذهّالحالةّ

قعتّفيياّمفّجية،ّكعمىّضكءّمدلّيّّكمافّكّالمكافّالتّ كؼّالزّ قديرّيككفّعمىّضكءّظّركىذاّالتّ 
ّتكقّ إ ّالدّ مكاف ّخبلؿ ّمف ّالتقدّ راساتّّكعو ّجية ّالحديثّمف ّالمعمارم ّالقكؿّأـ ّالممكف ّمف ّكاف خرل.فإذا

بيعيةّكاىرّالطّ ؼّبخصكصّالظّ ختماألمرّيّأفّ ّةّالقاىرة،ّإالّ بيعيةّمفّقبيؿّالقكّ الزؿّكالككارثّالطّ الزّ ّباعتبار
ّمطارّكّالعكاصؼ.ّاألخرلّكاأل

                                                            
ّ.406ص،1997ّقافة،ّاألردفّجعفرّالفضمي،ّالكجيزّفيّالعقكدّالمدنية،ّالبيع،ّاإليجار،ّالمقاكلة،ّمكتبةّالثّ -1
 أنظرّأيضا:.406صالمرجعّالس ابؽ،ّجعفرّالفضمي،ّ-2

- George )Liet-Veaux,( Responsabilité de droit commun des architectes ,op-cit ,p 310. 

ّ.465عميّعميّسميماف،ّااللتزامات،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّ-3
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ّـ ّ.العمميّاالزدىارقدـّكّؤّبحدكثياّعمىّضكءّالتّ فمثؿّذلؾّيمكفّالتنبّ  إذاّّقكةّقاىرةّإالّ ّالّتعدّ ّكّمفّث

ّالتكقّ  ّدفعيا)خرجتّعف ّالمستحيؿ ّمف ّكاف ّك ّالتّ (.1ع ّمفّطرؼّالفقو،ّكمف ّكالمستنبطة طبيقاتّالعممية
ّالتّ ّك ّبمناسبة ّالقضاء، ّأماـ ّتثكر ّالتّ القكّ ي ّالقاىرة ّتنؼة ّأف ّشأنيا ّالمعماّرالضّ ّيّمف ّتعيّ ماف ّحالة بّم،

ّ(.2عميات)بّالتّ بّالمبانيّالقديمةّكسببّلتعيّ بّمكادّالبناء،ّكّتعيّ كذاّتعيّ ربة،ّّكاألرضّأكّالتّ 

 سبة لعيوب األرض:بالنّ -أ

لككنياّمفّصميـّّ،مابياّلدرءّالمسؤكليةّعنيّأفّيحتجّ ّ-كّالميندس-كقاعدةّعامة،ّالّيمكفّالمقاكؿ

مّالذّ ّاالستشارمصح،ّالسيماّالميندسّالنّ عبلـّّكؿّالتزاماّليماّباإلتوّيشكّ ذاّذلؾّفيّحدّ ّعمميما،ّكماّأفّ 
ّ.ّصميـّكّالمقايساتكضعّالتّ ربةّّكفاّبدراسةّالتّ يككفّمكمّ 

ّـ ّك ممياتّعأكدّمفّصبلحيتياّلزمةّعميياّلمتّ البلّ ّاالختباراتعمؿّبّعمييماّفحصّاألرضّّكيتكجّ ّمفّث

ّالشّ  ّقبؿ ّّكالبناء ّفيو، ّكأساساتوركع ّالبناء ّيككف ّأف ّبالتّ ّينبغي ّاألرضّّكمقاما ّظركؼ ّمع طبيعةّنسيؽ
ّالقضاءّالفرنسيّفيّعدّ أكّ ّكقدتربتيا. ّلـّد ّإذا ّعمىّعدـّإعفاءّالمقاكؿّمفّالمسؤكليةّالمعمارية، ةّقضايا
ّ.(3ّ)العمؿّالمحترؼّفيّشؤكفّالبناءّربّ ببّاألجنبيّكالزازاؿّأكّالفيضاناتّأكّخطأّثباتّالسّ إفّمفّيتمكّ 

 عميات بسبب عيوب األبنية القديمة:ا عن التّ أمّ -ب

ّتعيّ  ّعمىّحالة ّيقيسيا ّّكفالقضاء ّأذّالّيعتبرّمفّقبيؿّالقكّ ّمفّثّـ بّالبناءّبسببّاألرض، ّالقاىرة، ة
عميات.ّمتانتوّقبؿّتشييدّالتّ ينبغيّعمىّالميندسّالمعمارمّأكّالمقاكؿّالقياـّباختبارّسبلمةّالمبنىّالقديـّكّ

و ربة، فإنّ يدم الناشئ عن عيوب التّ "إذا كان الميندس المعماري مسؤوال عن التّ و:نّ بأكتطبيقاّلذلؾ،ّقضيّ
ت، إذا ىو لم عمياخذة كدعامة ألعمال التّ يكون مسؤوال من باب أولى، عن عيوب المباني القديمة المتّ 

 زمة إلزالة ىذه العيوب".اإلصبلحات البلّ  لم يواجو في مشروعوىذه المباني  و  يقوّ 

 ب مواد البناء:ا عن تعيّ أمّ -ج

يّةّالقاىرةّالتّ تعتبرّمفّقبيؿّالقكّ ّالبناء،ّالعيكبّالمكادّالمستخدمةّفيّّرّعمىّأفّ القضاءّمستقّ ّفإفّ 

ّيمكفّدفعّالضّ  ّكمّ بيا ّإذّيقعّعمىّالميندس)إذا العمؿ(أكّّؼّصراحةّبذلؾّمفّجانبّربّ مافّالمعمارم.

                                                            

1 -.  A,) Gaston(, la responsabilité des constructeurs, op-cit, p132. 
ّ.153ابؽ،ّصنشاءات،ّالمرجعّالسّ اإلظاـّالقانكنيّلممبانيّكّمحمدّحسيفّمنصكر،ّالنّ ّ-2
،ّالمرجع04ّ-11يعيشّتماـّأماؿ،ّحاحةّعبدّالعالي،ّالمسؤكليةّالعشريةّكأليةّقانكنيةّلحمايةّالممكيةّكفقاّلمقانكفّرقـّّ-3
ّ.531ابؽ،ّصالسّ 
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ّّكاختيارّالمادّ ّالمقاكؿّحسف ّلمبناء،ّكفحصيا ّالمستعممة ّفيّّ.دّمفّسبلمتياالتأكّ ة كلذلؾّقضيّفيّفرنسا

مؼّأكّقابميتوّلمتّ جمةّبسببّنكعيةّالخشبّالمستعمؿّّكاأكثرّمفّمناسبةّبمسؤكليةّالمقاكؿّعفّالعيكبّالنّ 
ةّلكقايتوّمفّصبلحيتوّأكّمعالجتوّبطريقةّخاصّ دّمفّاإلصابةّبنكعّمعيفّمفّالبكيترياّإذّكافّينبغيّالتأكّ 

ّ(.1تمؾّالمخاطر)

 العمل: خطأ ربّ  -1

ّالبناء ّمقاكؿ ّالميندسّالمعمارمّكّ-يعفى ّكمّ -كذا ّأفّ ، ّإثباتيما ّحالة ّفي ّالمسؤكلية ّمف ّجزئيا ّأك ّيا

ّـ العمؿ.ّّكّـّأكّالعيبّفيّالبناءّسببوّخطأّصادرّمفّجانبّربّ التيدّ  ةّبمثابةّالقكّ ّىذاّالخطأّيعدّ ّفإفّ ّمفّث

تسميموّاءّىذاّالخطأّبعدّتشييدّالبناءّّكيّتنتفيّقرينةّمسؤكليةّالميندسّكّالمقاكؿ،ّالسيماّإذاّجالقاىرةّالتّ 
ّالبناّكمثالياّلو. ّاستخداـ ّربّالعمؿّبسكء ّّكأفّيقـك ّفيو، ّتعديبلتّمعيبة ّإجراء ّأك صّلكفّيجبّلتخمّ ء

ّكمّ المقاكؿّّك ّربّ ّأفّية،الميندسّمفّالمسؤكليةّبصكرة ّّكالعمؿّىكّالسّ ّيككفّخطأ المباشرّفيّببّالكحيد

نفيذّبإعطاءّؿّفيّعمميةّالتّ شييد،ّكأفّيتدخّ العمؿّأثناءّفترةّالتّ ّوّقدّيحدثّخطأّربّ أنّ ّ(.إالّ 2رر)إحداثّالضّ 
الخطأّعمىّمسؤكليتيماّّرّمثؿّىذاتعميماتّخاطئة،ّأكّتكريدّمكادّمعيبةّأكّكضعوّتصميماّمعيبا،ّفيؿّيؤثّ 

ّمنية؟.ضاالتّ 

بّعميناّاّيتكجّ وّيمكفّأفّيككفّكذلؾ،ّممّ أنّ ّالعمؿّليسّبخبيرّفيّمجاؿّالبناء،ّإالّ ّربّ ّفاألصؿّأفّ 

ّمييزّبيفّالحالتيف:التّ 

 البناء: العمل الغير الخبير في فنّ  خطأ ربّ  - أ

ّتدخّ  ّالتّ ّؿّربّ إذا ّأثناء ّفيّالبناء-نفيذالعمؿ ّالكافية ّخبرتو ّعدـ ذلؾّالّيصمحّأفّيككفّّفإفّ ّ-رغـ

منيماّّكبلّ ّؼّمنياّفيّبعضّاألحكاؿ،ّألفّ كسيمةّلدرءّمسؤكليةّالمعمارية،ّكّإفّكافّمفّالممكفّأفّيخفّ 

ّمستقّ  ّمممّ يعتبر ّك ّربّ بلّفيّعممو ّتبصير ّيكجبّعميو ّعمىّنحك ّبأصكؿّصنعتو ّبّكّا ّالخطأّالعمؿ جو
العمؿّسكاءّّؿّربّ .فتدخّ (3)عفّتنفيذّتعميماتوّالخاطئةّأكّاستعماؿّمكادّبنائوّالمعيبةّاالمتناعّكتحذيرهّبؿّك

كّبالمكافقةّعمىّتصميـّمعيبّأكّبفرضّمكاصفاتّمعيبة،ّالّيعؼّالميندسّأكّالمقاكؿّأبتقديـّمكادّمعيبةّ

ّاإلرشاد(.صحّّكاإلعبلـّكالنّ بّااللتزاـوّكافّمفّكاجبيماّتنبييو)مفّالمسؤكلية،ّألنّ 

                                                            

محمدّحسيفّمنصكر،ّّالمرجعّّعفّمحكمةّالن قضّالفرنسية،ّنقبلّعفّ،20/01/1979صادرّبتاريخ76543ّّرقـّقرار-1
ّ.156ّصّابؽ،السّ 
ّ.213ابؽ،ّصةّبالميندسّالمعمارمّكّمقاكؿّالبناء،ّالمرجعّالسّ زاؽّحسيفّيسف،ّالمسؤكليةّالخاصّ عبدّالرّ ّ-2

3
-A,) Gaston(, la responsabilité des constructeurs, op-cit, p134 
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 البناء: العمل الخبير في فنّ  خطأ ربّ  - ب

ّهصميـّكأقرّ العمؿ،ّإذاّكافّىذاّاألخيرّعمىّعمـّبالخطأّفيّالتّ ّمعّربّ ّ-الميندس-يشترؾّالمقاكؿّك
ّ ّّكأك ّعمييـ. ّيخؼّأمره ّبحيثّال ّكاضح، ّالخطأ ّذلؾ ّفإفّ كاف ّأخرل ّجية ّإالّ ّمف ّاليسأؿ عفّّالمقاكؿ

ّاشئةّعفّالتّ نفيذّدكفّتمؾّالنّ العيكبّالناشئةّعفّالتّ  افّيعمؿّبإشراؼّربّالعمؿّالذمّجعؿّكصميـ،ّإذا
ّمكافّالميندسّالميمارم ّلممياـّنفسو ّاألخير ّىذا ّتأدية ّأثناء ّالمقاكؿ و ّالذ مّيكج  ّالعمؿّىك ّرب  )أمّأف 

ّ.المنكطةّبو(

مافّؿّالضّ مّيتحمّ المقاكؿّكحدهّىكّالذّ ّاليّفإفّ فيّىذهّالحالةّالّكجكدّلمميندسّالمعمارم،ّكّبالتّ ّكّ

ّبميمّ ّو)أمّربّ مناصفةّمعّالمقاكؿ،ّذلؾّألنّ  ّباالستعانةكضعّالتصميـّسكاءّبنفسوّأكّ:تيفّىماالعمؿ(ّيقـك
ّ(.1قابة)الرّ ةّاإلشراؼّّكدس،ّككذاّالقياـّبميمّ بمين

 خطأ الغير:-2

ّإالّ ؼّمنيا،ّخصيةّأكّيخفّ فعؿّالغيرّالّيرفعّالمسؤكليةّعفّاألعماؿّالشّ ّة،ّبأفّ تقضيّالقكاعدّالعامّ 

ببيةّالكاجبّخطأّالغيرّيقطعّرابطةّالسّ ررّأكّساىـّفيو.ّّكإذاّاعتبرّىذاّالفعؿّفيّذاتوّكأحدثّكحدهّالضّ 

ّلقياـّالضّ  -يدـتيجة)التّ ؽّالنّ لتحقّ ّكّلكحدهّشييد،ّمتىّكافّكافياالتّ مافّالمعمارمّفيّمجاؿّالبناءّّكتكافرىا

ّالغيرّالذّ ّب(،ّأمّأفّ التعيّ  فؽّمعّمّالّيتّ الذّ ّؿّفيّالسمكؾّالشاذّ لمسؤكليةّيتمثّ بّاإلعفاءّمفّامّيرتّ خطأ

فقياـّأحدّالمستأجريفّبإجراءّ.(2)عوّأكّيدخموّفيّتقديرهخصّأفّيتكقّ يمكفّلمشّ ّالّكّ،يرّالعادمّلؤلمكرالسّ 

سبلمتوّيعتبرّمفّقبيؿّخطأّدّمتانتوّّككنيةّعمىّنحكّيصيبّالمبنىّّبعيكبّتيدّ تعديبلتّمعيبةّبكحدتوّالسّ 
لمقاكؿّمفّادرةّمفّاباألخطاءّالصّ ّاالحتجاجوّالّيمكفّمّيمكنوّدرءّالمسؤكليةّالمعمارية.كماّأنّ الغيرّالذّ 

كماّ-عفّأخطاءّىؤالءّّيسأؿّىذاّاألخيرّذلؾّألفّ ّكّأكّحت ىّعم اؿّالمقاكؿّاألصمي،،والعمّ الباطفّأكّمفّ
ّإليوسبقتّاإل مسؤكليةّالمتبكعّعفّأفعاؿّّالمقاكؿّعفّأخطائيـمفّالميندسّّكّاليّيسأؿّكؿّ كبالتّ ّ.-شارة

ّلماّنصّ  جكعّعمىّالميندسّالعمؿّالرّ ّيككفّلربّ ،ّّك(3مفّؽ.ـ.ج)137ّ-136تافتّعميوّالمادّ تابعوّكفقا
دكفّبوّخطأّصادرّمفّىؤالء،ّّكـّالبناءّأكّتعيّ ىّكلكّكافّسببّتيدّ مافّالعشرم،ّحتّ المقاكؿّبدعكلّالضّ ّك

                                                            

ّ.214ابؽ،ّصزاؽّحسيفّيسفّ،ّالمرجعّالسّ عبدّالرّ ّ-1
ّ.342ابؽ،ّصكرمّسركرّ،ّالمرجعّالسّ محمدّالشّ ّ-2
ارّمتىّكافّمّيحدثوّتابعوّبفعموّالضّ ررّالذّ سؤكالّعفّالضّ ممفّؽ.ـ.ج،ّعمىّماّيمي:"ّيككفّالمتبكع136ّّةالمادّ ّتنص ّّ-3

اّفيّاختيارّتابعوّبعيةّكّلكّلـّيكفّالمتبكعّحرّ ؽّعبلقةّالتّ كاقعاّمنوّفيّحالةّتأديةّكظيفتوّأكّبسببياّأكّبمناسبتيا.ّكّتتحقّ 
ّمتىّكافّىذاّاألخيرّيعمؿّلحسابّالمتبكع".

ّجكعّعمىّتابعوّفيّحالةّارتكابوّخطأّجسيما".الرّ ّعمىّماّيمي:"ّلممتبكعّحؽّ ّمفّذاتّالقانكف،ّّفتنص 137ّّةاّالمادّ أمّ -
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منيماّالّّكؿّ ّ،ّفإفّ -الميندسّك-تضامنيةّبيفّالمقاكؿّّيةّتعدّ ؤكلالمسّنظراّألفّ ّكّىذاّالخطأ.ّإلثباتالحاجةّ

ّالصّ  ّالخطأّادرّمفّاآليستطيعّأفّيدفعّمسؤكليتوّبالخطأ عمىّجكعّمعبّدكرهّفيّمكنةّالرّ يخرّفمثؿّىذا
ّ(.1يائيّبعدّذلؾ)عكيضّالنّ موّلعبءّالتّ مدلّتحمّ ّكّ،المسؤكؿّالحقيقي

حالةّخطأّميندسّّوّيمكفّذكرّمثبلعمميةّتشييدّالبناء،ّفإنّ مّلوّدكرّفيّاّفيّحالةّخطأّالغيرّالذّ أمّ 
أفّتككفّّ،سابؽ،ّبحيثّيجبّإلعفاءّالميندسّأكّالمقاكؿّالجديدّمفّالمسؤكليةّبسببّخطأّميندسّسابؽ

الّيمكفّمعياّاكتشاؼّأكّتدارؾّماّسبؽّمفّأخطاء.كماّيمكفّذكرّّ،مةحمةّمتقدّ ّراألعماؿّقدّكصمتّإلىّم

متّمفّطرؼّقدّ ّانتّتمؾّالمكادّقدكفإذاّّ.كادّالمعيبةّالمستخدمةّفيّالبناءكّمنتجّالمدّأكذلؾ،ّحالةّمكرّ 

ّفإنّ  ّّكالمقاكؿ، ّجكدتيا، ّعف ّمسؤكؿ ّلربّ و ّضمانيا ّسابقا-العمؿّعميو ّأكردناه ّّك-كما ّيمكفّبالتّ ، ّال الي

ّالمكرّ  ّخطأ ّإلى ّاستنادا ّمسؤكليتو ّيدفع ّأف ّلممكالممقاكؿ ّالمعمد ّلمميندس ّيجكز ّال ّكما ّيدفعّارمد. ّأف

ّالضّ  ّعف ّأساسّأنّ مسؤكليتو ّعمى ّالعشرم ّألفّ ماف ّالمقاكؿ ّبؿ ّالمعيبة، ّالمكاد ّكرد ّمف ّليسّىك مفّّو

ّ(.2ضامفّمعّالمقاكؿ)ىكّمسؤكؿّبالتّ فّالمكادّالمستخدمةّفيّالبناء،ّّكؽّمالتزاماتّالميندسّالتحقّ 

ؾّبأخطاءّمنيماّأفّيتمسّ ّألموّالّيمكفّالميندسّالمعمارم،ّفإنّ العبلقةّبيفّالمقاكؿّّكّاّفيماّيخص ّأمّ 
ّالتممّ  ّقصد ّإالّ األخر، ّعمييما، ّالمفترضة ّالمعمارية ّالمسؤكلية ّأفّ ّصّمف ّثبت ّالصّ ّإذا ّمفّالخطأ ادر

ميماّّكفع.استحالةّالدّ عّّكةّالقاىرةّمعّعدـّإمكانيةّالتكقّ أحدىماّفيّمكاجيةّالغيرّتتكافرّفيوّخصائصّالقكّ 

ّبالضّ المقاكؿّمّيكفّمفّأمر،ّفإفّ  ّتعذّ تجاهّربّالعمؿّّكّمافمـز ّإذا ببيةّرّعميوّنفيّالعبلقةّالسّ خصكصا

ّ.مافّالمعمارميّمفّشأنياّدفعّالضّ تّ حؽّبالبناية،ّكفقاّألحدّاألسبابّالـّأكّالعيبّالبلّ بيفّالتيدّ 

 :أمين في مجال البناءالتّ االلتزام ب -انيالمطمب الثّ 

ّلمطّ ن ّلمتّ ظرا ّاإللزامية ّّكبيعة ّبالنّ مدلّتعمّ أميف ّقو ّالعاـ، ّالجزائرمّّفإفّ ظاـ ّباقيّ–المشر ع كعمىّغرار
دّىذهّتؤكّ ّكّأخرلّتنظيمية.فصيميةّبمكجبّنصكصّقانكنيةّّكالتّ ّقكاعدهؿّلتحديدّأحكاموّّكتدخّ -الت شريعات

ّ.ظاـّالعاـؽّبالنّ أميف،ّلذاّفيكّيتعمّ بيعةّاإللزاميةّلمتّ الطّ فيّمجمميا،ّّصكصّالنّ 

ّـ ّكّ بإجراءّّااللتزاـمخالفةّليذاّّكؿّ ّّمفّأحكامو،ّبؿّإفّ ّعمىّاستبعادهّأكّالحدّ ّاؽفاالتالّيجكزّّمفّث

ّّكالتّ  ّالبناء ّتترتّ التّ أميفّفيّمجاؿ ّّكّبشييد، ّالجزائية ّالمسؤكلية ّقياـ ّفيالمتمثّ عميو ّعّجنحةّمة ّاالمتثاؿدـ

ّالتّ  ّّكإللزامية ّلمتّ المعاقبّعمييأميف، ّالممـز ّذاتّالقانكف ّفي ّبمكجبّالماد ةأميفا ّكذلؾ ّكالت ي185ّّ، منو،

                                                            

1 - George )Liet-Veaux,( Responsabilité de droit commun des architectes ,op-cit 
,p 317. 
2- George )Liet-Veaux,(,op-cit..P 318. 
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ّيمي: ّعمىّما  أعبله 178-175الماّدتين  كّل شخص خاضع إللزامية التّأمين المشار إلييا فيتنص 
دج، 100.000دج إلى5000يعاقب في حالة عدم امتثالو ليذه اإللزامية بغرامة مالية يتراوح مبمغيا من 

 يمكن أن تطّبق في شأنو وفقا لمّتشريع المعمول بو.و ذلك دون اإلخبلل بالعقوبات األخرى الّتي 

تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التّأمين الخاص بالبناء، كما ىو الحال في مجال 
 الّضرائب المباشرة لحساب الخزينة العاّمة".

لىّجانبوّالميندسّك–المقاكؿّالمعمارمّّالتزاـخبلؿّشييد،ّمفّالتّ أميفّفيّمجاؿّالبناءّّكدّالتّ يتجسّ ّك -ا 
ّ ّتأميفّّكبشركاتّالتّ ّاالستعانةبضركرة ّعقكد ّإبراـ ّكذلؾّقصد ّتغطيةّكضمافّيّتندرجّفيّإطارالتّ أميف،

ّّكمتحمّ  ،ّسكاءّتعم ؽّذلؾّالت أميفّبضمافّالمسؤكليةّبناءّالمشاريعّالعقاريةيـّلممسؤكليةّالكاممةّفيّتجسيد
ّالمينية) ّبضمافLa responsabilité civile professionnellesالمدنية ّأك المسؤكليةّّالمقاكؿّ(،

ّ.(La responsabilité décennale()1العشرية)

أميفّساؤؿّعفّماىيةّالتّ يمكفّأفّتساعدّعمىّتحقيؽّذلؾ،ّيمكنناّالتّ ّميفأالتشركاتّّأفّ ّفباعتبارلذاّ
ّالمشرفيفّكالقائميفّيّتحتمياّقصدّمأميفّالتّ مكانةّشركاتّالتّ يّمجاؿّالبناءّمفّجانبّالمقاكؿّّكف ساعدة

ّكالت عميرّتنفيذعمىّ ّالت شييد ّبأعماؿ ّالمقاكؿ-كالقياـ ّمجاؿّّكّ.(2)؟-كالسيما ّلذلؾّسنتطرؽّإلىّدراسة تبعا

ّذلؾّكفقاّلماّيمي:بذلؾّّكةّلياتّالخاصّ ككذلؾّعفّاآلّشييد،التّ أميفّفيّمجاؿّالبناءّّكؿّشركاتّالتّ تدخّ 

 :مجال البناء أمين فيل شركات التّ تدخّ -لالفرع األوّ 

ّّكؿّشركاتّالتّ تدخّ ّإفّ  ّالبناء ّّكالتّ أميفّفيّمجاؿ ّمسألةّضركرية ّذلؾّألفّ شييد ّاألخيرّّأساسية، ىذا

يّتسكدّعمميةّالعراقيؿّالتّ عقيداتّّكظرّإلىّالتّ ذلؾّبالنّ سةّقانكنا،ّّكماناتّالمكرّ ةّإلىّكافةّالضّ بحاجةّماسّ 

رّبمكجبّضركرة،ّمقرّ ّباعتبارهأميفّؿّلشركاتّالتّ ىذاّالتدخّ ّكميفّفييا.ّالبناءّكّالتشييدّكّنظراّلكثرةّالمتدخّ 
ّؽّاألمرّباألمريتعمّ .ّكأميفاطمةّلمتّ النّ نصكصّقانكنيةّصريحةّككاضحةّكيمكفّاستخبلصياّمفّنصكصّ

ّلذلؾ،ّنتطرّ .ّّك(3)الؼّالذكرالسّ 07ّ-95رقـّ كذاّمجاؿّأميفّّكبمكجبّقانكفّالتّ ّؿؽّإلىّدراسةّالتدخّ تبعا

ّدخؿ.ذلؾّالتّ 

ّ
                                                            

ّ.32،ّص2005جديدمّمعراج،ّمحاضراتّفيّقانكفّالت أميفّالجزائرم،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّسنةّ-1
،جامعةّمكلكدّمعمرم02ّّعيات،ّارية،ّمجمةّالحقكؽّكّالحرّ رقيةّالعقّ أميفّفيّمكاجيةّنشاطّالتّ إرزيؿّالكاىنة،ّشركاتّالتّ ّ-2

 .103،ّص2013تيزمّكزكّسنةّ

ّ.103صّ،المرجعّكّالمكضعّالس ابقيفإرزيؿّالكاىنة،ّّ-3
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ّ:أمينالتّ  انونل بموجب قالتدخّ -أّوال

ّبذلؾّك ّّنقصد ّرقـ ّّك07-95األمر ّـ الذّ ، ّت ّبّم ّالثالثّمنو ّالتّ تخصيصّالقسـ ّفيّمجاؿّعنكاف أميف
أكيدّعمىّمسؤكليةّالتّ ّّـ إذّتأمينات اإللزامية"، " التّ المعنكفّبعنكافانيّّكمّيندرجّضمفّالكتابّالثّ الذّ البناء،ّّك
قةّباإلنجازّمؿّلؤلشغاؿّالمتعمّ الكااـّّكعمىّضمافّاإلنياءّالتّ -البناءؿّفيّمجاؿّمتدخّ ّبجانبوّكؿّ ّكّ-المقاكؿ

ّيائيّلممشركعّالمعمارم.سميـّالنّ دةّمفّالتّ ةّالمحدّ سيرّعناصرّتجييزاتياّخبلؿّالمدّ ككذلؾّحسفّاإلنجاز،ّّك

ّالمتعمّ  ّالقانكف ّفيناؾ ّذلؾ، ّإلى ّبالتّ إضافة ّالطّ ؽ ّالككارث ّضد )أمينات ّيعرؼّّ(1بيعية كالذ م
شخصّطبيعيّأكّمعنكمّّمنوّعمىّإلزاميةّقياـّكؿّ 01/02ّةّالمادّ ّبحيثّتنص ّّ(،CAT/NATباختصار)

ّبنشاطّصناعيّأكّتجارم،ّبالتّ  ّبيعية.جاريةّمفّأخطارّالككارثّالطّ التّ ناعيةّّكعمىّالمنشاتّالصّ ّأميفيقـك
ّاألّأفّ ّاربإعتبّك ّخانة ّضمف ّيندرج ّالبناء ّالتّ مقاكؿ ّتقـكشخاص ّالتّ بالنّ ّي ّبأحكاـشاطات ّعمبل ّجارية

ائدّفيّالمجاؿّشاطّالسّ رافّطبيعةّالنّ تافّتقرّ مفّاألمرّالمّ 19ّك14ّتافّكذاّالمادّ ،ّّكؽ.ت.جمف02ّّالمادة
ّـ ّك)2(المعمارم ّبيعية.أميفّضدّالككارثّالطّ كثيقةّالتّ ّباكتتابفيـّممزمكفّّمفّث

كؿّالتجارمّّوّقدّيأخذّالشّ أنّ ّىكّذكّطابعّمدني،ّإالّ -مبدئياّ-عمموّسبةّلمميندسّالمعمارم،ّفإفّ اّبالنّ أمّ 
بحّكّىذاّفيكّفيّىذهّالحالةّيسعىّإلىّتحقيؽّالرّ ّ،قابةّعمىّاإلنجازالرّ باإلشراؼّّكّالتزاموذلؾّمفّخبلؿّّك

ّألفّ ،ّؽ.ـ.جمف555ّّىذاّماّيفيـّمفّنصّالمادةّالمضاربةّفيّاألعماؿّالتجارية.ّّكماّيترجـّإلىّمعيارّ
ّصميـ.ؿّفيّكضعّالتّ األصميّيتمثّ ّالتزامو

 :أمينل شركات التّ مجال تدخّ -ثانيا 

يّيمكفّلشركاتّفّبكضكحّالمجاالتّالتّ تفسيرىا،ّيتبيّ ّكّ-كرالفةّالذّ السّ -صكصّالقانكنيةّلنّ اّبتفحص ّ

فيّّؿبالتدخّ ّؽيّتتعمّ التّ ّكارية،ّرقيةّالعقّ كذاّنشاطّالتّ شييدّكالبناءات،ّّكلضمانياّفيّمجاؿّالتّ ّؿأميفّالتدخّ التّ 

ّارية.مجاؿّإنجازّالمشاريعّالعقّ 

تغطيةّمختمؼّيّتشمؿّالتّ قةّباإلنجازّ)ّكالمدنيةّالمتعمّ ّتأميفّمسؤكليتوّالمقاكؿّمجبرّعمىّفإفّ ّميوكع
ةّالمادّ كذاّّك175ّةكرشة،ّكذلؾّبمكجبّالمادّ يّقدّتمحؽّبالغيرّ(ّقبؿّفتحّاليةّالتّ المادّ األضرارّالجسمانيةّّك

                                                            

حاياّجّبيعيةّكّبتعكيضّالضّ ؽّبإلزاميةّالتأميفّعمىّالككارثّالطّ ،ّكّالمتعمّ 2003أكت26ّخّفيالمؤرّ 12ّ-03القانكفّرقـ-1
ّ.12،ّص52،عر
31ّّص2010ّ،ّسنةد.ـ.جشريعيفّالجزائرمّكّالفرنسي،ّبيفّالتّ أميفّالمعمارم،ّدراسةّمقارنةّعبدّالقادرّمسمـ،ّنطاؽّالتّ ّ-2
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ض.ّّك07-95مفّاألمرّرقـ176ّ لضمافّالكرشاتّّاختيارمدّتأميفّبإمكافّالمقاكؿّإبراـّعقّافةّإلىّذلؾا 
ّ.(1)مفّذاتّاألمر177ّةةّاألشغاؿّإلىّغايةّتسميميا،ّعمبلّبأحكاـّالمادّ حسفّإنجازىاّطيمةّمدّ ّك

 أمين عمى المسؤولية المينية المدنية:التّ -1

يّالبناءّإلىّتأميفّمسؤكليتوّالمدنية،ّىكّتغطيةّمختمؼّاألضرارّالتّ ؼّمفّكراءّلجكءّمقاكؿّداليّإفّ 
فعاؿّالت يّمفّشأنياّأفّتمحؽّاألضرارّفّخبلؿّكجكبّتغطيةّتمؾّاألتوّالماليةّ،ّمرّسمباّعمىّذمّ قدّتؤثّ 

ّأكّلصاحبوّأكّحت ىّالغير.-فيّحد ّذاتو–سكاءّبالن سبةّلممشركعّ

ّالت غطيةّك ّمفّىذه ّالقانكني ّأساسيا ّالنّ ّتجد ّالمكاد ّنصكص ّالمسؤكليةخبلؿ ّلمجاؿ ّاظمة سكاءّّ
ّالمشر عّ ّتكف ؿ ّالت ي ّك ّاألشياء، ّحت ى ّأك ّالغير ّفعؿ ّعف ّالناشئة ّتمؾ ّأك ّاألصؿ ّتعد  ّكالت ي الش خصية،

-124المكادّ-عمىّكجوّالخصكصّ-،ّكنقصدّبذلؾّعمىّكجوّالت خصيصفيّؽ.ـ.جّبتأطيرىاّالجزائرم
ّبكجوّالّ ّكّمفّؽ.ـ.ج568ّإلى549إلىّالمكادّإضافة.(2)126-130-136-138-140ّ ّلممقاكلة ناظمة

عمؽّ،ّالمتّ 07-95مفّاألمرّرقـ185ّّإلى180كذاّالمكادّك179ّإلى175ّافةّإلىّنصكصّالمكادعاـ.ّإض

ّكر.الؼّالذّ السّ –أميناتّبالتّ 

اءّأكّلؾّأثنذالعمؿّأكّبالغيرّّكّررّاألعماؿّالمنجزةّمفّطرؼّالمقاكؿ،ّأكّلحقتّبربّ الضّ ّسكاءّمس ّّك
ّقيام ّبإنجازبمناسبة ّالمسندةّو ّّباألعماؿ ّبمكجب ّإليو ّّكعقد ّاألكّ المقاكلة، ّاليـك ّسرياف ّبداية ّمنذ ؿّذلؾ

ّّذلؾّّكيائيّلممشركع.سميـّالنّ أميفّإلىّغايةّتاريخّالتّ تغطيةّالتّ ّالكرشة،ّكتستمرّ ّالفتتاح ـّيامفّخبلؿّقيتـ 
ّالتأميفّعمى:ّ)أكّتسم ىّأيضاّببكليصةّالت أميف(كثيقةّالكتتابجكءّإلىّشركاتّالتأميفّالمقاكؿّبالمّ 

 -ّشيءّّأمّ ّصبلحيتياّكّرسكخيا،ّأكّفيماّيخص ّّأنكاعيا،ّفيماّيخص ّّاختبلؼتنفيذّاألشغاؿّعمى

ّبتشييدىا.مفّشأنوّأفّيعرضّالمنشأةّلمخطر،ّكّكذاّحراسةّالبنايةّالتّ  ّيّيمتـز
 - ّاؿ.ّةّلنكعيةّمكادّالبناءّكّتنفيذّاألشغالمراقبةّالمستمر 

ّالتّ ّكتجدرّاإلشارةّإلىّأفّ  ،07ّ-95،ّالذ مّصدرّبشأفّتطبيؽّاألمرّرقـ414ّ-95نفيذمّرقـالمرسـك
مّالذّ ّاالحترازّالمراقبةّمفّخبلؿّتبيافّالحيطةّكـّمجاؿّمّنظّ ىكّالذّ ّ-المتم ـالمعد ؿّّك-المتعم ؽّبالتأمينات

                                                            

 .39،ّصالمرجعّالس ابؽجديدمّمعراج،ّّ-1

--.32ّالمرجعّالس ابؽ،صشريعيفّالجزائرمّكّالفرنسي،أميفّالمعمارم،ّدراسةّمقارنةّبيفّالتّ عبدّالقادرّمسمـ،ّنطاؽّالتّ -2
ؽّبمجاؿّالمسؤكلية،ّسكاءّالشخصية،ّأكّمجمؿّتمؾّالمكادّتتعمّ ّإلىّأفّ تجدرّاإلشارةّالفةّالذكر.ّّكراجعّبالمناسبةّالمكادّالسّ 

ّعفّاألشياء ّتمؾّالناشئة ّأك ّالغير، ّّكعف ّلئللتزاـ(، ّالمنشيء ار ّالض  ّلمت عكيض)الفعؿ ّكّ.المكجبة ّالمرجع ّالقادرّمسمـ، عبد
ّالمكضعّالس ابقيف.
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العمؿّّذلؾّلمنعّاإلضرارّبيا،ّأكّبربّ تنفيذهّلؤلشغاؿّأكّبمناسبتيا،ّّكّيّبياّأثناءبّعمىّالمقاكؿّالتحمّ يتكجّ 

ّىّبالغير.أكّحتّ 

ّالتّ كتككفّمدّ  ّمالتّ أميفّّكة ّلمدّ غطية ّاإلنجازّّكساكية ّبيفّربّ المحدّ ة ّمسبقا المقاكؿّبمكجبّالعمؿّّكّدة
مختمؼّّتغطيةّأميفشركةّالتّ يّمفّخبللياّتضمفّالتّ ف،ّّكأميةّالتّ ذاتياّمدّ ّفيّحدّ ّيّتعدّ التّ مقاكلةّالبناء،ّّك

ّبيفّالمقاكؿّكالش ركةّدةّمسبقاّفيّالعقدةّالمحدّ تمديدّلممدّ ّأمّ ّفإفّ ّلذلؾّكر.ابقةّالذّ ضرارّالسّ األ يجبّّالمبـر

الّ أميفّأةّالتّ ماف،ّمفّخبلؿّتمديدّمدّ الضّ مد ةّّيادةّمفّذلؾّقصدّالزّ ّكّ،أميفأفّتخطرّبوّشركةّالتّ  ّيضا،ّكا 

ّ(.1أميف)األصميّلشركةّالػتّ ّااللتزاـؿّمّيمثّ الذّ ّكّماففيّالضّ ّسقطّالحؽّ 

ّالتّ  ّقكاعد ّفي ّأنّ كاألصؿ ّاختياريةأميف ّأفّ يا ّإال  ّتدخّ ّالمشرعّ ّ، ّمجاالتّعدّ الجزائرم ّفي ّكفرضّؿ ة

عكيضّعندّاإلصابةّبأضرارّكجعموّإلزامياّحرصاّمنوّعمىّضمافّحصكؿّبعضّالفئاتّعمىّالتّ ّ،أميفالتّ 
إزاءّمخاطرّّحمايةّالمضركرّقصدّمافغبةّالمتزايدةّفيّالضّ كيرجعّذلؾّإلىّالرّ عقبّكقكعّحادثّمعيف،ّ

ّ.(2)الحياةّالحديثة

ـّؿّكالمتمّ ؽّبالتأميناتّالمعدّ المتعمّ 07ّ-95ـّأمرّرقـّحيثّنظّ ّ،البناءّمفّضمفّىذهّالمجاالتّكيعدّ 

مفّذات175ّّادةّالمّ ّ،ّإذّتنص ّؽّبالتأميناتّاإللزاميةأميفّفيّمجاؿّالبناءّضمفّالكتابّالثانيّالمتعمّ التّ 

ا كان أو ل شخصا طبيعيّ متدخّ  ومراقب تقني وأيّ مقاول ميندس معماري و  "عمى كلّ :واألمرّعمىّأنّ 
 .ض ليا بسبب أشغال البناء" ي قد يتعرّ ، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليتو المدنية المينية التّ معنويا

ّكتضيؼّالمادّ ّ 178ّّة ّأن و: ّذاتّاألمر وكذا  ،المقاولينين و عمى الميندسين المعماريّ  "يجبمف
من  554ة قنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤولياتيم العشرية المنصوص عمييا في المادّ المراقبين التّ 

 .القانون المدني ... "

 :أمين عمى المسؤولية العشريةالتّ -2

ّالنّ فّّ ّخبلؿ ّالسّ مف ّالقانكنييف ّأّابقيفصيف ّالمشرّ ّفّ الذ كر،يت ضح ّكالميندسّع ّالمقاكؿ ّألـز الجزائرم

الذمّالجزائيّّاعدّآمرةّ،ّترجمتّمفّخبلؿّالجزاءأميفّعمىّمسؤكلياتيماّالعشريةّبمكجبّقّكالمعمارمّبالتّ 
ليذهّاإللزاميةّّمتثاؿاالعدـّّكّتكي ؼّىذهّالجريمةّعمىّأن ياّجنحةّمفّنفسّاألمر185ّّوّفيّالمادةّفرض

                                                            

ّشركاتّالتّ ّ-1 ّنشاطّالتّ إرزيؿّالكاىنة، ّالعقأميفّفيّمكاجية ّالحرّ رقية ّالحقكؽّك ّمجمة ّارية، ،ّالمرجعّالس ابؽ،02ّعيات،
ّ.103ص

2
 .32المرجعّالس ابؽ،ّصشريعيفّالجزائرمّكّالفرنسي،ّأميفّالمعمارم،ّدراسةّمقارنةّبيفّالتّ عبدّالقادرّمسمـ،ّنطاؽّالتّ ّ-
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ىذهّّفإفّ ّ،دكفّاإلخبلؿّبالعقكباتّاألخرل.كمفّثّـ ّكّذلؾّدجّكغرامة100.000,00ّّمّيصؿّإلىّحدّ كالذّ 

ّمفّأحكامياّعمىّمخالفتياّأكّالحدّ ّفاؽاالتالّيجكزّّ،ّكلذلؾظاـّالعاـمرتبطةّبالنّ أميفّىيّاإللزاميةّفيّالتّ 

ّلربّ  ّيجكز ّذلؾ ّمف ّأكثر ّّالعمؿّبؿ ّعمى ّيشترط ّالعقدأف ّإبراـ ّعند ّتأّ،المقاكؿ ّلتغطياكتتاب ةّمينا

ّ(.1)ؽّمفّذلؾمسؤكليتيـّكلوّأفّيتحقّ 

ّالتّ كيغطّ  ّىذا ّالمخمّ ي ّاألضرار ّالخاصّ أميف ّالعناصر ّبصبلبة ّالبنايةة ّبتجييز ّىذهّّ،ة ّتككف عندما

غطية.ّكيبدأّسريافّىذاّييئةّككضعّاألساسّكالييكؿّكاإلحاطةّكالتّ أّمفّمنجزاتّالتّ العناصرّجزءاّالّيتجزّ 

ّالتّ  ّتاريخ ّربّ النّ ّستبلـاالأميفّمف ّمنو ّالعاـّّالعمؿّيائيّلممشركعّعمىّأفّيستفيد ّالخاصّأك ّخمفيو أك
ّّّّ.بحسبّاألحكاؿّكّالش ركطّالمبي نةّسالفا

جكعّعمييماّأكّمفّالرّ ّ-كّبجنبوّالميندس-المقاكؿالعشريةّإلىّحمايةّّأميفّعفّالمسؤكليةكييدؼّالتّ 

المؤمفّلوّفيّدفعّّأميفّمحؿّ شركةّالتّ ّذلؾّتحؿّ ّكبمكجبّ.ؽّدعكلّالمسؤكليةعمىّأحدىماّعمىّإثرّتحقّ 

الفن ية،ّسكاءّالكديةّكّالمحد دةّمسبقاّقبؿّنشكبّنزاعّقضائي،ّأكّتمؾّالت يّقدّدتوّالخبرةّمّحدّ عكيضّالذّ التّ 
ّمقاموّالعمؿّضماناّلحصكؿّربّ ّتمجأّإليياّالمحكمة، عمىّتعكيضّعادؿّعندّإصابتوّبأضرارّّأكّمفّيقـك

ّ.(2)كّالت شييدّالبناءةّاءّعمميّ جرّ 

ّ مافّأقكلّتضامفّفيّالضّ الّ .فمافّكليسّالمسؤكليةيككفّفيّالضّ ّ-كالميندس–المقاكؿتضامفّلذلؾّفإف 

ّإال ّإذاّنةؽّبتكافرّشركطّمعيّ التضامفّفيّالمسؤكليةّيتعمّ ّ،ّذلؾّأفّ ضامفّفيّالمسؤكليةمفّالتّ  ،ّفيكّالّيقـك
ّضرراسؤكليفّقدّارتكبّخطأّسبَّّكافّكؿّكاحدّمفّالم ّكحدهّالضّ ّ،ّكمفّثّـ ب  المسؤكليفّّررّكاشتراؾّكؿّ يمـز

ّ ّإحداثو. ّانتيجتوّكفي ّالذ م ّالمكقؼ ّىك ّّىذا ّبتاريخ ّالعميا ّقضت23/01/1991ّالمحكمة ّعندما ،
ي أو م كمّ ما يحدث خبلل عشرة سنوات من تيدّ  ضامنبالتّ  المقاول والميندس المعماري  يضمن":بأن و

ّ(.3)..."و أقاماه من منشآت ثابتةداه من بناء جزئي فيما شيّ 

                                                            

القانكنية،ّمخبرّالقانكفّالخاصّراساتّة،ّمجمةّالدّ رّالمسؤكليةّعفّاألشياءّغيرّالحيّ أميفّعمىّتطكّ يكسؼّفتيحة،ّالتّ ّ-1
ّالسّ ّيةّالحقكؽّاألساسي،ّكمّ  ّ.39،ّص2004ّ،ّسنة01ّّعتممساف،-ياسيةكالعمـك

ّ.41ابؽ،ّصيكسؼّفتيحة،ّالمرجعّالسّ ّ-2
3

ّعةّالقضائيةّ،ّالمجمّ 64748تحتّرقـ23/01/1991ّّالغرفةّالمدنيةّبتاريخّ-صادرّعفّالمحكمةّالعميا54123ّرقـّقرار-
ّكماّبعدىاّ.130ّ،ّص1992ّلسنة04ّّ
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ّلربّ ف ّالمنطمؽّيجكز ّالتّ ّمفّىذا ّمبمغ ّبكامؿ ّاألكثرّمبلءة ّأحدىما ّتنفيذّالعمؿّمطالبة عكيضّعند

عكيض،ّعمىّأفّيرجعّالمكفيّبماّيتجاكزّنصيبوّعمىّاآلخرّسكاءّعمىّأساسّيائيّالقاضيّبالتّ الحكـّالنّ 
ّ.ّتقصيريةأكّعمىّأساسّقكاعدّالمسؤكليةّالّ ّ)دعكلّالر جكع(ّالحمكؿ

ّكىكّربّ فيّالضّ ّترفعّدعكلّالمسئكليةّمفّصاحبّالحؽّ فاألصؿّأفّ العمؿّأكّمفّّمافّالعشرم،
ّمد عيا(يخمفو ّالمقاكؿّضّ ّ)باعتباره ّكىك ّبو ّالممتـز ّلمتّ )مد عىّعمييما(-كالميندسّالمعمارم-د ّكفقا حديدّ،

كفقاّّ،ـّأكّانكشاؼّالعيبعكلّخبلؿّثبلثّسنكاتّمفّكقتّحصكؿّالتيدّ ابؽّبيانو.ّكيجبّرفعّىذهّالدّ السّ 

ّربّ .ّفإذاّانقضتّىذهّالمدّ ؽ.ـ.جمف557ّّةّلماّأنيتّإليوّالمادّ  سقطّّ،العمؿّبرفعّدعكاهّةّدكفّأفّيقـك

ّعكيضّنيائيا.وّفيّالتّ حقّ 

ّالمدّ ّ ّمدّ كىذه ّتختمؼّعف ّالضّ ة ّذاتوة ّالتّ ّ.ماف ّحدث ّإذا ّىذا ّكعمى ّظير ّأك ّالمكجبّيدـ العيب

ّالسّ لمضّ  ّفي ّتسمّ ماف ّبعد ّالعاشرة ّربّ نة ّلمبناءّـ ّدعكلّالضّ ّ،العمؿ ّرفع ّبكسعو ّالسّ كاف نكاتّمافّخبلؿ
ّفكبلثّالتّ الثّ  ّيستمرّ الضّ ّفّ أالية، ّمدّ ّماف ّالحالة ّتقريبا)فيّىذه ّسنة ّثبلثّعشر ّالت أميفّفيّ(.ّك1ة لزامية ا 

ن ما ّكا  ّعامة، ّليستّقاعدة العشرية،ّأميفّعمىّالمسؤكليتيفّالمينيةّّكيستثنىّمفّالتػّ ّمجاؿّالبناءّكّالت شييد

ّالية:األشخاصّالتّ 07ّ-95مفّاألمرّرقـ182ّّةطبقاّألحكاـّالمادّ 

 - ّّية.كلةّكّجماعاتياّالمحمّ الد
 - ّّبيعية،ّكذلؾّفيّحالةّبناءّسكفّعائمي.األشخاصّالط

 :أمين عمى تمام األشغال و نيايتيا الحسنةالتّ -3

ّنص ّل ّالمشرّ ّقد ّعّالجزائرمّبمكجبّالمادّ عميو ّمفّاألمرّرق175ّة ّكذلؾّالسّ 07ّ-95ـ الؼّالذكر،

ّلممقاكؿبالنّ  ّالمادّ ،باإلسبة ّإلى ّا26/03ّةضافة ّمف ّرقـ ّكالمتعمّ السّ 04ّ-11ألمر ّالذكر، ّبالتّ الفة رقيةّؽ

ّبتغطيةّكؿّ ّمعناهّأفّ ارية.ّّكالعقّ  دارةّالمشركع،ّأكّعفّسكءّإّيّقدّتنجـاألخطارّالتّ ّالقائـّعمىّاإلنجازّيقـك

يّيستعيفّبياّفيّالتّ بالغيرّأكّبكسائموّالمادية،ّّّكتمؾّالحكادثّّتّ،ّسكاءّمسّ يّقدّتقعّلوتمؾّالحكادثّالتّ 
ّ(.2إضافةّإلىّحسفّإتماـّاألشغاؿّالمككمةّإليو)ّتنفيذّالمشركع

ّ

ّ
                                                            

ّ.102ابؽ،ّصإرزيؿّالكاىنة،ّالمرجعّالسّ ّ-1
ّ.21ابؽ،ّصارم،ّالمرجعّالسّ يائيّلممشركعّالعقّ ارية،ّبعدّاإلستيبلـّالنّ رقيةّالعقّ ماناتّفيّالتّ دغيسّأحمد،ّالضّ ّ-2
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 :شييد و البناءأمين في مجال التّ ليات عمل شركات التّ آ-انيالفرع الثّ 

ّتدخّ بالنّ  ّإلىّطبيعة ّشركاتّالتّ ظر ّالتّ ؿ ّفيّمجاؿ ّالبأميف ّك ّالتّ ّناءشييد ّكذا ّالعقّ ك بصكرةّّاريةرقية
يّتستخدمياّمفّحيثّلياتّالتّ مّيظيرّأكثرّمفّخبلؿّاآلالذّ يا،ّّكمىّبكضكحّأىميةّتدخمّ يثّتتجّ ،ّبحعامة

 أميف.مّتقترحوّشركةّالتّ عكيضّالذّ ماف،ّكّكذاّطبيعةّالتّ طبيعةّالضّ 

 :أمينإبرام عقود التّ -أّوال

ؿّعمىّالعبلقةّوّاألكّ بةّكّمتكاممة،ّكّيحتكمّفيّشقّ وّعمميةّمركّ أميفّبشكؿّعاـ،ّبأنّ حيثّيعرؼّالتّ 

أميف،ّؿّفيّشركةّالتّ مّيتمثّ الذّ فّّكرفيف،ّبحيثّيطمؽّعمىّأحدىماّالمؤمّ ـّبيفّالطّ القانكنيةّفيّشكؿّعقدّيتّ 
ّلفائدةّشخصّثالثّيسم ىّ-كّالميندسّبجانبو-)المقاكؿلوىّبالمؤمفّمّيسمّ خرّالذّ رؼّاآلالطّ ّك ـ  (،ّكالذ مّيت

ّّ.(1بالمستفيدّمفّالت اميف)ربّالعمؿّأكّمفّيخمفو()

ّكؿّ ّك ّيمتـز ّالعقد ّالمقرّ ّبمكجبّىذا ّبإلتزاماتو ّمنيما ّفيّالعقد)التزاماتّمتبادلة(.أمّ كاحد ّفيّشقّ رة ياّا
،ّفالميندس(مفّطرؼّالمؤمّ -فّليـ)المقاكؿمتبادؿّبيفّالمؤمّ ّضامفّفيّشكؿعاكفّكّالتّ فّالتّ اني،ّفتتضمّ الثّ 
ّفيّذلؾّعمىّحسابّاإلحتمالذّ  ّّكمّيعتمد ّالكبيرة، ّالمقاصّ االتّكقانكفّاألعداد جراء ّاألخطارّكا  ةّتجميع

ّ(.2المسؤكليةّالمدنية)أميفّالبناءّّكأميفّعندماّيككفّبمكجبّعقكدّالتّ ؿّشركاتّالتّ تدخّ ّ،ّكّبذلؾّّفإفّ بينيما

البناءّّمقاكلةّتككفّمكضكعيّتشييدّالتّ الّ اءّّكتغطيةّأعماؿّالبنّىدفوعقدّتأميفّالمسؤكليةّالمدنية،ّعقدّف
لزاميةّالممقاةّعمىّعاتؽّأميناتّاإلكذاّعمىّالمسؤكليةّالمينيةّمفّالتّ ّكّ،المبرمةّبيفّربّالعمؿّكّالمقاكؿ

لىّجانبوّالميندس–المقاكؿّ ّ.الس الفةّالذ كر07ّ-95مفّاألمرّرقـ175ّّنتوّالمادةّىذاّماّتضمّ ّك-كا 

ّالتّ احيةّالعمميةّىذاّالتّ أميفّمفّالنّ تمارسّشركاتّالتّ ّك نفيذمّأميفّعمىّالبناء،ّتطبيقاّألحكاـّالمرسـك
ّالت نفيذم)(3)338-95رقـّ ّتعديموّبمكجبّالمرسـك ـ  ،ّكّالذ مّت

-09-10ّ،ّكّالمؤرخّفي293-02(ّرقـ4ّ
07ّ-95كّالذ مّجاءّتطبيقاّلؤلمرّرقـّّأميناتّفيّمجاؿّالبناء،الخاصّبالتّ 03ّك02/01ّتوفيّمادّ 2002ّ

                                                            
ّذلؾّيمث ؿّصكرةّ-1 لمصمحةّالغيرّكّالت يّتجس دّصكرةّأكّحالةّقانكنيةّاستثنائيةّبخصكصّّاالشتراطتجدرّاإلشارةّإلىّأف 

ّ ّالعقد ّآثار ّأف  ّإذ ّمفّحيثّاألشخاص. ّلمعقد ّالممزمة ّعام ة–القك ة ّبمكجبّ-كقاعدة ّك ّأن و ّإال  تقتصرّعمىّالطرفيفّفقط.
114ّّلمصمحةّالغيرّكّالذ مّنظ موّالمشر عّمفّخبلؿّنصّالماد ةّاالشتراط ىثارّالعقدّتنصرؼّإلىّالغيرّمفّؽ.ـ.ج،ّفإف 

ّ.379أنظرّبخصكصّذلؾ،ّمحمدّالس عدمّصبرم،ّالمرجعّالس ابؽ،ّصّالذ مّلـّيساىـّفيّإنشائوّكّتككينو.
ّ.35،ّصالمعمارم،المرجعّالس ابؽأميفّعبدّالقادرّمسمـ،ّنطاؽّالتّ ّ-2
ّالتّ -3 ّ.07-95الذ مّجاءّتطبيقاّلؤلمرّرقـّ،ّك65ّ،ّجّر،ّع1995أكتكبر31ّ،ّكّالمؤرخّفي338-95نفيذمّرقـالمرسـك
ّالت نفيذمّرقـّّ-4  .11/09/2002بتاريخ61ّجّر،ع،2002-09-10كّالمؤر خّفي293ّّّ-02المرسـك
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أميناتّعمىّالمسؤكليةّالعشريةّالتّ فّالمسؤكليةّالمدنيةّّكميفّخبلؿّعمميةّالبناءّمبالضبطّتأميفّعمىّالمتدخّ ّك
ّ.-بجنبوّلميندساّك-لممقاكؿّ

ّمباشرةّاألشغاؿّفعميّ مفّّ-فؽّعميوّفقياّكماّىكّمتّ -أميفيبدأّسريافّالتّ ّكّ سبةّألعماؿّالبناء،ّاّبالنّ يـك
ّتسميمّإلىّغايةّتستمرّ ّك يائي،ّسميـّالنّ محضرّالتّ مّيككفّبتحريرّالذّ مافّالعشرم،ّّكسبةّلمضّ نيائياّبالنّ ّيايـك
ّأميفّمفّخبلؿّتكافرّثبلثةّشركطّىي:يّقدّتقبمياّشركاتّالتّ التّ ّك

 -العمؿّّأخرل،ّيربطّالمقاكؿّمفّجيةّكّربّ تّآضركرةّكجكدّعقدّمقاكلةّمبافّأكّمنش
ّمفّجيةّأخرل.

 - ّّمقاموّفيّمقاكلةّالبناء.ّتسميـّاإلنجازّإلىّرب ّالعمؿّأكّمفّيقـك
 - ّّالت ّعشر)حصكؿ ّخبلؿ ّعيب ّظيكر ّأك ّالتّ 10يدـ ّتاريخ ّمف ّالنّ (سنكات يائيّسميـ
 .(1)لممشركع

 :عويضالحصول عمى التّ -ثانيا

ّالتّ ّإفّ  ّدفع ّطرؼّشركات ّيعدّ التّ عكيضّمف ّبأنّ ّااللتزاـّأميف، ّيعرؼ ّك ّليا، ّأكّاألساسي ّالفائدة و

وّعكيضّعمىّأنّ ماف.ّكّيعرؼّالتّ ؽّاألخطارّمكضكعّالضّ فّلوّفيّحالةّتحقّ يّينتظرىاّالمؤمّ المصمحةّالتّ 

يّتّ يّكافّعميياّقبؿّكقكعّالخسارةّكّالفّلوّإلىّحالتوّالماليةّكّالتّ المقابؿّالماليّكّالحقيقيّإلرجاعّالمؤمّ 

فيّالقيمةّأكّالمبمغّّ-حديدعمىّكجوّالتّ –ؿّأميف.ّكّيتمثّ فّمنوّبكثيقةّالتّ خطرّالمؤمّ ّبسببّدىا،ّكّذلؾتكبّ 

نةّمفّجاؿّالمعيّ ؽّاألخطارّبعدّاآلفّلو،ّكّذلؾّفيّحالةّتحقّ أميفّلممؤمّ يّتدفعيماّشركاتّالتّ المالييفّكّالتّ 
ّ(.2أمين")"عيدة التّ كقكعّالخسارة،ّكّيعبرّعنوّأيضا

عكيضّيككفّبحسبّقيمةّتكمفةّاإلنجازّألشغاؿّالتّ ّأميفّعمىّالمسؤكليةّالعشرية،ّفإفّ سبةّلمتّ بالنّ ّأم ا

ّالتّ  ّخمّ اإلصبلح ّاألضراري ّالتّ ّ،فتيا ّيتّـ ك ّمعيّ ّي ّالخبير ّطرؼ ّمف ّيسمىّّكف.تقديرىا ّالتأميف ّعقكد في

أميفّضياّشركةّالتّ يّتعكّ التّ سبةّؿّالنّ كتمثّ (،   quantité de garantieبمقدار الضمان") عكيضالتّ 
ّ.ّ-أكّالميندس-لممقاكؿ

ّ

                                                            

ّ.106،ّص1999ماف(،ّمنشكراتّالحمبيّالحقكقية،ّبيركت،ّلبناف،ّأميف)عقدّالضّ مصطفىّمحمدّجماؿ،ّأصكؿّالتّ ّ-1
ّالعامّ -2 ّجاسـ،المبادمء ّأحمد ّالمصطمحاتّاألساسيةالعنكبيّىشاـ ّلمتأميف، ّالتّ -ة ّالتّ مذكّ -ميفأعقد ّالمؤقّ رة كثيقةّ-تةغطية
ّ.16،ّص2005ّمصر،سنةّأميف،ّّدارّالفكرّالعربي،ّاإلسكندرية،أنكاعّىيئاتّالتّ -أميفالتّ 
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 :عويضق التّ شروط تحقّ -1

ّمفّطرؼّشركاتّالتّ عكيضّالبلّ لئلستفادةّمفّالتّ  أميفّكّؽّالخطرّمكضكعّالتّ مفّتحقّ ّأميف،ّالبدّ ـز

ّفشركاتّالتّ  ّالقسط. ّالتّ دفع ّىذا ّدفع ّمف ّتجعؿ ّشرطاّأميف ّجعمو ّمفّخبلؿ ّالخطر ّلكقكع عكيضّمكازيا

ّأفّ  ّإذ ّالشّ ّأساسيا. ّىذا ّتكافر ّالشّ عدـ ّيجعؿ ّالتّ رط، ّعقد ّإبراـ ّعمى ّتكافؽ ّال ّّكركة ّتسمحّأميف ال

ّالمؤمّ  ّبأنّ فّليـ(بالمّ لممقاكليف)بكصفيـ ّيعمـ ّداـ ّما ّإلييا عكيضّفيّحالةّؿّعمىّالتّ سكؼّلفّيتحصّ ّوجكء

يقعّعمىّعاتقوّّالتزاـأميف(ّككنوّؼّعمىّقياـّالمقاكؿّبدفعّاألجر)قسطّالتّ ذلؾّمتكقّ ّؽّالخطر.غيرّأفّ تحقّ 

كّ.(1)ةّالمشركعدةّبحسبّمدّ المحدّ غاؿ،ّّكةّحسفّاإلنجازّلؤلشؽّبتأميفّمدّ ىذاّفيماّيتعمّ أميف،ّّكبمكجبّالتّ 
ّيككفّأفّيجبّبالتعكيض،ّاءبالكفّأميفالتّ ّشركةّقياـّقصدّيشترطّ،أميفبالكفاءّبقسطّالتّ ّااللتزاـإلىّّإضافة

ّالمسؤكلية.ّلقياـّالمكجبّالعيبّاكتشاؼّأكّررالضّ ّكقكعّخبلؿّسارياّأميفتّ الّعقد

ّشركةّالتّ كّبمجرّ ّؽّاألمرّبالمسؤكليةّالعشريةعندماّيتعمّ ّك قاّعكيضّطبأميفّبالتّ دّقياـّالمسؤكلية،ّتمتـز
ّتقضيّبوّالقكاعدّالعامةّّك ّّكالخّ لما مّأكّجسمانيّفيّضررّمادّ ّىيّتعكيضّعفّكؿّ اصةّلعقدّالتأميف.

ذلؾّفيّحالةّجاؿّإنجازّالبناءّّكغّالمدفكعةّآلفّعمييا.ّإضافةّإلىّتعكيضّالمبالارّالمؤمّ حالةّكقكعّاألخط

ةّسريافّعقدّىيّمدّ سميـ،ّّكيائيّبالتّ حريرّالمحضرّالنّ موّخبلؿّعشرّسنكات،ّتسرمّإبتداءاّمفّتاريخّتتيدّ 

ّ.أميفالتّ 

 :أميناألخطار المستبعدة من التّ -2

ّالتّ ّأميفّالّيشمؿّكؿّ التّ ّإفّ  ّالمخاطر ّيتعرّ أنكاع ّالمقاكؿّيّقد ؿّفيّكؿّمتدخّ ّك-كالميندس–ضّليا

ّّكالتّ  ّالتّ شييد ّنطاؽ ّعف ّتخرج ّأخطار ّفيناؾ ّالبناء. ّالضّ ّاالستفادةّكأميف ّّكمف ّتتضمّ التّ ماف، ّكثيقةّي نيا

ّيّتّـ ربةّالتّ يمكفّتمخيصياّعمكماّفيّحاالتّانزالؽّالتّ ّكأميف.المعمكؿّبياّلدلّشركاتّالتّ أميفّاإللزاميةّّكالتّ 
أميفّكذلؾّتخرجّمفّنطاؽّالتّ ّكفّعمييا.نفجاراتّأكّالحريؽ،ّإذاّلـّيكفّمؤمّ كذاّاالإقامةّالمشركعّعمييا،ّّك

ّالتّ  ّاألضرار ّأيضا ّالتّ ّاكتتابيّتحدثّقبؿ ّإلىّالككارثّالطّ عقد ّإضافة ّّكأميف، ّعامة، ّبصكرة يّالتّ بيعية

بالحركبّّياسيالسّ ّاالستقرارإلىّحاالتّعدـّّأميفّالّيمتدّ التّ ّ.ّكماّأفّ أميفّعميياّإلزامياّكّمستقبل ّأصبحّالتّ 
 (.2ياسية")"باألخطار السّ مفّالن احيةّالفقييةّىّتسمّ ّكرات،ّكالتياألجنبيةّأكّاألىميةّكّالثّ 

 

                                                            
ّ.43عبدّالقادرّمسمـ،ّالمرجعّالس ابؽ،ّص-1
ّ.110ابؽ،ّصماف(،ّالمرجعّالسّ أميف)عقدّالضّ مصطفىّمحمدّجماؿ،ّأصكؿّالتّ -2
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 :عويضمقدار التّ -3
ّبدفعوّشركةّالتّ عكيضّالذّ قيمةّالتّ ّإفّ  المقابمةّّكقيمةّتكمفةّاإلنجازّكاألعماؿّأميف،ّتككفّبحسبّمّتمتـز

ّالتيدّ مّ يّخإلصبلحّاألضرارّالتّ  ّـ التّ ـّأكّالعيبّالمكتشؼ،ّّكفيا جكءّإلىّالخبرةّتحديدىاّمفّخبلؿّالمّ ّيّيت

ّتمؾّالخبرةّالمنجزةّيجبّأفّتبم غّإلىّالخصـّ،ّبعدّأفّيتمـّّيةّمحضة.ياّمسألةّفنّ طالماّأنّ  ـ ،ّفإف  كّمفّث
الخبيرّالمعي فّبتراضيّالط رفيفّتقديرّمختمؼّاألضرارّالبل حقةّبالمشركعّأكّتجييزاتو.ّكماّقدّيمكفّالم جكءّ

ّـ ّكّإلىّالخبرةّالمضاد ةّبطمبّمفّأحدّالط رفيفّسكاءّكافّذلؾّقبؿّالت نازعّأكّبطريؽّكد م. عكيضّدفعّالتّ ّيت
ذلؾّبعدّالمعاينةّأميف،ّّكأميفّكالمستفيدّمفّالتّ لتّ ياّبيفّشركةّاكدّ ّاؽفاالت(ّأشيرّفيّحالة03ّخبلؿّثبلثةّ)

ّعمىّماّيمي07-95مفّذاتّاألمرّرقـ183ّّةدّ اعمبلّبأحكاـّالم قبل  "يجب عمى المؤّمن:،ّكالت يّتنص 
البحث في المسؤولية، أن يعّوض صاحب المشروع المؤّمن عميو أو من يكتسبو في حدود تكمفة إنجاز 

يجب عمى المؤّمن أن يعّين  و األشغال اإلصبلح الّتي خّمفتيا األضرار المحّددة و المقّدرة من قبل الخبير.
 أّيام ابتداءا من تاريخ الّتصريح بالحادث". 07الخبير في ظرف سبعة

ّفيّحالةّعدـّأمّ  ّفإنّ بيفّالطّ ّفاؽتاالا ّـ وّيرفيف، مقدارّكتحديدّقيمةّّكّلبلختصاـجكءّإلىّالقضاءّالمّ ّت

(،ّكماّقدّيمكف1ّ)نةّمفّطرؼّالمحكمةالمعيّ مفّطرؼّالمحكمة،ّكذلؾّبناءاّعمىّخبرةّمنجزةّّكعكيضّالتّ 
ّأكّمفّتمقاءّنفس ّصياغةّّالم جكءّإلىّالخبرةّالمضادةّبناءاّعمىّطمبّأحدّالخصـك المحكمة،ّإلىّأفّيتـ 

ّ.الحكـّالقاضيّبالت عكيض،ّكاستيفاءّإجراءاتّالتنفيذّالمحد دةّقانكنا

ّنستخمصّبأفّ فإنّ ّانيوكخبلصة لممبحث الثّ - ّالّنا ّالبناء ّبمجرّ ّمقاكلة ّالمشركعّينتييّأثرىا ّتسميـ د
ّربّ الذّ  ّبو ّّكّمّعيد ّإلىّالمقاكؿ، نّ العمؿ ّيمتدا  ّّما ّأثره ّالميندسّكّ-المقاكؿّالتزاـمفّخبلؿ لىّجانبو -ا 

ختمؼّالعيكبّملّاذلؾّضمانجازه،ّّكنمّأشرؼّعمىّإالبناءّالذّ ّيّأكّجزئيّفيـّكمّ بضمافّماّينتجّمفّتيدّ 

ّّكالتّ  ّفيو. ّتظير ّقد ّقيّ ي ّالمشرّ قد ّالجزائرمد ّالتّ -ع ّغرار ّالمقارفعمى ّ-شريع ةّبمدّ ّااللتزاـىذا
ّ(سنكاتّكاممةّتبدأّفيّالسّ 10عشر) بطّمفّيمي زّمقاكلةّيائيّلممشركعسميـّالنّ التّ ريافّمفّيـك ،ّكىذاّبالض 

ّ.البناءّعفّباقيّنماذجّالمقاكالتيةّاألخرل

ّأفّ  ّفيّالدّ -عّالجزائرمالمشرّ ّإال  ّفصمناه ّيكاكبّالتّ -راسةكّكما مافّالضّ ّمّمس ّشريعيّالذّ طكرّالتّ لـ
ؿّحمايةّكاسعةّمّيشكّ ىكّاألمرّالذّ ماف،ّّكعّىذاّاألخيرّمفّدائرةّالضّ شريعّالمقارف،ّإذّكسّ المعمارمّفيّالتّ 

ّريفّضمفّدائرةّالمسؤكليةّالعشريةخآاّالمقاكؿ،ّمفّخبلؿّإقحاـّأشخاصّكذّك-رجةّاألكلىبالدّ –العمؿّّلربّ 
مافّشريعيّالمحيطّبالضّ ىذاّماّيدفعناّإلىّالقكؿّبالقصكرّالتّ تياّكأثرىاّعمىّالمقاكؿّ،ّّكفّحدّ صّماّيقمّ ممّ 

ّالمشرّ الجزائرم.ّّكّشريعالمعمارمّفيّالتّ  ضافةّإلىّذلؾ،ّفقدّألـز ّكّكؿّ -عّالجزائرمّالمقاكؿّفيّمجاؿّالبناءا 
                                                            

ّ.41ابؽ،ّصيكسؼّفتيحة،ّالمرجعّالسّ ّ-1
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لزاميةّّبإجباريةّ-إلىّجانبوّؿّفيومتدخّ  يّمختمؼّاألضرارّالتّ ّعمىاءّعمىّمسؤكليتوّالمدنية،ّأميفّسّكالتّ كا 
ـّبالمياـّالمسندةّإليو.ّإضافةّذلؾّأثناءّأكّبمناسبةّالقياىّبالغير،ّّكأكّحتّ ّالعمؿّقدّتمحؽّبالمشركعّأكّبربّ 

ّالتّ  ّإلزامية ّالتّ إلى ّالعشرية ّالمسؤكلية ّعمى ّيتعرّ أميف ّقد ّالمقاكؿي ّلمشّ -ضّليا ّالمحدّ كفقا ّسابقا،ّّركط دة
طبقاّّمّيعدّ الذّ أميفّّكىّالغيرّمفّخبلؿّذلؾّالتّ كّحتّ ّالعمؿّعّبذلؾّقدّكف رّحمايةّإضافيةّلربّ يككفّالمشرّ ّك

ّماف.صكرّالضّ ّةّصكرةّمفلمقكاعدّالعامّ 
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 :ةـــمــــــــاتالخــ
عفّطريؽّبيافّطرؽّّكّاإلطارّالقانكنيّلمقاكلةّالبناء،ّنصب ةّعمىكالمّابيّتيّقمتّ الّالد راسةمفّخبلؿّ

عقديةّ-ميمةّلسّ عمىّنشأتياّابةّالمترتّ ّااللتزاماتكفرّفييا،ّإضافةّإلىّإنشائياّكّمختمؼّاألركافّالكاجبةّالتّ 
ّمقاكلةّالبناءّتخضعّفيّمجممياّ-مبدئيا-استخمصناّبةّعمييا.مختمؼّالجزاءاتّالمترتّ ّك-كانتّأـّقانكنية أف 

ألحكاـّالن ظريةّالعام ةّلمعقدّبكجوّعاـ،ّمفّحيثّاألركافّكّاآلثارّالمشترطةّطالماّأن وّعقدّمسم ىّكّمنظ ـّ
كذاّبعضّمّيعتريوّمفّجية،ّّكقصّالذّ رّكالنّ القصّكّلّيمكفّاستنباطفيّؽ.ـ.ج.ّغيرّأن وّمفّجيةّأخّر

ّّكالمطبّ ّالمستصاغةّكّناقضّفيّاألحكاـالتّ  ّقةّعميو، ّحتّ الذّ ّأخرلّالفراغّالقانكنيتارة بالنسبةّّىمّيسكده
ّالمحيطةّبو.لبعضّالجكانبّ

ظرّإلىّبالنّ ّكذلؾّ،القانكنيّىاّرطاإالبناء،ّلـّتعدّكافيةّلتنظيـّاظمةّلمقاكلةّاألحكاـّالنّ ّاليّفإفّ بالتّ ّكّ

كيفياتّإنشاءهّسكاءّبطريقةّمباشرةّأكّشييدّكالبناء،ّّكفّفيّعمميةّالتّ ميكثرةّالمتدخّ ّكّدّتركيبتوّمفّجيةتعقّ 

يحكـّمقاكلةّالبناءّّعّالجزائرمّحالياّبكضعّنظاـّقانكنيّخاص ّغيرّمباشرة.ّلذاّفمفّاألفضؿّلكّييتـّالمشرّ 
ـّقةّعميياّقدّكضعتّلتنظيالنصكصّالمطبّ ّ،ّألفّ المحيطةّبوّّإلعادةّتنظيـّتمؾّالمسائؿّبصكرةّخاصةّ 

ّّك ّعامة، ّعمىّمقاكلةالمقاكلةّبصكرة ّّقدّالّيصمحّتطبيقيا ّلحجميا كطبيعةّالعمؿّّاالقتصادمالبناءّنظرا
ّ.ككثرةّانتشارىاّمفّجيةّأخرلّّالخطكرةقةّّكصؼّبالدّ مّيتّ الكاردةّعميوّكالذّ 

قةّعمىّالمسؤكليةّالعقديةّلمطبّ ةّاعّالجزائرمّاكتفىّبتقريرّالقكاعدّالعامّ المشرّ ّىّذلؾ،ّفإفّ إضافةّإلّ
صّلياّنصكصّالعمؿّكالمقاكؿ،ّكلـّيخصّ ّالعقديةّالقائمةّبيفّربّ ّطبيؽّعمىّالعبلقةجعمياّصالحةّلمتّ ّك

ّ.ألسبابّالس الفةّالذ كرمختمؼّاظرّإلىّلعقدّبالنّ مّإلىّزعزعةّاستقرارّاىذاّمفّشأنوّأفّيؤدّ قانكنية،ّّك

ّالمعماريةأمّ  ّالمسؤكلية ّعف ّالعشرم(ا ماف ّاك)الض  ّفقد ّالمشرّ ، ّتفى ّكاحدة ّبمادة كىيّّ،رىايتقّرلع

ّقرّ ّيالتّ مفّؽ.ـ.ج،554ّّةالمادّ  يّتّالتّ آلمبناياتّكالمنش-كالميندسّالمعمارم–ّرّضمافّالمقاكؿبمكجبيا
ّّك ّالتعمّ يشرؼّعمييا، ّذلؾّدكف ّأحكامو ّؽّفي ّالمتميّ نظرا ّبالتشدّ لخصائصو ّّكزة ّالمدّ د ّالمقرّ طكؿ ّلو.ّة رة

ّالتطكّ  ّمكاكبة ّعدـ ّإلى ّالتّ ّرإضافة ّالفرنسية-شريعيةات ّكسّ التّ ّكّ-منياّالسيما ّدائرةّتعي الممتزميفّّمف
ّمافّالمعمارم.الضّ ب

ّأن وّ ّأخرلّكما ّجية ّمف ّك ّيكؿّ ّفإفّ ، ّلـ ّالجزائرم ّّالمشرع ّالفرعية ّالذّ ّاالىتماـالمقاكلة مّالكافي

مقارنةّمعّكغيرّكافيّّاأطيرّالقانكنيّقميؿّجدّ ىذاّالتّ ،ّّكفيّؽ.ـ.جّصياّبمادتيفّفقطتحتاجو،ّبحيثّقدّخّ 
ّاستخبلصّجممةّمفّمناّإلىصّ راسة،ّتّكمفّخبلؿّىذهّالدّ ىيبّلياّفيّالكقتّالحاضر.ّلذلؾّّكالرّ ّاالنتشار

ّالية:كصياتّالتّ التّ تائجّكالمبلحظاتّّّكالنّ 
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ّالتّ عّالجزائرمّّكالمشرّ ّإفّ -ك الأّّّّّّّّ ّإالّ المتكّ ّكّعديبلتّالعديدةرغـ ّلمقانكفّالمدني، وّكافّمفّأنّ ّررة

مظاىرّاستقبلليةّالمقاكؿّفيّقياموّّكؿّ ّلناّيبرزىّحتّ ،ّالقانكفذاتّّمف549ّةكاجبوّتعديؿّمضمكفّالمادّ 
،ّكذلؾّمفّعفّغيرىاّمفّالعقكدّالكاردةّعمىّالعمؿّالمقاكلةّأساسّتمييزّيّتعدّ إليو،ّكالتّ ّباإلنجازّالمعيكد
طالماّأن ياّتنطبؽّأيضاّعمىّ-بكجوّعاـ-راءّالفقييةّالممنكحةّبخصكصّتعريؼّالمقاكلةّخبلؿّمجمؿّاآل
ّمقاكلةّالبناء.

بحسابّّكّ-إضافةّإلىّاإلنجاز-ةدّبتقديـّالمادّ التعيّ ّإمكانيةّّعّلمقاكؿّالبناءالمشرّ ّمنحلقدّ-ثانياّّّّّّّ
ّيقدّ ك ّلربّ امؿّليا ّّالعمؿّمو ّأنّ ّ،إالّ مفّجية ّأخرلّو ّيكمفّجية ّيّحد دلـ ّما ّالمقاكؿّّكحيلنا إلىّإلتزاـ

ّربّ  ّبالعيكبّالتّ ّبإخطار ّالالعمؿ ّتنكشؼّفي ّالمقدّ ي ّمكاد ّكذلؾّرغـ ّجانبّالمقاكؿ، ّمف ّذلؾّىميّ أمة ة
ّ.ذلؾّمفّآثارّقانكنيةّ،ّكّلماّتترت بّعفماّمفّجانبّالمقاكؿيسالّاإلخطارّفيّمجاؿّالمسؤكليات

ّيرتّ -ثالثا ّما ّتسمّ رغـ ّمفّجانبّربّالعمؿبو ّاإلنجاز ّقانكنيةّـ ّآثار ّككنوما ّالضّ ّ، ّتقرير مافّبداية
عّالمشرّ ّأفّ ّبيا،ّإالّ يّقدّيرتّ ثارّالتّ لىّغيرّتمؾّاآلاّ المقاكؿّكّنقؿّتبعةّاليبلؾ...ّكاستحقاؽّأجرّالمعمارم،ّّك

ّيتطرّ ل ّإلىـ ّتخصيصّؽ ّك ّلتعريؼّّإبراز ّتشريعي ّقانكنيةّباعتبارهو ّتفادمّعممية ّذلؾ ّشأف ّمف ّألف  ،
ّـ ّكّنزاعاتّكّتأكيبلتّبيفّالط رفيف ّذلؾ.بّالقياـّعّإلىندعكّالمشرّ ّمفّث

ّاستعانةأىمؿّحالةّّقدّمفّؽ.ـ.ج،552ّالمادةّمفّخبلؿّنص ّّالجزائرمّكّعالمشرّ ّيبلحظّأفّ -رابعا

ؿّنفقاتيـ،ّكىؿّبإمكافّالمقاكؿّالمقاكؿّباأليدمّالعاممةّأكّأشخاصّمساعديفّلوّتحتّحراستو،ّكمفّيتحمّ 

ّالمشرعّلـّيتناكؿّحكـّمفّيتحمّ  ؿّنفقاتّاألشخاصّالمستعمميفّأفّيرجعّبنفقاتيـّعمىّربّالعمؿ.أمّأف 

ّ.الت عاقديةّطراؼاألّكّحري ةّعّترؾّذلؾّإلرادةالمشرّ ّلتنفيذّالمشركع.ّكيفيـّمفّذلؾ،ّأفّ 

ّالذّ شييدّكالبناءّّكعمميةّالتّ ّيفّمّيساىمكفةّاألشخاصّالذّ بدقّ عّالجزائرمّدّالمشرّ لـّيحدّ -خامسا يفّيمتـز
يوّتحديدّدائرةّبّعمبعقدّأكّبدكفّعقد.ّلذلؾّيتكجّ ّبارتباطيـسكاءّّبكماّينتجّعفّالت عاقدّمعيـ،ربّالعمؿّ

ّاألشخاصّ ّربّ ّكؿّ ّالتزاماتّكىؤالء ّتجاه ّمنيـ ّألفّ ّكاحد ّذلؾ ّباألجرّّالعمؿ، ّبالكفاء ّممـز ّاألخير ىذا
ّتجاىيـ.

ّالمتدخّ -سادسا ّكثرة ّالتّ رغـ ّعممية ّفي ّّكميف ّإالّ شييد ّقائمةّالمشرّ ّأفّ ّالبناء، ّيضبط ّلـ ّالجزائرم ع

ّّكميفّلمضّ المتحمّ  ّالذّ السّ -554ّةاكتفىّفيّالمادّ مافّالعشرم، ّكثرةّّالميندس،بذكرّالمقاكؿّّكّ-كرالفة رغـ

ّكالبناء،المشاركيفّفيّالتّ  ّيتكج بّعمىّالمشر عّالجزائرمّّالمقاكؿ.ّفيّذلؾّإجحاؼّفيّحؽّ ّكشييد ـ  كمفّث
ماف.554ّتعديؿّمضمكفّالمادة ّمفّؽ.ـ.ج،ّبماّيفيدّتكسيعّدائرةّالممتزميفّبالض 
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كفرّلمزاكلةّالتّ ذلؾّمفّخبلؿّضبطّقائمةّشركطّكاجبةّعّتأطيرّمقاكلةّالبناء،ّّكىّالمشرّ كافّعم-سابعا

نيّكبفرضّاألمرّبتأطيرّالفّ ّؽكماّلكّتعمّ -أصمياّكافّأـّفرعيا-شييدّيخضعّلياّالمقاكؿنشاطّالبناءّكّالتّ 

ّدىا.اشياّمعّخطكرةّالمياـّالمسندةّإلييـّكّتعقّ مف،ّتمستكلّأكاديميّمعيّ 

بّلزكماّعمىّلذلؾّيتكجّ صميّكّالفرعي(.ّةّمقاكؿّالبناء)األالخاصّلمينّنظيـالتّ ّغيابيبلحظّّ-ثامنا

أفّلمينةّظرّبخصكصّتمؾّالمينةّمفّخبلؿّككضعّإطارّقانكنيّخاصّبيا،ّكماّىكّالشّ عّإعادةّالنّ المشرّ 
ّالميفّاألخرلّالخاصّ الميندسّالمعمارمّّك ّّكسائر ّلمشّ ة، ّالتّ ضبطّقائمة ّّكركطّالكاجبة ّلمزاكلتيا، كذاّكفر

ّتيـ.حمايفيّإنشاءّنقاباتّتسعىّلتمثيميـّّكمنحيـّالحؽّ

ّيستخمصّقمّ -تاسعا ّالفرعية، ّالمقاكلة ّإطار ّالنّ في ّالنّ ة ّالصكصّالقانكنية ّككف ّليذا، ّقدشرّ ماظمة ّع

يتياّفيّياّكأىمّ الكاسعّلّاالنتشارىذاّالّيتماشىّمعّّكمفّؽ.ـ.ج،565ّّ-564اّتيفّفقطّكىمياّبمادّ خصّ 

ّـ اىف.ّّكالكقتّالرّ  ،ّمفّاتجةّعنياالقانكنيةّالنّ ّاآلثارّبكؿّ بالمقاكلةّالفرعيةّّكّاالىتماـلىّندعكّالمشرعّإّمفّث
ّ.خبلؿّتأطيرىاّمفّالن احيةّالت شريعية

دّبصريحّالعبارةّعّالجزائرمّلـّيحدّ المشرّ ّأفّ ّيّيتمتعّبياّالمقاكؿّالفرعي،ّإالّ التّ ّاالستقبلليةرغـّ-عاشرا

ّلمضّ  ّذلؾّمقمسألةّخضكعو ّك ّمعّضخامافّالعشرمّمفّعدميا، ّالمقاكلةارنة ّّكّالفرعيةّمة ةّقمّ مفّجية
ّقدّيشكّ نية،ّممّ الفّ يةّّكالمادّ إمكاناتوّ كعمىّاعتبارهّّمّيؤكؿّاإلنجازّإليوربّالعمؿ،ّالذّ ّؿّإجحافاّفيّحؽّ ا

ماف،ّكّكذاّفيّحؽ ّالمقاكؿّاألصمي ّ.المستفيدّمفّالض 

ّيكؿّ -إحدلّعشر ّبالمشرّ ّلـ ّالقائمة ّلمعبلقة ّكبيرة ّالفرعي،ّيفّربّعّالجزائرمّعناية ّكالمقاكؿ العمؿ
جكعّعمىّربّالرّ ّاني،ّبعدماّمنحّلممقاكؿّالفرعيّحؽّ ؿّفيّمكاجيةّالثّ األكّ ّالسيماّتقريرّكسائؿّلحمايةّحؽّ ّك

ّالعمؿّبأجرّالمقاكلة،ّفمماّلـّيمنحّىذاّالحؽّأيضاّلربّالعمؿّتجاهّالمقاكؿ.

ّالتّ ّ-اثنىّعشر ّالعقّ فيّإطار ّّكرقية ّأفّ ارية، ّالمرقّ ّئرمعّالجزاالمشرّ ّرغـ ّمعّيّالعقارمّبالتّ ألـز عاقد
ّيجعؿّمف،04ّ-11مفّاألمرّرقـ16ّّمقاكؿّبمكجبّالمادة رمّربّالعمؿّفيّمكاجيةّيّالعقاّ المرقّ ّمم ا

ّإالّ  ّالضّ أنّ ّالمقاكؿ. ّألحكاـ ّأخضعو ّفقد ّأخرل، ّجية ّمف ّّكو ّالمعمارم ّيستشؼّ ماف ّما ّخبلؿّمّذلؾ ف

ّذاتّاألمر26/03ّةالمادّ  ّنص ّمف ّحيف ّأفّ بصريّ، ّعمى ّالعبارة ّالعقّ المرقّ ّح ّيتحمّ ي ّقد ّالمسؤكليةّارم ؿ

ّالتّ  ّإحداث ّشأنو ّمف ّكىذا ّالشّ المّ ناقضّّكالعشرية ّلمضّ خصّالمتحمّ بسّفي ّأساسؿ ّعمى ّالعشرم، ّفّ أماف

ّـ تقريرهّلحمايتو.ّّيذاّاألخيرّتّـ مافّألنّ يّىكّربّالعمؿ،ّلذلؾّالّيمكفّتحميموّالضّ المرقّ  ّندعكّالمشرعّ ّمفّث
ّمافّالمعمارمّأـّال.ارمّلمضّ يّالعقّ وّبخصكصّتحميؿّالمرقّ أيإلىّضبطّّر
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ّالمشرّ يتكجّ -عشرّثبلثة ّعمى ّالمادّ ب ّمضمكف ّتعديؿ ّالجزائرم ّع 178ّّة ّرقـ ّاألمر 07ّ-95مف
ّكالتّ ؽّبالتّ المتعمّ  ّأمينات، ّكالعشرية-الميندسّكّ–يّألزمتّالمقاكؿ ّالمدنية ّلتأميفّالمسؤكلية ّبأكتتابّكثيقة

 البناء.شييدّّكؿّفيّعمميةّالتّ مفّيتدخّ ّكؿّ ّإلىّأميفّليمتدّ ذلؾّقصدّتكسيعّدائرةّىذاّالتّ سكاءّّكّعمىّحد

ّ

-تـ ّبحمدّاهللّكّرعايتو-
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 المبلحق:
 

 ل:الممحق األوّ -
 -عقد مقاولة بناء نموذج من-

ّـ ..... /..... / ....المكافؽ …………………… يـك في وإنّ   :مف كؿّ  بيف فاؽتّ اإل ت
 اإلدارة المختار ياكمحمّ  مجمسّاإلدارة رئيس..………… الميندس يدالسّ  قانكنا مياكيمثّ .……… شركة 1-
ّ.العمؿ بصفتوّرب .…………………القانكنية كفلمشؤّ  ةالعامّ 
 (...................الجنسية ……….…………(كالمقب االسـ.......يدالسّ  2-
 فّاإلزدياد......................كمكا تاريخ …. /رقـ عريؼالتّ  بطاقة
 ...……………………… /في اكفالسّ 
 …………………ركةلمشّ  القانكني كؿالشّ  ..…………………/ركةالشّ  سـإ

 ….….…ركةالشّ  رأسماؿ قيمة ……………………… /ركةالشّ  عنكاف
 .…………………………………جارمالتّ  جؿالسّ  في القيد كتاريخ رقـ
ّ.بصفتوّالمقاكؿ.…………………ريبيالضّ  الممؼ رقـ.….………ريبيةالضّ  البطاقة رقـ
ّ

 تمييد:
ّطبقا ………………………………… المشركع لصالحو ذينفّ  العمؿ رب المّ   ركطكالشّ  سكماتلمرّ  كذلؾ

ّأك كذلؾ ةالعامّ  ركطالشّ  بدفتر الكاردة يةالفنّ  كالمكاصفات  يـك جمسة ليا دحدّ  يالتّ  المباشر األمر بالمناقصة
 الكجو عمى العمؿ بيذا لمقياـ كاستعداده رغبتو أبدل قد المقاكؿ أفّ  كحيثّ.اريؼظالم لفتح مكعدا ….……

 لمجيالة كامبلّنافيا بلعاإطّ  العمؿ لرب ةكالخاصّ  ةالعامّ  كالمكاصفات نفيذيةالتّ  سكماتالرّ  عمى معطّ ا بعدّأف األكمؿ
 ىذا كأسعار كمكاصفات طبقاّلشركط لممقاكؿ العمؿ إسناد عمى بالمكافقة ركةلمشّ  اخميةالدّ  اإلجراءات انتيت كحيث

ّ:ماّيمي عمى فقااتّ  فقد عاقدلمتّ  بأىميتيما رفافالطّ  أقر كحيثّ .اإلسناد قبؿ المقاكؿّأفّ  كحيثّ.عاقدالتّ 
 :العقد وثائق  _األولى ةالمادّ 
 كاآلتي: باقيّالكثائؽ تشممو ما لكؿّ  ممـز إحداىا في جاء كما البعض، لبعضيا مةمتمّ  العقد كثائؽ

 .لو ماكمتمّ  العقد ىذا مف أيتجزّ  ال جزءا ابؽالسّ  مييدالتّ  يعتبرّ-1
ّ.لو ماالعقدّكمتمّ  ىذا مف أيتجزّ  ال جزءا المرفقة كالمقايسة نفيذلمتّ  منيالزّ  البرنامج يعتبر -2
ّكلمشّ  لمجية ةكالعامّ  ةالخاصّ  شتراطاتكاال كالمكاصفات سكماتالرّ  تعتبر-3  ةالخاصّ  ؿاألكّ  رؼالطّ  ركةالمالكة

 لو. ماكمتمّ  منو أالّيتجزّ  كجزءا العقد ىذا ناتمككّ  مف فالمبيّ  بالمشركع
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 شاممة العقد في عمييا فؽالمتّ  كاألسعارّ.لو ماكمتمّ  العقد ىذا مف أيتجزّ  ال جزءا حقةالبلّ  الخطابات تعتبر- 4
 مستمزماتيا بجميع نفيذالتّ  كسائط ككذلؾ أنكاعيا اختبلؼ عمى زمةّلوالبلّ  كالمكاد كاألدكات نفيذالتّ  مراحؿ لجميع
ّ.نفيذالتّ  بيايتطمّ  يالتّ  فقاتالنّ  كجميع كاإلنارة المياه قؿّكتكاليؼالنّ  ككسائط

 المكاصفات تنصّ  إذا إالّ نفيذّالتّ  كطرؽ كاألدكات لممكاد عمييا المتعارؼ المعاني تعتمد العقد كثائؽ تفسير كفي
ّ.ذلؾ خبلؼ عمى
 :اإلصطبلحات – الثانية ةالمادّ 
 :يمي فيما نةالمبيّ  بالمعاني العقد كثائؽ في اليةالتّ  اإلصطبلحات تعتمد
 .عاقدالتّ  عند الأكّ  طرفا كيككف باسمو المناقصة تعمف مالذّ  ىك :العمؿ ربّ 

 كثائؽ في جاء بما يمتـز مالعمميةّكالذّ  لتنفيذ عمؿال رب معيا يتعاقد يالتّ  ركةالشّ  أك الييئة أك خصالشّ  :المقاكؿ
ّ.عاقدالتّ  عند ثانيا طرفا كيككف كالتزامات، شركط مف العقد

ّبتنفيذ مف ؼيكمّ  مالذّ  المقاكؿ عدا ركةالشّ  أك الييئة أك خصالشّ  :الفرعي المقاكؿ  مف ةخاصّ  أجزاء المقاكؿ
ّ.العمؿ محؿّ  في اؿالعمّ  أك كالمكاد األدكات تكريد أك العممية،
ّ.المقاكؿ بتنفيذه كيقـكّ –العمؿ رب يطمبو مالذّ  المكاصفات في عنو المنصكص العمؿ: العممية – المشركع
ّاألدكات نفيذ،التّ  أثناء العممية نكاحي مختمؼ بيا يقصد عمؿ كممة ذكر عند: العمؿ  اؿكالعمّ  كالمكاد كتشمؿ

ّ.المكاصفات عميو تنص ّ كما طبيعةّالعمؿ مع فؽالمتّ  حيحالصّ  الكجو عمى نفيذلمتّ  زمةالبلّ  كالكسائط
 .المشركع تنفيذ عمى لئلشراؼ قبمو مف العمؿ رب نويعيّ  مالذّ  ىك: الميندس

 لضماف ـزالبلّ  المستند المقاكؿّكتقديـ بضماف قاـ مالذّ  المصرؼ أك ركةالشّ  أك الييئة أك خصالشّ  ىك: امفالضّ 
ّ.العقد التزامات بجميع المقاكؿ ككفاء المشركع تنفيذ
 :ومعناه بميغالتّ  – الثةالثّ  ةالمادّ 
 مف شرط مخالفتو عف بيّتترتّ التّ  المسؤكلية إلى لممقاكؿ، العمؿ رب مف يصدر مالذّ  نبيوالتّ  ىك اإلنذار معنى
ّالعقد في ذكره جاء أينما بميغالتّ  أك كاإلخطار عاقد،التّ  شركط  .العبلقة لصاحب المكتكب اإلشعار ىك كثائؽ
 ؿمسجّ  بكتاب إليو أرسؿ أك امفالضّ  أك المقاكؿ أك العمؿ لرب إذاّس مـ كاقعا يعتبر بميغالتّ  أك اإلخطار أك كاإلنذار

ّ.قضائية إجراءات ةأيّ  حاجةّإلى دكف الكصكؿ بعمـ
لى العمؿ،ّربّ  مف بدال لمميندس س مـ إذا كقانكنيا صحيحا التبميغ أك اإلخطار أك اإلنذار كيككف  المقاكؿ مندكب كا 
لى العمؿ، بمكقع ّ.امفالضّ  عف نيابة مافالضّ  عقد مالذّ  الككيؿ كا 
 :مانالضّ  مستند – ابعةالرّ  ةالمادّ 
ّقيمة يقؿّ  ال بمبمغ معتمد مصرؼ مف ضماف خطاب العمؿ لرب ـيقدّ  أف المقاكؿ عمى  العممية تكاليؼ عف
 المختمفة. العقد كثائؽ في التزاماتوّالكاردة بجميع كالكفاء لمعقد المقاكؿ لتنفيذ كضماف بالعقد دةالمحدّ 
 :العممية عمى أمينالتّ  – الخامسة ةالمادّ 
 ال كذلؾّ .العمؿ رب ىايّيقرّ التّ  كرةبالصّ  ةالمادّ  ىذه في أميفالتّ  عمميات إجراء بعد إالّ  نفيذالتّ  في المقاكؿ يبدأ ال

قراره أميفلمتّ  قبؿّإجرائو عممو يبدأ أف فرعي مقاكؿ ألمّ  يسمح أف لممقاكؿ يجكز ّ.العمؿ رب مف كا 
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 ةمدّ  طكاؿ سريانيا استمرار لممحافظةّعمى أقساطيا دفع عمى كالمكاظبة أميفالتّ  عممية إجراء المقاكؿ عمى فيتعيّ -أ
ّتعكيضات باتمتطمّ  مكاجية أميفالتّ  عممية تشمؿ بحيثّ العقد  العمؿ رب تجاه كالمسؤكلية اؿ،العمّ  قانكف

 تنفيذ أثناء الفرعي كالمقاكؿ المقاكؿ ليا ضيتعرّ  قد يالتّ  باتالمتطمّ  جميعّاحتماالت ييغطّ  كأفّ.العامة كالمسؤكلية
 أكّبمنشآت الغير بممتمكات تمحؽ يالتّ  األضرار ككذلؾ العمؿ، حكادث مف اتجةالنّ  كالكفاة كنتيجةّلئلصابات العقد

 أمّ  مف أك الفرعي أكّالمقاكؿ المقاكؿ أعماؿ عف ناتجة األضرار ىذه كانت سكاءّ العقد لتنفيذ نتيجة المشركع
ّ.نفيذالتّ  في المستعممة المختمفة الكسائط اآلالتّأك مف أك مباشرة، غير أك مباشرة بصكرة لمعمؿ تابع شخص

ّ.كالميندس العمؿ رب آنفاّإلى المذككرة كاحيالنّ  تشمؿ يالتّ  المختمفة أميفالتّ  مستندات تقديـ المقاكؿ عمى-ب
 يككف أف فيجب إليو، منذّكصكليا العمؿ لرب ممكا العمؿ محؿّ  في تكجد يالتّ  كاألدكات المنشآت كانت كلما-ج
ّ.كلصالحو ربّالعمؿ باسـ كاألدكات المنشآت ىذه عمى يجريو مالذّ  أميفالتّ 

 :العقد موضوع – ادسةالسّ  ةالمادّ 
 ……………………………:أعماؿ لذلؾ القابؿ لممقاكؿ العمؿ رب ديتعيّ 

 :اآلتية لممنشآت ..…………..………… ب الكائف ……………………… بمشركع
.……………………………………………………… 

 في كالعبرة تقديرية تعتبرّكمياتيا يكالتّ  ،ّالمرفقة كالمقايسة كالمكاصفات ركطالشّ  راسةدب الكارد حكالنّ  عمى كذلؾ
ّـ  يالتّ  اتبالكميّ  المحاسبة  اإلسناد خطاب ككذا الطبيعة عمى اليندسي ذةّبالقياسالمنفّ  األعماؿ كاقع مف حصرىا يت

ّ. .../ ..../ بتاريخ.... لممقاكؿ ادرالصّ 
 :العقد قيمة – ابعةالسّ  ةالمادّ 
ّ.غير ال فقط…………………………………كقد مبمغ. العقد ىذا مكضكع العممية لتكمفة اإلجمالية القيمة
 :سوماتوالرّ  والخرائط صميماتوالتّ  المواصفات – امنةالثّ  ادةالمّ 
 زمةالبلّ  عميماتالتّ  مع سكماتّبتفاصيمياكالرّ  كالخرائط صميماتكالتّ  المكاصفات جميع لممقاكؿ العمؿ ربّ  ـيقدّ 
 كخرائط رسكمات عمى بناءا إالّ  عمؿ بأمّ  يقـك نفيذ،ّكالالتّ  في بيا يمتـز أف المقاكؿ كعمى .مقابؿ بدكف نفيذلمتّ 

ّ.العمؿ رب مف كتعميمات
 تحت دائما تككف كأف ،ّسكماتالمكاصفاتّكالرّ  ىذه مف كاممة بنسخة العمؿ محؿّ  في يحتفظ أف المقاكؿ كعمى
ّمكجكدةكأنّ  أحدىا في المكجكدة البيانات كتعتبر .الميندس طمب  بيف عارضالتّ  حالة كفي .الجميع في يا

ذا جاءّبالمكاصفات ما يعتمد سكماتكالرّ  المكاصفات  عمى فيجب ،سكماتكالرّ  األرقاـ بيف كاقعا عارضالتّ  كاف كا 
 فيّىذا نفسو تمقاء مف بو يقـك اعمّ  مسؤكال المقاكؿ كيككف صحيح،التّ  ريقرّ  مالذّ  الميندس عرضياّعمى المقاكؿ

ّ.رسكماتّكتفاصيؿ مف األمر يستدعيو بما المقاكؿ تسميـ يكالى أف الميندس كعمى .أفالشّ 
 :الفنية روطلمشّ  المستعممة المواد مطابقة – اسعةالتّ  ةالمادّ 
 عمى بناءا المقاكؿ عمى العقد،ّكيجب كمكاصفات لشركط كمطابقة األصناؼ أجكد مف المكاد كؿّ  تككف أف يجب
ّالميمّ  يضع أف العمؿ سير كأثناء العمؿ رب مف طمب  كاإلسمنت المستعممة كالمكاد األعماؿ أك اتجميع

ّتحت… كاألخشاب كالحديد كالخرسانة  زمةالبلّ  سييبلتكالتّ  المساعدات لو يقدـ أف عميو كيجب ختباراإل الخ،
ّاألعماؿ تنفيذ في اخمةالدّ  األنكاع مف خبلفو أك كريداتكالتّ  اتكالميمّ  األصناؼ مف بتقديـّعينات المقاكؿ كيمتـز
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ّ.الخ… اتالميمّ ّكّاألصناؼ تكريد كقبؿ عينة كؿّ  عف كتابية مكافقة العمؿ ربّ  ـيقدّ  أف عمى العقد مكضكع
 ال أك المعتمدة نةلمعيّ  أكّمخالفة معيبة ياأنّ  يرل أعماؿ أك ميمات رفض كقت أمّ  في الحؽّ  المشرؼ كلمميندس

 إخطارا استبلمو تاريخ مف ساعة كعشريف أربع فيّخبلؿ يزيؿ أف المقاكؿ كعمى كمكاصفاتو، العقد شركط مع فؽتتّ 
 الجزء ـييدّ  أف أيضا كعميو .ّبغيرىا كيستبدليا العمؿ منطقة مف اتىذهّالميمّ  عمى المشرؼ الميندس مف كتابيا

ذا .نفقتو عمى إنشاءه كيعيد ،مفّالعمؿ المرفكض  المقاكؿّخصما نفقة عمى بذلؾ العمؿ رب قاـ ذلؾ في رقصّ  كا 
 .إنذار أمّ  كبدكف لديو اتومستحقّ  مف
 كال العمؿ إجراء أك اتمندكبوّلمميمّ  أك العمؿ لربّ  رفض بسبب يائيالنّ  أك بتدائياإل سميـالتّ  أصؿ بمدّ  يسمح كال

ّ.ذلؾ عف تعكيض بأمّ  المطالبة في الحؽّ  لممقاكؿ يككف
 :وصناعتيا واألدوات ادالموّ  – العاشرة ةالمادّ 
 كمف جديدة نفيذالتّ  في كاألدكاتّالمستعممة المكاد تككف أف يجب،ّ ةخاصّ  بصفة المكاصفات دهتحدّ  ما عدا فيما
 كعمى .المماثمة األعماؿ مستكل في عميو ىكّمتعارؼ لما مطابقة المطمكب، لمغرض المستعممة األنكاع أجكد

 العمؿ لربّ  كالخصائص األكصاؼ مع ناتالعيّ  تقديـ كذلؾ .طمبّمنو ماكمّ  ذلؾ عمى اإلثبات تقديـ المقاكؿ
ّ.المكاصفات عميو تنص ّ أكّكما ذلؾ، طمب ماكمّ  إلقرارىا
 ماثلالتّ  أو عادلالتّ  نص – عشر الحادية ةالمادّ 
 أك (يماثميا ما أك)عبارة معّذكر تجارم اسـ باستعماؿ آلة أك داةآ أك ةمادّ  كصؼ عف المكاصفات في جاء أينما
 يالتّ  زاتكالمميّ  كالخصائص فاتالصّ  عمى يّتحتكمالتّ  داةاأل أك ةالمادّ  عمى الحصكؿ بذلؾ فالمقصكد.ّيعادليا ما

ّبالمعنى يجكز كالّ .المذككرة ةلممادّ   عمى كيجب .المطمكب المستكل مف أقؿّ  ادمكّ  بتكريد يسمح مالذّ  تفسيرىا
ّفي استعماليا قبؿ المكاد نكع عمى العمؿ ربّ  مكافقة عمى تنص ّ يالتّ  العقد بكثائؽ فيّذلؾ ديتقيّ  أف المقاكؿ
 .العمؿ
 :اتالكميّ  – عشر انيةالثّ  ةالمادّ 
ّـ  استرشادية سكماتكالرّ  بالمقايسات المبينة 1575_ 1593 اتالكميّ  1-  األعماؿّبالمستخمصات قيمة سابحّكيت

ّلمنّ  ،المقاكؿ بعرض الكاردة بالفئة المشركع كختامي الجارية  الكشؼ حسب األعماؿ لبنكد المكضكعة سبكطبقا
ّـ  مالذّ  عاقدبالتّ  المرفؽ  العطاءّعمى ىذا في المطركحة سكماتكالرّ  ركطكالشّ  المكاصفات اتذكب اإلسنادّبمكجبو ت

 لكؿّ  يائيالنّ  حبالمسطّ  كالعبرة ،بنكدّاألعماؿ الحساب بطريقة اإلجمالية القيمة مع حالمسطّ  بالمتر الفئة تتطابؽ أف
 األعماؿ بنكد تشطيبات ألعماؿ بالنسبة كذلؾ ،حمسطّ  نصؼ رفاتّتحسبالشّ  أفّ  اعتبار مع هحدّ  عمى نمكذج

ّ.المتكاممة
ّـ  ،األعماؿ بنكد بعض حذؼ أك بإضافة العمؿ رب قياـ حالة في 2-  بنكد لفئات طبقا قيمتيا المحاسبةّعمى فيت

ّ.المقاكؿ مف دةكالمحدّ  بالمقايسة الكاردة األسعار
 تدفع يالتّ  كاألسعار بصفةّعامة العقد مقدار بياف منيا كالغرض ،سكماتكالرّ  بالمقايسات نةالمبيّ  اتالكميّ  3-

 سكاء العمؿ سير أثناء بيعةالطّ  عمى القياس مف فتتبيّ  يكالتّ ّ،فعبل تنفذّ  يالتّ  اتالكميّ  أساس عمى تككف لممقاكؿ
 في خطأ مف قصالنّ  أك يادةالزّ  نشأت كسكاء بالمقايسة الكارد مف أكثر أك الكمياتّأقؿ تمؾ كانت
ّ.العمؿ في أدخمت تغييرات عف أك االبتدائية المقايسة حساب
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 كغير كاآلالت كالعدد كالمصنعيةّ،فعكالرّ  المكاد كنقؿ كتركيب تكريد ذلؾ في بما األعماؿ ثمف الفئات تشمؿ 4-
ّ.األكمؿ عمىّالكجو العقد لتنفيذ زمةالبلّ  األعماؿ مف ذلؾ

ّالقكانيف تنص ّ يالتّ  اليةالعمّ  لتزاماتاال كجميع جتماعيةاإل أميناتالتّ  الفئات تشمؿ 5-  كستقـك ،كائحكالمّ  عمييا
 مسؤكال المقاكؿ حساب مف خصما جتماعيةاإل أميناتالتّ  ةّلييئةالمستحقّ  األقساط بتسديد – العمؿ رب – ركةالشّ 
 حؽّ  لو كليس المسؤكليةّالمدنية آثار بكافة ؿكيتحمّ ،ّمعو يعممكف يفالذّ  بالعامميف تمحؽ قد ياألضرارّالتّ  عف
ّ.الوعمّ  مف عميو ترفع يالتّ  عكيضاتدعاكلّالتّ  في إدخالو أك العمؿ رب عمى جكعالرّ 

 :العمل رب التزامات – عشر الثةالثّ  ةالمادّ 
 .شغيؿلمتّ  جاىزا العكائؽ مف خاؿ العمؿ مكقع المقاكؿ تسميـ- 1
ّ.ىذاّالعقد في فعالدّ  كطريقة المحاسبة ببند حمكضّ  ىك لما طبقا المقاكؿ اتمستحقّ  صرؼ- 2
 100 عمى تزيد ال عمىّمسافة عمؿ مكقع كؿّ  خارج شغيؿلمتّ  زمةالبلّ  لمكيرباء كمصدر لممياه مصدر تدبير- 3
ّ.المكقع داخؿ إلى مفّالمصدر كصيؿالتّ  مصاريؼ المقاكؿ ؿيتحمّ  أف عمى مكقع كؿّ  مف متر
 :نفيذلمتّ  دةالمحدّ  ةالمدّ  – عشر ابعةالرّ  ةالمادّ 
 أمر تاريخ مف أسبكع أكّبعد العمؿ مكقع استبلـ تاريخ مف تبدأ شيرا …………… عاقدالتّ  مكضكع تنفيذ ةمدّ 

ّ.أسبؽ يماأيّ  اإلسناد
 : األعمال عمى العمل رب إشراف – عشر الخامسة ةالمادّ 
ّـ  أف يجب ّاألخيرلّ.العمؿ ربّ  نويعيّ  مف إشراؼ تحت العقد مكضكع األعماؿ تنفيذ يت  في الحؽّ  كمندكبو يذا
ّ.فتيشبالتّ  القياـ ؿتسيّ  يالتّ  خاذّاإلجراءاتاتّ  المقاكؿ كعمى األكقات جميع في فتيشالتّ 

 أف كعميو ،العمؿ رب مفّمندكب تابعيو إلى أك إليو تصدر يالتّ  عميماتالتّ  بجميع االلتزاـ كتابعيو المقاكؿ كعمى
 أربع خبلؿ كىذا ركط،الشّ  ىذه أحكاـ أكّيخالؼ الغش ّ يحاكؿ أك عميماتالتّ  تنفيذ يرفض أك ييمؿ مف كؿّ  يبعد

ّ.العمؿ رب مف أمراّكتابيا مندكبو أك تسميمو مف ساعة كعشريف
ّ

 :القاىرة ةالقوّ  – عشر ادسةالسّ  ةالمادّ 
ّ.العمؿ إتماـ مف قاىرةّتمنعو ةقكّ  نتيجة تنفيذىا في ريتأخّ  مالذّ  رؼالطّ  التزاماتو تنفيذ في مقصرا يككف ال
 كال دفعيا يمكف كال عةمتكقّ  تككفّغير يكالتّ  ،رفيفالطّ  إرادة عف الخارجة األحداث إالّ  قاىرة ةكقكّ  اعتبارىا يمكف ال

 ككؿّ  اجدّ  المرتفعة ةالجكيّ  ركؼالظّ  كّكذاّالزالزؿ،ّ.األخرل راتالمتفجّ  ككؿّ  قنابؿ، منجـ، انفجار :مثؿ مياتحمّ 
ّ.العادية غير الحكادث

 في الحكادث ىذه بكقكع العمؿّكتابة ربّ  بتبميغ قاـ إذا إالّ  القاىرة ةالقكّ  بسبب التزاماتو مف المقاكؿ إعفاء يمكف كال
ّ.كقكعيا مفّتاريخ حسابيا يبدأ اـأيّ  ( 07 ) سبعة عف تزيد ال ةمدّ  خبلؿ
 :أعمالو تنفيذ في العمل رب حقّ  – عشر ابعةالسّ  ةالمادّ 
 فمربّ  العقد، شركط شرطّمف بأمّ  الكفاء في رقصّ   أك حيحالصّ  الكجو عمى العمؿ تنفيذ في المقاكؿ أىمؿ إذا

 الخ… كاقصالنّ  إكماؿ أك األخطاء القياـّبتصحيح في كضامنو لممقاكؿ كتابي تبميغ مف أياـ ثبلثة بعد العمؿ
ّ.المقاكؿ استحقاؽ مف األعماؿ ىذه قيمة كخصـ
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 :العمل في األخرى العقود – عشر امنةالثّ  ةالمادّ 
 المقاكؿ كعمى .العمؿ أكّمكقع العممية في أخرل أعماؿ لتنفيذ آخريف مقاكليف أك مقاكؿ مع يتعاقد أف العمؿ لربّ 
 يقـك كأالّ  العمؿ رب بو يشير كما اآلخريف عمموّكعمؿ بيف ؽيكفّ  كأف،ّالمقاكليف ىؤالء مع تاما تعاكنا يتعاكف أف
ّ.اآلخريف المقاكليف عمىّأعماؿ رتؤثّ  فاتتصرّ  أك إجراءات ةبأيّ 

 :المقاول مندوب– عشر اسعةالتّ  ةالمادّ 
 يتناسب الكفاءة مف قدر مبلحظاّعمى أك مندكبا عنو ينيب أك بنفسو العمؿ عمى باإلشراؼ يقـك أف المقاكؿ عمى
 لديو تككف كأف الدكاـ، عمى العمؿ محؿّ  في المندكبّمكجكدا ىذا يككف كأف .العمؿ رب عميو يكافؽ العممية مع
ّ.عفّالمقاكؿ نيابة ؼلمتصرّ  الكافية مطةالسّ 

 :الميندس سمطة – العشرون ةالمادّ 
 العقد لتنفيذ ضركريا أفّذلؾ كجد إذا العمؿ إيقاؼ حؽّ  كلو العمؿ، عمى العاـ كاإلشراؼ كجيوالتّ  حؽّ  لمميندس

 ويكجّ  كأف كالعقد، المكاصفات مع فؽتتّ  ال يالمكادّالتّ  أك األعماؿ جميع رفض حؽّ  أيضا كلو .الصحيح الكجو عمى
 الحاالت جميع في الميندس كعمىّ .ضركريا يجده حسبما العمؿ جزءّمف ألمّ  غالتفرّ  أك العناية بزيادة عميماتالتّ 
ّ.العقد في دةالمحدّ  األكقات في سبالنّ  أك المبالغ المقاكؿ عنيا يتقاضى يالتّ  اداألعماؿّكالمكّ  مقادير ريقرّ  أف

 ىذه في كقراراتو .العمؿ تنفيذ سكماتّفيكالرّ  بالمكاصفات ؽتتعمّ  يالتّ  األمكر في القرارات خذيتّ  مالذّ  ىك كالميندس
ّ.الميندس عمييا يكافؽ يالتّ  كالمراحؿ ظاـالنّ  عمى نفيذبالتّ  المقاكؿ كيقـكّ،نيائية األمكر
 :مةالمقدّ  فعةالدّ  – والعشرون الواحدة ةالمادّ 
 خطاب تقديمو مقابؿ قيمةّالعممية مف % مقدارىا لممقاكؿ المكقع استبلـ محضر بمكجب مقدمة دفعة ؼتصرّ 

ّ.سبةالنّ  بنفس المستخمصاتّالجارية مف فعةالدّ  ىذه كتخصـ ،البنؾ مف صادر ضماف
 :مةالمقدّ  فعةالدّ  استخدامات – والعشرون انيةالثّ  ةالمادّ 
 كتجييز لو المسندة تنفيذّالعممية كبدأ ،نفيذيةالتّ  باإلجراءات بالقياـ مةالمقدّ  فعةالدّ  صرؼ تاريخ مف المقاكؿ يمتـز

 غير في مةالمقدّ  فعةالدّ  استخدـ قد وأنّ  العمؿّلربّ  ضحكاتّ ،ّااللتزاـ بيذا المقاكؿ إخبلؿ حالة كفي .الخ …المكقع
 اإلخبلؿ عدـ مع منو ادرالصّ  البنؾ مف مافالضّ  خطاب صرؼّقيمة العمؿ بلرّ  يحؽّ  لو صةالمخصّ  الغرض

ّ.اإلنذار تاريخ مف أخيرّتحسبالتّ  غرامة تحصيؿ في وبحقّ 
 :الفرعي المقاول – والعشرون الثةالثّ  ةالمادّ 
 مسؤكلية مسؤكال المقاكؿ كيبقىّ.اخطيّ  عمييـ العمؿ ربّ  مكافقة بعد إالّ  فرعييف مقاكليف تشغيؿ لممقاكؿ يجكز ال
 عف ككذلؾ .مباشر غير أك مباشر بطريؽ يفّيستخدميـالذّ  الوكعمّ  فيوكمكظّ  الفرعي المقاكؿ أعماؿ عف ةتامّ 

ّ.العمؿ ككسائؿ كأدكات ادمفّمكّ  يستعممو اكعمّ  العمؿ تنفيذ مستكل
 ويستحقّ  بما أك أعماؿ أنجزهّمف بما بيانا ذلؾ، أمكف ماكمّ  الفرعي المقاكؿ لو ـيقدّ  العمؿ، ربّ  طمب عمى كبناءا
ّ.مبالغ مف

 يالتّ  كالمكاصفات ركطّكااللتزاماتالشّ  بجميع عقد مف بينيما فيما الفرعي المقاكؿ ديقيّ  أف المقاكؿ عمى كيجب
ّ.الفرعي المقاكؿ مع تعاقدية صمة ةأيّ  عمى العمؿ ربّ  يككف ال الحاالت جميع كفيّ.العقد كثائؽ تحتكييا

ّ
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 :العقد عن نازلالتّ  – والعشرون ابعةالرّ  ةالمادّ 
 كعمى نازؿالتّ  عمى ربّالعمؿ مف الخطية المكافقة بعد إالّ  منو جزء أمّ  أك العقد عف يتنازؿ أف لممقاكؿ يجكز ال

 ما جميع دسدّ  قد المقاكؿ أفّ  عمى صريح بياّنص كاف إذا ،إالّ صحيحة نازؿالتّ  عممية تككف كال .إليو المتنازؿ
 بالكفاء إليو المتنازؿ ديتعيّ  أك .بالعممية ؽيتعمّ  اممّ  ذلؾ كغير المكادّكاألدكات دمكمكرّ  اؿلمعمّ  مطالبات مف عميو
ّ.باتم ّطتالم ىذه أمثاؿ في ابقةالسّ  التزاماتّالمقاكؿ بجميع
تباع اإلجراءات القانونية خاذواتّ  راخيصالتّ  باستخراج االلتزام – والعشرون الخامسة ةالمادّ   :وائحوالمّ  القوانين وا 
 لجميع المسؤكلة مطاتتفرضياّالسّ  يالتّ  أك القانكف دىايحدّ  يكالتّ  زمةالبلّ  راخيصالتّ  عمى الحصكؿ المقاكؿ عمى

 باعإتّ  المقاكؿ كعمىّ.فتيشالتّ  كرسـك البناءتراخيصّ عمى الحصكؿ تكاليؼ العمؿ ربّ  كيدفع .نفيذالتّ  مراحؿ
 كمكاعيدىا أكقاتيا في إجراءات مف ذلؾ بماّيستمزمو يمتـز كأف،ّ باتوكمتطمّ  بالعمؿ ؽتتعمّ  يالتّ  كائحكالمّ  القكانيف
 يفالذّ  الكفاةّلمعامميف كحاالت العمؿ إصابات عف تنشأ يالتّ  عكيضاتالتّ  عف مسؤكؿ المقاكؿ أفّ  كماّ.دةالمحدّ 
ّقبميـ. بااللتزاماتّالقانكنية يقـك أف كعميو آثار مف ينشأ كما ،العقد ىذا بنكد تنفيذ في يعممكف
 :العقد موضوع األعمال عمى بالمحافظة االلتزام – والعشرون ادسةالسّ  ةالمادّ 
 الميمبلت أك ادالمكّ  بقايا صّمفيتخمّ  كأف،ّاألكقات جميع في العمؿ محؿّ  نظافة عمى يحافظ أف المقاكؿ عمى 1-
 كسائط كجميع كاألجيزة كالميمبلت البقايا جميع إزالة العمؿّعميو انتياء كعندّ.اؿالعمّ  أك العمؿ مف تنتج يالتّ 

ّالعممية كأف ،العمؿ مـ الّ  لبلستعماؿ، صالحة نظيفة يس  ّبمعرفتو في الحؽّ  العمؿ لرب كاف كا   نفقة عمى إزالتيا
ّ.تنبيو أك إخطار أمّ  بدكف المقاكؿ

ذاّ،التنفيذ أثناء لمعماؿ زمةالبلّ  حيةالصّ  بالمرافؽ العمؿ محؿّ  تزكيد المقاكؿ عمى 2-  خاذاتّ  في المقاكؿ رقصّ  كا 
ّ.المقاكؿ عمىّحساب بتنفيذىا يقـك أف العمؿ فمربّ  ،اإلجراءات ىذه

 المحافظة كعميو لديو بياّأمانة نفيذلمتّ  العمؿ رب مف قبمو، فالمعيّ  لمندكبو أك لممقاكؿ المس ممة المكاد تعتبر 3-
 التالمعدّ  باعاتّ  عميو كما ،أجمو مف المنصرفة الغرض غير استخدامياّفي أك استعماليا في اإلسراؼ كعدـ عمييا
ّ.يةالفنّ 
ّـ  منيا يةكمّ  ةأيّ  تبديده أك إتبلفو حالة كفي  دكف أكبر يماأيّ  % 15 + القيمةّالدفترية أك كقيةالسّ  بقيمتيا تحميمو يت
ّ.ذلؾ عمى بتترتّ  يالتّ  كالجنائية المدنية إلىّالمسؤكلية إضافة إنذار أك تنبيو إلى حاجة
 بكضع عاءاإلدّ  أك العقد ليذا بإنشائياّتنفيذا يقـك يالتّ  كالعقارات المباني بحيازة ؾالتمسّ  في الحؽ لممقاكؿ ليس 4-
ّ.األسباب مف سببّألمّ  العمؿ رب عف حبسيا أك عمييا اليد
 :والخطأ يوالسّ  تصحيح – والعشرون ابعةالسّ  ةالمادّ 
 كال كقت أمّ  في فيّتصحيحو الحؽّ  لو فيككف ،العمؿ رب مويقدّ  رسـ أك كصؼ أمّ  في يحصؿ سيك أك خطأ كؿّ 

 كالقياـ األعماؿ طبيعة عمى بنفسو ليتحرّ  أف كعمىّالمقاكؿ .ذلؾ إلى استنادا عكيضالتّ  في حؽّ  أمّ  لممقاكؿ يككف
 العمؿ رب إخطار كعميو ،ّالمعتمدة عميماتلمتّ  المكاصفات صبلحية مف دكغيرىاّلمتأكّ  اختبارات مف لذلؾ يمـز بما
ّ.منوّمةمقدّ  كانت لك كما صميماتكالتّ  سكماتالرّ  جميع عف مسؤكال كيككف ،بمبلحظاتو الكقتّالمناسب في
ّ
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 :نفيذالتّ  ةمدّ  تمديد – والعشرون امنةالثّ  ةالمادّ 
 العمؿ محؿ في آخر ألعماؿّمقاكؿ نتيجة أك مندكبو أك العمؿ رب لتقصير نتيجة نفيذالتّ  في المقاكؿ رتأخّ  إذا

 رب بإببلغ حالة كؿّ  في المقاكؿ يقـك أف التنفيذ،ّعمى ةلمدّ  المناسب مديدالتّ  عمى الحصكؿ في الحؽّ  فمممقاكؿ
ّ.أخيرالتّ  كقكعّأسباب مف اـأيّ  خمسة خبلؿ في كتابة العمؿ
 رب يطمبيا يالتّ  عديبلتأكّالتّ  اإلضافية لؤلعماؿ نتيجة التنفيذ ةلمدّ  تمديد عمى الحصكؿ في الحؽّ  لممقاكؿ كذلؾ
 تبميغ الميندس عمى كيجب .المعتادة أك فيفةعديبلتّالطّ التّ  أك اإلضافات عمى ذلؾ يسرم كال الميندس، أك العمؿ
 الميندس ريقرّ  بميغالتّ  مف اـأيّ  خمسة خبلؿ كفي المقاكؿ طمب كبناءاّعمى الخصكص، ىذا في بتعميماتو المقاكؿ

 مف خسائر أك أضرار عف تعكيضات ةبأيّ  المطالبة لممقاكؿ يحؽّ  نيائي.ّكال ذلؾ في ة،ّكقرارهلممدّ  ـزالبلّ  مديدالتّ 
ّ.نفيذالتّ  ةمدّ  نتيجةّلتمديد العمؿ رب
 :اإلضافية العمل ساعات – والعشرون اسعةالتّ  ةالمادّ 
 ةبمدّ  بذلؾ القياـ قبؿ الميندسّالخطية مكافقة عمى الحصكؿ بعد يؿالمّ  ساعات في بالعمؿ القياـ لممقاكؿ يمكف
ذا .ارئةالطّ  الحاالت الكافية، ةالمدّ  مفّشرط كتستثنى .اإلشراؼ عممية تنظيـ الميندس فييا يستطيع كافية  أراد كا 

 لممقاكليف الفرصة إلعطاء أك بالجداكؿ، دةالمحدّ  المكاعيد في منو جزءّلبلنتياء أمّ  في العمؿ استعجاؿ الميندس
 يـك إضافيتيفّفي نكبتيف أك نكبة أك إضافية ساعات تشغيؿ المقاكؿ مف يطمب أف فيمكنو لمقياـّبأعماليـ، اآلخريف

 إنارة مف يميالمّ  لمعمؿ زمةالكسائؿّالبلّ  ئيييّ  أف المقاكؿ كعمى .العمؿ أجزاء مف أكثر أك جزء في كذلؾ أكثر أك
ّعمىالبلّ  اإلشراؼ بيرتّ  كأف .اؿكالعمّ  العمؿ لسبلمة كاحتياطات  دهتحدّ  مالذّ  المستكل ؽيحقّ  مالذّ  بالقدر العمؿ ـز
 عمى بتترتّ  يالتّ  اإلضافية فقاتالنّ  عف عطائو تقديـ عند كتقديراتو خذّاحتياطاتويتّ  أف المقاكؿ كعمى .المكاصفات

ّالم يمي.ّالعمؿ أك اإلضافية العمؿ ساعات عف اجمةالنّ  فقاتالنّ  مف شيئا العمؿ رب ؿيتحمّ  ال اإلجراءاتّحيث ىذه
 :األعمال تعديل حقّ  – بلثونالثّ  ةالمادّ 

 أك العمؿ في تككف أف يّيمكفكالتّ  - نفيذالتّ  أثناء كلك كقت أمّ  في - تعديبلت إجراء في الحؽّ  العمؿ لصاحب
 أالّ  بشرط كثائقو، إحدل أك لمعقد طبقا المكردة أكّالمكاد بالعقد الكاردة ياتالكمّ  أك ركطالشّ  أك الخرائط أك سكماتالرّ 
 ؼالمكمّ  األصمي العمؿ حكـ في يعتبر أف عمى % 25 مف ألكثر العقد فيّقيمة نقص أك زيادة ىذه عمى بيترتّ 
 المقاكؿاستحقاقاتّ تعديؿ ـفيتّ  العمؿ، ربّ  مف كتابية مكافقة عمى بناءا إالّ  غيراتالتّ  ىذه كالّتجرم .المقاكؿ بو

ّ:اآلتية رؽالطّ  مف أكثر أك بطريقة غييراتكالتّ  المعمكمات ىذه عمى بناءا
 .العقد مع المرفقة ك المقاكؿ عطاء في الكاردة الكحدات أسعار بتطبيؽ -أ
ّ.العقد مع كالمرفقة غييراتىذهّالتّ  ألمثاؿ عطائو مف المقاكؿ يرفقيا يالتّ  اإلضافية األسعار جداكؿ بتطبيؽ - ب
 .العمؿ رب عميو كيكافؽ المقاكؿ يطمبو مقطكع بمبمغ - ج
 عمى % 5 إضافة مع أميفقؿّكالتّ النّ  ؿككسائ اؿالعمّ  كأجكر لممكاد شاممة كّلمعمؿ الفعمية كاليؼالتّ  أساس عمى -د

ّ.لممقاكؿّكأرباحو ابتةكالثّ  ةالعامّ  المصاريؼ لتغطية كاليؼالتّ  ىذه
 :يائيوالنّ  تالمؤقّ  سميمالتّ  – بلثونوالثّ  الواحدة ةالمادّ 
 ؿاألقّ  عمى بأسبكع قبؿّحمكلو فيو العمؿ استبلـ المطمكب اريخبالتّ  كتابة العمؿ رب يخطر أف المقاكؿ عمى يجب
ّ.مندكبو أك كالمقاكؿ العمؿ كرب ربّالعمؿ ميندس مف مشكمة لجنة بكاسطة سميـالتّ  ـكيتّ  ،المعاينة إلجراء
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ّـ  قد العمؿ أفّ  المعاينة مف فتبيّ  إذاكّّ  سميـلمتّ  المقاكؿّباستعداده إخطار تاريخ اعتبر ،المطمكب الكجو عمى ت
ّـ  نيائيا، العمؿ بتس مـ ممزما العمؿ رب كيككف ،العمؿ إلنياء مكعدا  محضر بمكجب كالتس مـ سميـالتّ ّتاعممي كتت

ّ.كالميندس العمؿّكالمقاكؿ رب فمّكؿّ  عويكقّ  نسخ ثبلث مف كالتس مـ سميـالتّ 
ّـ  ،األكمؿ الكجو عمى ذينفّ  لـ العمؿ أف المعاينة مف ظير إذا اأمّ   في ىذا فيثبت ظات،تاّكبتحفّ مؤقّ  العمؿ تس مـ يت

ّـ  اإلنجاز، حسف أشيرّلضماف أربعة ةلمدّ  سميـالتّ  ؿكيؤجّ  ،ابقةالسّ  الطريقة بنفس المحضر  األعماؿ تنفيذ فييا يت
 بتحديدّمكعد كتابة العمؿ رب يخطر مناسب بكقت اإلنجاز حسف ضماف ةمدّ  انتياء قبؿّكّ.ركطالشّ  يطابؽ بما

ّـ  ،دةجيّ  بحالة ذتنفّ  قد األعماؿ أفّ  فتبيّ  كمتى ،لممعاينة ّ.كرالذّ  الفةالطريقةّالسّ  بنفس نيائيا تسميميا يت
ّ

ذا  العمؿ المقاكؿ إتماـ إلىّغاية العمؿ تسميـ ؿيؤجّ  االلتزامات ببعض يقـ لـ المقاكؿ أفّ  المعاينة مف ظير كا 
 ؿاألكّ  المقاكؿ مسؤكلية تحت ذلؾ كيككفّ،العممية إلتماـ آخر مقاكؿ بتعييف العمؿ ربّ  يقـك أك منو المطمكب

 لو امستحقّ  قدّيككف ما لممقاكؿ يدفع ذكرىا، ابؽالسّ  سميـالتّ  طريقة بنفس يائيالنّ  سميـالتّ  تماـ كعندّ،نفقتو كعمى
ّ.مبالغ مف

 :أخيرالتّ  غرامة – بلثونوالثّ  انيةالثّ  ةالمادّ 
 أكامر بيا تصدر أكّتغييرات زيادات ةأيّ  ذلؾ في بما تنفيذىا إليو المكككلة األعماؿ جميع ينيي أف المقاكؿ عمى
ّبحيث في حقكؽ مف المخكّ  يككف ما بمقتضى العمؿ ربّ  مف  الكجكه جميع مف كصالحا كامبل يككف العقد،
ّ.سميـلمتّ 
قع دةالمحدّ  المكاعيد في كامبل العمؿ إتماـ عف رتأخّ  فإذا  بعد العمؿ إنياء فييا ريّيتأخّ التّ  ةالمدّ  عف غرامة تك 

 أسباب عف نشكئيا العمؿ لربّ  يثبت يالتّ  ؼةّالتكقّ مدّ  أخيرالتّ  ةمدّ  حساب في يدخؿ كال،ّسميـلمتّ  دكالمحدّ  الميعاد
ّ:اليةالتّ  سبّكاألكضاعبالنّ  الغرامة تكقيع كيككف ،قيرية

 .منو جزء أمّ  أك ؿاألكّ  األسبكع عف % 1
 .منو جزء أمّ  أك انيالثّ  األسبكع عف % 1,5

 .منو جزء أمّ  أك الثالثّ  األسبكع عف % 2
 .منو جزء أم أك ابعالرّ  األسبكع عف % 2,5
 أفّ  العمؿ رب رأل إذاّ،جميعيا العممية ختامي قيمة مف تحسب ذلؾ، بعد منو جزء أك شير كؿّ  عف % 4,5

ّـ  بما االنتفاع يمنع رالمتأخّ  الجزء  المكاعيد في األكمؿ الكجو عمى غيرّمباشر أك مباشر بطريؽ العمؿ مف يت
ّاّر رأل إذا اأمّ  دة،المحدّ  ّيسبب رالمتأخّ  الجزء أفّ  لعمؿب  ّذلؾ مف شيئا ال  سببالنّ  الغرامة حساب فيككف،

 ضرر أمّ  يتر تب لـ كلك أخيرالتّ  حصكؿ دبمجرّ  الغرامة عكتكقّ ،ّفقط رةاألعماؿّالمتأخّ  قيمة مف ابقةالسّ  كاألكضاع
 إلى حاجة دكف
 الكفاء عف المقاكؿ إذاّتقاعس وأنّ  كما العمؿ، رب تقدير ككفؽ أخرل قضائية إجراءات أمّ  خاذاتّ  أك إنذار أك تنبيو

 في عمييا المنصكص كالمكاصفات مخالفاّلبلشتراطات نفذّ  أك عاقدالتّ  بشركط أخؿّ  أك العقد عف اشئةالنّ  بالتزاماتو
 الكجو كعمى عاقدالتّ  ىذا لنصكص طبقا منو العمؿ بسحب العمؿ كقاـّرب نعةالصّ  أصكؿ غير أك ركطالشّ  دفتر
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 لما اإلصبلحات أفّ  عيامدّ  أك العقد ىذا عف جنائية أك مدنية دعكل ةأيّ  رفع األخير ليذاّيحؽّ  ال وفإنّ  بو، فالمبيّ 
ّ.إتبلفا بوّتعد قاـ

 :العقد فسخ حاالت – بلثونوالثّ  الثةالثّ  ةالمادّ 
 فسخ في الحؽّ  العمؿ يككفّلربّ  ،العقد ىذا مكاد مف مادة أمّ  في عمييا المنصكص الفسخ حاالت إلى باإلضافة

 يالخطّ  بميغالتّ  تاريخ مف نافذا الفسخ اآلتية،ّكيعتبر الحاالت في ذلؾ عمى بةالمترتّ  عكيضاتبالتّ  كالمطالبة العقد
ّ.أخرل شكميات أك إلىّإجراءات حاجة دكف بذلؾ المقاكؿ إلى يرسمو مالذّ 

 .العمؿ ربّ  مع معاممتو في بلعبالتّ  أك الغش ّ المقاكؿ استعمؿ إذا 1-
 مف عامؿ أمّ  رشكة في غيرّمباشرة أك مباشرة بطريقة غيره بكاسطة أك بنفسو شرع وأنّ  المقاكؿ عمى ثبت إذا 2-
ّ.بو إضرارا معو كاطؤالتّ  أك العمؿ رب عماؿ
 عمى رتؤثّ  بعضيـ المتضامنيفّأك ركاءلمشّ  حالة كقكع أك ركةالشّ  حؿّ  عند أك المقاكؿ، أعسر أك أفمس إذا 3-

ّ.االلتزامات ؿتحمّ  أك العمؿ في االستمرار
 .تنبيو أك إنذار سابؽ دكف الفسخ يككف الحالة ىذه كفي العمؿ في البدء في رتأخّ  إذا 4-
ّ:يتبعّاآلتي نفيذلمتّ  المكضكع منيالزّ  بالبرنامج االلتزاـ كعدـ العمؿ سير في بطئ ظير إذا 5-

 أك تنبيو، أك إنذار تعاقدهّدكف مف إلغاؤىا العمؿ لربّ  فيحؽّ  ،بيا العمؿ المقاكؿ بدأ يالتّ  لؤلعماؿ سبةبالنّ  -أ
ّ.باإللغاء بإخطاره االكتفاء

 بتأخيره المقاكؿ بإخطار العمؿّربّ  فيقـك ،منيالزّ  بالبرنامج التزاـ دكف العمؿ فييا الجارم لؤلعماؿ سبةبالنّ  -ب
ذا،ّعكيضبالتّ  كمطالبتو المرحمي  لرب فيحؽّ  ،اإلخطار تاريخ مف يكما عشر خمسة ةمدّ  فيّخبلؿ يستجب لـ كا 
ّـ  (ب -أ) الحالتيف كفيّ.العمؿ سحب العمؿ  تحميؿّالمقاكؿ مع ذاتيا آخر لمقاكؿ بإسنادىا األعماؿ بقية تنفيذ يت
 مف خصما ذةالمنفّ  األعماؿ قيمة إداريةّإلجمالي مصركفات مقابؿ % 10 إلييا مضافا نفيذالتّ  تكمفة فركؽ بكافة
 عمى يالتّ  المبالغ استبلـ ككذلؾ المقاكؿ، يقبضيا لـ يالتّ  بالمبالغ العمؿّاالحتفاظ رب حؽّ  كمف .المقاكؿ حساب

 مطالبة في الحؽّ  بعدّذلؾ العمؿ كلربّ  المقاكؿ، أك العمؿ لرب فعالدّ  ةمستحقّ  كانت سكاء دفعيا، شركاتّالتأميف
 امفالضّ  يككف الحاالت ىذه جميع كفي العقد، األضرارّكلتصفية قيمة لتغطية تمـز يالتّ  اإلضافية بالمبالغ المقاكؿ
ّ.المقاكؿ مع متضامنا كفيبل
 األكلى دفعتيف عمى العمؿ لوّربّ  يدفعيا األضرار، عف عكيضكالتّ  صفيةالتّ  إجراء بعد مبالغ لممقاكؿ تبقى إذا -ج
 مف سنكات ثبلث تتجاكز ال ةمدّ  خبلؿ في انيةكالثّ  ،قيمةّاألضرار مف ؽكالتحقّ  صفيةالتّ  إجراء مف شيريف بعد

ّ.الفسخ تاريخ
ّ.يكما عشر خمسة عف الّتقؿ ةمدّ  يةكمّ  األعماؿ كقؼ إذا أك تركيا أك األعماؿ مف يةكمّ  المقاكؿ انسحب إذا -د
 إخطاره تاريخ مف يكما خمسةّعشر خبلؿ ذلؾ اثر يصمح كلـ ،العقد شركط مف شرط بأمّ  المقاكؿ أخؿّ  إذا -ق

 بسحب العمؿّإنذاره لربّ  يحؽّ  بالتزاماتو الكفاء عف فييا المقاكؿ يتقاعس يالتّ  األحكاؿ جميع كفيّ.بذلؾ كتابة
 تاريخ مف أسبكع أقصاىا ةمدّ  في العمؿ تّرببسجبلّ  ابتالثّ  عنكانو عمى الكصكؿ بعمـ عميو مكصى بكتاب العمؿ

ّ.آخر إجراء أمّ  خاذالتّ  كدكفّحاجة أعمالو حصر كبعد،ّاإلخطار
ّ
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 :العمل سحب – بلثونوالثّ  ابعةالرّ  ةالمادّ 
 يالتّ  كباآلالت تمتّكباألدكات يالتّ  باألعماؿ كشؼ ريحرّ  ،المقاكؿ مف بعضو أك وكمّ  العمؿ سحب رتقرّ  متى

ّـ  العمؿ، المقاكؿّلمكاف ردىاكّ  قد يككف تستعمؿ لـ يالتّ  اتكالميمّ  استحضرت  مف شير خبلؿ الجرد ذلؾ كيت
 أك ىك بالحضكر مسجؿ بكتاب إخطاره بعد ،المقاكؿ العمؿّكبحضكر رب مندكب بمعرفة العمؿ سحب تاريخ
ّالجرد ىذا كيثبت مندكبو أك ىكّبالحضكر ؿمسجّ  بكتاب إخطاره بعد المقاكؿ الجردّكبحضكر ىذا كيثبت مندكبو
ذا عنو، ينكب مف أك كالمقاكؿ العمؿ ربّ  مندكب مف كؿّ  عويكقّ  محضر بمكجب  المكعد في يحضرّالمقاكؿ لـ كا 
ّـ  ،باإلخطار دالمحدّ  ّـ  العمؿ ربّ  مندكب بمعرفة الجرد فيت  المقاكؿ يبدأ لـ فإذا.ّالجرد بنتيجة إخطارّالمقاكؿ كيت

 محضر في الكاردة البيانات ةبصحّ  منو إقرار بمثابة ذلؾ كافّ،إليو كصكليا تاريخ مف أسبكع خبلؿ مبلحظاتو
ّبأخذ غير العمؿ كربّ  الجرد،  أف عمى فقط األعماؿ إلتماـ يمـز مالذّ  بالقدر إالّ  اتالميمّ  ىذه مف شيء ممتـز
 ىذه العمؿّفي لرب كيككف العمؿ محؿّ  مف بنقمو المقاكؿ ؼيكمّ  ذلؾ عف يزيد كما أساسا، صالحةّلبلستعماؿ تككف
 :اليةالحقكؽّالتّ  يستعمؿ أف أخيرالتّ  غرامة اقتضاء عمى عبلكةؽ،ّالمطم لتقديره كفقا الحالة

 كؿّ  عويكقّ  محضر الجردّبمكجب ىذا كيثبت ،مندكبو أك ىك بالحضكر ؿمسجّ  بكتاب إخطاره بعد المقاكؿ بحضكر
ذا عنو، ينكب مف أك كالمقاكؿ العمؿ رب مندكب مف ّـ  باإلخطار دالمحدّ  المكعد في يحضرّالمقاكؿ لـ كا   الجرد فيت

ّـ  ،العمؿ رب مندكب بمعرفة  مف أسبكع خبلؿ مبلحظاتو المقاكؿ ديب لـ فإذا الجرد، بنتيجة إخطارّالمقاكؿ كيت
ّممتـز غير العمؿ كرب الجرد، محضر في الكاردة البيانات ةبصحّ  منو إقرار بمثابة ذلؾ كافّ،إليو كصكليا تاريخ
 أساسا، صالحةّلبلستعماؿ تككف أف عمى ،فقط األعماؿ إلتماـ يمـز مالذّ  بالقدر إالّ  ،اتالميمّ  ىذه مف شيء بأخذ
 عبلكة المطمؽ لتقديره كفقا الحالة ىذه العمؿّفي لربّ  كيككف العمؿ محؿّ  مف بنقمو المقاكؿ ؼيكمّ  ذلؾ عف يزيد كما
 الية:الحقكؽّالتّ  يستعمؿ أف أخيرالتّ  غرامة اقتضاء عمى
 يحؽّ  ال الحالة ىذه كفي ،أكّبعضيا ياكمّ  ـتتّ  لـ يالتّ  األعماؿ بتنفيذ المقاكؿ حساب عمى العمؿ ربّ  يقـك أف:-الأوّ 

ّ.ؽيتحقّ  كفر بأمّ  المطالبة لممقاكؿ
 .العمؿ إلتماـ الممارسة بطريقة المقاكليف أحد مع العمؿ رب فؽيتّ  أف :اثاني
 ،كخبلفو كمباني كآالت المنشآتّالكقتية مف العمؿ بمحؿ يكجد ما بعض أك كؿّ  احتجاز العمؿ لربّ  يحؽّ  : -ثالثا
 ألمّ  نقؿ أك تمؼ مف يصيبيا كما عنيا غيره أك لدلّالمقاكؿ مسؤكال يككف أف دكف العمؿ إتماـ في يستعمميا كأف
ّانتياء بعد ىحتّ  كالمكاد األدكات ىذه بعض أك كؿّ  احتجاز في الحؽ العمؿ كلربّ ّ.عنيا أجر دفع أك كاف سبب
 كما ،البيع اءمفّجرّ  تمحؽ خسارة ةي ّأ عف يسأؿ أف دكف يبيعيا أف كلو المقاكؿ قبؿ لحقكقو ضمانا كذلؾ،ّ العمؿ
 نتيجة العقد قيمة عف زيادة مصركفاتّكخسائر مف دهتكبّ  ما جميع استرداد في الحؽّ  األحكاؿ ىذه في لو يككف
 لحقو اعمّ  المطالبة في العمؿ رب بحؽّ  اإلخبلؿ دكفالمقاكؿّ مف لديو المكدع أميفالتّ  مف بالخصـ العمؿ سحب

ّ.بو
 :فعالدّ  أو دادالسّ  طريقة – بلثونوالثّ  الخامسة ةالمادّ 

 يالتّ  األعماؿ قيمة مف 80%تعادؿ لممقاكؿ أقساط بدفع شير كؿّ  مف األكؿ األسبكع في العمؿ ربّ  يقـك 1 -
 كيككف .الميندس مف كمعتمدة األعماؿ لتمؾ مةكشكؼّمفصّ  إلى ذلؾ في مستندا ،ابؽالسّ  يرالشّ  خبلؿ تمتّ 

ّ:اآلتي منيا مخصكما
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 .جتماعيةاإل أميناتالتّ  بييئة ةالمستحقّ  جتماعيةاإل أميناتالتّ  -أ
 .رائبالضّ  لمصمحة ةالمستحقّ  رائبالضّ  -ب
 .قابةالنّ  دمغات -ت
يجار المسحكبات قيمة -ث  .كجدت إف اتالمعدّ  كا 
 .كجدت إف أخيرالتّ  غرامات -ج

 فعبل تمت يالتّ  بقيمةّاألعماؿ ختامية كشكؼ بتحرير العمؿ رب يقـك،ّتامؤقّ  استبلما األعماؿ استبلـ بعد 2 -
 مبالغ ةأيّ  أك الحساب عمى صرفيا سبؽ يالمبالغّالتّ  خصـ بعد يستحقو ما مباشرة ذلؾ عقب لممقاكؿ كيصرؼ
ّ.عميو ةمستحقّ  أخرل
 أميفالتّ  ذلؾ في بما باقيّحسابو لممقاكؿ كيدفع يائيالنّ  الحساب يسكل،ّنيائيا استبلما األعماؿ استبلـ عند 3 -

ّالمبنى ترتبط ال األعماؿ كانت إذا ذلؾ مف كيعفى ،منو تبقى ما أك  أعماؿ المثاؿ سبيؿ عمى كمنيا بسبلمة
 .جارةالنّ  مصنعيات

 :األسعار ثبات – بلثونوالثّ  ادسةالسّ  ةالمادّ 
 يحؽّ  كال ،عاقدالتّ  ةمدّ  كثابتةّطكاؿ نيائية العقد بيذا المرفقة بالمقايسة حةالمكضّ  األسعار أفّ  عمى رفافالطّ  فؽاتّ 

 فركؽ بإضافة المقاكؿ مطالبة في ظرالنّ  العمؿّلربّ  يحؽّ  ىذا كمع .لصالحو بتعديميا المطالبة رفيفالطّ  مف ألمّ 
 يادةالزّ  ىذه رأل إذا نفيذالتّ  ةمدّ  أثناء تصدر قكانيف أك كزارية بمكجبّقرارات أسعارىا تزيد يالتّ  ماتدالخ أسعار
 ينظرياّكالتّ  استيبلكيا الكاجب ماتدالخ لكميات الفرؽ تحتسب الحالة ىذه كفي .جسيما بالمقاكؿّإضرارا تضرّ 
 مكقع في المشكنة ياتالكمّ  كبعدّاستنزاؿ يةالمتبقّ  األعماؿ شأنيا في ادرةالصّ  الكزارية لمقرارات طبقا أسعارىا زادت
ّ.عرالسّ  لزيادة خضعت يالتّ  نفسيا ماتدالخ مف العمؿ
 :المختار المحلّ  – بلثونوالثّ  ابعةالسّ  ةالمادّ 
 القانكنية كاألكراؽ كافةّالمكاتبات لو وتكجّ  ،قانكنيا محبلّ  العقد ىذا بصدر حالمكضّ  عنكانو رفيفالطّ  مف كؿّ  خذاتّ 

الّ  عميو يطرأ غييرت اآلخرّبأمّ  رؼالطّ  بإخطار كيمتـز ،عاقدالتّ  بيذا قةالمتعمّ  كالقضائية  فيو لو وتكجّ  ما اعتبر كا 
ّ.القانكنية آثاره لكافة كمنتجا صحيحا

 :توقيع المقاول العمل: توقيع ربّ 
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 اني:الممحق الثّ -
 -نموذج صيغة-

 -عقد مقاولة بناء منزل-
00ّ/00/2015ّ.........................................ؽوّبتاريخّالمكافإنّ 

ّفيماّبيف:
ّ.................................ف.........الجنسية........يد/................السّ السّ -1

ّؿ(رؼّاألكّ مالؾ/الطّ -العنكاف/................................................)ربّالعمؿ
ّف............الجنسية...يد/...................السّ السّ -2

ّبالنّ اإلّ.........................)المقر............./العنكاف ّلمشّ جتماعي ّالمعنكم(.)مقاكؿّسبة خص
ّ.رؼّالثاني(مباني/الطّ 

ّركطّكّالبنكد:رفيفّعمىّماّيميّمفّالشّ فاؽّبيفّالطّ اإلتّ ّبرضاّصحيحّكّقبكؿ،ّتّـ 
ّ:لالبند األوّ 

ّالطّ ّ ّاألكّ عيد ّمسطّ رؼ ّفضاء ّألرض ّمالكا ّبكصفو ّالكائنةّؿ ّك ،ّ ّمربعا حة.......مترا
ّالي:بشارع......رقـ..........قسـ.........محافظة...........كمحدكدةّبحدكدّاألربعةّكالتّ 

ّمالي:....................الشّ ّالحدّ 
ّالجنكبي:...................ّالحدّ 
ّرقي:...................الشّ ّالحدّ 
ّالغربي:....................ّالحدّ 
ّالطّ إ ّالثّ لى ّمتككّ رؼ ّمنزؿ ّببناء ّمقاكال، ّبكصفو ّالطّ اني ّمف........)عدد ّكؿّ ف ّيشمؿ ّك ّمنياّّكابؽ(. طابؽ

صاميـ،ّكّسكماتّكّالتّ حكّالكاضحّبالرّ كرّاألرضيّعمى........كّذلؾّعمىّالنّ عمى)عددّالغرؼ(،ّكّيشمؿّالدّ 
ّالشّ  ّقائمة ّبتكقالمكاصفاتّك ّالمعتمدة ّك ّالعقد ّليذا ّالمرافقة ّالطّ ركط ّمف ّالتّ يع ّك ّأعدّ رفيف ّالسّ ي باعتبارهّيد/)ىا

ّالميندس(.
ّ:انيالبند الثّ 

يّكّالتّ ّ،سكماتّالمرافقةّليذاّالعقدوّطالعّكّدرسّجميعّاإلشتراطاتّكّالمكاصفاتّكّالرّ انيّبأنّ رؼّالثّ الطّ ّيقرّ ّ
ّتحديدّأجرّكؿّ ّاألرض،ّكّقدّتّـ ؽّمفّتفصيبلتّعمميةّالمبانيّكّمكقعّءّمفّىذاّالعقدّكّتحقّ جزءاّالّيتجزّ ّتعدّ 

ّانيّأيضاّبالقياـّبجميعّاألعماؿّببلّّاستثناء.رؼّالثّ دّالطّ فاصيؿ،ّكماّتعيّ كحدةّعمىّأساسّىذهّّالتّ 
ّ:ّالبند الثالث

خطأّفيياّفيّكقتّمبلئـ،ّكّبأفّّسكماتّقبؿّتنفيذىا،ّكّبأفّيخطرّالمالؾّبأمّ انيّبمراجعةّالرّ رؼّالثّ دّالطّ يتعيّ 
ّؿ.رؼّاألكّ فّمفّقبؿّالطّ بغيرّتصريحّالمالؾّكتابةّالميندسّالمعيّ ّ،تعديؿّفيياّمفّتمقاءّنفسوّيجرمّأمّ 

ّ
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ّ:ّابعالبند الرّ 
زمةّلتنفيذّعمميةّالبناءّكّأشغاؿّالطريؽّبمعرفتو،ّكّعميوّأفّخصّالبلّ انيّأفّيستخرجّجميعّالرّ رؼّالثّ عمىّالطّ 

انيّرؼّالثّ إلنجازّالعمؿّبمصاريؼّعمىّحسابو.ّكّعمىّالطّ زمةّيقيـّكّيحضرّماّيحتاجّإليوّمفّاألدكاتّالبلّ 
ّلكائحّالتّ  ةّمخالفةّلمقكانيفّالمعمكؿّي ّأإلييا،ّكّيعتبرّكجوّالمسؤكؿّعفّّرطةّكّمانظيـّكّقكانيفّالشّ أيضاّأفّيمتـز

رّالمبانيّزمةّلتبلقيّحصكؿّضّرةّاإلحتياطاتّالبلّ خذّكافّ كّعميوّكذلؾّأفّيتّ ّ،يّتصدرّأثناءّالعمؿبيا،ّأكّالتّ 
ّ.المجاكرةّبسببّىذهّالعممية

ّ:البند الخامس
ّالطّ ّ ّأخير.زمةّألعماؿّالبناءّبصفةّمنتظمةّكّبمسؤكليتوّعفّالتّ ادّالبلّ ؿّبتقديـّالمكّ رؼّاألكّ يمتـز

ّ:ادسالبند السّ 
ّالطّ  ّاستيبلؾّالمياه.ؿّمصاريؼّييفّعمىّنفقتو،ّكّأفّيتحمّ اؿّالفنّ انيّباستخداـّالعددّالكافيّمفّالعمّ رؼّالثّ يمتـز

ّ:ابعلبندالسّ ا
نازؿّعفّأعماؿّالبناءّأكّجزءّمنياّلوّالتّ ّانيّبمباشرةّالعمؿّكّاإلشراؼّعميوّبنفسو،ّكّالّيحؽّ رؼّالثّ دّالطّ يتعيّ 

ّأعتبرّىذاّالعقدّمفسكخاّمفّتمقاءّنفسوّبغيرّحاجةّإلىّإنذارّأكّتنبيو.ّلمقاكؿّمفّباطنو،ّكّإالّ 
ّّامن:البند الثّ 

وّمسؤكؿّعمميةّالبناء،ّكماّأنّ ّاءّسيرنثأّةّكّالجيرافالوّكّالمارّ دهّعفّسبلمةّعمّ حانيّىكّالمسؤكؿّّكرؼّالثّ الطّ 
ّعامؿّلديو.ّمّ أةّجريمةّترتكبّبكاسطةّدكفّسكاهّمدنياّكّجنائياّعفّأيّ 

ّ:ّاسعالبند التّ 
ّبمجرّ رؼّالثّ الطّ  ّالبناء ّمكاد ّعف ّالمسؤكؿ ّىك ّكضعاني ّالطّ يد ّقبؿ ّمف ّالعمؿ ّمكاف ّفي ّعميوّّ،ؿكّ رؼّاألا ك
ّـ أكّىكّالمسؤكؿّعفّىبلكياّأكّضياعّاستياّبنفسوّأكّبكاسطةّحارسّمفّقبمو،ّّرح استخداموّفيّّكّتمؼّمفّت

ّالبناء.
ّ:البند العاشر

ّالطّ  ّّكافّمسؤكال.الّ إةّاحتماؿّكّناعةّمتانةّكقكّ صؿّالصّ أثانيّبالقياـّبعميمةّالبناءّحسبّرؼّاليمتـز
ّ:البند الحادي عشر

ّرؼّالثّ عماؿّالبناءّبغيرّاعتراضّمفّالطّ أسيرّؿّبتعييفّميندسّمفّطرفوّلمراقبةّكّ رؼّاأللمطّ ّيحؽّ ّ اني،ّكّيمتـز
ّرشاده.إانيّبرؼّالثّ الطّ 

 اني عشر:البند الثّ 
أّمنوّيّتعتبرّجزءاّالّيتجزّ كّالتّ ّ،ركطّالمرافقةّليذاّالعقدأجرّالمصنعّكامبلّكّبحسبّالشّ ّرفافّعمىّأفّ الطّ ّفؽاتّ 

ّانيّكماّيمي:رؼّالثّ لىّالطّ إؿّكّ رؼّاألدّمفّالطّ مبمغ.......يسدّ ىكّ
ّخالصّعنو.كقيعّعميوّسنداّبالتّ دفعوّعندّتحريرّىذاّالعقد،ّكّيعتبرّالتّ ّتّـ -
ّـ اتّ - ّدفعوّفكرّتسميـّالعمارةّكاممة.ّفؽّعمىّدفعوّشيريا)أكّاسبكعيا(كّالباقيّيت
ّرفاف.فؽّعميياّالطّ يّاتّ يةّالتّ ركطّكّاألصكؿّالفنّ اءّطبقاّلمشّ بنتسميماّبتماـّالّدادّالّيعدّ ىذاّالسّ ّفؽّبأفّ اتّ -
ّ
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ّ:الث عشرالبند الثّ 
ّعديؿّزيادةّأكّنقصا.كّغيرّقابؿّلمتّ ّ،بصفةّنيائيةّابؽّقدّتّـ فّبالبندّالسّ جرّالمصنعيةّالمبيّ أفاؽّعمىّتّ اإلّ

ّ:ابع عشرالبند الرّ 
ّالمقاكلةّفيّمدّ أتماـّجميعّإانيّبرؼّالثّ دّالطّ يتعيّ  ّمفّتحريرّىذاّّ،ة......شيرعماؿّالبناءّمكضكعّىذه ابتداءا

ّطبقاّلمرّ ةّكّمستكممةّالمّ كؿّتامّ رؼّاألالعقدّكّتسميمياّلمطّ  ركطّالمرفقةّسكماتّكّالمكاصفاتّالكاردةّبقائمةّالشّ كاـز
ّبدفعّتعكيضّمتّ ّ،بيذاّالعقد ضاءّقدره.......دج،ّعفّقلىّتقديرّالإةّخرّكّبغيرّحاجفؽّعميوّمفّاآلبحيثّيمـز

ّتأخيرّفيّالتّ ّكؿّ  ّإنذارؼّاألالطّ ّّسميـ،ّكّمعّحؽّ يـك ّكّكؿّبعد ّالعقدّمفسكخا لىّإفّيعيدّأرّفيّاعتبارّىذا
ّاني.رؼّالثّ شطيبّعمىّحسابّالطّ عماؿّالبناءّكّالتّ أكماؿّإخرّبآمقاكؿّ

ّ:ّالبند الخامس عشر
ؿّاعتبارّىذاّكّ رؼّاأللمطّ ّكّالحجر(يحؽّ أعسارّكّاإلأسّفبلىميتو)باإلأكّفقدّأاني(رؼّالثّ فيّحالةّكفاةّالمقاكؿ)الطّ 

ّانجازه.ّاّتّـ يفّعفّالمقاكؿّعمّ ؿّالمستحقّ كّ رؼّاألفّيحاسبّالطّ أالعقدّمفسكخاّعمىّ
 :ادس عشرالبند السّ 

رؼّتاريخّتسميميماّلمطّ كّجزئيّلمعمارةّخبلؿّعشرّسنكاتّمفّأيّـّكمّ انيّماّقدّيحدثّمفّتيدّ رؼّالثّ يضمفّالطّ 
ّببّلعيبّفيّطبيعةّاالرض.ؿّكّلكّرجعّالسّ كّ األ

ّ:ابع عشرالبند السّ 
ّإ ّفقدّحؽّ ّ،انيّبمكادّالبناءرؼّالثّ مدادّالطّ إكّبأجرّفيّمكاعيدهّؿ(بالتزاموّبالكفاءّباألكّ رؼّاأل)الطّ ؾالمالّخؿّ أذا

ّلمطّ  بخطابّمكصىّعميو،ّّهنذاّرإسبكعّعمىّأفعّبعدّانقضاءّكقؼّعفّالدّ كّالتّ أرؼّالثانيّاعتبارّالعقدّمفسكخا
ّـ أّوّفيفضبلّعفّحقّ  ّنجازهّكّتعكيضّماّلحقوّمفّخسارةّكّماّفاتوّمفّكسب.إّجرّماّت

ّ:اسع عشرالبند التّ 
ّمحكمة.......بالفصؿّفيو.ّتختص ّّ،فسيرّىذاّالعقدتكّأنزاعّينشأّعفّتنفيذّّكؿّ 

 البند العشرون:
.طرؼّنسخةّلمعمؿّبمكجبياّعندّالمّ ّصميتافّبيدّكؿّ أرّىذاّالعقدّمفّنسختافّتحرّ  ّزـك
ّ
ّ

ّ).........(رؼّالثاني/المقاكؿالطّ ربّالعمؿ/المالؾّ)........(ّّّّؿ/رؼّاألكّ الطّ ).......(ّشيكد
ّ 

ّ

ّ

ّ
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 الث:الممحق الثّ -

 -نموذج-
 -تالمؤقّ  مالتسمّ  محضر-

 

(،نحفّالمكقّ في./............)الشّ فيّسنة./........كّ ّعكفّأدناه:يرّكّاليـك

ّفة(./.........................مفّجيةالصّ -قبالمّ -ؿ:)اإلسـربّالعمؿ،ّبكاسطةّالممثّ -

ّك

ّالصفة./............................مفّجيةّأخرل-قبالمّ -ؿّبكاسطة:)اإلسـالمقاكؿ،ّالممثّ -

ّتنقّ  ّلقد ّمكإمنا ّالى ّالتّ ف ّالعقد، ّمكضكع ّالتثبّ -المكقع-ناتالمككّ -عريؼاألشغاؿ)المشركع ّك تّمفّالحدكد(لمعاينة
ّاألعماؿّالمنجزةّمفّطرؼ/.........................بإعتبارهّمقاكال.

ّرنا:لقدّقرّ 

ّتا.مياّمؤقّ وّباإلمكافّتسمّ األشغاؿّقدّانتيتّكّأنّ ّأفّ -

ّة:اليظاتّالتّ مناّعندّاإلقتصاءّالتحفّ لقدّسجّ -

ّالمقاكؿّبرفعياّفيّالمدّ كّالتّ -ة(ظاتّبدقّ )تحديدّقائمةّالتحفّ  ماّّكّعمىّصدؽّفؽّعميياـ............ةّالمتّ يّيمـز
ّر.ذكر،ّلقدّأقمناّىذاّالمحض

ّب./..............في/........................ّتّـ 

ّ..............المقاكؿ/ّ..........ربّالعمؿ/

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ابع:الممحق الرّ -
 -نموذج-

 -يائيالنّ  مالتسمّ  محضر-
 :أدناه عكفالمكقّ  نحف ير،كالشّ  اليـك………………… كفي…………… سنة في
 فةالصّ  المقب، سـ،اإل) :بكاسطة الممثؿ (العمؿ رب -
 فةكالصّ  كالمقب سـاإل) :بكاسطة ؿالممثّ  (المقاكؿ -
 لمعاينة المكقع( نات،المككّ  عريؼ،)التّ  :العقد مكضكع المشركع أشغاؿ مكاف إلى تنقمنا لقد

 .العقد إطار في……………… طرؼ مف ذةالمنفّ  األعماؿ مف تكالتثبّ 
رنا لقد  حالة في كتكجدّ .يةفة،ّالكمّ الصّ  المكاصفات، القكاعد، يخص ّ فيما العقد لشركط مكافقة األعماؿ أفّ  :قر 
ّ.العناية مف دةجيّ 

ّ.المحضر ىذا أقمنا لقد ذكر، ما صدؽ كعمى
 
ّـ  ّ.…………… في .…………… ب ت
 

ّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 /.....ّالمقاكؿّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/....العمؿ رب
ّ
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 قائمة المراجع:

 :المراجع بالّمغة العربية -1

 :ةالمراجع العامّ  -أ

ّبكجوّنيوريزاق أحمد السّ د/عبد الرّ - (1 ّاإللتزاـ ّالمدني، ّالقانكف ّشرح ّفي ّالكسيط ،
 .1958راثّالعربي،ّسنةّبيركت،ّلبناف،ّدارّإحياءّالتّ ّ،03ّنقضاء(،ّجاإل-الةالحكّ -عاـ)األكصاؼ

ّالمّنيوريأحمد عبد الرزاق السّ  د/– (2 ّالقانكف ّشرح ،ّ ّالعامة ّالنظرية ّ ّّلبللتزاماتدني،
 .1958،ّسنةّراثّالعربيحياءّالتّ إنظريةّالعقد،ّّبيركتّدارّ

-الكديعة-الككالة–العقكدّالكاردةّعمىّالعمؿ،ّالمقاكلةّّنيوريزاق أحمد السّ د/ عبد الرّ - (3
 .1964ؿ،ّدارّاإلحياءّالعربي،ّسنةدّاألكّ ،ّّالمجمّ 07الحراسة،ّجّ

ّلمن شر،ّمحمد حسنين د/- (4  .1985طبعةّ،ّالكجيزّفيّنظريةّالحؽّبكجوّعاـ،ّمكفـك
 . 1987 طبعةالد ارّالجامعية،ّلبللتزامات،ّالعامةّالنظريةّالجماؿ،ّمصطفىّد/- (5
ّالت صرّ د/ زواوي محمود- (6 ّفي ة ّلمصح  ّالش كمية ّلمن شر، ّالجديدة ّدار ّالمدنية، ّفات
 .1987طبعة
،ّأحكاـّااللتزاـ،ّديكاف02ّالمدنيّالجزائرم،ّج،ّشرحّالقانكفّخميل أحمد حسن قداده د/- (7

 .1990المطبكعاتّالجامعية،ّطبعةّ
ّد/إسحاق إبراىيم منصور- (8 ّك ّالحؽ ّك ّالقانكف ّنظريتا ّالجزائرية، ّالقكانيف ّفي ّتطبيقاتيا

 .1993ديكافّالمطبكعاتّالجامعية،ّسنةّ
ّلفضميأد/ جعفر - (9 ّاإليجار، ّالبيع، ّالمدنية، ّالعقكد ّفي ّالكجيز ّالثّ ، ّمكتبة ّقافةالمقاكلة،

 .1997األردف،ّسنةّ
ّكيرةالدّ ّبعةّاألكلى،ّمكتبةّالكاىنةظريةّالعامةّلمعقد،ّالطّ لتزامات،ّالنّ اإلّد/ عمي فيبللي،- (10
 .1997الجزائر،
ّالعامّ النّ ّنيوري،لسّ  ازاق أحمدد/ عبد الرّ - (11 ّظرية ّالطّ لبللتزاماتة ّمنشكراتّ، ّالثانية، بعة

 .1998الحمبي،ّلبناف
ّالتّ د جمالمصطفى محمّ د/ - (12 ّأصكؿ ّالضّ ، ّالحقكقية،ّأميف)عقد ّالحمبي ّمنشكرات ماف(،

 .1999ّسنةّبيركت،ّلبناف،
ّالكامؿّفيّالقانكفّالتّ د/فرحة زراوي صالح- (13 اجرّجاريةّ،التّ جارمّالجزائرمّ،األعماؿّالتّ ،

 .2000ّّسنةّّ،اني،ّابفّخمدكفشرّالثّ جارية،ّالنّ ،الحرفي،ّاألنشطةّالتّ 
ّالتّ ّراويحسين البّ د/ حسن - (14 ّالنّ ، ّدار ،ّ ّالباطف ّمف ّالعربيعاقد ّ،يضة ّالقاىرة ،ّ ّسنةة
2002ّ. 
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ابعّدّالسّ عميؽّعمىّنصكصّالقانكفّالمدني،ّالمجمّ المرجعّفيّالتّ ّاب،د/ معوض عبد التوّ - (15
عالـّّبةابعة،ّمكتبعةّالسّ الككالة(ّالطّ -عقدّالعمؿ-التزاـّالمرافؽّالعامة-عقدّالمقاكلة-العارية–)اإليجارّ

 .2004كزيع،ّمصر،ّسنةالتّ شرّّكالفكرّكالقانكفّلمنّ 
ّبمحاج العربيد/ – (16 ،ّ ّالجزائرم، ّالمدني ّالقانكف ّفي ّلبللتزاـ ّالعام ة ؿ،ّالن ظرية ّاألك  الجزء

 .2004العقدّكّاإلرادةّالمنفردة،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعية،ّطبعةّّالتصر ؼّالقانكنيّ
لتزامات،ّئلةّلظريةّالعامّ ،ّالكاضحّفيّشرحّالقانكفّالمدني،ّالنّ ّعديمحمد صبري السّ د/- (17

 2004ّسنةّرادةّالمنفردة،ّدراسةّمقارنةّفيّالقكانيفّالعربية،ّدارّاليدل،ّطبعةلتزاـّالعقدّكاإلمصادرّاإل
ّالعامّ د/ العنكبي ىشام أحمد جاسم،- (18 ّلمتّ المبادئ ّاألساسيةة ّالمصطمحات عقدّ-أميف،

ّالتّ مذكّ -ميفأالتّ  ّالمؤقّ رة ّالتّ -تةغطية ّأنكاعّىيئاتّالتّ -أميفكثيقة ّاإلسكندرية،ّأميف، ّالعربي، ّالفكر ّدار
 .2005ّسنة

،ّمحاضراتّفيّقانكفّالت أميفّالجزائرم،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعية،ّد/ جديدي معراج– (19
 .2005سنةّ

ّحسين عبد الباسطد/– (20 ّالقانكنية ّالت صر فات ّإثبات ّدارّّالمبرمة، ّاالنترنت، ّطريؽ عف
 .2007الن يضة،ّطبعة

ّكّاإلداريةّالجزائرم،ّدارّاليكمة،ّشرحّقانكفّاإلجراءاتاّالمدنيةّعبد الّرحمان بربارة د/– (21
 .2010ّطبعةّ

ّلمن شر،ّطبعةّد/ عمي فيبللي- (22  .2013،ّااللتزامات،ّالن ظريةّالعام ةّلمعقد،ّدارّمكفـك
ّ

 :ةالمراجع الخاصّ -ب
يضةّ،ّالمسؤكليةّالمدنيةّلمقاكؿّالبناءّمفّالباطفّ،ّدارّالنّ أحمد حمادد د/ رأفت محمّ - (1

 العربية،ّالقاىرة،ّببلّسنةّنشر.
ّجد/محمد كامل مرسي– (2 ّالمسم اة، ّالعقكد ّالجامعات04ّ، ّنشر ّدار ّاألكلى، ّالطبعة ،

ّ.1953المصرية،ّسنةّ
فيّالقانكنيف،ّّ،ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،ّدراسةّمقارنةد الجارجيد/ مصطفى عبد السيّ - (3

 .1978سنةّّيضةّالعربية،ّبعةّاألكلى،ّدارّالنّ الفرنسي،ّالطّ المصرمّّك
ّةّاألخرل،ابتتّالثّ آيندسيّكّمقاكليّالبناء،ّّكّالمنش،ّمسؤكليةّمد شكري سرورد/ محمّ - (4

 .1985ّسنةّارّالفكرّالعربي،ّالقاىرة،د
المعمارييفّكّمقاكؿّالبناء،ّةّبالميندسيفّالمسؤكليةّالخاصّ ّزاق حسين ياسين،د/ عبد الرّ - (5

ّالضّ  ّك ّتطبيقيا، ّنطاؽ ّالطّ شركطيا، ّالمدني، ّالقانكف ّفي ّمقارنة ّدراسة ّفييا، ّالمستحدثة بعةّمانات
 .1987ّاألكلى،ّدارّالمعارؼ،ّأسيكط،ّمصر،ّ
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 1987 طبعةالد ارّالجامعية،ّ،أصكؿّالمقاكلةّفيّالت شريعّالجزائرم،مسعودي مصطفىد/– (6
. 

 .1992ّسنةّةّالمعارؼ،ّاإلسكندريةّ،أأحكاـّعقدّالمقاكلة،ّمنش،ّةد/ فتيحة قرّ - (7
ّالتّ د الصادق الميديد/ نزيو محمّ - (8 ّمس، ّمف ّاإلجبارم ّالمعمارمّّؤأميف ّالميندس كلية

 .1996كالمقاكؿ،ّدارّالمطبكعاتّالجامعية،ّسنةّ
ّالطّ ّد عزمي البكريد/ محمّ - (9 ،ّ ّالرّ ،ّشرحّقانكفّالمبانيّالجديد ّدارّبعة الجامعةّابعةّ،

 .2000سنةّّ،شرالجديدةّلمنّ 
ّلمنّ د حسين منصورد/محمّ - (10 ّالجديدة ّالجامعة ّدار ،ّ ّالمعمارية ّالمسؤكلية شر،ّ،
 .1999مصر،

 .2000ّسنةّ،ّعقدّالمقاكلة،ّدارّاأللفي،ت عبد القادرد/عزّ - (11
ّفيّالتّ ياوياح الشّ د/ قدري عبد الفتّ - (12 ّالمقاكلة ّعقد ّمنش، ّالمقارف، ّالمصرمّك ةّأشريع

 .2001سنةالمعارؼّاإلسكندرية،ّمصر،ّ
ّالطّ ّد/إبراىيم سيدىم،- (13 ّالمقاكلة، ّعقد ّالعمؿ، ّعمى ّالكاردة ّمنشالعقكد ّاألكلى، ةّأبعة
 .2003سنةاإلسكندرية،ّّالمعارؼ
يضةّبعةّاألكلى،ّدارّالنّ ةّلعقدّالمقاكلةّ،الطّ األحكاـّالعامّ ّد/أحمد عبد العال أبو قرين،- (14

 .2003ّ-2002العربيةّالقاىرةّ
ّالصّ د/أنور طمبة- (15 ّالعقكد ّالشّ ، ّاإلغيرة، ّك ّالمقاكلة، ّالعامّ ركة، ّبالمرافؽ ّالمكتبّلتزاـ ة،

 .2004ّسنةّبعةط،ّالجزائر،الجامعيّالحديث
ّالث انية،ّد/محّمد لبيب شنب-- (16 ّالط بعة ّالمقاكلةّفيّضكءّالفقوّكّالقضاء، ،ّشرحّأحكاـ

 .2004منشأةّالمعارؼّاالسكندرية،ّطبعةّ
 .2004،ّالمقاكلةّمفّالباطف،ّدارّالن يضةّالعربيةّلمن شر،ّسنةّعّزت مصطفىفاروق د/– (17
ّالمسمّ ّرحاند/عدنان إبراىيم السّ - (18 ّ،العقكد ّالمقاكلة ّفي ّ–اة ّدارّال-الككالة كفالة،مكتبة

 .2007ّافّاألردفّسنةّكزيعّعمّ التّ شرّّكقافةّلمنّ الثّ 
ّالمقاكلة،ّدراسةّحيم عنبرد عبد الرّ د/ محمّ - (19 كؿّالعربية،ّمقارنةّبيفّتشريعاتّالدّ ،ّعقد

 .2008سنةّ
ّالتّ د/بجاوي المدني- (20 ّالجزائر،، ّاليكمة، ّدار ّالمقاكلة، ّعقد ّك ّالعمؿ ّعقد ّبيف ّسنةفرقة
2008. 
شريع،ّدارّضاءّكّالتّ المقاكلةّمفّالباطفّفيّضكءّأحكاـّالقّد/ غازي خالد أبو عرابي،- (21
 .2009ّسنةّاألردفّطبعةكزيع،ّالتّ شرّّككائؿّلمنّ 
ّ.2010دارّاليكمة،ّسنةّّ،ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف،بجاوي المدنيد/– (22
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جامعةّّيةّالحقكؽ،ّت،ّّكمّ آظاـّالقانكنيّلممبانيّكّالمنش،ّالنّ د/ محمد حسين منصور- (23
ّ.2011سنةّّدارّالجامعةّالجديدة،ّّاإلسكندرية

ّ
 :راترسائل و المذكّ الّ -2

 :الّرسائل-أ

ّالضّ عياشي شعبان-(1 لميندسيّكّمقاكليّالبناءّفيّالقانكفّالمدنيّالجزائرمّ،ّمافّالعشرمّ،
 .1988ّسنةمسؤكليةّ،ّجامعةّقسنطينةّ،دراسةّمقارنةّّرسالةّماجستييرّ،ّفرعّالعقكدّكّال

ّلمشيّ فاطمة عمراوي-(2 ّالجنائية ّالمسؤكلية ّالبناء، ّمالؾ :ّ ّالبناء ّدم ّالممارمّ، الميندس
ّ.2000-2000سنةّّ،مذكرةّماجستيرّجامعةّالجزائرّنفيذ(أكّالمقاكؿ،المشرؼّعمىّالتّ -ـ)المصمّ 
ّالضّ ّد. بن عبد القادر زىرة-(3 ّالجزائرممافّالعشرمّفيّالتّ ، ّكميةّّشريع ّماجستير، ّرسالة ،

ّالسّ الحقكؽّّك  .2003ياسيةّ،ّجامعةّباتنةّ،ّالعمـك
ّماجستيرّكميّ مسعودة مروش-(4 ّ ّفيّالقانكفّالمدنيّالجزائرم، ّالمقاكلة ّعقد ّالحقكؽ،، ّة بفّّ

 .2003ّّسنةّعكنكفّّالجزائر،
ّ،نيؿّشيادةّماجستيربحثّل،ّالعمؿّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّلتزاماتّربّ إ،ّّىراءو فاطمة الزّ عكّ -(5

 .2005-2004،ّسنةّجامعةّالجزائر،كميةّالحقكؽّبفّعكنكف،فرعّالعقكدّكالمسؤكليةّ
ّفيّّسماره، الحميد عبد العزيز عبد عادل–(6 ّالبناء ّمتانة ّالميندسّعف ّك ّالمقاكؿ مسؤكلية

2007ّّ،ّسنةردنيّدراسةّمقارنة،ّمذكرةّلمحصكؿّعمىّشيادةّماجستيرّفيّالقانكفّالخاصالقانكفّاأل
. 

جؿّالحصكؿّعمىّشيادةّماجستيرّفيّالحقكؽ،ّأالمقاكلةّالفرعية،ّمذكرةّمفّّبرجم صميحة،-(7
ّ.2009-2008سنةّيةّالحقكؽ،ّجامعةّالجزائر،ّبفّيكسؼّبفّخدة،ّقانكفّالعقكدّكّالمسؤكلية،ّكمّ 

ّالتّ توفيق زيداني-(8 ّالجزا، ّالمدني ّالقانكف ّأحكاـ ّعمىّضكء ّالمقاكلة ّلعقد ّالقانكني ئرم،ّنظيـ
 .2010-2009سنة،ّمذكرةّلنيؿّشيادةّالماجستير

ّوري زايدي،مدّ -(9 ّماجستير ّ،مذكرة ّالميندسّالمعمارم ّك ّالمقاكؿ ّكّ–مسؤكلية ّالمسؤكلية فرع
ّالسّ -العقكد ّ.2010-2009ياسيةّّتيزمّكزك،ّسنةجامعةّمكلكدّمعمرم،ّكميةّالحقكؽّكّالعمـك
ّ
 المذّكرات:-ب

،ّالمسؤكليةّالمينيةّلمميندسّالمعمارمّكّمقاكؿّالبناءّ،ّرسالةّزاق حيسن يسنعبد الرّ - (1
 .1987ّ،ّكراهّ،ّكميةّالحقكؽّّجامعةّأسيكطدكت
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ّد ناجي ياقوتمحمّ - (2 ّالمعماريّ ّؤمس، ّربّ كلية ّمف ّمقبكلة ّكتسميميا ّاألعماؿ ّتماـ ّبعد ّيف

 .1998ّلحقكؽ،ّجامعةّالقاىرة،ّسنةكتكراهّفيّالقانكف،ّكميةّاالعمؿ،ّرسالةّلنيؿّشيادةّالدّ 
شريعيفّدراسةّمقارنةّبيفّالتّ ّ–ديفّمافّالعشرمّلممشيّ ،ّنطاؽّالضّ بن عبد القادر زىرة- (3

ّالسّ سالةّالدكت،ّّرالفرنسيالجزائرمّّك  .2011ّّسنةّ،ياسيةّ،ّجامعةّباتنةكراهّ،ّكميةّالحقكؽّكالعمـك
ّدكلو)غيرّناصر لّباد- (4 ّدكتكراه ّرسالة ّالجزائر، ّفي ّالعق ارية ّلمس كؽ ّالقانكني ّالن ظاـ ،

 .63،ّص2005-2004منشكرة(،ّقسـّالقانكفّالعاـ،ّكميوّالحقكؽ،ّجامعةّعنابة،ّ

 المقاالت:-3

ّالمسّؤإبراىيم يوسف- (1 ،ّ ّلمميندسّالمعمارمّّككلية ّالمقاكؿ،المجمّ العشرية ّالجزائرية لمعمكـّة
ّ ّالجزائر،الدّ الحقكؽّكميةياسية،السّ ّكّكاالقتصاديةالقانكنية ّالتّ ،جامعة ّالكطنيّلؤلشغاؿ 03ّّ،جربكيةيكاف
ّ.1995ّسنةّّالجزائر
ّلمشيّ ّغنام محمد غنام،- (2 ّالجنائية ّالمسؤكلية ّ)المقاكؿ ّالبناء -المعمارمالميندسّ–دم

 .1995ّّسنة04ّّرقـ19ّّةّفصميةّ،جامعةّالككيت،ّالحجـّمجمّ ّ،ةّالحقكؽصاحبّالبناء(مجمّ 
راساتّةّالدّ ة،ّمجمّ رّالمسؤكليةّعفّاألشياءّغيرّالحيّ أميفّعمىّتطكّ ،ّالتّ ّيوسف فتيحة- (3

ّكميّ  ّالخاصّاألساسي، ّالقانكف ّمخبر ،ّ ّالقانكنية ّالحقكؽ ّالسّ ّة ّ-ياسيةكالعمـك سنةّّ،01عتممساف،
2004ّ. 
،ّحاحةّعبدّالعالي،ّالمسؤكليةّالعشريةّكآليةّقانكنيةّلحمايةّالممكيةّكفقاّيعيش تمام أمال- (4

ّالسّ ،ّكميّ 07عيات،ّةّالحقكؽّكّالحرّ ،ّمقاؿّمنشكرّبمجمّ 04-11لمقانكفّرقـّ ياسية،ّةّالحقكؽّكّالعمـك
 بسكرة.2012ّجامعةّمحمدّخيضر،ّسنةّ

ّالتّ إرزيل الكاىنة- (5 ّشركات ،ّ ّالتّ أميف ّنشاط ّمكاجية ّالعقّ في ّمجمّ رقية ّكّارية، ّالحقكؽ ة
 .2013جامعةّمكلكدّمعمرمّتيزمّكزكّسنة02ّّّّعيات،الحرّ 

ّالعقّ ماناتّفيّالتّ الضّ ّيس أحمد،دغّ - (6 ّالنّ رقية ّاإلستيبلـ ّبعد ارم،ّيائيّلممشركعّالعقّ ارية،
،ّكمية2012ّفبراير28ّك27ّّيكميّفاؽ،ّاريةّفيّالجزائر،ّالكاقعّكّاأللعقّ رقيةّاالممتقىّالكطنيّحكؿّالتّ 

ّالسّ   .2013ّ،ّسنةّياسية،ّجامعةّقاصدمّمرباحالحقكؽّكّالعمـك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
 القوانين:-4

 الّنصوص الّتشريعية:-أ

ـّؿّكّالمتمّ كالمعدّ ّؽ.ـ.جّفالمتضمّ ّك1975ّسبتمبر26ّّخّفيّكّالمؤرّ 58ّ-75رقـّاألمر (1
-07،ّكّالقانكف2005ّسنة44ّّرّّ،ّج2005جكاف20ّخّفيّالمؤرّ 10ّ-05بمكجبّالقانكفّرقـّ

ّ.2007ّّسنة،07ّع،ّجّر،2ّ007ّمام13ّّخّفيالمؤرّ 05ّ
ّرقـ- (2 ّالمؤرّ 29ّ-90القانكف ّك ّفي ّالمتعمّ 1990-12-01خ ّك ّبالتّ ، ّالتّ ؽ ّك عمير،ّييئة

ّالرسمية،ّ ّكّالمعدّ 52ّ،1990عالجريدة ّّك05-04ـّبمكجبّالقانكفّرقـّمتمّ ؿّكّال. خّفيّالمؤرّ ،
14-08-2004ّ ّجّر، 71ّّع، ّّ.1990سنة ّالت نفيذمّرقـ ّبالمرسـك ّالمتمـ ّك 19ّ-15المعد ؿ

،07ّكّالذ مّيحد دّكيفياتّتحضيرّعقكدّالت عميرّكّتسميميا،ّجّر،ّع2015ّجانفي25ّالمؤر خّفيّ
ّ.2015سنةّ

ّكّالمتعمّ 2003أكت26ّالمؤرخّفي12ّ-03القانكفّرقـ (3 أميفّعمىّالككارثّالتّ ّؽّبإلزامية،
ّ.2003سنة52ّ،عالضحايا،ّجّربتعكيضّبيعيةّّكالطّ 

ّرقـ- (4 ّالمؤرّ 09ّ-08القانكف ّفي 25ّّخ ّكالمتضمّ 2008ّفبراير ّاإل، ّالمدنيةّف جراءات
ّ.2009أفريؿ25ّّنفيذّفيّمّدخؿّحيزّالتّ .ّكّالذّ 2008،ّسنة21ّّعجّرّ،كاإلدارية،
ّالمؤرّ 15-08القانكفّرقـ- (5 ّك ّكالمحدّ 2008-07-20خّفيّ، ّالبناياتّ، ّمطابقة ّلقكاعد د

ّّ.2008سنة44ّّ،عنجازىا،ّجّرإتماـّا ّّك
 
 األوامر:-ب

1)–ّ ّالمؤرّ 85-71األمرّرقـ ّك ّالمتضمّ 1971ديسمبر29خّفيّ، ّك ّتقنيةّ، ّرقابة فّإحداثّىيئة
ّرقـ جّّ،1986كتّأ19خّفيّ،ّكّالمؤرّ 205-86لمبناء،ّكّتحديدّقانكنياّاألساسي،ّإضافةّإلىّالمرسـك

ّفّتغييرّالييئة.كّالمتضمّ 43ّر،ع
ّكالمعدّ فّالقانكفّالتّ كّالمتضمّ 1975ّسبتمبر26ّّخّفيّكّالمؤرّ 59ّ-75رقـّّاألمر-(2ّّ ؿّجارم،

ّ.2005سنة07ّ،ّجّر،ع2005فبراير23خّفيّالمؤرّ 02ّ-05قـّـّبمكجبّالقانكفّّرالمتمّ ّك
ـّّبمكجبّؿّكّالمتمّ أميناتّكّالمعدّ ؽّبالتّ المتعمّ 1995ّجانفي25ّ،ّالمؤرخّفي07ّ-95األمرّ-(3ّّّّ

ّ.2006،ّسنة15ّّ،ع،جّر2006ّفبراير20ّخّفيّالمؤرّ 04ّ-06القانكفّرقـّ
رقيةّـّنشاطّالتّ يّتنظّ دّالقكاعدّالتّ مّيحدّ الذّ ّك2011ّفيفرم17ّخّفيّالمؤرّ 04ّ-11ّرقـاألمرّ-(4ّّّ

ّ.2011سنة14ّّع،ّرّجارية،ّالعقّ 
ّ
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ّ
 الّنصوص الّتنظيمية:-ج

ّالرّ - (1 ّّئاسيالمرسـك ّالمتمّ المعدّ 236ّ-10رقـ ّك ّالصّ ّ،ـؿ ّتنظيـ ّالمتضم ف فقاتّك
ّبمكجبؿّكّالمتمّ المعدّ ّك58ّع،جّر،2010أكتكبر07ّالمؤر خّفيّّالعمكمية، ّالر ئاسيّّـ المرسـك

ّ ّرقـ14،جّر،ع2011مارس01خّفيّالمؤرّ 98ّ-11رقـ ّالمرسـك ّكّكذا خّفيّالمؤرّ 11-222ّ،
ّرقـ34ّ،ّجّر،ع2011جكاف16ّّ ،عّ،ّجّر2012جانفي18ّالمؤر خّفي23ّّ-12كّكذاّالمرسـك
ّرقـ04  .2013،ّسنة02،عّ،ّجّر2013جانفي07ّالمؤر خّفي03ّّ-13،ّكّكذاّالمرسـك
ّالتّ -(2 ّكالمؤرّ المرسـك ّشريعي ّفي ّالمتعمّ 1994ّمام18خ ّك ّالمعمارم ّاإلنتاج ّبشركط ،كّؽ

ـّبمكجبّالقانكفّرقـّؿّكّالمتمّ .كّالمعدّ 1994ّسنة32ّّّر،عجّ،ممارسةّمينةّالميندسّالمعمارم
ّ.2004سنة51ّّّّع،جّر،2004ّكتّأ14خّفيّرّ كالمّؤ04-06ّ
ّّ3ّ ّالتّ -( ّالمرسـك ّرقـ ّالمؤرّ 59ّ-94نفيذم ّفي 07ّّخ ّالقكاعدّالمتعمّ 1994ّمارس ّبتحديد ؽ

ّ،1994،ّسنة03ّقةّبالممكيةّالمشتركةّكتسييرّالعماراتّالجماعية.جّر،عّالمتعمّ 
ّالتّ -(4 دّإجراءاتّمّيحدّ ،ّكّالذّ 2009-05-02خّفيّ،ّكّالمؤرّ 15-09نفيذمّرقـالمرسـك
ّ.2009سنة27ّصريحّبمطابقةّالبنايات،ّجّر،ّعتنفيذّالتّ 
ّالتّ -(5 ّرقـالمرسـك ّّك343-09نفيذم ّالمؤرّ ، ّفي ّر،ع2009-10-22خ ّالمعدّ 46ّ،ج ؿّك

ّا دّلشركطّكّكيفياتّتعييفّ،ّكّالمحدّ 2006-01-30خّفيّالمؤرّ ّك55ّ-06نفيذمّرقـلتّ لممرسـك
ّالمؤىّ  ّاألعكاف ّتمؾ ّعف ّلمبحث ّالمتعمّ ميف ّبالتّ المخالفات ّالتّ قة ّك ّكذاّييئة ّك ّمعايناتيا، ّك عمير

ّ.2006سنةّ،61عّجراءاتّالمراقبة،ّجّرإ
ّالت نفيذمّرقـ-(6ّّّّّّّّ كّالذ مّيحد دّكيفياتّتحضير2015ّّ-01-25المؤرخّفي19ّّ-15المرسـك

 .2015،ّسنة07ّعقكدّالت عميرّكّتسميميا،ّجّر،ّع

 اإلجتيادات القضائية:-5

ّ.04/ّع1983ةّالقضائيةّسنةّالمجمّ - (1
ّ.01/ّع1990ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (2
ّ.04/ع1992ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (3
ّ.01/ع1998ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (4
ّ.01/ع2003ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (5
ّ.01/ع2005ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (6
ّ.02/ع2006ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (7
ّ.02/ع2006ةّالقضائيةّسنةالمجمّ - (8
ّ.05/ع2009المحكمةّالعمياّسنةّمجمةّ - (9
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ّ.02/ع2011ةّالمحكمةّالعمياّسنةمجمّ - (10
ّ
 :غة الفرنسيةالمراجع بالمّ -2
 

A-Ouvrages français généraux : 
 
1) Alain)Benabent(, louage d’ouvrage et d’industrie ,sous-
traitance ,fascicule h2-8 ,1990. 
2) Malinvaud (Ph) et Gestaz (Ph).Droit de la promotion 
immobilière, 2 éd,Paris, 1980 . 
3) A,Caston, la responsabilité des architectes 2’édition ,1979. 

4) -LIET-VEAUX(George)THUILLIER(Andrée),Droit de   

construction, 11éme édition, Litec, Paris, 1994 . 
5) -Jean Bernard(Auby) .Hugues perinet (Marque).droit de 
l’urbanisme et de la construction .4éme, édition Montchrestien .paris, 
1996, N°1066 et suivants . 
6) MALINVAUD (Philippe), droit de la construction, Dalloz, 
France, 2000. 
7) –Planiol ,G.Ripert, T11, traité pratique de droit civil français, 
contrat civil, tome11,deuxième partie ,.N°932, p171, LGDJ, paris 
1952. 
8) -Soliloque ,(BOUBLI),la transmission de l’action en garantie ,
J.C.P1974. 

 

B- Ouvrages français spéciaux :  
 
1)-Caston (Albet), la responsabilité des constructeurs, 2édition, 
1979. 
2)-George) Valentin  ( , les contrats de sous-traitance, Montpellier, 
édition, 1979..- 
3)-Néret )Jean  ( , le sous-contrat, LDDG, 1979, N°05. 
4)-nerét,(jean), le sous-contrat ,L.G.D.J.1979. 

5)-j.Gasti ,les contrats spéciaux. Armant colin 1998. 

6)-B .Soinne, la responsabilité des architectes et entrepreneurs 

après la réception des travaux, th, paris, 1969.  
7)-L.Costa, la responsabilité des constructeurs d’après la loi du 04 
Jan.1978.D.1979. 
8)-Lit-veaux (George), la responsabilité contractuel de droit 
commun des architectes et construction, fasicule202-56, 
jurisclasseur responsabilité, civile, P173, année 1992. 
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9) -Mazeau, la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et 
la réception des travaux, son maison et date d’édition. 
10) -P, (Peter), la responsabilité décennale des architectes et 

entrepreneurs,2éme édition ,paris,1969 . 
11) D, Gabriela, contrat d’entreprise, j.c.p. 2002, fascicule 40, 
N°52. 

12) -Teyssie )Bernard(, les groupes des contrats, LGDJ, paris 
1975,N°15. 

C-Articles: 

1) -B .Soinne, la responsabilité des architectes et entrepreneurs 
après la réception des travaux, th, paris, 1969. - 

2) -Ibrahim )Yousef (, la responsabilité des constructeurs dans 

le cadre du contrat d’entreprise, la garantie décennale selon l’article 
554 du code civil, R.A.S.J.E.P, n°2, Alger, 2000. 
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 الفيرس:

08ّ..................................ص.............................مقدمة.......................

09ّ..............صناء........................................إنشاءّعقدّمقاكلةّالبّ-الفصؿّاألكؿ

11ّ..ص......................................مقاكلةّالبناءّبطريقةّمباشرةّعقدّإنشاء-المبحثّاألكؿ

14ّ..ص...................................فيّعقدّمقاكلةّالبناءكّالش كميةّّراضيالتّ -المطمبّاألكؿ

14ّ........ص......................الت راضيّفيّعقدّمقاكلةّالبناء...................ّ-الفرعّاألكؿ

15ّ......ص...................................................................نعقادشركطّاإل-أك ال

31ّ.........................ص......................................شركطّصحةّالتراضيّ-ثانيا

41ّ...........ص.............................قدّمقاكلةّالبناء...........الش كميةّفيّع-الفرعّالث اني

43ّالش كميةّالمباشرة.......................................................................ص-أك ال

49ّالش كميةّالغيرّالمباشرة................................................................ص-ثانيا

51ّ................ص.................................فيّعقدّمقاكلةّالبناءّالمحؿّالمطمبّالث اني:

ؿ 52ّ.........ص.............................................ّ(كّالبناءّالعمؿ)اإلنجازّ-الفرعّاألك 

52ّالعمؿ.......................................................صالش ركطّالكاجبةّالتكف رّفيّ-أك ال

55ّماىيةّعمؿّالمقاكؿ...................................................................ص-ثانيا

62ّ....ص....................................................................األجرّ-الفرعّالث اني

67ّ.........ص.........................مقاكلةّالبناءّبطريقةّغيرّمباشرةّعقدّنشاءإ-مبحثّالثانيال

69ّ.............ص.................................ماىيةّعقدّالمقاكلةّمفّالباطفّ-المطمبّاألكؿ

ّكّخصائصّ-الفرعّاألكؿ 70ّ......ص,,.................................مفّالباطفالمقاكلةّّمفيـك

ّعقدّالمقاكلةّمفّالباطف........ّ-أكالّ  70ّ........ص........................................مفيـك
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72ّ..ص.................................................مفّالباطفّالمقاكلةّّخصائصّعقدّ-ثانيا

75ّ..ص..................المقاكلةّمفّالباطفّعفّالعممياتّالعقديةّالممتبسةّبياتمييزّّ-الفرعّالثاني

76ّ..ص......................................تمييزّالمقاكلةّمفّالباطفّعفّالت نازؿّعفّالعقدّ-الأكّ 

80ّص..المكم مة.....................تمييزّالمقاكلةّمفّالباطفّعفّحالةّتعد دّالعقكدّكّالعقكدّّ-ثانيا

83ّصالط بيعةّالقانكنيةّلممقاكلةّمفّالباطف...........................................ّ-الفرعّالث الث

83ّالمقاكلةّمفّالباطفّعقدّمفّالباطف.....................................................ص-أك ال

 88دّقائـّبذاتو.....................................................صالمقاكلةّمفّالباطفّعق-ثانيا

98ّ..ص.ةمدلّتأثيرّالمقاكلةّالفرعيةّعمىّالعقدّاألصميّكعبلقتياّبالمسؤكليةّالعشريّ-المطمبّالثاني

99ّ..ص.................................مدلّتأثيرّالمقاكلةّالفرعيةّعمىّالعقدّاألصمي-الفرعّاألكؿ

99ّ....ص............................تجاهّربّالعمؿّالتزاماتوعدـّإعفاءّالمقاكؿّاألصميّمفّّ-الأكّ 

100ّ......ص.........المقاكؿّاألصميّتجاهّربّالعمؿّالتزاماتعدـّإمكانيةّّتعديؿّأكّتغييرّّ-ثانيا

101ّ..ص...................بقاءّالمقاكؿّاألصميّمسؤكالّعفّالمقاكلةّالفرعيةّتجاهّربّالعمؿّ-ثالثا

103ّ.....ص..................................كالمسؤكليةّالعشريةّمفّالباطفالمقاكلةّّ-الفرعّالثاني

104ّ..ص................................أسبابّعدـّخضكعّالمقاكؿّالفرعيّلمضمافّالعشرمّ-الأكّ 

106ّص...........الحججّكاألسانيدّالمؤيدةّإلىّعدـّإخضاعّالمقاكؿّالفرعيّلمضمافّالعشرمّ-ثانيا

111ّص.....................................................عقدّمقاكلةّالبناءّثارآّ-الفصؿّالثاني

112ّص.......................................العقديةّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّالتزامات-المبحثّاألكؿ

113ّص........................................................ربّالعمؿّالتزامات-المطمبّاألكؿ

113ّص..................................................ربّالعمؿّبدفعّاألجرّالتزاـّ-الفرعّاألكؿ

114ّص....................................................االلتزاـحالةّتنفيذّربّالعمؿّليذاّّ-الأكّ 
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125ّص...............................................ربّالعمؿّبالكفاءّباألجرّالتزاـتخمؼّّ-ثانيا

128ّص.................................................ـّالعمؿربّالعمؿّبتسمّ ّالتزاـّ-الفرعّالثاني

129ّّص................................................ـّالعمؿربّالعمؿّبتسمّ ّالتزاـمضمكفّّ-الأكّ 

135ّص............................................ـربّالعمؿّبالتسمّ ّاللتزاـالقكاعدّالناظمةّّ-ثانيا

مـّااللتزاـّتنفيذّعدـّجزاءّ-ثالثا 140ّ..............................ص........................بالتس 

 143ص.................................ربّالعمؿّبتمكيفّالمقاكؿّمفّاإلنجازّالتزاـّ-الفرعّالثالث

143ّص...................................................................االلتزاـصكرّىذاّّ-الأكّ 

145ّص............................بتمكيفّالمقاكؿّمفّاإلنجازّالعمؿّااللتزاـحكموّكمبرراتّّ-ثانيا

146ّص..........................................................بيذاّااللتزاـّاإلخبلؿجزاءّّ-ثالثا

148ّص..............................................مقاكؿّالبناءّالعقديةّالتزاماتّ-المطمبّالثاني

146ّص.......................................المقاكؿّبإنجازّالعمؿّالمتفؽّعميوّالتزاـ-الفرعّاألكؿ

149ّص.......................................................عفّطريقةّإنجازّأشغاؿّالبناءّ-الأكّ 

150ّص.................................................إنجازّاألعماؿّبآجاؿالمقاكؿّّالتزاـّ-ثانيا

151ّص.......................................زمةّفيّاإلنجازالمقاكؿّببذؿّالعنايةّالبلّ ّالتزاـّ-ثالثا

151ّص........................................................اإلنجازةّالمستعممةّفيّالمادّ ّ-رابعا

154ّص..........................المقاكؿّبتسميـّاإلنجازّبعدّاالنتياءّمفّكضعوّالتزاـّ-الفرعّالثاني

155ّص.................................................يـ.......................سمالتّ ّمحؿّ ّ-الأكّ 

155ّص.......................................................................سميـكيفيةّالتّ ّ-ثانيا

155ّص................................................................سميـّكمكانوزمافّالتّ ّ-ثالثا

156ّص......................................................مافالمقاكؿّبالضّ ّالتزاـّ-الثالفرعّالثّ ّّّّ
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مافّ-أك ال 156ّصالعاـ........................................................................الض 

مافّالخاص....................................................................-ثانيا  158صالض 

159ّص....................................القانكنيةّفيّعقدّمقاكلةّالبناءّااللتزامات-المبحثّالثاني

160ّص..........................................مافّالمعمارمالمقاكؿّبالضّ ّّالتزاـ-المطمبّاألكؿ

161ّص..............................................مافّالمعمارمنطاؽّتطبيؽّالضّ ّ-ؿالفرعّاألكّ 

161ّص.....................................................................أطراؼّالضمافّ-أكالّ 

174ّص...................................................................مكضكعّالضمافّ-ثانيا

183ّص.....................................................مافّالمعمارمقكاعدّالضّ ّ-الفرعّالثاني

183ّص..................................................مافّالمعمارمالقانكنيةّلمضّ بيعةّالطّ ّ-الأكّ 

186ّص.............................................................جزاءّالضمافّالمعمارمّ-ثانيا

192ّص...................................................أسبابّانقضاءّالضمافّالمعمارمّ-ثالثا

197ّص............................................أميفّفيّمجاؿّالبناءبالتّ ّااللتزاـ-المطمبّالثاني

198ّص........................................أميفّفيّمجاؿّالبناءؿّشركاتّالتّ تدخّ ّ-ؿالفرعّاألكّ 

ؿّبمكجبّقانكفّ-أك ال 198ّصالت أميف.........................................................التدخ 

199ّصمجاؿّتدخ ؿّشركاتّالت اميف..........................................................-ثانيا

204ّص..........................لياتّعمؿّشركاتّالتأميفّفيّمجاؿّالتشييدّكالبناءآّ-الفرعّالثاني

204ّصإبراـّعقكدّالت أميف....................................................................-أك ال

205ّصالحصكؿّعمىّالت عكيض.............................................................-ثانيا

209ّص.............................خاتمة.......................................................

213ّصالمبلحؽ.................................................................................
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230ّص.........................................................قائمةّالمراجع....................

239ّص............الفيرس.......................................................................
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