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دراسة مقارنة في ، ، مسؤولیة مھندس ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة األخرىمحمد شكري سرور - 1

 .273.، ص1985، دار الفكر العربي، القاھرة، القانون المدني المصري والقانوني الفرنسي 
  .141، ص1999القاھرة، ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، المسؤولیة المعماریةمحمد حسین منصور، - 2

 .280محمد شكري، مرجع سابق،ص،-3
المباني المسلمة  المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري و المقاول عن عیوب" ،وعلي جمال:أنظر-  4

دراسة في القانون الجزائري ، ملتقى وطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر،الواقع  "لصاحب المشروع 
 .253.، ص2012فیفري  27،28العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،واآلفاق، كلیة الحقوق و

 .، المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58األمر رقم  - 5

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد  2012فیفري  20المؤرخ في  12/85:المرسوم التنفیذي رقم -6
، المؤرخة 11، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد االلتزامات والمسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري

  .2012فیفري  26في 
،  یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 2011فیفري 17المؤرخ في  11/04:القانون رقم  - 7

 .2011مارس  06،مؤرخة في  14ة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد الجرید
شرح أحكام  محمد لبیب شنب،:أنظر...عن مفھوم عقد المقاولة و تمییزه عن غیره من عقد األشغال العامة و- 8

 .149، 61، ص،ص،2004، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف،اإلسكندریة، عقد المقاولة
فرقت في ھذه المسؤولیة بین مھندس البناء، و مھندس التنفیذ،و المھندس  ھناك بعض التشریعات- 9

نزیھ :االستشاري، و جعلت مسؤولیة كل منھم في حدود ما قام بھ كل واحد من عمل، لتفصیل أكثر أنظر
 ، الطبعة األولى، المؤسسةالملك العام و الملك الخاص، االستمالك، األشغال العامة، مسؤولیة المھندسكبارة،

ھاشم علي : وعن مسؤولیة المھندس االستشاري أیضا أنظر. 415، ص،2010الحدیثة للكتاب، بیروت، 
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، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و المسؤولیة المدنیة للمھندس االستشاري في عقود اإلنشاءاتالشھوان، 
 .وما یلیھما  91، 80، ص،ص،2009التوزیع، عمان، 

الضمان العشري للمشیدین، دراسة " ،بن عبد القادر زھرة: مھندس المعماري أنظرعن مفھوم المقاول و ال-  10
، ملتقى وطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر،الواقع "مقارنة بین التشریعیین الجزائري و الفرنسي

 و. 181، ص،2012فیفري  28، 27واآلفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
التوجھ نحو " ،كریم كریمة:و أنظر في نفس السیاق. 242،244وعلي جمال، مرجع سابق، ص،ص،: أنظر

، ملتقى "توسیع مجال المسؤولیة العشریة عن عیوب البناء لتشمل صانع مكونات البناء،و المقاول الفرعي
لسیاسیة، جامعة قاصدي وطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر، الواقع واآلفاق، كلیة الحقوق والعلوم ا

 .و ما بعدھا 296، ص،2012فیفري  27،28مرباح، ورقلة، 
، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب البلیدة، منازعات الترقیة العقاریة في الجزائرمصطفاوي عایدة،  -  11

  : ، وانظر كذلك 133.، ص2001الجزائر، 

Bernard boubli ,"la responsabilité civile des constructeurs devant le juge 
judicaire", rapports présentes aux colloque de l'association Henri Capitant journées 

égyptiens , le Caire, 1991, p.94.  

  .و ما بعدھا 155محمد حسین منصور،مرجع سابق،ص،:و أنظر
  .329.شكري سرور ، مرجع سابق،ص: انظر - 12
 11/04من قانون  46في نص المادة  "عقد"على خالف المشرع الجزائري الذي استخدم مصطلح  وھذا - 13

  .دون أن یبین طبیعة ھذا العقد
 .112.محمد لبیب شنب ، مرجع سابق، ص: عن مفھوم المقاولین الفرعیین و المقاولة من الباطن انظر - 14
،الجریدة الرسمیة للجمھوریة  بالتأمینات المتعلق 1995جانفي   25المؤرخ في  95/07:األمر رقم - 15
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