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  *وقل رب زدني علما*
 من سورة طه 114اآلية                                                                      

 



  اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  أهدي هذا العمل إلى من أدعو ربي أن يرحمهما كما ربياني صغيرا 

  إلــــــــــــــى والــــــــــــــــــــدي العـــــزيــــــــزين

  .ونبراس حياتي قدوتيإلى أبــي، 

  إلى من جعل اهللا الجنة تحت قدميها

  أمي ثم أمي ثم أمي.             

  " أطال اهللا في عمرهما "                                                        

  إلى إخوتي على كل جهد ومحبة 

  سفيان، حسام الدين، أبوداود

  إلى أختي العزيزة تحية خاصة

  إلى كل أهلي و أقاربي.    

    إلى كل معلم وأستاذ درسني وأرشدني.

  إلى زمالئي وأصدقائي.

  إلى كل من أعانني في إنجاز هذا العمل وساهم في إخراجه من قريب أو بعيد.

  كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما.                          " لكم جميعا أهدي ثمرة جهدي"        إلى

  زكرياء بوعون*     

  



  

  

 الى:ــــال تعــــق

  تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم"وٕاذ "

 سورة إبراهيم 07اآلية                                                                        

  .أشكر اهللا عز وجل وأحمده على كل نعمه ظاهرة وباطنة

إلى كل من أمدني يد العون في  ال يسعني وأنا أنهي هذا العمل إال أن أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان

الذي حرص أيما  األستاذ الدكتور زعموش محمدإنجازه وٕاتمامه، وأخص بالذكر أستاذي الفاضل 

  ه، فكان خير المرشد وخير الناصح لي. تنقيحتصويبه و و  هذا البحث رعاية حرص على

الذي  ن سليطان علياألستاذ الدكتور بكما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل 

  شرفني بترؤسه لجنة مناقشة هذه األطروحة.

الدكتور عياشي شعبان والدكتور مرمون عضاء لجنة المناقشة عبارات الشكر والثناءأل كلأزف كما 

، الذين تكرموا بقراءة ومناقشة هذه موسى والدكتورة بن عبد القادر زهرة واألستاذ الدكتور بلمامي عمر

  األطروحة.

  ، وجزاكم خير الجزاءاهللا منارة للعلمأدامكم 

  

  لكم جميعا أنحني تواضعا، وأرفع قبعتي.
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  ة:ــــــدمـقـــــــــــم

، 20161مارس  06المؤرخ في  01- 16شكل التعديل الدستوري الجديد الصادر بموجب القانون رقم 

منه  43نقطة تحول حقيقية في نظام الحماية القانونية المكفولة للمستهلك، وذلك بأن نص في المادة 

  ".ويحمي القانون حقوق المستهلكينتكفل الدولة ضبط السوق.  في الفقرة الثالثة على:"

إن دسترة حقوق المستهلك ضمن قواعد أسمى القوانين، لهو داللة على قدسية مركز المستهلك من 

  جهة ، ولهو إقرار صريح بضرورة توفير الحماية الالزمة في عالقاته المختلفة باعتباره طرفا ضعيف.

ثم إن نص الدستور على ضرورة حماية حقوق المستهلك، يقرأ منه بمفهوم المخالفة، أنه على المتدخل 

القيام باإللتزامات المفروضة على عاتقه قانونا، والتي هي في نفس الوقت حقوق للمستهلك، وال يمكنه 

  بذلك التنصل منها، أو إنكارها.

وفير الحماية له، ولكن النص على ضرورة حماية صحيح أن المشرع خص للمستهلك قانونا له بغية ت

، على مستوى - على األقل من الناحية النظرية- حقوقه دستوريا هو النص واإلعتراف له بحماية أكبر

  المنظومة القانونية.

وقد كرس الحديث عن المستهلك وحقوقه عندما أعلن الرئيس األمريكي األسبق "جون كنيدي" هذا، 

في البيت األبيض وأمام الكونغرس األمريكي كلمته الشهيرة والتي قال فيها:  1962مارس  15بتاريخ 

اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات  ةكبر مجموع"إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذلك فهي تشكل أ

االقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إال أن صوته الزال غير 

حق االختيار، ، و اإلعالمينها أعلن الحقوق األربعة للمستهلك، وهي: حق األمان، وحق مسموعا"، وح

 1985ثم تطور األمر بعد ذلك وتبنت األمم المتحدة في شهر أبريل عام  ، وحق االستماع إليه

   2الحقوق األربعة السابقة، وأضافت إليها أربعة حقوق أخرى لتكون  حقوق المستهلك الثمانية.
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الذي ذكر فيه  1962مارس  15الرئيس األمريكي جون كنيدي أمام الكونغرس بتاريخ إن خطاب 

شكل مرجعية في تشريعات حماية المستهلك، ومرجعا لفقهاء القانون كلما خاضوا في  حقوق المستهلك،

  2مع العلم أن الشرائع السماوية اهتمت بهذا الموضوع منذ األزل. 1هذا المجال.

فقد أفرز تراجع دور الدولة في تنظيم الميدان اإلقتصادي تغيرا في طبيعة أما بالنسبة للمشرع الجزائري، 

  الدور الذي كانت تلعبه.

فبعدما كانت دولة متدخلة محتكرة لكل النشاطات اإلقتصادية، إذ ال مجال للحديث عن المبادرة 

في ذلك أن النهج  واعتقادهامعقدة،  وطويلة  شروط وٕاجراءاتل خاضعةالخاصة، وٕان وجدت فتكون 

على مختلف  ق التنميةمن خالله تحقالذي واألنسب  الحل والخيار الوحيدهو  الذي تسلكهاإلشتراكي 

على هذا التخلي  فرض عليهاآنذاك ، لكن ولضغوط عاشتها الجزائر تخلص من التخلفت و األصعدة

تحولت الجزائر من على حرية المنافسة. وهكذا أساسا ، والتوجه نحو اقتصاد السوق القائم النهج

  دولة ليبيرالية تعتنق نظام اقتصاد السوق كعقيدة اقتصادية البديل عنها. اشتراكية إلى

المؤرخ في  02-89حيث صدر في ظل هذه الفترة جملة من القوانين الجديدة على غرار القانون رقم 

 12-89، كما صدر قانون األسعار رقم 3المستهلكالمتعلق بالقواعد العامة لحماية  1989فبراير  07

، كضرورة حتمية أدرك المشرع وقتها أن هذا اإلنفتاح اإلقتصادي 19894جويلية 05المؤرخ في 

سيؤدي ال محالة إلى خلق جو تنافسي تسوده مختلف الممارسات والتصرفات سواء من التجار البسطاء 

قى هدف الجميع في هذه الحلقة اإلقتصادية هو الوصول أو كبار المنتجين والصناعيين والحرفيين، ويب

إلى المستهلك والتأثير على قراراته واختياراته بانتهاج أساليب متعددة ومتطورة حسب طبيعة المنتج أو 

  الخدمة المقدمة والزمن الذي يباشر فيه ذلك كله.

المنافسة الذي بالمتعلق  1995في  المؤرخ5 06- 95أعقب ذلك صدور قوانين متعددة كاألمر رقم وقد 

المؤرخ في  022- 04المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، والقانون رقم  031- 03تم إلغاؤه بالقانون رقم 
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 06- 10المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم  2004

  ، وغيرها من القوانين.20103المؤرخ في 

المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  در المشرع كما أص

فبراير  07المؤرخ في  02- 89منه أحكام القانون رقم  94، والذي ألغى بموجب المادة 4وقمع الغش

 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. 1989

المشرع على أحكام القانون المدني أين أقر قيام ليه، هو التعديل الذي أدرجه إوما يجب التنويه 

مسؤولية المنتج عن الضرر الذي يسببه منتجه المعيب، ولو لم تربطه عالقة تعاقدية بالمتضرر، 

المعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10-05مكرر التي أوردها القانون رقم  140حسب المادة 

  5والمتمم للقانون المدني.

هاجسا للقانونيين والفقهاء على حد سواء منذ أمد بعيد، غير أن هذا الهاجس  فحماية المستهلك شكل

والمتدخلين في مختلف تعامالتهم  ينألساليب المنتهجة من قبل المهنيتفاقمت حدته مع تزايد وتطور ا

  ونشاطاتهم من أجل العمل على تحقيق الربح، واختالف أساليب التسويق والترويج.

المستهلك اليومية وتتعدد معها احتياجاته ورغباته التي يسعى إلشباعها، فيقدم على إذ تتعدد انشغاالت 

اقتناء منتوجات ويسعى للحصول على خدمات، غير أن هذه المنتجات والخدمات قد ال تكون مطابقة 

 للمواصفات القانونية المطلوبة والمعايير المعمول بها، بل قد تفتقد لشروط السالمة واألمان، مما قد

خصوصا مع تطور السياسات الصناعية بوجه عام ومعها اآلالت والمصانع جمة،  يلحق به أضرارا

اإلنتاجية، و ماتعرفه البشرية من تطورات تكنولوجية واقتصادية حاصلة في هذا الميدان ، نتج عنه 

طريقة ظهور الكثير من المنتجات التي تجهل طبيعتها وهدفها والفئة الموجهة إليها، بل وأحيانا 
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استعمالها واستغاللها، لذلك فإن الحاجة إلى خلق ميكانيزمات تعنى بتوفير الحماية للمستهلك هو أمر 

المفر منه ، سواء من خالل إعالمه أو تحذيره من المنتجات الخطرة وغير اآلمنة وبيان طريقة التعامل 

وج ما سواء كان سلعة أو معها وتناولها للغرض الذي خصصت ألجله. كما أن المخاطر المحيطة بمنت

ستهلك، وجعله التزاما ال يمكن اإلتفاق على إسقاطه مخدمة يحتم النص على توفير الضمان الالزم لل

  بأي شكل من األشكال.

إن خلق المنافسة في السوق واشتدادها بين الفاعلين اإلقتصاديين، قد يكون له تأثير إيجابي على 

لمنافسة كثيرا ماتحيد عن القواعد المسطرة لها والضوابط التي اإلقتصاد الوطني عموما،غير أن هذه ا

تحكمها، والضحية في كل ذلك هو المستهلك الذي يخضع إلمالءات وتعامالت تفرض عليه، فارتباط 

  المنافسة باإلستهالك ال يمكن الفصل بينهما إذ أنهما مجاالن مكمالن ، بل متداخالن.

تبر ميزة إيجابية من الناحية اإلقتصادية، من خالل توفير كما أن توسع األسواق وتعددها وٕان اع

لى النقيض من ذلك بالنسبة اإلنتاج وزيادة الخدمات وبالتالي كثرة المعامالت التجارية، فإنه ع

الذين يقصدونه كمستهلكين، حيث يتضررون لعدم تنظيمه وعدم مطابقة منتجاته وخدماته  شخاصلأل

ب حرص المتعاملين اإلقتصاديين على الوصول إلى بللمواصفات والمقاييس القانونية الالزمة، وذلك بس

أعلى نسب من التسويق ورفع رقم األعمال، دون اإلهتمام بمصالح المستهلك اإلقتصادية وسالمته 

نلحظه من ارتفاع معتبر في معدالت اإلستهالك دون وعي من المستهلك بمدى  لصحية، مع ماا

فال أحد يمكنه إنكار اإلقبال المتزايد على مالئمة السلع والخدمات المطروحة للتداول لصحته وسالمته. 

شروط تعسفية في حق  - في كثير من األحيان–األمر الذي حفز المتدخل إلى فرض  اإلستهالك،

المستهلك مستغال في ذلك خبرته وكفاءته الفنية، ومعتمدا على اإلشهار كوسيلة من أجل الوصول إلى 

   1المستهلك وحمله على التعاقد والتأثير في قراراته.

إزاء هذه التحوالت، تعاظمت أهمية وضع سياسة شاملة لحماية المستهلكين باعتبارهم الطرف 

تهدف األول من شركات اإلنتاج والتوزيع، فضال عن وجوبية األضعف في العالقة اإلقتصادية والمس

  إقرار مسؤولية كل طرف عن األضرار التي تسببها منتجاته أو خدماته.

                                                           
1
 ���
��وص �� ا�واردة ا��وا�د ��ض 
وى ا��زا�ر، �� �G(�4ر ���و�� إط�ر ا��دام أ��م  !��D F3� رارA ون��� ���
، ا���ري ا�

�	طرق إ��' �� �	ن 
  ھذه ا�ر
��!.ا�ذي 
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،لكنه 1من الدستور الجزائري 43المشرع وٕان كفل حرية التجارة واإلستثمار من خالل نص المادة ف

ري، بإقرار إلتزامات على المتدخلين تصدى في نفس الوقت لمخاطر وٕافرازات هذا اإلعتراف الدستو 

سيما من خالل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وغيرها من القوانين المكملة، والنص على إنشاء 

  هياكل مخولة بالعمل على توفير حماية للمستهلك. 

الموضوع تبرز من خالل تحيين المعطيات األكاديمية ومواكبة التشريعات الحديثة التي  لذا فإن أهمية

عززت المنظومة الحمائية للمستهلك، ودراستها وتحليل قواعدها لمعرفة طبيعة ومدى الحماية التي 

أضفاها المشرع من خالل هذه النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال، حيث صدرت العديد من 

اسيم التنفيذية والقرارات الوزارية التي تعنى بالمستهلك أساسا. بل األكثر من ذلك،  أنه تم وألول مرة المر 

كسابقة في التشريع الجزائري النص على دسترة حقوق المستهلك ضمن أحكام منظومة الحماية 

  القانونية.

 09المؤرخ في  378- 13ونذكر في هذا اإلطار على سبيل المثال ال الحصر المرسوم التنفيذي رقم  

- 13،والمرسوم التنفيذي رقم  2محدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلكال 2013 نوفمبر

المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327

وكذا  4لسمعي البصري،المتعلق بالنشاط ا 2014فبراير  24المؤرخ في  04- 14القانون رقم ، و 3التنفيذ

في  المؤرخ 04- 04المعدل والمتمم للقانون رقم  2016يونيو  19المؤرخ في  04-16القانون رقم 

، كما صدرت أيضا العديد من القرارات الوزارية التي سنتطرق لها 5والمتعلق بالتقييس 2004ينويو  23

  بالدارسة والتحليل في هذه الرسالة.

ومن أسباب اختيار الموضوع هو محاولة فهم طبيعة الحماية التي يوفرها المشرع للمستهلك ، واإلطالع 

  وتبيان مايشوب ذلك من نقائص أو ثغرات. على مهام وعمل األجهزة المنوطة بهذه الحماية،

                                                           
1
�ون ر�م  37	����43 ا���دة  ���� ��ل 	�د�3' ��و�ب ا���
  .��2016رس  06ا��ؤرخ ��  01-�16ن ا�د
	ور 

2
.ا���درة 58ج.ر.�دد .ا��"دد ا�(روط وا���1�5ت ا��	�3�! �C�Jم ا��
	34ك2013�و���ر  09ا��ؤرخ ��  378- 13ا��ر
وم ا�	��1ذي ر�م   

2013�و���ر �18	�ر��:.  
3
 .ا��"دد (روط و��1�5ت و+? +��ن ا�
3? وا�Dد��ت "�ز ا�	��1ذ 2013
�	��ر  26ا��ؤرخ ��  327- 13ا��ر
وم ا�	��1ذي ر�م  

  .2013أ5	و�ر  02.ا���درة �	�ر��:49ج.ر.�دد
4
�ون ��  .��2014رس  23.ا���درة �	�ر��:16ا��	�3ق ����(�ط ا�
��� ا���ري ج.ر.�دد ��2014را�ر  24ا��ؤرخ ��  04- 14ر�م  ا�

5
�ون ر�م  ���ون �2004وان 27.ا���درة �	�ر��:41ا��	�3ق ���	���س.ج.ر.�دد  �2004وان  23ا��ؤرخ ��  04- 04ا���.ا���دل وا��	�م ���

  .�2016و��و 22.ا���درة �	�ر��: 37.ج.ر�دد�2016و��و  19ا��ؤرخ ��  04-16ر�م 
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وهذا ال يتأتى إال من خالل السعي لإلحاطة بمختلف التشريعات المنظمة لعالقات المستهلك، السيما 

ومختلف القوانين  2009فبراير  25المؤرخ في  03- 09منها قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

ني باعتباره المتصلة به، مع اإلستناد في كل مرة إلى األحكام العامة التي نص عليها القانون المد

في تفاصيل و إشكاالت الحماية الكالسيكية التي يوفرها الشريعة العامة. مع مراعاة عدم الخوض 

المشرع للمستهلك، بل العمل على دراسة اإلطار القانوني الذي سنه المشرع وعزز به المنظومة 

 .حرصا على جدة الموضوع الحمائية للمستهلك

يتوقف أساسا على الوسائل واآلليات التي من شأنها توفير هذه  وضع سياسة حمائية للمستهلك،ف

كما تتطلب حماية المستهلك أيضا تدخل جهات عديدة  ،المتدخلين عالقة متوازنة أمام الحماية وضمان

  خولها القانون القيام بهذه المهمة، وهو مايعتبر جوهر دراستنا، نحاول إثره اإلجابة على التساؤل اآلتي:

  بيعة، جدوى ومدى كفاية اآلليات التي أقرها المشرع في سبيل حماية المستهلك؟.نتساءل عن ط

  وكأسئلة متفرعة:

ماهي اآلليات التي أقرها المشرع من خالل قانون حماية المستهلك وقمع الغش والتشريعات التابعة  - 

  تعزيز حماية المستهلك؟ضمان و له من أجل 

ما الدور الذي تلعبه مختلف األجهزة المنوطة بحماية المسستهلك ومصالحه المختلفة ؟ ثم ما مدى  - 

  نجاعة الصالحيات واإلجراءات المخولة لهذه الهيئات في سبيل تحقيق هذه الحماية؟ 

  وهل إصدار هذه النصوص القانونية الخاصة كاف للقول بتكامل المنظومة القانونية للمستهلك؟. - 

كذا وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي عند إيراد مجموعة المفاهيم الخاصة بالموضوع، و هذا، 

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة الذي يحتاج ذلك من خالل التطرق إلى مختلف المنهج التحليلي النقدي، 

عتها. النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة وتحليلها، للوقوف على مدى كفايتها ونجا

 ض التشريعات األخرى، فيبعسواء بين النصوص الوطنية أو مع ونستعين أحيانا بالمنهج المقارن 

  ، وذلك استبيانا لفكرة ما أو استنباط حكم معين.بعض نقاط الظل التي نقف عندهاسياق توضيح 
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قانون حماية إن موضوع الدراسة سيتم التركيز فيه على اآلليات المكفولة لحماية المستهلك من خالل 

والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا المجال، بما   03-09المستهلك وقمع الغش رقم 

كما نسلط الضوء على النظام القانوني . في ذلك سبل مكافحة الشروط التعسفية المخلة بالتوازن العقدي

أقرها المشرع في سبيل تكريس وتحقيق  والمهام والصالحيات المكفولة لعديد الهيئات واألجهزة التي

وبيان الضرر الذي يمكن أن  تدخلق في األخير، إلى مسؤولية المثم نتطر  الحماية المرجوة للمستهلك.

يلحق بالمستهلك، مما يخوله المطالبة بالتعويض. مع بيان الجرائم التي حددها المشرع والعقوبات التي 

علقة أساسا بقانون حماية المستهلك وقمع الغش، أو بالرجوع نص عليها في هذا اإلطار سواء تلك المت

  إلى األحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك في إطار الحماية الجزائية.

كما نكشف في هذا الصدد عن بعض التناقضات الواردة في أحكام هذه القوانين، وعديد الثغرات التي 

ا وتكاملها، كما سنقدم في هذا الشأن بعض الحلول تشوب النصوص محل الدراسة من حيث تجانسه

  واإلقتراحات التي خلصنا إليها.

من أبرز الصعوبات التي واجهتنا خالل هذه الدراسة األكاديمية، هو تفرع وتشعب القوانين  ولعل

الصادرة في مجال حماية المستهلك، بل وكثرتها، مما يجعل محاولة اإللمام بها ودراستها وتحليلها أمرا 

  ليس بالهين.

  إلى بابين:ثنائية  وفق خطةولإلجابة على اإلشكالية المطروحة فقد قسمنا هذه الدراسة هذا، 

ليات الحماية الموضوعية للمستهلك وقسمناه إلى فصلين الفصل األول بعنوان ول خصصناه آلاألالباب 

حماية المستهلك من خالل اإللتزامات المفروضة على المتدخل أما الفصل الثاني فهو بعنوان حماية 

أما الباب الثاني  التعسفية. المستهلك عن طريق حظر اإلشهار الكاذب والمضلل ومكافحة الشروط

، وقسمناه إلى فصلين األول دوراألجهزة اإلدارية في تعلق بآليات الحماية اإلدارية والقضائية للمستهلكفي

 مخالفة اإللتزامات المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش معاينةحماية المستهلك، والثاني خصصناه ل

  .لمتدخلمسؤولية ا وٕاقرار
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  اب األول:ـــــــــــــالب

  لكــــــتهــــــــســــلمــــوعية لــــــــــــــــوضــــــة المـــــــــايــــــــمــــــــحــــــــــــــــــات الـــــــــيـــــــــآلـــــ

تميزت عالقات المستهلك مع المتدخلين عموما بضعف مركز المستهلك في مواجهتهم وعدم قدرته في 

ة رغباته واحتياجاته المختلفة سواء ماتعلق منها بالسلع أو بياألحيان على التفاوض في إطار تلبعض 

وتتعدد في قانونية ية له. وٕاذ تختلف مفاهيم المستهلك عبر مختلف التشريعات الر الخدمات الضرو 

، غير أنها تشترك في ضرورة توفير الحماية القانونية له بالنظر إلى ضعف مركزه خصائص مضمونها

  القانوني في العالقة والرابطة التي يكون أحد أطرافها.

بسن ترسانة قانونية تكفل حقوق  -غوط حركات حماية المستهلكينضبعد –لذلك فإن تدخل الدول 

ضمان حماية لهذا الطرف الضعيف بات أمرا ضروريا، سيما في ظل عدم المستهلكين، ويبتغى منها 

احترام المتدخلين ألدنى هذه الحقوق والسعي إلى ترويج وتسويق سلعهم وخدماتهم دون مراعاة للشروط 

  القانونية المعمول بها.

ال مما جعل سلوكات المستهلك وتصرفاته تبنى عن جهل بطبيعة األشياء وعدم معرفة حقيقتها، و 

ته واختياراته ااألخطار التي يمكن أن تترتب عنها، خصوصا مع كثرتها واختالف أنماطها، بل إن قرار 

قد يدفع إليها دفعا عن طريق الضغوط التي تمارس عليه باإلعتماد على اإلشهار كوسيلة أساسية في 

ب قواعد، حظر تحقيق هذه األهداف والطموحات. األمر الذي دفع بالمشرع أساسا إلى التدخل بموج

من خاللها صراحة كل إشهار يحيد عن األحكام والضوابط الالزمة، فيكون بذلك إشهارا كاذبا أو 

  مضلال غير صادق، وهذا إدراكا منه لخطورة هذه الوسيلة في التأثير والدفع إلى التعاقد.

ا مع المستهلك ال يكفيه تجاهل هذه المعطيات فيعمد إلى تضمين العقود التي يبرمه تدخلبل إن الم

شروطا توصف بأنها تعسفية، انطالقا من مركزه القانوني المتسم بالكفاءة والخبرة الفنية التي تميزه عن 

  الطرف المتعاقد اآلخر، فتؤثر بذلك على التوازن العقدي الذي أساسه مبدأ سلطان اإلرادة.

السمة التي تطبع تصرفات كما أن التهرب من أحكام الضمان وما يتبعه من قواعد وبيانات، أصبح 

، فيعمدون إلى إعفاء أنفسهم -الشأن هذا سيما في ظل ثغرات األحكام العامة المقررة في- المتدخلين
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وعدم تمكين المستهلك من هذا الحق الذي كفله له القانون، وهو ما جعل المستهلك يتخبط في ظل 

  تفادة من هذه الحماية. تسويق منتجات معيبة وغير سليمة لجهله أو عدم قدرته على اإلس

وأمام هذه المعطيات، سنحاول من خالل هذا الباب تبيان مظاهر الحماية التي كفلها المشرع 

للمستهلك، من خالل جملة اإللتزامات التي فرضها على كل متدخل و األحكام المستحدثة في متن 

  الفصل األول.

طريق حظر اإلشهار الكاذب والمضلل، كما سنتطرق بالدراسة والتحليل، إلى حماية المستهلك عن 

  ومكافحة الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي، في متن الفصل الثاني. 

  ل األول: ــــصـــــــــالف

  تدخلــفروضة على المــــتزامات المــــالل اإللــــــهلك من خـــــاية المستــحم

حماية قانونية، وذلك من خالل نصه على مجموعة من  تدخلشرع للمستهلك في عالقته مع المأقر الم

 03-09اإللتزامات التي فرضها على هذا األخير، حيث نص على هذه اإللتزامات في القانون رقم 

  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 2009فبراير  25المؤرخ في 

أن المشرع كان أكثر تنظيما ودقة ووضوح في تحديد اإللتزامات  وما ينوه إليه في هذا اإلطار،

، 2009المؤرخ في  03- 09المفروضة على المتدخل من خالل التقسيمات التي جاء بها القانون رقم 

 02-89بل إنه نص على هذه اإللتزامات تحت عنوان صريح، وهذا على خالف قواعد القانون رقم 

عد العامة لحماية المستهلك الملغى، الذي أقر المشرع فيه أحكاما المتعلق بالقوا 1989المؤرخ في 

  دون إفراد قسم خاص بهذه اإللتزامات. لكن مختلفة ضمن مواد متفرقة في إطار حماية المستهلك، و

لذا سوف نقوم من خالل هذا الفصل بدراسة وتحليل اإللتزامات المفروضة على المتدخل قانونا، 

 القانونية المستجدة الصادرة في هذا المجال.  باالستناد على األحكام 
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  حث األول:ــــبــالم

  المــــــــــزام باإلعــــــــتـــــــالل اإللـــــــــــــــهلك من خـــــمستــــــــــة الـــــايــــــــــــــــمـــــــــح

المتدخل، في إطار تنظيم العالقة يعتبر إعالم المستهلك من أهم اإللتزامات التي فرضها المشرع على 

المؤرخ  03-09نص المشرع على ذلك في مواد قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  وقد1بينهما.

 378- 13. بل وقد صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي خاص بإعالم المستهلك تحت رقم 2009في 

المحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بحماية المستهلك.حيث أبرز المشرع من خالله مجموعة من نقاط 

  2انت تشوب أحكام هذا اإللتزام، والتي سنوضحها من خالل هذه الدراسة.الظل التي ك

  لب األول: ـــــطــــــــــــــالم

  هــــــــرافـــــــــــــــــالم وأطـــــــــاإلعـــــــتزام بــــــــوم اإللــــــــهــــــفــــــــــم

وكذا أطرافه المختلفة ،سواء قانونيا أو حتى فقهيا  طلب المقصود باإللتزام باإلعالمسنبين في هذا الم

موقف المشرع الجزائري في األخير نستعرض ليا وتشريعيا من اختالف مفاهيمي، وما يثار حولهم فقه

  من ذلك كله.

  رع األول: ــــــفــــــــــــــال

  المــــــــــــــاإلعــــــــــزام بـــــتــــــــــهوم اإللـــــــــفـــــــــــم

ضمن الفصل الخامس من قانون حماية المستهلك وقمع  3جاء النص على اإللتزام بإعالم المستهك 

كما صدر في إطار من هذا القانون. 18و  17 ، وبالضبط في المادتين رقم03- 09الغش رقم 

                                                           
�ل � �دع أي ��ل ���ك �دم ��واة ا
طراف أ�ظر:1��  وا�"!  �ت 

Ghestin(j).traité de droit civil,La formation du contact ,L GD J.1993.P53.  
�ن ا�(�ون ا��د�! ��.:"��ب  2�352 ا�1رة إ�. أن ا���رع /د �ص ��. -رورة إ�+م ا���"ري و*( ��(وا�د ا�)�'، %�ث "�ص ا��دة 2

 و�)"�ر ا�)�م �*� ��� 2������%�ث ���ن ا�")رف ���6.أن ��ون ا���"ري ��م  '���
ن ا����2 وأو7*6 ا�� إذا ا�"�ل ا�)(د ��. �*�  
�د�وى �دم ا�)�م �6 إ� إذا أ �ت :ش  2����2، �(ط %ق ھذا ا
>�ر *! ط�ب إ�طل ا����وإذا ذ�ر *! �(د ا���2 أن ا���"ري ��م 

*! *! ا�(�ون ا��د�! ا��@2."و��"?�7ل %ول �)�. ا�)�م ا���زا@ري أ�ظر:�%�د 7�ري ا��)دي.ا�وا-B *! �رح ا�(�ون ا��د�!.دار ا�
  .59- 57.ص ص 2012ا�Dدى.ا��زا@ر.

3 '(��1+م >+ل �ر%�' "�و�ن �(د ا���2.�ط�)' وورا/' �����'.ا�ط��1+م.�%�د ا�)رو7!.ا�1"زام �أ�ظر %ول �د�ول ا�1"زام 
  وأ�ظر أ�-: .20.ص2012ا� ��'.ا��Eرب.

Mohammedouzeroual.L’obligation d’information en matière de protection du 

consommateur.revue la défence.Numéro 06. 2011.  .Maroc . P 6. Voir aussi :Stéphane Piedelièvre. 

Droit de la consommation. Ed economica. Paris.2008. p p33-36. 
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ي خمس سنوات وبعد مض -من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، 17اإلحالة التي تضمنتها المادة 

المحدد شروط وكيفيات المتعلقة بإعالم  2013المؤرخ في  378- 13المرسوم التنفيذي رقم  -تقريبا

المستهلك.وقدعرف بعض الفقهاء اإللتزام باإلعالم بالقول:"التزام عام يغطي المرحلة السابقة على 

  1اد رضا حر وسليم".التعاقد في جميع عقود اإلستهالك، ويتعلق بكافة المعلومات الالزمة إليج

 17في إطار المادتين  ونشيرفي هذا الصدد، إلى أن المشرع الجزائري لم يميز في اإللتزام باإلعالم

المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغشبين اإللتزام قبل التعاقدي و اإللتزام  03-09من القانون  18و

  2دون تفصيل.أثناء التعاقد إذ تناول اإللتزام باإلعالم بطريقة مجملة 

غير أن الفقه القانوني لم يترك األمر على حاله، وفصل بين اإللتزام قبل التعاقدي باإلعالم و اإللتزام 

  3. - رغم اإلقرار بصعوبة ذلك- أثناء التعاقد من حيث المعالجة القانونية 

  

                                                           
.دار ا�Dدى.ا��زا@ر.��! �و�%�' �ن �و>��س. ا�1D�� '��' ا���"�Dك وا���ؤو��' ا��"ر"�%� '�  .55. ص)2000وا�د ا�(
م ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 2�ت ا��")�('  2013ا��ؤرخ *!  378-2�13 ا�"�و�6 إ�. أ�6 �ص ��. ذ�ك وأ/ره *! أ%�?��ا��%دد ا��روط وا�

.وھذا �)%��"?�7ل � 6������. :رار ا���رع ا�?ر��! ا�ذي �ص 7را%' *! /�ون اD"�1+ك ��. ا�1"زام ا�)م ��J+م ا���"�Dك، وھو �
ب ا
ول *! ا��واد "��1+م *! ا�?7ل ا
ول �ن ا���ل ا�")/دي /L111-1à L111-7-2.  ك�D"م ا���+�J�%�ث أ�زم ا���رع ا��%"رف 
  د�ت ����و�' �ن ا��)�و�ت ا�-رو�'.�طر�(' وا-%'، �(روءة و�?Dو�' /�ل إ�رام أي �(د ��2 أو "ور�د >

"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 

suivantes :  

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé 

et du bien ou service concerné ;  

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;  

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à 

livrer le bien ou à exécuter le service ;  

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à 

ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;  

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, 

le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux 

autres conditions contractuelles ;  
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du 

livre VI. ….. ." article L111-1. 

@2 ا��%"رف �?"رة و�ود و"و*ر ا���"وج *!� أ�زم %". ا�7�2 وا���"ورد ��J+م ا���ا��وق، و�")�ن ��B ھذه ا��)�و�' ����"�Dك  
)ر��ت ��. ا��ت. �ل L111-4إ�����1+م /�ل ا�")/دي *�� �>ص ا1/"7د ا�ر/�! و��ر /�دة ا��م ا��")�(' �%
 *7ل %". *! ا�� (

م ھذا ا�?7ل ھ! �ن ا��ظم ا�)م *! ا��دة �� ر �ن ذ�ك أ�6 �ص 7را%' ��. أن أ%
 و���ن . L111-8اD"?�أي � ��وز ا1"?ق ��. �>
 �دل ��. ر:�' ا���رع ا�?ر��! *! ��J* ء �?�6. وھذا إن دل ا�د�وى، �ل ��(-! أن � �رھ �ن "�(D��� ون� *! أي �ر%�' "D"رإ 

  ")ز�ز و"(و�' ا�%��' ا���?و�' ����"�Dك.
3 !���1+م ا�")/دي و/�ل ا�")/دي.���1+م *! ا�)(ود.ا��ط�)' وا�ورا/' ا�وط��'.ا��Eرب.أ�ظر *! ا�1"زام �.ص 2008�و���د.ا�1"زام 

م /�ون %��' ا���"�Dك.���ورات ا�%��! ا�%(و/�'.ا�ط�)' ا
و�..254-252ص �.ص 2011. و �7ط?. أ%�د أ�و ��رو.�و�ز أ%
ن . ا�ت وا���ر وا�"وز�2 ا��طول *! ا�(�ون ا��د�! . ��د ا��ؤ��' ا���)�' ��در.. و�ك :�"ن164-45ص��� . '��. ا�ط�)' ا� 

  .730-960ص ص.2008
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  أوال: تعريف اإللتزام قبل التعاقدي واإللتزام التعاقدي باإلعالم

سنبين بداية المقصود باإللتزام قبل الفقهاء عند دراستهم ألحكام اإللتزام باإلعالم، و تعددت آراء 

 أما عن اإللتزام قبل التعاقدي باإلعالمالتعاقدي باإلعالم، ثم نوضح مفهوم اإللتزام التعاقدي باإلعالم.

لمتعاقد اآلخر عند :" إلتزام سابق على التعاقد يتعلق بإلتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم ل فيعرف بأنه

  1تكوين العقد البيانات الالزمة إليجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيالت هذا العقد".

وهناك من عرفه بأنه :" تنبيه أو إعالم طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما 

بينة من أمره،بحيث يتخذ قراره الذي  أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع حتى يكون الطالب على

أما األستاذة سي يوسف زاهية حورية فعرفته بأنه 2يراه مناسبا على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد".

:"عملية توصيل األحداث و األفكار لعلم المستهلك عبر طرق معينة إما مرئية أو مسموعة أو مكتوبة 

ويعرفه آخر بأنه :"إلتزام سابق على التعاقد يتعلق بإلتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد اآلخر 3".

عند تكوين العقد ،البيانات الالزمة إليجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيالت هذا العقد 

أحد طرفيه أو طبيعة  ،و ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة

بيانات معينة أو يحتم عليه منح  بمحله أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما  أن يلم 

  4على جميع هذه اإلعتبارات باإللتزام باإلدالء بالبيانات". اثقة مشروعة للطرف اآلخر الذي يلتزم  بناء

قبل التعاقدي باإلعالم على عقد معين، بل إنها و المالحظ على هذه التعاريف أنها لم تحصر اإللتزام 

جاءت في مجملها عامة موضحة لمرحلة القيام بهذا اإللتزام ومضمونه والهدف منه ، كما أنه تم من 

خاللها توضيح  وسائل وطرق تنفيذ هذا اإللتزام (مرئية ،مسموعة، مكتوبة). ضف إلى ذلك، أن هذه 

هذا االلتزام في حماية المستهلك وتنوير إرادته عند إبرام مختلف  المفاهيم الفقهية تعكس المحالة أهمية

  العقود التي يرغب فيها.  

                                                           
�د ��دوح إ�راھ�م1< .'�  . 94ص  .2008 .�7ر .دار ا�?�ر ا���)!.ا���"�Dك *! ا�)(د ا�1�"رو�!  %�
�1+م /�ل ا�")/د.�%�د را�س2�ص .�2007و���' .�1دد ."���ن' ا��%��ن ��%�' ور�' "7در �ن ��ظ�د ���'.���' ا�%�'. ا�1"زام 

16.  
  .327، ص2012 .ا��زا@ر.دار ھو�' .ا�وا-B *! �(د ا���2  .زاھ�' �! �و�ف%ور�' 3
�)(د.�ز�6 �%�د ا�7دق ا��Dدي4�ت ا��")�(' �����1د�ء ��)ض أ�واع ا�)(ود ا�1"زام /�ل ا�")/دي  .�� 6")��@�'  (و"ط-/ '�D)* 'درا�

ر�')�.( -Dدار ا��'��  .15ص . 1982. �7ر.' ا�)ر
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إلى أن من الفقهاء من ينكر وجود مايسمى فقهيا  نشير بدايةف إللتزام التعاقدي باإلعالموبالنسبة ل

د سعد عن رأيه باإللتزام التعاقدي باإلعالم، وفي هذا الصدد يعبر الدكتور إسالم هاشم عبد المقصو 

،ال يوجد  ما يسمى باإللتزام التعاقدي باإلعالم  وأن هذا :"....ألنه من وجهة نظريحرفيا بالقول

المسمى خاطئ،وأن اإللتزام باإلعالم هو مايكون سابقا على التعاقد ال الحقا له،....لذا فحديثي عن 

باإللتزام قبل التعاقدي يسمى وهو ما   اإللتزام باإلعالم ينصرف إلى قبل إبرام العقد ال بعده،

غير أن هناك من الفقهاء من يقر بوجود هذا اإللتزام الذي يكون في مرحلة تنفيذ العقد،أي 1".باإلعالم

أنه يتفرع عن العقد نفسه.حيث عرفته األستاذة زاهية حورية سي يوسف بالقول هو:"اإلدالء بالبيانات و 

المستهلك األضرار الناجمة عن تنفيذه أو عن اإلستمرار في المعلومات الالزمة لتنفيذ العقد ولتجنيب 

كما يعرف اإلعالم التعاقدي بأنه :"هو اإللتزام الذي يثور أثناء 2استخدام السلعة أو اإلستفادة بالخدمة ".

تنفيذ عقد البيع، فهو يتمثل في تزويد المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع بصفة كاملة و 

لمخاطر و سبل اإلستعمال و التي يجب أن ترفق بالمبيع في صورة نشرات أو كتيبات أو شاملة لكل ا

  3ملصقات  على التغليف،و أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة و أسلوب مبسط".

فالمالحظ في هذا اإلطار، وجود اختالف فقهي بين إقرار بوجود إلتزام تعاقدي باإلعالم من البعض، 

  آلخر.ونكران وجوده من البعض ا

 ثانيا:التمييز بين اإللتزام قبل التعاقدي باإلعالم و اإللتزام التعاقدي باإلعالم

يرمي التمييز بين اإللتزام قبل التعاقدي باإلعالم و اإللتزام التعاقدي باإلعالم إلى محاولة إدراك وفهم 

رغم  - دهما أو كليهما الطبيعة القانونية لكل منهما،و كذا تحديد الجزاء المترتب في حال اإلخالل بأح

يكون سابقا  - كما تدل تسميته - .فاإللتزام قبل التعاقدي باإلعالم -إقرار الفقه بصعوبة التمييز بينهما

على تكوين العقد إذ يستهدف تنوير رضا  المستهلك بما يتيح له اإلقدام أو اإلمتناع على إبرام 

تقصيرية، في حين أن اإللتزام التعاقدي باإلعالم العقد،ويترتب عن اإلخالل بهذا اإللتزام قيام مسؤولية 

األضرار الناجمة عن تنفيذه أو م بغرض تنبيه المستهلك و تجنيبه فيكون في مرحلة تنفيذ العقد المبر 

عن اإلستمرار في استخدام السلعة أو اإلستفادة منها، ويؤدي اإلخالل به إلى قيام مسؤولية عقدية.في 

                                                           
  .265.ص2014. ا�%��' ا�(�و��' ����"�Dك.دار ا���)' ا��د�دة.�7ر.إ�+م ھ�م ��د ا��(7ود �)د1
  .139ص  .2009.دار ھو�'. ا��زا@ر.ا���ؤو��' ا��د��' ����"P.  %ور�' زاھ�' �! �و�ف2
م3�  .261.ص2006ا���2 ا�"(��د�' وا�1�"رو��' وا�دو��' و%��' ا���"�Dك.دار ا�?�ر ا���)!.�7ر. �%�د %��ن ��7ور.أ%
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ام باإلعالم هو تحقيق التوازن العقدي بين المنتج والمستهلك، مما يحقق حين، يبقى الهدف من اإللتز 

  1توازنا عقديا بين أطرافه.

  اني:ــرع الثـــفـــــال

  المــــــــــــــــــــــــــتزام باإلعــــــــــــراف اإللـــــــــــــأط 

وسنبين فيما يلي المقصود بهذين الطرفين ، لإللتزام باإلعالم طرفان، هما المدين والدائن بهذا اإللتزام

  2.على ضوء ما طرحه الفقه وأقره المشرع الجزائري

  تزام باإلعالمــــن باإللــديـطرف المــ:الأوال

يميز في هذا الشأن الفقه القانوني بين المدين باإللتزام بمفهومه الضيق،و آخر بمفهومه الواسع،ليبقى  

األمر الفصل ضمن مواد المشرع الجزائري.فاالتجاه الضيق يحصره في المنتج فقط، أما االتجاه 

 الإذ ..بائعا .منتجا أو موزعا أو الموسع فيحصره في كل متدخل" في عملية عرض المنتوج"سواء كان 

يختلف قانونيان من منطلق مبدأ البداهة، أن المنتج أو الصانع ملزم بتقديم كل المعلومات الضرورية و 

الالزمة إتجاه المستهلك الذي يرغب في التعاقد معه،بشكل كافي و واضح،وتحذيره من كل المخاطر أو 

، ويستند 3شياء الخطيرةاألضرار التي قد تنجم عن إستعمال هذا المنتوج. و أكثر ما يكون ذلك في األ

فقهاء في ذلك إلى أن المنتج يملك الوسائل التي تمكنه من إعالم المستهلك بهذه األمور سواء بالكتابة 

.ومن ثمة فإن إخالل المنتج أو الصانع 4على السلعة نفسها أو على غالفها أو بإرفاق نشرات معها

بهذا اإللتزام يقيم مسؤوليته،بما يجيز الذي يكون عالما أكثر من غيره بمنتوجه وطرق إستعماله 

غير أن قصر  5للشخص المتضرر التمسك بالحصول على التعويض منه مباشرة،وهذا لمالءته المالية.

هذا اإللتزام على المنتجين أو الصانعين،سيفوت المحالة فرص تعويض المستهلك إتجاه باقي األطراف 

  زئة).المتدخلة من موزعين و بائعين (بالجملة أوالتج

                                                           
�ق.ص1�!.دار ا���)' .264إ�+م ھ�م ��د ا��(7ود �)د. �ر�2 �+D"���1+م *! �(د ا���2 ا�وأ�ظر أ�-:آ�� ��س.ا�1"زام 

  .89-84.ص ص2017ا��د�دة.�7ر.
�6. *"%د�د2�%R�  �?Dوم �ل �ن ا���"�Dك وا��"د>ل ���ن �طق "ط��ق /�ون %��' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش، وا�(وا��ن ذات ا��7' 
�ودا�!�%�د 3. '�ب ا�%د�ث.ا��زا@ر.ا��(رن*! ا�(�ون  ا���"�Dك  %�"�  .69ص  .2006. دار ا�
 ص. 2002 . ا
ردن. وا�"وز�2 ����ر دارا� (*' ). وا��(رن ا��د�! ا�(�ون !* درا�' ( ����"�Dك ا�(�و��' ا�%��' ا�(��!. أ%�د /�م ��ر4

122 .  
ت  و ا��د��' ا�(وا��ن *!  ا���"P ��ؤو��' . ا�)زاوي رد�)ن �%�د ��م5�/ ص .  2008.ا�)راق . وا�"وز�2 ����ر ا� (*' دار.  ا�دو��' ا1"?

83.  
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يعتبر البائع الطرف المواجه بشكل مباشر للمستهلك، و الذي يحمله هذا األخير مسؤولية كل  حيث

ضرر أو تقصير أو إخالل بإلتزاماته إتجاهه سيما منها إلتزامه باإلعالم، وهذا دون إغفال شخص 

على هذا األساس و .الموزع الذي يعد ركيزة أساسية في المعادلة اإلستهالكية المبنية على عدة أطراف

اعتبر الفقه القانوني مسؤولية هؤالء باعالم المستهلك حول حقائق المنتوج وطريقة إستعماله أو 

تركيبه،و اإلحتياطات الواجب اتخاذها أمر البد منه، خصوصا إذا تعلق األمر بتلك المنتجات 

  المباشرة اتجاه المستهلك. الموصوفة بالخطيرة، ذلك أن عدم وفاء البائع بهذا اإللتزام يرتب مسؤوليته

بين مفهوم المدين بهذا اإللتزام باإلعالم وذلك إلى أنه اإلشارة تجب ف موقف المشرع الجزائريأما عن 

وعبر عنه بمصطلح المتدخل الذي عرفه  031-09رقم  من القانون7الفقرة  3من خالل نص المادة

وبالرجوع إلى 2بأنه:"كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات لإلستهالك".

والقرارات التابعة له، نجد أن المشرع يستعمل مصطلح المتدخل في تنظيم  327- 13المرسوم التنفيذي 

باإللتزام باإلعالم يشمل المنتج بمعنى أن المدين ، بينه وبين المستهلك عالقة الضمان

و بالنظر في .وكل متدخل عموما  والمستورد،وصاحب المخزن والناقل والموزع بالجملة أو التجزئة

مكرر نجدها تحدد المدين باإللتزام  في شخص  140أحكام القواعد العامة و بالضبط في المادة 

من  فالمالحظ.له أن يعطي المشرع تعريفا مسؤوال ........"، دون المنتجالمنتج فقط بالنص :"يكون 

ويرجع الكثيرمن الفقهاء هو تبني المشرع لمفهوم موسع في المدين باإللتزام باإلعالم.،ما سبقخالل

  3باإللتزام باإلعالم إلى تأثره بنظيره الفرنسي.المشرع في مفهوم المدينتوسيع 

  دائن باإللتزام باإلعالمــرف الــثانيا:الط

تقتضي إجراءات الحماية القانونية المعمول بها في مجال نظام المستهلك، تقتضي على كل متدخل في 

أن يقوم بإعالم المستهلك أو المشتري.  - كما سبق بيانه - عملية عرض المنتوج مهما كانت صفته 

رى في لكن التساؤل المطروح من هو هذا الشخص الدائن باإللتزام باإلعالم؟.تجاذب الفقه مرة أخ

                                                           
ر�S:15ج.ر. �دد.1"��2009رس 08. ا�7درة .  
����' و  :" ���وع �را%ل ا�1"ج و ا�1"�راد و ا�">ز�ن و ا��(ل03و�(7د �)���' و-2 ا���"وج �D"�T+ك %�ب �?س ا��دة 2�و ا�"وز�2 

�"�ز@'".�  

7دي3/ '(�ح  أ�ظر:�%�د ��د ا�د�ن ��ض.�طق "ط��ق /�ون %��' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش. ���' د*"ر ا����' وا�(�ون.���ر
�ق.ص ص 69-68.ص ص 2013ور/�'.ا�)دد ا�"�2.�وان   .    36-34. و�%�د �ودا�!.%��' ا���"�Dك *! ا�(�ون ا��(رن.�ر�2 �
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بتبني مفهومين، أحدهما ضيق و اآلخر موسعا. إذ يعرف البعض  1مسألة تحديد مفهوم المستهلك

المستهلك تعريفا ضيقا بالقول هو :"كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجته الشخصية أو العائلية عن 

تني لمنتوج ويعرفه األستاذ علي بولحية بن بوخميس  بأنه:"الشخص الطبيعي المق2طريق منتوج معين ".

 3".رغبة اإلستهالك الشخصي و العائليمعين لتحقيق 

يقف على ضيق المفهوم المتبنى من خالل التركيز على الشخص  ،ينريفالتع ينهذفي  دققفالم

الطبيعي وٕاهمال الشخص المعنوي من شركات وجمعيات ،األمر الذي ال يتماشى مع مضمون 

(المفهوم الضيق للمستهلك) يستبعد كل المهنيين من أشخاص القانون كمدلول.كما أن هذا المفهوم 

نطاق الحماية القانونية،حتى لو تعاقدوا خارج نطاق إختصاصهم، طالما هناك عالقة مباشرة مع هذا 

النشاط المهني. فالمحامي الذي يتعاقد على شراء جهاز إعالم آلي قصد عصرنة تسيير ملفاته ال 

لو قام بشرائه الستعماله في منزله فهو يعتبر مستهلكا.وحجة يعتبر مستهلكا حسب هذا اإلتجاه،عكس 

  القائلين بهذا الرأي أن المحترف الذي يتصرف خارج نطاق اختصاصه ال يكون ضعيفا كالمستهلك.

هذا، وينكر أصحاب هذا اإلتجاه أيضا صفة المستهلك على كل شخص يقتني ماال أو خدمة لغرض 

فقد عرف جانب آخر من الفقه المستهلك بأنه:"كل من يبرم  لذا4مزدوج، أي مهني وآخر غير مهني،

تصرفا قانونيا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه 

ويعرفه آخر بأنه :" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا للحصول على 5المهنية".

النهائي له وتمتد نفس الصفة إلى المهني الذي يتعاقد  منتوج بقصد أن يكون هو أو ذويه المستعمل

  6خارج مجال تخصصه".

ويظهر من خالل هذين التعريفين،أنهما يشمالن الشخص المعنوي وكذا الشخص المهني الذي يتعاقد 

خارج إختصاصه،طالما كان الهدف من تصرفه هو اإلستعمال وليس إعادة البيع، ذلك أن هذا  

كل  إذ يعتبرمستهلكا وفقا لهذا اإلتجاه،اإلحترافي. "متخصص"خارج مجاله"المحترف" يكون غير 

                                                           
1
Voir:Stéphane Piedelièvre. Droit de la consommation. Ed economica. Paris.2008. p p13-17. 

7' �%��' (أ �ء "�و�ن ا�)(د ��' ا���"�Dك%.ا���د �%�د ا���د ��ران2درا�' �(ر�' �2 درا�' "%����' و"ط��(�' ���7وص ا�>
  .7�1986ر،.رف )���Rة ا��).ا���"�Dك

 *! ا�"�ر�2 ا��زا@ري.��! �و�%�' �ن �و>��س 3D�� '��' ا���"�Dك و ا���ؤو��' ا��"ر"�%� '��ق.ا�)وا�د ا�(  .15ص.�ر�2 �
�1")�ل  �Rن ��"ري و��ل �(ري ��رة4� .���  ��س *(ط �ن أ�ل �و�"6 ا����D' و��ن أ�- �ن أ�ل �(ل أ�ر"6، وھذا �D��("��

�ق.ص%��' ا���"�Dك *! ا�(�ون ا��(رن.�%�د �ودا�!.ا��>"�ط   .24.�ر�2 �
ر�' درا�'(ا���"�Dك %��'.إ�راھ�م �و�. ��دا���)م5)��  .19ص.�2007ن.). ���ورات ا�%��! ا�%(و/�'.ا�ط�)' ا
و�..�
6!/�  .41ص.2004(درا�' �(ر�' ��ن ا��ر�)' وا�(�ون).���Rة ا��)رف.�7ر. ���"�Dك�%��' ا�)(د�' �ا.��ر �%�د ��د ا�
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: فيعتبر مستهلكا من ض اقتناء أو استعمال مال أو خدمةشخص يتعاقد بغرض اإلستهالك،أي بغر 

يقتني سيارة إلستعماله الشخصي ومن يقتنيها إلستعماله المهني،ما دام أن السيارة تستهلك في الحالتين 

ويتبين مما مضى،أن الدائن باإللتزام باإلعالم يخص ذلك المستهلك بمعناه 1تعمال.عن طريق اإلس

الواسع وليس بمعناه الضيق، وذلك تماشيا مع روح قوانين حماية المستهلك وكل المنظومة التشريعية 

يتبين من قراءة مختلف قواعد اإلستهالك في التشريع ف أما عن موقف المشرع الجزائريالتي تعنى به.

من القانون 3المادة  والذي عرفته .مفهوم الدائن باإللتزام باإلعالمالجزائري، ارتباط مصطلح المستهلك ب

نص على كما 3.من نفس القانون على مصطلح المستهلك 09يؤكد مضمون المادة كما ،032- 09

التنفيذي وكذا المرسوم  327-13في قوانين أخرى، على غرار أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ذلك أيضا

  5.المعدل والمتمم 02-04قم القانون ر كذلك و 378.4- 13

فالمالحظ إذن أن المشرع يأخذ بالمعنى الضيق للمستهلك، كطرف دائن بهذا اإللتزام، رغم أنه ال يميز 

مكرر من القانون المدني.وٕان  140بين المتعاقد وغيره لإلستفادة من الحماية القانونية بموجب المادة 

هذا المقام، إذ ال يعقل هو األنسب في األخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك،كنا نعتقد من جانبنا أن 

التسليم بوجود شخص محترف في كل المجاالت، ولهذا فإن المحترف المتعاقد خارج مجال اختصاصه 

  6يعتبر مستهلكا يخضع لقواعد الحماية المقررة قانونا.

  

  

                                                           
�ق. ��(رن%��' ا���"�Dك *! ا�(�ون ا. �%�د �ودا�! 1�1+م � �("7ر ��. .22ص.�ر�2 ���1"زام �س،*Jن ا�دا@ن �
و��. ھذا ا

س ��ون �)�� ا���"�Dك �
ه ا�وا�2، إذ �")�ن إ�"?دة ا��%"رف ��6 �ذ�ك إذا ")/د >رج ا>"767،و��. ھذا ا�(�� ه ا�-�ق و إ���(��
د� و*! �ر�ز -)ف.� ره ��"ر��"�� �(وا�د %��' ا���"�Dك )��>-وع ��%��' ا�(�و��' ا��(ررة *! ھذا ا���ل ط�  

�(ول:" �ل �>ص ط��)! أو 2�"6 ا��>�7' أو �% '��@! �ن أ�ل "�Dل ا���("�T� 'Dأو >د�' �و� '(�� ��ل أو ��)���)�وي �("�! 
" ا�رة "ا1/"�ء ����' �>ص آ>ر أو %�وان �"�?ل �6".�2 ا�"�و�6، إ�. "%?ظ ا�� �ر �ن ا��راح وا��%���ن ا�(�و���ن ��. �% '���واردة "�

�دال أ�+ه، إذ �  3*! �ص ا��دة "�� ،' ���"(�م �)�. ھذ�ن ا��7ط�%�ن �)، �ذ�ك �)"(د أ�6 ��. ا���رع أن �را�2 �7:' ا��دة ا� 
��7ط�B آ>ر أ� ر د��' � ل "�%7ل". "!�")�" B7ط��  

��ظرإ�. ا�1")�ل ا���روع ا���"ظر 3���ص:" ��ب أن "�ون ا���"و�ت ا��و-و�' �D"�T+ك �-�و�' و""و*ر ��. ا
�ن � �،وأن D��
 �ن /�ل D(/ن "و�ل أو ا��روط ا
>رى ا����("�T� 'د�"�%ق -ررا �7?' ا���"�Dك و أ��6 و�7�%6 وذ�ك -�ن ا��روط ا�)

  .و�?Dم �ن ھذه ا��دة أن �ل �>ص ط��)! أو �)�وي ���ن أن �%�ل 7?' ا���"�Dك، ذ�ك أن ا���رع �م �%دد ذ�ك �د/'ا��"د>��ن".
4Bدة  %�ث ��ص ��. �7ط���6  03ا���"�Dك *! �-�ون �واد ھذا ا��ر�وم ا�"�?�ذي، �2 ا�1رة إ�. أ�6 �م �ورد ")ر�? ����"�Dك *! ا��

  ا��")�(' ����' ا��?ھ�م ا�"! أ/رھ *! ھذا ا1طر.
�(ول:"�ل �>ص ط��)! أو �)�وي �("�! ��) /د�ت ����2 أو ��"?�د �ن >د�ت �ر-ت و��ردة  �3رف ا���"�Dك *! ا��دة  %�ث5� 6��

."!�D� 2�  �ن �ل ط
 ��ص ا��دة 6)��ن أن ��"�د إ��6 ط�� د �ن /�ون %��' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش *! "و��2 �طق ا�%��' دون ا�1"� 13و ا��دة  02وھو �

��ظر إ�. �%ل اD"�1+ك �ن ��)' أو >د�'.���"?�7ل %ول %�P أ�7ر ا1"�ه ا�-�ق وا��و��D"���� 2ك:��. أ�و ��. 7?' ا���"�Dك �ل 
�ر ا�7د�ق.ا�1"زام ��J+م ا���"�Dك �ن ا���"�ت.دار ا���)' ا��د�دة.�7ر.��)دھ. 13.ص2013  و�
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  اني :ـــلب الثـــالمط

  ائلهـــــالم ووســــــتزام باإلعـــــــــون اإللــــمضم

سية الملقاة على عاتق المتدخل بموجب قانون حماية لمستهلك من بين اإللتزامات الرئييعتبر إعالم ا

المستهلك وقمع الغش، والذي يلعب دورا مهما في توفير الحماية الالزمة للمستهلك طالما تم التقيد 

  له.بأحكامه والبيانات الواجب اإلدالء بها على الوجه المحدد قانونا من خالل التشريعات المنظمة 

سنبين في الفرع األول مضمون اإللتزام باإلعالم، ثم نتطرق في الفرع الثاني من هذا المطلب إلى لذلك 

  دراسة وسائل تنفيذ هذا اإللتزام.

  رع األول:ــــــــالف

  المــــــــتزام باإلعــــــــون اإللــــــمضم 

عليه إلتزام بإشهار األسعار.هذا وقد  يلتزم المدين باإلعالم بالتعريف بالمنتجات و الخدمات،كما يقع

المعدل و المتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  08نصت المادة 

الممارسات التجارية على:"يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأي طريقة كانت 

لمتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة و وحسب طبيعة المنتوج،بالمعلومات النزيهة و الصادقة ا

  شروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية لعملية البيع أو الخدمة".

  عريف بالمنتوجات و الخدماتـأوال:الت

إن حماية المستهلك بموجب إعالمه يقتضي تزويده بالمعلومات الضرورية قصد تنوير إرادته. ويرى 

جميعي أن اإللتزام باإلعالم ذو شقين أولهما سلبي و الثاني إيجابي، أما األول األستاذ عبد الباسط 

فهو عدم كتمان الحقيقة عن المستهلك حتى ال يشكل ذلك تدليسا يعيب رضا المتعاقد ويبيح له 

المطالبة بإبطال العقد،أما الثاني فيتمثل في اإلفضاء إلى المستهلك بالمعلومات و البيانات المتعلقة 

ع السلعة أو الخدمة محل العقد و ذلك بتقديم المعلومات الكافية بالوضع القانوني للشيء أو بوض

  وفيما يلي نبين مفهوم كل من المنتوج و الخدمة، حسب المقتضيات القانونية.1بصفاته المادية.

                                                           
�ط ���)! :��"?�7ل أ� ر أ�ظر1�دار ا��D-' ). �(ود اD"�1+كا�%��' ا�>7' �ر-ء ا���"�Dك *! ( %��' ا���"�Dك .%�ن ��د ا�

'��  .وأ�ظر *! ا�1"زام ا����! ���%"رف *! إ�+م ا���"�Dك:26- 25 ص ص. 7�.1996ر.ا�)ر
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  وج:ـــالمنت-1

وقمع الغش:" يجب الخاص بحماية المستهلك  03- 09الفقرة األولى من القانون رقم  17تنص المادة 

على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لإلستهالك بواسطة 

وقد ورد للمنتوج عدة تعاريف في ، هذاالوسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة ".

اقبة الجودة وقمع الغش المتعلق بمر  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  02القانون.حيث تعرف المادة 

  المنتوج بأنه :" كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معامالت تجارية ". 1المعدل والمتمم

 :المنتوج:" بحماية المستهلك وقمع الغش بأنه المتعلق 03- 09وعرف المنتوج في أحكام القانون رقم 

  .منه 3للمادة  طبقا ،كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا "

من القانون رقم  03فقد تضمن المنتوج مصطلحي السلعة و الخدمة و اللذين عرفا طبقا لنفس المادة 

مل : كل عالخدمةأما"بل للتازل عنه بمقابل أو مجانا".: كل شي ء مادي قا"السلعة بأنهما :  03- 09

  ".المقدمة ا التسليم تابعا أو مدعما للخدمةمقدم،غير تسليم السلعة،حتى ولو كان هذ

أنه لم يشترط أن يكون  03- 09من القانون رقم  3فالمالحظ على التعريف الوارد في نص المادة 

مم المعدل والمت 39-90الشيئ منقوال حتى تشمله قواعد الحماية، خالفا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يشترط أن يكون منقوال. ويفسر البعض ذلك أنه يمكن أن تشمل أحكامه العقار أو المسكن كمحل 

لالستهالك بالنظر إلى أهميته في حياة الناس وأن من يباشر مختلف التصرفات الواردة عليه من بيع 

كما عرف  2وٕايجار يمارسها أشخاص محترفون في مواجهة مستهلك ضعيف يحتاج إلى هذه الحماية.

المعدل والمتمم للقانون  20163يونيو  19المؤرخ في  04-16من القانون رقم  2المنتوج ضمن المادة 

  والمتعلق بالتقييس: 2004يونيو  23المؤرخ في  04- 04رقم 

  .4: كل مادة أو مكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة"المنتوج"

                                                                                                                                                                                

Fabre-Magnan muriel.de l’obligation d’information dans les contrats.L G D J.paris.1992.p42.                              
ر�S:05ج.ر �دد 1"���ر�وم ا�"�?�ذي ر/م��1990�ر  31.ا�7درة �. 61.ج.ر.�دد2001أ�"و�ر 16ا��ؤرخ *! 315-01. ا��)دل وا��"�م 

:Sر�"�  .2001أ�"و�ر 21ا�7درة 
�ق.ص %��' ا���"�Dك *! ا�(�ون ا��(رن. أ�ظر �%�د �ودا�!.2  .�29ر�2 �
ر�S:37ج.ر. �دد 3"�  . �2016و��و  22. ا�7درة 
�ت 4��ون ر/م  04- �04ن ا�(�ون ر/م  2ا��دة )�� Dل ")د����"(��س /�ء �دة أو �دة �ل: ا���"وج" ")رف 04-16ا��")�ق �� أو �ر�ب أو 

زD� م أوا�>د�' :�ر أ�6 أد>ل �رة أ>رى ا�>د�' -�ن *��+%ظ أن ا���رع �م ��ن ��ص ��.   ". طر�(' أو وظ�?' أو إ�راء أو �ظ
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 يتجلى بما ال يدع مجاال للشك عدم ضبط المشرع الجزائري لداللة مصطلح المنتوج.ومما سبق بيانه، 

  ة:ـــدمــــالخ-2

هو :"كل عمل  2009المؤرخ سنة  03-09من القانون رقم  03إن مفهوم الخدمة حسب نص المادة 

من خالل مقدم،غير تسليم السلعة،حتى لو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة".ويالحظ 

نص المادة الثالثة اإلستثناء الصريح لعملية تسليم المنتوج وعدم اعتبارها خدمة. وبالتالي فإن المشرع 

أبقى على اإللتزام بالتسليم مستقال يقع على أحد المتعاقدين هو البائع أو المحترف في عقد البيع 

من  02كما عرفت المادة 1ات.من القانون المدني تحقيقا للتناسق بين التشريع 364بموجب المادة 

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم الخدمة بالقول:" كل  39-90المرسوم التنفيذي رقم 

مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له".فيصعب 

د وضعت فهارس وجداول لبعض الخدمات، ضمان إعالم مسبق عن درجة جودة الخدمة،و إن كانت ق

  2األمر الذي يعقد من التعرف على عناصرها و خصائصها.

فالخدمة غير  التنوع، لخدمة مجال نظري واسع وغير ملموسفا الالملموسية3فللخدمة سمات تميزها:

مشاركة الزبون احد مع فالخدمة تنتج و تستهلك في آن و  التالزمية،يارية أي قابلة للتنوع بشكل عاليمع

ى القوانين المنظمة لبعض و بالرجوع إل إذ أّنه يستحيل تخزين الخدمة. التالشي، في العملية

حرصا على في الشخص مقدم الخدمة،وهذا ،نجد أن المشرع يفرض شروط معينة يجب توافرهاالخدمات

  5و ليست من نصيب أي شخص يقدمها كيفما يشاء. 4أن تكون الخدمة المقدمة للمستهلك ذات جودة

                                                                                                                                                                                

م ا��دة  �?Dوم ا���"وج ��و�ب ا�")د�ل، وھو ��ؤ�د ا�>�ط و�دم ا�"���ز ��ن ا��?Dو��ن �ن ا��%�' ا�"�ر�)�'.�%
 �ن ا��ر�وم  02و>+*
ن ا���J*،.Eن ا���رع �م �)رف ا���"وج  1990ا��ؤرخ ��'  266-90ا�"�?�ذي ر/م �-��م ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م ا��")�ق �-13-�ن أ%

ت و-2 -�ن ا���2 و ا�>د�ت %�ز ا�"�?�ذ، 2013ا��ؤرخ *!  327�?��و�'  ا��%دد ��روط و %� 6�� �"��. �ن >+ل /راءة أ%��
 دة ��"(�'، :�ر أ�6 �ر�ن ��� �D�� ل�م ا�-�ن �Rن >ص �"را�2 �ن ھذا *7ل ا���رع ��ن �7ط�%! ا���)' و ا�>د�' *! أ%

 ھو ا�%ل ���6 *! ا��دة ���ل �ن ا���)' و ا�>د�'  .�� '���ن ا��ر�وم ا��د�د.%�ث >ص  10ا�"���ز،و ا�")�ل �7ط�B ا���"وج ��د
�>د�'. ا��دة ا��د�' ����)'،� '7م ا�-�ن ا�>�%
 '(�   م أ*رد ا��دة ا��

1 '��ق.ا��(رن ا�(�ون *! ا���"�Dك�%�د �ودا�!.%�  .30ص  . �ر�2 �
�ودا�!�%�د  2 .'�  .80 ص . �?س ا��ر�2.ا��(رن ا�(�ون *! ا���"�Dك %�
  .89 ص . 2009 . ا
و�. ا�ط�)'. ا�"وز�����2رو ا�)���' ا��)ر*' ��وز دار ا�>د�ت. "�و�ق �ور"ل. *ر�د3
 230-�12ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  32ا�� ل ا��دة و��"رط ا���رع *! ھذا ا�7دد 7را%' "(د�م >د�' ��دة، %�ث "�ص ��. ���ل 4

��ب ��. ��"Eل >د�' ��رة ا
�رة *! إطر ��ر�'  ا��"-�ن "�ظ�م ا��(ل �وا�ط' ��رات ا
�رة ��." �2012�و  24ا��ؤرخ *! 
��33ط6 ......"(د�م �و��' ��دة �ن ا�>د�'". ج.ر.�دد.:Sر�"��2012�و 27.ا�7درة .  

ت إ/�' >د�ت "إ�"ر�ت" و  1998أوت  �25ؤرخ *!  257- 98ا ا�7دد، ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م و�ذ�ر *! ھذ5�?���ط �روط و -�
D�+E"63ج.ر.�دد ا�:Sر�"�ر ا
>+/! و ا�"Rھ�ل ا���D! و ا�-�ن،*-+  .1998:�ت  26.ا�7درة �،أ�ن �%دد �ن ��ن ا��روط ا�1"

�ل >د�"Dم ��' ا��"ر���نا�ذي ��ظم �% 292-�96ن ا��را��م ر/م ب �(("
 و ا�"را��' ا�ر����ن و �%دد ��?�' د*2 ا
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  عـــــروط البيــــــــول األسعار و شــــهلك حــالم المستــــثانيا: إع

نتطرق فيما يلي إلى إعالم المستهلك حول أسعار السلع والخدمات، ثم نبين إعالم المستهلك بشروط 

ل و المتمم الذي يحدد القواعد المطبقة المعد 02- 04من القانون رقم  08البيع.هذا وقد نصت المادة 

على الممارسات التجارية على:"يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأي طريقة كانت 

وحسب طبيعة المنتوج،بالمعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة و 

  قعة للمسؤولية لعملية البيع أو الخدمة".شروط البيع الممارس وكذا الحدود المتو 

  إعالم المستهلك حول أسعار السلع و الخدمات:-1

،و الذي جرى العمل به 1أول قانون متعلق باألسعار 1989المؤرخ في  12-89يعتبر القانون رقم 

 والذي 1995المؤرخ في  06- 95من األمر  97سنوات تقريبا،إلى أن تم إلغاؤه بموجب المادة  6لمدة 

و المتعلق بالمنافسة، والذي تم تعديله  2003المؤرخ سنة  03- 03ألغي هو اآلخر بموجب األمر 

  .2010المؤرخ في  05-10و القانون رقم  2008المؤرخ في  12-08بموجب القانونين رقم 

و  2004المؤرخ في  02- 04غير أنه ما لبث األمر على حاله إلى أن تم إصدار القانون رقم 

واعد المطبقة على الممارسات التجارية و الذي نص في مادته الرابعة على أن يتولى البائع المتعلق بالق

وجوبا إعالم الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات.ويعاب على المشرع في هذا الصدد خلطه 

بدل اإلعالن عن األسعار، األمر الذي  Publicitéفي المصطلحات أين استعمل مصطلح "إشهار"

و  04المادتين  واستنادا لنص2ز تداخال في المفاهيم،فاإلشهار بمعناه الدعائي ليس هو اإلعالن.أفر 

و ، نفرق فيه بين إعالن األسعار الذي يكون بين المحترفين أالمعدل والمتمم 02- 04 من القانون 07

  . يستهدف طائفة المستهلكين وبين إعالن ،المتعاونين اإلقتصاديين أنفسهم

                                                                                                                                                                                

ر�S:51ج.ر.�دد"��ر 04.ا�7درة �"�ا��%دد ���ل و�%"وى ا��ط/' ا����D' ��%ر*! و ا���">رج �ن  143-97و ا��ر�وم ا�"�?�ذي .�1996
ر�S:27ج.ر.�دد ��ل ا��7�' ا�"(��د�' و ا�%رف"�ا��)دل و ا��"�م ا�ذي �%دد  340-95ا�"�?�ذي   و ا��ر�وم �1997�و  04.ا�7درة 

*D"Rم و�را/�"Dم�.ا�7درة 65دج.ر.�د �روط ��B و�طء ا�"��Rن ا�1"�د و ا
ھ��' ا����D' و�%�D�� 6م و�
:Sر�"���+%ظ ��. ھذه ا��را��م 1995أ�"و�ر31*.-�أن ا���رع ��"رط ��. 7%ب ا�>د�' -رورة %�ز"6  -ا�%7ر ��. ���ل ا�� ل 

.D"ن �ود�- 6�R� ا���دان وھذا �ن !* '��D� دةD� أو '/�د *�د ��د  ��طر.أ�ظر:��"��و�ذ�ر � + >د�ت ا��(ل وا���%' ا�� �رة ا
D"ا��� '�ن ا��+�' *! �(ود ا���%' *! -وء /وا�د %��-� 8.ص2010دار ا��"ب ا�(�و��' . �7ر . �ك.ا�?"ح *�د.ا�1"زام 

.!"�ن ����ن إ��س ا�>��)دھ.و� ���ر أ�- إ�. ا�>د�ت ا��(د�' 2011دار ا��"ب ا�(�و��' . �7ر .  �(د ا�ر%�' ا���%�'. و���.
�>د�ت ا���طر�'.� 6�  �%�وان �"�?ل 

ر�S:29ج.ر.�دد1"�  .�1989و��و 19.ا�7درة 
2�ر.��?7ل *! ذ�ك D�17ر ا�� !* )%  
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، بين المنتجات المعروضة أمام أنظار جمهور المستهلكين،سواء على 1ه في هذا الصددويميز الفق

فإن السعر في الحالة  ،واجهة المحل أم بداخله،وبين المنتجات غير المعروضة أمام أنظار الجمهور

األولى يجب اإلعالن عنه إما عن طريق وضع عالمات أو ملصقات أو معلقات أو بأية وسيلة  أخرى 

مناسبة. وٕاذا تعلق األمر بمنتجات تباع بالكيل أو المقاس أو العدد، فإن اإلشارة إلى السعر يجب أن 

سعر وقد اشترط المشرع وزنها أو كيلها يكون مصحوبا بوحدة الكيل أو المقاس أو العدد،التي تناسب ال

  أو عدها أمام أنظار المشتري.

أما بالنسبة للمنتوجات غير المعروضة أمام أنظار الجمهور والتي عادة ما تكون  موزونة أو مكيلة أو 

معدودة فإن السعر يجب أن يسجل على غالف أو ملصق المنتوج، وهذا ما تؤكده صراحة فقرات 

.أما عن الخدمات، فقد تضمن القانون المعدل و المتمم 02-04ن القانون رقم م 07و  05المادتين 

الجزائري مجموعة من المراسيم التي تحدد أسعار بعض الخدمات،نذكر منها المرسوم التنفيذي رقم 

وكذا المرسوم  2،المتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات األجرة. 1996المؤرخ في  40- 96

الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها  2000مارس 1المؤرخ في  46-2000التنفيذي رقم 

  3وسيرها وكذا كيفيات استغاللها.

السالف الذكر بأن تكون األسعار مبينة  02-04من القانون رقم  05هذا وتلزم الفقرة الثانية من المادة 

مرئية و مقروءة".أي بمفهوم بصفة مرئية ومقروءة بالقول:"يجب أن تبين األسعار و التعريفات بصفة 

المخالفة،أنه ال يمكن أن تنشر األسعار و التعريفات بطريقة غير واضحة للمستهلك ،وٕاال عد ذلك 

من نفس القانون أن توافق األسعار أو  06جريمة يعاقب عليها.كما يحرص المشرع من خالل المادة 

  4.اقتناء سلعة أو الحصول على خدمةبل التعريفات المعلنة المبلغ اإلجمالي الذي يدفعه الزبون مقا

                                                           
�ق.ص 1 .�84%�د �ودا�!. %��' ا���"�Dك *! ا�(�ون ا��(رن. �ر�2 �
 أ%7ب ��رات ا
�رة ا�?رد�'  12%�ث ��ص *! ا��دة 2Dت ا�"! �(د���6 ��. و�وب أن ")�ق ا�")ر�?ت ا�"! "ط�ق ��. ا�>د�

 ��"�ظ�م ا��)�ن وا-B دا>ل ا���رات ط�� !* '��ر ول �6،)�وا���(�
ر�S:04ج.ر.�دد.وذ�ك ��E' إ�+ن ا"��ر 17.ا�7درة �� 
ت ا�"E+ل >د�' ��رة ا
�رة *!  2016:�ت  14. و�-�ف ا�(رار ا��ؤرخ *! 1996�?��ا��"-�ن د*"ر ا��روط ا��")�ق ��روط و
���ل.ج.ر.�دد  15ا��دة � '7ر و "ب" ا�>D��� '7�ن �-�ون ا���%ق ا�>ص �Dذا ا�(رار ��. أن ���ز ��ن ا�")ر�?"�ن "أ" ا�>

58:Sر�"�2016�ر أ�"و 05.ا�7درة  .  
ت "و-2 ��د �د>ل  31 دة�ا�%�ث "�ص 3"*�ت *! ��و�ت و ا���روRك ا��+D"رف و ا�Eر ا�ر أ�)ر إ��D6 ��. و�وب إظ��

 ��"ظ�م ا��)�ول �6 و و*( ���ظم ا�دا>�!.)�ل و ا�د*2 و*! ا�Eرف و ا��ط�م ط�"ب ا�1"(�.ا�7درة 10ج.ر.�ددا��ؤ��ت ا�?�د/�'،و*! �
ر�"�:S05  رس�2000.  �� ت �%دد 2009 *�?ري 07 *! ا��ؤرخ 65-09 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم7در *! ھذا ا��Rن أ�-�?�� ا�

'7�1+م ا��")�(' ا�>�را��ط�(' %ول (�
ت �)ض *! ا�ر�S ا�7درة 10 �دد. ر ج.ا��)��' وا�>د�ت ا���2 و�)ض ا���ط /ط"� 
  .2009 *�?ري 11

�ن إ-*' أ�)ر أ>رى إ�. ذ�ك ا��)ر ا��)�ن ��6، أي4�� ���ف و  أ�6 �*' ا�"� ��-"� �@D� ون ا��)ر ا��)�ن�ت ا�"���م � + *�)?��
�ل ا/"�ء ا���"P أو ا�1"?دة �ن ا�>د�')� !* D(*ر�ف ا�"! �د7��� ا�ر�وم.و�Dدف ھذا ا�1+م ھ� إ�. "���ب �?�Rة ا���"�Dك 
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  ع:ــــروط البيـــالم المستهلك حول شـــــإع-2

من القانون رقم  04جاء النص على إلزام البائع بإعالم المستهلك بشروط البيع ضمن نص المادة 

باإللتزام في ذلك المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر، مقرونا  02- 04

.ومعنى هذا اإللتزام هو إعالم المستهلك بالحقوق و اإللتزامات الناشئة عن العقد أو بإعالم األسعار

  1حتى تلك الناشئة عن نصوص القانون.

لما يلعبه من دور في إتخاذ المستهلك لقراره باإلقدام  ويقر فقهاء القانون بأهمية و ضرورة هذا اإللتزام،

ونظرا لتشعب وتعدد شروط البيع،فقد حاول ،الحصول على خدمة معينة  على شراء منتوج ما أو

تحديد بعض هذه الشروط وجعلها إجبارية  02- 04من القانون رقم  09المشرع من خالل نص المادة 

في العالقة بين األعوان اإلقتصاديين بالقول:"يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العالقات بين 

".ويذهب سوم و التخفيضات و المسترجعاتن كيفيات الدفع،وعند اإلقتضاء،الحاألعوان اإلقتصاديي

بعض الفقه إلى إثارة بعض التساؤالت بخصوص مدى إلزامية العون اإلقتصادي بإعداد شروط البيع و 

  2تحضيرها مسبقا،و كذا مدى إلزامية تقديم طلب من المشتري أم ال؟.

فإنها لم تشر ولم تنص صراحة على ضرورة  02- 04رقم من القانون  04وبالرجوع إلى نص المادة 

اإلعداد المسبق لجداول األسعار و وثائق شروط البيع،كما أن المشرع الجزائري لم يشترط تقديم الطلب 

للحصول على المعلومات بالنسبة للمستهلك،غير أنه يختلف األمر عندما يتعلق بإلزام البائع بإعالم 

وعن اإللتزام في 3عار و التعريفات فيكون ذلك عند طلبها من طرفهم.األعوان اإلقتصاديين باألس

 08مواجهة المستهلكين، فقد أوجب المشرع البائع بتقديم معلومات نزيهة وصادقة حيث تنص المادة 

المعدل والمتمم :"يلزم البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأي  02- 04من القانون رقم 

بالمعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو  سب طبيعة المنتوج،طريقة كانت وح

  وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة". الخدمة و شروط البيع الممارس

                                                                                                                                                                                

و��وه *! ھذا ا1طر .82ص .2010. ا��زا@ر .���ورات �Eدادي/�ون ا���*�' و ا���ر�ت ا�"�ر�'. �%�د ا��ر�ف �"و..ا��)رو-'
�' ا1/"7د�' و/�2 ا�Eش ��' ر  �>�?' 41.877>+ل ا
�Dر ا�"�2 ا
و�.  2016،إ�. "���ل �7�B ا�ر/Dب إ��E� ')�("�

ن ���ور ��. �و/2 وزارة ا�"�رة: ��ر.أ�ظر (�
  ./http://www.mincommerce.gov.dz/arabا
�ق.%��' ا���"�Dك *! ا�(�ون ا��(رن .�ودا�!�%�د 1  .87ص. �ر�2 �
�ق.ا���*�' و ا���ر�ت ا�"�ر�' . /�ون�%�د ا��ر�ف �"و  :��"?�7ل أ� ر أ�ظر 2  .83ص  . �ر�2 �
�(وا�د ا��ط�(' ��. ا���ر�ت ا�"�ر�' ا��)دل وا��"�م ��.:" ��زم  02-04ا�?(رة ا
و�. �ن ا�(�ون ر/م  07%�ث "�ص ا��دة 3�ا��")�ق 

."D�ر وا�")ر�?ت ��د ط�(�
�@2 *! ا�)+/ت ��ن ا
�وان ا1/"7��ن، ��J+م ا�ز�ون �  ا�
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و وعن تفسير مصطلح "شروط البيع" فإن األستاذ بودالي محمد يرى بأنه يشمل كال من المنتجات 

ويفهم مما سبق أن هذه الشروط قد تتمثل في آجال أو كيفية التسليم وطريقة الدفع،أو بيان 1الخدمات.

  2شروط تجديد العقد أو إلغائه.

  اني:ـــــرع الثـــالف

  هلكــــــــالم المستـــإعـــتزام بــــــذ اإللـــــــل تنفيــائـــــــوس

، الذي يحّدد الشروط 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13رقم نشير بداية إلى أّن المرسوم التنفيذي 

من قانون حماية المستهلك وقمع  17والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك،قد جاء تطبيقا ألحكام الماّدة 

منه أحكام المرسومين التنفيذيين  63منه،وقد ألغى بموجب الماّدة  01حسب الماّدة  03-09الغّش رقم 

تعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،وكذا المرسوم التنفيذي رقم الم 366-90رقم 

- ويطّبق هذا المرسوم التنفيذيغذائية وعرضها،المعّدل والمتّمم.والمتعلق بوسم المنتوجات ال 367- 90

على كّل السلع  3- الذي أصبح ساري النفاذ بعد سنة كاملة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية

خدمات الموّجهة لإلستهالك، مهما كان منشؤها أو مصدرها،ويحّدد األحكام التي تضمن حّق وال

  .4المستهلكين في اإلعالم

هذه الوسائل،حيث يتم إعالم المستهلك عن طريق   378- 13 من المرسوم التنفيذي 04حّددت الماّدة 

الوسم أو وضع العالمة أو اإلعالن أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج لإلستهالك ويجب 

وما يالحظ على هذه"الوسائل لمنتوج طبقا ألحكام هذا المرسوم.أن يقّدم الخصائص األساسية ل

من نفس المرسوم التنفيذي،كّال من الوسم  03لماّدة اإلعالمية للمستهلك"أّن المشّرع عّرف في ا

الغذائي(ليس الوسم) ووضع العالمة، كما بّين المقصود بالخصائص األساسية في حين لم يعرف 

                                                           
�ق.�(رنا�(�ون ا�ا���"�Dك *! . %��' �%�د �ودا�! 1  .87ص  . �ر�2 �
�ق.ص �%�د ا��ر�ف �"و.2�ون ا���*�' وا���ر�ت ا�"�ر�'.�ر�2 �/87.  

ب ا
ول �ن /�ون ا��"D+ك �)�وان "��1+م -�ن ا���"?�7ل ��. ا�1"زام �و���ر *! ھذا ا�7دد إ�. أن ا���رع ا�?ر��! /د �ص  
��ن وا���ر�ت ا�"��D"ر�' *! ا��واد إ�+م ا���L111-1  إ��L114-1. 

م ا��ر�وم ا�"�?�ذي� 64أ�ظر ا��ّدة 3�ت ا��")�(' ��J+م �2013و*��ر  9ا��ؤرخ *! 378-13 ر/م ن أ%�?��، ا�ذي �%ّدد ا��روط وا�
ر�S:58.ج.ر.�دد ا���"�Dك"�  .�2013و*��ر  18. ا�7درة 

  �ن �?س ا��ر�وم. 02%�ب ا��ّدة 4
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فإّنه تطّبق أحكامه على المواد الغذائية سواء كانت ه من 08لماّدة لواستنادا 1مصطلح"اإلعالن"و"الوسم".

  3ة للمستهلك أو للجماعات.،والموّجه2معّبأة مسبقا أم ال

  مــوســــالة ــواسطــــهلك بـــــــالم المستــــــإعأوال: 

من القانون  03فبالرجوع إلى نص المادة  عرف المشرع الجزائري الوسم في نصوص قانونية مختلفة،

كل البيانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات أو المميزات أو  الوسم:نجدها تعرفه:"  03- 09رقم 

الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة،تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة أوسمة أو 

ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها،بغض 

المتعلق بمراقبة  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  05أما المادة ضعها،........".نظر عن طريقة و ال

"جميع العالمات و البيانات وعناوين المصنع أو ت الوسم بأنه:الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم فعرف

ة أو التجارة و الصور و الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما و التي توجد في أي تغليف أو وثيق

  4كتابة أو سمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما".

على أنه:"يجب على كل متدخل أن يعلم  03-09 القانون من 17هذا،وفيما أكد المشرع في المادة 

نظم الوسم  قدف"،بواسطة الوسم...المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لإلستهالك 

                                                           
  .  :"و7ف �>7@ص ا�"Eذ�' ��دة :ذا@�' /7د إ�+م ا���"�Dك"ا�و�م ا�	ذا��-  378- 13ا�"�?�ذي ر/م ا��ر�وم  �ن 03ا��ّدة %�ث ")ّرف 1

ن �%ّدد ��زة >7ّ' ���"وج أو �� ا����و-��:"و-2 ��. ا�"��Eف أو ��. ا���"وج �ّل �+�' أو إ�رة أو ر�ز أو �)ر أو 7ورة أو 
             .                                                                                                                            ��ّ�زه �ن :�ره"

-:"ا��)�و�ت ا�-رور�' 1ر-ء ا���"�Dك �7?' وا-%' ا�"! "%�ل ��. ا
/ل ")ر�ف ا���"وج وا��"د>ل ا��)�! ا�����ص ا�����
  .ا���"وج �D"�T+ك ���ّرة ا
و�. وط��)' ا���"وج وا���و�ت وا��)�و�ت ا��")�(' ��Rن ا���"وج وا��)ر و�ّدة �(ود ا�>د�ت" �)رض

 *! "��Eف أو و�ء �"(د��6 378- 13ر/م �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  03%�ب ا��ّدة  ������وج ا���ّ�� �����و�(7د 2)�:"��"وج �و-وع ��

  .�م ا�����'"����"�Dك أو ���ط

:*")رف  ا�%ذ� ا��وّ!$ �#ط��م ا�!�� � أ�D�ّR�"ا
:ذ�' ا���")��' *! ا��ط�م وا��ط�م ا�����' وا��دارس  %�ب �?س ا��ّدة 
�6 ا�?وري"+D"ذاء /7د ا�Eا�"! "(ّدم ا� '�   .وا���"�?�ت و:�رھ �ن ا��ؤ��ت ا���

�"' أو �"%ر�')� ل �ط)م 378-13 ر/م �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي 03%�ب ا��ّدة  ���!�� �تو�(7د 3  'Dأو وا� '� *! ذ�ك �ر���ّل �ر*ق(":
@! و�R�Dة �D"�T+ك وذ�ك *! إطDك ا���D"���� ذا@�' �)ّدةEون *�6 ا��واد ا��ر أو �ط)م ���! أو �در�' أو ��"�?. أو >د�ت ا��ط�م "

."!�Dط ا��  ا���
�6 �ن ��"وج.أ�ظر:*�و4���   �م ���ل ��. �ل ��و�ت ا���"وج، %". �"��. ����"�Dك ا>"�ر �

Kahloula (M).et Mekamcha (G).La protection du consommateur en droit algérien.R I L N 

A.VOLUME 05.N02.1995.p28. 
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السلع الغذائية وغير الغذائية وكذا وسم مواد التجميل واللعب.وبقراءة أحكام المرسوم التنفيذي رقم في 

  1المشار إلبه سابقا، فإنه لم يتضمن تعريفا للوسم. 378- 13

  يةـــذائـــــغــــــلع الــــــــــــــم الســـــــ: وس1

ميز المشرع في السلع بين وسم السلع الغذائية وغير الغذائية ، ووضح األحكام القانونية المتعلقة لقد 

بكل منها.سوف نستعرض بداية البيانات اإلجبارية التي نص عليها المشرع في إطار أحكام المرسوم 

  ، ثم نبين اإلستثناءات الواردة في هذا الشأن. 378- 13التنفيذي رقم 

  البيانات اإللزامية في وسم المواد الغذائية-أ

، فإّن وسم المواد 2013المؤرخ في  378 - 13من المرسوم التنفيذي رقم  122استنادا لنص المادة 

  3الغذائية يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات اإلجبارية نذكرها فيما يلي:

  )تسمية البيع للماّدة الغذائية،1

  4)قائمة المكّونات،2

  )الكمية الصافية المعّبر عنها حسب النظام المتري الدولي،3

  )التاريخ األدنى للصالحية أو التاريخ األقصى لإلستهالك،4

  )الشروط الخاّصة بالحفظ و/أو اإلستعمال،5

                                                           
م1�%
 - 90ر/م ا�"�?�ذي ،ا��)دل ���ر�وم  2005د����ر  22ؤرخ *! ا�� 484-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03ا��دة  وھذا >+*

وو ا��")�ق �و�م ا���2 ا�Eذا@�'  �1990و*��ر  10ا��ؤرخ *!  367D-ا�"! �ر*ت ا�و�م �ر،.Eل "ا�����ل �ص ��"وب أو �ط�وع أو 
2�����"وج أو �و-2 /رب ھذا ا
>�ر 
�ل "ر/�' ا���! �ظDر ��. ا��ط/'،ا�ذي �ر*ق ��ر�S:83ج.ر. �دد .."�رض "�-25. ا�7درة 

12 -2005.  

م2� أ%D��-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  07و ا��)د�' ��و�ب ا��دة  1990ا��ؤرخ *!  367- �90ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  06ا��دة  "(
ت ا�1زا��' : 2005ا��ؤرخ *!  484���  ا���E..وأ�ظر %ول �%"وى ا�

Sid lakhdar mohamed rachid. Le dispositif legislatif et règlementaire en matiere de protection du 

consommateur par la qualité des produits. Revue algérienne des sciences juridiques économiques 

et politiques. Numéro 2. 2002.p50. 
3Eت ا�1زا��' *! و�م ا���2 ا���� *!  378- 13ذا@�' *! ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م ر*2 ا���رع �ن �دد ا�D��� ر�' �2 "�ك ا���7وص)�

" �وض " 15ا���E.، %�ث �ص ��. " 484-05ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م ���11  ."���  
 ا��")�ق 2008 �ي 8 *! ا�(رارا��ؤرخو���ر *! ھذا ا�7دد إ�. -رورة �را�ة ا��وا7?ت ا��%ددة %�ب ط��)' ا���"وج، أ�ظر � + 4

ت و"�و�(6 وا�")��6 و%�ز"6 �ر-6 و�روط ا��7�! ا�%��ب ��%وق ��وا7?ت�?��ر�S ا�7درة 49 �دد.ر ج.ذ�ك و"��ر 03 �"�� 
ر�S ا�7درة.80 ر�دد ج.1999 أ�"و�ر 27 *! ��(رارا��ؤرخ ا��)دل.2008"�  .1999 �و*��ر :14 
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)اإلسم أو التسمية التجارية والعالمة المسّجلة وعنوان المنتج أو الموّضب أو الموّزع أو المستورد إذا 6

  ماّدة مستوردة،كانت ال

  )بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت الماّدة مستوردة،7

في حالة ما إذا كان إغفاله ال يسمح باستعمال مناسب  1)طريقة اإلستعمال واحتياطات اإلستعمال8

  للمادة الغذائية،

  2)بيان حّصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو الّتوضيب،9

  كّثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية،)تاريخ الّتجميد أو التجميد الم10

من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو  27)المكّونات والمواد المبينة في الماّدة 11

حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير الماّدة الغذائية و مازالت موجودة في المنتوج 

  3النهائي ولو بشكل مغاير،

  ،الوسم الغذائي- 12

من  % 1.2بيان"نسبة حجم الكحول المكتسب"بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من - 13

  الكحول حسب الحجم،

  
                                                           

2 � ")ر*6 %"��' إن 1� ن،*! ظل ")دد و"طور ھذه ا���2 و ا�>د�ت >7و7� ��إدراك ا���"�Dك �طر�(' إ�")�ل ا���"وج �6 �ن ا
ھ��' 
 ا��وم و  ،*%". ����' ا�Eرس � +،  ورة "��و�و��' ��. �ل ا���"و�تا���ر�' �ن Dطر�(' �دو�' �ن طرف ا�?+ح،:�ر أ�� �ت ""م /د���

��' ا���ر��'،�?-ل ا�"طور ا�"�"�ت ا
و"و�Vوا�ط' ا���و�و�! أ7�%ت ""م   � أ�ر � �?ر ��6،و إD��ذا *Jن إدراك ا�?+ح �طر�)' إ�"�(
 أ��زت ا�V' ا�)�ل ا��?"رض ا�(�م �6 و��� ،وھذا ا�1"زام �(2(%(D�� ا��ر�وة  P@@D� 2ذه ا�V'.ا��"د>ل ��.  ت ا��"�*"زو�د ا���"�Dك ا�

"6 و ا>"�را"6 (*! "%د�د ا��د(ا�?+� و*ق ر:Dط� و-D�* م�%"��ا�ز���' �E"�T+ل،أو ���'  دح � +)�Dذه ا��)�و�ت �ن �6�R ا���ح �6 
ء،� �?��و����6 *! �?س ا�و/ت �ل ا��>طر ا�"! ���ن أن  ا��دة ا��Eرو�' أو %�م ا���%' ا��Eرو�')%". �"��. �6 :رس � �ر�د و

ل ا�>طW أو اE"�1+ل :�ر ا�7@ب ��"�"��ر �ن ا1�("�.D��� 'ت ا��دو����/! ا���"و�ت.�Dزات و ا��  وھو ���ط�ق ��. 
��ر�( ا���� أو ا'���ج 378-13 ر/م �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي 03و")ّرف ا��ّدة 2 "6�ّR� ��و7ف ا�ذي  )�ا�"ر�S ا�ذي �7�B *�6 ا���"وج �ط

 ".و-2 �6

 ")رف �?س ��ع *�6 *! آ>ر  ��ر�( ا��و��ب03ا��دة ��ر ا�ذي ���6�ّR:"ا�"ر�S ا�ذي �و-2 *�6 ا���"وج *! ا�"��Eف أو *! ا�و�ء ا��
  .ا��طف"

 *!  378-�13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  27و"ؤّ�د ا��ّدة 3D���"�أ6�ّ ��ب أن "و-2 ��. ا�و�م و�و-وح ا��واد وا���ّو�ت ا�Eذا@�' ا��)رو*' 

ت ا��?رط'،و/د %ّددت /@�' ھذه ا���و�ت *! ا���%ق ا� �! �Dذا ا��ر�وم �2��ت أو ا�%���  ا�%�D-(���"?�7ل .إ�راد إ�" �ءات ��. 
��' أو ا�%���' ا��?رط' ا���ّون �ن  :أ� ر أ�ظر�%�� '���)�وان ا��واد وا���ّو�ت ا�Eذا@�' ا��� !��ل "(ط' �%ّددة ��. �� 14ا���%ق ا� 

ر�S .�58دد  .ج.ر.20-19ص ص .%7را�"��(رار ��"رك ��ن  ،�2 ا�"�و��2013.6و*��ر  18 :ا�7درة  '�@أ6�ّ ���ن أن "%ّ�ن ھذه ا�(
�' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش وا�7ّ%' وا�?+%'�%� ��?(رة ا� � ' �ن ا��ّدة  ،ا�وزراء ا����?�ن )� 378-13?�ذي ر/م �ن ا��ر�وم ا�"� 27ط

  .2013*! ا��ؤّرخ 
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  1مصطلح"حالل"للمواد الغذائية المعنية،- 14

إشارة إلى رمز إشعاع األغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات - 15

ين مباشرة عندما تكون الماّدة الغذائية معالجة باألشعة األيونية ويجب أن يباآلتية:"مؤين أو مشع" 

،أّنه عندما تحتوي الماّدة 378- 13 من المرسوم التنفيذي 13ماّدة وتضيف ال بالقرب من اسم الغذاء.

على محّلى أو عدة محليات،يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان"منتوج محّلى بدون إضافة  2الغذائية

في آن واحد على سكر مضاف ومحّلى أو عدة محليات يجب  3عندما تحتوي الماّدة الغذائية سكر".و 

مع التنويه إلى أّنه يجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات ى ومسكر جزئيا".أن تتبع ببيان"منتوج محلّ 

م التنفيذي رقم من المرسو  1الفقرة  14المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد الغذائية طبقا للمادة 

كما يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية الماّدة وبالكمية الصافية في نفس المجال  378.4- 13

أّما إذا تعّلق األمر .378- 13من المرسوم التنفيذي  15و 14، حسب نص الماّدتين 5البصري الرئيسي

المرسوم،  من نفس 10قا للماّدة بالمواد غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك، فيجب طب

أن تكون معّرفة على األقل بواسطة تسمية البيع مدونة على الفتة أو أي وسيلة أخرى بحيث ال يدع 

  6موقعها أي مجال للشّك بالنسبة للماّدة المعنية.

                                                           
ن �د�دا �م ��ص ���6 ا���ّرع *! ا��ّدة 1��ا��")�ق �و�م ا���"و�ت ا�Eذا@�'  367- 90ا��)ّد�' �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  �06)"�ر ھذا ا�

 ا���E.. و%�ب ا�?(رة ا
>�رة �ن �?س ا��ّدة D-ت و-2 ، 378-�13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي 12و�ر�?��*6�ّJ "%دد �روط و
ن"%+ل"ا����  .وا�ذي �م �7در �)دأ�+ه �(رار ��"رك  14ذ�ور *! ا��(ط' 

 ا�7%! وا
�ن ا��ودة ��دان *! إر�ده و ا���"�Dك إ�+م *! ا���ھ�' *! ا�Eذا@�' ���دو�' ا�وط��' ا����' دور إ�. ، ا1طر ھذا *! و��وه2
م %�ب وذ�ك @�'،اا�Eذ ���وادDا����دة ا�� D� و�ب�� ا��"-�ن  2005 ���ر 30 *! ا��ؤّرخ 67-05 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 03 ا��دة 
 و"%د�د ا�Eذا@�' ���دّو�' ا�وط��' ا����' إ��ءD�D� Dو"�ظ��.  

�ل:"�6�R ا�زاد أو ا�	ذا�� ا���دة ا�Eش و/�2 ا��ودة ��را/�' ا��")�ق 39-90 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 02 ا��دة ا�7دد ھذا *! �ر*تو/د3 
دة� '�<  '��(� ��� و ا�%�وا��' أو ا���ر�' ��"Eذ�' �)دة �ز@� أو D�� ت� ا
:ذ�' �7�' *! "�")�ل �دة �ل و ا��-X�7 X و ا���رو

 "%-�رھ وD"��  ".*(ط "�����' و�واد أدو�' ��ل *! "�")�ل ا�"! ا��واد ��دا ، و�)
ل ا�و�م ا�Eذا@! ��. ا��واد  ،378-�13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  �14ن ا��ّدة  02و%�ب ا�?(رة 4�� !* ')�ت ا��ط�?��*6�ّJ "%ّدد ا�

�' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش وا�7ّ%' وا�?+%' وا��7�'.�م �7در �)د�%�  .ا�Eذا@�' �(رار ��"رك ��ن ا�وزراء ا����?�ن 
� ر رؤ�' �ن أول  378-�13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03ة %�ب ا��دّ  ا��!�ل ا���ري ا�ر����و�)ّرف 5
�6�ّR:"ا���ل ا��7ري ��"��Eف ا

7@67 وط��)"6 و��د ا1/"-ء �+�"6 <� '������ر ��. ا���"وج ��")رف ا��� 6� B��� ك ��د ا��راء،وا�ذي�D"وھ�' �ن طرف ا���
��ن ا ��ن *(ط (وھ�  ا�"�ر�'".��ن ر/م *���ّرع ا�"رط و-2 ��ت *"و-2 *!  )3ور/م  1ا����/! ا�� *! ا���ل ا��7ري ا�ر@��!، أّ�

�(ول: 03ا���ل ا��7ري ا�ذي �ر*"6 ا��ّدة � �ن زاو�' و%�دة وا�"! "��B ا��!�ل ا���ريD"ن /راء�ت ا�"��Eف ا�"! ��D2 وا����":
�رؤ�' �ر�)' و��D' ���)�و�ت ا�����' ��. ا�و�م".  

 *! ا��وا6D��� ا���7وص D"�+ذا@�' و�Eا�7%�' ���واد ا� '*د و���ر *! ھذا ا�7دد، إ�. -رورة ا%"رام ا��"د>ل �1زا��' ا��ظ*' وا��ظ
���' :�ر �(�و�'، 03-�09ن /�ون %��' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش  08إ�.  �04ن �، إذ ���2 و-2 �واد :ذا@�' �D"�T+ك "%"وي ��. ��وث 

��ظر إ��ن ا�"2��7 أو �ب ا��م �6. �2 �را�ة ا��ظ*' ا�7%�' ����">د��ن وأ����7' *�� �")�ق �. ا�7%' ا���ر�' وا�%�وا��' و>
م ا��دة �%
 )��. و/د 7در *! ھذا ا1طر و"طD��� ب/
ن �>�?' ذ�ك ���ل �ر��' �) ،، 03- �09ن ا�(�ون ر/م  05ا�">ز�ن...و:�رھ

 *! ا��واد  2014د����ر  15ا��ؤرخ *!  366-�14ذي ر/م ا��ر�وم ا�"�?D�ل ا���و ت ا����وح �� !* ')�ت ا��ط�?��ا��%دد ا��روط وا�
 ��)ت ا��دة  03ا�Eذا@�'،إذ �ر*ت ا��دة �����وث، �.ا�7درة 74و�ود أي �دة �%ظورة *! ا��واد ا�Eذا@�'.ج.ر.�دد 6��14 ا��(7ود 

:Sر�"� *! ا��واد 2014د����ر  25D��� ري ا���7وص%�.وأ�ظر أ�- %ول /وا�د %?ظ ا�7%' وا��ظ*' ا��ط�(' ��. ��"و�ت ا��7د ا�
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  ى البيانات اإللزامية للوسماإلستثناءات الواردة عل-ب

 17و16اإللزامية لوسم المواد الغذائية، بموجب نّص الماّدتين أورد المشّرع إستثناءات على البيانات 

  .378-13من المرسوم التنفيذي رقم 

ففي حالة القارورات الزجاجية الموجهة إلعادة اإلستعمال والمطبوعة بطريقة يتعّذر محوها والتي ال 

  :16اّدة تحمل ال بطاقة وال ختما وال معلقة، تكون البيانات اآلتية فقط إلزامية حسب الم

  تسمية البيع للمادة الغذائية،-1

  قائمة المكّونات،-2

أدناه، ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات  27المكونات والمواد المذكورة في الماّدة -3

مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضير الماّدة الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو 

  بشكل مغاير،

  ية الصافية،الكم-4

  1التاريخ األدنى للصالحية أو التاريخ األقصى لإلستهالك،-5

  الوسم الغذائي،-6

                                                                                                                                                                                

 ر�دد ج. ا��%ري ا��7د �رض ����' ��د ا��ط�(' وا��ظ*' ا�7%' %?ظ �"دا��ر ا��%دد 158-99 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم�ن  34إ�.  �25ن 
ر�S ا�7درة 49"�  .1999 �و���' 25 
ت إ-*�'و��وه أ�-  ھذا��� ا�(رار ا�وزاري ا���"رك ا��")�ق ، إ�. و�ود ا�)د�د �ن ا�(رارات ا�وزار�' ا�"! "�"رط D�� ر�و�ذ

ت �ر-6 ا��ؤرخ *! �?����وا7?ت ا�"(��' 
�واع ا�%��ب ا��ف و�روط و �- 20.ا�7درة *!  55ج. ر.�دد )11(ا��دة 31-05 -1997
وا�(رار .08-1997Dت و���?����وا7?ت ا�"(��' 
�واع ا����د ا�(�B ا��7ب و �روط و �ج.ر.  1997- 05-25ا��ؤرخ *!  ا��")�ق  

 13*! ا��دة 1995 -07- 02ا��ؤرخ *! و ا� �! ا��")�ق �و-2 ا�دوا�ن ا��ذ�و%' رھن اD"�1+ك .1997- 08-20. ا�7درة *! �55دد 
�)دھ ج. ر. �دد �ن ا�(رار ا�وزاري ا���"رك ا��%دد ���وا7?ت ا�"(��' ����ر  8، وا��دة  1995- 10-11 . ا�7درة *!6��59 و�

و��"?�7ل أ� ر أ�ظر:%ور�' �!  .1997- 08-20. ا�7درة *! 55ج.ر. �دد 1997أ�ر�ل  27ا���%وق أو ا���ر ا�رطب ا��ؤرخ *! 
 * �و�ف زاھ�'.D"*ن �+�' ا��واد ا�Eذا@�' و�ظ�-�. ���01' ا��%��' ا�)��.ا�)دد ! /�ون اD"�1+ك ا��زا@ري.إ�"زام ا��"د>ل 

  .137-120.ص ص2014
رة: 378-�13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  31أو-%ت ا��ّدة 1�(�ر�S ا
د�. ��7+%�'، %�ث ���ق "��م ا��")�(' �%
�)ض ا  

�ل......"��د� �"-�ن ا�"ر�S ا�1رة إ�.-/ 6�+D"ل :ا��وم. "�ن ا���"%�ن إ��/ 6�+D"2015-01- �01 +: �ن ا���"%�ن ا�.  

ر�S ذا"-"��  *! ا�?(رة أ�+ه،إّ�D��� ت ا���7وص����ت ا
>رى.و��ب أن "��ل ا��'....." *! ا�%D� ل�/ 6�+D"6 "�ن ا���"%�ن إ�
ن ا�ذي "و�د *�6 ��.��1رة إ�. ا��� ن 
ّن � �ر �ن ا���"�ت � �و-2 "ر�ا�و�م. وإّ��رة وإّ�� �و-2 *! ���رة �)د ا�)�� D<
رة � +:�ن، *"�د ���"ر"�ب  ."أ�ظر أ�?ل ا�ز��'" أو "أ�ظر *وق ا�Eطء" آ>ر،*��ر إ�. ھذا ا���و�"�ون ا�"ر�S �ن ا�1رة �و-وح و

� إ�.إ�. ا��وم وا��Dر رة .ا���' وا%"��� إ�. ا���'" و�?Dم �ن �  �"م ذ�رھ.أي /د "ذ�ر ا���' و/د �  "إ%"�
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  بيان الحّصة و/أو تاريخ الصنع.-7

) بدل خمسة 7،هو تقليص عدد البيانات اإللزامية إلى سبع (16فالمالحظ على مضمون الماّدة 

  .12) المذكورة في الماّدة 15عشر(

أّنه وباستثناء التوابل واألعشاب العطرية،يجب أن ال يتضمن وسم الوحدات  17هذا،وتضيف الماّدة 

) سنتيمترا 20الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو األوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين (

 التاريخ األدنىّال البيانات المتعلقة بما يأتي:تسمية البيع للماّدة الغذائية،الكمية الصافية،مربعا، إ

  1ية أو التاريخ األقصى لإلستهالك.للصالح

،وهو مايفسر على بيان طريقة االستعمالفيها ومما يالحظ على هذه االستثناءات أن المشرع لم ينص

تقصير المنتج أو البائع في اإلعالم بكيفية إستعمال الشيئ المبيع،سواء باإلمساك عن اإلفضاء  بأن

  2غير سليم يقيم مسؤوليته عما يصيب المستهلك من أضرار.أو  ان كلية أو باإلفضاء به ناقصابهذا البي

، والتي يجب 3أحكاما خاصة ببعض البيانات 378-13هذا وقد أفرد المشرع في المرسوم التنفيذي

نات االمواد الغذائية من ذكر إحدى البياحترامها من طرف كل متدخل، كما أعفى صراحة بعض 

المشرع في تنظيم وضبط تفاصيل هذا اإللتزام لضمان حماية أكبر ، وهو مايمكن تفسيره برغبة اإللزامية

  4للمستهلك وتداركا للثغرات التي شابت أحكام المرسومين التنفيذيين اللذين تم إلغاؤهما.

  5ية ـــذائـــر الغـــوجات غيـــم المنتـــوس -2

                                                           
 *! ا��ّدة 1D��� رى ��و�م ا���7وص<
ت ا�1زا��' ا��� ��?(رة ا
>�رة �ن �ص  12و��ب أن "و-2 ا�)�أ�+ه ��. ا�"��Eف ا���ل ط

  .17ا��ّدة 
�ق.ا�' *! ا�(�ون ا��د�! و ا��(رندر(ا�%��' ا�(�و��' ����"�Dك .��ر /�م أ%�د ا�(��!2  .125ص ). �ر�2 �
ت ھ!:3��� ا���� ���1دة ا�	ذا��و ��"?�7ل *! ھذه ا����� 23(ا��واد، ا��3و��ت )22-21-20(ا��واد ، ا���3 ا����2 )19-18(ا��"�ن 

��ر�( )33إ�.  31( ا��واد، ا���ر�( ا�د�� ��5��1 وا���ر�( ا���8 �#��$�ك)30-29(ا��د"�ن، ��ر�ف ا��5 و��ر�( ا����)28إ�.  ،
  .378-�13ن ا��ر�وم ا���>�ذي )36(ا��دةا;د �ءات ،)35(ا��دة،طر�� ا'�����ل)34(ا��دة ا��!��د وا��!��د ا��93ف

 ��ص ا��ّدة 4)�ت ��. ا�و�م.:�ر أ�ّ  2�6 ا�"�و�6 إ�. أ6�ّ وط���ت أو ز�دة أو "B�%7 ا���� '*6 �ن �?س ا��ر�وم ا�"�?�ذي، "��2 �ل إ-

ت �وا�ط' ا�طر����(' ھذه ا�ت *! ا
7ل،���ن أن ""م إ�دة �ط���ن أو �دة ��ن ��� '�ت ا�1زا��' و*! %���ء �)ض ا�� "��ق و
ت "ط��ق ا�?(رة �?���(�2 ا�Eش.و"%دد  '?ّ���' ا��7�B ا���'  02ا��)"�دة "%ت ر/�%� أ�+ه،�(رار �ن ا�وز�ر ا����ف Dر إ��ا���

�ّل و-2 و/أو "���ل �Dدف إ�. إ>?ء أو %�ب أو /ط2 أو *7ل 03%�ب ا��ّدة  ��'���2ت  �1 ا������ت�"�Dك و/�2 ا�Eش.و�(7د ا��":
 أو ����رات أ>رى أو �7ور أو �Rي ��ل �"دا>ل،�(�."!�7
رات �و-و�' ��. ا�و�م ا�  

ن ا�%ل ���6 *! ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  5� �+%ظ  ھ�، أن ا���رع �م ��%ق 7?' "ا���ز��'" �)�وان "ا���"و�ت :�ر ا�Eذا@�'"، ��س �
 ا���E..:�ر ا�Eذا@�'  "ا���ز��'"�و�م ا���"و�ت ا��")�ق  �1990و*��ر10ا��ؤرخ *!  366- 90D-و�ر  
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الغذائية ضمن أحكام المرسوم نشير بداية إلى أّن المشّرع لم يعّرف صراحة المقصود بالمنتوجات غير 

من نفس المرسوم  37وٕاّنما ذكر أصنافها في نّص الماّدة  1السالف الذكر، 378- 13التنفيذي رقم 

التنفيذي والتي تنص على:"تطبق أحكام هذا الفصل على كّل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة 

  ستعماله الخاص و/أو المنزلي". أو وسيلة أو جهازا أو آلة أو ماّدة موجهة للمستهلك إل

  :يةــغذائـــير الـــات غـــانات اإللزامية في وسم المنتوجـــالبي-أ

حّدد المشّرع مجموعة من البيانات اإلجبارية التي يجب أن يشملها اإلعالم المتعلق بالمنتوجات غير 

وص عليها في الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها،زيادة على البيانات اإلجبارية المنص

  2هي: 378- 13من المرسوم التنفيذي  38الماّدة  ا.وهذه البيانات حسبالتشريعوالتنظيم المعمول بهم

  )تسمية البيع للمنتوج،1

  )الكمية الصافية للمنتوج،المعّبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي،2

الموّضب أو المّوزع أو المستورد )اإلسم أو عنوان الشركة أو العالمة المسّجلة وعنوان المنتج أو 3

  عندما يكون المنتوج مستوردا،

  )بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا،4

  )طريقة إستعمال المنتوج،5

  )تعريف الحّصة أو السلسلة و/أو تاريخ اإلنتاج،6

  )التاريخ األقصى لإلستعمال،7

  )اإلحتياطات المتخذة في مجال األمن،8

  المنتوج وشروط التخزين،)مكونات 9

                                                           
م 1�%
  :�ر ا�Eذا@�' ا���ز��' �و�م ا���"و�ت ا��")�ق  �1990و*��ر10ا��ؤرخ *!  366-90 ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/موھذا >+*D-و�ر

،.Eد"6  ا����(ول:" �?Dم �ن ا���"و�ت ا���ز��' :�ر ا�Eذا@�' ���2 ا���"و�ت ا���")��'  02ا�ذي �رف ا��واد ا���ز��' :�ر ا�Eذا@�' *! ��
ء ا
دو� "�� D"ھ�ر�S: �50' وا���2 ا�Eذا@�'".ج.ر.�دد*! �7�' ا��%+ت ور*"�  .           . �1990و*���ر  21. ا�7درة 

ت ا�1زا��' *! و�م 2���ص �(ر�' �2 "�ك ا���7و 378-13ا�Eذا@�' *! ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م ا���"و�ت :�ر ر*2 ا���رع �ن �دد ا�
 *! ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/مD���90-366  " .�� ث �ص�% ،.Eوض " 11ا���� "���05 ��  ".ت�
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  )عالمة المطابقة المتعلقة باألمن،10

  )بيان اإلشارات والرموز التوضيحية لألخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.11

من نفس المرسوم التنفيذي، أّنه يجب أن يحتوي وسم المنتوجات غير الغذائية  39وتضيف الماّدة 

  1وص عليها في التنظيم المعمول به، على مراجع الرخصة.الخاضعة للرخصة المسبقة المنص

  شروط وكيفيات وضع البيانات اإللزامية للمنتوجات غير الغذائية:-ب

أوضح المشّرع بعض التفاصيل المتعلقة بهذه البيانات اإلجبارية،إذ يجب أن تجمع البيانات المتعلقة 

مة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي بالعالمة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعال

)بيانات،على 4)إلى أربع(3،فالمشّرع اشترط أن يوضع في المجال البصري الرئيسي من ثالث( 2للوسم

خالف المنتوجات الغذائية التي اشترط بشأنها وضع بيانين  فقط في المجال البصري الرئيسي، أما 

. 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  42حسب الماّدة باقي المعلومات فتوضع في المجال البصري 

كما يجب أن تختلف تسمية البيع للمنتوج عن العالمة التجارية أو عالمة الصنع أو التسمية 

 44،وحسب نّص الماّدة 40الخيالية،ويجب أن تسمح للمستهلك بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة طبقا للماّدة 

رية المتعلقة بالعالمة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على فإّنه يجب أن تكون البيانات اإلجبا

، 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  43واستنادا للماّدة حسب طبيعته،بطريقة يتعّذر محوها.المنتوج،

  فإّنه يعّبر باإلشارة عن الكمية الصافية للمنتوج،حسب طبيعته،طبقا للنظام المتري الّدولي كما يأتي:

مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية،عدد ، بالنسبة للمنتوجات السائلةمقاييس الحجم 

  كّل قياس آخر خاص. الوحدات بالنسبة للمنتوجات المبيعة بالقطعة،

السابقة،فيمكن أن توضع على  38من الماّدة  5وعن طريقة اإلستعمال المنصوص عليها في النقطة 

. وفي هذا اإلطار،يجب 38أو ترفق داخل تغليفه،حسب الفقرة األخيرة من نّص الماّدة  3بطاقة المنتوج

                                                           
ت إ-*�' ��. :رار �ص ا��دة 1�����وا7?ت ا�"(��' �و-2 ��">�7ت  �ن ا�(رار ا�وزاري ا���"رك  5و/د ��"رط ا���رع �ا��")�ق 
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على المتدخلين إعالم المستهلك بكّل المعلومات المتعلقة باألخطار على الصّحة واألمن المرتبطة 

ى باستعمال المنتوج،ويجب أن تبين هذه المعلومات في دليل اإلستعمال وفي طريقة اإلستعمال وكذا عل

  48.1التغليف أو على المنتوج نفسه طبقا للماّدة 

هذا،وفي إطار تحديد الحّصة أو السلسلة يجب أن يحمل كّل حاو أو تغليف لمنتوج غير 

غذائي،تسجيال منقوشا أو عالمة يتعّذر محوها،في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع 

سلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع،وتسبق اإلنتاج والحّصة المصنوعة،وتحّدد الحّصة أو سل

استنادا لنص  هذه اإلشارة بعبارة"حّصة أو سلسلة"،ويحّدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة اإلنتاج،

- 13من المرسوم التنفيذي  03أّما عن بيان التاريخ األقصى لإلستعمال الذي تعّرفه الماّدة .45الماّدة 

محّدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير بأّنه:"التاريخ ال 378

الغذائي خصائصه األساسية وال يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك"، فيجب أن يسبق حسب طبيعة 

  المنتوج واستعماله،بعبارة:

  شهرا، 24مال أقل من لإلستعمال قبل........مع اإلشارة إلى الشهر والسنة،عندما تكون مّدة اإلستع- 

  شهرا. 24لإلستعمال قبل نهاية.......مع اإلشارة إلى السنة،عندما تكون مّدة اإلستعمال أكثر من - 

لتنفيذي من نفس المرسوم ا 46فبعد هذا التاريخ،يجب أّال يوضع المنتوج قيد اإلستهالك طبقا للماّدة 

أوجبت أن يحتوي اإلعالم حول اإلحتياطات المتخذة  412مع التنويه إلى أن الماّدة .378- 13

إلستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة باألخطار المرتبطة باستعمالها،حسب 

أعاله  38طبيعتها واإلستعمال الموجهة إليه.ومهما يكن،فإّنه توضع بيانات الوسم المذكورة في الماّدة 

على التغليف وٕاّما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج مثبتة جيدا  3إما على بطاقة

.وفي حالة اإلستحالة 378- 13من المرسوم التنفيذي  47نفسه عندما يكون غير مغلف،حسب الماّدة 

و  1عمليا لذكر المعلومات اإلجبارية على التغليف،وباستثناء البيانات المنصوص عليها في النقاط  

                                                           
  .2013ا��ؤرخ *!  378-�13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  48ا��دة  أ�ظر �ص1
2 .)�  �ن �?س ا��ر�وم ا�"�?�ذي ا���ر إ��6 �
�6،*! ا��ّدة 3���ق � �� '/  .2013ا��ؤّرخ  378-�13"�?�ذي ر/م �ن ا��ر�وم ا 03أ�ظر ")ر�ف ا��ط
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،يجب أن يشار في هذا التغليف إلى أّن باقي المعلومات موجودة في 38من الماّدة  11و  7و  3و 2

  49.1دليل المرفق استنادا للماّدة ال

  بــــعــــم اللـــيف البدني ووســـجميل و التنظـــــواد التــــم مـــوس -3

والتنظيف البدني، ووسم نظم المشرع فضال عن السلع الغذائية وغير الغذائية، وسم مواد التجميل 

  اللعب وبين األحكام القانونية لهما، كما وضح اللغة التي يتم بها الوسم بوجه عام.

  دنيــنظيف البـــتجميل والتــواد الــــم مـــوس-أ

المحدد  1997جانفي  14المؤرخ في  37-97من المرسوم التنفيذي رقم  02إستنادا لنص المادة 

د التجميل و التنظيف البدني و توضيبها و استيرادها  و تسويقها في لشروط و كيفيات صناعة موا

، يعد منتوجا للتجميل و التنظيف كل مستحضر أو مادة باستثناء الدواء معدة 2السوق الوطنية

لالستعمال في مختلف األجزاء السطحية لجسم اإلنسان، مثل البشرة و الشعر و األظافر و الشفاه و 

تعطيرها  األغشية بهدف تنظيفها أو المحافظة على سالمتها أو تعديل هيئتها أواألجفان و األسنان و 

 من المرسوم التنفيذي رقم 10أما عن البيانات اإلجبارّي توفرها فقد حددتها المادة أو تصحيح رائحتها.

  و نذكر فيما يلي هذه البيانات:،1997جانفي  14المؤرخ في  37- 97

 3نحو مباشر بتعيينه ما لم تتضمنه التسمية نفسها،استنادا إلى المادة تسمية المنتوج مصحوبة على -أ

  من هذا المرسوم،

اإلسم أو العنوان التجاري و العنوان أو المقر اإلجتماعي للمنتج، أو الموضب أو المستورد،و كذا -ب

  بيان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة،

  ا عنها بوحدة قياس قانونية و مالئمة ،الكمية اإلسمية وقت التوضيب،معبر - ج

                                                           
�1+م ا��")�(1� '7ّت ا�>�?����واد :�ر ا�Eذا@�'،��د ا�%�'�2 ا�"�و�6 إ�. أ6�ّّ "%دد ا���' ا���"�Dك  ' �%��(رارات �ن ا�وز�ر ا����ّف ،

�1"راك �2 ا�وز�ر أو ا�وزراء ا��)���ن�  .�ن ا��%ثإ�. :�' ھذه ا��%ظ' م �7در أي /رار *! ھذا ا�7دد ،و�و/�2 ا�Eش و/أو 
ر�04Sج.ر. �دد 2"���1997�ر  15: . ا�7درة .  
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تاريخ انتهاء مدة صالحية المنتوج و الظروف الخاصة بالحفظ و/أو الخزن. ويعد تحديد هذه المدة -د

إجباريا بالنسبة لمواد التجميل و التنظيف البدني التي ال تتجاوز مدة صالحيتها على األقل 

  ) شهرا،30ثالثين(

  يسمح بالتعرف على ذلك، تاريخ صنعه أو المرجع الذي- ه

  يجب ذكر النسبة المستعملة منه، إذا ذكر عنصر مكون يدخل في التسمية التجارية للمنتوج،-و

  . 5و3التركيب و الشروط الخاصة باإلستعمال و مخاطر اإلستعمال الموجودة في الملحقين - ز

لبدني على البيانات ذاتها، فإنه يجب أن يشمل وسم مواد التجميل و التنظيف ا 10وحسب المادة 

ملصقة،بحيث تكون ظاهرة للعيان،ميسورة القراءة غير قابلة للمحو،مكتوبة باللغة الوطنية،و بلغة أخرى 

ٕاذا استحال وضع الملصقات على المنتوج،يجب أن تكتب هذه اإلشارات على الغالف و  كإضافة.

باختصار إلى وجود الدليل داخل الخارجي للمنتوج أو على دليل إستعمال مرفق، وفي هذه الحالة يشار 

  المغلف.

من نفس المرسوم اإلستغناء عن بعض البيانات،إذ أّنه يمكن أن ال يحتوي وسم  11هذا،و تجيز المادة 

  .أعاله 10أ،ب،ج،ه،ز من المادة  العطور بأنواعه إال على اإلشارات المنصوص عليها في الفقرات

أن تستعمل تحت أي  1997المؤرخ في  37- 97قم من نفس المرسوم التنفيذي ر  12وتمنع المادة 

شكل كل إشارة أو عالمة أو تسمية خيالية أو نمط تقديم أو وسم أو عرض يوحي بأن المنتوج متميز 

بخصائص ال تتوفر فيه حقا ال سيما فيما يتعلق بالتركيب و المزايا الجوهرية وطريقة الصنع و أبعاد 

  المنتوج و أصله.

  بـــــعـــــــــاللـم ـــــــــوســ-ب

ديسمبر  21المؤرخ في  494- 97نّظم المشرع أحكام وسم اللعب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

منه اللعبة  02،وقد عّرفت المادة 1المتعلق بالوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال اللعب 1997

                                                           
ر�85Sج.ر.�دد 1"�  .1997د����ر  24:  . ا�7درة 
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سنة، ويستثنى  14 بالقول:" كل منتوج مصمم أو موجه صراحة لغرض لعب أطفال في سن أقل من

  من ذلك ماذكر في الملحق األول بهذا المرسوم.

  وهي: 06أما البيانات اإلجبارية التي يجب أن يتضمنها الوسم الخاص باللعب فقد حددتها المادة 

تسمية البيع،اإلسم أو العنوان التجاري أو العالمة و عنوان الصانع وكذلك اسم المستورد و عنوانه 

في الملحق الثالث  ستعمال،التحذيرات و بيانات احتياط اإلستعمال كما هي محددةالتجاري، طريقة اإل

  كل بيان آخر قد يصبح الزما بموجب نص خاص. بهذا المرسوم،

إذ يلعب دورا إعالميا من خالل تنوير إرادة المستهلك ، بق بيانه أن للوسم دورين رئيسيينو يبرز مما س

وسم تيح له إتخاذ قراره و تنوع اختياره، ومن جهة أخرى،يعتبر البمنحه كل المعلومات الضرورية بما ي

  .للخطر الناجم من استعمال المنتوجللفت انتباه المستهلك  تدخلالوسيلة التي يستعملها الم

  مــوســــــــغة الــــــــل-ج

على ضرورة إعالم المستهلك باستعمال اللغة  03-09 القانون من 18لغة الوسم، تنص المادة عن 

العربية في الوسم ،إذ يجب أن تحرر بياناته فضال عن طريقة اإلستخدام و دليل اإلستعمال و شروط 

 .باللغة العربية أساساضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول 

:"...،وعلى سبيل 18أخرى فضال عن اللغة العربية حيث تنص المادة المشرع إستعمال لغة  وقد أجاز

ويضيف المشرع أنه 1يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين". اإلضافة،

من المرسوم  7وتنص المادة 2يكون إستعمال اللغة العربية بطريقة مرئية ومقروءة و متعذر محوها.

:" يجب أن تحرر البيانات اإللزامية إلعالم المستهلك باللغة العربية أساسا كذلك  378- 13فيذي التن

وعلى سبيل اإلضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة اإلستيعاب لدى المستهلك وتسجل 

  3في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها".

                                                           
�>+ف ا��E' ا�?ر���'.أ�ظر:1 '��ر ا��ن ا�ذ�ن ����دون ا��E' ا�)ر��ص <�Z� '����� ���  
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ره أ��. ا�(وا��ن %�ب ا��دة �"�� 01-16ا��)دل و ا��"�م ��و�ب ا�(�ون ر/م   1996د����ر  8ا��ؤرخ *!  �1996ن د�"ور 03
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ع بيانات الوسم عادة على الغالف الذي يوضع فيه والوسم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغليف،إذ توض

  المنتوج،لذا نتناول فيما يلي األحكام المتعلقة بالتغليف و تنظيمها.

  فــغليــــــــــــالتطة ــــــــواســـــلك بــــــــــــستهــالم المـــــــــإعثانيا: 

،التغليف:"كل تعليب مكون من مواد أّيا 1وقمع الغش من قانون حماية المستهلك 03عّرفت المادة 

كانت طبيعتها،موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج و السماح بشحنه و تفريغه و تخزينه 

لف أو و نقله و ضمان إعالم المستهلك بذلك."إذ يلعب التغليف دورا هاما في حماية المنتوج من الت

  المستهلك بين سلعة و أخرى وعدم الخلط بينهما. إعالني يسمح بتمييز التلوث،كما أن للتغليف دور

  .ركيبهوتختلف كيفية التغليف باختالف المنتوجات المعروضة،إذ يغلف كل منتوج حسب طبيعته و ت

  غذائيةـــر الـغذائية وغيـــف المواد الــتغلي-1

المحدد  2013المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة تنص بالنسبة للمواد الغذائية 

للشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك على:" يجب أن يحمل تغليف المواد الغذائية غير المعبأة 

  مسبقا والموجهة للمستهلك أو للجماعات، كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم". 

على:" عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب  من نفس المرسوم 11مادة كما تنص ال

  أن تثبت هذه األخيرة بطريقة اليمكن إزالتها من التغليف.

مغطى بالتغليف، يجب أن تظهر كل البيانات اإللزامية على هذا األخير أو على  2عندما يكون الوعاء

  ه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف".بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة في هذ

هذا، ونظمت بعض القوانين الخاصة  أحكام تغليف المنتجات الغذائية على غرار قواعد المرسوم 

  .1المتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها 1992جانفي 20المؤرخ في  30- 92التنفيذي رقم 

                                                                                                                                                                                

،إذ ")"�را��E' ا�)ر��' ھ! ا��E' ا�وط��' وا�ر���' *! ا��زا@ر �2 ا�"�و�6 إ�. أن "�ز�Eت ھ! �ذ�ك �E' وط��' �2016رس  06ا��ؤرخ *! 
 ��ص ا��دة )�ا��"-�ن ا�")د�ل ا�د�"وري. و�ذ�ك *Jن �>ط�' ا���"�Dك ا��زا@ري ��E"6 أ�ر 01- �16ن ا�(�ون ر/م  04ور���'،ط

�Jدراك و*Dم  6� B��� ��  و ا�"�)ب �ل ا��)�و�ت و ا��)ط�ت و%". ا1ر�دات ا�"! "(دم �6 �واء *! ��ل ا���2 أو ا�>د�ت.-روري، 
�' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش. 2009*�را�ر  25ا��ؤرخ *!  03- 09ا�(�ون ر/م 1�%�  ا��")�ق 
�ت  ا�و �ء 378- �13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي 03و")رف ا��دة 2��رة ���"وج �و6�ّ ��"وز�2 �و%دة �?ردة،�واء ��ل "��Eف �"7ل �":6�ّRـ�

� أو �ز@�،و���ل ھذا ا�")ر�ف ا
وراق ا���")��' ��")�@'.و���ن أن �%"وي ا�و�ء ��. �دة و%دات أو أ�7ف �ن ا�")���@' ا�")�@' "Eط�6 
  .��د "(د���D"���� 6ك
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نفيذي رقم فقرتها األخيرة من المرسوم التفي  38المادة تنص ف غليف المنتوجات غير الغذائيةأما عن ت

ة أعاله، على بطاق 5على:" يمكن أن توضع طريقة اإلستعمال المنصوص عليها في النقطة 378- 13

على:" توضع نفس المرسوم من  47كما تنص في هذا الصدد المادة  المنتوج أو ترفق داخل تغليفه".

لى بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وٕاما بطريقة أعاله، إما ع 38بيانات الوسم المذكور في المادة 

  الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف".

:" يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل اإلستعمال وفي طريقة أيضا2الفقرة 48وتضيف المادة 

-13من المرسوم التنفيذي  49ويؤكد المشرع بموجب المادة . اإلستعمال وكذا على التغليف ..."

يجب .،....ارية على التغليف، وباستثناء:" في حالة اإلستحالة عمليا لذكر المعلومات اإلجبعلى378

  أن يشار في هذا التغليف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدليل المرفق".

لبيانات والمعطيات فالمالحظ على هذه النصوص أن المشرع يولي أهمية للتغليف، في إبراز مختلف ا

  المتعلقة بالمنتوج.  

  طرةــــــــوالخ يةـــواد األولــــــــيف المــــلـــتغ -2

منه،  58وبالضبط في الماّدة  378-13نّص المشّرع في الفصل السادس من المرسوم التنفيذي رقم 

متى كانت موجهة  على حكم خاص يتعلق بمحتوى إعالم المواد األولية إذا توافرت شروط معينة، وذلك

لإلنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل إستعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، حيث 

  يشترط أن تتوّفر فيه ( اإلعالم ) مجموعة من البيانات هي:

  2)تسمية المنتوج،1

  )الكمية الصافية،المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي،2

  والعالمة المسّجلة وعنوان المنتج أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا،)اإلسم أو عنوان الشركة 3

  )المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا،4

                                                                                                                                                                                
ر�S:.06 . �ددر .ج.19. 18. 17أ�ظر ا��واد1"�ا�(رار ا�وزاري ا���"رك �ن  11و 10ا��د"�ن  وأ�ظر.��1992�ر  26ا�7درة 

ت �1997�و  31ا��ؤرخ *! �?����وا7?ت ا�"(��' 
�واع ا�%��ب ا��ف و�روط و�. ا��")�ق D-ر�  
 ا����وجو�(7د 2����و��ون  :"ا�م �7ف ا���"وج و��د ا�-رورة ا�")��378،6-13 ر/م �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي 03%�ب ا��ّدة  �

��ن �ن ا�")ّرف ��. ط��)"6 ا�%(�(�' و"���زه �ن ا���"و�ت ا
>رى ا�"! ���ن أن "��ل�D"ن ا������"� !?�� ��  �)6" وا-%��  .إ�"
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  )الشروط الخاّصة بالحفظ و/أو اإلستعمال،5

  )تعريف الحّصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ(اإلنتاج،الحّد األقصى لإلستهالك....)عند اإلقتضاء،6

  )عبارة "حالل" ،للمنتوجات المعنية.7

ويمكن أن  1مباشرة على التغليف، 6و  3و  2و  1ويجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 

  )في الوثائق المرفقة بالبضاعة.7،  5،  4تدرج البيانات األخرى(أي 

ز وضعها في ) قد توضع على التغليف، كما يجو 7و  5، 4"يمكن" أن البيانات ( ويفهم من مصطلح

 3و  2و  1،عكس البيانات 58الوثائق المرفقة بالبضاعة، دون أن يشكل ذلك مخالفة ألحكام الماّدة 

  فال يمكن وضعها في الوثائق المرفقة للبضاعة وٕاّال عّد ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون. 6و 

رة األخيرة من نص الماّدة مع اإلشارة، إلى أّن المشّرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في الفق

،وذلك عندما تكون المواد األولية المعروضة غير معبأة،فإّن البيانات اإلجبارية المذكورة أعاله،تدرج 58

 تخص المواد األولية المعبأة. في الوثائق المرفقة. أي بمفهوم المخالفة أّن البيانات المذكورة أعاله،

ألحكام خاصة فيما يخص إجراءات التغليف و مشددة، مقارنة مع تلك التي  فتخضع المواد الخطيرةأما 

تخلو من هذا الوصف"الخطيرة".إذ يجب أن تلف كل مادة خطيرة في رزم مالئمة حسب الصنف 

المرتبة فيه. و يقصد بالرزم أي جهاز يستعمل إلحتواء المادة الخطيرة،و يكون قادرا على مقاومة 

صدمات و الرطوبة.كما ينبغي أن يكون عازال و ال يقبل التأثر بالمحتوى أو الضغوطات و الهزات و ال

يشكل معه تركيبات ضارة،و نظرا لخطورة هذه المواد يمكن تفتيش جميع أنواع الرزم و تفصل عند 

اإلقتضاء بغرض استجابة هذه الرزم لجميع المواصفات،و على كل صانع ألي نموذج من الرزم أن 

فعندما يتعلق األمر بمنتوج ال ينطوي  2ن أن تخصيصات النموذج قد روعيت تماما.تكون له شهادة تبي

على خطورة بالنسبة لمستهلكيها أو مستعمليها فإن الهدف من عملية التغليف،يتمثل في الحفاظ على 

مكونات المنتوج،فمثال بالنسبة للمنتوجات سريعة التلف و التي يتم نقلها عبر البحر يتعين مراعاة 

وبة.أما حين تكون هذه المنتوجات خطيرة بطبيعتها، فإن تغليفها بالشكل الذي يحمي مكوناتها من الرط

                                                           
ت *! ا���ل ا��7ري ا�ر@�1����رة ��. وا��+%ظ *! ھذا ا�7دد،أّن ا���ّرع �م ��زم و-2 ا���(ول""و-2 �� .?"��! وإّ�� ا

  .ا���ل ا��7ري ا�ر@��!*! ا��7ري أو ا�"��Eف"��)�. /د "و-2 *! ا���ل 
��"�ر. ���' ا�%(وق .��)' ا��زا@ر.ا��زا@ر.2� '�-  2001ا��/وت �ر�ود.�(د ا���2 و%��' ا���"�Dك *! ا�"�ر�2 ا��زا@ري. ر�

  .48. ص2002



�������� 	
�� ا���ب ا�ول: آ�
�ت ا�����	 ا���

 

 40 

الهدف األساسي من تجهيزها للتسويق بتعبئتها و تغليفها،هو الحيلولة دون تحقق الخطر الكامن فيها، 

بما يضمن سالمة المستهلك أثناء استعمالها،حتى و إن تم ذلك على حساب الشكل الجمالي لها 

  1المة المستهلك.باعتبار أّن األولى هو مراعاة س

  الماتــــــــالع واسطةــــــبتهلك ـــــالم المســـــــــثالثا: إع

ال يقتصر إعالم المستهلك عن طريق الوسم فقط، بل يتعداه إلى وسائل أخرى،إذ تشكل العالمات 

من قانون حماية المستهلك  17إحدى اآلليات التي يتم بها إعالم المستهلك،و هو ما تؤكده المادة 

التي تنص:"يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات  03-09وقمع الغش رقم 

  ........." .و وضع العالماتالمتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لإلستهالك بواسطة الوسم 

 2003يوليو  19المؤرخ في  06- 03من األمر  02الفقرة  02و يقصد بالعالمات حسب نص المادة 

هي:"كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي،ال سيما الكلمات بما فيها أسماء األشخاص  2المتعلق بالعالمات

و األحرف و األرقام،و الرسومات أو الصور و األشكال المميزة للسلع أو توضيبها،و األلوان بمفردها 

أو مركبة،التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات 

  غيره".

بيعت أو عرضت للبيع عبر  إذ تعتبر عالمة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة،

أنحاء التراب الوطني. كما يجب وضع العالمة على الغالف أو على الحاوية عند استحالة ذلك،إذا لم 

من  03و هذا طبقا لنص المادة  تسمح طبيعة أو خصائص السلع من وضع العالمة عليها مباشرة،

  3نفس األمر.

                                                           
��"�ر.���' ا�%(وق.��)' �و�ود �)�ري."�زي ���D' /و�ن.-�ن ا1� '���+�' �ن أ-رار ا���"�ت ا�>ط�رة *! ا�(�ون ا��زا@ري.ر�

  .102.ص2010وزو.
ر�S:�44دد ج.ر.2"�م ا
�ر ر/م  06-03ن ا
�ر � 39أ�Eت ا��دة . و/د�2003و��و  23.ا�7درة �رس  19ا��ؤرخ *!  57-66أ%�

ت ��1966' �+(�ا�"!  06- �03ن ا
�ر  39-رورة إ�دة �7:' ا��دة  .و��وه *! ھذا ا�7دد،إ�. ا�2�7 وا�)+�ت ا�"�ر�' ا��")�ق 
ت : 57-66أ�Eت ا
�ر �+(�م ......و ا��")�ق ��(ول:"�E. أ%�دي � Rر ا�2�7%�ث ورد >ط�
ا���E.  57-66...........*! %�ن أن ا

ت �+(�.�ذ ا�ّ���و ��س  ا������")�ق D�م ا�(�و��' ا��)�ول �%
�ق و ا �"ط��  ا و�ب "دارك ھذا ا�>طR ا��دي 

ا��ؤرخ ��'  06-�03ن ا
�ر  �03ن ا��دة  03و��ر *! ھذا ا�7دد إ�. إ�?ء �)ض ا���2 و ا�>د�ت �ن ھذا ا�1زام،��و�ب ا�?(رة 3
2003  ��(ول:"� �ط�ق ھذا ا�1زام ��. ا���2 أو ا�>د�ت ا�"! � و �ذ�ك ا���2 ا�"! D��� '�+(ن و-2 ا�� D7@ و >7D"(��"��B ط

 ا�"رط ا���ّرع *! �ص ا��دة ��."Rر ا1/��م ا�وط�!،  04"%�ل "���' ا������ن �?س ا
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بأنها هي التي  1هذا وقد أورد الفقهاء عدة تعريفات للعالمة التجارية، إذ تعرف حسب أنطوان الناشف

من المنتجات و البضائع يتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمييزا لها عن غيرها 

ستعملة أو مقترح استعمالها،ذات صلة أو كما عرفت العالمة التجارية بأنها أي عالمة ظاهرة مالمماثلة.

متعلقة ببضائع بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أشخاص آخرين ما لم يكن استعمالها غير 

بما في ذلك كلمة منتحلة،أو رمز مصور  مسموح به،فقد تتكون العالمة التجارية من أي عالمة مميزة،

أو تذكرة أو توقيع،أو أي حرف أو عدد أو أو وشم أو وصف اعتباطي أو خيالي أو عنوان،أو عالمة 

  2شعار أو طرد أو إشارة،أو وعاء أو أي مجموعة من األشياء المذكورة أعاله.

بالقول:"العالمة الجماعية:كل عالمة  06- 03من األمر  02أما العالمة الجماعية فقد عرفتها المادة 

مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات تستعمل إلثبات المصدر و المكونات و اإلنتاج أو كل ميزة 

مختلفة،عندما تستعمل هذه المؤسسات العالمة تحت رقابة مالكها". فالمالحظ عن العالمة الجماعية 

فكل أنواع العالمات هو 3هو اشتراك عدة مؤسسات في استعمالها و ال تكون خاصة بمؤسسة لذاتها.

ى المستهلك إختيار المنتج بمثابة أدوات لتمييز المنتجات بعضها عن بعض بما يسهل عل

المناسب،فهي تمكن المستهلك من معرفة سلعة أينما وجدت، غير أن تقليد العالمات يحول دون 

ال  فالعالمة التجارية بهذا المفهوم 4التمييز الحقيقي بين المنتجات مما يؤدي إلى تضليل المستهلك.

  5.تعني الجودة
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ب ا�%د�ث.ا��زا@ر. إ�راھ�م �ن داود. /�ون4"�.وأ�ظر %ول �روط ا�)+�' :%?�ظ' دز�ري.%(وق 93.ص�%2013�' ا���"�Dك. دار ا�
'��  .51-48.ص ص2016(أ ر ظھرة ا�"(��د ��. ا���"�Dك).دار ا�Dدى.ا��زا@ر. ا�����' ا��7

 ذات �ودة،و5Dأو >د�' أ� � م ا��ر�وم ا�"�?�ذي و  ا�"! ""ط�ب "وا*ر �)��ر إ-*�' "�Dد و "�7ف ��"و��*! ھذا ا1طر ���ر إ�. أ%
ر�S:���02ودة.ج.ر.�دد ا��"-�ن إ��ء ا��@زة ا��زا@ر�' ��2002�ر  06ا��ؤرخ *!  05- 02ر/م "���2002�ر 09. ا�7درة . B��" ث�%

ء ��. "(��م ���' "%��م %�ب ا��دة ��
%�ن �ؤ��' أو  �04@زة �ل ��'  B��" ،ون�ن ھذا ا��ر�وم�)�� '(-و/د ا��زا@ري. ھ�@' >
ر�S 71 �دد .ر. ج. ���ودة ا��زا@ر�' ���@زة ا�"%��م ���' "����' �%دد 2005 �و��و 03*!  /رار �ؤرخ 7در"� أ�"و�ر 23.ا�7درة 

 7در أ�- ا�(رار ا��ؤرخ *!  .2005���(' ��B ا��@زة ا�ذي �%دد �ظم �� 2002أ�ر�ل  3ا��)دل ��(رار ا��ؤرخ *!  �2014رس  02
��و�ب ا��دة  03ا��زا@ر�' ���ودة %�ث "م ")د�ل ا��دة  ،D��� ط ا��%7لب ا��(�"%���?�' "(��م ا��"ر�%�ن ��ن ا�)رار  01ا��"�((' 

ر�S: 51ا��د�د.ج.ر.�دد"�  *-+ �ن "ر/�' ا���2 وا�>د�ت. *��)+�ت دور ���ز *! إ�+م ا���"�Dك،.2014:�ت  31.ا�7درة 
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  دماتـــــبالخهلك ـــــــالم المستــــــــرابعا: إع

 51ّدة ،ألحكام الخدمات بدءا من الما378-13تنفيذي رقمأفرد المشّرع الفصل الخامس من المرسوم ال

وسائل إعالم المستهلك بالخدمات سواء قدمت له منه  52وقد أوردت الماّدة منه. 57إلى غاية الماّدة 

ريق اإلشهار أو اإلعالن أو ،إذ يجب على مقدم الخدمة إعالم المستهلك عن ط 1بمقابل أو مجانا

ة بالخدمات المقّدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدي بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة،

،تمييزه 55و 54، 53ويالحظ على المشّرع من خالل نّص المواد .والشروط الخاّصة بتقديم الخدمة

فاستنادا ، ام التعاقدي باإلعالم في الخدمةواإللتز  قبل التعاقدي باإلعالمونّصه ألول مرة على اإللتزام 

،إعالم قبل إبرام العقد ، يجب على مقّدم الخدمة،378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  53لنّص الماّدة 

يطبق هذا اإللزام  للخدمة المقّدمة. وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب، 2المستهلك بالخصائص األساسية

  الخدمة المقدمة. قبل بداية تنفيذ

بصفة واضحة  فإّنه يجب على مقدم الخدمة أن يضع تحت تصّرف المستهلك، 54وحسب نّص الماّدة 

ودون لبس،المعلومات المتعلقة باإلسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاّصة بمقدم 

على مقدم الخدمة أن يعلم الخدمات،وكذا الشروط العاّمة المطبقة على العقد.أّما عن البيانات الواجب 

من المرسوم  55المستهلك بها بكّل الوسائل المالئمة حسب طبيعة الخدمة، فهي طبقا لنص الماّدة 

  378:3- 13نفيذي رقم تال

                                                           
  �%ل ا�درا�' وا�"%��ل. 378- �13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  51وذ�ك ا�"�دا ��ص ا��دة 1
: ا�����ص ا����� 378- 13ر/م �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  �03ّر*ت ا��ّدة 2D�ّR�ا��)�و�ت ا�-رور�' 1ر-ء ا���"�Dك �7?' وا-%'  "

ا���"وج �D"�T+ك ���رة ا
و�. وط��)' ا���"وج وا���و�ت وا��)�و�ت  ا�"! "%�ل ��. ا
/ل ")ر�ف ا���"وج وا��"د>ل ا��)�! �)رض
  ".��"وج وا��)ر و�ّدة �(ود ا�>د�تا��")�(' ��Rن ا�

 �2 ا�)�م أن �ل ��2 ���)' أو "Rد�' >د�' ����"�Dك ��ب أن ��ون �%ل و7ل �7دوق أو ��د ��رر ھذه ا��)��'.:�ر أن ا�?"ورة أو ا�و �('3
دة ا�"! "(وم ���� )� ا�ز�ون.طD� ��ب أن "��م إذا ط�D��(وا�د ا��ط�(' ��. ا���ر�ت ا�"�ر�'  02-�04ن ا�(�ون ر/م  10(�ا��")�ق 

 �"و/ف ��. ط�ب ا���"�Dك ر:مD��"(د�م ا�?"ورة أو ا�و �(' ا�"! "(وم �( P"ن �)ل إ�زام ا���� '�E�ءل ��"�   ا��)دل وا��"�م.وھ�D"أھ��
م ا�?"ورة ��و�ب ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م *! �ت؟.و/د �ظم ا���رع أ%���ت إذا و/2 -رر ����"�Dك،وا�1+م �� ""-��6 �ن �- 05ا1 

ت  2005د����ر  10ا��ؤرخ *!  468�?��ا�ذي �%دد �روط "%ر�ر ا�?"ورة و��د ا�"%و�ل وو7ل ا�"���م وا�?"ورة ا��1��' و
 7در *! ھذا ا1طر أ�- ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 2005د����ر  11"ر�S:ا�7درة � 80ذ�ك.ج.ر.�دد���را�ر  16ا��ؤرخ *!  16-66.*

2016  '�� ��د ا��)D�.وا�"! �(7د D��ل ("��ا�ذي �%دد ��وذج ا�و �(' ا�"! "(وم �(م ا�?"ورة و�ذا ا
�وان ا1/"7د��ن ا���ز��ن 
��2 ا�"�ر�' وھ! ا�و �(' ا��%ررة �ن ط�@! وھو ���ف Dر ھو ا���"ري ا���<
رف ا�)ون ا1/"7دي �?@دة ا���"ري و�و �م ��ن ھذا ا

��ن ا�)ون ا1/"7دي وا�� D��� ر ا��"?ق(�
@دة ا�)ون ا1/"7دي.و*! ھذه ا�%�' ��ب أن �"-�ن ��د ا��)��' ا�"�ر�' ا?� P"ري ا���"�
 *! ذ�ك ��@�' أو �ؤ/"' D� ت��ر ا�د�� وا�(7وى %�ب ا��دة �واء (�
ر�S:10.ج.ر. �دد02ا"�. و�)/ب 2016*�را�ر  22.ا�7درة 

دة ��� ) �ن ا����X %80:را�' ( 02-�04ن ا�(�ون ر/م  33ا�(�ون ��. �دم ا�?و"رة أو "زو�رھ أو إ7دار *وا"�ر ����'..و:�رھ، و*(
م ا��دة �ن ��ب *و"ر"6، و�ذا أ%�ا�ذي �%دد *)ل إ�داد ا�?وا"�ر ا��زورة أو *وا"�ر  2013ا�(رار ا��ؤرخ *! أول :�ت �ن  04ا�ذي 

.ج.ر.�دد D� ت ا��(ررة�ت "ط��ق ا�)(و�?��ر�S: 30ا�����' و�ذا "��2014�و  21. ا�7درة  '�.و*! ھذا ا1طر،أ%7ت �7�B ا�ر/
��X إ���! /در ب 10.132، 2016ا1/"7د�' و/�2 ا�Eش >+ل ا
�Dر ا�"�2 ���' ���)دم ا�?و"رة  ')�("� '?�ر د��ر وھو  �50.3>���

�9.3�� ل  % '�����' ا���ر�ت ا�"�ر�'، وھو ���X �ر"?2 ت *! ��ل ر/?�ر�' ��?س ا�?"رة �ن% �5.7ن ���وع ا��>)�2015.  
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)اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاّصة وعنوانه أو إذا تعلق األمر بشخص معنوي عنوان شركته،ومقر 1

  الخدمة إذا كان مقّدم الخدمة شخصا آخر، شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن

  )رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف،2

  )رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة،3

  )تكاليف النقل والّتسليم والتركيب،4

  )كيفيات التنفيذ والّدفع،5

  العرض وسعره،)مّدة صالحية 6

  )المّدة الدنيا للعقد المقترح،عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة،7

  1)البنود المتعلقة بالضمان،8

  )شروط فسخ العقد.9

ونشير في األخير، إلى أن المشرع إستثنى صراحة مجموعة من المنتوجات من عدم خضوعها ألحكام 

المحّدد الشروط والكيفيات المتعّلقة بإعالم  2013المؤّرخ في  378- 13المرسوم التنفيذي رقم 

  منه على: 59المستهلك،حيث تنص الماّدة 

مباشرة لإلستهالك ايضة الحدودية،في إطار المق المرسوم على المنتوجات المقتناة:"ال تطبق أحكام هذا 

طعام من قبل محالت البيع الحّر وخدمات اإلمي الشركات أو الهيئات األجنبية،الخاص لمستخد

وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة والهالل األحمر الجزائري 

من قبل المتعاملين اإلقتصاديين إلستعمالهم المهني هيئات المماثلة المعتمدة قانونا،والجمعيات وال

المنتوجات على الوسم ،فإّنه يجب أن تحتوي هذه  59الخاص".وحسب الفقرة األخيرة من نص الماّدة 

  المنشأ أو بلد المصدر. 2المطابق لتنظيم لبلد

  
                                                           

 �ر�وم "�?�ذي >ص "%ت ر/م1D�R��  .ت وزار�' �ط�(' �6و/رارا 2013ا��ؤرخ *!  327-13 وا�"! 7در 
2 ���' "ا���د" �وض "���د" ف""ا
� إذ �")�ن إ-*' %رف ديإ�. و�ود >طـR �و���ر ھ� B�  %". ��"�)م ا��7"* ..�(
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  اني:ــــحث الثــالمب

  ضمانــــــطابقة والـــــــــتزام بالمــــــــــالل اإللــــــــــن خــــهلك مـــمستـــــاية الــــــــحم 

حول المنتوجات  المتدخل بإعالمهلم تقتصر الحماية المكفولة للمستهلك من طرف المشرع على إلزام 

، وٕانما أقر إضافة إلى ذلك أن الغذائية وغير الغذائية والمواد األولية ومواد التجميل والخدمات وغيرها 

وهذا حتى تكون  ،لما تقره القوانين واألنظمة الصادرة في كل ميدان يلتزم بمطابقة المنتوجات بوجه عام

المنتجات أكثر صحة وأمنا على المستهلك، بما يسمح بتفادي الكثير من المخاطر الناجمة عن عدم 

بتوفير الضمان الضروري لهذه المنتجات واحترام المشرع كل متدخل  كما ألزمتحقق المطابقة ، 

هذا اإلطار صدور عدة  ، والتي شهدت فيتي تنظمهمواعيده وشروط تنفيذه طبقا لألحكام القانونية ال

تعديالت قانونية، بل وٕاصدار نصوص جديدة تحكم هذا المجال الذي قد يرغب الكثير واقعيا في 

  التنصل منه وعدم تحمل أعباءه، رغم إقراره قانونا.

  لب األول:ـــالمط

  قةـــــطابـــــتزام بالمـــــاإللالل ــــــن خـــــهلك مــــــة المستـــــايـــــــــــحم

يعتبر اإللتزام بمطابقة المنتوجات من بين أهّم اإللتزامات الواقعة على المتدخل،في الوقت الذي يشكّل 

  أيضا أهّم الضمانات الممنوحة للمستهلك من طرف المشّرع.

وقد تعدى مصطلح "مطابقة المنتوج" كمفهوم ذلك التعريف الكالسيكي وحصره فقط على مطابقة محل 

فق عليه الطرفان المتعاقدان، بل تعّداه إلى ضرورة "المطابقة" للمقاييس و المواصفات العقد لما اتّ 

 القانونية المعتمدة في هذا الشـأن، بغية تحقيق جودة المنتوج وكذا تأهيله لمنافسة المنتوجات ذات السمة

وج المحلي من ، ال سيما في ظل المنافسة الشرسة التي تواجه المنتالمشتركة و بخاصة األجنبية منها

  طرف تلك القادمة من الدول األوروبية.

  رع األول: ـــــــالف

  ةــــقــــابــطــــــــــهوم المــــــــــــــفــــــم

  الجزائري،يستنبط وجود مفهومين للمطابقة. 03- 09بالرجوع إلى أحكام قانون حماية المستهلك 
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المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المطابقة  03-09من القانون  03فقد عّرفت الماّدة رقم 

بالقول:"استجابة كل منتوج موضوع لإلستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية،وللمتطلبات 

حسب نص الماّدة  –الصحية و البيئية و السالمة و األمن الخاصة به".فيراعى في تقييم المطابقة 

مباشر أو غير مباشر بتحديد مدى احترام الشروط ذات كّل اإلجراءات المستخدمة سواء بشكل  - 03

من الفصل الثالث من قانون  11لكن بالرجوع إلى نّص الماّدة .الصلة باللوائح الفنية أو المواصفات

حماية المستهلك وقمع الغش المعنون ب:"إلزامية مطابقة المنتوجات" نجدها تنص على مفهوم المطابقة 

للمستهلك:"يجب أن يلّبي كّل منتوج معروض لإلستهالك،الرغبات بما يلبي الرغبات المشروعة 

المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه وممّيزاته األساسية وتركيبته ونسبة مقّوماته 

 الالزمة وهويته وكمياته وقابليته لإلستعمال واألخطار الناجمة عن استعماله.

وعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجّوة منه كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشر 

والمّميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ األقصى إلستهالكه وكيفية إستعماله 

فمفهوم المطابقة حسب نص ذلك والّرقابة التي أجريت عليه".وشروط حفظه واإلحتياطات المتعّلقة ب

  مستهلك أن ينتظره من السلعة أو الخدمة.هو كّل ما يمكن لل 11الماّدة 

ضرورة توافر المطابقة الكّمية التي تتحقق بتسليم السلعة  11ويستشف من الفقرة األولى من الماّدة 

بالكم والقدر المتفق عليه أو المحّدد قانونا،ويتحّقق بالوصف المتفق عليه بالنسبة للخدمة المقّدمة،مع 

  1قة بهذه المسألة خصوصا تلك الواردة في القانون المدني.مراعاة األحكام الخاّصة المتعل

كما يتبين أيضا ضرورة توافر المطابقة الوصفية من حيث الخصائص و الجودة التي يجب 

توافرها،والتي أصبحت ال تحترم في الكثير من الحاالت عند تسليم السلعة أو تقديم الخدمة المتفق 

يلجأ إليها من طرف المتدخل قصد تحقيق هامش ربح أكبر في عليها.إذ أصبحت الوسيلة اآلمنة التي 

ظّل عجزهم(المتدخلين)أحيانا عن رفع أسعار منتجاتهم لعدم القدرة على المنافسة مع متدخلين آخرين 

في نفس السوق،فيتم تسليم سلع بمواصفات أقل جودة للمستهلك،وهنا ال تتحقق المطابقة 

أّما في حالة عدم اإلتفاق بين ، يؤدي إلى قيام مسؤوليته العقدية امالوصفية.فإخالل المتدخل بهذا اإللتز 

من القانون المدني تنص:"وٕاذا لم  94الطرفين المتعاقدين على المواصفات المحّددة،فإّن نّص الماّدة 

                                                           
 �ص ا��د"�ن  1��� �  �ن ا�(�ون ا��د�!. 365و 94
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يتّفق المتعاقدان على درجة الشيئ،من حيث جودته ولم يمكن تبّين ذلك من العرف أو من أي ظرف 

  ".من صنف متوسطدين بتسليم شيئ آخر،إلتزم الم

، التي تتحقق بصالحية الشيء الذي سيتم تسليمه 1كما يظهر أيضا،ضرورة المطابقة الوظيفية

لإلستعمال،فال يكفي توافر الكمية أو الخصائص الوصفية،إذا لم يكن "الشيئ المسّلم" قابال وصالحا 

قدية.ولذلك قضى بعدم مطابقة مقالة لإلستعمال المحّدد له قصد إشباع المستهلك لرغباته التعا

للمواصفات،رغم أنها تستعمل بشكل صحيح تأسيسا على عدم مالءمتها لإلستعمال في وسط متمّدن أو 

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن عدم المطابقة يتحّقق متى تّم تسليم 2متحّضر أشير إليه في العقد.

المتّفق عليها،كأن يتم اإلتفاق على شراء وبيع سيارة  الشيئ محّل العقد ولكّنه لم يكن مطابقا للمعايير

" دون Renaut" ذات غطاء مفتوح،فيتم تسليم المشتري(المستهلك) سيارة من نوع" Renautمن نوع "

  غطاء مفتوح في أعلى السيارة.فهنا يكون التسليم غير مطابق لما اتّفق عليه.

كان بالمنتوج المسلم عيبا غير ظاهر يجعله غير أما العيب في المنتوج(سلعة أو خدمة) فيتحّقق متى 

صالح لإلستعمال المخصص له أو يهّدد الخطر صاحبه عند اإلستعمال،كالذي وقع مع شركة 

،وسرعان ما تّم دعوة  2015فولسفاغن للسيارات األلمانية عندما قامت بتسليم إحدى دفعاتها لسنة 

لذلك فإّن يب خفي في الفرامل بغية إصالحها.جود عالمستهلكين إلعادة السيارات التي تّم شراؤها لو 

إذ أّن تسليم الشيئ غير مطابق ليس معناه ، عدم المطابقة يختلف عن العيب الخفي فكرة ومضمونا

توّفر عيب خفي به، بل عدم توفر عنصر من العناصر األساسية المتّفق عليها،لذلك فإن الدعوى التي 

هي دعوى الّتسليم، أّما الدعوى التي يتّم تحريكها في حال وجود يتّم تحريكها في حال عدم المطابقة 

عيب خفي ولم يتم إدراكه بفحص الرجل العادي هي دعوى الضمان(ضمان العيوب الخفية)،وما يترتب 

  3عن ذلك من آثار قانونية تتبعها.

  رع الثاني:ــــــالف

  اتـــفــــــــواصــــمــــــج للـــمنتــــــــــة الـــــقـــابــــــــمط

  يتضح لنا من خالل التطرق إلى مفهوم اإللتزام بالمطابقة كما سبق بيانه أمرين اثنين:
                                                           

1
conformité fonctionnelle. 

�د �%�د ��ر2� .!/��ق. ����"�Dك. �ر�2 ا�)(د�' ا�%��' ا�  .726-721ص  ص �
�ر3ر�' درا�'( ا����)' ا��7��' أ-رارا���"�ت �ن ا���"�Dك �+�' -�ن .��! �%�وب �)�.( '-D107ص. دن. �7ر . دارا��.  
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  األول يتعلق باتساع المفهوم القانوني له من جهة،  -

وأما الثاني فهو يعكس مدى حرص المشرع على توفير الوسائل الالزمة لكل المنتوجات  -

  ستهلك.والخدمات بغية ضمان حماية فعالة للم

  بين بداية المقصود بالمواصفة، ثم نوضح كيفية إعدادها.لذلك سن

  فةــــواصـــمـــــــريف الــــــأوال: تع

تشكل مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية والقياسية ركيزة أساسية يعتمد عليها في إطار ضمان 

  تحقيق الحماية للمستهلك.

  المعدل والمتمم بالقول: 04- 04نفس القانون رقم من  02تعرف المواصفة حسب المادة إذ

: وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر، المواصفة"

القواعد واإلشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، ويكون احترامها غير 

ليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف إلزامي.كما يمكن أن تتناول جزئيا أو ك

  1والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة".

في هذا التعريف هو استعمال المشرع لعبارة مغايرة عن تلك التي نص عليها سابقا قبل تعديل  والبارز

  هذا التعريف، وهي عبارة "ويكون احترامها غير إلزامي".

حيث يفهم من هذه العبارة أن وثيقة المواصفة التي تصادق عليها هيئة التقييس هي إلزامية، غير أن 

بقى أمر اختياري وجوازي، أي بمعنى أنه في حالة عدم احترام الوثيقة احترام هذه الوثيقة من عدمه ي

  بعد المصادقة عليها، ال يعد ذلك خرقا ألحكام القانون وال يرتب أي جزاء.

إن هذا التعريف القانوني الجديد الذي جاء به المشرع يختلف عن سابقه، الذي كان ينص في المادة 

  قبل التعديل على:  02

                                                           
1.)�  وا��+%ظ ��. �-�ون ا�")ر�ف ا�وارد *! ھذا ا1طر، أ�6 �>"�ف �� �ص ���6 ا���رع �
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قة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس معترف بها،تقّدم من أجل اإلستخدام العام "المواصفة:وثي

المتكّرر،القواعد واإلشارات،أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات المّميزة أو 

  اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معّينة".

وهي" وثيقة غير إلزامية"، في حين نص في التعريف  فالمشرع في هذا التعريف استعمل عبارة صريحة

وفي هذا الصدد، فقد جاء المشرع بموجب التعديل القانوني "احترامها فقط" يكون غير إلزامي.الجديد أن 

المواصفة منه:" 02بمفهوم جديد بعنوان المواصفة الوطنية، حيث تعرف حسب المادة  04-16رقم 

  يئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها".: مواصفة تصادق عليها الهالوطنية

ق عليها الهيئة فالمواصفة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، أما المواصفة الوطنية فتصاد

المتعلق  04- 04من القانون رقم  03ويهدف التقييس بهذا المعنى،حسب الماّدة الوطنية للتقييس.

  بالتقييس المعدل والمتمم إلى:

  لى الخصوص،إلى ما يأتي:"يهدف التقييس ع

  تحسين جودة السلع والخدمات،ونقل التكنولوجيا،-أ

  الّتخفيف من العوائق التقنية للتجارة،وعدم التمييز،-ب

  إشراك األطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية،- ج

  تجنب التداخل واإلزدواجية في أعمال التقييس،-د

  باللوائح الفنية والمواصفات وٕاجراءات التّقييم ذات األثر المطابق، الّتشجيع على اإلعتراف المتبادل- ه

  ترشيد الموارد وحماية البيئة،-و

اإلستجابة ألهداف مشروعة ال سيما في مجال األمن الوطني وحماية المستهلكين وحماية  - ز

ة الحيوانات اإلقتصاد الوطني والنزاهة في المعامالت التجارية وحماية صحة األشخاص أو أمنهم وحيا

  أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها ".

  ونسجل بخصوص الهدف األخير للتقييس المذكور في النقطة" زاي" عدة مالحظات:
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 هو أن المشرع فصل في فحواه، ولم يترك الصياغة بوجه عام كما في النص السابق بعبارة  •

  مشروعة "، حيث بين بعض صور هذه األهداف المشروعة كما هي مذكورة. " تحقيق األهداف ال

نص المشرع صراحة على أن حماية المستهلكين هو من بين أهداف التقييس ،وهو ما لم يكن  •

  المتعلق بالتقييس قبل تعديله. 04- 04ينص عليه في القانون رقم 

لحماية البيئة بموجب أحكام هذا القانون رقم وننوه في هذا الصدد، أن المشرع قد أولى أهمية كبيرة 

المتعلق بالتقييس ، ومرد ذلك أنه نص على حماية البيئة  04- 04المعدل والمتمم للقانون  04- 16

ذا خالفا لباقي وه ،03كهدف للتقييس في النقطة "واو" ثم أكد على ذلك في النقطة "زاي" من المادة 

فهم من عبارة "وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها"، أن ماسبق مع اإلشارة إلى أنه ياألهداف المحددة.

، أي أنها لم 03يس، ولكنها لم تذكر في نص المادةذكره من األهداف هو جزء من أهداف أخرى للتقي

  تأت على سبيل الحصر.

ويبرز من خالل هذه األهداف المحّددة من طرف المشّرع الجزائري،حرصه(المشّرع)على أن يلعب 

المؤرخ  04- 04من القانون رقم  02ره الكامل في حماية المستهلك. وبالرجوع لنّص المادة التقييس دو 

  بأّنه: التقييسنجدها تعرف 1المتعّلق بالتقييس المعدل والمتمم 2004يونيو  23في 

" النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو 

كما تضيف الفقرة 2لغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين"محتملة، يكون ا

  بالقول:"التقييس نشاط ذو منفعة عاّمة وتتكّفل الّدولة بترقيته ودعمه". 04من المادة  3األولى

من المرسوم التنفيذي رقم  03ويسهر على تحديد هذه األهداف المجلس الوطني للتقييس طبقا للماّدة 

،ورغم أّن المشّرع لم 1المتعلق بتنظيم التقييس وسيره 2005ديسمبر 06المؤرخ في 464- 05

                                                           
�ون ر/م  04-�04دل ا�(�ون ر/م 1)���"(���س. ج.ر.�دد �2016و��و  19ا��ؤرخ *!  16-04�ر�S: 37ا��")�ق "� 22.ا�7درة 

  .�2016و��و
 %�ول ��. "%"وي �ر�)�' و @ق (ّدم*��+%ظ ��. ھذا ا�")ر�ف ا��د�د ��"(��س، أن ا���رع %ذف ا��ز@�' ا��")�(' �Rن ا�"(��س ��ط "�2

�لء ��ن ا�)+/ت *! �"�ّررة �7?' "طرح ا�"! وا�>د�ت وا���2 ا���"و�ت ">ص "�ر�' و "(��' ���� و ا�)����ن و ا1/"7د��ن ا��ر
 *! ا��دة  ".وا�1"����ن ا�"(���نD��� ن ��ص��(' ا����2 ���وا7?ت.��د  04-�04ن ا�(�ون ر/م  02ا�"! .أ�ظر *! �دم �طDل ")د���/

  .83.ص2006ا�ط�)' ا
و�..ا��Eرب. �ط�)' أ����'. �(ود اD"�1+ك. �ف.ا�%��د أ>ر
�ت ھذه ا�?(رة �ر/�' ھ! ا� ��' *! �ص ا��دة 3�ء ا�?(رة ا
و�. �ن ا��دة 04Eن "م إ���ن ا�(�ون  710را%'  ��و�ب ا��دة   04، و�

�"(��س. %�ث 04- 04ا��)دل وا��"�م ��(�ون ر/م  04- 16ر/م �م ا��دة  ا��")�ق ��! 04"�ص:""�E. ا�?(رة ا
و�. �ن أ%"��....." .و
  .04أ7�%ت ا�?(رة ا
و�. ���دة 
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يحّددأهداف المواصفة بصفة مستقلة،إالأن دورها في مساعدة المستهلك على ممارسة حّقه في 

  اإلختيار،ومنحه القدرة على اإلدراك في التمييز بين منتوج وآخر يعّد أبرز تلك األهداف.

  فةـــــــواصـــــــداد المـــــــــية إعـــــيفـــا:كـــثاني

 07المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم، والمادة رقم  04- 04من القانون رقم  12استنادا لنص الماّدة 

تعّد من  2المتعّلق بتنظيم التقييس وسيره،فإّن المواصفات الوطنية 464-05من المرسوم التنفيذي رقم 

  س ،بالتنسيق مع مختلف القطاعات.طرف المعهد الجزائري للتّقيي

،فإّن إعداد المواصفات 2005المؤرخ في  464- 05من المرسوم التنفيذي رقم  16وطبقا لنص المادة 

يتّم عن طريق عرض اللجان التقنية الوطنية لمشاريع المواصفات على المعهد الجزائري للتقييس،وتكون 

بالتحّقق من مطابقة المشروع المعروض عليه  ليقوم المعهد بعدهامحتواها. مرفقة بتقارير تبّرر

وٕاخضاعه للتحقيق العمومي،مانحا بعدها للمتعاملين اإلقتصاديين ولكّل األطراف المعنية مهلة 

وبعد 3،)يوما،لتقديم مالحظاتهم،وبعد إنقضاء هذا األجل ال تؤخذ أّية مالحظة بعين اإلعتبار60ستون(

لتقنية الوطنية،يتم تسجيلها بموجب مقّرر صادر عن المصادقة على المواصفة من طرف اللجنة ا

المدير العام للمعهد الجزائري للتّقييس،وتدخل حّيز الّتطبيق ابتداءا من تاريخ توزيعها عبر المجّلة 

عند ذلك يقوم المعهد الجزائري للتّقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية،مّرة 4الدورية للمعهد.

اإلبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها،ويحق في هذا الشأن لكّل طرف يهّمه )سنوات قصد 5كّل خمس(

و  19األمرالمبادرة بطلب هذا الفحص لدى نفس المعهد وخالل نفس الفترة،طبقا لنص الماّدتين رقم 

  من ذات المرسوم التنفيذي. 20

  جزاء المرّتب قانونا.ليلتزم بعدها المتعامل بكّل ما تّم إقراره من طرف المعهد،وٕاّال تعّرض لل

                                                                                                                                                                                
 �R"!:.....*"%د�د ا
ھداف ا��"و�ط' وا��)�دة ا��دى *! ��ل  03%�ث "�ص ا��دة 1��6 ��.:".....���ف ا����س ا�وط�! ��"(��س ��

�2005�ر د�� 11. ا�7درة �"ر�S:80ا�"(��س..".ج.ر.�دد .  
�"(��س ا��)دل وا��"�م:" ا��وا7?' ا�وط��': �وا7?' "7دق  04-�04ن ا�(�ون ر/م  02")رف ا��وا7?' ا�وط��' %�ب ا��دة 2�ا��")�ق 

." ا��D@' ا�وط��' ��"(��س وا�"! "م ��رھD���  
  .ا��")�ق �"�ظ�م ا�"(��س و��ره 2005د����ر 06ا��ؤرخ *! 464-05ر/م  ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 16 ا��ّدة �ص أ�ظر3
  ا���ف ا�ذ�ر. 464-05ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 17 ا��ّدة �صّ  أ�ظر4
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يمكنها أن  1،وننّوه في هذا الصّدد،إلى أّن المواصفة القطاعية التي تعّدها هيئة ذات نشاط تقييسي

 06في المؤرخ  464- 05من المرسوم التنفيذي رقم  18تتحول إلى مواصفة وطنية،حسب نص الماّدة 

نصوص عليها في المادتين ءات المالمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،شريطة إتباع اإلجرا 2005ديسمبر

المعدل والمتمم  04- 04من القانون رقم  02ويؤكد المشرع هذا الحكم في نص المادة .17و  16

منها بالقول:" المواصفات القطاعية أو  8المتعلق بالتقييس، وبالضبط في النقطة  04- 16بالقانون رقم 

كذلك، في حالة تلبيتها إلجراءات إعداد الخاصة بالمؤسسات ليست مواصفات وطنية. يمكن أن تصبح 

  2المواصفات الوطنية".

ونشير في األخير، إلى أّن الهيئة الوطنية للتقييس ملزمة بإصدار برنامج عملها الذي يبين المواصفات 

)أشهر، طبقا 6الوطنية الجاري إعدادها و المواصفات المصادق عليها في الفترة السابقة كّل ستة(

  المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم. 04-04القانون رقم  من 13للماّدة رقم

  :لثاــــــفرع الثــــــال

  نيةـــــــــــوائح الفــــــــــــج للــــــــــة المنتــــــــــــــابقـــــــــــــــــمط 

  ونوضح فيما يلي المقصود بالالئحة الفنية، ثم نبين كيفية إعدادها.

  فنيةــــــــــالئحة الــــــــــــال فـــريـــعـــأوال: ت

المعدل  3 2016يونيو 19المؤرخ في  04-16من القانون رقم  02يقصد بالالئحة الفنية حسب المادة 

  والمتعلق بالتقييس: 2004يونيو  23المؤرخ في  04- 04والمتمم للقانون رقم 

ق اإلنتاج المرتبطة به، بما في : وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطر الالئحة الفنية"

  ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا.

                                                           
م ���Rط' *! ��دان ا�"(��س ��. ا���"وى ا�(ط�! أو 1�)�� '�*� ا��ؤھ+ت ا�"(��' ا�Dل ھ�@' �د��و�(7د ���D@' ذات ��ط "(���!:" 

دة ��� )��"(��س ا��)دل وا��"�م. وھذا ا�")ر�ف ا��د�د ھو أ� ر د/' وو-وح *! ا��)�.  04- 04ر/م  �ن ا�(�ون 02ا��ؤ��'." ط�ا��")�ق 
.6)�  �ن �

 ��ص ا��دة )� ")رف ط���ر  ا��")�ق �"�ظ�م ا�"(��س و��ره 2005د����ر 06ا��ؤرخ *! 464-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  11"(� ":
ن � �ت��دئ %�ن ا���ر�' ا���7وص  ھ�@' ذات ��ط "(���!، �ل ��ول �)�ل *! ��دان ا�"(��س، و��"زم E�
ء"6 ا�"(��' �"���ط ا?�

 *! ا��)ھدات ا�دو��'".D���  
��ؤ��ت.2� '7:أ��ن ����ن  *���رع ���ز ��ن ا��وا7?ت ا�وط��'، و"�ك ا�"! ")"�ر /ط��' أو >Dت وأ�وا�أ�ظر *! ا��وا7?

  .2014ا��وا/! ا�)���' ����ر وا�"وز�2 . ا�ط�)' ا
و�. . ا
ردن . . �ودة ا
:ذ�' �زاھرة.
ر�S ا�7درة. 37 �دد.ر.ج3"�  .2016 �و��و22: 
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كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات 

  المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.

  صفة أو جزء منها إلزاميا".يمكن الالئحة الفنية أن تجعل الموا

  هي ملزمة اإلحترام ،عكس المواصفة التي يكون احترامها غير إلزامي.فالالئحة 

ونشير في هذا الصدد، إلى إداراج المشرع لمصطلح جديد ضمن التعريفات المنصوص عليها في 

المطابقة للوائح الفنية، المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم وهووسم  04- 04من القانون رقم  02المادة 

وهو إشارة تؤكد أن المنتوج مطابق لمستويات الحماية المحددة باللوائح الفنية، وأن كل إجراء تقييم 

  المطابقة المتعلقة بالمنتوج تم احترامها.

  فإذا احترمت وثيقة الالئحة الفنية، حصل المعني على وسم المطابقة للوائح الفنية.

عتمد لتحقيق هدف شرعي ولتفادي الوقوع في مخاطر قد تنجّر عن عدم وتعد الالئحة الفنية وت

إعتمادها،ويشرف على إعداد اللوائح التقنية القطاعات المعنية،حيث تبادر الدوائر الوزارية المعنية وفق 

إجراءات إلعداد مشروع الئحة فنية وفق خصوصيات إستعمال المنتوج،ولتحقيق أهداف شرعية تتمثل 

  في:

  لوطني و الوقاية من الممارسات التي تؤدي إلى التغليط.األمن ا- 

  حماية صّحة األشخاص و سالمتهم وحياة الحيوانات وصحتها...وغيرها من األهداف.- 

  نيةـــفـــــة الـــــالئحــــــــداد الـــــــفية إعــــــثانيا:كي

المتعّلق بتنظيم  464- 05التنفيذي رقم تناولت أحكام القسم الثالث من الفصل الثاني الخاص بالمرسوم 

وما بعدها،إذ تكون من خالل  22التقييس وسيره أساسا، بيان طريقة إعداد الالئحة الفنية في الماّدة 

  .1مبادرة من الدوائر الوزارية المعنية التي تعّد مشاريع اللوائح الفنية

                                                           
�"(���س ا��")�ق 04-04 ر/م ا�(�ون �ن 02 ا��ّدة �ص %�ب ا�>�� ا���5 ��?روع �(7د1�رھ ")د و �(' " : ا��"�م ا��)دل و �"�� 

 ، "%-�ر�' ��ر%�' *��' �+@%' ��رو�D(-طراف "7ّرف "%ت وو
��' �2 ا��)��' ا� ا�")د�+ت إد>ل إ�D���".  
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المتعلق بالتقييس المعدل  04- 04من القانون رقم  01الفقرة  11كما تنص على ذلك أيضا الماّدة 

من نفس  02والمتمم، ثم تبلغ إجباريا إلى الهيئة الوطنية للتقييس(المعهد الجزائري للتّقييس)حسب الفقرة 

على أن تؤسس الالئحة الفنية على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج وفق خصوصيات  11،1الماّدة 

ما هو منصوص عليه في الملحق المرفق استعماله،بدال من تصميمه أو خصائصه الوصفية، ك

  المتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 464-05بالمرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم التنفيذي  16ويخضع كل مشروع الئحة لنفس اإلجراءات التي تّم النّص عليها في الماّدة 

  2المتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 464 - 05رقم 

سؤولة عن إعداد الالئحة الفنية التحقق من وجود المواصفات أو مشروع ويجب على الدائرة الوزارية الم

المواصفات الوطنية و/أو الدولية المالئمة لدى المعهد الجزائري للتّقييس،وبناءا على طلب من القطاع 

الوزاري المعني،يقّدم المعهد الجزائري للتّقييس نّص المواصفات أو مشاريع المواصفات الوطنية و/أو 

  3ية المالئمة،وكذا اللوائح الفنية التي تتناول نفس الموضوع وتهدف إلى تحقيق نفس الهدف.الدول

،يتّم إعتماد مشروع الالئحة الفنية بقرار مشترك بين الوزير المكّلف بالتّقييس 4وبعد إجراء التحقيق

طية الشعبية، طبقا والوزراء المعنيين، وتنشر كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا

المتعلق بتنظيم التقييس  2005المؤرخ في  464-05من المرسوم التنفيذي رقم  28لنّص الماّدة 

المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم  04-04من القانون رقم  25وتنص في هذا الصدد المادة 5وسيره.

  ئرية الديمقراطية الشعبية".على:" تنشر كل الئحة فنية كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا

وننوه في هذا الشأن، إلى أن المشرع أدرج تعديال جديدا بخصوص تاريخ نشر الالئحة الفنية في 

المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم،  04-04من القانون رقم  25الجريدة الرسمية، وذلك في نص المادة 

رد المصادقة عليها"، في حين أن القانون رقم قبل تعديلها تحدد تاريخ النشر " بمج 25حيث أن المادة 

                                                           
 ��ص ا��دة 1)���X ��روع ا�+@%' إ�. �(ط' ا�1+م. ط� �� ا�"(��س �"�ظ�م ا��")�ق 464 -05 ر/م�ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  23

  .119- 118.ص2009.ا�ط�)' ا
و�.. .دار ا�>�دو��' %��' ا���"�Dك .أ�ظر*! ھذا ا�7دد أ�-:���م �)داوي.و��ره
  .و��ره ا�ّ"(��س �"�ظ�م ا��")�ق 464-05 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 23 و 22 أ�ظرا��ّد"�ن2
3�� B-ص ا���%ق ذ�ك �و��ر�وم ا�>�  .80 �دد. ر.ج. و��ره ا�"(��س �"�ظ�م ا��")�ّق 2005 *! ا��ؤرخ 464-05 ر/م ا�"�?�ذي 
4��ت �دة   2005 *! ا��ؤرخ 464-05 ر/م�ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  25و �16و�. أ�ظر ا��د"�ن  60""�وز *"رة ا�"%(�ق *! �ل ا�%

  .80 �دد. ر.ج. و��ره ا�"(��س �"�ظ�م ا��")�ّق
م ھذه ا��دة 5�%
 )��م ا�(رار ا�وزاري ا���"رك  464-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  28و/د 7در "ط�ا��")�ق �"�ظ�م ا�"(��س و��ره، أ%

�'.ج.ر.�دد 2013أ�"و�ر  21ا��ؤرخ *! �ز ا��ظEوط ا����7' �ن ا��واد ا��رEرورات ا�)�.ا�7درة 01ا��"-�ن ا�"�ظ�م ا�"(�! ا��")�ق 
:Sر�"���ر "��7م و"2��7 ا�(رورات. 04. %�ث %ددت ا��دة ��2015�ر  07(� 6��  
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المتعلق بالتقييس حذف هذه العبارة، وهو مايعني أن  04- 04المعدل والمتمم للقانون رقم  04- 16

وفي هذا اإلطار تنص  1األجل المحدد لنشر الالئحة بعد المصادقة عليها يبقى مجهوال وغير محدد.

المتعلق بتنظيم التقييس وسيره:" باستثناء حالة  464- 05من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة 

أعاله، تمنح فترة زمنية معقولة، قبل دخول الالئحة الفنية  26اإلستعجال المنصوص عليها في المادة 

من  26أما في حال اإلستعجال المنصوص عليها في الماّدة 2حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشرها".

، كحدوث أو توّقع حدوث مشاكل ملحة،تتعلق بالسالمة أو 464- 05نفس المرسوم التنفيذي رقم 

بالصّحة أو بحماية البيئة أو باألمن الوطني،فإّنه يتّم إعتماد مشروع الالئحة الفنية على الفور مع 

 04-04من القانون رقم  24إخطار سلطة التبليغ الوطنية دون تأخير، وفي هذا اإلطار تنص الماّدة 

المتعلق  2016المؤرخ في  04- 16من القانون رقم  08لمعدلة بموجب المادة المتعّلق بالتقييس ا

بالتقييس،أّنه يجب على كل الدوائر الوزارية والهيئات ذات النشاط التقييسي إبالغ نقطة اإلعالم على 

  الفور باللوائح الفنية والمواصفات وٕاجراءات تقييم المطابقة الموجودة كمشروع أو التي تم نشرها.

ر هنا، إلى أن المشرع لم يعد يلزم هذه الهيئات والدوائر الوزارية إبالغ نقطة اإلعالم بالالئحة بعد ونشي

المصاقة عليها ، وٕانما حتى القيام بنشرها " أوالتي تم نشرها"، ألنه قد يصادق عليها وال يتم نشرها إال 

  3بعد فترة معينة، أي أنه أعطاها مهلة أطول.

وال يتّم اإلبقاء عليها (اللوائح الفنية) 4الئحة الفنية ال تعّد إّال لتحقيق هدف مشروعمع التنويه،إلى أّن ال

إذا زالت الظروف أو األهداف التي دعت إلى إعتمادها،أو تغّيرت بحيث أصبح من الممكن تلبية 

- 04رقم من القانون  10الهدف المشروع بطريقة أقل تقييدا للتجارة طبقا للفقرة الثانية من نص الماّدة 

حيث  04-04من نفس القانون رقم  05المتعلق بالتّقييس المعدل والمتمم.وهو ماتؤكده المادة  04

                                                           
ر�S �ن ا�"داءا ا�"�?�ذ %ّ�ز "د>ل، وھ! ا�ر���'  ا��ر�دة *! "��ر � ا�"! ا��وا7?' ��س وھذا 1" D(ر "وز�� .���)Dد ا�دور�' ا����' �

  .80 �دد. ر.ج. و��ره ا�"(��س �"�ظ�م ا��")�ّق 2005 *! ؤرخا�� 464-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  02ا�?(رة  17أ�ظر ا��دة 
دة 2��� )��ا��")�ق �"�ظ�م ا�"(��س و��ره، ا�(رار ا�وزاري ا���"رك  464-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  28و/د 7در *! ھذا ا1طر و"ط

ت ا
�ن ��2016�ر  31*! �ز ا��%"رق وا�ذي �د>ل %�ز ا�"�?�ذ �)د ��'  ا��"-�ن ا��7د/' ��. ا��ظم ا�"(�! ا�ذي �%دد �"ط�Eزة ا�D�

ر�S:6��41.ج.ر.�دد  �03ن "ر�S ��ره *! ا��ر�دة ا�ر���' %�ب ا��دة "�  .�2016و��و  12.ا�7درة 

 464-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  24%�ث "�ص ا��دة 3Dل ")د���ت �ل ��. " : /�ت و ا�(ط@�Dط ذات ا� �(ط' إ�+غ ا�"(���! ا���
��وا@B ا�?ور ��. ا�1+م� ا��7دق.........ا�?��' D��� روع ا��و�ودة أو���."  

�"(��س ا��)دل وا��"�م، *Jن  04-�04ن ا�(�ون ر/م  02و%�ب ا��دة 4���روع(و��س ا��ر�!) �")�ق ب: ا
�ن ا�وط�!، ا�Dدف ا�ا��")�ق 

��ن، وا��زاھ' *! ا��)�+ت �D"ا��� '�ت  ا�"�ر�'،و%�"�، وا�%?ظ ��. ا��D"%7 ت أوص أو أ��Dم، و%�ة ا�%�وا�<�
و%��' 7%' ا
��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �. و�(راءة ا
ھداف ا��%ددة *! ا���%ق ا��ر*وق D"ذا '(��ا��")�ق  464-05و%��' ا���@' و�ل ھدف آ>ر �ن ا�ط

 ھو ا�%ل *! ا��دة �"�ظ�م ا�"(��س و��ره، � ��ده ��ص ��. %��' ا������ن 7را%' �D"��02 م ا���%ق �2 �واد��(' أ%، �ذا �")�ن �ط
  ا�(�ون.
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تنص:" التعد اللوائح الفنية....،والتعتمد والتطبق بهدف و/أو بغرض إحداث عوائق غير ضرورية 

  1للتجارة".

  :رابعــــرع الــــــــالف

  هاـــــتــــــراقبــــــــة ومــــــقــــــطابـــــــــبالماد  ـــــــــــــــــــــــــــــاإلشه 

إن قول المتدخل بأن منتوجه مطابق للمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية أمر غير كاف وال يعتد به، 

إذ يشترط المشرع في هذا اإلطار الحصول من طرف جهات مختصة قانونا على اإلشهاد بذلك وأن 

نتناول بداية اإلشهاد بالمطابقة(أوال) ثم نبين أحكام مراقبة مطابقة المنتج ، لذلك يخضع للرقابة الالزمة

  للمواصفات واللوائح الفنية(ثانيا). 

  قةــــــــمطابـــــــالـــــهاد بــــــــــأوال: اإلش

المتعّلق بالتقييس المعدل والمتمم  2004المؤرخ في  04- 04من القانون رقم  02تعّرف الماّدة 

اإلشهاد بالمطابقة بأّنه:" نشاط يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو 

خدمة أو شخص أو نظام تسيير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري 

  المفعول".

المتعّلق بتقييم  2005رديسمب 06المؤرخ في  465- 05من المرسوم التنفيذي رقم  03أما الماّدة 

فتعرف اإلشهاد على المطابقة بأنه :"تأكيد طرف ثالث على أّن المتطّلبات الخصوصية  2المطابقة

  المتعّلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص تّم إحترامها".

المتعلق بتقييم المطابقة فإّن  465-05من المرسوم التنفيذي رقم  08وبالرجوع إلى نّص الماّدة 

  هاد على المطابقة  يشمل ما يأتي:اإلش

: وهو مسار يتمثل في التقييم واإلعتراف العلني بالكفاءة اإلشهاد على المطابقة الخاّصة باألشخاص- 

  التقنية لشخص في أدائه لعمل محّدد.

                                                           
1.'��* '%@�ر�S:80. ج.ر.�دد08أ�ظر ا���%ق ص �Tط+ع ��. ��وذج "�  .2005د����ر 11. ا�7درة 
ر�S:80ج.ر. �دد 2"�  .2005د����ر 11. ا�7درة 
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:ويثبت به مطابقة المنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد محّددة اإلشهاد على المطابقة الخاّصة بالمنتوج- 

  وخاضعة لمراقبة صارمة.سابقا 

  تضّم على الخصوص ما يأتي:اإلشهاد على المطابقة الخاّصة بالنظام:- 

  *تسيير الجودة.

  تسيير البيئة.*

  تسيير السالمة الغذائية.*

  تسيير الصّحة والسالمة في الوسط المهني.*

بالتقييس المعدل والمتمم: المتعلق  04- 04من القانون رقم  02أما المرجع فقد عرفه المشرع في المادة 

أو وثائق تقييسية التي تحدد  1الخاصة المرتكزة على مواصفاة هو ملف تقني يحدد المتطلباتالمرجع: "

الخصائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام تسيير، وكذا كيفيات مراقبة 

  مطابقتهم لهذه الخصائص".

المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم، فإنه  04-04من القانون رقم  01ة الفقر  19واستنادا لنص المادة 

يتم اإلشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع وسم 

  2المطابقة على المنتوج أو على تعبئته.

المعترف بها، فيتم اإلشهاد بالمطابقة وبالنسبة للمواصفات الوطنية والوثائق التقييسية ومراجع اإلشهاد 

لها، بمنح شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع عالمة المطابقة على المنتوج أو على تعبئته من قبل 

المتعلق بالتقييس  04-04من القانون رقم  01مكرر الفقرة  19هيئة اإلشهاد بالمطابقة. حسب المادة 

  .2016المؤرخ في  04- 16من القانون رقم  07جب المادة المعدل والمتمم ،والتي أدرجها المشرع بمو 

على أن تحدد إجراءات اإلشهاد بالمطابقة وخصائص عالمات المطابقة للمواصفات أو لمراجع اإلشهاد 

  منها.  03مكرر الفقرة 19من طرف هيئة اإلشهاد المكلفة بمنح عالمة المطابقة عمال بنفس المادة 

                                                           
ء 1"��  �?"و%'.ا
E� B7و�: �وا7?ت، 
�(' 2005د����ر 06ا��ؤرخ *!  465- 05 �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 11وھو � "�ص ���6 �ذ�ك ا��دة 2ج.ر. �دد .ا��")�ّق �"(��م ا��ط

80:Sر�"�  .2005د����ر 11. ا�7درة 
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هو وسم إجباري لجميع المنتوجات الخاضعة لالئحة أو عدة  1مع العلم أن وسم المطابقة للوائح الفنية 

للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على الجودة،  2لوائح فنية جزائرية، بينما عالمة المطابقة 

  والمتمم.المتعلق بالتقييس المعدل  04- 04من القانون رقم  02الفقرة  19طبقا للمادة 

من المرسوم  04مهّمة منح هذا اإلشهاد لهيئات تقييم المطابقة المحّددة حصرا في الماّدة  هذا، وأسندت

المتعلق بتقييم المطابقة، وهي:المخابر، هيئات  2005المؤرخ في  465-05التنفيذي رقم  

  التفتيش،وهيئات اإلشهاد على المطابقة.

،وخّولها صالحية منح  3جزائرية لإلعتماد وتنظيمها وسيرها(ألجيراك)وقد أنشأ المشّرع الجزائري الهيئة ال

واستوفت الشروط القانونية   اإلعتماد لكّل هيئة من الهيئات المذكورة آنفا، متى أثبتت كفاءتها

من المرسوم التنفيذي رقم  05المنصوص عليها، بما فيها من نزاهة وحياد واستقاللية طبقا لنص الماّدة 

من المرسوم  09وكذا الماّدة ،4"ألجيراك" المتضمن إنشاء 2005ديسمبر  6ؤرخ في الم 466- 05

  المتعّلق بتقييم المطابقة. 2005ديسمبر  6المؤرخ في  465- 05التنفيذي رقم  

- 05هذا،وقد نّص المشّرع على إجراء خاص ضمن أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 

إذ تخضع جباري على مطابقة المنتجات".بعنوان"اإلشهاد اإلالسالف الذكر، والذي جاء  465

المنتوجات الموّجهة لإلستهالك واإلستعمال التي تمّس السالمة و الصّحة و البيئة إلى إشهاد إجباري 

ويفرض هذا اإلشهاد دون تمييز على المنتوجات المصنعة محليا أو  طبقا للّتشريع المعمول به.

  5الخاص بتقييم المطابقة. 465-05من المرسوم التنفيذي رقم  13المستوردة،حسب نص الماّدة 
                                                           

�"(��س ا��)دل وا��"�م، �)رف  04-�04ن ا�(�ون ر/م  02و%�ب ا��دة 1�:" ھو إ�رة "ؤ�د أن ا���"وج @ ا�>��و�م ا��ط��� �1وا�ا��")�ق 
."Dوج "م ا%"را�"�����)' ا��"�((' ��وا@B ا�?��' ، وأن �ل إ�راءات "(��م ا��ط��ق ���"و�ت ا�%��' ا��%ددة   �ط

�('، ")رف  465-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03و%�ب ا��دة 2"و-2 أو "��م، :"�+�' �%��'،  �� ا��ط���ا��")�ق �"(��م ا��ط
�(' ��وا7?' أو �ل و *�' �ن ا� (' أن ا���"وج أو ا���ر أو ا�>د�' ا��ؤ�رة �ط���ن �در�' " ،')�د ��. ا��طD�1م ا�(' %�ب /وا�د �ظ

  "(����' >7و�7' أ>رى".
3��>�7' ا��)�و�' وا�1"(+ل ا���2 �7�! و"�ري، ""�ّ"2 ��!،�و�د �(ّرھ *! �د��' ")"�ر أ���راك �ؤ��' ��و��' ذات ط

�ّ"(��س.� د����ر 06 ا��ؤرخ *! 466-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03إ�. 01أ�ظر ا��واد �ن  ا��زا@ر،و">-2 �و7�' ا�وز�ر ا����ّف 
 و��رھ "ا��"-�ن إ��ء  2005Dد و"�ظ���"�T� 'ا��زا@ر� '@�D80 �دد .ج .ر".أ���راك ا�.  :Sر�"�  .2005ر د���� 11ا�7درة 

م ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  24��و�ب ا��ّدة  466-05و/د أ�E. ھذا ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 4��و  10ا��ؤرخ *!  111- 6��2000،أ�E. أ%�
 '��2000 .')�����س ا��زا@ري �1"�د أ�Dزة "(��م ا��ط�  و ا��")�ق 

 13ھذه ا��ّدة إن 5Dر�' ا��?)ول، ر:م أ�م ا��ّدة  ")د ��%
�را �� )��ة   �22ءت "طEون ر/م ا�����"(��س 04-�04ن ا�(� ا��")�ق 
ري  "و ا�"! "�ص: ا��)دل وا��"�م�د إ�Dو-وع إ�� '@��ت وا�"�ص و/أو ا�%�وا�ت وا��<�
�ون ا���"و�ت ا�"! "�س ��Rن و�7ّ%' ا"

.')�  ���ط

�?ل ا��D@' ا�وط��' ��"(��س �"ط��ق و""،')�ري ���ط�د ا�1D�1م ا���" '(�"� . و"���رھD)��ر�' و"ط��(' ا�1ء �+�ت ا��ط��J�  و

�ت "ط�?��  ."�ق ھذه ا��ّدة �ن طر�ق ا�"�ظ�م"%ّدد 
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وقد خّول المعهد الجزائري للتقييس وحده،فيما يخص المنتوجات المصّنعة محليا،بتسليم شهادات 

المطابقة اإلجبارية التي ترّخص وضع عالمة المطابقة الوطنية اإلجبارية،حسب الفقرة األولى من 

في حين أجازت الفقرة الثانية من علق بتقييم المطابقة.المت 465-05تنفيذي من المرسوم ال 14الماّدة 

إلنجاز أشغال 1للمعهد أن يستعين عند الحاجة بكل هيئة تقييم مطابقة معتمدة 14نفس الماّدة 

  خصوصية محّددة في دفتر شروط يعّده المعهد لهذا الغرض.

،فيجب أن تحمل عالمة المطابقة 13الماّدة  أّما فيما يخص المنتوجات المستوردة المنصوص عليها في

اإلجبارية التي تسلمها الهيئات المؤهلة لبلد المنشأ شريطة أن تكون معترف بها من المعهد الجزائري 

أّما عدا ذلك،فإّنه يمنع .465- 05من المرسوم التنفيذي رقم  15للتّقييس، طبقا للفقرة األولى من الماّدة 

مل عالمة المطابقة اإلجبارية ويمنع تسويقها داخل التراب الوطني كما دخول المنتوجات التي ال تح

.وهذا إن دل على شيء، 465-05من المرسوم التنفيذي رقم  15تنص عليه الفقرة الثانية من الماّدة 

فإنما يدّل على حرص المشّرع وسعيه لتعزيز قواعد الحماية المكفولة للمستهلك من خالل اإلشهاد 

يك كّل الجهات الفاعلة والمختصة في هذا اإلطار.فمطابقة المنتجات والخدمات بالمطابقة وتحر 

  2للمعايير المطلوبة قانونا سيسمح دون أدنى شك في تحسين وتطوير حماية المستهلك.

المعدل والمتمم  2016يونيو  19المؤرخ في  04- 16ويجب اإلشارة في األخير إلى أن القانون رقم 

 22و 21و 18المتعلق بالتقييس،قد ألغى صراحة المواد رقم  2004رخ في المؤ  04- 04للقانون رقم 

المتعلق بتقييم المطابقة تطبيقا لها، إال  2005المؤرخ في  465- 05والتي جاء المرسوم التنفيذي رقم 

منه، على أن هذه النصوص التنظيمية تبقى سارية  10نص في المادة  04- 16أن القانون رقم 

  دور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون. المفعول إلى غاية ص

  ةــــينـفـــــلوائح الـــــواصفات والـــــتج للمــــابقة المنــــــــــة مطــــــثانيا:رقاب

في  -فضال عن ضرورة مطابقة المنتوج للمواصفات واللوائح الفنية - ألزم المشّرع الجزائري كّل متدخل 

العملية، أن يقوم برقابة مطابقة هذه المنتوجات للمواصفات واللوائح الفنية، وقد نّص على ذلك صراحة 

                                                           
�1"�د %�ب ا��ّدة 1��(':" 465-�05ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03و�(7د رف  �ث :ا�"راف ر��! �ن طا' ���دا��")�ّق �"(��م ا��ط

."')�ءة ��1ز ��طت >7ّ' �ر"�ط' �"(��م ا��ط?��(' "��ك ا��Rّن ھ�@' "(��م ا��ط  
2
Mohammed kahloula. La conformité des produits et services aux normes en droit algerien de la 

consommation. Revue de droit et d’économie. Numéro10. 1994.p 70. 
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المتعّلق  2009سنة المؤرخ في  03-09في فقرتها األولى من القانون رقم  12بموجب نّص الماّدة 

بحماية المستهلك وقمع الغش:" يتعّين على كّل متدّخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه 

  لإلستهالك طبقا لألحكام الّتشريعية و التنظيمية السارية المفعول".

لتحّري وتعّرف الرقابة بوجه عام أنها خضوع شيئ معّين لرقابة هيئة أو جهاز يحّدده القانون للقيام با

إجباريا  01فقرة  12إذ يقع واجب الرقابة حسب نّص الماّدة 1والكشف على الحقائق المحّددة قانونا.

سواء كان منتجا أو موّزعا أو مستوردا...،ألّن هدف المشّرع يبقى حرصه على التأكّد 2على كّل متدّخل

إجراء وقائي يسند فيه الدور من خّلو المنتوج من العيوب،وعدم إلحاقه(المنتوج)ألي ضرر بالمستهلك ك

  3الرئيسي للمتدخل. فكلما كان المنتوج ذو جودة ونوعية تتحقق صحة وسالمة المستهلك.

وتجرى رقابة المطابقة، من خالل قيام المتدّخل بالفحوص الضرورية وٕاجراء تحاليل تفضي إلى إعتماد 

من المرسوم  04صراحة بموجب الماّدة المنتج، ويكون ذلك عادة لدى هيئات تقييم المطابقة المكّلفة 

المتعّلق بتقييم المطابقة، بالتحاليل والتجارب والتفتيش واإلشهاد على المطابقة  465- 05التنفيذي رقم 

- 05من نفس المرسوم التنفيذي( 05بالدور الرقابي األبرز حسب نّص الماّدة  وغيرها،وتحظى المخابر

ى الخصوص في خدمات اإلختبار والتجربة والقياس ) حيث تنص: "يتمّثل نشاط المخابر عل465

والمعايرة وأخذ العينات والفحص والتعّرف والتحّقق والتحليل التي تسمح بالتحّقق من المطابقة مع 

  المواصفات أو اللوائح الفنية أو متطلبات خصوصية أخرى".

كّل ضرر ظاهر عنه أو يمكن  فالرقابة الذاتية تبقى من بين الوسائل الفّعالة في حماية المستهلك ودرء

ثانيا (من خالل إعفاءه من المسؤولية في حال  ألي رجل عادي اكتشافه أوال ، وفي حماية المتدخل

  4حدوث ضرر للمستهلك،أو قيام متدّخل آخر بتقليد منتوجاته مثال).

ة حّرة دون ويضيف بعض الفقهاء الرقابة اإلختيارية، التي يكون اللجوء إليها من طرف المتّدخل بصف 

إلزام، وهذا قصد إعطاء منتوجه أكثر مصداقية وجعله أكثر تنافسية لباقي المنتوجات في السوق،وٕاقناع 

                                                           
ب دار .)ا��ودة إدارة �د>ل( ا�1"ج �را/�' و ">ط�ط ا�د�ن. ز�ن ا�?"ح ��د *ر�د1"�  .490 ص .7�.2000ر . ا��7ر�' ا�
�' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش أ6�ّ:"�ّل �>ص ط��)! أو �)�وي  03- �09ن ا�(�ون ر/م  03%�ب �ص ا��ّدة  ا���د�ل�)ّرف 2�%�ا��")�ق 

"�T� ت  D+ك".�"دّ>ل *! ����' �رض ا���"و�
3
Bouaiche mohamed et KHelfane karim. Qualité des aliments et sécurité du citoyen. Revue 

algérienne des sciences juridiques économiques et politiques. Numéro 2. 2002.p59. 
�' ا1/"7د�' و/�2 ا�Eش >+ل ا
�Dر ا�"�2 ���'  �>�?' 5.643و/د "م "���ل 4�' ا�ذا"�'.*! ��7%' ��7�B ا�ر/ب ا�ر/�E� ')�("�

  ./http://www.mincommerce.gov.dz/arab .أ�ظر �و/2 وزارة ا�"�رة:2016
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المستهلك بدرجة جودته وبالتّالي تحفيزه على اإلقبال على إقتناءه، ومن بين أبرز الهيئات التي تعنى 

يشّكل الحصول على اعترافها ، إذ iso)1بهذه الرقابة المنظمة الدولية للتّقييس المعروفة إختصارا ب(

دليال على جودة المنتوج واحترامه للمواصفات المطلوبة والمعتمدة دوليا.فهي بذلك تندرج ضمن الرقابة 

  .يعالذاتية الخارجية وهي قيام المتدخل بإخضاع منتوجه لرقابة هيئة خارجية قبل تسويقه وعرضه للب

الرقابة الذاتية،إال أّنه قد تشوبها نقائص تنعكس خطرا على عموم هذا ورغم اإلقرار بمدى فعالية هذه 

مما دفع بالدولة إلى خلق أجهزة تقوم هي األخرى بمهام المراقبة سواء على السوق بصفة  المستهلكين،

  2وحتى على المتدّخل نفسه. عاّمة،

  :امســـــخرع الــــــــالف

  اتــــــــــــــوجــتــــــــنـــــــن المـــــــــــــــروط أمـــــــــــــــــــــر شـــــيـــوفــــــــــــــــت

فرض القانون على المتدخل جملة من اإللتزامات ومن بينها،الحصول على رخصة اإلنتاج سيما إذا 

من تعّلق األمر بالمواد الخطرة، باإلضافة إلى مواد أخرى. كما حدد القواعد المطبقة في مجال أ

، وذلك تطبيقا للمادة 20123ماي  6المؤرخ في  203- 12المنتوجات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  4المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03- 09من القانون رقم  10

أدرج المشّرع الجزائري المواد الخطرة ضمن األنشطة المقننة التي تستلزم الحصول على رخصة.  وقد

الخاص  1997جانفي  18المؤرخ في  40- 97من المرسوم التنفيذي رقم  02حيث عّرفت الماّدة 
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ج وا"�T� '��("ن ا�����
  �روط ا��ظ*' ا�"! ��ب أن ""و*ر *! ا
ول ا���"�Dك...." -�"� !* D(-روط و���>د�' و�  أ�ظر *! ھذا ا��Rن:.���زات و"دا��ر ا
�ن ا
>رى ا��ر"�ط' 

Ghaouti mekamcha. Le droit du consommateur a la securité selon la loi du 7 fevrier 1989 relative 

a la protection du consommateur. Revue de droit et d’economie. Numéro 10. 1994.p p 100-102. 
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المقنّنة األنشطة  1بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجّل التجاري وتأطيرها

لتجاري،ويستوجبان بالقول:"يعتبر كنشاط أو مهنة مقنّنة،كّل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل ا

تواهما و بمضمونهما،و بالوسائل الموضوعة حّيز التّنفيذ،توّفر شروط خاّصة للسماح حبطبيعتهما،و بم

  بممارسة كّل منهما".

  بطبيعتها،و أخرى غير خطرة بطبيعتها. هذا،وتصنف المواد الخطرة إلى نوعان:مواد خطرة

  تصنف هي األخرى إلى قسمين:، و فالمواد الخطرة بطبيعتها

تفي بالغرض المرجّو  ييث ال يمكن أن تنتج إّال كذلك،لكمواد يكمن الخطر في ذاتها بح -

  منها،ومثالها:مواد الحفظ الساّمة.

الخطر،ويمكن أن تتفاعل مع عوامل خارجية المواد التي تحمل في طّياتهاأو بين عناصرها مسبّبات  -

  بعد  تسليمها للمستهلك،أو في طريقها إليه.

هي مواد في أصلها ال يمكنها أن تسبب أي خطر على المستهلك،إّال ،فأما المواد غير الخطرة بطبيعتها

  2إذا طرأ عليها عيب من العيوب.

  ةــامـــــــــــــوالسطرة ـــــــــــواد الخــــــــــصة المـــــــأوال:رخ

 1997ديسمبر  28حّدد المشّرع الجزائري قائمة هذه المواد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في

المتعلق بقائمة المنتوجات االستهالكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا 

من  03وذلك تطبيقا للماّدة 3صنع هذه المنتوجاتقوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها ل

والمتعلق بالّرخص المسبقة  1997جويلية  08المؤرخ في  254-97أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

منه 11والذي ألغى بموجب الماّدة 4إلنتاج المواد الساّمة أو التي تشّكل خطرا من نوع خاص واستيرادها.

                                                           
ر�S:05 ج.ر.�دد1"���1997�ر 19. ا�7درة .  
م ����ر وا�"وز�2.ا�ط�)' ا
و�..ا
ردن.2�
�' ا���"�Dك �ن ا
-رار ا��"�' �ن ا���"�ت ا��)��'.دار ا�%.!�  .111.ص��2016ر ز�
ر�S: 18ج.ر.�دد 3"��1998رس29. ا�7درة .  
ر�S:46 �دد.ر.ج4"�  .�1997و��و 09. ا�7درة 
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المتعلق بالرخص المسبقة النتاج المواد 1992فبراير  4خ في المؤرّ  42- 92المرسوم التنفيذي رقم 

  1السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، المعدل والمتمم.

ويتطلب منح الرخصة المسبقة قانونا، إستيفاء مجموعة من الشروط التي حّددها المشّرع مصحوبا 

رخصة المسبقة وذلك بعد استشارة ليتولى وزير التجارة تسليم ال 2بملف يحتوي عل مجموعة من الوثائق

من المرسوم  05مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طبقا للماّدة 

ّكل خطرا من نوع والمتعلق بالّرخص المسبقة إلنتاج المواد الساّمة أو التي تش 254- 97التنفيذي رقم 

الشروط المحّددة قانونا، فإّنه يبّلغ وزير التجارة مقّرر أما في حالة عدم استيفاء خاص واستيرادها.

الرفض للمتعامل المعني في اآلجال المحّددة شريطة أن يكون الرفض مرفقا بالّتعليل. طبقا لنص المادة 

  السالف الذكر حيث تنص: 254-97من المرسوم التنفيذي رقم  08

) يوما من تاريخ استالم طلب الرخصة 45"يبلغ وزير التجارة المتعامل في أجل خمسة وأربعين (

  المسبقة المذكورة أعاله، حسب الحالة:

  مقرر الرخصة المسبقة للصنع و/أو اإلستيراد،- 

  مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و/أو اإلستيراد،معلل قانونا.- 

  ) يوما."15) بمهلة جديدة التتعدى خمسة عشر(45ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين يوما(

  بدنيـــــظيف الــــــــجميل والتنـــــــــواد التـــــــصة مـــــيا:رخــــانــث

تسّلم  4لرخصة مسبقة3أخضع المشّرع صنع مواد التجميل والتنظيف البدني أو توضيبها أو استيرادها

ة وهذا طبقا لنص المادّ  5على أساس مّلف يرسل إلى مصالح المديرية الوالئية للتجارة المختصة إقليميا

من المرسوم  08،المعّدلة والمتمّمة بالماّدة 1997المؤّرخ في  37-97من المرسوم التنفيذي رقم  13
                                                           

ر�S: 09ج.ر.�دد 1"��را�ر 05. ا�7درة *1992.  
�ّر>ص  1997  �و���' 08 *! ا��ؤرخ  254-97 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 07 ا��ّدة أ�ظر%ول و @ق ا���ف  أ� ر ل��"?2�7�وا��")�ق 

ج ا��واد ا��ّ�' أو ا�"! "�ّ�ل >طرا �ن �وع >ص وا�"�رادھ"�1 ')�ر�S:.46 �دد.ر.ج. ا���"�  .�1997و��و 09ا�7درة 
ن ا���رع *! 3� وذ�ك  37-�97ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  ��13ّدة اD��� ��"رط إ�"�ع ا��را%ل ا� +ث �2 �)ض دون *7ل Dل ")د���/

 وا�"�ظ�ف ا��د�! و��. ا��%و اV"!:"��ب أن �>-2 2�7 �واد ا�ّ"���ل D�ا�"�رادھ،....." أّ� ا��ص ا�%�! ا��)ّدل *(د �ء أ� ر و"و-�
��! -رورة ا�%7ول ��. ا�ر>7' ا����(' �واء �ن طرف ا�7�2 أو  ، ،ا�1"�راد ا�"و-�ب ّل �ن ا�2�7،و-و% ��د� �ّ�ز ��ن "��و

  .ا��و-ب أو ا���"ورد ��واد ا�ّ"���ل وا�"�ظ�ف ا��د�!
ن4�  .ا�ّ")د�ل /�ل ا����ق ا�"7ر�B ��. ��ص ا���ّرع 
ا���7%' ا��>"7' 7را%'، ��. >+ف ا��ص ) 2010ا��ؤّرخ *!  114-10ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �م �%ّدد ا���ّرع *! ا�")د�ل ا��د�د (5

�ق أ�ن �ّص ��. ��7%' ا��ودة و/�2 ا�Eش.  ا��
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المحّدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف  2010المؤّرخ في  114-10التنفيذي رقم 

  البدني و توضيبها و استيرادها وتسويقها في السوق الوطنية.

المحّدد شروط وكيفيات  1 1997يناير 14المؤرخ في  37-97لتنفيذي رقم وننوه إلى أن المرسوم ا

صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني و توضيبها و استيرادها وتسويقها في السوق الوطنية  قد عدل 

  2010.2أبريل  18المؤرخ في  114- 10وتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ  37- 97من المرسوم التنفيذي رقم  02يعرف منتوج التجميل والتنظيف البدني بموجب المادة 

المعدل والمتمم:"كّل مستحضر أو ماّدة،باستثناء الدواء، معّد لإلستعمال في 1997يناير  15في 

واألسنان،و  مختلف األجزاء السطحية لجسم اإلنسان،مثل البشرة والشعر،و األظافر و الشفاه،و األجفان

  األغشية،بهدف تنظيفها أو المحافظة على سالمتها أو تعديل هيئتها أو تعطيرها،أو تصحيح رائحتها ". 

فقد استثنى المشّرع صراحة األدوية من التعريف الخاص بمنتوج التجميل والتنظيف البدني،وقد أكّد 

م بالقول:" ال تنطبق أحكام هذا من نفس المرسو  02من نص الماّدة  02على ذلك مّرة أخرى في الفقرة 

المرسوم على مواد التجميل و التنظيف البدني التي تدخل في حكم األدوية كما هو محّدد في الماّدة 

  .....". 1985فبراير سنة  16الموّرخ في  05- 85من القانون رقم  171

والمتمم النّص المعدل  1997يناير  15المؤرخ في  37-97هذا وقد تضّمن المرسوم التنفيذي رقم 

ويبين 3منه. 03على عّدة مالحق،األّول يتضمن المواد التجميلية ومواد التنظيف البدني طبقا للماّدة 

الملحق الثاني قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني طبقا 

يمكن أن تحتويها مواد الّتجميل والتنظيف أّما الملحق الثالث فيبين قائمة المواد التي ال  4منه،05للماّدة

،و الملحق الّرابع يبين قائمة الملّونات التي يمكن 5منه  06البدني إّال بمراعاة قيود معّينة طبقا للماّدة 

،أّما الملحق الخامس فيبين قائمة 6منه  07أن تحتويها مواد الّتجميل والتنظيف البدني طبقا للماّدة 

الفقرة األولى، ويبين الملحق الّسادس قائمة  08موح باستعمالها طبقا للماّدة العناصر المحافظة المس

                                                           
ر�S:�04دد .ج.ر1"���1997�ر  15. ا�7درة .  
ر�S: 26ج.ر �دد 2"�  .2010أ�ر�ل  21. ا�7درة 
ّدة  1997ا��ؤّرخ *!  37-�97ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  �03ّد�ت ا��ّدة 3��� 2010ا��ؤرخ *!  114-�10ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  02

 *! ا��وق ا�وط�!.D)و"�و�  و ا�"�رادھD�ت �7�' �واد ا�"���ل وا�"�ظ�ف ا��د�! و "و-��?��  �%ّدد �روط و
ّدة 1997 *! ا��ؤرخ 37-97ر/م  ?�ذيا�"� ا��ر�وم �ن 05 ا��ّدة �ّد�ت4���  .2010 *! ا��ؤرخ 114-10 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 03 
ّدة 1997 *! ا��ؤرخ 37-97 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 06 ا��ّدة �ّد�ت5���  .2010 *! ا��ؤّرخ 114-10ر/م  ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 04 
ّدة 1997 *! ا��ؤرخ 37-97 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 07 ا��ّدة �ّد�ت6���  .2010 *! ا��ؤّرخ 114-10 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 05 
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في  08مواد الحماية من األشّعة ما فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد الّتجميل طبقا للماّدة 

  1.الفقرة الثانية

سمية مرفقا مع أحكام ونشير في هذا السياق إلى أّن الملحق األّول تّم نشر مضمونه في الجريدة الر 

، وقد تضّمن الملحق قائمة محّددة على سبيل  2010المؤّرخ في  114- 10المرسوم التنفيذي رقم 

الحصر لمواد التجميل والتنظيف البدني،وهذا على خالف باقي المالحق(الثاني،الثالث،الرابع،الخامس 

مشّرع بالنص على وجود نسخ منها والسادس) فلم يتّم نشر مضمونها في الجريدة الرسمية،بل اكتفى ال

على مستوى المديريات الجهوية للتجارة،والمديريات الوالئية للتجارة،والمركز الجزائري لمراقبة النوعية 

 37- 97مكّرر من المرسوم التنفيذي رقم  08والرزم،وغرف التجارة والصناعة وذلك طبقا لنّص الماّدة 

  2010.2المؤّرخ في  114- 10وم التنفيذي رقم المعّدل والمتّمم بالمرس 1997المؤرخ في 

المعدل والمتمم على العناصر  37-97من المرسوم التنفيذي رقم 08ويحتوي الملف حسب المادة 

اآلتية:نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موّضب أو 

نسخة مصادق على مطابقتها الجبائي،مطابقتها ألصل الّتعريف نسخة مصادق على ورد المنتوج،مست

نسخة مصادق على مطابقتها ألصل شهادة إيداع حسابات ألصل من القانون األساسي للشركة،ل

نسخة شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة،مستخرج من دى المركز الوطني للسجل التجاري،الشركة ل

و الصندوق للعمال األجراء و/أمصادق على مطابقتها ألصل شهادة إستيفاء إزاء الصندوق الوطني 

من  03ه في الماّدة وتعيين المنتوج طبقا للملحق األّول المنصوص علي سميةتالوطني لغير األجراء،

كيفية ووجه إستعمال المنتوج،تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية الّتحليلية هذا المرسوم،

بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية،إن وجدت،أو بالّتسمية  لمواده األولية.ويجب تعيين المواد الكيميائية

المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصّحة.ويجب تعيين المواد ذات األصل النباتي أو 

نتائج التحاليل واإلختبارات التي أجريت الّتذكير بكيفية الحصول عليها،الحيواني بتسميتها المألوفة مع 

نتائج التجارب التي أجريت والطرق المستعملة فيما يتعّلق د األوّلية والمنتوجات المصّنعة،واعلى الم

اطات اإلحتيلد أو ما وراء الجلد أو األغشية،طريقة تمييز حصص الصنع،خصوصا بدرجة تسمم الج

لمؤهل اإلسم والوظيفة وامجّسم تصميم وسم المنتوج المعني،نموذج و/أو  الخاّصة إلستعمال المنتوج،
                                                           

ّدة 1997 *! ا��ؤرخ 37-97 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 08 ا��ّدة �ّد�ت1���  .2010*! ا��ؤّرخ 114-10 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم �ن 06 
 >�س إ-*' 1997 *! ا��ؤرخ 37-97 ر/م ا�"�?�ذي ���ر�وم وا��"�م ا��)ّدل 2010 *! ا��ؤرخ 114-10 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم "-ّ�ن2
�ّرر 18 ،و 01 ��ّرر 14 ��رر، �14�رر، 13،��رر 08ا��واد  وھ! ، ��ّررة �واد) 5(�.  
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ب أو اإلستيراد ومراقبة المهني للشخص أو األشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أو الّتوضي

  1.المطابقة

هذا وقد اشترط المشّرع فضال عن هذا الملف،أن يثبت تأهيل األشخاص الطبيعيين المسؤولين عن 

التّالية:شهادة تسمح بممارسة الصناعة والّتوضيب واإلستيراد ومراقبة الجودة،بحيازتهم إلحدى الشهادات 

بيطري أو صيدلي،شهادة مهندس متخصص في الكمياء والبيولوجيا،شهادة دراسات عليا  مهنة طبيب،

 15المؤرخ في  37-97من المرسوم التنفيذي رقم  15في الكمياء.طبقا لنص المادة 

رادها يبها و استيالمحّدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني و توض1997يناير

  . وتسويقها في السوق الوطنية

المؤرخ في  37-97من المرسوم التنفيذي رقم  15وننّوه في هذا الّصدد،إلى ضرورة تعديل نّص الماّدة 

من المرسوم  08المعّدلة والمتممة بالماّدة  13وٕاعادة صياغتها لتتوافق مع مضمون الماّدة 19972

، إذ أّن شرط تأهيل األشخاص الطبيعيين حسب التعديل 20103المؤرخ في  114-10التنفيذي رقم 

كما كانت  13من الماّدة  10،وليس في الفقرة 15منصوص عليه في العنصر رقم  13الجديد للماّدة 

  قبل التعديل.

ضف إلى ذلك الفصل بين الصناعة والتوضيب واإلستيراد وتعديل مصطلح "مراقبة الجودة"بمصطلح 

  وفيما يلي نقترح الصيغة المعّدلة:"مراقبة المطابقة" 

عن الصناعة أو التوضيب أو اإلستيراد :"يثبت تأهيل األشخاص الطبيعيين المسؤولين 15الماّدة 

،بإحدى من هذا المرسوم 13من الماّدة  15ومراقبة المطابقة،المنصوص عليه في العنصر رقم 

 كّل شهادة مهندسأو صيدلي، بيطري مارسة مهنة طبيب،كّل شهادة تسمح بمالشهادات اآلتية:

  .كّل شهادة دراسات عليا في الكيمياء" متخصص في الكيمياء والبيولوجيا،

المعدلة  37- 97من المرسوم التنفيذي رقم  14تعديل نص الماّدة  كما نقترح في هذا اإلطار أيضا،

إنسجاما مع ، حّتى تكون صياغتها أكثر 114-10من المرسوم التنفيذي رقم  10والمتممة بالمادة 

                                                           
ن ا���رع ��ص ر>7' ��. ا�%7ول ���ف ا���ّو�' ا�)�7ر أ:�ب ")د�ل "مّ 1��(' ا�"! ر�' �2 ا�)�7ر ا��)��� ،')��� .D���  
ر�S:�04دد .ج.ر2"���1997�ر  15. ا�7درة .  
ر�S: 26ج.ر �دد 3"� .2010أ�ر�ل  21. ا�7درة 
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باقي مواد المرسوم التنفيذي من خالل الفصل بين نشاط الصنع أو التوضيب أو اإلستيراد،ألّن النص 

يشترط على طالب الرخصة  14الحالي متناقض مع باقي المواد،إذ أّن المشّرع حسب نّص الماّدة 

،لذلك نقترح 13ماّدة المسبقة أن يكون مصّنعا وموّضبا ومستوردا وهو ما يعّد تناقضا صريحا مع ال

:"يوّجه طلب الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل و التنظيف البدني أو 14الصياغة اآلتية الماّدة 

  توضيبها أو استيرادها............(بدون تغيير)".

،المعّدلة 37- 97من المرسوم التنفيذي رقم  14ويوجه طلب الرخصة المسبقة حسب نّص الماّدة  هذا،

إلى المديرية الوالئية للتجارة المختصة إقليميا،والتي  114- 10من المرسوم التنفيذي رقم  10بالماّدة 

، ثّم إرسال الطلب 1بتسليم المعني وصل إيداع أو إشعار باإلستالم -بعد قبول الطلب - تقوم بدورها

ويفهم  2وٕابداء الرأي.إلى اللجنة العلمية والتّقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والّرزم قصد الّدراسة 

من ذلك أن إرسال طلب الرخصة إلى هذه اللجنة وطلب رأيها أمر إلزامي،غير أّن األخذ والعمل بهذا 

وقد ألزم المشّرع الوزير المكّلف بالتجارة تبليغ المتدّخل بمقّرر رأي من عدمه يبقى أمرا إختياريا.ال

إبتداءا من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب  ) يوما،تسري45الرخصة المسبقة في أجل خمسة وأربعون (

أّما في حال تسليم المتدخل مقّرر الّرفض بمنح الرخصة المسبقة، فيجب أن يكون 3الرخصة.

)يوما عند الضرورة،بمهلة جديدة ال تتعّدى 45معّلال.غير أّنه يمكن تمديد أجل الخمسة واألربعين(

،المدرجة 37- 97المرسوم التنفيذي رقم مكّرر من  14)يوما طبقا لنّص الماّدة 15خمسة عشر(

ويمكن لوزير التجارة أن يسحب  4الجديد.  114- 10من المرسوم التنفيذي رقم  11بموجب الماّدة 

الرخصة المسبقة من المتدخل المعني في حال إنتفاء أحد العناصر التي سلمت على أساسها، بعد 

رة المختّصة إقليمّيا وعدم إمتثاله ألحكام التشريع إعذاره كتابيا من طرف مصالح المديرية الوالئية للتجا

 14) يسري إبتداء من تاريخ التّبليغ،وهذا استنادا لنص الماّدة 1والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر(

                                                           
�1"+م ��(وم �(م ا�ر>7' ا����('. أ�ظر ا��دة 1� 37-�97ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  04ا�?(رة  2�15 ا�)�م أن و7ل ا�1داع أو ا�1)ر 

  ا��)دل وا��"�م.
��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  1997ا��ؤّرخ *!  �97-37�ّرر �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  13ا��ّدة أ�ظر �ذ�ك �ّص 2� 114-10ا��)ّدل وا��"ّ�م 

 *! ا��وق ا�وط��'. 2010ا��ؤّرخ *! D)و"�و�  وا�"�رادھD�ت �7�' �واد ا�ّ"���ل وا�"�ظ�ف ا��د�! و"و-��?��  ا�ذي �%ّدد �روط و
ود *راغ /�و�! إ�را@!، �"�ّ ل *! �دم ا��ّص ��. أن ا���?ت ا���"��' �ن طرف ا��د�ر�ت ا�و�@�' و� �14+%ظ ��. �ّص ا��ّدة 3

،*D! "�ص *(ط �D-*أو ر ')�ر أن وز�ر ا�"�رة ھو ا�ذي ���م �(ّرر ��B ا�ر>7' ا����"�� إ�. وزارة ا�"�رة ،Dو��%"�رة "(وم �"�� .�
  �"(��' ���ر�ز ا��زا@ري ��را/�' ا��و��' وا�ّرزم،و ھذا � ��"وي ��ط(�.إر�ل ا���?ت إ�. ا����' ا�)���' وا

ل �?"و%' وھو �  إ�. أّن ا���ّرع ا��زا@ري �م ��ن ��ص ��. �ّدة �%ّددة ��رّد ��. ط�ب ��B ا�ر>7' ا����('، ،ھ� �وهو�4�Vت ا���ل 
ن طو��'�%
ن ��)ل �ّدة ا�رّد "�ون *! � �ر �ن ا�.  
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-10من المرسوم التنفيذي  11،المدرجة كذلك بموجب الماّدة 37- 97من المرسوم التنفيذي  1مكّرر 

  1الجديد. 114

للمتدخل إجراء أي تعديل على صيغة الصنع، إّال بعد الحصول على رخصة مسبقة  هذا، وال يمكن

المعّدلة والمتمّمة  37- 97من المرسوم التنفيذي  17وفق الشروط المبينة سابقا،كما تنّص عليه الماّدة 

  .2010المؤرخ في  114- 10من المرسوم التنفيذي رقم  12بالماّدة 

  اني:ـــــب الثــطلـــالم

  مانـــــضــــــــــــزام بالـــــــــاإللت اللـــــــــــــــــن خــــــهلك مــــــــــــــــمستـــــــة الـــــايـــــــــــــحم

باعتباره الشريعة ،2القانون المدني موادمما ال اختالف فيه، أن المشرع قد نص على الضمان ضمن 

  العامة، وحاول من خالله توفير حماية قانونية للمشتري، طالما توافرت الشروط الالزمة لذلك. 

غير أن أحكام الضمان هذه، أثبتت بما ال يدع مجاال للشك قصور الحماية التي ينشد المشرع توفيرها، 

حسب قواعد القانون المدني، ضف إلى ذلك أن إجازة اإلتفاق على إنقاص الضمان أو اإلعفاء منه 

  أصبح يشكل في كثير من األحيان منفذا يلجأ إليه، للتنصل من هذا الضمان. 

لذلك فإن المشرع وحرصا منه على ضرورة تنظيم العالقة بين المتدخل والمستهلك، وٕادراكه لعدم 

 16إلى  13اد من التوازن بينهما في هذه العالقة، فقد نص على اإللتزام بالضمان وأحكامه ضمن المو 

  .2009المؤرخ في  03- 09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

المحدد  2013سبتمبر  20المؤرخ في  327- 13كما صدر في هذا اإلطار المرسوم التنفيذي رقم  

شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، والذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

  3المتعلق بضمان المنتجات والخدمات. 1990مؤرخ في ال 266- 90

  كما صدر أيضا العديد من القرارات المتعلقة بأحكام الضمان، والمرتبطة أساسا بالمستهلك.
                                                           

ا��ؤّرخ *!  37-�97م "�ن �واد ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  . أّن ھذا ا�1راء (�%ب ا�ر>7' ا����(')ھو إ�راء �د�د *! ��ل �(و�'،���ر إ�1
  "�ّص ���6 /�ل ا�")د�ل. 1997

�)دھ �ن ا�(�ون ا��د�!. ���379 ا��واد 2  و�
  2013ا��ؤرخ *!  327- �13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  24%�ث "�ص ا��دة 3D�� ����م ا��>�?' �Dذا ا��ر�وم، و�%
��.:" "�E. ا

م ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م ��ر ��'  15ا��وا*ق  71411?ر �م  25ا��ؤرخ *!  266- 90أ%�"�ن ا���"و�ت  �1990�-�وا��")�ق 
م ا�(�ون ر/م  وا�>د�ت". �2 ا�1رة إ�.�%
 )��ء "ط� .E1989ا��ؤرخ *!  02- 89أن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ا���  '��)وا�د ا�(�ا��")�ق 

ؤه ��و�ب ا�(�ون ر/م Eك وا�ذي "م إ��D"ا��� '��' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش. �%�09-03�%�  ا��")�ق 
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لذلك فإننا سنركز في هذه الدراسة على هذه األحكام الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري في إطار 

  التي توفرها للمستهلك، إضافة لتلك التي توفرها القواعد العامة.تنظيم اإللتزام بالضمان، والحماية 

  رع األول:ـــــــــالف

  انــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــف الضــــــــريـــــــعـــــــــــــت

يعتبر الضمان بشكل عام من أهم اإللتزامات التي تقع على عاتق المتدخل (سواء كان منتجا أو 

  1كما يشكل في الوقت نفسه أبرز الحقوق التي يتمتع بها المستهلك.بائعا)، 

- 13التنفيذي رقم  ممن المرسو  3ل نص المادة الثالثة ولقد حاول المشرع الجزائري من خال

:الضمان الضمان -"تعريف الضمان باإلحالة إلى نصوص قانونية أخرى بالقول: الجديد3272

والتنظيمية المتعلقة باآلثار القانونية المترتبة على تسليم المنصوص عليه في النصوص التشريعية 

سلعة أو خدمة غير مطابقة لعقد البيع (كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو 

تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم 

 الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقديم الخدمة. المعمول بهما) وتغطي العيوب

: كل إلتزام تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل الضمان اإلضافي-

  3"أو ممثله لفائدة المستهلك ،دون زيادة في التكلفة.

وفير حماية حقيقية إن نص المشرع على الضمان أصبح غير كاف، بل إن لم يكن عديم الفعالية في ت

للطرف الضعيف "المستهلك" في العالقة التعاقدية، وذلك في ظل إصطدام هذه النصوص بمعوقات 

 عملية تفضي إلى عدم تطبيقها من الناحية العملية، ولعل تفسير ذلك يعود إما إلى فراغ قانوني بعدم

ي القواعد العامة فقط للقانون كما هو الحال عليه ف -تبيان المشرع لكيفية وطرق تنفيذ هذا الضمان 

  وٕاما لجهل المتدخل "بحسن أو سوء نية منه" بأحكام تنفيذ هذا الضمان أصال. - المدني

                                                           
 أن و�ود ا�1����ط�وب دون إ/رار ا�1"زام �6.أ�ظر:*�7ط�B ا�-�ن ��س �7ط�% %د�  *! ��م ا�(�ون، �ن و%ده ��ف �- 

Gross(B).la notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats .thèse.paris.1963.p1. 
�ر 26ل ا��وا*ق 1434 �م ا�()دة ذي 20 *! ا��ؤرخ 327- 13 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم2�"�ت و �روط �%دد 2013 ��' ��?��ن و-2 �- 

 وھذا ، 7دوره "ر�S �ن ��' �رور �)د إ� ا�"�?�ذ %�ز �د>ل�2 ا�"�و�6 إ�. أن ھذا ا��ر�وم �م .49 �دد. ر.ج. ا�"�?�ذ %�ز وا�>د�ت ا���2
)�م "د>ل:" ��. "�ص ا�"! ��6 26 ا��دة ��ص ط�  ".ا�ر���' ا��ر�دة *! ��ره "ر�S �ن) 1( وا%دة ��' �)د ا�"�?�ذ %�ز ا��ر�وم ھذا أ%

�' ا���"�Dك 3�%� '��د.-�ن ا��%"رف �)�وب ��"�"6 *! ا�(�ون ا��د�! وا�)وا�د ا�((�� !���"?�7ل أ� ر %ول ")ر�ف ا�-�ن أ�ظر: �
��"�ر.���' ا�%(وق.��)' ��"وري /��ط��'.� '�  .14.ص 2005*! ا��زا@ر.ر�
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إن هذا التفسير تبرره األهمية الكبيرة التي يوليها المشرع ألحكام الضمان وٕادراكه لمدى خطورة عدم 

منه على ضرورة  6الفقرة  13نص المادة  تنفيذ هذا اإللتزام الواقع على المتدخل، من خالل تأكيده في

توضيح آليات تنفيذ أحكام الضمان عن طريق إصدار تنظيم خاص بذلك، وعدم اإلكتفاء بما جاء من 

والمتعلق بحماية  20091المؤرخ سنة  03-09ومابعدها من القانون رقم  13أحكام في نص المادة 

 المستهلك وقمع الغش.

سنوات كاملة، من خالل إصدار المرسوم  5األمر الذي حاول المشرع استدراكه بعد مرور خمس  

المتعلق  03- 09الذي سيكون محل دراستنا في هذا الصدد مع االستناد إلى أحكام القانون - التنفيذي 

 20 المؤرخ في 327- 13والذي جاء تحت رقم  - بحماية المستهلك وقمع الغش وقواعد القانون المدني

الذي يحدد من خالله شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ والذي  2013سبتمبر 

المتعلق بضمان  19902سبتمبر  15المؤرخ في 266- 90ألغى بموجبه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

لجريدة المنتوجات والخدمات، حيث أصبح ساري المفعول رسميا بعد سنة كاملة من تاريخ صدوره في ا

  الرسمية. 

لذا نتساءل ماهي اآلليات القانونية التي يقرها المشرع من أجل وضع كل ضمان لسلعة و/أو خدمة 

حيز التنفيذ؟ وكيف يمكن للمستهلك المطالبة بتنفيذ الضمان المكفول له قانونا؟ثم هل أبقى المرسوم 

بيعة المفاهيم واإلجراءات مدد وأجال الضمان مفتوحة أم حصرها وقيدها؟ وما ط 327- 13الجديد 

  والمصطلحات الحديثة التي جاء بها هذا المرسوم في مجال الضمان؟.

  إن هذه التساؤالت المثارة، تجد تفسيرها في مضمون كل من الفرع الثاني والثالث لهذا المطلب. 

  رع الثاني:ـــــــالف

  ودهـــــــــــــات وجــــــــــــــمان وٕاثبـــــضــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآجــ

المؤرخ  03- 09) من القانون رقم 3تجدر اإلشارة بداية إلى تعريف الضمان الذي حددته المادة الثالثة(

  والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش: 2009في 

                                                           
�' ا��")�ق 2009*�را�ر��' 25*! ا��ؤرخ 03-09ر/م  ا�(�ون1�%� 02-89ا�(�ون  أ�E. .وا�ذي15ا�Eش. ج.ر.�دد  و/�2 ا���"�Dك 

�(وا�د �")�ق 1989*�را�ر��'  7*!  ا��ؤرخ� '�  .�06دد .ج.ر. ا���"�Dك �%��' ا�)
�ر 15 *! ا��ؤرخ 266-90 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم2�"�ن �")�ق 1990 ��' ��-�  .�40دد.ر.ج.وا�>د�ت ا���"و�ت 
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عيب بالمنتوج ،باستبدال هذا "الضمان:إلتزام كل متدخل خالل فترة زمنية معينة، في حالة ظهور 

  األخير أو إرجاع ثمنه أوتصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته".

) من المرسوم الملغى 2ويجب التنويه هنا إلى أن مفهوم الضمان لم يحدده المشرع في المادة الثانية(

لتعاريف"، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات والخاصة "با1990المؤرخ في سنة  266- 90رقم 

  مكتفيا بتعريف مصطلحين اثنين هما :"المحترف" و"المنتوج" .

ومهما يكن،فإن الضمان بوجه عام البد أن تكون له آجاال محددة يلتزم بها المتدخل ، كما يتعين إثباته 

  قبل المطالبة به.

  2013المؤرخ في  327-13مرسوم التنفيذي رقم ــمان في إطار الــال الضـــــأوال: آج

لقد ميز المشرع في آجال الضمان بين ما إذا كان المنتوج مستعمال أو جديدا،حيث أضاف حكما 

جديدا بالنسبة للحد األدنى لمدة الضمان القانوني، من خالل اشتراطه ضرورة التمييز صراحة بين ما 

  إذا كان المنتوج جديدا أو مستعمال.

) أشهرتحسب إبتداءا من 6الضمان فيها عن ستة (، ال يمكن أن تقل مدة فبالنسبة للمنتوجات الجديدة

الفقرة األولى من المرسوم رقم  16تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة، وذلك طبقا للمادة 

أو  السلعة الجديدة) أشهر،ابتداءا من تاريخ تسليم 6"ال يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة (327- 13

  تقديم الخدمة"     

) أشهر على األقل، 3، فقد حدد المشرع مدة الضمان فيها بثالثة (للمنتوجات المستعملة أما بالنسبة

) أشهر بالنسبة 3الفقرة األولى التي تنص:" اليمكن أن تقل مدة الضمان عن ثالثة ( 17طبقا للمادة 

  للمنتجات المستعملة ". 

ولعل المشرع بنصه هذا صراحة أن الضمان يشمل المنتوجات المستعملة ، أراد التأكيد بما اليدع 

مجاال للشك، والفصل في الجدل الفقهي المتعلق بمدى امتداد أحكام الضمان إلى األشياء المستعملة أم 
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قرارها  ال؟ بعدما كان الغموض يشوب أحكام النص الملغى. علما أن محكمة النقض الفرنسية في

  1قضت بأن مبدأ الضمان يشمل جميع السلع واألشياء. 1954جوان  11الصادر بتاريخ 

والمالحظ في هذا الصدد أن المشرع لم يبين بدء تاريخ سريان مدة ضمان المنتوجات المستعملة على 

أو تقديم  خالف األمر بالنسبة للمنتوجات الجديدة التي أكد أنها تبدأ من تاريخ تسليم السلعة الجديدة

  الخدمة. فهل ينطبق عليها نفس حكم المنتوجات الجديدة؟. 

والخاصة  17و 16إن مدة الضمان القانوني المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادتين 

بالمنتوجات الجديدة والمستعملة تعتبر قاعدة عامة، إذ يمكن تحديد مدد زمنية أخرى للضمان تختلف 

سواء كان جديدا أو مستعمال، وذلك بقرار من الوزير المكلف بحماية باختالف طبيعة المنتوج 

من المادتين  02المستهلك وقمع الغش أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني وذلك استنادا للفقرة

  .2013المؤرخ في  327- 13من نفس المرسوم رقم  17و 16

ديدة المقتناة بمقابل أو مجانا حسب وفي هذا اإلطار، فقد حدد المشرع مدة ضمان بعض السلع الج

طبيعة كل سلعة، فيما أخضع باقي السلع التي لم يذكرها إلى القاعدة العامة المتعلقة بمدة الضمان 

 2014من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3و 2أشهر على األقل، وهذا ماتؤكده المادتين  6وهي 

  2المحدد مدة الضمانحسب طبيعة كل سلعة.

من القرار الوزاري المشترك  3ل في هذا الصدد وجود خطأ مادي وقع في مضمون نص المادة ونسج

من المرسوم  16المحدد لمدة الضمان، األمر الذي أصبح يشكل مخالفة صريحة ألحكام المادة 

  .327- 13التنفيذي رقم 

                                                           
"6 �ن ا���"P ��ؤو��'.�ودا�!�%�د 1�"�� '� . 83ص .2005 .�7ر. ا
و�. ا�ط�)'.وا�"وز�2 ����ر دارا�?�ر).�(ر�' درا�') ا���(

  :وأ�ظر أ�-
BiHL (L) .le droit de la vente(vente mobilière).dalloz1986.p243. 

 . ��)'ا� ط��)' %�ب ا�-�ن �دة �%دد 2014 د����ر 14 ا��وا*ق 1436 7?ر�م 21 *! ا��ؤرخ ا���"رك ا�وزاري ا�(رار "-�ن %�ث2
ر�S: .03 �دد .ر .ج"�@�' و ا��Dرو��ز��' ا���2 -�ن �دة �)�وان ا
ول : �+%ق) 7( ��)' -�ن" .��2015�ر 27ا�7درة � و ا��Dر

��ت ا��� �'، ا
�Dزة و ا�Eزل و ا�>�ط' آ�ت -�ن �دة ���ت *�� ، �Dرا 24و 12و 6 ��ن ا�-�ن �دة "راو%ت إذ ا�1�"رو��'� 
��ظر��ت ،%�ث ا�1" �ء ا
>رى ا
�Dزة -�ن �دد إ�. �2 -�ن �دة �)�وان ا� �! ا���%ق و .�Dرا 18"(درب -�ن ��دة ا�و%�دة �� 
��' و ا�V! ا�1+م"�2 -�ن ��دة ا� �ث ،وا���%ق ا���� '�"?�' ا���2 -�ن ��دة ا�را�2 ا���%ق و ، ا�)�Dس ا���%ق ،و ا��ن ��دة ا�>�- 

�ت و ا�"��DزاتVن �دة و%ددت.ا ا�-�D�* D���2 ا���%ق و ، ا��)ب -�ن ��دة ا��")�ق ا��دس ا���%ق أ� .�Dرا 12ب ��دة ا�� 
��ت �>"�?' ��2 -�ن�  .�ن �?س �دد ا��ر�دة ا�ر���' 28- 27-26-25 ص أ�ظر أ� ر ��"?�7ل .�Dرا 24و 12و 6 ��ن ا�-�ن �دة *"
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 علىالمقتناة....، "مدة ضمان السلع03المادة تنص  ويتمثل هذا الخطأ المادي في الصياغة اآلتية : 

  ".) أشهر6عن ستة (أن تقل

غير أنه سرعان ماتم تدارك الوضع من طرف الجهات المعنية ، بإصدار قرار وزاري مشترك تحت 

 أن...على"نفس رقم القرار والتاريخ وجاء بعنوان "استدراك" حيث ينص أنه بدال من:

  1."تقل أالعلى...يقرأتقل....

يكن يميزفي مدة الضمان التي يستفيد منها المستهلك بين المنتوجات ونشير هنا إلى أن المشرع لم 

الجديدة والمنتوجات المستعملة إذ يكتفي بالنص على مصطلح "المنتوج"، حيث أنه وبالرجوع إلى 

الخاص بضمان المنتوجات والخدمات نجدها  266-90من المرسوم الملغى رقم  16مضمون المادة 

م  إبتداءا من يوم تسليم مكن أن تقل عن ستة أشهر كأصل عاتنص على أن مدة الضمان ال ي

  على:الملغ| 266-90رقم التنفيذي من المرسوم  16. حيث تنص المادة المنتوج

"ال يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهرٕابتداءا من يوم تسليم المنتوج ما لم يكن ثمة تنظيم 

  د الضمان بكل منتوج أوجنس من المنتوجات".مايخالف ذلك. وتحدد في قرارات إن دعت الحاجة، مد

لة والتي فالمالحظ إذن أن المشرع قد أنقص من الحد األدنى لمدة الضمان بالنسبة للمنتوجات المستعم

أشهر على األقل بالنسبة للمنتوجات  6، في الوقت الذي أبقى على مدة أشهر على األقل3حددها ب

 أشهر على األقل). 6ديم الخدمة (الجديدة،وكذلك الحال إذا تعلق األمر بتق

يمكن للمستهلك أن يستفيد فضال عن الضمان القانوني، من ضمان آخر أكثر امتيازا من ذلك 

ويسمى بالضمان  327-13) من المرسوم رقم 3المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة الثالثة(

  من المرسوم الجديد. 18اإلضافي طبقا للمادة 

" بدل " الضمان اإلضافيصدد، استعمال المشرع لمصطلح جديد وهو"الضمان ونسجل في هذا ال

التي  266- 90من المرسوم الملغى رقم  11الذي كان ينص عليه ضمن أحكام المادة  2"اإلتفاقي

أنفع من الضمان الخاضع لألحكام  ضمانا إتفاقياتنص:"يمكن المحترف أن يمنح المستهلك مجانا 

  القانونية المعمول بها".
                                                           

ر�S ا�7درة 14 �دد ا�ر���' ا��ر�دة أ�ظر1"�  ).ا�"دراك( ��وان "%ت �ءت وا�"! 19 ص .2015 ��' �رس 25 
  .7�.1985ر.دارا��D-'ا�)ر��'.�(دا���2 *! ا�>?�' ��)�وب ا1"?/! ا�-�ن.��ر �)�د :أ�ظر.ا1"?/! ا�-�ن %ول ��"?�7ل2
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  :03- 09من القانون رقم  14وقد أشار المشرع إلى هذا الضمان دون ذكره صراحة في المادة 

"كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، اليلغي اإلستفادة من الضمان القانوني 

أعاله". وهو ماذهب إليه األستاذ حساني علي في قراءته لهذه المادة  13المنصوص عليه في المادة 

قول: "ويقصد بذلك المشرع الضمانات اإلتفاقية المنصوص عليها دون العقد األساسي إلقتناء السلعة بال

  1أو المنتوج".

يعتبر ذات مدلول لغوي أبلغ في التعبير من  "الضمان اإلضافي" ولعل نص المشرع على مصطلح

ى تفادي اللبس الواقع الضمان اإلتفاقي، فتخلي المشرع عن مصطلح "الضمان اإلتفاقي" يرجع أساسا إل

من جهة أخرى، هذه األخيرة التي تجيز 2بين قواعد اإلستهالك من جهة، وقواعد القانون المدني

، وهو مااليتماشى مع طبيعة العقد المبرم 3لألطراف اإلتفاق على إنقاص بل حتى إسقاط الضمان

التأكيد على أنه ال يأخذ ومركز أطرافه، لذلك أراد من خالل المصطلح الجديد "الضمان اإلضافي"، 

  4صورة اإلنقاص أو اإلسقاط أبدا، بل يشكل دائما امتيازا وٕاضافة لحماية المستهلك.

كما يعزز استعمال المشرع مصطلح "الضمان اإلضافي" اإلقرار بأن الضمان القانوني يتعلق أساسا 

على خالف القواعد - إسقاطهبالنظام العام، إذ ال يجوز لألطراف المتعاقدة اإلتفاق على إنقاصه أو 

أن يثير ذلك من تلقاء نفسه ، حتى ولو  -إن حدث اإلتفاق-، بل للقاضي - العامة في القانون المدني

  لم يطلب األطراف ذلك.

ومثال الضمان اإلضافي أن يلتزم المتدخل أو ممثله بأن يضيف إلى الحد األدنى لمدة الضمان 

شهرا مثال)،  12ال أطول من ذلك المنصوص عليه قانونا((منتوجات جديدة أو مستعملة أو خدمة) أج

                                                           
1 !��!�ن ��T"زام ا�(�و�! ا1طر. %��-���' درا�' (  ا���"و�ت *! )� ( . '��)' . د�"وراه ر�� !��ر أ��د )��ن ���" . '��� 

  .81،82ص.2012-2011.ا��زا@ر.ا�����' وا�)�وم ا�%(وق
�ر 26 *! ا��ؤرخ 58-75 ر/م ا
�ر ا��زا@ري ا��د�! ا�(�ون2�"��ون وا��"�م ا��)دل. 78 �دد.ر.ج.1975 �)�� 13 *! ا��ؤرخ 07-05 

  .�31دد.ر.ج.2007 ��و
 ا��)رف  ���Rة وأ�ظر أ�ور ا�)�رو�!. د�وى ا�-�ن *! ا�(�ون ا��د�!. . ا��زا@ري ا��د�! ا�(�ون �ن 384 ا��دة أ�ظر3

ن . ا�ط�)' ا� � ' ا���2.�(د  ���زه �ذ�ك ا���رع ا��Eر�! أ�ظر:��د ا�(در ا�)ر�ري. .وھو �212-211.ص7�.2004ر.�
. دار ا
  .231ص.2011ا��Eرب .

 "��زه ا�(وا�د ا�)�' *! ا�(�ون ا��د�!.أ�ظر: �%�د ز��وش.�ظر�' ا�)�وب 4�� ��"?�7ل %ول ا1"?ق ��. إ�(ط أو إ�(ص ا�-�ن و*(
.ص ص 2005-2004)' ��"وري /��ط��'.ا��زا@ر.���' ا�%(وق.�� ر��' د�"وراه. ا�>?�' *! ا��ر�)' ا�1+��' و ا�(�ون ا�و-)!.

�)' ��"وري 228- 223�.'�����ت إ�(ص ا�-�ن أو إ�(ط6 *! �(ود ا��"D+ك. ���' ا�)�وم ا/�د.إ"?(�� !�.وأ�ظر:�
�' ��"�ر�2 ا�?ر��! ا�ذي ���ز �Zطراف ذ�ك *!238-229.ص ص 2010.د����ر34/��ط��'.ا��زا@ر.�دد����إطر ا�(وا�د  .وا�%ل �?�6 

ر� و*( �(وا�د /�ون ا��"D+ك.�  ا�)�'، :�ر أ�6 �)ل ا�-�ن إ�
Voir:Pascal puig. Contrats spéciaux. 3ed .dalloz.france. 2009.p p277-302. 
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والذي يعتبر في األصل غير ملزم به مما يشكل ذلك بالنسبة للمستهلك، امتيازا أفضل وحماية قانونية 

أكبر، دون الحاجة إلى اإلتفاق معه. فالضمان اإلضافي يدعم الضمان القانوني ويعززه، فهو بمثابة 

  1محترف.إلتزام إضافي على عاتق ال

بل األكثر من ذلك، فقد يستعمل الضمان اإلضافي في أحيان كثيرة من طرف المتدخل، كوسيلة 

تسويقية وترويجية لجلب جمهور المستهلكين إليه، من أجل اقتناء منتوجاته (الجديدة أو 

اية مما يتطلب في هذه الحالة توفير الحم2،المستعملة).وبالتالي تكون هذه الضمانات وسيلة دعائية

  3الالزمة للمستهلك من خطر اإلعالنات.

وقد يمتنع المتدخل عن تقديم الضمان اإلضافي، ألن هذا الضمان يبقى من اختصاص المتدخل في 

الفقرة  03تؤكده العبارة المستعملة في المادة  ما منح أو عدم منحه للمستهلك بمحض إرادته، وهو

  :الثانية والخاصة بتعريف الضمان اإلضافي

  مثله لفائدة المستهلك ........"...........الذي يقدمه المتدخل أو م محتمل" ...كل إلتزام تعاقدي 

من المرسوم الجديد إن كان هذا الضمان يمنح بمقابل أو  18هذا ولم يبين المشرع في مضمون المادة 

وبالضبط في الفقرة الثانية من نفس  03مجانا، غير أن األمر يستبين بالرجوع إلى أحكام المادة 

ه دون المرسوم، التي تؤكد على أن منح الضمان اإلضافي يكون مجانا من طرف المتدخل أو ممثل

  :03تحميل المستهلك أي زيادة في التكلفة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

"....الضمان اإلضافي:كل إلتزام تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه 

  ".التكلفة دون زيادة فيالمتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك 

ال يلزم المتدخل أو ممثله بمنحه للمستهلك، طالما كان ذلك  فالقانون يقر هذا الضمان اإلضافي، ولكن

  بصفة مجانية وليس بمقابل.

                                                           
 ا1"?/!( ا1-*! ا�-�ن �زا� %ول ��"?�7ل1)��ق �ر�2. %��!��! : أ�ظر) �  .و�)دھ 80  ص. �
ذب �ن ����"�Dك ا�(�و��' ا�%��'. �%�د �ودا�! 2�را�D�1دع أو ا�س ��+�! ��)'. وا1دار�' ا�(�و��' ا�)�وم ���' .ا�> ��دي ��

س�(��  .2009 .6دد�.
�ق.ص . ����"�Dك ا�(�و��' ا�%��'. �)د ا��(7ود ��د ھ�م إ�+م: أ�ظر3 و �223ر�2 �� �)دھ.  
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- 13التنفيذي رقم  الفقرة الثانية من المرسوم 3ونشير في هذا الصدد إلى التعارض الموجود بين المادة 

  التي تنص: 031-09الفقرة األولى من القانون رقم  14،مع المادة 327

، اليلغي اإلستفادة من الضمان القانوني أو مجانا بمقابلمن المتدخل كل ضمان آخر مقدم "

  ."أعاله 13المنصوص عليه في المادة 

ويظهر من خالل هذه المادة أن المشرع يقصد بمضمونها اإلشارة إلى الضمان اإلضافي المنصوص 

ى النص يقف ،غير أن المتمعن لفحو  2013المؤرخ في  327- 13عليه في إطار المرسوم الجديد رقم 

الفقرة  3، والمادة 03- 09الفقرة األولى من القانون رقم  14ال محالة على وجود تناقض بين المادة 

الضمان اإلضافي  مجانيةالثانية من المرسوم الجديد، حيث أن هذه المادة األخيرة تنص على وجوبية 

  بالقول:

 14". في حين تنص المادة دون زيادة في التكلفة"الضمان اإلضافي: كل التزام تعاقدي...............

  أو مجانا.....". بمقابلعلى: "كل ضمان آخر مقدم.....1الفقرة 

وهو مايطرح التساؤل حول هذا التناقض النصي الصريح: أي هل يمكن أن يكون الضمان اإلضافي 

األشكال ونقر بأن  بمقابل؟ وهل نعتد في ذلك بقاعدة الخاص يقيد العام ؟ أم نحتكم لقاعدة توازي

  ؟.03- 09القانون أعلى درجة من المرسوم، وبالتالي تطبيق أحكام القانون رقم 

) بما 14ومهما يكن، فإن األمر يحتاج في نظرنا إلى تدخل المشرع إما من أجل تعديل هذه المادة (

ان السلع المتعلق بطرق وكيفيات تنفيذ ضم 327- 13يتماشى وأحكام المرسوم التنفيذي الجديد رقم 

والخدمات، وذلك بتأكيده على مجانية الضمان اإلضافي المقدم للمستهلك من طرف المتدخل أو 

التالي ممثله، أو إلغاء هذه المادة بصفة نهائية وذلك لتعارضها الصريح مع أحكام المرسوم الجديد، وب

  العمل بأحكام هذا األخير.

ى أهمية ووجوبية الضمان أراد التأكيد أيضا عل 1قرةالف 14كما نشير إلى أن المشرع من خالل المادة  

  2، وعدم إمكانية التفاوض بين األطراف بشأنه فهو إلزامي بقوة القانون.القانوني

                                                           
�' ا���"�Dك و/�2 ا�Eش.ج.ر.�دد2009*�را�ر  25ا��ؤرخ *!  03-09ا�(�ون 1�%�ر�S:15.ا��")�ق "��2009رس  08. ا�7درة .  
  وھذا �>+ف �"��زه ا�(وا�د ا�)�' *! ھذا ا1طر.2
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الفقرة  3وأيضا أحكام المادة 19أما عن شكل هذا الضمان اإلضافي المقدم للمستهلك، فحسب المادة 

ب تحدد فيه البنود الضرورية لتنفيذه وأن يحتوي أيضا ، يجب أن يأخذ شكل إلتزام تعاقدي مكتو 1الثانية

  ).6على البيانات الالزمة المذكورة في المادة السادسة(

ويظهر من خالل ما سبق بيانه، أن الضمان اإلضافي يأخذ نفس حكم الضمان القانوني فيما يخص 

  فيه.  طبيعة البيانات الواجب ذكرها

شكاالت التي قد تنجم بسببه، سيما إثبات وجوده من عدمه إن أهمية الضمان اإلضافي من جهة، واإل

- 90الملغى(التنفيذي على خالف أحكام المرسوم - بين أطراف العالقة من جهة ثانية، دفعت بالمشرع 

دفعته إلى تحديد الشكل الذي يأخذه دونما ترك ذلك إلرادة  2- )11) في مادته الحادية عشر(266

إلى تمكين المستهلك من دليل إثبات يحتج به في مواجهة  ،الشكليةاألطراف.ويرجع فرض المشرع لهذه 

  المتدخل أو ممثله، مقدم الضمان اإلضافي.

نجدها لم تحدد   266- 90رقم  الملغىالتنفيذي من المرسوم  11هذا، وبالرجوع إلى نص المادة 

طبيعة الضمان اإلتفاقي (اإلضافي حاليا) من حيث الشكل الواجب إتخاذه، حيث نصت فقط على 

  إمكانية منح ضمان إتفاقي بالمجان من المحترف إلى المستهلك.

أما عن إمكانية تمديد الضمان، فيحدث ذلك في حال طلب المستهلك من المتدخل أثناء فترة سريان 

أو اإلضافي إعادة السلعة موضوع الضمان إلى حالتها ، فإنه تمدد فترة الضمان  الضمان القانوني

ه األجل ضمن المدة يوما على األقل (بسبب عدم استعمال السلعة)، على أال يحتسب هذ 30ب

من نفس المرسوم  20، بل تزاد هذه الفترة إلى مدة الضمان المتبقية، وهو ماتنص عليه المادة السابقة

  : "....وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقية".327- 13 الجديد رقم

  بمعنى أنه إلقرار تمديد الضمان اإلضافي أو القانوني البد من توفر شرطين اثنين:

  موضوع الضمان إلى حالتها. طلب المستهلك من المتدخل إعادة السلعة (غير المستعملة)-1

  القانوني أو اإلضافي. وأن يكون الطلب أثناء فترة سريان هذا الضمان-2

                                                           
م ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 1�  .2013ا��ؤرخ *!  327-�13ن أ%
�ر��' 15 *! ا��ؤرخ 266-90 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم2�"�ن �")�ق 1990 ��-�ا�7درة .�40دد.ر.ج.ا���E. وا�>د�ت ا���"و�ت 

:Sر�"��ر  19�"��1990.  
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يكون كافيا إلستفادة  ال ويظهر من خالل هذين الشرطين أنهما متالزمين، فتوفر أحدهما دون اآلخر

المستهلك من تمديد فترة الضمان ( القانوني أو اإلضافي) ، كأن يتم تقديم الطلب من المستهلك بإعادة 

أو أن يقدم المستهلك طلبه خالل فترة سريان السلعة خارج فترة سريان الضمان القانوني أو اإلضافي، 

  الضمان القانوني أو اإلضافي ولكن بعد استعماله السلعة. 

من  20بقا للمادة ويبرر المشرع سبب هذا التمديد بعدم استعمال السلعة خالل هذه الفترة، وذلك ط

بسبب لسلعة ...........إعادة ايطلب المستهلك من المتدخل، ..."عندما التي تنص:1المرسوم الجديد

  ....." .السلعة عدم استعمال

  ــانــــــمـــــــــــــــــــــــــــــود الضـــــــــــــــــــــات وجــــــــــبـــــــــــــــــــيا: إثـــانـث

يقرالمشرع باإللتزام بالضمان صراحة، غير أنه يشترط على المطالب به تقديم وسيلة إثبات تتمثل 

  الفقرة الثانية منها التي تنص: 5في شهادة الضمان، حسب ماتؤكده المادة  كأصل عام

  " ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون".

، أن المشرع استعمل ضمن أحكام المادة 2وما يالحظ على البيانات الواجبة في شهادة الضمان

 05) مصطلح " السلعة " بدل " المنتوج" الذي قد يكون سلعة أو خدمة وذلك في الفقرتين 6السادسة (

المضمونة". حيث خص المشرع  السلعةوكذا "سعر  "المضمونة السلعةطبيعة "من نفس المادة  06و

  3) ألحكام الضمان الخاصة بالخدمة.7( السلعة بأحكام الضمان ،فيما أفرد المادة السابعة

وفيما اشترط المشرع مرة أخرى ضرورة تبيان مدة الضمان ،فإنه تخلى عما كان يسمى "بالمتنازل له 

من المرسوم الملغى والذي اعتبره المشرع وفق األحكام الجديدة  14بالضمان" الذي نصت عليه المادة 
                                                           

�ر 26ا��ؤرخ *!  327-13ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 1�"�ت �روط �%دد 2013 ��' ��?��. ر.ج. %�زا�"�?�ذ وا�>د�ت ا���2 -�ن و-2 و
  .49 �دد

ت ا��دة 2���ت و-2 -�ن ا���2 وا�>د�ت %�ز ا�"�?�ذ:"  327- 13ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  �ن 7�06ت ��. ھذه ا��?��ا��%دد �روط و
:'�"Vت ا��� ا��"د>ل، ��. ا�>7وص ا�D���� !"ن ا�دة ا�-�D� ن��  ��ب أن "

  ا�م أو ا�م �ر�' ا�-�ن و��وا�6 ور/م ���6 ا�"�ري و�ذا ا�)�وان ا�1�"رو�! ��د ا1/"-ء،-
  (ب ا��("�!،ا�م و�-
-،'�   ر/م و"ر�S ا�?"ورة أو "ذ�رة ا��7دوق أو /���' ا��راء و/أو �ل و �(' أ>رى ��
 ا�"����!،-D�/ور D"�+و� Dو�� ����  ط��)' ا���)' ا��-�و�'، و
  �)ر ا���)' ا��-�و�'،-
  �دة ا�-�ن،-
  ا�م و��وان ا��� ل ا����ف �"�?�ذ ا�-�ن، ��د ا1/"-ء".-
�' أ*�ن : ا�>د�ت و ا���2 ا�"���ز ��ن أ�ظر *!3���' ����2 ا��ر�! ا�"رو�P .�%�د ز�د +D"�1و�' ا�Eطر�ق ا��� ���ورات. ا�1+ن 

ن ا�ط�)' .ا�%(و/�' ز�ن��  .75-71ص ص.2015.ا
و�.. �
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إلحاق صفة الممثل المكلف بالتنفيذ تكون ذات داللة أكبر مجرد "الممثل المكلف بتنفيذ الضمان" ولعل 

من الناحية القانونية في عالقته بالضامن ،من حيث عدم إمكانية تهرب الضامن من مسؤوليته 

  والتنصل من اإللتزامات الواقعة عليه.

لفقرة كما ألغى في ذات الصدد عبارة " يطبق الضمان القانوني في جميع األحوال" التي نصت عليها ا

  1الملغى.التنفيذي للمادة السادسة من المرسوم  8

وحسنا مافعل المشرع ألن الضمان القانوني كما تدل عليه تسميته هو واجب التطبيق أصال، دون  

الحاجة لإلستعانة بهذه العبارة لتوضيح ذلك. ولم يكتف المشرع عند تعديله للبيانات الواجبة في شهادة 

ال في المادة الضمان التي يسلمها المتدخل بالنص على ذكر اسم الضامن وعنوانه فقط ،كما هو الح

) بيانات جديدة:"ورقم سجله التجاري وكذا 2من المرسوم الملغى، بل أضاف لنفس الفقرة الثانية ( 14

  .العنوان اإللكتروني عند اإلقتضاء "

وهي المعلومات التي أراد المشرع أن يواكب من خاللها التطور التكنولوجي لإلتصاالت الحديثة (من  

تروني) التي لم يكن يعرفها المجتمع من قبل، كما أضاف فقرة أخرى خالل نصه على العنوان اإللك

من المرسوم الملغى نهائيا، األمر الذي  14اشترط فيها ذكر إسم ولقب المقتني ،وهو ما أهملته المادة 

كان يطرح باب التساؤل حول صفة وطبيعة الشخص المستفيد من الضمان في ظل عدم تحديده، 

  مان الممنوحة.سمه في شهادة الضوذكر ا

وماتجب اإلشارة إليه، أن البيانات هذه ليست مذكورة على سبيل الحصر، بل يمكن أن تتضمن شهادة 

  :06 ده العبارة المستعملة في المادةوهو ما تؤك،عن هذه البيانات، بيانات أخرى  الضمان فضال

ألمر الذي يسمح ا . وهوالبيانات اآلتية:..." على الخصوص"يجب أن تبين شهادة الضمان ...

للمتعاقدين باإلتفاق على إضافة بيانات أخرى غير تلك التي حددها المشرع في مضمون المادة 

  السادسة السالفة الذكر.

منه  15وننوه في هذا الصدد إلى التناقض الصريح الذي ساد أحكام المرسوم الملغى السيما المادة 

  التي تنص على :

                                                           
. 1990ا��ؤرخ *!  266-90أي ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 1)�  ا���E.، وا���ر إ��6 �
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وجات التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف "شهادة الضمان إجبارية في المنت

من نفس  5والسيما المادة  14و  10بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين" ،مع أحكام المواد 

  المرسوم التي تنص على إلزامية الضمان.

 15قر المادة ومكمن التناقض هو النص على إلزامية الضمان من جهة،ولكن في نفس الوقت ت

بتخفيف عبء هذا اإللتزام من خالل اشتراط إجبارية شهادة الضمان فقط بالنسبة للمنتوجات المحددة 

بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.أي بمفهوم 

يد من شهادة الضمان وبالتالي ال أن المنتوجات غير المحددة في القرار الوزاري فهي ال تستف ،المخالفة

تخضع ألحكام الضمان، وهو مايتنافى مع مبدأ إلزامية الضمان الذي يؤكد المشرع بالنص عليه في 

) من المرسوم الجديد بأن الضمان يبقى رغم عدم وجود شهادة الضمان، مما يشكل 8المادة الثامنة(

  استثناءا عن القاعدة العامة.

ن الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل استنادا إلى نص المادة، تحديد كما نضيف بالقول أنه م 

وحصر كل المنتوجات المقتناة من طرف المستهلك في قرار وزاري مشترك (أو قرارات وزارية مشتركة). 

ألجل ذلك كان لزاما على المشرع إلغاء مضمون هذه المادة، وهو ما استدركه المشرع فعال من خالل 

المتعلق بشروط وكيفيات وضع ضمان السلع  2013المؤرخ في  327- 13رقم أحكام المرسوم 

 والخدمات حيز التنفيذ.

ولقد حاول المشرع الفصل بين السلعة والخدمة في أحكام الضمان، بأن خصص لكل منهما مادة  

مستقلة متفاديا استعمال مصطلح "المنتوج " الذي نص عليه في المرسوم الملغى . ولعل ذلك يرجع إلى 

غير أنه ،  واإلقبال الواسع للمستهلك عليهاأهمية السلعة مقارنة بالخدمة من حيث كثرتها وانتشارها 

كما 1سرعان ماتراجع عن هذا التمييز، واستعمل مصطلح المنتوج للداللة على كل من السلعة والخدمة

  من المرسوم الجديد. 10هو الحال عليه في المادة 

أما عن نموذج شهادة الضمان، فيحدد بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش كما 

  . 2013المؤرخ في  327- 13مادة السابعة من المرسوم رقم من ال 02تؤكد ذلك الفقرة 

                                                           
 ا�>د�' �?Dوم %ول ��"?�7ل1Dأ�ظر وأ�وا�:  

Calais-auloy(j).Steinmetz(f).droit dela consommation.7ed.dalloz.2006.p185.  
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وفي هذا الصدد، فإن شهادة الضمان يجب أن تحرر حسب النموذج المحدد من طرف وزارة 

التجارة،وهي تتكون من شقين يحتفظ المتدخل بالشق األول ويقدم الشق الثاني للمقتني الذي يجب أن 

المحدد لنموذج  2014نوفمبر 12من القرار المؤرخ في 3و 2يقدمه في حالة الشكوى،طبقا للمادتين

  :من نفس القرار 5إذ تنص المادة  ،2، بعد دخول أحكامه حيز التنفيذ1شهادة الضمان 

  .) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"6"تدخل أحكام هذا القرارحيز التنفيذ بعد ستة (

نموذج الشهادة حسب التنبيه الموضوع من طرف مع ضرورة أن تمأل كل البيانات المشار إليها في 

  وزارة التجارة.

هذا، ويحق للمستهلك المطالبة بتنفيذ الضمان حتى في حال عدم  تسليمه شهادة الضمان أو ضياعها 

من المرسوم التنفيذي رقم  8أعاله، وذلك طبقا للمادة  6أو عدم مراعاة البيانات المذكورة في المادة 

  .فالضمان مكفول بقوة القانون،  2013المؤرخ في  327- 13

غير أن المشرع اشترط على المستهلك للمطالبة به تقديم فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق  

أي أن المشرع أجاز للمستهلك حرية إثبات ، أو أي وثيقة أخرى مماثلة، أو أي وسائل إثبات أخرى

الضمان ،على أن يبقى الضمان ساري المفعول في كل العالقة القائمة بينه وبين الضامن للمطالبة ب

  من نفس المرسوم. 8مراحل عملية عرض السلعة أو الخدمة لإلستهالك طبقا لنص المادة 

هذا إن دل فإنما يدل على أنه كقاعدة عامة أن الضمان يتجسد عن طريق تسليم شهادة الضمان  

، واستثناءا يبقى 327- 13وم التنفيذي رقم من المرس 5من المادة  02للمستهلك كما تؤكده الفقرة 

الضمان ساري المفعول رغم عدم تسليم هذه الشهادة أو ضياعها بعد تسليمها أو عدم مراعاة البيانات 

المرسوم، وهو ما يعزز أكثر من حق المستهلك في الضمان ويكفل  ذات من 6المذكورة في المادة 

  حماية أوسع له.

                                                           
دة ��وذج �%دد �2014و*��ر��' 12 ا��وا*ق 1436 �م �%رم 19 *! �ؤرخ /رار1D� نا�7درة  .41-40ص.16 �دد.ر.ج. ا�-�

ر�S أول أ�ر�ل "�ء "م و/د.2015Eم إ��ت ا��"-�ن 1994 �ي 10 *! ا��ؤرخ ا�(رار أ%�?��  266- 90 ر/م ا�"�?�ذي ا��ر�وم "ط��ق 
ن ا��")�ق�-�دة ���وذج ا��%دد 2014 *! ا��ؤرخ ا�(رار �ن 4 ا��دة ��و�ب ا�>د�ت و "و�ت�ا�� D� ن 7ا��دة��و�ب أ�- و ، ا�-�

ر�S:03ج.ر.�دد.��)' �ل ط��)' %�ب ا�-�ن ��دة ا��%دد 2014 *! ا��ؤرخ ا���"رك ا�وزاري ا�(رار �ن"���2015�ر  27.ا�7درة .  
م ا��دة 2�%
 )��ت و-2 -�ن ا���2  2013ا��ؤرخ *!  327- �13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  07وا�ذي 7در "ط�?��ا��%دد �روط و

 ��ص ا��دة )�  ��6. 01وا�>د�ت %�ز ا�"�?�ذ، ط
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من  09باقتناء السلعة استنادا للمادة المرتبطة  1وني إلى عيوب الخدماتويمكن أن يمتد الضمان القان

، ال سيما فيما يتعلق برزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها شريطة أن تنجز  327- 13المرسوم رقم 

تحت مسؤولية المتدخل ، أي أن امتداد هذا الضمان إلى عيوب الخدمات المرتبطة بالسلعة يتوقف 

عدم تحقق هذا الشرط  بمعنى آخرزها ( الخدمات ) تحت مسؤولية المتدخل نفسه ، على شرط إنجا

يؤدي بالنتيجة إلى عدم امتداد الضمان القانوني ومنه عدم اإلستفادة من أحكام الضمان رغم ظهور 

  عيوب في الخدمات المرتبطة بالسلعة المقتناة.

ج موضوع الضمان صالحا لإلستعمال ، على أن يكون المنتو 10كما شدد المشرع من خالل المادة 

المخصص له ال سيما من حيث موافقته للمواصفات التي يحددها المتدخل أو ممثله والخصائص التي 

  يتوقها المستهلك أو تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

  .ذلك؟المستهلك بتنفيذه، فكيف يتم ويترتب على إثبات وجود ضمان السلع والخدمات، مطالبة 

  الث: ـــثــفرع الــــال

  انــــــــــمـــــــــــــــيذ الضــــــفـــنــــــــتة بـــــــــاصـــــــــخـــــــــــالراءات ــــــــــــــــــــــجاإل

،البد أن يكون متوافقا مع أحكام القانون من أن الضمان المحدد من طرف المتدخلمما الشك فيه 

نص عليها المشرع من جهة، ومنسجما مع الخيارات الممنوحة للمستهلك لتنفيذ حيث اآلجال التي 

، وقد أورد المشرع في هذا اإلطار أحكاما جديدة جهة ثانية حتى يكون ساري النفاذ الضمان من

  سنبينها من خالل متن هذا الفرع.

  ضمانــــــــتزام بالــــــذ اإللــنفيـــــتل عاديةــــال راءاتــــجاإلأوال: 

تجب اإلشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين"سريان مفعول الضمان" و "سريان تنفيذ الضمان" ، فاألول  

يسري تلقائيا إبتداء من تسليم السلعة أو تقديم الخدمة طبقا للفقرة األولى من المادة الخامسة من 

                                                           
ر�' ا���"P ��ب �?Dوم %ول ��"?�7ل1)����ر: أ�ظر .ا�>?! ا�)�ب �2 �' ظھر �%�د �/�� .'� ا���"�ت ��وب �ن ����"�Dك ا��د��' ا�%�

'���)دھ و� 158ص.2012.ا
ردن .ا
و�. ا�ط�)'. وا�"وز�2 ����ر وا@ل دار . ا��7.  
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الضمان إبتداء من تسليم :" يسري مفعول حيث تنص 2013المؤرخ في  327- 13م المرسوم رق

 1السلعة أو تقديم الخدمة"،وذلك رغم اإلختالف الفقهي بينما إذا كان هذا التسليم قانونيا أو فعليا.

أما سريان تنفيذ الضمان فال يكون تلقائيا بمجرد ظهور العيب ، وٕانما اشترط المشرع لنفاذه،  ضرورة 

ة األولى، أو عن طريق أي وسيلة إتصال أخرى الفقر  21تقديم شكوى كتابية للمتدخل طبقا للمادة 

.حيث 15مناسبة تسمح للمستهلك بالتصريح بالعيب لدى المتدخل، كما يعبر عنه المشرع في المادة 

الفقرة األولى:"ال يستفيد المستهلك من الضمان إال بعد تقديم شكوى كتابية، أو عن  21تنص المادة 

من نفس المرسوم:" إذا  15المتدخل" ،وتضيف المادة طريق أي وسيلة اتصال أخرى مناسبة، لدى 

) 30تعذر على المتدخل القيام بإصالح السلعة، فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثالثين(

  يوما، إبتداء من تاريخ التصريح بالعيب".  

عيب، الذي قد يكون ) يوما، تبدأ من تاريخ التصريح بال30فمدة سريان هذا التنفيذ المحددة بثالثين( 

في شكل شكوى أو عن طريق أي وسيلة إتصال أخرى مناسبة.(قد تكون الوسيلة اإلتصالية :رسالة 

  قصيرة من هاتف محمول أو رسالة إلكترونية أو رسالة موصى عليها...وغيرها).

يتم : أنه قد يتم اكتشاف العيب بتاريخ معين و "تاريخ التصريح بالعيب "ارة و يفهم من هذه العب

التصريح به في الوقت نفسه هذا من جهة ، كما قد يتم اكتشاف العيب في تاريخ ما، غير أن التصريح 

بهذا العيب يكون في أجل الحق عن تاريخ اكتشاف العيب. والثابت أن المشرع يعتد بتاريخ التصريح 

والحال .بالعيب " من المرسوم الجديد " ... إبتداءا من تاريخ التصريح 15بالعيب حيث تنص المادة 

المؤرخ في  266- 90الفقرة األولى من المرسوم الملغى رقم  18على خالفه، في ظل أحكام المادة 

 بمجرد ظهورأين كان يشترط المشرع على المستهلك تقديم طلب تنفيذ الضمان للمحترف  1990

- تقديم طلب التنفيذ يفسر التقارب الزمني الكبير بين ظهور العيب ووقت عامة، وهو ما كقاعدة العيب

  2، ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.- على عكس األحكام الجديدة

                                                           
 ا�ط�)' . ا�)ر�! ا�?�ر دار . ) ا���2 �(د *!( ا�>?�' ا�)�وب -�ن �رح *! ا�وا*! .د�ش ا���)م ��د أ%�د ��رو: أ�ظر أ� ر ��"?�7ل1

  .78ص.2012. �7ر. ا
و�.
  �ن ا�(�ون ا��د�! ��.: 380و"�ص *! ذات ا���ق ا��دة 2

@2 و�� �-��6 ا���ن �ن ذ�ك %�ب /وا�د ا�")�ل ا��ر�'، *Jذا ��ف ���"� ب "إذا "��م ا���"ري ا����2 و�ب ���6 ا�"%(ق �ن %�"6 ��د�
��2. ���6 أن�� �ر ھذا ا
>�ر *! أ�ل �(�ول �دة، *Jن �م �?)ل ا�"�ر را-�<�  

�ذ�ك وإ� ا�"�ر  2@�ل ا�)دي، و�ب ��. ا���"ري ���رد ظDور ا�)�ب أن �>�ر ا��("��� �ظDر �طر�ق ا ن ا�)�ب ���:�ر أ�6 إذا 
 *�6 �ن ��وب". �� 2�����   را-�
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ويظهر من خالل ماسبق بيانه، أن إعالم المتدخل بالعيب ضروري من أجل بدء تنفيذ أحكام 

، وبمفهوم المخالفة، أن عدم إعالم المتدخل بوجود العيب عن طريق التصريح به من طرف 1الضمان

واء كان ذلك بتقديم شكوى كتابية أو بأي وسيلة إتصال أخرى، سيحرم المستهلك المحالة المستهلك، س

  من اإلستفادة من تنفيذ أحكام هذا الضمان، رغم التزام المتدخل به.

 وفي هذا اإلطار حيث يسمح التصريح بالعيب للمستهلك باإلستفادة من الخيارات الممنوحة له قانونا،

  :12تنص المادة

  .......إما: 03- 09من القانون رقم  13يتم تنفيذ وجوب الضمان،طبقا للمادة " يجب أن 

  بإصالح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة، •

  باستبدالها،  •

  برد ثمنها. •

  . "لمنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنهوفي حالة العطب المتكرر،يجب أن يستبدل ا

متاحة جميعا للمستهلك في وقت واحد، وٕانما هي متتابعة ومقيد استعمالها بشروط  وهي خيارات ليست

معينة.حيث يعتبر إصالح السلعة أول حق للمستهلك ينشؤه الضمان القانوني إذا كان العيب قابال 

  2لإلصالح.

 المتعلق 2009المؤرخ في  03- 09من القانون رقم  13ونسجل هنا التناقض الواضح بين نص المادة 

بحماية المستهلك وقمع الغش في فقرتها الثالثة عند نصها على الخيارات الواجبة على المتدخل، 

من نفس القانون التي تبنت  3فقدمت اإلستبدال على رد الثمن واإلصالح وتعديل الخدمة وكذا المادة 

ؤرخ سنة الم 327- 13رقم  التنفيذي وما يليها من المرسوم 12نفس الترتيب، بينما نصت المادة 

إصالح السلعة أو مطابقة الخدمة على اإلستبدال ورد الثمن، مما يؤكد على  على تقديم خيار 2013

ت. ومن شأن ذلك خلق مشاكل بين المتدخل والمستهلك،كما لو امخالفة المشرع لترتيب هذه الخيار 

بل محاولة رفض المستهلك اإلصالح وطلب اإلستبدال أو رد الثمن ، والمحترف رفض اإلستبدال ق

                                                           
ن أ ا�1"زام *! "�?�ذ أ�ظر1�-��-�: 

malaurie (Ph).Aynès (L).Droit civil, les contrats spéciaux.LGDJ.2005.p182. 
"6 �ن ا���"P ��ؤو��' .�ودا�!�%�د 2�"�� '��ق �ر�2. ا��)��ر�وع إ�. ا�(وا�د ا�)�' *"�ص ا��دة  .94 ص. ���ن ا�(�ون  164و

د"�ن  ا��د�! ��.:"��� )�". 181 و ��180�ر ا��د�ن �)د إ�ذاره ط��ن ذ�ك ��� ."� ،  ��. "�?�ذ إ�"زا�6 "�?�ذا ����
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الذي يستدعي تدخل المشرع إلعادة صياغة هذه المواد. ونحن نعتقد  األمر1اإلصالح وقبل رد الثمن.

، هي األدق واألصح  327- 13بأن الصياغة التي أتى بها المشرع ضمن أحكام المرسوم الجديد رقم 

  من حيث ترتيب الخيارات الممنوحة للمستهلك.

فقد أجاز المشرع للمتدخل وحتى ال يمارس أي تعسف في حقه اع، وتمكينا للطرف اآلخر من حق الدف

، تسمح ام بمعاينة مضادة تكون على حسابهمن المرسوم الجديد القي 21طبقا للفقرة الثانية من المادة 

له بالتأكد من مدى صحة التصريح بالعيب المقدم من طرف المستهلك مهما كان شكله (شكوى كتابية 

، كما هو ) أيام ابتداء من تاريخ استالم الشكوى10خرى)، وذلك في أجل عشرة (أو أي وسيلة اتصال أ

  .محدد قانونا

إلى القيام بمعاينة مضادة  - رغم حقه في ذلك–ويمكن القول عمليا، أنه ال يمكن تصور لجوء المتدخل 

انت السلعة بعد التصريح بالعيب إذا ماتعلق األمر بمنتوج ذات ثمن بخس، وٕانما يكون ذلك عادة إذا ك

المبيعة في األصل باهظة الثمن أو أن تكاليف إصالحها تكون مرتفعة، وبالتالي فثقل هذه التكلفة 

تجبر المتدخل على طلب منح مهلة للتنفيذ، قصد القيام بمعاينة مضادة بحضور الطرفين أو ممثليهما،  

اإلصالح أو اإلستبدال أو  عله تعفيه نتائجها من تحمل عبء تنفيذ هذا اإللتزام بالضمان (أي عبء

رد الثمن )، إذا ثبت مسؤولية المستهلك عن ذلك، وعدم صحة تصريحه بالعيب.مع اإلشارة، إلى أن 

) أيام الممنوحة للمتدخل للقيام بالمعاينة المضادة، ال تضاف إلى المهلة اإلجمالية 10مدة عشرة (

ن هذه المهلة. كما أن إجراء المعاينة يوما)، وٕانما تحسب ضم30الممنوحة له لتنفيذ الضمان (وهي 

  ، دونما لجوئه إلى القيام بهذا اإلجراء. ليس إجباريا ، إذا ما أراد المتدخل تنفيذ إلتزامه بصورة مباشرة

أن المشرع حاول أن يضبط بعض المفاهيم بإضافة عبارة " بإعادة مطابقة الخدمة " التي  هذا،ويظهر

) الملغاة، أي أن تكون مطابقة لما اتفق عليه الطرفان . كما أضاف 5لم تنص عليها المادة الخامسة (

ة المشرع حكما آخر يتمثل في حالة العطب المتكرر للمنتوج المقتنى فنجده نص صراحة على وجوبي

استبدال هذا المنتوج موضوع الضمان أو برد ثمنه من طرف المتدخل دون اللجوء إلى إصالحه مرة 

  على: 12من المادة  5بالنص في الفقرة  أخرى

  المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه". يجب أن يستبدل" وفي حالة العطب المتكرر، 

                                                           
�ر�7ط?.1���ن ا�"(�7ر�' ا���ؤو��'.�و Rون *! وا�-رر ا�>ط�  .228ص.7�.2015ر. دارا���)'ا��د�دة.ا��زا@ري ا��د�! ا�(
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إذ استعمل  5الفقرة  12يق المباشر للمادة وفيما لم يحدد المشرع عدد مرات العطب التي تقتضي التطب

-90فإنه لم ينص على هذا اإلجراء ضمن أحكام  المرسوم الملغى رقم  1عبارة "العطب المتكرر"،

) منه حيث يكتفى بالنص على إصالح المنتوج مهما تكرر مرات العطب 5في المادة الخامسة( 266

  بالقول:

رد ثمنه "، وٕان كان  - استبداله،  -ة اآلتية : إصالح المنتوج، تنفذ إلزامية الضمان بأحد الوجود الثالث"

) منه قد ألزم المحترف باستبدال المنتوج ،وربط ذلك بشرط بلوغ العيب درجة 7في المادة السابعة (

  . ئيا أو كليا على الرغم من إصالحهخطيرة، تجعل من المنتوج غير قابل لإلستعمال جز 

المحترف باستبدال المنتوج دون الحاجة إلصالحه ، حيث كان يشترط فالمالحظ إذن تغير شرط  إلزام 

القانون بلوغ العيب درجة خطيرة تجعل المنتوج غير قابل لإلستعمال كليا أو جزئيا حسب المادة 

مجرد إثبات حالة تكرر عطب المنتوج  327- 13) منه، بينما يشترط المرسوم الجديد رقم 7السابعة (

  التي يتحقق بها هذا الشرط ، وهو مايترك باب اإلجتهاد مفتوحا لتقدير ذلك. دون تبيان عدد المرات 

هذا، ويجب على المتدخل أيضا أن يقوم باستبدال السلعة أو رد ثمنها إذا تعذرعليه القيام بإصالحها، 

يوما ) تحسب ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب حسب ما تؤكده  30وذلك في أجل ثالثين يوما ( 

. مع اإلشارة إلى أن المشرع كان يلزم المستهلك بتقديم طلب تنفيذالضمان  بمجرد ظهور 15المادة 

من  1الفقرة  18العيب ولم يوضح أيضا شكل هذا الطلب إن كان طلبا كتابيا أو شفويا حسب المادة 

 3، ألن إصالح المنتوج يبقى مجرد إلتزام ببذل عناية.2المرسوم الملغى

للمستهلك القيام بهذا اإلصالح"اإلستثنائي" إن أمكنه ذلك، عن طريق مهني مؤهل كما أجاز المشرع 

من اختياره ،في حال لم يقم المتدخل أصال بإصالح العيب في اآلجال المتعارف عليها مهنيا حسب 

بمعنى أن 4من المرسوم السالف الذكر. 13طبيعة السلعة، وذلك على حساب المتدخل، طبقا للمادة 

للمتدخل مهلة من أجل قيامه بإصالح العيب،وهنا فتح المشرع باب الخيار للمستهلك في  المشرع منح

أن يلجأ إلى اإلستعانة بخدمات مهني مؤهل للقيام بإصالح السلعة، إذا لم يقم المتدخل نفسه 

                                                           
�ر  26ا��ؤرخ *!  327-13 �ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م 12أ�ظر �-�ون ا��دة 1�"�ت و-2 -�ن ا����2013 2�?��.ا��%دد �روط و

  وا�>د�ت %�ز ا�"�?�ذ.
ن ا���"و�ت وا�>د�ت. 1990ا��ؤرخ *!  266-90ر/م ا��ر�وم ا�"�?�ذي 2�-�  ا��")�ق 

3
 Ghestin (J).conformité et garanties dans la vente.LGDj.1983.p313. 

�ر  26ا��ؤرخ *!  327-��13ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �ن ا 13أ�ظر ا��دة 4�"��2013.  
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بإصالحها في هذه المهلة، وٕاما أنه يستفيد من استبدال السلعة بصفة نهائية أو رد ثمنها في حال لم 

يوما 30أجل تطبيق كل هذه الخيارات مهلة يقم بإصالحها بواسطة مهني مؤهل، على أال يتجاوز

  1من المرسوم الجديد. 15طبقا ألحكام المادة  ،إبتداءا من تاريخ التصريح بالعيب

مع التنويه أنه في حال قيام المتدخل بإصالح أو استبدال السلعة، يجب أن توقف مدة الضمان ويسري 

من القرار الوزاري المشترك المحدد  5بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبيعية.طبقا لنص المادة مفعولها 

  2لمدة الضمان حسب طبيعة كل سلعة المشار إليه سابقا.

، فيستفيد المقتني الجديد من مدة الضمان المتبقية وبنفس المزايا ا في حالة إعادة بيع سلعة مضمونةأم

من نفس  6المرتبطة بها، على أن يلزم المتدخل بتدوين هذا التحويل في شهادة الضمان حسب المادة 

) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 6القرار الوزاري المشترك، الذي أصبح ساري النفاذ بعد ستة(

  من نفس القرار الوزاري المشترك.  8دة الرسمية، طبقا للما

من المرسوم الملغى نجدها ميزت بين حالتين في رد الثمن، إذا تعذر  09هذا، وبالرجوع إلى المادة 

على المحترف إصالح المنتوج أو إستبداله:ما إذا كان المنتوج غير قابل لإلستعمال جزئيا وفضل 

فقط للمستهلك، أما إذا كان المنتوج غير قابل  المستهلك اإلحتفاظ به وهنا يرد جزء من الثمن

  لإلستعمال كلية فيرد الثمن كامال على أن يرد المستهلك المنتوج المعيب. 

والمالحظ أن المشرع لم يتبن نفس هذه األحكام في المرسوم التنفيذي الجديد، أين اكتفى بالنص على 

ن يميز بين عدم قابلية المنتوج ، دون أفي حال عدم إصالح السلعة إرجاع ورد الثمن كخيار

لإلستعمال الجزئي أو الكلي ، ومن ثمة دون التفصيل في حكم رد الثمن وتجزئته بين رد الثمن بعضه 

من المرسوم التنفيذي  15المادة  نص  ويتضح ذلك جليا من خالل العبارة المستعملة في أو كله.

  :327- 13رقم الساري النفاذ 

  ....".أو رد ثمنهاتعذر.......يجب عليه استبدالها  "إذا

فالمالحظ أن القانون الجديد المحدد لكيفيات وطرق وضع الضمان حيز التنفيذ، قد قيد من اآلجال 

المفتوحة التي كان يستفيد منها المتدخل من أجل قيامه بإصالح العيب، وذلك من خالل تحديد آجال 
                                                           

�ر  26ا��ؤرخ *!  327-13ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �ن  15أ�ظر ا��دة 1�"��2013.  
، *+ "%�ب *! *"رة ا�-�ن ا����و%' ����"�Dك.2Dدا��71+ح /د "�ون طو��' ،أو ا�"� ا��"د>ل D�* أن ا��دة ا�"! �(وم .�(��  



�������� 	
�� ا���ب ا�ول: آ�
�ت ا�����	 ا���

 

 87 

)يوما تحسب بدءا من تاريخ 30ألصل تجاوزها، وهي مدة ثالثين(قصوى ال يمكنه (المحترف) بحسب ا

التصريح بالعيب، وفي حال تعذر عليه ذلك، وجب عليه استبدالها أو رد ثمنها(السلعة) خالل نفس 

من المرسوم الجديد، وهو  15يوما من تاريخ التصريح بالعيب) وذلك حسب المادة  30المدة المحددة (

المتعلق بضمان المنتوجات  266- 90ن أحكام المرسوم التنفيذي رقم مالم يكن منصوصا عليه ضم

حسب ، والخدمات الملغى، الذي يؤكد على تنفيذ اإللتزام بالضمان "في أجل يطابق األعراف المهنية"

أي أن المشرع منح أجال غير محدد المدة بالنسبة للمتدخل من أجل تنفيذ  18.1من المادة  3الفقرة 

من خالل استعماله لعبارة فضفاضة "في أجل يطابق األعراف المهنية " األمر الذي إلتزامه بالضمان 

يثير الكثير من اإلشكاالت العملية بالنسبة لجميع األطراف المعنية (مستهلك، محترف، قاضي 

....)في ضبط هذه المدة، واختالفها من منتوج آلخر، بل حتى مدى القدرة على إثبات مطابقة األجل 

يضر بصورة مباشرة بمصالح المستهلك ويفوت عليه فرص  لمهنية وتأويل ذلك، وهو مالألعراف ا

الحماية القانونية الموفرة له. مع ضرورة التنويه هنا إلى الغموض الذي يكتنف هذا التصريح بالعيب، 

إمكانية وجود نموذج خاص به معد  مدى ومن حيثتحديد البيانات التي تذكر فيه، سيما من حيث عدم

  .؟طرف وزارة التجارة أم ال من

  مانــــضــــــــزام بالـــــفيذ اإللتــــافية لتنـــــراءات اإلضـــــثانيا:اإلج

في اآلجال  2بعد تلقيه تصريحا بالعيب من طرف المستهلك بتنفيذ إلتزامه بالضمان المتدخلقد يلتزم 

سواء كان  - ) يوما. غير أنه قد يمتنع المتدخل عن تنفيذ وجوب الضمان30المنصوص عليها قانونا (

التي تلي تاريخ استالم يوما  30خالل األجل الممنوح له قانونا والمحدد ب -اإلمتناع صراحة أو ضمنا

المقدمة له من طرف المستهلك. فما هي اإلجراءات المتبعة في سبيل تحقيق هذا التنفيذ؟   الشكوى

  وهل يخضع المتدخل مباشرة للعقوبات المقررة عليه؟.

) يوما، يرتب مجموعة من اآلثار 30إن عدم تنفيذ المتدخل إللتزامه بالضمان في أجل ثالثين (

  القانونية نبينها فيما يلي: 

                                                           
�ر  15ا��ؤرخ *!  266-�90ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03ا�?(رة  18ن ا��دة أ�ظر �-�و1�"�ن ا���"و�ت  �1990�-�ا��")�ق 

ر�S:40وا�>د�ت ا���E..ج.ر.�دد"��ر  19.ا�7درة �"��1990.  
�ون *! ا�و��ز  .%وى %��ن *"ن : ا�>?�' ا�)�وب -�ن و�روط �>�رات،� ا���"�Dك ا�")�ل *! أ� �' أ�ظر2/ '� . ا���"�Dك %�

ن .ا�%(و/�' ا�%��! ���ورات���. '(�و �%�د �و�ف ا�ز��!.�رح �(د ا���2 *! .72-68 ص وص 45-44ص ص.2012.ا
و�. ا�ط
�ون ا�)(ود ا����ة. .و��د ا�ر%�ن ا��ر/وي.398ص.2004.  ا
ردن.  ا� (*' دار. ا�(�ون ا��د�!/ .'���
 ا�ط�)' �ط�)' ا

  .144ص.7�.2004ر. ا��)رف ���Rة. ا��د�! ا�(�ون *! ا�-�ن د�وى.أ�ورا�)�رو�..200-195.ص ص 2011ا
و�..
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للمتدخل، عن طريق رسالة موصى عليها  1المستهلك في هذه الحالة توجيه إعذار "ثان"إذ يتوجب على 

مع إشعار باإلستالم أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به،هذا إن دل فإنما يدل على أنه ال 

يحق للمستهلك البتة المطالبة بتطبيق العقوبات مباشرة على المتدخل بمجرد إمتناعه األول عن 

الفقرة  22، وٕانما يلزمه المشرع القيام بإجراءات إضافية مكملة لتحصيل حقه، وذلك طبقا للمادة 2التنفيذ

  .منها األولى

إن عدم قيام المستهلك بتوجيه إعذار للمتدخل يترتب عليه بطالن كل اإلجراءات الالحقة ، ذلك أن 

 22ال المعيار اللفظي طبقا للمادة اإلعذار هو إجراء شكلي جوهري فرضه المشرع بقاعدة آمرة مستعم

  3المتدخل.......". إعذارعلى المستهلك  يجب"........فإنه :327-13من المرسوم التنفيذي رقم 

ويفهم من استعمال المشرع عبارة " أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به" ، أنه يمكن تبليغ 

ذر تبليغه بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار المتدخل حتى عن طريق إجراء التعليق في حال تع

باإلستالم وذلك ألي سبب كان. حيث يستفيد المتدخل من مهلة إضافية لتنفيذ وجوب الضمان، طبقا 

: " وفي هذه الحالة ،على المتدخل القيام بتنفيذ الضمان في أجل 22للفقرة الثانية من المادة 

ع على اإلشعار باإلستالم."  قبل تسليط العقوبة المقررة عليه ) يوما، ابتداء من تاريخ التوقي30ثالثين(

) يوما أخرى تضاف إلى المهلة 30من نفس المرسوم.إذ تمنح له مهلة ثالثين( 25قانونا طبقا للمادة 

يوما) ،يكون المتدخل ملزما خاللها بتنفيذ الضمان، على أن تحسب 30األولى (المحددة أيضا ب

" على اإلشعار باإلستالم. وقد يحدث أن يرفض المتدخل التوقيع على اإلشعار ابتداءا"من تاريخ التوقيع

  باإلستالم ، وهنا يطرح التساؤل متى يبدأ تاريخ سريان هذه المدة ؟.

فقد ينفذ المتدخل إذن إلتزامه خالل هذه المدة اإلضافية، غير أنه إذا رفض مرة أخرى الوفاء بإلتزامه،  

يخضع للعقوبة المنصوص عليها في  327- 13لمرسوم التنفيذي رقم من ا 25فإنه وطبقا للمادة 

تعلق بحماية المستهلك وقمع الم 2009المؤرخ في سنة  03- 09من القانون رقم  76و 75المادتين 

  الغش.
                                                           

�ر ا���"�Dك �ن ا���وى "(د�م 
ن1"(� '� ��  .�1ذار أو 
2
Ghestin (J).conformité et garanties dans la vente.op.cit.p318. @2 �ط�ب �"�?�ذ �م ا�-�ن و�روط6 ر:م أن ا��  أ%

ا�)�ب. ظDور  ���رد  
�ت ا��دة 3�ن ا���"و�ت وا�>د�ت ا���E. "�ص ��. أن  266- �90ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03ا�?(رة  18و*! ھذا ا�7دد، �-�ا��")�ق 

�� 2��*! ا�(وا�د ا�)�'، وھو � �م ��ص  ر*2 د�وى ا�-�ن ��ون *! أ�ل أ/7ه �م وا%د ا�"داء �ن �وم ا�1ذار و��س �ن �وم "���م ا��
م ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �ت و-2 -�ن ا���2 وا�>د�ت %�ز  2013ا��ؤرخ *!  327-6���13 ا���رع *! أ%�?��ا��%دد �روط و

.'7 �2 �دد ا�-�ن ا�"! أ/رھ  *! ھذا ا1طر ��و�ب ا��7وص ا�>��  ا�"�?�ذ، وذ�ك "�
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ونشير في هذا الصدد، إلى احتمال وجود تناقض في بدء سريان آجال تنفيذ وجوب الضمان، ومرد 

 22و  15العبارتين المستعملتين من طرف المشرع في كل من المادتين  هذا التناقض المسجل تبرره

  التصريح بالعيب ". إبتداء من تاريخ) يوما، 30على: "......في أجل ثالثين ( 15حيث تنص المادة 

إستالم الشكوى من  التي تلي تاريخ) يوما 30فتنص على: "عندما....في أجل الثالثين ( 22أما المادة 

: هل يسري تنفيذ وجوب الضمان إبتداء من تاريخ .األمر الذي يدفعنا إلى التساؤلالمتدخل ......."

لتاريخ استالم  - كما تدل على ذلك عبارة" التي تلي" - إستالم الشكوى ؟ أم ابتداء من اليوم الموالي 

وسيلة اتصال أخرى كما سبق  أي ومعلوم أن التصريح بالعيب قد يكون في شكل شكوى أو.الشكوى؟

األمر الذي يستدعي تدخل المشرع من أجل مراجعة مضمون هاتين المادتين، ورفع اللبس بيانه،

يخ بدء سريان تنفيذ وجوب الظاهر من خالل المصطلحات المستعملة، للتوضيح بصورة أدق تار 

وم كامل، والذي يعتبر ألن المالحظ بين مضمون المادتين هو وجود فارق زمني يقدر بيالضمان.

 بالنسبة للمتدخل هو آخر أجل لتنفيذ إلتزامه بالضمان.

:"يستفيد كل مقتن ألي منتوج مذكور في 03- 09من القانون  15المادة وننوه في األخير واستنادالنص 

ضمان هذا البيع من من هذا القانون، من حق تجربة المنتوج المقتنى".فرغم ما أثاره  13المادة 

بين رجال القانون، إال أن الرأي الراجح يميل إلى قبول الضمان حتى في البيع على  ةت فقهياختالفا

ذلك أنه من قبيل  .شرط التجربة، ألنه قد ال يوفق المشتري عند تجربته للمبيع في كشف عيوبه جميعا

لفترة وجيزة الفحص العادي تجربة المبيع ، فإذا كانت سيارة فإنه يجب عليه تجربتها بتشغيلها ولو 

وهوما أكده المشرع بأن للمستهلك الحق في المطالبة بتجربة المنتوج المقتنى، على أال 1.والسير بها

- 13من المرسوم التنفيذي رقم  11يعفي ذلك المتدخل من إلزامية الضمان طبقا لما تنص عليه المادة 

  ل مخالفة ذلك.في حا مما يستلزم معه بالنتيجة توقيع الجزاء المحدد قانونا 327.2

  

  

  
                                                           

@2 �ن . ا�ر%�ن ��د�%�د  �و/! أ%�د1�  .99ص.7�2003ر..���Rة ا��)رف. ا���رات ��وع *! ا�>?�' ا�)�وب -�ن ��ؤو��' ا�
 ��"�ر�2  327- �13ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  11%�ث "�ص ا��دة 2)�7را%' ��.:" ���ن ا���"�Dك أن �ط�ب �"�ر�ب ا���"وج ا��("�.، ط

، دون إ�?ء ا��"د>ل �ن إ�زا��'D�  ا�-�ن." وا
�راف ا��)�ول 
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  الفصل الثاني: 

  حماية المستهلك عن طريق حظر اإلشهار الكاذب والمضلل ومكافحة الشروط التعسفية

ساهم التطور الكبير لمختلف أنواع التكنولوجيا في بروز العديد من المنتجات والخدمات التي لم يكن 

  اليستوعبها لكثرتها وتنوعها.يعرفها اإلنسان في سابق عهده، بل إنه في كثير من األحيان 

وقد أبدعت الشركات المنتجة بوجه عام في استعمال كل الوسائل والطرق من أجل الترويج لمنتجاتها 

من سلع وخدمات في أسرع وقت، سالكة طريقها إلى ذلك الشخص المستهلك، من أجل تحفيزه وتحريك 

  مشاعره بغية دفعه لإلقبال على هذه المنتجات.

ا يلجأ إليه في هذا الشأن، هو اإلشهار كوسيلة فعالة تحقق مبتغى الطامحين إلى الترويج ولعل أبرز م

وفي كثير من  - لسلعهم وخدماتهم، وتحقيق أرباحهم. غير أن الذي حدث ويحدث أن هذا اإلشهار

اليكون خاضعا لضوابط قانونية محضة، بل يسعى المعلنون إلى إعتماد الكذب أو التضليل  - األحيان

  كليهما، طمعا في تحقيق أهدافهم دون عناء، مستغلين في ذلك خبرتهم الفنية.أو 

كأصل عام هو وسيلة لحماية المستهلك طالما كان صادقا، فينير رأيه ويساعده على اتخاذ  فاإلشهار

قراره واختياره عن كل دراية وعلم، غير أنه يحدث العكس طالما زاغ عن هذه الضوابط، فيضر 

بالمستهلك ومصالحه المختلفة. لذلك فقد حظر المشرع الجزائري أن يكون اإلشهار كاذبا أو مضلال، 

  فر بذلك حماية إضافية للمستهلك.فيو 

كما حظر المشرع في هذا اإلطار، أن يتم استغالل مركز المتعاقدين واالستدالل بمبدأ الحرية التعاقدية 

  بين األطراف، لفرض شروط توصف بأنها تعسفية في حق ذلك المستهلك الطرف الضعيف.

لمستهلك، جعله يبين صور هذه إن إدراك المشرع لمدى خطورة الشروط التعسفية وآثارها على ا

الشروط، ويقر لها الميكانيزمات القانونية التي من شأنها التصدي لها، وذلك كله في سبيل توفير 

  حماية للمستهلك وعدم المساس بمصالحه.

اإلشهار التجاري الكاذب والمضلل،  هذا الفصل، حماية المستهلك من خالل حظر فيلذلك سنبين 

 الشروط التعسفية التي تفرض على المستهلك.وكذا عن طريق مكافحة 
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  ث األول:ـــبحـــالم

  ضللــــــكاذب والمــــهار الـــــــظر اإلشـــــــــريق حــــــن طــــــستهلك عــــــــة المــــــــــايــــــــحم

بصفة  أصبح اإلشهار إحدى أهم الوسائل الفعالة التي يعتمد عليها من أجل التأثير على المستهلك

ته بكل امباشرة،كما أنه يعتبر من بين الوسائل التي تساهم في توعية المستهلك وتساعده في اتخاذ قرار 

طالما كان إشهارا صادقا ونزيه، فهو يعتبر من وسائل حماية  1وممارسة حقه في اإلختيار حرية

نص في  و المشرعحظر المستهلك، غير أن هذا اإلشهار عادة ما يخالف األحكام القانونية ، لذا 

  مواطن قانونية عديدة، على أن ال يكون اإلشهار كاذبا أو مضلال.

ونتطرق فيما يلي إلى ماهية اإلشهار التجاري الذي نبين فيه مفهوم اإلشهار أو اإلعالن التجاري، ثم 

في حماية المستهلك(إن كان صادقا و موافقا للمعايير " أي اإلشهار"نتطرق إلى مدى مساهمته 

)،أو اإلضرار به (إن كاذبا أو مضلال غير موافق للمعايير القانونية والنظم المعمول بها  نونيةالقا

  المطلوبة).

  لب األول: ـــطــــــالم

  اريــــــــــجـتـــــــــــــار الـــــــــهــــــــــــــــــية اإلشـــــــــــــــــــــاهــــــــــــــم

تتعدد مفاهيم اإلشهار وتختلف بين الفقهاء وذلك كل حسب الزاوية التي ينظر منها ، فلعلماء اللغة 

تعريفهم ولفقهاء القانون مفهومهم الخاص ولرجال اإلقتصاد نظرتهم وتفسيرهم لطبيعة اإلشهار ومختلف 

من اعتمد على هذه المراحل التي تمر بها هذه العملية وأهميته في تنشيط الحركية اإلقتصادية لكل 

تطرق في هذا المطلب المعنون بماهية سناآللية سبيال في تنشيط مبيعاته ، ومهما يكن من أمر 

إلى فرعين، أما األول نتطرق فيه إلى مفهوم اإلشهار التجاري، اإلشهار التجاري وفق تقسيم ثنائي 

في أكثر من  ذين حظرهما المشرعللثاني نبين فيه أحكام اإلشهار الكاذب والمضلل الللفرع ا بالنسبةو 

  .موضع قانوني

  

                                                           
 *! ھذه ا
طرو%' ��. 1D"ل ا�(وا��ن ا�"! "م درا��و��وه *! ھذا ا���ق إ�. أن ا���رع ا��زا@ري �م ��ص 7را%' -�ن أي �دة و *! 

 6"�/! ا�%(وق-%ق ا���"�Dك *! ا1>"�ر، ر:م إ/رار %��  د�"ور�. -��. :رار 
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  رع األول:ـــفــــال

  اريــــــــجـــــــالت )النـاإلع(ار ـــــهــــــــــــوم اإلشـــــهـــــــــــفـــــــم 

إن الحديث عن مفهوم اإلشهار التجاري ، هو البحث في مواضع عديدة سيما القانونية منها، خصوصا 

مواطن اإلشارة إلى هذا المدلول بين قوانين متناثرة ، بل أحيانا متباعدة زمنيا ومواد في ظل اختالف 

تعريف اإلشهار التجاري ونميزه عن باقي   قانونية بتراقيم مختلفة. لذا سنبين في هذا الفرع

إلى أطراف عقد اإلشهار ومحله و الضوابط بالدراسة والتحليل ، ثم نتطرق له  المصطلحات المشابهة

  لتي تحكمه في قطاع السمعي البصري.ا

  أوال: تعريف اإلشهار أو اإلعالن التجاري وتمييزه عن غيره من المصطلحات

سوف نتعرض إلى مختلف التعريفات الواردة في بيان مفهوم اإلشهار التجاري، ثم نقوم بتمييزه عن 

ة في يد المعلن، خالفا مع العلم أن اإلشهار يعتبر وسيلة اختياري1غيره من المصطلحات المشابهة.

  للوسم الذي يعتبر إلزاميا ومخالفته يشكل جريمة يعاقب عليها.

  جاريـــــــــتـــــــار الــــــــــهـــــعريف اإلشــــت-1

يجمع الفقهاء على أنه من الصعوبة بمكان وضع تعريف كامل شامل و دقيق لمفهوم اإلشهار 

، لذلك فإن التعاريف الواردة لها أوجه مختلفة ومضامين متنوعة، بين تلك اللغوية أو التشريعية التجاري

  منها، أو حتى الفقهية. 

  :ويــــــغـــــــف اللــــــعريـــــتـال-أ

اإلشهار لغة من شهر،يشهر،إشهارا ويعني ذكر الشيء وتعريفه،وشهر السيف سله فرفعه و شهر 

  ألمر:أظهره و سيره معروفا.بفالن فضحه و أشهر ا

ومن التعاريف اللغوية لإلشهار بأنه "ما ينشره التاجر و غيره في الصحف و السيارة و النشرات 

  1الخاصة وتعلق على الجدران أو توزع على الناس و يعلن فيه ما يريد إعالنه ترويجا له".

                                                           
ر وآ ره �12D�1ر/!.�را%ل ا�ر:أ%�د ا��و�?! ا�D�+� !<ر�ر ���ت %د� '. أ�ظر %ول ا�"طور ا�"D�1رة ا��ل ا�)�م أن *� '�.�ر

�' وا���ر وا�"وز�2. ا��Eرب . �  .13ص.��1989ط
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  ريعي:ـشـــــف التــــريــــــتعــــــال-ب

- 90المشرع الجزائري اإلشهار في نصوص قانونية متعددة، فبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  عّرف

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم في المادة الثانية  1990-01- 30المؤرخ في  39

  منه عّرفت اإلشهار بأّنه:

المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج "جميع اإلقتراحات أو الدعايات أو العروض أو اإلعالنات أو 

  تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسانيد بصرية أو سمعية بصرية".

المحدد للقواعد المطبقة  2004-07-23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم  03وقد عرفته المادة 

  على الممارسات التجارية:

رويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان "إشهار :كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة  إلى ت

  المكان أو وسائل اإلتصال المستعملة".

 2014فبراير  24المؤرخ في  04-14من القانون رقم  07كما عرفه المشرع أيضا في نص المادة 

  بالقول: 2المتعلق بالنشاط السمعي البصري

بث مقابل أجر أو " إشهار:هو أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو صوتية أو سمعية بصرية ت

تعويض،سواء من أجل ترقية تقديم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو 

  مهنة حرة أو من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة".

المالحظ من الناحية الشكلية على هذه التعريفات،هو ورودها ضمن قوانين متنوعة و 

عنى الخاص باإلشهار في قانون مستقل ،رغم أن المشرع ومختلفة،وبمضامين متعددة، دون تحديد الم

- 03المؤرخ في  07- 90من قانون اإلعالم الملغى رقم  100الجزائري أشار إلى ذلك بموجب المادة 

،حيث استثنى اإلشهار من مجال تطبيق قانون اإلعالم،وأحاله على 3المتعلق باإلعالم 1990- 04

لكن - اريع القوانين المتعلقة باإلشهارإعداد مجموعة من مشقانون خاص لم يتم إصداره لحد اآلن رغم 
                                                                                                                                                                                

ر �وراس. �%�د1D�1ت �ن ا�)'د�"وراه .���' ا�%(وق.  ر��'ا�>د�ت. و ا���"�� !��ر أ��د )��.ص 2012-2011ا��زا@ر .  ���ن." 
ر �ن ا���"�ت وا�>د�ت .3-2صD�T� !و��  .23ص.2014. دار ا���)' ا��د�دة. �7ر.وأ�ظر أ�-: �%�د �وراس. ا��ظم ا�(

ر�S:16ج.ر.�دد2"��2014رس  23.ا�7درة .  
ر�S:14ج.ر. �دد3"�  .1990أ�ر�ل  04.ا�7درة 
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يناير  12المؤرخ في  05- 12، كما أن قانون اإلعالم الجديد نفسه رقم -األمر بقي على حاله

  لم يتضمن هذا النص. 20121

في  1999ويمكن اإلشارة في هذا الصدد، إلى التعريف الوارد في آخر مشروع قانون لإلشهار لسنة 

  دة الثانية منه:نص الما

"يقصد باإلشهار،كل أسلوب اتصالي الذي يعد و يقدم في األشكال المحددة في هذا القانون مهما كانت 

الدعائم المستعملة،قصد تعريف و ترقية أي منتوج أو خدمة أو عالمة تجارية أو سمعة أو أي شخص 

  طبيعي أو معنوي ".

"اإلعالن " و "اإلشهار" من طرف المشرع كما ننوه كذلك إلى اإلستعمال المزدوج لمصطلحي 

من القانون التجاري الجزائري، أين عنون المشرع إجراءات  83الجزائري، على غرار المادة 

  بيع المحل التجاري" ثم نص في متن المادة على لفظ"اإلعالن". البيع"بإشهار

  حيث تنص:"كل تنازل عن محل تجاري................أو إعالن......".

و التي تشكل أيضا وجها من أوجه اإلشهار غير المباشر  وقد نص المشرع على آليات أخرىهذا،

من قانون النشاط السمعي البصري رقم  07حيث عرفه في المادة  إظهار المنتوجحيث  نص على 

  : 2014المؤرخ في  04- 14

ة أو سمعية "هو عرض منتوج أو خدمات أو عالمات للمشاهدة من خالل بث أعمال سينما توغرافي

  بصرية خيالية أو تنشيطية."

  :كما نص في الفقرة األخيرة على إجراء اإلقتناء عبر التلفزيون وهو

"بث عروض مباشرة للجمهور بغرض تزويده مقابل التسديد،بسلع أو خدمات بما فيها أمالك عقارية 

صورة من صور اإلشهار في قطاع السمعي البصري  وما يترتب عنها من حقوق و إلتزامات". وهي

  التي تكون بمقابل أيضا.

  

                                                           
ر�S:02ج.ر. �دد1"���2012�ر  15.ا�7درة .  
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  :يــــهـــــقـــريف الفــــــعــــالت-ج

فمنهم من عّرفه بأنه كل ما يستخدمه التاجر لحفز المستهلك على ، اختلف الفقهاء في تعريفهم لإلشهار

  1المرئية أو المقروءة.اإلقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المسموعة أو 

ويعرف بأنه إخبار يتوّاله شخص محترف بقصد التعريف بمنتوج أو خدمة معينة وذلك بإبراز مزاياها 

ومدح محاسنها، بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبين بها يؤدي إلى إقباله على 

  2المنتجات و الخدمات محل اإلعالن.

أنه نوع من أنواع اإلتصال بين طرفين هما البائع و المشتري (في حالة أيضا ببه اإلشهار يعرف مما و 

  3اإلعالن التجاري) و ذلك بهدف تأثير البائع على سلوك المشتري بواسطة كافة وسائل اإلتصال.

ويعرف البعض اآلخر اإلعالن التجاري بالنظر إلى البعد النفسي للرسالة:"بأنه العرض المغري ألي 

القانوني لقاء أجر معلوم بواسطة وسيلة من وسائل اإلعالن بغية تقبل هذا الشيء  شيء قابل للتعامل

  4بشرائه أو استعماله أو ممارسته ".

وعلى ذلك كان من الالزم أن يكون اإلعالن صحيحا و مشروعا يتحقق معه قدر من الحماية في 

علومات و البيانات المتعلقة أو المرحلة التي تسبق إبرام العقد. حيث أن اإلعالن بذلك يعّد مصدرا للم

  5.الخاصة بالسلعة أو الخدمة موضوع عالقات اإلستهالك

  :فلإلشهار عنصرانوبذلك  

و عنصر  عنصر مادي يقصد به كل فعل أو نشاط أو كل استخدام ألداة تعبير تدرك بالحواس، 

الخدمة موضوع معنوي هو قصد تحقيق كسب مادي عن طريق دفع الجمهور إلى اقتناء المنتج أو 

  6.اإلشهار

                                                           
�ق. %��' ا���"�Dك ��د ا���)م �و�. إ�راھ�م.1  .186ص (درا�' �(ر�'). �ر�2 �
�ق. ا���"�Dك *! ا�(�ون ا��(رن. %��' �%�د �ودا�!.2  .166 ص �ر�2 �
  .14.ص2015ن.ا�1+ن ا�"�ري .دار ا�را�' ����ر و ا�"وز�2. ا
رد �%�د ��د %��ن.3
  .7 .ص1998 .�7ر . ا�)ر��' ا��D-' ا���@!.دار ا�(�ون �طق *! ا���رو�' :�ر ا�1+�ت /�(وش. %�د ھدى4
�ون .ا��E7ر �%�د �Dدي5/ '�  .177ص .2015 .�7ر . ا��د�دة ا���)' دار).�(ر�' "%����' درا�' ( ا���"�Dك %�
�ق.6  .23- 22صص  ا�(-! أ�طوان ��ف.ا�1+�ت و ا�)+�ت ا�"�ر�'. �ر�2 �
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هذا ويتبين مما سبق بيانه اإلستعمال الواسع لمدلول اإلشهار التجاري سواء قانونيا أو حتى فقهيا،غير 

أو اإلشهار القانوني، فينظر  أّنه يشار إلى أّن مصطلح اإلشهار يشمل أيضا اإلشهار اإلجتماعي ،

أو األهداف  جغرافية أو نوعية نشاط المعلن،أو المنطقة ال إليه حسب نوعية الجمهور الموجه إليه،

 أو حسب األداة المستخدمة في اإلشهار، أو حسب نوعية اإلستجابة المطلوبة، المبتغاة من اإلشهار،

و حتى بالنظر إلى مدى تعدد الجهات المساهمة  أو حسب محل اإلشهار، ، أو الشكل الذي يظهر فيه

  1في نفقته.

  لحاتـــــــمصطـــن الــــــيره مــــــــن غــــــــــار عــــــــــــهـــــــييز اإلشـــــتم-2

مع اإلشهار، لذلك نوضح فيما يلي أبرز هذه الصطلحات والمفاهيم تتشابه العديد من المصطلحات 

، ووضعا للحدود الفاصلة بين كل هذه  بينها فيما ، تفاديا لذلك اللبس الذي قد يثوردالالتهاو 

  المصطلحات.

  publicité et information الم ــــــار و اإلعــاإلشه-أ

المتعلق باإلعالم فإن  2012المؤرخ في   05-12من القانون العضوي رقم  03استنادا لنص المادة 

  المشرع قد عّرف المقصود بأنشطة اإلعالم و ليس اإلعالم بالقول:

أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو "يقصد بأنشطة اإلعالم،في مفهوم هذا القانون العضوي،كل نشر 

آراء أو أفكارأو معارف،عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية،و تكون موجهة 

 1990المؤرخ سنة  07- 90للجمهور أو لفئة منه". وهذا على خالف أحكام القانون الملغى رقم 

  2المتعلق باإلعالم .

                                                           
ر �ن ا���"�ت و ا�>د�ت.1D�1وراس. ا��ق. ر��' د�"وراه. ��"?�7ل أ� ر أ�ظر: �%�د �)دھ. 27ص  �ر�2 �   و�
ر�S:14ج.ر. �دد 1990أ*ر�ل  03ا��ؤرخ *!  6��90-07 (/�ون  02ث �ّر*ت ا��دة 2�%"�  ا�1+م ).1990أ�ر�ل  04.ا�7درة 

6�R�:  

��' و �و-و��' ��. ا�و/@2 و اVراء ا�"! "Dم ا���"�2 ��. ا�7)�د�ن ا�وط�! و ا�دو�! و%ق  � '�?���"%ق ا��واطن *! ا1ط+ع 

 ���واد  )���' *! ا�"?��ر و ا�رأي و ا�")��ر ط�
ر�' ا�%ر�ت ا���و ا��(7ود  �ن ا�د�"ور "،  39-40 - 36 - ��35ر�"6 *! ا�1+م 

ؤه 1989ر �ذاك ھو د�"وآEا�ذي "م إ�   .أ�-
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ن اإلعالم اختالفا بينا،حيث أن اإلشهار يهدف إلى التأثير في يختلف اإلشهار (اإلعالن التجاري)ع 

سلوك الجمهور لشراء السلعة أو الخدمة بهدف الربح،أما اإلعالم فإن ما يهدف إليه هو إخبار 

الجمهور و التأثير فيه لتكوين رأي عام ليس بهدف الربح أو التجارة أو استعمال سلعة أو اإلقبال على 

الجمهور لتنفيذ سياسة معينة أو أهداف عامة مثل التنمية اإلقتصادية،أو خدمة،بل بهدف توجيه 

  1اإلجتماعية أو السياسية أو تنفيذ أهداف وطنية.

حق المستهلك في  - فضال عن قوانين أخرى - هذا،و لقد تضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش

  رف اآلخر.اإلعالم،و الذي يعتبر بمفهوم المخالفةإلتزاما يقع على عاتق الط

و ما يميز هذا الحق في اإلعالم عن اإلشهار،أن اإلشهار يعتمد أسلوب اإلثارة و التحفيز من أجل 

التأثير على سلوك المستهلك بصفة عامة،أما اإلعالم فال يعتمد هذا األسلوب إذ يكون مبسطا،واضحا 

  و صادقا ال إثارة فيه.

سة بين المتعاملين اإلقتصاديين في السوق ضف إلى ذلك أن اإلشهار يعتبر أبرز وسائل المناف

التنافسية،يبقى اللجوء إليه أمر إختياري يتوقف على مدى رغبة و قدرة و مالءة المتعامل على تنشيط 

منتوجه في السوق،أما إعالم المستهلك فهو أمر إلزامي كّرسته العديد من القوانين (نذكر منها ال سيما: 

المحدد للقواعد  02- 04اية المستهلك وقمع الغش، والقانون رقم المتعلق بحم 03- 09القانون رقم 

المحدد  378- 13المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، و باألساس المرسوم التنفيذي رقم 

للشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك)،ما يعني أن اإلستغناء عن اإلشهار ال يرتب أي 

غناء أو التقصير في الوفاء باإللتزام باإلعالم يرتب الجزاء القانوني المحدد جزاء،في حين أن اإلست

  2بحسب طبيعة اإلخالل به.

  

  

                                                           
�ق. ص ا�1+ن ا�"�ري. �%�د ��د %��ن.1  .�54ر�2 �
ر وا�1+م.2D�1ن ا�� 2014ا�ط�)' ا
و�.. �7ر. دار ا�?�ر ا���)!. ا�%��' ا���@�' ����"�Dك. *ط�' �%ري. أ�ظر �ذ�ك *! ا�"���ز 

  .161.ص
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  publicité et propagandeايةـــدعــــهار و الـــاإلش-ب

تعرف الدعاية بأنها النشاط الذي يؤدي إلى التأثير في عقيدة الجمهور باستخدام مجموعة من الدوافع 

و ذلك باستعمالها  سواء لجعله يؤمن بفكرة أو عقيدة معينة أو من أجل صرفه عن ذلك، العاطفية،

  1لوسائل متعددة.

  و يميز الفقه في الدعاية بين الدعاية التجارية و اإليديولوجية.

إلى تحقيق  إذ تعتبر الدعاية التجارية إعالن مدفوع األجر، و تظهر فيه شخصية المعلن و يهدف

  2األرباح التجارية مع استخدامه وسائل التأثير النفسي، و يتوجه بصفة أساسية إلى المستهلك النهائي.

  3أّما الدعاية اإليديولوجية فهي التي تروج لفكرة أو مذهب أو لعقيدة ما.

مالبس من كما يرى البعض أن الدعاية أحيانا تدعم اإلعالن فتوزيع مالبس عليها إعالن، تكون هذه ال

  4نوع الدعاية.

  

  publicité et publicité légaleانونيـهار القـــهار و اإلشـاإلش-ج

 تظهر أبرز صور اإلشهار القانوني في اإلشهار الصادر في الصحف عند إنشاء شركة تجارية ما،أو 

شهر مختلف التصرفات الواردة على العقار من بيع أو إيجار أو هبة ...و غيرها من التصرفات 

القانونية الواردة على العقار، قصد إعالم الغير بحالته و وضعيته القانونية، ببيان مالكه األصلي و 

ي السجل الحقوق و اإللتزامات  المترتبة عليه،و يضاف إلى هذه الصور أيضا اإلشهار بالقيد ف

 التجاري ....  .

                                                           
  . 13ص .2011 .ا
ردن.ا�ط�)' ا
و�..وا�"وز�2دار أ��' ����ر .وا�1+ما�د��' .���'*�7ل �%�د أ�و 1
ذ�' وا��-��'.. أ%�د ا��)�د ا�ز/رد��"?�7ل أ� ر أ�ظر:   2�.ص 2007دار ا���)' ا��د�دة.�7ر. ا�%��' ا��د��' �ن ا�د��' ا�"�ر�' ا�

28.  
3
��ن ھدف وو���' ا1  !���ب وا�و�@ل �ن أ�ل و�رى ا��)ض *! ھذا ا��Rن أ�6 ��س ھ�ك *رق أ��
ر وا�د��' إذ ��">د�ن �?س اD�

 "�ر�ر ا�?�رة. 

Particia Bauge-magnan.le consommateur et la publicité.thèse de doctorat.université de paris 2.1984.p24.     
�ق. ص 4  .�53%�د ��د %��ن. ا�1+ن ا�"�ري. �ر�2 �
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ويكمن وجه التفرقة بين اإلشهار و اإلشهار القانوني، أّن هذا األخير إلزامي القيام به و يترتب على 

  مخالفته جزاء قانوني توقعه السلطة المختصة.

إذ يعتبر بمثابة إجراء جوهري،بينما يبقى اإلشهار إختياريا غير ملزم، يتوقف اللجوء إليه على 

ية المتعامل اإلقتصادي في السوق.كما أّن هدف اإلشهار هو تنشيط اإلنتاج وزيادته، من استراتيج

بينما هدف اإلشهار القانوني إعالمي ال  خالل الحث على اإلقتناء في مقابل رفع معدل اإلستهالك،

  أكثر و ال أقل.

 اإلشهار و الرعاية(اإلشهار و األنشطة الشبه إشهارية)-د

publicité et activités para publicitaires 

فبراير  24المؤرخ في  04-14من القانون رقم  07حدد المشرع المقصود بالرعاية في نص المادة 

  المتعلق بالنشاط السمعي البصري بالقول: 2014

"الرعاية:هي كل مساهمة طرف طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في تمويل 

أو برامج بهدف ترقية اسمه أو عالمته أو صورته أو  ئل اإلعالم السمعية البصريةوساخدمات 

  نشاطاته أو منتوجاته ".

  فالمالحظ على هذا التعريف أن المشرع قصر الرعاية فقط على وسائل اإلعالم السمعية البصرية.

ذلك بمفهوم المخالفة، أنه ال حديث عن الرعاية في وسائل اإلعالم المكتوبة كالجرائد و  أيعني

  .المجالت؟أو في وسائل اإلعالم السمعية فقط كاإلذاعة؟

لمفهوم الرعاية قاصرا،إذ لم يشمل مختلف أنواع  07أال يعتبر هذا التعريف الوارد في نص المادة 

  السمعي البصري؟.وسائل اإلعالم وحصر فقط في اإلعالم 

إن واقع الممارسة اإلعالمية في الجزائر يثبت عكس ذلك،إذ تشمل الرعاية كل وسائل اإلعالم بمختلف 

  أصنافها وأطيافها.

إن لم يصدر - لذا أعتقد أن تدارك هذا الخلل في الصياغة أمر ضروري من خالل تعديل المادة فقط 

ن تعريفا للرعاية بمعناها الواسع (و ليس الضيق ،أو إدراج مادة صريحة تتضم-قانون خاص باإلشهار
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في كما هو الحال في قانون النشاط السمعي البصري )، ليشمل  وسائل اإلعالم المتعددة ، و نضرب 

مثاال:أنه بمناسبة كل شهر رمضان يتم نشر صفحات خاصة بوصفات الطبخ وتكون برعاية ذلك 

ولوجيا السيارات مثال و تكون برعاية شركة شخص أو مؤسسة ما،كما يتم نشر صفحات خاصة بتكن

ما.و األمر سيان بالنسبة لإلذاعة، التي تبث برامج تكون مرعية من طرف متعامل أو عدة 

  متعاملين،بل وتكون الرعاية حتى على مواقع األنترنت.

 أما عن تمويل خدمات اإلتصال السمعي البصري، فنعطي مثاال عن خدمة نشرة األحوال الجوية  أين

تقدم كل المعطيات و المعلومات المتعلقة بأحوال الطقس،و التي تكون غالبا مرعية من طرف متعامل 

أو  مثال موبيليس، سواء تعلق األمر بالمتعامل ما من المتعاملين الناشطين في مجال اإلتصاالت 

 جيزي أو أوريدو أو اتصاالت الجزائر.

نسب وأرقام طابع رياضي أو سياسي أو ثقافي،تحظى بوبالنسبة للبرامج المرعية فهي تكون عادة ذات 

مشاهدة واسعة من قبل الجمهور،فيستغل المتعامل الراعي صيت و انتشار هذا البرنامج لترقية اسمه أو 

  سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاضعا للقانون العام أو للقانون الخاص.، عالمته أو منتوجاته

رع قد استثنى من هذا التعريف الخاص بالرعاية،األشخاص المعنوية هذا،و تجب اإلشارة إلى أن المش

التي تستغل خدمات إتصال سمعي بصري،و مزودو الخدمات اإلعالمية،و منتجو األعمال السمعية 

المتعلق بنشاط السمعي  04-14رقم  من نفس القانون 07من المادة  02البصرية حسب الفقرة 

  البصري.

ر عن الرعاية كما سبق بيانه،أن اإلشهار يبث بصفة مباشرة و يهدف إلى فلعل أبرز ما يميز اإلشها

تحفيز المستهلك إلقتناء السلعة أو الخدمة،أما الرعاية فهي إبراز للعالمة التجارية أو اإلسم أو الصورة 

إذ يشترك كالهما في أنهما ، ....بطريق غير مباشر،لذا يمكن اعتبار الرعاية وجها من أوجه اإلشهار

  ون بمقابل.يك

ولعل أبرز مايالحظ من خالل هذا التحليل بين مفهومي اإلشهار والرعاية، أن المصطلحات المتداولة 

في عالم التسويق من طرف المختصين والمهنيين هي كثيرة ومختلفة، بل إنها تتشابه إلى حد كبير إن 
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لتمييز بينها من أجل فهم لم نقل تتداخل من حيث الخصائص والميزات التي تكونها، غير أن ضرورة ا

  طبيعة كل مفهوم على حدى هو أمر المناص منه. 

  

  اإلشهار والترويج (أو وسائل ترويج المبيعات)-ه

publicité et promotion des ventes 

يعّرف البعض الترويج بأنه األداة التي بواسطتها تحاول المؤسسة المنتجة أن تؤثر إيجابيا على 

مختلف الطبقات و الفئات في األسواق المستهدفة ضمن الحملة التسويقية،و  مجموعات المستهلكين من

يهدف الترويج إلى تعريف المستهلكين من مختلف فئاتهم بالسلعة من وقت إلى آخر،كما يهدف إلى 

  1.إقناع المستهلكين المستهدفين و المحتملين بالمنافع أو الفوائد التي تؤديها السلعة أو الخدمة المنتجة

يرى بأن الترويج يوجه إلى عدد  2غير أّن البعض يمكن القول أن الترويج يعد أحد منافذ اإلشهار، ،لذا

  .محدود من األفراد بالمقارنة باإلعالن التجاري 

  ارــــــهــــــــــراف اإلشــــــــا: أطـــيـانــــث

التنافسية من جهة ، وفي الخريطة شّكل و ال يزال اإلشهار الركيزة األساسية لكل مؤسسة في اللعبة 

ولعل الرغبة في تحميل المسؤولية إلى جهة من الجهات  إذا التسويقيةوتنشيط المبيعات من جهة أخرى.

ماوقع خلل ما، تدفع ال محالة إلى محاولة التعرف عن طبيعة العالقة التي تربط أطرافا قد يجهلهم 

ر و الذي يقوم على ثالث،لكل منهم دور أساسي في لذا سنتطرق فيما يلي إلى أطراف اإلشهاالكثير، 

  .إنجاز و بث الّرسالة اإلشهارية

  المعلن(أو المشهر)-أ

                                                           
�ق. ص  �%�د ��د %��ن. ا�1+ن 1ت *! ا�(�ون .62ا�"�ري. �ر�2 ��+�T� !و��وأ�ظر أ�-:أ%�د إ�راھ�م �ط�'.ا��ظم ا�(

  .21.ص2006ا��د�!.دار ا��D-' ا�)ر��'.�7ر.
�ق.ص ص 2/!. ا�%��' ا�)(د�' ����"�Dك. �ر�2 ��  .96-��95ر �%�د ��د ا�
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نشير بداية إلى أن المشّرع الجزائري لم يورد تعريفا للمعلن لغياب قانون اإلشهار أصال،كما أنه لم 

المتعلق بحماية  2009المؤرخ في  03- 09رقم وقمع الغش يعرفه أيضا ضمن قانون حماية المستهلك 

  المستهلك وقمع الغش.

  وهذا على خالف المشّرع اللبناني مثال الذي عّرف المعلن في قانون حماية المستهلك في مادته الثانية:

  ."المعلن:كل شخص يطلب بث أو نشر اإلعالن بواسطة أّية وسيلة كانت" 

حماية المستهلك"المعلن كّل شخص يقوم وكذا المشرع المصري الذي عرفه في المادة األولى من قانون 

باإلعالن عن السلعة أو الخدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من 

  . 1"الوسائل

ويمكن تعريفه بأنه صاحب الرسالة اإلشهارية الذي يهدف إلى اإلعالن عن منتوجه أو خدمته 

  . 2للمستهلك بصفة خاصة أو الجمهور بصفة عامة

،       3فالمعلن قد يكون بذلك شخصا طبيعيا أو معنويا، في صفة شركات تجارية أو مدنية أو جمعيات

  و غيرها من األشخاص المعلنة عن منتوج أو خدمة ما .

على األقل لسد الفراغ القانوني في انتظار صدور قانون اإلشهار -لذا نوصي في هذا الصدد بإدراج 

 03- 09يف المعلن ضمن أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم فقرة خاصة بتعر  -الجزائري

منه و الخاصة بالتعاريف ،وهذا قصد تسهيل و توضيح المفاهيم  03في المادة  2009المؤرخ في 

، على كل الفاعلين و المهتمين بهذا المجال، لتسهيل العمل األكاديمي و القضائي وحتى التجاري

  .باشرةباعتباره القطاع المعني م

  

                                                           
ن /�ون1��ط 04 *! ا�7در 659 ر/م ����Rن 2005 � '� ر/م /�ون. وwww. Saderpulishers.com/journal.asp ا���"�Dك %�

�ون ا��")�ق 2006 ���' 67)� '�ر . أ�ظر �%�د �وراس .ا��7ري ا���"�Dك %�D�1ت �ن ا �ر�2 . د�"وراه ر��' . ا�>د�ت و ا���"�
�ق  .75ص. �

2
ر�' �6 /د "و�6 D�1ا '�@)! ا����'ا�ر��  و:�رھم .وا��وز��ن..  إ�. 
 �ن 3��� D���R" !* '�ل وا�2 ��. ا�ر:�/J�و�ذ�ر � + ا���)�ت ا����D' ، وا���)�ت ا�>�ر�' ، وا�"! أ7�%ت � �رة ا�1"�ر و"%ظ. 

.'���  طرف ا�?@ت ا��
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  وسائل اإلشهار-ب

يحظى الطرف الثاني في اإلشهار بأهمية قصوى،وتختلف درجة أهميته حسب تأثير كل وسيلة 

مستعملة و سرعتها في إيصال الرسالة اإلشهارية المرغوب إيصالها،إذ تتعدد الوسائل اإلشهارية بين 

بصرية (تلفزيون أو حتى سمعية فقط(إذاعة)أو بصرية فقط(جرائد و مجالت.....)،وبين سمعية 

  2...،التي تستعمل كدعائم لإلشهار. 1إنترنت......)،لوحات إشهارية، حافالت

  3ويقصد بالدعائم اإلشهارية، كل الوسائل إليصال اإلعالن اإلشهاري إلى الجمهور.

  

  وكاالت اإلشهار:-ج

ون،جريدة...)، من خالل وهي الجهة التي تلعب دور الوسيط أحيانا بين المعلن و أداة اإلشهار (تلفزي

تقريب و توصيل العالقة بينهما وتكون هذه الخدمة عادة مقابل أجر،و أحيانا أخرى تلعب دور الوكيل 

مقام المعلن في عالقتها مع أداة اإلشهار في كل ما يتعلق بالرسالة اإلشهارية المراد بذلك فتقوم 

  4.إيصالها

  

  

                                                           
1 .ر أ�-Dن و���' إ��%
  �م ")د ا�%*�' و���' �(ل *(ط، �ل أ7�%ت *! � �ر �ن ا

رة ا
�رة، %�ث "�ص 7را%' ا��دة �2 ا�"�و�6 *! ھذا �� '��ر *! �رDل  إ���ن ��%ق ا�(رار ا��ؤرخ  13ا1طر إ�. أن ا���رع ��2 

ت ا�"E+ل >د�' ��رة ا
�رة ��.: 2016:�ت  14*! �?��  ا��"-�ن د*"ر ا��روط ا��")�ق ��روط و

  3ل إ?$�ر ����" Dر�رة ا
�رة أو >�� '���ن ���6 دا>ل �ر� �Dن أ�ظر .ج.ر.�دد�R58". *! ھذا ا�� :Sر�"�أ�"و�ر  05. ا�7درة 

2016  .  
2
Voir:Bernard mouffe. Le droit de la publicité.ed etablissements emile bruylant bruxelles(Belgique).2009. p 

p 01-03. 
 وا��ر3�� .!��'��% ر ا�و�م( ا�1+م طر�ق �ن ا���"�Dك ر-D�1ون ا��(د�' ا����'.) وا��)'  ا�%(وق ���'. ا�����' وا�)�وم ��(�.

  .32 ص.2006. 02.�ددوزو "�زي �و�ود �)�ري
4ر�' إ�. >�ق �D�1ت ا��ر�' ا�"! ">-2 �(�ون ا�)رض وا�ط�ب.أ�ظر: *(د أدى ا�"�*س ��ن ا�وD�1وق ا��� .���  

Henri bougault.le marché publicitaire.L G D J.Paris.1997.P2.                                                                                            
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  ي:ــــانــثـــفرع الــــــال

  ريـصـــمعي البـــــطاع الســــــطه في قـــــوابـــــاري وضـــــجــــــار التــــــهــــــل اإلشــحـم

ال شك أن اإلشهار التجاري يقوم أساسا على منتوجات وخدمات يبتغى تقديمها للمستهلك في سبيل 

توفير احتياجاته ورغباته المختلفة سيما في ظل تطور وتعدد هذه السلع والخدمات هذا من جهة، 

والعمل على تطبيق سياسة واستراتيجية التسويق المنتهجة من طرف المعلن من جهة أخرى ، لذا 

 سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى محل اإلشهار التجاري أوال، ثم نبين ضوابطه في قطاع السمعي

  ثانيا. البصري

  اريــــــجــــــــتــــــــار الــــــهــــــــــــــل اإلشــــحــأوال: م

ر هي هل يدخل العقا - فضال عن المنتجات والخدمات-إن أهم إشكالية تثار في عنصر محل اإلشهار

  ضمن هذا اإلشهار أم ال؟.

قد يكون محل اإلشهار منتوجا أو خدمة، لكن تعريف المنتوج  في القانون الجزائري ال يدرج العقارات 

فيه،غير أن المشّرع الجزائري أدخلها(العقارات) ضمن نطاق القانون التجاري، مّما يجعل إدراجها ضمن 

  الرسائل اإلشهارية أمر مسلم به. 

 04- 14 الصادر بموجب القانون رقم ثم إنه و بالرجوع إلى القانون الجديد للنشاط السمعي البصري 

، نجده قد نّص على ذلك صراحة عند تعريفه لإلقتناء عبر التلفزيون بموجب المادة 2014المؤرخ سنة 

  منه بالقول: 07

 مقابل التسديد،بسلع أو خدمات:هو بث عروض مباشرة للجمهور بغرض تزويده إقتناء عبر التلفزيون"

  وما يترتب عنها من حقوق و إلتزامات". بما فيها أمالك عقارية

سبتمبر   10الصادر في  84/450و يتطابق هذا المحتوى تقريبا مع ما تبناه الموجه األوروبي رقم 

ر المتعلق باإلشهار، و الذي نص على أّن اإلشهار هو كل شكل من أشكال اإلتصال في إطا 1984
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النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني يهدف إلى تقديم و تشجيع األموال و الخدمات و التعريف بها 

  1وبيان الحقوق و اإللتزامات المرتبطة بها. بما في ذلك األموال العقارية

ويمكن القول بأن اإلقتناء عبر التلفزيون رغم تعريفه في فقرة مستقلة على تعريف اإلشهار،إال أنه في 

حقيقة األمر يعتبر نوعا من اإلشهار للمنتجات أو الخدمات ،خصوصا إذا الحظنا من خالل تعريفه 

بغرض تزويده بسلع أو خدمات بما فيها أمالك  -أنه يتضمن العناصر التالية(عرض موجه للجمهور

  مقابل التسديد)وهو ما يطابق أحكام اإلشهار. –عقارية 

و اإلقتناء عبر التلفزيون ال يدخالن ضمن عمل السمعي  ويجب التنويه إلى أن كل من اإلشهار

  البصري وهو ما تؤكده المادة السابعة عند تعريفها للعمل السمعي البصري :

غرافية........و اإلعالنات اإلشهارية،و اإلقتناء عمال السينماتو "هو كل عمل سمعي بصري ما عدا األ

  عبر التلفزيون".

 نشاط بر التلفزيون باإلستقاللية و الخصوصية وعدم إدراجهما ضمنأي تمتع اإلشهار و اإلقتناء ع

  السمعي البصري.

يظهر مما سبق بيانه، أّن المشّرع تدارك النقص الوارد في تعريف المنتوج، ووضح اإلشكال القائم و 

  بخصوص محل اإلشهار إذا كان عقارا.

  صريـــــبـــــــعي الـــــمــــــطاع الســـــفي قتجاري ـــــــــهار الـــــــــــط اإلشــــوابـــــثانيا:ض

ئر انفتاحا وتطورا ملحوظين، لذلك ال بأس أن نشير بداية إلى ايشهد قطاع السمعي البصري في الجز 

ثم نبين بدقة الضوابط القانونية  ،الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط واألشخاص المخولون بذلك

اع. لكن نتساءل بداية من يحق له ممارسة هذا النشاط وماهي الشروط لإلشهار التجاري في هذا القط

  المطلوبة لذلك؟ ثم ماهي الضوابط القانونية التي تحكم اإلشهار التجاري في هذا القطاع؟.

  شــــــروط مــمــــارســـة نــــشاط الــسمـــعي الــــبـــصـــري -1

                                                           
ر �ن ا���"�ت وا�>د�ت. 1D�1وراس. ا��ق.ص . ر��' د�"وراه�%�د   .�18ر�2 �
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ا من أجل ممارسة نشاط السمعي البصري سواء فرض المشرع جملة من الشروط التي يتعين توافره

ماتعلق منها باألشخاص المؤهلون بذلك وضرورة حصولهم على رخصة، فضال عن احترام بنود دفتر 

  الشروط المحدد قانونا.

  األشخاص المخولون بممارسة نشاط السمعي البصري وضرورة الحصول على رخصة-أ

فإن هؤالء األشخاص المخول لهم  04- 14من قانون نشاط السمعي البصري رقم  03المادة  حسب

  القيام بذلك:

  األشخاص المعنوية التي تستغل خدمة لإلتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي.- 

  مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها. - 

  ن الجزائري المرخص لها.المؤسسات والشركات التي تخضع للقانو - 

وٕادراكا من المشرع بمدى خطورة تأثير خدمات االتصال السمعي البصري باعتبارها وسيلة ذو حدين، 

فإنه عمل على وضع بنود إذ يجب أن تتوفر في المترشحين المؤهلين إلنشاء خدمات االتصال 

- 14من القانون رقم  19السمعي البصري كما هي محددة قانونا مجموعة من الشروط حسب المادة 

  وهي: 04

  أن تثبت خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري.- 

  أن تثبت حيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائري.- 

  أن يتمتع جميع المساهمين بالحقوق المدنية.- 

  أن اليكون المساهمون قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام.- 

  جتماعي وطنيا خالصا.أن يكون رأسمالها اإل- 

  أن تثبت مصدر األموال المستثمرة.- 

  .أن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون- 
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أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر  1942أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو - 

1954.  

حصوله على رخصة من أجل هذا ويتعين على الشخص الذي توافرت فيه هذه الشروط ضرورة 

العقد الذي من  2بموجب مرسوم 1ممارسته لهذا النشاط، إذ تشكل الرخصة التي تقدمها السلطة المانحة

  من قانون نشاط السمعي البصري. 20خالله تنشأ خدمة لإلتصال السمعي البصري حسب المادة 

طرف سلطة ضبط السمعي  يتم تنفيذ اإلجراء المتعلق بمنح الرخصة من 22وعمال بأحكام المادة

  البصري بواسطة إعالن الترشح.

  ويحدد اإلعالن عن الترشح المبلغ للرأي العام عبر أية وسيلة وطنية لإلعالم، سيما:

  القدرات المتوفرة للبث األرضي و/أو عبر الساتل و/أو عبر الكابل.- 

  طبيعة خدمة االتصال السمعي البصري المزمع إنشاؤها.- 

  ية المغطاة.المنطقة الجغراف- 

  اللغة أو لغات البث.- 

كل المعلومات األخرى والمواصفات التقنية المكملة، التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث - 

  اإلذاعي والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري.

  القواعد العامة للبرمجة.- 

  يون.القواعد المطبقة على اإلشهار والرعاية واإلقتناء عبر التلفز - 

  نسب األعمال الفنية والبرامج الوطنية.- 

ولقد راع المشرع ضرورة احترام قواعد المنافسة في هذا القطاع الخدماتي بين متعاملي القطاع حيث 

  على: 04-14من نفس القانون رقم  25تنص المادة 

                                                           
���ط' ا���%' %�ب ا��دة  و�(7د1�ط ا���)! ا��7ري: ھ! ا���ط' ا�"�?�ذ�' ا��و/)' ��.  04-�14ن ا�(�ون ر/م  07���ا��")�ق 

  ا��ر�وم ا��"-�ن ر>7' ��1ء >د�' ا"7ل ��)! �7ري �7�B �>ص �)�وي >ص �>-2 ��(�ون ا��زا@ري.
  ؟.ھل ھو �ر�وم ر@�! أم "�?�ذيا���رع �و�6 �م �%دد 2
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 1تتضمن دراسة ملف الترشح من طرف سلطة ضبط السمعي البصري، االستماع العلني للمترشحين

  الذين استوفوا الشروط.

  ويؤخذ بعين االعتبار بوجه خاص:

التي تعيق  مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات األخرىتنويع المتعاملين - 

  حرية المنافسة.

  تجربة المترشحين في األنشطة السمعية البصرية.- 

  .التمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري- 

  المساهمة في اإلنتاج الوطني للبرامج.- 

، ويترتب على 29ة باسم الشخص المعنوي الذي وقع عليه اإلختيار حسب نص المادة وتسلم الرخص

، أما عن 26منح الرخصة إلنشاء كل خدمة لإلتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي، وفقا للمادة 

من نفس القانون،  27بث تلفزيوني وفقا للمادة) سنة الستغالل خدمة 12مدتها فتحدد باثنتي عشرة(

  ) سنوات لخدمة بث إذاعي.06وست (

الفقرة األولى منها يحدد أجل الشروع في استغالل خدمة االتصال السمعي  31ووفقا لنص المادة 

  ) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني.1البصري بسنة واحدة(

من قانون نشاط السمعي البصري من تاريخ  32مادة على أن يبدأ سريان اآلجال المذكورة استنادا لل 

  إبرام العقد مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث اإلذاعي والتلفزي.

وفي حال عدم احترام هذه اآلجال من طرف المستفيد المعني فيتم سحب الرخصة منه تلقائيا طبقا 

  من نفس القانون. 02الفقرة  31للمادة 

قواعد الرخصة الممنوحة، على الشخص المعنوي المرخص له الستغالل هذا ويتعين في إطار احترام 

خدمة اتصال سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط السمعي البصري بأي تغيير في الرأسمال اإلجتماعي  

                                                           
�وا 1��' "د�رھ ��ط' -�ط ا���)! ا��7ري *! ���' ��' و����'، و"")�ق �(درات ا��ر�%�ن ا�ذ�ن ا�"��1"�ع ا�)��!: ھو �(�و�(7د 

دة ��� )���"E+ل >د�' ا"7ل ��)! �7ري. وھذا ط Bون ر/م  �107+ن ا�"ر��  .2014ا��ؤرخ *!  04- �14ن ا�(
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و/أو المساهمة فيه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا التغيير، كما ال يمكن لنفس المساهم أن 

واسطة أشخاص آخرين بما فيهم األصول والفروع من الدرجة الرابعة، أكثر يمتلك بصفة مباشرة أو ب

) بالمائة في الرأسمال اإلجتماعي لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغالل 40من أربعين(

من أحكام قانون نشاط السمعي  45و 44خدمة اتصال سمعي بصري، وذلك حسب نص المواد 

  البصري.

فس القانون أنه ال يمكن تسليم رخصة ثانية الستغالل خدمة بث تلفزيوني من ن 46وتضيف المادة 

  لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغالل خدمة اتصال سمعي بصري.

  وجــــــــــوب احـــــــــــترام بـــــــــنود دفــــــتــر الـــــــشـــروط -ب

ن لممارسة نشاط السمعي البصري، بل ألزمهم لم يكتف المشرع بفرض شروط على األشخاص المؤهلو 

فضال عن ذلك بضرورة احترام بنود دفتر شروط المنصوص عليه ضمن الفصل الثالث من القانون 

  السالف الذكر. 04- 14رقم 

من نفس القانون بعد رأي سلطة  47لنص المادة  وفقا 1ويحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم

  ضبط السمعي البصري القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.

  يتضمن دفتر الشروط العامة ال سيما االلتزامات التي تسمح ب: 48واستنادا للمادة 

  احترام متطلبات الوحدة الوطنية واألمن والدفاع الوطنيين.- 

  احترام المصالح اإلقتصادية والدبلوماسية للبالد.- 

  احترام سرية التحقيق القضائي.- 

اإللتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية األخرى، وعدم المساس بالمقدسات - 

  والديانات األخرى.

  احترام مقومات ومبادئ المجتمع.- 

                                                           
  -�%6 *! أ� ر �ن �وطن �ط��)' ا��ر�وم،ھل ھو ر@�! أم "�?�ذي؟.ا��+%ظ ��. ا���رع ھو �دم "و 1
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  هي محددة في الدستور. احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما- 

  ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار.- 

  احترام متطلبات اآلداب العامة والنظام العام.- 

  تقديم برامج متنوعة وذات جودة.- 

  تطوير وترقية اإلنتاج واإلبداع السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين من خالل آليات تحفيزية.- 

والتالحم اإلجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها في ترقية اللغتين الوطنيتين - 

  البرامج التي يتم بثها.

  السهر على احترام اإللتزامات المسجلة في االتفاقيات المبرمة.- 

  احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية واآلراء في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.- 

قواعد المهنية وآداب وأخالقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت االمتثال لل- 

  طبيعته ووسيلة وكيفية بثه.

  احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باإلشهار والرعاية.- 

  اإلمتناع عن بث محتويات إعالمية أو إشهارية مضللة.- 

  لإلشهار من أجل الدعاية اإلنتخابية.اإلمتناع عن بيع الفضاءات المخصصة - 

  وضع آليات ووسائل تقنية لحماية األطفال القصر والمراهقين في البرامج التي يتم بثها.- 

االمتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحمالت االنتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم - 

  المعمول بهما.

  العامة. إنتاج وبث بيانات ذات المنفعة- 
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تفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في حصص ورسائل اإلشهار مهما كانت كيفية البث أو التوزيع، - 

ماعدا األعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية في نصها األصلي واألعمال الموسيقية التي يكون 

  نصها محررا كليا أو جزئيا باللغة األجنبية.

  اللجوء إلى الدبلجة أو العنونة السفلية إجباريا.باستثناء هذه الحاالت يكون 

  منح األولوية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصري.- 

  التأكد من احترام حصص البرامج المحددة كاآلتي:- 

بينها نسبة على األقل من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر من  %60*أن تكون نسبة

  على األقل مخصصة سنويا لبث األعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية. 20%

  على األكثر. %20*أن تكون نسبة البرامج األجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 

على األقل من البرامج الناطقة باللغات األجنبية في نسخها األصلية والمتعلقة  %20*أن تكون نسبة 

  باألعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليا.

على األقل من اإلنتاج الوطني لألعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو  %60التأكد من بلوغ نسبة - 

  المؤداة بلغة وطنية.

  والفني الجزائري.تشجيع اإلبداع الثقافي - 

  السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث اإلنتاج الثقافي والفني.- 

التزام الحياد والموضوعية واالمتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت - 

  سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية.

  ف الدين ألغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح.االمتناع عن توظي- 

اإلمتناع عن اإلشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري واإلرهاب أو العنف ضد كل  - 

  شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة.
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  ة.عدم الحث على السلوك المضر بالصحة وسالمة األشخاص وحماية البيئ- 

عدم إطالق بأي شكل من األشكال إدعاءات أو إشارات أو تقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل - 

  المستهلكين.

  عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي محددة في االتفاقيات الدولية.- 

  عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة األشخاص.- 

  عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية. - 

فالمالحظ إذن أنه متى توفرت الشروط األولى في الشخص الممارس لنشاط السمعي البصري في 

الجزائر، وٕالتزم بدفتر الشروط المحدد في هذا القطاع، جاز للمعني القيام بذلك في ظل اإلحترام والتقيد 

  الصارم بكل هذه القواعد.

  بث اإلشـــــهار التجاري في قـــــطاع الســــــمعي البــــصري شــــــــروط-2

ال شك أن قطاع السمعي البصري يعتبر األكثر تأثيرا واألسرع فعالية من خالل اإلعتماد على وسائله 

في بث مختلف الرسائل االشهارية التي يتلقاها المستهلك، لذلك فقد حاول المشرع تأطيره من خالل 

  بط. وضع مجموعة ضوا

 2014فبراير  24المؤرخ في  04- 14من القانون رقم  55حيث تنص في هذا اإلطار المادة  

  1المتعلق بالنشاط السمعي البصري:

"في مجال المراقبة:....تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة 

  الحصص اإلشهارية."

ق بمنتوج خاص بسيارة أو مشروب أو أجهزة إلكترونية أو خدمات فقد يكون الموضوع مثال:إشهار يتعل

أنترنت.....،أما المضمون :أي رقابة اإلشهار من حيث العناصر أو المعلومات أو البيانات الواردة فيه 

  ال.لما إذا كانت صادقة أم أن فيها من المبالغة ما يجعلها إشهارا كاذبا أو مض

                                                           
ر�S: 16ج.ر.�دد 1"��2014رس  23.ا�7درة .  
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اإلشهار له أهمية كبيرة جدا،تتجلى في مدى احترام اإلشهار  إن فصل المشرع بين موضوع و مضمون

  لقواعد و ضوابط الشرعية و المشروعية.

ألن هناك بعض المنتوجات التي يحظر إشهارها أصال بالنظر إلى موضوعها ونذكر على سبيل 

  .1من قانون حماية الصحة وترقيتها 65حظر إشهار التبغ و الكحول حسب المادة ،المثال

فاإلشهار هنا ممنوع أصال من البث بالنظر إلى موضوعه دون الخوض في مضمونه،فهو إشهار غير 

شرعي أي غير قانوني.فحماية المستهلك تقتضي هذا اإلجراء لمنع حثه على اقتناء هذه السلع و 

 .به استهالكها،و هذا للضرر الذي تلحقه

أمر ضروري هو اآلخر يدخل ضمن  أّما إذا كان اإلشهار شرعيا،فإن مراقبة مدى مشروعيته

و يحدث ذلك من خالل فحص مضمون هذا  الصالحيات الرقابية لسلطة ضبط السمعي البصري،

اإلشهار و ما يحتويه من معلومات و رسوم أو أشكال أو غيرها سواء أكانت مرئية فقط أو سمعية فقط 

  أو سمعية بصرية. 

يث أّنه إشهار صادق أم ال؟.رغم نسبية الحقيقة هل هو مطابق لألحكام القانونية من حبمعنى أي 

فيه،ألنه ال يوجد إشهار خال من الكذب،إذ ال توجد حقيقة مطلقة في اإلشهار.لكن دون المبالغة و في 

أم أن اإلشهار بالنظر إلى مضمونه من حيث الخصائص التي يحتويها يشكل ،الحدود العادية للمدح

  إّما إشهارا كاذبا أو مضلال؟.

أّن اإلشهار قد يتميز بالشرعية و المشروعية معا، إذا كان متوافقا مع أحكام اإلشهار  إذنالقول  ويمكن

  .موضوعا و مضمونا

من حيث الموضوع وغير مشروع من  ابمعنى قد يكون شرعي و قد يتميز بإحدى هاتين الّصفتين فقط،

جيزه القانون ال موضوعا و ال حيث المضمون،كما قد ال يكون شرعيا ومن ثمة يفتقد للمشروعية فال ي

  مضمونا.

                                                           
�ون ر/م  8.ج. ر. �دد 1985*�را�ر  25ا��ؤرخ *!  05-85ا�(�ون ر/م 1)��.ج.  �2008و��و  20ا��ؤرخ *!  13- 08.ا��)دل وا��"�م 

ر�S:44ر. �دد "� %ظر ا���رع ��و�ب ا��دة  .2008:�ت  03. ا�7درة �� 1992ا��ؤرخ *!  286-�92ن ا��ر�وم ا�"�?�ذي  13

�و7?' ط��' أو ا�"! � إD��� ن ا�%7ول��� ��)ض ا���"و�ت ا��7د���' ا��%ددة ��. ���ل ا�%7ر ��. :رار "�ك ا�"! � Pأن �"م ا�"رو� 

�)ض ا�)�ل ��.  '��  :رار ا��رطن، ا��ل، داء ا���ري...و:�رھ."%"وي ��. �>درات أو "�ون �>77' ��)
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وتجب اإلشارة إلى أّن مخالفة أحكام اإلشهار وفقا لقانون السمعي البصري،يرتب جزاء يختلف بحسب 

  1درجة الجريمة المرتكبة.

  فضوابط اإلشهار تتحدد أساسا بالنظر إلى موضوع و مضمون اإلشهار كما سبق بيانه.

 و اآلداب العامة 2الرسالة اإلشهارية ألحكام النظام العامهذا، ويضاف إلى ذلك ضرورة مراعاة 

المتعلق  04- 14من القانون رقم  48للمستهلك بصفة خاصة و المجتمع عامة، وهو ما تؤكده المادة 

و التي نصت على اإللتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط، و من بينها  بالنشاط السمعي البصري،

  و النظام العام،أي بما فيها بّث الرسائل اإلشهارية. احترام متطلبات اآلداب العامة

باإلضافة إلى احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة باإلشهار و الرعاية ( في إشارة منه إلى 

  .القانون المتعلق باإلشهار، و الذي ال يزال مشروعا لم يرى النور بعد)

  .إشهارية مضللة وكذا اإلمتناع عن بّث محتويات إعالمية أو

و يلزم دفتر الشروط  و اإلمتناع عن بيع الفضاءات المخصصة لإلشهار من أجل الدعاية اإلنتخابية،

كذلك عدم إطالق بأي شكل من األشكال إدعاءات أو إشارات أو تقديم عروض كاذبة من شأنها 

  تضليل المستهلكين.

الحصول على ترخيص باإلشهار في وفي هذا اإلطار ننوه أيضا إلى أن بعض المنتوجات تتطلب 

شكل تأشيرة تمنح للمتعامل، تخول صاحبها القيام بذلك، واستنادا إلى الفصل السابع  بعنوان اإلعالم 

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  2013المؤرخ في  13-08الطبي والعلمي واإلشهار من القانون رقم 

  بدءا من الفقرة الثانية على:  194تنص المادة 

                                                           
 *! ا��واد �ن 1D��� ت �>"�?' ��7وص�ط ا���)!  2014ا��ؤرخ *!  04-�14ن ا�(�ون ر/م  106إ�.  98وھ! �(و����ا��")�ق 

ب ا� �!) �م "��ط أي �(و�ا��7ري.  � *! ا�D��' و�م "و�6 و� إ�ذار 
ي �2 ا�"�و�6 إ�. أن ��ط' -�ط ا���)! ا��7ري(��"م درا�' أ%
رD�1ط ا��?' -وا<��ة "�?ز�و��' ��و��' أو >7' أو إ�. أي إذا�'، �")�ق �/- Pرا��ر:م "و��6 �)ض ا�1ذارات ا��ر"�ط' ��-�ون 

 إ�. :�' ا��وم، وھو � -و%7صD�و%��"6 (��. :رار ��رر ا�د�وة إ�. -رورة "?)�ل دورھ *! ھذا ا��ق ا�ذي �Dم ا���"�Dك  ��ذ "��7
��رة .�/! ا��")���ن ا��"�*��ن ) �در�' �  

ر�'  2D�1ا '���' ا�"! "�"رط ا%"رام ا�ر���
/! ا�"�ر�)ت ا�وھو ��س �رط �%7ورا ��. ا�"�ر�2 ا��زا@ري، �ل  ھو ا
�ر �?�6 �
م ا��ظم ا�)م، ��"?�7ل:�%
 

Voir:Bernard mouffe. Le droit de la publicité.ed etablissements emile bruylant bruxelles(Belgique).op cit. 

p529. 
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 وكذا اإلشهاريقوم المنتجون وكل متعامل آخر متخصص في الترقية الطبية باإلعالم الطبي والعلمي "

الخاص بالمواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق 

  عليها بصفة قانونية.

 الترخيص باإلشهار لبعض الموادلبشري يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب ا

الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها قانونا وغير 

  القابلة للتعويض.

تخص المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري  تخضع كل عملية إشهار

تسلمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة  تأشيرة إشهارمسبقا إلى المذكورة في الفقرة أعاله 

في الطب البشري بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بمراقبة اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار المنشأة لدى 

  هذه الوكالة.

وسيرها وكذا محتوى تحدد مهام لجنة مراقبة اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار وتشكيلتها وتنظيمها 

  اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار وتنظيمهما ومراقبتهما عن طريق التنظيم".

هو اشتراط الحصول  13- 08من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  194فالمالحظ على نص المادة 

ي على ترخيص من أجل القيام بإشهار لبعض المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة ف

  1الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها بصفة قانونية.

ومن ذلك يستنتج أن األصل في اإلشهار التجاري عموما هو حرية المعلن في اللجوء إليه كوسيلة 

 - رغم إرادة الشخص المعلن في القيام باإلشهار–للوصول إلى المستهلك، غير أنه قد ال يتحقق ذلك 

هيئة المختصة بذلك، مع مراعاة في كل ذلك األحكام الخاصة إن لم يحصل على ترخيص من ال

  بحظر اإلشهار مطلقا سواء في أماكن محددة أو بالنسبة لمنتوجات معينة. 

                                                           
1��واد ا��7د���' ����و�' �ن ا��)��ر وا��روط ا�"! %ددھ ا���رع أ�-�ر�' ا��")�(' D�1ا '� و�")�ن *! ھذا ا1طر أن ">-2 ا�ر�

�1+م ا�ط�! وا�)��! ا 286-92*! ا��ر�وم ا�"�?�ذي �ت ا��7د���' ا���")��' *! ا�طب ا���ري ��� *! ا��د"�ن ا��")�ق �"����ص <�
�ر ���و�' �ن  6��17. �2 ا�"�و�6 إ�. أن ا���رع %ظر ��و�ب ا��دة  16و  15� '����ن �?س ا��ر�وم أن �"م ا�"رو�P ����"و�ت ا��7د

 ا�د�@م ��. :رار ا1ذا�' وا�"�?زة، �وا�ط' ا�ط@رات وا��?ن، �ن طر�Dن ا�"! �"ردد إ����
ق ��7(ت أو إ�رات -و@�' *! ا
ر�'. Dظرات إ�
ط?ل و�ذا �ن طر�ق "�ظ�م ��� '7  ا���Dور، و*! ا�دور�ت ا�>
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أن وما تم تحليلله من النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع ويتضح من خالل ماسبق بيانه 

حماية المستهلك، طالما كان شرعيا  يكون أداة فاعلة فيعلى وجه الخصوص وبوجه عام اإلشهار 

ومشروعا، في ظل احترام الضوابط القانونية والتخلي عن اإلشهار الكاذب والمضلل، والذي يكون 

لذلك فإن الضرب بيد من حديد لمنع هذه الممارسات من طرف المشرع  1المستهلك عادة ضحيته.

مل على حظر هكذا أعمال و النص على الجزائري أمر المناص منه ، وال يتأتى ذلك إال من خالل الع

جملة العقوبات التي تسلط على كل من أراد المساس بالمستهلك ومصالحه المختلفة و لم يتقيد 

بالنصوص القانونية والضوابط التنظيمية التي أقرها المشرع الجزائري في مختلف التشريعات المتوالية 

ماية المستهلك من كل إشهار كاذب أو مضلل والتي ستسمح بتنظيم سوق اإلشهار هذا من جهة ، وح

  قد يؤثر عليه من جهة أخرى.

  لـــــغــــة اإلشــــــــــهار واللـــــــــــجوء إلى الــــــدبلـــــجة -3

ال شك أن لغة اإلشهار تلعب دورا كبيرا في فهم معناها من طرف المستهلك المتلقي وفي أداء الرسالة 

االشهارية لمغزاها المتوخى من طرف المعلن سواء جغرافيا أو حتى من حيث الفئة أو الفئات المخاطبة 

  بفحواها. 

المتعلق  2014المؤرخ في  04- 14من القانون رقم   22الفقرة  48حيث تنص في هذا الصدد المادة 

تفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في حصص ورسائل اإلشهار مهما بالنشاط السمعي البصري على 

                                                           
1�)ض ��.  ��6 28ا��دة �ص *! ا��دة  2012 ���ر 12 ا��ؤرخ *! 05-12أن /�ون ا�1+م ا��د�د ر/م  و���ر *! ھذا ا�7دد أ�-

�ن أ�' ��ر�' دور�' ��T+م ا�)ما��روط ا���� �ر %�ث أ�6 D�1� ا��1��' �1/3Tأن ">7ص أ� ر �ن  �ث(، ")�(' D"%ر و )��D�
ر�'.D�1ت ا  ا�1"ط+�


%داث وط��' و دو��'،و "�ون  2@���ر�' ا�دور�' ��T+م ا�)م،*! �?Dوم ھذا ا�(�ون ا�)-وي،�ل ��ر�' ""�ول >�را %ول و/�و�(7د 
 ��ص ا��دة )�ت �ن ا�%�Dور.ط@?� 'Dون ا�)-وي ر/م  �07و���1+م. أي ��)�. %". �و  2012ا��ؤرخ ��'  05-�12ن ا�(�ا��")�ق 

ر D�1ن ا��طر�(' :�ر  '%�ن أن �%"ل ���� �7د/ و�%"وي ��. �ل ا��)�و�ت ا�-رور�'، و�>-2 ��ل ا�-وا�ط ا�(�و��' إ� أ�6 
� أ� ر، و�)ل ذ�ك �?�ر أ '���' �دور�ت ا�1+م ھو ا�"(�د � �ث ا���%' ا��1���� ھو �%دد *! /�ون ا�1+م � + ���و��'، */ ��

�-رورة ا��%*ظ' � �ر�' �%-'.و���ر *! ھذا ا�7دد إ�. أ�6 Dت إ��. دور وأھداف ھذه ا�دور�ت ا�1+��'، و�دم "%��دھ إ�. دور�
ر�' دون �وا*("6 
ن ذ�ك �)/ب ���6 /�و�، وھذا ا�"�دا �(رار ا��%��' ا�)��  ا�7در Dي �>ص *! ���' إ�
�ن أ�- ��ر 7ورة ��

ر�' *! /-�  575980*! ا���ف ر/م Dن ��ر 7ورة *! ���' إ�R� !-��ن ا��ر�' ذات ا���ؤو��' ا��%دودة(ع.ا) -د(ز.خ) وا�( '
�7ورة ���ل ��س �%ق �ن ا�%(وق ا��+ز�' ��>�7' �ر D�1ر أن ا�"�T� '�"���و�ب  ���"و�ب ا��وا*(' ا�7ر�%' ا�"! � ""��د إ

دة ��� �7ت ���6 ا��دة �ن ا�(�ون ا��د�! �� 47ا��ط)ون -ده ��+ �� �ن ا�(�ون ا��د�!. ���'  124"�زم ��ر ا�-رر ا��"P ��6 و*(
�' ا�وط��' ���واد ا��7د���' ا���")��' *! ا�طب ا���ري(وھ! 159. ص 2010. 02ا��%��' ا�)�� .ا�)دد�م ا�وD� .إ�  ��وه أ�-��.

ر وا��Dر ��. إ�+D�1ا '��ط *! ا�?(رة ا�را�)' ( 173م ط�! �و وق. وذ�ك %�ب ا��دة ��ط' إدار�' ��"(�')، *! �را/-�� 04وD�� (
�را�ر  16ا��ؤرخ *!  05- 85ا��)دل وا��"�م ��(�ون ر/م  �2008و��و  20ا��ؤرخ *!  13-�08ن ا�(�ون ر/م *1985  '��%�وا��")�ق 

 . ج.ر .�دد  D"�/44ا�7%' و"ر : Sر�"�  .2008:�ت 3. ا�7درة 
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من صياغة هذه الفقرة تأكيد المشرع وحرصه على تعزيز وحماية  فهموي. كانت كيفية البث أو التوزيع

رصه على طائفة كبيرة من حقوق المستهلك المختلفة سيما حقه في اإلعالم وذلك من خالل ح

المستهلكين الجزائريين التي تعتمد اللغة األمازيغية وحرص المشرع لكي تؤدي الرسالة اإلشهارية 

  وظيفتها وتحقق هدفها المنشود.

وقد استعمل المشرع مصطلح " اللغتين الوطنيتين" قاصدا بذلك كل من اللغة العربية واللغة األمازيغية 

يفضل استعمال هاتين  اللغتين في كل حصص أو رسائل اإلشهار إذ 1ا.المنصوص عليهما دستوري

  .مهما كانت كيفية البث أو التوزيع

أي  ،أنه قد تكون الرسالة اإلشهارية باللغتين معا أو استعمال إحداها من هذه الفقرة أيضا، ويفهم

توغرافية والسمعية البصرية العربية فقط أو األمازيغية فقط. غير أنه استثنى بحكمه هذا األعمال السينما

في نصها األصلي واألعمال الموسيقية التي يكون نصها محررا كليا أو جزئيا بلغة أجنبية كما تؤكد 

ذلك نفس الفقرة. أي أن المشرع أجاز بث أو توزيع هذه األعمال المذكورة بلغة أخرى أجنبية غير 

لم ينص على إجبارية ،فكام دفتر الشروطاستعمال اللغتين الوطنيتين دون أن يشكل ذلك مخالفة ألح

األمر الذي يسمح إما بالقيام بهذه الدبلجة أو اإلمتناع عن القيام بها. مع  ،دبلجتها أو عنونتها السفلية

وجوب اإلشارة هنا إلى أن هذه األعمال المستثناة محددة على سبيل الحصر وبصفة قطعية ال على 

                                                           
 ��ص أن ا��E' ا�)ر��'  و���رإ�.1)�ھ! ا��E' ا�وط��' وا�ر���' *! ا��زا@ر �2 ا�"�و�6 إ�. أن "�ز�Eت ھ! �ذ�ك �E' وط��' ور���'، ط

�(' ��د�"ور  ا��"-�ن ا�")د�ل ا�د�"وري. �2016رس  06ا��ؤرخ *!  01-�16ن ا�(�ون ر/م  04ا��دة م ا���%
وھذا ��. >+ف ا

ن ��ص ��. أن  2008%�ب آ>ر ")د�ل ���' �ز��E' ھ! �E' وط��' *(ط.أ�ظر ا�)ر��' ھ! ا��E' ا��E' أ�ن �
ا�وط��' ا�ر���'، وا��E' ا

�ون 76.ج.ٍر.�دد1996د����ر �8ن ا�د�"ور ا��زا@ري ا��ؤرخ *!  ��رر 3و 3ا��دة )��ا��ؤرخ *!  19-08.ا��)دل وا��"�م 

 .63.ج.ر.�دد�2008و*��ر16

 �"�Dك ا��زا@ري ��E"6 أ�ر -روريو�ذ�ك *Jن �>ط�' ا��D �ر�' ا�"! �"م D�1ل ا@ *! �>"�ف ا�ر��� ،� 6� B��� ل�?Dم و ا�"�)ب 

ت ا��)�و�ت و ا��)ط�ت ��� وا�D�� B7*ت. *-+ �ن أھداف أ>رى ����رع، و ا�"! أا�"! "(دم �6 �واء *! ��ل ا���2 أو ا�>د�

 '7،ا�ذي �ص *! 2014*�را�ر  24ا��ؤرخ *!  14-04(�ون ا���ط ا���)! ا��7ري *! ا��زا@ر ر/م �7را%' *! �)ض ا�(وا��ن ا�>

��E"�ن ا�وط��"�ن. �55د"6 ر/م �  ��. -رورة ا�")��ر 

�ر�ن �?س ا�(�ون  54%�ب �ص ا��دة وDا�وط��' ود�� '*وھو  .�2 أ�س ذ�ك إ�. ا����' ا�را��' إ�. "ر/�' ا��E"�ن  ا�وط��"�ن و ا� (

Eل ا���ون ")��م ا�")�/ ����' ا���). ا�ذي "�"E! ا�دو�' "%(�(6 �ن >+ل �>"�ف ا��را�P ا���طرة وا�(وا��ن ا�7درة *! ھذا ا��Rن، 

.'��  ا�)ر
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  23بما ال يدع مجاال للشك أيضا الفقرة  هما عدا " وما تؤكد وهو ما يستنبط من لفظ " ،سبيل المثال

  ...."..." باستثناء هذه الحاالت :بعبارة من نفس المادة المذكورة سابقا 

في الرسالة اإلشهارية  1- رغم تفضيله لهما - هذا وقد أجاز المشرع عدم استعمال اللغتين الوطنيتين

ولكنه أوقف كل ذلك على شرط أال وهو وجوبية دبلجة أو عنونة  ،وفسح المجال إلستعمال لغة أجنبية

  .ذلك أسفل الشاشة

الرسالة إما إلى اللغة العربية أو األمازيغية أو إلى اللغتين  ةترجم ،ويقصد بالدبلجة أو العنونة السفلى

إلى  معا قصد فهم معناها وٕادراك محتواها.حيث عبر عنها بـ" باستثناء هذه الحاالت يكون اللجوء

  ." أو العنونة السفلية إجبارياالدبلجة 

وسواء قدمت عبر خدمات اإلتصال  ، 7إذاعية ... طبقا للمادة ،رسائل اإلشهارتلفزية هذا، وقد تكون 

 ،السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي كما هو منصوص عليها في الفصل األول من الباب الثاني

المنصوص عليها في مواد الفصل الثاني من  ،المرخصة أو عبر خدمات اإلتصال السمعي البصري

" ...  من ذات القانون 22فقرة  48وهو ما تؤكده العبارة المستعملة في صياغة المادة ،نفس الباب 

  .مهما كانت كيفية البث أو التوزيع ... "

حب وفي هذا الصدد، أولى المشرع أهمية قصوى على ضرورة التقيد الصارم والكامل من طرف صا

سلطة لفي مجال الرقابة المؤسسة على احترام االلتزامات المحددة له في دفتر الشروط، أين أوكل 

فعدم ، أكد من مدى استعمال اللغتين الوطنيتين والتعبير بهما في اإلشهارالتضبط السمعي البصري 

وما  55يجيز لسلطة الضبط تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا في المادة  ذه األحكامالتقيد به

والتعبير الحصص الدنيا المخصصة لإلنتاج السمعي البصري الوطني  احترامبعدها :" تتأكد من 

  ". باللغتين الوطنيتين

بتزويد كما يتعين في ذات اإلطار على كل ممارس لنشاط خدمات االتصال السمعي البصري أن يقوم 

عند و سلطة ضبط  السمعي البصري في سبيل ممارسة صالحياتها الرقابية الجهات المختصة سيما 

كما لها الحق في جمع المعلومات الضرورية من اإلدارات  ،الضرورة أية معلومة مفيدة ألداء مهامها
                                                           

م ��ط'  و�ر�12D� أ��د 7را%' -�ن ، وھو �Dا�وط��' ود�� '*�ب ھذا ا�"?-�ل إ�. ا����' ا�را��' إ�. "ر/�' ا��E"�ن ا�وط��"�ن وا� (�

  .�54ن ا��دة ر/م  5-�ط ا���)! ا��7ري ا�"�دا ��?(رة 
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لتنظيم والهيئات و المؤسسات دون الخضوع ألية حدود غير تلك المنصوص عليها في التشريع وا

 - سيما تلك المتعلقة منها باإلشهار التجاري- وذلك من أجل إعداد آرائها و قراراتها  ،ساريي المفعول

  .04- 14من نفس القانون رقم  55طبقا للمادة 

هذا، وبعدما بينا الضوابط القانونية المتعلقة عموما بالرسالة اإلشهارية التي يشترطها المشرع (في ظل 

وتمييز اإلشهار عن غيره من المصطلحات، نطرح التساؤل التالي: متى نكون  غياب قانون لإلشهار)

  أمام إشهار كاذب ومتى نكون أمام إشهار مضلل؟.
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  اني:ـــــثــلب الـــــالمط

  لــلـــضــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــاذب والـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــار الــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاإلش

يعتبر اإلشهار عموما أهم الوسائل بل وأنجعها، التي أصبح يعتمد عليها من طرف الفاعلين في 

، من أجل الوصول بسرعة إلى المستهلك والتأثير على بصفة خاصة المجال اإلقتصادي

  1قراراته،معتمدين في ذلك مناهج واستراتيجيات مختلفة.

لذلك فقد حظر المشرع اإلشهار الكاذب والمضلل، بل وبين بعض صور هذا األخير حرصا منه على 

أن توافر هذه الصور معناه مساس بالمستهلك وبمصالحه التي يسعى القانون لحمايتها، واستنادا لما 

 ضحيته الذي يكون عادة المستهلك-سبق بيانه، فإنه يتعين دراسة كل من اإلشهار الكاذب والمضلل 

  ا.موتبيان أهم المميزات بينه -وهدفه

  رع األول:ــفــال

  la publicité mensongère اذبــــــــــــــــــــكـــار الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاإلش 

يستعمل عبارة اإلشهار"الخادع"،الذي يعتبر ذا مفهوم   من 2نشير بداية إلى أن هناك من المشرعين

واسع بالمقارنة مع مصطلحي اإلشهار الكاذب و المضلل،ألّن الخداع يتم بهما،أي بمعنى الكذب و 

  3التضليل هو وسيلتي اإلشهار الخادع.

من التفصيل إلى مختلف  ول من خالل هذا العنصر التطرق بشيئومهما يكن األمر ، فإننا سنحا

التعاريف التي توضح المقصود من اإلشهار الكاذب، وذلك سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية 

  اإلصطالحية ، ثم نوضح ماورد من تعاريف في اإلطار التشريعي.  

                                                           
1 6��-"" ��ر ا�ذي /د ��ون و���' �"-��ل ا���Dور و:�6 D�1ض ��"(د ا(��ون �%ل �ذ�ك أ7�B ا�" �ت E��ر�' �ن �D�1ل ا@ا�ر�

 . Armand Mattelart.la publicité.éd la découvèrte.paris.france.1994.p106-107 ('.أ�ظر:

2.+ � !������رع ا���  
د� ا�1+ن ا�ذي  17*���رع ا��7ري � + �رف ا�1+ن *! �ص ا��دة 3< �ن ا�+@%' ا�"�?�ذ�' �(�ون %��' ا���"�Dك: "�)د إ�+�

ن � ."� '��7' أو أ� ر ��. ��7ر �ن ا�)�7ر ا�"< '?7� أو أي أ�ر آ>ر ��7ب �ذ� أو اد�ء ���ول ��"� و �"-�ن �ر- أو �"�

�ت و���' ھذا ا�1+ن .......".ا��دة  �ن �6�R أن� ع :�ر %(�(! أو �-�ل،و أ���رة إ�. >�ق إ�ط��رة أو :�ر �� �17ؤدي �طر�(' �

ر�S  �886ن ا�(رار ر/م "� '�  .2006-11-30ا�7در �ن وزارة ا��7
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  اذب ــــــــهار الكــــــــــــهوم اإلشــــــــــفـــأوال:م

  1عليه في الواقع.:اإلخبار عن الشيء بخالف ما هو يقصد بالكذب لغويا

:هو ادعاء أو زعم مخالف لحقيقة الهدف منه تضليل المتلقي عن طريق فيقصد به أّما اصطالحا

تزييف الحقيقة أو إصدار تأكيدات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة أو ناقصة أو ال يمكن الوفاء 

 2بها عمال.

ن بيانات غير حقيقية بشكل يعرض كما يقصد باإلعالن التجاري الكاذب، ذلك اإلعالن الذي يتضم

  3المخاطبين به إلى الخداع.

،فنالحظ عدم إيراد تعريف صريح و مباشر لإلشهار الكاذب من لتعريف التشريعيبالنسبة لأّما 

  المشرعين، و اإلكتفاء بالنص على اإلشهار المضلل و اعتبار الكذب إحدى صوره.

المتعلق بتحديد تدابير حماية  31- 08المغربي رقم ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال،القانون 

  :21المستهلك الذي نص في مادته 

".....يمنع كل إشهار يتضمن،بأي شكل من االشكال،إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا.كما يمنع كل 

إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه،إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من 

  .تالية......"العناصر ال

و بالتالي فإّن هذا التعريف يندرج بصورة مباشرة في خانة اإلشهار التضليلي،منه على اإلشهار  

  الكاذب.

                                                           
ن . .29ا�ط�)'  ا�1+م. دار ا���رق.و ا��E' *! ا����د1��  .678 ص.�1989
�'. ا�(�و��' ا�و�D' �ن وا�>د�ت ا���"�ت �ن ا�1+ن. أ%�د �%�د ا�?-�ل ��د2"�  .133 ص. 1991 .�7ر . ا��د�دة ا��+ء �
�ق.ص�Dدي �%�د ا��E7ر3ر- �"و�! وھدان.ا�>داع ا�1+�! وأ ره *! �)�ر ا�"د��س(درا�' �(ر�').دار  .وأ�ظر أ�-:179. �ر�2 �

'(�  وأ�ظر أ�-:  .21-20.ص2008ا
و�.. ا�?�ر وا�(�ون.ا�ط

yamina belimane.Le droit et la publicité commerciale.thèse pour l’obtention du diplôme de 

doctorat(option droit des affaires).faculte de droit et des sciences politiques.universite mentouri-

constantine.2011.p p238-241. 
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وعن المشرع الجزائري، فقد إستعمل مصطلح اإلشهار التضليلي بدل الخادع،كما تؤكده نص المادة 

 2004المؤرخ سنة  02-04رقم من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  28

المعدل والمتمم، فاإلشهار الكاذب يتضمن عناصر كاذبة حتما،أما اإلشهار المضلل فقد ال يتضمن 

  كذبا و لكّنه يؤدي إلى تضليل المستهلك.

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، نالحظ  2009المؤرخ في  03- 09غير أّنه و في القانون رقم 

  طلح الخداع بدل التضليل.إستعمال المشرع مص

  منه: 69حيث تنص المادة 

  قد ارتكبت سواء بواسطة :..... محاولة الخداعأو  الخداع"ترفع العقوبات .....إذا كان 

  أو بطاقات أو أّية تعليمات أخرى ".  إعالناتكتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو  - 

المتعلق بحماية  03 - 09من القانون رقم  69لمادة انص فقد نص المشرع في هذه الفقرة األخيرة من 

صراحة على اإلعالن الخادع،حيث صّنفه ضمن إحدى الصور التي تشكل المستهلك وقمع الغش 

جريمة يعاقب عليها القانون ،و قد جعل هذه الصورة (الخداع بواسطة اإلعالن أو اإلعالن الخادع) 

  من الظروف المشددة للعقوبة.

المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة  2013المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم أما في أحكام 

بإعالم المستهلك، فقد نص المشرع ألول مرة صراحة على منع "اإلشهار الكاذب"، حيث تنص المادة 

  منه على: 56

  من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك." إشهار كاذب " تمنع كل معلومة أو

بيانه،تبني المشّرع للمفهوم الواسع للكذب و التضليل من خالل إستعماله لمصطلح  يفهم مما سبق

"الخداع" و تجريم أهم صوره "اإلعالن" بل جعلها من الظروف المشددة للعقوبة، ويكون بذلك قد حذا 

  حذو أغلب باقي المشرعين.
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 اذبــــــــــكــــــــــــار الــــــــــــهــــــــــــــــــر اإلشــــــــــاصـــــــــا:عنــثاني

  يشتمل اإلشهار الكاذب على عنصرين رئيسيين:المادي والمعنوي.

  :ماديـــــــــــركن الــــــــال-1

ويقصد به بّث رسائل إشهارية عبر أية وسيلة تتضمن معلومات غير صحيحة عن السلعة أو الخدمة 

  1المعلن عنها لجمهور المستهلكين.

ثمة فقد يشمل الكذب بيانا واحدا أو عدة بيانات متعلقة بالمنتوج أو الخدمة، كأن يتعلق الكذب  ومن

،يتعلق بكمية المنتوجات 03- 09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  68حسب نص المادة 

ك كغ،أو أن يكون الكذب بتسليم المنتوجات غير تل 2كغ وهي في الحقيقة  3المسلمة بأنها مثال 

المعينة مسبقا، أو قابلية استعمال المنتوج، تاريخ أو مدد صالحية المنتوج،أو النتائج المنتظرة من 

كما أنه قد يدعي المعلن في  المنتوج، أوطرق اإلستعمال أو اإلحتياطات الالزمة إلستعمال المنتوج.

 لمنظمة له،أو يدعي أنه يمارس بيعا بالتخفيض دون احترام األطر القانونية االرسالة اإلشهارية أن

غير أنه في حقيقة األمر ال  ،منتوجه يتميز بنوعية ما أو أن الخدمة التي يقدمها تصنف في خانة ما

  يحوز ذلك التصنيف وال يتميز منتوجه بتلك النوعية، فهنا أيضا نكون أمام إشهار كاذب يتعين مراقبته.

  فقد يشمل الكذب إحدى هذه البيانات أو أكثر.وبذلك 

المحدد للشروط  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  36ؤكد المشرع في هذا اإلطار، وحسب المادة وي

  أنه : على والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك

"يجب أن اليوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير 

  تغليط المستهلك.انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى 

  المستعملة ..... : 2يجب أن ال تكون اإلدعاءات 

  أو غامضة أو مضللة، 3غير صحيحة- 

                                                           
�ق. �ر�2 %��' ا���"�Dك. . ا�راھ�م �و�. ا���)م ��د1  . 187 ص �
ر. 2013ا��ؤرخ *! 378- �13ن ھذا ا��ر�وم ا�"�?�ذي ر/م  03و/د �ر*ت ا��دة 2D6 إ��R�  ا1د�ء 
3.'�ذ� .�(��  :�ر 7%�%' أي 
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  . تثير شكوكا فيما يتعلق باألمن ......"- 

للمرسوم التنفيذي رقم  36مع التنويه إلى أّن المشّرع قد استثنى بموجب الفقرة األخيرة من نص الماّدة 

  المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموّجهة لتغذية خاّصة. من هذا الحظر، استثنى  378- 13

  حيث تنص:

  "........ باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة". 

المحدد للشروط والكيفيات  378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  60وفي هذا الصدد أيضا تنص المادة 

من شأنه إدخال لبس في ذهن  كل أسلوب لإلشهاربإعالم المستهلك، أنه يمنع استعمال المتعلقة 

المستهلك، السيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية األساسية ومقدار العناصر األساسية وطريقة التناول 

  وتاريخ اإلنتاج وتاريخ الحد األقصى لإلستهالك والكمية والمنشأ أو مصدر المنتوج.

  :نويـــعــــــــــركن المــــــــال-2

ويقصد به مدى توافر سوء نية المعلن من عدمها في الرسالة اإلشهارية،أي توافر القصد في ارتكاب 

  الجريمة.

وقد اختلف الفقهاء في دراستهم لهذا الركن من حيث مدى األخذ به من عدمه.غير أّن الراجح من 

كاذب أن يكون المعلن سيئ النية بأن يقصد الكذب و خداع مجملها،أّنه ال يشترط لتجريم اإلشهار ال

الجمهور، بل يكفي لتجريم المعلن و معاقبته أن يورد كذبا في الرسالة اإلشهارية.وهذا قصد ضمان 

  حماية أوسع للمستهلك ، إذ تقوم مسؤولية المعلن دونما البحث لتوافر العنصر المعنوي أم ال.

وكيل عقاري كان قد أعلن إشهارا "مغلوطا" بالنسبة لمساحة العقار بإدانة في هذا اإلطار حيث حكم 

  1المعلن عنه معتمدا على الثقة التي أّكدها المالك للمعلن.

وقياسا على ذلك يدان أيضا الوكيل العقاري أو مالكه بصفة عامة، إذا كان الموقع المعلن عنه مغايرا 

  لحقيقية (عقارا شائعا،أو مفرزا).لذلك الحقيقي، أو عدم بيان طبيعة وثائق ملكيته ا

                                                           
1!/��ق.ص .) درا�' �(ر�' ��ن ا��ر�)' و ا�(�ون( ا�%��' ا�)(د�' ����"�Dك .��ر �%�د ��د ا�  .�163ر�2 �
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  ارـــــــهـــــــــــمد في اإلشـــــمعتـــــذب الــــــــــدير الكــــــــــــثالثا: تق

ال يكاد يخلو أي إشهار من الكذب،وهذا طبعا يرجع إلى طبيعته التي تهدف إلى تحريك عواطف 

  .المستهلكين وجلبهم ودفعهم لإلقبال على منتوج أو خدمة ما

فالثابت أّن الكذب يكون محال لكل رسالة إشهارية ذلك أنها تتضمن محاسن و فضائل المنتوج أو 

الخدمة فقط،غير أن هذا الكذب يجب أن يكون في الحدود المألوفة و المعقولة و المتسامح بها(و 

،يصنف المتعارف عليها)عند بّث كل إشهار، فال إشهار صادقا باإلطالق،إال أن تجاوز هذه الحدود

  هذا العمل في خانة الجريمة المرتكبة.

فمن غير المعقول أن نجد معلنا يضمن إشهاراته سلبيات إلى جانب إيجابيات المنتج أو الخدمة المعلن 

  .1عنها

معتمد على المعيار الموضوعي لتقدير  أما معيار الكذب، فقد اختلف الفقه القانوني في تحديده،بين

الكذب وبين معتمد على المعيار الشخصي لتحديده،غير أن الراجح هو اعتماد المعيار الموضوعي 

  الذي ينظر فيه إلى شخص المستهلك المتوسط  الموجه إليه اإلشهار.

؟ أم أّن األمر لكن التساؤل الذي يثور هل يشترط وقوع المستهلك في غلط للحكم بكذب اإلشهار أم ال

  أي  مدى قيام جريمة اإلشهار الكاذب أو المضلل. يمتد إلى مجرد إحتمال وقوعه في الغلط؟

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون رقم  28بالرجوع إلى نص المادة 

  تنص: المعدل والمتمم نجدها التجارية

إلى التضليل  يمكن أن تؤديإشهار تضليلي .... بيانات  "....يعتبر إشهارا غير مشروع و ممنوع كل

."........  

و بالضبط الفقرة  11في مادته  03-09وكذلك الحال بالنسبة لقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

  :تنص على منها 02

  ........".و النتائج المرجوة منه"........يستجيب المنتوج.........من حيث مصدره 
                                                           

1
 P.Divier.le mensonge en publicité.L G D J .paris.1972.p20. 
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المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم  378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  56بل حتى المادة 

  : تنصالمستهلك 

  .في ذهن المستهلك" من شأنهما إحداث لبس"تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب 

من ذلك أن اإلشهار يكون كاذبا ال محالة حتى وٕان لم يحدث اللبس في ذهن المستهلك في  ويفهم 

  الوقت الراهن، بل ويكون كذلك (كاذبا) إذا كان سيحدث هذا اللبس مستقبال.

  :أنه 378- 13من نفس المرسوم التنفيذي رقم  60وتنص المادة 

من شأنه إدخال لبس في ذهن .........وكل أسلوب لإلشهار.." يمنع استعمال كل بيان...

  ،........" .المستهلك

  فتنص على: 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  36أما المادة 

يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير  " يجب أن ال

  انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك." 

فقد يجتمع الكذب والتغليط في آن واحد، وقد يقع الكذب ولكن أثر التغليط يكون الحقا عنه في أي 

  زمن.

وبذلك، فال يمكن الحكم على الرسالة اإلشهارية إذن في وقت معين، بل البد من استشراف المخاطر 

  واألضرار التي قد تلحق بالمستهلك في كل وقت.

أن تلحق ضررا بمتلقيها من  - رغم نسبية الحقيقة فيها–اإلشهارية  ومهما يكن، فإنه ال يمكن للرسالة

  .الجمهور،سواء كان مستهلكا أو محترفا منافسا

الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  27وفي هذا الصدد تنص المادة 

اإلشهار قصد كسب زبائن ، أنه يعد ممارسة تجارية غير نزيهة استخدام المعدل والمتمم  التجارية

العون المنافس أي إلحاق الضرر بالعون المنافس عن طريق اإلشهار وذلك بزرع شكوك و أوهام في 

  ذهن المستهلك.
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من نفس القانون، أنه يكون إشهارا غير شرعي إذا كان يتضمن عناصر يمكن أن  28وتضيف المادة 

  دماته أو نشاطه.تؤدي إلى اإللتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خ

بخداعه في الوزن أو  هذا،وقد يلحق اإلشهار في أحيان كثيرة الضرر بالمستهلك متلقي اإلشهار،

  الحجم أو الهدف المتوخى من اإلستعمال أو تاريخ أو مدد الصالحية ........وغيرها من الصور.

صة التطبيق الصارم وننوه في األخير إلى ضرورة األخذ بعين اإلعتبار من طرف كل الجهات المخت

لقواعد المنافسة النزيهة والشريفة بين المتعاملين، ألن عدم ضمان اإلحترام األمثل لهذه القواعد يفرز 

انعكاسات سلبية ومباشرة على اإلشهار التجاري، بل إنه يعقد ويصعب من الكشف عن مدى وجود 

  إشهار كاذب من عدمه.

إذا كان صادر عن مؤسسة  - تمتعه بالمواصفات القانونيةرغم  - إذ يمكن القول أن اإلشهار التجاري 

ألن هذا ، سيحكم عليه بالنتيجة أنه إشهار كاذبما مرتكبة لممارسة منافية للمنافسة في السوق، 

 ،المنشأ  ، الكمية،األخير في تعريفه أنه كل إشهار يتضمن معلومات كاذبة من حيث المصدر

باستثناء الحديث عن المنتوجات –قانون العرض والطلب السعر يحكمهأن وباعتبار  ،... ..السعر

غير أنه نتيجة التواطؤ بين المتعاملين وقيامهم باتفاق محظور مثال في تحديد سعر ، - المقننة السعر

سيكون السعر المعلن عنه في الرسالة اإلشهارية سعرا كاذبا ال  ،منتوج أو خدمة معينة في سوق ما

.ألن المنافسة كما يقول "مونتيسكيو" هي التي تضع سعرا عادال لبيتوافق مع قانون العرض والط

  للسلع والخدمات. 

عرقلة دخول هو  ف إلى ذلك مثال أن من صور اإلتفاق المحظور أو التعسف في وضعية الهيمنةض

وبالتالي فإن المعلن سيكون في أريحية  كما هو محدد في أحكام قانون المنافسة ، متنافس إلى السوق

تطبيق سياسته التسويقية كما في رسم و و ، نب المعلومات التي سيبثها في رسالته اإلشهارية من جا

آخر في نفس السوق سيؤثر ال محالة على فحوى  (أو مجموع متنافسين) غير أن دخول متنافس ،يشاء

 عنها سيما من حيث األسعار المعلن ،الرسالة اإلشهارية ويجبر المتعامل األول على إعادة النظر فيها

المنتوج  ىوهو ما سيعود بالفائدة على المستهلك بالحصول عل وجودة و نوعية الخدمات التي يقدمها،

كل ممارسة تخل بقواعد فالقضاء على ،وبذلك ) وأكثر جودة أو أقل وقتو/أو الخدمة بأقل ثمن ( 
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اربة اإلشهار الكاذب أو يؤدي بالنتيجة إلى محاللعبة التنافسية وتخالف األحكام التنظيمية المؤطرة لها،

  بما يتماشى ورغبات المستهلك. المضللبل ويحسن ويعدل في مضمون الرسالة اإلشهارية

  اني: ــــرع الثـــــفــال

  publicité trompeuseلل ـــــــــــــــضـــــــــــــــــــمـــــار الـــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلش

في اإلشهار بموجب نصوص صريحة، غير أن اإلشهار قد يكون فضال على  حظر المشرع كل كذب

أنه كاذب، قد يكون مضلال، أو أنه يتميز بهذه الصفة األخيرة فقط ، وهنا أيضا فقد تدخل المشرع 

نشير بموجب نصوص صريحة منع بموجبها هذا اإلشهار واعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، لذا س

هوم اإلشهار المضلل أوال، ثم عناصره ثانيا، ونبين في األخير كيفية تقدير في هذا الفرع إلى مف

  التضليل ثالثا.

  للــــــــضـــــــــــــار المــــهــــــــــــــــــوم اإلشـــــفهــــــــــــــــــــأوال:م

خداعه،وذلك يقصد باإلشهار المضلل، اإلشهار الذي من شأنه خداع المستهلك أو يمكن أن يؤدي إلى 

  1من خالل إدعاءات أو تأكيدات ليست كاذبة في حّد ذاتها و إنما قد تؤدي إلى الخداع.

  التعريف التشريعي:عن أّما 

المحدد للقواعد المطبقة على  2004المؤرخ في  02-04من القانون رقم  28نصت المادة  فقد

 الممارسات التجارية المعدل والمتمم على اإلشهار المضلل:

اإلخالل باألحكام التشريعية و التنظيمية األخرى المطبقة في هذا الميدان،يعتبر إشهارا غير "دون 

  شرعي و ممنوعا،كل إشهار تضليلي،ال سيما إذا كان:

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو -1

  بكميته أو وفرته أو مميزاته،
                                                           

�ق.ص 1�175�د ا�?-�ل �%�د أ%�د. �ر�2 �: .و أ�ظر أ�-

 yamina belimane.Le droit et la publicité commerciale.thèse pour l’obtention du diplôme de 

doctorat(option droit des affaires).faculte de droit et des sciences politiques.universite mentouri-

constantine.2011.p p241-245.  
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  ناصر يمكن أن تؤدي إلى اإللتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه،يتضمن ع-2

يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون اإلقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف -3

  من تلك السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة اإلشهار."

على فحوى المادة،هو اعتبار المشّرع إشهارا تضليليا التصريحات أو البيانات أو التشكيالت  والمالحظ

فمن باب أولى هو تجريم المشرع لإلشهار  وٕاذا كان األمر كذلك، ،يمكن أن تؤدي إلى التضليلالتي 

  المضلل بطبيعته كما يسميه الفقه.

 2009المؤرخ في  03-09جزائري رقم من القانون ال 68نص المادة  مضمون ويظهر ذلك من خالل

 69وفي المادة ، "...كّل من يخدع ..."  :في استعمال عبارةالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 

  . بعبارة "......إذا كان الخداع......"

المعدل والمتمم المحدد للقواعد  2004المؤرخ سنة  02- 04من القانون رقم  28بل حتى نص المادة 

  ى الممارسات التجارية، نصت على اإلشهار المضلل بطبيعته بالقول:المطبقة عل

.......".أي كل إشهار يؤدي بطبيعته  كل إشهار تضليلي"....يعتبر إشهارا غير شرعي و ممنوعا،

  إلى تضليل المتلقي.

ثّم نصت على اإلشهار الذي يمكن أن يؤدي إلى التضليل،وذلك في مضمون الصورة األولى لإلشهار  

  ضلل بالقول:الم

  بتعريف منتوج......" . يمكن أن تؤدي إلى التضليل"....ال سيما إذا كان :......أو تشكيالت 

ويظهر من خالل الصياغة القانونية أّن المشّرع حسم في عدم شرعية اإلشهار المضلل بطبيعته،غير 

ليل بصفة غير مباشرة أنه أراد التأكيد على عدم شرعية كذلك اإلشهار الذي يمكن أن يؤدي إلى التض

  لمتلقي الرسالة اإلشهارية.

  :378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  36وتنص في هذا الصدد أيضا المادة 

" يجب أال يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة....أو مضللة....أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا 

  بخصوص نوعه..." .
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  في فقرتها الثانية على : 378- 13التنفيذي رقم من المرسوم  36كما تؤكد المادة 

  " يجب أن ال تكون اإلدعاءات ......أو مضللة......". 

وكما أشرنا آنفا فقد عرف المشرع اإلدعاء بأنه إشهار، أي بمعنى أنه حظر بموجب هذه المادة أن 

  يكون اإلشهار مضلال.

  للــــــــضـــــــــــــــار المـــــــــهــــــــــــــــــــــر اإلشــــــــــــــاصـــــــــــــــا:عنـــثاني

تتطابق عناصر اإلشهار المضلل مع عناصر اإلشهار الكاذب، فيشترط فيه أيضا توافر عنصرين 

  إحداهما مادي،واآلخر معنوي.

  ادي:ـــــمـــــــن الــــركــــال-1

 1من شأنه أن يخلق لبس بهدف خداع المستهلك.يتمثل العنصر المادي لإلشهار المضلل، في كّل ما 

سواء كان ذلك بطرق إيجابية من خالل تصريحات أو بيانات أو رموز......،أو بطرق سلبية من 

  خالل اإلمتناع عن ذكر ما يجب ذكره.

من قانون حماية  68فقد يشمل العنصر المادي للتضليل بيانا أو أكثر من تلك الواردة في نص المادة 

(كمية المنتوجات المسلمة، تاريخ أو مدد صالحية المنتوج،طرق  03- 09المستهلك وقمع الغش رقم 

  اإلستعمال أو اإلحتياطات الالزمة إلستعمال المنتوج.........).

  وي:ــعنــــــن المــــركــــــال-2

  2عه في لبس.ويعني ذلك مدى توافر القصد و اتجاه نية المعلن في إحداث تضليل للمستهلك و إيقا

قانونا و متفق عليه أن لكل جريمة ثالثة أركان، الركن الشرعي والركن المادي  روكما هو مقر 

للجريمة، فضال عن الركن المعنوي ، وهي في حقيقة األمر أركان متى اجتمعت اقتضى معها تسليط 

  العقوبة المحددة قانونا.
                                                           

�ق. م.ا�راھ���د ا���)م �و�. 1  .182  ص �ر�2 �
� �رة �1(ع ا��")/د *! :�ط �د*)6 إ�. ا�")/د أ�ظر:2 '��  *(د "�")�ل طرق ا%"�

Serge Guinchard. La publicité mensongère en droit francais et en droit fédéral suisse.L G D 

J.Paris.france.1971.pp18-19. 
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الثالث السابق اإلشارة إليها هي متوفرة ويكفي وبالنسبة لجريمة اإلشهار المضلل، فهذه العناصر 

  لقيامها إتيان المعني هذه األفعال.

  يلـــــــــلــــــــــــــضـــــــتـــــر الــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــثا: تـــــــالـــــــث

الرسالة اإلشهارية تتضمن عادة شيئا من يقر المختصون في القانون والمهتمون بالمجال اإلشهاري، أن 

يعاقب  التضليل، ولكن يجب أن يكون تضليال عاديا ومألوفا، ال أن يرقى إلى إشهار مضلل للمستهلك

 .عليه القانون

  ألوف:ــــــــــــــــليل المـــــــــــالتض-1

الكذب كما رأينا سابقا،غير ويقصد بذلك أّن الرسالة اإلشهارية بطبيعتها تتضمن حّدا من التضليل أو 

  أن التضليل يكون ممنوعا وغير شرعي إذا بلغ من الجسامة ما بلغ.

أو الموضوعي   subjectifلذا يميز الفقه في هذا الصدد،بين اإلعتماد على معيارين إما الشخصي

objectif إلى  ،أّما األول فينظر فيه إلى الشخص متلقي الرسالة من حيث درجة يقظته وذكاءه وليس

معيار الثاني فينظر فيه إلى ذلك وبالنسبة للالتضليل في حد ذاته وهو أمر يصعب التحقق منه، 

  الشخص المتوسط العادي لتحديد التضليل وهو الرأي الذي يرجحه بعض الفقهاء.

لذلك فإن إثبات جسامة التضليل(إذا خرج عن المألوف)، يؤدي بالنتيجة إلى تجريمه ويستدعي توقيع 

  المحدد قانونا. الجزاء

  رك:ــلل عن طريق التـــــهار المضـــــاإلش-2

  إغفال ذكر بيانات جاّدة ومهّمة في الرسالة اإلشهارية. يتحقق ذلك متى تمو 

و  1991أبريل 20المؤرخ في  91/101وقد نص المشّرع على ذلك صراحة في المرسوم التنفيذي رقم 

والصالحيات و األعمال المرتبطة بالخدمة العمومية المتضمن منح إمتياز عن األمالك الوطنية 

  :41و بالضبط في مادته  1للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون

                                                           
ر�S:19ج.ر. �دد 1"�  .1991أ�ر�ل  24. ا�7درة 
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"........وال يجب أن تضلل البالغات اإلشهارية المستهلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق 

  أو بحكم طابعها الغامض". أو الحذفالمبالغة 

إذا تم اإلعالم بطريق اإلعالن  378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  04في المادة  كما اشترط المشرع

فيجب أن يتضمن الخصائص األساسية، وهي كل المعلومات الضرورية إلرضاء المستهلك بصفة 

واضحة التي تحمل على األقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج لالستهالك للمرة 

توج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات، األولى وطبيعة المن

من نفس المرسوم التنفيذي. فقد يكون اإلشهار مضلال بترك إحدى أو بعض هذه  03حسب المادة 

  1.المطلوبة البيانات

في اإلعالن  ويتجلى لنا من خالل ماسبق بيانه، أن الكذب و التضليل يختلفان عن المبالغة و اإلثارة

  2التجاري.

ويرجع لقاضي الموضوع بما يملكه من سلطة تقديرية، الفصل في اعتبار ما قام به المعلن يعد كذبا أو 

تضليل أم أنه مجرد إثارة و مبالغة في اإلعالن التجاري،باإلستناد طبعا إلى ظروف و وقائع بث 

  الرسالة اإلشهارية المعنية.

  بصفة عاّمة يمر بستة مراحل إلقناع المستهلك: اراإلشهيمكن القول أن نظام  لذا

  مرحلة تحديد أهداف اإلعالن.-1

  مرحلة تقدم الرسالة اإلعالنية.-2

  مرحلة إعداد الرسالة الحقيقية.-3

  مرحلة إرسال الرسالة اإلعالنية.-4

                                                           
�evianو�ن أ� �' ذ�ك ا�%�م ا�(-@! ا�7در إ ر /�م �ر�' إ�?�ن" 1ج ��روب *"�J�، وھو  Devian sirop' �%�ل ا�م " ����ه ا��)د��' 

ع �Rن ��ه ��)ط! ����"�Dك إ�ط�evian  '��+(ص ا�7%�' وا�@ا��)د��' "د>ل *! ��و�ت ھذا ا���روب أو أن �Dذا ا���روب �?س ا�>7

�' ا���"�Dك �ن ا�Eش ����ه ا��)د��' �2 أن ا���ه ا��)د��' �م "�ن أ%د ��7ر ھذا ا���روب �ط�(. أ�ظر:��د a %��ن ��! �%�ود.%�

  . 82.ص2002ا�"�ري وا��7�!.دار ا��D-' ا�)ر��'.ا�ط�)' ا� ��'.�7ر.
�ق. ص2  .D�180دي �%�د ا��E7ر. �ر�2 �
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  مرحلة إدراك المستهلك للرسالة اإلعالنية.-5

  مرحلة التفاعل أو استجابة المستهلك.-6

  هذا األساس، تتجلى الوظائف التسويقية لإلعالن فيمايلي:وعلى 

  :هو الذي يهدف إلى إقناع المستهلك بجودة المنتج المعلن عنه.اإلعالن اإلقناعي- 

  :يستخدم لتعزيز جودة وفائدة و مميزات المنتج.اإلعالن التعزيزي- 

  :يهدف إلى تذكير المستهلك بالمنتج باستمرار.اإلعالن التذكيري- 

  1: يهدف إلى زيادة حجم المبيعات،بواسطة استعمال كلمات تحفيزية مناسبة.اإلعالن التعجيلي- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
�' و %��' ا���"�Dك.دار ا�را�' ����ر و ا�"وز�2. ا�ط�)' ا
و�..ا
ردن.1  . 232 -231. ص ص 2015أ��' >�ري.ا�ر/
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  اني: ـــبحث الثــمـــال  

  فيةــــــــعســـــــــــروط التـــــشــــــــــــــحة الـــكافــــــلك بمـــــــستهـــــــــــة المـــايــــــمـــــــــــــــــح

عادة ما يلجأ المنتج أو البائع حماية لمصالحه وتعزيزا لوضعه القانوني ، إلى فرض شروط توصف 

بأنها تعسفية في حق ذلك المستهلك المتعاقد معه،فضال عن شروط أخرى تكون ضمن العقد المبرم. 

ية لذلك فإن المشرع الجزائري تصدى إلى هذا الوضع بفرض قواعد قانونية من شأنها توفير الحما

  الالزمة للمستهلك، وتجنبا لوضعية قانونية غير متوازنة األطراف.

فقد قام المشرع بإصدار مجموعة من القوانين التي يمكن من خاللها توفير حماية وفي هذا اإلطار، 

  للمستهلك في عالقته مع المتدخل.

المطبقة على المتعلق بالقواعد  02-04من القانون رقم  29ونذكر في هذا الصدد، نص المادة 

المحدد  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06الممارسات التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 

 العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان اإلقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

ي تسهر أساسا على ،الت 2، والذي تضمن النص على إنشاء لجنة البنود التعسفية1المعدل والمتمم

  3حماية المستهلك من هذه الشروط غير المتكافئة، المخالفة  لمبدأ حرية التعاقد.

  طلب األول:ـــــالم

  فيةــــــــــعســـــــــتـــــــــــروط الــــــــــــــــــــشــــوم الـــــــــــــــهــــــــفــــــم

التعسفية،و المعايير المعتمدة لتحديدها في الفرع  سنبين من خالل هذا المطلب المقصود بالشروط

 02-04من القانون رقم  29األول، إلى جانب الصور التي حددها المشرع من خالل أحكام المادة 

                                                           
ر56ج.ر. �دد1"��ر  S�11:. ا�7درة �"���ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �2006��را�ر  03ا��ؤرخ *!  44-08.ا��)دل وا��"�م *

ر�S: 07.ج.ر.�دد2008"��را�ر  10.ا�7درة *2008.  
 ا��%ددة /�و� *! ھذا ا���%ث.2D�Dو�   وا�"! �وف �"طرق إ�. دورھ
ن. أ�ظر%و��ظر�' %ر�' ا�")/د:��د ا���)م �و�. إ�راھ�م.%�ن ا���' *!3�� 129.ص2006ا�)(ود(درا�' �(ر�').���ورات ز�ن ا�%(و/�'.�

:�)دھ.وأ�ظر أ�-  و�

Dalila zennaki. La protection de la partie faible lors de la formation du contrat en droit algerien de la 

consommation. Revue franco-maghrébine de droit. Numéro 20. 2013.p p309-310. 
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، مستعينين في ذلك باإلشارة إلى بعض التشريعات األجنبية في المعدل والمتمم 2004المؤرخ في 

  معالجتها لهذه الشروط.

  األول: رعـــفـــــال

  حديدهاـــــــايير تـــــــــعسفية ومعــــــــــروط التــــــــــف الشـــــــريــــــــــتع

ال شك أنه ومنذ األزل تتوقف مختلف العقود التي يبرمها الشخص في كل تعامالته وعالقاته مع الغير 

ه اإلرادة قد التكون كذلك، على تلك الحرية التامة واإلرادة المطلقة له، هذا كأصل عام. غير أن هذ

المعايير  وماهي ،الشروط التعسفيةوالحرية قد تتقيد بشروط تسمى بالتعسفية، لذلك نتساءل مالمقصود ب

  ؟.التي تحدد على أساسها هذه الشروط

  فيةـــــــتعســـــــــــروط الـــــــــــــــــف الشـــريـــــــأوال: تع

بداية إلى ورود تعريفات مختلفة للشروط التعسفية، وذلك سواء على المستوى التشريعي أو حتى  نشير

  الفقهي، لذلك من الصعوبة بما كان وضع تعريف شامل جامع في هذا اإلطار.

تفترض البداهة، المساومة مبدأ لكل عقد سيبرم من منطلق الحرية التعاقدية التي يتمتع بها كل إذ  و

أصبح يقصي هذا  -وفي كثير من األحيان -،غير أن الواقع التعاقدي1سلطان اإلدارةطرف و مبدأ 

بشتى  المبدأ(أي مبدأ المساومة و التفاوض)،و يتخذ من اإلذعان صبغة و ركيزة للعقود المبرمة

  2.أطيافها

هية ومهما يكن األمر، فإننا سنتطرق بداية إلى التعريفات القانونية ثم نبرز بعض التعريفات الفق

  المتعلقة بالشروط التعسفية.   

المتعلق بالقواعد  2004المؤرخ سنة  02-04من القانون رقم ) 03(نصت المادة الثالثة تشريعيا، 

المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم على تعريف الشروط التعسفية و بالضبط في الفقرة 
                                                           

1 '(�ري.�%-رات *! ا��ظر�' ا�)�' ��T"زام.����! أ>و�ن.ا�ط�أ�ظر %ول ��Rة و�ظھر ��دأ ��طن ا1رادة:أ%�د ا��

.و �و�! �%�د ا�?>ري.إرادة ا1>"�ر *! ا�)(ود ا�دو��' ا�"�ر�' وا����'.���ورات ز�ن 44- 40.ص ص 2014ا� ��'.ا��Eرب.

ن.��  .13.ص 2012ا�%(و/�'.ا�ط�)' ا
و�..�
 أ%د ا��")/د�ن �روط6،و��س أداة ��"و*�ق ��ن ا��7�B ا��")ر-' ��طر*�ن.أ�ظر:2D��)(د أ7�B و���' ���! ��و�*  

Berlioz (G). Le contrat d’adhésion.LG D J.1976.P27.    
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و شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو : كل بند أشرط تعسفياألخيرة  منها بالقول :" 

  1شروط أخرى من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد".

حماية المستهلك، تعريف لتحديد تدابير القاضي ب31-08المشرع المغربي وفق القانون رقم  لقد تولىو 

  :منه، كالتالي 15الشرط التعسفي في المادة 

يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب  "

  ."عليه اختالل كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك

من قانون حماية المستهلك الشرط التعسفي   26وقد عرف أيضا المشرع اللبناني بموجب المادة  

  بالقول:

بنودا تعسفية البنود التي ترمي ، أو التي تؤدي إلى اإلخالل بالتوازن فيما بين حقوق وموجبات " تعتبر 

  2المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا األخير".

ولعل أهم مايالحظ على هذه التعاريف هو إيرادها ضمن قوانين حماية المستهلك وقمع الغش، خالفا 

شروط التعسفية) في القانون المحدد للقواعد المطبقة على للمشرع الجزائري الذي قام بتعريفها (ال

الممارسات التجارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المعيار المتبنى في هذين التعريفين األخيرين 

 هو اإلخالل بالتوازن العقدي بالمساس بالحقوق وااللتزامات المتبادلة.

ن النص على مفهوم وشروط توافر الشروط التعسفية في قانون حماية في هذا الجانب أن كنا نرى إ و 

ن هذا القانون قد أكان ليكون أفضل وأكثر تماشيا مع غاية هذا القانون، كون وقمع الغش المستهلك 

هم صور االستغالل هو أوهو المستهلك، ومن في المعادلة التعاقدية قرر لحماية الطرف األضعف 

المشرع  من نأمله، وهذا ما هو فرض شروط تعسفية عليأتعاقد المذعن وضع المستهلك بطرف الم

وقمع  ن يتم النص على تعريف ومضمون الشروط التعسفية في قانون حماية المستهلكأ، من الجزائري 

   الغش.

                                                           
م 1� '��ت ا��"%دة ا
�ر��� أ�ظر: 1962*�7ط�B ا��روط ا�")�?�' ظDر 
ول �رة *! *! ا�و

Jean calais auloy. Droit de la consommation.dalloz.paris.1980.p321.                                                                          
�'  ا�(-@�' ��. �(ود  ا1ذ�ن . ���ورات ا�%��! ا�%(و/�'  . ا�ط�)' ا
و�.  . 2ن .  ھ��'  �%�د ��! *(�6 . ا�ر/��  . 183. ص �2014
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الخاص بحماية  1978جانفي  10الصادر في  23- 78من القانون الفرنسي رقم  35أما المادة 

إنها ال تحصر الشروط التعسفية بطائفة معينة من العقود، بل هي تغطي جميع وٕاعالم المستهلكين ف

  العقود سواء كانت عقود إذعان أم عقود تراضي، حيث تنص:

 أو محّددة ،محظورة تكون أن يمكن مستهلكين أو نمحترفي غير و محترفين بين المبرمة العقود في"

 غير على مفروضة نهاأ الّشروط هذه تبدو ما حين ............. المتعلقة الّشروط .......... منّظمة

 ميزة األخير هذا تمنح و اآلخر للطرف االقتصادي النفوذ تعّسف بواسطة المستهلكين أو المحترفين

  1فاحشة".

والذي أدرج من  ، 1995فيفري  01بتاريخ  96-95ولكن بعد إصدار المشرع الفرنسي للقانون رقم 

في إطار تكييف القوانين  1- 132خالله تعديال لتعريف الشروط التعسفية والمنصوص عليه في المادة 

  حيث تعرف: 1993األوروبية مع التوجيه األوروبي لسنة 

"...تلك التي يكون موضوعها أو نتيجتها أن تخلق على حساب غير المحترف أو المستهلك عدم توازن 

 2حقوق وٕالتزامات أطراف العقد".جلي(واضح) بين 

فالمشرع الفرنسي كان يعتمد على معيارين وهما النفوذ اإلقتصادي ومعيار الميزة الفاحشة، بينما حسب 

يمس  3التعريف المشار إليه في مضمون هذه المادة، فيعتد بالشرط التعسفي متى وقع إخالل واضح

بات، وهو ما يالحظ على أن المشرع الجزائري قد التوازن العقدي بين أطراف العقد في الحقوق والواج

                                                           
1 :+�� (!�7
  و�ورد ا��ص ا�?ر��! (ا

"Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être 

interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission 

instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, 

les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la 

consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et 

garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque 

de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la 

puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif  " .Loi n78-23 du 

10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services(article 35). 
2 ..." Qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ouConsommateur, un 

déséquilibre significatif entre les droits et  obligations des parties auContrat". 
3
Voir dans la définition du déséquilibre significatif:claire- marie peglion-zika. la notion de clause abusive. 

Thèse de doctorat en droit privé.université panthéon –assas(paris02).2013. p235. 
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اعتمده في التعريف المنصوص عليه في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 

  المعدل والمتمم، حذوة بقانون االستهالك الفرنسي.

  أما فقهيا فيعرف الشرط التعسفي بأنه:

ذه اإلقتصادي ، بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة شرط يفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفو 

فاحشة وبما يؤدي إلى إحداث خلل في التوازن العقدي من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف 

واحد بواسطة المهني ، ويقتصر دور المستهلك فيه على القبول أو الرفض ، وسواء كانت هذه الميزة 

  1أثرا من آثاره. الفاحشة متعلقة بموضوع العقد أم كانت

  أيضا كونه: ويعرف

بين حقوق والتزامات كل من المهني  - ممقوت –شرط في العقد، يترتب عليه عدم توازن واضح 

والمستهلك، والمترتبة على عقد اإلستهالك، تتمثل في مكافأة هذا المهني بميزة نتيجة استخدامه لقوته 

ك، وبمعنى آخر فهو الشرط الذي يفرضه المهني اإلقتصادية في مواجهة المتعاقد اآلخر وهو المستهل

  2على المستهلك مستخدما نفوذه اإلقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة.

و المالحظ على التعريفين، أن األول يعتمد على معيارين في تحديد الشروط التعسفية وهما معيار 

العقدي. أما بالنسبة للتعريف الثاني فقد عرف الميزة الفاحشة، وكذا معيار إحداث الخلل في التوزان 

  الشرط التعسفي من خالل األثر الذي يرتبه على العالقة التعاقدية.

كما يعرف البند التعسفي عموما بأنه البند الذي يدرج في العقد من قبل أحد أطرافه وقد أملى إرادته 

قصا من حقوق الطرف اآلخر الذي على الطرف اآلخر تحقيقا لمنفعة ذاتية غير مألوفة ومفرطة، منت

  3رضخ له، وذلك لتسلط من فرض هذا البند على العقد.

                                                           
. ص 1994أ%�د �%�د �%�د ا�ر*�!. ا�%��' ا��د��' ����"�Dك إزاء ا��-�ون ا�)(دي. دار ا��D-' ا�)ر��'. �7ر. ��"?�7ل أ� ر أ�ظر: 1

215.  
2 '�/! . ا�%���ق. ص��"�Dك . ا�)(د�' ����ر �%�د ��د ا�  .�402ر�2 �
�ق.ص3ر. آ��ت �وا�D' ا��روط . 87*"ن %��ن %وى.ا�و��ز *! /�ون %��' ا���"�Dك.�ر�2 �?Eد ا��وأ�ظر أ�-: أ�س �%�د �

  .89-85ص ص .2013دار ا��"ب ا�(�و��'. �7ر.ا�")�?�' *! �(ود ا1ذ�ن.



�������� 	
�� ا���ب ا�ول: آ�
�ت ا�����	 ا���

 

 139 

وبالنسبة لألستاذ محمود الديب فيعرف الشرط التعسفي بأنه ذلك الشرط الذي يترتب على وجوده عدم 

توازن واضح بين حقوق طرفي العقد والتزاماتهم لصالح الطرف األول الذي يستخدم نفوذه اإلقتصادي 

  1ويأتي نتيجة لذلك بميزة مجحفة على حساب المستهلك.

أما الفقيه آمانج رحيم أحمد، فيعرف الشرط التعسفي بأنه شرط يفرضه المهني على المستهلك مستخدما 

نفوذه اإلقتصادي أو المهني أو المعرفي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة، وبما يؤدي إلى 

من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة المهني،  إحداث خلل في التوازن العقدي

ويقتصر دور المستهلك فيه على القبول أو الرفض، سواء أكانت هذه الميزة الفاحشة متعلقة بموضوع 

  2العقد أم كانت أثرا من آثاره.

ا إليه، ويستنبط من مجمل هذه التعريفات التي تم عرضها التأكيد على الحكم السابق الذي أشرن

والمتعلق أساسا بعدم اإلتفاق على وضع تعريف موحد للشروط التعسفية ، وهذا يرجع باألخص إلى 

حسب الزاوية التي ينظر إليها منها، كما يستشف أيضا من فحوى هذه التعاريف اختالف وتعدد 

  المعيار الذي يعتمد عليه كل واحد.

  فيةــــــتعســــــــــــشروط الـــــــــال دـــــحديـــــر تــــيـــايـــعـــــــثانيا: م

من المفاهيم التشريعية والفقهية المختلفة الواردة بشأن الشروط يستشف من خالل ما سبق بيانه 

، وهو ما سنوضحه  إلعتبار الشرط تعسفيارئيسيين يعتمد عليهما  أو معيارين وجود عنصرينالتعسفية 

  فيما يلي من هذه الدراسة.

  :المعيار الشخصيفهو أما األول 

صادية التي يستند إليها المتعامل اإلقتصادي في تويعني ذلك المعيار القائم على النفوذ و القوة اإلق

فرض شروطه على المستهلك. ويقر الفقهاء في هذا الصدد بصعوبة إثبات التعسف عن طريق القوة 

التقنية التي يتحكم فيها المتعامل اإلقتصادي صادية، بل ويعتبرون أن مكمن التعسف هو تلك القوة تاإلق

  عكس ذلك المستهلك.
                                                           

  .34.ص�D"����2011ك.دار ا���)' ا��د�دة ����ر.�7ر. �%�ود ��د ا�ر%�م ا�د�ب.ا�%��' ا��د��'1
ن. 2��آ��P ر%�م أ%�د. %��' ا���"�Dك *! �طق ا�)(د (درا�' "%����' �(ر�'). �ر�' ا��ط�و�ت ��"وز�2 وا���ر . ا�ط�)' ا
و�.. �

  .208. ص2010
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فمن  -في كثير من األحيان - و اإلقتصادية  1وهنا يمكن القول بأنه ال مجال للفصل بين القوة التقنية

يحوز التقنية الحديثة يكون ذو قوة إقتصادية و العكس صحيح، ألن ذلك سيسمح بتمييز منتجاته عن 

  غيرها. 

لهو الدليل األبرز على ما يعانيه من عليه،  شارة إلى أن خضوع المستهلك للشروط المفروضةمع اإل

  ضغوط.

  :المعيار الموضوعي وبالنسبة للثاني فهو

إلى إختالل التوازن العقدي بين تلك حتما بالغ فيها للمحترف تؤدي ويقصد بذلك مدى توفر مزايا م

  العقد.اإللتزامات المترتبة والناشئة أساسا عن 

ويشترط في هذا الشأن عدم الحكم على شرط ما بأنه تعسفي ريثما يقر بعض المزايا ألحد أطراف 

العقد،إذ من الممكن وجود شرط آخر ضمن بنود العقد يمنح للطرف اآلخر من المزايا ما يجعل من 

  العقد في مجمله متوازنا. 

المتقابلة في مجملها حتى يمكن القول بوجود فالعقد يبدو ككيان واحد، يلزمنا بالنظر إلى اإللتزامات 

وليس بذلك اإلكتفاء  2عدم التوازن في اإللتزامات العقدية،ناجم عن تمتع أحد الطرفين بمزايا مبالغ فيها.

  بالنظر أو الحكم على شرط واحد في العقد.

ي صدرت في روبية التو التوجهات األ في تعريفه السابق، أن المشرع الجزائري قد ساير هذا، ويظهر

"تعتبر شروط تعسفية تلك الشروط التي يكون  التي عرفت الشروط التعسفية بمايلي: 1993سنة 

                                                           
�"?وق ا�"(�!: 1�  و�(7د 

 "�D� ق/دا"6 ا�"! "د>ل *! �ط(" !* !�Dت ا�"! "د>ل *! أن ا��6 �)رف �ؤ�رات ا��روط وا��>طر ا��"�ررة ، و�د�6 ا�>�رة *! ا�"7ر*

�-رورة *(ط *! ��ل "(د�ر �دى ا�">دام ا���D! ��?وذه ا1/"7دي *! *رض ا��روط �ل ا>"7D* ، 67ذا ا�"?وق ھو ��

*%' ا��روط ا�")�?�' *! ا�) ا�")�?�'.��"?�7ل أ� ر�(ود (درا�' �(ر�') .دار ا�?�ر ����ر وا�"وز�2. �7ر. ا�ط�)' أ�ظر: �%�د �ودا�!. �

  .129. ص 2007ا
و�. .
*ؤ ��ن ا��")/د�ن ��. �روط ا�)(د.دار ا��D-' ا�)ر��'.�7ر.2��ط ���)!.أ ر �دم ا�"�.وأ�ظر  269.ص 1991-1990%�ن ��د ا�

�"�Dك *! �طق ا�)(د (درا�' "%����' �(ر�'). �ر�' ا��ط�و�ت أ�- %ول �)�ر "(د�ر ا��روط ا�")�?�' آ��P ر%�م أ%�د. %��' ا��

ن. ��  .211-208. ص ص ��2010"وز�2 وا���ر . ا�ط�)' ا
و�.. �
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الهدف منها أو ينتج عنها عدم توازن واضح بين حقوق و إلتزامات طرفي العقد وعلى حساب 

  1المستهلك.....". 

 النص على إنشائها بموجب نشير في هذا الصدد إلى الدور المنوط بلجنة البنود التعسفية التي تمو 

المحدد العناصر األساسية للعقود  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفيذي رقم 

هي لجنة ، و 2المعدل والمتمم المبرمة بين األعوان اإلقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

تبحث في كل العقود المطبقة من طرف  ذات طابع استشاري يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

األعوان االقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصيغ توصيات تبلغ إلى 

الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية، كما يمكنها أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية 

  عمل آخر يدخل ضمن اختصاصها. تطبيق العقود تجاه المستهلكين، ومباشرة كل

) أعضاء مستخلفين يتوزعون كما 5) أعضاء دائمين وخمسة(5تتكون من خمسة (ف أما عن تشكيلتها

  يأتي: 

) عن الوزير المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجارية 2ممثالن ( •

مختص في  قبل تعديلها تشترط ممثل الوزير المكلف بالتجارة 08(وقد كانت المادة 

، أي أنه تم الرفع من عدد الممثلين عن الوزير مجال الممارسات التجارية رئيسا

المكلف بالتجارة، بينما بقي الحال على أمره فيما يتعلق باإلختصاص المطلوب 

  )، للعضوية في اللجنة 

) عن وزير العدل حافظ األختام مختصان في العقود (وقد كان يشترط 02ممثالن ( •

، أي أنه تم الرفع كذلك ل ممثل عن وزير العدل مختص في قانون العقودقبل التعدي

من نسبة التمثيل إلى اثنين بدل ممثل واحد عن وزير العدل، فيما بقي اإلختصاص 

  )، المطلوب للعضوية هو نفسه

                                                           
%و��ت �>�ر ا�درا�ت و ا��%وث %ول ا��Eرب و ا��"و�ط. ��)' ��"وري  %��' ا���"�Dك أ �ء "�?�ذ ا�)(د. �%�د ز��وش.1

  .95.ص�2005?س ا��>�ر. .���ورات 6/��ط��'.�دد 
ر�S:56ج.ر. �دد2"��ر  11. ا�7درة �"���ر�وم ا�"�?�ذي ر/م �2006��را�ر  03ا��ؤرخ *!  44-08.ا��)دل وا��"�م *

ر�S: 07.ج.ر.�دد2008"��را�ر  10.ا�7درة *2008.  
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ا قبل تعديلها تشترط عضو  08) من مجلس المنافسة (وقد كانت المادة 02ممثالن( •

  ة) ، من مجلس المنافس واحدا

)  يمثالن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مؤهالن في 02متعامالن اقتصاديان ( •

مقارنة مع  يذكر غيرم إحداث تلم يتوالمالحظ أنه  مجال قانون األعمال والعقود (

  التعديل المدرج في المضمون) ، 

 ) عن جمعيات حماية المستهلكين مؤهلين في مجال قانون02إضافة إلى ممثلين ( •

قبل تعديلها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي  08كانت المادة وقد  األعمال والعقود(

تشترط أن تكون الجمعيات ذات طابع  2008فبراير  03المؤرخ في  44- 08رقم 

 سواء كانت فال يهم شكل هذه الجمعيات وطني، وبالتالي حسب التعديل الجديد

ومتخصصة في لمهم أن تكون خاصة افوطنية،  أو ، والئية ، جهوية،بلدية، محلية

وأصحاب  حماية المستهلك وهذا من شأنه السماح باإلستفادة من الكفاءات

على الجمعيات  هذه العضوية وعدم حصر واأينما وجد اإلختصاص وذوي الخبرة

  .الوطنية فقط)

التعسفية،  إن ما نشير إليه في هذا الصدد، هو رفع المشرع من التعداد البشري لتشكيلة لجنة البنود

 2006سبتمبر  10في المؤرخ  306- 06من المرسوم التنفيذي رقم  08فبالنظر إلى نص المادة 

المحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان اإلقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر 

دراج المشرع ) أعضاء ، غير أنه وبعد إ07نجدها تتشكل أساسا وكأصل عام من سبعة ( تعسفية

 2008فبراير  03مؤرخ في ال 44- 08لتعديل على تشكيلتها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المشار إليها آنفا، حيث تم النص على  08منه التي عدلت مضمون المادة  02سيما نص المادة 

  ). 07) أعضاء عوض سبع أعضاء فقط (10تشكيلة بعشر (

شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها، ويعين هؤالء األعضاء  كما يمكن اللجنة اإلستعانة بأي

و الملفت أن المشرع لم يدرج أي تعديل  ) سنوات قابلة للتجديد.03بقرار من وزير التجارة لمدة ثالث (

  على هذه المدة، بل هي نفس المدة المنصوص عليها سابقا ولم تتغير.

شهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها ، كما يمكن ) أ03وتجتمع اللجنة مرة على األقل كل ثالثة (

  أن تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها على األقل. 
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أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف حسب أحكام نفس المرسوم التنفيذي هذا ويمكن اللجنة 

كل مؤسسة أخرى لها  ل جمعية حماية المستهلكين أوالوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وك

  .مصلحة في ذلك

(أي عن طريق ملصقات أو  آراءها وتوصياتها بكل الوسائل المالئمة لجنة البنود التعسفيةوتنشر 

  مطويات أو مجالت خاصة أو عبر المواقع اإللكترونية..).

أن تعد أو تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها ، كما تقوم بإعداد تقرير  كذلك ويمكنها 

 ستخرجات منه بكل وسيلة مالئمة.سنوي عن نشاطها يبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا أو م

 306- 06من المرسوم التنفيذي رقم   12،13، 11، 09، 07،08، 06المواد:وهذا طبقا لنص 

المحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان اإلقتصاديين  2006سبتمبر  10في المؤرخ 

 03المؤرخ في  44- 08والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2008فبراير 

رئيسا في مكافحة الشروط فالمالحظ مماسبق بيانه، أن المشرع أناط للجنة البنود التعسفية دورا 

التعسفية، وذلك من خالل الصالحيات الهامة المخولة لها في هذا المجال سواء بالنظر إلى جملة 

أو بالنظر إلى الدور اإلستشاري المتجسد في تلك التعسفية، الشروط الستبعاد تصدرها التوصيات التي

 في المدرجة الشروط لبعض التعسفي لطابعا حول بها يتم العمل واإلستعانة والتياآلراء التي تصدرها 

 تعسفيال للطابع تقديره أثناء بها يستند إليها ويسترشد قداألكثر من ذلك أن القاضي نفسه  بل ،العقود

  ط.للشر 

من الشروط التعسفية رغم أهمية عمل هذه اللجنة في حماية المستهلك وننوه في هذا الشأن إلى أنه و 

  يومنا هذا.إال أنه لم يتم تنصيبها إلى 

لقد استمد المشرع الجزائري مرجعية اإلطار القانوني لهذه اللجنة أساسا من التشريع الفرنسي الذي أقر و 

الخاص بحماية وٕاعالم  1978جانفي  10الصادر في  23- 78إنشاء هذه اللجنة منذ القانون رقم 

  1.المستهلكين

                                                           
1
Loi n78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de 

services. 
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التعسفية من حيث تعداد العضوية بفارق  ورغم اإلختالف المسجل على التشكيلة الخاصة بلجنة البنود

) عضوا 13أعضاء عن تلك المنصوص عليها في التشريع الفرنسي أي بمجموع ثالثة عشر( 03

إال أن المهام  1مقارنة مع تلك المشكلة بالنظر إلى القانون المنظم ألحكامها على عشرة أعضاء فقط،

ى السمة األبرز التي تؤكد تبني المشرع لروح هذا الموكلة لها والطابع اإلستشاري الذي يميز عملها يبق

  التشريع األجنبي. 

ومهما يكن من أمر، فإن تأثير هذه اللجنة على مختلف الفاعلين والمتدخلين عموما من خالل 

الصالحيات المخولة لها قانونا، بإصدارها لجملة التوصيات يبقى لها األثر البالغ على مختلف صيغ 

  امها.العقود التي يتم إبر 

وقد تم في هذا اإلطار إحصاء مايزيد عن الخمسين توصية أصدرتها لجنة الشروط التعسفية منذ  

غير أن واقع الحال بالنسبة للتشريع الجزائري أنه ومنذ النص  2فقط، 1999إنشائها إلى غاية سنة 

يزيد عن  الم يتم تنصيب هذه اللجنة أصال، فهل حقيقة يحتاج ذلك إلى م 2006على إنشائها عام 

) سنوات مع ما نشهده من تطور متسارع على كل المستويات والحاجة الملحة إلى عمل 10عشر (

  .  !مثل هكذا لجان قصد حماية المستهلك؟

  اني: ــــفرع الثـــــال

  ةـــــفيـــــــــــــــــعســــــــــتـــــــروط الــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــور الــــــــــــــــــــــــص

الخاص  02- 04من القانون رقم  29تنص المادة أورد المشرع صورا مختلفة للشروط التعسفية، حيث 

الممارسات " بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و التي جاءت تحت الفصل الخامس بعنوان

  :على "التعاقدية التعسفية

                                                           
��ن، �-ف إ��Dم �>�7ن �ؤھ��ن *! ��ل ا�(�ون و"(��ت ا�)(ود �"م 1�D"ن �� �! ا���� '(�%�ث "-م أر�)' �ن �� �! ا��%"ر*�ن وأر

 �6، و�-ف �@*' إ�. /-��ن أ%دھ� ر@�� واV>ر �-1��)د ا�"�رة ا����س ا�وط�! �D"�T+ك،  إ��Dم �%*ظ ا�%�و�' ا�"! ا>"�رھ�
  أ��دت إ�. ا��د�ر ا�)م ����*�' واD"�1+ك و/�2 ا�Eش.

 و�7ر). دار ھو�'.ا�ط�)' أ�ظر: ���%�د �ودا�!. ا��روط ا�")�?�' *! ا�)(ود *! ا�(�ون ا��زا@ري(درا�' �(ر�' �2 /وا��ن *ر�� وأ��
.'��  .30. ص2010ا� 

 و��7%�د �ودا�!. ا��روط ا�")�أ�ظر  2���ق. ص ?�' *! ا�)(ود *! ا�(�ون ا��زا@ري(درا�' �(ر�' �2 /وا��ن *ر�� وأ��ر). �ر�2 �

  ./http://www.clauses-abusives.frوأ�ظر ا��و/2 ا�1�"رو�! ����' ا���ود ا�")�?�' ا�?ر���':.31
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العقود بين المستهلك والبائع ال سيما البنود و الشروط التي تمنح هذا "تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في 

  األخير:

  أخذ حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك،-1

فرض إلتزامات فورية و نهائية على المستهلك في العقود،في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها -2

  متى أراد، 

امتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون -3

  موافقة المستهلك،

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ قرار البت في مطابقة العملية -4

  التجارية للشروط التعاقدية،

  أن يلزم نفسه بها، إلزام المستهلك بتنفيذ إلتزاماته دون-5

  رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو باإللتزام أو عدة إلتزامات في ذمته،-6

  التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة،-7

تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير -8

  .متكافئة"

المعدل  02- 04من القانون رقم  29بداية إلى أن الشروط "التعسفية" الواردة ضمن نص المادة  نشير

جاءت على سبيل المثال ال الحصر، و يظهر ذلك جليا من خالل العبارة المستعملة من طرف  والمتمم

لتعسفي المشرع"....ال سيما البنود و الشروط..."، ما يعني حتمية إمكانية وجود صور أخرى للشرط ا

  دون تلك المذكورة.
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مدى اعتبار وتقدير شرط ما بأنه تعسفي إذا ما كان  - بما يملكه من سلطة تقديرية -ويرجع للقاضي 

وأدى إلى  -التي تشكل بذاتها تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات- خارج الحاالت المذكورة آنفا 

  بين األطراف المتعاقدة . 1إختالل التوازن العقدي

من نفس القانون أنه :"بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه يمكن تحديد  30ا،وتضيف المادة هذ

العناصر األساسية للعقود عن طريق التنظيم،وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود،ببعض الشروط 

  التي تعتبر تعسفية."

في بعض أنواع العقود إلى إن إحالة المشرع تحديد هذه العناصر،ومنع العمل بشروط تعتبر تعسفية 

التنظيم،لهو داللة واضحة على مدى أهمية وخطورة الشروط التعسفية من جهة وتعدد وتطور صورها 

  .من جهة ثانية

 2006المؤرخ في  306- 06، المرسوم التنفيذي رقم 30صدر تطبيقا ألحكام هذه المادة رقم  وقد

ان اإلقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر المحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعو 

  منه. 03و 02والذي حدد العناصر األساسية بموجب المادتين  2تعسفية،

 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  04كما يمكن اإلستدالل في هذا الصدد، بما ورد في نص المادة 

ية:" يتم إعالم المستهلك....ويجب التي ألزمت المعني بإعالم المستهلك أن يقدم له الخصائص األساس

  أن يقدم الخصائص األساسية للمنتوج....".

فحتى ال يتعسف في حق المستهلك في اإلعالم حول منتوج ما، البد أن يمكنه المتدخل من 

  الخصائص األساسية لهذا المنتوج، وٕاال عد ذلك تعسفا.

 ،و المتمم،منها ما يتعلق بتكوين العقدالمعدل  02-  04من القانون  29إن الشروط الواردة في المادة 

  و أخرى تتعلق بعدم تنفيذ اإللتزامات التعاقدية.،بتنظيم اإللتزامات وتنفيذها يرتبطومنها ما 

وقت إبرام  تدخلأما الشروط التعسفية المتعلقة بتكوين العقد، فيقصد بذلك الشروط التي يفرضها الم

مهلة أوسع في مدة و ومنح المحترف لنفسه  ، الخدمةتحديد ثمن السلعة أو مثال العقد، ومن ذلك 
                                                           

1
Voir : Gérard cas. Didier ferrier. Traité  de droit de la consommation .imprimerie  des presses 

universitaires de France. Paris.1986. p 375. 
ر�S:56ج.ر. �دد2"��ر  11. ا�7درة �"��2006.  
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شروطا  ال محالة اإلقبال على التعاقد من عدمه،بعد إلزام الطرف اآلخر على التعاقد،فهي تعتبر

  ، تستلزم توقيع الجزاء المحدد لها.تعسفية

للتنفيذ، أو  كما قد تمس هذه الشروط محل العقد ذاته بترك إرادة تحديده وكيفية تسليمه في مرحلة ثانية

ال  المتدخل ، ترك كل ذلك في يد ترك إمكانية تسليم محل غير متوافق و متطابق مع ما اتفق عليه

  .غير

على المستهلك ضرورة التوقيع على علمه الكامل بكافة الشروط و المعلومات  تدخلبل قد يشترط الم

(تاريخ تسليم البضاعة يفقه هو شيئ منهاونية،في حين ال المتعلقة بالسلعة أو الخدمة و مقتضياتها القان

  مثال أو طريقة تسليمها).

وبخصوص الشروط التعسفية المتعلقة بتنفيذ العقد فهي التي تتعلق أساسا ببعض بنود العقد كوقت 

وبالتالي  ،تدخلليم بدقة وترك ذلك إلرادة المتسليم السلعة،حيث يجري األمر على عدم تحديد وقت التس

من حقه في طلب الفسخ أو التعويض لعدم ضبط التاريخ ما يعتبر شرطا حرمان المستهلك 

بتنفيذ  تدخلماته في مقابل عدم إلتزام المتعسفيا،وكذلك الحال عند إقرار إلتزام المستهلك بتنفيذ إلتزا

  واجباته.

الشروط التعسفية المرتبطة بعدم تنفيذ العقد، فتتجلى من خالل الشروط التي تتعلق بمدى سلطة  أما

  المتعاقد في طلب فسخ العقد أو إنهاءه.

حيث هناك من الشروط ما يمنع متلقي السلعة أو الخدمة من المطالبة بفسخ العقد،حتى وٕان قصر 

لخدمة محل العقد خالل المهلة المقبولة،أو أثناء في تسليم الشيء،أو في القيام با (المتدخل)المحترف

  1المهلة المتفق عليها.

  هذه الصور تباعا:هذا ونبين فيما يلي 

  

  

                                                           
�ط ��د %�ن1�*ؤ �دم أ ر . ���)! ا���ق. ��. �روط ا�)(د. ا��")/د�ن ��ن ا�"  .113ص�ر�2 �
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  نــــتيـــــــورتين األولــــليلية للصــــــــراءة تحـــــــق-أوال

  سنتناول بالدراسة والتحليل الصورة األولى، ثم نبين بعدها المقصود بالصورة الثانية.

الشروط التي تمنح البائع أخذ حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة - 1

  معترف بها للمستهلك:

ويظهر من الصياغة القانونية لهذه الصورة أنها جاءت عامة،تستوعب في ذاتها باقي الصور 

المعدل  2004المؤرخ سنة  02- 04من القانون رقم  29المنصوص عليها تباعا ضمن المادة 

،إذ لم تبين حقا و/أو امتيازا بعينه، لكن اإلشكال يطرح أساسا فيما يخص مصطلح"المماثلة"التي والمتمم

يجب أن تكون بين البائع و المستهلك،بمعنى هل يجب أن يكون نفس الحق أو اإلمتياز الممنوح 

ة تعني التطابق التام أم للبائع،هو الذي يمنح للمستهلك حتى ال نكون أمام شرط تعسفي؟أي أّن المماثل

  .المتقارب فقط من حيث المنفعة؟

فمثال منح حق فسخ العقد للبائع فقط دون المستهلك يعتبر شرطا تعسفيا بمفهوم الصورةالمعبر  

عنها،ولكن عند محاولة تأويل وتفسير مصطلح "إمتيازات"يظهر منه إمكانية منح المستهلك حق تحديد 

دون أن يشكل ذلك  ، مثال في مقابل منح حق فسخ العقد للبائع فقطتاريخ دفع ثمن الشيء المبيع 

 "اإلمتياز المتبادل" الذي يتمتع به كالهما (البائع مايشكل إلىأساسا بالنظر  وهذا يرجع  شرطا تعسفيا

  و المستهلك).

الشروط التي تمنح البائع فرض إلتزامات فورية و نهائية على المستهلك في العقود في حين -2

  اقد هو بشروط يحققها متى أراد:يتع

يقتضي قيام هذه الصورة وجود شرطين متالزمين، يتعلق األول بفرض إلتزامات فورية ونهائية من قبل 

  البائع على المستهلك،أما الثاني فهو تعاقد البائع وفق شروط يحققها متى أراد.

المنفردة متى شاء،وهذا في حقيقة  ترك تحديد تاريخ تسليم المبيع مثال إلرادة البائعوقد يتحقق ذلك ب

األمر يعد إضرارا و إجحافا في حق المستهلك الذي يرغب في تلبية إحتياجاتة و الحصول على ما 

  تعاقد عليه.
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وبمفهوم المخالفة، يمكن القول أن هذه الصورة ال تتحقق طالما حدث إختالل في توافر أحد الشرطين، 

كما تنص  - تى أراد، في حين ال يفرض إلتزامات فورية ونهائيةكأن يتعاقد البائع وفق شروط يحققها م

، بل يترك للمستهلك هو اآلخرهامشا من الحرية التعاقدية فيما يتعلق ببعض 1- 29عليه المادة 

  اإللتزامات المتعلقة به.

المعدل والمتمم،فإن شرط اإلرادة الحرة في تاريخ التسليم  02-04من القانون رقم  29فحسب المادة 

يعتبر تعسفيا باطال، في حين أن اإللتزام بالتسليم يبقى قائما،ويشكل هذا الحكم المقر بإبطال الشرط 

،إستثناءا  02-04من القانون رقم  29التعسفي دون إبطال اإللتزام القائم عليه الوارد في نص المادة 

، التي تقضي 2منه 205للقاعدة العامة الواردة في أحكام القانون المدني و بالضبط لنص المادة 

ببطالن اإللتزام كلية "إلتزام غير قائم"، أي أن اإللتزام والعدم سواء حسب مضمونها، فكأنه لم يكن،في 

المعدل والمتمم أعطت حماية قانونية للعقد بشكل عام و  02-04من القانون رقم  29حين أن المادة 

فية التي تضمنها العقد فقط في سبيل حماية اإللتزامات الواردة فيه،و اإلكتفاء بإبطال الشروط التعس

  المستهلك ومصالحه.

  نــيتيــانــــــن الثـــورتيـــــــة للصـــليليــــــــراءة تحـــــــق- ثانيا

  ونقصد بذلك كل من الصورة الثالثة والصورة الرابعة اللتين سنقوم بتحليلهما تباعا.

عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسلم الشروط التي تمنح البائع إمتالك حق تعديل -1

  أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك:

يتبين من نص هذه الفقرة وجوب توفر شرطين متالزمين، ينعدم معهما وجود الشرط التعسفي بمفهوم 

ية أو المخالفة،و يتحقق ذلك في حال وجود شروط تمنح البائع إمتالك حق تعديل عناصر العقد األساس

  مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة،إذا ما تم ذلك بموافقة من المستهلك.

                                                           
�ون ر/م  2004ا��ؤرخ *!  02-�04?س ا�(�ون ر/م  �ن1)�� 06- 10ا��%دد ا�(وا�د ا��ط�(' ��. ا���ر�ت ا�"�ر�' ا��)دل وا��"�م 

�ق ا�1رة إ��6. 2010ا��ؤرخ *!   ا��
 إذا ��ق ��. �رط وا/ف ��)ل و�ود ھذا ا�1"ز 205%�ث "�ص ا��دة2�@�ون ا�1"زام /� �ام �"و/? ��. �%ض �ن ا�(�ون ا��د�!:"

  إرادة ا���"زم".
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لم يبين المشرع الجزائري المقصود بدقة من عبارة "عناصر العقد األساسية" ، األمر الذي يترك مجال 

ذا من ي حال طرح نزاع أمامه هتفسيرها واسعا سيما بالنسبة لدور القاضي بما يملكه من صالحيات ف

  .جهة

المؤرخ في   378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  53غير أنه من جهة أخرى و بالرجوع إلى المادة 

  فقد نصت على: 2013

  المقدمة. بالخصائص األساسية للخدمة" يجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعالم المستهلك 

  ية تنفيذ الخدمة المقدمة".في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يطبق هذا اإللزام قبل بدا

  من نفس المرسوم الخصائص األساسية بالقول: 3وقد عرفت المادة 

"المعلومات الضرورية إلرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على األقل تعريف المنتوج 

والمتدخل المعني بعرض المنتوج لالستهالك للمرة األولى وطبيعة المنتوج والمكونات و المعلومات 

  المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات."

فيمكن للقاضي إسقاط هذا التعريف على مفهوم العناصر األساسية للعقد، وبالتالي فإن فرض البائع 

شروطا تمنحه امتالك حق تعديل هذه الخصائص األساسية دون موافقة المستهلك، عد ذلك من قبيل 

  الشروط التعسفية.

 أن تفرض شروط تمنح البائع إمتالك حق تعديل العناصر األساسية للعقد دون ومثال هذه الصورة

  .موافقة المستهلك على هذه الشروط

سعة مثال، ثم يتم تسليم المشتري  1.6كأن يتفق الطرفان على بيع سيارة من نوع "فولسفاكن" بمحرك  

سيارة من  - موافقة من المستهلكبناء على الشروط المحددة في العقد بغير –عند األجل المحدد للتنفيذ 

سعة، فالبائع هنا عدل من عناصر العقد األساسية دون موافقة المستهلك  1.2نوع "رونو"  بمحرك 

  وبذلك يعتبر هذا الشرط تعسفيا.  
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الشروط التي تمنح البائع التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ -2

  العملية التجارية للشروط التعاقدية:قرار البت في مطابقة 

تنقسم هذه الصورة إلى نوعين من الشروط يتعلق األول بالشروط التي تمنح البائع التفرد بحق تفسير 

شرط أو عدة شروط من العقد،أما الثاني فيتعلق بالتفرد في إتخاذ قرار البت في مطابقة العملية 

  التجارية للشروط التعاقدية.

  ك بين هذين النوعين هو" اإلنفرادية" لجهة البائع.و القاسم المشتر 

واستنادا للقسم الثالث من الباب األول من الكتاب الثاني للقانون المدني المعنون بآثار العقد،وبالضبط 

منه فاألصل أنه ال يجوز تأويل عبارة العقد إذا كانت واضحة للتعرف عن إرادة  111لنص المادة 

  إنحرافا عنها حسب الفقرة األولى منها.المتعاقدين ألن ذلك يشكل 

التأويل في  1وٕاذا كان مصطلح "الوضوح" يقابله " الغموض واإلبهام " فمعنى ذلك أنه يمكن استثناءا

حال وجود غموض أو إبهام في عبارة العقد،وهنا يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون 

داء في ذلك بطبيعة التعامل،وبما ينبغي أن يتوافر من الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ مع اإلسته

رقم  أمانة وثقة بين المتعاقدين،وفقا للعرف الجاري في المعامالت حسب الفقرة الثانية من نفس المادة

  .من القانون المدني 111

من القانون المدني، التي تقضي بأن الشك يؤول في مصلحة المدين  112المادة أيضا كما تؤكد ذلك 

  حسب الفقرة األولى منها.

على التوالي أنهما وفرتا الحماية القانونية  2منها 01الفقرة  112و  111فالملفت في أحكام المادتين  

  للطرف الضعيف ودرءا ذلك اإلجحاف في حقه.

                                                           
� ،��. >+ف �)ض ا�"�ر�)ت ا�"! "��ز ا�"Rو�لوھذا *! %(�(' ا
�ر 1����رع  ت%". و إن �،رة ا�)(د وا-%' إذا و�د ��ب ���

  .ا��7ري � +

  
م ا�(�ون ا��د�!.2�  �ن أ%
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حرصت على أن ال يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود  112من نص المادة  02غير أن الفقرة 

بمصلحة الطرف المذعن، ألن تحقق الضرر يؤدي إلى عدم جواز التأويل وهو ما اإلذعان ضارا 

  يعتبر نوعا من الموازنة من طرف المشرع في إلتزامات العقد بين الطرفين.

أّما عن الشطر الثاني من الصورة،فترك الحكم بمطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية من عدمها 

ستهلك في المطالبة بتنفيذ إلتزاماته(البائع)،في الوقت الذي يلزم هو للبائع،هو خرق صريح لحق الم

(المستهلك) بتنفيذ إلتزاماته وفقا لتحقق "المطابقة"،فهذا ما يشكل بال منازع مساسا خطيرا بالتوازن 

العقدي للحقوق و اإللتزامات المتبادلة بين المتعاقدين. فأي معيار هذا الذي يحتكم له البائع في إصدار 

  قرار المطابقة؟.

ويجب التنويه في هذا الصدد، إلى أن ترك الحكم بمطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية لكال 

المتعاقدين (أي البائع و المستهلك) ينفي عن هذا الشرط صفة "التعسف" التي تتحقق فقط إذا تفرد بها 

م صفة التفرد يؤدي إلى انعدام صفة البائع،و األمر سيان بالنسبة للشطر األول من الصورة،فانعدا

  التعسف عن الشرط.

  نــالثتيــين الثــورتـــصـــــية للــليلـــــــحــــراءة تــــــــق-ثالثا

د ذلك نفصيل أحكام الصورة السادسة التي أوردها حيث نبين بداية المقصود بالصورة الخامسة، ثم بع

  السالفة الذكر. 29المشرع ضمن أحكام المادة 

  الشروط التي تمنح البائع إلزام المستهلك بتنفيذ إلتزاماته دون أن يلزم نفسه بها:-1

لطالما شكل دفع الثمن من طرف المستهلك،و تسليم السلعة أو تقديم الخدمة من طرف البائع(أو مقدم 

،غير ينمن كال الطرف الخدمة بوجه عام)أهم اإللتزامات المتبادلة بين الطرفين والتي يستوجب تنفيذها

لشروط تجبر المستهلك على تنفيذ إلتزاماته (والتي أهمها دفع الثمن) في حين وفرضه  أّن وضع البائع

في تنفيذها وتوقيف ذلك على حريته و إرادته لهو التعسف  - إن لم ينفذها أصال-يتراخى هو 

سعى  من خدمة بعينه،ذلك أن المستهلك يسدد ما لم يحصل عليه بعد من سلعة أو ما لم يقدم له بعد

يلبي حاجياته و رغباته ،بل األدهى أنه قد ال يقدم له في الوقت الذي يرغب فيه بما  إلى تحقيقها

  .التعاقدية



�������� 	
�� ا���ب ا�ول: آ�
�ت ا�����	 ا���

 

 153 

األحادي بالتنفيذ،ألن هذا األخير يعد شرطا تعسفيا  اإللزامالمتقابل بالتنفيذ وليس  اإللتزامفاألصل هو 

، ومن ذلك يستوجب الشرط تعسفيابذلك رفين حتى اليكون في العقد،أو أنه يترك حرية تنفيذ اإللتزام للط

األمر توقيع الجزاء الضروري المحدد وفقا للنصوص القانونية سواء تلك المنصوص عليها في القواعد 

  العامة أو الخاصة.

الشروط التي تمنح البائع رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو(البائع) باإللتزام أو -2

  إلتزامات في ذمته:عدة 

من أبرز ما يتمتع به من سلطة وضمان عند إقدامه أيضا يعتبر حق المستهلك في فسخ العقد لطالما 

  من القانون المدني الجزائري في الفقرة األولى منه بالقول: 119على التعاقد،وهو ما تنص عليه المادة 

إلتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين "في العقود الملزمة للجانبين،إذا لم يوف أحد المتعاقدين ب

  .أن يطالب بتنفيذ العقد أوفسخه،مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك"

في تنفيذ البائع  - كم به للسلطة التقديرية للقاضيحيخضع ال-فحق الفسخ هو ضمانةللمستهلك 

ألن عدم  ، فيذ إلتزاماتهتنن المشرع للبائع لوهو في نفس الوقت إلزام قانوني غير مباشر م ، إللتزاماته

يسمح للمستهلك مباشرة باستعمال حقه عموما التنفيذ هذا وجه من أوجه أي التنفيذ أو اإلخالل في 

  بالفسخ.

لذا،فإن منح البائع لنفسه"حماية أكبر"من خالل سحب و سلب هذا الحق من المستهلك يعتبر شرطا  

تعسفيا يستوجب الجزاء القانوني،ويعتبر مساسا مباشرا بحقوق المستهلك المخّولة له قانونا،وذلك في 

  حال عدم تنفيذه"البائع" إللتزام أو أكثر من إلتزاماته المحددة في ذمته.

  نـتيــرابعـــــن الـصورتيـــــية للـــيلــلــحـــــراءة تــــــق-رابعا

، حيث سنحاول 29ونقصد بذلك أحكام الصورتين السابعة والثامنة اللتين وردتا في نص المادة 

  تفصيلهما تباعا.

  الشروط التي تمنح البائع التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة:-1
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المتعاقدين،فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين،أو لألسباب التي يقررها العقد شريعة 

من القانون المدني،فوضع البائع لشرط يمنحه التفرد بتغيير آجال  106القانون،كما تنص عليه المادة 

ألحكام تسليم المنتوج أو آجال تنفيذ الخدمة بعدما تم اإلتفاق عليها يعتبر شرطا تعسفيا،وهو مخالف 

من القانون المدني،ذلك أن تغيير اآلجال يندرج ضمن تعديل العقد الذي يكون باتفاق  106المادة 

  الطرفين وليس بصفة منفردة.

  واليكون بذلك تغيير آجال التسليم أو التنفيذ شرطا تعسفيا إذا ما تم باتفاق الطرفين.

ا إما بصفة مباشرة في العقد أو متوقفا على هذا ويكون آجال تسليم المنتوج أو آجال تنفيذ الخدمة محدد

شرط دفع الثمن،بمعنى أن دفع الثمن يوجب تسليم المنتوج أو تنفيذ الخدمة واشتراط البائع عكس ذلك 

يعني تغيير اآلجال بالتسليم أو التنفيذ بصفة متفردة ،األمر الذي يوقف إستعمال المستهلك لحقه في 

هو على التنفيذ على مدى تحديد البائع ألجل آخر بغية تسليم طلب الفسخ أو التنفيذ أو امتناعه 

  المنتوج أو تنفيذ الخدمة، وهو ما يعتبر شرطا تعسفيا في حقه (المستهلك).

  فقد يرد في عقد بيع سيارة:

" وٕاذا ظهر بالمبيع عيب، فللبائع الحق في تحديد تاريخ تقديم الضمان رغم مطالبة المستهلك به". 

  الحالة تفرد بتحديد آجال تنفيذ خدمة الضمان دون اتفاق بين الطرفين.فالبائع في هذه 

ومن أمثلة ذلك أن ينص في بنود عيادة طبية خاصة:" لحجز موعد إجراء عملية جراحية، يتعين دفع 

دج، ويبقى لمصالح العيادة الحق في تغيير تاريخ موعد الحجز وفقا لبرنامجها  100.000مبلغ 

  المسطر". 

لى هذا المثال، أن مصالح العيادة الطبية وضعت شرطا يمنحها التفرد بحق تغيير أجل فالمالحظ ع

  تنفيذ الخدمة الصحية المقدمة، دونما أخذ رأي وموافقة المستهلك طالب الحجز.

الشروط التي تمنح البائع تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك -2

  ة غير متكافئة:الخضوع لشروط تجارية جديد
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عند إبرامه للعقد مع المستهلك من  أو المتدخل عموما يفهم من هذه الصورة وجود تخوف لدى البائع

نود العقد حتى يبقى إمكانية تغير ظروف العقد بصفة عامة،فيلجأ إلى فرض هذا الشرط ضمن ب

  .المستفيد منه

الطويلة األجل أو تلك المتعلقة بوضعية و يرى بعض الفقهاء أن هذا الشرط يكون عادة في العقود 

  تبعية إقتصادية للبائع،ال بعقود آنية أو تعقد لمرة واحدة.

كما يفهم من هذه الصورة،أّنه ال تتحقق صفة التعسف إذا كانت الشروط تمنح البائع تهديد المستهلك 

في العقد"غير  بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية مدرجة أصال

جديدة"،أو رفضه الخضوع لشروط تجارية جديدة ولكن تكون متكافئة بين المتعاقدين،كما ال تتحقق هذه 

الصورة إذا ما تضمن تهديد البائع للمستهلك تعديال مثال لبعض بنود العقد دون اإلرتقاء إلى قطع 

  .العالقة التعاقدية

التي  ما إذا كان هذا التهديد بقطع العالقة التعاقدية ونشير في ذات الصدد إلى أن المشّرع لم يوضح 

يكون لمدة زمنية محددة ومؤقتة،أم أّنه يكون قطعا نهائيا لهذه  حددها في هذه الصورة بالذات، هل

  العالقة.

ومناط"التعسف"في هذه الصورة، يكمن في تلك الحرية المطلقة الممنوحة للبائع في فرض ما يريد من 

  ستهلك دون مراعاة أي خصوصية للطبيعة التعاقدية بينهما.إلتزامات على الم

المحدد للقواعد المطبقة على  2004المؤرخ سنة  02-04من القانون رقم  30هذا،وتضيف المادة 

الممارسات التجارية المعدل والمتمم، تضيف بأن صور التعسف عديدة،وأن ما سبق دراسته هو على 

  سبيل المثال فقط،حيث تنص:

اية مصالح المستهلك وحقوقه،يمكن تحديد العناصر األساسية للعقود عن طريق "بهدف حم

  .التنظيم،وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود،ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية"

ور أخرى للتعسف عن طريق تحديد ص قد أحال 30فيتبين بما اليدع مجاال للشك بأن مضمون المادة 

  ة حصرا.، وأنها ليست محددالتنظيم
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بعض التشريعات األخرى أوردت صورا أكثر لما تم النص عليه في التشريع مع التنويه إلى أن 

على من قانون حماية المستهلك  18في المادة المغربي مثال الذي نص   المشرعالجزائري، على غرار 

 :جملة من تلك الحاالت التي تعتبر تعسفا وهي كالتالي

مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال ال  مع "

، ويكون الغرض منها أو يترتب 15الحصر، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 

  : عليها ما يلي

خالل المورد بأحد الة إإلغاء أو انتقاص حق المستهلك في االستفادة من التعويض في ح 1 -

  ،التزاماته

سليمها أو احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع ت 2-

  ،الخدمة المزمع تقديمها

غير أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة أال 

أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان تترتب عليها زيادة في األسعار 

  ،لخصائص التي يتوقف عليها التزامها

إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار -3

  ،نتيجة تصرف أو إغفال من المورد  جسمانية

بشكل غير مالئم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة الحد منها المستهلك القانونية أوإلغاء حقوق  -4

عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد ألي من االلتزامات التعاقدية، بما في 

  ،قد يستحقه هذا األخير على الموردذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين 

يكون النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط التنصيص على االلتزام 5 -

  ،تحقيقه رهينا بإرادته وحده

د عدم وفاء المستهلك فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عن6 -

  ،بالتزاماته 
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للمستهلك، والسماح للمورد تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس اإلمكانية -7

  ،ما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد باالحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عند

، ما عدا في اإلذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعالم سابق داخل أجل معقول8 -

  ،حالة وجود سبب خطير

ية في حالة عدم اعتراض المستهلك، عندما يحدد أجل يبعد كثيرا تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائ-9

  ،مستهلك عن رغبته في عدم التمديدعن انتهاء مدة العقد باعتباره أخر أجل ليعبر ال

التأكيد على قبول المستهلك بصورة ال رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة االطالع عليها 10 -

  ،ام العقدقبل إبر 

العقد ورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في اإلذن للم11 -

  ،ودون إخبار المستهلك بذلك

التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية  -12

أن يكون للمستهلك، في كلتي  تنفيذ الخدمة، أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون

الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة 

  ،ة المتفق عليها وقت إبرام العقدمع السعر أو التعريف

لمقدمة تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة ا -13

  ،في تأويل أي شرط من شروط العقد مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو

  ؛صتقييد التزام المورد بالوفاء بااللتزامات التي تعهد بها وكالؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خا- 14

  ،ته ولو لم يف المورد بالتزاماتهإلزام المستهلك بالوفاء بالتزاما15 -

على إمكانية تفويت العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص التنصيص 16 -

  ،بة إلى المستهلك دون موافقة منهالضمانات بالنس
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إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد 17 -

امه بعبء اإلثبات الذي يقع عادة على طرف بوجه غير قانوني من وسائل اإلثبات المتوفرة لديه أو إلز 

  ".آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به

على هذه القائمة أنها ال تختلف كثيرا، بل وتتقارب إلى حد كبير مع ما أورده المشرع  والمالحظ

) نوعا من 17الفرنسي في هذا الشأن، حيث حدد هو اآلخر قائمة للشروط التعسفية تضم سبعة عشر(

قد أورد هذه  - على غرار المشرع الفرنسي–كما يالحظ أيضا أن المشرع المغربي  1هذه الشروط.

الصور بالنصعليها في قانون اإلستهالك نفسه، وليس في قانون آخر خاص كما هو الحال عليه 

  بالنسبة للمشرع الجزائري. 

 - ضمانا لتعزيز الحماية المنشودة للمستهلك- بالمشرع الجزائري في هذا اإلطار لذلك نعتقد أنه أولى

 02-04والمنصوص عليها في القانون رقم  متضمنة صور الشروط التعسفيةالمادة ال فحوى تعديل

وتفصيل  بتبيان صور أكثر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم وذلك

والتقليص من إعمال سلطتهم التقديرية في تحديد الشروط ، من أجل تسهيل عمل القضاة أكبر

عموما، وعدم اإلكتفاء بما ورد من هذه الشروط خصوصا في ظل  مهتمينلكذا الحال لو التعسفية، 

تطور وتعدد الصيغ التي تشهدها العقود المختلفة. كما أن النص على هذه الشروط ضمن قانون حماية 

المستهلك وقمع الغش يضفي عليها صبغة قانونية تجعلها أكثر تناسق مع باقي األحكام التي أقرها 

  ية المستهلك. المشرع ضمانا لحما

  

  

  

  

  

                                                           
 و�7ر). دار ھو�'.ا�ط�)' أ�ظر 1���%�د �ودا�!. ا��روط ا�")�?�' *! ا�)(ود *! ا�(�ون ا��زا@ري(درا�' �(ر�' �2 /وا��ن *ر�� وأ��

.'��  .29-28ص  . ص2010ا� 
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  اني:ــــــــثــلب الــــطـــالم

  جزاء المقرر لهاـــفية والــــــتعســـــــــــروط الــــــــجاه الشــــستهلك تـــــــماية المـــــــال حـــــجــــــــم

ال شك أن للشروط التعسفية التي نص عليها المشرع األثر البالغ على مدى توازن العالقة بين 

األطراف المعنية ، غير أن القول بوجود هذه الشروط ال بد أن يتحدد ضمن نطاق معين ، وينص 

المشرع على جزاءات مختلفة متى تحقق قيام صور هذه الشروط التي أوضح بعضها في سبيل تنوير 

  المهتمين والمعنيين بذلك.

تجاه الشروط التعسفية (الفرع األول)، ثم  المستهلك سنبين بداية في هذا المطلب مجال حمايةلذا  

  نفصل في أحكام الجزاء الذي أقره المشرع في هذا الصدد(الفرع الثاني).

  رع األول: ـــــفـــال

  سفيةــــــــروط التعــــــــــــاه الشــــــتهلك تجــــــــاية المســـــــمـــــال حـــــــجــــــم

ستهلك تجاه الشروط التعسفية بالعالقة التعاقدية التي يخضع لها، يتحدد مجال أو نطاق حماية الم

المعنون"بالممارسات التعاقدية التعسفية"، أي  02- 04إستنادا إلى الفصل الخامس من القانون رقم 

  في الفقرة األولى من نفس القانون العقد بأنه:  03ضرورة وجود رابطة بينهما"عقد"،وقد عرفت المادة 

اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة،حرر مسبقا من أحد أطراف اإلتفاق مع  " كل اتفاق أو

  إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن هذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه".

  من القانون المدني بأنه: 54مع العلم أن العقد يعرف أيضا وفقا لنص المادة 

نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص 

  أو عدم فعل شيئ ما".

من وجود إتفاق أو إتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة،أن يكون محرر مسبقا من  إذن فالبد

، وهذا ال يمكنه إحداث تغيير حقيقي فيهأحد أطراف اإلتفاق وأن يكون إذعان الطرف اآلخر بقدر 

  .03استنادا لنص المادة 
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  و المستهلك بهدف بيع سلعة أو تأدية خدمةالمتدخل أوال:اتفاق أو اتفاقية بين 

يقصد باإلتفاق توافق إرادتين أو أكثر،أي شخصين أو أكثر حسب تعريف العقد،كما يشمل العقد أيضا 

كل إتفاقية، ويبدو أن اإلختالف الفقهي و أحيانا التشريعي في تحديد معنى  3حسب نص المادة 

و اإلتفاقية دفع بالمشّرع إلى إدراج المصطلحين معا تفاديا ألي غموض أو تأويل.ويشترط في  اإلتفاق

أن يكون هدف اإلتفاق أو اإلتفاقية بيع سلعة أو تأدية خدمة،وهو ما يفسر وجود بائع ومستهلك وفقا 

ومبادئ  الذي ينص في مادته األولى أن هدف هذا القانون تحديد قواعد 02- 04ألحكام القانون رقم 

وكذا شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان اإلقتصاديين وبين هؤالء و المستهلكين،

  لذا فإن نطاق الحماية يتحدد بمدى وجود عقد إستهالك من عدمه.،  حماية المستهلك وٕاعالمه

  ائعـــــــــــــــــــــبـــــــــرف الــــــــــــــــا من طــــبقــــــــد مســـــقــــــــــــــرير العــــــثانيا:تح

أدى النشاط المتزايد في الحركة الصناعية، وضرورة السرعة في إتمام المعامالت إلى التحرير المسبق 

أي الجاهزة الصياغة ، للعقود،حيث تدعى العقود المحررة مسبقا بالعقود النموذجية أو العقود المطبوعة

  1.و اإلخراج

بالعقد النموذجي: هو عقد معد سلفا يتم التعاقد على أساسه، وذلك توفيرا للوقت والجهد ويقصد 

والنفقات في عمليات التعاقد التي تتميز إما باإلذعان من قبل الطرف اآلخر المنضم للعقد، أو بعدم 

دا فرديا قدرته على التفاوض في مجال التعاقد إما لنقص خبرته أو قلة كفاءته ، وهو إما أن يكون عق

أعده فردا مسبقا لحالة معينة، أو عقدا نموذجيا جماعيا أعدته جماعة مهنية أو جماعات تستهدف 

حماية الطرف األقل خبرة في العقد، وفي هذا العقد النموذجي ليس أمام الطرف اآلخر سوى ملء 

لذي تضعه سلطة أما الفقيه السنهوري فيعرفه بأنه: العقد ا 2الفراغات التي تسمح بإظهار شخصيته.

  3عامة أو أي هيئة نظامية.

                                                           
  أ�ظر �>7وص ا�)(ود ا���وذ��':1

Léauté(j).les cntrats types.R T D C.1953.p429.                                                                                                     
�)دھ.وأ�ظر أ�- %ول ا�)(ود  59.ص�1998)�د ��د ا��+م.ا�"وازن ا�)(دي *! �طق �(ود ا1ذ�ن.دار ا��D-' ا�)ر��'.�7ر.2و�

.���' ا�%(وق ا��و�"�'.��)' ا��و�ت.�ددا���وذ��': أ%�د ��د ا�ر%�ن ا���%م.��ذج ا�)(ود وو�@ل �وا�D' ا��روط ا���%?D�* '01 .

  .241.ص1992
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هذا،وقد يقتصر العقد النموذجي على شخص بعينه،أو على عدة أشخاص كما لو تعلق األمر بعقود 

الغاز و الكهرباء أو الماء التي تعّدها الشركات المختصة كّل في قطاعها،أو تلك العقود المحررة مسبقا 

أو وكالة تأجير المساكن و العقارات.......وغيرها من 1من طرف الوكاالت، كوكالة كراء السيارات

  الوكاالت.

المتضمنة تعريف العقد،حددت بعض األشكال التي  02- 04من القانون رقم  3ولقد حددت المادة 

ينجز بها العقد، فقد ينجز على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند 

كان شكلها أو سندها، إذا كانت تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة أو أي وثيقة أخرى مهما 

  لشروط البيع العاّمة المقّررة سلفا.

فإن كان للعقود النموذجية ميزة تتمثل في ربح الوقت واختصار عناء الجهد في الصياغة و 

و شروطه(كما هو  التحرير،غير أن هذا ال يجب أن يمنع أو يدفع المستهلك إلى عدم قراءة بنود العقد

  الحال عليه في الواقع)و اإلكتفاء بالموافقة عليه إّما بالبصمة أو اإلمضاء،هذا من جهة.

فلكل  3،ال يمكن اعتباره حتما بأّنه عقد إذعان،2ومن جهة أخرى فإن تصنيف عقد ما أّنه نموذجي

ى المساومة تبقى بال ضف إلى ذلك أن استعمال العقود النموذجية وغياب القدرة عل طبيعته الخاّصة.

  4شك هي أبرز نتائج تركيز سلطات القرار في اإلنتاج والتوزيع والعالقات التعاقدية بوجه عام.

  لكــــهـــــــــمستــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــثا:إذعــالـــث

بأس أن نشير بداية إلى تعريف عقد اإلذعان في بعض التشريعات ثم نستعرض ما نص عليه  ال

  المشرع الجزائري في هذا األمر. 
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Jacques Ghestin. La protection de la partie faible dans les rapports contractuels ( comparaisons fronco-

belges ). L G D J. France.1996. p2. 
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  منه بالقول: 145عرف قانون المعامالت المدنية االماراتي عقد اإلذعان في المادةحيث 

في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر عمالئه  القبول "

  ."وال يقبل مناقشته فيها

المعدل والمتمم، أن يرتبط مع  02-04يشترط المشّرع لتقرير الحماية للمستهلك وفق قواعد القانون رقم

 تغيير حقيقي فيه:التحرير المسبق للعقد وجود إذعان للمستهلك ال يمكنه من إحداث 

....مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن هذا األخير إحداث تغيير ...حرر مسبقا...."......

  حقيقي فيه".

 منه على أّنه: 70وهذا عكس أحكام القانون المدني الذي تنص المادة 

المناقشة يحصل القبول في عقد اإلذعان بمجرد التسليم لشروط مقّررة يضعها الموجب وال يقبل    "

  فيها ".

لمجرد عدم  1ويتجلى من خالل ما سبق بيانه،أّن القواعد العاّمة تضفي صفة اإلذعان على العقد

المعّدل و  02- 04إمكانية مناقشة المستهلك للشروط الموضوعة و المسّلم بها،أّما القانون رقم 

المتمم،فإّن قواعده ال تنص على إمكانية المناقشة،بل تشترط إلضفاء صفة اإلذعان"عدم مقدرة 

  .على إحداث تغيير حقيقي في العقد"المستهلك 

تأثيره على العقد،ال أن يكون تغييرا بسيطا ال أثر له في أي بمعنى تغيير أساسي وله وزنه و 

العقد،ويبقى تحديد مدى إعتبار التغيير حقيقي أم ال إلى سلطة القاضي التقديرية بما يحوزه من 

  صالحيات.

  ويعرف البعض عقد اإلذعان بالقول:

وال يقبل مناقشة " عقد اإلذعان هو ذلك العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب 

فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعلي ، أو تكون 

                                                           
 �(د ا1ذ�ن: �)�ب �%?وظ �ن %�د.�(د ا1ذ�ن *! ا�(�ون1D�@ن �ن ��ن �"� و/د أدت ا�%ر�' ا1/"7د�' إ�. ا�%د �ن %ر�' ا�")/د *
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المنافسة محدودة النطاق في شأنها". لذلك فقد أصبح العمل واسعا بعقد اإلذعان في المجتمع المعاصر 

ص يتحكمون في جمهور تماشيا مع التطور اإلقتصادي ، وماواكبه من نشوء مؤسسات وشركات وأشخا

المستهلكين بما لهم من احتكار وسلطة على السلع والخدمات، والتي ال غنى لجمهور المستهلكين 

  1عنها.

ولقد اختلف الفقهاء حول طبيعة عقود اإلذعان، فمنهم من يرى أن هذه العقود ليست عقود حقيقية ألن 

ه رضوخ في القبول، أما البعض اآلخر فيقر اإليجاب والقبول فيها ليس كالعقد الحقيقي الرضائي بل في

بأن عقد اإلذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين، ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود مهما 

  2قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام اآلخر.

ختلف األمر كنوع من أنواع عقود اإلستهالك،ال ي 3إّن هذه الحماية المقّررة للمستهلك في عقد اإلذعان

ال تقبل هي األخرى المساومة و المناقشة وتكون محررة  التي بشأن حمايته في العقود اإللكترونية

فالقبول كما  و اإلكتفاء باإلذعان للشروط الممالة عليه. مسبقا،فال حرية للمستهلك أثناء التعاقد بها،

قد صدر بعد مناقشة وتفاوض بين سبق بيانه، قد يكون مجرد إذعان لما يمليه الموجب، دون أن يكون 

األطراف المعنية، وال يملك بذلك الطرف اآلخر الراغب في التعاقد إال أن يقبل بتلك الشروط ألنه 

  مجبر وليس مخير.

ويقر في هذا الصدد بعض الفقه من أنه ال يشترط في عقود اإلذعان أن يكون هناك احتكار بالمعنى 

الذعان غيرت من مفهوم عقود االمبادئ القانونية المعاصرة ك أن الحقيقي الذي سبق اإلشارة إليه، ذل

لسلعة أو الخدمة من قبل مقدمها فالمبادئ التقليدية تشترط ليعتبر العقد إذعانا أن يكون هناك احتكار ل

ن تكون شروط العقد تفرض على المستهلك دون أن وأن تكون السلعة أو الخدمة ضرورية للمستهلك وأ

                                                           
1  '(� و�7ر). دار ھو�'.ا�ط��أ�ظر �%�د �ودا�!. ا��روط ا�")�?�' *! ا�)(ود *! ا�(�ون ا��زا@ري(درا�' �(ر�' �2 /وا��ن *ر�� وأ��

.'��  .وأ�ظر أ�- %ول ")ر�ف �(د ا1ذ�ن:12. ص2010ا� 

Jacques Ghestin. La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. op cit. p3. 

أ�ظر: ��د ا�رزاق أ%�د ا���Dوري. ا�و��ط *! �رح ا�(�ون ا��د�! ا��د�د. ا����د ا
ول .�ظر�' ا�1"زام �و�6 �م (�7در 2

ن.���. ' �  .247-246.ص ص2000ا�1"زام).���ورات ا�%��! ا�%(و/�'.ا�ط�)' ا� 
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ستجد في مفهوم عقد اإلذعان فما يؤخذ على ذلك أنه لم يراع ما ايكون من حقه مناقشتها أو تعديلها . 

حد الطرفين فيها محتكرًا لسلعة أو خدمة وم محصورًا في العقود التي يكون أفلم يعد هذا العقد الي

، ن بشكل مسبقطرفيما يتسع ليشمل كل حالة يتم فيها إعداد شروط العقد من قبل أحد الوٕان، ضرورية

  1.برام العقد على أساسها على نحو متكرر مع كل من يريد التعاقد مع هذا الطرفوليتم إ

وٕان كنا في حقيقة األمر ال نساند البتة هذا الرأي الفقهي، ألن القول بعدم الحاجة إلى توفر شرط 

مكن للمستهلك اللجوء إلى اإلحتكار في الطرف المقابل للمستهلك، فهذا معناه بمفهوم المخالفة أنه ي

حلول أخرى، بالبحث عن أطراف مختلفة تمكنه من التعاقد معها للحصول على مايريده من سلع أو 

خدمات، وفي أغلب األحيان يكون ذلك عن طريق التفاوض والمساومة حول مزايا وخصائص هذه 

  المنتوجات، وباالتالي فإنه اليكون مذعنا في هذه الحالة.

توسع نطاق الحماية المقررة للمستهلك في مواجهة الشروط بيانه  يستشف مما سبقإنه ومهما يكن ، ف

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04رقم  التعسفية في عقد اإلذعان حسب قواعد هذا القانون

  .المعدل والمتممالممارسات التجارية 

  

  

  

  

 

  

 

                                                           
ظم �%�د را-!. ا��1ب *! �(د ا1ذ�ن1�.ا�)دد ا
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  اني:ــــــثــــفرع الــــــال

  ةـــــــــفيــــــــــســـــــــــــــعـــتـــــــــــــــــــروط الـــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــزاء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

وفي نصوص  في سبيل مواجهة الممارسات التعاقدية التعسفية عقوبات مختلفةالجزائري أقر المشرع 

قانونية متعددة ، سواء تعلق األمر بتلك القواعد الواردة في نصوص القانون المدني باعتباره الشريعة 

األم، أو حتى بالنص على قواعد محددة في قوانين خاصة تبقى الغاية منها التصدي لكل مايهدد مركز 

  ذلك.المستهلك الضعيف، أو العمل على اإلضرار به، حسب رغبة كل فاعل في 

توقيع غرامة مالية على كل متدخل فرض هذه الشروط،  في سبيل توفير الحماية للمستهلك هذا ويمكن

فضال عن ذلك أن يتم رفع دعوى أمام عفاء منه أصال، كما يمكن تعديل الشرط التعسفي، أو يتم اإل

  . بطالهالقضاء إل

  تعسفي أواإلعفاء منهــالشرط ـــعديل الــــــتالية، ــرامة مـــــوقيع غـــــتأوال: 

المحدد القواعد المطبقة على  2004المؤرخ سنة  02- 04من القانون رقم  38تعاقب المادة 

المعدل والمتمم ،على الممارسات التعاقدية التعسفية بغرامة من خمسين ألف دينار الممارسات التجارية 

  دج).5.000.000دج) إلى خمسة ماليين دينار( 50.000(

التي تنص على  38، وكذلك المادة 02- 04من القانون رقم  29من خالل قراءة المادة يتضح هذا و 

عقوبة الغرامة ، يتضح رغم ذلك وجود ضبابية فيما يتعلق بمصير الشرط التعسفي في العقد، 

  :لقانون المدني الجزائري التي تنصمن ا 110واإلستعانة الستبيان ذلك بالقواعد العامة، السيما المادة 

"إذا تم العقد بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل من هذه 

الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لماتقضي به العدالة . ويقع باطال كل اتفاق 

  على خالف ذلك".

م القانون المدني إلى أحكاالمعدل والمتمم  02- 04فهذه اإلحالة الضمنية من نصوص القانون رقم 

بطلب تعديل شروط العقد التعسفية ،أو طلب إعفاءه  - من خالل الحماية الموسعة له-تجيز للمستهلك 

  منها أصال، بل أن للقاضي سلطة القيام بذلك دون طلب من المعني إذا قدر ذلك.
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ر إدراج ذلك أن منح المشرع للقاضي هذه الصالحية مرتبط أساسا بالنظام العام ،إذ اليمكن تصو 

الطرفين ضمن العقد المبرم لشرط يقضي بعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء وطرح النزاع عليه إذا 

  تضمن العقد شروطا تعسفية.

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04فالمالحظ إذن على قواعد القانون رقم 

روط التعسفية، بما يجيز معها توسيع تطبيق هو تبنيها لمفهوم أوسع لإلذعان والشالمعدل والمتمم 

  من القانون المدني. 110أحكام الماد 

  فيـــــــــــعســــــــــــــتـــــــــــرط الــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن الــــــــــــطــــــثانيا: ب

  على مايلي:المعدل والمتمم  02- 04من القانون رقم  30تنص المادة 

بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر األساسية للعقود عن طريق التنظيم ، "

  ".وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبرتعسفية

  يفهم من هذه المادة أمرين اثنين :

أن استعمال المشرع مصطلح"المنع" يعني ذلك إضفاء صفة "البطالن" على الشرط التعسفي الوارد -1

  1في العقد رغم عدم النص على ذلك صراحة ، واإلبقاء على العقد صحيحا حماية لمصالح المستهلك.

قرار المنع بالعمل بالشرط التعسفي، هو قرار ذو أثر جزئي قد يشمل بعض الشروط التعسفية  أن-2

  دون غيرها في العقود.

ت التي أقرها المشرع ستلعب دورا هاما في االستقرار القانوني اوال مناص من القول ، أن هذه الجزاء

ع إلى تجنب هذه الشروط التعسفية للعالقات الناشئة بين المستهلك والمتدخل، هذا األخير الذي سيدف

قدر اإلمكان، حتى اليكون عقده محل مراجعة إللغاء هذه الشروط أو حتى فسخ أو إبطال من قبل 

  القضاء.

                                                           
 ��Rن أ�-:أ�ظر *! ھذا ا1

Bricks (H).les clauses abusives.L GD J.1992.P101.                                                                                                       
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وبالتالي فإنه يتعين على المستهلك الذي خضع لهذه الشروط التعسفية ، وحتى ال يقع تحت رحمة 

سبيل حماية مصالحه المختلفة وٕاعادة التوازن شروط المتعاقد اآلخر أن يقوم بهذه اإلجراءات في 

  العقدي كيف ما كان عليه الحال.

ويجمع الفقهاء على أنه ال مجال للحديث على مبدأ عام يمكن من خالله التصدي لهذه الشروط 

لذا فإن الحاجة الماسة للجوء إلى  1التعسفية كلها وٕابعادها، أو حتى المطالبة بإلغاءها أو إبطالها،

خرى من أجل حماية المستهلك أمر المفر منه، ذلك أن نظرية السبب أو الغبن لم تعد قادرة وسائل أ

  على مواجهة هذه الشروط التعسفية وتوفير الحماية الضرورية للمستهلك. 

  فبالنسبة لنظرية السبب:

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو  من القانون المدني أنه:" 97تنص في هذا الصدد المادة 

  لسبب مخالف للنظام العام أو لآلداب ، كان العقد باطال".

فالمشرع يقر صراحة من خالل هذا النص أن بطالن العقد هو الجزاء المترتب على عدم مشروعية 

نعدام السبب السبب أو مخالفته للنظام العام أو اآلداب العامة ، دون أن يشير إلى الجزاء في حال ا

  أصال والذي يكون حكمه بطالن العقد إلنعدام أحد أركانه.

ورغم هذا الحكم، إال أن بعض الفقه يرى أن هذا الجزاء ال يخدم مصلحة المستهلك الهادفة إلى 

  د، واإلكتفاء بإبطال الشرط وحده.المحافظة على كيان العق

  :لغبن و اإلستغاللأما بالنسبة ل

القانون المدني الجزائري إلى أنه إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين متفاوتة  من 90يشير نص المادة 

د أو مع إلتزامات المتعاقد كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العق

أو ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشا بينا اآلخر

ن ينقص من ، أن يبطل العقد أو أ جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبونهوى جامحا ، 

  .إلتزامات هذا المتعاقد

                                                           
�' ا���"�Dك .ر��' د�"وراه. ���' ا�)�وم ا�(�و��'  1�%� '�@�ر �Dم . ا�و�@ل ا�و/���' أ�ظر: أ�و �"��7د�' وا"/�ا�دار  - ��ن ا��ق–وا

ء.ا��Eرب.-��  .235. ص 2004-2003ا�



�������� 	
�� ا���ب ا�ول: آ�
�ت ا�����	 ا���

 

 168 

  .وٕاال كانت غير مقبولة ،ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد

بطال إذا كما أجازت حسب الفقرة األخيرة في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإل

  عرض مايراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

ويشير في هذا الصدد، األستاذ محمد بودالي إلى أنه ليس هناك تالزم بين اإلذعان وبين عدم تعادل 

األداءات ، أي أنه اليترتب دائما عدم تعادل بين األداءات من واقع إذعان أحد المتعاقدين للشروط 

  1ذلك أن فكرة الغبن تتعلق بمحل العقد أما اإلذعان فيتعلق باإلرادة. التي انفرد الطرف اآلخر بوضعها،

الفقهاء في مدى األخذ بمبدأ حسن النية وٕاعماله من أجل القول بتحقيق التوازن العقدي  فاختالورغم 

 107المادة  مضمونفي الدراسة هو نظرة المشرع الجزائري ، فحسب أكثر من عدمه، ولكن مايهمنا 

" يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  :فإنها تنص على من القانون المدني1فقرة وبالضبط ال

  ."وبحسن نية

وافر حسن النية في تنفيذ ضرورة ت من القانون المدني 107طبقا لنص المادة  فالمشرع الجزائري استلزم

  .العقود

بغض النظر عن طابعها سواء  ، إلى أنه يمكن للمستهلك وجمعيات حماية المستهلكويجب التنويه هذا 

، وكل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة، القيام كانت وطنية أو جهوية أو والئية أو حتى محلية 

برفع دعوى أمام القضاء ضد المتدخل الذي ضمن عقده شروطا تعسفية، كما يمكنهم التأسس كطرف 

من القانون رقم  65المادة طبقا لنص  2مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم،

 المعدل والمتممالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  2004المؤرخ في  02- 04

. وذلك فضال عن تلك الوسائل غير القضائية والتي 2010المؤرخ في  06-10بموجب القانون رقم 

عيات حماية المستهلك العمل سوف تكون محل دراسة مفصلة عند حديثنا في الباب الثاني المخول لجم

  بها من أجل وضع حد للشروط التعسفية خصوصا، ولحماية المستهلك عموما.
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هو رد التوازن العقدي إلى  ءات المشار إليها آنفا،اوبذلك يبقى الهدف من فرض وتوقيع هذه الجز 

  1مايفترض في مكانه الطبيعي والعادي، ونشير هنا إلى ماعبر عنه الفقيه "ريبير" بقوله:

"عندما يمنع المشرع اإلذعان الحاصل دون تفكير، ويوقف إساءة استعمال الحق، فإنه يدافع عن 

  المدني". أساس فكرة السلطة التعاقدية، ويمكنه أن يفخر الستكماله عمل القانون

عرف نمطا آخر من العقود، وفي مختلف الصيغ نظام التعاقد وبالتالي يمكن القول في األخير أن 

صقلت خصائصه متطلبات الحياة االقتصادية، و أملت شروطه القوة االقتصادية للطرف المحتكر 

يئة الخصبة له قتصادية البجديدا اتخذ من العالقة اإل نمطا تعاقدياك للسلعة أو الخدمة فشكلت بذل

فانتشر بشكل واسع جدا.فإذا كانت العقود وفقا للنظرية التقليدية المألوفة في العقد، تفترض وجود تراض 

طرفي العقد على أساس مناقشة و مساومة طرفيه لشروط العقد و بنوده، فإن األمر اختلف كلية بين 

صاحب المشروع الضخم، تجاه  تدخللعقود، الذي يتصرف فيه الممن ا بارزأمام عقد االستهالك كنوع 

مستهلك له الية ال يحق ألي كان مناقشتها، فالناس، بوضع شروط عقد شريحة كبيرة منمستهلك يمثل 

  في هذا العقد حق واحد إما أن يقبل العقد كما هو أو يرفضه كما هو. 

و أمام هذا الوضع غير المألوف في التعاقد، و ظهور اختالل في االلتزامات بين طرفي عقد 

االستهالك، كان حريا بالمشرع التدخل لمصلحة الطرف الضعيف، رغم أن مبدأ سلطان اإلرادة هو 

دخل المبدأ الحاكم في التعاقد. إال أن المشرع تدخل و عبر العديد من النصوص القانونية، كما أجاز ت

رغبة منه في إضفاء سمة التوازن العقدي على عقد االستهالك و لو من خالل رفع الغبن و  القضاء

  االستغالل عن المستهلك.

بالنظر  و رغم ما يمكن أن يشوب عقد االستهالك من سمات، قد تجعل منه نوعا خاصا من العقود

لعالقة ومجال تطبيق أحكام قانون طبعا إلى تلك الميزات التي يشترط توفرها سواء من حيث أطراف ا

ية من ، إال أنه ال يزال يشكل نسبة عالحماية المستهلك وقمع الغش بالنظر إلى محل ومضمون العقد 

ألشخاص الذين يقبلون باستمرار على سد حاجاتهم وتلبية رغباتهم في ظل سوق العقود المبرمة بين ا

والخدمات التي يتم إنتاجها، تصنيعها،عرضها  تنافسية تشهد يوميا ظهور و تراكم لعديد من السلع

  وتوجيهها لفئة المستهلكين.
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  اب األول:ـــــــــبــــــــــة الـــــــــالصــــــــخــــ

يمكن القول في خالصة هذا الباب أن المشرع تأخر كثيرا في إصدار النصوص التطبيقية لقانون حماية المستهلك وقمع 

، إذ أن هذه النصوص لم تصدر إال بعد أزيد من أربع سنوات، وهذا 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09الغش رقم 

  في حقيقة األمر فراغ قانوني مر به هذا التشريع، رغم أن ذلك يعد تعزيزا لهذه المنظومة.

بهذا إلى بيان كيفيات إعالم المستهلك وتأكيد المشرع على ضرورة العمل في الباب األول من الدراسة  تطرقناهذا،و 

اإللتزام وتمكين المستهلك من حقه كامال غير منقوص، فال تقصير للمتدخل في ذلك. فقد وضح المشرع من خالل 

أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات إعالم المستهلك، مفاهيم عديدة لم يكن منصوص عليها في القوانين السابقة، 

ئية وغير الغذائية وتلك التي توصف بأنها خطيرة، ومن ذلك أيضا فقد كما بين كيفية إعالم المستهلك بالمنتوجات الغذا

وضح لكل المهتمين والمختصين بهذا المجال البيانات الضروري التقيد بها في كل منتوج غذائي أو غيرغذائي، في 

  الوقت الذي أورد استثناءات على هذه البيانات، بل أعفى بعض المواد من بعضها أصال.

خالل هذا الباب أيضا إلى األحكام القانونية للخدمة، التي أفرد لها المشرع الفصل الخامس من المرسوم كما تطرقنا من 

منه ،  57إلى غاية الماّدة  51،ألحكام الخدمات بدءا من الماّدة 2013نوفمبر  09المؤرخ في 378- 13التنفيذي رقم

  باإلعالم قبل التعاقدي واإللتزام التعاقدي باإلعالم. والتي اتضح من خالل دراستها وتحليلها أن المشرع أقر اإللتزام

وقفنا من خالل هذا الباب على تجاوز المشرع في إطار تعزيز الترسانة القانونية للمستهلك مرحلة سن حق  وقد

ئل المستهلك في الضمان إلى مرحلة تفعيل المطالبة بتطبيق هذا الحق، وٕازالة كل العراقيل التي تواجهه من خالل الوسا

. فضال عن ضرورة فرت الشروط الالزمةالقانونية والخيارات الممنوحة للمستهلك في سبيل تحقيق ذلك عمليا متى تو 

  احترام المتدخل للمقاييس والنظم المعمول بها قانونا في سبيل تحقيق اإللتزام بمطابقة المنتوج. 

فقد منع اإلشهار الكاذب صراحة، على غرار وٕادراكا من المشرع ألهمية اإلشهار من جهة وخطورته من جهة أخرى 

اإلشهار المضلل، وهو ما تطرقنا إليه بالتفصيل من خالل بيان المقصود باإلشهار وتمييزه عن غيره من المصطلحات، 

، فضال عن الضوابط المحددة ضمن قانون نشاط ب والمضلل ومتى نكون أمام أحدهماكما بينا أحكام اإلشهار الكاذ

  .السمعي البصري

لنسلط الضوء في األخير على الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي المستند أساسا لمبدأ حرية التعاقد وسلطان 

اإلرادة، حيث قدمنا مفهوما موجزا عنها، ثم أوردنا تحليال للصور التي نص عليها المشرع في القانون المتعلق بالقواعد 

نطاق الحماية المكفولة للمستهلك من هذه الممارسات، لنختم ببيان الجزاء المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا 

  الموقع في حال وجودها وفرضها.
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  ي:ناـــــــثالــــــ ابــــــبــــال

  ـــــــــــهـــــــلكآلــــيــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــحمــــــــاية اإلدارية والقــــــضــــــــــائـــية للــــــــــــــــمستـ

ال شك أن المستهلك تتداخل في سياسة حمايته أجهزة مختلفة ومتعددة، غير أن مجال الدراسة ال يتسع 

من أجل الخوض فيها كلها، ودراسة نظامها القانوني ومعرفة الصالحيات والمهام الموكلة لها، لذلك 

ا القانوني سنحاول في متن هذا الباب التطرق لبعضها ذات الصلة المباشرة من حيث هيكلة نظامه

بالمستهلك، السيما الجهة الوصية التي يخضع لها ممثلة في وزارة التجارة، فنتطرق إلى مصالحها 

المختلفة سواء كانت مركزية أو خارجية، كما نبين أيضا مهام كل من المركز الجزائري لمراقبة النوعية 

نية المهتمة بهذا الشأن على والرزم، وطبيعة عمل المجلس الوطني لحماية المستهلكين واللجان الوط

غرار اللجنة الوطنية المكّلفة بالتنسيق مابين القطاعات في مجال حماية صّحة المستهلك من األخطار 

سلطات الضبط القطاعية الغذائية واللجــنـة الــوطـنيـة للـمـدّونـة الــغـذائـيـة، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه 

مخالفات واألضرار التي يمكن أن تلحق بالمستهلك، وكذا تسليط المخابر في الكشف عن الوكذا 

الضوء على عمل مصالح البلدية والوالية أيضا، و جمعيات حماية المستهلك واألساليب التي تنتهجها 

في سبيل تحقيق الحماية للمستهلكين، دون تجاوز تلك المهام المسندة لمجلس المنافسة الذي تم 

ك من خالل ضبط السوق من كل ما من شأنه أن يضر بقواعد المنافسة تنصيبه في حماية المستهل

  الحرة وارتكاب بأي شكل من أشكال ممارسات يمنعها القانون في هذا الميدان.  

كما نتطرق في المبحث الثاني من هذا الباب إلى بيان اإلجراءات التي يتم بها كشف المخالفات 

مستهلك أساسا، ثم نستعرض التدابير التي يمكن اتخاذها المرتكبة من طرف المتدخل، والتي تمس بال

  عند كل مخالفة ألحكام القانون.

لنتعرض في األخير، إلى بيان الحماية المدنية للمستهلك بتوضيح الضرر الذي يمكن أن يصيب 

، والتعويض الذي يتقرر لصالح المستهلك أو دفي هذا الصد تدخلمسؤولية الم خصائصالمستهلك، و 

بصفة عامة. هذا إلى جانب العقوبات التي أقرها المشرع على كل من أخل بالقواعد القانونية  المتضرر

، معززين كل ذلك بإحصائيات رسمية المنصوص عليها، وعدم تقيده بالضوابط والمعايير المحددة قانونا

  وأحكام وقرارت قضائية.
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  ل األول:ـصــــــفـــــال

  كـــلــــهــــــستـــــــمــــــــــــــة الـــــــــايـــــــمــــــــــة في حــــــــــــــــة اإلداريز ـــــــــــــهــــــــــدور األج

ال يختلف قانونيان أن حماية المستهلك ومصالحه المختلفة، ال يمكن قصرها على بعض اإللتزامات 

وقمع الغش، أو من  التي تفرض على المتدخل كتلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك

خالل التصدي لجملة من الممارسات التي ال تخضع لضوابط قانونية، ذلك أن كل هذه الوسائل 

القانونية ال بد لها من أجهزة تسهر كذلك على تطبيقها واحترامها، بل وتعمل على تطوير أحكامها من 

، بما يخدم مصالح المستهلك ليهافي إطار المهام المسندة إ خالل اإلقتراحات واإلستشارات التي تقدمها

.وفي سبيل تحقيق ذلك فقد نص المشرع على عديد األجهزة اإلدارية التي تعمل ويوفر له حماية إضافية

  من أجل حماية مصالح المستهلك والدفاع عنه، استنادا إلى الصالحيات الهامة المخولة لها. 

  ث األول:ــبحــمــــال

  هلكــستــــــمـــــماية الــــــزية في حــــــــــات مركـــــــــيئـــــــارة وهــــــــــتجـــــــــــدور وزارة ال

التي تعمل على حماية  - فضال عن جهات أخرى–تعتبر وزارة التجارة الجهة الوصية المباشرة 

هذه  المستهلك ومصالحه المتعددة، فتسخر في سبيل ذلك كل اإلمكانات المادية والبشرية في سبيل أداء

  المهمة، التي يمكن وصفها بالشاقة وغير البسيطة، وهذا لدوامها واستمراريتها وتطور أساليبها. 

لذلك فهي تعمل جاهدة من أجل توفير أقصى درجات الحماية ، مستعينة في ذلك بكل الميكانيزمات 

  التي يتيحها لها القانون المنظم في هذا الشأن.

  ب األول:ــطلـــــــــالم

 لكــــــتهـــــــســـــــمـــــة الـــــــــــــمايـــــــــــارة في حـــــــــجـــــــــــــــتـــــــــــوزارة الدور 

من  02هذا الصدد الماّدة يتمّتع وزير التجارة في إطار أداء مهامه بعديد الصالحيات،وتنص في 

المحّدد لصالحيات وزير 2002ديسمبر  21المؤّرخ في  453- 02التنفيذي رقم المرسوم

،على:"يمارس وزير التجارة، باإلّتصال مع الّدوائر الوزارية والهيئات المعنية،صالحياته في 1التجارة
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ميادين التجارة الخارجية وضبط األسواق وترقية المنافسة وتنظيم المهن المقننة والنشاطات التجارية 

  لغش".وجودة السلع والخدمات والرقابة اإلقتصادية وقمع ا

:"يكّلف وزير التجارة في  453-02من نفس المرسوم التنفيذي رقم  05وتنص في هذا اإلطار الماّدة 

  مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك بما يأتي:

يحّدد،بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية،شروط وضع السلع والخدمات رهن اإلستهالك - 

  ظافة الصّحية واألمن،في مجال الجودة،والن

يقترح كّل اإلجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعالمات،وحماية العالمات التجارية،والّتسميات - 

  األصلية،ومتابعة تنفيذها،

  يبادر بأعمال تجاه المتعاملين اإلقصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية،- 

والتجارب ويقترح اإلجراءات والمناهج الّرسمية للّتحليل في مجال يشّجع تنمية مخابر تحاليل الجودة - 

  الجودة،

  يساهم في إرساء قانون اإلستهالك وتطويره،- 

  يشارك في أشغال الهيئات الّدولية والجهّوية المختّصة في مجال الجودة،- 

غير الغذائية تجاه يعّد وينّفذ استراتيجية لإلعالم واإلّتصال تتعلق بالوقاية من األخطار الغذائية و - 

  نية والمستهلكين التي يشّجع إنشاءها".الجمعيات المه

وطالما أن وزارة التجارة تعتبر الجهة الوصية المباشرة التي تسهر على حماية المستهلك ومصالحه 

  المختلفة،  فسنتطرق فيما يلي من الدراسة إلى تنظيم ومهام اإلدارة المركزية لهذه الوزارة. 

  

  

                                                                                                                                                                                

�وال  د	2%.ا� -
ت ا3دار	( ا���2#( �$�
	( وأ�ظر ��0وص دور ا. -زة ا��ر#ز	( .1994	و�	و 20. ا��
درة ��
ر	�: �47دد

  .08ص.�2012
ي  17و16	و�%  
�9( ا��د	( . ��-2ك ا���ظم �#2	( ا�$6وق ا�وط�% $ول ا�$�
	( ا�6
�و�	( ��2 �2��6ا� ا����-2ك.
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  رع األول:ـــفـــــال

  جارةـــتــــــــــزية في وزارة الـــــركــــمـــــام اإلدارة الــــــهــــــــــم ومــــظيـــــتن 

من  01لمادة ل طبقا نشير بداية أن اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير،

  ،تشتمل على:1المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة 454-02المرسوم التنفيذي رقم 

  أمين عام ومساعديه، رئيس ديوان ومساعديه، مفتشية عامة، باإلضافة إلى الهياكل اآلتية:

ديرية العامة للرقابة المديرية العامة للتجارة الخارجية،المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،لم

اإلقتصادية وقمع الغش،مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة لإلعالم واإلتصال،مديرية الوسائل 

مهام هذه  454-02من نفس المرسوم التنفيذي رقم  06،و05، 04، 02،03العامة.وقد حددت المواد 

دارة المركزية بوزارة التجارة خضع إلى عدة المديريات وتقسيماتها تباعا.غير أن هذا اإلطار القانوني لإل

  تعديالت، و ذلك بصدور مجموعة من المراسيم هي: 

المرسوم ، يعدل ويتمم  20082غشت  19المؤرخ في  266- 08المرسوم التنفيذي رقم  •
والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية  2002ديسمبر سنة  21المؤرخ في 454- 02التنفيذي رقم 

  .في وزارة التجارة

،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  3 2011يناير 09المؤرخ في  04- 11المرسوم التنفيذي رقم  •
والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة  2002ديسمبر سنة  21المؤرخ في 454-02رقم 

  التجارة.
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  20144يناير  21المؤرخ في 18- 14المرسوم التنفيذي رقم  •

والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة  2002ديسمبر سنة  21المؤرخ في 454-02رقم 

  التجارة.
لذا سنبرز بالتفصيل تنظيم اإلدارة المركزية بوزارة التجارة مع مهام هذه المديريات وتقسيماتها المختلفة، 

  .وفقا ألهم التعديالت المدرجة في هذه المراسيم كل على حدى

                                                           
ا���=ّ�ن  2002ا��ؤّرخ &%  454-02. ھذا و�>	ر  إ�� أّن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م 2002د	���ر  22. ا��
درة ��
ر	�: 85ج.ر.�دد1

 208-��94" أ$#
م ا��ر�و�	ن ا����	ذ		ن ر�م  09
ّدة ��ظ	م ا3دارة ا��ر#ز	( &% وزارة ا�� 
رة ا��9دل وا����م، �د أ��� ��و ب ا��
ا���=�ن إ�>
ء ���>	( �ر#ز	( �2�6$	6
ت ا�3��
د	( و��? ا��ش &%  2010-94ا���=�ن ��ظ	م ا3دارة ا��ر#ز	( &% وزارة ا�� 
رة، ور�م 


. ا��ؤر0	ن &%-�
�
  .1994	و�	و20.ا��
درة ��
ر	�:47.ج.ر.�دد1994	و�	و  16وزارة ا�� 
رة و	$دد ا0��
  .A2008>ت  24. ا��
درة ��
ر	�: 48ج.ر.�دد 2

	ر  12. ا��
درة ��
ر	�: �02دد .ج.ر3�	2011.  

	ر26. ا��
درة ��
ر	�: 04ج.ر.�دد 4�	2014  .  
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  266-08ومهام اإلدارة المركزية لوزارة التجارة وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  أوال:تنظيم

من المرسوم التنفيذي رقم  01أحكام الماّدة  266- 08من هذا المرسوم التنفيذي رقم  02عّدلت الماّدة 

،وقد شمل هذا الّتعديل إحدى صالحيات رئيس الديوان ومساعديه الثمانية بتغيير 454- 02

حصائل نشاطات الوزارة،وهو ما يعني  "إعداد" بمصطلح مصطلح"إصدار"حصائل نشاطات الوزارة،

الفصل بين مرحلتي"اإلعداد"و"اإلصدار"بإسنادهذه المهّمة األخيرة لجهة أخرى غير جهة رئيس الديوان 

تغيير  و مساعديه.هذا،وقد مّس التعديل في هذه الماّدة الهياكل الخاّصة بوزارة التجارة أين تمّ 

"المديرية  إلى تسمية 454- 02في المرسوم رقم  تسمية"المديرية العاّمة لضبط النشاطات وتنظيمها"

حيث ألحق مهام التقنين بهذه  266- 08في المرسوم  العاّمة لضبط وتنظيم النشاطات والتّقنين"

  .كلتها الداخليةهي و كماشملت التعديالت بعض المديريات العامة من حيث مهامها المديرية العاّمة

  المديـريـة العاّمة للتـجارة الخـارجية:-1

من  02المعّدلة والمتمّمة للماّدة  266-08من المرسوم التنفيذي رقم  03إّن أبرز ما تضمّنته الماّدة 

هو تغيير عبارة واردة في إطار المهام المكّلفة بها هذه المديرية  454- 02المرسوم التنفيذي رقم 

ال سيما تلك المتعّلقة بانضمام مهّمةهي:"ضمان تنفيذ اإلتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها،العاّمة،وهذهال

للمنظمة العالمية للتجارة"فأصبحت مكّلفة بموجب التعديل ب"ضمان تنفيذ اإلتفاقات التجارية  الجزائر

مع المنظمة العالمية للّتجارة".فالمالحظ على التعديل الجديد  عالقات الجزائرالّدولية ومتابعتها،ال سيما 

)،هو توسيعه لمهام هذه المديرية العاّمة في صياغة هذه المهّمة،حيث لم يعد يقتصر دورها 266- 08(

على ملف إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة فقط،بل اتسع ليشمل كّل عالقات الجزائر مع هذه 

إعادة هيكلة  266- 08من المرسوم التنفيذي 03ذلك أّنه تّم بموجب الماّدة المنظمة.ضف إلى 

  1.)5خمس( )مديريات بدل4المديريات التابعة لهذه المديرية العاّمة،إذ تّم تخفيض عددها إلى أربع(

                                                           
ا�ذي 454-02ر�م وھذه ا��د	ر	
�-%:�د	ر	( ا���
دBت ا�� 
ر	( وا��ظ
ھرات ا�3��
د	(،وھ% ���	(  د	دة �م 	�ّص �2	-
 ا��ر�وم ا����	ذي 1

أّ�
 ا��د	ر	
ت ا�F,ث ا.0رى .#
ن 	�ّص ��2 �د	ر	( �6		م ا�� 
رة ا�0
ر 	( و��ظ	�-
 و�د	ر	( �ر�	( ا��
درات &2م 	�=��-�
 ا��9د	ل ا� د	د

ت ا�� 
ر	( ا� -و	( وا��9
ون،�د	ر	( ا�9�
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ت ا�� �,
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ت &ر�	( ھ% ا��د	ر	( ا��ر�	( F03,ث( و�=مّ �د�ر�� ا����د�ت ا����ر�� وا��ظ�ھرات ا	����د��-أھ%: #ل �د	ر	( �د	ر	
ت &ر�	(
�� ا�����ت �� ا���ظ�� �د�ر-ب���
�9( و�ر�	( ا��
درات،ا��د	ر	( ا��ر�	( ���
�9( ا�واردات،وا��د	ر	( ا��ر�	( �2�ظ
ھرات ا�3��
د	(.
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�=��د	ر	�	ن &ر�	�	ن ھ�
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رة ا�0د�
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رة ا�0د�

د ا.رو�%،ا��د	ر	( 4أّ�
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  المديرية العاّمة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين:-2

من المرسوم  03المعّدلة والمتمّمة للماّدة  266- 08من المرسوم التنفيذي رقم  04غيّرت الماّدة 

من تسمية"المديرية العاّمة لضبط النشاطات وتنظيمها"إلى "المديرية العاّمة  454- 02التنفيذي رقم 

لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين"التابعة لهياكل وزارة التجارة.كما أدرج المشّرع بموجب هذا 

المديرية العاّمة وهي الثالث مهام األولى المنصوص عليها  التعديل،ثالث مهام جديدة كّلفت بها هذه

  03.1بمقتضى الماّدة 

كما تّم في هذا اإلطار إحداث تعديل على صياغة إحدى المهام فلم تعد مكّلفة بتحديد"ترتيب"لمالحظة 

هي مكّلفة بتحديد"جهاز"لمالحظة ومراقبة األسواق ووضعه.وقد رفع  ومراقبة األسواق ووضعه،بل

) من عدد المديريات التابعةللمديرية العاّمة 266- 08المشّرع بموجب هذا التعديل (المرسوم التنفيذي 

)مديريات فقط ينّص عليها 04)مديريات،بدل أربع(05لضبط وتنظيمالنشاطات والتّقنين إلى خمس(

وهذه المديريات .شّرع مديرية جديدة وهي مديرية التقنين والشؤون القانونيةسابقا.حيث أضاف الم

مديرية تنظيم األسواق والنشاطات التجارية والمهن 3مديرية الجودة واإلستهالك،2مديريةالمنافسةهي:

  .6مديرية التقنين والشؤون القانونية5مديريةالّدراسات واإلستكشاف واإلعالم اإلقتصادي4المقّننة

  04- 11: تنظيم ومهام اإلدارة المركزية لوزارة التجارة وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم ثانيا

المعّدل والمتّمم  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  01هذا المرسوم التنفيذي أحكام الماّدة  عّدل

منه، أين أضاف مديرية جديدة إلى هياكل وزارة التجارة بموجب الفقرة األخيرة من  02بموجب الماّدة 

لة لهيكل وزارة التجارة، ليرتفع عدد المديريات المشكّ  نص الماّدة وهي"مديرية التنظيم والشؤون القانونية".
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)، 05عوض خمس( مديريات )6إلى ستة( 2011المؤّرخ في  04- 11المرسوم التنفيذي رقم  حسب

  المعدل والمتمم. 454- 02منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

  المديرية العامة للتجارة الخارجية:-1

من المرسوم التنفيذي  02وتممت المادة عّدلت فقد  )04- 11منه (المرسوم التنفيذي  03لماّدة ل بالنسبة

، حيث حافظ المشّرع على عدد المديريات األربع التابعة للمديرية العاّمة للتجارة 454-02رقم 

الخارجية،غير أّنه تغّيرت تسمية المديرية األولى من"مديرية المبادالت التجارية والتظاهرات اإلقتصادية" 

ت التجارية" والّتي تّم توسيع مهامها مقارنة مع تلك المنصوص إلى "مديرية متابعة وترقية المبادال

عليها سابقا، كما تّمت إعادة هيكلة المديريات الفرعية الثالث التابعة لهذه المديرية من خالل منح 

تسميات جديدة للبعض أحيانا وٕالغاء البعض أحيانا أخرى على غرار المديرية الفرعية للتظاهرات 

  1.اإلقتصادية الملغاة

  المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها:-2

من تسمية"المديرية العاّمة لضبط وتنظيم النشاطات  04-11عّدل المشّرع في المرسوم التنفيذي رقم

منه المعّدلة والمتمّمة  04والتّقنين"إلى تسمية "المديرية العاّمة لضبط النشاطات وتنظيمها"بموجب الماّدة 

قبل تعديله.ولعل  454- 02نفس التسمية التي تبناها المشّرع في المرسوم التنفيذي رقم  ،وهي03للماّدة 

تفسير ذلك يعود إلى أهمية وطبيعة المهام المسندة لهذه المديرية، األمر الذي يستدعي منحها 

ذه و نالحظ إلغاء المشّرع مّرة أخرى لثالث مهام منوطة به2اإلستقاللية وعدم دمجها مع مديرية أخرى.

بغّض النظر عن  - ،أي بمعنى العودة إلى تبني20083المديرية العامة، كان قد أدرجها في تعديل 

- 02كما هي في المرسوم التنفيذي  03مضمون الماّدة  - التعديل الطفيف في بعض المصطلحات

إلى التابعة  عدد المديريات 04-11من المرسوم التنفيذي  04خّفّض المشّرع بموجب الماّدة كما .454
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)منصوص عليها في 5بدل خمس( مديريات )04أربع( وتنظيمها،إلى النشاطات المديرية العامة لضبط

  حيث ألغى مديرية التقنين والشؤون القانونية.266-08المرسوم التنفيذي رقم 

وبالنسبة لمديرية المنافسة التابعة للمديرية العاّمة لضبط النشاطات وتنظيمها، فقد حافظ المشّرع 

)على نفس عدد المديريات الفرعية األربع التابعة لمديرية المنافسة،غير 04-11التعديل الجديد( بموجب

أّنه غيّر من تسمية إحداها كما أعطى صالحيات جديدة لبعض منها.فالمالحظ أّنه لم يطرأ تغيير على 

فقد سحب منها صالحية المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة،أّما المديرية الفرعية لمالحظة األسواق 

إقتراح"جهاز" ومنحها صالحية إقتراح"ترتيب"فقط لمالحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،ولعّل تفسير 

ذلك في نظرنا هو أّن إقتراح"جهاز" أمر يتعدى صالحيات هذه المديرية الفرعية ورّبما يخّوله القانون 

لح"ترتيب"أي مشاركة المديرية الفرعية ضمن"صالحيات وزير التجارة"،ثّم إّن نّص المشّرع على مصط

ومساهمتها في وضع استراتيجية لمالحظة سوق السلع والخدمات وهو أمر طبيعي.كما نسجل ضبط 

المشّرع بدقة للصالحية الثانية المكّلفة بها هذه المديرية الفرعية، حين أضاف مصطلحي"السلع 

ش الربح المقنّنة للسلع والخدمات.أّما والخدمات"،وحصر بذلك مشاركتها في تحديد األسعار وهوام

،أّن  04-11المديرية الفرعية ألسواق المنافع العاّمة، فيالحظ حسب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

المشّرع قد عّزز من دورها بالنظر إلى باقي المديريات الفرعية،كما كّلفها بمهام جديدة وذات قيمة كبيرة 

تعامل معها،في الوقت الذي كّلفها بوضع"تدبير" بدل وضع "جهاز" نظرا لحساسية وطبيعة الهيئات الم

المالحظة سيرسوق المنافع العاّمة شأنها في ذلك شأن المديرية الفرعية لمالحظة األسواق المشار إليها 

أعاله، ونورد فيما يلي صالحيات هذه المديرية الفرعية: وضع تدبير لمالحظة سير سوق المنافع 

للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط، وضع آليات لمتابعة نشاطات  العاّمة،خلق إطار

  سلطات الضبط في مجال المنافسة،تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.

وما يالحظ على المديرية الفرعية األخيرة، هو تغير تسميتها من"المديرية الفرعية للمنازعات والعالقات 

إلى"المديرية الفرعية للمنازعات والّتوثيق المتعّلق بالمنافسة"،كما عّدل المشّرع بعض مع مجلس المنافسة"

ونسجل في هذا الصدد،إلغاء المشّرع بموجب هذا 1صالحياتها وألغى أخرى وأضاف صالحية جديدة،

)لصالحية المديرية الفرعية المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة 04- 11الّتعديل(
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ها،وهو في نظرنا إستدراك من المشّرع ورفع لّلبس،ألّن مجلس المنافسة هو هيئة إدارية مستقلة تطبيق

يسهر على تنفيذ قراراته وأوامره وفقا لألطر القانونية الممنوحة له،وليس عن طريق المديرية الفرعية 

م مجلس المنافسة للمنازعات والّتوثيق المتعّلق بالمنافسة،وهو ما من شأنه السماح بالفصل بين مها

ومهام المديرية الفرعية المعنية،وقصد تفادي أي تداخل أو تعارض بين صالحيات الهيئتين.كما تكلف 

  1المديرية الفرعية في هذا اإلطار بإنشاء الرصيد الوثائقي المتعّلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره.

  مديرية المالية والوسائل العاّمة:-3

- 02من المرسوم التنفيذي رقم  06أحكام الماّدة  04- 11سوم التنفيذي رقم من المر  05عّدلت الماّدة 

وفقا ألحكام المرسوم  ففيما بقيت المديرية تتمّتع بنفس الصالحيات الممنوحة لها المعّدل والمتّمم، 454

في  )04أربع(عددها إلى  السابق،فإّنه تّم إعادة هيكلة المديريات الفرعية التابعة لها،أين رفع التنفيذي

  2.ا)مديريات فرعية فقط منصوص عليها سابق03التعديل الجديد بدل ثالث(

  مديرية التنظيم والشؤون القانونية:-4

المعّدل والمتّمم للمرسوم  04- 11من المرسوم التنفيذي  06أقّر المشّرع هذه المديرية بموجب الماّدة 

مكّرر التي  06وزارة الّتجارة،أين أدرج الماّدة  المتضّمن تنظيم اإلدارة المركزية في 454- 02التنفيذي

تنص:"تنشأ مديرية التنظيم والشؤون القانونية......".والمالحظ على هذا التعديل الجديد،أّنه عّزز من 

وهذا بعدما كانت في أحكام المرسوم  3دور هذه المديرية وجعلها ضمن الهياكل التّابعة لوزارة الّتجارة،

د مديرية تابعة للمديرية العاّمة لضبط وتنظيم النشاطات والتّقنين فتّم فصلها مجرّ  266- 08التنفيذي

إلى أّنه تّم إعطاء المديرية تسمية جديدة هي "مديرية التنظيم والشؤون  ركما نشي، بموجب التعديل
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التجارة دور هذه المديرية ضمن هياكل وزارة ذلك أن القانونية" بدل "مديرية التقنين والشؤون القانونية".

مكّرر  6بصفة عامة و في حماية المستهلك بصفة خاّصة،تعكسه المهام المنوطة بهاوفقا لنص الماّدة

  1.المعّدل والمتّمم 454-02من المرسوم التنفيذي رقم 

  18- 14ثالثا: تنظيم ومهام اإلدارة المركزية لوزارة التجارة وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

من  01متّممة ألحكام الماّدة  2014المؤّرخ سنة  18-14المرسوم التنفيذي رقم من  02جاءت الماّدة 

المعّدل والمتّمم،حيث أضاف المشّرع بموجبها  2002المؤّرخ سنة  454-02المرسوم التنفيذي رقم 

مديرية جديدة إلى هياكل وزارة التجارة بموجب الفقرة األخيرة من نص الماّدة وهي"مديرية األنظمة 

- 14ماتية"،ليرتفع بذلك عدد المديريات المشّكلة لهيكل وزارة التجارة حسب المرسوم التنفيذي رقم المعلو 

)مديريات منصوص عليها في المرسوم 06)مديريات عوض ست(7إلى سبعة( 2014المؤّرخ في  18

إلى  المعّدل والمتّمم،كما تّم في إطار إعادة الهيكلة منح تسمية مقتضبة بالنظر 454- 02التنفيذي  

إختصاصها إلى "مديرية الموارد البشرية"، بدل التسمية القديمة التي تجمع بين الموارد البشرية والتقنيات 

  . 2الحديثة لإلعالم واإلتصال"مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة لإلعالم واإلتصال"

  المديرية العاّمة للتجارة الخارجية:-1

على التقسيم العام للمديرية  2014المؤّرخ في  18- 14حافظ المشّرع بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

مديريات)،غير أّنه أدخل تعديالت جوهرية على مديرية العالقات مع  04العاّمة للتجارة الخارجية(

من المرسوم التنفيذي  03المنظمة العالمية للتجارة التّابعة لها،حيث أضاف لهذه المديرية بموجب الماّدة

المعّدل  454- 02من المرسوم التنفيذي رقم  02المعّدلة والمتّممة ألحكام الماّدة  18- 14رقم 

وهي تكليفها بضمان  -فضال عن المهام المنصوص عليها سابقا -والمتّمم،أضاف لها مهّمة جديدة
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أعاد هيكلة المديريات الفرعية التّابعة  األمانة التّقنية لتنظيم التّفاوض مع المنظمة العالمية للّتجارة،كما

) وهي المديرية الفرعية لتجارة البضائع والمديرية 03لها،أين رفع عدد المديريات الفرعية إلى ثالث(

  .1الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية،والمديرية الفرعية لألمانة التقنية(المستحدثة)

  يمها:المديرية العاّمة لضبط النشاطات وتنظ-2

لم يعد لمديرية الجودة واإلستهالك التّابعة للمديرية العاّمة لضبط النشاطات وتنظيمها بموجب أحكام 

صالحية إقتراح كّل التدابير فيما يخص تطويرر مخابر تحاليل الجودة  18-14المرسوم التنفيذي رقم 

المعّدل والمتّمم،حيث  454-02 والتي كانت مخّولة لها وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم ،وقمع الغّش 

من  03المعّدلة والمتّممة ألحكام الماّدة    18- 14من المرسوم التنفيذي رقم  04ألغيت بموجب الماّدة 

المعّدل والمتّمم.وفي هذا الصدد،قد تّم إلغاء صالحية المديرية الفرعية  454- 02المرسوم التنفيذي رقم 

عة لمديرية الجودة واإلستهالك والمتعّلقة بالّتشجيع على تطوير لترقية الجودة وحماية المستهلك التّاب

مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الّذاتية مع إحتفاظها بباقي المهام،وقد يرجع تفسير ذلك إلى صدور 

  3، كما أشرنا إليه سابقا.2القوانين الخاصة بهذه األجهزة مع إلغاء قوانين أخرى

  مديرية الموارد البشرية:-3

- 02من المرسوم التنفيذي رقم  05،أحكام الماّدة  18- 14من المرسوم التنفيذي رقم  05عّدلت الماّدة 

المعّدل والمتّمم.وشمل هذا التعديل:تسمية المديرية،المهام المكلفة بها،وكذا التقسيم الّداخلي  454

مة فإّنها تسّمى"مديرية الموارد المعّدلة والمتمّ  05للمديريات الفرعية التابعة لها.واستنادا لنص الماّدة 

البشرية"وليس"مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة لإلعالم واإلّتصال"حيث تّم إعادة تنظيمها 

:تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم وتجديد ونذكر منها وحصر مهمامها،

مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين وتسييرها.ويالحظ في هذا  4معارفهم،إعداد
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الشأن، إلغاء المشّرع بموجب التعديل الجديد صالحية المديرية بنشر التقنيات الحديثة لإلعالم 

من المرسوم  05واإلتصال والتي كانت من صميم المهام المسندة إليها سابقا ضمن أحكام الماّدة 

المعّدل والمتّمم،والتي تّم إسنادها إلى مديرية جديدة إستحدثها المشّرع بموجبهذا  454-02لتنفيذي رقم ا

.أّما على مستوى التقسيم الّداخلي لمديرية الموارد البشرية،فقد تّم في إطار إعادة  18- 14التعديل 

  1.ة على سبيل الحصرالهيكلة اإلبقاء على مديريتين فرعيتين فقط مكّلفتان بأداء مهام محّدد

  مديرية األنظمة المعلوماتية:-4

- 02من المرسوم التنفيذي رقم  1مكّرر 6أنشأت مديرية األنظمة المعلوماتية طبقا لنص الماّدة 

،حيث تنص:"تنشأ 18- 14من المرسوم التنفيذي رقم  06،والتي تّم إدراجها بموجب أحكام الماّدة 454

  2تدخل ضمن هياكل وزارة الّتجارة.وهي المعلوماتية......".مديرية األنظمة 

لم تدرج   454- 02أّن كّل المراسيم التنفيذية الصادرة بعد المرسوم التنفيذي رقم ما يتعين التنويه إليه،و 

أي تعديل يذكر على مستوى المديرية العاّمة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغش حيث ظلت محتفظة بنفس 

لة لها قانونا،كما أّنه لم يطرأ أي تغيير على هيكلتها الداخلية فيما يخّص المديريات التّابعة المهام المخوّ 

لها،وهذا خالفا لباقي المديريات أو المديريات العاّمة المشّكلة لهياكل وزارة التجارة،والتي مّستها هذه 

  ألهمية هذه المديرية نتطرق إليها فيما يلي. ونظرا3التعديالت الجديدة.

  مع الغّش ـــصادية وقــــابة اإلقتـــرقــلــة لـــعامّ ــــــرية الــــــمديــــرابعا: ال

نشير بداية إلى أصل إنشاء هذه المديرية العاّمة التي كانت مجّرد مفتشية مركزية،حيث أّنه وبالرجوع 

إنشاء مفتشية المتضّمن  1994يوليو  16المؤّرخ في  210- 94إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

حيث كانت مكّلفة  4مركزية للّتحقيقات اإلقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحّدد إختصاصاتها

                                                           
�ن ا��د	ر	( ا��ر�	( ��L,م ا�O%  - 18-14$�ب �9د	ل  -ا��ر�	( �2�#و	ن،&	�
 �ّم ا��20%وھ�
:ا��د	ر	( ا��ر�	( ��2وظ�	ن وا��د	ر	( 1


 )�د	ر	
ت &ر�	( 03)�دل F,ث(02وا���6	
ت ا�$د	�L� )F,م وا3��
ل،�	26ّص �ذ�ك �دد ا��د	ر	
ت ا��ر�	( إ�� ا�F�	ن(-	2� 

ن ���و�#
  &% ا��
�ق.

����ط �ن 0,ل إ راء �راءة �
�و�	( &% 	.ا��9ّدل وا���ّ�م 454-�02ن ا��ر�وم  �2�01
دةا���ّ��(  18-�14ن ا��ر�وم ا����	ذي  02ا��
دة2
ا��9د	ل وھ%"�د	ر	(  ھ	#2( وزارة ا�� 
رة،أّن ھذه ا��د	ر	( ا� د	دة ����2( و���0ر ( �ن =�ن ا����	( ا�6د	�( ا����وص �2	-
 ��ل

ا� د	د،إ�رار �د	ر	�	ن ����2�	ن ��-
م  18- 14 ث �ّم ��و ب ا��ر�وم ا����	ذي ا��وارد ا��>ر	( وا���6	
ت ا�$د	�L� )F,م وا3ّ��
ل"، $	
  �$ّددة �د�ّ(،�دل �د	ر	( وا$دة ��>9�( ا��-
م.

  .18-14/ 04-11/ 266- 08: ر�م ھ% ا����	ذ	( ا��را�	موھذه 3
  .وھ%  -
ز داGم �2ّ���	ش وا�ر�
�( وا��6و	م $�ب ا��
ّدة ا.و��.1994	و�	و 20. ا��
درة ��
ر	�:47ج.ر.�دد 4



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 183 

من نفس المرسوم التنفيذي،وتتدخل على أساس برنامج سنوي للتّفتيش  02بعّدة مهام طبقا لنص الماّدة 

إلقتصادي وقمع الغّش تستدعيها وضعية تتولى إعداده مقّدما،كما يمكنها القيام بأي مهّمة في التحقيق ا

،لتتولى إعداد 04،كما يمكنها القيام بمهام أخرى طبقا لنص الماّدة 03خاّصة استنادا لنص الماّدة 

من ذات  07تقرير تلخيصي كّل ثالثة أشهر وسنوي يرسل إلى وزير الّتجارة حسب الماّدة 

من  08ساعده خمسة مفّتشين حسب الماّدة المرسوم،ويسّير هذه المفتشية المركزية مفّتش مركزي وي

،فالمديرية العاّمة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغّش حّلت محل المفّتشية 210-94المرسوم التنفيذي رقم 

  المركزية للّتحقيقات اإلقتصادية وقمع الغّش.

 وتكّلف 1ارة الّتجارةتعتبر المديرية العاّمة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغّش إحدى أهم الهياكل المشكلة لوز 

بتحديد الخطوط العريضة  454- 02من المرسوم التنفيذي  04لماّدة ل هذه المديرية العاّمة طبقا

للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة وقمع الغّش ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة 

وقمع الغّش وتنسيقها وتنفيذها،إنجاز  والتجاريةالالمشروعة،السهر على توجيه برامج المراقبة اإلقتصادية

كّل الّدراسات واقتراح كّل التدابير بغية تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها، توجيه نشاطات المراقبة 

اإلتصادية وقمع الغّش التي تقوم بها المصالح الخارجية المكّلفة بالتجارة وتنسيقها وتقييمها،تطوير 

ت الرقابة اإلقتصادية وقمع الغّش،تطوير عالقات التعاون الدولي التّنسيق ما بين القطاعات في مجاال

في ميادين الرقابة اإلقتصادية،مراقبة الجودة وقمع الغّش، متابعة المنازعات في مجال مراقبة 

الجودة،وقمع الغّش والممارسات الّتجارية،القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص اإلختالالت التي 

  لها تأثيرات على اإلقتصاد الوطني،تقييم نشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة.تمّس السوق التي 

  )مديريات:04هذا،وتضّم المديرية العاّمة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغش أربع(

مديرية ،3مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش،2مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضاّدة للمنافسة

  .2مديرية التعاون والّتحقيقات الخصوصية،1وتحاليل الجودةمخابر التجارب 
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لمديريات المشكلة لهيكل اإلدارة ل النهائية تسميةالمن معلومات، نوضح  وتحليله وتبيانا لما سبق تقديمه

  المركزية لوزارة التجارة وفقا آلخر التعديالت القانونية:

  المديرية العامة للتجارة الخارجية.  �

  المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها. �

  المديرية العامة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغش. �

  مديرية التنظيم والشؤون القانونية. �

  مديرية المالية والوسائل العامة. �

  مديرية الموارد البشرية. �

  مديرية األنظمة المعلوماتية. �

تّم إصدار قد ف 454-02المرسوم التنفيذي رقم من  07تطبيقا ألحكام الماّدة ونشيرفي األخير إلى أنه و 

الذي يحّدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة  20044ديسمبر  26المؤّرخ في  3القرار الوزاري المشترك

وبعد  غير أنه2010.5يناير  28التجارة في مكاتب،المعّدل والمتّمم بالقرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 

و  454-02واستنادا ألحكام المراسيم التنفيذية رقم  ن الوزاريين المشتركين،دراسة مواد هذين القراري

السابق دراستها، فإّنه يستنتج، أّن هذا التّقسيم الخاص بتنظيم اإلدارة  18- 14و 04- 11و 266- 08

المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، ال يواكب البتة التعديالت الجوهرية التي مست هياكل وزارة 
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رة بمختلف تقسيماتها الداخلية(مديريات)والفرعية(مديريات فرعية)،لهذا نوصي بضرورة تعديل هذين التجا

القرارين الوزاريين المشتركين مع األخذ بعين اإلعتبار التقسيمات الجديدة التي تبّناها المشّرع، ال سيما 

اء بعض المديريات ، أين تّم إلغ18-14و 04- 11تلك المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين 

التي كانت تابعة إلى مديريات عاّمة، وتصنيف مديريات أخرى ضمن هياكل وزارة التجارة، وتغيير 

تسميات البعض منها كمديرية التقنين والشؤون القانونية التي كانت تابعة للمديرية العاّمة لضبط وتنظيم 

، ثّم أصبحت بموجب 266- 08قم من المرسوم التنفيذي ر  03النشاطات والتقنين، حسب الماّدة 

منصوص عنها ضمن هياكل وزارة التجارة تحت مسّمى مديرية التنظيم  04- 11المرسوم التنفيذي رقم 

- 11والشؤون القانونية ولم تعد تابعة للمديرية العاّمة المذكورة سابقا،ثّم إّن المرسومين التنفيذيين رقم 

المعّدلين والمتممين للمرسوم التنفيذي رقم  2014المؤّرخ في  18- 14و رقم  2011المؤّرخ في  04

المعّدل والمتّمم،قد أدرجا العديد من التغييرات المتعلقة بتسمية بعض المديريات سواء كانت  454- 02

عاّمة أو مديريات تابعة لها أو مديريات فرعية هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى ،فقد أحدثا تغييرا في 

  المديريات والمديريات الفرعية.التقسيم الّداخلي لعديد 

لم يراع هذه التعديالت،ومتجاوز أحكامه  2010يناير  28لذا فإّن القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 

من الناحية الّتشريعية،لهذا نوصي بضرورة اإلسراع في إصدار قرار وزاري مشترك يعّدل ويتّمم هذا 

ه التعديالت الجديدة ويوّضح التقسيم الخاص ببعض ،حتى تواكب أحكامه هذ2010القرار المؤّرخ في 

المديريات التي الزال هيكلها الّداخلي غامضا،ونذكر على سبيل المثال مديرية األنظمة المعلوماتية 

  2014.1المؤرخ في  18- 14المستحدثة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
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  اني: ـــثـــرع الــفــــال

  ارةـــــــجــــــــتــــــوزارة الـــــــية لــــــــــخارجــــــح الــــــصالـــــمــالتـــنــــظــيم ومـــــــهــــام 

تولى المشّرع تنظيم أجهزة وزارة التجارة على المستوى الخارجي، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المتضّمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة  20111يناير  20المؤّرخ في  09- 11

 409- 03منه صراحة أحكام المرسوم التنفيذي رقم  15وصالحيتها وعملها،والذي ألغى بموجب الماّدة 

وتشمل المصالح الخارجية لوزارة المتضمن نفس الغرض.هذا، 20032نوفمبر  05المؤّرخ في 

من المرسوم التنفيذي رقم  02مديريات الجهوية للتجارة، طبقا للماّدة :المديريات الوالئية للتجارة والالتجارة

  .2011المؤرخ في  09- 11

  ارةـــــجـــــتــــــــــلـــة لـــيــــــــوالئـــــــات الــــــريــــــديـــــمـــــــــــأوال:ال

، في تنفيذ 09- 11التنفيذي  من نفس المرسوم 03تتمّثل مهام المديرية الوالئية للتجارة طبقا للماّدة 

السياسة الوطنية المقّررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك، وتنظيم 

النشاطات التجارية والمهن المقنّنة والرقابة اإلقتصادية وقمع الغّش. وتكّلف بهذه الّصفة بالسهر على 

ة الخارجية والممارسات التجارية والمنافسة والتنظيم التجاري تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجار 

وحماية المستهلك وقمع الغّش،اقتراح كّل التدابير ذات الطابع الّتشريعي والتنظيمي المتعّلقة بممارسة 

وتنظيم المهن المقنّنة، إقتراح كّل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وٕاقامة وممارسة 

ارية والمهنية،المساهمة في تطوير وتنشيط كّل منظمة أو جمعية التي يكون موضوعها النشاطات التج

ذا صلة بصالحيتها،وضع حّيز التنفيذ برنامج الرقابة اإلقتصادية وقمع الغّش واقتراح كّل التدابير 

مع الّرامية إلى تطوير ودعم وظيفة الّرقابة،ضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون 

  . .الهياكل المعنية،التّكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها.

،يكّلف المدير الوالئي للتجارة في إطار 09-11من المرسوم التنفيذي رقم  04واستنادا لنص الماّدة 

تنفيذ المهام المذكورة سابقا،بضمان التّنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة 

  يلها على المستوى المحلي.وتمث
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تتضمن المديرية الوالئية للتجارة فرق تفتيش،يسّيرها رؤساء فرق،وتنظّم في مصالح عددها خمس،حسب 

من نفس المرسوم التنفيذي وهذه المصالح هي:مصلحة مالحظة السوق واإلعالم  05الماّدة 

صلحة حماية المستهلك وقمع اإلقتصادي،مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضاّدة للمنافسة،م

الغّش،مصلحة المنازعات والشؤون القانونية،مصلحة اإلدارة والوسائل.وكّل مصلحة تضّم على األكثر 

من ذات المرسوم التنفيذي،يمكن أن تزود المديرية الوالئية  06ثالثة مكاتب.وحسب نص الماّدة 

  :1للتجارة"حسب الحاجة"

يقتضي ذلك حجم النشاط اإلقتصادي والتجاري أو تباعد عندما :بمفتشيات إقليمية للتجارة •

 التمركزات العمرانية عن مقر الوالية.

على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق : بمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغّش  •

 والمخازن تحت الجمركة،عندما يقتضي حجم تدفق السلع العابرة بها ذلك.

مية للتجارة ومفّتشية مراقبة الجودة وقمع الغّش على مستوى الحدود البرية والبحرية وتنشأ المفتشية اإلقلي

والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكّلف بالّتجارة والوزير المكّلف 

مشترك المؤّرخ بالمالية والسلطة المكّلفة بالوظيفة العمومية.وقد صدر في هذا الصدد،القرار الوزاري ال

من  06،تطبيقا ألحكام الماّدة  2المتضّمن إنشاء مفتشيات إقليمية للّتجارة 2011غشت سنة  21في 

)مفّتشية 154،حيثأنشأت مائة وأربعة وخمسون(2011يناير 11لمؤّرخ فيا 09- 11المرسوم التنفيذيرقم 

فع هذا العدد إلى مائتان وواحدة من هذا القرار، وقد تّم ر  02إقليمية للتجارة،حسب ما تؤكده الماّدة 

 3 2015مايو  13المعّدلة من القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في  02)طبقا للماّدة 231وثالثون(

و المتضّمن إنشاء المفّتشيات 2011غشت سنة  21المعّدل للقرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 

القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في  نفسها 06ة كما صدرأيضا وتطبيقا ألحكام المادّ 4اإلقليمية للتجارة،

المتضّمن إنشاء مفّتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغّش على مستوى الحدود البرية  2011نوفمبر 13

)مفّتشية لمراقبة الجودة 50،حيث أنشأت خمسون(5والبحرية والجّوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
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رية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة،حسب ما وقمع الغّش على مستوى الحدود الب

  من هذا القرار الوزاري المشترك. 02تؤّكده الماّدة 

وقد صدر في هذا 1بفرق تفتيش. 06وتزّود هذه المفتشيات حسب الفقرة األخيرة من نفس الماّدة 

يحّدد عدد فرق التّفتيش على  الذي 2 2014سبتمبر سنة 22الصدد،القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 

مستوى المديريات الوالئية للتجارة والمفّتشيات اإلقليمية ومفّتشيات مراقبة الجودة وقمع الغّش على 

عمائة بمستوى الحدود البرية والبحرية والجّوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، حيث يحّدد عددها بس

مواقع هذه المفّتشيات، بقرار مشترك بين الوزير المكّلف وتحّدد  3)فرقة تفتيش،729وتسع وعشرين(

  4من نفس المرسوم التنفيذي. 09بالتجارة والوزير المكّلف بالجماعات المحّلية، حسب الماّدة 

  ارةــــــــــــــــــجــتــــــــة للـــــويـــــــــــهـــــجــــــــــات الـــــــــريــــديــــمــــثانيا: ال

المتضّمن  2011يناير  20المؤرخ في  09-11المشّرع أربعة مواد من المرسوم التنفيذي رقم خصص 

تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحيتها وعملها، لبيان عمل وتنظيم هذه المديريات 

  14.5إلى غاية الماّدة  10الجهوية بدءا من الماّدة 

، تتولى المديرية الجهوية للتجارة باإلتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة، 10واستنادا لنّص الماّدة 

بمهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الوالئية للتجارة التّابعة إلختصاصها اإلقليمي، كما تقوم بتنظيم 

والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك و/أو إنجاز كّل التحقيقات اإلقتصادية المتعّلقة بالمنافسة 

وسالمة المنتوجات.وتكلف بهذه الصفة بتنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الوالئية 
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والمصالح الخارجية للهيئات التّابعة لقطاع الّتجارة،إعداد برامج الّرقابة بالتّنسيق مع اإلدارة المركزية 

ر على تنفيذها،برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتّفتيش مابين والمديريات الوالئية والسه

الواليات،إجراء،عند الضرورة،وفي مجال إختصاصها اإلقليميكّل التحقيقات المتخصصة المتعّلقة 

بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسالمة المنتوجات،المبادرة بكّل تدبيرفي 

ها يهدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي،ال سيما عن طريق تحسين طرق الّتسيير ميدان إختصاص

وتنفيذ التّقنيات الحديثة لإلعالم واإلّتصال،إنجاز كّل دراسة وتحليل أو مذّكرة ظرفية لها عالقة بميدان 

  إلقليمي.إختصاصها،المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الوالئية للّتجارة التّابعة إلختصاصها ا

)، في ثالث مصالح 09،المحّدد عددها تسع( 12هذا،وتنظم المديريات الجهوية للّتجارة حسب الماّدة 

،فإّنه يحّدد الموقع واإلختصاص 13وتحتوي كّل مصلحة على ثالثة مكاتب على األكثر.وحسب الماّدة 

لتجارة والوزير المكلف اإلقليمي للمديرية الجهوية للتجارة، بقرار مشترك بين الوزير المكّلف با

  1بالجماعات المحّلية.

  اني:ــــــثــــلب الـــــمطـــــال

  لكـــــــهـــــستـــــــمـــــــة الــــــــايـــــــــــمـــــــــي حـــــــة فــــــــــزيـــــــــــركـــــــــــــات مــــــــئــــــــيــــــــــــدور ه 

ة التجارة المركزية والخارجية فقط كما سبق ر الحماية للمستهلك على عمل مصالح وزاال يقتصر توفير 

بيانه، بل تلعب باإلضافة إلى هذه الجهة الوصية هيئات أخرى ال تقل أهمية من حيث المهام المسندة 

لها في السهر على احترام حقوق المستهلك ومصالحه المختلفة، والعمل على على توعيته وتحسيسه 

السبل المتاحة، وتمثيله والحرص على عدم إلحاق الضرر به كيفما كان شكله وأيما كان الوسيلة  بكل

  المستعملة في سبيل تحقيق ذلك. 

  رع األول:ـــــــفـــــال

  ةـــســـــافــــــنــــــمـــــــــــس الــــلــــجـــــستهلكين ومـــمـــــاية الـــحمـــوطني لـــــمجلس الــــــــال
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سنبين في هذا الفرع دور المجلس الوطني لحماية المستهلكين أوال، ثم نتطرق إلى دور مجلس المنافسة 

  من خالل القوانين المنظمة لعمله واختصاصاته في حماية المستهلك ثانيا.

  كينـــــهلــتـــمســــــاية الـــحمــــــــوطني لـــــلس الــجــمـــــــأوال: ال

المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03- 09من القانون  24ع الجزائري بموجب الماّدة أنشأ المشرّ 

، الذي يقوم بإبداء الرأي واقتراح التدابير التي من شأنها أن تساهم 1المجلس الوطني لحماية المستهلكين

التنفيذي رقم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك.وقد نظمت أحكام هذا المجلس،بموجب المرسوم 

المحّدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين  2012أكتوبر  02المؤّرخ في  355- 12

  2واختصاصه.

  .3منه،على أّن المجلس يعتبر جهاز إستشاري في مجال حماية المستهلكين 02حيث تؤّكد الماّدة 

  تركيبة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته-1

في إطار إختصاصاته بآراء ويقترح تدابير لها عالقة على الخصوص  22سب الماّدة يدلي المجلس ح

بالمساهمة في الوقاية من األخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق 

وتحسينها،من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،مشاريع القوانين والتنظيمات 

ن أن يكون لها تأثير على اإلستهالك وكذا على شروط تطبيقها،البرامج السنوية لمراقبة الجودة التي يمك

وقمع الغّش،استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين،جمع المعلومات الخاّصة بمجال 

ت حماية المستهلكين واستغاللها وتوزيعها،برامج ومشاريع المساعدة المقّررة لصالح جمعيا

  4المستهلكين،التدابير الوقائية لضبط السوق،آليات حماية القدرة الّشرائية للمستهلكين.
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من المرسوم التنفيذي رقم  23هذا وال يقتصر عمل المجلس على هذه المجاالت،بل يمكنه طبقا للمادة 

ع على المشاركة في ملتقيات إعالمية، وٕاقامة عالقات مع هيئات مماثلة أو ذات نفس الطاب 355- 12

 272- 92لم ينص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي - وهو إجراء جديد  المستوى الوطني والّدولي،

  أدرجه المشّرع ضمن إختصاصات المجلس. - الملغى

يوضع المجلس لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك،ويحّدد مقّره بمدينة الجزائر. استنادا لنص الماّدة 

  السالف الذكر. 2012المؤّرخ في  355-12 من المرسوم التنفيذي رقم 01

  من ممثل واحد عن: 355-12من المرسوم التنفيذي رقم  03هذا ويتكون المجلس طبقا للماّدة 

  أ)بعنوان الوزارات:

الداخلية والجماعات المحلية،الموارد المائية،الفالحة والتنمية الريفية،التجارة،الصّحة والسكان وٕاصالح 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار،اإلتصال،الصيد البحري المستشفيات،الصناعة 

  .والموارد الصيدية،الطاقة والمناجم،التضامن الوطني واألسرة

  ب)بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية:

المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،المعهد الوطني للطب البيطري،المركز الوطني لعلم 

هد الوطني لعلم السموم،المعهد الوطني للصّحة العمومية،المعهد الوطني لحماية السموم،المع

النباتات،المعهد الجزائري للتّقييس،المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،الديوان الوطني للقياسة 

  القانونية،الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،الغرفة الوطنية للفالحة.

  1:عن كل جمعية حماية المستهلكين المؤسّسة قانونا،جمعويةج)بعنوان الحركة ال
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)خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة 5خمسة ( :الخبيرة الشخصيات د)بعنوان

  المنتوجات،يختارهم الوزير المكلف بحماية المستهلك.

من المرسوم التنفيذي  04إّن أهّم ما يمّيز هذه التشكيلة بالمقارنة مع تلك المنصوص عليها في الماّدة 

هو إدراج المشّرع لممثلين عن قطاعات جدد سواء بعنوان  1الملغى، 1992المؤّرخ في  272-92رقم 

الوزارات أو بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية ونذكر على سبيل المثال ال الحصر:ممثل عن وزارة 

ل وزارة اإلتصال،وقام بإلغاء تمثيل الطاقة والمناجم وممثل عن وزارة التضامن الوطني واألسرة وممث

وزارات أخرى نذكر منها وزارة التربية ووزارة البيئة وهو ما يثير التساؤل حول المعيار المعتمد إلختيار 

  الوزارات والهيئات المعنية للتمثيل في هذا المجلس.

ها سابقا على غرار أّما بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية فقد أدرج العديد منها،لم يكن ينّص علي

المعهد الوطني للطّب البيطري،المركز الوطني لعلم الّسموم،المعهد الوطني للصّحة العمومية والمعهد 

الوطني لحماية النباتات،ويرجع تفسير ذلك إلى ارتباط عمل هذه الهيئات والمؤسسات العمومية ارتباطا 

  من كّلما قد يلحق به ضررا.وثيقا بالمستهلك ودورها في تطوير وترقية سياسة حمايته 

كما يالحظ في هذا اإلطار،إلغاء تمثيل الجمعيات المهنية ضمن تشكيلة المجلس، وهو ما قد يبّرره 

، كما وّسع من تمثيل 2تعارض مصالح هذه الجمعيات المهنية مع سياسة المشّرع لحماية المستهلك

النظر عن طابعها سواء كان محلّيا أو جمعيات حماية المستهلكين لتشمل ممّثال عن كّل جمعية بغّض 

على  - الملغى 272- 92كما هو الحال في المرسوم التنفيذي رقم  -والئيا أو وطنيا ولم يعد مقتصرا

)ممثلين فقط ،وهو ما يعّد سابقة ألّول مّرة في تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، 10عشرة(

  ر المنوط لهذا المجلس.قد يكون الهدف منه محاولة ضمان فعالية الدو 

  .فقط ) خبراء5)إلى خمسة(7كما قّلص المشّرع عدد الخبراء في تشكيلة المجلس من سبعة(

هذا واعتمد المشّرع في هذه الّتشكيلة على جودة ونوعية التمثيل بدل الكمية،وهو ما تؤّكده نّص الماّدة 

رتين الثانية والثالثة منها بالقول: في الفق 2012المؤّرخ سنة  355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  05
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"يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان 

  اإلستهالك على األقل.

ويجب أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها عالقة بمجال 

  هو مالم يكن يشترطه المشرع سابقا.حماية المستهلك."و 

،فإّن أعضاء 2012المؤرخ في  355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  04هذا،واستنادا لنص الماّدة 

)سنوات قابلة 5المجلس يعينون بموجب قرار من الوزير المكّلف بحماية المستهلك لمّدة خمس(

في فقرتها  06ها.وهذا خالفا لنص الماّدة للتجديد،بناء على اقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين ل

)سنوات فقط 3الملغى،أين كانت تحّدد مّدة العضوية بثالث ( 272- 92األولى من المرسوم التنفيذي 

  وغير قابلة للتجديد.

،أعضاء مستخلفون 355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  04كما يعّين حسب الفقرة الثانية من الماّدة 

الّدائمين، على أن يقوموا باستخالف األعضاء الّدائمين عند انقطاع  حسب نفس شروط األعضاء

في فقرتها األولى من المرسوم  05عهدتهم حسب نفس األشكال وللمّدة المتبقية طبقا لنص الماّدة 

  السالف الذكر. 355- 12التنفيذي 

 03الماّدة  فضال عن األعضاء المذكورين في نّص  -كما يمكن للمجلس الوطني لحماية المستهلكين

أن يستعين في إطار نشاطاته وبطلب من رئيسه أو من أغلبية  - 355- 12من المرسوم التنفيذي 

  أعضائه،بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكنه أن ينيره في أشغاله نظرا إلى مؤهالته.

غير أّن التساؤل المطروح هنا:ما مصير عضوية كّل ممّثل عن جمعيات حماية المستهلكين،في حال 

تجميدها أو حّلها نهائيا، سواء بإرادة األعضاء أو بقوة القانون أو ألي سبب آخر،هل تستمّر  تمّ 

عضويته في المجلس أم تسقط؟ وٕاذا استمّرت فما مدى شرعية عضويته في التمثيل لجمعية منحّلة 

ي أصال، سيما إذا كان الممثل رئيسا للمجلس أو مرشحا لمنصب الرئيس؟.ويبقى التساؤل مطروحا ف

الذي يحّدد  2012المؤّرخ سنة  355-12ظّل الفراغ القانوني الذي يشوب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

  تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته.

  :355-12من المرسوم التنفيذي رقم  09ويتضّمن المجلس الوطني لحماية المستهلكين حسب الماّدة 
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  لمكتب،اللجان المتخصّصة.الجمعية العاّمة،الرئيس،ا

،كما ينتخب نائب 1ينتخب رئيس المجلس من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلكين أعضاء المجلس

وبمفهوم المخالفة، أّنه ال يمكن 2الرئيس من بين ممّثلي الهيئات والمؤسسات العمومية أعضاء المجلس.

ممثلي الوزارات،وال ممثلي الحركة   أن يكون نائبا لرئيس المجلس الوطني لحماية المستهلكين، ال

اب الرئيس ونائبه، بموجب الجمعوية ، وال حتى الخبراء أعضاء المجلس.وتحّدد شروط وكيفيات إنتخ

  .355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  11م الداخلي للمجلس طبقا لنص المادة النظا

ت لرئيس المجلس طبقا لنص على أن يتولى نائب الرئيس نيابة الرئاسة، في حالة حدوث مانع مؤق

،ولم ينص المشّرع على حالة المانع الدائم لرئيس 355-12من المرسوم التنفيذي رقم  13الماّدة 

الفقرة األولى من المرسوم  05المجلس،غير أّنه إذا وقع ذلك، فإّنه يطّبق في هذه الحالة نّص الماّدة 

  .355- 12التنفيذي رقم

من مجموع أعضاء  355-12من نفس المرسوم رقم  10قا للماّدة أّما الجمعية العاّمة فتتشكل طب

المجلس وتكّلف بما يأتي:دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،دراسة حصيلة نشاط المجلس 

وكذا تقريره السنوي وتقييمهما والمصادقة عليهما،دراسة كّل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو 

  .3ئه،وٕابداء رأيها فيها)أعضا2/3المكتب أو ثلثا (

 من: 355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  12مكتب المجلس، فيتكون حسب نّص الماّدة وعن

  رئيس المجلس،رئيسا.- 

  نائب رئيس. - 

  أدناه. 14منسقي اللجان المتخصصة المذكورة في الماّدة  - 
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أحال المشّرع سير المكتب ومهامه  يجتمع المكتب بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك،وقد

  إلى النظام الداخلي للمجلس.

،نجدها تنص أّنه يمكن إنشاء لجان 355- 12من المرسوم التنفيذي  14وبالرجوع إلى نّص الماّدة 

مختصة دائمة أو مؤّقتة، بمعنى أّن مكتب المجلس يتكّون من منسقي اللجان المتخصصة إذا تم 

الداخلي للمجلس،أّما إذا لم يتّم إنشاؤها فيتشّكل مكتب المجلس من الرئيس إنشاؤها وٕاقرارها في النظام 

، بل األكثر من ذلك، فإّن هناك تناقضا صريحا بين نّصي !ونائبه وفقط،وهو أمر يثير اإلستفهام؟

  على: 09،حيث تنص الماّدة  355- 12من نفس المرسوم 14و  09الماّدتين 

  "يتضمن المجلس:

  الجمعية العاّمة،- 

  الرئيس،- 

  المكتب،- 

  اللجان المتخصصة".- 

  فتنص: 14أّما الماّدة 

"يمكن أن ينشىء المجلس بداخله لجانا مختصة دائمة أو مؤّقتة يحّدد اختصاصها وعددها وتشكيلها 

  وتنظيما وسيرها بموجب النظام الّداخلي للمجلس ".

تركيبة المجلس فهي  تدخل ضمن 09ومكمن التناقض هو أّن اللجان المتخصصة حسب نص الماّدة 

تنص على إمكانية إنشاء لجان مختّصة سواء  14جزء ال يتجّزأ منه،غير أّن القراءة القانونية للماّدة 

دائمة أو مؤّقتة وتمنح سلطة إقرار ذلك إلى النظام الداخلي ، بمعنى آخر أّنه يمكن عدم إنشاء اللجان 

ملة الهياكل المنصوص عليها في الماّدة المتخصصة فتكون بذلك تركيبة المجلس ناقصة وغير مكت

  ،وبالتالي ال يتشّكل المجلس أصال وهو أمر ال يستقيم.09

من  09ليتطابق مضمونها مع نّص الماّدة  14لذلك نقترح في هذا الصدد، إعادة صياغة الماّدة 

صيغة  وٕازالة التعارض الظاهر، وذلك بإزالة عبارة"يمكن أن"وحذف 355-12المرسوم التنفيذي رقم 
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اإلختيار "أو"واستبدالها بحرف العطف"الواو"،ألّن إنشاء لجان"مؤّقتة" فقط يتعارض هو اآلخر مع 

ألّن اللجان تكون دائمة وقد تضاف إليها أخرى مؤّقتة.ونقترح صياغة الماّدة على  09مضمون الماّدة 

ويمكن أن تنشأ أخرى مؤقتة) يحّدد أو النحو اآلتي:"ينشؤ المجلس بداخله لجانا مختصة دائمة ومؤقتة(

اختصاصها وعددها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس"،أو "ينشؤ المجلس 

  1بداخله لجانا مختصة تكون العضوية فيها دائمة أو مؤقتة يحّدد إختصاصها..........بدون تغيير"

ية المستهلك،نظامه الّداخلي ويصادق عليه هذا،ويعّد المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكّلف بحما

- 12من المرسوم التنفيذي رقم  07باألغلبية المطلقة ألعضائه في اجتماعه األّول،حسب نص الماّدة 

من نفس  08كما يعد أيضا برنامج نشاطاته قبل بداية كّل سنة، طبقا للفقرة األولى من الماّدة ، 355

  .355-12المرسوم التنفيذي رقم 

  ستهلكينـــمـــــحماية الـــــوطني لــــــجلس الــمــــال يرــس-2

) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه،ويمكن أن يجتمع 02يجتمع المجلس في دورات عادية مرتين(

) 2/3في دورات غير عادية،كلما دعت الحاجة إلى ذلك،إّما بطلب من رئيسه وٕاّما بطلب ثلثي(

  2فس المرسوم.من ن 17أعضائه،طبقا للماّدة 

)أعضائه،وٕاذا لم يكتمل النصاب يتم إستدعاء  2/3ال تصح إجتماعات المجلس إّال بحضور ثلثي( 

)يوما.وفي هذه 15أعضاء المجلس إلجتماع جديد،يجب أن ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر(

يصادق و .18الحالة،يصّح إجتماع المجلس مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين،طبقا لنص الماّدة 

على اقتراحات المجلس وآرائه بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين،وفي حالة تساوي عدد األصوات 

يكون صوت الرئيس مرجحا،وتدون إجتماعات المجلس في محاضر وتسّجل في سجل خاص مرّقم 

  من المرسوم الساري النفاذ. 19ومؤّشر عليه من رئيس المجلس حسب الماّدة 

تقرير سنوي عند نهاية كّل سنة، في أجل أقصاه نهاية شهر يناير من السنة ويقوم المجلس بإعداد 

في فقرتها الثانية.وتدّون اآلراء  08الموالية، ويرسله إلى الوزير المكّلف بحماية المستهلك، حسب الماّدة 
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واإلقتراحات والتقرير السنوي في السجل الخاص بعد موافقة المجلس،ويمكن أن تنشر في النشرة 

سمية لإلعالنات القانونية وفي كّل منشور آخر، بعد أخذ رأي الوزير المكّلف بحماية الر 

يقضي  20وتفسير نص الماّدة 355.1-12من المرسوم التنفيذي  20المستهلك،تضيف نص الماّدة 

أّن طلب رأي الوزير المكّلف بحماية المستهلك هو أمر إلزامي،إذا كان النشر سيتم في النشرة الرسمية 

عالنات القانونية وفي كّل منشور آخر،غير أّن األخذ بهذا الرأي من عدمه يبقى أمرا إختياريا لإل

  للمجلس وغير ملزم.

هذا،ويزّود المجلس لتأدية مهامه بالمعلومات والمعطيات الضرورية التي تبلغه إّياها الهيئات والجمعيات 

  .355- 12من المرسوم التنفيذي  21المكّونة له، حسب الماّدة 

- 12من المرسوم التنفيذي رقم  15وفي ذات اإلطار، نشير إلى أن  المشّرع استحدث بموجب الماّدة 

أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام، يعّين هو اآلخر بموجب قرار من الوزير المكّلف بحماية  355

أمانتهما،ويكلف المستهلك،والذي يحضر إجتماعات الجمعية العاّمة والمكتب بصوت إستشاري ويتولى 

بتحضير  16بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصّرف المجلس.وتكّلف األمانة طبقا للماّدة 

وتتولى تبليغ أعضاء  2جدول األعمال وٕارسال الملفات التي تدرس خالل اإلجتماعات إلى األعضاء

إجتماعات المجلس بتاريخ اإلجتماعات وجدول أعمالها،كما تقوم في األخير بإعداد محاضر 

  .3المجلس

  ةـــــــســـــــــــافـــــنــــــــــمـــــــــــــــس الــــــــــــــلـــــــــــــجـــــــيا: مـــانــــــث

يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية واإلستقالل المالي، ويوضع 

يوليو  19المؤرخ في  03- 03من قانون المنافسة رقم  23للمادة لدى الوزير المكلف بالتجارة، طبقا 

  4المعدل والمتمم. 2003
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ونظرا لألهمية التي تلعبها المنافسة والتي يبدو أن المشرع قد أدركها،وتأثيرها المباشر على مصالح 

  . 1المستهلك واختياراته المتعددة، فقد حظر كل ما من شأنه تقييد المنافسة

وتفادي كل ممارسات مقيدة  2ة يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوقفقانون المنافس

للمنافسة ومراقبة التجميعات اإلقتصادية، قصد زيادة الفعالية اإلقتصادية وتحسين ظروف معيشة 

  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.  03-03من األمر  01المستهلكين، استنادا للمادة 

النص على الممارسات المقيدة للمنافسة ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من حيث تناول المشرع 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، وكان ذلك بموجب  2003يوليو  20المؤرخ في  03- 03األمر 

، حيث يالحظ في هذا الصدد تخلي وفصل المشرع بين التجميعات اإلقتصادية  14إلى  6المواد من 

والممارسات  22إلى  15كامها في الفصل الثالث من الباب الثاني بموجب المواد من التي أورد أح

 1995- 01-  25المؤرخ في  06- 95المقيدة للمنافسة، بعد أن كان في ظل األمر السابق رقم 

  المتعلق بالمنافسة الملغى يعتبرها إحدى الممارسات المنافية للمنافسة.

نون المنافسة في فقرتها األولى:" تحدد أسعار السلع والخدمات من قا 04وتنص في هذا اإلطار المادة 

  بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة".

فالمستهلك هو المعني بالدرجة األولى بالعملية التنافسية،بما توفره له من اإلختيار الحر بين عدد من 

  قدرته الشرائية.من رفع الالسلع و الخدمات وبما تحققه من خفض لألسعار تساعده على 

فإنها  03- 03من األمر  24المتعلق بالمنافسة المعدلة للمادة  12-08من القانون  10واستنادا للمادة 

  تنص:

  )عشر عضوا ينتمون إلى الفئات التالية:12"يتكون مجلس المنافسة من اثني (

                                                           
6
&( ��2>ر وا��وز	?.ا.ردن.1Fدار ا�.)�&

	(. #�و �$�دا�>ر	ف.132.ص2010أ�ظر �9	ن &�دي ا�>�
ق.ا$3�#
ر وا���
ر�
ت ا��6	دة ���2�$ 

  .74 – 53 ص ص. 23 ا�9دد. ا� زاGر. إدارة � 2(.  ���2
&�( ا���
&	( ا���
ر�
ت �ن ا����-2ك
ا��$دد >روط و#	�	
ت إ�>
ء و��ظ	م  �2012
رس  06ا��ؤرخ &%  111-12و�>	ر &% ھذا ا��دد، إ�� �دور ا��ر�وم ا����	ذي ر�م 2

��" أ�" 	 ب أن  05.$	ث ��ص ا��
دة �2012
رس  14.ا��
درة ��
ر	�:15ا��=
ءات ا�� 
ر	( و��
ر�( �9ض ا.�>ط( ا�� 
ر	(.ج.ر.�دد

ر	( ، ا.$#
م ا��>ر	9	( وا���ظ	�	( ا���629( �$�
	( �$( ا����-2#	ن و�,��-م و$�
	( ا��	G( وا�$�
ظ ��2 �را�� &% إ�>
ء ا��=
ءات ا ��


ت أ$#
م ھذا ا��ر�وم و&6
 �6وا�د �وا�	ن ��
0� )�	
-04و  02- 04ا��وا�? ا��
ر	0	(.وھذا �ن >�J" ا�6=
ء ��2 ا.�واق ا��و=و	(، و	�م �9
$�� ا��2ق ا��ؤ�ت أو ا��-
G% ��2وق أو ا���
$( ا�#�رى أو ا��ر#ز ا�� 
ري أو ا���
$( ا���رى �ن �وع  ، و	�#ن أن 	�م03-09و 08

�ن ��س ا��ر�وم ا����	ذي.#�
 $دد ا��>رع أ	=
 >روط ��
ر�( �>
ط ا�و#	ل �
 ر ا� �2( ����و 
ت  50و �49و�	رات.$�ب ا��
د�	ن 

ت، ��و ب ا��ر�وم	G
	و�	و  12.ا��
درة ��
ر	�:32.ج.ر.�دد�2014
ي  26ا��ؤرخ &%  165-14ا����	ذي ر�م  ا��	د ا��$ري و�ر�	( ا��

2014.  



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 199 

شهادة  )أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات و الخبراء الحائزين على األقل6ستة (  -

) سنوات على األقل في المجال 8الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني (

القانوني و / أو اإلقتصادي و التي لها مؤهالت في مجاالت المنافسة و التوزيع و 

  اإلستهالك،وفي مجال الملكية الفكرية.

رسين أو الذين مارسوا نشاطات )أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين المما4أربعة (  -

) سنوات على األقل في 5ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية مدة خمس (

  مجال اإلنتاج و التوزيع و الحرف،و الخدمات والمهن الحرة.

  1مؤهالن يمثالن جمعيات حماية المستهلكين. )2عضوان( -

 2ي يساعده األمين العام و المقرر العام و المقررونهذا وتضم إدارة المجلس، تحت سلطة الرئيس الذ

  3الهياكل اآلتية:

  مديرية اإلجراءات ومتابعة الملفات ،وتكلف على الخصوص بما يأتي: •

  استالم اإلخطارات و تسجيلها. -

  معالجة البريد. -

إعداد الملفات و متابعتها في جميع مراحل اإلجراءات على مستوى المجلس و الجهات  -

  المختصة.القضائية 

  تحضير جلسات المجلس. -

                                                           
1
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  مديرية الدراسات و الوثائق و أنظمة اإلعالم و التعاون ، وتكلف على الخصوص بما يأتي: •

  إنجاز الدراسات و األبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص المجلس. -

  جمع الوثائق و المعلومات و المعطيات المتصلة بنشاط المجلس و توزيعها. -

  صال.وضع نظام لإلعالم و اإلت -

  تسيير برامج التعاون الوطنية و الدولية. -

  ترتيب األرشيف وحفظه. -

  مديرية اإلدارة و الوسائل ، وتكلف على الخصوص بما يأتي: •

  تسيير الموارد البشرية و الوسائل المادية للمجلس. -

  تحضير ميزانية المجلس و تنفيذها. -

  تسيير وسائل اإلعالم اآللي للمجلس. -

  مديرية تحليل األسواق و التحقيقات و المنازعات ،وتكلف على الخصوص  بما يأتي: •

  القيام بتحليل األسواق في مجال المنافسة. -

انجاز ومتابعة التحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة  -

  بالمنافسة.

  ا المجلس.تسيير ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضايا التي يعالجه -

  .1وقد خول المشرع مجموعة من األشخاص حق إخطار مجلس المنافسةهذا، 

                                                           
1:)�&
  أ�ظر $ول أھ�	( � 2س ا���

Rachid Zouaimia. Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en algérie.éd 

houma.alger.2005.p122. et voir aussi  Rachid Zouaimia .le droit de la concurrence.maison d’edition belkeise 

.alger.2012. 
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في  35الفقرة األولى منها، وكذا المادة  44بين هؤالء جمعيات حماية المستهلك طبقا للمادة  ومن

فقرتها الثانية حق إخطار مجلس المنافسة كلما استدعى األمر ذلك، وتوفرت الشروط الالزمة لهذا 

  1اإلخطار.

الدور الكبير والفعال فجمعيات المستهلكين، ال يمكن بأي حال من األحوال تغييبها، وذلك بالنظر إلى 

المنوط بها ،من خالل حماية شريحة كبيرة لها وزنها في معادلة المعامالت التجارية المختلفة أالو هي 

  شريحة "المستهلكين".

إذ لم يكتف المشرع بمنح جمعيات المستهلكين دورا في توعية و تحسيس المستهلكين ، بل تعدى  ذلك 

ومصالحهم المشتركة، وذلك من خالل إشراكها في محاربة مختلف  إلى السماح لها بالدفاع عن حقوقهم

في إطار الدفاع عن المصالح  2الممارسات المقيدة للمنافسة ، من خالل حق إخطار مجلس المنافسة

  المشتركة لعموم المستهلكين.

من  46ويمكن لمجلس المنافسة في هذا اإلطار اتخاذ تدابير مؤقتة في مرحلة التحقيق طبقا للمادة 

الفقرة  45نفس القانون، كم يمكنه إصدار أوامر لوضع حد للمارسات المقيدة للمنافسة حسب المادة 

، أو توقيع غرامة مالية على المخالفين ألحكام قانون المنافسة ،تختلف قيمتها بحسب المخالفة 01

من قانون  62إلى  56المرتكبة ويستند في تقييمها إلى معايير محددة، وهذا استنادا لنص المواد من 

  3المنافسة.

مع العلم، أن مجلس المنافسة يقوم بإرسال القرارات التي يتخذها والسيما منها األنظمة والتعليمات 

والمنشورات إلى الوزير المكلف بالتجارة .كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية والوزير 
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وهذا طبقا  1هذا التقرير في النشرة الرسمية لمجلس المنافسة،األول والوزير المكلف بالتجارة، وينشر 

  محدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره.ال 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  14و 13لنص المادتين 

  اني:ــــثــــرع الــــفـــال

  ّرزمــــــــــــــــــــــــــــــــية والـــــــــنوعــــــــبة الــــراقــــــــمــــــــل ريـــــــــزائــــــــــجـــــــــــــــز الــــــــــركـــــــــــــمـــــــــــــال

 8المؤّرخ في 147-89أنشأ المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 2003تمبر سب 30المؤّرخ في  318- 03،المعّدل والمتّمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2 1989غشت

ويعتبر المركز مؤسسة 3المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله.

عمومية ذات طابع إداري تتمّتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي،وهو موضوع تحت وصاية 

المركز الجزائري المتضمن إنشاء 147- 89من المرسوم التنفيذي رقم  01وزير التجارة،طبقا للماّدة 

المعّدلة  02لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم.ويكون مقّر المركز حسب الماّدة 

يصدر  5،ويمكن نقله إلى أّي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي4والمتممة في مدينة الجزائر

ة إنشاء ملحقات للمركز ومخابر تحليل بناء على تقرير الوزير الكّلف بالنوعية.ويمكن عند الحاج

،وذلك بقرارات مشتركة بين 6المعّدلة والمتممة 02النوعية وقمع الغش حسب الفقرة الثانية من الماّدة 

  .7الوزير المكّلف بالنوعية والوزير المكّلف بالمالية وكذا السلطة المكّلفة بالوظيفة العمومية

  رزمــــــــــوعية والــــــــــراقبة النــمــــــزائري لــــــجــــــــــــمركز الــــــــــــام الـــــهــــــأوال:م

المعّدلة والمتممة في إطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية في  03وتتمثل مهام المركز حسب الماّدة 

عنوية،ترقية المساهمة في حماية صّحة وأمن المستهلكين ومصالحهم الماّدية والم: مجال النوعية السيما

  .اإلنتاج الوطني للّسلع والخدمات،التكوين واإلعالم و اإلتصال و تحسيس  المستهلكين
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،أّن المهام المذكورة جاءت على  318- 03من المرسوم التنفيذي رقم  03ما يالحظ على نص الماّدة 

، كما  1رىسبيل المثال ال الحصر، ويظهر ذلك من عبارة "السيما"،أي يحتمل النص إدراج مهام أخ

يالحظ إدراج المشّرع للتكوين واإلعالم واإلتصال و تحسيس المستهلكين ضمن مهام المركز األساسية، 

  2وهو ما لم يكن ينص عليه سابقا.

بالمشاركة  318- 03المعّدلة والمتّممة من نفس المرسوم التنفيذي  04هذا،ويكّلف المركز طبقا للماّدة 

التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعّلقين بنوعية في البحث عن أعمال الغش أو 

السلع والخدمات،ومعاينتها،تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسييرها وعملها،القيام 

 بكّل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعّلقة بتحسين نوعية الّسلع والخدمات،المشاركة في إعداد

،التأّكد من 3مقاييس السلع والخدمات المعروضة لإلستهالك،السيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية

،إجراء كّل 4مطابقة المنتوجات للمقاييس والخصوصيات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تمّيزها

لتفاعل المتبادل مع التحاليل في المخابر،والتي تسمح بالتحقيق في نوعية الّرزم خاّصة في مجال ا

المحتوى،القيام بكّل الّدراسات والتحقيقات المتعّلقة بتقييم نوعية السلع والخدمات،المساهمة في إعداد 

،المشاركة في إعداد الطرق 5النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعّلقة بموضوعه

لتكّفل بأعمال وضع عالمات الجودة واإلجراءات الرسمية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها،المشاركة في ا

لمساهمة ا،تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح الكّلفة بمراقبة النوعية وقمع الغّش،6والتصديق واإلعتماد

لمساهمة والقيام بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،للمستخدمين واألعوان االغّش،

ير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح الذين يمارسون المهام المرتبطة بميدان نشاطه، تطو 

المتعاملين اإلقتصاديين،مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية الّنوعية،وضع برامج 

التنشيط واإلتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين،المساهمة بالتعاون مع السلطات المختصة في إبرام 

                                                           
�2
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 Voir aussi sur le role du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage :Mohammed kahloula. 

La conformite des produits et services aux normes en droit algerien de la consommation. Revue de droit et 

d’économie. Numéro10. 1994.p 64. 
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التكّفل بالتعاون العلمي 1ة بموضوعه مع الهيئات الوطنية واألجنبية،اإلتفاقات واإلتفاقيات التي لها عالق

وتطويره على المستويين الوطني والّدولي المتعّلق بمجال النوعية،تكوين الرصيد الوثائقي التقني وبنك 

جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات 2المعطيات التي تشمل مجموع صالحياته،وتسييرهما بشكل فعال،

تعلقة بالنوعية،تنظيم الندوات والملتقيات واأليام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والمعلومات الم

إصدار ونشر وتوزيع مجّالت وكتيبات 3والتقنية أو اإلقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين،

  4ونشرات متخّصصة تتعلق بموضوعه.

، يسمح للمركز في - لم ينص عليه سابقا - جديدا المعّدلة والمتّممة حكما 05هذا، وقد أضافت الماّدة 

إطار مهامه أن يقوم بمقابل بأعمال وخدمات مرتبطة بموضوعه حسب الفقرة األولى منها،على أن 

تحّدد شروط كيفيات تطبيق هذه الماّدة بقرار من الوزير المكّلف بالّنوعية حسب الفقرة الثانية من نفس 

عمال التي يقوم بها ،اإلستعانة بالخبرات الوطنية و/أو الدولية الماّدة.ويمكن للمركز في إطار األ

  5المعّدلة والمتممة. 06المتخصصة في هذا المجال طبقا لنص الماّدة 

،هو  318-03إّن أهم ما يالحظ على المهام الجديدة المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي 

من المرسوم التنفيذي  04،05،06ا في المواددمج وتجميع المشّرع ألبرز المهام التي كان ينص عليه

- 03من المرسوم التنفيذي 04،مع توسيعها وٕادراج مهام أخرى في نّص واحد هو الماّدة 147- 89

.كما يالحظ حرص المشّرع على أن يلعب المركز الدور المنوط به فعليا،وكذا حرصه على 318

لفاعلة في الميدان من جهة أخرى، ضرورة ضمان التنسيق بين المركز من جهة ومختلف الجهات ا

  6سواء كانت وطنية أو دولية.
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  ّرزمــــوعية والــــبة النــــــمراقــــــري لـــــــجزائــــــــركز الـــــمـــــــير الــــــــــم وســــــــــظيـــــــــثانيا: تن

من المرسوم  07والمتممة بالماّدة  ،المعّدلة147- 89من المرسوم التنفيذي رقم  09تنص الماّدة 

،ويزّود بمجلس توجيه باإلضافة إلى لجنة 1على أن يدير المركز مدير عام 318- 03التنفيذي رقم 

يعّين المدير العام للمركز حسب اإلجراءات التنظيمية المعمول بها وبناء على اقتراح  2علمية وتقنية.

  09.3األشكال نفسها طبقا للفقرة الثانية من الماّدة  من الوزير المكّلف بالّنوعية،وتنهى مهامه حسب

،بقرار مشترك بين 02يحّدد التنظيم الّداخلي للمركز وملحقاته وكذا المخابر التابعة له المقّررة في الماّدة 

الوزير المكّلف بالنوعية والوزير المكّلف بالمالية وكذا السلطة المكّلفة بالوظيفة العمومية استنادا لنّص 

من المرسوم التنفيذي رقم  08المعّدلة والمتّممة بالماّدة  147- 89من المرسوم التنفيذي رقم  10ماّدة ال

المعّدلة والمتممة  10ظام الّداخلي للمركز فيضبط حسب الفقرة الثانية من الماّدة نأّما ال 318.4- 03

  5د أخذ رأي مجلس التوجيه.بقرار من الوزير المكّلف بالنوعية بناء على اقتراح من المدير العام،بع

  رهـــــــــــــيـــــــــــــــه وســـــــــيـــــــــوجـــــــــتــــــــــس الــــــلــــجــــــــــــيلة مـــــــــكــــــــــشــــــــت-1

من المرسوم  14الذي يرأسه الوزير المكّلف بالنوعية أو ممّثله، طبقا للماّدة  6مجلس التوجيه يتكّون

،يتكّون من  318- 03من المرسوم التنفيذي رقم  10المعّدلة والمتّممة بالماّدة  147- 89التنفيذي رقم 

الوزير ممثلي الوزارات اآلتية:ممّثل الوزير المكّلف بالداخلية،ممّثل الوزير المكّلف بالفالحة،ممّثل 

                                                           
وھو �
 ��ص �2	" ،"ا��د	ر ا�9
م" ،�9�
رة  د	دة147- 89 ر�م ا���دل ا��>ّرع ��
رة "ا��د	ر"ا����وص �2	-
 &% ا��ر�وم ا����	ذي1

 147- 89ا��ذ#ورة &% ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  �د	ر�
�6ول:"����دل ��
رة  318-03 ر�م �ن ا��ر�وم ا����	ذي �15را$( �ّص ا��
ّدة 

م �د	ر�9�
رة  وا��ذ#ور أ�,ه، A1989>ت ��( 8ا��وا&ق  �1410$ّرم �
م  6ا��ؤّرخ &% �".  


 &6د &�ل �	ن � 2س �2�و 	" وأ=
ف � �( ��2	( و��6	(.2	�
$ 

ن ا��>ّرع 	�ص ��2 ���	( � 2س �2�و 	" ا��29% وا���6%،أّ�#  

رة &=�
=( "$�ب ا3 راءات ا���ظ	�	( ا���9ول �-
"،و�د  �م 	�ص ا��>ّرع3�� "2�9��
�را$( ��2 طر	6( �9		ن ا��د	ر ا�9
م ��2ر#ز �


 أو ���	ذ	
...إ�� #09
ن 	�ص أ	=
 &% ا��
ّدة 	�
Gن ر
و�>	ر .��ل �9د	2-
 ��2 أن 	9ّ	ن ا��د	ر ��ر�وم،دون �$د	د �وع ھذا ا��ر�وم إن #

�F( �ن ��Fّدة ا��6رة ا�
وھو  ،إ�� أّن وظ	�( ا��د	ر ا�9
م ��2ر#ز ��ّ�ف و	د&? �رّ��-
 إ���
دا إ�� وظ	�( �د	ر &% ا3دارة ا��ر#ز	( 09س ا��


�% 	0=? ���س ا�6وا�	ن ا��% �ط�ق �2	".��

�( ���ب �د	ر &% إدارة �ر#ز	( و�F�� م ��2ر#ز
  إ$
�( =��	( إ�� إ���
ر ���ب ا��د	ر ا�9
��ل  10
&" ا��>ّرع،إذ #
ن 	�م =�ط ��ظ	م ا��ر#ز �6رار �ن وز	ر ا�� 
رة ��
ء ��2 ا��راح �ن ا��د	ر $�ب ا��
ّدة وھو $#م  د	د أ=4

.
  �9د	2-
ا��راح �ن  ��	ّد ا��>ّرع ا�وز	ر ا��#2ّف �
��و�	( �=رورة أ0ذ رأي � 2س ا��و 	" ��ل إ�دار �رار =�ط ا��ظ
م ا�دا20% ��2 2س و��
ء �52

إذ 	#��% ��Qدار �رار وز	ر ا�� 
رة ��
ءا ��2 ا��راح ا��د	ر  ،�	��
 �م 	#ن 	�ص ��2 ھذا ا3 راء ا� د	د &% ا��
�ق�ن ا��د	ر ا�9
م،
و�>	ر ھ�
 إ�� أن ا�وز	ر ا��#2ّف �
��و�	( �2زم �ط2ب رأي و&6ط،وھو �
 	�ّ�ر ��2 أّ�" �9ز	ز �دور � 2س ا��و 	" دا0ل ھ	#ل ا��ر#ز.


.0ذ �".و	9��ر ا��د	ر ا�9
م ا���ؤول �ن ا��	ر ا�9
م ��2ر#ز،و	�
رس �$ت ��ؤو�	�" إدارة  �	?  � 2س ا��و 	"،دون أن 	#ون� 
�2ز�
ا���
�T ا�ّ�
�9( ��2ر#ز،و	�Fل ا��ر#ز أ�
م ا�6=
ء و&%  �	? أ��
ل ا�$	
ة ا��د�	(،#�
 	9��ر ا��د	ر ا�9
م ھو ا�Oر ��رف �	زا�	( 

ا��9ّدل وا���ّ�م.ھذا،و	�
�د ا��د	ر ا�9
م ��2ر#ز &% �-
�"،أ�	�
  147- �89ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  12و  11ا��ر#ز،ط�6
 ��ص ا��
ّد�	ن 

 و�دراء و�د	ر ا��0�ر ا��ر#زي و�دراء ا��0
�ر ا� -و	( ط�6
 ��ص ا��
ّدة �
ا��9ّد�( وا���ّ��(  147-�89ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  �13


ّدة ��

م .و�د 318- �03ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  09�� 
��
رؤ�
ء إ=
&( إ�� #
ن ا��>ّرع 	>�رط &% >0ص ��
�د ا��د	ر أن 	#ون &6ط #
 أ��
م ورؤ�
ء �0
�ر،وھو �
 �م 	9د ��9وB �" $�ب ا��9د	ل ا� د	د،ور��
 	ر ? ذ�ك إ�� إ���
د ا��>ّرع ��2 ا�#�
ءات وأ�$
ب ا�0�رة &%

  ھ	#2( ا��ر#ز.
  دة.وھ% ا����	( ا�ّ�>ر	9	( ا� د	6



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 206 

المكّلف بالصيد وتربية المائيات،ممّثل الوزير المكّلف بالصناعة، ممّثل الوزير المكّلف بالطاقة، ممّثل 

الوزير المكّلف بالصّحة،ممّثل الوزير المكّلف بالمالية،ممّثل الوزير المكّلف بالموارد المائية،ممّثل الوزير 

وزير المكّلف بالسياحة،ممّثل الوزير المكّلف المكّلف بالّتعليم العالي والبحث العلمي،ممّثل ال

  بالبيئة،ممّثل الوزير المكّلف بالصناعة التقليدية،ممّثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين.

ولهذا نوصي باإلسراع في تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين،ألّن عدم تنصيبه 

المتواجد في المركز الجزائري لمراقبة النوعية يؤدي بالنتيجة إلى عدم تنصيب مجلس التوجيه 

والزرم،وهذا إلرتباط المجلس الوطني لحماية المستهلكين بعضوية مجلس الّتوجيه وجودا وعدما.وما 

قبل  13يالحظ في هذا الصدد،هو توسيع جهة التمثيل في مجلس التوجيه مقارنة مع نّص الماّدة 

د كممثلي وزارتي السياحة والمالية،كما تّم النص ألّول مرة على تعديلها،إذ تّم إدراج ممثلين لوزارات جد

ممّثل للمجلس الوطني لحماية المستهلكين ضمن تشكيلة مجلس التوجيه.هذا،ويقترح الوزير المعني 

ممّثلي الدوائر الوزارية الذين يختارون من ضمن الموظفين الذين لهم رتبة إطار سام لمّدة 

وتحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس الّتوجيه للمركز بقرار من  1د،)سنوات قابلة للتجدي3ثالث(

  2.الوزير المكّلف بالّنوعية

يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه،ويمكنه أن يجتمع 

في دورة غير عادية من المرات بقدر ماتقتضيه مصلحة المركز، بناء على طلب من رئيسه أو من 

من  16ة أغلبية أعضائه، ويضبط وزير التجارة القواعد المتعلقة بسير المجلس، استنادا لنص المادّ 

المعّدل والمتّمم.ونوصي في هذا اإلطار بضرورة تعديل هذه الماّدة  147-89المرسوم التنفيذي رقم 

) و إعادة صياغتها لتتوافق مع التقسيم الجديد لهيكل المركز، سيما من حيث الفصل بين مجلس 16(

مع كّل التعديالت المدرجة  التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،ألن مضمون الماّدة الحالي يتناقض صراحة

منه. هذا ويشارك  09وال سيما الماّدة  318- 03من طرف المشّرع بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 

  3.المدير العام للمركز وممّثل عن اللجنة العلمية والتقنية في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري

                                                           
�2
ّدة 1� 
#15
ن 	�م ا0�	
ر أ�=
ء � 2س ا��و 	" ط�6  )�
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ّدة ا��9ّد�( وا�� 147-�89ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  15ط�6
 ��ص ا��
ّدة 2��
  .318- �03ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  11�ّ��( �
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�ل ا� د	د ا�-	#2% ا���6	م &رض3� أ>
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ر#( #
�ت �9د�
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  318-03المرسوم  من 09اّدة المب تشكيلة وسير اللجنة العلمية والتقنية المستحدثة-2

من المرسوم التنفيذي رقم  13) مواد جديدة بموجب الماّدة 4نشير بداية، إلى أّن المشّرع أدرج أربع(

استحدث وقد .3مكّرر  17و 2مكّرر  17و  1مكّرر  17مكّرر و  17المواد  ،وهي كّل من318- 03

ما يسمى "باللجنة العلمية  318- 03من المرسوم التنفيذي  09المشّرع الجزائري بموجب الماّدة 

والتقنية"ضمن هيكلة المركز، وتتكّون هذه اللجنة التي يترأسها مدير الجودة واإلستهالك لوزارة 

التجارة،من ممّثلي الهيئات اآلتية:معهد باستور للجزائر،المعهد الوطني لعلم السموم،المعهد الوطني 

،المعهد الجزائري للتّقييس،الديوان الوطني للقياسة لحماية النباتات،المعهد الوطني للطب البيطري

القانونية،الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،الغرفة الوطنية للفالحة،الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية 

  1والحرف،الغرفة الوطنية للّصيد البحري وتربية المائيات،المجلس الوطني لحماية المستهلكين.

اللجنة المستحدثة، أنها جمعت ممّثلي جّل المعاهد والغرف المتواجدة على ما يالحظ على تشكيلة 

المستوى الوطني،فضال عن تمثيل هيئتين للتقييس. كما يالحظ أيضا تعزيز دور المجلس الوطني 

لحماية المستهلكين ضمن تشكيلة اللجنة التقنية والعلمية،ويثور التساؤل في هذا الصدد حول ممّثل هذا 

  هو نفس الممّثل في مجلس التوجيه؟أم أّنه يكون ممّثل آخر؟. المجلس. هل

لم يوضح المشّرع صراحة هذه المسألة،وٕان كنا نجزم بأنهما ممثلين اثنين وليس ممثال واحدا بعضوية 

مشتركة ،وهذا لسبب واحد يتمّثل في الفصل القطعي بين تشكيلة مجلس التوجيه من ناحية، وتشكيلة 

نية من ناحية أخرى.لذلك نؤّكد مّرة أخرى، ونوصي بضرورة اإلسراع في تنصيب اللجنة العلمية والتق

أعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلك باإلضافة إلى باقي الهيئات األخرى المذكورة في نّص 

مكّرر، وهذا لضمان تنصيب اللجنة العلمية والتقنية المستحدثة، واكتمال كّل أعضاء  17الماّدة 

ويختار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز من بين المستخدمين التقنيين و/أو  تشكيلتها.هذا،

،وتحّدد القائمة  2)سنوات قابلة للّتجديد3مكّرر لمّدة ثالثة( 17العلميين للهيئات المذكورة في الماّدة 

ناء على اقتراح اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز بقرار من الوزير المكّلف بالّنوعية ب
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)أشهر في دورة عادية بناء 3تجتمع اللجنة العلمية  والتقنية للمركز مّرة كّل ثالثة( 1الهيئات المعنية.

على استدعاء من رئيسها،ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية عند اإلقتضاء بناء على طلب من 

من  2مكّرر 17من نّص الماّدة  2و  1) أعضائها، طبقا للفقرتين 2/3رئيسها أو بمبادرة ثلثي (

  المعّدل والمتّمم. 147-89المرسوم التنفيذي 

وقد أحال المشّرع تحديد شروط وكيفيات سير اللجنة العلمية والتقنية للمركز إلى نظامها الداخلي حسب 

ويشارك في هذا الصدد،المدير العام للمركز في أشغال اللجنة العلمية  2من نفس الماّدة. 3الفقرة 

طبقا  أعمالها في لتّقنية بصوت إستشاري،ويمكن لّلجنة اإلستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدهاوا

في عديد  رأيها كما تبدي 3المعّدل والمتمم. 147- 89مكّرر من المرسوم التنفيذي رقم  17للماّدة 

  4المسائل.
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  الث:ـــثــفرع الــــــال

  يةـوعـــــاليل النـــجارب وتحـــابر التـــــخة مــكـــــــبـــــــجودة،وشـــــــــيـل الــــــلـــــــر تحــــــــابــــخــــــــم

دورا أناط المشرع مهاما بارزة للمخابر بشكل عام من أجل المساهمة في حماية المستهلك، حيث تلعب 

  الصدد.معايرة التي تقوم بها في هذا لمن خالل مجموع عمليات التحليل والتجربة وا

إن أهمية الصالحيات الممنوحة لهذه المخابر وأهمية النتائج التي تعلن عنها عند كل عملية تقوم 

بإنجازها، دفع بالمشرع أساسا إلى وضع شروط صارمة من أجل فتحها واستغاللها، بل االكثر من ذلك 

  أنه نص على عقوبات يتم فرضها على كل مخالف للشروط المحددة قانونا. 

  ودةــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــل الـــــــــليــــــــــــــــــحــــــــابر تـــــــــخـــــــمأوال: 

نشير بداية إلى أّنه تّم تغيير وٕالغاء تسمية"مخابر تحليل النوعية"بتسمية "مخابر تحاليل الجودة" ،والذي 

وحّددت شروط فتح مخابر  2002فبراير  6في  المؤّرخ 68- 02نظّمت مواد المرسوم التنفيذي رقم 

منه أحكام  31بموجب الماّدة  68- 02.حيث ألغى هذا المرسوم التنفيذي 1تحاليل الجودة واعتمادها

  2المتعّلق بمخابر تحليل الّنوعية. 1991المؤّرخ في أول يونيو  192-91المرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ في  68-02من المرسوم التنفيذي رقم  01ننوه إلى وجود نقص يشوب مضمون المادة  كما

 4، حيث زالت كلمة "مخابر" من صياغة المادة، إذ نصت المادة على: "تطبيقا ألحكام المادة 2002

الجودة واعتمادها."  فتح تحاليل.....يحدد هذا المرسوم شروط 40-97من المرسوم التنفيذي رقم

يقصد و  من طرف المشرع. ....".مما يتعين معه استدراك هذا النقصفتح مخابر تحاليلصح هو:" واأل

:"كّل هيئة تقيس أو 68-02من المرسوم التنفيذي رقم  02بمخبر تحاليل الجودة طبقا لنص الماّدة 

  3اتهما".تدرس أو تجّرب أو تعاير أو بصفة عاّمة،تحّدد خصائص أو فعاليات الماّدة أو المنتوج ومكون
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  اللهــــــــــغــــــــــــودة واستـــــــــيل الجـــر تحلــــــبــــــــــــــخـــــــح مـــــتـــــــروط فـــــــش-1

تقديم طلب يتضمن مجموعة من البيانات،تختلف بحسب ما إذا  1يشترط  لفتح مخبر تحاليل الجودة

كان مقّدم الّطلب شخصا طبيعيا أو معنوّيا،على أن يرفق مع هذا الطلب ملف يتضمن وثائق 

ويجب أن يكون لطالب فتح المخبر المؤهالت الالزمة،التي يجب عليه إثباتها بتقديم الشهادات 2أخرى.

راد ممارسته والتخصص المطلوب،أّما في حالة عدم وجود مؤهالت الجامعية المتعّلقة بالنشاط الم

فيتعين على مقّدم الطّلب إسناد المسؤولية التقنية لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان 

  السالف الذكر. 68- 02من المرسوم التنفيذي رقم  04النشاط ،طبقا لنّص الماّدة 

صل إستالم إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والّرزم ثّم يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع و 

 68- 02من المرسوم التنفيذي  05ويسّلم وصل في حالة اإليداع حسب الفقرة األخيرة من نّص الماّدة 

الذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها.ليسلم مدير المركز الجزائري  2002المؤرخ في 

زم مقّدم الطلب رخصة فتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح لمراقبة الّنوعية والرّ 

المخبر،وتسمح هذه الرخصة بالقيد في الّسجل التجاري ولكن ال يعطى لصاحبها الحق في إستغالل 

  3من نفس المرسوم التنفيذي. 06المخبر المنشأ،وهذا طبقا لنّص الماّدة 

فر مجموعة من الشروط المتعلقة أساسا بالمخبر،إستنادا لنص هذا،ويستلزم المشّرع فضال عن ذلك توا

إذ يجب أن تتطابق  2002المؤّرخ في  68- 02من المرسوم التنفيذي رقم  11و10، 09المواد 

محالت المخبر مع تخصصه،ال سيما ما يتعّلق بحالتها ومساحتها ومالءمتها الصحية وعدد الوحدات 

ّودا بالتجهيزات الالزمة للتنفيذ السليم لألعمال التي يصّرح وتنظيمها،كما يجب أن يكون المخبر مز 

بكفاءته القيام بها،كما يجب أيضا أن يكون المخبر مجهزا بالوسائل الالزمة في مجال النظافة الصحية 
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واألمن.أما إستغالل المخبر، فيتوقف على تسليم رخصة اإلستغالل من طرف الوزير المكّلف بالجودة، 

  . 1من نفس المرسوم السابق 07طبقا للماّدة 

المشار إليه  05ويشترط للحصول على رخصة اإلستغالل، أن يتّمم الملف المنصوص عليه في الماّدة 

  2من المرسوم السالف الذكر. 08آنفا بمجموعة من الوثائق المحّددة قانونا،طبقا لنص الماّدة 

اإلستغالل،والذي تقوم المصالح المعنية إذ يشترط للحصول على  رخصة إستغالل تقديم طلب رخصة 

للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والّرزم بدراسته،وذلك بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات 

الّتكميلية المتعلقة بالمخبر والتحقق في عين المكان من مطابقة المحالت والّتجهيزات واآلالت المجّهز 

ء تقني يحّدد بمقّرر من مدير المركز الجزائري لمراقبة بها ومؤهالت المستخدمين على أساس إجرا

النوعية والّرزم بعد أخذ رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز. ونشير في هذا الصدد إلى أّنه تّم 

في إطار أحكام التنظيم الهيكلي الجديد للمركز  الفصل بين"مجلس التوجيه"و"اللجنة العلمية والتقنية"

  بة النوعية والّرزم، فأّيهما يكون صاحب اإلختصاص باإلستشارة؟.الجزائري لمراق

المحّدد لشروط فتح  68- 02وننوه في هذا الصدد،إلى ضرورة مراجعة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

مخابر تحاليل الجودة واعتمادها،سيما ما تعّلق منها بالمواد التي تتضمن النص على "مجلس التوجيه 

ني" للمركز الجزائري لمراقبة الّنوعية والّرزم وتكييفها مع التعديالت الجديدة التي العلمي والبحث التق

فصل المشّرع من خاللها بين"مجلس التوجيه"و"اللجنة العلمية والتقنية"وهذا إلزالة اللبس عن كّل 

  الفاعلين والمهتمين بهذا الجهاز.

فإنه يرسل مدير المركز الجزائري لمراقبة  ،68- 02من المرسوم التنفيذي رقم  13واستنادا لنص الماّدة 

الّنوعية والّرزم إلى الوزير المكّلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتّقني، 

، أنه 14)يوما إبتداء من تاريخ إستالم طلب اإلستغالل.وتضيف الماّدة 60في أجل ال يتجاوز ستين(

                                                           

 &�0�2ف 5ا��2�� &% ا��
ّدة  #91-192
�ت ا�ر�0( ��و�
 ���T �ن طرف ا�وز	ر ا��#2ّف �
��و�	( &% ا��ر�وم ا����	ذي ر�م 1	�
$ 
، أّ�

�ر �ر& )�0�T &	0�ص �د	ر ا��ر#ز ا� زاGري ��را��( ا��و�	( وا�ّرزم إذا �29ّق ا. ،ا� -( ا��0ّو�( ���T ا�ر�0( $�ب ط�	9( ا��2ف ا��6ّدم
  .�0�ر،أو 	0�ص ا�وز	ر ا��#2ّف �
� ودة إذا �29ّق ا.�ر �ر�0( إ���,ل


ت ا�� -	زات، ا���ظ	م ا�دا0% �0�2�ر، ا3 راءات  08$ددت ا��
دة 2	�

Gق ا�����( &%: و�ف ا��$,ت، أ�واع و�وا��
ت و&9Fھذه ا�و
  ا3 �
ر	( &% � 
ل ا��ظ
&( ا��$	( وا.�ن.
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)يوما، 90راقبة الّنوعية والّرزم الطالب بالّرد، في أجل ال يتجاوز تسعين(يبلغ مدير المركز الجزائري لم

  1إبتداءا من تاريخ إستالم طلب اإلستغالل.

  المستحدثة؟. "اللجنة العلمية والتقنية" أم ونتساءل هنا أيضا،هل يتّم إستشارة "مجلس التوجيه"

  ودةــــــــجــــيل الــــالــــر تحــــــخبــــــــــــاد مــــــمــــــتــــــــروط إعـــــــش-2

ننوه بداية، إلى أن المشّرع قد ميز بين رخصة فتح مخبر ورخصة إستغالل ومنح اإلعتماد، كما أشرنا 

  سابقا،و اشترط لكّل منها ملف خاص.

المؤرخ في  328- 13من المرسوم التنفيذي رقم  16كما نشير ،إلى أن المشرع قد ألغى بموجب المادة 

،ألغى 2المحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش 2013سبتمبر  26

- 02المتعلقة بشروط اعتماد مخبر تحاليل الجودة، من المرسوم التنفيذي رقم  29إلى  21المواد من 

  3المحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها. 2002فبراير  6المؤرخ في  68

:" اإلعتراف الرسمي بكفاءة  68-02من المرسوم التنفيذي رقم  02عتماد حسب المادة يقصد باإل

مخبر للقيام بتحاليل وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة 

المنتوجات للمقاييس و/ أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تميزها، أو لتبيان عدم إلحاق 

  المنتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك وسالمته المادية."  

المؤرخ في  328- 13من المرسوم التنفيذي رقم  02وال يختلف هذا التعريف،عما جاء في نص المادة 

  المحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش حيث تنص: 2013

بر للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في ميادين محّددة في إطار : اإلعتراف الرسمي بكفاءة مخإعتماد"

قمع الغّش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي 

يجب أن تتصف بها، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو الماّدة ضررا بصّحة المستهلك وأمنه وكذا 

.ويشترط للحصول على إعتماد مخبر تحاليل الجودة، تقديم طلب اإلعتماد مرفوقا مصلحته الماّدية"

                                                           

ل ا�رّد ��2 ط2ب ا�ر�0( ا��% 	��$-
 ا�وز	ر ا��#2ّف �
� ودة إ�� 1 O ���.ر ر&? ا��>ّرع �ن ا�$ّد ا
	و�
 �دل  90و	,$ظ &% ھذا ا3ط

  ا��2��. 1991ا��ؤرخ &%   192- �91ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  08	و�
 ا��% �ّ�ت �2	-
 ا��
ّدة  60
  .2013أ#�و�ر  02. ا��
درة ��
ر	�: 49ج.ر.�دد2

ت ا����وص  2002ا��ؤّرخ &%  ��02-68
 	� ل ��2 أ$#
م ا��ر�وم ا����	ذي ر�م 3Gر $�ب ا���
،ھو �دم ��" ��2 ���	ف ا��0

  ا��2��. 1991ا��ؤرخ &%  192-�91ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  2�14	" &% ا��
ّدة 
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- 13من المرسوم التنفيذي  05الوثائق المحّددة طبقا لنص المادة وعة من بملف يتضمن مجم

 328.2- 13من المرسوم التنفيذي رقم  06ويودع لدى لجنة إعتماد المخابر، طبقا للماّدة 328.1

التي(لجنة إعتماد المخابر) تسّلم صاحب الملف وصال بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف، ويجب 

،حسب 3)أشهر، إبتداءا من تاريخ استالم الطلب 3أن ال يتجاوز أجل الرّد على طلب اإلعتماد ثالثة(

فإّنه  328- 13من المرسوم التنفيذي رقم  03وحسب الماّدة 4من نفس المرسوم التنفيذي. 06الماّدة 

يسلم اعتماد مخبر التحاليل والتجارب حسب مجال اإلختصاص بمقّرر من الوزير المكّلف بحماية 

. ويتوقف منح اإلعتماد، حسب مجال 5المستهلك وقمع الغّش، بعد أخذ رأي لجنة اإلعتماد

وتضيف 6.اإلختصاص، على الحاجة التي تبديها مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش 

من نفس المرسوم التنفيذي أّنه يمكن أن يشمل اإلعتماد، حسب مجال اإلختصاص، كّال أو  04الماّدة 

  جزءا من الّتحاليل أو اإلختبارات أو التجارب التي ينجزها المخبر المعتمد.

  واستغاللهأو اإلعتماد العقوبات المسلطة في حال اإلخالل بشروط فتح المخبر -3

جزائري مجموعة من العقوبات في حالة اإلخالل بهذه األحكام الّتشريعية والتنظيمية، فرض المشّرع ال

  نبّينها كما يلي:

المؤّرخ في  68-02من المرسوم التنفيذي رقم  15:حيث تنص الماّدة *إعذار المسؤول عن المخبر

محضر بتبليغ ، إلى أّنه تقوم مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المختّصة إقليميا على أساس 2002

  إعذار للمسؤول عن المخبر من أجل ضبط مطابقة مخبره.

                                                           
1 
-2�

ة ا��% #
� 68- �02ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  24ة ا��
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)أشهر من 6:حيث توقف رخصة اإلستغالل لمّدة ال تتجاوز ستة(*التوقيف المؤقت لرخصة اإلستغالل

)يوما إبتداء من تاريخ تبليغ اإلعذار وفي حالة 30طرف الوزير المكّلف بالجودة في أجل ثالثين(

  .68- 02الفقرة األولى من المرسوم التنفيذي  16لإلعذار،طبقا لنّص الماّدة  استمرار السبب المبّرر

)أشهر،تسحب 6:إذا ظّل سبب اإلعذار قائما وانتهت مّدة الستة(*السحب النهائي لرخصة اإلستغالل

  1.نفس المرسوم الفقرة الثانية من 16الّرخصة نهائيا من طرف الوزير المكّلف بالجودة،طبقاالماّدة 

من نفس المرسوم إعالم مديرية المنافسة واألسعار  19ي هذا الصدد، طبقا لنص الماّدة ويجب ف

بتوقف المخبر عن نشاطه، سواء كان توقفا مؤقتا لمّدة ال  المختّصة إقليميا برسالة موصى عليها

) يوما أو توقفا نهائيا،وينجّر عن كّل توقف عن نشاط غير مصّرح به في اآلجال 90تتجاوز تسعين(

 68- 02لمحّددة إلى سحب رخصة اإلستغالل.وقدعّزز المشّرع من خالل أحكام المرسوم التنفيذي رقم ا

المحّدد لشروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها ،من حّق المسؤول عن المخبر  2002المؤّرخ في 

أو السحب  في الدفاع،إذا ما تّم توقيع أي عقوبة عليه، سواء بالتوقيف المؤقت لرخصة اإلستغالل

منه،  17النهائي لها،وذلك بإعطاءه الحّق في الطعن أمام الوزير المكّلف بالجودة، طبقا لنّص الماّدة 

  2الملغى. 1991المؤرخ في  192- 91وهو ما لم يكن منصوصا عليه في مواد المرسوم التنفيذي رقم 

يخضع المخبر بعد منحه اإلعتماد، إلى رقابة دورية من مصالح قمع الغش، للتأّكد من احترام هذا و

.وفي حالة 328-13من المرسوم التنفيذي  8الشروط التي سلم على أساسها اإلعتماد، طبقا للماّدة 

اكتشاف أي مخالفة للقانون،فإّنه يقوم الوزير المكّلف بحماية المستهلك وقمع الغّش بسحب 

على خالف العقوبات المتعلقة برخصة -وما يالحظ على هذه العقوبة، أّن المشّرع3إلعتماد.ا

في حالة إختالل شروط  -على اإلعذار أو السحب المؤقت،بل أقر مباشرة لم ينص-اإلستغالل

                                                           
1
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سحب اإلعتماد سحبا نهائيا وليس مؤقتا، ودون الحاجة إلى توجيه إعذار للمعني بهذا - اإلعتماد

  1دون النص على منحه الحّق في الطعن. االسحب،وكذ

  يةــــوعــــــــــنـــــــاليل الــــــحـــــــارب وتـــــــــــجـــــــــر التــــابـــــــــــــــــخــــــــــــــة مــــــــــــكــــــبــــــــــــــــــا: شـــانيـــــث

 19962أكتوبر  19المؤّرخ في  355- 96تّم إنشاء هذه"الشبكة" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتضّمن إنشاء شبكة مخابر الّتجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها،والمتّمم بموجب المرسوم 

  1997.3المؤّرخ في أّول ديسمبر  459- 97التنفيذي رقم 

  يرهاــــــــــوعية وســـــــاليل النــــارب وتحـــــــابر التجــــــــبكة مخــــــلة شـكيـــــتش-1

وتتكّون الشبكة خاّصة من المخابر التابعة للوزارات اآلتية: وزارة الدفاع الوطني،وزارة الداخلية 

والجماعات المحلية والبيئة،وزارة المالية،وزارة الصناعة وٕاعادة الهيكلة،وزارة الطاقة والمناجم،وزارة 

إلتصال والثقافة،وزارة التعليم العالي والبحث العالمي،وزارة الفالحة والصيد البحري،وزارة الصّحة ا

والسكان،وزارة العمل والحماية اإلجتماعية والتكوين المهني،وزارة البريد والمواصالت،وزارة السكن،وزارة 

رة التجاررة،وزارة النقل، طبقا لنص الّتجهيز والّتهيئة العمرانية،وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وزا

المتّمم.ويمكن للهيئات والمؤسسات والجمعيات التي لها  355- 96من المرسوم التنفيذي  04الماّدة 

نشاطات مرتبطة بمجال المراقبة التّقنية،ومن ضمنها تلك التي لها مهام الّتعليم والبحث العلمي والتنمية 

في فقرتها الثانية من نفس  05"الشبكة"، طبقا للماّدة  وضبط المقاييس والّتصديق أن تنضم إلى

  المرسوم.

سيما إلغاء الفقرة األولى منها،لتعارضها مع  5وننّوه في هذا الصّدد،إلى ضرورة تعديل نّص الماّدة 

الذي يحّدد شروط فتح مخابر  2002فبراير  6المؤّرخ في  68-02أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

منه صراحة أحكام المرسوم التنفيذي رقم  31مادها، والذي ألغى بموجب الماّدة تحاليل الجودة واعت
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 5المتعلق بمخابر تحليل النوعية،التي تنص عليها الماّدة  1991المؤّرخ في أّول يونيو  192- 91

  الفقرة األولى،حّتى يكون مضمونها متوافقا واألحكام الجديدة السارية النفاذ.

- 97المتّمم بالمرسوم التنفيذي رقم  355- 96من المرسوم التنفيذي رقم  06ّدة ويسّير الشبكة طبقا للما

،مجلس يدعى"مجلس الشبكة"، ويتكّون من أعضاء مؤهلين علمّيا يمثلون المخابر رائدة الفروع  459

مكّرر، أّنه يسّير المجلس مكتب دائم مكّون من أعضاء  6التي تنتمي إلى الشبكة.وتضيف الماّدة 

) لجان تقنية يحّدده 5) سنوات.ويتكّون المكتب الدائم من خمس (3ن ضمنه لمّدة ثالث (منتخبين م

وزير التجارة بقرار. ويتولى المكتب الدائم تنشيط اللجان التقنية وتنسيقها ويتكّون من رئيس 

)نواب رئيس،يكّلفون برئاسة الّلجان التقنية.ويستفيد أعضاء 5المجلس،رئيسا للمكتب الدائم،وخمسة(

.ويكّلف مجلس الشبكة 1مكّرر 6حسب الماّدة  1المكتب الدائم من تعويض يحّدد مبلغه بمرسوم تنفيذي

ويقوم مجلس الشبكة  2.بضمان التنسيق بين المخابرمن أجل تحكم أفضل في تقنيات التحاليل والتجارب

بإرسال تقرير عن نشاطاته بعد أن يصادق عليه،إلى الوزير المكّلف بالتجارة في نهاية شهر فبراير من 

منها.وينشر تقرير النشاط بعد  02الفقرة  11كّل سنة على أبعد تقدير، كما تنص على ذلك الماّدة 

منها، ونشير  03الفقرة  11لك الماّدة شهر من إرساله إلى الوزير المكّلف بالتجارة،كما تنص على ذ

في هذا الصدد إلى أّن المشّرع لم يوّضح الّدعامة التي يجرى فيها النشر،هل في النشرة الرسمية للشبكة 

  أو لوزارة التجارة أم في الجريدة الرسمية.... ؟.

  يةــــوعــــــــــل النـــــيــــحالـــــارب وتــــتجــــــــر الــــــابــــــخــــــــة مــــبكــــــــــــام شـــــــــهــــــم- 2

من نفس المرسوم في:المساهمة في تطوير مخابر التحاليل ومراقبة  02تتمّثل مهام الشبكة طبقا للماّدة 

النوعية وفي تطويرها، المشاركة في إعداد سياسة حماية اإلقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك وفي 

سين نوعية خدمات مخابر تنفيذها،كما تطّور كل عملية من شأنها أن ترّقي نوعية السلع والخدمات،وتح

التجارب وتحاليل الجودة،وتنظم المنظومة المعلوماتية عن نشاطات الشبكة والمخابر التابعة لها.كما 

، 459- 97المتّمم بالمرسوم التنفيذي رقم  355- 96من المرسوم التنفيذي رقم  03تكّلف طبقا للماّدة 

الخبرة والتجارب والمراقبة،وكّل خدمات المساعدة بإنجاز كّل أعمال الّدراسة والبحث واإلستشارة وٕاجراء 
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التّقنية لحماية المستهلكين وٕاعالمهم وتحسين نوعية المنتوجات. كما يمكنها أن تقوم بدراسة لحساب 

الوزارات المعنية وبطلب منها،طرق التجارب الضرورية إلعداد القواعد والمقاييس، ال سيما المتعّلقة 

بيئة واقتصاد الطاقة والمواد األّولية، وبصفة عاّمة التّأهيل إلستعمال بالنظافة واألمن وحماية ال

تضمن تحت رقابة الوزارات المعنية وبطلب منها،العالقات مع الهيئات األجنبية أو ، كما المنتوجات

وتتولى مراقبة نوعية ، الدولية المتخصصة فيما يتعّلق بتحليل النوعية ومراقبتها وسالمة المنتوجات

  .09جات المستوردة و/أو المنتجة محليا عند إخطارها، طبقا ألحكام الماّدة المنتو 

  ةـــــبكـــــــار الشــــــــــطــــــــــــــإخــــــــــــــون بـــــّولـــــــــخـــــــــــــاص المــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاألش-3

يخطر الشبكة كّل من:الوزراء المعنيين،الوالة،رؤساء المجالس فإّنه يمكن أن  09استنادا لنّص الماّدة 

الشعبية البلدية،الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة،جمعيات الدفاع عن 

،أّن هؤالء األشخاص محدّدون على سبيل الحصر ال 09ما يالحظ على نّص الماّدة و المستهلك.

لشخص آخر (طبيعي أو معنوي) خارج هذه القائمة المحدّدة أن يقوم  المثال،أي بمعنى أّنه ال يمكن

بإخطار الشبكة، وٕان قام بذلك فإخطاره هو والعدم سواء، على أساس إنعدام الصفة في الشخص 

  المخطر.

  ع:ـــــرابــــــرع الـــفــــــال

  ستهلكــــماية المــفي حوســــــلــــطــات الــــــــــضــــبط الــــقطاعية ة ـــــيـــــوطنـــــــــان الــــــــلجــــــــدور ال

التي تساهم هي األخرى من خالل وسلطات الضبط القطاعية أنشأ المشرع العديد من اللجان الوطنية 

جملة الصالحيات المنوطة بها قانونا، في إرساء وٕاضفاء حماية للمستهلك وذلك ضمن استراتيجية 

  تندرج في إطار السياسة الحمائية التي تعنى به.وطنية 

وسوف نتطرق فيما يلي إلى كل من اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق مابين القطاعات في مجال حماية 

، ثم نتطرق إلى مختلف صحة المستهلك من األخطار الغذائية، وكذا اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

  سلطات الضبط.
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  ـــــستـــــــــــــــهـــــــــلكأوال: دور اللــــــجــــــــــــــــــــان الــــــــــوطـــــــــــــنــــية في حــــــــمــــــــــايـــــــــة المــــــــ

  نبين في هذه الدراسة دور وتشكيلة وكيفية عمل اللجنتين الوطنيتين المشار إليهما أعاله تباعا.  

  جنة الوطنية المكّلفة بالتنسيق مابين القطاعات في مجال حماية صّحة المستهلك الل-1

  من األخطار الغذائية

، وتتمثل مهّمتها في 19991مارس 20أنشئت هذه اللجنة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 

حماية المستهلك من ترقية التنسيق والتشاور بين المؤسسات والهيئات العملية المساهمة في ضمان 

  .2األخطار الغذائية

وتكّلف في إطار مهّمتها ب:تنسيق وتكامل أعمال المراقبة،تقييم وتحقيق إنسجام المنظومة الّتشريعية 

والتّنظيمية السارية المفعول،إثارة كّل األعمال التي تهدف إلى تحقيق تكامل فّعال للوسائل المتوّفرة 

ة،السهر على تنفيذ البرنامج المقّرر وتقييم نتائجه، وٕارسال تقرير قصد الوصول إلى األهداف المحّدد

عن ذلك إلى الوزراء المعنيين،القيام بمهام التفتيش لمعاينة تطبيق القرارات المّتخذة، وٕارسال تقرير 

يناير من كّل سنة وٕابداء الرأي حول مشاريع النصوص التي يبادر  31سنوي إلى رئيس الحكومة في 

  3الميدان.بها في هذا 

، وتتولى وزارة الصّحة 5ويرأسها وزير الصّحة والسّكان 4تتشّكل اللجنة الوطنية من ممّثلي عّدة وزارات،

.تجتمع اللجنة الوطنية كّل شهرين في جلسة عادية،كما يمكنها أن 6والسكان أمانة اللجنة الوطنية

، وتستعين 7من أحد أعضائها تجتمع في جلسة غير عادية عند الحاجة بمبادرة من رئيسها أو بطلب

اللجنة الوطنية في إطار تأدية مهّمتها بلجان متخصّصة وبكّل هيئة أو جمعية أو خبير يتّم اختيارهم 

وتعّد .9كما يمكنها عند الحاجة إنشاء لجان والئية متخصّصة إلنجاز المهام المحّددة 8حسب مؤهالتهم.
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ا تقوم بتحديد تشكيلة اللجان وتعّد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه،كم.1المحّددة

  2المتخصصة وكيفيات سيرها.

  ـةـــــــيـــــغـذائــــــــــــــة الـــــــــــــدّونــــــــمـــــــــــــــيـة للــــــــــــنــــــــــــــــــوطـــــــــــنـة الــــــــــجــــــــــــلـــــــــال-2

اللجنة الوطنية للمدّونة الغذائية،  2005يناير  30المؤّرخ في  67- 05أنشأ المرسوم التنفيذي رقم 

  3.وحّدد مهامها وتنظيمها

، تتمّثل مهّمة 2005المؤّرخ سنة  67-05من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  02استنادا لنص الماّدة و

ء اآلراء والّتوصيات اللجنة التي توضع لدى الوزارة المكّلفة بحماية المستهلك،في تنسيق األعمال وٕابدا

  المتعّلقة بما يأتي:

  جودة المواد الغذائية المرتبطة بحماية المستهلك، - 

  تسهيل التجارة الّدولية للمواد الغذائية.  - 

  من نفس المرسوم التنفيذي،في إطار مهامها خصوصا بما يأتي: 03وتكّلف اللجنة طبقا لنص الماّدة 

الدستور الغذائي التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية إبداء رأيها في اقتراحات هيئة  - 

والزراعة،ومنظمة الصّحة العالمية وكذا األجهزة التّابعة لها،وفي أثر هذه اإلقتراحات على صحة 

المستهلك وأمنه،وعلى حماية البيئة،وعلى النشاطات الوطنية في مجال الفالحة،وتربية 

  واإلستيراد.الحيوانات،واإلنتاج الصناعي،والتصدير 

تنظيم التنسيق والتشاور بين األطراف المعنية بأعمال المّدونة الغذائية من أجل ضمان الفعالية  - 

  المرجّوة للمشاركة الجزائرية في أعمال هيئة الدستور الغذائي واألجهزة التّابعة لها،

ة إستنادا إلى المبادرة على المستوى الوطني بكل عمل يهدف إلى تحسين فعالية مراقبة األغذي- 

  المؤشرات التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي حول تقييم األمن الصّحي للمواد الغذائية،

                                                           
  �ن ��س ا�6رار ا�وزاري ا��>�رك. 10ا��
ّدة 1
  �ن ��س ا�6رار ا�وزاري ا��>�رك. 11ا��
ّدة 2
 .2005&�را	ر  06. ا��
درة ��
ر	�:10 �ددج.ر.3
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إحصاء المنتوجات الجزائرية الخالصة وتقديمها لهيئة الدستور الغذائي من أجل إدماجها ضمن - 

  أعمالها.

وترتيبها بغرض تكوين بنك جمع المعلومات المتعّلقة بنشاطات هيئة الّدستور الغذائي ودراستها - 

  معطيات.

تحسيس المحترفين بتطبيق التنظيمات التّقنية المعتمدة وبالمسائل المتعلقة باألمن الصّحي للمواد - 

  الغذائية من أجل ترقية الجودة وتنافسية المنتوجات الوطنية.

  ذائية،المساهمة في إعالم المستهلك وٕارشاده في ميدان الجودة واألمن الصحي للمواد الغ- 

تنظيم التعاون التقني مع الّدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي في مجال الّتشاور والتعاون - 

  التّقني والّتكوين وتبادل المعطيات العلمية والتقنية.

من المرسوم  04تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكّلف بحماية المستهلك أو ممّثله طبقا للماّدة هذا و 

من ممثلي الوزارات اآلتية: الوزارة المكّلفة بالشؤون  2005المؤرخ في  67-05رقم التنفيذي 

الخارجية،الوزارة المكّلفة بالفالحة،الوزارة المكّلفة بالصناعة،الوزارة المكّلفة بالصّحة،الوزارة المكّلفة 

ث العلمي، الوزارة المكّلفة باليئة،الوزارة المكّلفة بالصيد البحري والموارد الّصيدية،الوزارة المكلفة بالبح

بالمالية،الوزارة المكّلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،الوزارة المكّلفة بالموارد المائية، باإلضافة إلى 

  1ممّثل عن جمعيات حماية المستهلك ذات الطابع الوطني.

ة والّرزم أمانة من نفس المرسوم، يتولى المركز الجزائري لمراقبة النوعي 08الماّدة وعمال بأحكام 

تكّلف بتنظيم وضمان المتابعة الماّدية واإلدارية لعالقات اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي ،و 2اللجنة

والهيئات التابعة له، تسيير الرصيد الوثائقي المتعّلق بنشاطات المدّونة الغذائية،تبليغ تاريخ اإلجتماعات 

  ات الواجب دراستها،إعداد محاضر إجتماعات الّلجنة.وجدول أعمالها ألعضاء اللجنة وموافاتهم بالملف
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أنه يجب أن يكون ألعضاء اللجنة تكوين علمي له عالقة بمهامها، ويّتم تعيينهم  05وتنص الماّدة 

)سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكّلف بحماية المستهلك،بناء على إقتراح من 3لمّدة ثالث(

في دورة  67- 05من المرسوم التنفيذي رقم  06للجنة طبقا لنص الماّدة وتجتمع ا 1الوزراء المعنيين.

)مّرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها، وفي دورات غير عادية كّلما تطّلب 4عادية أربع(

األمر ذلك،لدراسة المسائل المدرجة في جدول األعمال، الذي يعّد ويبّلغ ألعضاء اللجنة قبل أسبوع 

في النظام الّداخلي الذي  10انعقاد اإلجتماع.ويحّدد سير اللجنة طبقا لنص الماّدة  على األقل من

  تقترحه الّلجنة، ويوافق عليه بقرار من الوزير المكّلف بحماية المستهلك.

في ختام كّل عمل من أعمالها، توصياتها وآرائها على السلطات  07وتعرض اللجنة طبقا لنص الماّدة 

ات الواجب إتخاذها فيما يخّص تطبيق الّتعليمات وقوانين اإلستعمال وٕاجراءات المختصة حول القرار 

مراقبة المدّونة الغذائية.ويمكن لّلجنة في إطار التكّفل بمهامها،وضع لجان تقنية متخصصة دائمة أو 

من المرسوم  09طبقا لنص الماّدة  3في المجاالت ذات الصلة بالمسائل العاّمة والمنتوجات، 2خاّصة

  .2005المؤّرخ في  67- 05لتنفيذي ا

من نفس المرسوم،من بين  11ويعّين أعضاء اللجان التقنية المتخّصصة طبقا لنص الماّدة 

المستخدمين ذوي المؤهالت العلمية والتّقنية التّابعين لكّل قطاعات النشاطات المعنية،بقرار من الوزير 

نيين.وتدّون هذه اللجان المتخصصة عمال بنص المكّلف بحماية المستهلك،بعد استشارة الوزراء المع

نتائج أعمالها في تقارير تقّدم للجنة،وتتضّمن التقارير رأي اللجنة التقنية المتخصّصة في  12الماّدة 

من  13اعتماد مشاريع التنظيمات أو الّتعليمات أو اإلجراءات المقترحة.ويمكن للجنة طبقا لنص الماّدة 

اإلستعانة بكّل خبير مؤهل في ميادين التّقييس والتنظيمات التّقنية وتقييم ، 67-05المرسوم التنفيذي 

  مطابقة المنتوجات الغذائية من أجل مساعدتها والمشاركة في إجتماعاتها على سبيل اإلستشارة.
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 ا��9ـــــ���ك%���ــ�: دور 9ــــــ�ــطـــــ�ت ا�ــــــ8ـــــــ�ط ا�ـــــــــ(ــطــــــ�6ـ�� 45 .ـ�ـــ��� 

تبرز من خالل –في إطار ضبط نشاط مختلف القطاعات أهمية كبيرة أولى المشرع الجزائري 

،إذ 1989سلطات الضبط القطاعية والتي تتالى ظهورها مباشرة بعد دستور ل - منوحةالصالحيات الم

ديد هذه شكل مباشر، وسنحاول فيما يلي التطرق لعامها على حماية المستهلك بينعكس ممارسة مه

  السلطات سيما منها تلك المرتبطة مباشرة بمصالح المستهلك والمنشأة حديثا.

  دور 9ــ�ط� 8ـــــــ�ط ا�ــــــ�9ـــ�4 ا��ـــــــــــ�ـري-1

كهيئة تختص بتنظيم وضبط هذا القطاع (السمعي  1استحدث المشرع سلطة ضبط السمعي البصري

،غير أن النص على 2012المؤرخ في  05- 12من قانون اإلعالم رقم  64البصري) بموجب المادة 
المؤرخ  04- 14صالحياتها المخولة لها قانونا من أجل القيام بهذه المهمة كان بموجب القانون رقم 

إلى 52البصري، وبالضبط في الباب الثالث من المواد والمتعلق بالنشاط السمعي  2014فبراير  24في
وقد تزامن ذلك مع فتح نشاط السمعي البصري  وكذا أحكام الباب الخامس منه المتعلق بالعقوبات. 88

  2في الجزائر وظهور عديد القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج.

حماية المستهلك من خالل الجملة تلعب سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر دورا كبيرا في 

 56إلى  54، واستشارية تنازعية، طبقا للمواد من  3بين ضبطية رقابية الصالحيات المخولة لها قانونا
فهي لها دور كبير في ضبط وتنظيم خدمات السمعي البصري التي يتلقاها المستهلك، من نفس القانون.

استنادا و نية لإلشهارات التي تبث عبر هذه الوسيلة. ومن ذلك أيضا السهر على احترام الضوابط القانو 

أعضاء  9تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من   04- 14من القانون رقم  57لنص المادة 
سنوات  6الرئيس بـ  ممدة العضوية لكل شخص بما فيه 60حددت المادة ، و 4يعينون بمرسوم رئاسي

وخول المشرع سلطة الضبط في إطار ممارسة مهامها فرض عقوبات تترواح  .قابلة للتجديد،غير كاملة
بين توجيه اإلنذار إلى المتعاملين المخالفين ألحكام قانون السمعي البصري، إلى جانب فرض عقوبة 
مالية أو تعليق البرنامج بل حتى السحب المؤقت أو النهائي للرخصة الممنوحة له أو األمر بإدراج 
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وقد .111لى إ 107 وادالم الواردة في، دون اإلخالل باألحكام الجزائية106إلى  98واد بالغ حسب الم
طراف المعنية بقرارات سلطة ضبط السمعي ، لأل105من المادة 02الفقرة نص جاز المشرع من خاللأ

  من نفس القانون. 88،كما يؤكده أيضا نص المادة داريةمام الجهات القضائية اإلأالبصريالطعن فيها 

  دور 9ــــــ�طـــ� 8ـــــــ�ط ا��ــــــــــ.�5ــ� ا��ـــــــــ'�ــــو�ــــــ�-2

 الباب الثالث منه بموجب في 2012يناير  12المؤرخ في  05- 12قانون اإلعالم الجديد رقم نص 

وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  1على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 40المادة 

السهر على احترام  المتعددة في ضبط وتنظيم هذا القطاع وجعل من بين مهامها تقالل المالي،واالس

و ضمان حقه في إعالم صادق ينير  المقاييس في مجال اإلشهار و مراقبة هدفه و مضمونه

)عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، لمدة 14من أربعة عشر( سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتشكلو رأيه.

من نفس القانون العضوي.  51و 50وات غير قابلة للتجديد، وهذا طبقا ألحكام المادتين ) سن6ست (

من نفس القانون التصح مداوالت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إال إذا  54وعمال بأحكام المادة 

) أعضاء وتكون المداولة بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات 10حضرها عشرة (

  وت الرئيس مرجحا.يكون ص

وننوه في هذا الصدد، إلى أنه ورغم أهمية عمل هذه السلطة والصالحيات المخولة لها قانونا، ورغم 

  سنوات، إال أنه لم يتم تنصيبها لغاية هذا اليوم. 05النص على إنشاءها منذ أزيد من 

 الــــــــــــــنقـــــــــــــل دور سلــــــــــــــــطــــــــة ضــــــــــــبط-3

 20022ديسمبر  24المؤرخ في  11- 02أنشأ المشرع هذه السلطة بموجب أحكام القانون رقم 

من قانون المالية في الفقرة األولى منها  102.حيث تنص المادة 2003المتضمن قانون المالية لسنة 

ية واإلستقالل المالي".والمالحظ أن صراحة على:"تنشأ سلطة لضبط النقل تتمتع بالشخصية المعنو 

المشرع أدرك أهمية ضبط قطاع النقل الذي يعتبر من بين أكبر القطاعات التي تقدم خدمات هامة 

للمستهلك، فسارع إلى إنشاء سلطة ضبط قطاعية من أجل التحكم أكثر في مختلف النشاطات التابعة 

ن مختلف المتعاملين، سيما وأن وسائل النقل لهذا القطاع الذي يشهد يوما بعد يوم إقباال واسعا م
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ومجاالته واسعة ،متعددة ومتطورة مع مايستلزم تقديمه للمستهلك من خدمات بمعايير ذات نوعية 

  ورفاهية.

 دور لـــــجــــنـــة ضــــبــــــــط الــــــــــكـــــــهربــــــاء والــــــــــغـــــــاز- 4

فبراير        05المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  111بموجب المادة استحدث المشرع هذه اللجنة 

حيث تنص:" تحدث لجنة ضبط الكهرباء  1المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 2002

والغاز تدعى اللجنة". وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي ويكون مقرها في 

وم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية وتق2الجزائر.

من نفس  115و 114كما تضطلع وفقا لنص المادتين 3للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين.

القانون بمهام عدة نذكر منها:اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا 

دابير الوقاية،التأكد من عدم وجود وضعية هيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير ت

المنظومة ومسير السوق،القيام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إليها بموجب هذا القانون أو 

سبق في التنظيمات في مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، إبداء الرأي الم

عمليات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة 

أخرى تمارس نفس النشاطات،تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن،القيام بأعمال تحسيسية 

  .4وٕاعالمية اتجاه األطراف المعنية بها...

  ــ�ت ا�9ـــ�'�� وا�ــ�9�'��دور 9�طـ� 8ــ�ط ا��ــــر�د وا��ــوا�-5

إنشاء سلطة  2000غشت  05المؤرخ في 035-2000من القانون رقم  10أقر المشرع بموجب المادة 

تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي  يكون  6ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

من هذا  13مقرها بالجزائر العاصمة، وقد أسند لها المشرع عديد المهام المنصوص عليها في المادة 

القانون والتي تتباين بين دور تنظيم وضبط النشاطات في هذا القطاع ، وكذا دور استشاري في 

                                                           
  .2002&�را	ر  06. ا��
درة ��
ر	�:08ج.ر. �دد1
  .112أ�ظر ا��
دة 2
  .113أ�ظر ا��
دة 3
4 
  �ن ��س ا�6
�ون. 139و	 ب أن �#ون �رارا�-
 ��ررة $�ب ا��
دة .#ل ��( �	�
 �? �دا	( &�ل ا�>�
ءوھ% ا��% 	�م ��ظ	�-
  .A 2000>ت 06:ا��
درة��
ر	�.48 �دد. ر.ج5
ل إ>
رات أو ��-
: #ل 0د�( ��=�ن ا��را�ل أو إر�
 15ا��ط( ر�م  08$�ب ا��
دة  ا��وا�,ت ا��2#	( وا�,�2#	(0د�( و	�6د �6

9
 ��و ب طرق ا��وا�,ت ا��2#	( وا�,�#2	(. � 
�-��=�� 
: ���Fل &%  �? و�ر$	ل 09$�ب ا��
دة  &	�6د �-
 ا�0د�
ت ا��ر	د	(أ�
  و�وز	? ا��
دة ا��ر	د	(.



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 225 

ها، ونذكر منها: السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة مختلف المجاالت ذات الصلة باختصاص

في سوقي البريد والمواصالت السلكية  والالسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة 

المنافسة في هاتين السوقين، منح تراخيص اإلستغالل للمتعاملين، والتحكيم بينهم في المنازعات....، 

زير قطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية في عديد المسائل منها كما تستشار من طرف و 

تحضير مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع وتحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد 

كما يجوز لسلطة الضبطالقيام بإجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين 1والمواصالت السلكية والالسلكية

  2يقات التي تتطلب تدخالت مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة.بمافي ذلك التحق

أغلبية وتتخذ قراراته ب،3) أعضاء من بينهم الرئيس07ويتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة (

وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، كما يجوز الطعن في  أصوات األعضاء الحاضرين

شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، وليس لهذا الطعن أي أثر ة في أجل قراراته أمام مجلس الدول

هذا وقد أقر المشرع جزاءات مختلفة في سبيل حماية المستهلك لخدمات هذا القطاع إذا ما تم .4موقف

وبة مخالفة األحكام القانونية المعمول بها من طرف المتعاملين، والتي تترواح بين الغرامات المالية والعق

  .5السالبة للحرية

 دور ســلــــطة ضـــــــــبط الخــــــدمــــــات الــــــعــــمـــومـية للـــمــــياه-6

يعتبر قطاع المياه بشكل عام من أبرز القطاعات التي تخص سالمة وصحة المستهلك، ولما كان 

ما يسمى بسلطة ضبط   األمر كذلك فقد نظم المشرع هذا القطاع بموجب نصوص قانونية، كما أنشأ

من  65الخدمات العمومية للمياه التي تتولى تسيير هذا المرفق الهام، وذلك بأن نص في المادة 

على أنه يمكن أن تمارس مهام  6المتعلق بالمياه 2005غشت  04المؤرخ في  12- 05القانون رقم 

ط في إطار التشريع ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة.حيث تكلف سلطة الضب

الجاري به العمل وأحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه، مع األخذ 

بعين اإلعتبار بصفة خاصة مصالح المستعملين.وفي إطار هذه المهمة فإن سلطة الضبط تساهم في 
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ة المتعلقة بها، تسهر على احترام تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه وٕاعداد المقاييس واألنظم

المبادئ التي تسير األنظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات الخدمات العمومية للمياه،كماتقوم بكل 

  التحقيقات والخبرات والدراسات وٕاصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين.

الضبط وعملها عن طريق التنظيم".وهو ماتؤكده نص  تحدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة

يحدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم  الذي 303- 08رقم من المرسوم التنفيذي  02و 01المادتين 

وقد حدد المشرع أحكاما مشتركة تتعلق بتسعيرة  هذا1.سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها

  142.2إلى  137في المواد من  12- 05خدمات الماء في الفصل األول من الباب الثامن للقانون

  دور لـــــــجـــــــــــنــــــــة اإلشــــــــــــــــــــــراف عـــــلى الـــــتـــأمـــيــــــنــــــات-7

 20المؤرخ في  04- 06من القانون رقم  26م إنشاء هذه اللجنة بموجب المادة نشير بداية إلى أنه ت

المتعلق بالتأمينات حيث  07-95من األمر رقم  209المعدلة والمتممة للمادة 20063فبراير 

تنص:تنشأ لجنة اإلشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات 

الية ، تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين من طرف لجنة اإلشراف على التأمينات لدى وزارة الم

المذكورة أعاله وتهدف إلى حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على ترقية 

في عمل التأمين وعلى سير شركات التأمين أيضا،ترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها 

) أعضاء من 05وتتكون لجنة اإلشراف على التأمينات من خمسة (4النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي.

بينهم الرئيس يختارون لكفاءتهم السيما في مجال التأمين والقانون والمالية، كما تتخذ اللجنة قراراتها 

رجحا، طبقا بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس م

 212.واستنادا لنص المادة 04-06من القانون  27المتممتين بالمادة  02مكرر 209و 209للمادتين 

فإنه ترسل لجنة اإلشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل  04- 06من القانون  29المعدلة بالمادة 

  .الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعة الجزائية
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  دور الوكـــالة الــوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطـــب الــــبشري -8

يوليو  20المؤرخ في  13-08من القانون رقم  1-173تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المادة 

والمتعلق بحماية الصحة  1985فبراير  16المؤرخ في  05- 85المعدلوالمتمم للقانون رقم 2008

سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي. وقد صدر تطبيقا وهي 1وترقيتها

الذي يحدد بدقة مهام هذه  2015ديسمبر  06المؤرخ في  308- 15لهذه المادة المرسوم التنفيذي رقم 

والتي حدد مهامها المرسوم  2-173حسب نص المادة  3. و تتضمن الوكالة أربع لجان2الوكالة

  .20154ديسمبر  06المؤرخ في  309- 15 رقم التنفيذي

فإن  309- 15و 308- 15وأحكام المرسومين التنفيذيين  4- 173و  3-173واستنادا لنص المادتين 

سلطة الضبط تكلف بعدة مهام نذكر منها:ضمان ضبط سوق المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية 

النية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب الطلوبة في الطب البشري، تحديد أسعار المواد الصيد

البشري عند اإلنتاج واإلستيراد بعد رأي اللجنة المكلفة بدراسة األسعار والمنشأة لدى الوكالة حين 

التسجيل أو المصادقة وفقا لألحكام واإلجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، مراقبة 

بي موثوق خاص بالمواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة في اإلشهار والسهر على إعالم ط

الطب البشري، السهر على سالمة المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري 

وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها، توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغالل أو توزيع 

يب أو حفظ أو وضع في السوق، مجانا أو بمقابل، أو حيازة لغرض البيع أو التوزيع مجانا أو أو توض

إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع لتسجيل إذا ماشكل هذا المنتوج أو 

  5قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف استعمال عادية.
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  اني:ــــثــــث الــحــــبــــالم

  هلكــــــــــمستـــــــــــة الــــمايـــــــيات حـــــــعـــــــــــــــمـــــــة، وجــــــــواليــــــــــــــــــــــــــــــدية والــــــــلـــــــبـــــــدور ال

وفير حماية على غرار الهيئات المذكورة آنفا، أسند المشرع للبلديات والواليات مهاما عديدة من شأنها ت

، والقانون رقم 2011يونيو  02المؤرخ في  10-11للمستهلك، وذلك بموجب أحكام القانونين رقم 

  وذلك على التوالي. 2012فبراير  21المؤرخ في  07- 12

كما تلعب في هذا اإلطار جمعيات حماية المستهلك دورا اليستهان به في تحقيق صور الحماية 

ي ذلك بمجموعة من الميكانيزمات المتاحة لها قانونا، والتي تندرج هي المكفولة للمستهلك، مستعينة ف

  األخرى في إطار تحقيق األهداف المسطرة من قبلها.

  لب األول:ــــــطــــالم

  هلكـــــــــــــــــــستــــــــــاية المـــــــــــــمـــــــــــي حــــــة فـــــواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــديـــــــلــــــــــــــــــبــــدور ال

قد يعتقد الكثير من المهتمين أن دور البلدية والوالية على المستوى المحلي ال يقتصر إال في تلك 

المهام المتعلقة بتسيير مصالح الشأن العام، والحال ال يستقيم كذلك. بل ترتبط القوانين المنظمة لهما 

كال انون حماية المستهلك وقمع الغش من خالل النص على ذلك في التأشيرات المحددة لأيما ارتباط بق

  القانونين.

  رع األول:ــــــفــــــــال

  لكــــــــــــــهـــــــــــمستـــــــــة الــــــــايـــــــــــمـــــــــــــي حــــــــــــة فــــــــــديــــــــــلـــــــــبــــــــــــــدور ال 

 بين األوامر نّصا تشريعيا، جمعت 83لـــ 1 2011يونيو  02المؤرخ في  10- 11استند القانون رقم 

- 09والقوانين، إلى جانب إستناده على الدستور، وآخر المقتضيات التي استند عليها هو القانون رقم 

الغّش.وفي ذلك داللة قانونية كبيرة والمتعّلق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير  25المؤّرخ في  03

  على الترابط والتكامل الّتشريعي بين قانون البلدية وقانون حماية المستهلك وقمع الغّش.

                                                           
ا��ؤرخ &%  08- ��90" أ$#
م ا�6
�ون ر�م  219. و�د أ��� ھذا ا�6
�ون ��و ب ا��
دة 2011 	و�	و 03. ا��
درة ��
ر	�:37ج.ر. �دد1

  .1990أ�ر	ل  11. ا��
درة ��
ر	�: 15ا���29ق �
��2د�(.ج.ر. �دد  1990أ�ر	ل  07
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تعتبر البلدية الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة،وهي القاعدة اإلقليمية لالمركزية،وتتمتع بالشخصية 

  .10-11من قانون البلدية  02و 01نص المادتين المعنوية والذّمة المالية المستقلة،استنادا ل

وللبلدية هيئتان هما:المجلس الشعبي البلدي(هيئة مداولة)ورئيس المجلس الشعبي البلدي(يرأس الهيئة 

  من قانون البلدية. 15التنفيذية)، طبقا لنص المادة 

  ديــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــي الــــــــبــــــــعـــــــــــــشــــــــــــــــــس الـــــــــلــــــــجـــــــــــــــــمــــــــــــــــأوال: ال

، الذي جاء بعنوان لجان المجلس 2011المؤرخ في 10- 11حسب الفرع الثاني من قانون البلدية رقم 

أعضائه لجانا دائمة فإّنه يشّكل المجلس الشعبي البلدي من بين  31الشعبي البلدي، وبالضبط الماّدة 

، كما يمكن 1للمسائل التابعة لمجال اختصاصه،ولعل أبرزها لجنة الصّحة والنظافة وحماية البيئة

للمجلس الشعبي البلدي أن يشّكل لجنة خاّصة لدراسة موضوع محّدد يدخل في مجال إختصاصه كما 

  .2هو مبين قانونا

تحت طائلة البطالن  3ي البلدي باللغة العربية،ويجب أن تجرى وتحّرر مداوالت وأشغال المجلس الشعب

  4بقّوة القانون.

:"ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة 10-11من قانون البلدية رقم  168وتنص الماّدة 

األسواق البلدية واألسواق المتنقلة والمعارض والعروض التي تنّظم على إقليم البلدية".كما نشير في هذا 

حيث تنص:"تساهم البلدية في حماية  الّتربة  10- 11من القانون رقم  112الماّدة  اإلطار، إلى نص

  والمواد الغذائية وتسهر على اإلستغالل األفضل لهما".

فهذه المساهمة من شأنها حقيقة توفير حماية للمستهك، من خالل ترشيد اإلستهالك في مجال الموارد 

من أي جهة  -سيما المياه الجوفية - ل الموارد المائيةالمائية ومنع أي إحتكار أو تعّسف في إستغال

  كانت.

                                                           
ا���29ق  2011	و�	و  02ا��ؤرخ &%  10-�11ن ا�6
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�ون ر�م  59أ�ظر ا��
ّدة 4
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،القيام أو المساهمة في 10-11الفقرة الثانية من قانون البلدية  118كما يمكن البلدية طبقا للماّدة 

تهيئة المساحات الموّجهة إلحتواء النشاطات اإلقتصادية أو التجارية أو الخدماتية.وهو ما يسهل على 

  ما قضاء حاجاته وتلبية رغباته دون عناء تنّقل أو سفر.المستهلك عمو 

  لديـــــــبـــــــــــــــــــبي الــــــــعـــــــــــشــــــــــس الــــلـــــــــــــجـــــــمــــــــــــــــــــس الـــــــــيــــــــــــــثانيا: رئ

رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك،  يسهر

من قانون  88من قانون البلدية.ويقوم تحت إشراف الوالي، طبقا لنص الماّدة  80حسب نص المادة 

كينة والنظافة البلديةبـــــ:تبليغ وتنفيذ القوانين والتّنظيمات على إقليم البلدية،السهر على النظام والس

  العمومية....وغيرها.

صراحة رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار إحترام حقوق وحّريات المواطنين  94كما تكّلف الماّدة 

المحافظة على النظام العام  ،بما يأتي:السهر على سالمة المواد الغذائية اإلستهالكية المعروضة للبيع

ترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير لسهر على إحاوأمن األشخاص والممتلكات،

السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع و وحماية التراث الثقافي المعماري،

والساحات والطرق العمومية،إتخاذ اإلحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المتنقلة أو 

السهر على احترام تعليمات نظافة ،  تشّرد الحيوانات المؤذية والضاّرة، المعدية والوقاية منها،منع

  1المحيط وحماية البيئة،...........وغيرها.

ويمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي،كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية،أن يستعين بصفة إستشارية،بكّل 

، الذين من شأنهم تقديم أي 2قانوناشخصية محلية وكّل خبير و/أو كّل ممّثل جمعية محلية معتمدة 

 13مساهمة مفيدة ألشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهالتهم أو طبيعة نشاطاتهم،طبقا لنص الماّدة 

  10.3- 11من قانون البلدية الساري النفاذ رقم 
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هذا،وقد خصص المشّرع الفصل الرابع من الباب الثاني الخاص بصالحيات البلدية من قانون البلدية 

على أن تسهرالبلدية  1231ظافة وحفظ الصّحة والطرقات البلدية،وفي هذا الشأن تنص الماّدة للن

بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام الّتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصّحة 

مستعملة والنظافة العمومية وال سيما في مجاالت:توزيع المياه الصالحة للشرب،صرف المياه ال

ومعالجتها،جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها،مكافحة نواقل األمراض المتنقلة،الحفاظ على صّحة 

  األغذية واألماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،.......وغيرها.

من قانون البلدية الجديد، في مجال تحسين اإلطار المعيشي  124كما تتكفل البلدية طبقا للماّدة 

ن وفي حدود إمكانياتها، وطبقا للّتشريع والتنظيم المعمول بهما،بتهيئة المساحات الخضراء للمواط

ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الّترفيه والشواطىء.ويعتبر المستهلك هو المستفيد 

  األكبر من كّل هذه الخدمات.

من الفصل األّول المعنون"أحكام عامة"من الباب الثالث الخاص  1492هذا واستنادا لنص الماّدة 

بالمصالح العمومية البلدية، فإن البلدية تضمن سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية 

حاجات مواطنيها وٕادارة أمالكها،وبهذه الصفة فهي تحدث إضافة إلى مصالح اإلدارة العاّمة،مصالح 

التكّفل على وجه الخصوص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه  عمومية تقنية قصد

المستعملة،النفايات المنزلية والفضالت األخرى،صيانة الطرقات وٕاشارات المرور،اإلنارة 

العمومية،األسواق المغطاة واألسواق والموازين العمومية،الحظائر ومساحات التوقف،المحاشر.النقل 

بلدية،الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء،الفضاءات الجماعي،المذابح ال

  الثقافية التابعة ألمالكها،المساحات الخضراء.

، 1987يونيو سنة  30المؤّرخ في  146-87المرسوم التنفيذي رقم  1987هذا، وقد صدر سنة 

من  02مكتب الصّحة البلدية طبقا للماّدة ،حيث يكلف  3المتضّمن إنشاء مكاتب لحفظ الصّحة البلدية

  هذا المرسوم بـــ:

                                                           

 ا��
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كّل التدابير الرامية إلى ضمان المحافظة الّدائمة على الصّحة والنقاوة في جميع أنواع  دراسة واقتراح- 

  المؤسسات واألماكن العمومية،

ية وترقيتها،ال يقترح ويطّبق عند اإلقتضاء أي تدبير أو برنامج يخص حماية صّحة الجماعة المحل- 

  سيما في مجال مكافحة األمراض المتنقلة ومقاومة ناقالت األمراض،

  .ت الضارة ويأمر بتنفيذ عمليات التطهير وٕابادة الجرذان والحشراتانظم محاربة الحيواني- 

  كما يسهر على تحقيق وتنفيذ مراقبة ما يأتي إن اقتضى األمر:

، ك والمنتجات المخزونة و/أو الموزعة في مستوى البلديةنوعية المواد الغذائية و منتجات اإلستهال - 

  نوعية مياه اإلستحمام البحرية.و 

  ، مراعاة شروط جمع المياه المستعملة والنفايات الصلبة الحضرية وتصريفها ومعالجتها- 

ات النوعية البكتيرية للماء المعد لإلستهالك المنزلي،ويتولى معالجته عندما ال يتعلق ذلك بذمة هيئ - 

  .عمومية أو خصوصية

نسمة أو  20.000هذا، ويمكن تأسيس مكتب لحفظ الصّحة البلدية في كّل بلدية يبلغ عدد سكانها 

  .يفوقه،ومكتب مشترك بين بلديتين أو عدة بلديات في الحاالت األخرى

وزير ويكون إنشاء هذه المكاتب الصحية بموجب قرار مشترك بين وزير الّداخلية والجماعات المحلية و 

المالية،ووزير الصّحة العمومية ووزير الري والبيئة والغابات بناء على اقتراح من الوالة،طبقا لنص 

  .1987المؤّرخ في  146-87على التوالي من هذا المرسوم رقم  04و  03الماّدتين 

 ويطبق هذا المكتب برنامج عمل، يشترك في ضبطه مسبقا رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسؤول

- 87في فقرتها األولى من نفس المرسوم التنفيذي رقم  05مكتب حفظ الصّحة البلدية ،حسب الماّدة 

  المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1987المؤرخ في  146
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الدور الكبير الذي تلعبه البلدية بوجه عام في تحقيق  ويظهر جليا من خالل النصوص السابقة،ذلك

  1رغبات المستهلك وحماية حقوقه المختلفة ومصالحه المتعّددة.

  اني:ــــــــرع الثـــــــــفــــــــال

  لكــــــــــــــــهـــــــــــستــــــــــــــمــــــــة الـــــــــــــــــايـــــــــمـــــــــــــي حـــــــة فــــــــــــــواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الــــــــــ 

نصا  88إستند إلى  ،2المتعلق بالوالية 2012فبراير  21المؤّرخ في  07- 12استند القانون رقم 

تشريعيا، جمعت بين األوامر والقوانين إلى جانب إستناده على الدستور،كما استند في إحدى مقتضياته 

  المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغّش. 2009فبراير  25المؤّرخ في  03- 09على القانون رقم 

المؤّرخ  09-90حكام القانون رقم منه،أ 180بموجب الماّدة  07- 12وقد ألغى هذا القانون الجديد رقم 

  3المتعلق بالوالية،المتمم. 1990أبريل سنة  7في 

إّن الوالية هي الجماعة اإلقليمية للدولة،وهي الدائرة اإلدارية غير الممركزة للدولة،وتتمّتع بالشخصية 

نمية اإلقتصادية المعنوية والذّمة المالية المستقّلة،وتساهم مع الّدولة في إدارة وتهيئة اإلقليم والت

واإلجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين.استنادا 

  للوالية هيئتان هما:المجلس الشعبي الوالئي والوالي.و .07- 12من قانون الوالية رقم  01لنص المادة 

  يــــــــوالئـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــبــــــعــــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــــــــــلــــــجــــــمــــــــــــأوال:ال

  من قانون الوالية. 02الفقرة  12هيئة المداولة في الوالية طبقا للماّدة  4يعتبر المجلس الشعبي الوالئي

عالقته مع المستهلك واهتمامه  07-12ويظهر من خالل عديد مواد قانون الوالية رقم 

من هذا القانون، فإّنه يشّكل المجلس الشعبي الوالئي من بين أعضائه  33بمصالحه،وحسب الماّدة 

لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال إختصاصه، ونذكر من أهمها لجنة الصحة والنظافة وحماية 
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كما للمجلس أيضا تشكيل لجان خاّصة لدراسة كّل المسائل األخرى التي تهّم الوالية،كما تؤّكده البيئة،

  33.1الفقرة األخيرة من الماّدة 

هذا وتجرى مداوالت وأشغال المجلس الشعبي الوالئي بما فيها مداوالت وأشغال اللجان، في المقّرات 

،وتجرى مداوالت  07-12ن قانون الوالية م 22المخصصة للمجلس الشعبي الوالئي،طبقا للمادة 

وتحّرر تحت طائلة البطالن باللغة العربية،حسب المادة  2وأشغال المجلس الشعبي الوالئي بلغة وطنية

  من قانون الوالية الساري النفاذ. 53من نفس القانون ،وٕاّال تكون باطلة بقوة القانون، عمال بالماّدة  25

الئي دعوة كّل شخص، من شأنه تقديم معلومات مفيدة ألشغال اللجنة ويمكن لجان المجلس الشعبي الو 

  36.3بحكم مؤهالته أو خبرته، وفقا للمادة 

من قانون الوالية الجديد، يمارس المجلس الشعبي الوالئي اختصاصات في  77واستنادا لنص الماّدة 

  في مجال:إطار الصالحيات المخّولة للوالية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول 

، الصّحة العمومية وحماية الطفولة واألشخاص وذوي اإلحتياجات.حماية البيئة، التجارة واألسعار والنقل

  التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية........وغيرها من المجاالت األخرى.

في تطوير كّل من نفس القانون،باإلتصال مع المصالح المعنية  86كما يساهم المجلس طبقا للماّدة 

  4أعمال الوقاية ومكافحة األوبئة في مجال الصّحة الحيوانية والنباتية.

من قانون الوالية إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز  94ويتولى المجلس الشعبي الوالئي طبقا للماّدة 

تطبيق  إمكانيات البلديات في ظّل إحترام المعايير الوطنية في مجال الصّحة العمومية ويسهر على

،ويتخذ في هذا اإلطار كّل التدابير لتشجيع  94من الماّدة  02تدابير الوقاية الصحية،حسب الفقرة 

  .وفي المواد اإلستهالكية إنشاء هياكل مكّلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور

  . 95ب الماّدة كما يساهم المجلس الشعبي الوالئي في الوقاية من األوبئة ومكافحتها حس
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 يــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: الــيــــانــــــــث

على:" الوالي مسؤول على المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة  1141تنص الماّدة 

  العمومية".

المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف  وفي هذا اإلطار،ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط

قطاعات النشاط في الوالية(ومنها مصالح التجارة،والصّحة والفالحة.........إلخ)، مع مراعاة 

وتوضع طبقا لنص الماّدة ، من قانون الوالية الجديد 111اإلستثناءات المنصوص عليها في الماّدة 

تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص تحت تصرف الوالي مصالح األمن قصد  1182

 07-12من قانون الوالية  141أعاله. ويمكن الوالية حسب الماّدة  117إلى  112عليها في المواد 

، أن تنشىء قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس 2012المؤّرخ في 

فل بــ:النظافة والصّحة العمومية ومراقبة الجودة،والنقل الشعبي الوالئي مصالح عمومية والئية للتك

  العمومي والمساحات الخضراء....وغيرها من المجاالت.

ويناط  للوالي كذلك صالحيات تندرج في إطار حماية المستهلك،كسحب المنتوج بصفة مؤقتة أو نهائية 

بسلطة منح التراخيص لممارسة كما يتمّتع 4أو اتخاذ قرار غلق المحالت التجارية، 3أو سحب الرخص

  بعض األنشطة التجارية ذات الصلة بالمستهلك.
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  اني:ـــــلب الثــــــــالمط

  كـــــلــــــــــــهــــــــــــستــــــــمـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــايــــــــمــــــــــــــــــــــــات حــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــمـــــــــــــــجـــدور  

 2012يناير  12المؤّرخ في  06- 12نّظم المشّرع الجزائري أحكام الجمعيات بمقتضى القانون رقم 

المؤّرخ في  31-90منه صراحة مواد القانون رقم  73. وقد ألغى بموجب الماّدة 1المتعّلق بالجمعيات

  .2المتعلق بالجمعيات 1990ديسمبر  04

خالل هذا المطلب المقصود بجمعيات حماية المستهلك، وكيفية تأسيسها، فضال عن الدور  سنبين من

الذي تلعبه في حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه من خالل الصالحيات الممنوحة لها والوسائل 

  التي تعتمد عليها في سبيل تحقيق ذلك.  

  رع األول:ــــــفـــــــــال

  سهاــــــــــأسيـــــروط تــــــــــــــك وشـــــتهـــــــمســــــــماية الــــــــعيات حــــــــوم جمــــــــهــــــفــــــــــــــــم

في مختلف النصوص القانونية التي  سنوضح من خالل هذا الفرع المقصود بجمعيات حماية المستهلك

من سواء منها الشكلية أو الموضوعية  ، ثم نبين الشروط القانونية التي يستلزم توافرهاجاء فيها ذلك

  أجل القيام بتأسيسها.

  هلكــــــــــستـــــــــــــــــــــــماية المـــــــــــــــيات حــــــــعــــــــــــمــــــف جــــــــــريــــــــــــعــــــأوال: ت

المؤّرخ في  03- 09نشير بداية إلى التعريف الذي ورد في قانون حماية المستهلك وقمع الغّش رقم 

  منه على: 01فقرة  21،حيث تنّص الماّدة  2009

"جمعية حماية المستهلك هي كّل جمعية منشأة طبقا للقانون،تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من 

  خالل إعالمه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله".

الجمعية  02، فقد عّرفت الماّدة 2012المؤّرخ في  06- 12بالرجوع إلى قانون الجمعيات رقم و 

بالقول:"تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون،تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس 
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تعاقدي لمّدة محّددة أو غير محّددة.ويشترك هؤالء األشخاص، في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا 

لغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها،ال سيما في المجال المهني واإلجتماعي والعلمي و 

  والديني والّتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري واإلنساني.

  يجب أن يحّدد موضوع الجمعية بدّقة ،ويجب أن تعبر تسميتها عن العالقة بهذا الموضوع.

وع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن ال يكون مخالفا للثوابت غير أّنه يجب أن يندرج موض

  والقيم الوطنية والنظام العام واآلداب العاّمة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها".

،جاء أكثر دقة من حيث المصطلحات 06-12رغم أّن تعريف الجمعية الذي نص عليه القانون رقم 

- 90من ذلك التعريف الوارد في القانون الملغى رقم  -مع ما يعاب عليه - والمفاهيم الواردة فيه

  1وبالضبط في مادته الثانية. 1990المؤّرخ في 31

 غير أن ما يالحظ عليه أّنه جاء عاّما، أي بمعنى يشمل تعريفه كّل جمعية مهما كان طابعها(ثقافي،

موّسعة فتضمن أهداف الجمعية ونطاق  صحي،....إلخ)،ثّم إّن هذا الّتعريف جاء بصيغة بيئي، ديني،

أنشطتها،وهذا ال يتوافق مع األنماط المتعارف عليها في إيراد التعريفات،بحيث ال يعّرف الشيىء 

  بأهدافه وٕاّنما بذاته.

من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش كان أكثر دّقة في تعريفه  21ولعّل التعريف الوارد في الماّدة 

  ّال على معنى جمعيات حماية المستهلك.للجمعية وموجزا،دا

في فقرتها الثانية على:"كما تحوز صفة الجمعية بمفهوم هذا القانون،الجمعيات  3هذا،وتنص الماّدة 

  من هذا القانون". 48ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في الماّدة 

طابع خاص،المؤسسات تعّد جمعيات ذات  :"بالقول نجدها وضحت ذلك 48وبالرجوع إلى الماّدة 

  والوداديات والجمعيات الطالبية والرياضية".
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  لكــــــــهــــــستـــــــــــــــمـــــة الـــــــمايـــــــــــــــــعيات حـــــــــــــس جمـــــــيــــــــــــروط تأســـــــــــثانيا:ش

المؤّرخ  06-12ألحكام القانون رقم  أخضع المشّرع تأسيس جمعية لحماية المستهلك لعّدة شروط وفقا

،وتختلف هذه الشروط بين موضوعية يجب توافرها في أعضاء الجمعية أنفسهم،وبين شروط 2012في 

  أخرى شكلية.

  :06- 12من القانون رقم  04،فهي حسب الماّدة بالنسبة للشروط الموضوعية

  فما فوق. 18أن يكونوا بالغين سن - 

  من جنسية جزائرية.- 

  ن بحقوقهم المدنية والسياسية.متمّتعي- 

غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية،ولم يرد اعتبارهم بالنسبة - 

  1لألعضاء المسّيرين.هذا إن كان المؤسسون أشخاص طبيعيين.

أّما إن كان المؤسسون أشخاصا معنويين خاضعين للقانون الخاص، فيشترط فيهم أن يكونوا طبقا 

  من نفس القانون: 05لماّدة ل

  مؤسسين طبقا للقانون الجزائري.- 

  ناشطين عند تأسيس الجمعية.- 

  غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم.- 

  :أّما عن الشروط الشكلية فهي

  . 07تصريح تأسيسي طبقا للماّدة -1

  1هي: 12يجب تقديم ملف مرفق مع التصريح يتضمن وثائق استنادا للماّدة -2
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  الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.طلب تسجيل - 

قائمة بأسماء األعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين إقامتهم - 

  وتوقيعاتهم.

  من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من األعضاء المؤسسين. 3المستخرج رقم - 

  من القانون األساسي. مطابقتان لألصل )2نسختان(- 

  ة محّرر من قبل محضر قضائي.يمحضر الجمعية العاّمة التّأسيس- 

  الوثائق الثبوتية لعنوان المقّر.- 

مع العلم أن األعضاء المؤسسين يجتمعون في جمعية عامة تأسيسية تثبت من طرف محضر 

لتنفيذية،مع ضرورة بلوغ قضائي،والتي تصادق على القانون األساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها ا

 06النصاب القانوني لعدد األعضاء المؤسسين حسب نوع كّل جمعية، وتنّص في هذا الصدد الماّدة 

  يكون عدد األعضاء المؤسسين كاآلتي: 06- 12من القانون رقم 

  )أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية،10عشرة(- 

  ن عن بلديتين على األقل،)عضوا بالنسبة للجمعيات الوالئية،منبثقي15خمسة عشر(- 

  )عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الواليات،منبثقين عن ثالث واليات على األقل.21واحد وعشرون(- 

ة من طرف الهيئة ي، يودع التصريح مرفقا بكّل الوثائق التّأسيس06- 12من القانون  08ووفقا للماّدة 

ه المؤهل قانونا، مقابل وصل إيداع تسلمه التنفيذية للجمعية ممّثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثل

وجوبا اإلدارة المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف،(المجلس الشعبي البلدي بالنسبة 

للجمعيات البلدية،الوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية،الوزارة المكّلفة بالّداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية 

  أو ما بين الواليات).

                                                                                                                                                                                

ت 2012	�
	ر  12ا��ؤّرخ &%  06- 12ا�6
�ون ر�م 1	9� �

	ر  15ا��
درة ��
ر	� :. 02ج.ر. �دد . ا���29ّق ��	2015.  
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ح لإلدارة إبتداء من تاريخ إيداع التصريح،أجل أقصى إلجراء دراسة مطابقة ألحكام هذا ويمن

  القانون،ويختلف األجل الممنوح حسب طابع كّل جمعية:

 يوما إذا كانت الجمعية بلدية، )30فيمنح أجل ثالثون ( •

  يوما إذا كانت الجمعية والئية، )40ويمنح أجل أربعون( •

)يوما للوزارة المكّلفة بالّداخلية فيما يخص الجمعيات مابين 45ويمنح أجل خمسة وأربعون( •

يوما للوزارة المكّلفة بالّداخلية،فيما يخص الجمعيات  )60ستون( أجل الواليات،ويمنح

  .08الوطنية،طبقا لنفس المادة

يتعين على اإلدارة خالل هذا األجل أو عند إتقضائه على أقصى تقدير،إّما تسليم الجمعية وصل 

ذي قيمة إعتماد أو إتخاذ قرار بالرفض.ويجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل الّتسجيل  تسجيل

)أشهر لرفع دعوى اإللغاء 3معّلال بعدم احترام أحكام هذا القانون، وتتوّفر الجمعية على أجل ثالثة(

  .1فقرة  10أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا عمال بالماّدة 

جمعية،يمنح لها وجوبا وصل تسجيل،وفي هذه الحالة يمنح لإلدارة أجل وٕاذا صدر قرار لصالح ال

)أشهر إبتداء من تاريخ إنقضاء األجل الممنوح لها لرفع دعوى أمام الجهة القضائية 3أقصاه ثالثة(

في  10اإلدارية المختصة إللغاء تأسيس الجمعية،ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ،طبقا للماّدة 

  ية والثالثة.فقرتيها الثان

سابقا،فيعد عدم رّد اإلدارة بمثابة إعتماد  8أّما في حالة إنقضاء اآلجال المنصوص عليها في الماّدة 

للجمعية المعنية،وفي هذه الحالة يجب على اإلدارة تسليم وصل تسجيل للجمعية، وفقا ألحكام الماّدة 

  من نفس القانون. 11

  :من قبل 09هذا،ويسّلم وصل التسجيل حسب الماّدة 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، •

 الوالي بالنسبة للجمعيات الوالئية، •

  الوزير المكّلف بالّداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الواليات. •
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وننوه في هذا اإلطار، إلى أننا قمنا بتأسيس جمعية والئية لحماية المستهلك "صوت المستهلك"، في 

إطار الرغبة في تطبيق وممارسة هذه الشروط القانونية ،ومالمسة الواقع اإلستهالكي ومعايشته، من 

  أهداف الجمعية المسطرة.خالل تحقيق 

  اني: ـــــــثــــفرع الــــــــال

  ــهلكـــــــــــــــــــــــــــــستــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــمـايــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــيــــعـــــــــــــمـــــــــــداف جـــــــــــــــــــــــــــــــــأه

  لها، والتي سوف نبينها تباعا.أهداف مختلفة ، حددها القانون الناظم  1لجمعيات حماية المستهلك

  لكــــــهــــتـــــــســــــــــــــــــــالم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وٕاعــــــــــيـــــــــــســــــــــــحــــت-أوال

صراحة على:"جمعية حماية  03-09 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 21نّصت الماّدة 

  المستهلكين..........تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خالل إعالمه وتحسيسه وتوجيهه.....".

يعّد هذا الدور المنوط بجمعية حماية المستهلك مهّم جّدا،في ترقية الوعي الثقافي اإلستهالكي وترشيد 

  2في وضع وتخطيط السياسة اإلستهالكية.النفقات اإلستهالكية،بل تتعّداه إلى المساهمة 

وتستعمل الجمعية في سبيل تحقيق هذا الهدف عّدة وسائل كطباعة المجّالت والّدوريات الخاصة 

بالمستهلك،والمتضمنة معلومات وبيانات وٕاحصاءات ورسوم وأشكال بألوان مختلفة عن المنتجات قصد 

كين،وحملهم على تغيير عقيدتهم اإلستهالكية نحو إستيعاب الرسالة منها ألكبر عدد من شريحة المستهل

  ما هو أفضل لمصلحتهم، ماديا وحمائيا.

كما تتضمن أيضا هذه المطبوعات والمناشر، إجراء تحاليل ومقارنات ألسعار وأنواع المنتجات مقارنة 

  بنظيرتها على المستوى الوطني أو حتّى الّدولي.
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  صراحة على: 06-12الجمعيات رقم من قانون  24وتنص في هذا اإلطار الماّدة 

  "يمكن الجمعية في إطار الّتشريع المعمول به القيام بما يأتي:

  تنظيم أّيام دراسية وملتقيات وندوات وكّل اللقاءات المرتبطة بنشاطها،- 

إصدار ونشر نشريات ومجّالت ووثائق إعالمية ومطويات لها عالقة بهدفها في ظّل احترام الدستور - 

  ثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها."والقيم وال

فدور هذه الجمعيات هو تعريف المستهلك بحقوقه المكفولة قانونا،وبيان طرق الدفاع عنها،وكذا 

  1تحسيسه بمخاطر اإلستهالك التي قد تهّدد سالمته وصحته.

  نـــــــــــــــكيــــــــــــهلــــــــــــتــــــــــســــــــــــــــــــمـــــــــــل الــــــــــــــــيـــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــــــــــت-ثــــــــانيــــــــا

صراحة على:"جمعية حماية  03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش رقم  21نّصت الماّدة 

  المستهلكين......،تهدف إلى ..........وتمثيله".

يحمل تفسيرين،فقد يكون تمثيل المستهلكين أمام  21الوارد في نّص الماّدة إّن مصطلح "تمثيل"

  1السلطات العمومية والهيئات المختصة، وقد يكون تمثيل المستهلكين أمام الجهات القضائية.
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  يةــــــــائـــقضــــات الـهـــــام الجــــــين أمــــــــــلكـــــتهــــــــــــيل المســثـــــمــــت-1

ونبين في هذا العنصر اكتساب جمعية حماية المستهلك لصفة التقاضي، ثم نتطرق إلى الدعاوى التي 

  يمكن رفعها من طرف الجمعية.

  ضاءـــــــام القـــــمثيل أمــــــــــصفة التــــــــستهلك لــــــماية المــــــمعية حــــاب جــــإكتس-أ

ذي صفة ولكن قد يحدث أن يرفع الدعوى شخص آخر غير  من شروط رفع الدعوى،أن يكون صاحبها

صاحب الحّق ويكون أيضا ذي صفة،وهذا اإلستثناء يسّمى بالصفة غير العادية وهو الحال بالنسبة 

  2لجمعيات حماية المستهلك التي تقوم برفع دعاوى أمام القضاء.

من الفصل  06- 12ون رقم من القان 17وتكتسب جمعية حماية المستهلك هذا الحّق بموجب الماّدة 

الثاني المعنون بــ:"حقوق الجمعيات وواجباتها"،حيث تنّص:"تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية 

  المعنوية واألهلية المدنية بمجّرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي:.....

ع لها عالقة بهدف التقاضي والقيام بكّل اإلجراءات أمام الجهات القضائية المختّصة بسبب وقائ- 

  الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية ألعضائها................".

  فمن آثار إكتساب الشخصية المعنوية هو حّق التّقاضي.

حيث تنّص  2009المؤّرخ في  03- 09كما نّص على ذلك قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

  منه: 21الماّدة 

"جمعية حماية المستهلكين.....،تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خالل إعالمه وتحسيسه 

  ".تمثيلهو وتوجيهه 

                                                                                                                                                                                

ت ا3دار	( &2 �9	
ت $�
	( ا����-2ك دور #�	ر &% إ�ط
ء 6Fل ��ر#ز ا����-2ك &% ا�1G	-2ف ا��م �0
� ��? ا��د�% و$�� &% ��F	2" أ�

 :)	G
  وا�6=
Voir:Cyril Noblot. Droit de la consommation. Montchrestien lextenso éd. France. 2012.p24. 
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على:"عندما يتعّرض مستهلك أو عّدة مستهلكين  03-09من نفس القانون  23و نّصت الماّدة 

كين أن ألضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك،يمكن جمعيات حماية المستهل

  1تتأسس كطرف مدني."

 2003يوليو  19المؤّرخ في  03- 03من األمر رقم  68و  48وتنص في هذا اإلطار أيضا الماّدتين 

  :48المعّدل والمتّمم،حيث تنّص الماّدة  2المتعّلق بالمنافسة

كام "يمكن كّل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضّررا من ممارسة مقّيدة للمنافسة،وفق مفهوم أح

  هذا األمر،أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للّتشريع المعمول به."

المتعّلق بالمنافسة:"يمكن األطراف الذي كانوا معنيين أمام  03-03من األمر رقم  68وتضيف الماّدة 

ية مرحلة من مجلس المنافسة والذين ليسوا أطرافا في الطعن،التّدخل في الدعوى،أو أن يلحقوا بها في أ

  مراحل اإلجراء الجاري،طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية."

  3فهذين النصين السابقين،يجيزان لجمعية حماية المستهلك ممارسة حقها في التقاضي في أي مرحلة.

المحّدد للقواعد  2004يونيو  23المؤّرخ في  02- 04من القانون رقم  65هذا،وتنص صراحة الماّدة 

  لى الممارسات الّتجارية المعّدل والمتّمم،تنص صراحة على:المطبقة ع

من قانون اإلجراءات الجزائية،يمكن جمعيات حماية  02"دون المساس بأحكام الماّدة 

المستهلك،والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون،وكذلك كّل شخص طبيعي أو معنوي ذي 

  عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون. مصلحة،القيام برفع دعوى أمام العدالة ضّد كلّ 

  كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الّضرر الذي لحقهم."

  تهلكــــماية المســيات حـــمعــــــــل جـن قبـــــها مــــــعــــــــمكن رفــــــمـــــــاوى الــــــــدعــــــال-ب

                                                           
  �2���	ل &% ھذا ا��دد أ�ظر:1

B.FILALI ,F.Fettat,A.Boucenda. concurrence et protection du consommateur dans le dommaine alimentaire 

en algérie.Revue algerienne des sciences juridiques ,économiques et  politiques,algérie.n01.1998.P67. 
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، نجدها لم تحّدد بدقة 2012المؤرخ في  06- 12من قانون الجمعيات رقم  17إلى نّص الماّدة بالرجوع

نوع الدعاوى التي يمكن لجمعيات حماية المستهلك رفعها، حيث جاءت الصيغة بشكل 

  عام:".....التقاضي والقيام بكل اإلجراءات أمام الجهات القضائية......".

حماية المستهلك يمكنها التأسس في أي دعوى ذات طابع  ويفهم من مصطلح"التقاضي"أن جمعية

،فقد استعمل المشّرع 2أو جزائي،ومهما كان شكل الّضرر الذي لحق بالمستهلك أو المستهلكين 1مدني

 2009المؤّرخ في  03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  23في الماّدة 

المحّدد للقواعد المطبقة على  02-04انون رقم من الق 65مصطلح"أضرار"كما استعمل في الماّدة 

الممارسات الّتجارية المعّدل والمتّمم لمصطلح"الضرر"،وبالتالي فالمشّرع لم يحّدد نوع هذا الّضرر الذي 

  تحّرك على أساسه الدعوى أهو ضرر مادي أو معنوي أوغير ذلك؟.

  الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين: �

يشترط لقبول دعوى جمعية حماية المستهلك،عند تأسسها طرفا مدنيا لصالح المستهلكين أن يتوافر 

  3شرطان:

فحسب األستاذ بودالي فإن الدعوى تكون مقبولة من أجل ضمان :وقوع عمل غير مشروع -

احترام النصوص الحمائية سواء ذات الطابع الجزائي أو غير الجزائي كما هو الحال بالنسبة 

  ئم الغّش والخداع،واإلشهار الخادع،أو عدم تنفيذ اإللتزام باإلعالم.....إلخ.لجرا

  :أن يترتب عن العمل غير المشروع ضررا بالمصالح المشتركة للمستهلكين -

ذلك الّضرر المشترك الذي يصيب مجموع المستهلكين من جّراء عمل واسع اإلنتشار.كما هو  وهو

 4غذائية غير مطابقة،أو إشهار خادع.الحال في تضّررهم من تناول ماّدة 

                                                           
  ا���2$( ا��>�ر#( ���2�-2#	ن.ا�د&
ع �ن ذ�ك أن ا�د�وى ا��د�	( ھ% �ن ا�د�
وى ا�6=
G	( ا��% ��
رس &% إط
ر 1

Voir:Cyril Noblot. Droit de la consommation. Montchrestien lextenso éd.France.2012.p03. 
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 1:ويمكن للجمعية أن تطالب في هذه الدعوى بثالثة أشياء

تطالب بالتعويض بقصد إصالح الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين،وال يطلب بهذا -أ)

 الّصدد تعويضا مستقال لكّل مضرور،بل التعويض يكون باسم الجمعية ولحسابها كشخص معنوي،

للجمعية أن تطلب وقف الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها المنتجون،والتي من شأنها -)ب

إلحاق ضرر بالمصالح المشتركة للمستهلكين،مثل:قيام الجمعية بتقديم طلب يقضي بسحب المنتج 

  بسبب عدم مطابقته للمواصفات القانونية والتنظيمية،أو وقف بث إشهار مضلّل،

  جمهور المستهلكين بالحكم الصادر على نفقة المحكوم عليه. المطالبة بإعالم- ج)

أنه ووفقا للقانون الجزائري فإّن التعويضات المحكوم بها عن الضررتكون لفائدة الجمعية  ويقر الفقه

  2التي تمّثل مجموع المصالح الفردية،وليس لفائدة عموم المستهلكين المتضّررين بشكل شخصي.

  المستهلك للدعاوى المرفوعة مسبقا من قبل المستهلك:إنضمام جمعيات حماية  �

يثور التساؤل حول مدى إمكانية إنضمام جمعية حماية المستهلك إلى دعوى رفعت مسبقا، من طرف 

  مستهلك أو مجموعة مستهلكين.

من قانون حماية  23و  21من قانون الجمعيات، والماّدتين  17عند قراءة المواد السابقة سيما الماّدة 

لمستهلك وقمع الغش،وغيرها من المواد المشار إليها عند إيرادنا لمفهوم الجمعية،فإّن هذه المواد ال ا

تجيب صراحة على هذه التساؤل،وٕان كان إجابته الضمنية في سياق الماّدة، تجيز للجمعية هذا 

 09-08دارية رقم اإلجراء،ألّن ذلك يعّد من صميم أهداف الجمعية.ثّم إن قانون اإلجراءات المدنية واإل

يضمن هذا اإلجراء عن طريق ما يسّمى بالتدخل أو اإلدخال في  2008فبراير  25المؤّرخ في 

  3الخصومة.
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ويمكن للجمعية في هذه الحالة، أن تدعم الطلب األولي الذي قام به المستهلك أمام القضاء،وتطالب 

  1يلي.بوقف الّسبب الذي أنتج الّضرر، كأن تطلب وقف اإلشهار الّتضل

  الدعاوى المرفوعة للدفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة مستهلكين: �

  2حّتى تتمّكن الجمعية من رفع مثل هذه الدعاوى،فإّنه يتطلب شرطان:

أن يتعّرض عّدة مستهلكين من األشخاص الطبيعية،معروفي الهوية،ألضرار فردية نجمت عن  •

و الحال في بيع جهاز بأعداد )واحد،وتكون ذات مصدر مشترك،كما هتدخلفعل محترف(م

 كثيرة،ثّم يتبّين أّنه معيب بعيب.

أن تحصل الجمعية على توكيلين إثنين على األقل من المستهلكين ،وأن تكون هذه الوكالة  •

 مكتوبة قبل رفع الدعوى.

وٕاذا أرادت الجمعية الحصول على أكبر عدد من الوكاالت،فإّنه يجوز لها توجيه نداء عام عن طريق 

افة المكتوبة فقط،وتمنع من استعمال الوسائل السمعية البصرية وهذا بغرض حماية صورة الصح

المؤسسة من الدمار،في وقت لم تثبت بعد مسؤوليتها.وٕاذا حكم بتعويضات مّعينة،فإّنها تكون لفائدة 

ون على المستهلكين الذين وّكلوا الجمعية،وٕاذا خسرت الجمعية دعواها،فإّن هؤالء المستهلكين ال يحصل

  3شيىء،ويخسرون تبعا لذلك الحّق في رفع دعاوى فردية.

  رىـــــــــات أخــــــــــيئــــــــام هـــــــــــــــــكين أمــــهلـــــــستــــــــــــمـــــــــــعية للـــــــمــــجــــــــــل الـــــــثيـــــــمــــــــــت-2

  .المستهلك هذا الحق في التمثيل،وكّرسه في عّدة قوانينأعطى المشّرع لجمعيات حماية 

ونذكر من بين هذه الهيئات المجلس الوطني لحماية المستهلكين وهو هيئة استشارية إلبداء الرأي، 

الذي يضّم ضمن تشكيلته ممثال لجمعيات حماية المستهلكين ،بعنوان الحركة الجمعوية، استنادا إلى 

  .2012المؤّرخ في  355- 12التنفيذي رقم من المرسوم  24الماّدة 
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كما نذكر مثال اللجنة المهنية المشتركة للحليب، التي تضّم ممثلين عن المستهلك حيث تنص الماّدة 

المتضّمن إنشاء الديوان الوطني  1 1997يوليو 8المؤّرخ في  247-97من المرسوم التنفيذي رقم  20

  :20122أكتوبر  29المؤّرخ في  375- 12التنفيذي رقم  المهني للحليب ومشتقاته المعّدل بالمرسوم

  .3."..وممثلي المستهلكين........هيئة إستشارية وتتكّون من للحليب المشتركة المهنية اللجنة "تعدّ 

المتضّمن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة  2010أكتوبر  07وبالرجوع إلى القرار المؤّرخ في 

يوليو  8المؤّرخ في  247-97من المرسوم التنفيذي رقم  30الذي جاء تطبيقا ألحكام الماّدة  4للحليب

المتضّمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته،فقد حّدد عدد ممثلي المستهلكين  1997

منوحة بأربعة أعضاء بعنوان المستهلكين،بمدة عضوية لثالث سنوات،وهذا العدد يدل على القيمة الم

  للمستهلك قصد سماع صوته بكل حرية وشفافية.

كما يضم مجلس المنافسة ضمن تشكيلته عضوين من جمعيات حماية المستهلك حيث تنّص الماّدة 

المؤّرخ في  12-08من القانون رقم  10المعّدلة بالماّدة  2003المؤّرخ في 03-03من األمر  24

تنص صراحة على:"يتكّون مجلس المنافسة من اثني المتعّلق بالمنافسة المعّدل والمتّمم  2008

)مؤهالن يمثالن جمعيات حماية 2)عضوا ينتمون إلى الفئات اآلتية:.......عضوان(12عشر(

  المستهلكين......".

المعّدل والمتّمم، لجمعيات حماية المستهلك إستشارة  03- 03من نفس األمر  35كما أجازت الماّدة 

  .35من الماّدة  02في المجاالت المحّددة قانونا،وهذا طبقا للفقرة  مجلس المنافسة إلبداء رأيه

وبالنظر في تشكيلة اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير المتنقلة ومكافحتها 

من  04نجدها تضم بعنوان المنظمات والجمعيات ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين، حسب المادة 

، وكذا الحال بالنسبة للجانها الوالئية 20155فبراير  11المؤرخ في  72- 15يذي رقم المرسوم التنف
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من نفس المرسوم  19حيث تضم ممثل عن جمعيات المستهلكين على مستوى الوالية، حسب المادة 

  التنفيذي.

  .1لكينوكذلك المركز الجزائري لمراقبة النوعية والّرزم، يضّم ممثل عن المجلس الوطني لحماية المسته

إّن هذا الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك،له من األهمية بما كان فهي تساهم في الحياة 

العاّمة للمستهلك من التخطيط والتوجيه واإلعالم والّتحسيس والّتمثيل......وغيرها،لهذا يتعين أن يكون 

لمستهلك وهذا ربما ال يتأّتى أعضاء هذه الجمعيات ذو كفاءات معّينة وثقافة متعّددة إلسماع صوت ا

 مهندسين، أطباء، صيدليين، إّال بتنّوع الطيف العلمي ألعضائها(مثال قانونيين،

بيولوجيين،.........إلخ)، حتى تكون هذه الجمعية قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه وبكّل 

  .مسؤولية

  حهمـــــالـــــــصـــــــكين ومــــــــــــــستهلـــــــــالموق ـــــــن حقــــــــــاع عــــــــــــدفــــــــال-ثالثا

عن حقوق المستهلكين  تحاول جمعيات حماية المستهلك في إطار أهدافها المسطرة،الدفاع

ومصالحهم،مستغّلة في ذلك حضورها وتمثيلها له أمام عديد الهيئات من أجل الضغط على األطراف 

األخرى(متعاملين،وجهات إدارية،...........وغيرها)من أجل توفير أحسن الظروف للمستهلك وبما 

عّدة قوانين متعلقة  قبل صدور - في كثير من األحيان - يخدم مصالحه،إذ تستشار هذه الجمعيات

  2بالمستهلك،فتقترح ما يخدم هذا المستهلك ويراعي قدراته.

  من الدستور الجزائري على: 43وهذا، ما كرسه المشرع ضمن اإلطار العام ،عند نصه في المادة 

  "......ويحمي القانون حقوق المستهلكين".
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  الث:ــــــــفرع الثـــــــــال

  لكــــــــــــهـــــــستــــــــــــمــــــــــــــــة الــــــــــــايــــــــمـــــــــــــــية حـــــــــــــــــــــــعـــــــــمـــــــــــــــــل جــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــوس

صحيح أّن المشّرع اعترف لجمعيات حماية المستهلك بالشخصية المعنوية،ومكّنها من حّق 

التقاضي،ولكّن هذا الحق كثيرا ماتعوقه مشكالت تطبيقية. تحول دون اللجوء إلى إستعماله،ولعل أبرز 

وطول  -بالنظر إلى الميزانية الممنوحة لها  - هذه المعوقات والمشكالت هو ارتفاع تكاليف التقاضي 

من األحيان إلى  إجراءاتها خصوصا مع الوتيرة البطيئة لعمل اإلدارة،مما يدفع بالجمعية في كثير

  اإلستغناء عن هذه الوسيلة،واإلعتماد على أساليب أخرى تكون أكثر سرعة وأكبر فعالية.

  وهذه الوسائل هي ثالث نذكرها في مايلي:

  اإلمتناع عن الّدفع. -الدعاية المضاّدة  - المقاطعة 

  1ضاّدةــــــمـــــة الـــايـــــدعـــــأوال:ال

قيام جمعيات حماية المستهلك بنشر وتوزيع انتقادات عن المنتجات أوالخدمات يقصد بالدعاية المضادة 

المعروضة بالسوق المحلية،مكتوبة في الصحف أو المجالت،ومسموعة عن طريق اإلذاعة،ومرئية عن 

  2طريق التلفزيون، فهي مظهر من مظاهر حرية التعبير.

نتجات المعّينة بذاتها لما تحمله من أخطار يقصد بها أيضا، النقد العام لبعض النماذج أو لبعض المو 

  3على صّحة المستهلك وأمنه ولعدم مالئمتها لمصالحه المادية.

رغم أّن المشّرع لو يوضح طريقة  - هذا،ويفترض األمر لقيام جمعيات حماية المستهلك بهذه الدعاية

مطابقة منتوج أوخدمة ما أن تلجأ الجمعيات إلى إجراء تحاليل في مخابر معتمدة،للتأّكد من مدى - ذلك

للمواصفات واللوائح الفنية المعمول بها قانونا من عدمه.ثّم تقوم بنشر النتائج المتوصل إليها(خصوصا 

بعد ثبوت عدم المطابقة)عن طريق الوسائط الخاّصة بها للنشر من مجالت ودوريات ....وغيرها من 

  الوسائل.
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لى كون جمعيات حماية المستهلك ليست منافسا لصاحب ويستند في شرعية القيام بالدعاية المضادة، إ

المنتج(المعني)،وهذا عكس إذا قام بهذا الفعل تاجر منافس قصد إلحاق الضّرر بمنافسه(المنتج 

األول)،بل حّتى أّن هذه الدعاية المضاّدة هي نقيض ما يقوم به التجار من دعاية لمنتجاتهم،بالتركيز 

  ة إلى سلبياتها.على إيجابياتها فقط دون اإلشار 

لجوءها إلى هذا األسلوب أو  1لكن قد يحدث أن تترتب مسؤولية الجمعية في حال خطئها في التقدير،

دون إجراء الخبرة أصال أو دون اإلعتماد على نتائج الخبرة بعد إجراءها، خصوصا بعد إلحاق ضرر 

بأّنه كأصل عام ال مجال للحديث عن خطأ في استعمال  2بالمتعامل المعني.وهذا رغم مايراه البعض

  حّق النقد بإعتباره مظهرا من مظاهر مبدأ حّرية الّتعبير.

  3ـعـةــــــقاطـــــمــــــــثانيا:ال

 نشير بداية إلى أّن المشّرع الجزائري لم ينص في أي ماّدة قانونية على هذا اإلجراء(المقاطعة)،أي

  4بمعنى لم يجزه صراحة ولم يمنعه صراحة،واألصل في األشياء اإلباحة.

تعّرف المقاطعة على أّنها تعليمة موّجهة للمستهلكين، ألجل حّثهم على مقاطعة شراء منتج أو مجموعة 

  5منتجات لشركة ما أو استعمال خدمة لشركة معينة.

منتجي بعض الّسلع التي ترى فيها خطورة  وتعرف أيضا بأّنها دعوة المستهلكين إلى عدم التعامل مع

  6تهّدد صّحتهم وسالمتهم

يتضح من خالل التعريفين السابقين،بأّن المقاطعة تمتاز بطبيعة خاّصة تتجاوز مجّرد تزويد المستهلك 

ببيانات أو معلومات حول منتوج ما،وٕانما يتجاوزه إلى الحث عن اإلكتفاء عن إقتناءه،غير أّن هذا 

أضرار بالمنتج أو المتعامل المعني،ألّن اإلمتناع عن الشراء سيؤثر  -في أحيان كثيرة - قالحّث قد يلح
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على السيران الطبيعي للحركة اإلقتصادية،األمر الذي قد ينجم عنه كساد في اإلنتاج وانخفاض حاّد في 

  األسعار استنادا لقاعدة العرض والطلب.

التي  -ضمن آخر الحلول - وء إلى هذا األسلوبلذلك فإّن حّث جمعيات حماية المستهلك على اللج

تتبناها، هو أمر بات ضروري من طرف المختصين والفاعلين، حّتى ال يساء إستغالله في كّل وقت 

  وحين،وأن يبنى على مبّررات كافية. 

ومن بين أمثلة حمالت المقاطعة ما قامت به الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وٕارشاده، التي دعت 

إلى مقاطعة منتوج السمك، بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد  15/04/2015المستهلكين يومعموم 

..كي مانكلوش الحوت ماراحش .دج، وقد استمرت الحملة لمدة أسبوع تحت شعار"خلوه يكبر800

حسب تصريح نائب األمين  % 50نموتو". حيث ساهمت هذه المقاطعة في تهاوي أسعار السمك إلى 

  .1.عيةالعام للجم

وهذا في الحقيقة أسلوب حضاري يدّل على رقي ، وقد حظيت هذه المقاطعة بتغطية إعالمية متمّيزة 

لجمعية حماية المستهلك،مقارنة بسنوات مضت رغم  -نسبيا -الفكر الجمعوي وتطّور العمل الميداني 

  .وتعميمه التسليم بعدم كفايته

مقاطعة اللحوم، التي أطلقتها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين عشية شهر رمضان من عام  و حملة

  2.%30والتي بلغت فيها نسبة المقاطعة حد  2012

وكذا الحملة الوطنية لمقاطعة استهالك الموز التي أطلقتها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين في عام 

  3.دج400 ،بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد2013

  4دفعــــــــــن الــــــــــاع عــــنـــــــــثالثا:اإلمت

                                                           
.و�6
ل  ر	دة 21-04-2015	�
ر	�:��>ور   /http://www.elmakam.comا�3#�رو�		ن:�6
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ر	�:��>ور/http://www.ennaharonline.comا��-
ر��15-04-2015.  

  ./�2�http://www.djazairess.com ا��و�? ا�3#�رو�% 2012 -18-07��
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ل أ�ظر2
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 ا3=راب �ن ا�و&
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إن هذا األسلوب يفترض إستعماله في حالة وجود عّدة مستهلكين مدينين بمبالغ مالية ذات طبيعة 

كما هو الحال بالنسبة للمستأجرين في عالقاتهم مع مؤّجر واحد،أو المتعاقدين 1واحدة قبل دائن واحد.

متعاملي خدمات األنترنت،أو المستفيدين من سيارات بالتقسيط.........إلخ، فيطلب من هؤالء مع 

  المستهلكين اإلمتناع عن دفع ثمن ما حصلوا عليه من سلع وخدمات.

ورغم مخالفة اإلمتناع عن اإللتزام بالدفع وتعارضه مع أحكام العقد وما يرتبه من آثار على 

بتنفيذ اإللتزامات المتبادلة بين األطراف المتعاقدة،إّال أّن اللجوء إلى هذا أطرافه،سيما المتعّلقة منها 

من شأنه إرغام الّدائن على خفض األسعار، بما يتوافق والقدرة الشرائية  ( االمتناع عن الدفع)الخيار

  لجماعة المستهلكين.

سة وفحص،قد تنجّر عنه ومهما يكن من أمر،فإّن اللجوء إلى هذا الخيار بطرق مباشرة ودون سابق درا

عواقب وخيمة،تمّس المتعامل بصفة خاّصة حيث تؤدي إلى إضعافه ماليا وتنافسيا سواء على المستوى 

الوطني أو الّدولي، لما يلحق رقم أعماله من خسائر قد تصل حّد اإلفالس هذا من جهة،وتمس 

لميدان وتراجع مردودها ورّبما اإلقتصاد الوطني بصفة عاّمة من حيث تآكل عدد الشركات الفاعلة في ا

، وهو ما يفرز تراجعا في عائدات بصفة كبيرة إن لم تكن نهائية فقد قدرتها اإلنتاجية على التصدير

  الموارد المالية للدولة.

هذا ويمكن أن يخضع نشاط الجمعية للتعليق أو للحّل، في حال تدّخلها في الشؤون الّداخلية للبالد أو 

ولكّنه يسبق قرار الّتعليق ، 06-12من قانون الجمعيات رقم  39وطنية،طبقا للماّدة المساس بالسيادة ال

  لنشاط الجمعية،إعذار بموجب مطابقة أحكام القانون في أجل محّدد.

)أشهر من تبليغ اإلعذار،وٕاذا بقي اإلعذار بدون جدوى،تتخذ السلطة 3وعند إنقضاء أجل ثالثة(

عليق نشاط الجمعية ويبّلغ هذا القرار إلى الجمعية،ويصبح الّتعليق العمومية المختّصة قرارا إداريا بت

  ساري المفعول إبتداء من تاريخ تبليغ القرار.

وللجمعية حّق الطعن باإللغاء في قرار الّتعليق أمام الجهة القضائية اإلدارية المختصة،حسب الماّدة 

  من نفس القانون. 41

                                                           
�684
�ق.ص �$�د �ودا�%.$�
	( ا����-2ك &% ا�6
�ون ا��6
رن.�ر ?1.  
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)أشهر،بما في ذلك حاالت خرقها للمواد 6الجمعية أجل ستة(ويجب أّال تتجاوز مّدة تعليق نشاط 

 40حسب ما تضيف الماّدة  06- 12رقم الجمعيات من قانون  63و60و55و30و28و19و18و15

  منه.

كما يمكن حّل الجمعية إراديا من طرف أعضاء الجمعية، أو معلنا عن طريق القضاء من طرف 

رت الشروط الالزمة،على أن يبلغ حل الجمعية للسلطة السلطة العمومية المختصة أو الغير، إذا تواف

  المتعلق بالجمعيات. 06- 12من القانون رقم  43و42التي منحت اإلعتماد، وهذا طبقا لنص الماّدتين 

وننوه في هذا اإلطار،إلى أّن نشاط جمعيات حماية المستهلك يخضع في األصل ألحكام وقواعد 

إستغالل هذا الشخص المعنوي خارج أطر القانون،وفي هذا  قانونية،لكّنه قد يحدث غير ذلك،ويتمّ 

  على: 06-12من قانون الجمعيات رقم  46الصّدد نّصت الماّدة 

"يتعّرض كّل عضو أو عضو مسّير في جمعية لم يتّم تسجيلهاأو اعتمادها،معلقة أو محلة ويستمّر في 

هر وغرامة من مائة ألف )أش6)أشهر إلى ستة(3النشاط باسمها،إلى عقوبة الحبس من ثالثة(

  .1دج)" 300.000دج)إلى ثالثة مائة ألف دينار ( 100.000دينار(

ونشير في األخير إلى أّنه من الناحية الواقعية وانطالقا من التجربة الميدانية التي خضناها، يمكن 

 - عياتإن لم نقل يكاد يكون منعدما لبعض الجم- القول أّن دور جمعيات حماية المستهلك يبقى ضئيال

والتطّور التكنولوجي الذي شمل أغلب  مقارنة مع الحركية اإلقتصادية المتسارعة التي يعرفها الّسوق،

األمر الذي يستدعي تكثيف جهود وتفعيل دور هذه الجمعيات سيما في  المنتوجات والخدمات،

لشريحة الّتحسيس واإلعالم بتواصل واستمرار حتى نضمن على األقّل تلك الحماية المتوّخاة 

وال يكون بذلك التحسيس واإلعالم فصليا أو  المستهلكين، وتكشف تطّور أساليب الغّش والخداع،

 سنويا،إن لم يتعّد ذلك بقليل.
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  اني:ــــــــالث لـــــــصـــــــــــالف

  تدخلمعاينة مخالفة اإللتزامات المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش وٕاقرار مسؤولية الم

في سبيل توفير الحماية للمستهلك العديد من اإللتزامات القانونية في حق ذلك الشخص فرض المشرع 

المتدخل، كما حظر في ذات اإلطار العديد من الممارسات التي يمكن استغاللها بطرق مختلفة من 

تهدد صحته  أجل السيطرة على قرارات المستهلك واختياراته المختلفة، فيلحقون بذلك أضرارا به

  ه.ومصالح

غير أن اإللتزامات والميكانيزمات القانونية التي يوفرها المشرع من الناحية النظرية، يتم في كثير من 

حكامها، لذلك فقد سخر العديد من األعوان الذين يقومون بمخالفة ألاألحيان مخالفتها وعدم اإلنقياد 

ويتخذون مايرونه صائبا من هذه اإللتزامات في كل مرة حسب برنامج العمل المسطر من طرفهم، 

  إجراءات.

بل األكثر من ذلك أن المشرع فرض عقوبات جزائية على كل متدخل يخالف ما تم فرضه من 

  إلتزامات قانونية في حقه.

وهذا ماسنبينه في تفاصيل هذا الفصل الثاني من الباب الثاني من الدراسة، وفقا لألحكام القانونية التي 

  تحدد ذلك.

  حث األول:ــبــــــمــــــال

  أنهاـــــــمتخذة بشــــــال إلتـــــــــــــزامـــات المـــــــتدخلوالـــــتدابيرفة ـــــــــالـــــــــــنة مخــــــــــــايـــــــــــــمع

يعمد الكثير من المتدخلين بوجه عام إلى إلى مخالفة األحكام القانونية المنظمة للعالقة بينه وبين ذلك 

مستهلك الطرف الضعيف، فيرتكبون العديد من المخالفات المجرمة قانونا، لذلك فقد حرص المشرع ال

على تجنيد أعوان يقومون بمعاينة هذه المخالفات ثم يقومون باتخاذ اإلجراء المناسب حسب طبيعة كل 

  مخالفة من الناحية القانونية.

ألشخاص المخولون قانونا للقيام بذلك، وماهي لذلك نتساءل كيف تتم معاينة هذه المخالفات، ومن هم ا

  اإلجراءات والتدابير المخول لهم القيام بها؟.  
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  لب األول: ــــــطــــــالم

  بـــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــمــــــــــعــــــــايـــــــــــــــــــــنـــــــةاإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــــــــــــــــخـــــــــــاصــــــــــــــــــة 

يسهر على معاينة المخالفات القانونية الماسة بالمستهلك عموما أعوان أناط لهم المشرع هذه المهام 

  ذلك نتساءل بداية:ل وحدد صفاتهم ودرجاتهم ورتبهم طبقا ألحكام القانون المنظم لكل فئة منهم،

 ؟.من هم هؤالء األعوان -

  .وكيف تتم هذه المعاينة من قبلهم؟ -

سنحاول اإلجابة على هذين التساؤلين من خالل جملة النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن 

  والمتضمنة مختلف اإلجراءات.

  رع األول:ـــــــفـــــــــــال

  مـــهــــــــدة لـــــــسنـــــــام المــــــهـــــــاينة والمــــــــــــــون بالمعــــــــــــؤهلــــــــمـــــــــوان الـــــــــــــاألع 

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على: 25تنص المادة 

"باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية واألعوان اآلخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة 

ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ،أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بهم، يؤهل للبحث 

  بحماية المستهلك".

ضباط الشرطة القضائية  عدة فئات فقد يكونون ومما سبق بيانه، فإن األعوان المؤهلين بالمعاينة هم

ة بموجب نصوص (أوال) وكذا أعوان قمع الغش (ثانيا)، وفي األخير األعوان المؤهلون بالمعاين

  خاصة(ثالثا).

  ةــــــــــــــيــــــــــائــــــــــضـــــــــــــقــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــرطــــــــــــشــــــــــاط الــــــــــــــــبـــــــأوال:ض

المتضمن  155- 66من األمر رقم  1 15يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية حسب نص المادة 

  قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم:

                                                           
 زاG	(.ج.ر. وا���=�ن �
�ون ا3 راءات ا� 2015	و�	و  23ا��ؤرخ &%  02- �15ن ا.�ر ر�م  04ا��9د�( وا�����( ��و ب ا��
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درة ��
ر	�: �40دد
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  رؤساء المجالس الشعبية البلدية،-1

  ضباط الدرك الوطني،-2

  الموظفون التابعون لألسالك الخاصة بالمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة لألمن الوطني،-3

) سنوات على 3الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثالث ( ذوو-4

األقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة 

  لجنة خاصة،

طني الذين أمضوا الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الو -5

) سنوات على األقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير 3ثالث(

  العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار -6

  ن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.مشترك صادر ع

  1يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.

من قانون  28هذا، ونشير إلى أن للوالي أيضا سلطات في مجال الضبط القضائي، حسب المادة 

  اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

 12باط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين فإنه يباشر ض 172واستنادا لنص المادة 

من نفس القانون، ويتلقون الشكاوى والبالغات ويقومون بجمع اإلستدالالت وٕاجراء التحقيقات  13و

اإلبتدائية، كما أنهم في حال الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات 

  ومايليها.  42المخولة لهم بمقتضى المادة 

من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم أنه يعد من أعوان الضبط القضائي  19وتنص المادة 

موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح األمن 

  العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
                                                           


�% أو ���	ذي.1G$دد ا��>رع �وع ا��ر�وم ھل ھو ر	م �  
  وا���=�ن �
�ون ا3 راءات ا� زاG	(. 2015	و�	و  23ا��ؤرخ &%  02- �15ن ا.�ر ر�م  04ا��9د�( وا�����( ��و ب ا��
دة 2



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 258 

  من القانون ذاته. 20لشرطة القضائية في أدء مهامهم طبقا للمادة والذين يقومون بمعاونة ضباط ا

 21هذا، ويتمتع أيضا بعض الموظفين واألعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي استنادا للمادة 

  1وبعدها من قانون اإلجراءات الجزائية.

سبة للجرائم التي كما يمارس مديرو وضباط إدارة السجون صالحيات ضباط الشرطة القضائية بالن

ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد األنظمة العقابية المنصوص عليها في 

المتضمن قانون  2005فيفري  6المؤرخ في  04- 05من القانون رقم  171هذا القانون ، طبقا للمادة 

  2تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين.

  ّش ـــــــــــــــغـــــــــــــع الـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــوان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيا:أعـــــــث

 2009ديسمبر  16المؤّرخ في 415-09من المرسوم التنفيذي رقم  05و04و03استنادا إلى المواد 

المطبق على الموظفين المنتمين لألسالك الخاّصة باإلدارة المكلفة  المتضمن القانون األساسي الخاص

  فإّن األسالك الخاّصة باإلدارة المكلفة بالتجارة تنتمي إلى شعبتين هما: 3بالتجارة

  :وتضّم سلك مراقبي ومحققي ومفّتشي قمع الغّش.شعبة قمع الغّش - 

محققي ومفّتشي المنافسة والتحقيقات :وتضّم سلك مراقبي و شعبة المنافسة والتحقيقات اإلقتصادية- 

  اإلقتصادية.

قد خص بالذكر أعوان قمع  03- 09من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش  25وباعتبار نّص الماّدة 

  .الغّش فسنتطرق بشيء من التفصيل إلى اختصاصهم

الغش ال  .ويكلف مراقبو قمع1يضم سلك مراقبي قمع الغش رتبة وحيدة ، هي رتبة مراقب قمع الغش 

سيما بالبحث عن أية مخالفة للّتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتهما وأخذ،عند اإلقتضاء،اإلجراءات 

  . 2التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغّش 
                                                           


ت، ج.ر.�دد 1991د	���ر 02ا��ؤرخ &%  20-�91ن ا�6
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  3ويضم سلك محققي قمع الغّش ثالث رتب:

  رتبة محقق قمع الغّش.- 

  رتبة محقق رئيسي لقمع الغّش.- 

  رئيسي لقمع الغّش. رتبة محقق- 

بالبحث عن أّية مخالفة للّتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها  محققو قمع الغّش حيث يكلف 

،ويكلفون بهذه الصفة 4وأخذ،عند اإلقتضاء،اإلجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغّش 

  ال سيما بما يأتي:

  نتوجات للخصائص التقنية القانونية والتنظيمية،مراقبة واقتطاع العينات وتحليل مطابقة الم - 

  القيام بالّتحقيقات الخاّصة حول المخالفات للّتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال قمع الغّش، - 

  المساهمة في عملية مكافحة المخالفات المتعلقة بمطابقة المنتوجات وأمن المنتوجات،- 

  المساهمة في نشاطات اإلتصال والتحسيس.- 

وزيادة على المهام المسندة لمحققي قمع الغّش يكلف المحققون الرئيسيون لقمع الغّش ال سيما بما 

  5يأتي:

  المساهمة في وضع بطاقية خاّصة بالمتعاملين اإلقتصاديين.- 

  المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التدخل القطاعية وما بين القطاعات.- 

                                                                                                                                                                                
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
ص ا��ط�ق ��2 ا��وظ�	ن  2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &% 415- �09ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  25ا��
دة 1


ر ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
ر	�:  75ة. ج.ر.�دد ا�����	ن ��Z,ك ا�0
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
ص ا��ط�ق ��2  2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &%  415- �09ن ��س ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  26ا��
دة 2


رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009 د	���ر 20ا��
درة ��
ر	�:  75ا��وظ�	ن ا�����	ن ��Z,ك ا�0
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
ص ا��ط�ق ��2  2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &%  415- ��09	ذي ر�م ��ن ��س ا��ر�وم ا� 28ا��
دة 3


رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
ر	�:  75ا��وظ�	ن ا�����	ن ��Z,ك ا�0
 ��2 ا��ط�ق ا�0
ص ا.�
�% ا�6
�ون ا���=�ن 2009 د	���ر 16 &% ا��ؤّرخ 415-09 ر�م ذي��	�ا� ا��ر�وم�ن ��س  29ا��
دة 4


رة ا���2#( �
3دارة ا�0
ّ�( ��Z,ك ا�����	ن ا��وظ�	ن ��
  .2009 د	���ر 20: ��
ر	� ا��
درة 75 �دد.ر.ج. �
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
ص ا��ط�ق ��2  2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &%  415-��09	ذي ر�م ��ن �ن ��س ا��ر�وم ا� 30ا��
دة 5


رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
ر	�:  75ا��وظ�	ن ا�����	ن ��Z,ك ا�0
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ئيسيين لقمع الغّش،يكلف رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع وعالوة على المهام المسندة للمحققين الر 

  1الغّش،ال سيما بما يأتي:

  تنسيق أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغّش في إطار مهامهم،- 

  المساهمة في تنظيم وتطوير العالقات مع جمعيات حماية المستهلكين والمهنيين.- 

  2)رتب:3أّما سلك مفتشي قمع الغش فيضّم ثالث(

  مفّتش رئيسي لقمع الغش. رتبة- 

  رتبة رئيس مفّتش رئيسي لقمع الغش،- 

  رتبة مفّتش قسم لقمع الغش.- 

لقمع الغّش بالبحث عن أّية مخالفة ألحكام الّتشريع والتنظيم المعمول  المفتشون الرئيسيونحيث يكلف 

 3ع الغّش بهما ومعاينتهما وأخذ،عند اإلقتضاء،اإلجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قم

  ويكلفون بهذه الصفة ال سيما بما يأتي:

  المساهمة في مسار التحاليل والدراسات الخصوصية والتحقيقات المتعلقة بمطابقة المنتوجات،- 

  التعاون مع الجهات القضائية المختصة ومساعدتها في معالجة ملفات المنازعات،- 

  وما بين القطاعات،المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التدخالت القطاعية - 

  المشاركة في أعمال التّقييس والقياسة القانونية.- 

يكلف رؤساء المفّتشين الرئيسيين لقمع وزيادة على المهام المسندة إلى المفّتشين الرئيسيين لقمع الغّش،

  1ال سيما بما يأتي: الغّش 

                                                           
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
ص ا��ط�ق ��2  2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &%  415- ��09	ذي ر�م ��ن ��س ا��ر�وم ا� 31ا��
دة1


رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
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دة2


رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ

 ا��
ّدة 2009د	���ر  20ا��
درة ��
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ص ا��ط�ق ��2 ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
� 2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &%  415- ��09	ذي ر�م ��ن ��س ا��ر�وم ا� 40ا��
دة 3

رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
ر	�:  75ا��وظ�	ن ا�����	ن ��Z,ك ا�0
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  المشاركة في األعمال العلمية والتقنية المرتبطة بمهامهم،- 

  الدراسات الخاّصة في مجال قمع الغّش، ضمان متابعة- 

  تقييم نشاط مخابر قمع الغّش،- 

  المساهمة في وضع تقنيات المراقبة والتحقيق وتطويرها،- 

  المساهمة في تنشيط دورات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة أعوان قمع الغّش.- 

يسيين لقمع الغّش،يكلف مفّتشو األقسام لقمع وعالوة على المهام المسندة إلى رؤساء المفتشين الرئ

  2الغّش في ميدان اختصاصهم،بنشاطات اإلستكشاف والتقدير والّتوجيه.

  .3ويكلفون زيادة على ذلك،بأّية دراسة أوتحليل يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان قمع الغّش 

ّدد للقواعد المطّبقة المح 2004المؤّرخ في  02-04من القانون رقم  49هذا، وبالرجوع إلى الماّدة 

على الممارسات التجارية نجدها حددت أيضا الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفة 

  . 03- 09من القانون  25أحكامه شأنها في ذلك شأن الماّدة 

ة ويشترط على هؤالء األعوان قانونا أن يفّوضوا بالعمل طبقا لألحكام الّتشريعية والتنظيمية الساري

المفعول وأن يؤدوا اليمين، كما  يجب عليهم في إطار ممارسة مهامهم تبيان وظيفتهم وتقديم تفويضهم 

  4بالعمل.

                                                                                                                                                                                
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
ص ا��ط�ق ��2  2009د	���ر  16ا��ؤّرخ &%  415- ��09	ذي ر�م ��ن ��س ا��ر�وم ا� 41ا��
دة 1


رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
ر	�:  75ا��وظ�	ن ا�����	ن ��Z,ك ا�0
ا���=�ن ا�6
�ون ا.�
�% ا�0
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رة. ج.ر.�دد  ��

3دارة ا���2#( �� )�ّ
  .2009د	���ر  20ا��
درة ��
ر	�:  75ا��ط�ق ��2 ا��وظ�	ن ا�����	ن ��Z,ك ا�0
  و�=�ون ا�	�	ن ا�6
�و�	( ا��% 	ؤد	-
 ا.�وان :4


�( و�دق وأ$
&ظ ��2 ا��ر ا��-�% وأرا�% &% #ل ا.$وال ا�وا �
ت ا���رو=( " أ��م �
\ ا�29% ا��J�  %��	ل وظ
��J� م أن أ�وم	9ظ
  �F ."%2م ��2م ا��$#�( إ>-
دا �ذ�ك.

  :أ�ظر ا��
ّد�	ن
  ا���29ّق �$�
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�ون ر�م  41 -
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،بالحماية القانونية من جميع أشكال 03- 09من القانون  25ويتمتع األعوان المذكورون في الماّدة 

ا لألحكام الّتشريعية السارية الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشّكل عائقا في أداء مهامهم طبق

  .03- 09من القانون  27المفعول حسب الماّدة 

لذا فإّنه يمكن ألعوان الرقابة في إطار ممارسة وظائفهم وعند  الحاجة، طلب تدّخل أعوان القّوة 

، مع اإلشارة في هذا المقام أن ممارسة العمومية، الذين يتعّين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب

المهام بصفة عادية من طرف األعوان المكلفين بالرقابة ال يبرر لهم طلب تدخل أعوان القوة العمومية، 

أي بمعنى أن القوة العمومية ليست مرافقا دائما ألعوان الرقابة أثناء أداء مهامهم، ولكن في حال عرقلة 

لب تدخل القوة العمومية، أو محاولة عرقلتهم من أي متدخل وبأي شكل من األشكال يحق لهم عندئذ ط

  وهو مايفهم من عبارة "عند الحاجة".

من القانون  28ويمكن اللجوء عند الضرورة إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا حسب الماّدة 

  .03- 09رقم

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04من القانون رقم  50وبالرجوع إلى الماّدة 

  لمتّمم،فتضيف بالنص أّنه يمكن الموظفين السابق ذكرهم القيام:المعّدل وا

بتفحص كّل المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، وكذا أّية وسائل  •

مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك،بحّجة السّر المهني. ويمكنهم أن يشترطوا 

  زها.استالمها حيثما وجدت والقيام بحج

 القيام بحجز البضائع طبقا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون.  •

لهم حرية الدخول إلى المحالت التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين،  •

وبصفة عاّمة إلى أي مكان، باستثناء المحالت السكنية التي يتّم دخولها طبقا ألحكام قانون 

  اإلجراءات الجزائية.

كما يمارسون أعمالهم خالل نقل البضائع، ويمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح أي طرد  •

  أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.

هذا، وتعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، كّل عرقلة وكّل فعل من شأنه منع تأدية مهام 

)و 2)أشهر إلى سنتين(6عليها بالحبس من ستة(التحقيق من طرف الموظفين المذكورين،و يعاقب 
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دج)أو بإحدى هاتين العقوبتين،  1.000.000دج)إلى مليون دينار( 100.000بغرامة من مائة ألف(

  المعّدل والمتّمم. 2004المؤّرخ في  02- 04من القانون  53حسب الماّدة 

الموظفين وتهديدهم أو كّل شتم  في حالة إهانة المعني المتدخلويمكن أن تتّم المتابعات القضائية ضد 

أو سّب اتجاههم، أو إذا تعرضوا للعنف أو التعدي الذي يمس بسالمتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم 

أو بسبب وظائفهم، من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض 

من  54داء شخصيا استنادا لنص الماّدة النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية اإلعت

  المعّدل والمتّمم. 2004المؤّرخ في  02-04القانون 

وما بعدها، أن يقوم األعوان  29، فإّنه تؤّكد المواد 2009المؤّرخ في  03- 09وبالرجوع إلى القانون 

وجات بأي وسيلة وفي أّي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض لإلستهالك، برقابة مطابقة المنت

  بالنسبة للمتطلبات الممّيزة الخاّصة بها.

وتتّم الرقابة عن طريق فحص الوثائق و/أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق 

المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، وتتّم عند اإلقتضاء باقتطاع العينات(وهو ما 

رقابة مطابقة  أيضا وتتمّ  ،حاليل أو اإلختبارات أو التجاربسنفصله في عنوان خاص)،بغرض إجراء الت

  1المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها.

كما يمكن األعوان في إطار مهامهم ودون أن يحتج اتجاههم بالسّر المهني، فحص كّل وثيقة تقنية أو 

على هذه الوثائق في أي يد  إدارية أو تجارية أو مغناطيسية أو معلوماتية، ويمكنهم طلب اإلطالع

  2وجدت والقيام بحجزها.

وألعوان الرقابة حّرية الدخول نهارا أو ليال ، بما في ذلك أيام العطل، إلى المحالت التجارية والمكاتب 

والملحقات ومحالت الشحن والّتخزين، وبصفة عاّمة إلى أي مكان باستثناء المحالت ذات اإلستعمال 

ول إليها طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية، كما يمارسون مهامهم أيضا أثناء السكني التي يتّم الدخ

  3نقل المنتوجات.

                                                           
  ا���29ق �$�
	( ا����-2ك و��? ا��ش. 2009&�را	ر25ا��ؤرخ &%  03-�09ن ا�6
�ون ر�م  30ا��
دة 1
�ش.ا���29ق �$�
	( ا����-2ك و��? ا� 2009&�را	ر25ا��ؤرخ &%  03-�09ن ا�6
�ون ر�م  33ا��
دة 2  
  ا���29ق �$�
	( ا����-2ك و��? ا��ش. 2009&�را	ر25ا��ؤرخ &%  03-�09ن ا�6
�ون ر�م  34ا��
دة 3



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 264 

ليقوم بعدها األعوان بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع 

ضر هوية ونسب ونشاط المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها، كما تتضمن هذه المحا

  1وعنوان المتدّخل المعني بالرقابة، ويمكن أن ترفق هذه الحاضر بكّل وثيقة أو مستند إثبات.

المحاضر تحّرر وتوقع من طرف األعوان الذين عاينوا المخالفة، ويتّم  مع اإلشارة إلى أن

ب المتدّخل أو في تحريره(المحضر) بحضور المتّدخل الذي يوّقعه، وعندما يحّرر المحضر في غيا

حالة الرفض، يقيد فيه ذلك. ليتم تسجيل المحاضر المحّررة من طرف األعوان في سجل مخصص 

  2لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة  المختصة إقليميا.

وال يمكن  3حجية قانونية حّتى يثبت العكس، المحررة من طرف هؤالء األعوان هذا، وتكون للمحاضر

  4ن فيها إّال بالتزوير.الطع

  ةـــــــــاصــــــــخــــــــين الـــــــوانـــــــــب القــــوجــــــــــــمـــــون بــــــــــلــــــؤهـــــــــــمــــــوان الـــــــــــثالثا:األع

لم يكتف المشرع بالنص على الفئات التي سبق ذكرها من األعوان، بل أناط للبعض اآلخر صالحية 

  ونذكر من بين هؤالء:معاينة هذه المخالفات 

  ديةـــــلــــــــــــبــــــــة الــــــــــحــــــــــظ الصــــــــــفـــــــــــــــــــوان حـــــــــــــــــــــــــأع-1

يونيو  30المؤّرخ في  146-87يسهر أعوان مكتب حفظ الصحة البلدية المنشأة بموجب المرسوم رقم 

،خصوصا على مراقبة وتنفيذ النوعية البكتيرية للماء المعّد لإلستهالك المنزلي،ونوعية المواد 1987

وعمليات  الغذائية ومنتجات اإلستهالك و المنتجات المخزونة و/أو الموزعة على مستوى البلدية

  التطهير.....وغيرها، والتي سبق التطرق إليها بالتفصيل.

  ريةــــــطــــــــــيــــــــبــــــــــــح الـــــــــــــــالـــــــــــــصـــــــــــــــمـــــوان الــــــــــــــــــــــــــــأع-2

المتعلق بنشاطات الطب  1988يناير  26المؤرخ في  08- 88من القانون رقم  13تنص المادة 

  :مايلي على 1البيطري وحماية الصحة الحيوانية

                                                           
  ا���29ق �$�
	( ا����-2ك و��? ا��ش. 2009&�را	ر25ا��ؤرخ &%  03-�09ن ا�6
�ون ر�م  31ا��
دة 1
  ا���29ق �$�
	( ا����-2ك و��? ا��ش. 2009&�را	ر25ا��ؤرخ &%  03-09 �ن ا�6
�ون ر�م 32ا��
دة 2
  ا���29ق �$�
	( ا����-2ك و��? ا��ش. 2009&�را	ر25ا��ؤرخ &%  03-09ا��6رة ا.0	رة  �ن ا�6
�ون ر�م  31ا��
دة 3
  ا���
ر�
ت ا�� 
ر	( ا��9ّدل وا���ّ�م.ا��$دد �62وا�د ا��ط�6( ��2   2004	و�	و  23ا��ؤّرخ &% 02-�04ن ا�6
�ون ر�م  58ا��
ّدة 4
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" على أعوان السلطة البيطرية الوطنية واألطباء البياطرة المفوضين قانونيا أن يبعثوا ويعاينوا في حدود 

الوالية حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة 

  لتطبيقه".

ويقصد بالسلطة البيطرية الوطنية المصالح البيطرية الرسمية المكلفة بإعداد األحكام التشريعية 

والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية واإلشراف 

  من نفس القانون. 06عليها،حسب المادة 

يقوم أعوان هؤالء األعوان بالتفتيش والمعاينة الرامية  08- 88من القانون رقم  08لنص المادة  واستنادا

  إلى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البالد أو على مستوى الحدود بغية:

  منع تسرب األمراض المعدية بمختلف أشكالها ومحاربتها.- 

  النوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية .السهر على المطابقة مع المعايير الصحية و - 

  وتخول السلطة البيطرية بصفتها وكيال صحيا من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية بما يلي:

  الفحص الطبي ألي حيوان والفحص العضوي أو أي فحص تقني آخر ألي منتوج.- 

ذ العينات والتلقيحات و المعالجة الوقائية القيام أو األمر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص وأخ- 

  ومعالجة المنتجات.

  حجز أو مصادرة الحيوانات والمنتجات واألمر بحجزها أومصادرتها. وغيرها- 

الذي  1995نوفمبر  11المؤرخ في  363- 95وقد صدر في هذا اإلطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات اآلتية من  يحدد شروط وكيفيات التفتيش البيطري للحيوانات

  2أصل حيواني المخصصة لإلستهالك البشري.

من هذا المرسوم التنفيذي مايجب أن يخضع للتفتيش البيطري، ونذكر  02حيث تحدد وتفصل المادة 

  من ذلك:

                                                                                                                                                                                

	ر 27: ��
ر	� ا��
درة.�04دد.ر.ج1�	1988 .  
  .�1995و&��ر 12: ��
ر	� ا��
درة 68 �دد.ر.ج2
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والجمال  لحوم الحيوانات المخصصة لالستهالك البشري ، ومن ذلك األبقار واألغنام والمعز -

 والخيول والدواجن.

المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي تشمل كل المواد التي تكون قابلة لإلستهالك، كالحليب  -

والبيض والعسل، وكذلك المنتوجات الحيوانية المقدمة للبيع  بعد عالجها وتحويلها سواء كانت 

 هذه المواد و المنتوجات ممزوجة مع مواد أخرى أو غير ممزوجة.

 محالت الذبح ،أسواق المواشي ومحالت بيع السمك. -

 وسائل نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني. -

كل محالت اإلطعام التي تستعمل في إطار أعمالها المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر  -

 الحيواني.

السالف الذكر  1995نوفمبر  11المؤرخ في  363- 95رقم من المرسوم التنفيذي  03وتضيف المادة 

بأنه يقوم المفتش البيطري أو كل عون تفوضه قانونا السلطة البيطرية الوطنية، بالتفتيش البيطري 

 للحيوانات الحية، والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.

  اركــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأع-3

عموما بمراقبة البضائع  -فضال عن باقي المهام الموكلة إليها - 1يرتبط عمل أعوان إدارة الجمارك

 المستوردة والتأكد من مدى مطابقتها للمقاييس المعمول بها و القيام بفحص المنتوجات والمراقبة

                                                           

 ا��ر#ز	((ا��ر�وم ا����	ذي ر�م 1-$�
�� 
2 �
رك ���? # -( و�	( �وزارة ا��
�	(، و�-� )�
ا��ؤرخ  329-�93>	ر إ�� أن ا��د	ر	( ا�9

0
ر 	((ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  1993د	���ر  17&%  T�
2 �
رك ا��9دل وا����م) و��� )�
ا���=�ن ��ظ	م ا3دارة ا��ر#ز	( ��2د	ر	( ا�9
���29ق ���ظ	م ا���
�T ا�0
ر 	( 3دارة ا� �
رك و��2-
) ��-ر ��2 �ط�	ق ا�6وا�	ن وا��>ر	9
ت ا� �ر#	( ��و�
.أ�ظر �و�? ا 331- 93

2 �
رك� )�
 /http://www.douane.gov.dzا��د	ر	( ا�9

�? ا����>	
ت ا� -و	( ا�ذي 	$دد �و 2009أ#�و�ر  18	9دل و	��م ا�6رار ا��ؤرخ &%  �2011����ر  20ا�6رار ا��ؤرخ &% وأ�ظر 

.ج.ر.�دد -�

	ر  29.ا��
درة ��
ر	�:2�05 �
رك وا0���	2012.  

ا�ذي 	$دد �و�? ا��د	ر	
ت ا� -و	(  �2003����ر  3ا��9دل وا����م �62رار ا��ؤرخ &%  2004	و�	و  28ا�6رار ا��ؤرخ &% و#ذا أ$#
م 

 ا2�3	�%.ج.ر-�
9( �2 �
رك وا0���
  .�2004����ر  22. ا��
درة ��
ر	�:61.�ددو���>	
ت ا.��
م ا��
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والتأكد من بلد المنشأ وغيرها من المعلومات ،وٕامكانية إجراء تحاليل عليها قبل تسليم  1الجمركية 

وهذا خوفا من استيراد وتسويق منتجات غير مطابقة تهدد ، صاحبها سند رفع المنتجات المستوردة

ائع بموجب صحة وسالمة المستهلكين. إذ فرض المشرع إجراءات محددة في إطار عملية إستيراد البض

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد  2003يوليو  19المؤرخ في  04-03األمر رقم 

، حيث تنص 20153يوليو  15المؤرخ في  15-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  2البضائع وتصديرها

حكام هذا القانون، وذلك منه:" تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، طبقا أل 02المادة 

دون اإلخالل بالقواعد المتعلقة باآلداب العامة ، وباألمن والنظام العام، وبصحة األشخاص 

  والحيوانات،...".

مكرر من قانون الجمارك استيراد كل منتوج يمكن أن  08وقد حظر المشرع من خالل نص المادة 

  4يلحق ضررا عند عرضه لإلستهالك.

بكل أشكاله، وذلك  5مارك من خالل أعوانها على مكافحة وتجفيف منابع التهريبكما تسهر إدارة الج

إلنعكاساته الخطيرة على اإلقتصاد الوطني عموما،والمستهلك خصوصا، إذ يؤثر التهريب على توازنات 

العرض والطلب، وينجم عنه ارتفاع في أسعار المواد المهربة نتيجة ندرة وانخفاض كميتها المتداولة في 

لسوق بما يؤثر على المصالح المادية للمستهلك، كما تؤدي ندرة المواد المهربة إلى التأثير على حق ا

  المستهلك في اإلختيار بين المنتوجات المعروضة لالستهالك بما يتماشى ورغباته.

                                                           
. ا��9دل A1998>ت  22.ا��
درة ��
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المتعلق بمكافحة  2005غشت  23المؤرخ في  06- 05وقد صدر في هذا اإلطار القانون رقم  

منه على ضرورة إعالم وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر  03ث تنص المادة حي 1التهريب

على تهريب المحروقات والوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد  10التهريب، كما تعاقب المادة 

المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد 

نية أو األسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات األثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة الصيدال

) مرات قيمة 5) سنوات وبغرامة تساوي خمس(5) واحدة إلى خمس (1أخرى بالحبس من سنة (

  البضاعة المصادرة. 

وص عليها في هذا المنص العقوبةفإن  أما إذا ارتكبت أفعال التهريب من طرف ثالثة أشخاص فأكثر ،

) مرات قيمة 10) سنوات وغرامة تساوي عشر(10) إلى عشر(2الحبس من سنتين( اإلطار هي

  2البضاعة المصادرة.

وتعمل إدارة الجمارك في هذا الصدد أيضا على اإلطالع على الفواتير وسندات التسليم طبقا للمادة 

ووسائل النقل 3المقلدة والمغشوشة  من قانون الجمارك، ويمكنهم أيضا القيام  بحجز السلع 1- 48

المستعملة في التهريب، وأن يحرروا بذلك محاضر تحرر من طرف عونين محلفين على األقل تحوز 

وذلك كله من شأنه الحفاظ على صحة وسالمة  4الحجية المطلقة، وال يمكن الطعن فيها إال بالتزوير.

ستهالك، أو تفادي عرضها وقائيا من خالل المستهلك عند اقتنائه لمختلف المنتوجات المعروضة لإل

 5الحجز قبل طرحها للتداول. ويوضح في هذا اإلطار قانون الجمارك المخالفات والجنح الجمركية

  6ويبين العقوبات المنصوص عليها.
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ونشير في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء لجنة دائمة على مستوى الموانئ التجارية ،تكلف بتفتيش 

المتلفة و/أو ذات اإلقامة المطولة داخل الموانئ وبتقويمها طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم البضائع 

  1997.1ديسمبر  15المؤرخ في  481- 97

من هذا المرسوم التنفيذي بإحصاء وتفتيش البضائع الموجودة في  03وتكلف اللجنة حسب المادة 

بإجراء الخبرة على البضائع التي تظهر عليها المخازن والمستودعات على مستوى الميناء، كما تقوم 

مؤشرات اإلتالف أو الفساد  والتي قد تشكل خطرا أو أضرارا للمستهلكين ، وتحدد مصير البضائع 

المتلفة أوذات اإلقامة المطولة ثم تأمر برفعها قصد تدميرها أو بيعها عند اإلقتضاء، أو تسليمها مجانا 

  ات اإلستشفائية.إلى الجمعيات الخيرية أو المؤسس

وتعد اللجنة محاضر إلثبات الحوادث الداخلة في إطار صالحيتها وتقترح كل تدبير من شأنه أن 

  يساهم في أداء مهامها. 

كما توجه إشعار للمصلحة التقنية التابعة للبلديات مقر وجود الميناء التجاري بوجوب رفع البضائع 

تسهر اللجنة أيضا على تنفيذ اإلجراءات الجمركية حسب  محل الغش أو الفاسدة والقيام بتدميرها، كما

  .02الفقرة األخيرة من المادة 

من:  1997المؤرخ في  481-97من المرسوم التنفيذي رقم  06وتتشكل اللجنة استنادا لنص المادة 

  مسؤول مفتشية أقسام الجمارك بالميناء.- 

  مدير المنافسة واألسعار في الوالية.- 

  كان في الوالية.مدير الصحة والس- 

  قاض يمثل النيابة.- 

  مفتش البيئة في الوالية المختص إقليميا.- 

  ممثل المؤسسة المينائية.- 

                                                           
ا���=�ن إ�>
ء � �( دا�G( �#2ف ����	ش ا��=
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. ج.ر.�ددا��طو�( ��2 ���وى ا��وا�[ ا�� 
ر	( 
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  ممثل الحماية المدنية.- 

  ممثل المديرية العامة لألمن الوطني.- 

وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، كما يمكنها عقد دورات غير عادية استنادا لنص 

  . 481- 97من نفس المرسوم التنفيذي رقم  07 المادة

  اني: ــــــــثـــــــــــرع الــــــــــفــــــــــال

  نةــــــــــــايـــــــــــعــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــراء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إجــــــــــــــــــــــيــــــــــــيفـــــــــــــــــــــــــك

والذين سبق  األعوان المؤهلون بموجب النصوص القانونية المنظمة في هذا الشأنخول المشرع الجزائري

فيما يلي بإجراء المعاينة عن طريق اقتطاع العينات وتحليلها ، وهو ما سنوضحه القيام ، التطرق إليهم

  من الدراسة.

  اتــــــــنـــــــــــيـــــــــعــــــــــــاع الـــــــــــــطــــــــــــــــــــأوال:اقت

  على: 03- 09الفقرة األولى من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش  39تنّص الماّدة 

المنصوص عليها في الماّدة  "يجرى اقتطاع العينات قصد  إجراء الّتحاليل أو اإلختبارات أو التجارب

  أعاله طبقا ألحكام القانون". 35

ويقصد باقتطاع العينات أخذ جزء من المنتج المعروض في السوق قصد تحليله وهو إجراء إداري 

  1خالص، بوصفه طريقة مالئمة للبحث والتحري في مجال رقابة الجودة وقمع الغش.

  .لعّيناتونمّيز في هذا الصدد بين طريقتين في اقتطاع ا

  أو يجري اقتطاع عينة واحدة من المنتوج. إقتطاع ثالث عّيناتفقد يتم 
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)عينات متجانسة ممثلة للحّصة 3جراء التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب، تقتطع عادة ثالث(إل

  موضوع الرقابة وتشمع.

إلجراء التحاليل أو  03-09حيث ترسل العينة األولى إلى المخبر المؤهل بموجب أحكام القانون رقم 

اإلختبارات أو الّتجارب، وتشّكل العّينات الثّانية والثالثة عينتين شاهدتين، واحدة تحتفظ بها مصالح 

الرقابة التي قامت باإلقتطاع، واألخرى يحتفظ بها المتدّخل المعني، على أن تستعمل هاتين العّينتين 

من  04الفقرة  40فظ المناسبة، حسب الماّدة في حالة إجراء الخبرة، ويتّم حفظهما ضمن شروط الح

  03.1-09القانون 

المتعّلق بمراقبة الجودة وقمع الغش 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  11هذا، وتضيف نص الماّدة 

، أّنه يجب أن تكون اإلقتطاعات بكيفية تجعل العينات الثالث متجانسة وممثلة للكمية 2المعدل والمتمم

  رقابتها.التي تّمت 

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،فإّنه يوضع  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  12وحسب الماّدة 

ختم على كّل عينة، ويحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تتكون من جزأين يمكن فصلهما وتقريبهما 

  ية:في وقت الحق. ويجب أن يحتوي الختم بعد فحصه من طرف المخبر البيانات اآلت

  *التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج لبيعه، أو وضعه حّيز البيع أو الّتسمية التي بيع بها،

  *تاريخ اإلقتطاع وساعته  ومكانه.

  *رقم تسجيل اإلقتطاع حين تسلمته المصلحة اإلدارية.

  *جميع المالحظات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر إلى األبحاث التي يقوم بها.

  بالعّينة قسيمة تحمل البيانات اآلتية: كما ترفق

                                                           
ا���29ق ��را��( ا� ودة و��? ا��ش ا��9دل وا����م:" 	>��ل #ل  39-�90ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  �#09
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ع �F �2,ث �	�
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  رقم التسجيل نفسه الموضوع في ختم العّينة.- 

  الرقم التسلسلي الذي خّصصه القائم باإلقتطاع لهذه العملية.- 

اسم الشخص الذي وقع لديه اإلقتطاع أو عنوانه التجاري وعنوانه الشخصي، وٕاذا وقع اإلقتطاع أثناء - 

  مطار، يبين أسماء المرسلين أو المرسل إليهم وعنوان كّل منهم.الطريق أو في الميناء أو ال

  إمضاء العون الذي يحّرر  المحضر.  - 

ويجب أن تّظّل الوسمة المختومة على العّينة تحت حراسة المالك، وأن ال تحمل رقم تسجيل المصلحة 

  اإلدارية المعنية.

إلجراء اقتطاع عينة واحدة فقط من  ) عينات عن المنتوج ، أما بالنسبة03هذا عن اقتطاع ثالث (

أّن المشّرع حّدد ثالث حاالت  03- 09من القانون  42و  41يتبّين من خالل قراءة الماّدتين المنتوج، ف

  معنية باقتطاع عّينة واحدة:

  ، 41اثنان منهما تضّمنتهما الماّدة  -

  وهي : من نفس القانون، 42وحالة ثالثة نّصت عليها الماّدة  -

  1المنتوج سريع التلف.)إذا كان 1

)إذا كان  المنتوج بالنظر إلى طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته "ال يحتمل إّال اقتطاع 2

  عّينة واحدة".

)قيام األعوان باقتطاع عّينة واحدة في إطار الّدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية 3

  2المستهلك وقمع الغّش.

                                                           
  .و��? ا��ش ا��9دل وا����ما���29ق ��را��( ا� ودة  39- 90ر�م �ن ا��ر�وم ا����	ذي  16أو �ر	? ا��>و	".$�ب �ص ا��
ّدة 1
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، فإّنه يحّرر محضر فور اقتطاع العّينات من 03- 09من القانون رقم  02فقرة ال 39وحسب الماّدة 

من المرسوم  10طرف األعوان، ويتضّمن هذا المحضر على مجموعة من البيانات حّددتها الماّدة 

  1المعدل والمتمم. 39- 90التنفيذي رقم 

ح بها حائز البضاعة والقيمة كما يبين العون الذي يحّرر المحضر فور ختم العينات، قيمتها التي صرّ 

من المرسوم  13التي قّدرتها السلطة اإلدارية المختصة إن اقتضى األمر، استنادا لنص الماّدة 

  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغّش. 39- 90التنفيذي رقم 

  اتـــــــــــــنـــيــــــعـــــــــل الــــــيـــــــلـــــــحــــــــــــــــــــيا:تـــــــانــــــــــث

المشّرع عملية القيام بتحاليل العينات، إلى المخابر التابعة للوزارة المكّلفة بحماية المستهلك وقمع  أسند

الغّش(وزارة التجارة)، كما يمكن أن تسند مهّمة تحليل العينات المقتطعة إلى مخابر أخرى تعتمد لذات 

  2الغرض طبقا للّتشريع والتنظيم الساري المفعول.

المؤّرخ في  328- 13،المرسوم التنفيذي رقم 03- 09من القانون  36ألحكام الماّدة وقد صدر تطبيقا 

  المحّدد لشروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغّش. 20133سبتمبر سنة  26

بمخبر التحاليل  2013المؤّرخ في  328-13من المرسوم التنفيذي رقم  02ويقصد حسب الماّدة 

ّل هيئة تقيس أو تدرس أو تجّرب أو تختبر أو تعاير، أو بصفة عاّمة تحّدد خصائص أو والتجارب، ك

  فعاليات الماّدة أو المنتوج ومكوناتهما.
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المقصود بتحليل واختبار وتجربة بالقول هي:" كل عملية تقنية تتمثل في تحديد  02كما بينت المادة

أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي  ميزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز

  معين". 

،ويتضمن ملف طلب 1هذا،وال يمكن لهذه المخابر مباشرة مهامها إّال بعد الحصول على إعتماد

من نفس  06ويودع لدى لجنة إعتماد المخابر، طبقا للماّدة  2اإلعتماد على مجموعة من الوثائق،

 (لجنة اعتماد المخابر) التي تسّلم ، و2013بتمبرس 26المؤرخ في  328- 13المرسوم التنفيذي 

صاحب الملف وصال بعد التحقق من مطابقة محتوى الملف، ويجب أن ال يتجاوز أجل الرّد على 

من نفس  06)أشهر، إبتداءا من تاريخ استالم الطلب ،حسب الماّدة 3ثالثة(هذا أجل  طلب اإلعتماد

  المرسوم التنفيذي.

فإّنه يسلم اعتماد مخبر التحاليل والتجارب  328- 13رسوم التنفيذي رقم من الم 03وحسب الماّدة 

حسب مجال اإلختصاص بمقّرر من الوزير المكّلف بحماية المستهلك وقمع الغّش، بعد أخذ رأي لجنة 

اإلعتماد. ويتوقف منح اإلعتماد، حسب مجال اإلختصاص، على الحاجة التي تبديها مصالح الوزارة 

  المستهلك وقمع الغّش.المكلفة بحماية 

هذا، ويواجه نتائج المخبر إحتمالين إثنين : فقد يتبين من تقرير المخبر أّن المنتوج مطابق للمواصفات 

و المقاييس القانونية المعمول بها، فيمكن حينها تقديم البراءة للمتدّخل التي تسمح له بإلغاء الضريبة 

  .3المفروضة من اإلدارة الجبائية

المتعلق بمراقبة الجودة  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  22ذا الصدد، إلى أّن الماّدة وننّوه في ه

 39-90وقمع الغّش المعّدل والمتّمم، تحيلنا إلى فقرة غير موجودة في نفس أحكام المرسوم التنفيذي 

  تتضمن فقرتين فقط ال ثالثة لهما. 13، ألّن الماّدة  13وهي الفقرة الثالثة من الماّدة 
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المعّدل والمتّمم بما  39- 90من المرسوم التنفيذي  22لهذا نوصي بضرورة إعادة صياغة نّص الماّدة 

  من نفس المرسوم التنفيذي. 13، أو بإضافة فقرة ثالثة ضمن الماّدة 13يتوافق مع أحكام الماّدة 

في البضاعة، فيتخذ أّما إن تبين من التحليل أّن العّينة غير مطابقة للمواصفات التي يجب أن تتوفر 

  .1بشأنها التدابير التحفظية المنصوص عليها قانونا

ويتعّين على المخابر المؤهلة للقيام بعملية تحليل العّينات باستعمال المناهج وفقا للمقاييس الجزائرية 

المحّددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى 

  2ي.الّدول

وعند اإلنقضاء من عملية تحليل العينات المقتطعة، يقوم المخبر (أو المخابر)المعني بإعداد كشوفات 

ويسّجل فيها  نتائج تحقيقاته مرفقة 3أو تقارير نتائج الّتحليل أو اإلختبارات أو التجارب التي قام بها،

الكشف أو التّقرير حسب شكل بالتّفسيرات واإلستنتاجات  فيما يخّص مطابقة المنتوج. ويعّد هذا 

  الكشوف أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغّش.

)يوما إبتداءا من تاريخ 30وتبعث إلى المصلحة التي قامت باقتطاع العينات وهذا خالل أجل ثالثين(

  4تسلم المخبر لهذه العينات إّال في حالة القّوة القاهرة.

لخدمات المرتبطة بالتحاليل واإلختبارات والتجارب التي تنجزها مع اإلشارة، إلى أّنه يتّم التكفل با

المخابر المعتمدة في إطار قمع الغّش من ميزانية الوزارة المكّلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش، طبقا 

  السالف الذكر. 2013المؤّرخ في  328- 13من المرسوم التنفيذي رقم  14للماّدة 
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  اني:ـــــــثـــــلب الـــــــالمط

  تهـــــــــــــــــــالمــــــــستهلك وســـــــــــّحة المـــــــــــاية صــــــــــــحمــــــــــذة لـــــــخــــــــــمتــــــــير الــــــــدابـتـــــــــــــال 

ابير المالئمة من نشير بداية، إلى أّنه يعذر المخالف المعني في حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التد

أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما يتعلق بعدم إحترام القواعد و األعراف المعمول بها في عملية 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03- 09من القانون رقم  56العرض لإلستهالك، طبقا لنص الماّدة 

، والتي سوف نوضحها ي أقرها القانونالغّش. وفي خالف ذلك فإنه يتم اتخاذ جملة من اإلجراءات الت

  فيما يلي.

  رع األول:ــــــفــــــــــال

  وســـــــــــــــــحــــــــــبـــــــــــــه مـــــن الـــــتـــــــــــــــــــــــــــداولوج ــــــــتــــــــــنـــــمــــــــــــداع الــــــــــــــــــــــإي

اتخاذ التدبير المتعلق بإيداع المنتوج في إطار حماية المستهلك (أوال)، ثم نوضح بعد سنبين أوال كيفية 

  ذلك طريقة سحب المنتوج من التداول (ثانيا).

  أوال: إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع الـــــــــــمــــــــنــــــــتـــــــوج

، 03-09وبالضبط في الفقرة الثانية منها من القانون رقم  53نّص المشّرع الجزائري ضمن الماّدة 

  على أّنه يمكن لألعوان القيام بإيداع المنتوجات في إطار التدابير التحفظية.

المتعلق بمراقبة الجودة  39-90وفيما لم ينص المشّرع على هذا اإلجراء في المرسوم التنفيذي رقم 

بّينت المقصود باإليداع، إذ يتمّثل في  03- 09من القانون  55ة وقمع الغّش المعّدل والمتّمم، فإّن المادّ 

وقف منتوج معروض لإلستهالك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أّنه غير مطابق، وذلك بقرار من اإلدارة 

  المكّلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش.

  عني.ويتقّرر اإليداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل الم

 56ويتّم إعذار المتدّخل المعني إلتخاذ التدابير الالزمة في حال عدم مطابقة المنتج،طبقا لنص المادة 

، أّما إذا ثبت مطابقة المنتج بعد المعاينة فإّنه يعلن عن رفع اإليداع من 03- 09من القانون رقم 

  الذكر.السالفة  55حسب الفقرة األخيرة من نّص الماّدة ، طرف اإلدارة ذاتها
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من  66ويتحمل المتدّخل المقّصر المصاريف الناتجة عن تطبيق األحكام المتعلقة باإليداع طبقا للماّدة 

  .03-09القانون 

  داولــــــــــــــــــــتـــــــن الــــــــــج مــــو تــــــنــــمــــــــــــــب الــــــــحــــــــسثانــــــيا: 

فقد  سحب المنتوج مؤقتا، فبالنسبة لبين سحب المنتوج سحبا مؤقتا أو نهائيا هذا اإلجراء  ونميز في

على أن يتّم سحب المنتوج مؤقتا بمنع وضعه لإلستهالك  03- 09من القانون رقم  59نّصت الماّدة 

أينما وجد، وذلك عند اإلشتباه في عدم مطابقته في إنتظار نتائج التحريات المعّمقة ال سيما نتائج 

يل أو اإلختبارات أو التجارب على أن يقوم األعوان عند السحب المؤقت بتحرير محضرعند التحال

  1إجرائهم لهذه الفحوص التكميلية.

) أيام عمل أو إذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا 7وٕاذا لم تجر هذه التحريات في أجل سبعة (

تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل ذلك، تدبير السحب المؤّقت، ويمكن تمديد هذا األجل عندما 

 59وٕاذا ثبت عدم مطابقة المنتوج فيعلن عن حجزه ويّتم إعالم وكيل الجمهورية فورا بذلك. طبقا للمادة 

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 03و 02الفقرتين 

ا ثبت عدم مطابقة هذا، وتسّدد المصاريف الناتجة عن عمليات التحاليل من طرف المتّدخل إذ

المنتوج،وٕاذا لم تثبت عدم المطابقة فتعّوض قيمة العّينة للمتدّخل المعني على أساس القيمة المسجّلة 

  .03-09من القانون رقم  60في محضر اإلقتطاع، حسب الماّدة 

تهلك المتعلق بحماية المس 03- 09من القانون رقم  62تنّص الماّدة ف سحب المنتوج نهائياأما بالنسبة ل

وقمع الغش،على أّنه ينفّذ السحب النهائي من طرف األعوان، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية 

  المختّصة في الحاالت اآلتية:

  المنتوجات التي ثبت أّنها مزّورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مّدة صالحيتها،- 

  المنتوجات التي ثبت عدم صالحيتها لإلستهالك،- 

  نتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في الّتزوير،حيازة الم- 

                                                           
  ا���29ق ��را��( ا� ودة و��? ا��ّش ا��9ّدل و ا���ّ�م. 39-�90ن ا��ر�وم ا����	ذي ر�م  24ا��
ّدة #ذ�ك �ص  أ�ظر1
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  المنتوجات المقلدة،- 

  األشياء أو األجهزة التي تستعمل للقيام بالّتزوير،- 

  1ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.

، أّن هذه الحاالت المذكورة لتنفيذ السحب 03- 09من القانون رقم  62يّتضح من خالل قراءة الماّدة 

دون رخصة مسبقة هي محّددة على سبيل الحصر ال المثال، فمتى ينفذ السحب النهائي النهائي 

  للمنتوج عدا هذه الحاالت؟.

، نجد أّن المشّرع الجزائري لم ينص صراحة على أّن السحب 03- 09بالرجوع إلى مواد القانون 

هذا الحكم عند قراءة  النهائي للمنتوج  يكون بواسطة رخصة من طرف السلطة القضائية، وٕاّنما يستنبط

تعتبر من خالل صياغتها القانونية أّنها تشّكل إستثناء  62بمفهوم المخالفة، إذ أّن هذه الماّدة 62الماّدة 

  ، وهو ما ال يوجد أصال.03-09عن أصل ورد في القانون 

المشتبه وفي هذا اإلطار،فإنه في حالة السحب المؤقت أو الّنهائي، تحّرر محاضر و تشّمع المنتوجات 

  .03- 09من القانون  61فيها وتوضع تحت حراسة المتدّخل المعني، حسب الماّدة 

كما يجب أن يتحّمل المتدّخل المعني المصاريف والتكاليف إلسترجاع المنتوج المشتبه فيه، أينما وجد 

لى مركز في حالة السحب النهائي،وٕاذا كان هذا المنتوج قابال لإلستهالك يوّجه مجانا، حسب الحالة إ

ذي منفعة عاّمة، أو يوّجه لإلتالف إذا كان مقّلدا أو غير صالح لإلستهالك، ويعلم وكيل الجمهورية 

  .03- 09من القانون  63بذلك فورا،حسب الماّدة 

،فإّن على المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش  03- 09من القانون  67وحسب الماّدة 

ئل عن األخطار والمخاطر التي يشكلها كّل منتوج مسحوب من عملية إعالم المستهلكين بكّل الوسا

  2العرض لإلستهالك.
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  : ـــــــــــــانيرع الثــــــــــالف

  وحــــــجــــــــــــــزهج ـــــــــــــــو تـــــــــــنـــــــــمــــــــــــصد الـــــــــــقــــــــــــــــــــــــر مـــــــيـــــيـــــــــــــــغـــــــــــــت

البد من اإلشارة أوال إلى إجراء تغيير مقصد المنتوج وبيان المقصود بذلك، ثم نفصل بعدها فيما يخص 

  غجراء حجز المنتوج.

  الـــــــــــــمـــــــنـــــــــتــــــــــوجأوال:تــــــــــغـــــــــــيـــــير مـــــــــــــقــــــــــصـــــــــــد 

المعّدل والمتّمم، ما  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  26يعني تغيير مقصد المنتج، حسب الماّدة 

  يلي:

إرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدّخل المقصر، إلى هيئة تستعملها في غرض شرعي إّما - 

  مباشرة وٕاّما بعد تحويلها.

رّد المنتوجات على نفقة المتدّخل المقصر، إلى الهيئة المسؤولة عن توضيبها أو إنتاجها أو - 

  استيرادها.

،فإذا كان المنتوج صالحا  03- 09من القانون  58وهو ما يؤّكد عليه المشّرع في نّص الماّدة 

ى هيئة ذات منفعة لإلستهالك وثبت عدم مطابقته، إّما أن يغّير المتدّخل المعني إتجاهه بإرساله إل

عاّمة إلستعماله في غرض مباشر وشرعي، وٕاّما يعيد توجيهه بإرساله إلى هيئة إلستعماله في غرض 

  شرعي بعد تحويله.

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فإّن المتدخل  03- 09من القانون رقم  66وحسب الماّدة 

  لمتعلقة  بتغيير اإلتجاه وٕاعادة التوجيه.المقّصر يتحمل المصاريف الناتجة عن تطبيق األحكام ا

  جـــــو تـــــنـــــــــــــمــــــــــــز الـــــــــــــــجـــــــــــــــ:حثــــــــانـــــيـــــــا
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المتعّلق بحماية المستهلك وقمع  2009المؤّرخ في  03- 09من القانون رقم  57إستنادا لنص الماّدة 

المنتوج إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل الغّش ،فإّنه يتّم حجز 

  المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه.

المتعّلق بمراقبة الجودة وقمع الغّش  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  27وبالرجوع إلى نص الماّدة 

ويقوم به  1توج المعترف بعدم مطابقته من حائزهالمعّدل والمتّمم، فإّن الحجز يتمثل في سحب المن

األعوان بعد الحصول على إذن قضائي، غير أّنه يجوز لهم تنفيذ الحجز دون إذن قضائي في 

  الحاالت اآلتية:

  الّتزوير،- 

  المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمّثل في حّد ذاتها تزويرا،- 

هالك ما عدا المنتوجات التي ال يستطيع العون أن يقّرر المنتوجات المعترف بعدم صالحيتها لإلست- 

  عدم صالحيتها لإلستهالك دون تحاليل الحقة،

المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية وتمّثل خطرا - 

  على صّحة المستهلك وأمنه،

  ين للمطلوب أو إستحالة تغيير المقصد،استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابق- 

  رفض حائز المنتوج أن يجعله مطابقا أو أن يغّير مقصده.- 

  وتعلم السلطة القضائية بذلك فورا في كّل الحاالت.

، فإّن الحجز يؤدي إلى قيام األعوان بتحرير محاضر  03- 09من القانون رقم  61وحسب الماّدة 

  ع تحت حراسة المتدّخل المعني.وتشميع المنتوجات المشتبه فيها وتوض

 11المؤرخ في  363-95رقم من المرسوم التنفيذي  07وننوه في هذا اإلطار إلى مضمون المادة 

الذي يحدد شروط وكيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو  1995نوفمبر

ري حيث تنص أنه يتعين على أعوان البش المنتوجات اآلتية من أصل حيواني المخصصة لإلستهالك
                                                           

  .	F	ر ھذا ا���-وم ���
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مصالح المفتشية البيطرية أن تقوم بالحجز الفوري لكل اللحوم غير المطبوعة المخصصة لالستهالك 

من ذات المرسوم، وتضعها  06البشري والتي لم تخضع إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 

  تحت تصرف المفتشية البيطرية للبلدية المعنية.

المشار إليه أعاله، أنه  1995المؤرخ في  363-95من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة وتضيف 

 08- 88من المرسوم التنفيذي رقم  09يتولى المفتش البيطري المكلف إقليميا طبقا ألحكام المادة 

، حجز اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني غير 1988يناير  26المؤرخ في 

  حة لإلستهالك البشري بسب خطورتها أو تعفنها.الصال

ونشير إلى أّن الحجز يختلف عن الّسحب، في كون األّول يتّم فقط في حالة التأّكد الفعلي من عدم 

مطابقة المنتج للمواصفات، أي الّترجيح لدى أعوان الرقابة بأّن المنتج سيتسّبب حتما في ضرر 

نما الثاني يوّقع لمجّرد الّشك في إنعدام المطابقة، لهذا عادة ما للمستهلك لو ترك للتداول في السوق، بي

  1يأتي الحجز بعد الّسحب وليس قبله.

، أو إتالفه دون اإلخالل بالمتابعة ههذا، ويّتم حجز المنتوج بغرض تغيير إتجاهه أوٕاعادة توجيه

  03.2- 09من القانون رقم  57الجزائية، حسب الماّدة 

  :ثــــــــــــالــــــــــثال رعـــــفــــــــــال

  وج ورفـــــــــــــض دخــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــمستورد عــــــــــــند الــــــــحدودتــــــــــنــــــمــــــــــــالف الــــــــــــــــــإت 

التي يتم فيها هذا اإلجراء قد اليكون في أحيان كثيرة إجراء حجز المنتوج مناسبا ومالئما للظروف 

سواء من الناحية الزمنية أو من ناحية طبيعة وخصوصية المنتوج المحجز فيتم بذلك اللجوء إلى إتالفه 

(أوال)، أو أنه قد يقوم األعوان المؤهلون قانونا بإجراء آخر يتمثل في منع دخول المنتوج المستورد عند 

  الحدود (ثانيا).
                                                           

��217
ر ز��%. $�
	( ا����-2ك �ن ا.=رار ا��
� ( �ن ا���� 
ت ا��9	�(.�ر ? �
�ق.ص1.  
 �ط? �ن ذاGب#^   �ن  279.12ھذا ا��دد، �
�ت ��
�T �را��( ا��و�	( و��? ا��ش �وزارة ا�� 
رة �$ ز #�	( �6در ب و&% 2

�2016
ي  09(�
ر	� ا�3�
ج:: ka 16 130ا�$�ص>�ل ا�$ ز �د و .6!���ت 6�= �.�وا$�� وذ�ك  "ا��8.'� ا��(رة"  ا�9,�( 	$�ل 
 ka 121) و�2017
ي  02/�
ر	� �-
	( ا��,$	(:�2016
ي 03(�
ر	� ا�3�
ج: ka2426و  ) �2017
ي  08/�
ر	� �-
	( ا��,$	(: 

�2016
ي  03(�
ر	� ا�3�
ج: ka 126) و�2017
ي  29/�
ر	� �-
	( ا��,$	(: �2016
ي  03(�
ر	� ا�3�
ج:  )	

ر	� �-�/
) . $�ب �	
ن ر��% �
در �2016
ي  05/�
ر	� �-
	( ا��,$	(:�2016
ي  03(�
ر	� ا�3�
ج:ka 09916) و�2017
ي  04$	(:ا��,

.وھذا �9د 2016أ#�و�ر �02ن وزارة ا�� 
رة $ذرت &	" ا����-2#	ن ��د >راء أو ا��-,ك ھذه ا��
دة ��>ور ��و�9-
 ا�3#�رو�%:��
ر	� 
6
ل  ر	دة ا�0�ر إ0ط
رھ
 �ن ��ل ا���ظ�( ا�� 

وى #F	رة �ن ا����-2#	ن.أ�ظر أ	=#< 
وط�	( �$�
	( وإر>
د ا����-2ك ا��% ورد�-

  ./http://www.elkhabar.com.4.ص8288.�دد 2016أ#�و�ر 3ا� زاGر	( 	وم ا�F3	ن 



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 282 

  ــــــــــــــــــــــــــــــالف الــــــــــــــــــــــــــمــــــنــــــــــتـــــــــــــــــوجأوال:إتـــــــــــــــــ

عمال بنص المادة ،إذا تعّذر إستعمال المنتوجات المحجوزة إستعماال قانونيا واقتصاديا فإّنه يتم إتالفها

مراقبة الجودة وقمع الغش المعدل المتعلق ب 1990المؤرخ في  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  28

  والمتمم.

وترجع سلطة إتخاذ قرار اإلتالف إّما لإلدارة المكّلفة بحماية المستهلك و قمع الغّش أو الجهة القضائية 

المختصة، ويّتم ذلك من طرف المتدخل وبحضور أعوان الرقابة، وتثبت عملية اإلتالف في محضر 

مع المتدّخل المعني  كما يمكن أن يتمّثل اإلتالف أيضا في  يّحرر من طرف األعوان ويوّقعون عليه

المتعلق بحماية المستهلك  03- 09من القانون رقم  64تشويه طبيعة المنتوج، استناد لنص المادتين 

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  30وقمع الغش، والمادة 

األحكام هذه المصاريف الناتجة عن تطبيق  في هذا الشأن كلتدّخل المقصر والمتمم. ويتحمل الم

  المتعلقة باإلتالف.

للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات اآلتية من أصل حيواني المخصصة وبالنسبة 

البشري فإنه توجه هذه المنتوجات حسب الحالة إلى اإلستهالك الحيواني أو تشوه وتتلف  لإلستهالك

 1995نوفمبر 11المؤرخ في  363- 95رقم من المرسوم التنفيذي  08وذلك حسب الفقرة الثانية للمادة 

ن من القانو  91الخاص بها، والتي جاءت تطبيقا للمادة  الذي يحدد شروط وكيفيات التفتيش البيطري

  والمشار إليه سابقا. 1988يناير  26المؤرخ في 08- 88رقم 

  دودــــــــــــند الحــــــــمستورد عالـــــــــــج و تـــــــــمنالــــــــــــــول ـــــــــــــــــض دخـــــــــــــرف ثانيا:

متعلق بحماية ال 03- 09من القانون رقم  53خّول المشّرع ألعوان الرقابة بمقتضى نّص الماّدة 

  المستهلك وقمع الغش، القيام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود.

في فقرتها األولى، فإّنه يصّرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود،  54وحسب الماّدة 

  ات مدققة أو لضبط مطابقته.في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني، وهذا لغرض إجراء تحري

ويصرح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقته، بالمعاينة 

  .54المباشرة، أو بعد إجراء التحريات المدّققة، طبقا للفقرة الثانية من الماّدة 
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  :الــــــــرابع رعـــفــــــــــال

  اتــــــــــــــــســــــمؤســــــــــاط  الــــــــــــــــنشــــــــــــت لــــــــؤقّ ــــــــــمـــــــــــــــف الــــيــــــــــــوقــــــــــــــالت

يمكن أن تقوم المصالح المكّلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش، بتوقيف نشاط المؤسسات مؤقتا، إذا ما 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغّش،  03- 09محّددة في القانون رقم ثبت عدم مراعاتها للقواعد ال

وهذا إلى غاية إزالة كّل األسباب التي أّدت إلى إتخاذ هذا التدبير، دون اإلخالل بالعقوبات الجزائية 

  .03-09من القانون  65المنصوص عليها في نفس القانون،حسب نص الماّدة 

  :امسخــــــــفرع الــــــــــــــال

  حــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

  على : 2009المؤرخ في   03- 09من القانون رقم  86تنّص الفقرة األولى من نّص الماّدة 

من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب  25يمكن األعوان المنصوص عليهم في الماّدة "

  المخالفة المعاقب عليها طبقا ألحكام هذا القانون".

يتضح من خالل هذا النص، أّن فرض غرامة الصلح على مرتكب المخالفة، هو أمر جوازي وليس 

المؤهلين قانونا، وهو ما عّبر المشّرع عنه بمصطلح إجباري، تعود السلطة التقديرية في ذلك لألعوان 

، كما يفهم أيضا من هذه الصياغة أن األصل في هذه المنازعات هو اتباع الطريق القضائي "يمكن"

لكل متدخل مخالف ألحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش وتلك القوانين المتصلة به، غير أنه قد 

  تثناء من خالل غرامة الصلح.يتم اللجوء إلى الطريق الودي إس

  حــــــــــــــــــلــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــدار غــــــــــــــــقـــــــــــــــأوال:م

قيمة مبلغ غرامة الصلح  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغّش  03-09من القانون  88حّددت الماّدة 

  حسب كّل مخالفة وهي كاآلتي:
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من هذا القانون، فتحّدد بثالثمائة ألف  71إنعدام سالمة المواد الغذائية المعاقب عليها في الماّدة - 

  1دج). 300.000دينار(

ألف من هذا القانون، فتحّدد بمائتي  72إنعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في الماّدة - 

  2دج). 200.000دينار(

من هذا القانون، فتحّدد بثالثمائة ألف  73إنعدام أمن المنتوج المعاقب عليه في الماّدة - 

  3دج). 300.000دينار(

من هذا القانون فتحّدد بثالثمائة ألف  74انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها في الماّدة - 

  4دج). 300.000دينار(

من هذا القانون فتحّدد بثالثمائة ألف  75ن أو عدم تنفيذه المعاقب عليه في الماّدة انعدام الضما- 

  5دج). 300.000دينار(

من هذا القانون، فتحّدد بخمسون ألف  76عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها في الماّدة - 

  6دج). 50.000دينار(

) %(10من هذا القانون فتحّدد بنسبة 77رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المعاقب عليها في الماّدة - 

  7من ثمن المنتوج المقنن.

من هذا القانون، فتحّدد بمائتي ألف  78غياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها في الماّدة - 

  8دج). 200.000دينار(

صلح إّن ما يالحظ على قيمة غرامة الصلح أّنها جاءت في الغالب محّددة القيمة، باستثناء قيمة غرامة 

  .واحدة جاءت بقيمة نسبية(رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع)

                                                           
  .03-09ر�م  �ن ��س ا�6
�ون 05و  04إ�� ا��
ّد�	ن  71و�$	ل ا��
ّدة 1
  .03-�09ن ��س ا�6
�ون ر�م  07و 06إ�� ا��
ّد�	ن  72و�$	ل ا��
ّدة 2
  .03- �09ن ��س ا�6
�ون ر�م  10إ�� ا��
ّدة  73و�$	ل ا��
ّدة 3
  .03- �09ن ��س ا�6
�ون ر�م  12إ�� ا��
ّدة  74و�$	ل ا��
ّدة 4
  .03- �09ن ��س ا�6
�ون ر�م  13إ�� ا��
ّدة  75و�$	ل ا��
ّدة 5
  .03- �09ن ��س ا�6
�ون ر�م  15إ�� ا��
ّدة  76و�$	ل ا��
ّدة 6
  .03- �09ن ��س ا�6
�ون ر�م  16إ�� ا��
ّدة  77و�$	ل ا��
ّدة 7
  .03-�09ن ��س ا�6
�ون ر�م  18و  17إ�� ا��
ّد�	ن  78و�$	ل ا��
ّدة 8
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هذا، وٕاذا سجلت عّدة مخالفات على نفس المحضر، فيجب على المخالف أن يدفع مبلغا إجماليا لكّل 

تعلق الم 2009المؤرخ في  03- 09من القانون رقم  89غرامات الصلح المستحّقة، حسب نص الماّدة 

  .بحماية المستهلك وقمع الغش

  

  لحــــــــــــــصــــــــــــــــة الــرامــــــــــــــــــــــــــرض غــــــــــــــــــــــــــــــراءات فــــــــــــــــــــــيا:إجـــــــــثان

إذا قّررت المصالح المكّلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش، أن تفرض غرامة الصلح على المخالف، 

) أّيام إبتداء من تاريخ تحرير المحضر، 7تبليغه (المخالف) في أجل ال يتعدى سبعة(فيتعّين عليها 

عن طريق إنذاره برسالة موصى عليها مع إشعار باإلستالم، يبين فيه محّل إقامته، ومكان وتاريخ 

وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطّبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،وال  03-09من القانون رقم  90د،عمال بأحكام المادة التسدي

  من نفس القانون. 91يقبل الطعن في القرار المحّدد لمبلغ غرامة الصلح، حسب المادة 

ويجب على المخالف أن يدفع مّرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو 

 7(اليتعدى 90) يوما التي تلي تاريخ اإلنذار المحّدد في الماّدة 30الفة، في أجل الثالثين (مكان المخ

أيام)،ويقوم قابض الضرائب بإعالم المصالح المكّلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش المعنية بحصول 

الدفع أيام) من تاريخ دفع الغرامة كما يرسل لها  جدول مجمل إشعارات 10الدفع في أجل عشرة(

من  92المستلمة من طرف في الشهر السابق،في األسبوع األّول من كّل شهر،عمال بنص المادة 

  منها. 04و 02و 01السالف الذكر وبالضبط الفقرات  03- 09القانون رقم 

)يوما إبتداء من تاريخ وصول اإلنذار 45وفي حالة عدم إستالم اإلشعار في أجل خمسة وأربعين(

لح المكّلفة بحماية المستهلك وقمع الغّش المّلف إلى الجهة القضائية المختصة للمخالف،ترسل المصا

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش.  02الفقرة 86، والمادة  03الفقرة  92إقليميا،طبقا للمادة 

  .03-09من القانون رقم  03الفقرة  86وفي هذه الحالة،ترفع الغرامة إلى الحّد األقصى،استنادا للمادة 

ويفهم من هذه العبارة، أّن القاضي الذي أحيل إليه ملف المخالف، يكون ملزما بتطبيق الحّد األقصى 

لعقوبة الغرامة المختلفة حسب نوع كّل مخالفة، دون إعمال سلطته التقديرية بين الحّد األدنى واألقصى 
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ة متعّلقة مثال بإلزامية النظافة للغرامة،وهذا يعتبر بمثابة إستثناء عن قاعدة عاّمة،فإذا كانت المخالف

المؤرخ في  03-09من القانون رقم  72والنظافة الصحية المنصوص على عقوبتها في الماّدة 

، فاألصل أّن للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بغرامة تتراوح قيمتها بين خمسين ألف 2009

لى المخالف غرامة صلح ولم دج)،لكن إذا فرض ع 1000.000دج)إلى مليون دينار( 50.000دينار(

فعند إحالة مّلفه إلى الجهات القضائية ،يحكم القاضي بالحّد األقصى لقيمة الغرامة  يقم بالوفاء بها،

  . دج) 1.000.000وهي في مثالنا مبلغ مليون دينار(

  يشدد في عقوبة الغرامة في الحالة الثانية. إذن فالمشّرع

حاالت  03- 09من قانون  حماية المستهلك وقمع الغّش  87ة  هذا،وقد استثنى المشّرع بموجب المادّ 

  ال يمكن فرض غرامة الصلح فيها وهي:

إذا كانت المخالفة المسّجلة تعّرض صاحبها،إّما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وٕاّما تتعلق - 

  بتعويض ضرر مسبب لألشخاص أو األمالك،

  حالة تعدد المخالفات التي ال يطبق في إحداها على األقل إجراء غرامة الصلح، في- 

  1في حالة العود.- 

الذي يثير مضمونه إشكالية قانونية،إذ  03-09من القانون  93نّص الماّدة  ونشير في األخير،إلى

تنقضي بموجبه الدعوى العمومية إذا سّدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في اآلجال والشروط المحّددة 

  ،وهنا نتساءل: 92في الماّدة 

؟وٕاذا أصال دعوى العموميةإذا سّدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في آجالها القانونية،فلماذا تحّرك ال

حركت الدعوى العمومية بعد إنقضاء اآلجال المحّددة لدفع غرامة الّصلح،فكيف يمكن للمخالف 

أليس من الخطإ إجرائيا أن تحّرك الدعوى العمومية(أي يحال الملف على .تسديدها بعد فوات الميعاد؟

كذلك فمن يحّرك هذه الدعوى الجهة القضائية)قبل إنتهاء ميعاد دفع غرامة الصلح؟وٕاذا كان 

                                                           
$ّدد �62وا�د ا��ط�6( ��2 ا���
ر�
ت ا�� 
ر	( ا��9ّدل ا�� 2004	و�	و  23ا��ؤرخ &%  02-04 ر�م �ن ا�6
�ون 2ا��6رة  47$�ب ا��
ّدة 1
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ثم لماذا يتم الحديث عن انقضاء العمومية؟هل هي الجهة اإلدارية أم النيابة العاّمة أم شخص آخر؟.

  الدعوى العمومية بمجرد تسديد غرامة الصلح والمتابعة لم تتم بعد؟.

في فقرتها  92ماّدة إستثناء أورده المشّرع،مخالفا لألحكام السابقة،ال سيما ال 93وهل تعتبر الماّدة 

الثالثة،بأن تفرض غرامة الصلح على المخالف في نفس الوقت الذي تحّرك فيه الدعوى العمومية 

  ضّده؟.

جاء متناقضا من حيث صياغته عّما سبقه  03- 09من القانون رقم  93إننا نعتقد أن مضمون الماّدة 

  ات أكثر من ضرورة.من أحكام خاّصة بغرامة الصلح،لذا فإعادة النظر في مضمونها ب
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  اني:ـــــــــبحث الثـــــــالم

  يةــــــــــــجزائـــــــــــة والــــــــدنيـــــــــــــالم ــــــــــــــتدخـــــلية المـــــــــــــــــــؤولــــــــــــــــــــــرار مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــإق

فيه، أن المشرع كفل للمستهلك فضال عن تلك اإللتزامات القانونية المفروضة على مما ال شك 

لهيئات التي أناط لها المتدخل في أي مرحلة من مراحل اإلستهالك، وكذا من خالل النص على عديد ا

ة ة من خالل الدور المكفول ألعوانها و أجهزتها المختلفة ووسائلها المتعددة، كفل له حماييمهاما رئيس

اللجوء إلى القضاء ممارسة حقه في مدنية متى تم التعرض له بأي ضرر قد يصيبه من خالل 

المخالفات المرتكبة في حق تلك تجريم حظر و والمطالبة بالتعويض، كما أقر في ذات الصدد 

المستهلك من طرف المتدخل، وبالتالي فهو يوفر حماية للمستهلك من خالل تلك المسؤولية المدنية و 

  1الجزائية للمتدخل.

  لب األول:ــــــطــــــــالم

  يةـــــــــــــدنـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــيـــــــــــؤولـــــــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

هي الطريق الذي يسلكه المستهلك عند لجوئه للقضاء، من أجل إقرار من الثابت قانونا، أّن الدعوى 

  الحماية الالزمة له.

  وفيما لم يعرف المشرع الدعوى ، فإنه يمكن تعريفها بأّنها:

  2جوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقه"ل"سلطة قانونية تمكن صاحبها من ال

  كما يمكن تعريفها:

  3القضاء"."المطالبة بالحّق عن طريق 

 2008فبراير 25المؤرخ في  09- 08وبالرجوع إلى قواعد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 
،فإّنه يتّم رفع الدعوى القضائية بواسطة عريضة إفتتاحية تتضمن كاّفة الشروط الشكلية المطلوبة 1
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ة،فضال عن إحترام مواعيد قانونا،كما يتعّين على صاحب العريضة أن يتمّتع بالصفة والمصلحة واألهلي

التبليغ والطرق المحدّدة في ذلك قانونا،ألّن أي إخالل باإلجراءات الشكلية لرفع الدعوى القضائية 

سيؤدي ال محالة إلى عدم قبولها،دون الخوض أساسا في الموضوع،مّما قد يفّوت الفرصة على 

  المتقاضين.

  2متّبعة في الحاالت العادية لرفع الدعوى.فإجراءات رفع الدعوى من طرف المستهلك،هي نفسها ال

  رع األول: ــــفــــــال

  تـــــــــــــدخـــــــــــــــلمـــــــــــــة الـــــــــــــــــــــؤوليـــــــســــــــــــــم خـــــــــــــــــصـــــــــــــائــــــــــــــــص

  على: 3الجزائريمكّرر من القانون المدني  140تنّص الماّدة 

"يكون المنتج مسؤوال عن الضّرر الناتج عن عيب في منتوجه حّتى ولو لم  تربطه بالمتضّرر عالقة 

  تعاقدية".

مكّرر من القانون المدني،أّنها أجازت للمستهلك حّق المطالبة  140فالمالحظ على نّص الماّدة 

لك أّنه يجوز له طلب التعويض ولو بالتعويض دون تحميله عبء إثبات خطأ المنتج،بل األكثر من ذ

  4لم تربطه عالقة مباشرة بالمنتج،إذ يكفي أن يكون الضرر ناتجا عن عيب في منتوجه.

لهذا فطبيعة مسؤولية المنتج هي مسؤولية موضوعية،وليست مسؤولية مفترضة أو قائمة على الخطأ،إذ 

  5تتحقق بقّوة القانون بمجّرد حدوث الضّرر من منتج معيب.
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  ، فإّن طبيعة هذا الّنوع من المسؤولية تظهر من خالل خصائص ثالث:1لبعضا وحسب

  مسؤولية قانونية،مسؤولية موضوعية،مسؤولية تتعلق بالنظام العام.

  ةــــــــــــــونيــــــــــانــــــــة قـــــــــــؤوليــــــــســـــــمــــــــــــــتدخـــــــــــــل ة المــــــيـــــــــــؤولــــــــــأوال:مس

  .نتج أو المتدخل بوجه عامنشير بداية إلى أّنه يختلف المضرور من المنتجات بحسب عالقته مع الم

،وتضّرر بسبب تعّيب سلعته،يكون أقدر على اإلستفادة من تدخلفمن تربطه عالقة تعاقدية مع الم

ّنها تفترض مسؤولية المنتج المدين بضمان العيب المزايا التي تخّولها له دعوى المسؤولية الّتعاقدية،أل

  .2الخفيّ 

فمن أهم خصائص هذه المسؤولية، أّنها تطّبق على جميع المضرورين من العيب الذي لحق 

،مّما يعني أّن هذا الّنوع من المسؤولية هو مسؤولية قانونية تدخلبالمنتج،بغض النظر عن عالقاتهم بالم

  .3وال هي مسؤولية عقديةخاّصة،ال هي مسؤولية تقصيرية 

إلتزاما قانونيا عاّما،ينشأ عن اإلخالل به مسؤولية ذات طبيعة خاّصة،تختلف عن  تدخلإذ يقع على الم

التّقسيم التّقليدي الثنائي للمسؤولية المدنية،وهو من حسن السياسة الّتشريعية،حيث ال جدوى من وراء 

إختالف وضع المضرور بحسب طبيعة عالقته بالمنتج،خاّصة إذا علمنا أّن الخطر الذي ينشأ عن 

  4منتج المعيب هو خطر عام يهّدد أي شخص يستعمل هذا المنتج سواء كان متعاقدا أو من الغير.ال

  ةـــــوعيـــــــــــوضــــــــــية مــــــــــؤولــــــــســــــــــــمتـــــــدخل مـــــــــــــــة الــــــــــــــؤوليــــــــــــثانيا:مس

مكّرر من القانون  140من خالل استقراء نّص الماّدة  تدخلالموضوعية للميتضح مفهوم المسؤولية 

دونما الحاجة إلى إلزام المضرور  تدخلالمدني،حيث أّن ثبوت عيب السلعة يؤدي إلى قيام مسؤولية الم

  5.تدخلإثبات الخطأ الشخصي للم
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،رغم انتقاد 1شخصي وبالتّالي فإّن المسؤولية تتحّدد بناء على معيار موضوعي وليس على معيار

على أساس عيب المنتج،بحجة أنها ستحد من حاالت  تدخلبعض الفقهاء قيام مسؤولية الم

  2مسؤوليته،نظرا ألّن المنتج قد يكون غير معيب،ولكّنه خطر،وتكون تلك الخطورة هي سبب الضّرر.

  امــــــــــعــــــــــظام الـــــــــــالنـــــــــّلق بـــــــــــــتعـــــــت تدخـــــــــــــلمــــــــــــــــؤولية الـــــــــــثالثا:مس

التنّصل من مسؤوليته القانونية اتجاه المستهلك،حتّى ولو تّم النّص على ذلك بموجب  تدخلال يمكن للم

 عقد بينهما،ذلك أن إقرار هذه المسؤولية مرتبط بالنظام العام،وال يجوز اإلتفاق على عكس ذلك،فإذا

  أو التخفيف منها يعد اإلتفاق باطال بطالنا مطلقا. تدخلوقع اإلتفاق على إستبعاد مسؤولية الم

ويبقى رغم ذلك للمستهلك المضرور الخيار في إقامة دعواه على أساس المسؤولية التقصيرية أو 

  3العقدية طالما تحّققت شروطهما.

  اني:ـــــــــثــــــرع الــــــالف

  ــــــــــتدخــــــللالــــــمدنية لسؤولية ـــــــــمالن ـــــــبة عـــــــرتــــــــمتــــــض الــــــــــويــــــــــــعــــــــــوى التــــــــــــــدع

المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغّش،لم  2009المؤّرخ في  03- 09نشير بداية إلى أّن القانون 

للمستهلك(سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا)رفع دعوى أمام القضاء من يتضّمن نصّا صريحا يجيز 

 1989المؤّرخ في  02-89أجل ضمان الحماية المكفولة له قانونا،وهذا خالفا للقانون السابق رقم 

:".......ويكون للمتابع الحّق في إتباع الطرق القانونية 12الملغى،الذي كان ينّص على ذلك في مادته 

  متدّخلين أو بعضهم،كّل حسب مسؤوليته الخاّصة وفي حدود فعله...".ضّد كّل ال

 ضـــــــــــــــويــــــــــعـــــــــــــــتــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــهــــــفـــــــــــــــــــــــــأوال: م

  التعويض لغة هو:أخذ العوض،أعطى فالنا عوضا،أي بدال أو خلفا.
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احية القانونية فإن المشرع لم يبين مفهوم التعويض. ومع ذلك فقد عرف بأنه :"تمكين أّما من الن

المتضررين من جبر األضرار التي لحقت بهم أو بغيرهم، أثناء تحقق مسؤولية الشخص المتسبب في 

  1ذلك، وقد يكون هذا الضرر مباشرا أو غير مباشر".

  من القانون المدني على التعويض بالقول: 124 وقد نّصت الماّدة

"كّل فعل أّيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسّبب ضررا للغير،يلزم من كان سببا في حدوثه 

  بالّتعويض".

  مكّرر في فقرتها األولى التي تنّص على: 140وهو ما يستشف أيضا من الماّدة 

وجه حّتى ولو لم تربطه بالمتضّرر عالقة "يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منت

 تعاقدية ".

  2فالتعويض هو جبر ما لحق المستهلك من ضرر سواء كان ماّديا أو معنّويا.

  ضـــــــــــــويـــــــــــــــــعـــــــــتـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــا:مـــــــانيــــــــــــث

إّن الحديث عن التعويض،يثير تساؤالت عّدة عن الضرر الذي يشمله هذا التعويض، لذا فإن الّضرر 

  قد يكون ضررا ماّديا أو  ضررا أدبيا.

 اّديـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــرر الـــــــــــــــضــــــــــــــــــــــال-1

  3والضرر المالي.ونميز فيه بين الضرر الجسدي 

  ديةـــــــــــــرار الجســـــــــــــاألض-أ

  وهي تلك األضرار الماسة بالسالمة الجسدية للمستهلك كالجروح بمختلف درجاتها،والوفاة وغيرها.
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ويلتزم بتعويض الضّرر المباشر المتوّقع فقط،وقد  استنادا لقواعد المسؤولية العقديةهذا، ويسأل المنتج 

 182الضّرر غير المتوّقع في حال الغّش أو الخطأ الجسيم، وهو ما نّصت عليه الماّدة يسأل عن 

  من القانون المدني بالقول: 02الفقرة 

"غير أّنه إذا كان اإللتزام مصدره العقد،فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غّشا أو خطأ جسيما إّال 

  اقد".بتعويض الضّرر الذي كان يمكن توّقعه عادة وقت التع

فالدائن والمدين، هما من أقّرا بموجب العقد حدود التعويض عن الضرر،فتّم إستبعاد الضّرر غير 

  المتوّقع من مجال التعويض و اإلكتفاء بتعويض الضّرر المتوّقع فقط.

 يسأل المدين عن الضّرر المباشر المتوّقع وغير المتوّقع،ومبّرر أّما في حالة المسؤولية التقصيرية،فإّنه

ذلك، أّن القانون هو من أقّر هذا اإللتزام الذي يؤدي اإلخالل به إلى قيام المسؤولية التّقصيرية،وليس 

  إرادة الطرفين كما رأينا سابقا.

 ويتضّمن الضّرر المباشر عنصرين أساسيين هما:

 .الخسارة التي لحقت بالمضرور •

 والكسب الذي فاته. •

من القانون المدني الجزائري:".....ويشمل التعويض ما لحق فقرة أولى  182وهو ما يؤكده نص الماّدة 

  الّدائن من خسارة وما فاته من كسب....".

ويشمل التعويض عن األضرار الجسدية الّتعويض عن فقد الحياة،والتعويض عن أّية إصابة أو تلف أو 

روبي،كما من التوجيه األ 09عجز يصيب أّي عضو من أعضاء الجسد،وهذا ما نّصت عليه الماّدة 

  1يمتد نطاق التعويض عن الضّرر الجسدي ليشمل التعويض عن مصروفات العالج.

ويمكن في هذا الصدد،اإلشارة إلى األضرار التي تسّبب فيها منتوج الكاشير في العام الماضي،أين 

لمّدة  ألحق تناوله خسارة كبيرة بالمستهلكين وتسّبب لهم  ذلك في تعقيدات صّحية أّدت بهم إلى المكوث
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طويلة في المستشفيات،مّما عّطل الكثير عن عمله ودفع بهم إلى إنفاق مصاريف باهظة إلقتناء أدوية 

  1للعالج،بل أكثر من ذلك أّنه أّدى إلى وفاة بعض المستهلكين في واليات عّدة.

قوعه،لكن مع التنويه إلى أّن تقدير هذا التعويض قد يبدو يسيرا لقدرة القاضي على تقدير الضرر فور و 

األمر ال يكون كذلك، إذا كانت لهذه األضرار آثارا خفّية تترّتب بعد فترة زمنية ما، فالمبدأ المستقر 

  2عليه فقها وقضاء، هو جواز الّتعويض عن الّضرر المستقبل متى كان محّقق الوقوع.

النتائج  فينبغي على القاضي أن يحكم بالتعويض عن األضرار التي أصابت المستهلك بناءا على

المتوّقعة للحادث الّضار،والتي بدأت في الظهور وقت تقدير المسؤولية،األمر الذي يعني إمكانية 

الّتعويض عن مصاريف العالج التي سيدفعها المستهلك في المستقبل،طالما تثبت ضرورتها وأهّميتها 

  3لعالج المستهلك المضرور وقت إصدار الحكم.

أن المشرع قد استثنى صراحة بعض الحاالت التي ال يشترط فيها  مع التنويه في هذا اإلطار إلى

توجيه أي إعذار للمتدخل المعني بارتكاب المخالفة خالفا لما بيناه في مواضع أخرى من الدراسة عند 

من القانون المدني  181تحليلنا لمختلف النصوص القانونية ، وقد نصت على هذه الحاالت المادة 

  بالقول:

  إلعذار المدين في الحاالت اآلتية:" ال ضرورة 

 إذا تعذر تنفيذ اإللتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين. -

 إذا كان محل اإللتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر. -

إذا كان محل اإللتزام رد شيئ يعلم المدين أنه مسروق، أو شيئ تسلمه دون حق وهو عالم  -

 بذلك،

  إلتزامه". إذا صرح المدين كتابة أنه ال ينوي تنفيذ  -
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من القانون المدني تضمن حماية إضافية للمستهلك  1مكّرر  140وتجدر اإلشارة ،إلى أّن نص الماّدة 

  في حال إنعدام المسؤول عن الضرر وتحققت شروطها،حيث تنّص:

"إذا انعدم المسؤول عن الّضرر الجسماني ولم تكن للمتضّرر يد فيه،تتكّفل الّدولة بالتعويض عن هذا 

  ".الّضرر

من القانون المدني الجزائري، هو اشتراطها توافر  1مكرر  140فالمالحظ على مضمون نص المادة 

  مجموعة من العناصر من أجل إلتزام الدولة بتعويض المستهلك المضرور وهي:

 أن ينعدم المسؤول عن الضرر. •

المستهلك أن يكون الضرر جسمانيا، أي بمفهوم المخالفة أن الدولة ال تقوم بتعويض  •

المضرور إذا ما كان الضرر معنويا أو مرتدا ألي شخص ممن تربطهم صلة قرابة بهذا 

 الشخص المضرور.

أن ال يتسبب المتضرر بأي حال في وقوع الضرر، بمعنى أن ثبوت ارتكاب المضرور ألي  •

خطأ أو تقصير ونجم عنه وقوع هذا الضرر يؤدي بالنتيجة إلى عدم تحقق شروط هذه 

  وبالتالي إخالء مسؤولية الدولة عن التعويض.المادة، 

فاألصل إذن هو قيام مسؤولية من تسبب في الّضرر الجسماني للمستهلك بتعويضه،لكن واستثناءا 

  تتكّفل الّدولة بتعويض هذا الضرر إذا انعدم المسؤول عنه.

  يةـــــــــــالــــــــــــــرار المـــــــــــــــاألض-ب

تصيب الشخص في أمواله فتنقص من ذّمته المالية،فيشملها التعويض بأحكامه  وهي األضرار التي

  أيضا.

  وي(األدبي)ـــــــــــــــــنـــــــعــــــــــمــــــــــــــرر الــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــال- 2

كتف في ذلك بالنص أدرج القانون الضرر المعنوي ضمن أنواع األضرار الواجب التعويض عليها،ولم ي

  على الضّرر الماّدي فقط.

  ويعّرف الضّرر األدبي بأّنه:
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الضّرر الذي يصيب اإلنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول يعّد مهانة له كما في القذف 

والسّب،وفيما يصيبه من ألم في جسمه،أو في عاطفته من ضرب ال يحدث فيه أثرا،أو من تحقير في 

كما يعرف بأنه األذى الذي يصيب الشخص في مصلحة له غير  1معاملته.مخاطبته،أو امتهان في 

 2مالية.

وهناك من يضيف إلى ذلك ما يعرف باألضرار الجمالية التي تكون نتيجة التشويه في الوجه أو في 

  3أحد األعضاء بالصورة التي تجعل صاحبها يجنح إلى العزلة ،  وعدم الرغبة في الظهور إلى الناس.

  لمشّرع الجزائري على ضرورة تعويض الضّرر المعنوي(األدبي)في قوانين مختلفة نذكر منها:وقد نّص ا

مكّرر من القانون المدني:"يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كّل مساس بالحّرية أو  182الماّدة 

  الّشرف أو الّسمعة".

لية المدنية عن كافة أوجه من قانون اإلجراءات الجزائية:".....تقبل دعوى المسؤو  03وكذا الماّدة 

  ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية".أو أدبية الضّرر سواء كانت مادية أو جثمانية 

 - إلى جانب الضرر المادي والمعنوي-  هذا، ونشير في هذا الصدد، إلى أن التعويض قد يشمل أيضا

  الضرر المرتد.

له شخص دون أن تربطه بالواقعة التي ساهم العمل غير  ويقصد بالضّرر المرّتد:الضرر الذي يتعّرض

  4المشروع في تحققها عالقة تكشف عن اإلرتباط الماّدي المباشر بينهما.

فالضّرر المرتّد، هو ضرر تبعي ينتج عن الضرر األصلي ويمتد إلى أشخاص آخرين غير ذلك 

،وقد كان هذا المستهلك المتوفى هو المستهلك األصلي،ومثال ذلك وفاة المستهلك الذي اقتنى منتوجا ما

المعيل الوحيد للعائلة،فما لحق المستهلك هو ضرر أصلي،وأّما العائلة فيلحقها ضرر مرتّد يتمثل في 

  فقدان معيلهم.

  :ولذلك يشترط في الضّرر المرتد توافر عوامل ثالثة
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 أّولها أن يكون الفعل قد أوقع في المستهلك الضحية المباشرة ضررا، -

  ا أن يكون لهذا الّضرر رّدة على شخص آخر تتمّثل في ضرر يلحق بهذا الشخص،وثانيه -

وثالثها أن يكون قد جمع بين الشخص وبين المستهلك الضّحية المباشرة رابطة تجعله يتأّثر في  -

  1ماله أو في كيانه المعنوي،بما حدث للمضرور األصلي من نتائج ضاّرة.

التعويض عن الّضرر المرتد الّناشئ عن وفاة المستهلك المضرور، هذا،ورغم تمييز بعض الفقهاء بين 

،إّال أن القضاء الجزائري قد استقّر على  2والتعويض عن الضرر المرتد في حال بقاء المستهلك حياّ 

الحكم بالتعويض عن الضّرر الماّدي واألدبي في حالة هالك المستهلك،إذ نجد مثال حكم محكمة 

،والتي قضت بتعويض والدّي الضحية عن الضررين،الماّدي 04/10/1984وهران الصادر بتاريخ 

الذي أقّر الّتعويض عن نوعي  13/01/1987واألدبي،وكذا حكم محكمة تلمسان الصادر بتاريخ 

  .3الّضررين المختلفين الماّدي واألدبي.

يتناسب  فالمعمول به قانونا وكقاعدة عاّمة أّن كّل شخص مضرور يجوز له الحصول على تعويض 

وهذا الضرر الحاصل،ويبقى إقرار هذا التعويض من الجهة القضائية يخضع لألدلة المقّدمة من جهة، 

  4وللسلطة التقديرية  للقاضي من جهة ثانية.

  ضــــــــــويـــــــــــعــــــــــــــتّ ــــــــــواع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثا: أنـــالــــــث

  قد يكون التعويض الذي يحصل عليه المضرور عينيا أو بمقابل.

  من القانون المدني على: 132وفي هذا الّصدد تنّص الماّدة 

"يعّين القاضي طريقة الّتعويض تبعا للظروف،ويصّح أن يكون الّتعويض مقّسطا،كما يصح أن يكون 

  ّدم تأمينا.إيرادا مرتّبا،ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يق
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ويقّدر التعويض بالنقد،على أّنه يجوز للقاضي،تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور،أن يأمر 

بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه،أو أن يحكم وذلك على سبيل الّتعويض،بأداء بعض اإلعانات تتصل 

  بالفعل غير المشروع".

  

  يـــــــينـــــــــــــــعــــــض الـــــــويـــــــــــــــعــــــــــتــــــــال -1

وهو ما يسمى أيضا  1يقصد بالتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الّضار.

  بالتنفيذ العيني.

من القانون المدني:"يجبر المدين بعد  164وقد نّص المشّرع الجزائري على هذا التعويض في الماّدة 

  متى كان ذلك ممكنا". على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا، 181و  180للماّدتين إعذاره طبقا 

أّن التعويض العيني يعتبر أولى اإلجراءات الواجبة التطبيق  قانون مدني، 164يفهم من نّص الماّدة 

أّما إذا استحال توفيرها فللقاضي اللجوء إلى خيار التعويض  ، 2إذا توّفرت الشروط الالزمة قانونا

  بمقابل.

هذا، ونجد أن بعض األحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية قضت بإمكان تعويض المستهلك 

 وهناك أحكام وبالتّالي حّملت المنتج المسؤولية بحسب رغبة المستهلك، المضرور بناء على طلبه،
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الّضرر  أخرى قضت فيها المحاكم بإلزام المنتج بتقديم بدل المنتج الذي تضّرر،ألّن تكلفة إصالح

  1عالية.

  لــابـــــــقـــــــــــــمـــــــض بــــــــــــــويـــــــعـــــــــــــتّ ــــــــال -2

إذا استحال إعمال التعويض العيني،فإّنه يطّبق التعويض بمقابل، وقد يكون الّتعويض بمقابل تعويضا 

  .نقديا، أو تعويضا غير نقدي

  ديـــــــــــــــــقــــــــــنــــــــــــــــض الـــــــــــــــــويــــــــعـــتــــال-أ

  2ويعّرفه الدكتور البسطويسي بأّنه:المقابل المالي للّضرر الناتج عن العمل غير المشروع.

أن  من القانون المدني".......،ويصحّ  132فيكون التعويض في هذه الحالة نقدا،وهو ما تؤكّده الماّدة 

يكون التعويض مقّسطا،كما يصّح أن يكون إيرادا مرتّبا،ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقّدم 

.هذا ويبقى للقاضي بما يحوزه من خبرة مهنية وقدرة علمية  تأمينا،ويقّدر التعويض بالنقد........."

من القانون  132ون  المادة مضمالسلطة التقديرية في إختيار الطريق األنسب للتعويض حسب كامل 

  المدني.

  ديــــــــــقـــنــــــــر الــــيــــــض غــــــــويــــــــــعـــــــتــــال-ب

يعتبر التعويض غير النقدي صورة من صور التعويض بمقابل،فإن لم يكن نقديا،جاز أن يكون 

تصحيح أو إعتذار أو مضمون تعويضا غير نقدي،ومن أمثلة ذلك أن يحكم القاضي بضرورة نشر 

الحكم المنطوق به في جريدة ما، وعلى نفقة المسؤول عن إلحاق الّضرر بالمستهلك،كتعويض غير 

  نقدي لهذا المستهلك بغية جبر ضرره والتخفيف من آالمه.
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فالتعويض العيني هو األصل في المسؤولية العقدية، حيث يلزم المنتج بتقديم الّسلعة المتفق عليها 

بقة للمواصفات القانونية للسالمة،بينما يعتبر التعويض بمقابل سواء كان نقديا أو غير نقدي هو مطا

  1األصل في المسؤولية التقصيرية.

ومهما يكن،فإّن التعويض بوجه عام يبقى األداة الفاعلة ضمن أدوات المنظومة الحمائية 

هو المعمول به  -عمليا –النقدي  للمستهلك،سواء كان تعويضا عينيا أو بمقابل،رغم أّن التعويض

  من مزايا عديدة و مطالبة المضرور به. به أكثر، لما يتمّيز

  ضــــــــويـــــــعـــــتــــــــــر الـــــــديـــــــــقـــــــــــــــــية تــــــــفــــــــيـــــرابعا:ك

التعويض عن هذا الّضرر،ومدى خضوعه ال شك مع وقوع الّضرر،أن يثار الّتساؤل حول كيفية تقدير 

لألحكام القانونية المعمول بها،حيث يشترط في قيمة التعويض أن ال تقل عن حجم الضرر وال تزيد 

  فنضمن بذلك حماية المستهلك وعدم التعسف اتجاه المسؤول عن الّضرر. 2عنه،

  ضـــــــــويـــــــعـــتـــلـي لـــونـــــــــــــــانـــقـــــر الـــديـــــــــقــــتـــال-1

يعّرف التقدير القانوني للتعويض، على أّنه التعويض الذي يتولى القانون تحديده عند التأّخر في تنفيذ 

  3إلتزام،ومحّله دفع مبلغ من النقود.

هذا، وتعتمد معظم التشريعات على تضمين أحكامها مواد خاّصة، تقضي بتحديد قيمة التعويض على 

  معّينة، وهذا ما يسّمى بالفوائد التّأخيرية.أساس نسب 

في المجال  % 4من القانون المدني على نسبة تقّدر بـ  226فالمشّرع المصري مثال ينص في الماّدة 

  4في المجال الّتجاري. % 5المدني،وأخرى 
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ض رغم النص صراحة على التعوي 1أّما بالنسبة للمشّرع الجزائري،فإّنه لم ينص على نسب محّددة،

أو في فقرة أولى من القانون المدني:"إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد  182القانوني في الماّدة 

  ........".القانون

لم يحّدد  –من القانون المدني تعويضا قانونيا  186وفي هذا اإلطار، فقد فرض المشّرع بموجب الماّدة 

مبلغا من النقود عينا مقداره وقت رفع الدعوى وتأّخر بالنّص:"إذا كان محّل اإللتزام بين أفراد  ،- قيمته 

  المدين في الوفاء به،فيجب عليه أن يعّوض للّدائن الّضرر الالحق من هذا التأخير".

  ضــــويـــــعـــــــــــتـــــــــــاقي للــــــــــــــــفــــــــــــر اإلتـــــــــديــــــقـــتـــال-2

من القانون المدني على:"يجوز للمتعاقدين أن يحّددا مقّدما قيمة التعويض بالنّص  183الماّدة  تنص

  عليها في العقد أو في اتفاق الحق.......".

،شريطة النص عليها  183فقد منح المشّرع للمتعاقدين حّرية تحديد قيمة التعويض، حسب نص الماّدة 

  بالشرط الجزائي. في عقد أو في اتفاق الحق،وهذا ما يعرف

  من القانون المدني: 184مقّيد باألحكام الواردة في الماّدة  183إّن تطبيق نّص الماّدة 

  "ال يكون التعويض المحّدد في اإلتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.

أّن اإللتزام  ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو

  األصلي قد نفذ في جزء منه.

  ويكون باطال كّل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعاله."

، أّن القيود الواردة بها متعّلقة بالنظام العام ال يجوز مخالفتها، وللقاضي 184فالمالحظ على الماّدة 

  إثارتها من تلقاء نفسه، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ن(المستهلك)استثناء،إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه أن يطلب أكثر من هذا،ويجوز للّدائ

 186هذه القيمة،إذا أثبت أّن المدين(المسؤول عن الضرر) قد إرتكب غّشا أو خطأ جسيما،طبقا للماّدة 

  من القانون المدني.
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، هو في المسؤولية ونشير في األخير إلى أّن المكان الطبيعي إلعمال الشرط الجزائي واألخذ به

العقدية،مع التنويه أّن هذا الشرط الجزائي يسّمى كذلك إذا وقع اإلتفاق على تقدير التعويض قبل إخالل 

أحد الطرفين بالتزاماته،أما إذا تّم اإلتفاق عليه بعد وقوع اإلخالل،فإّن هذا اإلتّفاق ال يسّمى شرطا 

  1جزائيا بل هو عقد صلح.

  ضـــــويــــــــعـــــتـــــــــــلـي لـــائــــــــــــــــضــــــــقـــــــــر الــــــديــــــــــــقـــــتــــال-3

خّول المشّرع السلطة التقديرية للقاضي في تحديد قيمة التعويض المحكوم به،حيث نّص على ذلك 

را في العقد أو في القانون من القانون المدني:"إذا لم يكن التعويض مقدّ  182صراحة بموجب الماّدة 

  ......".فالقاضي هو الذي يقدره

حّدد من نفس القانون:"إذا تّم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ  175كما تنص الماّدة 

  الذي يلزم به المدين،.....". القاضي مقدار التعويض

من  القانون  131نّص الماّدة  ويراعى في تقدير التعويض القضائي عادة الظروف المالبسة، حسب

 175المدني،كما يراعى الّضرر الذي أصاب الّدائن والعنت الذي بدأ من المدين، حسب الماّدة 

المذكورة آنفا. لكّن اإلشكال يطرح في حالة عدم مقدرة القاضي على تحديد قيمة التعويض فله أن 

من جديد في التقدير،وهو ما تؤكّده  يحتفظ للمضرور بالحّق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر

  من القانون المدني بقولها: 131الماّدة 

 182و  182"يقّدر القاضي مدى التعويض عن الّضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين 

مكّرر مع مراعاة الظروف المالبسة،فإن لم يتيّسر له وقت الحكم أن يقّدر مدى التعويض بصفة 

  تفظ للمضرور بالحّق في أن يطالب خالل مّدة معّينة بالنظر من جديد في التّقدير".نهائية،فله أن يح

فإذا كان الضرر متغّيرا فإّن على القاضي أن ينظر فيه ال كما كان عندما وقع،بل كما صدر إليه عند 

ب الحكم،مراعيا التغيير الذي حدث في الضرر ذاته من زيادة، بسبب خطأ المنتج المسؤول أو ألي سب

  2آخر.
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كما يمكنه مراعاة الّتغيير في قيمة العملة،والزيادة في أسعار المواد الالزمة إلصالح الّضرر،فيقّرر له 

فعلى القاضي أن يبذل كل مافي وسعه لكي يجعل  1التعويض الذي يستحّقه بحيث يكون منصفا له.

  2مقدار التعويض الذي يقضي به مساويا للضرر ال يزيد عنه وال ينقص منه.

،فالمسؤولية تكون تضامنية في مواجهة 3األشخاص المسؤولون عن الضررهذا،وقد يحدث أن يتعّدد 

غير أنه يمكن للقاضي أن يتدخل في تحديد قيمة التعويض المفروضة  ،من حيث األصل المضرور

اّدة وهو ما يؤكده المشّرع الجزائري في نّص المعلى كل واحد منهم، وذلك في إطار ما خوله القانون، 

  من القانون المدني الجزائري: 126

"إذا تعّدد المسؤولون عن فعل ضار،كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضّرر،وتكون المسؤولية 

  ".اإللتزام بالتعويضكّل منهم في  إّال إذا عّين القاضي نصيبفيما بينهم بالّتساوي 

ا كان ناتجا عن خطأ مشترك وهو ما يؤكده أيضا بعض الفقهاء من أن الضرر الواقع إذ

ففي هذه الحالة تعتبر المسؤولية مشتركة،ويكون الّتعويض موّزعا عليهما للمتدخلين(منتج، موزع..) 
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إّال إذا أمكن تحديد جسامة الخطأ أو العيب،حينها يوّزع 1بقدر نسبة إشتراكهما في اإلضرار بالمستهلك،

  2الّتعويض تبعا لمعيار الجسامة.

  ضـــــويـــــعـــــــر التّ ــــديـــــــــقـــــي تــــــة فــلـــــّداخــــــر الــــــــاصــــــنــــــــعــــــال-4

مجموعة من العناصر، والتي سوف نبينها فيما المقرر للطرف المضرور يدخل في تقدير التعويض 

  يلي تباعا.

  ةــــــســالبــــــــــــــــــــــمـــــــــروف الـــــــــظــــــــــــال-أ

يقصد بالظروف المالبسة تلك الظروف التي تالبس وضع المضرور،كوضعه الثقافي أو مركزه 

  3اإلجتماعي،أو حالته الصحية أو جنسه،سّنه،مهنته،أو ظروفه العائلية.

 10فإذا أصيب المضرور بعجز عن العمل،وكان هذا المضرور هو المعيل لعائلة مكّونة من 

أشخاص، فانقطع بذلك عن العمل واستلزم وضعه إجراء عملية جراحية،فالقاضي ملزم بمراعاة كّل هذه 

الظرروف المالبسة عند تقديره للتعويض،واألمر يختلف إذا كان المضرور مثال يعيل نفسه فقط،فقيمة 

  التعويض تختلف ال محالة عن قيمة التعويض في الحالة األولى.

  تشمل الظروف الشخصية التي تتصل بحالة المضرور الصّحية والمالية والعائلية.فالظروف المالبسة 

ولتأكيد ضرورة األخذ بالظروف المالبسة، نشير في هذا الصّدد إلى قرار الغرفة المدنية بالمحكمة 

حيث 4،في قضّيته بين(م،ب)و(ب،م)،1985- 05-08بتاريخ  39694العلياالصادر في الملف رقم 

  ما يلي:جاء في القرار 

من القانون المدني أّن التّعويض يخضع في تقديره  182- 131- 130"إذا كان مؤّدى نّص المواد 

لسلطة القاضي،فإّن عدم اإلشارة من طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم الظروف المالبسة للضحّية 

  وقيامهم بتحديد الخسارة،يجعل قرارهم غير سليم ويعّرض للنقض".
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  اـــــــوءهــــــــــــــــــــــة وســــــــيـــــنـــــــــــــــن الـــــــــــــــــســـــــــــــــح-ب

يقصد بحسن النية اإلستقامة والنزاهة،وٕانتفاء الغّش،كما يقصد بها ما يجب أن يكون من إخالص 

  1المتعاقد في تنفيذ ما التزم به.

التعويض، من خالل مفهوم المخالفة لنّص الماّدة يستنبط إعمال عنصر حسن النية وسوءها عند تقدير 

:"غير أّنه إذا كان اإللتزام مصدره العقد،فال يلتزم  المدين الذي لم يرتكب غّشا أو خطأ  02فقرة  182

  جسيما إّال بتعويض الّضرر الذي كان يمكن توّقعه عادة وقت التعاقد".

غير ذلك،فيلتزم بالتعويض المتوّقع وغير  أي أّن المدين الذي لم يكن حسن النية وارتكب غّشا أو

  المتوّقع،خالفا لمن كان حسن النية، فيلتزم بتعويض الضّرر المتوقع فقط.

  ّيرـــــــــــــغـــــــتـــــــــمـــــــــــــرر الـــــــــــضّ ــــــــــــــــــال-ج

استقرار في اّتجاه بذاته،وقد يحدث تبعا يقصد بالضرر المتغّير، ما يترّدد بين التفاقم والنقصان بغير 

  2لظرف طارئ بين فترة ارتكاب الخطأ وحصول الضرر.

فالعبرة عن تقدير القاضي للتعويض بالضرر يوم إصدار الحكم وليس يوم وقوعه،سواء اشتد الّضرر 

  أو خّف.

  ةــــــــتـــــــــــؤقـــــــــــــمـــــــــــــة الـــــــــــقـــــــــفـــــنــــــــــــال-د

يجوز للقاضي الحكم بنفقة مؤّقتة للمضرور طالما ثبت له أنها ضرورية،وأن وقت إصدار الحكم ال 

يزال بعد،شريطة أن تكون هذه النفقة أقل من مبلغ التعويض المتوّقع النطق به ،ويتولى المسؤول عن 

  به.الضرر دفع هذه النفقة وتحسب له في المبلغ النهائي المحكوم 

ومهما يكن من أمر،فإّن القاضي ملزم ببيان العناصر التي استند إليها في تقدير التعويض وهو ما 

  ،إذ جاء فيه:24/05/1994بتاريخ  109568ؤكّده قرار المحكمة العليا الصادر في الملف رقم ي

                                                           
  .326زاھ	( $ور	( �% 	و�ف.ا���ؤو�	( ا��د�	( ���2�Y. �ر ? �
�ق.ص1
  .326زاھ	( $ور	( �% 	و�ف.ا���ؤو�	( ا��د�	( ���2�Y.�ر ? �
�ق.ص2



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 306 

وعلى الحاصل،"من المبادئ العاّمة في القانون أن التعويضات المدنية يجب أن تكون مناسبة للّضرر 

،ومن ثّم فإّن القضاء بخالف القضاة أن يّبينوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة لتقرير تلك التعويضات

  ذلك يعّد خرقا للقانون.

أن قضاة الموضوع منحوا تعويضات هاّمة دون تحديد العناصر التي  - في قضّية الحال -ولّما ثبت

  1".لك قد خرقوا القواعد المقّررة قانونايكونوا بذللتعويض  في تقديرهماعتمدوا عليها 

  فإن لم يبين القاضي في حكمه العناصر الّداخلة في التعويض،تعّرض للطعن،وكان خرقا منه للقانون.

،وحّتى القواعد  187إلى  176هذا، ويتضح من خالل إستقراء مواد القانون المدني سيما المواد من 

الغّش، أّن المشّرع لم يحصر قيمة التعويض في مبلغ معّين، الخاّصة بقانون حماية المستهلك وقمع 

  ولم يضع سقفا له.

فللقاضي تقدير التعويض بما يتناسب وحجم الّضرر في الحاالت التي يجيز القانون ذلك (أي عدا 

)،وهذا من شأنه ضمان حماية أكبر للمستهلك،وجعل التعويض أداة فّعالة ضافيالضمان القانوني واإل

  اية المستهلك قادرة على جبر الّضرر مهما كان شكله أو حجمه.كآلية لحم

  2فالمشّرع الجزائري أخذ بمبدأ التعويض الكامل ولم يأخذ بمبدأ تسقيف التعويض.

من  133ونشير في األخير إلى أنه وفي إطار تقادم المسؤولية، ينّص المشّرع الجزائري في الماّدة 

  القانون المدني المعدل والمتّمم على:

  .)سنة من يوم وقوع الفعل الضار"15"تسقط دعوى الّتعويض بانقضاء خمس عشرة(

ويتبين من هذه المادة،أن المشرع لم يمّيز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية عند تحديد مّدة تقادم 

  دعوى التعويض.

دم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم من القانون المدني:"تسقط بالتقا 383كما تنص الماّدة 

تسليم المبيع،حّتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إّال بعد انقضاء هذا األجل،ما لم يلتزم البائع 
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بالضمان لمّدة أطول.غير أّنه ال يجوز للبائع أن يتمّسك بسنة التقادم،متى تبّين أّنه أخفى العيب غّشا 

وتلك التي تمنح حماية إضافية  1اصة الواردة في هذا الشأن.منه". مع ضرورة مراعاة النصوص الخ

  2.صراحة للمستهلك، كمدد الضمان المحددة في بعض المنتوجات

  

  اني:ــــــــــــلب الثـــــــطــــمـــــال

  ةــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــة الــــــــــيـــــــــؤولــــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــــال 

لم يمّيز المشّرع بين إجراءات المتابعة والتقاضي في الجرائم الخاّصة بالمستهلك،وتلك اإلجراءات 

  العادية المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية.

م ردع جميع األفعال غير المشروعة،التي تؤدي فالحماية الجنائية في إطار حماية المستهلك،هو أن يت

  إلى اإلضرار بالمستهلك في سالمته الجسدية والمعنوية والمالية.

إذ تتحقق المسؤولية الجزائية للمتدّخل،بمجرد إخالله باإللتزامات المحّددة في قانون حماية المستهلك 

لة به.كإخالل المتدخل بواجب إعالم وقمع الغّش أو باقي القوانين الصادرة تطبيقا لقواعده أو المتص

  المستهلك،أو إخالله باإللتزام بالضمان...إلخ.

فيتم بذلك تحريك الدعوى العمومية من أجل التصدي لهذه الجرائم، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها 

  في األحكام القانونية.

قواعد القانون المدني، بل وحتى فالحماية الجزائية تدعم تلك الحماية المدنية المكفولة للمستهلك بموجب 

ذلك أنها تعتبر سندا للحماية المقررة في تلك القوانين بردع كل مخالف وٕاعطاءه  ،باقي القوانين األخرى

  الجزاء المناسب.

  وهو ما سنفصله فيما يلي من هذه الدراسة.
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  رع األول:ـــــفــــــــــال

  و اللجــــــــــــــوء إلى الـــــخــبـــــــرة القضــــــــــائـــــية وميةـــــــعمــــــــوى الــــــــــــك الدعـــــــــــــريــــــــــتح

من قانون  10إلى  01نص المشرع على الدعوى العمومية وكذا المدنية أساسا في المواد من 

اإلجراءات الجزائية تحت عنوان أحكام مشتركة، غير أنه فصل في مباشرتها وكيفيات  إجراء التحقيق 

وى إلى تعريف الدع من الدراسة نتطرق في هذا الفرعسو من نفس القانون.  11فيها بدءا من المادة 

 العمومية أوال، ثم نبين األطراف المخولة بتحريكها ثانيا.

 يةــــــــــــومـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــوى العـــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــال ــــــــــــــــحـــــــريــــــــــــــــــكأوال:ت

الدعوى العمومية إلى المقصود بهذه الدعوى حيث  نشير بداية قبل الخوض في الحديث عن تحريك

  .1تعرف الدعوى العمومية بأنها دعوى ذات مصلحة عامة وهي من النظام العام

فالدعوى العمومية تنشأ عن كل جريمة سواء كانت جنائية أو جنحية أو مخالفة، إذ أن غاية الدعوى 

 العمومية هو توقيع العقاب على المجرم.

العمومية يعني أول إجراءات استعمالها أمام جهات التحقيق أو الحكم من قبل النيابة فتحريك الدعوى 

من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  01العامة أو الطرف المتضرر وهو مانصت عليه المادة 

والمتمم" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء والموظفون المعهود إليهم 

ها بمقتضى القانون، كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ب

  هذا القانون".

والتي تسمح لوكيل الجمهورية اإلتصال بها فيمكن  األطراف المخولة بتحريك الدعوى العموميةأما عن 

  إجمالهم في:
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  ةــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــال ةــــابــــــــــيــــــــــــنـــــــــــــــــال-1

من قانون  29تحرك الدعوى العمومية كأصل عام من طرف النيابة العامة، حيث تنص المادة 

اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم على:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب 

  1نون وهي تمثله أمام كل جهة قضائية.....".بتطبيق القا

  مستهلكـــــة الـعيات حمايــــــتهلك وجمـــــوى المســــــشك-2

ال يقتصر تحريك الدعوى العمومية على النيابة العامة فقط، وٕانما يجوز للطرف المتضرر من الجريمة 

ي التحقيق وهو ما أشارت أن يقوم بتحريكها أيضا عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاض

من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم:" يجوز لكل شخص متضرر من جناية  72إليه المادة 

  أو جنحة أن يدعي مدنيا بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص."

جمعيات حماية المستهلك تحريك  ، بما في ذلك2فيحق للمضرور سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

، وسواء هي من قامت برفع الدعوى أو أنها تتأسس كطرف الدعوى العمومية كما فصلنا في ذلك سابقا

وعة أمام القضاء والمتعلقة أساسا بالمستهلك كما فمدني والمطالبة بالتعويض في مختلف القضايا المر 

، 03-09ن حماية المستهلك وقمع الغش رقم من قانو  23يجيزه لها ذلك المشرع بموجب نص المادة 

مهما كان طابعها الذي تأسست عليه (وطني ،جهوي، والئي، مع العلم أن لجمعيات حماية المستهلك 

  التي يقرها القانون. حق اإلستفادة من المساعدة القضائيةو حتى محلي) 

 1971غشت  05المؤرخ في  57- 71حيث تنص في هذا اإلطار المادة األولى من األمر رقم 

المؤرخ في  02-09من القانون رقم  02والمتعلق بالمساعدة القضائية المعدلة والمتممة بنص المادة 

  على: 2009فبراير  25

" يمكن األشخاص الطبيعية و األشخاص المعنوية التي ال تستهدف الربح وال تسمح لهم مواردهم 

 3تفادة من المساعدة القضائية".بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها االس
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  لكـــــــــهــستـــمـــــة الـــــمايــــــــــحـــــة بـــــفــــلــمكــــــاإلدارة ال -3

يمكن لإلدارة المكلفة بحماية المستهلك أيضا إحالة المحاضر المحررة من طرف أعوانها إلى القضاء، 

المخالف ألحكام ذلك المتدخل  بين اإلدارة و فإذا لم يتم الفصل في هذه المحاضر بطريقة ودية

والمرجوة القانون، فإن الطريق القضائي هو المنفذ والسبيل بغية ردعه، وبالتالي توفير الحماية الالزمة 

  للمستهلك.

 03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  02الفقرة  86وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة 

  على: 2009المؤرخ في 

أدناه، يرسل المحضر إلى الجهة  92" وٕاذا لم تسدد غرامة الصلح في األجل المحدد في المادة 

  القضائية المختصة".

  ــيــــةــــــضــــــــــــائــــــثانيا: الـــــــــــلـــــــجــــــــــــــــــــــــــوء إلــــــى الـــــــــخــــــــــــــبــــــرة الـــــــقـــــــــــ

قد ال يكتف القاضي بإجراءات المعاينة من طرف األعوان المؤهلين المشار إليهم سابقا أو أن المتدخل 

المخالف يشكك في نتائج الخبرة المجراة على المنتوج، فيتم بذلك اللجوء إلى الخبرة القضائية من أجل 

 إثبات مسؤولية المتدخل.  

تعريف الخبرة القضائية بأنها إعطاء رأي شخص مختص في قضية ما حول إشكال فني أو  ويمكن

  علمي، بعد طلبه من القاضي.

  من قانون اإلجراءات الجزائية. 156إلى  143وقد تضمن النص على إجراءات الخبرة في المواد من 

ن تأمر بندب خبير إما حيث يجوز لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أ

  بناء على طلب النيابة العامة وٕاما من تلقاء نفسها أو من الخصوم.

ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي 

  .143أمرت بإجراء الخبرة، حسب الفقرة األخيرة من المادة 
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فإنه في  2009المؤرخ في  03-09ماية المستهلك وقمع الغش رقم من قانون ح 45وعمال بالمادة 

حال احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلة يشعر 

القاضي المختص المخالف المفترض أنه يمكنه اإلطالع على كشف أو تقرير المخبر وتمنح له مهلة 

مالحظاته وعند اإلقتضاء يطلب إجراء الخبرة وال يمكن المخالف  ) أيام عمل لتقديم08ثمانية (

  المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.

وعندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية المختصة ، 

  ذلك المخالف المفترض.يختار خبيران أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة واآلخر من طرف 

وبذلك يتم تعيين الخبيرين من طرف الجهة القضائية المختصة ،طبقا لألحكام المنصوص عليها في 

  قانون اإلجراءات الجزائية.

غير أنه بصفة استثنائية وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة يمكن المخالف المفترض أن يختار 

  1من قانون اإلجراءات الجزائية. 144بقا ألحكام المادة خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة ط

مع العلم أن للخبيرين المعينين نفس اإللتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس 

  2األتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تصة أن تمنح المخالف المفترض مهلة قصد وفي هذا الصدد فإنه يتعين على الجهة القضائية المخ

اختيار الخبير وله الحق في التنازل صراحة عن هذا اإلختيار واالعتماد على استنتاجات الخبير الذي 

  عينته الجهة القضائية.

وٕاذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا في األجل الممنوح له، تعين الجهة القضائية 

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 47خبيرا، استنادا للمادة  المختصة تلقائيا

كما يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل األول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط 

في فقرتها الثانية بأنه  03- 09من القانون  50وهو ماتؤكده المادة  3المحددة بموجب هذا القانون.
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يرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا لألحكام يختار أحد الخب

المنصوص عليها في هذا القانون، ويختار اآلخر من طرف المخالف المفترض في اإلختصاص 

  من هذا القانون. 46المعني ، ويعين الخبيران طبقا لألحكام المنصوص عليها في المادة 

حزيط بأنه كل شخص ذي كفاءة عالية في اختصاص معين  ويعرف الخبير حسب األستاذ محمد

كالكيميائي المختص في التحليالت المطلوبة للبحث عن السموم في جرائم التسمم واألخصائي في علم 

البيولوجيا المختص بتحليالت بقع الدم والمتخصص في المخطوطات ومضاهاة الخطوط للكشف عن 

عن الجروح واإلصابات لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية،  جرائم التزوير والطبيب الشرعي في البحث

  1والطبيب النفساني أو العقلي لتحديد مدى مسؤولية األشخاص.

وما بعدها من قانون حماية المستهلك  48أما عن إجراءات سير الخبرة القضائية فاستنادا لنص المادة 

ترض مسبقا من طرف الجهة فإنه يعذر المخالف المف 2009المؤرخ في  03- 09وقمع الغش رقم 

) أيام العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه 08القضائية المختصة ليقدم في أجل ثمانية (

  من هذا القانون. 40في المادة 

على أن تسلم الجهة القضائية المختصة الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا ألحكام المادة 

  انون.من هذا الق 40

وٕاذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خالل هذا األجل ، التؤخذ هذه العينة بعين 

  اإلعتبار، ويقوم الخبراء باالستنتاج على أساس فحص العينة الثانية.

أنه في حالة ماإذا اقتطعت عينة واحدة طبقا ألحكام  03- 09من القانون رقم  49وتضيف المادة 

ن هذا القانون تقوم الجهة القضائية المختصة فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام م 41المادة 

  من هذا القانون. 39باقتطاع جديد حسب األشكال المنصوص عليها في المادة 

هذا، وتقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين في مجال الرقابة البكتريولوجية  أو 

  2أعاله. 49قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة  البيولوجية المحضة،
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وتأخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات وٕاجراء الخبرة فورا من طرف 

الخبراء في التاريخ الذي حددته، ويقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة وال يمنع غياب أحدهما 

  1مام الفحص واكتسابه الصبغة الحضورية.من إت

ونشير في األخير إلى أنه تجرى التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب في إطار اإلجراء الحضوري في 

المخابر المؤهلة طبقا لألحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون، ويجب على الخبراء استخدام 

مخابر المؤهلة والقيام بنفس التحاليل أو االختبارات أو منهج أو مناهج التحاليل المستعملة من طرف ال

من  52التجارب، كما يمكنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل اإلضافة، طبقا لما تنص عليه المادة 

  .03- 09قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

ق أو القاضي كما يلزم الخبراء بإيداع تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم من طرف قاضي التحقي

المختص، وٕاال يتم استبدالهم بخبراء آخرين و إذ ذاك عليهم أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث، 

كما عليهم أن يردوا في ظرف ثمان وأربعين ساعة جميع األشياء واألوراق والوثائق التي تكون قد عهد 

ذ تدابير إدارية في حق هؤالء الخبراء بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم، وعالوة على ذلك فقد يتم اتخا

من قانون  148والتي قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء، وذلك طبقا لنص المادة 

  اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 

وفي هذا اإلطار يتعين على قاضي التحقيق  بعد إيداع تقارير الخبرة أن يستدعي المعنيين باألمر من 

ة (والذي قد يكون المتدخل المخالف، اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك، المتضرر أطراف الخصوم

نفسه، جمعيات حماية المستهلك وكل من له مصلحة أو الحق في أن يكون طرفا في هذه الخصومة) 

ويحيطهم علما بالنتائج المتوصل إليها من طرف الخبراء، ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم آجاال 

مالحظاتهم عنها أو تقديم طلبات سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة البداء 

  مضادة. 

وبعد انتهاء إجراءات الخبرة المحددة قانونا يقوم قاضي التحقيق بإحالة الملف إلى السيد وكيل 

الجمهورية المختص، ليقوم بعدها هذا األخير إما بحفظ الملف إذا لم تتوفر األسباب التي تم على 
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قاضي الحكم أساسها المتابعة،أما إذا ثبتت المسؤولية الجزائية للمتدخل فيقوم بتحويل الملف إلى 

  لتسليط العقوبة المحددة قانونا.

هذا وقد نص المشرع على عديد الجرائم الماسة بالمستهلك أساسا ومصالحه المختلفة، وقرر لها الجزاء 

وهو ماسنبينه في ، المناسب، سواء وفقا لقواعد قانون العقوبات أو قانون حماية المستهلك وقمع الغش

  الفرعين التاليين.

  

  اني: ـــــثـــال فرعــــال

  غشــــمع الــــــــتهلك وقــــماية المســـانون حــــقـــا لــــقـــــيها وفــب علــــــاقـــــــعــــــم المــــــرائــــــــجـــــــــــال

عزز المشرع من تلك الحماية الممنوحة للمستهلك من خالل قواعد قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

، واإللتزامات المفروضة على المتدخل، بأن نص على عقوبات جزائية في حال اإلخالل 03-09رقم 

  بها بأي شكل من األشكال.

  .قانونا ونذكر فيما يلي هذه الجرائم والجزاءات المقررة لها

  يةئـــذاـــغــمواد الــلومخالفة إلزامية سالمةا ّحيةــافة الصـــنظـــزامية الــــفة إلـالـخـمة مـريــج- أوال

من  07و06حيث يعاقب كل مخالف إللزامية النظافة والنظافة الصّحية المنصوص عليها في الماّدتين 

قانون حماية المستهلك وقمع الغش،كعدم إحترام المتدخل لشروط النظافة للمستخدمين وألماكن 

ة من خمسين ألف ومحّالت الّتصنيع أو المعالجة أو التخزين...........وغيرها،يعاقب عليها بغرام

 03-09من القانون رقم  72دج) طبقا للماّدة  1.000.000دج)إلى مليون دينار ( 50.000دينار (

  1السابق الذكر.
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من  5و4يعاقب كّل من يخالف إلزامية سالمة المواد الغذائية المنصوص عليها في الماّدتين كما 

الغّش،يعاقب بغرامة من مائتي ألف المتعّلق بجماية المستهلك وقمع  03- 09القانون رقم 

من نفس القانون  71دج) طبقا للماّدة 500.000دج)إلى خمسمائة ألف دينار( 200.000دينار(

من نفس القانون عقوبة مصادرة المنتوجات واألدوات وكّل  82ويضاف إليها حسب الماّدة  03- 09

  1وسيلة أخرى إستعملت إلرتكاب الجريمة.

  ةـــسبقــطابقة المــمخالفة إلزامية رقابة المو  ية أمن المنتوجــة إلزامالفــريمة مخــج- نياثا

إحترام إلزامية أمن المنتوج،سواء من  03- 09من القانون  10يتعّين على كّل متّدخل حسب الماّدة 

حيث ممّيزاته وتركيبته وتغليفه وشروطه............وغير ذلك من عناصر أمن المنتوج،وفي حالة 

دج)إلى خمسمائة ألف  200.000تّدخل لهذا اإللتزام يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار(مخالفة الم

) ويضاف إليها حسب الماّدة 03-09من نفس القانون( 73دج)طبقا لنص الماّدة  500.000دينار(

من نفس القانون عقوبة مصادرة المنتوجات واألدوات وكّل وسيلة أخرى إستعملت إلرتكاب  82

  الجريمة.

لزامية  هذه اإليعاقب كل من يخالف بالنسبة لجريمة مخالفة إلزامية رقابة المطابقة المسبقة ف أما

المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغّش  03- 09من القانون رقم  12المنصوص عليها في الماّدة 

 74دج)حسب الماّدة 500.000دج)إلى خمسمائة ألف دينار(50.000ألف دينار( بغرامة من خمسين

  ن نفس القانون.م
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  مانـــضـــذ الـــفيـــــوج أو تنــــنتــــمــان الــــمـــــــة ضــــــزاميــــــة إلـــــــالفـــــــة مخـــــــــريمــــج-ثالثا

دج)إلى خمسمائة ألف دينار 100.000جزائري( يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار

دج)كّل من يخالف إلزامية الضمان أوتنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليه في 500.000جزائري(

من  75المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغش وهذا طبقا للماّدة  03- 09من القانون رقم  13الماّدة 

  1القانون ذاته.

الفقرة  28العقوبة السالبة للحرية، التي كان ينص عليها ضمن المادة  ونشير هنا إلى تخلي المشرع عن

 10الملغى في حال مخالفة المتدخل أحكام الضمان ،وهي الحبس من  02- 89من القانون رقم  2

أيام إلى شهرين. غير أنه شدد في قيمة الغرامة المالية المفروضة على المتدخل،حيث كانت تقدرمن( 

دج)، وكذا الحد 100دج) بدل ( 100.000دج)، ليقوم برفع الحد األدنى لها(  1000إلى  100

دج) 100.000دج).لتصبح قيمة الغرامة الموقعة تتراوح من(1000دج) بدل(500.000األقصى لها (

  دج).500.000إلى(

  عــيـــعد البــابـــخدمة مـــيذ الــالفة تنفــمخو زامية تجربة المنتوج ــالفة إلـــمة مخــجري-رابعا

دج)كّل من  100.000دج)إلى مائة ألف دينار( 50.000حيث يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار(

المتعّلق  03-09من القانون رقم  15يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليها في الماّدة 

  من القانون نفسه. 76بحماية المستهلك وقمع الغّش طبقا للماّدة 

من  16يعاقب كّل من يخالف إلزامية تنفيذ الخدمة مابعد البيع المنصوص عليها في الماّدة كما 

 50.000المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغّش،بغرامة من خمسين ألف دينار( 03- 09القانون 

  من هذا القانون. 77دج)طبقا للماّدة  1.000.000دج)إلى مليون دينار(
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  وجـتـــــنـــمــــــــال (إعالم) مـــــــــــــــية وســــــــــــزامـــــــــفة إلــــــــالـــــمخة ـــــريمـــــــج-خامسا

من القانون رقم  18و 17يعاقب كّل متدخل يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في الماّدتين 

دج)إلى  100.000دينار(السابق الذكر،والخاصتين بإعالم المستهلك،بغرامة من مائة ألف  03- 09

ويضاف إليها عقوبة مصادرة  ،03- 09من القانون  78دج) طبقا للماّدة  1.000.000مليون دينار(

  1المنتوجات واألدوات وكّل وسيلة أخرى استعملت الرتكاب هذه الجريمة.

في المؤرخ  02-89من القانون رقم  28ونشير في هذه الجريمة، إلى أن المشرع كان ينص في المادة 

أيام إلى شهرين  10المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى، على عقوبة الحبس من  1989

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم مخالفة إلزامية الوسم، وهو مالم  1000إلى  100وبغرامة من 

  2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03- 09ينص عليه في القانون الجديد 

ننوه إلى عقوبة اإلشهار غير الشرعي الذي لم يخصه المشرع بجزاء خاص في قواعد قانون حماية  كما

المستهلك وقمع الغش رغم حظره لكل إشهاركاذب أو مضلل سيما في أحكام المرسوم التنفيذي الخاص 

المطبقة  المحدد القواعد 02- 04من القانون رقم  38ك واستنادا لنص المادة لبإعالم المستهلكين، لـذ

على الممارسات التجارية المعدل والمتمم فإن المشرع يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من خمسين ألف 

كما يمكن للقاضي منع العون  3دج).5.000.000دج) إلى خمسة ماليين دينار(50.000دينار(

  اإلقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري.
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  دّخلــــــــتـــــــّق المـــــــــــذة في حـــــّتخــــــتدابير اإلدارية المــــــة الـــــــخالفــــة مــــمــــريــــــج- سادسا

يتعّرض كّل متدّخل يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤّقتا من عملية عرضه 

)أشهر إلى 6شاط،يتعّرض لعقوبة الحبس من ستة(لإلستهالك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للن

 2.000.000دج)إلى مليوني دينار( 500.000)سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار(3ثالث(

من قانون  155دج)أو بإحدى هاتين العقوبتين،دون اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في الماّدة 

  . 03-09من القانون رقم  79،وهذا طبقا للماّدة 1العقوبات

،أن يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه 79كما يضاف إلى العقوبات المنصوص عليها في الماّدة 

المخالفات للخزينة العمومية ويقّيم على أساس سعر البيع المطّبق من طرف المخالف أو على أساس 

  .03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش  80سعر الّسوق،طبقا لنص الماّدة 

  

  الث:ـــــــثـرع الـــفــــــال

  ـوبـاتــــــــقـــــــــعــــــــون الـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــة إلى قـــــــــــــــالـــــــــــحـــــــــــــــــــمـــــــــم الـــــــــــرائـــــــــــجـــــــــــــــــالــ

ثم نتطرق إلى العقوبات  في كل على حدى،الجرائم وعقوبتها األصلية نوع ونبين في هذا الفرع 

المخالفة لألحكام القانونية  ونبين في األخير العقوبات المطبقة على األشخاص المعنوية،التكميلية 

  المتعلقة بحماية المستهلك.

  داعــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــمــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــج-أوال

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش،كّل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك  68أحالت الماّدة 

  بأّية وسيلة أو طريقة كانت حول:

  كميةالمنتوجات المسلمة،- 
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  تسليم المنتوجات غير تلك المعّينة مسبقا، - 

  إستعمال المنتوج،قابلية  - 

  تاريخ أو مدد صالحية المنتوج، - 

  النتائج المنتظرة من المنتوج، - 

  طرق اإلستعمال أو اإلحتياطات الالزمة إلستعمال المنتوج. - 

من قانون  429أحالت كّل من يرتكب هذه الجريمة،إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الماّدة 

  والتي تنّص على: 1العقوبات المعّدل والمتّمم

دج أو بإحدى هاتين 20.000إلى  2.000"يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

  العقوبتين فقط كّل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد:

سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في الّتركيب،أو في نسبة المقّومات الالزمة لكل هذه  - 

  السلع،

  اء في نوعها أو مصدرها،سو  - 

  سواء في كمية األشياء المسلمة أو في هّويتها، - 
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  في جميع الحاالت فإّن على مرتكب المخالفة إعادة األرباح التي حصل عليها بدون حّق". - 

)سنوات والغرامة إلى 5من قانون العقوبات أّنه ترفع مّدة الحبس إلى خمس( 430هذا،وتضيف الماّدة 

  انت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعاله قد ارتكبا:دج إذا ك500.000

  سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة، - 

سواء بواسطة طرق احتيالية أووسائل ترمي إلى تغليط عمليات الّتحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل  - 

و حجم السلع،أو المنتجات،ولو قبل البدء في هذه أو التغيير عن طريق الغش تركيب أووزن أ

  العمليات،

سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى اإلعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة،أو إلى مراقبة رسمية  - 

 لم توجد.

من قانون حماية المستهلك وقمع  69وقد أكّد المشّرع على هذه العقوبة المرفوعة بموجب نّص الماّدة 

  .031- 09الغش 

                                                           

ر	�: 03299/16ور�م ا��-رس 01927/16و&% ھذا ا��دد �در $#م �ن �$#�( >2�وم ا�9	د &% ا��2ف ر�م ا� دول1��2016- 09-10 

9
�( � �$( 0داع ا����-2ك �ن طر	ق ا��ش &% �ر#	�( ا����وج.و��02ص و�
G? ا�6=	( &% 0=وع �>
ط &% �=	( �	ن(ب ف) وا��	
�( ا�
ا���9% ��2را��( �ن طرف أ�وان ا�� 
رة و�9د أ0ذ �	�
ت �ن ���وج $2	ب ا��6رة #
�ل ا�د�م، ��	ن �
�0�رة أن ا����وج A	ر �ط
�ق �ن 

غ/ل $�ب 34غ/ل و A28رام &% ا�2�ر، و�ن ا���روض أن �#ون �
�	ن  24( $	ث � 2ت ا��
$	( ا��ز	و#	�	
G	( ��6ص ���( ا��
دة ا�د��
�2
دة � 

�	(  03-�09ن ا�6
�ون ر�م  69ا��وا��
ت ا���6	( ���2�وج.&�م إ$
�( ا��$=ر وا�0�رة ا��9دة إ�� ا� -( ا�6=
G	( ا��% أدا��" و&6�F�


&ذا، و�
G�% أ�ف د	�
ر  زاGري(�18>ر >-را(� 
  دج)Aرا�( �
&ذة.200000) $��


ر	�: 01423/16ور�م ا��-رس  00183/16و&% $#م آ0ر �
در �ن ��س ا��$#�( &% ا��2ف ر�م ا� دول ��27-03-2016  )	=� %&
�	ن (ب م) وا��	
�( ا�9
�( � �$( 0داع ا����-2ك �ن طر	ق ا��ش &% �ر#	�( ا����وج و  �$( �دم ا$�رام ا�زا�	( و�م ا����وج ا��29	ن 

� 
�ن �
�ون ا�69و�
ت، و��02ص و�
G? ا�6=	( &%  429وا��
دة  03- �09ن ا�6
�ون ر�م  78و 69
��واد ا����وص وا��9
�ب �2	-�
0=وع �>
ط ا���9% &% إ��
ج ا�$2	ب ��2را��( �ن طرف أ�وان ا�� 
رة، $	ث �م إ�داد �$=ر �و ود >ر	ط �,��	#% 	$�ل و�م 0
ص 

وا.�وان ا���	زة ��G�9( ھذا ا��وع �ن ا�$2	ب وا����2F( &% و ود >ر	ط �
�2ون  �
�$2	ب �9
د ا��#و	ن A	ر �ط
�ق �$	ث B 	$�ل ا3>
رات
ا.��ر �و=و�( �2	" ا>
رة "�9
د ا��#و	ن" وا>
رة "�9ر ��6ن" و�ط ا�>ر	ط ا.��ر،و�د�B( ا�>ر	ط ��2 ا���9
ل ��$وق ا�$2	ب 


ر �? ��	ر ا�>ر#( أ#د أ�" �م 	6�ن ا���$وق و�م وا��
ء &% ا��ر#	ب �م ���	ش ا��0
زن &2م 	F9ر ��2 أي #�	( �ن ا��0زو����B
ن و�

 $�� 	���� �" ��و	6" وھو �
 	6	م ا� رم &% 	Gب ا��6رة ��زوع ا�د�م  ز	2$ )G�9�� 6وم	ن �ل 	#و�د ا�
	��2�9" &% ا��
ج ا�$2	ب �9


 �" ا�$#م �2	" ��
G( أ�ف د	�
ر  زاGري (�
,$ظ �	ن ا�$#�	ن أن ا.ول �=�ن ا�69و�( ا��
��( دج) Aرا�( �
&ذة. &
��100000$6".و�6

�% ا�ذي �=�ن ا��را�( ا��
�	( &6ط.F2$#م ا�� 
  �2$ر	( وا��را�( 0,&

  



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 321 

 68ترفع العقوبات المنصوص عليها في الماّدة ":03-09 رقم من القانون 69حيث تنص الماّدة 

دج)إذا كان الخداع أو 500.000)سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار(5أعاله،إلى خمس(

  محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة:

(مع اإلشارة إلى أن المشرع قد استعمل في  ابقة،الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزوّرة أو غير مط- 

  " بدل "مزورة")خاطئةقانون العقوبات عبارة"أدوات أخرى 

طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو الّتغيير عن طريق - 

  الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج،

  إشارات أو إدعاءات تدليسية،- 

  ."ات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالنات أو بطاقات أو أّية تعليمات أخرىكتيب- 

فالمالحظ على هذه الماّدة أّنها وّسعت أكثر من نطاق جريمة الخداع حيث شملت صورا أخرى للجريمة 

  من قانون العقوبات المعّدل والمتّمم. 430تتضمنها الماّدة لم 

،فإّنه تضاف المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03- 09رقم من القانون  82واستنادا لنص الماّدة 

إلى هذه العقوبات المذكورة،عقوبة أخرى تتمثل في مصادرة المنتوجات واألدوات وكّل وسيلة أخرى 

  استعملت إلرتكاب هذه الجريمة.

  

  ّش ـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــزويــــــــــتــــــــــــــــــال ةــــــــمـــــــــريـــــــــــــــــــج - ثانيا

أّنه:"يعاقب بالعقوبات  03- 09من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش رقم  70حيث تنص الماّدة 

  من قانون العقوبات كّل من: 431المنصوص عليها في الماّدة 

  ر أي منتوج موّجه لإلستهالك أو لإلستعمال البشري أو الحيواني،يزوّ  - 

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجات يعلم أّنه مزّور أو فاسد أو سام أو خطير لإلستعمال البشري  - 

  أو الحيواني،
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يعرض أو يضع للبيع أو يبيع،مع علمها بوجهتها،مواد أو أدوات أو أجهزة أو كّل ماّدة خاّصة من  - 

  شأنها أن تؤّدي إلى تزوير أي منتوج موّجه لإلستعمال البشري أو الحيواني."

  من قانون العقوبات فتنص على: 431وبالرجوع إلى  نّص الماّدة 

  دج كّل من:50.000إلى  10.000"يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فالحية  1يغش-1

  أو طبيعية مخصصة لإلستهالك.

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أومواد طبية أو مشروبات -2

  مسمومة. أو منتوجات فالحية،أو طبيعية يعلم أّنها مغشوشة أو فاسدة أو

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاّصة تستعمل لغّش مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات -3

أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو 

  نشرات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات مهما كانت."

  من قانون العقوبات المعّدل والمتّمم: 432اّدة وتضيف تبعا لذلك،الم

إذا ألحقت الماّدة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها،أو الذي قدمت 

له،مرضا أو عجزا عن العمل،يعاقب مرتكب الغّش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك الماّدة 

)سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 5ساّمة،بالحبس من خمس( وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو

  دج. 1.000.000دج إلى  500.000

دج إلى 1.000.000ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 

دج،إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو  2.000.000
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ھ( ا����د	�( ا��6ص ا��-
G% &% ���9( �=و �ن أ�=
ء ا� �د و�و .مستديمةفي عاهة �
و	�6د �


	Gن  ز
#.1  

  ويعاقب الجناة بالسجن المؤّبد،إذا تسببت تلك الماّدة في موت إنسان.

من قانون العقوبات  432وقد أّكد المشّرع الجزائري على هذه العقوبات المنصوص عليها في الماّدة 

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش. 83لماّدة بموجب نّص ا

هذا،ويضاف إلى العقوبات المذكورة آنفا،عقوبة أخرى تتمّثل في مصادرة المنتوجات واألدوات وكّل 

  03.2- 09من القانون رقم   82وسيلة أخرى استعملت الرتكاب هذه الجريمة،طبقا للماّدة 

  ابةــــــــــرقــــــــــام الــــــــــهـــــــــــة مــــــــــارســـــــــــــــمـــلة مـــــرقــــــــــــــة عـــــمـــــــريـــــــــج-ثالثا

مما ال شّك منه أّن فرض المشّرع آليات رقابة على المتدخل،سيقابلها ال محالة مقاومة من طرف هذا 

جل عرقلة ممارسة األعوان مهامهم األخير،وقد يختلف شكل هذه"المقاومة"من متدخل آلخر،من أ

الرقابية،كرفض المتدخل تسليم الوثائق أو رفضه دخول األعوان المكلفون بالرقابة إلى محالت 

  نشاطه،وغير ذلك من الصور المعرقلة أو من شأنها عرقلة مهام األعوان.

طبيق العقوبات من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش إلى ت 84وفي هذا الصدد،فقد أحالت الماّدة 

من قانون العقوبات،كّل من يعرقل أو يقوم بكّل فعل آخر من شأنه  435المنصوص عليها في الماّدة 

  من هذا القانون. 25أن يعيق إتمام مهام الرقابة التي يجريها األعوان المنصوص عليهم في الماّدة 

إّنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى من قانون العقوبات المعّدل والمتّمم، ف 435وبالرجوع إلى الماّدة 

 183دج ودون إخالل بالعقوبات المقّررة في الماّدة  100.000دج إلى 20.000سنتين، وبغرامة من 

ومايليها من هذا القانون،كّل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند 

ستحالة للقيام بوظائفهم،إّما برفض السماح لهم إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات...في موقع إ

  بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال الّتخزين أو محال البيع،أو بأّية كيفية أخرى.

                                                           
ر ? �� ر ��2>روا��وز	?.��$�د �ودا�%.>رح  راGم ا��ّش &% �	? ا�2�ّ? وا�ّ�د�	س &% ا��واد ا��ذاG	( وا�ط�ّ	((درا�( �6
ر�().دار ا1

  .53ص .2005.�
�ق
�ش أو �$
و�( 0داع ا����-2ك 0,ل ا���9( أ>-ر 8.708$	ث � ل �ن طرف ��
�T ا�ر�
�( ا�3��
د	( و��? ا��ش 2�
� )629�� )��
0� 

�ش أو �$
و�( Aش ا����-2ك &% �6ر	رھ
 8.635 &6د �م �� 	ل  ��2013(  ، أ�
2016ا.و�� ���( �
� )629�� )��
$�ب �	
ن ا���وي ، �0
  ./http://www.mincommerce.gov.dz/arab ��>ور ��و�? وزارة ا�� 
رة.أ�ظر:



�ا���ب ا�����: آ���� ���ت ا������ ا�دار�� وا������� �

  

 324 

التي  03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغّش  85هذا وننّوه في األخير إلى حكم الماّدة 

،تضّم الغرامات المنصوص عليها في هذا أحكام من قانون العقوبات 36تنّص:"طبقا ألحكام الماّدة 

وفي حالة العود،تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختّصة إعالن شطب السجل  1القانون.

  3فهذه عقوبة أخرى تضاف إلى أحكام العقوبات الّسابقة. 2التجاري للمخالف."

  رعيــــــــــــــــب شــــــبـــــــــــدون ســـــــــــازة بــــــــــــيـــــــــحــــــــــــــــــــــــة الــــــــــمـــــــريـــــــــــج-رابعا

من قانون العقوبات،فإّنه يعاقب كّل من يحوز دون سبب شرعي بالحبس من  433إستنادا لنص الماّدة 

  دج: 100.000إلى  20.000شهرين إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

اء مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية يعلم سو - 

  أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة،

  سواء مواد طبية مغشوشة،- 

سواء مواد خاّصة تستعمل في غّش مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو - 

  منتوجات فالحية أو طبية،

  4موازين أو مكاييل خاطئة أو آالت أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل الّسلع.سواء - 

من قانون العقوبات،فإّنه يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في  434هذا،وطبقا لنص الماّدة 

  5المواد السابقة:
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د غذائية أو كّل متصّرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو موا-1

وسائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع 

  المواد المذكورة أو األشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة،

كّل متصّرف أو محاسب يكون قد وّزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض -2

  و أشياء أو مواد غذائية  أو وسائل فاسدة أو متلفة.معدية أ

وننوه في هذا اإلطار إلى أنه يمكن للمتضرر المعني رفع الدعوى الجزائية منفصلة عن الدعوى 

المدنية، أو أنه يقوم برفعهما معا عن طريق الدعوى المدنية بالتبعية، فإذا ما ثبتت المسؤولية الجزائية 

للجرم المنسوب إليه قانونا، جاز للمضرور حينها المطالبة بالتعويض بغض للمتدخل وتم إدانته وفقا 

النظر عن أوجه الضرر سواء كانت مادية، جثمانية أو أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع 

  الدعوى الجزائية.

أو أنه يقوم برفع دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بإبطال العقد المبرم بينه وبين المتدخل المخالف إذا  

  توفرت أسباب ومبررات ذلك أو يطالبه بتنفيذ اإللتزام الواقع عليه. 

  

  ـاص المعـــــــــنويـــــةوالعقـــــــــوبات المــطبقة على األشخــــــــ يةــــــيلــــمـــــوبات التكـــــــــ: العقخامسا

سنفصل بداية في األحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية، ثم نوضح العقوبات المطبقة على األشخاص 

  المعنوية.

  ـــيــــــــــلـــــــــــيـــــــــــةــــالــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتـــــــــــكـــــــــــــــمـ-1

وما بعدها، وهذه  09نّص المشّرع في قانون العقوبات على عقوبات تكميلية، بدءا من نص الماّدة 

  العقوبات التكميلية هي:

 الحجر القانوني: �

وهذا ، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة األصليةو 

  مكرر من قانون العقوبات. 09حسب المادة 
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 :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية �

من قانون العقوبات صور هذا الحرمان الموقع على   01مكرر 09وتبين في هذا الصدد المادة 

  المتدخل المخالف لألحكام القانونية المعمول بها:

 ف والمناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة.العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائ -

 الحرمان من حق اإلنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. -

عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام  -

 القضاء إال على سبيل االستدالل.

في إدارة مدرسة أو الخدمة في الحرمان من الحق في حمل األسلحة ، وفي التدريس ، و    -

 مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

 عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما. -

 سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها. -

من قانون  14ويشترط في مدة حظر ممارسة حق أو أكثر من هذه الحقوق المذكورة آنفا حسب المادة 

) سنوات في الجنح، وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة 5( العقوبات أن ال تزيد عن خمس

  السالبة للحرية ، أو اإلفراج عن المحكوم عليه.

) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة أو 10أما في الجنايات فيجب أن ال تزيد مدتها عن عشر (

 .1ررمك 09اإلفراج عن المحكوم عليه، استنادا للفقرة األخيرة من المادة 

 :تحديد اإلقامة �

من قانون العقوبات هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في  11ويقصد بهذه العقوبة طبقا لنص المادة 

) سنوات. ويبدأ تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة 5نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة ال تتجاوز خمس (

تدابير تحديد اإلقامة الحبس من ثالثة األصلية ، أو اإلفراج عن المحكوم عليه، ويترتب على مخالفة 

  دج. 300.000دج إلى  25.000أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من 

 :المنع من اإلقامة �

) سنوات في 5وهو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض األماكن، وال يجوز أن تفوق مدته خمس (

لى خالف ذلك. وعندما ) سنوات في مواد الجنايات ، مالم ينص القانون ع10مواد الجنح وعشر (
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يكون المنع من اإلقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو 

  اإلفراج عن المحكوم عليه.

ويعاقب الشخص الممنوع من اإلقامة بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

من قانون  12ير المنع من اإلقامة، طبقا للمادة دج إذا خالف أحد تداب300.000دج إلى 25000

  العقوبات.

 :المصادرة الجزئية لألموال �

 أو لمال الدولة إلى النهائية األيلولةمن قانون العقوبات يقصد بالمصادرة  15عمال بأحكام المادة 

  1اإلقتضاء. عند قيمتها يعادل ما ،أو معّينة أموال مجموعة

من  82وقد نص المشرع على إجراء المصادرة في مواطن عديدة من القانون، على غرار المادة  هذا

  قانون حماية المستهلك وقمع الغش:

أعاله  78، 73، 72، 71، 70، 69، 68" إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد  

فات المنصوص عليها في هذا تصادر المنتوجات واألدوات وكل وسيلة أخرى استعملت الرتكاب المخال

  القانون".

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04من القانون رقم  44كما تنص المادة 

  المعدل والمتمم على:

"زيادة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع 

و  22و 21و  19و  12و  11و  10منصوص عليها في المواد المحجوزة في حالة خرق القواعد ال

  من هذا القانون. 28) و7و 2( 27و 25و  24و  23

وٕاذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني ، تسلم هذه المواد إلى إدارة أمالك الدولة 

  بهما.التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول 

  وفي حالة الحجز اإلعتباري، تكون المصادرة على قيمة األمالك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.
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  عندما يحكم القاضي بالمصادرة ، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية".

و حيازتها أو بيعها هذا ويتعين األمر بمصادرة األشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أ

جريمة، وكذا األشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة، وهذا استنادا لنص المادة 

  من قانون العقوبات. 16

 :المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط �

مكرر من قانون العقوبات الحكم على الشخص المدان الرتكابه جناية أو جنحة بالمنع  16المادة  تجيز

ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن 

  ثمة خطر في استمرار ممارسته ألي منهما.

سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جناية ، وخمس سنوات   ويصدر الحكم بالمنع لمدة ال تتجاوز عشر

  في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة.

 :إغالق المؤسسة �

) سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب 10يحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة ال تزيد عن عشر(

غلق المؤسسة منع  ) سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة، ويترتب على عقوبة5جناية ، وخمس (

 16المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، طبقا لنص المادة 

  من قانون العقوبات.  1مكرر

 :اإلقصاء من الصفقات العمومية �

من قانون العقوبات على هذه العقوبة منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة  2مكرر 16ترتب المادة 

) سنوات في 10غير مباشرة  في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة ال تزيد عن عشر ( مباشرة أو

  ) سنوات في حالة اإلدانة الرتكاب جنحة. 05حالة اإلدانة الرتكاب جناية، وخمس (

 :الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع �

من قانون العقوبات إرجاع الدفاتر والبطاقات التي  3مكرر 16على هذه العقوبة حسب المادة  ويترتب

  بحوزته أو التي عند وكالئه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.

 :تعليق أوسحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة �
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ات من تاريخ صدور حكم اإلدانة، طبقا للمادة ) سنو 05ال تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس (

  من قانون العقوبات. 04مكرر 16

 :سحب جواز السفر �

من قانون العقوبات فإنه للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة  5مكرر  16عمال بالمادة 

  ) سنوات سواء تعلق األمر بجناية أو جنحة.5ال تزيد خمس(

 :إلدانةنشر أو تعليق حكم أو قرار ا �

من قانون العقوبات للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في  18استنادا لنص المادة 

جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في األماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على أال 

غرض، وأال تتجاوز مدة التعليق شهرا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم باإلدانة لهذا ال

  واحدا.

هذا، ولنشر الحكم أو تعليق قرار االدانة األثر البالغ على نفسية وسمعة المتدخل الذي ينشط في مجال 

ما، بل إن هذه العقوبة المسلطة عليه ستزعزع ال محالة تلك الثقة التي تربط جموع المستهلكين الذين 

ون في كل مرة لتلبية رغباتهم بالحصول على منتجاته وخدماته التي يتعاملون مع هذا المتدخل ويسع

  يعرضها ويسعى للترويج لها كلما سنحت الفرصة لذلك.

 

  ةـــــــويـــــنــــــمعــــــــــاص الـــــــــخـــــــــــــة على األشــــــــقــــــــطبـــــــــات المـــــــــــوبــــــــقـــــــعــــــال-2

تناول المشّرع أحكام العقوبات المطبقة على األشخاص المعنوية ضمن الباب األول مكّرر من قانون 

مكّرر منه:"العقوبات التي تطبق على الشخص  18العقوبات المعّدل والمتّمم،حيث تنّص الماّدة 

  المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي:

ت الحّد األقصى للغرامة المقّررة للشخص الطبيعي )مّرا5)إلى خمس(1الغرامة التي تساوي من مرة(-1

  في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

  واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية:-2
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  1حّل الشخص المعنوي. - 

  )سنوات.5غلق المؤسسة أوفرع من فروعها لمّدة ال تتجاوز خمس (- 

  )سنوات.5من الصفقات العمومية لمّدة ال تتجاوز خمس ( اإلقصاء- 

المنع من مزاولة نشاط أو عّدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر،نهائيا أو لمّدة - 

  )سنوات.5ال تتجاوز خمس(

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. - 

  .نشر وتعليق حكم اإلدانة- 

)سنوات،وتنصب الحراسة على ممارسة 5ع تحت الحراسة القضائية لمّدة التتجاوز خمس(الوض- 

  النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته."

  فإّن العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي: 1مكّرر  18وحسب الماّدة 

)مرات الحد األقصى للغرامة المقّررة للشخص الطبيعي في 5)إلى خمس(1الغرامة التي تساوي من مرة(

  القانون الذي يعاقب على الجريمة.

  كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.

فعندما ال ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لألشخاص الطبيعيين  2مكّرر  18وطبقا للماّدة 

 51الجنايات أو الجنح،وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا ألحكام الماّدة سواء في 

مكّرر،فإّن الحّد األقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقّررة للعقوبة فيها يخّص الشخص 

  المعنوي يكون كاآلتي:

  بالسجن المؤّبد.دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها باإلعدام أو   200.000 - 

  دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت. 1.000.000 - 
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  دج بالنسبة للجنحة. 500.000 - 

من قانون العقوبات أّنه عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو أكثر  3مكّرر  18هذا،و تنص الماّدة 

خرق اإللتزامات المترتّبة على هذا  مكّرر،فإنّ  18من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الماّدة 

)سنوات وبغرامة من 5)إلى خمس(1الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة (

  دج.500.000دج إلى  100.000

ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعاله،وذلك 

مكّرر،ويتعّرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة  51لماّدة حسب الشروط المنصوص عليها في ا

  مكّرر. 18حسب الكيفيات المنصوص عليها في الماّدة 

المؤرخ في  03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  85مع اإلشارة أخيرا، إلى نص المادة 

لقضائية المختصة إعالن والتي تقضي بأنه في حالة العود تضاعف الغرامات ويمكن الجهة ا 2009

  شطب السجل التجاري.  
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  :ثانياب الــــــبــــــــــة الـــــــــالصــــــخــ

في ختام هذا الباب الثاني الذي تناولنا فيه دور األجهزة اإلدارية وٕاقرار مسؤولية المتدخل في سبيل حماية المستهلك، 

التي تعنى بحماية المستهلك، حيث بينا مختلف هذه األجهزة المنوطة يتبين لنا أن المشرع نص على عديد األجهزة 

بحماية المستهلك، كما تطرقنا إلى نظامها القانوني وحللنا بالدراسة والتفصيل هذا النظام والصالحيات والمهام المكفولة 

التي مست منظومتها  سيما بعد صدور عدة نصوص قانونية طرأت معها الكثير من التعديالت أو حتى اإللغاءات-لها 

وذلك بدءا بالجهة الوصية ممثلة في وزارة التجارة سواء تعلق األمر بمصالحها المركزية والمديريات العامة  - القانونية

التابعة لها، أو مصالحها الخارجية، إلى مختلف األجهزة األخرى كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين والمركز الجزائري 

لرزم ومخابر التجارب ومجلس المنافسة كهيئة مختصة ومتخصصة في ضبط السوق التنافسية وقمع لمراقبة النوعية وا

الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات اإلقتصادية التي يمكن أن تكون لها إفرازات على المستهلك ومصالحه 

  لمستهلك.المختلفة وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من األجهزة المنوطة بحماية ا

ثم تطرقنا بعد ذلك إلى بيان اإلجراءات المتبعة في معاينة ومتابعة المخالفات المتعلقة بالمستهلك،إذ يعمد الكثير من 

المتدخلين بوجه عام إلى إلى مخالفة األحكام القانونية المنظمة للعالقة بينه وبين ذلك المستهلك الطرف الضعيف، 

جرمة قانونا، لذلك فقد حرص المشرع على تجنيد أعوان يقومون بمعاينة هذه فيرتكبون العديد من المخالفات الم

المخالفات ثم يقومون باتخاذ اإلجراء المناسب حسب طبيعة كل مخالفة من الناحية القانونية، وخطورتها واألضرار التي 

  يمكن أن تنجر عنها.

لمستهلك، حيث بينا أنواع الضرر الذي يمكن أن كما وضحنا في األخير الحماية المدنية والجزائية المكفولة أيضا ل

يصيب المستهلك سواء كان ضررا ماديا أو معنويا أو حتى ضررا مرتدا، وكيفية المطالبة بالتعويض وأنواعه وطريقة 

  تقديره.

ثم بعد ذلك سلطنا الضوء على الجرائم التي حظرها المشرع وبينا األطراف المخولة بتحريك الدعوى العمومية والتي  

في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أو المعاقب عليها وفقا  الجزاءاتعليها سواء بالنص على هذه المشرع عاقب 

  لقانون العقوبات.

إلى درجة السجن باإلضافة طبعا إلى فرض غرامات مالية معتبرة، دون أن ننسسى إذ يمكن لهذه العقوبات أن تصل 

ة التي أقرها كذلك المشرع، فضال عن العقوبات المقررة ضد األشخاص المعنوية التي تقوم ياإلشارة إلى العقوبات التكميل

  بتجاوزات قانونية تستلزم معها توقيع العقوبة الضرورية لذلك.
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  :ةـــــــمــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــ

    اءفي ختام هذه الدراسة يتبين أن المشرع الجزائري أقر آليات عديدة من أجل حماية المستهلك سو 

      ، أو تلك المنصوص عليها في تشريعات خاصة على غرار من خالل قواعد القانون المدني

              أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش حيث فرض عديد االلتزامات على المتدخل 

                             أجل ضمان الحماية القانونية للمستهلك وقانون العقوبات وغيرها،  من

أجل   من  كما سخر وأنشأ العديد من الهياكل واألجهزة التي خولها جملة من الصالحيات والمهام

دسترة حقوقه ضمن   بل إنه عزز الحماية المكفولة للمستهلك من خالل ،أيضا توفير هذه الحماية

  أسمى القوانين.

ومع ذلك يمكن القول أن المشرع تأخر كثيرا في إصدار النصوص التطبيقية لقانون حماية المستهلك 

، إذ أن هذه النصوص لم تصدر إال بعد أزيد  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09وقمع الغش رقم 

هذه من أربع سنوات، وهذا في حقيقة األمر فراغ قانوني مر به هذا التشريع، رغم اإلعتراف بأن 

  النصوص عززت من المنظومة القانونية.

فحماية المستهلك هو صراع قديم جديد بين أصحاب المصالح المتضاربة، ومشرعين يسعون بترسانة  

قانونية صارمة  للتصدي لطموحات يبتغى تحقيقها بطرق ملتوية وغير شرعية ضحيتها األبرز هو ذلك 

إلقتصادي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، هو المستهلك الضعيف. ذلك أن من إفرازات التطور ا

تجلي بروز الحاجة الملحة إلى توفير الحماية إلى طرف ضعيف في مواجهة أطراف آخرين يتعامل 

  معهم، ويعتبر هدفهم الرئيس في كل ممارساتهم ونشاطاتهم.

مستهلك من خالل على ضرورة ضمان حماية ال - فضال عن الحماية الكالسيكية-لذا فقد نص المشرع 

من   في السلع الغذائية وغير الغذائية والمواد األولية اإللتزام باإلعالم ، وبين شروط وكيفيات ذلك

بل ونص على   ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن 378- 13خالل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

    ، وهذا تطور علق بالخدماتاإللتزام قبل التعاقدي واإللتزام التعاقدي باإلعالم في الفصل المت

  تشريعي يذكر.
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كما فرض إجراءات قانونية مشددة فيما يتعلق بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات واللوائح الفنية 

المحددة قانونا، وهذا حرصا على توافر كل المعايير الالزمة فيها ضمانا لسالمة هذه المنتوجات  من 

  مستهلكين عموما، فتكون بذلك آمنة صحية.أي خطر أو ضرر قد تتسبب فيه لل

المحدد الشروط  378-13وقد جرم صراحة اإلشهار الكاذب من خالل أحكام المرسوم التنفيذي رقم

منع كل معلومة أو إشهار كاذب أو منه، ف 56والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك بموجب المادة 

مايدل على أن المشرع يسعى إلى حظر كل مضلل من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك، وهو 

مامن شأنه المساس بالمستهلك وتسمية الممارسات الضارة به بمسمياتها، وهذا خالفا ألحكام القانون 

ع على أحكام المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي ينص فيه المشر  02- 04رقم 

  اإلشهار المضلل فقط.

المرسوم التنفيذي رقم لحات جديدة بموجب األحكام المستحدثة فمثال في كما نص المشرع على مصط

،أدرج مصطلح الضمان المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ  327- 13

عن تحديد الحد األدنى  فضالشكاالت قانونية جمة،إي كان يثير اإلضافي بدل الضمان اإلتفاقي الذ

لمدة الضمان القانوني، وتمييزه في ذلك بين السلعة الجديدة والسلعة المستعملة، زيادة عن الخدمة.كما 

شدد في ذات الصدد، في إجراءات تنفيذ أحكام الضمان حيث ألزم المستهلك بضرورة التصريح 

 266- 90لحال عليه في المرسوم رقم كما كان ا - بالعيب، ولم يبق المشرع آجال التنفيذ هذه مفتوحة 

بل حصر وقيد المتدخل بآجال محددة يتوجب عليه تنفيذ إلتزامه بالضمان خاللها.كما أضاف  - الملغى

إجراء جديدا، يخص إلزام المتدخل بإستبدال المنتوج أو رد ثمنه كلية، دون اللجوء إلى إصالحه مرة 

  تنى.أخرى،وذلك في حالة العطب المتكرر للمنتوج المق

غير أن هذا ال يمنعنا من القول بأن ماشاب صياغة المواد أو النص عامة ال يزال يحتاج المراجعة 

  حتى تكون المنظومة أكثر تجانسا.

هذا، وقد سخر المشرع أيضا في سبيل تحقيق الحماية للمستهلك العديد من األجهزة اإلدارية التي 

ونا على تحقيق ذلك مسخرة اإلمكانات المادية تسهر من خالل جملة الصالحيات المخولة لها قان

والبشرية، سواء كانت هذه األجهزة مركزية أو محلية، إستشارية أو تقنية. إذ ال يمكن أن تسند مهمة 
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، بل البد من تكاثف جهود  ، أو من خالل النص على فرض إلتزام ما الحماية لجهاز أو جهة واحدة

  نفسه في توفير الحماية لنفسه ولغيره من عموم المستهلكين. ، بما في ذلك اجتهاد المستهلك الجميع

أما عن التجربة الميدانية التي خضناها بعد تأسيس الجمعية الوالئية للمستهلك، وجملة النشاطات التي 

قمنا بها ، وقفنا حقيقة على ضعف المستوى المعرفي والثقافي للمستهلك عموما، أي غياب تلك الثقافة 

تي تساعد المستهلك في تحقيق الحماية الذاتية، قبل الحديث عن دور وعمل جهات اإلستهالكية ال

أخرى لتوفير هذه الحماية سواء كانت إدارية أو قضائية أو غيرها. ثم إن جمعيات حماية المستهلك لم 

ترق إلى ذلك المركز الذي يمكنها من الضغط والتأثير بقوة على الدوائر والجهات المتحكمة في 

  ة اإلستهالكية بمختلف أشكالها وأصنافها. السياس

هو تفرع وتعدد وتشعب القوانين والمراسيم المنظمة والكافلة أيضا ومما ينوه إليه في نتائج الدراسة 

لحماية المستهلك. كما وقفنا من خالل هذه الدراسة على التناقض بين مواد العديد من النصوص 

ما بسبب إصدار تعديالت، أو بسبب إلغاء قوانين وٕاصدار القانونية التي تعنى بحماية المستهلك، إ

  أخرى جديدة،أو بمناسبة صدور مراسيم وقرارات تطبيقية. 

كما الحظنا من خالل هذه الدراسة أيضا عدم تنصيب العديد من الهيئات ذات اإلختصاص المندرج 

با فإن دورها وفعالية هذا في إطار إستراتيجية المشرع لحماية المستهلك، بل وٕان كان البعض منها منص

  الدور ال يكاد يذكر من الناحية الواقعية أو هو مغيب باألساس.

  لذا نوصي ب: 

، بإدراج 2009المؤرخ في  03-09تعديل تأشيرات قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  �

  التعديل الدستوري الجديد ضمنها. من 43أحكام المادة 

 68- 02فيذي رقم أحكام المرسوم التنانونية على غرار إعادة صياغة مواد بعض النصوص الق �

منه  16الماّدة  المحّدد لشروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها سيما2002المؤّرخ في

الفصل بين مجلس التوجيه مراعاة من حيث وذلك مع التقسيم الجديد لهيكل المركز،لتتوافق 

لحالي يتناقض صراحة مع كّل التعديالت المدرجة واللجنة العلمية والتقنية،ألن مضمون الماّدة ا

،و منه 09الماّدة وال سيما318- 03وم التنفيذي رقم طرف المشّرع بموجب أحكام المرس من
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من المرسوم التنفيذي رقم  09ليتطابق مضمونها مع نّص الماّدة  14إعادة صياغة الماّدة 

بل وٕالغاء بعضها لتفادي التناقض والتضارب بين قواعد  إلزالة التعارض الظاهر، 355- 12

المنظومة الحمائية للمستهلك، سواء تلك المتعلقة بقانون حماية المستهلك وقمع الغش والمراسيم 

التنفيذية والقرارات التابعة له، أو تلك المرتبطة بالنظام القانوني لألجهزة التي تعنى بحماية 

 في كل موضع من هذه الدراسة. المستهلك، والتي أشرنا إليها

ضرورة نص المشرع صراحة على المسؤولية المدنية للمتدخل(بمعناه الواسع: منتج، بائع،  �

ناقل،مستورد..) وليس النص على مسؤولية المنتج فقط وفقا للقواعد العامة، وذلك إما بإدراج 

على المسؤولية  مكرر من القانون المدني، أو بأن ينص 140مصطلح"المتدخل" ضمن المادة 

ضمن قانون حماية المستهلك  -كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية الجزائية- المدنية للمتدخل

رة إصدار نصوص تطبيقية وقمع الغش، وهذا تعزيزا لحماية المستهلك. كما نوصي بضرو 

 من القانون المدني والمتعلقة بالتزام الدولة 01مكرر 140توضح كيفيات تطبيق أحكام المادة 

 .بالتعويض

المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع  327- 13المرسوم التنفيذي رقم تعديل أحكام  �

، لتدارك التناقض الواقع بين بعض مواده أو بينها وبين مواد قانون والخدمات حيز التنفيذ

 حماية المستهلك وقمع الغش كما سبق بيانه بالتحليل.

الذي يحّدد تنظيم  2004ديسمبر  26رك المؤّرخ في القرار الوزاري المشتمواد  وتحيين تعديل �

لمشترك المؤّرخ في اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب،المعّدل والمتّمم بالقرار الوزاري ا

 18- 14 ، بما يواكب األحكام الجديدة الصادرة في المرسوم التنفيذي رقم2010يناير  28

  المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التجارة.

المنصوص عليه في الماّدة  هاإلسراع في تنصيبو المجلس الوطني لحماية المستهلكين دسترة  �

المتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغّش وأحكام المرسوم التنفيذي  03- 09من القانون رقم  24

والمساهمة في إثراء النصوص التشريعية المتعلقة  ،ألداء المهام المكفولة له355- 12رقم 

والعمل بالمستهلك عن طريق اقتراحاته واستشاراته، بما يساعد في توفير الحماية للمستهلك.

والمصادقة عليه، وتفعيل دور مشاركته في الملتقيات والندوات  نظامه الداخلي إعداد على

ت وبرامج نشاطات المجلس وتقاريره السنوية العمل على نشر كّل اآلراء واإلقتراحا، و اإلعالمية
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على نطاق واسع، ومن ضمن ذلك ضرورة إنشاء موقع إلكتروني للمجلس قصد ضمان وصول 

 باحثين،أكاديميين ، ،هيئات إقتصاديين،جمعيات من المهتمين(متعاملين قدر أكبر المعلومةإلى

  ،طلبة......إلخ).

المجلس الوطني لحماية المستهلكين نقترح أن بالنسبة لممثلي جمعيات حماية المستهلك في  �

) يقضي بضرورة توفر 355- 12يضاف بند في القانون المنظم له (المرسوم التنفيذي رقم 

على شهادة عليا، حتى يكون ممثال مؤهال، وعنصرا فاعال مؤثرا، اليقتصر "الممثل"وحيازة 

  دوره عن مجرد التمثيل.

من  06تي تم النص على إنشائها بموجب المادة تعيين أعضاء لجنة البنود التعسفية ال �

وتفعيل دورها، للقيام بمراقبة  2006سبتمبر  10المؤرخ في 306- 06المرسوم التنفيذي رقم 

بما يوفر الحماية اإلضافية  ،التعسفية في مختلف الصيغ والعقودومراجعة وتمحيص الشروط 

  للمستهلك من كل أشكال االستغالل ولعب دورها في إقرار التوازن العقدي.

 328-13من المرسوم التنفيذي رقم  07المخابر المنشأة بموجب الماّدة  تنصيب لجنة إعتماد �

المحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك  2013سبتمبر  26المؤرخ في 

، واللجنة الخاصة اوقمع الغش وٕاصدار وزير التجارة للقرار المحّدد لتشكيلتها وتنظيمها وسيره

الل" على المنتجات الغذائية، وكذا تنصيب سلطة ضبط المكلفة بمتابعة وضع"وسم ح

  الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في قانون اإلعالم.

تقوية عمل أجهزة الرقابة اإلدارية من خالل ضمان تكوين نوعي للعاملين بها، وتحيين  �

 ابعةمعارفهم بإقامة أيام دراسية وندوات مع المختصين والمهتمين، وهذا لضمان إستمرارية ومت

، بل والحرص على الرفع من التعداد البشري لهذه األجهزة مهامهم بكل جدية وعن كامل دراية

قصد ضمان تغطية شاملة وعبر كل أنحاء الوطن، ال سيما على مستوى الحدود بمراقبة السلع 

 غير المطابقة، أو تهريب المنتجة محليا.

وحد يضمن التنسيق األمثل بين وضع استراتيجية محكمة وقاعدة بيانات في إطار شباك م �

 مختلف األجهزة التي تعنى بحماية المستهلك.
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من أجل إنجاز المهام الموكلة لها وفقا  تجهيز المخابر بكل المعدات والوسائل الضرورية �

وتشديد الجهات المختصة رقابتها على الموزعين لتوفير وسائل النقل الالزمة لألحكام القانونية.

 أو فسادها حماية لصحة المستهلك وسالمته.  بما يضمن عدم تلفها

ضرورة إعداد صيغ نماذج جديدة لتلك التي يتم العمل بها على مستوى مصالح وزارة التجارة  �

عموما من طرف أعوانها، بإدراج ماتم سنه من قوانين جديدة ضمن المرجع الخاص بهذه 

  .(أنظر الملحق)النماذج، ألن النماذج الجاري العمل بها غير محينة المرجع

العمل على احترام القواعد الدستورية من طرف كل الفاعلين بما في ذلك تدخل المجلس  �

األعلى للغة العربية المدستر،بالسعي إلى التطبيق الفعلي والشامل ألحكام قانون تعميم اللغة 

ظل العربية بالنسبة لكل الوثائق الخاصة بالسلع والخدمات الموجهة للمستهلك، سيما في 

تجاهله(القانون) من بعض المؤسسات الرسمية واإلعتماد على اللغة األجنبية (الفرنسية) فقط، 

  ولفاتورة شركة الكهرباء والغاز خير دليل على ذلك.

من الناحية  هايل دور تفعإشراك جمعيات حماية المستهلك في صياغة النصوص القانونية و  �

ادية والعلمية لتحقيق أهدافها المسطرة ضمن العملية، من خالل تمكينها من كل الوسائل الم

والعمل على تعديل الشروط التأسيسية المنصوص عليها ،إلسماع صوت المستهلك أطر قانونية

حتى تكون الجمعية قانونا من خالل اشتراط مؤهل علمي في األعضاء المؤسسين على األقل،

النص على ضرورة ك أيضا ومن ذل قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه وبكّل مسؤولية.

إنشاء جمعيات حماية مستهلك متخصصة كل في ميدان معين، وهذا لزيادة الفعالية باعتبار 

  أن مجاالت حماية المستهلك واسعة واستيعابها كلها  أمر ليس بالهين.

 إدراج ضمن دفتر شروط إنشاء قنوات السمعي البصري المؤسسة في الجزائر قانونا �

راج بند يقضي بضرورة بث حصة تعنى بالمستهلك والثقافة اإلستهالكية ، إد)04- 14(القانون

وفي هذا اإلطار يتعين إصدار نص (أو  عموما، سواء كانت يومية أسبوعية أو شهرية.

نصوص) خاص يقضي بإحترام حقوق فئة الصم البكم باعتماد لغة اإلشارة في البرامج و 

يتماشى وروح نصوص قانون حماية الحصص المقدمة ضمانا لحقهم في اإلعالم، بما 

  المستهلك، وتعميم ذلك على كل مجاالت الخدمات التي تخص المستهلك. 
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إلزام الصحف واإلذاعات على تخصيص ركن يعنى ب )05- 12(أحكام قانون اإلعالمتعديل  �

  بتعريف المستهلك بحقوقه وتبصيره بالقوانين المنظمة لعالقاته اإلستهالكية المختلفة.

بما يساهم في  سواء استشاريا أو عقابيا، مجلس المنافسة ألداء المهام المنوطة به تفعيل دور �

 حماية المستهلك من كل الممارسات التي تخل بقواعد المنافسة النزيهة وتضر بمصالحه.

اإلستعانة بخبراء اقتصاديين وقانونيين واجتماعيين عند القيام بمختلف الدراسات المتعلقة  �

  إلعطاء أكثر دقة للنتائج المتوصل إليها.بالسوق الجزائرية 

اإلحتكاك بالدول المتقدمة في مجال مكافحة جرائم اإلستهالك، من خالل فرق مشتركة تشتغل  �

  ضمن برامج عمل مسطرة وأهداف محددة.

الرفع من قيمة الغرامة المالية المفروضة من طرف المشرع على المتدخلين المخالفين ألحكام  �

المساس  هلك وقمع الغش حتى تكون أكثر ردعا وزجرا لكل من تخوله نفسهقانون حماية المست

، سيما في ظل ارتفاع نسب المخالفات المرتكبة من طرف بسالمة المستهلك ومصالحه

وعدم زجرهم واكتراثهم  -استنادا لإلحصائيات التي تم دراستها وتقديمها مسبقا- المتدخلين

  للعقوبات المسلطة عليهم.

وتحيين  ن تكوين خاص للقضاة في مجال تشريعات حماية المستهلكالسعي إلى ضما �

، سيما عند رفع الدعاوى أمامهم، للمساعدة على فهم وتوفير الحماية الالزمة للمستهلك معارفهم

وأن المالحظ من خالل األحكام التي تم دراستها أن القاضي ال يستند في تسبيب أحكامه إال 

لك وقمع الغش وكذا قانون العقوبات، دون اإلستناد إلى لمواد نصوص قانون حماية المسته

مواد المراسيم التنفيذية الخاصة الصادرة في هذا المجال على غرار المرسوم التنفيذي الخاص 

 بإعالم المستهلك مثال، وهذا رغم صدوره منذ ثالث سنوات تقريبا، فكيف يفسر ذلك؟.

األحكام القضائية المتعلقة بقضايا المستهلك إنشاء مركز تصنيف في ذات اإلطار نقترح كما 

على غرار تجارب - على مستوى كليات الحقوق بالتعاون مع وزارة العدل وفهرستها إلكترونيا

وهذا من أجل دعم العمل البحثي األكاديمي، حتى يتسنى للمهتمين  -دول أخرى كالكويت مثال

 الرجوع إليه كلما دعت الضرورة ذلك.

الشهار التجاري في الجزائر، بإصدار القانون المنظم لهذا المجال ووضع ضرورة تنظيم سوق ا �

  الضوابط القانونية التي تخضع لها الرسائل اإلشهارية. 
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العمل على جمع كل النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة باإلستهالك وحماية  �

الحصول على كل  المستهلك، و التي من شأنها تسهيل معرفة وعمل الباحثين والمهتمين في

موحد، ربحا للوقت  تقنين أو دليلك ضمن بالمنظومة الحمائية للمستهلالمستجدات المتعلقة 

. فضال عن نشر المداخالت المقدمة خالل الملتقيات و األيام الدراسية و الورشات والجهد

 المنظمة حول المواضيع المتعلقة بالمستهلك والحماية القانونية المكفولة له عموما. 

 03- 09إصدار ما تبقى من النصوص التطبيقية لقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم   �

  لضمان تكامل أحكامه. 2009المؤرخ في 

  

هذا،وٕاذ نعتقد أن هذه اآلليات التي تطرقنا إليها بالدراسة والتحليل تعتبر من الناحية النظرية ميزة 

أن الخلل الذي يشوب األحكام القانونية لبعض  إيجابية تدعم وتساهم في ضمان حماية للمستهلك، غير

منها، أو حتى عدم تنصيبها أصال، مع مايعيشه المستهلك يوميا من متاعب صحية وأضرار مادية 

  ومعنوية، يجعلنا نقر بأن هذه المنظومة التزال تشوبها نقائص ينبغي تداركها.

إال أن مايجب لمستهلك وضمان حقوقه ،ومهما يكن من أمر، فرغم الحماية التي أراد المشرع توفيرها ل

مستهلك تبقى هي األخرى من أبرز أوجه تحقيق  "مواطن"هو أن الثقافة اإلستهالكية لكل  التنويه إليه

هذه الحماية المنشودة والمرجوة، ألنه وفي كثير من األحيان يلحق المستهلك مضارا بنفسه، نتيجة 

مستهلكه إما لطبيعته أو استعماله أو آثاره...وغيرها من المسائل الفنية والتقنية، فكلما  جهله لماهو

كانت درجة اإلطالع والوعي اإلستهالكي أكبر،كلما كانت المخاطر والمضار المهددة للمستهلك 

في إطار التشريعات التي سارت وقطعت  "ملكا"ومصالحه المختلفة أقل. فإذا كان المستهلك يعتبر 

لهذا العالم، فإن هذا _ إلى حد بعيد_أشواطا بعيدة في مجال حماية المستهلك وأصبح مدركا ومتفهما

األخير عندنا ليس كذلك إذ الزال يحتاج لكثير من الوصاية والدعم لرفع مستواه حتى يفهم الحقوق 

  القانون. ينص عليهاواإللتزامات التي 
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 قائــمة المصادر والمــراجـع:

  ةأوال: باللغة العربي

  النصوص القانونية- 1      

 :النصوص التشريعية-أ

الصادرة  14.ج.ر.عدد2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم (الدستور الجزائري)-

- 96المتضمن التعديل الدستوري، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  2016مارس  07بتاريخ:

  .1996ديسمبر 08.الصادرة بتاريخ76.ج.ر.عدد1996ديسمبر  07المؤرخ في  438

 48. المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.ج ر عدد 1966جوان  8المؤّرخ في  155- 66األمر رقم - 

 2015يوليو  23المؤرخ في  02- 15ألمر رقم باالمعدل والمتمم .1966جوان  10الصادرة بتاريخ 
  .2015يوليو  23.الصادرة بتاريخ: 40والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.ج.ر. عدد

الصادرة  48.المتضمن قانون العقوبات.ج ر عدد 1966نوفمبر  8المؤّرخ في  156- 66األمر - 
  المعدل والمتمم. 1966جوان  10بتاريخ 

المتضمن القانون المدني. المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم - 

  .2007مايو 13.الصادرة بتاريخ:31.ج.ر.عدد2007مايو  13المؤرخ في  05- 07بالقانون رقم 

يتعلق بتسيير وتركيب المجلس  1993سبتمبر  13مؤرخ في  1993لسنة  1886األمر عدد  -

 24.الصادرة بتاريخ 72تهلك.الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد الوطني لحماية المس
  .1993سبتمبر

.يتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة 1988جانفي  26المؤّرخ في  08-88القانون رقم - 
  .1988جانفي  27.الصادرة بتاريخ 4الحيوانية  ج ر عدد 

متعلق بالقواعد العامة لحماية المسنهلك.ج ر .ال1989فيفري  07المؤّرخ في  02- 89القانون رقم - 
  .1989فيفري  08.الصادرة بتاريخ 06عدد 

. الصادرة 29المتعلق باألسعار.ج.ر.عدد 1989جويلية 05المؤرخ في  12- 89القانون رقم - 
  .1989يوليو 19بتاريخ:
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اسة.ج ر عدد يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقي 1990جويلية  31مؤّرخ في  18- 90القانون رقم - 
  .1990أوت  15.الصادرة بتاريخ 35

يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.ج ر عدد  1991جانفي  16مؤّرخ في  05-91القانون رقم - 

ديسمبر  21المؤرخ في  30- 96المعدل والمتمم باألمر رقم  1991جانفي  16الصادرة بتاريخ  03
  .1996ديسمبر  22. الصادرة بتاريخ:81.ج.ر.عدد1996

 62، المتضمن النظام العام للغابات، ج.ر.عدد 1991ديسمبر 02المؤرخ في  20- 91القانون رقم - 
  .12- 84المعدل والمتمم للقانون رقم  1991ديسمبر  04الصادرة في 

.الصادرة 61المتضمن قانون الجمارك.ج.ر.عدد 1998غشت  22المؤرخ في  10- 98رقم القانون - 
  والمتمم.. المعدل 1998غشت  22بتاريخ:

فيفري  22.الصادرة في 9.يتعلق بالمنافسة.ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر - 
  المتعلق بالمنافسة. 03- 03.الملغى بموجب األمر 1995

مارس  08الصادرة بتاريخ  13يتعلق بالتأمينات.ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07- 95أمر - 

1995.  

.الصادرة بتاريخ 43يتعلق بالمنافسة.ج ر عدد  2003جويلية  19المؤّرخ في  03- 03األمر رقم - 

.ج ر عدد 2008جوان  25المؤرخ في 12- 08. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جويلية  20
.ج.ر.عدد 2010غشت  15المؤرخ في  05- 10.والقانون رقم 2008جويلية  2.الصادرة بتاريخ 36
  .2015غشت  18. الصادرة بتاريخ:46

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  2003يوليو  19المؤرخ في  04- 03قم األمر ر - 

  .2003يوليو  20. الصادرة بتاريخ:43استيراد البضائع وتصديرها.ج.ر.عدد

 23. الصادرة بتاريخ:44المتعلق بالعالمات.ج.ر.عدد  2003يوليو  19المؤرخ في  06- 03األمر - 

المتعلق بعالمات  1966مارس سنة  19المؤرخ في  57-66رقم . والذي ألغى األمر 2003يوليو 
  الصنع والعالمات التجارية.

.الصادرة 59يتعلق بمكافحة التهريب.ج.ر.عدد 2005غشت  23المؤرخ في  06- 05األمر رقم - 
  .2005غشت  28بتاريخ:



 �ــــ��ــ�� ا�ـ�ــ�در وا�ــ�ــ�ا�ـ�

 

 358 

.يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج 2004جوان  23المؤّرخ في  02- 04القانون رقم - 
 15المؤّرخ في  06-10.المعدل والمتمم بموجب القانون 2004جوان  27.الصادرة بتاريخ 41ر عدد 

  .2010أوت  18.الصادرة بتاريخ  46.ج ر عدد 2010أوت 

.الصادرة 11المتضمن القانون التجاري .ج.ر.عدد 2005فبراير  06المؤرخ في  02-05القانون رقم - 
  .2005فبراير  09بتاريخ:

المتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج  2005فيفري  6المؤرخ في  04- 05القانون رقم - 
  .2005فبراير  13.الصادرة بتاريخ:  12ج ر .عدد  اإلجتماعي للمحبوسين.

يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.ج ر  2008فيفري  15ي المؤّرخ ف 09- 08القانون رقم - 
  .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21عدد 

المؤرخ في  05-85المعدل والمتمم للقانون رقم  2008يوليو  20المؤرخ في  13- 08القانون رقم  - 
  .2008غشت 3.الصادرة بتاريخ:44والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.ج.ر.عدد  1985فبراير  16

.المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش . ج ر 2009فيفري  25المؤّرخ في  03- 09القانون رقم - 

  .2009مارس  8الصادرة بتاريخ  15عدد 

 3الصادرة بتاريخ  37يتعلق بالبلدية ج ر عدد  2011جوان  22مؤرخ في  10- 11القانون رقم - 

 15يتعلق بالبلدية.ج ر عدد  1990أفريل  7في  مؤّرخ 08-90. الملغي للقانون رقم 2011جويلية 
  .1990أفريل  11.الصادرة بتاريخ 

.الصادرة 02المتعلق باإلعالم.ج.ر.عدد  2012يناير  12المؤرخ في  05-12القانون رقم  - 
-04-03المؤرخفي07- 90.الملغيللقانونرقم2012يناير15بتاريخ:

  . 1990أبريل  04.الصادرة بتاريخ:14المتعلقباإلعالم.ج.ر.عدد1990

 29.الصادرة بتاريخ:12المتعلق بالوالية.ج.ر.عدد 2012فبراير  21المؤّرخ في  07-12القانون رقم - 

  .2012فبراير

الصادرة بتاريخ  02يتعلق بالجمعيات ج ر عدد  2012جانفي  12مؤرخ في  06-12القانون رقم - 

  .2012جانفي  15

. المتعلق بالنشاط السمعي البصري 2014فبراير  24المؤرخ في  04- 14القانون رقم - 
  .2014مارس  23.الصادرة بتاريخ:16ج.ر.عدد
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 .2015يوليو  29.الصادرة بتاريخ:41.ج.ر.عدد2015يوليو  15المؤرخ في  15-15القانون رقم - 
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  2003يوليو  19المؤرخ في  04- 03األمر رقم يعدل ويتمم 

  .2003يوليو  20. الصادرة بتاريخ:43البضائع وتصديرها.ج.ر.عددعمليات استيراد 

 22.الصادرة بتاريخ: 37.ج.رعدد2016يونيو  19المؤرخ في  04-16القانون رقم - 
المتعلق  2004جوان  23المؤرخ في  04- 04.المعدل والمتمم للقانون رقم 2016يونيو

  . 2004جوان 27.الصادرة بتاريخ:41بالتقييس.ج.ر.عدد 

  النصوص التنظيمية:-ب

  :المراسيم الرئاسية والتنفيذية1ب

 مجلس المتضمن تعيين أعضاء 2013يناير  15المرسومالرئاسي المؤرخ في - 
  .2013يناير  30.الصادرة بتاريخ:07المنافسة.ج.ر.عدد

 المتضمن التعيين بمجلس المنافسة.ج.ر.عدد 2013يناير  15المرسوم الرئاسي المؤرخ في - 
  .2013يناير  30.الصادرة بتاريخ: 07

، يحدد النظام  1996جانفي  17مؤرخ في  44- 96رئاسي رقم  44- 96المرسوم الرئاسي رقم - 
  .1996جانفي  22.الصادرة بتاريخ 5الداخلي لمجلس المنافسة .ج.ر.عدد

يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة  1987جوان  30مؤرخ في  146- 87المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1987جوان  01الصادرة بتاريخ  27البلدية ج ر عدد 

المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة  1989غشت 8المؤّرخ في 147- 89المرسوم التنفيذي رقم - 

،المعّدل والمتّمم 1989غشت  09. الصادرة بتاريخ:33النوعية والرزم وتنظيمه وعملهج.ر.عدد
 05. الصادرة بتاريخ:59.ج.ر.عدد2003سبتمبر  30ي المؤّرخ ف 318- 03بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .2003أكتوبر 

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.ج ر  1990جانفي  30مؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم - 

المؤرخ  315- 01.المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم1990جانفي  31.الصادرة بتاريخ 5عدد 
  .2001أكتوبر 21. الصادرة بتاريخ:61.ج.ر.عدد2001أكتوبر 16في
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يتعلق بضمان المنتوجات  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1990سبتمبر  19.الصادرة بتاريخ 40والخدمات.ج ر عدد 

المتعلق بالمواد المعّدة لكي تالمس  1991جانفي  19المؤرخ في  04- 91المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1991جانفي  23الصادرة بتاريخ  04ستحضرات تنظيف هذه المواد.ج ر عدد األغذية وبم

المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة  1991فيفري  23المؤرخ في  53- 91المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1991فيفري  27الصادرة بتاريخ  09عند عملية عرض األغذية إلستهالك.ج ر عدد 

.ج ر 1991جوان  01لق بمخابر تحليل النوعية.المؤّرخ في المتع 192- 91المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1991جوان  02الصادرة بتاريخ  27عدد 

المتعلق بإنشاء المفتشيات البيطرية  1991نوفمبر  16المؤّرخ في  452- 91المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1991نوفمبر  20.الصادرة بتاريخ  59في المراكز الحدودية.ج ر عدد 

و المتضمن منح إمتياز عن األمالك  1991أبريل20المؤرخ في  101- 91ذي رقم المرسوم التنفي - 
الوطنية والصالحيات و األعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية 

  .1991أبريل  24. الصادرة بتاريخ:19للتلفزيون.ج.ر. عدد 

يتعلق بشروط استعمال المواد  1992ي جانف 13الصادر بتاريخ  25- 92المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1992جانفي  22.الصادرة بتاريخ  05المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفية ذلك.ج ر عدد 

المتعلق بخصائص أنواع البن  1992جانفي 20المؤرخ في  30-92المرسوم التنفيذي رقم - 

  . 1992يناير 26.الصادرة بتاريخ:06وعرضها.ج.ر.عدد

يتعلق باإلعالم الطبي والعلمي الخاص  1992يوليو 6المؤرخ في 286- 92يذي رقم المرسوم التنف- 
  .1992يوليو12.الصادرة بتاريخ:53بالمنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري.ج.ر.عدد

المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة  1993فيفري  6المؤرخ في  47- 93المرسوم التنفيذي رقم - 
.يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1992فيفري  10.الصادرة بتاريخ 09وردة.ج ر عدد محليا والمست

92 -65. 

المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية  1993ديسمبر  27المؤرخ في  329- 93المرسوم التنفيذي رقم - 

  .المعدل والمتمم1993ديسمبر  28.الصادرة بتاريخ:86للمديرية العامة للجمارك.ج.ر.عدد
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المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية إلدارة الجمارك وعملها.ج.ر.عدد  331- 93التنفيذي رقم  المرسوم- 
  .المعدل والمتمم1993ديسمبر  28.الصادرة بتاريخ:86

المتضّمن إنشاء مفتشية مركزية  1994يوليو  16المؤّرخ في  210-94المرسوم التنفيذي رقم  - 

.الصادرة 47التجارة ويحّدد اختصاصاتها.ج.ر.عددللّتحقيقات اإلقتصادية وقمع الغش في وزارة 
  .1994يوليو  20بتاريخ:

المؤّرخ في  13يتعلق بالتأمينات.ج ر عدد  1995جانفي  25المؤّرخ  07- 95المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1995مارس  08

الذي يحدد شروط وكيفيات التفتيش  1995نوفمبر  11المؤرخ في  363- 95المرسوم التنفيذي رقم - 
بيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات اآلتية من أصل حيواني المخصصة ال

  .1995نوفمبر 12الصادرة بتاريخ:  68ج.ر.عدد لإلستهالك البشري.

و  المعدل و المتمم الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين اإلعتماد 340- 95المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .1995أكتوبر 31.الصادرة بتاريخ:65األهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبته.ج.ر.عدد

يتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات 1996يناير  15المؤرخ في  40- 96المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1996يناير  17. الصادرة بتاريخ:04األجرة "طاكسي".ج.ر.عدد

يحدد شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن  48-96المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1996جانفي  21الصادرة بتاريخ  05.ج ر عدد 1996جانفي  17المنتوجات.المؤّرخ في 

الذي ينظم  محاسبة المترجمين و التراجمة الرسميين و يحدد كيفية دفع  292-96المرسوم رقم - 
  .1996سبتمبر  04ادرة بتاريخ:.الص51األتعاب مقابل خدماتهم.ج.ر.عدد

المتضمن إنشاء مخابر التجارب  1996أكتوبر  19المؤّرخ في  355- 96المرسوم التنفيذي رقم - 
.المتمم بموجب 1996أكتوبر  20الصادرة بتاريخ  62وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها.ج ر عدد 

 07.الصادرة بتاريخ: 80.عدد.ج.ر1997المؤّرخ في أّول ديسمبر  459-97المرسوم التنفيذي رقم 
  .1997ديسمبر

يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد 1997يناير 14المؤرخ في  37-97المرسوم التنفيذي رقم - 
.الصادرة 04التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية.ج.ر.عدد
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أبريل  18المؤرخ في  114- 10. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1997 يناير 15بتاريخ:
  .2010أبريل  21. الصادرة بتاريخ: 26.ج.ر عدد 2010

المتضّمن منح تعويضات ألعضاء  1997المؤّرخ في أّول ديسمبر  460- 97المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1997ديسمبر 07. الصادرة بتاريخ:80شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية ولخبرائها.ج.ر. عدد 

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات  1997يناير  18المؤرخ في  40- 97المرسوم التنفيذي رقم - 

 19. الصادرة بتاريخ:05ج.ر.عدد والمهن المقننة الخضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.
  .1997يناير

المتعلق بالوقاية من األخطار  1997سمبر دي 21المؤرخ في  494-97المرسوم التنفيذي رقم  - 
  .1997ديسمبر  24.الصادرة بتاريخ:85الناجمة عن استعمال اللعب.ج.ر.عدد

المتعلق بالرخص المسبقة إلنتاج  1997جويلية  8المؤّرخ في  254- 97المرسوم التنفيذي رقم - 
جويلية  09رة بتاريخ .الصاد46المواد السامة والتي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها.ج ر عدد 

المتعلق بالرخص 1992فبراير  4المؤّرخ في  42- 92. والذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم 1997
 05. الصادرة بتاريخ: 09المسبقة النتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.ج.ر.عدد 

  .1992فبراير

يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف  1997ديسمبر  15المؤّرخ في  481- 97المرسوم التنفيذي رقم - 

 83بتفتيش البضائع المتنقلة وذات اإلقامة المطولة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها.ج ر عدد 
  .1997ديسمبر  17الصادرة بتاريخ 

المحدد لشكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي و المستخرج من  143- 97المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1997مايو  04.الصادرة بتاريخ:27ج.ر.عدد ليدية و الحرف.سجل الصناعة التق

المتضّمن إنشاء الديوان الوطني المهني  1997يوليو 8المؤّرخ في  247- 97المرسوم التنفيذي رقم - 
- 12نفيذي رقم المعّدل بالمرسوم الت.1997يوليو 09. الصادرة بتاريخ:46ج.ر.عدد للحليب ومشتقاته.

  .2012أكتوبر 31. الصادرة بتاريخ:60ج.ر.عدد .2012 أكتوبر 29المؤّرخ في  375

يضبط شروط و كيفيات إقامة خدمات  1998أوت  25مؤرخ في  257- 98المرسوم التنفيذي رقم  - 
 .1998غشت  26الصادرة بتاريخ:  63إنترنت و استغاللها.ج ر.عدد
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فيفري يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقييس و يحدد  21المؤّرخ في  69- 98المرسوم التنفيذي رقم - 
  .1998مارس  01.الصادرة بتاريخ 11قانونه األساسي ج ر عدد 

المحدد لتدابير حفظ الصحة و النظافة المطبقة عند عملية عرض  158- 99المرسوم التنفيذي رقم - 

  .1999جويلية  25صادرة بتاريخ ال 49الصيد البحري.ج ر عدد 

يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد  2000مارس  01المؤرخ في  46- 2000المرسوم التنفيذي رقم - 

  .2000مارس  05.الصادرة بتاريخ:10تنظيمها وسيرها وكيفيات استغاللها.ج.ر.عدد

نشاط الخباز   المتعلق  بشروط ممارسة 2001جوان  6المؤّرخ في  145- 01المرسوم التنفيذي رقم - 

  .2001جوان  10الصادرة بتاريخ  32الحلواني وكيفياتها.ج ر عدد 

وحّددت شروط فتح مخابر تحاليل الجودة  2002فبراير  6المؤّرخ في  68- 02المرسوم التنفيذي رقم - 
  .2002فبراير 13. الصادرة بتاريخ:11واعتمادها.ج.ر.عدد

يحدد صالحيات وزير التجارة ج  ر  2002يسمبر د 21المؤرخ في  453-02المرسوم التنفيذي رقم - 
المؤّرخ  207- 94الملغي ألحكام المرسوم التنفيذي رقم .2002ديسمبر  22. الصادرة بتاريخ 85عدد 

يوليو 20. الصادرة بتاريخ: 47يحدد صالحيات وزير التجارة.ج.ر. عدد 1994يوليو سنة  16في 
1994.  

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في  2002ديسمبر  21في المؤّرخ  454- 02المرسوم التنفيذي رقم - 
المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2002ديسمبر  22.الصادرة بتاريخ 85وزارة التجارة ج ر عدد 

، 2008غشت  24. الصادرة بتاريخ: 48ج.ر.عدد  2008غشت  19المؤرخ في  266- 08

يناير  12. الصادرة بتاريخ: 02ج.ر.عدد  2011يرينا 09المؤرخ في  04-11والمرسوم التنفيذي رقم 
. الصادرة بتاريخ: 04ج.ر.عدد  2014يناير  21المؤرخ في 18-14المرسوم التنفيذي رقم .و 2011

  .2014يناير  26

المتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية  2002يناير  06المؤرخ في  05-02المرسوم التنفيذي رقم - 

  .2002يناير  09يخ:.الصادرة بتار 02للجودة.ج.ر.عدد

المتضمن إنشاء المركز الجزائري  2003سبتمبر  30المؤّرخ في  318- 03المرسوم التنفيذي رقم - 
.يعدل ويتمم 2003أكتوبر  05.الصادرة بتاريخ 59لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله ج ر عدد 

  .147-89المرسوم التنفيذي رقم 
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يضمن تنظيم المصالح الخارجية في  2003نوفمبر  5في  المؤرخ 409- 03المرسوم التنفيذي رقم - 
  .2003نوفمبر  09.الصادرة بتاريخ 68وزارة التجارة وصالحيتها وعملها.ج ر عدد 

يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية  2004جويلية  28مؤرخ في  210-04المرسوم التنفيذي رقم - 

الصادرة  47شياء مخصصة لألطفال ج ر عدد للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو ا
  .2004جويلية  28بتاريخ 

يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة  2004أكتوبر  07المؤّرخ في  319- 04المرسوم التنفيذي رقم - 
  .2004أكتوبر  10الصادرة بتاريخ  64والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها.ج ر عدد 

يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. ج ر  2005ديسمبر  6المؤرخ في  464- 05المرسوم التنفيذي رقم - 
  .2005ديسمبر  11الصادرة بتاريخ  80عدد 

 80يتعلق بتقييم المطابقة ج ر عدد  2005ديسمبر  6المؤّرخ في  465- 05المرسوم التنفيذي رقم - 
 .2005ديسمبر  11الصادرة بتاريخ 

المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية  2005سمبر دي 06المؤرخ في  466- 05المرسوم التنفيذي رقم - 

. الملغي 2005ديسمبر  11. الصادرة بتاريخ: 80لإلعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك ".ج .ر. عدد 
و المتعلق بالمجلس  2000مايو سنة  10المؤرخ في  111- 2000ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

  الجزائري إلعتماد أجهزة تقييم المطابقة.

الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة  2005ديسمبر  10المؤّرخ في  467- 05سوم التنفيذي رقم المر - 
  .2005ديسمبر  11الصادرة بتاريخ  80المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.ج ر عدد 

الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة  2005ديسمبر  10المؤرخ في  468- 05المرسوم التنفيذي رقم - 

 11.الصادرة بتاريخ:80حويل ووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك.ج.ر.عدد وسند الت
  .2005ديسمبر 

يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة  2005جانفي  30المؤّرخ في  67- 05المرسوم التنفيذي رقم - 
  . 2005فيفري  06الصادرة بتاريخ  10الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها.ج ر عدد 

يحدد العناصر األساسية للعقود  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفيذي رقم - 
.الصادرة 56المبرمة بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ج ر عدد 



 �ــــ��ــ�� ا�ـ�ــ�در وا�ــ�ــ�ا�ـ�

 

 365 

فبراير  03المؤرخ في  44-08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم .2006سبتمبر  11بتاريخ 
  .2008فبراير  10.الصادرة بتاريخ: 07.ج.ر.عدد2008

يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة  2009فيفري  07المؤرخ في  65-09المرسوم التنفيذي رقم - 

باإلعالم حول األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط وبعض السلع والخدمات المعينة.ج ر عدد 
  .2009فيفري  11الصادرة بتاريخ  10

المتضمن القانون األساسي الخاص  2009ديسمبر  16المؤّرخ في 415- 09التنفيذي رقم  المرسوم- 
الصادرة  75ج.ر.عدد المطبق على الموظفين المنتمين لألسالك الخاّصة باإلدارة المكلفة بالتجارة

  .2009ديسمبر  20بتاريخ: 

مصالح الخارجية لوزارة يتضمن تنظيم ال 2011يناير  20المؤّرخ في  09- 11المرسوم التنفيذي رقم - 

والذي ألغى أحكام .2011يناير  23. الصادرة بتاريخ:04ج.ر. عددالتجارة وصالحيتها وعملها.
المتضمن نفس الغرض.ج.ر.  2003نوفمبر  05المؤّرخ في  409- 03المرسوم التنفيذي رقم 

  .2003نوفمبر  09.الصادرة بتاريخ:68عدد

.المحدد تنظيم مجلس المنافسة 2011يوليو  10ي المؤرخ ف 241-11المرسوم التنفيذي رقم - 

  .2011يوليو  13.الصادرة بتاريخ: 39وسيره.ج.ر. عدد

المتضمن إنشاء النشرة الرسمية  2011يوليو  10المؤرخ في  242-11المرسوم التنفيذي رقم - 

  2011يوليو  13. الصادرة بتاريخ: 39للمنافسة ويحدد مضمونها وكيفية إعدادها.ج.ر. عدد 

يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  2012ماي  6المؤرخ في  203- 12لمرسوم التنفيذي رقم ا- 

  .2012ماي  9.الصادرة بتاريخ 18المنتوجات.ج ر عدد 

المحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم  2012مارس  06المؤرخ في  111- 12المرسوم التنفيذي رقم - 
مارس  14.الصادرة بتاريخ:15التجارية.ج.ر.عددالفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة 

2012.  

المحّدد لتشكيلة المجلس الوطني  2012أكتوبر  02المؤّرخ في  355-12المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .2012أكتوبر 11. الصادرة بتاريخ:56لحماية المستهلكين واختصاصه.ج.ر.عدد
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ي يحدد شروط  وكيفيات استعمال الذ 2012ماي  15المؤرخ في  214- 12المرسوم التنفيذي رقم - 
 16.الصادرة بتاريخ 30المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة لإلستغالاللبشري.ج ر عدد 

  .2012ماي 

المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات  2012مايو  24المؤرخ في  230- 12المرسوم التنفيذي رقم - 
  .2012وماي 27.الصادرة بتاريخ:33األجرة . ج.ر.عدد.

المحدد شروط وكيفيات اعتماد  2013سبتمبر  26المؤرخ في  328- 13المرسوم التنفيذي رقم - 
  .2013أكتوبر  02. الصادرة بتاريخ: 49المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش.ج.ر.عدد

يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد  2013أفريل  10المؤرخ في  141- 13المرسوم التنفيذي رقم - 
.الصادرة بتاريخ 21لمواد األولية والمنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة بيعها على حالتها.ج ر عدد ا

  .458- 05.يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2013أفريل  23

المحدد شروط وكيفيات وضع  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفيذي رقم - 

الملغي للمرسوم  .2013أكتوبر  02.الصادرة بتاريخ:49.ج.ر.عددضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ
يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.ج ر عدد  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266- 90التنفيذي رقم 

  .1990سبتمبر  19.الصادرة بتاريخ 40

تعلقة المحدد الشروط والكيفيات الم 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378- 13المرسوم التنفيذي رقم - 

 .2013نوفمبر 18.الصادرة بتاريخ:58بإعالم المستهلك.ج.ر.عدد

المتعلق بوسم  1990نوفمبر  10المؤّرخ في  366- 90الملغي ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

نوفمبر  21.الصادرة بتاريخ 50المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. ج ر عدد 
المتعلق بوسم السلع الغذائية  1990نوفمبر  10ؤّرخ في الم 367- 90.والمرسوم التنفيذي رقم 1990

المعّدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1990نوفمبر  21.الصادرة بتاريخ  50وعرضها.ج ر عدد 
المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. ج ر عدد  2005ديسمبر  22المؤّرخ في  484- 05
  .2005ديسمبر  25.الصادرة بتاريخ 83

المحدد الشروط والكيفيات المطبقة  2014ديسمبر  15المؤرخ في  366- 14م التنفيذي رقم المرسو - 

  .2014ديسمبر  25.الصادرة بتاريخ:74في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية.ج.ر.عدد
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يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل  2014ماي  26المؤرخ في  165- 14المرسوم التنفيذي رقم - 
يونيو  12.الصادرة بتاريخ:32ملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.ج.ر.عددتاجر الج

2014.  

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية  2015فبراير  11المؤرخ في  72-15التنفيذي رقم  المرسوم- 
المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها 

  .2015فبراير  18. الصادرة بتاريخ:09وسيرها.ج.ر.عدد

يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد  2015ديسمبر  06المؤرخ في  308- 15المرسوم التنفيذي رقم - 

الصيدالنية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون األساسي 
  .2015ديسمبر  20.الصادرة بتاريخ:67لمستخدميها.ج.ر.عدد

المتضمن مهام اللجان المتخصصة  2015ديسمبر  06المؤرخ في  309-15المرسوم التنفيذي - 
وكالة الوطنية للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها المنشأة لدى ال

 .2015ديسمبر  20. الصادرة بتاريخ: 67وسيرها. ج.ر.عدد

الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم  2016فبراير  16المؤرخ في  66- 16المرسوم التنفيذي رقم - 

فبراير  22.الصادرة بتاريخ:10زمين بالتعامل بها.ج.ر. عددمقام الفاتورة وكذا األعوان اإلقتصاديين المل
2016 .  

  وزاريةـــــــت الارار ـــــــــقــــــــــ:ال2ب

يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك ج  1993ماي  24القرار المؤّرخ في - 
 .1993جويلية  28.الصادرة بتاريخ 50ر عدد 

المتعلق بتحديد مواصفات بعض أنواع الحليب  1993أوت  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

  .1993أكتوبر  23.الصادرة بتاريخ 69وعرضه.ج ر عدد  المعد لإلستهالك

المتعلق بتحديد المواصفات الميكروبيولوجية لبعض  1994جويلية  23القرار الوزاري المؤرخ في - 

  .1994سبتمبر  14.الصادرة بتاريخ 57عدد  المواد الغذائية.ج ر

المتعلق  266-09يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  1994ماي  10القرار المؤرخ في - 

 .1994يونيو  5.الصادرة بتاريخ 35بضمان المنتوجات والخدمات ج ر عدد 
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الدواجن المذبوحة رهن المتعلق بوضع 1995جويلية  02المؤرخ في القرار الوزاري المشترك  - 
  .1995أكتوبر11.الصادرة بتاريخ:59اإلستهالك.ج.ر.عدد

المحدد للمواصفات التقنية للسكر.ج ر عدد  1997أفريل  27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

  .1997أوت  20.الصادرة بتاريخ 55

نية لوضع مستخلصات .يتعلق بالمواصفات التق1997مارس  24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

  .1997ماي  27.الصادرة بتاريخ 34ماء جافيل رهن االستهالك وشروطها وكيفياتها.ج ر عدد 

يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش.ج ر عدد  1997ماي  24القرار الوزاري المؤرخ في - 

  .1997.سبتمبر 10

واصفات التقنية ألنواع سميد القمح يتعلق بالم 1997ماي  25القرار الوزاري المشترك مؤرخ في - 
  .1997أوت  20.الصادرة بتاريخ 55الصلب وشروط وكيفيات عرضه. ج ر عدد 

يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر 1997ماي  27القرار الوزاري المشترك مؤرخ في - 
  .1997أوت  20الرطب.ج ر عدد الصادرة بتاريخ 

المتعلق بالمواصفات التقنية للحليب الجاف  1997ماي  31خ في القرار الوزاري المشترك مؤر - 
  .1997أوت  20الصادرة بتاريخ  55وشروط كيفيات عرضه.ج ر عدد 

المتعلق بقائمة المنتوجات االستهالكية ذات  1997ديسمبر  28القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في- 
المواد الكيماوية المحظور أو المنظم  الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم

  .1998مارس29. الصادرة بتاريخ: 18ج.ر.عدد استعمالها لصنع هذه المنتوجات.

.المتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض 1998جانفي  29القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
  .1994جويلية  23المواد الغذائية يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 

.المتعلق بالمواصفات التقنية ألنواع الحليب 1998ديسمبر  02قرار الوزاري المشترك المؤرخ في ال- 
 .الجاف وشروط وكيفيات عرضها

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة  1999مارس  20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
خطار الغذائية. ج ر عدد بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من األ

  .1999ماي  02.الصادرة بتاريخ 32
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المتعلق بمواصفات مياه الشرب الموّضبة مسبقا  2000جويلية  26القرار الوزاري المؤرخ في - 
  .2000أوت  20.الصادرة بتاريخ 51وكيفيات ذلك.ج ر عدد 

لمضافة المرخص بها في يحدد قائمة المواد ا 2002فيفري  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

  .2002ماي  05.الصادرة بتاريخ 31المواد الغذائية.ج ر عدد 

فبراير  06.الصادرة بتاريخ:10ج.ر. عدد2004ديسمبر  26القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في - 

اري الذي يحّدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب،المعّدل والمتّمم بالقرار الوز  .2005
  .2010مارس  14.الصادرة بتاريخ:17.ج.ر. عدد2010يناير  28المشترك المؤّرخ في 

يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم إجباريا.ج ر  2004مارس  27القرار المؤرخ في - 
  .2004ماي  23.الصادرة بتاريخ 32عدد 

الميكروبيولوجية للحليب المبستر يجعل منهج المراقبة  2004سبتمبر  11القرار المؤرخ في - 
  .2004نوفمبر  07.الصادرة بتاريخ 70إجباريا.ج ر عدد 

الذي يحدد  2003سبتمبر  3المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في  2004يوليو  28القرار المؤرخ في  - 

. 61موقع المديريات الجهوية ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك واختصاصها اإلقليمي.ج.ر.عدد
  .2004سبتمبر  22الصادرة بتاريخ:

يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة.ج.ر.عدد  2005يوليو  03قرار المؤرخ في ال - 
 .2005أكتوبر  23.الصادرة بتاريخ 71

الذي يحدد تنظيم المديريات الوالئية للتجارة  2005سبتمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
  .2005أكتوبر  12.الصادرة بتاريخ 69مكاتب.ج ر عدد في 

المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه  2008ماي  8القرار المؤرخ في - 
.المعدل 2008سبتمبر  03الصادرة بتاريخ  49وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك.ج ر عدد 

  .1999نوفمبر  14لصادرة بتاريخ .ا80.ج ر عدد 1999أكتوبر  27للقرار المؤرخ في 

ج.ر. المتضّمن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب  2010أكتوبر  07القرار المؤّرخ في - 

. 27.ج.ر.عدد2010ديسمبر  19.المعّدل بالقرارالمؤّرخ في2010أكتوبر26.الصادرة بتاريخ:63عدد 
  .2011مايو  11الصادرة بتاريخ 
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الذي يحدد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية  2010سبتمبر 30القرار المؤرخ في - 
  .2011مارس  13.الصادرة بتاريخ:16العامة للجمارك.ج.ر.عدد

الذي يحدد  2009أكتوبر  18يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  2011سبتمبر  20القرار المؤرخ في - 

  .2012يناير  29.الصادرة بتاريخ:05موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها.ج.ر.عدد 

،المتضّمن تنظيم المديريات الوالئية للتجارة 2011غشت سنة  16القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في - 

  .2012أبريل  25. الصادرة بتاريخ:24ج.ر. عدد والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب.

المتضّمن إنشاء المفتشيات اإلقليمية  2011غشت سنة  21القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في - 

بالقرار الوزاري المشترك المؤّرخ في  . المعدل2013مايو  15. الصادرة بناريخ: 26ج.ر. عدد للّتجارة.
  .2015يوليو  12. الصادرة بتاريخ: 38ج.ر. عدد. 2015مايو  13

المتضّمن إنشاء مفّتشيات لمراقبة الجودة  2011نوفمبر سنة  13مشترك المؤّرخ في القرار الوزاري ال - 
ج.ر .عدد وقمع الغّش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجّوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة.

  .2012أبريل  25. الصادرة بتاريخ: 24

متضمن تحديد مواقع مفّتشيات مراقبة ال 2012مارس سنة  25القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في - 
الجودة وقمع الغّش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت 

  .2013مايو  15.  الصادرة بتاريخ: 26ج.ر. عدد الجمركة.

ليمية المتضّمن تحديد مواقع المفّتشيات اإلق 2012أبريل سنة  26القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في - 
  .2013مايو   05. الصادرة بتاريخ:  24ج.ر. عدد للّتجارة.

المتضّمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري للمديرين 2012مايو سنة  22القرار المؤّرخ في - 

  .2012. الصادرة بتاريخ: أول غشت 45ج.ر. عدد الجهويين للتجارة والمديرين الوالئيين للتجارة.

المحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة.النشرة  2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم  - 

 .141.ص06الرسمية للمنافسة عدد

المحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز  2013مايو  14القرار المؤرخ في - 

  .2013أكتوبر  27بتاريخ:.الصادرة 54الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.ج.ر.عدد 

الذي يحدد فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا  2013القرار المؤرخ في أول غشت - 
  .2014مايو  21. الصادرة بتاريخ: 30كيفيات تطبيق العقوبات المقررة لها.ج.ر.عدد 
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نة العلمية والتقنية للمركز المحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللج 2013مايو  14القرار المؤرخ في - 
  .2013أكتوبر  27.الصادرة بتاريخ:54الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.ج.ر.عدد 

الذي يحدد نظام  2002أبريل  3المعدل للقرار المؤرخ في  2014مارس  02القرار المؤرخ في  - 

  .2014غشت  31.الصادرة بتاريخ: 51مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة.ج.ر.عدد

.الصادرة بتاريخ 16يحدد نموذج شهادة الضمان.ج.ر.عدد  2014نوفمبر  12قرار المؤرخ في ال - 

  .2015أول أبريل 

يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم  2014نوفمبر  23القرار المؤرخ في - 

  .2015مارس  08.الصادرة بتاريخ: 12ومنتجات اللحوم إجباريا.ج.ر.عدد 

يتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء  2015فبراير 10لمؤّرخ في القرار ا- 
  .2015مارس 29. الصادرة بتاريخ:15المختصة بموظفي اإلدارة المركزية لوزارة التجارة.ج.ر عدد 

الذي يحّدد عدد فرق التّفتيش على  2014سبتمبر سنة 22القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في  - 
المديريات الوالئية للتجارة والمفّتشيات اإلقليمية ومفّتشيات مراقبة الجودة وقمع الغّش على مستوى 

.الصادرة 66ج.ر .عدد مستوى الحدود البرية والبحرية والجّوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة.
  .2014نوفمبر  09بتاريخ: 

على النظام التقني الذي يحدد يتضمن المصادقة  2014مارس  17قرار وزاري مشترك المؤرخ في - 
  .2014مارس  19.الصادرة بتاريخ 25ج ر عدد  - حالل- القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية

يحدد مدة الضمان حسب طبيعة  2014ديسمبر  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
  .2015يناير 27. الصادرة بتاريخ:03السلعة.ج.ر.عدد 

يحدد مدة الضمان حسب طبيعة  2014ديسمبر  14لمؤرخ في القرار الوزاري المشترك ا- 
  .والتي جاءت تحت عنوان (استدراك).2015مارس سنة  25الصادرة بتاريخ  14السلعة.ج.ر.عدد 

المتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات  2013أكتوبر  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
  .2015يناير  07.الصادرة بتاريخ:01المصممة من المواد المركبة.ج.ر.عدد الغاز المظغوط

المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات  2015أكتوبر 28القرار المؤرخ في - 

   .2015ديسمبر  27. الصادرة بتاريخ:68للوقاية من األمراض غير المتنقلة ومكافحتها.ج.ر.عدد
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المحدد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في  2016فبراير  07شترك المؤرخ في القرار الوزاري الم- 
  .2016يونيو  05.الصادرة بتاريخ:33مصالح.ج.ر.عدد 

المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغالل خدمة  2016غشت  14القرار المؤرخ في - 

  . 2016أكتوبر  05.الصادرة بتاريخ:58سيارة األجرة.ج.ر.عدد 

المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد  2016يناير  31القرار الوزاري المشترك في  - 

  .2016ليو يو  12.الصادرة بتاريخ:41متطلبات األمن ألجهزة الغاز المحترق.ج.ر.عدد 

  بــــــتــــــــكــــــــــــــــــالـــ-2

 .2015المستهلك. دار الراية للنشر والتوزيع. الطبعة األولى.األردن.  *أسامة خيري.الرقابة وحماية

  .2014*إسالم هاشم عبد المقصود سعد.الحماية القانونية للمستهلك.دار الجامعة الجديدة.مصر.

الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة.دار الجامعة .الزقرد*أحمدالسعيد
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الفكر الجامعي .  * علي فتاك . حماية المستهلك و تأثير المنافسة على ضمان سالمة المنتج . دار
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محمد بوراس.اإلشهار عن المنتجات والخدمات. ( دراسة قانونية ) رسالة دكتوراه . فرع القانون - 

  .2012- 2011لحقوق والعلوم السياسية. الجزائر. كلية ا .الخاص.جامعة أبي بكر بلقايد. تلسمان

محمد الشريف كتو.الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري( دراسة مقارنة بالقانون - 

الفرنسي).رسالة دكتوراه. فرع القانون العام . جامعة مولود معمري . تيزي وزو . كلية الحقوق الجزائر. 

2004-2005.  

 دكتوراه.كلية رسالة . العيوب الخفية في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي محمد زعموش.نظرية- 

  .2005- 2004منتوري قسنطينة.الجزائر. جامعة الحقوق.

مهم أبو بكر .الوسائل الوقائية لحماية المستهلك .رسالة دكتوراه. كلية العلوم القانونية واالقتصادية - 

  .2004-2003المغرب.الدار البيضاء. -عين الشق–واالجتماعية 

طيب ولد عمر.النظام القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمن المستهلك وسالمته(دراسة - 

 .2010- 2009مقارنة).رسالة دكتوراه.كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.
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العام.جامعة الجزائر يوسف دكتوراه.فرع القانون  سهيلة دبياش. مجلس الدولة ومجلس المنافسة.رسالة- 

  .2010- 2009بن خدة.كلية الحقوق.الجزائر.

  .2005دكتوراه.كليةالحقوق.جامعةأبي بكر بلقايد تلمسان. قادة شهيدة.المسؤولية المدنية للمنتج.رسالة- 

سامي بلعابد.ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني والقواعد العامة لحماية المستهلك - 

  .2005منتوري قسنطينة. ماجستير.كليةالحقوق.جامعة ئر.رسالةفي الجزا

نادية.مسؤولية المنتج (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي).رسالة ماجستير.كليةالحقوق.جامعة  مامش- 

  .2012مولود معمري تيزي وزو.

جرعود.عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري.رسالة ماجستير.كلية  الياقوت- 

  . 2002-2001حقوق.جامعة الجزائر.الجزائر.ال

 كهينة قونان.ضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري.رسالة- 

  .2010ماجستير.كليةالحقوق.جامعة مولود معمري.تيزي وزو.

جامعة . كلية الحقوق .رسالة ماجستيريمينة بليمان.الغش في النوعية في القانون الجزائي المقارن.- 

  .2002- 2001.الجزائر.منتوري قسنطينة

  لميةــــالت عــداخــــاالت ومــقــــم-4

أحمد عبد الرحمن الملحم.نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها.مجلة الحقوق - 

 .1992. 01الكويتية.جامعة الكويت.عدد

الجزائري،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية بختة موالك، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع - 

  . 1999. 37الجزء .واإلقتصاديةوالسياسية

سامي بلعابد.إتفاقات إنقاص الضمان أو إسقاطه في عقود االستهالك.مجلة العلوم االنسانية. جامعة  - 

  .2010.ديسمبر34منتوري قسنطينة.الجزائر.عدد
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في الملتقى الجهوي المنظم من طرف  ملقاةداخلة عبد الفتاح خرشاني.آليات حماية المستهلك. م- 

المعهد األعلى للقضاء باإلشتراك مع محكمة اإلستئناف بمدنين الموسوم ب"حماية المستهلك في 

 .2006- 2005. 2005دجنبر 17القانون التونسي"،في 

لقانونية محمد بودالي .الحماية القانونية للمستهلك عن اإلشهار الكاذب أو الخادع.مجلة العلوم ا- 

  .2009. 6 ددواإلدارية.جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس. ع

محمد زعموش.حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد.حوليات مخبر الدراسات و البحوث حول المغرب و - 

  .2005.منشورات نفس المخبر. 6المتوسط. جامعة منتوريقسنطينة.عدد 

جلة الحجة. مجلة دورية تصدر عن منظمة المحامين محمد رايس.اإللتزام باإلعالم قبل التعاقد. م- 

 .2007.جويلية 1لناحية تلمسان. عدد

معمر بن طرية. نحو إقرار نظام موضوعي وصارم للمسؤولية المدنية للمنتج لتكريس حق المستهلك  - 

الملتقى الوطني حول الحماية القانونية للمستهلك المنظم بكلية الحقوق  مداخلة ملقاة فيفي الحماية.

  .2012ماي  17و16جامعة المدية يومي 

محمد عماد الدين عياض.نطاق تطبيق قانون حماية وقمع الغش. مجلة دفاتر السياسة - 

  .2013والقانون.جامعة قاصدي مرباح ورقلة.العددالتاسع.جوان 

  .23الجزائر.العدد.مجلةإدارة.للمنافسة المنافية الممارسات من لمستهلكا حماية.كتو محمدالشريف - 

فاطمة مرنيز، خيرة ساوس. حق جمعية المستهلك في التقاضي. مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني - 

األول الموسوم بحماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي. بمعهد العلوم القانونية واإلدارية بالمركز 

  .2008. مطبعة مزوار.الجزائر.2008أفريل  14- 13بالوادي.يومي  الجامعي

الملتقى الوطني حول الحماية  مداخلة ملقاة فينوال جديلي.الجهات اإلدارية المكلفة بحماية المستهلك.- 

  .2012ماي  17و16القانونية للمستهلك المنظم بكلية الحقوق جامعة المدية . يومي 

واعمر جبايلي. حماية رضا المستهلك عن طريق اإلعالم (الوسم واإلشهار) .المجلة النقدية للقانون - 

  . 2006. 02و العلوم السياسية.كليةالحقوق.جامعة مولود معمري تيزي وزو.عدد
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خولة كاظم محمد راضي. اإليجاب في عقد اإلذعان.مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية. - 

  د األول السنة السادسة.جامعة بابل العراق. العد

مداخلة كريمة عباشي. دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة.- 

الملتقى الوطني حول الحماية القانونية للمستهلك المنظم بكلية الحقوق جامعة المدية. يومي ملقاة في 

  . 2012ماي  17و16

  الـــــمـحكــمة الـــعـــليامــــجلـــة  -5

حورية سي يوسف زاهية .إلتزام المتدخل بضمان سالمة المواد الغذائية ونظافتها في قانون االستهالك - 

  . الجزائر.2014. 01الجزائري. مجلة المحكمة العليا.عدد

مكرر من  140المنتوج كسبب منشئ للمسؤولية المدنية للمنتج(المادة  مختار رحماني محمد.عيب- 

  . الجزائر.2013. 02القانون المدني).مجلة المحكمة العليا.العدد

  ، مبادئ توجيهية وتقارير إحصائيةدليلقاموس، -6

  .1989.لبنان .29*المنجد في اللغة و اإلعالم. دار المشرق.الطبعة 

  الجزائر..2012زارة التجارة.الصادر في ماي*دليل المستهلك الجزائري لو 

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك بالصيغة الموسعة من طرف المجلس *

  .1999اإلقتصاديواإلجتماعي لسنة 

- 1985*الموجز التنفيذي لتقرير التنفيذ المتعلق بمبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (

  بالعربية.) النسخة 2013

  .2013*التقرير اإلحصائي السنوي الخاص بنشاطات وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك لسنة 

  .2014*التقرير اإلحصائي السنوي الخاص بنشاطات وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك لسنة 

متعلق بالتسع أشهر *التقرير اإلحصائي الخاص بنشاطات وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك وال

  .2016األولى لسنة 
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  قــرارات و أحــــكــــام قــــضــــائــية -7

 1985- 05- 08بتاريخ  39694الغرفة المدنيةفي الملف رقم العليا الصادر عن قرار المحكمة  - 

  .1989المجلة القضائية.العدد الثالث.

المجلة القضائية.العدد 1994-05-24بتاريخ  109568قرار المحكمة العليا الصادر في الملف رقم - 

  .1994األّول 

 2010- 07-22بتاريخ  575980قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية في الملف رقم - 

  . 2010. 02مجلة المحكمة العليا .العدد

. 2012- 07- 19بتاريخ: 828422قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية في الملف رقم - 

  .2013. 02محكمة العليا.العددمجلة ال

-06-21بتاريخ 02688/16ورقم الفهرس  01766/16حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

 صادر عن محكمة شلغوم العيد.(غير منشور). 2016

- 12- 17بتاريخ 08677/15ورقم الفهرس  07711/15حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

 العيد.(غير منشور).  صادر عن محكمة شلغوم 2015

-02-09بتاريخ 00688/16ورقم الفهرس  07949/15حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

 صادر عن محكمة شلغوم العيد.(غير منشور). 2016

- 10-22بتاريخ: 03520/15ورقم الفهرس  02846/15حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

  صادر عن محكمة فرجيوة.(غير منشور). 2015

-03- 28بتاريخ  01297/11ورقم الفهرس  00598/11حكم قضائي في الملف رقم الجدول- 

  صادر عن محكمة فرجيوة.(غير منشور). 2011

 2016- 10- 09بتاريخ: 03299/16ورقم الفهرس 01927/16حكم قضائي في الملف رقم الجدول- 

  صادر عن محكمة شلغوم العيد.(غير منشور).
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- 03-27بتاريخ: 01423/16ورقم الفهرس  00183/16ول حكم قضائي في الملف رقم الجد- 

  صادر عن محكمة شلغوم العيد.(غير منشور). 2016

- 10- 18بتاريخ: 01579/16ورقم الفهرس 01096/16حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

  صادر عن محكمة فرجيوة.(غير منشور). 2016

- 10-13بتاريخ: 03331/16ورقم الفهرس  02367/16حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

  صادر عن محكمة شلغوم العيد.(غير منشور). 2016

- 07-12بتاريخ: 02949/16ورقم الفهرس  01957/16حكم قضائي في الملف رقم الجدول - 

  صادر عن محكمة شلغوم العيد.(غير منشور). 2016
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  :صـــــــخـــــلـــــــمـــــــــــال 

يبرز اهتمام المشرع الجزائري بالمستهلك وحمايته بقوة، إذ نالت التشريعات التي تعنى به والصادرة في هذا المجال قسطا 

  وافرا باإلصدار المتواتر لجملة من هذه النصوص.

شهدت المنظومة القانونية للمستهلك في الجزائر، تطورات و مستجدات كثيرة من خالل إصدار نصوص قانونية  حيث

  جديدة أو تعديل بعضها وتحيينه.

الذي فرض من خالله حزمة من اإللتزامات على  03-09فلقد أصدر المشرع قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

اإلعالم أو الضمان أو المطابقة والخدمة مابعد البيع..وغيرها، كما أقر جملة من عاتق المتدخل سواء ماتعلق منها ب

  اإلجراءات والتدابير المتخذة في حال اإلخالل بها ،كما نص على عقوبات من أجل تحقيق هذه الحماية.

اية على غرار المرسومين وقد أعقب هذا القانون صدور عديد القوانين والمراسيم التنفيذية والقرارات ذات الصلة بهذه الحم

المؤرخ  327- 13المحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك، والمرسوم التنفيذي رقم  378-13التنفيذيين رقم 

. ولعل النص قبل المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ وغيرها  2013سبتمبر  26في 

مكرر من القانون المدني، تعد لبنة أساسية في ضمان  140منتج ضمن أحكام المادة ذلك على المسؤولية المدنية لل

  حقوق المستهلكين ومصالحهم، والتي عززها المشرع بموجب هذه القوانين الخاصة.

وقد حظر في ذات الصدد، اإلشهار الكاذب والمضلل الذي أصبح وسيلة فعالة وفتاكة في الوصول إلى المستهلك، 

قاعدة، والرسالة  - في كثير من األحيان-تعاقد والتأثير في قراراته واختياراته، إذ أصبح الكذب والتضليلوحمله على ال

  اإلشهارية الصادقة استثناء.

أيضا الشروط التعسفية التي يتم فرضها على المستهلك من طرف متدخل يتمتع بخبرة كبيرة وقدرات فنية  كما حظر

  وتفوقه، فأقر بعض صورها وأساليب مواجهتها.عالية، مستغال في ذلك مركزه 

بل األكثر من ذلك، أن المشرع نص على أجهزة إدارية مختلفة خولها مهام وصالحيات تندرج في إطار السياسة 

  الحمائية للمنظومة القانونية للمستهلك.

خير ألحكام الدستور الصادر غير أن الالفت لإلنتباه في كل هذا وذاك، هو دسترة حقوق المستهلك في إطار التعديل األ

) منه، األمر الذي 43ضمن أحكام المادة الثالثة واألربعين ( 2016مارس 06المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم 

سيؤسس ال محالة لمرحلة جديدة في مفهوم هذه الحماية والتصورات الموجهة إليها،واإلستراتيجية المسطرة لها،سواء كان 

شريعي أو القضائي، ولعل ذلك ماستكشفه المرحلة القادمة من القوانين الصادرة في هذا المجال ذلك على المستوى الت

حسب ما يقرأ ويتداول من المختصين والقانونيين، وماسينبثق عن ممارسات قضائية تكرس و تدعم هذا المسعى الذي 

 ومة قانونية متكاملة ومتجانسة.أقره المؤسس الدستوري، فنستشرف بذلك مستقبال استهالكيا بحماية قوية ومنظ



Résumé 

L'intérêt que porte le législateur algérien au consommateur et sa protection se manifeste clairement dans l'importance 

considérable qui a été donnée aux législations y relatives et qui s'illustre dans les promulgations successives de certain 

de ces textes. 

C'est ainsi que l'ensemble des textes juridiques relatifs au consommateur en Algérie a connu plusieurs développements 

et nouveautés par la promulgation de nouveaux textes ou la modification et la mise à jour de certains. 

De ce fait, le législateur a promulgué la loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression des 

fraudes, par laquelle il a imposé à l'intervenant un ensemble d'engagements qu'ils soient relatifs à l'information, la 

garantie ou la conformité et le service après-vente… etc. Il a aussi approuvé plusieurs procédures et mesures à 

prendre dans le cas de dérogation et a prescrit des pénalités pour assurer cette protection. 

Ladite loi a été suivie de la publication de multiples lois, décrets exécutifs et arrêtés relatifs à cette protection, tel que 

les décrets exécutifs n° 13-378 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur et celui 

n° 13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et 

des services; ainsi que d'autres textes. La prescription préalable de la responsabilité civile du producteur dans l'article 

140bis du Code Civil est vraisemblablement la pierre angulaire de la garantie des droits et intérêts des 

consommateurs, laquelle a été renforcée par le législateur à travers ces lois spéciales. 

Il a interdit, dans le même contexte, la publicité mensongère et trompeuse qui est devenue un moyen à la fois efficace 

et maléfique pour atteindre le consommateur, l'inciter à contracter et influencer ses choix et décisions; dès l'instant où 

le mensonge et la tromperie sont devenus, dans la plupart des temps, la règle alors que le message publicitaire sincère 

est devenu une exception. 

Il a aussi interdit les conditions abusives imposées au consommateur par un intervenant doté d'une grande expérience 

et de capacités techniques élevées profitant de sa position et de sa supériorité, il a alors décrit quelques unes de ces 

pratiques et a stipulé des procédés pour les affronter.  

Et bien plus encore, le législateur a stipulé la création de divers organes administratifs auxquels il a conféré des tâches 

et des pouvoirs dans le cadre de la politique protectionniste de l'ensemble des textes juridiques concernant le 

consommateur. 

Cependant, ce qui attire l'attention le plus dans tout cela est la constitutionnalisation des droits du consommateur dans 

le cadre du dernier amendement de la Constitution publié dans la loi n° 16-01 du 06 mars 2016, article quarante trois 

(43); ce qui instaurera inévitablement une nouvelle étape dans la définition de cette protection, les conceptions y 

relatives et la stratégie élaborée pour elle, que ce soit sur le plan législatif que juridictionnel; et c'est probablement ce 

qui va être révélé par la prochaine étape des lois qui vont être promulguées en la matière, d'après ce que disent la 

majorité des spécialistes et juristes et ce qui jaillit des pratiques judiciaires qui soutiennent et supportent cette 

démarche approuvée par le fondateur constitutionnel, en prévoyant ainsi un avenir d'une consommation dotée d'une 

forte protection et d'un ensemble de textes juridiques complet et cohérent. 



Abstract 

The interest that the Algerian legislature has for the consumer and his protection is clearly reflected in the 

considerable importance that was given to the laws relating thereto and which is illustrated in the 

successive enactments of some of these texts. 

Thus all the legal texts relating to consumer in Algeria had seen many developments and innovations 

through the enactment of new laws or the amendment and update of some of them. 

Therefore, the legislature enacted the Act no. 09-03 on consumer protection and fraud prevention, by 

which he imposed on the intervener a set of commitments related to information, warranty, conformity and 

after sales service ... etc. He also approved several procedures and measures to be taken in the case of 

transgression and prescribed penalties to ensure such protection. 

The said Act was followed by the publication of numerous laws, executive decrees and orders relating to 

this protection, such as executive decrees No. 13-378 setting the conditions and modes relating to 

consumer information and the one No. 13-327, of the 26th of September 2013, laying down the conditions 

and procedures to implement the guarantee of goods and services; along with other laws. The prior 

ordainment of producer civil liability in Article 140a of the Civil Code is probably the cornerstone of ensuring 

the rights and interests of consumers, which has been strengthened by the legislature through these special 

laws. 

He prohibited, in the same context, false and misleading advertising that became a means both efficient 

and malefic to reach the consumer, incite him to contract and influence his choices and decisions; from the 

moment where lies and deceit became, in many times, the rule while sincere advertising message became 

an exception. 

 

 

 

 

 

 

 الكلمات المفتاحية:

، آليات حماية المستهلك،  شهار التجاري، إلتزامات المتدخلاإلالمنافسة،المستهلك، حماية المستهلك، 

 دسترة حقوق المستهلك.، الشروط التعسفية 


