
  

  13/02/2020قرار بتاریخ  1367222 ملف رقم

و شركة  ر"سورس دو كونفو "م  .و وذات م .شركة هندسة الكهرباء والغاز ضد شركة ذ ش قضیة

  "كریا غاز ومارب"م  .م .ذ

  

  مقاولة الموضوع:

شرط في  -صاحب المشروع -موافقة -نجاز المشروعإ -: مقاولة فرعیةالكلمات األساسیة

  التزامات. –العقد

  من القانون المدني.  564المادة  المرجع القانوني:

  

   دون الحصول على الموافقة الصریحة  ،: یمنع المقاول من اللجوء إلى مقاولة فرعیةالمبـدأ

  ؛والمكتوبة من صاحب المشروع، متى كانت هذه األخیرة شرطا في عقد المقاولة
  

  

المطالبة بمستحقاته منع المقاول الفرعي، في حالة عدم حصول الموافقة، من ال یُ           

  كونه لم یكن طرفا في عقد المقاولة.  لقاء األشغال التي أنجزها،
  

  

  

سواء حیال صاحب المشروع أو العمال أو أي  ،ال تعفي الموافقة المقاول من التزاماته        

  طرف ثالث.

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

  .، األبیار، بن عكنون، الجزائر1960دیسمبر  11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع 

  بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه:

من قانون اإلجراءات المدنیة  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  واإلداریة.



بتاریخ بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة 

29/10/2018.  

بعد االستماع إلى السید كدروسي لحسن المستشار المقرر في تالوة تقریره المكتوب وٕالى السید 

  جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن.

ض طعنت بالنق 29/10/2018بموجب عریضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

شركة هندسة الكهرباء والغاز, شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مدیرها العام في القرار الصادر 

 00764/17فهرس رقم  08/02/2017عن مجلس قضاء الجزائر غرفة التجاریة والبحریة بتاریخ 

القاضي غیابیا نحو المستأنف علیها شركة كریا غاز ومارب, حضوریا نحو بقیة األطراف نهائیا 

ستئناف وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسین داي لشكل قبول االفي ا

  في جمیع ما قضى به 04580/16فهرس رقم  02228/16رقم  09/10/2016بتاریخ 

بتدائیا غیابیا بالنسبة للمدعى علیها األولى اوتحمیل المستأنفة المصاریف القضائیة، الحكم قضى 

عي علیها الثانیة في الشكل قبول الدعوى, وفي الدعوى تثبیت الحجز وحضوریا بالنسبة للمد

التحفظي لما للمدین لدى الغیر بموجب األمر الصادر عن رئیس المحكمة الحالیة بتاریخ 

على األموال المنقولة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة كریا غاز ومارب ألجیري  10/04/2016

لیفارجي القبة الجزائر من أموال وحقوق مالیة  52جزئة مرحبا رقم الممثلة بمسیرها الكائن مقرها بت

عمارة  38لدى الغیر شركة هندسة الكهرباء والغاز فرع سونلغاز الكائن مقرها بالطریق الوطني رقم 

دج لفائدة المدعیة الشركة 10.084.005,36مكتب جسر قسنطینة الجزائر في حدود مبلغ  700

سؤولیة المحدودة سورس كونفور الممثلة من طرف مسیرها وتحمیل ذات الشخص الوحید وذات الم

  المدعى علیها المصاریف القضائیة.

وجهین وتثیر المدعیة في الطعن عبر دفاعها المعتمد لدى المحكمة العلیا األستاذ أوصدیق كریم 

  ، مخالفة القانون الداخلي والقصور في التسبیب.للطعن بالنقض

من قانون اإلجراءات  412في الطعن صحیحا وفقا لما جاء بالمادة  وتم تكلیف المدعى علیهما

  المدنیة و اإلداریة, ولم یردا على عریضة الطعن.

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

  حیث أن إجراء الطعن بالنقض تم وفق الشروط واآلجال المحددة قانونا فهو مقبول شكال.

من قانون  358/5قانون الداخلي طبقا للمادة المأخوذ من مخالفة ال :عن الوجه األول

  ،من القانون المدني 564اإلجراءات المدنیة واإلداریة والمادة 



إذ بإعتبار أن كل نزاع یثار بین المقاول األصلي والمقاول الفرعي في هذه الحالة ال یكون رب  

عمل في جملته أو في العمل مسؤوال فیها بأي شكل من األشكال، ویجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ ال

جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم یمنعه ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفرض 

ته الشخصیة ولكن یبقى في هذه الحالة مسؤوال عن المقاول الفرعي تجاه رب اءعتماد على كفاال

المحدودة كریا غاز العمل, فالثابت من الملف أن المدعى علیها في الطعن الشركة ذات المسؤولیة 

من العقد والتي تؤكد الموافقة  09ومارب لجأت إلى المدعى علیها في الطعن رغم وجود المادة 

الصریحة والمكتوبة لرب العمل, وأن في دعوى الحال, هذا األخیر لم یكن موافق على المقاولة من 

لوحدها عن المقاول  الباطن وان المدعى علیها في الطعن األولى المحجوز علیها تبقى مسؤولة

الفرعي, وأن المدعیة في الطعن تبقى إذن غیر مدینة وغیر ملزمة تسدید فواتیر شركة أخرى لذا 

فإن الحجز التحفظي یبقى باطل وعدیم األساس, خاصة وأن قضاة المجلس أقروا بوجود شرط 

موجهة إلى المدعى سم المدعیة في الطعن بل هي االمبینة أعاله و بأن الفواتیر لیست ب 09المادة 

من  217علیها في الطعن األولى وأخیرا فإن نفس المدعیة في الطعن وطبقا لما جاء بالمادة 

  القانون المدني تبقى غیر خاصة.

من القانون المدني أنه یجوز للمقاول أن یوكل  564بالفعل حیث من المقرر قانونا طبقا للمادة 

قاول فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تنفیذ العمل في جملة أو في جزء منه إلى م

  الشخصیة. كفاءتهعتماد على تكن طبیعة العمل تفترض اال

حیث من المقرر قانونا أیضا أن التضامن بین الدائنین أو بین المدینین ال یفترض وٕانما یكون بناء 

  تفاق أو نص في القانون.اعلى 

حیث الثابت من محتوى ملف الدعوى الحالیة أنها كانت ترمي إلى إثبات الدین القائم في حق 

المدعى علیها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة, كریا غاز ومارب لفائدة الشركة ذات الشخص 

دج, ومنه القضاء 10.084.005,36الوحید وذات المسؤولیة المحدودة سورس كونفور المقدر بـ 

جز التحفظي لما للمدین لدى الغیر المضروب بمقتضى األمر الصادر عن محكمة بصحة الح

  .10/04/2016الحراش بتاریخ 

من  564حیث أن قضاة المجلس لما أسسوا ما توصلوا إلیه من قرار بخصوص الدفع بالمادة 

القانون المدني على النحو التالي "حیث وضمن هذه الظروف فإن هیئة المجلس ال یمكن لها 

ستئنافها تأسیسا اسایرة المستأنفة في دفوعها وحججها المثارة ألنها ال تصلح لتبریر وتأسیس م

من العقد الذي یربط المقاول األصلي المستأنف علیها الثانیة شركة  095قانونیا تمسكها بالمادة 



فقتها الصریحة كاریا غاز مارب, المشار إلیه أعاله والتي تمنع اللجوء إلى المقاولة الفرعیة إال بموا

والمكتوبة, األمر المنعدم في قضیة الحال, ال یمنع المقاول الفرعي المستأنف علیها األولى شركة 

سورس دو كونفور من المطالبة بمستحقاتها لقاء األشغال التي أنجزتها, كونها لم تكن طرفا في هذا 

المتعاقدین صاحب المشروع العقد الذي ال یعنیها في األصل وال ینتج أثاره تجهاها بل هو یخص 

عتبارها أجنبیة عنه, فإن ذلك االمستأنفة والمقاول األصلي أي المستأنف علیها الثانیة, وبالتالي ب

یخول لها أحقیتها في الدین المطالب به بإثباته كما یخول من جهة أخرى للمستأنفة منازعة من 

من القانون المدني التي  564للمادة  لتزاماته العقدیة لیس إال طبقااتعاقدت معه بشأن إخالله ب

" فعال خالفوا .أثارتها, مما یجعل من الدفع المثار في هذا الصدد غیر مؤسس یستوجب الرفض

ذات المادة یكون أن الشركة كریا غاز مارب المقالة المختارة من طرف الطاعنة حالیا إلنجاز 

لتزامات مبینة منها ما االمشروع وفق  لتزام تنفیذاالمشروع محل العقد تعاقدت أخذة على عاتقها 

من العقد التي تفید صراحة أنه ال یستطیع المقاول التنازل لمتعاملین من  09ظهر ضمن المادة 

الباطن عن جزء من األشغال والخدمات بدون الموافقة الخطیة لصاحب المشروع وأن هذه الموافقة 

حب المشروع وال العمال وال أي طرف ثالث, لتزاماته سواء حیال صااال تعفي إطالقا المقاول من 

سم المتعامل من افیما أنه قبل إبرام أي عقد تعامل من الباطن یمنح المقاول لصاحب المشروع 

  الباطن ...

حیث أنه وبعكس ما جاء من أسباب ضمن القرار المطعون فیه فإن المدعیة في الطعن محقة 

المادة التي أجازت للمقاول أن یوكل تنفیذ  -مدنيمن القانون ال 564التحجج بما تضمنته المادة 

العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد وأن العقد 

  .1/9المبرم بین طرفي النزاع أصال ألح على الموافقة الخطیة لصاحب المشروع ضمن البند 

جز التحفظي لما للمدین لذى الغیر ومنه إلزام حیث أن قضاة المجلس لما أكدوا تأسیس طلب الح

المدعیة في الطعن تسدید قیمة الدین المبین ضمن منطوق القرار محل الطعن الحالي فعال خالفوا 

  القانون ومنه عرضوا قرارهم المنتقد للنقض واإلبطال دون حاجة إلى إثارة الوجه الثاني.

من قانون اإلجراءات المدنیة  378للمادة  حیث یتحمل خاسر الدعوى المصاریف القضائیة طبقا

 واإلداریة.

  

  فلهــــــذه األســـــبـاب



تقضي المحكمة العلیا بقبول الطعن بالنقض شكال وموضوعا نقض وٕابطال القرار الصادر عن 

 00764/17فهرس  08/02/2017المجلس قضاء الجزائر غرفته التجاریة والبحریة بتاریخ 

على نفس المجلس مشكال من هیئة أخرى لیفصل فیها من جدید وفقا وٕاحالة القضیة واألطراف 

  للقانون.

  وتحمیل المدعى علیهما في الطعن المصاریف القضائیة.

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شهــر 

والمتركبة من  -الغرفة التجاریة والبحریة - ن من قبل المحكمة العلیـــــــــافیــــفري سنــة ألفیــن وعشــرو 

  الســــــــادة: 

  رئیس الغرفة رئیســـــــا   بعطوش حكیمة                  

  مستشـارا مقــــررا   كدروسي لحسن                  

  ارامستشــــــــــــــــــــ   نوي حسان                       

  ةمستشــــــــــــــــــــار   زبور نصیرة                       

  ةمستشــــــــــــــــــــار   بایو سهیلة                        

  ةمستشــــــــــــــــــــار  دویب ملیكة                        

  ةمستشــــــــــــــــــــار عیساني نورة                        

  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: جلول لحسن أحمدبحــــــضـــور السیــــد

  أمـــــیـــن الــــضــــــبــط. -: سباك رمضانة الســـیدوبمســـاعـــد

  

  

  

 

 

 


