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المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم للقانون  26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  األمر - )1(

 .78، العدد30/09/1975، الجریدة الرسمیة الصادرة في 13/05/2007، المؤرخ في 07/05رقم

 . 143، ص2003محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،  - )2(

، المجلد )العقود الواردة على العمل(عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - )3(
 .113، ص  2000السابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان الطبعة الثالثة، 

 .142محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - )4(
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513   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

 . 143نفس المرجع ص - )5(

ولیة مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة األخرى، دار الفكر العربي، محمد شكري سرور، مسؤ - )6(
 . 383، ص 1985القاھرة،

المتعلق بشروط ممارسة مھنة المھندس المعماري المؤرخ في  94/07المرسوم التشریعي رقم - )7(
 . 32، العدد25/05/1994، الجریدة الرسمیة الصادرة في 18/05/1994

، 17/02/2011الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة المؤرخ في   11/04القانون رقم  - )8(
 .14، العدد06/03/2011الجریدة الرسمیة الصادرة في 

، المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ األشغال في میدان 15/05/1988القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - )9(
، الجریدة الرسمیة 2001/  04/07رار الوزاري المشترك المؤرخ في البناء وأجر ذلك، المعدل والمتمم بالق

 . 45العدد

محمد ماجد عباس خلوصي، أصول التحكیم في المنازعات الھندسیة، دار الكتب القانونیة، مصر  -)10(
 .116، ص  2006،

 . 109عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -)11(

، مجلة المفكر، >> ولیة المھندس المعماري والمقاول خالل فترة الضمانمسؤ<< أم الخیر بوقرة، -)12(
 .299، ص 2010جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، العدد السادس، دیسمبر 

المتضمن قانون التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  -)13(
 .52، العدد 023/12/1990، الجریدة الرسمیة الصادرة  14/09/2004المؤرخ في  04/05 بالقانون رقم

،  ص 2004محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، الطبعة الثانیة،  -)14(
42. 

 .116محمد ماجد خلوصي، المرجع السابق، ص  -)15(

 62-59بق، صمحمد شكري سرور، المرجع السا -)16(

 .89محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -)17(

 .194محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -)18(

  .   194نفس المرجع ، ص-)19(

المؤرخ  06/04المعدل و المتمم بالقانون  1995/ 25/02المؤرخ في  95/07القانون رقم -)20(
  . 13، العدد08/03/1995الرسمیة الصادرة فيالمتعلق بالتأمینات ، الجرید الجریدة  20/02/2006في

  . 302أم الخیر بوقرة ،المرجع السابق ،ص  -)21(

  . 15محمد لبیب شنب، المرجع السابق ، ص -)22(

ال یوجد في الجزائر قانون ینظم و یحدد واجبات مھنة المقاولین أو نقابة خاصة بھم على الرغم من  -)23(
  أھمیة الدور الذي یقومون بھ

  . 124محمد لبیب شنب، المرجع السابق ، ص-)24( 

  . 121محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -)25(

  . 300أم الخیر بوقرة ،المرجع السابق ،ص  -)26(

  . 160محمد لبیب شنب، المرجع السابق ، ص  -)27(
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 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

  . 199محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -)28(

 .83صمحمد حسین منصور، المرجع السابق،  -)29(

  . 85نفس المرجع ، ص  -)30(

  .204محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -)31(

  . 232نفس المرجع ، ص -)32(

بن عبد القادر زھرة ، الضمان العشري للمشیدین ، فعالیات الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة جامعة -)33(
 . 03ص) 2012فیفري  28-27(قاصي مرباح ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ورقلة ، 

 الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا،  2008جویلیة  20المؤرخ في 15/ 08القانون رقم -)34(

  . 219محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -)35(

 120محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -)36(

  . 121نفس المرجع ، ص -)37(

شھاوي ، عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن ،منشأة المعارف، االسكندریة، قدري عبد الفتاح ال-)38(
 . 156،ص 2002

 123محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -)39(

 . 114عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -)40(

 .159المرجع السابق، ص  قدري عبد الفتاح الشھاوي،  -)41(

قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر خلیل حسن -)42(
 . 137، ص 2000،

 125محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -)43(

 . 117عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -)44(

 . 234محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -)45(

 .128المرجع السابق، ص  تاح الشھاوي، قدري عبد الف -)46(

 .160نفس المرجع، ص -)47(

 .232محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -)84(

  .230-229نفس المرجع ، ص –) 94(

 (50).                                      118محمد ماجد عباس  خلوصي، المرجع السابق، ص -)50(

 51)- .169لمرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشھاوي، ا-)51(

 52) .170محمد لبیب شنب، المرجع السابق ، ص -) 52(

 53) .123- 122عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص -) 53(

 54) .181محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -) 54(

 55) .305أم الخیر بوقرة ،المرجع السابق ،ص -) 55(



  جامعة بسكرة – قادري نادية.أــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 














 

 56) .306المرجع السابق، صمحمد شكري سرور،  -)56(

 .171قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص -)57(

 .174محمد لبیب شنب، المرجع السابق ، ص -)58(

  .351محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -)59(

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  


