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 امعي لتامنغستالمركز الج

S 
قد حتدث لعقد املقاولة من الباطن أسباب معينة، جتعله غري قابل لالستمرار. فقد 

ينتهي قبل تنفيذ الطرفني اللتزاماتهما وألسباب تعود للمقاول األصلي تؤدي إىل إنهاء 

 العقد بطريق غري الطريق الطبيعي إلنهاء هذا العقد.

ألسباب خاصة، ولكن ترجع إىل املقاول كما قد ينتهي عقد املقاولة من الباطن 

الفرعي نفسه وليس للمقاول األصلي فيكون هذا األخري مستعدا لتنفيذ التزاماته 

تنفيذ التزاماته؛ مواصلة عليه يتعّذر قد الفرعي املرتتبة عن هذا العقد، إاّل أن املقاول 

ملقاولة من ففي أثناء تنفيذه العقد قد ميوت املقاول الفرعي وينتهي بذلك عقد ا

الباطن والسيما إذا كانت شخصية هذا األخري حمل اعتبار يف العقد وال ميكن لورثته 

تنفيذ التزاماته من بعده. وقد ال ميوت املقاول الفرعي إاّل أنه قد يتعّرض حلادث أو 

 يصاب مبرض ُيقعده عن العمل فيصبح عاجزا عن إمتام العمل املعقود عليه.

Abstract  
Subcontracting may occur for certain reasons that make it 
unsustainable. It may end earlier thanthe two parties carry out 
their obligations and for reasons attributable to the original 
contractor leading to termination of the contract by way other 
than the natural way of terminating the contract. 
The subcontract Contract may also terminate for special 
reasonsthat return to the subcontractor himself and not to the 
original Contractor, the latter being prepared to perform his 
obligations under this Contract, except that the subcontractor may 
be unable to continue performing hisobligations.During the 
execution of the contract 
thesub-sectioncontractor may die and the  sub-section contract 
ends, especially if the latter's personality is well-thought-out in the 
contract and his heirs cannot fulfill his obligations thereafter. The 
sub-section contractor may not die, but he may be exposed to an 
accident or a disease that leaves him unable to complete the held 
on work. 
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 مقدمة

املقاول إقدام يف الباطن من املقاولة ألسباب اخلاصة النقضاء عقد تتمثل ا

األصلي على التحلل من عقد املقاولة من الباطن املربم مع املقاول 

على إجناز العمل بالصورة املطلوبة، مقدرته عدم يكتشف ه ألّن ،الفرعي

قد  كمالعقد، وخوفا على مسعته ومركزه يف السوق ُيَفضِّل التحلُّل من ا

مبوت املقاول الفرعي أو عجزه عن إمتام  من الباطنينقضي عقد املقاولة 

على حدا  مبحثالعمل، وسوف نوضح كل سبب من هذه األسباب يف 

 وعلى النحو اآلتي:

 : حتّلل املقاول األصلي من عقد املقاولة من الباطن.املبحث األول

 عن إمتام العمل.: موت املقاول الفرعي أو عجزه الثاني بحثامل

 من الباطناملقاولة من عقد األصلي املبحث األول: حتّلل املقاول 

من  655للمقاول األصلي أن يتحّلل من عقد املقاولة وفقا لنص املادة 

القانون املدني اجلزائري يف حالتني؛ حالة اإلرادة املنفردة، وحالة جتاوز 

كال منهما يف وسنبحث ، جسيمةاملصروفات املقّدمة يف املقايسة جماوزة 

 اآلتي:

بإرادته الباطن من املقاولة من األصلي حتّلل املقاول -احلالة األوىل

على أنه: ))ُيمكن اجلزائري من القانون املدني  655تنص املادة  املنفردة:

لرب العمل أن يتحّلل من العقد ويوقف التنفيذ يف أّي وقت قبل إمتامه، 

يع ما أنفقه من املصروفات، وما أجنزه من على أن ُيَعوَّض املقاول عن مج

ه جيوز للمحكمة غري أّن، ستطيع كسبه لو أنه أمّت العملاألعمال وما كان ي

أن ُتَخفِّض مبلغ التعويض املستحق عّما فات املقاول من كسب إذا كانت 

الظروف جتعل هذا التخفيض عادال، ويتعّين عليها بوجه خاص أن 

من جّراء حتلل رب العمل من اقتصده ل قد ُينَقص منه ما يكون املقاو

 العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته يف أمر آخر((.
من ق م ج احلق لرب العمل يف التحّلل من عقد  655يعطي نص املادة 

املقاولة املربمة مع املقاول بإرادته املنفردة لظروف قد حتيط برب العمل 

العقد، فيلجأ إىل التحلل منه  يف تنفيذاالستمرار جتعله غري قادر على 



  د.كيسي زهيرة           ...انقضاء عقد المقاولةألسباب  الخروج عن القواعد العامة

 للدراسات القانونية واالقتصادية (45) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

مقابل تعويض املقاول عن املصروفات اليت أنفقها واألعمال اليت أجنزها، 

بتنفيذ العقد.العمل استمر وكذلك تعويضه عّما فاته من كسب لو أن رب 
 

فالسؤال الذي ميكن أن نطرحه يف هذا الصدد هو: هل ينطبق حكم هذه 

 صلي واملقاول الفرعي؟املادة على العالقة بني املقاول األ
 لقد انقسم الفقه يف هذا الصدد إىل فريقني؛

يري القسم األول أنه ال جيوز للمقاول األصلي التحّلل من عقد املقاولة 

من الباطن بإرادته املنفردة إاّل إذا اشرتط املقاول األصلي على املقاول 

ض الفرعي أنه جيوز له التحّلل من العقد من دون أن يدفع أي تعوي

للمقاول الفرعي.
(1) 

من القانون املدني  4971وقد ذهب الرأي السائد يف فرنسا إىل أن املادة 

الفرنسي
(2)

األصليالفرعي واملقاول بني املقاول العالقة ال تسري على  
(3)

.
 

بل 

 تقتصر على العالقة بني رب العمل واملقاول فقط.

التحّلل من عقد  أّما الفريق الثاني، فريى أن للمقاول األصلي احلق يف

املقاولة من الباطن بإرادته املنفردة بالنظر لعدم وجود ما مينعه من 

بالنسبة للمقاول الفرعيالعمل ذلك، فهو ُيَعدُّ رب 
(4)

.
 

وبالتالي يسري عليه 

 من ق م ج. 655حكم املادة 

العقد املقاولة من  ومن جهتنا، نرجح األخذ بالرأي الثاني باعتبار أّن

ار أنه يف عقد املقاولة من الباطن يعد املقاول األصلي رب الباطن باعتب

عمل يف عالقته مع املقاول الفرعي، إذن يكون له احلق يف التحّلل من 

من ق  655املقاولة من الباطن بإرادته املنفردة طبقا ملا نصت عليه املادة 

 م ج السالفة الذكر.

ًأ خيرج عن القواعد يقّرر مبد 655إىل أن نص املادة الفقه وقد ذهب بعض 

من القانون املدني  405العامة والسيما األحكام اليت جاءت بها املادة 

اجلزائري واليت جاء فيها: ))العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه، أو 

، أو لألسباب اليت يقررها القانون((. ذلك أن نص الطرفنيإاّل باتفاق تعديله 

املقاول لزم جلانبني وهو املعقد الطريف من ق م ج، يبيح ألحد  655املادة 

عامة أصلية وراسخةطبقا لقاعدة له ُملزم من عقد َيتحّلل األصلي، أن 
(5)

.
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لكن إذا متعنا جيدا يف نص املادة، جند أن املشّرع اجلزائري عندما أجاز 

للمقاول األصلي أن يتحّلل من العقد بإرادته املنفردة باعتباره رب عمل 

، ألزمه بأن يعّوض هذا األخري عن كل ما أنفقه من املقاول الفرعي

 مصروفات يف سبيل إجناز العمل ويعوضه عّما فاته من كسب.
هنا ُنّفَذ، إاّل أن تنفيذه مل يتم بطريق التنفيذ الباطن فعقد املقاولة من 

 العيين أي بإمتام العمل املعقود عليه وإمنا مت تنفيذه بطريق التعويض.

ل األصلي من عقد املقاولة من الباطن بإرادته شروط حتّلل املقاو

لكي يتمكن املقاول األصلي من التحّلل من عقد املقاولة من  املنفردة:

 الباطن بإرادته املنفردة ال بد من توافر الشروط اآلتية:

جيوز للمقاول األصلي  :مشروعأن يكون التحّلل مستندًا إىل عذر -أوال

لباطن بوصفه رب العمل، ما دام حتّلله أن يتحّلل من عقد املقاولة من ا

هذا يستند إىل عذر مشروع، كأن يربم املقاول األصلي عقد مقاولة 

فرعي، ويف أثناء التنفيذ وقبل إمتامه يرى أن الغرض الذي كان ينشده 

من الشيء أو العمل حمل املقاولة من الباطن قد انتفى، كما لو تعلق 

در قوانني ُتَقّيُد األجور فتصبح األمر ببناء عمارة لالستغالل ثم تص

الصفقة غري راحبة؛ ففي مثل هذه احلالة يكون للمقاول أن يتحّلل من 

العقد لوجود عذر مشروع
(6)

. 

إذا أراد املقاول األصلي  الباطنمن املقاولة عدم إمتام العمل حمل -ثانيا

أن يتحّلل من عقد املقاولة من الباطن، عليه أن يقوم بذلك أثناء قيام 

املقاول الفرعي بتنفيذ العمل وقبل إجنازه، ألنه أجنز هذا األخري العمل ال 

جيوز للمقاول األصلي آنذاك أن يتحّلل من العقد، بل يلزم بدفع األجرة 

الكاملة واملستحقة للمقاول الفرعي مادام هذا األخري قد نفََّذ التزامه 

وأَتمَّ العمل
(7)

.
 

اولة من الباطن ُمنُذ إبرام العقد، حتى كما أن له احلق يف التحّلل من املق

ولو مل يبدأ العمل.
 

بل إن التحّلل قبل البدء أيسر على املقاول األصلي،  

أقل، ويبقى احلق يف التحّلل الفرعي إذ يكون التعّويض املستحق للمقاول 

قائما حتى بعد البدء بالعمل واملضي فيه إىل ما قبل إمتامه، فإذا أمّته 
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حق املقاول األصلي انقطع أن يسّلمه، وأعذر املقاول األصلي  املقال الفرعي،

يف التحّلل من املقاولة من الباطن بعد هذا اإلعذار
(8)

.
 

ال  األصليالعقد هو املقاول حّلل من ثالثا: أن يكون الطرف الذي يت

بإرادته املنفردة، الباطن من املقاولة جيوز للمقاول الفرعي التحّلل من عقد 

اد أن يتوقف عن تنفيذ العمل موضوع املقاولة من الباطن، أّما إذا أر

جاز للمقاول األصلي أن ُيلِزَمه بتنفيذ العمل وإجباره على ذلك عن 

طريق التنفيذ العيين من دون أن يقتصر على مطالبته بالتعويض
(9)

.
 

هذا ألن التنفيذ العيين يرجع على املقاول األصلي بالنفع والفائدة أكثر 

يف التنفيذ العيين الذي أبرم عقد املقاولة مصلحته فتكون  ،التعويضمن 

 للحصول عليه.

غري أن هناك من يرى، أن يكون للمقاول الفرعي احلق يف التحّلل من 

عقد املقاولة من الباطن إذا كانت له مصلحة يف الرجوع عنه بإرادته 

 املنفردة، كما لو تبّين له أنه سوف يدخل يف صفقة خاسرة لو أنه أمت

تنفيذ العمل موضوع العقد
(10)

.
 

ويف هذا الصدد أرى ترجيح رأي الفقه
(11)

الذي ذهب إىل عدم جواز حتّلل  

مبحض إرادته املنفردة حتى الباطن من املقاولة املقاول الفرعي من عقد 

ولو كان تنفيذ هذا العقد سريجع عليه باخلسارة. وعلة ذلك أن املشّرع مّلا 

ل من عقد املقاولة من الباطن من جهة، أجاز للمقاول األصلي التحّل

فقد قّيده من جهة ُأخرى وذلك بإلزامه على دفع التعويض الكامل، 

فيبقى متحمال لكل اخلسارة، فضال عن ذلك أن العمل موضوع املقاولة 

 من الباطن يُهّم املقاول األصلي وحده دون املقاول الفرعي.

يتحّلل من تنفيذ عقد  وعلى هذا األساس، ال جيوز للمقاول الفرعي أن

بإرادته املنفردة، وإمنا يبقى هذا احلق )حق التحّلل( الباطن املقاولة من 

ثابتا للمقاول األصلي، وحده فال يكون من حق املقاول الفرعي إجبار 

املقاول األصلي على إمتام تنفيذ العقد بعد أن أعطاه القانون احلق يف 

التعويض كامال
(12)

.
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هو الذي ميلك حق التحّلل من العقد يف مواجهة صلي األإذا كان املقاول 

املقاول الفرعي أو ورثة املقاول الفرعي، كونه حقًا شخصيًا ال جيوز أن 

يستعمله دائنوه، إال أن الفقه يرى جبواز انتقال هذا احلق من املقاول 

جيوز لورثة املقاول األصلي استعمال حق   األصلي إىل اخللف العام، حيث

إرادتهم املنفردة، وإذا اختلفوا يف استعمال هذا احلق جاز ملن التحّلل ب

ميلك ثالثة أرباع العمل أن يتحّلل من العمل إذا استند يف ذلك إىل أسباب 

قوية، وأن يعلن قراره هذا إىل باقي الورثة، وعند اخلالف؛ يرجع األمر إىل 

لواليت تقضي مبا تراه حسب ظروف احلاللمحكمة السلطة التقديرية 
(13)

.
 

عن عقد املقاولة -اخللف اخلاص-كما جيوز ملن تنازل له املقاول األصلي

من الباطن أن يستعمل حق التحّلل من العقد بإرادته املنفردة
(14)

.
 

أن يكون حتّلل املقاول األصلي من املقاولة من الباطن -رابعا

إذا ارتكب املقاول  ه هو، ال إىل خطأ املقاول الفرعيراجعا إىل مشيئت

فرعي خطًأ يف أثناء تنفيذه لعقد املقاولة من الباطن، فإن هذا اخلطأ ال ال

يكون سببا للتحّلل من عقد املقاولة من الباطن، وإمنا يكون سببًا لطلب 

ويكون املقاول  الفسخ، فيكون من حق املقاول األصلي أن يطلب الفسخ،

ر الفرعي هو املسؤول عن تعويض املقاول األصلي عّما أصابه من ضر

بسب الفسخ. فال يرجع املقاول الفرعي على املقاول األصلي بالتعويض 

املقّرر يف حالة التحّلل كامال، وإمنا يرجع عليه على أساس اإلثراء بال 

األصلي قد ال يطلب الفسخ وإمنا يطلب التنفيذ املقاول سبب. فضال عن أن 

العيين، وإصالح اخلطأ إىل جانب التعويض.
 

ّلل من العقد، فيتحمل املقاول األصلي تعويض أما فيما خيص التح

املقاول الفرعي تعويضا كامال عن حتّلله من العقد بإرادته املنفردة، ال 

بسبب خطأ املقاول الفرعي
(15)

.
 

باإلرادة املنفردة للمقاول الباطن من ملقاولة انطاق انقضاء عقد 

ُه والتحّلل األصلي َوقَفيستطيع املقاول بعد، العمل إذا مل يتم  األصلي:

من العقد بإرادته املنفردة أّيًا كانت املرحلة اليت قطعها املقاول الفرعي يف 

 سبيل التنفيذ، بل ولو كان مل يبدأ هذا التنفيذ بعد.
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، بإرادته الباطنمن املقاولة يستطيع املقاول األصلي إنهاء عقد  -أ

يشرتط أن املنفردة أيًّا كانت طبيعة العمل حمل املقاولة من الباطن، فال 

يكون العمل من طبيعة معينة أو بصفة خاصة فال يشرتط أن يكون 

حمل املقاولة من الباطن إقامة بناء منشآت ثابتة، أو صنع آالت 

ميكانيكية أو أثاث أو رسم أو عملية جراحية أو غري ذلك
(16)

.
 

من الباطن بإرادته املقاولة يستطيع املقاول األصلي إنهاء عقد  -ب

ان املقاول الفرعي، فقد يكون مقاول بناء أو مهندسا املنفردة أيًّا ك

معماريا أو طبيبا أو حماسبا أو جّنارا أو سّباكا أو غري ذلك
(17)

، فنص املادة 

جاء عاّما ومل يفرق بني حالة وأخرى. 655
 

كذلك يستطيع املقاول األصلي إنهاء عقد املقاولة من الباطن -ج

ملتبعة يف حتديد أجرها، أي سواًء مّتت بإرادته املنفردة أيًّا كانت الطريقة ا

فيها على أساس مقايسة األجرة املقاولة من الباطن بأجر إمجالي أم حتّدد 

بسعر الوحدة
(18)

.
 

السالفة الذكر  4971غري أن التقنني املدني الفرنسي مل خيص يف املادة 

 إىل أنه ال جيوز التحّلل إذاالفقهاء سوى املقاولة بأجر جزايف، فذهب بعض 

كان األجر ُمَقّدرًا بسعر الوحدة
(19)

.
 

ولكن ذهب البعض اآلخر إىل عدم 

امُلَقّدر أجرها بسعر الوحدة من باب املقاولة من التحّلل الّتمييز، وأجازوا 

التعويضحساب عند لرب العمل وأيسر رحبا هي أقل أوىل، إذ 
(20)

.
 

الباطن كما تثبت رخصة إنهاء املقاول األصلي إنهاء عقد املقاولة من -د

بإرادته املنفردة سواًء كان هو الذي قّدم املادة املستخدمة يف العمل، أم 

كان املقاول الفرعي هو الذي قّدم هذه املادة
(21)

. 

إن إنهاء املقاولة من الباطن والتحّلل منها بإرادة املقاول األصلي -هـ

ال ، وإن شاء أهملها، فإن استعملها استعملهااملنفردة ُرخصة له؛ إن شاء 

جيوز ألحد وال للقضاء نفسه مراقبته يف استعماهلا، وال مطالبته بتدابري 

تصّرفه، فال يلتزم املقاول األصلي بأن يثبت للمقاول الفرعي األسباب 

من الباطن قبل إمتامها، وليس املقاولة والبواعث اليت دفعته إىل إنهاء 
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القضاء  للمقاول الفرعي أن يعرتض على هذا اإلنهاء أو أن يطلب من

احلكم باستمرار العقد استنادا إىل أنه ال يوجد ُمَبّرٌر مشروع إلنهائه
(22)

.
 

 كيف يتم التحّلل؟

إن املقاول األصلي عندما يريد التحّلل من عقد املقاولة من الباطن جيب 

عليه أن خيطر املقاول الفرعي بذلك، وهذا اإلخطار قد يكون قد يكون 

الباطن مكتوبا، وقد يكون شفهيا إن  مكتوبا إن كان عقد املقاولة من

كان عقد املقاولة من الباطن قد اتفق عليه مشافهة بني الطرفني، 

وسواًء كان اإلخطار مكتوبا أم شفهيا، فإنه جيب أن ُيَعبَِّر تعبريا صرحيا 

ودقيقا عن رغبة املقاول األصلي بإنهاء العقد والتحلل منه
(23)

.
 

قاول األصلي رغبته يف التحّلل من وعلى هذا األساس، إذا ما أبدى امل

عقد املقاولة من الباطن، وأخطر املقاول األصلي بذلك، ثم يف النهاية 

حتّلل من العقد، وجب عليه يف هذه احلالة أن يعّوض املقاول الفرعي عن 

اليت صرفها عند قيامه بالعمل. والسؤال املطروح هنا هو: املصروفات مجيع 

 املقاول األصلي؟ما التعويض الذي يلتزم به 

إذا استعمل املقاول األصلي الُرخصة املخولة له يف إنهاء املقاولة من 

الباطن بإرادته املنفردة، فإّنه يلتزم بتعويض املقاول الفرعي عن الضرر 

 الذي يلحقه من جّراء هذا اإلنهاء، ويشتمل التعويض وفقا لنص املادة

 من ق م ج على العناصر اآلتية: 655

 يف سبيل تنفيذ العملاليت أنفقها املقاول الفرعي صروفات امل: أوال

فإذا حتّلل املقاول األصلي من العقد أو أوقف تنفيذه، وجب عليه يف هذه 

احلالة أن يعّوض املقاول الفرعي عن مجيع املصروفات اليت صرفها عند 

تشمل التعّويضات امُلستحّقة لألشخاص املصروفات قيامه بالعمل، وهذه 

ستخدمهم املقاول الفرعي من مشرفني وعّمال وغريهم مّمن جيب الذين ا

عليه دفع أجورهم
(24)

.
 

 من ق م ج. 655وهذا ما نصت عليه صراحة م 

كما يدخل يف هذه املصروفات مجيع النفقات الفعلية اليت صرفها يف إجناز 

يف العملالستخدامها للمواد اليت قّدمها والقيمة الفعلية األعمال 
(25)

. 
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قيمة األعمال اليت أجنزها املقاول الفرعي حتى الوقت الذي  :ثانيا

 ي بوقف تنفيذ املقاولة من الباطنوصله فيه إعذار املقاول األصل

ويف هذه احلالة ُتقّدر قيمة األعمال املنجزة على أساس نسبة ما َتّم من 

األعمال إىل جمموع ما كان يلتزم به املقاول الفرعي، فإذا هذا األخري قد 

مثال نصف العمل، وكان األجر امُلحّدد للعمل كله مائة ألف دينار،  أمّت

التزم املقاول األصلي بأن يدفع له مخسني ألف دينار
(26)

. 

املقاول األصلي عندما يلتزم بتعويض املقاول الفرعي عن  فإّن ؛وعليه

النفقات اليت صرفها وعن األعمال اليت أجنزها، فإن هذا التعويض ينصب 

ت اليت صرفها واألعمال اليت قام بها املقاول الفرعي منذ بدء على النفقا

الذي يكشف له عن رغبة املقاول األصلي لإلخطار العمل إىل حني تسّلمه 

يف إنهاء العقد، فمنذ اللحظة اليت يتسّلم فيها املقاول الفرعي اإلخطار، 

الضرورية، إاّل الضرورية املصروفات واألعمال يتوجب عليه إيقاف كل 

دا للمحافظة على العمل املنجز، إذ جيوز له أن يرجع بها على املقاول ج

األصلي لتعويضه عنها ولو أنها حدثت بعد تبليغه باألخطار
(27)

. 

اليت يقوم بها بعد تبليغه باإلخطار الضرورية أّما املصروفات واألعمال غري 

فيتم تعويضه عنها بدفع أقل القيمتني؛ قيمة ما صرفه فعال، وقيمته 

بال سبباإلثراء مبدأ أساس على منفعة ما عاد على املقاول األصلي من 
(28)

. 

عي يستطيع كسبه لو أنه أمت قيمة ما كان املقاول الفر: ثالثا

احلق إذا حتّلل املقاول الفرعي فضال عن التعويضات، فإن للمقاول  العمل

األصلي من العقد أن يطالبه بالتعويض عّما فاته من كسب قد يعود 

 ه لو أنه أمّت العقد ومل ينهه قبل حلول أجله.علي

ألن القانون وإن أجار للمقاول األصلي إنهاء العقد بإرادته املنفردة وقبل 

انتهاء أجله، فإّنه ألزمه بتعويض املقاول الفرعي عن الّربح الذي كان 

واملنطق أن نسمح للمقاول العدالة سيحّققه لو أنه أمّت العمل، فليس من 

تحّلل من العقد وإنهائه بإرادته املنفردة، ويف الوقت نفسه األصلي ال

 .مصروفات وتعويضاتمن مستحقاته على املقاول الفرعي احلصول ُنَفوِّت على 

إذن، جيب على املقاول األصلي أن ُيعّوض املقاول الفرعي عّما فاته من 

تعمل كسب وِربٍح لو أن العقد ُنفِّذ متاما، فما دام املقاول الفرعي قد اس
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أن حيصل املقاول الفرعي على حقه يف  حقه يف التحّلل، فيجب باملقابل

 كسبه الفائت.

وإن كانت املقاولة من الباطن مربمة بأجر إمجالي، فإن كسب املقاول 

لتنفيذ العمل، الالزمة النفقات يتحّدد بالفرق بني قيمة هذا األجر وقيمة 

 اء العقد.وتقدر هذه النفقات على أساس قيمتها عند انته

إذا كان العمل مثال بناء مدرسة من دورين، وُقّدر له األجر  ؛وعليه

بثالثني مليون دينار، وحتّلل املقاول األصلي من العقد بعد بناء دور واحد، 

فإن املقاول الفرعي يرجع بالنفقات الفعلية اليت صرفها يف بناء الدور 

ل، فإذا كان مثاًل الواحد، ثم حيسب ما كان يستطيع كسبه لو مّت العم

من األجر املقدر، فإن ما كان يستطيع كسبه لو أمّت العمل يكون  40%

 ثالثة ماليني دينار، ومن مّت يعود على املقاول األصلي بهذه القيمة.

أّما إذا كان أجر املقاول الفرعي ُمقّدر بسعر الوحدة، فإن الربح يف كل 

وللنفقات الفعلية اليت يصرفها وحدة يكون هو الفرق بني اآلجر امُلقّدر هلا 

يف صنعها، ويكون الربح الذي فاته هو هذا الفرق مضاعفا مبقدار عدد 

الوحدات اليت كانت ُمقّدرة مبوجب التصميم
(29)

. 

مدني جزائري على اآلتي ))غري  655وقد نصت الفقرة الثانية من املادة 

املقاول أنه جيوز للمحكمة أن ختفض مبلغ التعويض املستحق عّما فات 

من كسب إذا كانت الظروف جتعل هذا التخفيض عادال، ويتعني عليها 

بوجه خاص أن ينقص منه ما يكون املقاول قد اقتصد من جّراء حتّلل 

 رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته يف أمر آخر((

فقد أجازت هذه الفقرة للمحكمة عند حتلل املقاول األصلي من العقد 

البة املقاول الفرعي له بالتعويضات املستحقة كمقابل ملا فاته من ومط

الكسب، أن ختفض من نسبة تعّويض املستحق إذا كان باهًضا وذلك 

حتقيقا للعدالة يف أن يأخذ كل ذي حّق حّقه، وأن أاّل ُيضار أحد متى كانت 

الظروف احمليطة مواتية ألن جتعل هذا التخفيض عادال
(30)

. 

املذكورة أعاله، فألزم احملكمة بتخفيض الفقرة من خري األأما الشطر 

يف حالة قيامه بالتوقف مباشرة الفرعي املقاول يستحقه التعويض الذي 
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عن العمل عند تسّلمه لإلخطار املقاول األصلي له بتحّلله من عقد 

املقاولة من الباطن، فاملقاول الفرعي ال يرجع على املقاول األصلي إاّل 

املقاول نفقه فعال يف إجناز العمل، أّما ما مل ينفقه بسبب حتّلل مبقّدار ما أ

األصلياملقاول فال يرجع به على اقتصده األصلي، وما 
(31)

. 

للمقاول الفرعي، ما التعويض املستحق وكذلك ُتخّفض احملكمة من قيمة 

يكون قد حصل عليه من كسب وربح الستثمار الوقت املخصص للعقد 

اول األصلي يف أمر أو عمل آخر، فاملقاول الفرعي الذي حتّلل منه املق

عندما يتسّلم إخطار حتّلل، يتوقف عن العمل وينصرف إىل استغالل وقته 

يف عمل أخر حيصل منه على الربح، فمن املعلوم أن يستنزل هذا الربح 

من قيمة الكسب الذي فاته
(32)

.
 

رابعا: تعويض املقاول الفرعي عما يكون قد اصابه من ضرر 

وعليه إذا كان القانون قد  دبي من جراء منعه من إمتام العمل:أ

أتاح اجملال للمقاول األصلي أن يستعمل حّقه يف التحّلل من عقد املقاولة 

من الباطن بإرادته املنفردة، فأن القانون إلزامه أاّل يتعسف يف استعمال 

ي حقه هذا، فإذا فعل ذلك وكان هدفه اإلضرار مبصلحة املقاول الفرع

متعسفا املقاول األصلي يعد احلالة ، ففي هذه عملهواإلساءة إىل مسعته يف جمال 

يف استعمال حقه يف التحلل من العقد وجيوز له يف هذه احلالة أن يطالب 

املقاول األصلي بتعويضه عن الضرر الذي أصابه
(33)

. 

فضال عن ذلك، فقد تكون للمقاول الفرعي مصلحة أدبية يف إمتام العمل 

 يكون العمل عمال فنيا يفيد يف مسعته. كأن

وهذا ما يذهب إليه الغالب يف الفقه والقضاء يف فرنسا، وتطبيقا لذلك 

قصي بأنه إذا أنهى املقاول األصلي عقده مع املهندس املعماري، فإنه 

عن وضع التصميم وعمل املقايسة، بتعويض إتعابه يلزم فضال عن دفع 

مهنية الضرر املعنوي الذي أصاب مسعته
(34)

.
 

وجتدر اإلشارة يف األخري، إىل حق املقاول األصلي يف التحلل من املقاولة 

من الباطن بإرادته املنفردة وتعويضه املقاول الفرعي ليس من النظام 

 العام.
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مبعين أنه جيوز االتفاق على خالف ذلك، فيجوز أن يتفق املقاول األصلي 

ا العقد من دون أن يكون مع املقاول الفرعي على أن يتحلل األول من

ملزما بدفع إي تعويض إىل الثاني أو أنه يدفع إليه قيمة ما أثرى به 

املقاول األصلي على حساب املقاول الفرعي فقط، وقد يتفق املقاول 

بالتحلل من العقد السماح لألخري الرعي مع املقاول األصلي على عدم 

اول األصلي من التحلل من بإرادته املنفردة و مبوجب ذا االتفاق مينع املق

العقد بل جيربه على االستمرار يف تنفيذه
(35)

.
 

بسبب الباطن احلالة الثانية: حتلل املقاول األصلي من املقاولة من 

بالرجوع إىل نص الفقرة : مالتصميجماوزة املصروفات املقدرة لتنفيذ 

تضت من القانون املدني اجلزائري جنذ أنه إذا اق 650الثانية من املادة 

الضرورة جماوزة املقايسة لتنفيذ التصميم املتفق عليه جماوزة جسيمة، 

جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك 

دون أي إبطاء، مع إيفاء املقاول قيمة ما أجنزه من األعمال املقدرة وفقا 

 العمل. عما كان يستطيع كسبه لو أنه أمّتيعوضه لشروط العقد دون أن 

 ويشرتط لتحلل املقاول األصلي من املقاولة من الباطن ما يأتي:

 أن يكون العقد مربما على أساس سعر الوحدة. -أ
 أن توجد ضرورة جملاوزة كميات العمل املقدرة.-ب
 أن تكون اجملاوزة خطرية.-ت
 على املقاول األصلي إخطار املقاول الفرعي بتحلله من العقد.-ث

إن  ل الفرعي أو عجزه عن إمتام العملواملطلب الثالث: موت املقا

ن شخصية كل من طرفيه رب إولذلك ف عقد املقاولة من العقود املالية،

ال تنقضي املقاولة  ّنإومن ثم ف ،التعاقدالعمل واملقاول ليست حمل اعتبار يف 

حدهما، فإذا تويف أحد املتعاقدين وكان له ورثة، فإنهم يستطيعون أمبوت 

ذ العقد وفقا ملا هو متفق عليه. هذا كأصل عام، ولكنه االستمرار يف تنفي

حد املتعاقدين حمل اعتبار، فموته أن يؤدي إىل أتكون شخصية قد استثناء 

 انقضاء عقد املقاولة مباشرة بقوة القانون.
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هذا فيما خيص عقد املقاولة األصلي الذي حيكم العالقة بني رب العمل 

من الباطن والذي حيكم العالقة بني  واملقاول األصلي، أما عقد املقاولة

املقاول األصلي واملقاول الفرعي، فنطبق عليها األحكام نفسها علما أن 

 عقد املقاولة من الباطن هو عقد تابع لعقد املقاولة األصلي.

ن نتعرض ملوت املقاول الفرعي أو عجزه عن أوعلى هذا األساس، وقبل 

من الباطن، جتدر بنا اإلشارة اولة املقإمتام العمل كسبب من أسباب انقضاء 

إىل انقضاء املقاول األصلي بصورة موجزة عن احلاالت اليت يؤدي فيها موت 

 عقد املقاولة من الباطن.

املقاول األصلي شخصية عادة ما ال تكون  ثر موت املقاول األصليأ-

حمل اعتبار، وأما ملا جاز له أن يتعاقد من الباطن مع مقاول أخر يتعهد 

بالقيام جبزء أو بكل العمل حمل عقد املقاولة األصلي وما هذا إاّل تطبيق له 

 لشروط املقاولة من الباطن.

ومن ثّم فان وفاة املقاول األصلي ال تنهي املقاولة من الباطن بل يبقى 

العقد قائما بني املقاول الفرعي وورثة املقاول األصلي الذين حيلون حمله يف 

 مجيع حقوقه والتزاماته.

ويف هذه احلالة جيب أن ال نأخذ بعني االعتبار ما إذا كانت هذه املقاولة من 

الباطن قد تعود إىل الورثة بفائدة مثلما كانت سوف تعود بها إىل املقاول 

األصلي وهو مورثهم أم ال، وقد ال يرغب الورثة يف االستمرار بتنفيذ عقد 

مني بدفع األجر كامال املقاولة من الباطن غري هذا ال ينفي بقائهم ملتز

كما هلم احلق يف أن يطلبوا منه إجناز العمل و تسليمه و  للمقاول الفرعي،

ضمانه
(36)

.
 

ومن املعلوم أن التزامهم بدفع األجر للمقاول الفرعي يكون يف حدود 

أموال الرتكة ومن هذه األموال، ويصبحون مالكني للفوائد اليت ترجع 

أن يقسموا هذه الفائدة بينهم بقدر هلم من وراء إمتامهم للعقد على 

 حصة كل منهم يف الرتكة.

إن لورثة املقاول األصلي كما سبق وأن ذكرنا يف املطلب األول من هذا 

املبحث، احلق يف التحلل من عقد املقاولة من الباطن قبل إمتامه طبقا 
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مدني جزائري، ولكن بشرط أن يكون قرار التحلل صادرا  655للمادة 

ثالثة أرباع الرتكة مستندين يف ذلك إىل أسباب قوية، كما عليهم مّمن ميلك 

عليهم أن يدفعوا للمقاول يشرتط أن يعلنوا قرارهم إلي باقي الورثة، كما 

مجيع ما أنفقه من املصروفات و ما أجنزه من أموال الرتكة من الفرعي 

 األعمال وما إن يستطيع كسبه لو أنه أمت العمل.
لة من الباطن، ونأخذ باحلكم نفسه فيما خيص رب هذا فيما خيص املقاو

 العمل يف املقاولة األصلية.

قد يتوفى رب العمل وتكون شخصيته أخرى هذا من جهة ومن جهة 

حمل اعتبار يف عقد املقاولة األصلية كما لو كان عقد املقاولة هو أجراء 

عملية جراحية، وتويف املريض باعتباره رب عمل قبل أجراء العملية 

جلراحية ففي هذه احلالة ينقضي عقد املقاولة األصلي وينقضي عقد ا

املقاولة من الباطن بالتبعية، مع العلم أن حمل عقد املقاولة من الباطن 

 الالزمة ألجراء العملية.الفرعي املقاول األصلي باألجهزة هو أن يزود املقاول 

ملرافعة يف واحلكم نفسه ينطبق على ما إذا كان حمل عقد املقاولة هو ا

، ففي هذه احلالة ينقضي العملقضية وتوفى اجملرم، مع العلم أنه رب 

 عقد املقاولة األصلي بالتبعية وينقضي عقد املقاولة من الباطن.

أما األمر الذي يهمنا أكثر هو  هذا بالنسبة ألثر موت املقاول األصلي،

ل تنفيذها وقبالباطن من انقضاء املقاولة مسؤولية املقاول الفرعي عند 

 بسبب موته أو عجزه عن إمتام العمل بسبب ال يد له فيه.

نه: "ينقضي عقد املقاولة مبوت أمدني جزائري على  657تنص املادة 

املقاول إذا أخذت بعني االعتبار مؤهالته الشخصية وقت التعاقد وإن كان 

األمر خالف ذلك فان العقد ال ينتهي تلقائيا وجيوز لرب العمل فسخه يف 

الفقرة الثانية إال إذا تتوفر يف ورثة  665غري احلاالت اليت تطبق فيها املادة 

املقاول الضمانات الكافية حلسن تنفيذ العمل".
 

نه: "إذا انقضى العقد مبوت أمن القانون نفسه على  690وتنص املادة 

املقاول وجب على رب العمل أن يدفع للرتكة قيمة ما مت من األعمال وما 
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فيذ ما مل يتم، وذلك بقدر النفع الذي عود عليه من هذه األعمال نفق لتنأ

 والنفقات".

والرسوم إعدادها املواد اليت مت بتسلم ذلك أن يطالب نظري يف العمل لرب وجيوز 

 اليت بدء يف تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضا عادال.

ح وتسري هذه األحكام أيضا إذا بدأ املقاول يف تنفيذ العمل ثم أصب

عاجزا عن إمتامه لسبب خارج عن إرادته.
 

جتدر اإلشارة أوال إىل عجز املقاول الفرعي لسبب ال يد له فيه تسري عليه 

األحكام نفسها اليت جاءت فيما خيص موت املقاول الفرعي إال أنه إذا كان 

املقاول األصلي يرد النفقات اليت صرفها املقاول الفرعي لورثة هذا األخري 

 لة عجز املقاول الفرعي فالنفقات ترد إليه نفسه.فإنه يف حا

لكي نبحث يف أثر موت املقاول الفرعي ال  موت املقاول الفرعي–أوال 

ن منيز بني حالتني: أوهلما إذا ما كانت مؤهالت املقاول الفرعي أبد 

الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد، وثانيهما أن ال تكون مؤهالت املقاول 

 ل اعتبار.الفرعي الشخصية حم

ن املادة إمع العلم أن هذا التمييز ال يوجد يف التقنني املدني الفرنسي، إذ 

من هذا التقنني تنهي املقاولة )الفرعية( مبوت املقاول )املقاول  4976

الفرعي( دون متييز بني ما إذا كانت مؤهالت املقاول )املقاول الفرعي( 

 حمل اعتبار.الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد أو كانت غري 
غري أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، فيجوز االتفاق على ما 

خيالفه
(37)

.
 

الفقه املذكور سابقا، فقد جعل بعض  4976وبعكس ما جاء يف نص املادة 

أن موت املقاول )الفرعي( يؤدي إىل انقضاء املقاولة )املقاولة من الفرنسي 

اعتبارالباطن( إذا كانت مؤهالته الشخصية حمل 
(38)

.
 

ي الشخصية حمل احلالة األوىل: أن تكون مؤهالت املقاول الفرع

 657من استقرائنا لنص الفقرة األوىل من املادة  اعتبار يف التعاقد

مدني جزائري، نستنتج أن موت املقاول الفرعي يؤدي إىل انقضاء عقد 
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ذ املقاولة من الباطن حبكم القانون إذا كان متفقا على أن يقوم بتنفي

 حمل اعتبار. (ses aptitudes personnelles)مؤهالته الشخصية أو كانت ، العمل بنفسه

إذا كان املقاول  فعقد املقاولة من الباطن ينفسخ بقوة القانون مثال،

الفرعي رساما تعاقد على رسم لوحة ثم مات املقاول الفرعي، وال حاجة 

لنا ينتهي وينفسخ يف هذه احلالة إىل طلب فسخ العقد قضاء، فهو كما ق

 بقوة القانون.

كما ينفسخ العقد مبوجب هذه احلالة إذا كان هناك شرط يف عقد املقولة 

الفرعي مينع املقاول الفرعي من أن يعهد بالعمل إىل شخص أخر، أو 

بعبارة أخرى عندما يكون مشروطا على املقاول الفرعي أن يقوم بالعمل 

 ا العمل.بنفسه ال أن يستعمل غريه يف إجناز هذ

 ما املقصود باملؤهالت الشخصية للمقاول الفرعي:

هو كل صفات املقاول الشخصية باملؤهالت املقصود يذهب الفقه إىل أن 

الفرعي الشخصية اليت تكون ذات تأثري يف حسن تنفيذ العمل وفقا ملا 

وعلى ذلك يعترب من قبيل املؤهالت املتعاقدين املشرتكة اجتهت إليه إرادة 

الشخصية
(39)

: 

 الشهادات الفنية اليت حصل عليها املقاول الفرعي. -4
 األعمال السابقة اليت قام بتنفيذها. -5
مسعة املقاول الفرعي واملكانة اليت وصل إليها امسه يف السوق، سواء  -3

من ناحية حرصه على الوفاء بالتزاماته، أو من ناحية دقته يف تنفيذ 

 األعمال الفنية املعهود بها إليه.
اول الفرعي يف نوع العمل املعهود بها إليه كمحل ختصص املق -1

 لعقد املقاولة من الباطن.
وتقدير ما إذا كانت مؤهالت املقاول الفرعي الشخصية حمل اعتبار يف 

التعاقد مسألة موضوعية، يفصل فيها القضاء على ضوء الظروف اليت 

بالنظر إىل طبيعة العمل وهل هو  البست هذا التعاقد، وبصفة خاصة،

. ين دقيق يستدعي مقاوال فرعيا متخصصا أم هو عمل عادي وبسيطف
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قيمة هذا العمل حمل املقاولة من الباطن من الناحية املادية  كما ينظر إىل

 وأهميته.

املهن احلرة كاملهندسني واألطباء واحملاميني أصحاب سبيل املثال فإن  ىعلو

 تعترب مؤهالتهم الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد.

، الذين يكلفون ببناء العمارات واملستشفيات املقاولنيخبصوص كبار أما 

عامة املقاوالت الكربى، فهم ال يعتمدون على كفايتهم بصفة واملدارس أي 

بقدر ما يعتمدون على ما يتوافر عندهم من مهندسني الشخصية الفنية 

 املقاولبصفات فنيني وأدوات ومعدات ورؤوس أموال حبيث تكون العربة ال 

إليها امسه يف السوقوصل بل املكانة اليت الشخصية 
(40)

.
 

من القانون  888يف الفقرة الثانية من املادة العراقي ولقد حدد املشرع 

املدني، الفئات اليت تكون دائما شخصيتها حمل اعتبار يف التعاقد، حيث 

نص على أن شخصية املقاول )أصليا كان أم فرعيا( تكون دائما حمل 

التعاقد إذا أبرم عقد املقاولة )األصلي أو الفرعي( مع فنان أو اعتبار يف 

الذين يزاولون مهنا األشخاص أو مع غريهم من طبيب أو معماري مهندس 

حرة، فمؤهالت هؤالء الشخصية من شهادات علمية، وخربة يف جمال 

 عملهم تؤخذ بنظر االعتبار عند التعاقد معهم.

، إىل أن العمال والصناع قرينةأقام املشرع العراقي ومن جهة أخرى فأن 

الشخصية حمل اعتبار إال مؤهالتهم والصباغني واحلدادين تكون كالنجارين 

إذا أقيم دليل على خالف ذلك أو وجد عرف يقضي بغري ذلك
(41)

.
 

أما عن املشرع املصري، فقد جاء يف املشروع التمهيدي بنفس حكم 

مدني عراقي 888الفقرة الثانية من املادة 
 

املقاول الفرعي مؤهالت ذا كانت إنه : إنلخص إىل القول ؛وعليه

الشخصية حمل اعتبار يف عقد املقاولة من الباطن، و مات هذا األخري قبل 

يرتتب على ذلك انقضاء عقد املقاولة من الباطن من  إمتام تنفيذ العقد،

تلقاء نفسه حبكم القانون من غري أن يشرتط مطالبة املقاول األصلي أو 

بفسخ العقدالفرعي ورثة املقاول 
(42) 

التمسك وإمنا يكون من حق الورثة 

.االنقضاءبهذا 
 



(22) 

 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وال يستطيع املقاول األصلي إجبار ورثة املقاول الفرعي على تنفيذ 

 العمل، السيما أن مورثهم قد نفذ جزءا كبريا من العمل.

ويطبق هذا احلكم سواء اقتصر املقاول الفرعي على تقديم عمله، أم 

لتزم فضال عن ذلك بتوريد املواد الالزمة هلذا العمل، كما يطبق احلكم ا

نفسه من دون متييز بني العمل الذي انصبت عليه املقاولة من الباطن، 

ت ثابتة أو على شيء أخر من غري املنشئات آعلى منشمنصبة سواء كانت 

ون الثابتة، كما ينقضي عقد املقاولة من الباطن مبوت املقاول الفرعي د

متييز بني ما إذا كان األجر يدفع على أساس سعر الوحدة، أم كان أجرا 

جزافيا.
(67) 

فعلى هذا األساس تنقضي املقاولة من الباطن من تلقاء نفسها مبجرد 

موت املقاول الفرعي وال يستطيع ورثته االستمرار يف تنفيذها، و لكن إن 

لك، فال بد من عقد أرادوا املضي يف التنفيذ و قبل املقاول األصلي بذ

جديد يربم بني املقاول األصلي وورثة املقاول الفرعي على أن يكون 

تاريخ العقد من وقت االتفاق اجلديد ال من وقت املقاولة من الباطن.
(50) 

 ما هو احلكم يف حالة تعدد املقاولني الفرعيني ومات أحدهم؟

فرعيني ليقوموا  إذا كان املقاول األصلي قد عهد بالعمل إىل عدة مقاولني

حدهم ال يؤدي أن موت إبتنفيذه متضامنني، دون تقسيم العمل بينهم ف

 العقد ملزما لآلخرين.فيستمر له، بالنسبة إال الباطن من املقاولة إىل انقضاء 

غري أنه إذا اشرتط يف أثناء إبرام عقد املقاولة من الباطن إن يتم تنفيذ 

، على أن جيتمعوا يف تنفيذ العمل، الفرعينياملقاولني العمل من قبل مجيع 

مبجرد مت احد املقاولني ينقضي يف هذه احلالة الباطن من املقاولة فإن عقد 

الفرعيني.
(54) 

خصية ليست حمل احلالة الثانية: مؤهالت املقاول الفرعي الش

مدني جزائري على أن: ))...العقد ال  657املادة تنص  اعتبار يف التعاقد

 جيوز لرب العمل فسخه يف غري احلاالت اليت تطبق فيها ينتهي تلقائيا وال

الكافية الضمانات الفقرة الثانية، إال إذا مل يتوفر يف ورثة املقاول  665املادة 

 حلسن تنفيذ العمل((.
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يعاجل نص املادة أعاله أثر وفاة املقاول الفرعي على عقد املقاولة من 

الشخصية ليست حمل اعتبار يف الباطن، يف احلالة اليت تكون فيها مؤهالته 

 التعاقد.

ولقد سبق لنا أن بينا من هي هذه الفئة، هي فئة املقاولني الفرعيني 

 الشخصية حمل اعتبار يف عقد املقاولة من الباطن.مؤهالتهم الذين ليست 

فمثال لو تعاقد مقاول أصلي مع مقاول فرعي، وكان هذا األخري ذا 

واإلداريني املهندسني والفنيني موعة من مقدرة مالية جيدة، ويعمل لديه جم

، فاملقاول مستشفىمثال بناء العقد وكان العمل حمل  ،العاملةواأليادي 

أخد بعني االعتبار إمكانيته الفرعي األصلي ملا تعاقد مع هذا املقاول 

املالية ومكانة امسع يف سوق املقاوالت و مل يركز على مؤهالت هذا املقاول 

املؤهالت معه، إذن فال تكون هذه تعاقده عند الشخصية الفرعي أو صفته 

الشخصية جمل اعتبار عند التعاقد و إمنا يكون اسم املقاول الفرعي و 

مكانته يف السوق هما حمل اعتبار بالدرجة األساس عند التعاقد
(43)

.
  

إذا خال العقد من شرط قيام املقاول الفرعي نفسه بإجناز العمل  ؛وعليه

الته الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد، فإن عقد املقاولة أو مل تكن مؤه

من الباطن ال ينقضي من تلقاء نفسه
(44)

ولكن جيوز للمقاول األصلي أن  

يطلب فسخ العقد إذا مل تتوافر يف الورثة الضمانات الكافية حلسن تنفيذ 

ال تتوافر فيهم الورثة العمل، والقاضي هو الذي ُيقدِّر ما إذا كان 

ما الضمانات الكافية، فيحكم بانقضاء العقد أو أن فيهم من  الضمانات

.يكفي للمضي يف العمل وحسن تنفيذه فريفض الطلب
 

أو كانوا ال يطمئنون مورثهم حرفة حيرتفون أما الورثة أنفسهم، إذا كانوا ال 

إىل قدراتهم على املضي يف العمل، فإن هلم أيضا إذا أصر املقاول األصلي 

فسخ العقد ويكون للقاضي تقدير القاضي من يطلبوا  على التنفيذ، أن

هذا الطلب فيحكم به أو يرفضه
(45)

.
 

من الباطن بسبب موت املقاول املقاولة ويف كل األحوال إذا مل ينقض عقد 

الفرعي يلتزم الورثة بتنفيذ العمل مع العلم أنه تنتقل إليهم حقوق 

مورثهم وكذا التزاماته يف حدود الرتكة.
 



(26) 

 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

على مؤهالت نفسها لقيامها من تلقاء الباطن ت املقاولة من سواء انقض

املقاول الفرعي الشخصية أو انقضت يناء على طلب املقاول األصلي أو 

 طلب الورثة فإنه يرتتب على ذلك أثار معينة.

ما هي النتائج املرتتبة على انقضاء عقد املقولة فالسؤال املطروح هو: 

 الفرعي مبوت املقاول الفرعي؟

جابة عن هذا السؤال ال بد أن نتطرق لفرضني: أوهلما يتمثل بانقضاء لإل

املقاولة من الباطن قبل البدء بتنفيذ العمل وثانيهما هو انقضاء املقاولة 

 من الباطن بعد البدء بتنفيذ العمل.

الفرض األول: انقضاء املقاولة من الباطن قبل البدء بتنفيذ 

أن يبدأ بتنفيذ العمل ودون أن  إذا مات املقاول الفرعي قبل العمل

يكون قد تعاقد على شراء شيء من األدوات أو املواد الالزمة الجنازه، فان 

انقضاء املقاولة من الباطن ال  يثري أي صعوبة إذ يتحلل منها كل من 

املقاول األصلي وورثة املقاول الفرعي دون حاجة إىل تصفية ملركز كل 

يت أنشاها عقد املقاولة من الباطن يف جانب االلتزامات ال ذلك ألّن منهما،

)املقاول األصلي و املقاول الفرعي( تنقضي بانتهاء الطرفني كل من 

قد املقاول األصلي العقد، وال يرجع أي منهما على األخر بشيء إال إذا كان 

عليه فيسرتدهاملتفق عجل شيئا من األجر 
(46)

.
 

عد البدء يف تنفيذ الباطن بمن املقاولة الفرض الثاني: انقضاء 

مدني جزائري هذه  690لقد عاجلت الفقرة األوىل من املادة  العمل

))إذا انقضى العقد مبوت املقاول وجب على رب العمل  ذ جاء فيها:إاحلالة 

نفق لتنفيذ ما مل يتم وذلك بقدر أأن يدفع للرتكة ما مّت من األعمال وما 

 قات((.النفع الذي يعود عليه من هذه األعمال والنف

وعليه إذا بدأ املقاول الفرعي بتنفيذ العمل، وقطع فيه شوطا كبريا 

وحتمل يف سبيل إجنازه مصروفات ونفقات وبذل جهدا ووقتا لكنه قبل إمتام 

فعمال بالنص أعاله يتوجب علي املقاول األصلي أن  العمل كليا تويف،

اليت مت يدفع للورثة قيمة ما أنفقه املقاول من مصروفات يف األعمال 
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نفق لتنفيذ ما مل يتم وقيمة ما أفاده املقاول األصلي من هذه أتنفيذها و

األعمال فيدفع أقل قيمتني تطبيقا ملبدأ اإلثراء بال سبب
(47)

 . 

نفق املقاول الفرعي مصروفات ضرورية إلجناز العمل الذي بدأ أفمثال لو 

ة بشرط أن فيه فإن املقاول األصلي يلتزم برد قيمة هذه النفقات للورث

املصروفة مفيدة ونافعة للمقاول والنفقات املنجزة األعمال تكون هذه 

األصلي بدفع قيمة العمل املنجز أو قيمة الفائدة اليت حصل عليها بقدر 

االنفع الذي عاد عليه منه
(48)

.
 

أما إذا مل يستفد املقاول األصلي من هذه األعمال والنفقات فال يلتزم برد 

اول الفرعي واحلكم نفسه يطبق فيما لو كان النفع قيمتها لورثة املق

الذي سيحصل عليه املقاول األصلي من هذه النفقات واألعمال قل من 

قيمتها فان املقاول األصلي ال يكون ملزما بأن يدفع للورثة إال بقدر ما 

 عاد عليه من منفعة. 

لرب مدني جزائري على أنه: ))جيوز  890تنص الفقرة الثانية من املادة 

املواد اليت مّت إعدادها والرسوم اليت بدء يطالب بتسلم العمل يف نظري ذلك أن 

 يف تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضا عادال.((

جتدر اإلشارة هنا طبقا ملا قرره املشرع اجلزائري يف النص أعاله انه إذا 

 كان املقاول الفرعي هو الذي قدم املادة تبقى مملوكة له يف أثناء مدة

 العمل ولورثته من بعده.

هذه املواد إىل املقاول األصلي إال بتسليم ال يلزم الفرعي واألصل أن املقاول 

بعد االنتهاء من صنعها أو االستفادة منها يف عمله، فهو يبقى مالكا هلا 

 حتى متام الصنع ما دام هو الذي قدمها.

مورثهم من كذلك احلال فيما خيص ورثته، فاهم أنن يستبقوا ما أجنزه 

عمل حتت أيديهم بشرط إال يرجعوا إىل املقاول األصلي بشيء ويردوا ما 

دفعه من أجر معجل
(49)

. 

غري أن املشرع اجلزائري أورد استثناء على هذا األصل حيث ألزم ورثة 

ن يسلموا املواد اليت مت أعدادها والرسوم والنماذج اليت أاملقاول الفرعي ب



(24) 

 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

بتنفيذها على أن يدفع عنها املقاول األصلي  كان املقاول الفرعي قد بدأ

تعويضا عادال
(50)

.
 

أما إذا كان املقاول األصلي هو الذي تعهد بتقديم املواد من عنده كي 

كمال إيستعملها املقاول الفرعي يف اجناز عمله إال أن هذا األخري مات قبل 

ها من فهذه املواد تبقى مملوكة للمقاول األصلي وجيوز له اسرتداد العمل،

يف مقابل ذلك يدفع هلم قيمة العمل الذي أجنزه املقاول الفرعي والورثة 

 قبل موته.

 ما هو احلكم يف حالة عجز املقاول الفرعي عن إمتام العمل؟

نه: ))...تسري أعلى جزائري مدني  690تنص الفقرة الثانية من املادة 

ح عاجزا عن هذه األحكام أيضا إذا بدأ املقاول يف تنفيذ العمل ثم أصب

 إمتامه لسبب خارج عن إرادته((.

به،  أكمال العمل الذي بدإقد يصاب املقاول الفرعي بعجز مينعه من 

فيكون هذا العجز سببا الحنالل عقد املقاولة من الباطن وانفساخه من 

تلقاء نفسه بشرط أن يكون ذلك العجز مما ال يد للمقاول يف إحداثه، فلو 

فقده الرؤية فلم يعد قادرا على أرض أو حادث أصيب املقاول الفرعي مب

رسم اللوحة اليت تعاقد على رمسها، ففي هذه احلالة ينقضي عقد املقاولة 

من الباطن، على أن يلتزم املقاول األصلي بان يدفع للمقاول الفرعي 

قيمة ما أمت من األعمال وما أنفق يف سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على 

تطبيقا للقواعد العامة يف اإلثراء بال سبب، إذ  األصلي من نفع، وذلك

األصلي بدفع أقل القيمتني، قيمة األعمال املنجزة و املقاول يلتزم 

النفقات اليت أنفقها املقاول الفرعي يف سبيل التنفيذ ، أو قيمة النفع الذي 

عاد على املقاول األصلي مما أجنزه املقاول الفرعي من عمل
(51)

 . 

ملقاولة من الباطن أيضا لعجز املقاول الفرعي حتى كما أنه تنقضي ا

  ن حصل ذلك العجز قبل البدء بالعمل.إو
 خامتة

إن حتّلل املقاول األصلي من عقد املقاولة من الباطن يعد سببا من 

األسباب الرئيسية اليت ينقضي بها عقد املقاولة من الباطن واليت ترجع 



  د.كيسي زهيرة           ...انقضاء عقد المقاولةألسباب  الخروج عن القواعد العامة

 للدراسات القانونية واالقتصادية (25) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أن حق املقاول األصلي يف  غري، للمقاول األصلي دون املقاول الفرعي

التحلل من العقد يقابله حق املقاول الفرعي يف مطالبته بالتعويض ما 

موت املقاول الفرعي متى كانت مؤهالته  كما أن، مل يتفقا على غري ذلك

الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد ينتهي العقد )عقد املقاولة من الباطن( 

الشخصية ليست حمل اعتبار يف  من تلقاء نفسه، أما إذا كانت مؤهالته

التعاقد فان عقد املقاولة من الباطن ال ينقضي، وال جيوز للمقاول األصلي 

ووفقا حلكم بإرادته املنفردة طلب فسخ العقد إال يف حالة التحلل من العقد 

يف ورثة املقاول الفرعي الضمانات تتوافر أو إذا مل جزائري مدني  655املادة 
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