المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية والسياسية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المجمد ،58 :العدد ،01 :السنة ،2021 :الصفحة172 -149 :

النظام القانوني المزدوج ألعمال اليندسة المعمارية

Dual legal system for architectural works
الزاىي عمر
أكرتش فازية
كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر .1

zada200986@yhoo.fr

faziaarchitecture@gmail.com

تاريخ اإلرساؿ 2020/02/28 :تاريخ القبوؿ 2021/01/14 :تاريخ النشر :مارس 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص:
تعتب ػػر اليندس ػػة المعماري ػػة أعم ػػاؿ تقني ػػة تس ػػتوجب مي ػػارات معين ػػة ومنظم ػػة بموج ػػب التشػ ػريعات

والتنظيمػػات المتعمقػػة بالمينػػة والمتعمقػػة بالبنػػا  ،كم ػا تعتبػػر فنيػػة مػػف جيػػة أ ػػر ومحميػػة بقػػانوف الم لػػؼ

بشرط توفر األصالة.

وبالتالي ييدؼ ىذا البحث إلى تحديد النظاميف القانونيف المطبقيف عمى ىذه األعماؿ و صوصية

كػػؿ منيمػػا مػػت تحديػػد مػػد

مػػوع أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة لكػػا النظػػاميف وموقػػؼ المشػػرع الج ازئػػر

مػػف ذلػػؾ وبعػػد الد ارسػػة نسػػتنت أف مينػػة اليندسػػة المعماريػػة ت مػػت فػػي بعػػض األحيػػاف لمنظػػاـ القػػانوني
المتعمؽ بالمينة وفي أحياف أ ر ت مت لقانوف الم لؼ وفي بعض الحاالت ت مت لمنظاميف معا أو ال

ت مت ليما وذلؾ بتطبيؽ الشروط القانونية المنصوص عمييا في كا النظاميف.
الكممات المفتاحية :الميندس ،نظام ،المؤلف ،أعمال ،معمارية

Abstract :
Architectural engineering is a technical work that requires specific skills and is organized
according to the laws and regulations related to the profession and related to construction.
Consequently, this research aims to define the two legal systems applicable to these
works and the specificity of each of them, with determining the extent to which the works of
architecture are subject to both systems and the position of the Algerian legislator towards
that. In some cases, it is subject to the two systems together or not to them by applying the
legal conditions stipulated in both systems
Keywords
Engineer, System, Author, works, Architecture
* المؤلف المرسل:أكرتش فازية
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مقدمة
إف النظرة السائدة حوؿ أعماؿ اليندسة المعمارية ىي اعتبارىا عمؿ تقني م سس عمى مبدأ عممي

موجػو لحػؿ مشػاكؿ البنػا وبالتػالي فيػي تيػدؼ إلػػى تمبيػة االحتياجػات المنفعيػة لمنػاس ،فاإلبػداع فػي مجػػاؿ
اليندسػػة المعماريػػة ال يقػػؿ أىميػػة عػػف المجػػاالت األ ػػر  ،فاليندسػػة المعماريػػة أـ الفنػػوف وأوؿ فػػف أبدعػػو

اإلنساف ليغمؼ كؿ أنشطة المعيشية ليصػب مػرة لممجتمػت بكػؿ قيمػو وعاداتػو وتقاليػده ،مػا يمكػف قولػو بػأف
اإلبػداع فػي مجػاؿ اليندسػػة المعماريػة ىػو الوصػػوؿ إلػى حمػوؿ معماريػة لمشػػروعات م تمفػة عمػى أف تكػػوف
ىػذه الحمػػوؿ مسػػتوفاة لاحتياجػػات اإلنسػػانية وفػػي نفػػس الوقػت تصػػاغ فػػي قالػػب معمػػار مبتكػػر يجمػػت بػػيف

الفف والعمـ و يمبي االحتياجات االجتماعية والفنية والفكرية ،إذف ىو إبداع فني عممي وفكر .

وبالتالي تعتبر األبنية مف جية أ ر قطت فنية وابداعات يمكف االسػتمتاع بػالنظر إلييػا كمػا ننظػر
إلى لوحة أو تحفة فنية ،ففي بعض األحياف يجب دفت مبمغ مالي لر ية ىذه القطػت الفنيػة ،كمػا ناحػظ أف

المدف التي يوجد فييا عدد مف األبنية ذات التصميـ المميز تستقطب أعدادا كبيرة مف السواح والػزوار مثػؿ

النصب الموجود بباريس بفرنسا الذ يستقطب أعداد ىائمة مف السواح ). ( la tour Effel

فيػػذه الطبيعػػة القانونيػػة المزدوجػػة ألعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة كونيػػا تػػد ؿ مػػمف األعمػػاؿ المينيػػة

مف جية واألعماؿ الفنية مف جية أ ر ت د بنا إلى التركيز حوؿ الميزة القانونية ال اصة لتنظيـ أعماؿ
اليندسػػة المعماريػػة بالمقارنػػة مػػت األعمػػاؿ األ ػػر وبالتػػالي تيػػدؼ د ارسػػة ىػػذا المومػػوع إلػػى تحديػػد الطػػرؽ
القانونية التي تمكف صاحب أعماؿ اليندسة المعمارية مػف حمايػة أعمالػو مػف م تمػؼ االعتػدا ات ،وكيػؼ

يمكػػف تصػػنيؼ ىػػذه األعمػػاؿ مػػمف إحػػد النظػػاميف ،باعتبػػار أف أغمػػب الميندسػػيف المعمػػارييف لػػيس ليػػـ

دراية بالجانب الفني ألعمػاليـ المعماريػة أو ال يولػوف اىتمػاـ ليػا بػرغـ مػف الم ازيػا التػي يمكػف أف يتحصػموا

عمييا مف نظاـ قانوف الم لؼ ومف الم كد أف ىذه المزايا ال يمكف تحديدىا بدوف التعرض لمنظػاـ القػانوني
الميني ليذه األعماؿ الرتباطيما الوثيؽ.
ونتيج ػػة لم ػػا س ػػبؽ فاإلش ػػكالية المطروح ػػة تتمث ػػؿ ف ػػي :م ػػا ى ػػي اآلث ػػار القانوني ػػة إلزدواجي ػػة النظ ػػاـ

القانوني المطبؽ عمى أعماؿ اليندسة المعمارية كونيا أعماؿ تقنية وفنية في نفس الوقت ؟ .

مػػف ػػاؿ ىػػذه الد ارسػػة نحػػاوؿ اإلجابػػة عمػػى اإلشػػكالية المطروحػػة وىػػذا بإتبػػاع المػػني الوصػػفي

التحميمي والمقارف باالعتماد عمى م تمؼ النصوص القانونية الجزائرية والنصوص القانونيػة األجنبيػة وذلػؾ
لتغطية الجانب القانوني والتقني ليذا الموموع وذلؾ بتقسيـ الدراسة إلى مبحثيف كاألتي:

المبحث األوؿ :النظاـ القانوني الميني ألعماؿ اليندسة المعمارية؛

المبحث الثاني :النظاـ القانوني ألعماؿ اليندسة المعمارية الفنية.
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المبحث األول :النظام القانوني الميني ألعمال اليندسة المعمارية:
يمارس الميندس المعمار أعمالو ممف إطار قانوني ميني ال يمكف تجاوزه فعمى الصعيد الوطني
نجد ىذه األعماؿ قد نظميا المشرع الجزائر السػيما بموجػب المرسػوـ التشػريعي رقػـ  70-29المػ رخ فػي

 81مايو سنة  ،8229المتعمؽ بشروط اإلنتاج المعمار ،وممارسة مينة الميندس المعمار  ،حيث لـ يػتـ
تعريػػؼ المينػػدس المعمػػار مػػمف ىػػذا الػػنص بػػؿ اكتفػػى المشػػرع بتعريػػؼ اليندسػػة المعماريػػة مػػمف المػػادة

الثانيػػة منػػو عمػػى أنيػػا " التعبيػػر عػػف مجموعػػة مػػف المعػػارؼ والميػػارات المجتمعػػة فػػي فػػف البنػػا كمػػا ىػػي
انبعاث لثقافة ما وترجمة ليا" .

وبالمقابػػؿ نجػػد عمػػى مسػػتو التش ػريعات الدوليػػة تعريفػػات م تمفػػة لممينػػدس المعمػػار حيػػث عرف ػو

تقنييف جيباديت عمى أنو " 1الفنػاف الػذ يصػمـ أو يرسػـ البنايػات ويعػيف ليػا النسػب واألحجػاـ والتقسػيمات
الم تمفػػة والز ػػارؼ المناسػػبة ويشػػرؼ عمػػى تنفيػػذىا تحػػت مس ػ وليتو ويسػػو معارفػػو  2كمػػا عرفتػػو الئحػػة

مزاولة مينة اليندسة المعمارية وأتعػاب المينػدس المعمػار الفرنسػية بأنػو " الشػ ص المتميػز بقدرتػو عمػى

الت طػػيط والتصػػميـ المعمػػار والتطبيػػؽ االبتكػػار والتنفيػػذ ولػػو إليػػاـ تػػاـ بفػػف البنػػا  ،حسػػب ظػػروؼ بيئتػػو
ومقتمياتيا ويساىـ في التعمير والتشييد في نطاؽ الت طػيط العػاـ ويتمتػت بالحمايػة القانونيػة التػي تتطمبيػا

مينتو.3

أما مف الناحية الفقيية عرؼ الدكتور عبد الرزاؽ السنيور الميندس المعمار بأنو " الشػ ص الػذ يعيػد
إليو بإدارة العمؿ واإلشراؼ عمى تنفيذه ومراجعة حسابات المقاوؿ والمصادقة عمييا وصرؼ المبػالغ الماليػة

المستحقة 4أما الدكتور ناجي ياقوت ير أف الميندس المعمار ىو الش ص المتميز بممكاتو الذىنية عف
غيره ممف يشاركوف في أعماؿ البنا  ،وقدرتو عمى االبتكار واإلبداع في ومت تصميـ الرسومات وال رائط
والمقايسػػات وتحديػػد النسػػب واألبعػػاد واالتجاىػػات وكػػؿ ذلػػؾ بمػػا يتناسػػب مػػت ظػػروؼ البيئ ػة  ،واف تد مػػو

في عممية البنا يكوف بتكميؼ مف رب العمؿ أو مف يمثمو ولحسابو ،حيث يجمت بيف صػفة الفنػاف والتقنػي
ويمػػارس مينػػة ح ػرة غيػػر تجاريػػة  5ونحػػف ننمػػـ ليػػذا التعريػػؼ األ يػػر حي ػث يبػػادر المينػػدس المعمػػار

بأعماؿ التقنية الفنية مف جية ويتمتت بتكويف وتصور والياـ في مجاؿ البنا .

 -1يعتبر بمثابة ميثاؽ شرؼ لمينة اليندسة المعمارية في فرنسا تماشيا مت ما تممنو قاموس األكاديمية الفرنسية.
-2أعمػػر الش ػريؼ أسػػية ،اتفاقيػػة د ارسػػة مشػػاريت البنػػا ومتابعػػة انجازىػػا فػػي التشػريت الجزائر ،أطروحػػة دكتػػوراه فػػي القػػانوف،
جامعة الجزائر  1كمية الحقوؽ  ،2015ص.13
 -3أعمر الشريؼ أسية ،نفس المرجت ،ص13.

 -4عبػػد الػػرزاؽ احمػػد السػػنيور  ،الوسػػيط فػػي شػػرح القػػانوف المػػدني ،العقػػود ال ػواردة عمػػى العمؿ،المقاولػػة ،الوكالػػة والوديعػػة
والعارية والحراسة ،دار إحيا التراث العربي ج  ،7مصر ص .109

-5عبد التواب معوض ،الوسيط في شرح تشريعات البنا  ،دار المعارؼ اإلسكندرية ،مصر 1960 ،ص .137
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أثنػػا ممارسػػة أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة يجػػب عمػػى المينػػدس المعمػػار ممارسػػة ميامػػو بشػػروط
وكيفي ػػات مح ػػددة م ػػمف الق ػػانوف الم ػػنظـ لممين ػػة ألالمطم ػػب األوؿ وبالمقاب ػػؿ يتمت ػػت بحق ػػوؽ ميني ػػة يمكن ػػو

المطالبة بحمايتيا ألالمطمب الثاني .

المطمب األول :شروط وكيفيات ممارسة أعمال اليندسة المعمارية:
ت مت ممارسة أعماؿ اليندسة المعمارية لشػروط مينيػة وطػرؽ قانونيػة ،حيػث تنػدرج مػمف األعمػاؿ

التقنية التي ليا صمة بالبنا وتد ؿ ممف ممارسة مينة منظمة ،عمى عكس األعماؿ األ ر التػي تػد ؿ
ممف الميف الغير منظمة وحدد المشرع الجزائر أعماؿ اليندسة المعمارية كاألتي:

1

-ميمة الرسـ المبدئي،

ميمة المشروع التمييد ، -ميمة دراسة المشروع،

ميمة المشروع التنفيذ والمتممنة م ططات تنفيذية لمشروع إستغاؿ الورشة،ميمة المساعدة في ا تيار المقاوؿ،-ميمة متابعة األشغاؿ ومراقبتيا،

ميمة "عرض اقتراحات التسديد".

ىذه األعماؿ ،أشار إلييا المشرع الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر ،وتمارس ممف شػروط معينػة

ألالفرع األوؿ و طرؽ قانونية محددة ألالفرع الثاني .

الفرع األول :شروط ممارسة أعمال اليندسة المعمارية:
إف ممارسة أعماؿ اليندسة المعمارية مف طرؼ الميندس المعمار مرتبطة بشروط معينة حيػث ال يجػوز

أل كاف أف ينتفت بصفة الميندس المعمار المعتمد أو يمارس ىذه المينة اال بتوفر الشروط اآلتية:

أوال :الحصول عمى شيادة ميندس معماري:

لممارسػػة مينػػة المينػػدس المعمػػار يجػػب الحصػػوؿ عمػػى شػػيادة فػػي اليندسػػة المعماريػػة وبالتػػالي
استبعاد كؿ مف يحمؿ شيادة جامعية مف ا تصاص أ ر مثؿ حامؿ شيادة ميندس في األشغاؿ العمومية

مثا.

ثانيا :القيام بفترة تدريب تساعده عمى اكتساب المعارف التطبيقية:
وتحدد فترة التدريب بمدة  81شي ار ممف التشػريت الج ازئػر ومػا يمكػف ماحظتػو ىػو إعفػا بعػض

الفئ ػػات م ػػف الت ػػدريب  ،1الس ػػيما الميندس ػػيف المعم ػػارييف األجان ػػب والمس ػػجميف ف ػػي القػ ػوائـ الرس ػػمية الميني ػػة
-1المادة الثالثة مف قانوف الواجبات المينية لمميندسيف المعمارييف الجزائرييف.
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لبمػػدانيـ  ،2و يػػنص المشػػرع الج ازئػػر عمػػى شػػرط المعاممػػة بالمثػػؿ غيػػر انػػو ذات المبػػدأ لوحػػده حاليػػا غيػػر

كاؼ ألنػو مػف المػرور ف تسػعى الدولػة إلػى إبػراـ اتفاقيػات دوليػة لتوحيػد العمػؿ الػدولي فػي ىػذا المجػاؿ
كمػػماف لمتكػػويف التقنػػي و نجاعػػة ىػػذه المينػػة 3ومػػا يمكػػف ماحظتػػو انػػو ىنػػاؾ بعػػض تش ػريعات الػػدوؿ

العربيػة ومنيػا التشػريت المبنػاني الػػذ قسػـ الميندسػػيف المعمػارييف األجانػػب إلػى ميندسػػيف معمػارييف تػػابعيف
لدوؿ عربية و ريف غير تابعيف لمدوؿ العربية ،عكس المشرع الج ازئػر الػذ لػـ يتبػت ىػذا التقسػيـ  ،حيػث
ناحػػظ أف المشػػرع المبنػػاني بسػػط فػػي شػػروط ممارسػػة اليندسػػة المعماريػػة لمميندسػػيف المعمػػارييف التػػابعيف
لمدوؿ العربيػة بالمقارنػة مػت الميندسػيف المعمػارييف التػابعيف لػدوؿ أ ػر الغيػر العربيػة وال نعمػـ مػا ىػي نيػة

المشرع المبناني مف ىذا التقسيـ ىؿ ىذا مبني عمى أساس االتفاقيات أـ ذلؾ يعػود السػتعماؿ المغػة العربيػة
وسيولة ممارسة المينة .4

ثالثا :يجب أن يكون متمتعا بحقوقو المدنية وبالجنسية الجزائرية:
يجب أف يتمتت المينػدس المعمػار بالجنسػية الجزائريػة ولػـ يفػرؽ المشػرع الج ازئػر بػيف الجنسػية

الجزائرية األصمية أو المكتسبة 5والتي يتـ إثباتيا إما بمست رج جنسية و بقرار مف وزير العدؿ

6

رابعا -التسجيل في جدول الوطني لمميندسين المعماريين:

يجب عمى الميندس المعمار التسجيؿ في الجدوؿ الوطني لمميندسػيف المعمػارييف والػذ يعتبػر

بمثابة اعتماد لممارسة المينة 7و يشمؿ ىذا الجدوؿ عمى قائمة أسما جميت األشػ اص الطبيعيػيف الػذيف

تت ػػوفر ف ػػييـ ش ػػروط ممارس ػػة المين ػػة وألق ػػابيـ وعن ػػاوينيـ وكيفي ػػة ممارس ػػتيـ لممين ػػة عن ػػد االقتم ػػا ،8وعن ػػد

التسػػجيؿ أ بعػػدما يػػتـ د ارسػػة الممػػؼ مػػف طػػرؼ الييئػػات المينيػػة الم تصػػة  ،تحػػدد جمسػػة يسػػتدعي إلييػػا
-1المادة  12مف المرسوـ التنفيذ رقـ  153-98الم رخ في  13ما  1988يحدد شكؿ وممػموف ومػدة التػدريب الم ىػؿ
لمتسجيؿ في الجدوؿ الوطني لمميندسيف المعمارية وكيفيات إجرائو  ،جريدة رسمية رقـ  31الم رخ في  17ما 1998

-المادة  13مف المرسوـ التنفيذ رقـ  ، 153-98السابؽ ذكره2.

 -3افني ػػنخ عب ػػد الق ػػادر ،النظ ػػاـ الق ػػانوني األساس ػػي لمين ػػة المين ػػدس المعم ػػار  ،جامع ػػة عب ػػد الحمي ػػد اب ػػف ب ػػاديس مس ػػتغانـ
الجزائر  ،مجمة القانوف العقار والبيئة  ،مجمة  2عدد .2سنة  2011ص-ص 164-148
-المػ ػػادة الرابعػ ػػة مػ ػػف قػ ػػانوف رقػ ػػـ  636المتعمػ ػػؽ بتنظػ ػػيـ مينػ ػػة اليندسػ ػػة المعماريػ ػػة المبنػ ػػاني ،الصػ ػػادر فػ ػػي  23فػ ػػي تػ ػػاريخ

41997/4/

-5افنينخ عبد القادر،المرجت السابؽ  ،ص.4
-6المادة  6و 9مف األمر رقـ  86-70الم رخ في  15سبتمبر و المتممف قانوف الجنسية الجزائر  ،الجريػدة الرسػمية رقػـ
 105الم ر ة في  18ديسمير . 1970

-7الم ػػادة  15مػػف المرسػػوـ التشػػريعي رق ػػـ  07-94الم ػ رخ فػػي  18م ػػايو س ػػنة  ،1994يتعم ػػؽ بش ػػروط اإلنتػػاج المعم ػػار
وممارسة مينة الميندس المعمار  ،جريدة رسمية رقـ  32الم ر ة في  25مايو .1994

-8المادة 16مف المرسوـ التشريعي رقـ  ، 07-94السابؽ ذكره،
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المترشػ ػ ليػ ػ د اليم ػػيف القانوني ػػة ،1ناح ػػظ أف المش ػػرع الج ازئ ػػر اش ػػترط التس ػػجيؿ ف ػػي الج ػػدوؿ ال ػػوطني
لمميندسػ ػػيف المعمػ ػػارييف ،عمػ ػػى عكػ ػػس المشػ ػػرع المصػ ػػر الػ ػػذ اشػ ػػترط مػ ػػرورة التعيػ ػػد بإنجػ ػػاز المبػ ػػاني
والمنشآت.2

كما أنو في بعض الدوؿ كفرنسا يمكف لمشػ ص المتحصػؿ عمػى شػيادة مينػدس معمػار والغيػر

مسػ ػػجؿ فػ ػػي جػ ػػدوؿ الميندسػ ػػيف المعمػ ػػارييف أف يمػ ػػارس ميامػ ػػو ،ولكػ ػػف دوف أف يكتسػ ػػب صػ ػػفة المينػ ػػدس

المعمار المعتمد ،حيػث يمكنػو فػي ىػذه الحالػة توقيػت مشػاريت اليندسػة المعماريػة مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى
ر ػص البنػا لمعمػػارات ذات االسػتعماؿ ال ػػاص التػي تبمػػغ مسػاحتيا أكثػػر مػف  807متػػر مربػت 3و بالتػػالي
وجوب المجو لمميندس المعمار المعتمد في التشريت الجزائر في المشاريت ال امعة لر صػة البنػا أمػر

ال مفػػر منػػو 4فاليػػدؼ مػػف ذلػػؾ ىػػو تفػػاد أ تػػأثير عمػػى البيئػػة ال ارجيػػة والمظػػاىر وكػػذا ال صوصػػيات
المحمية والحمرية لممجتمت .5

الفرع الثاني :كيفيات ممارسة مينة اليندسة المعمارية:
إذا تػوفرت الشػػروط السػػابؽ ذكرىػػا فػي المينػػدس المعمػػار يمكػػف لػو أف يباشػػر مينتػػو عبػػر مجمػػوع

التراب الوطني بالكيفيات التالية :

أوال -إما بصفة فردية في شكل مينة حرة:6
ىنػػاؾ الكثيػػر م ػػف الميندسػػيف المعمػػارييف ال ػػذيف يطمحػػوف إلػػى ممارس ػػة مينػػة المينػػدس المعم ػػار

بصػػفة فرديػػة بعػػد إنيػػائيـ المرحمػػة الجامعيػػة وذلػؾ بتأسػػيس مكاتػػب د ارسػػات اصػة بيػػـ ونجػػد فػػي الج ازئػػر
عدة مكاتب تتمتت بكفا ات وتسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة حتى يتسنى ليا تقديـ دمات

ذات جودة عالية في مجاؿ البنا ات والدراسات واعداد التصاميـ وانجاز المشاريت.
ثانيا :عمى شكل شركة:

 المادة  18مف المرسوـ التشريعي رقـ  ،07-94السابؽ ذكره1، - 2حسػػاـ ال ػػديف بورن ػػاف ،مس ػ ولية المق ػػاوؿ والمينػػدس المعم ػػار  ،م ػػذكرة تكميميػػة لني ػػؿ شػػيادة ماس ػػتر ،ت ص ػػص ق ػػانوف
األعماؿ  ،جامعة العربي بف مييد أـ البواقي  ،الجزائر. 2004 ،

3

- Michel Huet, l’architecte auteur, moniteur 2006, p23

-4ىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة  55مػػف القػػانوف رقػػـ  ،29-90الم ػ رخ فػػي  14جمػػاد األولػػى ع ػػاـ  1411الموافػػؽ أوؿ
ديسمبر سنة  1990يتعمؽ بالتييئة والتعمير ،جريدة رسمية  52م ر ة في  2ديسمبر .1990

 -5بمم ت ػػار س ػػعاد ،المسػ ػ ولية المدني ػػة لممين ػػدس المعمػػػار ومق ػػاوؿ البن ػػا  ،مػ ػػذكرة لني ػػؿ ش ػػيادة الماجس ػػتير ف ػػي القػػػانوف
ت صص قانوف العقود والمس ولية ،جامعة أبي يكر بمقايد تممساف ،الجزائر  2008-2009ص .32
 -6المادة  19مف المرسوـ التشريعي رقـ  ،07-94السابؽ ذكره.
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كما يمكف مجموعة مف الميندسيف المعمارييف إنشا شػركة ىندسػة معماريػة مكمفػة بأعمػاؿ اليندسػة

المعماريػػة ونجػػد فػػي الج ازئػػر ىػػذا النػػوع مػػف الشػػركات تػػدعى شػػركات الترقيػػة العقاريػػة وىػػي تعتبػػر ش ػ ص
يمارس نشاط الترقية العقارية و حائزة عمى سجؿ تجار

معنو

وتتمثؿ مياـ ىذه الشركات1في مجموعػة

النشػاطات المسػػاىمة فػػي إنجػػاز أو تجديػد أمػػاؾ عقاريػػة م صصػػة لمبيػػت ،لمكػ ار أو لغايػػة ش صػػية ،التػػي
يمكف أف تكوف محات لإلستعماؿ السػكني أو محػات م صصػة لمنشػاط المينػي ،الصػناعي أو التجػار
ويغطي النشاط العقار .

ثالثا :بصفتو أجير:
يمكف لمميندس المعمار أف يمارس ميامو بصفتو أجير ،في ىذه الحالة الميندس المعمار ال يعمؿ
بحريػة وانمػػا ىػػو امػػت لػػرب العمػؿ وبالتػػالي يمكنػو أف يكػػوف امػػعا لعقػد عمػػؿ ويعمػػؿ بصػػفة أجيػػر فػػي

م سسػػات اصػػة أو يباشػػر ميامػػو مػػمف الجماعػػات اإلقميميػػة  2أو يعمػػؿ فػػي البمػػديات والواليػػات وتتمثػػؿ

ميمػػة ىػػذا األ يػػر فػػي ىػػذه الحالػػة فػػي مسػػاعدة السػػمطة السػػممية وارشػػادىا فػػي تصػػور واعػػداد وتحمػػير
القػ اررات التقنيػػة واالقتصػػادية 3والييئػػات المركزيػػة باعتبػػاره موظػػؼ أوأف يعمػػؿ بإحػػد اإلدارات العامػػة مثػػؿ
و ازرة الس ػػكف والعمػ ػراف أو وزارت أ ػػر و يوم ػػت ف ػػي حػ ػػالة عم ػػؿ ب ػػاإلدارة المركزي ػػة والمص ػػال ال ارجي ػػة

لمػ ػػو ازرة وتع ػػد أس ػػاكا اص ػػة ب ػػاإلدارة المكمف ػػة بالس ػػكف والعمػ ػراف ،4وف ػػي ك ػػؿ الوم ػػعيات الم ػػذكورة يتمت ػػت
الميندس المعمار بحقوؽ مينية.

المطمب الثاني :الحقوق المينية عمى أعمال اليندسة المعمارية وطرق حمايتيا:
يػػتـ البنػػا بوجػػود مجموعػػة مػػف األط ػراؼ أطمػػؽ عمػػييـ المشػػرع الج ازئػػر تسػػمية " المتػػد موف فػػي
اليندسة المعمارية " ىذا حسب ما جا في الفرع الثاني مف البػاب األوؿ مػف المرسػوـ التشػريعي رقػـ -29

-1انظررأ كامر القػػانوف رقػػـ  04-11المػ رخ فػػي  17فب اريػػر  2011يحػػدد القواعػػد التػػي تػػنظـ نشػػاط الترقيػػة العقاريػػة ،جريػػدة
رسمية رقـ  14الم ر ة في  06مارس .2011

 -2وما يمكف استنتاجو أف مياـ الميندس المعمار في اإلدارة اإلقميمية يمكف اعتبارىا مصػدر اإلبػداع فػي م تمػؼ البنايػات
التابعة لمجماعات اإلقميمية.
-3المػػادة  260مػػف المرسػػوـ التنفيػػذ رقػػـ  334-11الم ػ رخ فػػي  22شػواؿ عػػاـ  1432الموافػػؽ  20سػػبتمبر سػػنة 2011
يتمػػمف الق ػػانوف األساسػػي ال ػػاص بم ػػوظفي إدارة الجماعػػات اإلقميمي ػػة .جري ػػدة رس ػػمية رق ػػـ  53الم ر ػػة ف ػػي  28س ػػبتمبر
.2011

-4المػادة  16مػف مرسػوـ تنفيػذ رقػـ  241 -09مػ خرخ فػي  29رجػب عػاـ  1430الموافػؽ 22
يتمػػمف القػػانوف األساسػػي ال ػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف ل سػػاؾ التقنيػػة ال اصػػة بػػاإلدارة المكمفػػة بالسػػكف والعم ػراف ،جريػػدة
يوليػو سػنة 2009

رسمية رقـ  43الم ر ة  29رجب  1430الموافؽ  22يوليو سنة .2009
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 70المذكور أعاه والمتد موف ىـ صاحب المشروع وصػاحب المشػروع المنتػدب وصػاحب العمػؿ وتحػدد

العاقة بيف ى ال بموجب عقد ولكؿ طرؼ حقوؽ والتزامات.

يتمتػػت المينػػدس المعمػػار بحقػػوؽ مينيػػة ألالفػػرع األوؿ وفػػي حالػػة تعرمػػو العتػػدا عمػػى حػػؽ مػػف

حقوقو يمكنو المطالبة بالحماية باعتباره فاعا أساسيا في عممية البنا وتييئة الفما 1وذلػؾ بطػرؽ معينػة
ألالفرع الثاني .
الفرع األول :الحقوق المينية:
يقدـ الميندس المعمار أعمالو مقابؿ مبمغ مالي فا يستفيد مف ذلؾ إال باحتراـ االلتزامات المينية،
السيما عدـ المشاركة في مسابقة تحتو عمى مبادئ م الفة لنظاـ أ اقيات مينة الميندس المعمار مػت

عدـ ارتكاب منافسة غير مشروعة اتجاه زميؿ 2واال سيجد نفسو عرمة لمس ولية تأديبيػة عنػد عػدـ احتػراـ

األحكاـ المينية ومف ممف الحقوؽ المينية نجد في القائمة األولى التعويمػات الماليػة المتعمقػة بال ػدمات
التػػي يقػػدميا والمتمثمػػة فػػي أعمالػػو المتعمقػػة باليندسػػة المعماريػػة سػػيما انجػػاز التصػػاميـ والقيػػاـ بالد ارسػػات
والرسوـ والنماذج اليندسة المصغرة والم ططات ،واالستشارة الفنية

3

وما يمكف ماحظتػو أف المشػرع الج ازئػر نػص عمػى أنػو يػتـ تحديػد أتعػاب الميندسػيف المعمػارييف

المسجميف في الجدوؿ الوطني طبقا لمنصوص التنظيمية السارية المفعوؿ أو المعايير التي ومعتيا النقابػة
الوطنية لمميندسيف المعمارييف ،وكؿ إ اؿ بمعايير الراتب الموموع ل تعاب المحددة طبقا لمتنظيـ سار

المفعوؿ يشكؿ م الفة ليذا العقد ،4وبالرجوع لمتشريت المصر نجد أف أتعاب الميندس المعمار قد تتحدد
مقدما بمبمغ مقطػوع وقػد يتحػدد بنسػبة معينػة مػف قيمػة ال تػامي النيػائي لتكػاليؼ األعمػاؿ وتػدفت قيمػة ىػذه

األتعػػاب المسػػتحقة والمتفػػؽ عمييػػا بالعقػػد عمػػى دفعػػات ،5وفػػي كػػؿ األحػواؿ إذا تعػػرض المينػػدس المعمػػار
لاعتدا عمى حقوؽ منحو القانوف طرؽ لمتصد ليذا االعتدا .

الفرع الثاني :طرق حماية الحقوق المينية لمميندس المعماري:
فػي حالػة االعتػدا عمػى الحقػوؽ المينيػة لممينػدس المعمػار تنظػر النقابػة بنػا عمػى طمػب المينػدس

المعمار الممرور في قمايا أ طا الميندسيف المعمارييف وتوقيت الجػ از ات التػي تمػمنيا قػانوف النقابػة
-1المػػادة  3مػػف قػػانوف االلت ازمػػات لمينيػػة الميندسػػيف المعمػػارييف الج ازئ ػرييف قػػانوف االلت ازمػػات المينيػػة لمميندسػػيف المعمػػارييف
الجزائرييف،المصادؽ عمييا بتاريخ  80و 81ديسمبر .9782
2

-Michel Huet, Architecte maitre d’œuvre Le Moniteur, 2001, p 29

 -3المادة األولى مف القرار الوزار المشترؾ الم رخ فػي  15مػا  1988المتمػمف كيفيػات تنفيػذ األشػغاؿ فػي ميػداف البنػا
واجر ذلؾ  ،جريدة رسمية رقـ  ، 43ص .1479
-4المادة  31مف قانوف الواجبات المينية لمميندسيف المعمارييف الجزائرييف.
 -5المادة  8مف ميثاؽ داب وأ اقيات ممارسة مينة اليندسة المصرية ،الم رخ في سنة  5سبتمبر .2011
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الوطنية لمميندسػيف المعمػارييف ،نجػد أف المشػرع الج ازئػر قػد نػص عمػى العقوبػات التأديبيػة التػي يمكػف أف
توقػػت عمػػى المينػػدس فػػي المرسػػوـ التش ػريعي رقػػـ  ، 70-29السػػالؼ الػػذكر  ،حيػػث ان ػو مػػف صػػاحيات

المجمػ ػػس الػ ػػوطني لنقابػ ػػة الميندسػ ػػيف توقيػ ػػت عقوبػ ػػات كاإلنذار،التوبيخ،والشػ ػػطب  1كم ػ ػا يمكػ ػػف لممينػ ػػدس
المعمار االنمماـ لجمعية مينية لحماية حقوقو .
أوال-النقابة الوطنية لمميندسين المعماريين:
تعتبر النقابػة الوطنيػة لمميندسػيف المعمػارييف شػ ص معنػو يتمتػت بالش صػية المعنويػة واالسػتقاؿ

المالي وتومت لد الوزير المكمؼ باليندسة المعمارية والتعمير2ويمكف لمميندس المعمار االستعانة بيذه

النقابػػة لمػػدفاع عػػف حقوقػػو وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذه األ ي ػرة تمػػـ جميػػت الميندسػػيف المعمػػارييف عمػػى
المسػػتو الػػوطني أ المسػػجميف فػػي الجػػدوؿ الػػوطني ،تتمثػػؿ ميػػاـ النقابػػة الوطنيػػة لمميندسػػيف المعمػػارييف
الس ػػيما  3فػ ػػي الس ػػير عمػػػى احتػ ػراـ النصػػػوص التشػ ػريعية والتنظيمي ػػة المتعمق ػػة بممارس ػػة مين ػػة المينػػػدس

النزعػػات بػػيف الميندسػػيف المعمػػارييف والمقػػاوالت عنػػدما يطمػػب منيػػا
المعمػػار  ،كمػػا تشػػارؾ فػػي تسػػوية ا
ذلؾ،وبمػػا انػػو يمكنيػػا أف تكػػوف طرفػػا مػػدنيا فػػي التقامػػي يمكػػف ليػػا الػػدفاع بيػػذه الطريقػػة عػػف الميندسػػيف
المعمارييف المينية.

ثانيا -الجمعيات المينية:
يمك ػػف لمجموع ػػة م ػػف الميندس ػػيف المعم ػػارييف المب ػػادرة بإنش ػػا جمعي ػػة حس ػػب الق ػػانوف رق ػػـ 06-12

الم رخ في  18صفر عاـ  1433الموافؽ  12يناير سنة  2012المتعمؽ بالجمعيات ،تكوف ميمتيا الدفاع
عف حقوقو المينية بم تمؼ جوانبيا في حالة االعتدا عمييا.

تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة ت مػػت ألحكػػاـ قانونيػػة أ ػػر  ،ألنيػػا فػػي بعػػض األحيػػاف
تتسـ ىذه األعماؿ بالطابت االبتكار وتحمى بموجب قانوف الم لؼ .

المبحث الثاني :النظام القانوني ألعمال اليندسة المعمارية الفنية:

إف اعتبػػار أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة عمػػؿ تقنػػي يعتمػػد عمػػى معػػارؼ مكتسػػبة بتكػػويف جػػامعي أمػػر

معروؼ مف طرؼ جميت النػاس ،كمػا سػبؽ ذكػره ولكػف فػي حقيقػة األمػر فػي الوقػت الحػالي ال يوجػد جػداؿ

حػػوؿ إدراج أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة مػػمف المصػػنفات الفنيػػة أيمػػا وبالتػػالي حمايتيػػا مػػمف التش ػريعات

-1انظر أحكاـ مرسوـ التشريعي رقـ  ،07-94السابؽ ذكره.

-2المادة  25مف المرسوـ التشريعي رقـ  07-94السابؽ ذكره.
-3المادة  26مف المرسوـ التشريعي رقـ  07-94السابؽ ذكره.
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المتعمقػػة بحماي ػػة حق ػػوؽ الم ل ػػؼأل المطم ػػب األوؿ م ػػت إمكانيػػة تكػػريس ى ػػذه الحماي ػػة ع ػػف طري ػػؽ ىيئ ػػات

مت صصة في حماية حقوؽ الم لؼ عمى أعماؿ اليندسة المعمارية ألالمطمب الثاني .
المطمب األول:إدراج أعمال اليندسة المعمارية ضمن قانون المؤلف:

أ مػػت المشػػرع الج ازئػػر عمػػى غػرار التش ػريعات الوطنيػػة األ ػػر  ،حمايػػة أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة

بقػػانوف ،1بشػػرط توفرىػػا عمػػى األصػػالة ،ومػػا يمكػػف إسػػتنتاجو أف أغمػػب التش ػريعات تعتبػػر أعمػػاؿ اليندسػػة
المعمارية مف المصنفات الفنية وتحمييا بقانوف الم لؼ مثؿ الفنوف األ ر .

وىػػذه الفك ػرة قديمػػة جػػدا نجػػدىا فػػي تص ػري الممػػؾ الفرنسػػي2الصػػادر فػػي فرسػػا بتػػاريخ  51مػػا 5111
حيث من حرية اعتبػار اليندسػة المعماريػة مثػؿ الفنػوف األ ػر  ،3ىػذه األعمػاؿ التػي تػد ؿ فػي ظػؿ نظػاـ

حػػؽ الم لػػؼ تػػدعى مصػػنفات وىنػػاؾ تمػػؾ التػػي نػػص عمييػػا المشػػرع صػراحةألالفرع األوؿ وأ ػػر لػػـ يػػنص
عمييا بؿ قمف باستنتاجيا ممنيا ألالفرع الثاني .
الفرع األول :أشكال أعمال اليندسة المعمارية المنصوص عمييا ضمن التشريع الجزائري:
ناحػػظ أف المشػػرع الج ازئػػر نػػص عمػػى حمايػػة بعػػض أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة المحميػػة ص ػراحة
وذلػػؾ بػػالرجوع لممػػادة  4مػػف األمػػر رقػػـ  31-30السػػالؼ الػػذكر والمتمثمػػة عػػادة فػػي الرسػػومات والنمػػاذج
بثاثػػة أبعادىػػا التػػي تعتبػػر قاعػػدة إلنشػػا المصػػنفات اليندسػػة المعماريػػة ،4ىػػي مشػػابية لمصػػنفات الفنػػوف
التطبيقية ال تحمى إال إذا كاف شكميا منفصػؿ عمػى وظيفتيػا5ولكػف لػـ يمػن المشػرع الج ازئػر تعريػؼ ليػذه

المصنفات وبالتالي سنحاوؿ اؿ ىذه الدراسة من تعريؼ م تصر ليذه المصنفات كاألتي :
أوال-الرسومات والرسوم التخطيطية " :" Croquis

 -1أنظر المادة الرابعة مف ىذا األمر رقـ  31-30الم رخ في  51جماد األولى عػاـ  5444الموافػؽ ؿ  51يوليػو سػنة
 4330يتعمؽ بحقوؽ الم لؼ والحقوؽ المجاورة ،الجريدة الرسمية رقـ  44الم ر ة في  40جويمية .4330
 -2كػػاف الممػػؾ لػػويس السػػادس عشػػر ىػػو حػػاكـ فرنسػػا أف ذاؾ وولػػد فػػي  40أغسػػطس  5114وتػػوفي فػػي  45ينػػاير سػػنة
 ، 110أ ر مموؾ فرنسا قبؿ الثػورة الفرنسػية ،فػي عيػده قامػت الثػورة الفرنسػية وأدت إلػى إطاحػة الحكػـ المطمػؽ بإعدامػو فػي
سنة .5110

لمزيد مف المعمومات يمكف االطاع عمى الرابط:

Wikipédia, louis XVI, http/ar.wikipedia.org/wiki, consulté le 10/01/2020.

3

- La déclaration de roi stipule que les arts de peinture et de sculpture seront et continueront d’être libres tant
dans notre ville de paris que dans toutes l’étendue de notre Royaume lorsque ‘ils seront exercés d’une manière
» entièrement libérale
« voulons qu’a cet égard ils soient parfaitement assimilés avec les lettres les sciences et les autres arts libéraux
spécialement l’architecture en sorte que ceux qui voudront exercer de cette manière les susdits arts ne puissent
sous quelque prétexte que ce soit être iniquités par aucun corps de communauté ou maitrise "cité par Paul
GLAGNIER le droit d’auteur, librairie générale de droit d’auteur et de jurisprudence ,paris 1934 P 137.
4- André Bertrand le droit d’auteur et les droits voisins 2 édition, Dalloz 1999, p792.
5
-André Bertrand, ibid., p 790.
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يمكػف أف تكػػوف ىػػذه المصػنفات رسػػومات مػػف أ نػوع كانػػت عاديػػة مثػؿ أ رسػػـ لمطبيعػػة  ،1كمػػا

يمكف أف يكوف الرسـ بػالت طيط فقػط يسػتعمؿ الميندسػوف المعمػاريوف الرسػوـ المعماريػة لممارسػة ميػاميـ،
فػػي المامػػي كانػػت العػػادة أف ترسػػـ ىػػذه األعمػػاؿ بػػالحبر عمػػى الػػورؽ ،إال أف ىػػذا األمػػر تغيػػر فػػي القػػرف

العش ػريف حيػػث شػػيدت ىػػذه الرسػػومات نيمػػة نوعيػػة ،حيػػث أحػػدث إ ت ػراع الحاسػػوب تطػػو ار غيػػر مسػػبوؽ
بإعداد الرسومات التقنية ،فانعدمت الرسومات اليدوية تقريبا،
ثانيا –المخططات" ،

:plans

ونعن ػػي بي ػػا الرس ػػومات البياني ػػة لش ػػي يج ػػب ص ػػنعو ف ػػي ش ػػكؿ ث ػػاث أبع ػػاد كتص ػػميمات المب ػػاني

أو الحدائؽ ويتمتت التصميـ األصمي فػي حػد ذاتػو بالحمايػة المقػررة بقػانوف الم لػؼ ،ونسػخ ىػذه الرسػومات
أو الم طط ػػات منفص ػػمة ونش ػػرىا م ػػف الغي ػػر دوف اذف م ػػف المين ػػدس المعم ػػار يعتب ػػر اعت ػػدا عم ػػى ح ػػؽ

الم لؼ .2

ثالثا-النماذج اليندسية المصغرة لمفن واليندسة المعمارية والمنشآت التقنية:
""Maquette d’ouvres d’architecture et d’ouvrages techniques

وىػػي عبػػارة عػػف بنايػػات مطابقػػة لمبنايػػات الحقيقػػة بصػػورة مصػػغرة يعػػرض فيػػو المينػػدس المعمػػار

مشػػروعو سػوا إلنجػػاز بنايػػة أو مدينػػة عمرانيػػة  .......الػػخ ،تعتبػػر المػػادة الرابعػػة مػػف األمػػر رقػػـ 31-30
أكثػػر ومػػوحا مػػف المػػادة  4مػػف األمػػر رقػػـ  54-10الم ػ رخ فػػي  0ابريػػؿ  5110والمتعمػػؽ بحػػؽ التػػأليؼ
والتػػي تػػنص فػػي الفق ػرة  1عمػػى أعمػػاؿ التصػػوير والرسػػـ واليندسػػة والنحػػت والػػنقش والطباعػػة الحجريػػة ،أ

حمايػػة أعمػػاؿ اليندسػػة دوف تفسػػير مػػا ىػػي ىػػذه األعمػػاؿ حيػػث أنػػو لػػـ يشػػير لكممػػة "معماريػػة" وبالتػػالي

فأعمػػاؿ اليندسػػة يمكػػف أف تكػػوف أكثػػر اتسػػاعا مػػف أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة وبالتػػالي تبقػػى ىػػذه العبػػارة
غاممة ،فػإذا قمنػا بمقارنػة المػادة  4مػف األمػر رقػـ  53-11المػ رخ فػي  6مػارس  5111والمتعمػؽ بحػؽ
الم لؼ والحقوؽ المجاورة نجدىا مطابقة لممادة  4مف األمر رقـ  30-31السار المفعػوؿ وبالتػالي اعتبػر

المشرع الجزائر أف ىذه المصنفات فنية ،ولكف ناحظ أف المعنى في المغة العربية والفرنسية غير مطابقاف
حيث تنص عمى النماذج اليندسية المصغرة لمفف واليندسة المعمارية والمنشآت التقنية بينما بالمغػة الفرنسػية

تدعى:
" " Maquette d’ouvres d’architecture et d’ouvrages techniques
فالمعنى الصحي موجود ممف عبارة المشار إلييا في المغة الفرنسية كاألتي:
" " Maquette d’œuvres d’architecture
-1فيمكف رسـ مصنفات اليندسة معمارية وتمثيميا في لوحة.

 -2نواؼ كنعناف ،حؽ الم لؼ  ،النماذج المعاصرة لحؽ الم لؼ ووسائؿ حمايتو ،دار الثقافة لمنشر والتوزيت  ،عماف  ،سػنة
 ، . 2004ص .225
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حيػػث تقابميػػا بالمغػػة العربيػػة «نمػػاذج اليندسػػة المصػػغرة لمصػػنفات اليندسػػة المعماريػػة" الف عبػػارة " نمػػاذج

اليندسػػة المصػػغرة لمفػػف واليندسػػة المعماريػػة " ىػػي عبػػارة جػػد واسػػعة تشػػمؿ الفنػػوف األ ػػر  ،كمػػا ناحػػظ
أيما شموؿ الحماية نماذج اليندسية المصغرة لممنشآت التقنية ،يعني نماذج البنايات ذات طابت تقني

ىنا يبقى أيما المعنى جد واست يمكػف أف تشػمؿ أيمػا نمػاذج المصػانت التػي يمكػف حمايتيػا أيمػا بقػانوف

الرسوـ والنماذج الصناعية.

الفرع الثاني :أشكال أعمال ىندسة معمارية الغير منصوص عمييا ضمن التشريع الجزائري:
إف المشػػرع الج ازئػػر نػػص عمػػى حمايػػة مصػػنفات المتعمقػػة باليندسػػة المعماريػػة دوف اإلشػػارة إلػػى حمايػػة

بعض المصنفات بالتدقيؽ ،ألنو نص عمييا في نظرنا عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر وبالتالي يمكننا استنتاج
بعض المصنفات التي لـ ينص عمييا وتتمثؿ فيما يمي:

أوال-العقارات المبنية:

عرؼ المشرع الجزائر البناية  1بأنيا " كؿ أشغاؿ األساسات واليياكؿ الفوقية واألسػرار واألفػؽ ،قػد

تكوف منزال أو مدرسة أو مستشفى أو مصنعا مسػجدا وال يشػترط أف تكػوف ىػذه المبػاني قػد شػيدت بػالطوب

أوبالحجارة ،بؿ الميـ أف يكػوف البنػا مسػتق ار ثابتػا فػي مكانػو ،ومتصػا بػاألرض وال يمكػف نقمػو دوف ىدمػو

أو تمفو.2

أما الدكتور عبد الرزاؽ السنيور عرؼ المبنى بأنػو " مجموعػة مػف المػواد أيػا كػاف نوعيػا ،شػبا أو جبسػا

أو حديػػدا أو كػػؿ ىػػذا معػػا ،أو شػػيئا غيػػر ىػػذا شػػيدتيا يػػد إنسػػاف ،لتتصػػؿ بػػاألرض اتصػػاؿ ق ػرار 3ال ييػػـ
الغػػرض الػػذ أنشػئ المبنػػى مػػف أجمػػو  ،فقػػد يسػػتعمؿ لمسػػكف،كما قػػد يسػػتعمؿ ألغػراض تعميميػػة كالمػػدارس
أو ألغ ػ ػراض صػ ػػحية كالمستشػ ػػفيات ،والػ ػػى غيػ ػػر ذلػ ػػؾ مػػػف األبنيػ ػػة التػ ػػي يحتاجيػػػا اإلنسػ ػػاف فػ ػػي م تمػ ػػؼ
األغراض.4

وبالتػػالي تشػػمؿ حمايػػة مصػػنفات اليندسػػة المعماريػػة م تمػػؼ العقػػارات المبنيػػة س ػوا عمػػارات أو مصػػانت

مستشػػفيات ،مػػدارس ،وفػػؽ مػػا قررتػػو مجمػػس اسػػتئناؼ بػػاريس فػػي قػراره سػػنة 5 5131بشػػرط أف تعبػػر عػػف
ش صػػية مبتكرىػػا وبالتػػالي تحمػػى كافػػة اإلنشػػا ات المتعمقػػة باليندسػػة المعماريػػة س ػوا اإلنشػػا ات العامػػة
أو ال اصة والمنشآت الريامية وأطمؽ ال ب ار الحكومييف لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية عمػى ىػذا النػوع

 -1الم دة  40من القأاأ الوزاأي المشتأك المؤأخ فً  51م ي  5111المتضمن مٌفٌ ت تنفٌذ األشرا
واجأ ذلك  ،جأٌدة أسمٌة أق  40المؤأخة فً  46كمتوءأ .5111

فرً مٌردان الءنر

-2شيخ نسيمة ،المس ولية المدنية لمميندس المعمار ومقاوؿ البنا  ،رسالة دكتوراه حقوؽ ،جامعة وىراف. 2016 ،
 -3عبد الرزاؽ السنيور  ،المرجت السابؽ صفحة . 1213

 -4عادؿ عبد العزيز عبد الحميد سماره ،مس ولية المقػاوؿ والمينػدس عػف مػماف متانػة البنػا فػي القػانوف المػدني األردنػي "
دراسة مقارنة "  ،أطروحة الماجستير في القانوف ال ص  ،جامعة النجاح الوطنية  ،كمية الدراسات العميا ،2007ص .60
-5حازـ عبد الساـ المحالي ،حماية الحؽ المالي لمم لؼ في القانوف األردني ،دار وائؿ لمطباعة والنشر 1998ص 57.
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مف المصنفات تسمية مصنفات اليندسة المعماريػة 1وتتمثػؿ فػي كػؿ العمػارات أو البنػا ات المشػابية بشػرط
احتوا ىا عمى األصالة واإلبداع في شكمو باستقالية عف اتجاه العما ارت أو البنا ات المشابية .

وما يمكف ماحظتو أف المشرع الجزائر لـ ينص عمى حماية البنايات ولكننا نجد في أحكػاـ األمػر

رقػػـ 231-30اإلشػػارة إلػػى قيػػد لحػػؽ م لػػؼ المينػػدس المعمػػار  ،حيػػث تػػنص عمػػى أنػػو يعػػد عمػػا مشػػروعا
بػػدوف تػػر يص مػػف الم لػػؼ وال مكافػػأة لػػو استنسػػاخ أو إبػػاغ لمجميػػور لمصػػنؼ مػػف اليندسػػة المعماريػػة
والفنػوف الجميمػة أو مػف مصػػنفات مػف الفنػوف التطبيقيػة أو المصػػنؼ التصػوير إذا كػاف المصػنؼ متواجػػدا

عمى الدواـ في مكاف عمومي ،باستثنا أروقة الفف والمتاحؼ والمواقت الثقافية والطبيعية المصػنفة وبالتػالي
فمصػػنؼ اليندسػػة المعماريػػة المتواجػػد فػػي األمػػاكف العامػػة ىػػي عػػادة تعتبػػر بنايػػات ،فبمفيػػوـ الم الفػػة فػػاف

المشرع الجزائر يحمي البنايات.
ثانيا :الحدائق:

تشمؿ مصنفات اليندسػة المعماريػة العقاريػة الحػدائؽ وىػذا حسػب االجتيػاد القمػائي الفرنسػي الػذ

اعتبػػر أف الحػػدائؽ يمكػػف أف تتمتػػت بحمايػػة حقػػوؽ الم لػػؼ وىػػذا مػػا قػػرره مجمػػس االسػػتئناؼ" "limoges
بتػػاريخ  0جػػانفي  ،5166فػػي قمػػية الحديقػػة التػػي شػػيدىا المينػػدس المعمػػار الػػذ يػػدعى" Achille

 " Duchêneحيػػث اعتبػػر الحديقػػة مصػػنؼ يسػػتحؽ الحمايػػة لكػػوف ىػػذه األ ي ػرة تتمتػػت بػػديكورات مزينػػة
بالزىور والورود وتعطي نظرة اصة لمحي بأكممو وبالتالي تعبر عمى اإلبداع وتستحؽ الحماية عمى غرار

المصػػنفات الفنيػػة األ ػػر إذا تػػوفرت فييػػا األصػػالة الازمػػة  ،3وكػػؿ ىػػذه المصػػنفات السػػالؼ ذكرىػػا تنػػت
عنيا حقوؽ يجب حمايتيا بطرؽ معينة .

المطمب الثاني:حماية أعمال اليندسة المعمارية بقانون المؤلف:
إف إدراج أعم ػػاؿ اليندس ػػة المعماري ػػة م ػػمف الحماي ػػة المق ػػررة لق ػػانوف الم ل ػػؼ يجع ػػؿ م ػػف المين ػػدس
المعمار يتمتت بكػؿ الحقػوؽ الماديػة والمعنويػة التػي يتمتػت بيػا المػ لفيف اآل ػريف حيػث يمكػف لػو اسػتغاؿ
مصنفاتو والحصوؿ عمػى عائػد مػالي ونظػ ار ألف الحػؽ المػالي قابػؿ لمتصػرؼ فإنػو يجػوز لصػاحبو أف يػورد
عميو مجموعة مف التصرفات القانونية عما بالمادة  41مػف نفػس األمػر رقػـ  31-30المشػار إليػو أعػاه

والتػي نصػت فػي فقرتيػا األولػى عمػى انػو يحػؽ لمم لػؼ اسػتغاؿ مصػنفو بػا شػكؿ مػف أشػكاؿ االسػتغاؿ

والحصوؿ عمى عائػد مػالي منػو  ،وقػد عػرض عمػى القمػا الفرنسػي العديػد مػف الػدعاو المتصػمة بحمايػة
- 1-les experts de l’organisation internationale de la propriété intellectuelle considèrent que les ouvres
d’architectures contiennent tous édifices ou constructions similaires dans la mesures ou ils contiennent des
éléments d’originalité et de créativité, tels que leur forme leur dessin ou leurs ornements indépendamment de la
destination même des édifices ou la construction similaires, cité par André Bertrand , le droit d’auteur et les
droits voisins 2 édition 1999 P 792.

2

الم دة  13من االمأ أق  ،31-30الس ءق ذمأه- Michel HUET, op.cit , p 30.

3
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الحقوؽ عمى مصنفات اليندسة المعمارية ومف ىذه الق اررات نذكر قرار محكمة استئناؼ"  "Riomالفرنسية

الم رخ في  46ما  5161الذ اعتبرت فيو أف شرط حماية األعماؿ اليندسية يفترض وجود طابت فنػي
جد وأكيد بشكؿ ال تكوف تابعة لنمط أو لسمسمة معينة  1كما اعتبرت محكمة التمييػز الفرنسػية فػي قرارىػا

الم رخ في  31جويمية  4336أف اليندسة المعماريػة مومػوع الػدعو ليسػت محميػة بموجػب قػانوف حػؽ
الم لؼ ،بسبب تفاىة ال رائط والتصميمات اليندسية

2

تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أنػػو عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بمصػػنؼ اليندسػػة المعماريػػة الػػذ ال يعبػػر عػػف عمػػؿ

ش صػػي أو سػػقط فػػي الممػػؾ العػػاـ ال يمكػػف لنػػا أف نقػػوؿ أنػػو ىنػػاؾ حمايػػة وبالمقابػػؿ المصػػنؼ الػػذ يعتمػػد
عمى معمومات سابقة و يعمؿ بعض البصمات الش صية لمم لؼ ال يمكف أف نجرده مف الحماية ففي ىػذه

الحالة الميندس المعمار محمي بقانوف الم لؼ كفناف مبدع وليس كميندس مستعمؿ لوسائؿ تقنية و ىػذا
ما نجده في قمية النصب الػدائر بحػي العمػوـ الصػناعة « géode de la cité des sciences

»  3et de l’industrieالموجػػود ببػػاريس بفرنسػػا ىػػو نصػػب ذو طػػابت وظيفػػي ولكػػف ا تيػػار شػػكمو

ال ارجي واستعماؿ مواد عمى كؿ محيطػو يمعػب دور المػرة ويسػتجيب الحتياجػات جماليػة تحمػؿ ش صػية

م لفييا .4

وبالتالي في حالة االعتدا عمػى ىػذه الحقػوؽ فػاف المشػرع الج ازئػر مػن لممينػدس المعمػار حمايػة

قانونية تمكنو مف منت االعتدا عمػى أعمالػوألالفػرع األوؿ كمػا أنػو ىنػاؾ كيفيػات يمكػف لممينػدس المعمػار

حماية حقوقو بيا ألالفرع الثاني .

الفرع األول :طرق الحماية القانونية ألعمال اليندسة المعمارية:
في الواقت أف استعماؿ أعماؿ اليندسة المعمارية مف قبؿ زبائف المينػدس  ،يجػب أف يػتـ وفقػا لمغايػة

المومػػوعة ليػػذه األعمػػاؿ ،أ مػػف اجػػؿ إنشػػا بنػػا محػػدد األوصػػاؼ والتصػػاميـ و يمنػػت عمػػى الزبػػوف أف
يستعمؿ ىذه األعماؿ اليندسية مف رائط وتصاميـ وم ططات ..الخ ..عمى أنواعيا مف اجػؿ تشػييد بنػا

أ ر أو التعديؿ و اإلمافة عمى ال رائط طالما لـ يحز الش ص عمى موافقة الميندس المعمػار المسػبقة
عمى ىذا االستعماؿ كونو صػاحب حػؽ الم لػؼ عمييػا ،وتوقيػت و ػتـ مينػدس المعمػار

مسػجؿ فػي نقابػة

1

-cité par Christophe Caron, droit d’auteur et droit voisins , paris ,letec, 2006,p124
» - cité par pierre Yves Gautier , propriété littéraire et artistique ,paris , presse universitaire de France,coll
classiques , 2010 p121 .
3
-La Géode est un bâtiment de type dôme géodésique, proche d'une sphère, situé dans le parc de la Villette, dans
le 19e arrondissement de Paris.
لمسيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:
2

-https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Géode, consulté le 12/02/2020

2001 p122.

-André LUCAS , traité de la propriété littéraire et artistique , Litec
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الميندسيف مروريا مف اجؿ مراعاة الشروط القانونية لمن ت ار يص البنػا لكنػو لػيس شػرطا لمحمايػة عمػؿ

الميندس المعمار بحؽ الم لؼ

1

وتجدر اإلشارة إلى أف توافر الطابت االبتكار في المصنؼ ال يعني أف يكوف المصنؼ جديد وانما

يكفػػي أف يمػػفى الم لػػؼ ش صػػيتو عمػػى فك ػرة م ػا ولػػو كانػػت قديمػػة واف تتميػػز بطابعػػو حتػػى يكػػوف ىنػػاؾ
ابتكار يحميو القانوف  2أف مسالة توافر عنصر االبتكار مف عدمو في المصػنؼ مػف المسػائؿ المومػوعية

التػػي ت مػػت لتقػػدير محكمػػة المومػػوع وء لتر لً فػػي حالػػة االعتػػدا عمػػى حقوقػػو يمكػػف المطالبػػة بػػاإلج ار ات

التحفظية و رفت دعو قمائية

أوال – اإلجراءات التحفظية :
فػػي حالػػة وقػػوع اعتػػدا عمػػى مصػػنؼ اليندسػػة المعماريػػة أو التنب ػ بوقػػوع اعتػػدا يمكػػف لممينػػدس

المعمار أف يبػادر بػإج ار ات تحفظيػة لمحفػاظ عمػى حقوقػو و يػتـ المطالبػة بيػذه اإلجػ ار ات إمػا مػف طػرؼ
المينػػدس المعمػػار أو مػػف طػػرؼ أش ػ اص م ىمػػة أ مػػباط الشػػرطة القمػػائية أو األع ػواف المحمفػػوف
الت ػػابعوف لم ػػديواف ال ػػوطني لحق ػػوؽ الم ل ػػؼ والحق ػػوؽ المج ػػاورة ،حي ػػث يمك ػػف لي ػػـ معاين ػػة المس ػػاس بحق ػػوؽ

الم لؼ والقياـ بصفة تحفظية بالحجز عمى النسخ المقمدة وي تمؼ الحجز التحفظي با تاؼ موموعو.

إجرءات المدنية واإلدارية :
-1الحجز التحفظي ضمن قانون ا

عرؼ المشرع الجزائر الحجز التحفظي ممف قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية عمى أنو ىو ومت

أمواؿ المديف المنقولة المادية والعقارية تحت يد القما ومنعو مف التصرؼ فييا ويقت الحجػز عمػى مسػ ولية

الدائف 3ونص عمى الحجز التحفظي عمػى الحقػوؽ الصػناعية والتجاريػة  ، 4حيػث يػنص عمػى أنػو يجػوز لكػؿ
م ػػف ل ػػو ابتك ػػار أو إنت ػػاج مس ػػجؿ ومحم ػػي قانون ػػا ،أف يحج ػػز تحفظي ػػا عم ػػى عين ػػة م ػػف الس ػػمت أو نم ػػاذج م ػػف

المص ػػنوعات المقم ػػدة ،ويح ػػرر المحم ػػر القم ػػائي محم ػػر الحج ػػز يب ػػيف في ػػو المنت ػػوج أو العين ػػة أو النم ػػوذج
المحجػػوز  ،ويمػػعو فػػي حػػرز م تػػوـ ومشػػمت  ،وايداعػػو مػػت نس ػ ة مػػف المحمػػر بأمانػػة مػػبط المحكمػػة

الم تصة إقميميا ،ىذه األحكاـ ال اصة بالممكية الصناعية يمكف أف تطبؽ عمى اإلبداعات التي تد ؿ ممف
شروط نظػاـ الرسػوـ والنمػاذج الصػناعية التػي سػبؽ ذكرىػا وبالمقابػؿ ال نجػد أحكػاـ تتعمػؽ بػالحجز فػي مجػاؿ
الممكية األدبية والفنية ممف قانوف رقـ  09-08المتممف قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية السالؼ الذكر.

1

André LUCAS, ibid p7.

-2عبد الرزاؽ احمد السنيور  ،الوسيط في شرح القانوف المدني  ،الجز الثامف  ،حػؽ الممكيػة  ،منشػأة المعػارؼ  ،مصػر ،
 ، 2004ص .251

-3المادة  646مف قانوف رقـ  09-08الم رخ في  18صفر عػاـ  1429الموافػؽ  25فب اريػر سػنة  2008المتمػمف قػانوف
إج ار ات مدنية وادارية ،جريدة رسمية رقـ  21الم ر ة في  23افريؿ سنة .2008
-4المادة 650و 651مف القانوف رقـ  ،09-08السالؼ الذكر.
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 -2معنى الحجز التحفظي ضمن قانون المؤلف:
ما يمكف ماحظتو انو ي تمؼ معنػى اإلجػ ار ات التحفظيػة المػذكورة مػمف قػانوف اإلجػ ار ات المدنيػة

واإلداريػػة عػػف اإلج ػ ار ات التحفظيػػة المنظمػػة بقػػانوف الم لػػؼ ،حيػػث يعتبػػر إج ػ ار أولػػي وقػػائي قبػػؿ د ارسػػة

المومػػوع ،1 ،وىػػذه التػػدابير التحفظيػػة المتمثمػػة فػػي حجػػز الػػدعائـ المقمػػدة واإليػرادات المتولػػدة مػػف االسػػتغاؿ
غير المشروع لممصنؼ وحجز كؿ عتاد إست دـ أساسا لصنت الدعائـ المقمدة.

-3معنى الحجز التحفظي في مجال أعمال اليندسة المعمارية :

بالعودة لمصنؼ اليندسة المعمارية و اصة المباني ناحظ أنػو مػف الناحيػة الواقعيػة ىنػاؾ صػعوبة

الحجز عمييا في حالة االعتدا عمييا ،ألننا إذا قمنا بالحجز عمى ىذه المصنفات يمكف لنا أف نعتد عمى

حقوؽ األش اص األ ر الذيف لدييـ عاقة مباشرة بيذه المصنفات  ،فتوقيت الحجز عمى ىذه المباني فيػو
إجحػاؼ شػػديد بالم ػػالؼ نظػ ار لمقيمػة الماليػػة ليػػذه المصػػنفات والتكػػاليؼ الباىظػة التػػي يصػرفيا فػػي بنا ىػػا،
كما تعتبر ثروة وطنية تساىـ في التقدـ العمراني ،فما عمى انو يتعارض مت مقتميات المصمحة العامة

وج ػ از أشػػد بكثيػػر مػػف االعتػػدا عمػػى تصػػاميـ ونمػػاذج ورسػػومات وينػػدرج ذلػػؾ تحػػت أحكػػاـ التعسػػؼ فػػي
استعماؿ الحؽ فيتعيف االكتفا بتعويض المينػدس المعمػار الم لػؼ دوف التنفيػذ العينػي 2ونجػد ىػذه الحالػة
اصػػة فػػي االعتػػدا ات التػػي تقػػت عمػػى المصػػنفات العقاريػػة  ،أمػػا إذا كػػاف االعتػػدا منصػػبا عمػػى التصػػاميـ

بصػػفة مسػػتقمة وتػػـ عػػف طريػػؽ النشػػر أو االستنسػػاخ الغيػػر مشػػروع فػػإف مثػػؿ ىػػذا االعتػػدا ي مػػت ألحكػػاـ

الحجز التحفظي عمى غرار المصنفات األ ر .

-4موقف المشرع الجزائري فيما يخص الحجز التحفظي في مجال أعمال اليندسة المعمارية:
تجػػدر اإلشػػارة إلػػى انػػو ىنػػاؾ عػػدة تشػريعات تػػنص عمػػى ىػػذا االسػػتثنا بصػػفة صػريحة عمػػى عكػػس
المشرع الجزائر الذ لـ يشػير إلػى ذلػؾ وفػي غيػاب االجتيػاد القمػائي الج ازئػر فػي الميػداف ال نعمػـ مػا

موقػػؼ المشػػرع الج ازئػػر فػػي ىػػذا األم ػر،مف بػػيف التشػريعات التػػي نصػػت عمػػى ىػػذا االسػػتثنا يمكػػف ذكػػر

التشريت األردني وتشريت اإلمارات العربيػة المتحػدة3حيػث تشػير ىػذه التشػريعات إلػى انػو ال يجػوز فػي أيػة
حالػػة أف تكػػوف المبػػاني محػػؿ حجػػز ،كمػػا ال يجػػوز الحكػػـ بإتافيػػا أو تغييػػر معالميػػا أو مصػػادرتيا بقصػػد

المحافظ ػػة عم ػػى حق ػػوؽ الم ل ػػؼ المعم ػػار ال ػػذ اس ػػتعممت تص ػػاميمو لبن ػػا ورسػ ػوماتو في ػػو بص ػػورة غي ػػر
مش ػػروعة ،عم ػػى أف ال ي ػػؿ ذلػ ػؾ بحقوق ػػو ب ػػالتعويض الع ػػادؿ ع ػػف ذل ػػؾ وناح ػػظ م ػػمف ق ػػانوف الم ل ػػؼ
 -1المادة  649مف القانوف رقـ  ،09-08السالؼ الذكر.
-2كمػػاؿ سػػعد مصػػطفى ،حقػػوؽ الم لػػؼ وسػػمطة الصػػحافة ،دار الكتػػب القانونيػػة ،دار شػػتات لمنشػػر والبرمجيػػات ،األردف
،2012ص .236

-3المادة  41مف قانوف حماية حؽ الم لؼ األردني لسنة  5114المعدؿ بموجب قانوف سنة .4331
والمادة 41مف قانوف اإلمارات العربية المتحدة رقـ  32لسنة  2006يتعمؽ بقانوف الم لؼ وحقوؽ المجاورة.
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األردنػػي الػػنص عمػػى عػػدـ إمكانيػػة الحجػػز و عػػدـ إمكانيػػة المصػػادرة واإلتػػاؼ ولكػػف بالمقابػػؿ يػػنص عمػػى

إمكانية التعويض عف المرر ال امت لمقانوف المدني.

مم ر نجررد كٌض ر حررذا الام ر ضررمن التشررأٌا الفٌرردأالً حيػػث نػػص عمػػى انػػو يمكػػف لمقامػػي األمػػر

بػػإتاؼ األشػػيا المنج ػزة بػػدوف ر صػػة ولكػػف باسػػتثنا مصػػنفات اليندسػػة المعماريػػة المنج ػزة

1

كمػػا تػػنص

المادة  14مف ىذا القانوف عمى انو ال يمكف الحجز عمى المصنفات اليندسة المعمارية المنجزة

.2

ثانيا:رفع دعوى قضائية:

يمكف لمميندس المعمار فػي حالػة االعتػدا عمػى حقوقػو أف يرفػت دعػو عمػى أسػاس وقػوع جريمػة

التقميد وىذه الػدعو تكػوف بنػا عمػى شػكو  ،أو شػكو مصػحوبة بادعػا مػدني ويمكػف لػذو الحقػوؽ بعػد
وفاة الميندس المعمار رفت ىذه الدعو أيما ،و في حالة رفت الدعو مف طرؼ الميندس معمار عمى
زميمػػو يجػػب عميػػو إيػػداع شػػكو عمػػى مسػػتو االتحػػاد الػػوطني لمميندسػػيف المعمػػارييف وىػػذا األ يػػر يحػػاوؿ

إج ار الصم بينيما فيو مكمؼ بإعداد محمر الصم أو عدـ الصم .3

يعتبػر التقميػػد مػػف أىػـ الجػرائـ التػػي نػص عمييػػا المشػرع الج ازئػر  ،نظػ ار ل طورتيػػا وذلػؾ فػػي المػواد

 515و 514مف األمر رقـ  31-30و مف أىـ األعماؿ التي يمكف أف تمثؿ تقميدا في مجاؿ المصػنفات
اليندسػػة المعماريػػة والتػػي ت ػ د إلػػى المسػػاس بحقػػوؽ المينػػدس المعمػػار  ،الكشػػؼ أو االستنسػػاخ الغيػػر

مشروع ليذه المصنفات أو المسػاس بسػامتيا بتعػديميا دوف ر صػة مػف م لفيػا ،اسػتيراد و تصػدير أو بيػت
ىػػذه المصػػنفات فػػي شػػكؿ نسػػخ مقمػػدة ،كمػػا يمكػػف لممينػػدس المعمػػار رفػػت دعػػو أمػػاـ القمػػا المػػدني
لممطالبة بالتعويض عف األمرار التي أصابتو مف ج ار االعتدا عمى حقوقو وىذه الحماية يمكف المطالبة

بيا عف طريؽ ىيئات م تصة في حماية حقوؽ الم لؼ.

الفرع الثاني :ىيئات حماية حقوق مؤلف الميندس المعماري:
يمكػػف لممين ػػدس المعمػػار أف يطال ػػب بحمايػػة حقوق ػػو عػػف طري ػػؽ الػػديواف ال ػػوطني لحقػػوؽ الم ل ػػؼ

والحقوؽ المجاورة ألالفرع األوؿ أو باالنمماـ إلى جمعيات الدفاع عف حقوؽ الم لؼألالفرع الثاني .

1

-Article 63- de la loi fédérale du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551 ; FF 2006 1). :

Confiscation d'exemplaires. Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction
des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement
à leur fabrication. -Sont excepté les œuvres d'architecture déjà réalisées.
2

- Article 72 de Loi Fédéral du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 stipule: ; Une fois réalisées، les
œuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l'art. 69 du code pénal.

 - 3المادة  33مف قانوف االلتزامات المينية لمميندسيف المعمارييف الجزائرييف
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أوال  -الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

تع ػػود نش ػػأة ال ػػديواف ال ػػوطني لحق ػػوؽ الم ل ػػؼ لس ػػنة 1 5110وى ػػو م سس ػػة وطني ػػة عمومي ػػة لحماي ػػة

الم لؼ ،ليا طابت صناعي وتجار تتمتت بالش صية المعنوية واالستقاؿ المالي ،تكمف أىمية االنمماـ
ليذا الديواف في إمكانية السير عمى حماية المصال المعنوية والمادية وبالتالي يمكنو رفت جميػت الػدعاو

القمػػائية ،باسػػـ كػػؿ عمػػو ،مػػد كػػؿ مػػف يسػػتغؿ أعمالػػو و يتػػابت أمػػاـ القمػػا جميػػت القمػػايا التػػي تيػػـ

مجمػػوع المنظمػػيف ،وبالتػػالي يمكػػف أف ينمػػـ أ مينػػدس معمػػار

إلػػى الػػديواف ،ويجػػب عمػػى طالػػب

االنم ػػماـ أف يع ػػرؼ باس ػػمو أو أس ػػمائو المس ػػتعارة وأف يق ػػدـ ش ػػيادة تثب ػػت أف اس ػػمو أو أس ػػما ه المس ػػتعارة

مطابقة تماما لش صو.2

فالمينػػدس المعمػػار غيػػر ممػػزـ بتسػػجيؿ إبداعاتػػو لػػد ىػػذا المركػػز ألف التسػػجيؿ ال يعتبػػر شػػرط لمحمايػػة
ولكف مف المستحسف أف يفعػؿ ذلػؾ لتسػييؿ إجػ ار ات الحمايػة  ،ويعتبػر اإليػداع قرينػة عمػى الممكيػة وىػذا

ما أ ذت بو بعض القػوانيف العربيػة 3و تتمثػؿ ميػاـ الػديواف الػوطني لحقػوؽ الم لػؼ والحقػوؽ المجػاورة4فػي
حمايػػة حقػػوؽ المػ لفيف وأصػػحاب الحقػػوؽ المجػػاورة األجانػػب المرتبطػػة بالمصػػنفات واالدعػػا ات المسػػتعممة
عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية السيما مف اؿ إبراـ اتفاقات التمثيػؿ المتبػادؿ مػت

الشركا األجانب المماثميف ،ويتـ انمػماـ المػ لفيف وأصػحاب الحقػوؽ المجػاورة إلػى الػديواف بغػرض الػدفاع
عف حقوقيـ المعنوية والمادية

1

ثانيا :جمعيات حماية حقوق الممكية الفكرية:
يمك ػػف لممين ػػدس المعم ػػار ال ػػذ يري ػػد حماي ػػة حقوق ػػو ع ػػف طري ػػؽ جمعي ػػة أف ي ػػنظـ إل ػػى جمعي ػػة

م تصة بالدفاع عف حقوؽ الم لؼ ومف بيف الجمعيات الم تصة بحماية حقوؽ الم لؼ المشيورة عالميا

نجػ ػ ػػد الجمعيػ ػ ػػة األدبيػ ػ ػػة والفنيػ ػ ػػة الدوليػ ػ ػػة  5تعػ ػ ػػود نشػ ػ ػػأتيا إلػ ػ ػػى سػ ػ ػػنة  5111برئاسػ ػ ػػة الكاتػ ػ ػػب الفرنسػ ػ ػػي
المعروؼ" ،"Victor Hugoوبعدىا المحامي" "Marcel Boutetالذ كاف لديو دور فعاؿ في تحمير
القػػانوف الفرنسػػي لمممكيػػة الفكريػػة لسػػنة  5111ولػػدييا عػػدة مواقػػت عمػػى مسػػتو دوؿ أوربػػا مثػػؿ لنػػدف رومػػا
وبروكسؿ  ،ولعبت ىذه الجمعية دور ميـ في االعتراؼ بامتيازات الحقوؽ المعنوية لمم لؼ.
-1وذل ػػؾ ب ػػاألمر رق ػػـ  14-73المػ ػ رخ ف ػػي 03أفري ػػؿ 1973يتعم ػػؽ بح ػػؽ الم ل ػػؼ ،الجري ػػدة الرس ػػمية رق ػػـ  29الم ر ػػة ف ػػي
.1973/04/10
-2المادة 3مف دفتر شروط تبعات ال دمة العمومية لمديواف الوطني لحقوؽ الم لؼ والحقوؽ المجاورة.

-3المادة  34مف مرسوـ سمطاني رقـ  37-2000المتعمؽ بقانوف حقوؽ الم لػؼ والحقػوؽ المجػاورة ،المػ رخ فػي  21مػايو

سنة. 2000

-4المػػادة 05مػػف المرسػػوـ التنفيػػذ رقػػـ  356-05الم ػ رخ فػػي  21سػػبتمبر سػػنة  2005يتمػػمف القػػانوف األساسػػي لمػػديواف
الوطني لحقوؽ الم لؼ والحقوؽ المجاورة جريدة رسمية رقـ  65الم ر ة في  21سبتمبر سنة .2005
5-Pierre RECHT, le droit d’auteur, une nouvelle forme de propriété éditions, jducrulot 1969p59.
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يمكف ليذه الجمعيات من االستشارات القانونية ،بحيث يمكف لمم لؼ أف يتحصؿ عمى أية استشارة قانونية
في أ موموع ييمو وذلؾ باالعتماد عمى جياز قػانوني م ػتص ومحػاميف مػ ىميف ،تتكفػؿ بجميػت قمػايا

الن ازع ػػات ال اص ػػة ب ػػالمن رطيف إليي ػػا وذل ػػؾ بع ػػد د ارس ػػة المم ػػؼ ال ػػذ يقدم ػػو المين ػػدس المعم ػػار لمجي ػػاز

الم ػػتص وتتكف ػػؿ بك ػػؿ اإلجػ ػ ار ات المائم ػػة ومص ػػروفات التقام ػػي ،أم ػػا العق ػػد ال ػػذ يب ػػرـ ب ػػيف الم ل ػػؼ
والجمعية يمتد لمدة معينة يمكف تجديدىا ،وفي ىذا الصدد ىناؾ عدة جمعيات م تصة في فف معيف ومف

بينيا الجمعيات الفنية المعروفة دوليػا جمعيػة "  " Armelle ou l’association sacrée1ىػي
جمعية فنية لمرسـ تحمؿ اسـ الفنانة التي أنشأتيا وىي بريطانية الجنسية حيث قامػت بجمػت جميػت الفنػانيف

الم تصػػيف فػػي نفػػس الفػػف ووجػػدت الكثيػػر مػػنيـ ىػػذه الجمعيػػة مكنػػتيـ مػػف جمػػت جميػػت اإلمكانيػػات الماليػػة
واألفكار ونشأة عدة مشاريت.

وتعتبػػر ىػػذه الجمعيػػات طريقػػة دفػػاع مجديػػة ليػػا عػػدة ايجابيػػات وتػػنص عمييػػا بعػػض التش ػريعات العربيػػة
المتعمقة بقانوف الم لؼ ممف قانوف حؽ الم لؼ .2

الخاتمة :

ومػػا يمكػػف است اصػػو أف ألعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة ت مػػت لنظػػاـ قػػانوني مػػزدوج فيػػي مػػف جيػػة تعتب ػر
أعمػاؿ تقنيػػة منظمػػة بموجػػب التشػريعات والتنظيمػػات المتعمقػة بالمينػػة وفنيػػة ت مػػت لقػػانوف الم لػػؼ بشػػرط
تمتعيا باألصػالة ولكػف يبقػى حػؽ الم لػؼ صػعب التطبيػؽ فػي ىػذا المجػاؿ التقنػي ،حيػث مفيػوـ المصػنؼ
بحد ذاتػو ي تمػؼ فػي ىػذا المجػاؿ عػف المجػاالت الفنيػة األ ػر وبالتػالي فالسػمطة التقديريػة لمقامػي تمعػب

دور فعػػاؿ فػػي تحديػػد األعمػػاؿ المحميػػة والغيػػر محميػػة وفػػي كمتػػا الحػػالتيف ت مػػت ىػػذه األعمػػاؿ لشػػروط

قانونيػػة يجػػب احتراميػػا ويػػتـ تصػػنيؼ ىػػذه األعمػػاؿ حسػػب ىػػذه الشػػروط ،وتترتػػب عمػػى ذلػػؾ أثػػار قانونيػػة
توصمنا إلييا بعد دراستنا ليذا الموموع:
ت مػت أعمػاؿ اليندسػة المعماريػة الصػادرة مػف مينػدس معمػار لنظػاـ مينػة اليندسػة المعماريػة وذلػػؾ
بتوفر الشروط المحددة لذلؾ،

ال ت مػػت أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة الناتجػػة مػػف غيػػر المينػػدس المعمػػار أو مينػػدس معمػػار غيػػر

معتمػػد لنظػػاـ المينػػة و إنمػػا ت مػػت لمتش ػريعات والتنظيمػػات السػػارية المفعػػوؿ التػػي تحكػػـ االلت ازمػػات
التعاقدية،

تحمػػى أعمػػاؿ اليندسػػة المعماريػػة مػػمف نظػػاـ قػػانوني مينػػي لمميندسػػيف المعمػػارييف سػوا كانػػت تقنيػػة

أو فنية بشرط التسجيؿ في الجدوؿ الوطني لمميندسيف المعمارييف،

1-Véronique CHAMBAUD, Guide juridique et fiscal de l’artiste et de l’entreprise artistique, DUNOD paris
2002, op cit p 215

2ا -المادة  35مف مرسوـ سمطاني لعماف رقـ  2008-65المتعمؽ بقانوف حقوؽ الم لؼ والحقوؽ المجاورة.
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تحمى أعماؿ اليندسة المعمارية الفنية ممف نظاـ القانوني لحؽ الم لؼ بشرط توفر األصالة وبالتالي
تستثنى مف ىذه الحماية أعماؿ اليندسة المعمارية التقنية،

ال تشترط صفة الميندس المعمار لحماية أعماؿ اليندسة المعمارية ممف قانوف الم لؼ عمى عكػس

نظاـ القانوني الميني ،حيث يمكف أل ش ص ىاو ال يتمتت بصفة ميندس معمار أو يتمتت بصفة
أ ػػر كمين ػػدس أو رس ػػاـ أو م ػػتص ف ػػي المن ػػاظر الطبيعي ػػة ......الخ،م ػػف انج ػػاز مص ػػنفات ىندس ػػة

معمارية رائعة ذات أصالة ففي ىذه الحالة يمكف لو االستعانة بم تصيف في عالـ البنا مػف ميندسػيف
معمارييف وميندسيف وتقنييف ،لتجسيد المصنؼ عمى أرض الواقت أ البنا وذلؾ ألجؿ احتراـ قواعػد

البنا والشروط التقنيػة ألنػو مػف الم كػد أف د ارسػة اليندسػة المعماريػة تسػتمزـ معػارؼ اصػة ال يممكيػا

الياو المثقؼ .

ال يمكف لمش ص الغير متمتت بصػفة المينػدس المعمػار المعتمػد المطالبػة بحمايػة حقوقػو عػف طريػؽ

النقابة الوطنية لمميندسيف المعمارييف ،ألنو ال يحمؿ صفة الميندس المعمار المعتمد وبالمقابؿ يمكنو
المطالبػػة بحقػػوؽ عػػف طريػػؽ الػػديواف الػػوطني لحقػػوؽ الم لػػؼ والحقػػوؽ المجػاورة دوف التسػػجيؿ ،بػػالرغـ
مف اعتبار ىذه ال طوة وسيمة مجدية لإلثبات.

ليس كؿ ميندس معمار م لؼ ،و ليس كؿ م لؼ ميندس معمار ،
التكام ػػؿ ب ػػيف نظ ػػاـ قػ ػػانوف الم ل ػػؼ ونظ ػػاـ المين ػػي ألعمػ ػػاؿ اليندس ػػة المعماري ػػة باعتبارىم ػػا نظػػػاميف
متكامميف ومتدا ميف وال يمكف فصميما عف بعميما البعض،

أعماؿ اليندسة المعمارية التي ت مت لمحقوؽ المينية ليست نفسيا التي ت مت لنظاـ قانوف الم لؼ.
ت تمؼ تسػمية أعمػاؿ اليندسػة المعماريػة المحميػة مػمف نظػاـ قػانوف الم لػؼ التػي تػدعى بالمصػنفات
عف نظيرتيا التي تندرج ممف النظاـ القانوني الميني التي تدعى أعماؿ.

فحقوؽ الم لؼ المالية التي يتمتػت بيػا المينػدس المعمػار محميػة لمػدة مسػيف سػنة بعػد وفاتػو  ،فيػو

يمكف بالتالي استغاؿ مصنفاتو والحصوؿ عمى أرباح كؿ ىػذه المػدة عمػى ػاؼ العقػود العاديػة التػي

يبرميػػا فػػي مجالػػو المينػػي والتػػي ال يػػولي اىتمػػاـ إسػػتغاليا بعػػد نيايػػة أشػػغالو واالكتفػػا بالتعويمػػات
المالية التي يتحصؿ عمييا.
وبالتالي نتوصؿ لمتوصيات التالية :
ومت تشريت اص بحمايػة أعمػاؿ اليندسػة المعماريػة والتفصػيؿ بالتػدقيؽ فػي ذلػؾ مػف كػؿ النػواحي الفقانوف الم لؼ يبقى غامض في بعض الجوانب المتعمقة بحماية ىذه المصنفات و اصة فػي مجػاؿ الحجػز

كما سبؽ الذكر؛
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 توعية الميندس المعمار بحقوقو كم لؼ ،لغياب ثقافة حقػوؽ الم لػؼ فػي وسػط الميندسػيف المعمػارييفبإمافة مواد ت ص الممكية الفكرية تدرس ممف إعداد شيادات اليندسة المعمارية ،واعػداد دورات تكوينيػة

لتوعية الميندس المعمار بحقوقو كم لؼ.

 المشاركة في الممتقيات الدولية لتبادؿ التجارب في مجاؿ اليندسة المعمارية، -المبػادرة بتحفيػزات لمميندسػيف المعمػارييف لممارسػة ميػاميـ عمػى أحسػف وجػو ،واعػداد أعمػاؿ ذات جػودة

عمى غػرار الػدوؿ األجنبيػة وذلػؾ بالتشػجيت إلنشػا جمعيػات ذات طػابت مينػي أو فنػي لحمايػة حقوقػو التػي

تكاد تنعدـ في الجزائر في الوقت الحالي.
قائـــمة المصادر والمــراجع:

أوال قائمة المصادر:النصوص القانونية :-1النصوص القانونية الجزائرية :

المرس ػػوـ التشػ ػريعي رق ػػـ  07-94المػ ػ رخ ف ػػي  18م ػػايو س ػػنة  ،1994يتعم ػػؽ بش ػػروط اإلنت ػػاج المعم ػػار وممارس ػػة مين ػػةالميندس المعمار جريدة رسمية رقـ  32الم ر ة في  25مايو .1994
األمأ أق  86-70المؤأخ فً  15سءتمءأ و المتضمن ق نون الجنسٌة الجزائرأي ،الجأٌردة الأسرمٌة أقر  105المؤأخرةفً  18دٌسمٌأ . 1970
األم ػ ػػر رق ػ ػػـ  14-73المػ ػ ػ رخ ف ػ ػػي 03أفري ػ ػػؿ  1973يتعم ػ ػػؽ بح ػ ػػؽ الت ػ ػػأليؼ ،الجري ػ ػػدة الرس ػ ػػمية رق ػ ػػـ  29الم ر ػ ػػة ف ػ ػػي.1973/04/10

-األمػػر رقػػـ  10-97الم ػ رخ فػػي  6م ػػارس  1997والمتعمػػؽ بحػػؽ الم لػػؼ والحق ػػوؽ المجػػاورة ،الجريػػدة الرسػػمية رقػػـ 13

الم ر ة في  18مارس .1997
األمػر رقػـ  05-03المػ رخ فػي  19جمػاد األولػى عػاـ  1424الموافػؽ ؿ  19يوليػو سػنة  2003يتعمػؽ بحقػوؽ الم لػؼوالاقوق المج وأة ،الجأٌدة الأسمٌة أق  44المؤأخة فً  23جوٌلٌة .2003

-قػػانوف رقػػـ  09-08المػ رخ فػػي  18صػػفر عػػاـ  1429الموافػػؽ  25فب اريػػر سػػنة  2008المتمػػمف قػػانوف إجػ ار ات مدنيػػة

وادارية ،جريدة رسمية رقـ  21الم ر ة في  23افريؿ سنة .2008
القانوف رقـ  04-11الم رخ في  17فبراير  2011يحدد القواعد التي تػنظـ نشػاط الترقيػة العقاريػة ،جريػدة رسػمية رقػـ 14الم ر ة في  06مارس .2011
القػػانوف رقػػـ  06-12المػ ػ رخ فػػي  18صػػفر ع ػػاـ  1433الموافػػؽ  12ينػػاير س ػػنة  2012المتعمػػؽ بالجمعيػػات ،الجري ػػدةالرسمية رقـ  2الم ر ة في  15جانفي .2012

 المرسػوـ التنفيػذ رقػـ  153-98المػ رخ فػي  13مايػة  1988يحػدد شػكؿ وممػموف ومػدة التػدريب الم ىػؿ لمتسػجيؿ فػيالجدوؿ الوطني لمميندسيف المعمارية وكيفيات إجرائو  ،جريدة رسمية رقـ  31الم رخ في  17ما 1998
 المرسػوـ التنفيػذ رقػػـ  356-05المػ رخ فػػي  21سػبتمبر سػػنة  2005يتمػمف القػػانوف األساسػي لمػػديواف الػوطني لحقػػوؽالم لؼ والحقوؽ المجاورة جريدة رسمية رقـ  65الم ر ة في  21سبتمبر سنة .2005
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 -المرسػوـ التنفيػذ رقػـ 241 -09

مػ رخ فػي 29رجػب عػاـ  1430الموافػؽ 22

يوليػو سػنة  2009يتمػمف القػانوف

األساسػػي ال ػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف ل سػػاؾ التقنيػػة ال اصػػة بػػاإلدارة المكمفػػة بالسػػكف والعم ػراف ،جريػػدة رسػػمية رقػػـ 43
الم ر ة  29رجب  1430الموافؽ  22يوليو سنة .2009
المرسػػوـ التنفيػػذ رقػػـ  334-11الم ػ رخ فػػي  22ش ػواؿ عػػاـ  1432الموافػػؽ  20سػػبتمبر سػػنة  2011يتمػػمف القػػانوفاألساسي ال اص بموظفي إدارة الجماعات اإلقميمية ،جريدة رسمية رقـ  53الم ر ة في  28سبتمبر .2011

القرار الوزار المشترؾ الم رخ في  15ما  1988المتممف كيفيات تنفيػذ األشػغاؿ فػي ميػداف البنػا واجػر ذلػؾ  ،جريػدةرسمية رقـ  ، 43جأٌدة أسمٌة أق  40المؤأخة فً  46كمتوءأ .5111
 القرار الم رخ في  24سبتمبر  ،1974المتممف تحديد شروط انمماـ الم لفيف ،لديواف الوطني لحؽ الم لؼ ،جريدة رقػـ 85الم ر ة في .1974/10/22

 نظاـ االلتزامات المينية لمميندسيف المعمارييف الجزائرييف،المصادؽ عمييا بتاريخ  80و 81ديسمبر .9782 -دفتر شروط تبعات ال دمة العمومية لمديواف الوطني لحقوؽ الم لؼ والحقوؽ المجاورة.

 -2النصوص القانونية لمدول العربية:
قانوف حماية حؽ الم لؼ األردني لسنة  5114المعدؿ بموجب قانوف سنة .4331 قانوف اإلمارات العربية المتحدة رقـ  32لسنة  2006يتعمؽ بقانوف الم لؼ وحقوؽ المجاورة. -مرسػػوـ سػػمطاني لعمػػاف رقػػـ  37-2000المتعمػػؽ بقػػانوف حقػػوؽ الم لػػؼ والحقػػوؽ المجػػاورة الم ػ رخ فػػي  21مػػايو سػػنة

.2000

 -ميثاؽ داب وأ اقيات ممارسة مينة اليندسة المصرية،الم رخ في سنة  5سبتمبر .2011-نظاـ أ اقيات مينة لمميندسيف المعمارييف المبنانييف رقـ  636الصادر في  23في تاريخ .1997/4/ -3النصوص القانونية بالمغة الفرنسية :
- Loi Fédéral du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO -de la loi fédérale d
)2008 2551 ; FF 2006
ثانيا –قائمة المراجع :
أ-الكتب :

 -1الكتب بالمغة العربية :

 أحمػػد بش ػػارة ،مس ػ ولية المين ػػدس والمقػػاوؿ عػػف تي ػػدـ المنش ػػآت والمب ػػاني طبقػػا لمتشػ ػريت الج ازئ ػػر  ،كميػػة الحقػػوؽ والعم ػػوـالسياسية ،جامعة حسيبة بف بوعمي .2012

األحمػػد وسػػيـ حسػػاـ الػػديف ،المسػ وليات المينيػػة فػػي مػػو أحكػػاـ الش ػريعة اإلسػػامية واألنظمػػة السػػعودية الريػػاض ،مكتبػػةالقانوف واالقتصاد .2016
 حازـ عبد الساـ المحالي ،حماية الحؽ المالي لمم لؼ في القانوف األردني ،دار وائؿ لمطباعة والنشر.1998شحاتو غريب شمقامي ،الممكية الفكرية في القوانيف العربية ألدراسة لحقوؽ الم لؼ والحقوؽ المجاورة ول صوصيةحماية برام الحاسب اآللي  ،دار الجامعة الجديدة،مصر،2008،

-عبد التواب معوض ،الوسيط في شرح تشريعات البنا  ،دار المعارؼ اإلسكندرية،مصر.1960،
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 عبد الرزاؽ احمػد السػنيور  ،الوسػيط فػي شػرح القػانوف المػدني  ،العقػود الػواردة عمػى العمػؿ  ،المقاولػة  ،الوكالػة والوديعػةوالعارية والحراسة  ،دار إحيا التراث العربي ج  ، 7مصر 2015 ،
 -عبد الرزاؽ احمد السنيور  ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجز الثامف ،حؽ الممكية ،منشأة المعارؼ ،مصر2004 ،

،

 كمػػاؿ سػػعد مصػػطفى ،حقػػوؽ الم لػػؼ وسػػمطة الصػػحافة ،دار الكتػػب القانونيػػة ،دار شػػتات لمنشػػر والبرمجيػػات ،األردف،2012
 محمد حسنيف منصور ،المس ولية المعمارية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية. 2003 ، نعيـ مغبب ،عقود البنا واألشغاؿ ال اصة والعامة ،الطبعة الثالثة ،لبناف.2001 ، نػواؼ كنعنػاف ،حػؽ الم لػؼ النمػاذج المعاصػرة لحػؽ الم لػػؼ ووسػائؿ حمايتػو ،دار الثقافػة لمنشػر والتوزيػت ،عمػاف سػػنة. 2004
-2الكتب بالمغة الفرنسية :

-André Bertrand le droit d’auteur et les droits voisins 2 édition, Dalloz 1999,
- André LUCAS , traité de la propriété littéraire et artistique , Litec 2001 p122
- Christophe Caron, droit d’auteur et droit voisins, paris ,letec, 2006,p124-Emmanuel AMOUGOU , André KOCHER l’espace de l’architecture ’hammattam 1999 .
-Michel Huet, Architecte maitre d’œuvre Le Moniteur, 2001
-Michel Huet، l’architecte auteur, Moniteur 2006,
-Pierre RECHT, le droit d’auteur, une nouvelle forme de propriété éditions j ducrulot 1969 .
-Pierre Yves Gautier, propriété littéraire et artistique, paris , presse universitaire de
-France, col classiques , 2010 .
-Véronique CHAMBAUD , Guide juridique et fiscal de l’artiste et de l’entreprise artistique,
DUNOD paris 2002 .

ب الرسائل الجامعية :
كعمأ الشأٌف كسٌة ،اتف قٌرة دأاسرة مشر أٌا الءنر ومت ءنرة انج زحر فرً التشرأٌا الجزائرأي  ،كطأوارة دمتروأاه فرً
الق نون ،ج منة الجزائأ  5ملٌة الاقوق .431-4354
 بمم تار سعاد ،المس ولية المدنية لمميندس المعمار ومقاوؿ البنا  ،مػذكرة لنيػؿ شػيادة الماجسػتير فػي القػانوف ،ت صػصقانوف العقود والمسؤولٌة ،ج منة كءً ءمأ ءلق ٌد تلمس ن 4331-4331 ،
-حساـ الديف بورناف ،مس ولية المقاوؿ والميندس المعمار  ،مذكرة تكميمية لنيؿ شيادة ماستر ،ت صػص قػانوف األعمػاؿ

جامعة العربي بف مييد أـ البواقي2013 ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية2014 2013 .

 شٌخ نسٌمة  ،المسؤولٌة المدنٌة للمهندس المنم أي ومق و الءن  ،أس لة دمتوأاه اقوق  ،ج منة وحأان 4356 ، عػػادؿ عبػػد العزيػػز عبػػد الحميػػد سػػماره ،مسػ ولية المقػػاوؿ والمينػػدس عػػف مػػماف متانػػة البنػػا فػػي القػػانوف المػػدني األردنػػيدراسة مقارنة "  ،أطروحة الماجستير في القانوف ال اص  ،جامعة النجاح الوطنية  ،كمية الدراسات العميا2007 ،
ج-المقاالت في المجالت :

 -افنينخ عبد القادر ،النظاـ القانوني األساسي لمينة الميندس المعمار  ،مجمة القانوف العقار والبيئة  ،جامعة عبد الحميػد

ابف باديس مستغانـ المجمد 2العدد  2السنة  2011ص-ص .148-164
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النظاـ القانوني المزدوج ألعماؿ اليندسة المعمارية

 ك الخٌأ ءوقأة  ،م جدة ش حٌن ز ءودوح ،اق المهندس المنم أي على مصنفه الهندسرً ،مجلرة االجتهر د القضر ئً ،ملٌرةالاقوق والنلو السٌ سٌة  ،ج منة مامد خٌضأ ءسمأة ، ،الجزائأ  ،المجلد  ، 12الندد  ، 02كمتوءأ 2019ص -ص -
، 232 - 2015

 -بطوش كيينة  ،التزامات الميندس المعمار في مجاؿ البنػا  ،حوليػات جامعػة الج ازئػر  ، 1كميػة الحقػوؽ جامعػة مولػود

معمر تيز وزو ،الجزائر  ،مجمد  ، 3العدد  ، 32سبتمبر  ، 2018ص-ص 700-683
 -أغمٌث ان ن  ،التزام ت المهندس المنم أي للوق ٌة من كخط أ المرواأث الطءٌنٌرة فرً مجر

الءنر  ،المجلرة الجزائأٌرة

لألمرن اإلنسر نً  ،أ  ،مخءرأ القر نون والنقر أ  ،ج منرة الءلٌردة  2 ،الجزائرأ ،مجلرد  ، 5النردد ، 1دٌسررمءأ  2019ص-ص

.726-703

 وام فاطمة  ،التزاـ صاحب العمؿ باحتراـ الحقوؽ الفكرية لمميندس المعمار في عقد المقاولػة  ،م بػر القػانوف الػدوليوالتنميػة المسػػتدامة كميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية،جامعة مسػتغانـ ،الج ازئػػر  ،المجمػػد الثػػامف  ،العػػدد الثػػاني ،مػػا ، 2019
ص-ص. 83-63
د -المقاالت عمى مواقع االنترنت بالمغة الفرنسية :
-Dalila MADJID, le droit d’auteur des architectes, 26 juillet 2017, consulté le 15/08/2020
www.village-justice.com.
-Fréderic lejeun , le droit d’auteur des architectes , 24 octobre 2015 , consulté le 16/09/2020 ,
www.fredericlejeunne.be.fr
- Jean louis MASSON, limites et portée du droit d’auteur d’un architecte ,30 septembre 2020
, consulté le 30/10/ 2020 , www.sena.fr.
-Jérémy RENCHRY, architectes, quelle forme juridique pour exercer votre activité,14
/03/2016, consulté le 12/08/2020,www.carre-reg-fr.
- Pierre FACON, conditions nécessaires pour créer un cabiner d’architecture, 15 février 2020,
consulté le 15/07/2020,www.lecoindesentrepreneurs.fr,
- Stéphanie ODEON, quel statut pour les architectes, 18/11/2016 , consulté le 01/03/2020,
www.batiactu.com.
-Wikipédia-La Géode, http/ar.wikipedia.org/wiki, consulté le 12/02/2020.
- Wikipédia, louis XVI, http/ar.wikipedia.org/wiki, consulté le 10/01/2020.
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