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العقود الواردة على العمل ،عقد المقاولة فقھا وقضاء ، منشاة المعارف اإلسكندریة ، : إبراھیم سید احمد _ 1
 . من القانون المدني المصري 646نقال عن المادة  28ص . 2003

إذا كان رب العمل ھو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن یحرص علیھا  :"من ق م ج على  552نصت المادة _ 2
ویراعي أصول الفن في استخدامھ لھا وان یؤدي حسابا لرب العمل عما استعملھا فیھ ویرد إلیھ ما بقي منھا فإذا 

مة ھذا صار شيء من ھذه المادة غیر صالح لالستعمال بسبب إھمالھ أو قصور كفایتھ الفنیة فھو ملزم برد قی
 . الشيء لرب العمل

وعلى المقاول أن یأتي بما یحتاج إلیھ في انجاز العمل من آالت وأدوات إضافیة ویكون على نفقتھ ھذا ما لم 
 ".یقض االتفاق أو عرف الحرفة بغیر ذلك

ء في االلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین ان یحافظ على الشي: " من ق م ج على  172نصت المادة _ 3
أو أن یقوم بإرادتھ أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامھ فان المدین یكون قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفیذه 
من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود ھذا ما لم ینص القانون أو االتفاق على 

  . خالف ذلك

  ".ھ أو خطئھ الجسیموعلى كل حال یبقى المدین مسئوال عن غش

یجوز للمقاول أن یقتصر على التعھد بتقدیم عملھ فحسب على أن : " من ق م ج على  550نصت المادة _ 4
 . یقدم رب العمل المادة التي یستخدمھا أو یستعین بھا في القیام بعملھ

 "".كما یجوز أن یتعھد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا

یة المقاول والمقاول من الباطن، رسالة ماجستیر،  قانون خاص، المغرب مسؤول: باسووي رضوان _ 5
 .03، ص 2006_2005

عندما یتم المقاول العمل ویضعھ تحت تصرف رب العمل وجب : " من ق م ج على  558نصت المادة _ 6
نع دون على ھذا األخیر أن یبادر إلى تسلمھ في اقرب وقت ممكن بحسب ما ھو جار في المعامالت فإذا امت

سبب مشروع عن التسلم رغم دعوتھ إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إلیھ ویتحمل كل ما یترتب 
 ".على ذلك من آثار

النظریة العامة لاللتزامات ، الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة : عبد الرزاق احمد السنھوري _ 7
   .90، ص 1998لبنان، 
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مسؤولیة المقاول والمھندس المعماري في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر : مدوري زایدي _ 8
 .87، تخصص قانون المسؤولیة المھنیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، د س ن، ص 

أن یطلب في االلتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ جاز للدائن : " من ق م ج على  170نصت المادة _ 9
 ". ترخیصا من القاضي في تنفیذ االلتزام على نفقة المدین إذا كان ھذا االلتزام ممكنا

تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع : " من ق م ج على انھ  133نصت المادة _ 10
 ". العمل الضار

مقاول متضامنین ما یحدث خالل یضمن المھندس المعماري وال: " من ق م ج على  554نصت المادة _ 11
عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشات ثابتة أخرى ولو كان التھدم ناشئا 
عن عیب في األرض ویشمل الضمان المنصوص علیھا في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من 

 . ھعیوب علیھا تھدید متانة البناء وسالمت

 .وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نھائیا

 ".وال تسري ھذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین

المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه احد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو : " من ق م ج على   549نصت المادة _ 12
   ".بھ المتعاقد اآلخریؤدي عمال مقابل اجر یتعھد 

الضمان العشري للمھندس المعماري ومقاول البناء ، رسالة ماجستیر في القانون : موھوبي  فتیحة _ 13
 .149_ 148،ص  ص 2007الخاص ، فرع العقود والمسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 

على تنفیذ  181و 180قا للمادتین یجبر المدین بعد اعذراه طب: " من ق م ج على  164نصت المادة _ 14
  ".التزام تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا

إذا استحال على المدین أن ینفذ االلتزام عینا حكم علیھ بتعویض : " من ق م ج على انھ  176نصت المادة _ 15
فیھ، ویكون الحكم  الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب ال ید لھ

 ".كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ

تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعاله بانقضاء ثالث سنوات : " من ق م ج على انھ 557نصت المادة _ 16
 ". من وقت حصول التھدم أو اكتشاف العیب

، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع ، ) اولة المق_ اإلیجار _ البیع ( الوجیز في العقود المدنیة : جعفر الفضلي _ 17
 .410_ 409، ص ص 1997عمان ، 

یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملتھ أو في جزء منھ إلى : " من ق م ج على  564نصت المادة _ 18
مقاول فرعي إذا لم یمنعھ من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض االعتماد على كفاءتھ 

 . لشخصیةا

 ".ولكن یبقى في ھذه الحالة مسئوال عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

الكفالة ، مكتبة دار الثقافة للنشر _ الوكالة _ العقود المسماة في المقاولة : عدنان إبراھیم السرحان _ 19
 .43_42، ص ص 2001والتوزیع ،األردن ، 

المصمم ( البناء ، مالك البناء ، المھندس المعماري المسؤولیة الجنائیة لمشیدي : عمراوي فاطمة _ 20
، ص ص 2001والمقاول ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، ) والمشرف على التنفیذ

105_206. 

 . یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیة: " من قم ج نصت على  107المادة _ 21

المتعاقد بما ورد فیھ فحسب بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون وال یقتصر العقد على التزام 
 "... والعرف والعدالة بحسب طبیعة االلتزام



  جامعة بسكرة – بلجبل عتيقة.أـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 














 

مصادر االلتزام ، دار المعارف ،اإلسكندریة  : النظریة العامة لاللتزام ، الجزء األول: أنور سلطان _ 22
 .350، ص 1965
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