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 .Art : Article -                                                   ثانيا:�باللغة�الفرنسية

� AFNOR : Association française de normalisation. 

�  Al : Alinèa. 

�  Bul. Civ : Bultain des arréts des chambres civiles de la cour de cassation. 

� C.A : Cour d’appel. 

�  Cass.civ : Arréts des chambres civiles de la cour de cassation. 

�  Cass. Com : Arréts des chambres commercial de la cour de cassation. 

�  C.C.F : Code civile français. 

� C.Conso : Code de la consommation. 

�  C.J.C.E : Cour de justice des communautés européennes. 

�  C.E.E : Communauté économique européenne. 

�  Edi : édition.  

�  Ibid : méme référence. 

� J.O.C.E : journal officiel de l’union européenne. 

� J.O.R.F : journal officiel de la république française. 

�  J.O.U.E : journal officiel de l’union européenne. 

�  J.C.P : juris-classeur périodique. 

�  L.G.D.J : librairie générale de droit et de jurisprudence. 

�  N° : numéro. 

�  OP.CIT : ouvrage précédement cité. 

�  P : page. 

�  P P : de page à la page. 

� RDI : Revue de Droit immobilier. 

� Rev. Trim. Dr.civ : Revue trimetrielle du Droit civil. 

� R.F.D.A : Revue française de droit administratif. 

� R.L.D.A : Revue Lamy Droit des Affaires. 

� R.L.D.C : Revue Lamy Droit civil. 

�  RSC : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 

�  R.T.D. Civ : revue trimestrielle de droit civil. 

� RTD. Com : revue trimestrielle de droit commercial. 

�  S. éd : sans édition. 
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	ا)خاطر	 	با)نتجاتتعود 		ا)صنعة	1ا)رتبطة 	@ي 	الصناAيا)تداولة 	التقدم 	إ�ى 												العصر	الحا�ي

كلما	ازدادت			2التصنيع	تقنياتطرق	و		و	تعددت	التكنولوMي	وعو)ة	Kسواق،	ذلك	أنه	كلما	تطورت	و

للمنتج\ن		و	التقنية		فة	العلميةا)خاطر	ا)هددة	للمسWXلك	@ي	صحته	وسUمته،	خاصة	إذا	كانت	ا)عر 

قاصرة	عن	إدراك	عيوب	ا)نتجات	وعاجزة	عن	اكتشاف	أضرارها	ا)ستقبلية	ا)حتملة	@ي	الوقت	الذي	

يقومون	فيه	بتصنيعها	وطرحها	@ي	Kسواق،	بالرغم	من	حرصهم	عfى	توف\e	منتجات	خالية	من	ا)خاطر،	

  وليس	من	شأWkا	8ضرار	با)سWXلك.

	ا 	هذا 	أدى 	النشاط														و	قد 	قطاعات 	تضاعف 	إ�ى 	التصنيع 	و	ا)ستمر	لتقنيات 	ا)tuايد لتطور

معظم	ا)نتجات	ا)صنعة	أصبح	اليوم	يتم	@ي	شكل		تسويق،	كما	أن	3)ا)تدخل\نا)هني\ن(	و	ازدياد	عدد	

	كب\eا	من	ا)تدخل\ن	متطورة	تضُم 	توزيع	جّد 	(شبكات)حلقات 	تعلق	Kمر		،عددا 	إذا تجات	بمن�سيما

 	تجارية	مساحاتمصنعة	@ي	بلد	أجن�0		و	موجهة	للبيع	@ي	
ُ
ن	،	حيث	يتدخل	@ي	هذه	العملية	كل	م�eى ك

كان		إذا(ا)سWXلك)،	و	ال�Wائي	تاجر	التجزئة	وصو�	إ�ى	ا)شeuي 	و	الجملة	بائعو	ا)ورد	و	ا)وزع	و				ا)نتج

	8قتصادي 	ا)تدخل\ن	الوزن 	ا	لهؤو�ء 	فإن 	تناز�ي، 	شكل 	يظهر	@ي 	تأكيد-عديُ )سWXلك الطرف		-بكل

  .K4ضعف	ضمن	هذه	السلسلة

					يقع	ضحية	أضرار	اقتصادية	من	جراء	اسUWXكه	بعدما	كانا)سWXلك		إضافة	إ�ى	ذلك،	نجد	أن

	ا)رجوة	أو	استعماله 	�	تؤدي	غايWXا 	لبعض	ا)نتجات	ال�0 	الجسدية	، 	وسUمته 	أضحت	صحته فقد

	من	Kضرار	الناشئة 	للعديد 	الصناAي	عرضة 	التقدم 	أفرزها 	ال�0 	الحديثة 	ا)نتجات	ا)صنعة ،	بفعل

 طوي	عfى	مخاطر	يصعب	اكتشافها	أو	ح��	التنبؤ	�Wا.وال�0	تن

ث\eها	حماية	ا)سWXلك،	عfى	اعتبار	أن	و	تعت�e	مشاكل	الصحة	و	السUمة	من	أهم	ا)سائل	ال�0	تُ 

	أن	التعقيد	استعمال	بعض	ا)نتجات	من	شأنه	أن	يؤدي	@ي	بعض	Kحيان	إ� 	كما ى	كوارث	حقيقية،

 .5يجعل	من	الحوادث	كث\eة	الوقوع،	و	يجعل	نتائجها	وخيمةللمنتجات	ا)طروحة	@ي	Kسواق		ا)تنامي

                                                           
  را	للصحة	و	السUمة	البشرية	نتيجة	�ستعمال	هذا	ا)نتوج،	أنظر:	بأنه	احتمال	وقوع	حادث	يسبب	ضر 	خطر	ا)نتوجيمكن	تعريف		 1

 Nicole L’Heureux, La sécurité des produits de consommation et le libre-échange, Les cahiers de droit, volume, 
29, n° 2, 1988, P 325. 

تسم�	هذه	انتشارا	واسعا	@ي	تصنيع	العديد	من	ا)نتجات	ا)صنعة،	"و	عfى	غرار	تقنية	النانو	تكنولوMي،	ال�0	عرفت	و	�	تزال	تشهد		 2

	أو	الجيل	الخامس 	ا)جهرية	الدقيقة، 	أو	التكنولوجيا 	الصغر، 	ا)تناهية	@ي 	بتقنية	ا)واد 	"التقنية	أيضا 	مقدرة	"، ويقصد	بتقنية	النانو:

رف	النانو	التكنولوMي	بأنه	قد	عُ 	و"،	"د	واحدا	من	ا)ليار	من	ا)eu£نسان	عfى	تصنيع	ا)ادة	وKجهزة	وKنظمة	عند	مقياس	النانو	الذي	يع

	eu(ا	من	بليون	من	واحد	طوله	ويبلغ	،euم	بالنانو	ويعرف	¥ن	ح��	معروفة	يةeuم	قياس	وحدة	أدق	فهو	جدا،	ةe\الصغ	بالجزيئات	تمW¦	علم

	أ 	كما 	القياس	الذري	ا)عروفة	با§نغسeuوم، 	أي	مايعادل	عشرة	أضعاف	وحدة مرة	من	قطر		80.000ن	طول	واحد	نانو	أصغر	بحوا�ي

.	نقU	عن:	أنس	محمد	عبد	الغفار،	التأم\ن	من	"الشعر،	وتطلق	كلمة	نانو	باللغة	£نجل\tية	عfى	كل	ما	هو	ضئيل	الحجم	دقيق	الجسم

  .36-35،	ص	15،	ص	2014القاهرة،		مخاطر	النانوتكنولوMي،	دراسة	مقارنة	ب\ن	القانون	الوض¬ي	والفقه	£سUمي،	دار	الكتب	القانونية،
3Jérome Julien, Droit de la consommation, 3ème édi, L.G.D.J. Lextenso, issy-les-moulineaux- France, 2019, P 20. 
4 Ibid, P 21. 
5
 Jean Calais- Auloy , Henri Temple et Malo Depincé, Droit de la consommation, 10ème édi, Dalloz, paris, 2020,  

p 289. 
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	الجزائرية	وقد 	الخط\eة	و	العا)ية	شهدت	Kسواق 	ا)نتجات	ا)صنعة 	من 	للعديد ال�0		انتشارا

ال�0	كث\eا	ما	يتم	تصنيعها	@ي		1رار	ا)واد	الغذائيةعfى	غأثبت	الواقع	¯Wديدها	لصحة	و	سUمة	ا)سWXلك،	

	كب\eة 	بنسب 	مكونا¯Wا 	مزج 	طريق 	أو	عن 	غ\e	مUئمة 		ظروف 	النسب	من 	تفوق 	الغذائية ا)ضافات

	قانونا 	�Wا 	ا)سموح 	الوراثي، 	للتعديل 	التسويق،		،أو	إخضاعها 	ضوابط 	مع 	يتنا@ى 	بشكل أو	تسويقها

	8فضاء	بطريقة	استعمالهاو	حفظها،و 	تخزي�Wاو 	تغليفهاو 	عبئWXا�سيما	من	حيث	عدم	£لtuام	بشروط	ت

  .Kمر	الذي	يجعلها	تنطوي	عfى	مخاطر	تف01µ	إ�ى	8ضرار	بصحة	ا)سWXلك	مخاطرها،من	التحذير	و 

وكذا	مواد	،	إ�ى	جانب	بعض	Kدوية	الجنيسة	ذات	¥ثار	الجانبية	الوخيمة	عfى	صحة	ا)سWXلك

أمراض	الحساسية	والWXابات	الجلد	وغ\eها		العديد	من	ل�0	لطا)ا	شكلتالتجميل	والتنظيف	البدني	ا

با¸ضافة	إ�ى		،نظرا	لeuكيبWXا	السامة،	من	Kضرار	ال�0	بلغت	جسامWXا	درجة	إصابة	مسWXلك·Wا	بالسرطان

	بصحة	 	ا)ضرة 	الخط\eة 	الكيمائية 	ا)واد 	من 	العديد 	عfى 	تحتوي 	وال�0 	الص\ن 	من اللعب	ا)ستوردة

 K	مةUطفال،وس		تشتعل	ما	 بسبب	احتواW¹ا	أو	تنفجر	فضU	عن	بعض	Kجهزة	£لكeuونية	ال�0	كث\eا

  أو	عدم	احeuام	منتج·Wا	لºصول	الفنية	ومواصفات	ومقاييس	التصنيع.،	عfى	عيوب	@ي	التصنيع

 
ُ
	ت 	قد 	ال�0 	Kضرار	ا)حتملة ي

ّ
	ا)خاطر	و	تو« 	درء 	مسألة 	فإن 	الوضع، 	هذا 	ا)نتجات	سبّ أمام ¼Wا

0	الرغبات	ا)شروعة	ل�ّ ح��	تُ 	إلزام	منتج·Wا	بالعمل	عfى	ضمان	أم�Wا	ضرورة	)صنعة	للمسWXلك\ن	تقت01µا

التشريعات	الدولية	والداخلية،	إ�ى	وضع		دفع	بمختلف	،	وهذا	ماللمسWXلك	و	تكفل	عدم	تعرضه	لºضرار

	 	التصدي	)خاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	قانونيةقواعد 		¯Wدف	إ�ى يا
ّ
رتب	ا)سؤولية	و	تُ 	رار،Kض	لوقوعتوق

  تماشيا	مع	التطور	التكنولوMي	@ي	ا)جال	الصناAي.		الجزائية	للمنتج\ن،	و	ذلكا)دنية	و 

	كان	 	والحفاظ	عfى	موضوع	وإذا 	عامة 	ا)سWXلك	بصفة 	الجسديةو 	صحته	حماية من		سUمته

	قانون	كل	Kساسية	@	و	8هتماماتعfى	وجه	الخصوص	من	ا)قتضيات		مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة ي

ال�0	أولت	اهتماما	بالغا		،من	أهم	Kولويات	ال�0	تضمنWXا	الشريعة	8سUمية	يزالو�		فإنه	كان،	2دولة

	السUمة	الغذائية،	اهتمامهاحماية	ا)سWXلك	من	خUل	)سألة	 	و	ح¾Wا	بضرورة	أمن	ا)نتجات	و�سيما

��n��m}�	¥يات،	م�Wا	قوله	تعا�ى:	و	هذا	ما	أكدته	العديد	من،	تجنبا	لºضرار	عfى	أكل	الطيبات

                                                           
1		 	الحضارة" 	أمراض "	 	بــ: 	تدAى 	متعددة 	أمراض 	ظهور 	إ�ى 	أدى 	الغذائية 	الصناعات 	تقنيات 	بعض 	تطور  madadies de  »إن

civilisation »	،السرطان	و	الدرقية،	الغدة	اضطرابات	العقم،	الحساسية،	الدموية،	وعيةK	و	القلب	أمراض	السكري،	مرض	غرار	ىfع	،

  نظر:وغ\eها،	أ
Stéfane Guilbaud, Je ne mange pas de produits industriels, édi, Eyrolles, paris, 2016, p 09.( préface de laurent 
chevallier). 

مارس		7،	الصادرة	@ي	14،	ا)تضمن	التعديل	الدستوري	ج	ر،	العدد	2016مارس		06،	ا)ؤرخ	@ي	01-16وهذا	ما	كرسه	القانون	رقم		 2

منه:	"	يعاقب	القانون		41كما	جاء	ا)ادة			منه:	"	تضمن	الدولة	عدم	انWXاك	حرمة	8نسان".	40من	ا)ادة		1ث	جاء	@ي	الفقرة	.	حي2016

  عfى	ا)خالفات	ا)رتكبة	ضد	الحقوق	والحريات،	وعfى	كل	ما	يمس	سUمة	8نسان	البدنية	وا)عنوية".	

  ة	ضبط	السوق،	ويحم0	القانون	حقوق	ا)سWXلك\ن".	منه:	"	تكفل	الدول	43من	ا)ادة		3كما	نصت	الفقرة	

  منه	:	"	الرعاية	الصحية	حق	للمواطن\ن".	66من	ا)ادة		1كما	نصت	الفقرة	
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w��v��u���t��s��r��q��p��o������z����y��xz 	1.  

	يحفظ		)ا	و كان	ا)نتج	@ي	8قتصاد	8سUمي	¦Wدف	@ي	إنتاجه	إ�ى	إشباع	حاجات	8نسان	بما

	دينه	و	نفسه	و	عقله	و	عرضه	و	ماله،	فإن	كل	إنتاج	أو	تصنيع	يوصل	إ�ى	ذلك	يعد	طيبا	و	يجوز	شرعا

  .2إنتاجه،	أما	8نتاج	الذي	�	يساهم	@ي	إشباع	الحاجات	و	حفظ	تلك	الضرورات،	فهو	محرم	شرعا

الشيطان	مما	اتباع	خطوات		من	حذرت	الشريعة	8سUمية	عن	تقديم	منتجات	مضرة،	و 	Wkتلذلك		

لحق	قد	يُ 	و عfى	نح	يلجؤن	إ�ى	تغي\e	خلقWXا	@ي	تقنيات	تصنيع	ا)نتجات	أو		يتUعبون 	قد	يجعل	ا)نتج\ن

��ª��©��¨���§«����³��²��±}�	:	لقوله	تعا�ى	ضررا	با)سWXلك، � � �°��¯��®��¬

�����¸��¶��µ��´z3. 

	و	عfى	غرار	مختلف	التشريعات	العربية	والغربية	ال�0	اعeuفت	بمسألة	حماية	ا)سWXلك	وضمان	 

لجزائري	العديد	من	فقد	عرف	القانون	ا،	سUمته	من	ا)خاطر	الناجمة	عن	ا)نتجات	ا)صنعةصحته	و 

	8طار 	هذا 	التطورات	@ي 	الحر، 	£قتصاد 	الجزائر	نظام 0Åتب	 	بعد 	كانت	بدايWXا 	النظام	، 	عن وتخل·Wا

أن	اعتناء	ا)شرع	بتنظيم	عUقات	£سUWXك	كانت	بدايته	@ي	إطار	القواعد	العامة	للعقود		مع،	£شeuاكي

	القانون	ا)دني 	4@ي ،	 	ب\ن	البائع 	تحكم	العUقة 	5وا)شeuي ال�0 	قانون	العقوبات، 	@ي 							يجرم	الذي	6وكذا

  .	8حقق	حماية	جنائية	للمسWXلك،	بما	يُ 7يعاقب	عfى	الغش	والتدليس	و 

                                                           
  ).172سورة	البقرة:	¥ية	(1
  	.	كتاب	إلكeuوني	منشور	عfى	ا)وقع:170،	ص	2009،	النظام	8قتصادي	@ي	8سUم،	دار	الكتاب	الثقا@ي،	Kردن،حازم	الوادي	2

https://books.google.dz/books?id=KlQrDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false	تم	،

 .2020- 03-804طUع	عليه	بتاريخ	
  ).119:	¥ية	(سورة	النساء	3
4		 	Kمر	رقم 		58-75الصادر	بموجب 	@ي 	1975سبتم�e		26ا)ؤرخ 	العدد 	ر، 	ج 	ا)دني، 	القانون 	يتضمن ،78	 	@ي 	الصادرة ،30		eسبتم�

  .ا)عدل	وا)تمم1975
@ي	تكريس	مبدأ	منه،	و	90إ�ى			81وقد	تجلت	مظاهر	حماية	ا)شeuي	بموجب	القانون	ا)دني	@ي	نظرية	عيوب	8رادة	وفقا	للمواد	من		5

تحقيقا	للتوازن	العقدي،	وإعطاء	القا01É	سلطة	لتعديل	أو	إلغاء	الشروط	التعسفية	)صلحة	الطرف		106سلطان	8رادة	بمقت�1µ	ا)ادة	

بعدها،	وما		364،		وأحكام	التسليم	ا)طابق	وفقا	اللمادة	352،		إ�ى	جانب	أحكام	العلم	الكا@ي	با)بيع	وفقا	للمادة	110ا)ذعن	وفقا	للمادة	

  .386ومابعدها،	فضU	عن	أحكام	ضمان	البائع	لصUحية	ا)بيع	للعمل	)دة	معلومة	وفقا	للمادة		379وضمان	العيوب	الخفية	وفقا	للمادة	
،	1966جوان		11،	الصادرة	@ي	49،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ج	ر،	العدد	1966	جوان	8،	ا)ؤرخ	@ي	156-66الصادر	بموجب	Kمر	رقم		6

  وا)تمم.ا)عدل	
  تجدر	8شارة	إ�ى	أنه:	تاريخيا	نجد	أن	قانون	£سUWXك	قد	خرج	من	صلب	قانون	العقوبات	الذي	لعب	دورا	رائدا	@ي	هذا	ا)جال،	أنظر:		7

Romain Ollard, L’(in)effectivité du droit pénal de la consommation, Revue des contrats, N° 4, Lextenso, 
décembre 2019, P 119. 

ُسوق	إ�ى	النظر	@ي	8تحاد	ب\ن	قانون	العقوبات	و	قانون	£سUWXك،	بالرغم	من	أن	Kول	موجه	نحو		 8
َ
إن	الحماية	الجنائية	للمسWXلك	ت

  ¦Wدف	إ�ى	حماية	شخص	ا)سWXلك،	أنظر:	-عUوة	عfى	بعده	8قتصادي	–حماية	ا)جتمع،	@ي	ح\ن	أن	الثاني	
	Fleur Graziani, La protection pénale du consommateur, RSC, n° 1, Dalloz, paris, janvier-mars 2017, p 203. 
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	وا)نتج\ن	مجا� 	 	للصناع 	£قتصادي	الجديدين	فتحا 	والواقع 	النظام 	للتصنيع		غ\e	أن واسعا

Kمر	الذي	باتت	معه	قواعد	،	رةعfى	ا)نتجات	وصف	الخطو 	و8نتاج	باستعمال	تقنيات	معقدة	تضفي

ومن	،	القانون	ا)دني	قاصرة	عن	مواكبة	التطور	الذي	شهده	حقل	التصنيع	وما	ينجر	عنه	من	مخاطر

  مخاطره	ا)حتملة.وتحميه	من	،	ثم	بات	ا)سWXلك	@ي	حاجة	إ�ى	قواعد	خاصة	تتما�1Î	مع	ذلك	التطور 

	الوضع 	هذا 	أمام ،	 	سنة 	الجزائري 	ا)شرع 	ا	1989تدخل 	بسن 	رقم 	021-89لقانون كقانون	،

	،قته	مع	ا)حeuف	بمقت�1µ	نصوص	آمرةوينظم	عU،	يتضمن	قواعد	عامة	¯Wدف	إ�ى	حماية	ا)سWXلك

ا)خاطر	ال�0	قد		واجهة)حيث	فرض	ا)شرع	بمقتضاه	ضرورة	اشتمال	ا)نتجات	عfى	ضمانات	كفيلة	

	و	أمن	ا)سWXلك	و	م 	تؤدي	إ�ى	8ضرار	بصحة 	قد 	و	ال�0 	ا)اديةتنجر	ع�Wا 	سن	ا)شرع		،2صالحه كما

  ة	ال�0	صدرت	تطبيقا	لهذا	القانون.العديد	من	النصوص	التنظيمي

	ا)سWXلك	من	ا)خاطر	 	مجال	حماية 	من	تطورات	@ي 	التشريعات	الغربية 	ماعرفته 	مع و	تماشيا

	الناجمة	عن	ا)نتجات	ا)صنعة 	ع�Wا، 	التعويض	عن	Kضرار	ا)نجرة 	@ي 	وضمان	حقه 	تدخل	ا)شرع،

	140مدرجا	من	خUله	ا)ادة	،	053-10الجزائري	بتعديل	القانون	ا)دني	الجزائري	بمقت�1µ	القانون	رقم	

،	4ال�0	أقر	بمقتضاها	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة	ولو	لم	تربطه	با)تضرر	عUقة	تعاقدية	مكرر 

	 	رقم 	الفرن012 	بالقانون 	اقتداًء 		،3895-98وذلك 	فعل		وا)تعلق	1998الصادر	سنة 	عن با)سؤولية

ا)تعلق	بالتقريب	ب\ن	Kحكام	و 	1985،	الصادر	سنة	3746-85والتوجيه	Kوروبي	رقم		ا)نتجات	ا)عيبة،

  8دارية	للدول	Kعضاء	@ي	مجال	ا)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة.و	التنظيميةو 	التشريعية

بقانون	جديد	من	شأنه	أن	،	02-89رقم		رأى	ا)شرع	الجزائري	ضرورة	تغي\e	القانون ،	2009و	@ي	سنة	

	القانون  	@ي 	نقصانه 	ثبت 	ما 		،القديم	يغطي 	رقم 	بإصدار	القانون 	قام 	بحماية		037-09حيث ا)تعلق

تعزيز	الحماية		رغبة	منه	@ي	،الذي	ألÒى	بمقتضاه	القانون	السابق،	8ا)سWXلك	وقمع	الغش	ا)عدل	وا)تمم

                                                           
.	1989فيفري		8،	الصادرة	@ي	6،	يتعلق	بالقواعد	العامة	لحماية	ا)سWXلك،	ج	ر،	العدد	1989فيفري		7ا)ؤرخ	@ي		02-89القانون	رقم		 1

  (ملÒى).
  كر.،	سالف	الذ02-89من	القانون	رقم		2أنظر	ا)ادة		 2
،	الصادرة	@ي	44،	ا)تضمن	القانون	ا)دني،	ج	ر،	العدد	58-75،	يعدل	ويتمم	Kمر	رقم	2005جوان		20ا)ؤرخ	@ي		10-05القانون	رقم		 3

  .2005جوان		26
  ،	ا)تضمن	القانون	ا)دني،	سالف	الذكر.10-05مكرر	من	القانون	رقم		140مضمون	ا)ادة		 4

5 Loi n° 98-389  relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, J.O.R.F. n° 117 du 21 mai 1998. 
6 Directive n° 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, 
modifiée et complétée, J.O.U.E n° L 210 du 07/08/1985. 

.	2009مارس		8،	الصادرة	@ي	15،	يتعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ج	ر،	العدد	2009فيفري		25ا)ؤرخ	@ي		03-09القانون	رقم		 7

  ا)عدل	وا)تمم.
،	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ج	ر،	العدد	03-09،	ُيعدل	وُيتمم	القانون	رقم	2018يونيو		10ا)ؤرخ	@ي		09-18القانون	رقم		 8

  .2018يونيو		13،	الصادرة	@ي	35



íÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚíÚ‚ÏÚJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

~ 6 ~ 

 

	للمسWXلك 	ا)	ا)قررة 	ا)نتجات 	مخاطر 	التطصنعةمن 	تحديات 	مواكبة 	و 	ا)جال	، 	@ي 	التكنولوMي ور

الصناAي،	حيث	فرض	ا)شرع	بموجب	هذا	القانون	العديد	من	£لtuامات	عfى	غرار	إلزامية	أمن	ا)نتجات،	

	الغذائية 	و 	إلزامية	النظافة	والنظافة	الصحية	للمواد 	إلزامية	مطابقة	ا)نتجات، إلزامية	إعUم	وسUمWXا،

  ا،	كما	جرم	بمقتضاه	العديد	من	Kفعال	ال�0	تمس	بصحة	و	سUمة	ا)سWXلك.ا)سWXلك	وغ\eه

	¯Wدف	إ�ى	ضمان	حماية	 	ال�0 	من	ا)راسيم	التنفيذية 	8طار	القانوني	بجملة 	تم	تعزيز	هذا كما

	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و 	ا)سWXلك	من	Kضرار	ا)حتملة	الناجمة	عن	بعض	ا)نتجات	ا)صنعة، أهمها

	ا)رسوم	و 	ا)تعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتجات،و 	،2012	ماي	6ؤرخ	@ي	ا)	12-2031 كذا

	 	رقم 	ؤ ا)	3782- 13التنفيذي 	@ي 	للشروط2013نوفم�e		9رخ 	ا)حدد 	بإعUم	و 	، 	ا)تعلقة الكيفيات

،	ا)تعلق	بشروط	وضع	2017فيفري		7ا)ؤرخ	@ي		623-17ا)سWXلك،	إ�ى	جانب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

ا)رسوم	التنفيذي	كذا	إجراءات	8شهاد	با)طابقة،	فضU	عن	و 	خصائصهو 	سم	ا)طابقة	للوائح	الفنيةو 

النظافة	الصحية	أثناء	وضع	ا)واد	و 	،	ا)حدد	لشروط	النظافة2017أفريل		11ا)ؤرخ	@ي		1404-17رقم	

  غ\eها.و 	الغذائية	لUسUWXك	البشري،

حرص	،	KدويةاAي	@ي	مجال	ا)واد	الصيد�نية	والصن	وبالنظر	للمخاطر	ال�0	أفرزها	التطور 	،هذا

 
ُ
	ت 	قواعد 	وضع 	الجزائري	عfى 	الصيد�نية	ا)شرع 	وتسويق	ا)واد 	عمليات	تصنيع 	ومراقبة 	بتنظيم �Åع

حيث	قام	@ي	هذا	8طار	بإصدار	القانون	رقم	،	و�سيما	حماية	مسWXلك·Wا	من	ا)خاطر	ال�0	قد	تنجر	ع�Wا

لÒي	بمقت�1µ	القانون	رقم	،	حة	العموميةا)تضمن	قانون	الص	76-79
ُ
ا)تعلق	بحماية		055-85الذي	أ

	وترقيWXا 	الصحة ،	 	رقم 	القانون 	بموجب 	وتتميمه 	تعديله 	تم 	من		،136-08والذي 	العديد 	جانب إ�ى

  .7ذية	ال�0	صدرت	@ي	@ي	هذا	8طارا)راسيم	التنفي

                                                           
ادرة	،	الص28،	يتعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات،	ج	ر،	العدد	2012مايو		6،	ا)ؤرخ	@ي	203-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم		 1

   .2012مايو		9@ي	
	ا)ؤرخ	@ي	378-13ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 2 ،9		e2013نوفم�	العدد	 	ج	ر، 	يحدد	الشروط	والكيفيات	ا)تعلقة	بإعUم	ا)سWXلك، ،58	،

  .2013نوفم�e		18الصادرة	@ي	
	التنفيذي	رقم	رقم	 3 	ا)ؤرخ	@ي	62-17ا)رسوم 	ل2017فيفري		7، 	يتعلق	بشروط	وضع	وسم	ا)طابقة لوائح	الفنية	وخصائصه	وكذا	،

  .2017فيفري		12،	الصادرة	@ي	9إجراءات	8شهاد	با)طابقة،	ج	ر،	العدد	
،	يحدد	شروط	النظافة	والنظافة	الصحية	أثناء	عملية	وضع	ا)واد	الغذائية	2017أبريل		11،	ا)ؤرخ	@ي	140-17ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 4

   .2017أبريل		16@ي	،	الصادرة	24لUسUWXك	البشري،	ج	ر،	العدد	
  .	(ملÒى).1985ف�eاير		17،	الصادرة	@ي	8،	يتعلق	بحماية	الصحة	وترقيWXا،	ج	ر،	العدد	1985ف�eاير		16ا)ؤرخ	@ي		05- 85القانون	رقم		 5
،	44العدد	،	ا)اعلق	بحماية	الصحة	وترقيWXا،	ج	ر،	05-85،	يعدل	ويتمم	القانون	رقم	2008يوليو		20ا)ؤرخ	@ي		13-08القانون	رقم		 6

  .	(ملÒى).2008غشت		3الصادرة	@ي	
يناير		2،	الصادرة	@ي	1،	يتضمن	تنظيم	منتجات	الصيدلة،	ج	ر،	العدد	1976أكتوبر		23،	ا)ؤرخ	@ي	139-76كا)رسوم	التنفيذي	رقم		 7

)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	ج	،		يتعلق	بتسجيل	ا)نتجات	الصيد�نية	ا1992يوليو		6،	ا)ؤرخ	@ي	284- 92.	وا)رسوم	التنفيذي	رقم	1977

  	.	وغ\eها.1992يوليو		12،	الصادرة	@ي	53ر،	العدد	
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جديدا	للصحة	تمثل	@ي		اقانونويصدر	،	لهذا	التعديل	ليعود	ا)شرع	بعد	عشر	سنوات	من	إجراءه	

يد	من	التعديUت	والنصوص	الجديدة	ال�0	W¯دف	إ�ى	والذي	أدخل	بمقتضاه	العد،	111-18القانون	رقم	

  	سواء	خUل	عملية	تصنيعها	أو	تسويقها.	ضمان	أمن	و	جودة	هذه	ا)واد

اطر	ا)نتجات	و	بناء	عfى	ما	تقدم	تظهر	أهمية	البحث	@ي	8طار	القانوني	لحماية	ا)سWXلك	من	مخ

	ا)صنعة 	الحديثة، 	ا)واضيع 	كأحد 	حماية	، 	مجال 	حول 	انصبت 	ال�0 	الدراسات 	تعدد 	من بالرغم

	ا)سWXلك 	واجب	السUمة	الغذائية، 	عfى 	البعض	م�Wا 	تم	الeuك\t	@ي ،	من	أضرارها	سبل	الوقايةو 	وال�0

،	لUستعمال	ا)طلوب	وبعضها	¥خر	ركز	عfى	8لزام	بضمان	أمن	ا)نتجات	وضمان	صUحية	ا)نتجات

	ا)عيبة 	منتجاته 	عن 	ا)نتج 	مسؤولية 	قواعد 	@ي 	البحث 	تضمنت 	ما 	وم�Wا 	@ي		، 	البحث أو	تخصيص

	ا)سؤولية	الجزائية	عن	Kفعال	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك 	ا)وضوع	�Wذا	، 	اختيار	دراسة	هذا لذلك	ارتئيا

	العنوان 	)سألةل، 	نحاول	£)ام	بمختلف	القواعد	ا)ؤطرة 	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات		علنا حماية

	ا)صنعة 	جديدا، 	يقدم 	أن 	شأنه 	من 	غمار	بحث 	@ي 	يعeuي			،ونخوض 	قد 	ما 	إصUح 	@ي أو	يساهم

  أو	يفتح	آفاقا	جديدة	جديرة	بالبحث	والدراسة.،	ا)نظومة	القانونية	من	نقائص

والذي	جعل		،تصنيعكما	يجد	هذا	ا)وضوع	أهميته	بالنظر	إ�ى	التطور	الكب\e	الذي	شهده	مجال	ال

	والخطورة 	التعقيد 	بطابع 	تتسم 	ا)نتجات 	بحياة	، 	ومستمرا 	وثيقا 	ارتباطا 	يرتبط 	أغل¼Wا 	وأن �سيما

وكث\eا	ما	،	الذي	لطا)ا	وقع	ضحية	منتجات	مصنعة	معيبة	أدت	إ�ى	8ضرار	بسUمته	وصحته،	ا)سWXلك

	ا)نتجات 	)خاطر	تلك 	والتصدي 	نفسه 	وقاية 	عن 	بمفرده 	عاجزا 	القانونية		،ظل 	الطرق 	انWXاج وعن

	التعويض 	@ي 	للمطالبة	بحقه 	فقط	عن	، 	@ي	حقه	التبليغأو	ح�� 	با)خالفات	ا)رتكبة 	ظل	، 	@ي �سيما

أو	الجزائية	@ي	الكث\e				وإفW¯Uم	من	ا)تابعة	8دارية	أو	ا)دنية،	إخUل	ا)تدخل\ن	بالtuاما¯Wم	القانونية

  من	Kحوال.

	و	عليه 	بروز	العد، 	الجزائريةوأمام 	السوق 	@ي 	الخط\eة 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	من 	يد 	أثبت	، وال�0

	 	مساسها 	سUمةالواقع 	و 	)سWXلكا	بصحة 	التشريعية	، 	القواعد 	وغزارة 	تشعب 	ظل 	@ي �سيما

  	البحث	تتمثل	فيمايfي:	شكاليةإ	فإن،	والتنظيمية	ا)قررة	لحماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	تلك	ا)نتجات

 إZى�أي�مدى�وُ 
ّ
حماية�ا)س'&لك�من�مخاطر��يضمنع�الجزائري�?ي�وضع�إطار�قانوني�ق�ا)شر ف

� �ا)صنعة ��ويواكبا)نتجات �الغذائيتحديات �التصنيع �مجاZي �?ي �mسيما �التكنولو}ي �����������التطور

�الدوائي �الوقائيةو �بجوان{&ا 
طار� �هذا �?ي �ا)قررة �القانونية �القواعد �خJل �من �العJجية�، �������������و

  ابية؟و�العق

  إن	هذه	8شكالية	الرئيسية	تقودنا	إ�ى	طرح	التساؤ�ت	الفرعية	التالية:

                                                           
  .2018يوليو		29،	الصادرة	@ي	46،	يتعلق	بالصحة،	ج	ر،	العدد	2018يوليو		2ا)ؤرخ	@ي		11- 18القانون	رقم		 1
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� 	 	القواعد	الوقائية	القبلية	الهادفة	إ�ى 	تتجfى 	@ي	و 	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة؟	درءفيما مامدى	كفايWXا

 منع	الخطر	قبل	حدوث	الضرر	با)سWXلك؟

 )نتجات	ا)صنعة؟ية	من	مخاطر	اعل·Wا	سياسة	الوقا	تقومما	Öي	Kسس	ال�0	 �

 فيما	تتمثل	آليات	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة؟ �

	؟ � 	الرقابية 	Kجهزة 	دور 	يتجfى 	مخاطر	ا)نتجات	و 	فيما 	من 	الوقاية 	@ي 	الدور 	هذا 	فعالية 	 	مادى ما

 ا)صنعة؟

 ردع	ا)ساس	بأمن	ا)سهلك؟و 	عدية	لج�e	الضرر فيما	تتجfى	القواعد	الحمائية	البَ  �

@ي	ج�e		ة	أحكامهامامدى	مساهمو 	متدخل	عن	أضرار	منتجاته	ا)صنعة؟لم	ا)سؤولية	ا)دنية	لكيف	تقو  �

 Kضرار	£حقة	با)سWXلك؟

ما	مدى	فعالية	العقوبات	ا)قررة	لكل	جريمة	@ي	و 	تبة	للمسؤولية	الجزائية	للمتدخل؟ر ماÖي	الجرائم	ا) �

 حماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة؟

،	¯Wدف	هذه	الدراسة	إ�ى	التعرف	عfى	مختلف	القواعد	ال�0	س¬ى	ا)شرع	الجزائري	و	بناء	عليه

من	خUلها	أن	يكفل	حماية	للمسWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة،	@ي	ظل	تعدد	وتشعب	النصوص	

ية	القبلية	الرامية	ئالقانونية	ا)ؤطرة	لهذا	ا)وضوع،	وذلك	من	خUل	تسليط	الضوء	عfى	القواعد	للوقا

لحد	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	وتقدير	مدى		مساهمWXا	ونجاعWXا	@ي	إبعاد	خطر	ا)نتوج	ا)صّنع	إ�ى	ا

قبل	وقوع	الضرر	با)سWXلك،	وكذا	التعرف	عfى	قواعد	الحماية	البعدية	لج�e	الضرر	وردع	كل	مساس	

  التكنولوMي.	بأمن	ا)سWXلك،	والوقوف	عfى		مدى	فعاليWXا	@ي	توف\e	الحماية	ا)طلوبة	@ي	ظل	التطور 

	ا)نظومة	القانونية	الجزائرية	ا)ؤطرة	)وضوع	 	البحث	@ي	خبايا 	تسWXدف	هذ	الدراسة	أيضا كما

حماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة،	بغية	الكشف	عن	كل	أوجه	القصور	والنقائص،	ال�0	

	جملة 	تسجيل 	ثم 	ومن 	الخصوص، 	هذا 	@ي 	للمسWXلك 	ا)قررة 	الحماية 	عfى 	النتائج		تؤثر	سلبا من

	ينقص	من	 	أن 	من	شأنه 	ما 	كل 	تغطي 	أن 	شأWkا 	من 	£قeuاحات	ال�0 	من 	مجموعة 	تقديم ومحاولة

  فعالية	تلك	ا)نظومة	@ي	تحقيق	الحماية	ا)رجوة	للمسWXلك	@ي	هذا	8طار.	

	هذا ،	 	ا)وضوع 	بكل	جوانب	هذا 	8حاطة 01µ- وتقت	هدافKو	 	ا)طروحة 	8شكالية 	مع تماشيا

	النصوص	ضر 	- ا)سطرة 	مختلف 	تحليل 	عfى 	الوقوف 	أجل 	من 	التحليfي 	ا)نهج 	عfى 	£عتماد ورة

	ا)وضوع 	لهذا 	ا)ؤطرة 	والتنظيمية 	القانونية ،	 	الوصفي 	ا)نهج 	جانب 	بعض		بغيةإ�ى 	عfى الوقوف

قصد		@ي	َمواطن	كث\eة	فضU	عن	ضرورة	اعتماد	ا)نهج	ا)قارن ،	ا)فاهيم	ال�0	تحتاج	إ�ى	توضيح	)دلولها

ل	بعض	أجزاء	البحث	وتحديد	خلفيا¯Wا	@ي	مختلف	التشريعات	Kجنبية	�سيما	التشريع	الفرن012	تأصي

  ومقارنWXا	بما	ورد	@ي	التشريع	الجزائري	من	أحكام.،	والتوجيه	Kوروبي
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	 	تقدمو	بناء 	ما 	ا)وضوع	من	إشكا�ت	و8جابة	ع�Wا	ومن	أجل	معالجة،	عfى 	يث\eه	هذا ،	كل	ما

  :باب\ن	يتضمنسيما	ثنائيا	تق	قمنا	بتقسيمهفقد	

		 	القبلية 	الوقائية 	القواعد 	Kول 	الباب 	@ي 	ا)صنعة	لدرءنتناول 	مخاطر	ا)نتجات 	خUل	، من

بينما	،	التطرق	@ي	الفصل	Kول	منه	إ�ى	دراسة	أسس	الوقاية	وتحقيق	متطلبات	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة

  ا)نتجات	ا)صنعة.ندرس	@ي	الفصل	الثاني	منه	آليات	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	

	الثاني 	الباب 	أما 	البَ ، 	الحمائية 	القواعد 	عن 	فيه 	الحديث 	فيجري 	وردع 	لج�e	الضرر كل	عدية

	ا)سWXلك 	بأمن 	مساس 	للمتدخل	، 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	دراسة 	إ�ى 	منه 	Kول 	الفصل 	@ي ع�e	التطرق

لفصل	الثاني	منه	عfى	@ي	ح\ن	تنصب	الدراسة	@ي	ا،	كضمانة	لج�e	الضرر	الناتج	عن	منتجاته	ا)صنعة

  مساس	بأمن	ا)سWXلك.كل		لردع	كضمانةللمتدخل		الجزائيةا)سؤولية	

التوصل	إل·Wا		يتم	لنختم	دراستنا	@ي	Kخ\e	بتسجيل	جملة	النتائج	وتقديم	بعض	£قeuاحات	ال�0

  من	خUل	البحث	@ي	موضوع	8طار	القانوني	لحماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة.
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  تقسيم�و �تمهيد

ال�0	أقـرت	قواعـد	¯Wـدف	إ�ـى	مواجهـة	مخـاطر	التطـور	الصـناAي		عfى	غرار	تشريعات	£سUWXك	الحديثة

	خــاطر ا) الوقايــة	مــن	عمــل	ا)شــرع	الجزائــري	عfــى	انWXــاج	سياســةســUمة	ا)ســWXلك	م�Wــا،		صــحة	و 	و	ضــمان

ذلـك	مـن	خـUل	سـن	و ،	ا)نتجـات	ا)صـنعة	ال�ـ0	أفرزهـا	التقـدم	العلمـ0	اسـUWXك	بعـضال�0	قـد	تـنجم	عـن	

  ضرر.	أن	يلحق	با)سWXلكجملة	من	القواعد	الوقائية	الهادفة	إ�ى	درء	الخطر	قبل	

س	تحمل	@ي	طيا¯Wا	وقد	أقام	ا)شرع	الجزائري	هذه	القواعد	الوقائية	بناء	عfى	احeuام	جملة	من	Kس

  مجوعة	من	£لtuامات	ال�0	ينبÒي	عfى	ا)تدخل\ن	مراعا¯Wا	توقيا	)خاطر	ا)نتجات	ا)صنعة.

	 	هذا 	تفعيل 	سبيل 	الوقائي	النهجو@ي 	الوقائية، 	¥ليات 	من 	جملة 	الجزائري 	ا)شرع 	أوجد ذلك	و ،

قصد	،	كث\e	من	الصUحياتأسند	لها	الو 	Kعوانو	الهيئات	الرقابيةو 	عندما	أشرك	مجموعة	من	Kجهزة

  ضمان	حصوله	عfى	منتجات	آمنة	خالية	من	ا)خاطر.و 	وقاية	ا)سWXلك

سوف	نحاول	من	خUل	هذا	الباب	أن	نب\ن	أسس	الوقاية	الهادفة	إ�ى	تحقيق	متطلبات	أمن	،	وعليه

	ا)صنعة 	Kول)(	ا)نتجات 	الفصل 	بعده، 	نتطرق 	ثم 	دراسة 	إ�ى 	ا)سWXلك	آلياتا 	مخاطر		وقاية من

  الفصل	الثاني).	(	ا)نتجات	ا)صنعة
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  الفصل�7ول:

 
ُ
  س�الوقاية�وتحقيق�متطلبات�أمن�ا)نتجات�ا)صنعةُس أ

	من	ا)خاطر	يرتكز	عfى	جملة	من	و 	إن	تحقيق	متطلبات	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة ضمان	خلوها

	تُ  	الوقايةKسس	ال�0 	جسد	فكرة 	للمنتجات	ا)صنعةو ، 	كان	حجم	ا)خاطر	ا)Uزمة 	تزايد	كب\e	)ا ،	@ي

	لكيفيات	التصنيع	أمام	ضعف	مركز	ا)سWXلكو  	با)تدخلو 	وجهله 	مقارنة 	نقص	خ�eته فقد	فرضت	،

	التشريعات 	ا)نتجات	مختلف 	أمن 	بضمان 	الtuاما 	ا)صنع\ن 	عاتق 	لUسUWXك	عfى 	يطروح�Wا ،	ال�0

	عل·Wم 	جهة	يفرض 	قواعد	من 	يحeuموا 	التصنيعو 	أن 	تقنيات 	و ، 	يتخدوا 	أأن 	جهة 	من كل	خرى

	بصحة£حتياطا 	إضرارا 	ترتب 	أن 	شأWkا 	مخاطر	من 	عfى 	�	تنطوي 	منتجات 	طرح 	قصد 	الUزمة 	ت

	يضفي	سUمة	ا)سWXلكو  	@ي	ظل	تعدد	صور	العيوب	ال�0	قد	تشوب	ا)نتجات	ا)صنعة،	مما ،	�سيما

 عل·Wا	طابع	الخطورة.

	الوقاية	من	ا)خاطر	فإن	متطلبات	Kمن	@ي	هذاو 	هذ، 8طار	تتضمن	العديد	من		إعما�	)بدأ

	إذ	من	الضروري	 	ا)نتجات	بالنظر	لخطور¯Wا، 	عملية	تصنيع 	تقتض·Wا أن	يتم	الحرص	£لtuامات	ال�0

عfى	ضمان	أمن	ا)نتوج	منذ	الشروع	@ي	عملية	التصنيع،	ح��	مرحلة	التسويق،	ذلك	أن	ضوابط	Kمن	

حلة	ال�0	تسبقها،	طا)ا	أن	التقدم	العلم0	قد	ال�0	ينبÒي	احeuامها	@ي	هذه	ا)رحلة	�	تقل	أهمية	عن	ا)ر 

	Kمر	الذي	يستد	عن	يكشف 	وقت	تسويق	ا)نتجات، 	لم	تكن	معروفة 	تتبع	مخاطر	جديدة 	دائما Aي

وقوع	الضرر	يبقى		أن	عfى	اعتبار	،مسار	ا)نتوج	بعد	طرحه	@ي	السوق	تحوطا	)ا	قد	يفرزه	من	مخاطر

Uمحتم.  

	وعليه 	ال، 	هذا 	خUل 	من 	نتناول 	فصلسوف 	ا)نتجات	إلزامية، 	مخاطرها	ا)صنعة	أمن 	لتو«ي

	Kول)( 	ا)بحث 	£لtuامو ، 	هذا �1µبمقت	 	مراعا¯Wا 	ينبÒي 	ال�0 	Kمن 	متطلبات 	كافة 	بيان ا)بحث	(	كذا

  الثاني).
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  :ا)بحث�7ول 

 
ّ
  الوقاية�من�ا)خاطر�عة:�قوامُ إلزامية�أمن�ا)نتجات�ا)صن

ر	ا)رتبطة	با)نتجات	ا)طروحة	للتداول	@ي	العصر	الحا�ي	ترجع	ا)خاط	أشرنا	@ي	ما	سبق	إ�ى	أن

إ�ى	التقدم	الصناAي	الذي	أفرز	تقنيات	جديدة		للتصنيع،	غ\e	أن	آثاره	السلبية	فاقت	محاسنه	بسبب		

صعوبة	التحكم	@ي	Kخطار،	و	قصور	ا)عرفة	العلمية	و	الفنية	للمنتج\ن	عن	اكتشاف	عيوب	التصنيع				

  ا)نتجات	من	أضرار	بعد	طرحها	لUسUWXك.و	ما	قد	ترتبه	

		كما	أن	س¬ي	ا)نتج\ن	إ�ى	توف\e	منتجات	خالية	من	ا)خاطر	قد	�	يضمن	الحفاظ		عfى	صحة	

	ا) 	ا)نتجو	سUمة 	هؤو�ء 	يكن 	لم 	إذا 		ون ملزم	ون سWXلك 	ضمان 	عfى 	قواعد	بالعمل �1µبمقت	 أم�Wا

ي		قانونية	آمرة،	وعليه
ّ
	ك\نتملة	ال�0	قد	تسب¼Wا	ا)نتجات	ا)صنعة	للمسWXلضرار	ا)حK فإن	مسألة	تو«

	أم�Wا،	تستلزم 	ضمان 	عfى 	بالعمل 	منتج·Wا 	الدوليةو 	إلزام 	التشريعات 	مختلف 	كرسته 	ما 	هذا

	أضحتو 	الداخلية،و  	ثم 	ا)نتجات	إلزامية	من 	مختلف		ا)صّنعة	أمن 	مخاطر	@ي 	من 	الوقاية أساس

	التشريعات 	للو ، 	ضمانة 	أهم 	عدم 	تكفل 	وسUمته،ا)مسWXلك 	بصحته 	£لtuام		كما	ساس 	هذا عرف

  العديد	من	التطورات	ال�0	ساهمت	@ي	إعطائه	الصبغة	الوقائية.

ارتأينا	،	باعتباره	الtuاما	وقائيا	مانعا	للخطر	و	بالنظر	لºهمية	البالغة	ال�0	يحظى	�Wا	هذا	£لtuام

عfى	أن	تنطرق	،	طلب	Kول)ا)(	موجبات	ظهورهو 	أصلهقصد	الوقوف	عfى		أن	ندرسه	دراسة		تأصيلية

 ا)طلب	الثاني).(	بعدها	إ�ى	تحديد	ماهيته

  ا)طلب�7ول 

  Lل��ام�بضمان�أمن�ا)نتجات�ا)صنعةتأصيل�

يقت01µ	تأصيل	£لtuام	بضمان	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة	البحث	بداية	عن	مصدره	ضمن	مبادئ	

	كذا	عfى	مستوى و 	الفقه	لدىدوافع	نشأته	و 	ثم	تحديد	كيفيات،	الفرع	Kول)(	ال�0	انبثق	م�Wا	القانون 

	دفعت	بمختلف	التشريعو 	القضاء 	£لtuام	قد	عرف	العديد	من	التطورات	ال�0 	اعتبار	أن	هذا 	عfى ،

 الفرع	الثاني).(	الدولية	إ�ى	تكريسه	تشريعياو 	الداخليةالتشريعات	

  :الفرع�7ول 

  وليد�مبدأ�الوقايةا)صنعة�Lل��ام�بضمان�أمن�ا)نتجات�

	@ي		إن 	ساهم 	الذي 	الوقاية 	مبدأ 	@ي 	مصدره 	يجد 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	أمن 	بضمان £لtuام

فإن	هذا	ا)بدأ	بدوره	قد	نما	بفضل	،	إذا	كان	£لtuام	با§من	قد	تولد	عن	مبدأ	الوقايةو ،	أو�)(	تجسيده

	من	ا)نتجاتوضمان	أ ال�0	كانت	سباقة	@ي	معالجة	مبدأ	الوقاية	من	Kضرار،	قواعد	الشريعة	8سUمية

 ثانيا).(
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mمبدأ�الوقاية:�:�أو 
ٌ
  ?ي�تجسيد�إلزامية�أمن�ا)نتجات�ا)صنعة�مساهمة

	 0Åا)صدر يع	 	عfى 	أساسا 	العمل 	خUل 	ا)خاطر	من 	عن 	Kضرار	الناجمة 	تجنب 	الوقاية 	مبدأ

	أو	ممارسة			يتجسد	مبدأ	الوقاية	من	خUل	عدة	عناصر	كتداول و ،	استخدام	أفضل	التقنيات	ا)تاحةو 

	يُ  	منتج 	الضرر نشاط 	وقوع 	فيه 	حتمل 	لخطورتهو ، 	نظرا 	ا)حتمل 	الضرر 	معالجة 	إمكانية 	عدم ،	كذا

	درجة 	يثبت 	الذي 	العلم0 	الدليل 	غياب 	إ�ى 	للنشاطو 	طبيعةو 	با¸ضافة 	ا)حتمل 	الضرر كما		،نطاق

	النشاط	ا)ز  	ب\ن 	السببية 	الذي	يخص	عUقة 	الeuدد 	@ي 	تتمثل 	أساسية 	بخاصية 	ا)بدأ مع	يتسم	هذا

  .81نسانعfى	صحة	و 	القيام	به	وب\ن	آثاره	الضارة	عfى	البيئة

ذلك	أنه	يتعلق	فقط	با)خاطر	،	يعد	مبدأ	الوقاية	بمثابة	النظام	التقليدي	للحماية	من	ا)خاطر	و	

	8نسان 	صحة 	عfى 	الفعfي 	من	ضررها 	التأكد 	تم 	أي	تلك	ال�0 	علميا 	ا)عروفة 	هذه	، حيث	تتجسد

	اتخاذ	8ج 	@ي 	ا)خاطر	ا)توقعة	الUزمةراءات	الوقاية 	ا)حتملةو 	لدرء 	و، 	أن	مبدأ 	الحقيقة 	الوقاية@ي

	عامة 	بصفة 	القانون 	قواعد 	كل 	إ�ى 	إرجاعه 	يمكن 	حدوث	، 	هو	تو«ي 	Kسم� 	هدفها 	اعتبار	أن عfى

	حا�ت	 	عfى 	للتطبيق 	مخصصة 	القواعد 	هذه 	تكون 	أن 	شريطة 	القانونية 	العUقات 	@ي اضطرابات

  .2ملة	أو	ا)توقعةا)حت	£ضطرابات

أي		@ي	تستخدم	الوقاية	كمبدأ	من	أجل	ضمان	Kمن	سواء	كان	ذلك	@ي	تصنيع	Kغذية	أو و 	هذا

	حيث	يركز	Kوروبيون	عfى	أهمية	الوقاية	@ي	تقييم	ا)خاطر	من	خUل	استخدام	البيانات،	صناعة	أخرى 

داية	هذا	ا)بدأ	عند	K)ان	مع	تعود	بو ،	لتحديد	عواقب	تعريض	Kفراد	للمخاطرالعلمية		£فeuاضاتو

	السبعينيات 	@ي 	K)اني 	البصري 	التخطيط 	عناصر	، 	باستخدام 	فقط 	معروفة 	ليس 	أ)انيا 	أن ذلك

	الدول	Kخرى  	الوقاية	كبقية 	لها، 	لتقليل	ا)خاطر و 	بل	بتطويرها 	تنظيم0 	كمبدأ ذلك	من	و 	استعمالها

  .3دوثهمحاولة	التصدي	له	بمنع	حو 	خUل	توقع	أي	نوع	من	الخطر 

 fonderie(	وقد	ظهر	مبدأ	الوقاية	§ول	مرة	@ي	القانون	الدو�ي	للبيئة	@ي	قضية	مصهر	تراييل،	هذا

trail 	سنة	1941)	و 	الو�يات	ب\ن	تراييل	مصهر	قضية	بشأن	صدر	الذي	التحكيم	قرار	بمناسبة	ذلك

دي	من	أضرار	بمواط0Å	كندا	بسبب	ما	ترتب	عfى	Kبخرة	ا)تصاعدة	من	الصهر	الكنو 	ا)تحدة	Kمريكية

لزم	الدول	حيث	أقر	ذلك	القرار	التحكيم0	بوجود	قاعدة	@ي	القانون	الدو�ي	تُ ،	الو�يات	ا)تحدة	Kمريكية

	8جراءاتو 	بالوقاية 	لكافة 	ع�e	اتخاذها 	للحدود 	Kضرار	العابرة 	للمنعو 	منع 	الUزمة 	التداب\e	الوقائية

العناية	الواجبة	الذي	أقرته		)بدأذلك	تكريسا	و 	،ى	حد	ممكنالتقليل	من	التلوث	العابر	للحدود	إ�ى	أدنو 

الناجمة	و 	بعد	ذلك	لجنة	القانون	الدو�ي	ا)كلفة	بتقن\ن	قواعد	ا)سؤولية	الدولية	عن	النتائج	الضارة

                                                           
	بالبيئة،	مذكرة	1 	الحيطة	للوقاية	من	خطر	Kضرار	الجسيمة	ا)ضرة لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	الحقوق،	تخصص	محمد	العمري،	مبدأ

   .60،	ص	2016-2015تلمسان،		-القانون	8داري	ا)عمق،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد
  .226  225،	ص	ص	2007،	8سكندرية،	1عfي	فتاك،	تأث\e	ا)نافسة	عfى	£لtuام	بضمان	سUمة	ا)نتوج،	دار	الفكر	الجام¬ي،	ط2
  .2019-06-13ا)بدأ	الوقائي،	تم	8طUع	عليه	بتاريخ:		/http: // ar.mwikipedia.org/wiki)بدأ	الوقائي،	مقال	محمل	من	ا)وقع:	ا	3
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ومما	�شك	فيه	أن	مبدأ	الوقاية	بات	مبدأ	قانونيا	معeuف	به		.1عن	أفعال	�	يحظرها	القانون	الدو�ي

	@ي	£ت 	الدو�يو 	فاقيات	الدوليةعا)يا 	الصعيد 	فعfى 	التشريعات	الوطنية 	من	8تفاقيات	، 	العديد 	@ي تم

  .2الدولية	ا)تعلقة	بحماية	البيئة

	£تفاقيات	نجد 		وب\ن	هذه 	بازل	سنة 	النفايات	الخط\eة	1989اتفاقية 	نقل 	@ي 	التحكم 	بشأن

  	.4م�Wا	4من	ا)ادة		2ال�0	كرسته	@ي	الفقرة		،3التخلص	م�Wا	ع�e	الحدودو 

	3،	ال�0	كرسته	@ي	الفقرة	19925سنة		بشأن	تغي\e	ا)ناخ	8طارية	اتفاقية	Kمم	ا)تحدة	إ�ى	جانب

  من	£تفاقيات	الدولية	Kخرى.	غ\eهاو 	،6م�Wا	3من	ا)ادة	

نجد	أن	كل	التشريعات	ا)قارنة	نصت	عfى	مبدأ	الوقاية	نظرا	للمكانة		الداخfيأما	عfى	الصعيد	

	ي 	ال�0 	البيئةالهامة 	قانون 	قواعد 	ضمن 	حتلها 	ا)شرع	، 	أن 	نجد 	الجزائري 	التشريع 	إ�ى 	رجعنا فإذا

	الوقاية 	مبدأ 	كرس 		الجزائري �1µبمقت	 	رقم 	إطار	التنمية		10-03القانون 	@ي 	البيئة 	بحماية ا)تعلق

يلة	كوسو 	K8ضرار	ال�0	تمسهاو	اعت�eه	كآلية	للمحافظة	عfى	البيئة	من	أكل	أشكال	التلوثو 	،7ا)ستدامة

من		3و	2،	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادت\ن	9لتصحيح	Kضرار	البيئية	ع�e	استعمال	أحسن	التقنيات	ا)توفرة

  هذا	القانون.

	 	بعض	ا)راسيم 	@ي 	الوقاية 	مبدأ 	تم	النص	عfى 		التنفيذيةكما 	التنفيذي	رقم 	132- 86كا)رسوم

	أخطار	8شعاعات	النووية 	من 	العمال 	حماية 	لقواعد 	ا)واد	القواعو 	ا)حدد 	حيازة 	بمراقبة 	ا)تعلقة د

	أيونيةو	8شعاعية 	إشعاعات 	ع�Wا 	تتولد 	ال�0 	10استعمالهاو 	Kجهزة 	و ، 	رقم 	التنفيذي 	95-99ا)رسوم

                                                           
صافية	زيد	ا)ال،	حماية	البيئة	@ي	إطار	التنمية	ا)ستدامة	عfى	ضوء	أحكام	القانون	الدو�ي،	رسالة	لنيل	شهادة	دكتوراه	@ي	العلوم،		1

  .326 325،	ص	ص	2013ن	الدو�ي،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	ت\tي	وزو،	تخصص	القانو 
  .328صافية	زيد	ا)ال،	ا)رجع	نفسه،	ص		2
3		 	ا)وقعة	@ي 	ع�e	الحدود، 	والتخلص	م�Wا 	نقل	النفايات	الخطرة 	وال�0	صادقت	عل·Wا	1989مارس		22اتفاقية	بازل	بشأن	التحكم	@ي ،

  .1998ماي		19،	الصادرة	@ي	32،	ج،ر	العدد	1998ماي		16ا)ؤرخ	@ي		158-98لرئا01î	رقم	الجزائر	بمقت�1µ	ا)رسوم	ا
	"	يتخذ	كل	Kطراف	التداب\e	ا)ناسبة		4من	ا)ادة		2نصت	الفقرة		4 من	اتفاقية	بازل	بشأن	التحكم	@ي	نقل	النفايات	الخطرة	عfى	أنه:

 K	والنفايات	الخطرة	النفايات	توليد	خفض	ضمان	(أ)	بغية:	والتكنولوجية	8جتماعية	الجوانب	مراعاة	مع	دنى،K	الحد	إ�ى	داخله	خرى

  و8قتصادية..."
،	وال�0	1992ماي		9اتفاقية	Kمم	ا)تحدة	8طارية	بشأن	تغي\e	ا)ناخ	ا)وافق	عل·Wا	من	طرف	الجمعية	العامة	)نظمة	Kمم	ا)تحدة	@ي		5

01îالرئا	ا)رسوم	�1µبمقت	الجزائر	اW·عل	صادقت		99-93رقم		@ي	10ا)ؤرخ		1993أفريل	العدد	ر،	ج	24،		@ي	21الصادرة		1993أفريل	.  
6 		 		3نصت	الفقرة 	تتخذ	Kطراف	تداب\e	وقائية	�ستباق		3من	ا)ادة 	أنه:" 	عfى من	اتفاقية	Kمم	ا)تحدة	8طارية	بشأن	تغي\e	ا)ناخ،

Kدنى	وللتخفيف	من	آثاره	الضارة.	وحيثما	توجد	¯Wديدات	بحدوث	ضرر	جسيم	أو		أسباب	تغ\e	ا)ناخ	أو	الوقاية	م�Wا	أو	تقليلها	إ�ى	الحد

"...e\التداب	هذه	اتخاذ	لتأجيل	كسبب	قاطع	علم0	يق\ن	إ�ى	با¸فتقار	التذرع	يÒينب	ح،�Uصïل	قابل	e\غ  
  .2003يوليو		20،	الصادرة	@ي	43ة،	ج،	العدد	،	ا)تعلق	بحماية	البيئة	@ي	إطار	التنمية	ا)ستدام2003يوليو		19ا)ؤرخ	@ي		10-03القانون		7
  ،	سالف	الذكر.10-03من	القانون		2من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		8
  ،	سالف	الذكر.10-03من	القانون		3من	ا)ادة		5أنظر	الفقرة		9

النووية	والقواعد	ا)تعلقة		،	يحدد	القواعد	حماية	العمال	من	أخطار	8شعاعات1986مايو		27ا)ؤرخ	@ي		132-86ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10

  .1986مايو		28صادرة	@ي		22عدد	 ج	ربمراقبة	حيازة	ا)واد	8شعاعية	وKجهزة	ال�0	تتولد	ع�Wا	إشعاعات	أيونية	واستعمالها
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هذا	ا)بدأ	@ي		قد	نص	ا)شرع	الجزائري	أيضا	عfى	و 	.1ا)تعلق	بالوقاية	من	Kخطار	ا)تصلة	بمادة	Kمنيات

انون	الصحة	عندما	اعت�e	الوقاية	كل	Kعمال	الرامية	إ�ى	التقليص	الفصل	الثاني	من	الباب	الثاني	من	ق

  .2كذا	ايقاف	انتشارها	و/أو	الحد	من	آثارهو 	حدوث	Kمراض	من	محددات	Kمراض	و/أو	تفادي

ا)هددة	لصحة	و 	عن	بعض	ا)نتجات	الصناعية	الحديثة	ا)نجرةتماشيا	مع	ا)خاطر	و 	و	تبعا	لذلك

	الوقاي 	مبدأ 	ا)صنعة	ا)سWXلك	اتسع 	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	�سيما 	ليشمل	موضوع	حماية ة

تطبيقا	لهذا	ا)بدأ	فرض	قانون	حماية	ا)سWXلك	الجزائري	عfى	عاتق	ا)تدخل	جملة	من	و 	حيث	أنه،	م�Wا

ال�0	و 	لف	ا)خاطر	ا)تيقن	م�Wا	علميا8لtuامات	ذات	الطابع	الوقائي	¯Wدف	إ�ى	وقاية	ا)سWXلك	من	مخت

	التصدي	لهايمكن	 لعل	أهم	هذه	£لtuامات	£لtuام	بضمان	أمن	ا)نتجات	الذي	�	يتحقق	إ�	من	و ،

 	.ا)لقاة	عfى	عاتقه	3خUل	الtuام	ا)تدخل	بمختلف	£لtuامات	Kخرى 

  ?ي�الشريعة�LسJمية�ا)صنعة�وضمان�أمن�ا)نتجات 7صل�الشر�ي�للوقاية:�ثانيا

ليست	شعارا	فقط	لطمأنة	جمهور		الشريعة	£سUميةنتجات	@ي	إن	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)

	ا)سWXلك\ن 	ا)نتج	، 	8نتاجية: 	)سار	العملية 	لتحقيق	العدالة 	الهادفة 	الوسائل 	تعب\e	عن	أحد بل	Öي

  .4وتسWXدف	أن	يصل	ا)نتوج	إ�ى	ا)سWXلك	وفق	مواصفات	الجودة،	البائع	وا)سWXلك	ا)شeuي 

:	يلحق	الضرر	فقال	تعا�ىو 	يؤذ¦Wا	تجني¼Wا	كل	ماو 	باعه	حفظ	أجسامهمأوجب	£سUم	عfى	أت	كما

{�h�i�j�lk� �m�n�o� � � � � � � �p�q�z	5	،كما		الشريعة	ميةاحتوتU8س		تحث	قواعد	ىfع

من	أهم	القواعد	ا)عمول	�Wا	و 	اجتناب	ا)ضار و 	لدرء	ا)فاسد	رى أحيانا	أخو 	أحيانا	عfى	اجتUب	ا)صالح

	تحريم 	قاعدة 	الصحة 	مخاطرها	لحفظ 	@ي 	الوقوع 	قبل 	م�Wا 	التحرز 	الطرق	و 	ا)ضار	ووجوب سلوك

سلم	قال:	"	�	و 	هللا	صfى	هللا	عليه	رسول ر01É	هللا	عنه	أن	بن	الصامت		ُعباَدةفعن	،	6الوقائية	لتجن¼Wا

 .�7	ضرار"و 	ضرر 

                                                           
	21درة	@ي	،	صا29ج	ر	عدد	يتعلق	بالوقاية	من	Kخطار	ا)تصلة	بمادة	Kمنيات،		19/04/1990ا)ؤرخ	@ي		95-99ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

  .1990أفريل	
 ،	ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.11- 18من	القانون	رقم		34مضمون	ا)ادة	2
  ..عfى	غرار	£لtuام	با¸فضاء	عن	مخاطر	ا)نتجات،	£لtuام	بسUمة	ا)ادة	الغذائية	ونظافWXا،	إلزامية	ا)طابقة،	£لtuام	بالتتبع...3
،	الهيئة	ا)صرية	العامة	للكتاب،	1998- 1979)سWXلك	ب\ن	النظرية	والتطبيق	@ي	الفeuة	ما	ب\ن	عبد	العزيز	محمود	عبد	العزيز،	حماية	ا	4

 ،	53ص	،	2008د.ط،	مصر،	
  ).29سورة	النساء،	¥ية:	(	5
ة	عاطف	محمد	أبو	هربيد،	القواعد	الشرعية	لسUمة	إنتاج	وحفظ	الغذاء،	مجلة	الجامعة	8سUمية	للدراسات	8سUمية،	كلية	الشريع6

  .185،	ص	2012،	يناير	1،	العدد	20فلسط\ن،	ا)جلد	-غزة-والقانون،	الجامعة	8سUمية
،	عن	عبادة	بن	الصامت	ر01É	430،	ص	2340،	رقم	3أخرجه	ابن	ماجة	@ي	سننه،	كتاب	Kحكام،	باب	من	ب�Å	@ي	حقه	@ي	يضر	بجاره،	ج	7

	ابن	ماجة 0Åالقزوي	 	بن	يزيد 	أبو	عبد	هللا	محمد 	أنظر: 	دار	الرسالة	هللا	عنه، 	شعيب	Kرنؤوط	و	جماعته، 	تحقيق: 	ابن	ماجة، 	سòن ،

 .430،	ص	2009،	ب\eوت،	1لعلمية،	طا
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	£طار	مدى 	هذا 	@ي 	سوف	نب\ن 	الوقاية	و	عليه 	)بدأ 	£سUمية 	أمن	و 	تكريس	الشريعة ضمان

Wا	�سيما	@ي	مجال	اتقان	£نتاج،	نتجاتا) 	التصنيعو 	من	خUل	التطرق	إ�ى	مختلف	الضوابط	ال�0	أق̄ر

�	و 	تحريم	الفعل	الضار	بمقت�1µ	قاعدة	"	�	ضرر و 	ضرار	بالسUمة	الجسدية	لUنسانتجنب	8 و ،	)1(

  ).2(	ضرار"

  قاعدة�شرعية�للوقاية�من�ا)خاطر:�التصنيعو �اتقان�Lنتاج -1

مل	أحدكم	عمU	أن	حب	إذا	عَ يُ 	عّز	و	جّل 	"إن	هللا:	سلمو 	رسول	هللا	صfى	هللا	عليهول	ستنادا	لقا

ذلك	ع�e	و 	جودته	يؤدي	إ�ى	تحقيق	Kمن	الغذائيو 	إتقان	التصنيع	الغذائي	من	حيث	أمنه	،	فإن1"هُ تقنَ يُ 

تلوث	و 	سميةاحeuام	ا)نتج\ن	لضوابط	السUمة	الغذائية	ال�0	Öي	عبارة	عن	مقاييس	لتحديد	ا)خاطر	ال

غ\eها	و 	القيمة	الغذائيةو 	السUمةو 	كما	تشمل	تلك	الضوابط	النوعية	،Kغذية	ووسائل	الكشف	ع�Wا

  .2لUسUWXك	الUزمةمن	الضمانات	

̧سUم هو	أول	شروط		8تقانهذا	و 	العمل	إتقانمن	خUل		8نتاجيو�ي	اهتماما	بالغا	بجودة		فا

ُيبلغ	حدا		8سUمو،	8نتاجالس¬ي	الدائم	إ�ى	تحس\ن	و 	اتKمن	@ي	ا)نتجو	تحقيق	مواصفات	الجودة

،	هو	ما	يوضحه	الحديث	النبوي	الذي	يطالب	ا)سلم	بأن	يصل	إ�ى	درجة	£حeuافو 	8تقانكب\eا	@ي	هذا	

من	أن	و 	ستمد	من	العقيدةكما	أن	أمر	الجودة	يُ ،		3"إن	هللا	يحب	العبد	ا)حeuف":	حيث	يقول	ا)صطفى

الصحيحة	ال�0		8سUميةتند	عfى	الرقابة	الذاتية	ال�0	تعد	أصل	من	أصول	الشريعة	يسو 	،العمل	عبادة

أن	ممارسة	العمل	@ي	و 	خاصة	،سUمته	من	العيوبو 	تستوجب	عfى	ا)ؤمن	ا)سؤولية	عن	إجادة	العمل

ليس	بدافع	الخوف	و 	خشية	منهو 	أمانة	يفeuض	أن	تكون	ابتغاء	مرضاة	هللاو 	إتقانو 	بإخUص	8سUم

  .4حب	العملمن	صا

ضع	و و 	أم�Wاو 	تضمن	القرآن	الكريم	مقاييس	الرقابة	عfى	Kغذية	بالنظر	إ�ى	@ي	جود¯Wا	قدو 	هذا،

�£�}	:قواعد	عامة	لضبط	جودة	الغذاء	فقال	تعا�ى �¤�¥�¦�z	5،		عن	الكريم	القرآن	نص	كما

	يف01µ	إ�ى	 	النفس	البشرية	فقال	تعا�ى	هUككل	ما :{�Y�Z� � � �[�\�]�^�
_�`�a�b� �c�d�e�f�hg�i�j�lk� �m�n�o� � � � � � � �p�q�z 	6	

                                                           
،	عن	عائشة	ر01É	هللا	ع�Wا،	أنظر:	سليمان	بن	أحمد	بن	أيوب	بن	مط\e	الدلم0	أبو	897،	رقم	1أخرجه	الط�eاني	@ي	ا)عجم	Kوسط،	ج		1

	طارق  	تحقيق: 	Kوسط، 	ا)عجم 	الط�eاني، 	محمد	القاسم 	بن 	هللا 	عوض 	ط- بن 	دار	الحرم\ن، ،0Åالحسي	 	ابراهيم 	بن 	ا)حسن ،	1عبد

  .275،	ص	1995القاهرة،	
 .191عاطف	محمد	أبو	هربيد،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .54عبد	العزيز	محمود	عبد	العزيز،	ا)رجع	السابق،	ص3
  .12ص	،	2005،	عمان	Kردن،	ضبط	الجودة	وحماية	ا)سWXلك،	دار	أسامة	للنشر	والتوزيع،	د.طفؤاد	زكريا،		4

).24سوة	عبس:	¥ية	(	 5  

).29سورة	النساء:	¥ية	(	 6  
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النفس		هUكالرديء	من	الدواء	�فضاW¹ما	إ�ى	و 	جوب	تجنب	الفاسد	من	الغذاءو 	عfى	تدل	هاته	¥يةو 

  .1الدواء	@ي	جميع	ا)راحلو 	�	يتحقق	ذلك	إ�	من	خUل	مراقبة	حقيقية	للغذاءو 	البشرية

	 	كان 	جوانب	الحياة	8سUمو)ا 	لجميع 	زمانصالو 	دين	شامل 	كل 	@ي 	للتطبيق فإنه		،مكانو 	ح

�Åاعت	ا)جا�ت	بجميع	الغذائيو ،	ا)جال	ا)نتجات	أمن	مجال	@ي	فائقا	اعتناء	اW�	�Åاعت	ال�0	الجوانب	من	

عfى	اعتبار	أن	حفظ	النفس	يعد	من	الكليات	،	متابعةو 	ترشيداو 	اسUWXكاو 	ذلك	إنتاجاو 	الحقل	الدوائيو 

  .83سUميةيعة	يعت�e	من	صميم	مقاصد	الشر و 	2الخمس

	 	اعتمد 	مخاطر	ا)نتجات	8سUمكما 	من 	الوقاية 	مبادئ 	من 	كمبدأ 	الرقابة 	نظام 	عfى حيث	،

	،5تعمل	مؤسسة	الحسبة	@ي	مجا�ت	عديدة	م�Wا	ا)جال	الصناAيو 	،4يسم�	هذا	النظام	بنظام	الحسبة

	الضوابطو  	من 	العديد 	الحسبة 	علم 	أرجوزة 	تضمنت 	او 	قد 	نشاط 	تنظم 	ال�0 	لصناعالقواعد

 	حيث	،6الحرفي\نو 
ُ
	بمعاي\e	الجودةتنظ 	£لtuام 	مدى 	العامةو 	8تقانو	ر	@ي 	السUمة 	هذا		و ، يضطلع

	8نتاMي 	السلوك 	بإرشاد 	بمعاي\e	الجودةو 	النظام 	£لtuام 	8تقانو	يرسخ 	ا)مارسات	، 	جميع فيمنع

	ا)ؤسسات	 	@ي 	أن	تؤدي	إ�ى	8خUل	بالض	8نتاجيةالسلبية 	من	شأWkا وابط	ا)عروفة	ضمن	كل	ال�0

يمتد	النشاط	الرقابي	8رشادي	لنظام	الحسبة	إ�ى	التأكد	من	توافر	الشروط	الUزمة	)مارسة	و ،	سلعة

ذلك	ع�e	و 	،سUمة	ا)سWXلكو 	ل	التقيد	با)واصفات	العامة	ا)تعلقة	بصحةكُف النشاط	8نتاMي	بحيث	يَ 

،	Kمنو	ضوابط	النظافةو 	قواعد	الصحيةالتحقق	من	مراعاة	الو 	التدليسو 	مكافحة	جميع	صور	الغش

قد	لعب	ا)حتسب	@ي	النظام	8سUمي	دورا	كب\eا	@ي	الرقابة	عfى	ا)نتجات	�سيما	Kغذية	ال�0	كانت	و 

  .	7سUمWXا	ضمانا	لصحة	ا)سWXلكو 	تباع	@ي	الطرقات	للتأكد	من	نظافWXا

	 	@ي 	الرقابة 	جهاز 	عل·Wا 	يعتمد 	كان 	ال�0 	ا)هام 	أبرز 	من 	أن 	كما مراقبة		8سUمي£قتصاد

	الصناعيةو 	8نتاجيةا)شروعات	 	تسي\e	نشاطا¯Wا 	الجهاز	عند		�و 	،التسويقيةو 	كيفية 	هذا يقف	دور

إ�ى		يمتدبل		،الوحدات	£قتصاديةو 	كتمان	العيوب	من	جانب	ا)نظم\نو 	شالغو 	حدود	إنكار	ا)نكرات

 يأفضل	الطرق	الفنّ 	إتباعح¾Wا	عfى	و 	توجيه	تلك	الوحدات
ُ
ستخدم	لتحس\ن	مستوى	ة	ال�0	يمكن	أن	ت

                                                           
مصطفى	إسماعيل	أردوان	مزورى،	تأصيل	الرقابة	عfى	الغذاء	والدواء	@ي	ضوء	الشريعة	8سUمية،	مجلة	ا)عيار،	كلية	أصول	الدين،	1

  .444،	ص	2018،	جانفي	43العدد		جامعة	Kم\e	عبد	القادر	للعلوم	£سUمية	قسنطينة،	الجزائر،

ا)تمثلة	@ي:	حفظ	الدين،	حفظ	النفس،	حفظ	العقل،	حفظ	العرض،	حفظ	ا)ال.	 2  
  .437 436مصطفى	إسماعيل	أردوان	مزورى،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	3
Kم\e	أو	السلطان،	تنظر		لقد	تعددت	تعريفات	الحسبة،	حيث	عرفها	أحد	الفقهاء	با،ها:	"	سلطة	إدارية	تستمد	شرعيWXا	من	الخليفة	أو 	4

لدولة	@ي	@ي	معامUت	Kفراد	ا)ختلفة،	الدينية	والدنيوية	والخلقية،	تتوقف	عfى	رقابة	الدولة،	وإنما	لºفراد	أيضا	دور	كب\e	@ي	تعزيز	رقابة	ا

أرجوزة	@ي	علم	الحسبة	تحقيق	الكليات	الخمسة	للدين	بما	�	يؤدي	إ�ى	طغيان	سلطWXم	عfى	سلطة	الدولة".	نقU	عن:		محمد	فرقاني،	

  .28،	ص	2014§بي	زيد	عبد	الرحمن	بن	عبد	القادر	الفا01î،	نوميديا	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	د.ط،	الجزائر،	
  .447مصطفى	إسماعيل	أردوان	مزورى،	ا)رجع	السابق،	ص	5
  .ومابعدها	70)زيد	من	التفصيل	حول	هذه	الظوابط،	أنظر:	محمد	فرقاني،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .447مصطفى	إسماعيل،	أردوان	مزورى،	ا)رجع	السابق،	ص7
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ما	يدور	ف·Wا	و 	8سUميةا)تطور	الذي	وصلته	السوق		هذا	ما	يدل	عfى	ا)ستوى و 	،رفع	كفاءتهو 	8نتاج

	ا	يؤكد	أن	الغاية	من	وجود	ا)حتسب	Öي	حماية	ا)جتمع	من	الباعةكم	،صناعيةو 	من	أنشطة	تجارية

�	يخرج	@ي	حقيقته	عن	مفهوم	حماية		هو	ماو 	،ا)عتمدة	ا)قاييسو 	الصناع	الذين	يخالفون	الضوابطو 

  .1أهدافهو 	ا)سWXلك

ففي	مجال	طحن	الحبوب	وضع	هذا	الجهاز	ضوابط	خاصة	لهذه	الصناعة	تتمثل	@ي	جملة	من		

	عدم	خلط	الحبوب	الرديئة	بالجيدة منع	الخبازين	من	العجن	و 	،القديمةو 	8جراءات	الرقابية	�سيما

فضU	عن	منع	العجان	من	العجن		،الصناعات	القذرةو 	مجاورة	أصحاب	الحرف	منو 	با)ياه	ا)تسخة

	من	عرق	بدنه 	العج\ن	01Îء 	�	يسقط	@ي 	2بقدميه	ح�� 	الحسبة	عند	بداية	عملية	، 	يوجب	وا�ي كما

  .3ح��	�	يسقط	مع	العج\ن	01Îء،	حUقة	الشعرو 	التلثيمو 	العجن	ارتداء	ثوبا	خاصا	مقطوع	Kكمام

	الحسب 	عمل	نظام 	الشربكما 	بمياه 	فرض	مواصفات	خاصة 	عfى 	@ي	و	ة 	تستخدم ¥�ت	ال�0

تخزي�Wا	من	ا)واد	الصحية	ال�0	يجب	و 	حفظها	حيث	أوجب	أن	تكون	Kدوات	ا)ستخدمة	@ي	نقل	ا)ياه

  .4تنظيفها	باستمرار

	ا)نسوجات 	صناعة 	مجال 	لصناعة	و 	ا)لبوساتو 	و	@ي 	إجبارية 	مواصفات 	الحسبة 	نظام ضع

بالقديم	أو	الجيد	بالرديء	كما	حدد	مواصفات	قياسية	معينة		الجديدخلط	القطن		القطن	مثل	عدم

	الثياب	جيدا 	نسيج 	يكون 	كأن 	غزلهو 	سميكاو 	للصناعات	النسيجية 	@ي 	النساجون و 	دقيقا 	يراAي 	أن

	الصنعو  	جودة 	5الخياطون 	واحدة، 	قطعة 	القماش 	تظهر	قطعة 	قطعو 	بأن 	عدة 	من 	مكونة 	ليست

	بالح�e و  	تنقيWXا 	الخشن	ضرورة 	K6سود 	الحسبة	. 	فقد	فرض	نظام 	الصناعات	ا)عدنية 	مجال 	@ي أما

ذلك	ضمانا	و 	تضبط	جود¯Wاو 	قواعد	تحدد	مواصفات	ا)واد	الخام	ا)ستخدمة	@ي	الصناعات	ا)عدنية

  .7ارتقاًء	بمستوى	الكفاءة	8قتصادية	@ي	هذه	الصناعاتو 	لعدم	8ضرار	با)سWXلك

	يكن 	الصدد(	مي	قد	سجل	للعUمةفإن	الفقه	8سU ،	و	مهما 	كلمات	ذهبية	@ي	هذا ،	الكاساني)

فما	لم	يسلم	�	يلزم	البيع	و�	يلزم	،	حيث	يقول	@ي	بدائع	الصنائع:	"	إن	السUمة	شرط	@ي	العقد	د�لة

	حكمه 	عادة	، 	ا)شeuي 	مطلوبة 	ا)بيع 	@ي 	السUمة 	أن 	العقد 	@ي 	مشروطة 	السUمة 	أن 	عfى والدليل

                                                           
محمل	،	15صعبد	الستار	إبراهيم	الهي�0،	حماية	ا)سWXلك	@ي	الفقه	8سUمي،	مقال	منشور	@ي	موقع	الدليل	£لكeuوني	للقانون	العربي،	1

  .2018	-04	-13بتاريخ	تم	8طUع	عليه		tb.com/-http: //k: من	ا)وقع
  .16	15عبد	الستار	إبراهيم	الهي�0،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص		2
	مقدمة		3 	رسالة 	مقارنة"، 	£سUمي"دراسة 	الفقه 	@ي 	ا)سWXلك 	لحماية 	والتشريعية 	التداب\e	£حeuازية 	الشاعر، 	محمد 	يوسف باسل

  .82،	ص	2004الدراسات	العليا	الجامعة	Kردنية،		استكما�	)تطلبات	الحصول	عfى	درجة	الدكتوراه	@ي	الفقه	وأصوله،	كلية
 .16	15هي�0،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	عبد	الستار	إبراهيم	ال 4
  .16عبد	الستار	إبراهيم	الهي�0،	ا)رجع	نفسه،	ص	5
  .87باسل	يوسف	محمد	الشاعر،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .17عبد	الستار	إبراهيم	الهي�0،	ا)رجع	السابق،	ص7
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أيضا	§نه	عقد	معاوضة	وا)عاوضات	مبناها	عfى	ا)ساواة		من	مقتضيات	العقد	وحقيقة	وكذا	السUمة

	وحقيقة 	عادة 	بالسUمة، 	والسUمة 	با)بدل 	البدل 	مقابلة 	@ي 	ا)ساواة 	وتحقيق 	العقد	، 	إطUق فكان

	للسUم 	مقتضيا 	الخيار، 	له 	يثبت 	للمشeuي 	ا)بيع 	يسلم 	لم 	فإذا 	قدر	، 	بتسليم 	يطالبه 	ا)شeuي §ن

  .1العيب	وهو	عاجز	عن	تسليمه	فيثبت	له	الخيار"الفائت	ب

2- m� ضرارو �ضرر�m�: 
ٌ
  شرعية�مانعة�للضرر �قاعدة

،	أن	غايWXا	Öي	تحقيق	ا)صلحة	العامة	اعتبار 	قررت	الشريعة	8سUمية	تحريم	الفعل	الضار	عfى

قل	كل	أمر	تو 	،كل	أمر	تزيد	منافعه	عن	مضاره	مطلوب	لهاو 	،فكل	أمر	فيه	مصلحة	عامة	مطلوب	لها

ج�e	الضرر	و 	أزواجهمو 	لذلك	تعت�e	ا)حافظة	عfى	حرمة	أموال	الناس،	منافعه	عن	مضاره	ممنوع	ف·Wا

  .2الذي	يلحقهم	ظلما	أو	عدوانا	مقصدا	من	ا)قاصد	النبيلة	@ي	الشريعة	8سUمية

الشريعة		تعافيته	فقد	اهتمو 	و	)ا	كانت	سUمة	الغذاء	من	ا)تطلبات	Kساسية	لصحة	8نسان

حيث	تجfى	ذلك	@ي	العديد	من	القواعد	أهمها	قاعدة	"�		،W�3ا	وذلك	بالوقاية	من	مخاطرها	Uمية£س

إذ	ليس		،الظلم	ممنوعو 	ضرر	و�	ضرار"	ال�0	تع0Å	عدم	جواز	8ضرار	ابتداًء	عfى	اعتبار	أن	الضرر	ظلم

 	حيث،	4إذا	وقع	الضرر	فU	بد	من	أن	يزالو 	لحق	ضررا	بغ\eه§حد	أن	يُ 
ُ
لقاعدة	من	القواعد	هذه	ا	عّد ت

وقع		م��و 	،عfى	اعتبار	أن	£لtuام	�Wا	يمنع	وقوع	الضرر	من	حيث	ا)بدأالشريعة	£سUمية	الوقائية	@ي	

	 		فإنالضرر 	الضارالشريعة 	الفعل 	عن 	ا)سؤول 	به 	يلtuم 	الذي 	الضمان 	مبدأ 	تتفق	و 	،سنت بذلك

  .5مسؤو�	مدنيا	عن	كل	فعل	ضار	بغ\eه	مع	القوان\ن	الوضعية	@ي	أWkا	تجعل	8نسان	8سUميةالشريعة	

	Wkت	و 	هذا، 	8سUميةقد 	أو	ضرارا	الشريعة 	يكون	فيه	ضررا 	01Îء 	@ي 	ا)كلف	أن	يس¬ى فما	،

هذا	و 	ما	الضرار؟	إذا	رجعنا	إ�ى	لفظ	الحديث	فإننا	نجد	أنه	قد	نفى	الضرر	أو�	ثم	الضرار	ثانياو 	الضرر 

  	.6ارمع�Å	الضر و 	بوجود	فرق	ب\ن	مع�Å	الضرر 	÷يما	يو 

	قد	ذهب	و  	القول: 	النووي	إ�ى 	أنب	8مام 0Åتع	 �	و 	يضر	من	أحدكم	بغ\e	حق�		أن	"�	ضرر"

أن		القول 	إ�ى	الشيخ	ابن	العثيمنقد	ذهب	و ،	�7	تضر	من	ضركأما	"�	ضرار"	فتع0Å	،	جناية	سابقة

                                                           
  .196-195،	ص	ص2011،	الرباط،	3لعرعاري،	النظرية	العامة	للعقود	ا)سماة،	الكتاب	Kول،	عقد	البيع،	دار	Kمان،	ط	عبد	القادر	ا	1
	ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)سؤولية	عن	أضرار	ا)واد	الكيماوية	دراسة	مقارنة	ب\ن	الفقه	8سUمي	والقانون	ا)دني،	دار	الجامعة	الجديدة،	2

  .298ص		.2010د.ط،	مصر،	
  .186عاطف	محمد	أبو	هربيد،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .189عاطف	محمد	أبو	هربيد،	ا)رجع	السابق،	ص	4
عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	آليات	حماية	ا)سWXلك	@ي	ضوء	القواعد	القانونية	)سؤولية	ا)نتج،	دراسة	مقدمة	للحصول	عfى	5

  .46ص		.2008نون	التجاري،	جامعة	ا)نصورة،	درجة	الدكتوراه	@ي	الحقوق،	كلية	الحقوق،	قسم	القا
  .47عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)رجع	نفسه،	ص	6
أبو	عبد	الرحمن	عادل	بن	سعد،	8بريزية	@ي	شرح	Kربع\ن	الّنووية،	(شرحها	8مام	ابن	دقيق	العيد	و8مام	النووي	والشيخ	محمد	بن		7

  .162،	ص	2003القاهرة،		صالح	الُعثيم\ن)،	دار	ابن	الهيثيمن،	د.ط،
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  .1قصدخUفا	للضرر	الذي	يحصل	بU	،	قصدا	عfى	اعتبار	أن	الضرار	يحصل،	رار	أشد	من	الضرر الض

  :	2و	تندرج	تحت	هذه	القاعدة	القواعد	التالية

	الضرر	يزال � سبب	ضررا	يلحق	با)سWXلك\ن	ابتداًء	من	مرحلة	ى	ا)نتج	أو	ا)صنع	أ�	يُ fيع0Å	أنه	ع:

 �	ضرار.و 	تصنيع	أغذية	تشمل	عfى	مواد	ضارة	أو	سامة	طبقا	لقاعدة	�	ضرر 

̧ز :	الضرر	�	يزال	بمثله � الة	الضرر	يجب	أ�	يكون	له	أثر	جان�0	@ي	نفس	تع0Å	أن	العUج	ا)ستخدم	

̧زالته.	  حجم	الضرر	ا)ستخدم	

يتم	استخدام	هذه	القاعدة	عندما	تكون	وسائل	تحس\ن	£نتاج	:	من	جلب	ا)نافع	ا)فاسد	أو�ىدرء	 �

لكن	إذا		،لك�Wا	ضرورية	لدرء	مفسدة	لها	نفس	قيمة	ا)نفعة	،زيادته	ا)قeuحة	لها	آثار	جانبيةو 	الغذائي

 كانت	ا)نفعة	أهم	بكث\e	من	ا)فسدة	فهنا	يرجح	الس¬ي	وراء	ا)نفعة.

	اجتمع	الحUل � 	الحرام	غلب	الحرام	الحUلو 	إذا تستخدم	هذه	و 	رجح	التحريم	عfى	8باحةأي	يُ :

 وجه	ممنوع.و 	القاعدة	عندما	يواجه	ا)عنيون	منتجات	غذائية	ذات	وجه\ن	وجه	مسموح

	الشرين � 	أهون 	إو : 	القاعدة 	هذه 	ضارينتطبق 	موقف\ن 	8نسان 	واجه 	ذا 	هنا، 	تقول :	فالشريعة

	يُ  	Kشد 	Kخفالضرر 	بالضرر 	الخاصة	،زال 	ا)صالح 	عfى 	مقدمة 	العامة 	ا)صالح 	أن 	كما كذلك	و ،

 ُيحتمل	الضرر	Kخص	من	أجل	دفع	الضرر	Kعم.

مبدأ		أن	£لtuام	بضمان	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة،	قد	تولد	عنو	عليه	نخلص	من	خUل	ما	تقدم	

،	بعدما	£سUWXكو	الصحة	مجال		الوقاية	الذي	ظهر	بداية	@ي	قانون	حماية	البيئة	لينتقل	بعدها	إ�ى

اجتناب	8ضرار	بالغ\e	إعما�	الحث	عfى	ضرورة	اتقان	8نتاج	و 	كانت	الشريعة	£سUمية	Öي	السباقة	@ي

ذ	كافة	التداب\e	و8جراءات	الUزمة	لدرء	تخا�	بالدرجة	Kو�ى	إ�ى	دفع	ا)نتج\ن¦Wدف			)بدأ	الوقاية	الذي

إذا	كان	مبدأ	الوقاية	قد	ساهم	@ي	إظهار	و 	ا)خاطر	ا)تحتملة	ال�0	قد	تنجم	عن	بعض	ا)نتجات	ا)صنعة.

هذا	£لtuام	لم	يتم	فرضه	عfى	عاتق	ا)نتج\ن	إ�	بفضل	اجWXادات	فكرة	إلزامية	أمن	ا)نتجات،	فإن	

للت	بتكريس	قاو 	فقهية
ُ
  نوني.قضائية	ك

  :الفرع�الثاني

  القضاء�إZى�القانون و �نشأة�Lل��ام�با�من:�من�الفقه

ساهمت	ال�0	،	ثانيا)(	قضائية	كث\eةو ،	أو�)(	إن	£لtuام	با§من	لم	يتم	فرضه	إ�	بفضل	اجWXادات	فقهية

	e\كب	التشريعاتبشكل	مختلف	@ي	تكريسه	@ي	ثالثا).(  

                                                           
  .164أبو	عبد	الرحمن	عادل	بن	سعد،	ا)رجع	نفسه،	ص	1
  .190بو	هربيد،	ا)رجع	السابق،	ص	عاطف	محمد	أ2
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mل��ام�با�من:�أوJتكريسه��ٌي�نحو س�:�النشأة�الفقهية�ل  

	بالرغم	من	 	19خUل	القرن		هتأخر	ظهور يرجع	الفضل	@ي	ظهور	£لtuام	با§من	للفقه	الفرن012

مرد	قلة	هذا	£هتمام	هو	تأثر	و ،	نتيجة	لقلة	اهتمام	فقهاء	القانون	ا)دني	با)نتجات	التقنية	الحديثة

	ا)ادية 	ذو	الtòعة 	الروماني 	بالقانون 	الفقهاء 	الفرن012و ، 	بتنظيمه		القانون 	النهج 	هذا 	سار	عfى الذي

ق	م		1779إغفاله	تنظيم	نقل	Kشخاص	فيما	عدا	ما	تضمنته	ا)ادة	و 	للمسؤولية	عن	نقل	البضائع

	القانون	ا)دني	،ف 	التقص\eية	1وقد	ركز	فقهاء 	وا)سؤولية 	العقدية 	تطوير	ا)سؤولية 	البحث	@ي 	عfى

ق	م	ف	ا)تعلقة		1784تي	@ي	أذهاWkم	تطبيق	ا)ادة	لم	يأ	أWkمحيث	،	كذا	التعليق	عfى	القانون	ا)دنيو 

	و	با)بادلة 	ا)ادة 	من	أن 	نقل	Kشخاص	بالرغم 	أن	1784£يجار	عfى 	ق	م	ف	تنص	عfى الناقلون	:

ºملW¹§خطا	يعود	بسبب	تكون	 	2شخاص	ملزمون	بحفظ	ا)سافرين	من	الحوادث	ال�0 	انشغل	، بينما

	التجاري  	القانون 	ال	3فقهاء 	ا)مارسات 	ايجار	@ي 	بأنواع 	تتعلق 	ثانوية 	مادة 	عfى 	علقوا 	حيث تجارية

  .4أو	ال01úء)	فعقد	النقل	لم	يذكر	ح��	باسمه	من	قبل	هؤو�ء	ا)علق\ن	من	الفقهاء(	الخدمات

	سنوات	 	بداية 	@ي 	العUقات	التعاقدية 	أمن	Kشخاص	@ي 	فكرة 	الفرن012 	الفقه 	أث\eت	@ي و	قد

1880	 	تم	إيداع	أول	مشروع	قانون	من	قبل	مارتان		5حيث	كانت	البداية	مع	حوادث	العمل، عندما

	 	 MARTIN MADANDمادون 	عام 	1880@ي 	و ، 	فوور 		FELIX FAUREفليكس 	عام 	1882@ي

  .	6بخصوص	مسؤولية	رب	العمل	ا)وسعة

	ا)هنية	وقد 	بع\ن	£عتبار	Kخطاء 	§ول	مرة @ي	(	الضمان	من	طرف	شركات	التأم\نو 	تم	Kخذ

  .7مجال	عبء	£ثبات)

	عام	و	 		1881@ي 	فافاسور 	نادى	فيه		VAVASSEURقدم	ا)حامي	الباري012 أول	تعليق	واضح

بتعديل	تشري¬ي	يقر	قرينة	بسيطة	للخطأ	@ي	جانب	رب	العمل	الذي	يتحمل	الخطر	الصناAي	للحوادث	

                                                           
1		e\تول	مثلTOULLIER		نUتروبTROPOLOG		أوبريAUBRY		روRAU		ماركديMARCADE	ا)رجع	 ،	نقU	عن	عfي	فتاك،

  .57	56السابق،	ص	ص	
  .56	55بق،	ص	ص	عfي	فتاك،	ا)رجع	السا 2

3 	 	باردسيس 		PARDESSUSمثل: 	كايان 	ليون 		CHARLES LYON-CAENشارل 	بيداريد		SOURDATسوردا ا)حامي

BEDARRIDE	:عن	Uنق	،	ص	نفسه،	ا)رجع	فتاك،	يf57ع.  
  .57عfي	فتاك،	ا)رجع	نفسه،	ص	 4
من	تعرض	العمال	للكث\e	من	حوادث	العمل	وعجزهم	عن		وما	ترتب	عل·Wا	-ذلك	أن	الثورة	الصناعية	الك�eى	ال�0	شهدها	العالم	آنذاك	 5

	@ي		–الحصول	عfى	التعويض	 دفعت	بالفق·W\ن	سوزيه	وسانكتليت	إ�ى	ا)ناداة	بضرورة	تعويض	العمال	دون	ما	حاجة	إ�ى	إثبات	الخطأ

نة،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	جانب	أرباب	العمل،	أنظر	@ي	هذا	الشأن	عfي	سيد	حس\ن،	£لtuام	بالسUمة	@ي	عقد	البيع،	دراسة	مقار 

  .5،	ص	1990القاهرة	
  .59عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	 6
كريمة	بركات،	حماية	أمن	ا)سWXلك	@ي	ظل	اقتصاد	السوق	(دراسة	مقارنة)،	أطروحة	لنيل	درجة	دكتوراه	@ي	العلوم،	تخصص	قانون،	 7

  .15،	ص	2014كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولو	معمري	ت\tي	وزو،	
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	بسبب	أجن�0 	تقع 	ال�0 		1382	حيث	�حظ	أن	ا)ادة، 	وجود 	ق	م	ف	�	تطبق	عند 	عقد	 فدعوى	،

  .2قد	نادى	ا)حامي	بوضع	قانون	يجسد	£لtuام	با§منو ،	1رها	@ي	العقد	ذاتهالعامل	تجد	مصد

 MARCتم	التوسع	@ي	هذا	الطرح	التعاقدي	بشكل	معت�e	من	طرف	مارك	سوزي		1882و	@ي	عام	

SAUZEET
3 	 	رب	العمل 	اعت�e	أن	مسؤولية 	الذي 	مسؤولية 	العقدية حقة	U عن	Kضرار	الجسمانية

تعلقة	بضمان	أمن	ا)تداب\e	ال	كل	باتخاذ	م	بمقت�1µ	عقد	العمللزَ رب	العمل	ُم اعتبار	أن		عfى،	بالعمال

	،	إذ	يتع\ن	عليه	حينئذمن	ا)سؤولية	8عفاءأراد		إذا	عfى	عاتق	رب	العملعبء	8ثبات	يقع	و 	،العامل

  .4نتيجة	قوة	قاهرةالعامل	أو	من		قد	وقع	بخطإأن	يثبت	أن	الحادث	

ام	با�من	بشكل	واضح	أكeü	من	خUل	مؤلف	الفقيه	البلجيكي	ظهرت	فكرة	£لtu 	1884و	@ي	سنة	

	بما	اصطلح	عليه	الذي	نادى	من	خUله	،5الضمانو 	بعنوان	ا)سؤولية	SAINCTELETTEسنكتو�ت	

معت�eا	أن	هذا	الضمان	دينا	@ي	ذمة	رب	العمل	استنادا	إ�ى	،	@ي	عقد	العمل	لºمنتعاقدي	الضمان	بال

  .6الضمان	العقديو 	كما	م\t	ب\ن	ا)سؤولية	التقص\eية،	ي	البلجيكيمن	القانون	ا)دن	1315ا)ادة	

	 	سنة 	ا)خاطر	1896و	@ي 	عfى 	ا)ؤسسة 	ا)سؤولية 	تظهر	نظرية 	يكنو 	،بدأت 	مهما 	@ي	، فإن

لم	يكن	لUلtuام		21/11/1911السنوات	ال�0	سبقت	مباشرة	القرار	الهام	من	محكمة	النقض	ا)ؤرخ	@ي	

  .7فرنساالتعاقدي	با§من	مؤيدين	@ي	

�قديما�منبالنشأة�القضائية�لJل��ام�:�ثانيا
ٌ
 و �:�اكتشاف

ٌ
  تدري�ي�اع��اف

	 	با§من 	£لtuام 	إنشاء 	@ي 	الفضل 	الفرن012يعود 	ا)دني 	القضائي 	بعض		لUجWXاد 	@ي 	أقره الذي

يمة	ففكرة	£لtuام	با§من	Öي	فكرة	قد،	8ضمنيا	يقع	عfى	أحد	ا)تعاقدينو 	الtuاما	تبعيا	اعتبارهالعقود	ب

حيث	،	9اكتشفها	القضاء	وأقرها	بداية	@ي	عقد	نقل	Kشخاص	ثم	عممها	شيئا	فشيئا	عfى	كل	العقود

	£لtuام 	هذا 	الراكب	أخذ 	أمن 	بضمان 	الناقل 	الtuام 	صورة 	النقل 	عقد 	القرار	الشه\e		10@ي بموجب

                                                           
  .60	59عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	 1
  .16كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	 2
  .60عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .143،	ص	2018شو«ي	بنا01î،	مقدمة	@ي	£لtuامات،	دار	الخلدونية،	الجزائر،	ط		4
  .16كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	5
  .143مات،	ا)رجع	السابق،	ص	شو«ي	بنا01î،	مقدمة	@ي	£لtuا	6
  .63	62عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	7

8 Jean Calais-Auloy, Henri Temple, Droit de la consommation, 9ème édi, Dalloz, paris, 2015. p 264. 
9 Stéphane Piedelièvre, Droit de la consommation, s,éd, Economica, paris, 2008. p 444. 

،	1بودا�ي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة	(دراسة	مقارنة	@ي	القانون\ن	الفرن012	والجزائري)،	دار	الفجر	للنشر	والتوزيع،	ط	محمد	10

  .103ص	،	2005القاهرة،	
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  .2لنتيجة	�زدياد	حوادث	النق	ذلكو ،	19111نوفم�e		21)حكمة	النقض	الفرنسية	ا)ؤرخ	@ي	

عقد		،عقد	الفندقة،	قد	عرف	£لtuام	با§من	انتشارا	@ي	العديد	من	العقود	كعقد	العملو 	هذا

	3الtuلج 	@ي	العقد	الط�0و ، 	4ممارسWXاو 	وعد	تعليم	الرياضة،	عقد	التعليمو 	كذا إ�ى	أن	وصل	إ�ى	عقد	،

	البيع 	البيع، 	عقد 	@ي 	بضمان	Kمن 	الtuام 	بوجود 	الفقه 	سلم 	يُ و 	حيث 	للقو كان 	الخاصة	خضعه اعد

غ\e	أن	تزايد	Kضرار	الناجمة	عن	ا)واد	الخطرة	جعل	تلك	القواعد	عاجزة	،	5بضمان	العيوب	الخفية

	إثبات	العيب 	ا)ضرور	@ي 	أصبحت	تواجه 	للصعوبات	ال�0 	للمسWXلك	نتيجة 	فعالة ،	عن	توف\e	حماية

 K	الضمان؛	دعوى	 	يجب	أن	ترفع	خUلها 	ال�0 	القيد	ا)تعلق	بقصر	ا)دة مر	الذي	دفع	بالقضاء	وكذا

حيث	ترجع	،	6بوجود	الtuام	بضمان	Kمن	@ي	عقد	البيع	£عeuافو	الفرن012	إ�ى	التحرر	من	هذه	القيود

اللبنة	Kو�ى	@ي	تطور	القضاء	الفرن012	نحو	£عeuاف	با�لtuام	بضمان	Kمن	كالtuام	مستقل	عن	£لtuام	

 K	 	ا)دنية 	الدائرة 	حكم 	إ�ى 	الخفية 	العيوب 	بضمان 	الصادر	@ي 	الفرنسية 	النقض 	)حكمة 	28و�ى

e19797نوفم�	تلفاز و ،	جهاز	بشراء	قامت	بسيدة	وقائعه	تتعلق	ُم و 	الشراءبعد	تاريخ	من	أشهر	ستة	01µ-	

	البائعة 	الشركة 	�Wا 	قامت 	إصUحات 	عدة 	ا)شeuية	و 	انفجر	الجهاز 	-تخللWXا 	دمر	شقة 	حريقا أحدث

	و 	،بالكامل 	من 	الرغم 	£نفجار	تحديد	الخب\e	عن	تعذرعfى 	سبب 	رفضت	، 	النقض 	محكمة إ�	أن

	سبب	 	تحديد 	عدم 	رغم 	أنه 	أساس 	عfى 	ا)نتج 	مسؤولية 	قرر 	الذي 	£ستئناف 	حكم 	ضد الطعن

	ا)كونات		،الحريق 	§حد 	مفاMئ 	خلل 	عن 	الجهاز	ونتجت 	@ي 	بدأت 	قد 	الكارثة 	أن 	الثابت 	من إ�	أنه

،	هاز	متبوعة	بلهب	@ي	ا)حيط	شديد	القابلية	لUشتعال£لكeuونية	ا)جتمعة	@ي	صندوق	الجو	الكهربائية

                                                           
1 Civ,21 novembre 1911: D. 1913.1.p 249. 

،	2006قانون	الفرن012،	دار	الكتاب	الحديث،	د.ط،	مصر،	أورده:	محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن	دراسة	مقارنة	مع	ال

  .402ص	
	الناقل\ن		2 	ب\ن 	العUقات	القانونية 	@ي 	التوازن	ا)فقود 	إعادة 	التدخل	§جل 	إ�ى 	الفرن012 	تكاثر	حوادث	النقل	دفعت	بالقضاء ذلك	أن

جانفي		11هو	قرار	محكمة	النقض	بتاريخ		1911نوفم�e		21وا)سافرين،	حيث	أن	أهم	حكم	مهد	للوصول	إ�ى	القرار	الشه\e	الصادر	@ي	

،	حيث	أيد	هذا	القرار	1885نتيجة	حادث	نقل	بالسكك	الحديدية	يرجع	لعام		1901عون	ال�eيد	الذي	تو@ي	عام		Donat@ي	قضية		1906

حادث،	كما	حكم	محكمة	تولوز	ومجلس	£ستئناف	بأنه	�	يمكن	أن	يج�e	شخص	أجن�0	عfى	معدات	النقل	أن	يثبت	الخطأ	ا)سبب	لل

شدد	هذا	القرار	من	الtuامات	شركات	النقل	@ي	مواجهة	أعوان	ال�eيد	ا)تنقل\ن	الذين	تعرضوا	لحوادث	بالسيارات،	نقU	عن:	كريمة	بركات،	

  .17ا)رجع	السابق،	ص	
قانون	الجزائري)،	مذكرة	أحمد	معاشو،	ا)سؤولية	عن	Kضرار	الناجمة	عن	ا)نتجات	ا)عيبة	(دراسة	مقارنة	ب\ن	القانون	الفرن012	وال	3

  .68،	ص	2013-2012،	1مقدمة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	العلوم	القانونية،	فرع	عقود	ومسؤولية،	كلية	الحقوق،	جامعة	الجزائر
ل	شهادة	للتفصيل	أكeü	حول	نشأة	£لtuام	با§من	@ي	هذه	العقود،	أنظر:	سهام	ا)ر،	الtuام	ا)نتج	بالسUمة	(دراسة	مقارنة)،	مذكرة	لني	4

  وما	بعدها.	43،	ص	2009-2008تلمسان،		-ا)اجست\e	@ي	القانون،	تخصص	قانون،	قسم	الحقوق،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد
  .68أحمد	معاشو،	ا)رجع	السابق،	ص	 5
	8سك	6 	د.ط، 	الجديدة، 	دار	الجامعة 	مقارنة، 	دراسة 	الخطرة 	ا)نتجات 	أفعال 	عن 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	ا)عداوي، 	أحمد ندرية،	محمد

  .139 138ص	ص	.2012
7 Cass 1e civ. 28 nov.1979, D.1985, p.485,ets, 1e espèce, note, j huet. 

	@ي	 	دراسة 	ا)عيبة، 	الصناعية 	ا)نتجات 	عيوب 	عن 	Kضرار	الناشئة 	من 	ا)سWXلك 	سUمة 	ضمان 	محجوب، 	عfي 	جابر	محجوب أورده:

  .250،	ص	1996،	4،	العدد	20،	مجلة	الحقوق،	جامعة	الكويت،	ا)جلد	2م	القانون	الكوي�0	والقانون\ن	ا)صري	والفرن012	القس
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Wا	الشركة	البائعة	أو	إ�ى		قم	الدليل	عfى	أن	هذاكما	أن	ا)نتج	لم	يُ  الخلل	يرجع	إ�ى	8صUحات	ال�0	أج̄ر

فعfى	الرغم	من	أن	ا)شeuية	قد	رفعت	دعواها	استنادا	إ�ى	قواعد	الضمان	إ�	أن		ال،خطأ	@ي	£ستعم

	تتقيد 	لم 	القواعد	ا)حكمة 	بتلك 	العيب، 	وجود 	دليل 	إقامة 	تستلزم 	لم 	أWkا 	حيث 	سمحت	، إنما

  .1باستنتاجه	من	ظروف	الدعوى 

	 	@ي 	با§من 	£لtuام 	الفرن012 	القضاء 	كرس 		قرار كما 		20صادر	@ي 	و 	19892مارس قضت	الذي

،	سنواتشرائه	بثماني		دمسؤولية	منتج	جهاز	التلفاز	الذي	انفجر	بعب	الفرنسيةمحكمة	النقض		بموجبه

ق		1135قد	استندت	ا)حكمة	@ي	قرارها	إ�ى	ا)ادة	و 	،3رغم	عجز	ا)شeuي	عن	إثبات	أن	عيب	@ي	تصنيعه

  .4ق	م	ف	ا)تعلقة	بضمان	العيوب	الخفية	1641م	ف،	دون	ا)ادة	

	هذا 	و ، 	لUلtuام	با§من	بموجب	الحكم	الصادر	@ي 	تكريسه 	الفرن012 جانفي		22قد	أكد	القضاء

حيث	،	ق	بإصابات	خط\eة	مست	بشرة	سيدة	عfى	إثر	استعمالها	)ستحضر	تجميل@ي	قضية	تتعل	19915

	تلك	ا)خصصة	و 	البائع	لبعض	ا)نتجات	شائعة	£ستعمالو 	قضت	محكمة	النقض	أن	ا)نتج �سيما

  .6للعناية	بالجسم	البشري	يتحمUن	با�لtuام	بضمان	Kمن

حيث	(	با�لtuام	بضمان	العيوب	الخفية	ا)Uحظ	@ي	هذا	الحكم	أنه	لم	ينسب	إ�ى	البائع	£خUل

	بالبيانات 	با¸د�ء 	£لtuام 	مخالفة 	إليه 	ينسب 	لم 	أنه 	كما 	با)ستحضر) 	عيب 	أي 	وجود 	يثبت 	لم

	التحذيرو  	النقض	اعeuفت	من	جهة	§ول	مرةو ، 	يدل	أن	محكمة 	الtuام	و 	هو	ما بشكل	مباشر	بوجود

محU	�لtuام	قائم	بذاته	مستقل	عن		ة	Kمنمن	جهة	أخرى	اعت�eت	فكر و ،	بضمان	Kمن	@ي	عقد	البيع

  .7£لtuامات	Kخرى	ال�0	تثقل	كاهل	البائع	خاصة	£لtuام	بضمان	العيوب	الخفية

	هذا 	تكريس	£لtuام	و ، 	لتذهب	إ�ى 	القضائية 	¸قامة		با§منقد	تواترت	Kحكام 	أساسا باعتباره

	بالتعويض	عن	كافة	Kضرار	الناجمة	عن	م 	ا)نتج 	8نتجاتهمسؤولية 	@ي		حيث، 	الفرن012 	القضاء أكد

                                                           
	251 250جابر	محجوب،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص	 1 	أنظر	كذلك: عمر	محمد	عبد	البا«ي،	الحماية	العقدية	للمسWXلك	دراسة	مقارنة	ب\ن	.

  .618ص	،	2008،	8سكندرية،	2الشريعة	والقانون،	منشأة	ا)عارف،	ط
2 Cass, 1e civ 20 mars 1989 D. 1989. .381, note ph. Malaurie ; RTD.civ. 1989,756, obs p jourdain. 

  .150،	ص	ا)رجع	السابقشو«ي	بنا01î،	مقدمة	@ي	£لtuامات،	أورده		

  .144،	ومحمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	252أورده	كذلك:	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	
  620بد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	عمر	محمد	ع	3
  .143شو«ي	بنا01î،	مقدمة	@ي	£لtuامات،	ا)رجع	السابق،	ص		4

5 Cass, 1er civ 22 janvier 1991.bull civ, I n° 30,p 13. 

  .	253.	كما	أورده:	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	145أورده:	محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .145،	وأنظر:	محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق	ص	620محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	عمر	 6
  .254  253.	وانظر	أيضا:	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	621عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ص 7
  .109،	ا)رجع	السابق،	ص	عن	منتجاته	ا)عيبة	محمد	بودا�ي،	مسؤولية	ا)نتج 8
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تسليم	منتوج	خا�ي	من	كل	ب	يجب	أن	يلtuمالصانع	و 	ا)حeuف	أن	البائع	19951جانفي		17صادر	@ي	حكم	

	و	بذلك	لم	يعد	،K2موال	للخطرو	من	شأنه	تعريض	Kشخاص	أو	التصميم	عيب	أو	قصور	@ي	التصنيع

هكذا	امتد	£لtuام	و ،	إنما	قبل	الغ\e	كذلكو 	)شeuي	فقطقبل	امفروضا	عfى	عاتق	ا)نتج		£لtuام	با§من

  .3غ\e	ا)تعاقدينو 	با§من	ليشمل	ا)تعاقدين

  :�ُجهوٌد�تشريعية�معت��ةالتكريس�التشري�ي�لJل��ام�با�من:�ثالثا

لم	يرد	النص	عfى	£لtuام	با§من	@ي	،	القضائيةو 	إ�ى	جانب	الدور	الكب\e	الذي	لعبته	£جWXادات	الفقهية

	غرار	 	عfى 	الغربية 	التشريعات 	جهود 	بفضل 	إ� 	الجزائري 	الفرن012-التشريع التوجيه	و 	)1(	التشريع

  ).3(	ال�0	اسُتلهمت	م�Wا	أحكام	£لtuام	با§من	@ي	التشريع	الجزائري 	- ))2	Kوروبي

 :�?ي�التشريع�الفرن��� -1

كما	أو�ى	اهتماما	بالغا		،لقد	بذل	ا)شرع	الفرن012	جهودا	تشريعية	معت�eة	لتكريس	£لtuام	با§من

	ا)نتجات 	تحد�Wا ذلك	من	خUل	سعيه	منذ	فeuة	طويلة	إ�ى	وضع	و 	لسUمة	ا)سWXلك	من	Kضرار	ال�0

 .4قواعد	ذات	طابع	وقائي	¯Wدف	إ�ى	منع	ظهور	منتجات	ضارة	أو	خطرة	@ي	السوق 

تقليد	ا)ؤرخ	@ي	بداية	بقانون	قمع	الغش	وال	8طار وقد	برزت	جهود	ا)شرع	الفرن012	@ي	هذا	،	هذا

بعد	ذلك	أصدر	القانون	رقم	خUله	التصدي	للمنتجات	الخط\eة،	و الذي	اسWXدف	من		1905أوت		01

Kمن	غ\e	أنه		إلزاميةالذي	أقر	،	5إعUم	ا)سWXلك\نو 	ا)تعلق	بحماية	1978جانفي		10ا)ؤرخ	@ي		78-23

؛	Kمر	الذي	جعل	6دية	لUستعمال@ي	الظروف	العاو	اقتصر	الحق	@ي	Kمن	عfى	ا)نتجات	الخط\eة	فقط

ا)ؤرخ		660-83أى	ا)شرع	ضرورة	استبداله	بالقانون	رقم	أمام	هذا	الوضع	ر و 	،محدودا	للغايةتطبيقه	

،	الذي	جعل	فكرة	أمن	ا)نتجات	محU	لقاعدة	قانونيةو 	،ا)تعلق	بأمن	ا)سWXلك\ن	1983جويلية		21@ي	

  .7د	غاية	يمكن	إدراكها	من	خUل	أهداف	أخرى حيث	غدت	فكرة	Kمن	هدفا	@ي	حد	ذا¯Wا	�	مجر 

                                                           
1 Cass,civ 1re, 17 janvier 1995,rev.trim.dr.civ.1995 p. 631.  

أورده:	حسن	عبد	الرحمان	قدوس،	مدى	الtuام	ا)نتج	بضمان	السUمة	@ي	مواجهة	مخاطر	التطور	العلم0،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	

  .كما	أورده:21القاهرة،	د.س.ن،	ص	
Bernard bouloc, vente.vendeur, obligation », « obligation » de « sécurité », produit susceptible de présenter un 
danger pour les personnes et les biens, (Civ. 1re 17 janv. 1995, Bull. civ. I, n° 43), RTD Com.n° 3, Dalloz, paris, 
1995, p. 640. 

  .21حسن	عبد	الرحمان	قدوس،	ا)رجع	نفسه،	ص	 2
  .111  110ة	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	بودا�ي	محمد،	مسؤولي3
  .163عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .164،	ص	نفسهعfي	فتاك،	ا)رجع	 5
  .404محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص	 6
  .165 164عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	 7
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	هذاو	 	أنه	8طار 	@ي 	عfى 	منه 	Kو�ى 	نصت	ا)ادة الخدمات	يجب	أن	تضمن	حال	و 	كل	السلع":

احتياطات	Kمن	ال�0	يمكن	،	استعمالها	@ي	ظروف	عادية	أو	@ي	ظروف	أخرى	يمكن	للم�0	أن	يتوقعها

  .	1"شخاص�	يeuتب	عل·Wا	ا)ساس	بصحة	Kو 	ترق¼Wا	قانونا

	النص 	هذا 	معيار	توقع	احتياطات	Kمنو 	ليؤكد	عمومية	£لtuام	با§من	2و	بذلك	جاء ،	3يحدد

،	4ين	من	استعمال	ا)نتوجتضرر ا)جعله	حقا	لكل	و 	العقدي	8طار حيث	أنه	أخرج	£لtuام	با§من	عن	

  .5مقدمي	الخدمات	عfى	حد	سواءو 	حيث	أن	ا)شرع	فرض	هذا	ا)بدأ	عfى	منت�ي	السلع

كما	وسع	هذا	القانون	من	نطاق	£لtuام	با§من	ليشمل	£ستعمال	غ\e	العادي	الذي	قد	يتوقعه	

خشية	من		ا)هني\نخاصة	من	قبل	طائفة	و 	قد	أثار	هذا	التوسع	انتقادات	كث\eة	@ي	ال�e)انو ،	ا)حeuف

تقر	النص	عfى	إضافة	اسو ،	أو	الخدمة	توجنا)غ\e	ا)توقعة	�ستعمال	و 	تحملهم	لجميع	النتائج	ا)توقعة

	غ\e	متوقعة	بشكل	معقول  	6عبارة 	لهم	\نفإن	ا)ستعمل	و	بذلك، 	استعمل	يتقرر 	واالحق	@ي	Kمن	إذا

أن		للم�0@ي	ظروف	غ\e	عادية	يمكن		استعملواه	هذا	الحق	إذا	مله	يتقرر كما		بطريقة	عادية،ا)نتوج	

	معقول  	بشكل 	يتوقعها ،	 	ممحاة 	صانع 	Kطفالمحا	- الحلوى ب	شب·Wة- كتوقع 	قبل 	من 	ابتUعها 	ولة

  .7£ختناقتعرضهم	لخطر	و 

حول	ا)سؤولية	عن		1998ماي		19بتاريخ		389-98قد	أصدر	ا)شرع	الفرن012	القانون	رقم	و ،	هذا

	ا)عيبة 	ا)نتجات 	8فعل 	اعتُ ، 	عن	الذي 	ا)سؤولية 	بتنظيم 	الخاصة 	Kسس 	وضع 	@ي 	مهمة �e	خطوة

	عن	 	بأمن	ا)نتوجبا�لtuا	8خUلKضرار	الناشئة 	إثبات	الخطأ		،م 	من 	ا)تضرر 	أعفى 	اعتبار	أنه عfى

	ا)نتجات 	عيوب 	جراء 	من 	بأذى 	إصابته 	حالة 	@ي 	للمنتج 	9الشخ�01 	أهداف	، 	تحقيق 	أعاق إ�	أنه

عندما	أتاح	للمتضرر	مكنة		،للمنتج	ا)وضوعيةالقانون	الفرن012	الصادر	با)سؤولية	و 	التوجيه	Kوروبي

                                                           
1 Art-1 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative a la sécurité des consommateurs et modifiant divers 
dispositions de la loi du 01/08/1905J.O.R.F du 22 juillet 1983. 
2Pour plus de détails sur l'explication de l'article 1 de loi 83-660, voir: LUC BIHL, La loi du 21 huillet 1983 sur 
la sécurité des consommateurs, ouvrage sur la sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits 
défectueux, colloque des 6 et 7 novembre 1986, organisé par le centre de droit des obligations de l’université de 
paris 1, panthéon- Sorbonne, sous la direction de Jacques Ghestin, librairie générale de droit et de jurisprudence, 
paris, 1987, p.p 54- 55. Voir aussi, Jean calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 4ème édi, 
Dalloz, paris, 1996, p. p 243 - 244. 

  .166)رجع	السابق،	ص	،	اعfي	فتاك 3
4 Yves Picod, Hélène Davo, Droit de la consommation, 2ème édi, Sirey Dalloz, Paris, 2010 p 228.  
5LUC BIHL, op.cit. p 54. 

  .404محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص	 6
7
 Jean Calais- Auloy , Henri Temple et Malo Depincé,op, cit, p 291. 

8 Loi n° 98-389 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.préc. 
	كلية	9 	الخاص، 	القانون 	@ي 	دكتوراه 	شهادة 	لنيل 	رسالة 	مقارنة، 	دراسة 	ا)نتوجات 	@ي 	بالضمان 	لUلtuام 	8طار	القانوني 	حساني، عfي

  .142 141،	ص	2012-2011د	تلمسان،	امعة	أبي	بكر	بلقايالحقوق	والعلوم	السياسية،	ج
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  .1القواعد	العامة	ا)نظمة	للمسؤولية	ا)دنية	)سؤولية	الخاصة	ال�0	أقرها	وب\نب\ن	قواعد	ا	£ختيار 

	-بموجب	قانون	£سUWXك	الفرن012	-يكن،	فإن	£لtuام	العام	بأمن	ا)نتجات	قد	تم	إثراءه	و	مهما

 
ُ
 بسلسلة	من	8لtuامات	ا)

ُ
¸فضاء	ا)وزع\ن،	عfى	غرار	£لtuام	باو 	رضت	عfى	عاتق	ا)نتج\نكملة،	ال�0	ف

 / L.221-1-2 .)£لtuام	بتتبع	مسار	ا)نتجاتو	(L.221-1-2)عن	مخاطر	ال�0	قد	يتعرض	لها	ا)سWXلك\ن

L.221-1-4)	 هاوe\2غ.  

  ?ي�التوجيه�7وروبي-2

	تسب¼Wا	و بذلت	دول	£تحاد	Kوروبي	جهلقد	 	الحوادث	ال�0 	إطار	مقاومة 	@ي 	معت�eة 	تشريعية دا

كذا	التوجيه	Kوروبي	الخاص	با)سؤولية	و 	أ)(	الجهود	@ي	اتفاقية	روماحيث	تتجfى	أهم	هذه		،ا)نتجات

	با§من	العاما)تعلق		1992الصادر	سنة		59-92فضU	عن	التوجيه		،ب)(3عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة

  ا)تعلق	با§من	العام	للمنتجات(د).	2001الصادر	سنة		95-2001التوجيه	رقم	و 	،ج)(للمنتجات

 1986عام��ا)عدلةو �1957ام�?ي�اتفاقية�روما�لع  - أ

 و ،	fى	الكميات	ا)ستوردة	من	£نتاجلقد	جاءت	هذه	£تفاقية	لتمنع	وضع	قيود	ع
ُ
بق	هذا	إذا	ط

النص	فإن	من	شأنه	أن	يؤدي	إ�ى	خطر	كب\e	عfى	صحة	ا)سWXلك\ن	مادامت	تمنع	كل	دولة	عضو	@ي	

غ\e	،	د	ال�0	تطبقها	الدول	Kخرى من	اتخاذ	إجراءات	لسUمة	Kشخاص	أكeü	شدة	من	القواع	£تفاقية

القيود	الواردة	عfى	£ست\eاد	و 	عندما	نصت	عfى	أن	ا)نع	30عfى	ا)ادة		أن	£تفاقية	وضعت	استثناءً 

مع	ذلك	يجب	أ�	و ،	حياة	Kشخاصو 	ةححماية	صو 	السUمة	العامة	بأسبابتعد	مشروعة	م��	بررت	

كما	يجب	أ�	يؤدي	إ�ى	استخدام	،	\ن	الدول	Kعضاءيؤدي	هذا	£ستثناء	إ�ى	قيود	صورية	@ي	التجارة	ب

	t\للتمي	 	إجراءات	الحماية	قد	جرت	،	£عتباطيذلك	وسيلة 	أن	الكث\e	من	ا)حاو�ت	للتسeu	عfى طا)ا

  .W¦4دد	صحة	وسUمة	Kشخاص	8نتاجبحجة	أن	

 .1985با)سؤولية�عن�فعل�ا)نتجات�ا)عيبة�لعام��ا)تعلق�374-�85?ي�التوجيه�7وروبي  - ب

ا)تعلق	با)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة	بقواعد	تقر		374- 85لقد	أتى	التوجيه	Kوروبي	رقم	

حيث	تجلت	غايته	@ي	،	5تأكد	استقUليته	عن	£لtuام	بضمان	العيوب	الخفيةو 	£لtuام	بضمان	Kمن

                                                           
1	 	الفرن012	حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي، 	القضاء 	تطور 	منتجاته	ا)عيبة	دراسة	مقارنة	@ي	ضوء 	تسب¼Wا مسؤولية	ا)نتج	عن	Kضرار	ال�0

	 	@ي 	ا)نتج	عن	عيوب	ا)بيع 	بشأن	مسؤولية 	القانون	الفرن012 	الع1998مايو		19وصدور 	دار	ال�Wضة ،	 	القاهرة، 	دط، ص		.2000ربية،

175 176.  
2 Cyrile Noblo, Droit de la consommation, Monchrestien, Lexetenso édi, paris, 2012. p 175. 

عامر	قاسم	أحمد	القي012،	الحماية	القانونية	للمسWXلك	دراسة	@ي	القانون	ا)دني	وا)قارن،	الدار	العلمية	الدولية	ودار	الثقافة	للنشر		3

  .193ص	،	K2002ردن،		- ،	عمان1لتوزيع،	طوا
  .194عامر	قاسم	أحمد	القي012،	ا)رجع	نفسه،	ص	4
لبنان،		-،	ب\eوت1آمانج	رحيم	أحمد،	حماية	ا)سWXلك	@ي	نطاق	العقد،	دراسة	تحليلية	مقارنة،	شركة	ا)طبوعات	للتوزيع	والنشر،	ط	5

  .309ص	،	2010
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يقوم	هذا	و ،	دول	Kعضاءفعل	ا)نتجات	ب\ن	ال	التقريب	ب\ن	النظم	التشريعية	ال�0	تحكم	ا)سؤولية	عن

Öي	وحدها		ا)نتج	ال�0	�	تقوم	عfى	الخطأ	يتمثل	أولها	@ي	أن	مسؤولية	ةالتوجيه	عfى	عدة	مبادئ	أساسي

أما	ا)بدأ	الثاني	يتمثل	@ي	أن	ا)سؤولية	،	الكفيلة	بأن	تحل	مشكلة	توزيع	مخاطر	£نتاج	الف0Å	ا)عاصر

نه	جميع	ا)تضررين	بغض	النظر	عن	طبيعة	العUقة	ال�0	ير01î	دعائمها	تخضع	لنظام	موحد	يستفيد	م

جعله	شامل	لكل	و 	@ي	ح\ن	يتمثل	ا)بدأ	الثالث	@ي	توسيعه	@ي	مفهوم	ا)نتج،	1ال�0	تربطهم	مع	ا)سؤول

بينما	يتجfى	ا)بدأ	الرابع	@ي	،	2ا)تدخل\ن	@ي	السوق	ح��	يمكن	ا)تضرر	من	الرجوع	عfى	عدة	أشخاص

  .3ليس	بنقص	قيمة	ا)بيع	أو	منفعتهو 	منه	بالنظر	إ�ى	انعدام	Kمن	6	أنه	يقدر	العيب	بموجب	ا)ادة

	يكن 	ومهما 	تقوم	، 	ثUث	سنوات	من	تاريخ	إصدار	التوجيه 	مهلة فإن	ا)شرع	Kوروبي	قد	حدد

عfى	الرغم	من	أن	بعض	الدول	قد	أتمت	و ،	بإدخاله	@ي	تشريعا¯Wا	الداخليةخUلها	كل	الدول	Kعضاء	

  .�4	أن	فرنسا	لم	تقم	�Wا	رغم	تعدد	مشاريع	القوان\ن	ال�0	قدمت	لهذا	الغرضبالفعل	هذه	الخطوة	إ

  للمنتجات�با�من�العاما)تعلق��1992الصادر�سنة��59-92رقم��التوجيه?ي��-ج

	القانون		لقد 	من 	مباشر	جدا 	بشكل 	بأمن	ا)نتجات	مستو÷ى 	عاما 	إلtuاما 	التوجيه 	هذا و	ضع

،	ار	الوسائل	الUزمة	لتطبيقههذا	التوجيه	لكل	دولة	حق	اختي	ترك	،	و	قد19835الفرن012	الصادر	سنة	

بغية	منه	@ي	توسيع	مجال	حماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ع�e	كامل	تراب	£تحاد	فقد	و 	كما	أنه

وكذا	،	ترويج	واستعمال	ا)نتوج	الخط\eو 	أوجد	ثUث	إجراءات	لتبادل	ا)علومات	تتمثل	@ي	منع	است\eاد

فضU	،	الدقيقة	ا)تخذة	من	طرف	البلد	العضو	بشأن	ا)نتوج	ا)نتم0	إ�ى	نوع	محدد	تحديد	£جراءات

إعUم	اللجنة	Kوروبية	من	قبل	البلد	العضو	عندما	يحمل	ا)نتوج	و 	عن	اتخاذ	8جراءات	£ستعجالية

 	.6يمتد	هذا	الخطر	إ�ى	بلدين	عضوين	عfى	Kقلو 	أمن	ا)سWXلك\نو 	خطرا	فوريا	يمس	صحة

  ا)تعلق�با�من�العام�للمنتجات�2001الصادر�سنة��95- 2001لتوجيه�رقم�ا?ي��-د

	التوجيه 	هذا 	جاء 		7لقد 	رقم 	التوجيه 	التعديUت	عfى 	من 	العديد ع�e		،59-92من	أجل	إجراء

@ي	مجال	أمن		التطورات	الجديدةو 	تعزيز	أو	توضيح	بعض	أحكامه	عfى	ضوء	الخ�eة	ا)كتسبةو 	تكميل

                                                           
  .195 194ص		عامر	قاسم	أحمد	القي012،	ا)رجع	السابق،	ص1
  .310آمانج	عبد	الرحيم،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .311آمانج	عبد	الرحيم،	ا)رجع	نفسه،	ص	3
  .195 عامر	قاسم	أحمد	القي012،	ا)رجع	السابق،	ص4

5 Yvonne Lambert-Faivre, Stéphanie Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, 
8ème édi, Dalloz, paris, 2016, P 808. 

  .26	25كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
7 Directive 2001/95/CE du Parlement Euopéen et du conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale 
des produits , J.O.U.E , n° L 011 du 15.1.2002, diponible sur le site: 
 https: //eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 2001L0095: 20100101: FR: PDF visité 
le: 09/02/2019 . 
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اعت�e	ا)نتوج		حيث	 ،2@ي	السوق 	ا)عروضة	ض	منه	هو	ضمان	أمن	ا)نتجاتقد	كان	الغر و 	،1ا)نتجات

	بما	@ي	ذلك	ا)دة	- ا)ضمون:	كل	منتوج	@ي	شروط	استعماله	العادية	أو	ال�0	يمكن	توقعها	بشكل	معقول 

�	يشكل	أي	خطر	أو	أخطار	محدودة	@ي	أدنى		-الصيانةو 	الeuكيبو 	متطلبات	التشغيلعند	8قتضاء	و 

	تتنا 	ا)نتوجمستوى 	استعمال 	مع 	لصحةو 	سب 	عالية 	حماية 	بتوف\e	مستوى سUمة	و 	تعت�e	مقبولة

	العناصرK3شخاص 	من 	العديد 	يخص 	فيما 	�سيما 	كما4، 	الخط\e	كل		، 	ا)نتوج 	التوجيه اعت�e	هذا

  	.5منتوج	�يستجيب	)فهوم	ا)نتوج	ا)ضمون 

 K	بموجب	الفرن012	القانون	@ي	التوجيه	هذا	أحكام	درجت
ُ
	9ا)ؤرخ	@ي		2004-670مر	رقم	و	قد	أ

 .20086أوت		22ا)ؤرخ	@ي		2008-	810،	و	كذا	بمقت�1µ	Kمر	رقم2004جويلية	

،	يفرض	عfى	ا)نتج\ن	بأن	�	إلtuاما	عاما	با§من	أقر	صراحة	ومهما	يكن،		فإن	هذا	التوجيه	قد	

	@ي	Kسواق	إ�	منتجات	مضمونة 	حدد7يطرحوا 	كما 	العام	با§منإ�ى	جانب	أحكام	£لtuا	-، معاي\e		-م

  ا)واصفات	Kوروبية	بموجب	الفصل	الثاني	منه.و 	تقييم	ا)طابقة

 :�?ي�التشريع�الجزائري  -3

	العديد	من	 	@ي 	حيث	برزت	مUمحه 	ملحوظا، 	الجزائري	تطورا 	التشريع عرف	£لtuام	با§من	@ي

عن	تكريس	هذا	£لtuام	سوف	نتو�ى	@ي	هذا	8طار	البحث		القوان\ن	إ�ى	أن	تم	تكريسه	صراحة،	لذلك

	ب)	القانون	التجاري (	أ)	القانون	ا)دني(	عfى	غرار	قانون	العقوبات،	@ي	النصوص	التشريعية	الجزائرية

ا)تعلق		04- 04القانون	رقم	@ي	،	د)(	ا)تعلق	بالقواعد	العامة	لحماية	ا)سWXلك	02-89نون	رقم	ج)	القا(

  ).و(	ا)تممو 	ا)عدل	03- 09القانون	رقم	،	)ه(	ا)تممو 	بالتقييس	ا)عدل

  ?ي�قانون�العقوبات  - أ

قانون	ا)تضمن		1966جوان		08ا)ؤرخ	@ي		156-66مر	رقم	K خUل	- نظم	ا)شرع	الجزائري	من	

التدليس	@ي	و 	الغش	@ي	بيع	السلع:	عنوانمجموعة	من	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك	تحت		- 8العقوبات

                                                           
1 Voir le préambule de la Directive 2001/95/CE du Parlement Euopéen et du conseil du 3 décembre 2001. 
2 Art 1 al,1 de la Directive 2001/95/CE, dispose : « La présente directive vise à assurer que les produits mis sur 
le marché sont sûrs. » 
3 Art 2 al,b) de la Directive 2001/95/CE, dispose : « produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions 
d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, 
d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas 
compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de 
protection de la santé et de la sécurité des personnes … » 

  خط\e	@ي	التوجيه	Kوروبي.سوف	يتم	التفصيل	@ي	هذا	العناصر	عند	التطرق	لبيان	تعريف	ا)نتوج	ال	 4
5 Art 2 al,b) de la Directive 2001/95/CE, dispose : «produit dangereux»: tout produit qui ne répond pas à la 
définition de «produit sûr» figurant au point b); » 
6 Yvonne Lambert-Faivre, Stéphanie Porchy-Simon, op.cit, p 808. 
7 Art 3 al,1 de la Directive 2001/95/CE, dispose : « Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que 
des produits sûrs ». 

  ،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.K66-155مر	رقم	8
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قد	أراد	ا)شرع	من	و 	،435	-429منه	@ي	ا)واد	من		لرابعب	اال�0	تضم�Wا	الباو 	الطبيةو 	ا)واد	الغذائية

ال�0	من	شأWkا	إلحاق	الضرر	بصحة		السلوكياتخUل	هذا	التنظيم	معالجة	القواعد	الردعية	ضد	كل	

  .1أمواله	مما	يجعل	هذه	النصوص	تندرج	ضمن	8طار	القانوني	لضمان	Kمنو 	سUمتهو 	ا)سWXلك

  ?ي�القانون�ا)دني  - ب

فيما	،	با§من	£لtuاممباشرة	و 	بصفة	صريحة	2الجزائري لم	يعالج	القانون	ا)دني		2005قبل	سنة	

ا)تعلقة	بضمان		383إ�ى		379عfى	غرار	ا)واد		للمشeuي عدا	بعد	النصوص	ال�0	أقرت	بعض	الحماية	

ناد	و	قد	كان	القضاة	يحاولون	@ي	تلك	الفeuة	أن	يستخلصوا	هذا	£لtuام	با�ست،	وغ\eها	العيوب	الخفية

خر	اعتبار	هذا	£لtuام	من	مستلزمات	العقد،	بينما	حاول	البعض	K و 	ق	م	ج،	1-107إ�ى	أحكام	ا)ادة	

̧رادة	الضمنية	للمتعا   .3قدينربطه	با

	التطور	£قتصادي حاول	ا)شرع	،	التكنولوMيو 	غ\e	أنه	نتيجة	للمتطلبات	الجديدة	ال�0	أفرزها

حيث	،	20054تعديل	الذي	أجراه	عfى	القانون	ا)دني	سنة	الجزائري	مواكبة	هذه	Kوضاع	من	خUل	ال

	التعديل	نصا	جديد	تمثل	@ي	ا)ادة	 	ا)سؤولية	و 	كرر 	140استحدث	بمقت�1µ	هذا ال�0	أقر	بمقتضاها

	ألقى	عfى	عاتق	ا)نتج	مسؤولية	تحمل	ال	،ا)وضوعية	عن	8خUل	بواجب	أمن	ا)نتجات ضرر	عندما

  .5كل	£لtuام	بأمن	أساسا	لقيام	هذه	ا)سؤوليةالناتج	عن	عيوب	منتجاته،	وبذلك	ش

  :�?ي�القانون�التجاري �-ج

	ألزم	ناقل		6لقد	عالج	القانون	التجاري	الجزائري  £لtuام	با§من	@ي	عقد	نقل	Kشخاص	عندما

  ،	ن	سUمة	ا)سافر	أثناء	مدة	النقلمنه	أن	يضم	K62شخاص	@ي	ا)ادة	

	سUمة	ا)سافر 	أثناء	مدة	النقل	أن	يضمن	Kشخاص،	لحيث	جاء	@ي	هذه	ا)ادة:	"	يجب	عfى	ناق

  ."العقدب	ا)ع\نالوقت		حدود	ته	ا)قصودة	@يهأن	يوصله	إ�ى	وجو 

و	قد	كرس	ا)شرع	هذا	£لtuام	@ي	هذا	8طار	بوصفه	الtuاما	عقديا،	تبعيا،	يتبع	£لtuام	الرئي012	

  .7انعداماو 	أي	£لtuام	بنقل	ا)سافر	وجودا

 

                                                           
  .211عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	1
  سالف	الذكر.ن	القانون	ا)دني،	ا)عدل	وا)تمم،	،	ا)تضم	K75-58مر	رقم	2
  .282،	ص	2018عfي	في�Uي،	العقود	الخاصة،	البيع،	موفم	للنشر،	د.ط،	الجزائر،		3
  ،	ا)عدل	وا)تمم	§حكام	القانون	ا)دني،	سالف	الذكر.2005يونيو		20،	ا)ؤرخ	@ي	10-05القانون	رقم		4
  صل	Kول	من	الباب	الثاني	من	هذا	البحث	ا)تعلق	بمسؤولية	ا)تدخل.سوف	يتم	التفصيل	@ي	هذه	ا)سألة	@ي	الف	5
	ا)ؤرخ	@ي	K75 -59مر	رقم		6 ،26		e1975سبتم�	العدد	 	الصادرة	@ي	101،	يتضمن	القانون	التجاري،	ج	ر، ،19		e1975ديسم�	ا)عدل	 .

  وا)تمم.
  .282عfي	في�Uي،	العقود	الخاصة،	البيع،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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  بالقواعد�العامة�لحماية�ا)س'&لك��ا)تعلق�89/02ن�رقم�القانو ?ي��-د

	ا)عيبة 	ا)نتجات 	جراء 	من 	ا)سWXلكون 	لها 	يتعرض 	ا)خاطر	ال�0 	حجم 	�زدياد 	نظرا 	ظل	و، @ي

فقد	أصدر	ا)شرع	الجزائري	،	قصور	قواعد	القانون	ا)دني	الجزائري	عن	ضمان	حماية	فعالة	للمسWXلك

	ا)ا	02-89القانون	 	الذي	نص	@ي 	ألزم	ا)حeuف	بتقديم		02دة 	أمن	ا)نتجات	عندما 	إلزامية 	عfى منه

كما	ألزم	،	1أمنهو 	منتوج	يتوفر	عfى	ضمانات	ضد	كل	ا)خاطر	ال�0	من	شأWkا	ا)ساس	بصحة	ا)سWXلك

	القانونية 	ا)واصفات 	عfى 	توفر	ا)نتوج 	ضرورة 	القانون 	لهو 	هذا 	ا)م\tة 	ا)قاييس	و 	التنظيمية عfى

	غ\e	2ا)عتمدة 	عن	؛ 	الناشئة 	ا)دنية 	با)سؤولية 	الخاصة 	Kحكام 	عfى 	النص 	أغفل 	القانون 	هذا أن

تسWXدف	الوقاية	فوضعت	نظاما	لرقابة	مطابقة		2بل	جاءت	النصوص	التالية	للمادة	،	ا)نتجات	ا)عيبة

بذلك	جاءت	و ،	)	منه24،	14،	3(	هذا	ما	يتجfى	@ي	العديد	من	ا)وادو 	وص	Kمنصليس	بخو 	ا)نتجات

	عfى	فكر  	با)طابقة 	ا)رتبطة 	النصوص 	تطبيق 	إمكانية 0Åيع	 	مما 	ا)طابقة 	صور 	من 	كصورة 	Kمن ة

 .3)	منه13- 1(	بوجه	خاص	Kحكام	العامة	الواردة	@ي	ا)وادو 	£لtuام	با§من

  :��ا)تعلق�بالتقييس�04-04رقم��?ي�القانون ��-ه

- 16ا)تمم	بالقانون	و 	ا)عدل	4يسا)تعلق	بالتقي	04-04القانون	اعت�e	ا)شرع	الجزائري	بموجب	

  .6أم�Wمو 	أن	الهدف	الشرAي	للتقييس	هو	حماية	صحة	Kشخاص،	045

	سيتم	 	كما 	ا)صنعة، 	ا)نتجات 	أمن 	متطلبات 	تحقيق 	@ي 	بارزا 	دورا 	التقييس 	يلعب وبذلك

  التفصيل	فيه	�حقا.

  �قمع�الغشو �ا)تعلق�بحماية�ا)س'&لك�09/03?ي�القانون��-و

،	إلزامية	أمن	ا)نتوجات	@ي	الفصل	الثاني	من	الباب	الثاني	منه	037-09رقم	ن	قانو ال	لقد	كرس

	ا)ادة	 �1µبمقت	 منه	أن	تكون	كل	ا)نتوجات	ا)وضوعة	لUسUWXك	مضمونة	وتتوافر		09الذي	أوجب	

عfى	Kمن	بالنظر	إ�ى	£ستعمال	ا)شروع	ا)نتظر	م�Wا	وأ�	تلحق	ضررا	بصحة	ا)سWXلك	وأمنه	ومصالحه	

  لك	ضمن	الشروط	العادية	لUستعمال	أو	الشروط	Kخرى	ا)مكن	توقعها	من	قبل	ا)تدخل\ن.وذ

                                                           
  .	سالف	الذكر02-89من	ق		02ة	ا)اد	1
  ،	سالف	الذكر.02-89من	ق		03ا)ادة		2
  .185.	أنظر	كذلك:	عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	144عfي	حساني،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .2004يونيو		27،	الصادرة	@ي	41،	يتعلق	بالتقييس،	ج	ر،	العدد	2004يونيو		23،	ا)ؤرخ	@ي	04-04القانون	رقم		4
،	الصادرة	@ي	37،	ا)تعلق	بالتقييس،	ج	ر،	العدد	04-04،	ا)عدل	وا)تمم	للقانون	رقم	2016يونيو		19،	ا)ؤرخ	@ي	04-16قم	القانون	ر 	5

  .2016يونيو		22
  ،	ا)تعلق	بالتقييس،	سالف	الذكر.04-04من	ق		02من	ا)ادة		4الفقرة		6
  ل	و	ا)تمم،	سالف	الذكر.،	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	و	قمع	الغش،	ا)عد03-09القانون	رقم		7
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	"البحث	عن	التوازن	Kمثل	ب\ن	كل	العناصر		03	كما	عرف	Kمن	بموجب	بنص	ا)ادة منه	بأنه:

  ا)عنية	�Wدف	تقليل	أخطار	8صابات	@ي	حدود	ما	يسمح	به	العمل".

متدخل	أن	يحeuم	إلزامية	أمن	ا)نتوج	الذي	يضعه	لUسUWXك		منه	عfى	كل10كما	أوجبت	ا)ادة		

	مم\tاته 	يخص: 	ا)نتوجات	Kخرى	عند	و 	شروط	تجميعهو 	تغليفهو 	تركيبتهو 	فيما 	تأث\eه	عfى صيانته،

كذا	كل	و 	إتUفهو 	التعليمات	ا)حتملة	الخاصة	باستعمالهو 	وسمهو 	،	عرض	ا)نتوجتوقع	استعماله	معها

ات	الصادرة	عن	ا)نتج،	فئات	ا)سWXلك\ن	ا)عرض\ن	لخطر	جسيم	نتيجة	استعمال	8رشادات	أو	ا)علوم

  ا)نتوج،	خاصة	Kطفال.

@ي	و	بينما	أحالت	هذه	ا)ادة	مسألة	تحديد	القواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتجات	إ�ى	التظيم،	

	 	التنفيذي	رقم 	8طار	نص	ا)رسوم 	ا)نتجات	بمجرد	203- 12هذا 	وجوب	استجابة 	رهن		عfى وضعها

	@ي	مجال	أمن	وصحة	ا)سWXلك\ن 	فيما	و 	£سUWXك	للتعليمات	التنظيمية	ا)تعلقة	�Wا حمايWXم،	�سيما

	من	حيث	تركي¼Wا 	مم\tات	السلعة 	بـ: 	إنتاجهاو 	يتعلق 	صيانWXاو 	استعمالهاو 	ركي¼Wاتو 	تجميعهاو 	شروط

جب	أن	تتوفر	@ي	Kماكن	ا)ستعملة	شروط	النظافة	ال�0	ينقلها،	و 	تدويرها	من	جديدو 	إعادة	استعمالهاو 

بشروط	وضعها	و 	تداب\e	Kمن	Kخرى	ا)رتبطة	بالخدمةو 	Kشخاص	الذين	يعملون	�Wا،	مم\tاتو	لUنتاج

  .1أو	الخدمة	@ي	متناول	ا)سWXلك،	التداب\e	ا)Uئمة	ا)وضوعة	قصد	ضمان	تتبع	مسار	السلعة	

ث\eت	عfى		و	عليه،	يتضخ	من	خUل	ما	سبق	أن	فكرة	£لtuام
ُ
بأمن	ا)نتجات	Öي	فكرة	قديمة	أ

مستوى	الفقه	الفرن012	@ي	مجال	العUقات	التعاقدية،	ليتم	بعد	ذلك	إقرارها	@ي	عقد	النقل	من	قبل	

يع	أين	عرفت	العديد	من	التطورات،	حيث	أصبح	£لtuام	القضاء	الفرن012،	إ�ى	أن	وصلت	إ�ى	عقد	الب

ن	العيوب	الخفية،	كما	اعت�eه	القضاء	الفرن012	أساسا	¸ثارة	با§من	الtuاما	مستقU	عن	£لtuام	بضما

  مسؤولية	ا)نتج	يتقرر	)صلحة	ا)تضرر	سواء	كان	من	ا)تعاقدين	أو	من	Kغيار.

	الفرن012 	ا)شرع 	قبل 	من 	تشريعية 	جهودا 	القضائية 	8جWXادات 	هذه 	استتبع التوجيه	و 	و	قد

إلtuاما	مقررا	بقوة	القانون	ضمانا	لسUمة	ا)سWXلك\ن	من	Kوروبي	لعبت	دورا	بارزا	@ي	جعل	هذا	£لtuام	

  مختلف	ا)خاطر	الناجمة	عن	ا)نتجات	ا)صنعة.

@ي	النصوص	التشريعية		قد	برزت	مUمحهاوإذا	كانت	نية	ا)شرع	الجزائري	@ي	تكريس	هذا	£لtuام	

جسيدها	فعU	بمقت�1µ	بحماية	ا)سWXلك،	فإن	هذه	النية	قد	تم	ت	غ\e	ا)باشرة	الجزائرية	ذات	الصلة

	ا)سWXلكقانو  	حماية 	الذيو 	ن 	الغش 		قمع 	بمقتضاه 	ا)نتجات		-صراحة	–أقر	ا)شرع 	أمن إلزامية

  	سUمة	ا)سWXلك.و 	حماية	لصحةبوصفه	الtuاما	وقائيا	هادفا	لدرء	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	

  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5مضمون	ا)ادة		 1
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  :طلب�الثانيا)

  ا)صنعة�ماهية�Lل��ام�بضمان�أمن�ا)نتجات

)قتضيات	£جتماعية	منذ	زمن	طويل	أن	يكون	مراد	ا)سWXلك\ن	من	وراء	اقتناؤهم	قد	فرضت	ال

حيث	يجب	أ�	تشكل	لهم	مصدر	للحوادث	،	والخدمات	أ�	تكون	هذه	ا)واد	مضرة	بصحWXم	ا)نتجات

غ\e	أن	هذا	الوضع	تطور	بعد	ذلك	نظرا	للتطور	التكنولوMي	@ي	تصنيع	ا)نتجات		،Kمراضو	والتسمم

لذا		،1سUمتهو 	صحتهمصالحه	ا)ادية	حماية	حماية	ا)سWXلك	تقت01µ	إضافة	إ�ى	حماية		تأصبححيث	

  	.الفرع	الثاني)(	نطاقهو 	الفرع	Kول)(	برزت	الحاجة	إ�ى	تناول	ماهية	£لtuام	با§من	ع�e	تحديد	مفهومه

  :الفرع�7ول 

  ا)صنعة�مفهوم�Lل��ام�بضمان�أمن�ا)نتجات

	عا	 	عfى 	ا)شرع 	ألقى 	ا)ضرور	لقد 	موقف 	تحس\ن 	أجل 	من 	Kمن 	بضمان 	الtuاما 	ا)تدخل تق

،	ا)نتجاتبإسباغ	الحماية	القانونية	عfى	ا)سWXلك\ن	@ي	أشخاصهم	وأموالهم	من	جراء	عيوب	ومخاطر	

وال�0	تؤدي	إ�ى	زيادة	،	تلك	ال�0	تتسم	بطابعها	الف0Å	ا)عقد	@ي	تصنيعها	و@ي	طريقة	استعمالها	�سيما

  .2سUمة	جسده	وأمواله	@ي	تعرض	لها	ا)سWXلكا)خاطر	ال�0	ي

	عليهو 	 	مخاطر	، 	من 	الوقاية 	أساس 	باعتباره 	Kمن 	بضمان 	£لtuام 	مفهوم 	تحديد 01µيقت

	تعريفه 	إ�ى 	التطرق	بداية 	تحديد	(	عناصرهو 	ثانيا)(	بيان	شروطهو 	أو�)(	ا)نتجات	ا)صنعة 	ثم ثالثا)

  .رابعا)(	طبيعته	القانونية

mل�:�أوLبضمان�أمن�ا)نتجات�ا)صنعة�ام�تعريف�  

السUمة	كلمتان	من	الفكر	الحضاري	و£نساني	وتعت�eان	وجهان	و 	Kمن	تجدر	8شارة	بداية	إ�ى	أن

يقصد	�Wا	الوقاية	من	الحوادث	أو	التقليل	من	وقوعها	§دنى	حد	ممكن	وذلك	بإزالة	كل		3لعملة	واحدة

                                                           
حماية	ا)سWXلك	@ي	عقد	البيع،	بحث	لنيل	درجة	ا)اجست\e	@ي	قانون	Kعمال،	معهد	الحقوق	والعلوم	8دارية،	جامعة	أمينة	بن	عامر،		1

  .15،	ص	1998-1997تلمسان،	
انون	حماية	ا)سWXلك	عfى	عقد	البيع،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	قانون	Kعمال	ا)قارن،	كلية	الحقوق	والعلوم	أمال	جليل،	تأث\e	ق	2

  .84،	ص	2012	-2011السياسية،	مدرسة	الدكتوراه،	جامعة	وهران،	
ات	من	الخاطر،	باعتباره	الtuاما	عfى	الرغم	من	أن	ا)شرع	استعمل	مصطلح	Kمن	عندما	فرض	عfى	ا)تدخل	الtuاما	بضمان	أمن	ا)نتج	3

	اعتماد	 	ويبدو	أن 	الغذائية، 	ا)واد 	ا)تدخل	بضمان	سUمة 	ألزم 	عندما 	السUمة 	استعمل	مصطلح 	بينما 	ا)نتجات، 	يشمل	جميع عاما

£سUWXك	علما	أن	قانون		-ا)شرع	مصطلح\ن	مختلف\ن	للتعب\e	عن	نفس	ا)فهوم	جعله	يقع	@ي	حرج	عند	ترجمته	للنص	باللغة	الفرنسية

بصفة	عامة،	بينما	استعمل	ا)شرع		la sécuritéفالقانون	الفرن012	أشار	إ�ى	مفهوم		-الفرن012	هو	ا)صدر	ا)ادي	لقانون	£سUWXك	الجزائري 

	 	ا	l’obligation d’innocuitéالجزائري	مفهوم 	يتعلق	بسUمة 	فيما 	و	 	الغذائية، نتجات،	بالنسبة	§من	ا)	l’obligation de	sécutité)واد

@ي	القانون	الفرن012.	أنظر:	عfي	في�Uي،	العقود	الخاصة،	البيع،	موفم	للنشر،		l’obligation d’innocuitéوالحقيقة	أنه	�	وجود	لـ	مصطلح	

  .287،	ص	3،	الهامش	رقم	2018د.ط،	الجزائر،	
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	Kفعال 	@ي 	ا)تمثلة 	للحوادث 	ا)باشرة 	السUمة	ال�0	Kسباب 	عوامل 	�	تتوافر	ف·Wا 	السUمة	، وأصل

وجود	شخص	أو	حيوان	أو	01Îء	@ي	وضع	محم0	من	أي	أذى	قد	يسببه	أي	طرف	عند	وKمن	تدل	عfى	

  .1وبالتا�ي	يتطلب	Kمر	أن	تكون	السUمة	متوافرة	@ي	أي	منتوج		،إبرام	العقود	والقيام	بعدة	معامUت

	 	إيجابي 	أحدهما 	جانبان: 	لºمن 	و¥خر	سل�0و 	حقا	، 	كونه 	@ي 	فيتمثل 	8يجابي 	الجانب أما

	للمضرور 	ا)خاطر	ا)اسة	، 	مواجهة 	@ي 	Kشخاص 	لحماية 	ضمان 	كونه 	@ي 	السل�0 	يتمثل 	ح\ن @ي

	بسUمWXم 	البائع	، 	عاتق 	ا)عاصر	وهو	واجب	عfى 	للمجتمع 	ا)قتضيات	Kولية 	إحدى 	تمثل حيث	أWkا

  .2ا)حeuف

	 	يلtuم	بموجبه	:	£لtuام	يكون	عfى	نوع\ن	هذاتجدر	8شارة	إ�ى	أن	كما فقد	يكون	الtuاما	عقديا

	معه 	ا)تعاقد 	سUمة 	بضمان 	بعدم	و 	،ا)�0 	ا)�0 	يلزم 	الذي 	السUمة 	بضمان 	عاما 	الtuاما 	يكون قد

  .3تعريض	حياة	Kشخاص	للخطر

	يعرف	K 	و  	با§من		Philippe Le Tourneauستاذ 	تعاقدي	تب	بأنه£لtuام 	¬يالtuام يوجب	عfى	،

  4.�سيما	السUمة	الجسدية،	ا)حeuف\ن	أن	يتجنبوا	خلق	ا)خاطر	عfى	صحة	Kشخاص	أو	سUمWXم

بتسليم		البائعو 	الصانعبأنه	الtuام		1989مارس		20@ي	حكم	صادر	@ي		ويعرفه	القضاء	الفرن012

 défaut de)	يع@ي	التصن	أو	خلل	 من	أي	عيبأو		(de tout vices)	أي	عيب	خفيمنتوجات	خالية	من	

fabrication)	شأنه	من	خطرا	يخلق	أن	ىfع	موالK	أو	شخاصK5.	  

	 عرفه	البعض	بأنه	ذلك	£لtuام	الذي	يوجب	عfى	ا)�0	أن	يلtuم	من	ناحية	بتوقع	الحادث	كما

الذي	يمكن	أن	يخل	بسUمة	ا)تعاقد	¥خر	ومن	ناحية	أخرى	بأن	يتصرف	من	أجل	منع	حدوثه	من	

  .K6قل	تجنب	آثارهKصل	أو	عfى	

تتمثل	أساسا	@ي	و 	بالنظر	إ�ى	شروطه	ال�0	تعد	معيارا	لوجوده	با§منو	يعرف	بعض	الفقه	£لtuام	

	الجسدية	§حد	ا)تعاقدين 	السUمة 	وجود	خطر	¦Wدد 	ا)تعاقد	¥خرو ، 	إ�ى 	بنفسه ،	أن	يعهد	أحدهما

                                                           
	ا)اجست\e	@ي1 	لنيل	شهادة 	مذكرة 	الغذائية، 	ا)واد 	وKمن	@ي 	ضمان	السUمة 	كلية		أوشن	أمال، 	العقود، 	قانون 	فرع القانون	الخاص،

  .09،	ص	2016ت\tي	وزو،		-الحقوق	والعلوم	السياسية،	مدرسة	الدكتوراه	للقانون	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري 
ة	ا)اجست\e	@ي	إيمان	محمد	طاهر	عبد	هللا	العبيدي،	£لtuام	بضمان	السUمة	@ي	عقد	البيع،	دراسة	تحليلية	مقارنة،	رسال	لنيل	شهاد	2

  .25ص،	2003القانون	الخاص،	كلية	القانون،	جامعة	ا)وصل،	
	ط 3 	الحقوقية، 	منشورات	الحل�0 	التجارية، 	نطاق	Kعمال 	@ي 	مقارنة 	دراسة 	للم�0 	القانوني 	التنظيم 	التميم0، 	محمد	حس\ن ،	1أكرم

  .114،	ص	2010لبنان،	
4Philippe Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 4ème édi, Dalloz, Paris, 2011, p 92. 
5 Cass. 1er Civ. 20 mars, 1989, Bull. Civ., I, n° 30 ; RTD civ. 1991, p. 539 .Cité par:Philippe Brun, 
Résponsabilité civile extracontractuelle, 2ème édi, LexisNexis, paris, 2009,  p 480. 

،	2010ا�01،	£لtuام	بضمان	السUمة	@ي	العقود	(نحو	نظرية	عامة)،	دار	الفكر	الجام¬ي،	8سكندرية،	الطبعة	Kو�ى،	عبد	القادر	أقص6

  .215ص	
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  .	1االسUمة	مهني	أخ\eا	أن	يكون	ا)تعاقد	ا)دين	با�لtuام	بضمانو 

انطUقا	من	هذه	التعريفات	يمكن	القول	أن	£لtuام	با§من	الذي	من	شأنه	أن	يقي	ا)سWXلك	من	

	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة 	الحرص	عfى	، 	ا)نتج	أو	الصانع	ضرورة هو	ذلك	£لtuام	الذي	يفرض	عfى

للخطر	من		ُتجنب	احتمال	تعرضهمو ،	سUمة	ا)سWXلك\نو 	توف\e	منتجات	آمنة	تضمن	الحفاظ	عfى	صحة

  جراء	اسUWXكها	أو	استعمالها.	

  �Lل��ام�بضمان�أمن�ا)نتجات�ا)صنعة�شروط:�ثانيا

أن	لUلtuام	با§من	ثUثة	شروط	تتمثل	@ي	وجود	خطر	¦Wدد	السUمة	الجسدية		عfى	يتفق	الفقه	

للمتعاقد		أن	يكون	أمر	الحفاظ	عfى	السUمة	الجسدية	§حد	ا)تعاقدين	موكU و ،	)1(	§حد	ا)تعاقدين

  	).3(	أن	يكون	ا)دين	با�لtuام	بضمان	السUمة	مهنيا،	)2(	¥خر

 :�وجود�خطر��&دد�السJمة�الجسدية��حد�ا)تعاقدين-1

ائتمنه	عfى	أغfى	ما	يمكلك	فإنه	و 	ذلك	أن	لسUمة	£نسان	قدسية	فإذا	سلم	شخص	جسده	�خر 

مناط	قيام	من	ثم	فإن	و ،	2ه	الوديعة	الحيةينتظر	ضمانا	خاصا	يتسم	بطابع	القدسية	ال�0	تتسم	�Wا	هذ

	با§من 	عات	£لtuام 	عfى 	@ي	قا)لقى 	يكمن 	¥خرو 	ا)�0 	ا)تعاقد 	خطر	¦Wدد 	جود 	الصناAي	، فالتقدم

	سUمة	 	¯Wدد 	ال�0 	العقود 	من	أبرز 	بتنفيذها 	أو	يقوم 	ا)�0 	ي�eمها 	ال�0 	العقود 	ا)نتجات	جعل وتعقد

ذاك	جهاز	و 	لUسUWXك	البشري	يؤدي	إ�ى	تسمم	ا)ئات	من	Kشخاص	فهذا	منتوج	غ\e	صالح،	ا)سWXلك\ن

  .3سيارة	تنقلب	بصاح¼Wا	وغ\e	ذلك	من	ا)خاطر	ال�0	�	حصر	لها	وتلككهربائي	ينفجر	ب\ن	أيدي	ا)سWXلك	

	با§خطار	 	واضحة	وتسم� 	ا)سWXلك	بصورة 	عfى	صحة 	الفعfي 	�	يظهر	ضررها فمن	Kخطار	ما

	4ا)شبوهة 	يو ، 	ما 	صحةم�Wا 	عfى 	تأث\eها 	قطعيةو 	كون 	بصفة 	مؤكد 	ا)سWXلك 	با§خطار	و 	أمن تسم�

                                                           
كريم	بن	سخرية،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج	وآليات	تعويض	ا)تضرر،	دراسة	تحليلية	وتطبيقية	@ي	ضوء	أحكام	القانون	ا)دني	وقانون	1

در	أقصا�01،	.	أنظر	كذلك:	عبد	القا29،	ص2013،	دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	2009الغش	لعام	حماية	ا)سWXلك	وقمع	

  .211ا)رجع	السابق،	ص
  .229أقصا�01،	ا)رجع	السابق،	ص	 عبد	القادر	2
  .116أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص		3
ا	وخطر	احتما�ي،	وتع0Å	م\tة	عدم	التيقن	العلم0	غياب	8حاطة	العلمية	التامة	بكل	يتم\t	الخطر	ا)شبوه	بأنه	خطر	غ\e	متيقن	منه	علمي	4

أو	بعض	الجوانب	ا)تعلقة	بالخطر	الذي	يشكله	منتوج	ما	فالخطر	ا)شبوه	غ\e	معروف	بدقة	من	الناحية	العلمية	نظرا	لكون	ا)عطيات	

ت	لدى	العلماء	والخ�eاء	بالنظر	للمعطيات	العلمية	وا)عارف	ال�0	بحوز¯Wم،	العلمية	الراهنة	�	تسمح	بالتثبت	منه	وبالتا�ي	فهو	خطر	غ\e	ثاب

	هو	حالة	قابلة	للزوال	أو	التخفيض	بمرور	الوقت	عن	 	إنما غ\e	أنه	يجب	التأكيد	أن	عدم	التيقن	العلم0	ليس	بحالة	دائمة	ومستقرة،

	خطور  	إفeuاض 	الخطر	ا)شبوه 	باحتمالية 	ويقصد 	العلمية، 	Kبحاث 	تقدم 	هذا	طريق 	سبب 	ويرجع 	لUسUWXك 	سUمWXا 	وعدم 	ا)توج ة

£فeuاض	أساسا	إ�ى	حالة	عدم	التيقن	العلم0	ال�0	يسود	ف·Wا	الخطر	ا)شبوه	إذ	أن	عدم	8حاطة	العلمية	التامة	بمختلف	تأث\eات	بعض	

خاطر	¯Wدد	أو	تكاد	¯Wدد	صحة	ا)سWXلك	ا)نتجات	والخدمات	يث\e	فعU	الشك	حول	سUمWXا	لUسUWXك	وبالتا�ي	افeuاض	واحتمال	تضم�Wا	)

	أو	تحديدها	علميا	بصفة	قطعية.نقU	عن	أحمد	بن	عزوز،	Kمن	الغذائي	@ي	قانون	£سUWXك،	مذكرة	لنيل	شهادة	 دون	إمكانية	إثبا¯Wا

  .24	23،	ص	ص		2012-2011ماجست\e	@ي	القانون	الخاص،	تخصص	عUقات	Kعوان	£قتصادي\ن/	ا)سWXلك\ن،	
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،	الوقايةو 	أثر	فيما	يخص	تطبيق	مبدأي	الحيطة	لهذا	التمي\t	ب\ن	هذين	النوع\ن	من	Kخطار و ،	1البينة

  .2حيث	أنه	إذا	كان	Kول	يطبق	@ي	حالة	Kخطار	ا)شبوهة	فإن	الثاني	يتعلق	با§خطار	ا)ؤكدة

  أمر�الحفاظ�ع¡ى�السJمة�الجسدية��حد�ا)تعاقدين�موك�Jللمتعاقد� خرأن�يكون�-2

و�	يراد		،أن	يكون	خاضعا	لهو ،	3مع�Å	ذلك	أن	يعهد	أحد	ا)تعاقدين	بنفسه	إ�ى	ا)تعاقد	¥خر

الكfي	الذي	من	شأنه	جعل	ا)تعاقد	يفقد	سيطرته	تماما	عfى	سUمته		8طار	الخضوعبالخضوع	@ي	هذا	

،	ما	هو	الحال	عليه	بالنسبة	للمريض	الذي	يعهد	بسUمته	للطبيب	أثناء	العملية	الجراحيةالجسدية	مثل

فالخضوع	الحركي	يظهر	عندما	يكون	،	£قتصاديبل	يراد	به	أي	نوع	من	الخضوع	الحركي	أو	الف0Å	أو	

الخضوع		بينما	يظهر ،	4يأتمر	بأوامرهو 	الشخص	خاضعا	@ي	الحركات	ال�0	يؤد¦Wا	لرقابة	ا)درب	أو	ا)علم

	Uمث	ا)سافر	 	يسلم 	عندما 0Åمعا@ىنالف	 	سليما 	غايته 	إ�ى 	وصوله 	ح�� 	للناقل 	5فسه 	الخضوع	، أما

فيظهر	@ي	عقود	8ذعان	ال�0	يكون	ف·Wا	أحد	ا)تعاقدين	محتكرا	لسلعة	أو	خدمة	معينة	مما		£قتصادي

 ¥	 	الطرف 	باستطاعة 	يكون 	أن 	دون 	شروطه 	إمUء 	له 	يتيح 	مركز	قوي 	@ي 	هذه	يجعله خر	مناقشة

  .6الشروط	أو	التغي\e	ف·Wا

	 	الهيمنة 	أن 	ا)سWXلك	£قتصاديةكما 	لخضوع 	الوحيد 	السبب 	لهذا		،ليست 	اعتبار	أن عfى

عدم	استطاعته	كشف	و 	الخضوع	سبب	آخر	يتمثل	@ي	عدم	قدرة	ا)سWXلك	عfى	£ستغناء	عن	ا)نتجات

من	جهة	أخرى	فإن	تعقد	و 	هذا	من	جهة،	ما	يعW¦euا	من	عيوب	بسبب	سرعة	التطور	الصناAي	الهائل

،	أو	خصائصها	Kجهزة	الحديثة	أصبح	يقف	حائU	دون	إمكانية	تعرف	أغلب	ا)سWXلك\ن	عfى	مكونا¯Wا

	للوقوف	عfى	أوجه	القصور	ال�0	تعeuي	أحدها ،	فمشeuي	السيارة	مثU	�	يمكنه	فحص	جميع	أجزاW¹ا

ا)نتجات	يكون	دائما	@ي	حالة	و 	)ثل	هذه	Kجهزةهذا	ما	يدل	بصفة	قطعية	أن	ا)سWXلك	أو	ا)ستعمل	و 

  	.7خضوع	من	الناحية	الفنية

  

                                                           
ت�e	الخطر	الب\ن	السبب	Kصfي	�لtuام	ا)تدخل	با§من	ويتم\t	بأنه	خطر	متيقن	منه	علميا	ومعروف	لدى	العلماء	والخ�eاء	الذي	يحزون	يع	1

من	ا)عارف	العلمية	والتقنية	ما	تمك�Wم	من	إثبات	ضرر	ا)نتوج	عfى	صحة	وسUمة	ا)سWXلك	أو	تحديد	مصدر	الخطر	وعfى	ذلك	فإن	إثبات	

ليس	با§مر	الصعب	مما	أدى	بالبعض	إ�ى	اعتباره	بمثابة	مخالفة	مباشرة	لقواعد	Kمن	ال�0	يمكن	إثبا¯Wا	بالع\ن	ا)جردة	عند		الخطر	الب\ن

̧جراء	تحاليل	وفحوصات	معمقة	 فحص	ا)نتجات	أو	ح��	إذا	اقت�1µ	Kمر	استخدام	تقنيات	بسيطة	للكشف	عن	Kخطار	دون	الحاجة	

	يتم\t	الخط ر	الب\ن	بأنه	خطر	مؤكد	وحقيقي	و�	يستند	الضرر	أو	الWXديد	الذي	يمثله	إ�ى	مجرد	فرضيات	بل	إ�ى	أدلة	عfى	ا)نتوج،	كما

  .21	20علمية	قطعية	وكافية	حازت	قبول	جميع	Kوساط	العلمية.	نقU		عن:	أحمد	بن	عزوز،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	
  .20	19أحمد	بن	عزوز،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
  .0234،	ا)رجع	السابق،	صعبد	القادر	أقصا�1	3
  .242جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .235عبد	القادر	أقصا�01	ص5
  .88.	عامر	قاسم	أحمد	القي012،	ا)رجع	السابق،	ص	242جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .243جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	7
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  مهنيا��أن�يكون�ا)دين�باmل��ام�بضمان�السJمة-3

	كان	يُ  	العقد	موكU	للطرف	¥خر	فهذا	إذا شeuط	أن	يكون	أمر	الحفاظ	عfى	سUمة	أحد	طر@ي

  .1هلطرف	الدائن	�Wذا	£لtuام	خضوعا	تاما	لي�eر	خضوع	ا	هو	ماو 	يع0Å	أن	هذا	Kخ\e	يكون	عادة	مهنيا

	جملة	من	Kسباب 	إ�ى 	يعود 	مهنيا 	£لtuام 	أن	اشeuاط	أن	يكون	ا)دين	�Wذا 	أن	من		،كما م�Wا

فظهور	ا)تعاقد	بمظهر	ا)�0		،يتعاقد	مع	شخص	م�0	يeuقب	منه	حرصا	شديدا	@ي	تنفيذ	عمله	بإتقان

من	ثم	و 	،دراية	بأصول	مهنتهو 	ا	عfى	ما	يتوافر	لديه	من	خ�eةاعتماد	2يو÷ي	بثقة	كب\eة	)ن	يتعاقد	معه

فU	يقدم	عfى	احeuاف	مهنة	ما	إ�	من	كان	محيطا	با§صول	،	£عتباركان	طبيعيا	أن	يراAي	ا)�0	هذا	

	أكمل	وجهو 	العلمية 	عfى 	ممارسWXا 	تمكنه 	ال�0 	الخ�eات	الفنية 	له	، 	يول·Wا 	ال�0 	يكون	أهU	للثقة ح��

  .3أخل	�Wذه	الثقة	كان	عليه	أن	يتحمل	مغبة	ذلكفإذا	‘ عمUؤه

	ذلك 	عن Uفض	،و		قيام	تيسر	 	ال�0 	الوسائل 	إحدى 	باعتباره 	السUمة 	بضمان 	£لtuام فإن

مسؤولية	ا)دين	به	يeuتب	عليه	أعباء	مالية	عfى	عاتق	هذا	Kخ\e	�	يمكنه	التخفيف	م�Wا	إ�	عن	طريق	

طالم	أWkم	وحدهم		،وي	ا)هنذيطبق	هذا	£لtuام	إ�	عfى		تبعا	لذلك	كان	من	الطبي¬ي	أنو ،	4التأم\ن

̧برام	تأم\ن	يستطيعون	بموجبه	تغطية	مسؤوليWXم	8مكانياتالذين	تتوافر	لد¦Wم	   .	5ا)ادية	

هو	ما	و ،	تتوافر	لدى	البائع	ا)�0	سواء	أكان	صانعا	أم	تاجرا	£عتباراتن	كل	هذه	فإ	ومهما	يكن،

  .6لtuام	شأنه	@ي	ذلك	شأن	سائر	ا)هني\نيوجب	إثقال	كاهله	�Wذا	£

  بضمان�أمن�ا)نتجات�ا)صنعةعناصر�Lل��ام�:�ثالثا

أن	،	)1(	tuام	با§من	أربعة	عناصر	أساسية	تتمثل	أساسا	@ي	:	أنه	يتعلق	با)نتجات	عمومالم	£يضُ 

	بمصالحه 	مخاطر	Kضرار	ا)اسة 	من 	ا)سWXلك 	أمن 	هو	وقاية 	)2(	محله 	ا، 	هما 	طرفاه 	)تدخلأن

	)3(	ا)سWXلكو  	عن	و ، 	والناتجة 	ا)ادية 	أو	مصالحهم 	ا)سWXلك\ن 	بأمن 	تمس 	با§ضرار	ال�0 	يتعلق أنه

  ).4(	مخاطر	ا)نتجات

 :�أن�Lل��ام�با�من�يتعلق�با)نتجات -1

	 	أن	£لtuام	با§من	هو	الtuام	يتعلق	با)نتجات	وفقا		03-09من	القانون		09عمU	با)ادة يتضح

                                                           
  .235السابق،	ص	عبد	القادر	أقصا�01،	ا)رجع		1
  .118أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق	ص	2
  .79.	انظر	أيضا:	عامر	قاسم	أحمد	القي012،	ا)رجع	السابق،	ص	244 243جابر	محجوب،	ص	3
  .236أقصا�01،	ا)رجع	السابق،	ص	 عبد	القادر4
  .244 243جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	5
  .89عامر	قاسم	أحمد	القي012،	ا)رجع	السابق،	ص	و	.	244 ،	صنفسهرجع	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)6
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دون	تمي\t	بي�Wا	من	حيث	و 	هذه	ا)نتجات	خط\eة	أم	� 	بصرف	النظر	عما	إذا	كانت	،1نوني)فهومها	القا

،	مكان	8نتاج	أو	الصنع	أو	التوزيع	أو	طبيعة	ا)ؤسسة	ال�0	أشرفت	عfى	£نتاج	أو	الصنع	أو	التوزيع

 .2سواء	كانت	مؤسسة	وطنية	أو	أجنبية	عامة	أو	خاصة

 7ضرار�ا)اسة�بمصالحه�محله�هو�وقاية�أمن�ا)س'&لك�من�مخاطر  -2

	،ذلك	أنه	يفرض	عfى	ا)دين	به	توقع	الحادث	الضار	الذي	يمكن	أن	يمس	بأمن	ا)تعاقد	¥خر

�	يمكنه	التخلص	من	ا)سؤولية	بحجة	السبب	Kجن�0	و ،	ع�e	تقدير	مدى	احتمال	وقوع	هذا	الحادث

القضاء	@ي	مسألة	توقع	حدوث		@ي	هذا	8طار	شدد،	و	ار	متوقعا	ومحتمل	الوقوعإذا	كان	الحادث	الض

	با)تعاقد 	الحوادث	الجسدية	الضارة 	للتنصل	من	و ، ضيق	من	مكنة	£ستناد	إ�ى	عدم	إمكانية	دفعها

  .3ا)سؤولية

	الحادث	الضار 	ا)دين	تجنب	وقوع 	وسع 	لم	يكن	@ي 	إذا 	أما 	Kقل	، 	أن	يتخذ	عfى وجب	عليه

  .4خفيف	من	¥ثار	الضارة	للحادثبعض	8جراءات	ال�0	من	شأWkا	منع	حصول	الضرر	أو	الت

إ�	،	عfى	الرغم	من	أن	£لtuام	با§من	يعت�e	من	حيث	ا)بدأ	ذو	طابع	وقائيو ،	و	مهما	يكن	من	أمر

	ا)تدخل	الذي	يلtuم	حينئذ	 	أخل	به 	ما 	إذا 	عMUي 	الtuام	ذي	طابع 	إ�ى 	ينقلب	عند	£قتضاء 	قد أنه

  .5انت	مسؤولية	مدنية	أو	جزائيةبتحمل	ا)سؤولية	الناشئة	عن	8خUل	به	سواء	ك

 :�6طرفاه�هما�ا)تدخل�وا)س'&لك -3

يقع	£لtuام	با§من	عfى	عاتق	ا)�0	مهما	كان	موقعه	@ي	حلقة	ا)تخل\ن	بداية	من	ا)نتج	أو	ا)صنع	

	كما	تسري	أحكام	هذا	£لtuام	عfى	جميع	ا)سWXلك\ن	الذين	لحقهم	ضرر	بصحWXم،	7ح��	ا)وزع	ال�Wائي

  .8تربطهم	عUقة	عقدية	با)تدخل	أو	�	اء	كانتأم�Wم	سو و 

                                                           
  سوف	يتم	التفصيل	@ي	مفهوم	ا)نتجات	عند	التطرق	إ�ى	دراسة	نطاق	£لtuام	با§من	من	حيث	ا)نتجات.1
والعلوم	السياسية،	جامعة	عائشة	مزاري،	عUقة	قانون	حماية	ا)سWXلك	بقانون	ا)نافسة،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e،	كلية	الحقوق	2

  .94،	ص	2013-2012وهران،	
	القانونية،	3 	العلوم 	@ي 	دكتوراه 	درجة 	لنيل 	أطروحة 	مقارنة)، 	(دراسة 	الخط\eة 	أضرار	ا)نتجات 	من 	بالسUمة 	£لtuام 	قونان، كهينة

  .47	46،	ص	2017ت\tي	وزو،		-تخصص	القانون،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري 
.	)زيد	من	التفصيل	@ي	الtuام	ا)دين	بضرورة	اجتناب	وقوع	الضرر	وتوقع	الحادث	الضار	والتصدي	59كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	4

  وما	بعدها.	216له،	راجع:	عبد	القادر	أقصا�01،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .94عائشة	مزاري،	ا)رجع	السابق،	ص	 5
  ا)سWXلك	عند	دراسة	نطاق	£لtuام	با§من	من	حيث	Kشخاص.سيتم	التفصيل	@ي	مفهوم	ا)تدخل	ومفهوم	6

7 Didier Ferier, La protection des consommateurs, s.édi, Dalloz, paris, 1996. p 53. 
	الجزائر	(	رضوان	8 	جامعة 	فرع	قانون	Kعمال، 	الحقوق، 	@ي 	دكتوراه 	أطروحة 	ا)سWXلك، 	لحماية 	الضمانات	القانونية 	ب1قرواش، ن	)،

  .29،	ص	2013-2012يوسف	بن	خّدة،	
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 :�الناتجة�عن�مخاطر�ا)نتجاتو �أنه�يتعلق�با�ضرار�ال¤��تمس�بأمن�ا)س'&لك£ن�أو�مصالحهم�ا)ادية-4

	ا)نتج 	مسؤولية 	تقيم 	أن 	يمكن 	Kضرار	ال�0 	8طار	تلك 	هذا 	با§ضرار	@ي 	تحدث	و 	يقصد ال�0

	ل 	سواء 	ا)صنعة 	مخاطر	ا)نتجات 	أو	با§موالبسبب 	Kضرار	با§شخاص 	هذه 	1حقت 	م�Wا	يُ و ، �Åستث

ستث�Å	من	كما	يُ ،	2الضرر	الذي	قد	يلحق	با)سWXلك	نتيجة	سبب	أجن�0	أو	قوة	قاهرة	أو	خطأ	ا)سWXلك

	قيمته 	من 	با)نتوج	عيب	ينقص 	لو	كان 	التجاري	كما 	بالضرر 	تسميته 	عfى 	يصطلح 									تلك	Kضرار	ما

	بحس 	نفعه 	منهالغ	بأو	من 	ا)قصودة 	اية 	إطار	و ، 	ضمن 	Kضرار	�	يندرج 	من 	النوع 	هذا 	فإن عليه

  .3£لtuام	بضمان	Kمن	بل	يخضع	للقواعد	العامة	ا)تعلقة	بضمان	العيوب	الخفية

  ?ي� راء�بضمان�أمن�ا)نتجات�ا)صنعة:�تبايٌن الطبيعة�القانونية�لJل��ام�:�رابعا

	كان	الtuاما	بتحقيق	نتيجة	أم	الtuام	ببذل		ن	العلة	من	تحديد	طبيعة	£لtuامتكُم  با§من	ما	إذا

بضمان	Kمن	هو	الtuام	ببذل	عناية	فإنه		ا)نتجفإذا	افeuضنا	أن	الtuام	،	ا)نتجعناية	@ي	إثبات	مسؤولية	

بل	يتع\ن	أن	،	�	يكفي	لكي	يحصل	ا)سWXلك	عfى	التعويض	أن	يثبت	أن	الضرر	قد	حصل	بفعل	السلعة

ا)ثمثل	@ي	عدم	اتخاذ	£حتياطات	الUزمة	لتU@ي	وجود	عيب	أو	خطورة	و 	ى	خطأ	ا)نتجقيم	الدليل	عfيُ 

لم	يلفت	نظر	و 	لم	يتخذ	هذه	£حتياطات	أو	إذا	علم	بوجود	العيب	م��مخطئا		ا)نتجفيكون	،	بالسلعة

ن	هذا	يؤدي	أما	إذا	اعت�eنا	أن	الtuام	ا)نتج	بضمان	Kمن	هو	الtuام	بتحقيق	نتيجة	فإ،	4ا)سWXلك	إليه

	تخلف	 	إثبات 	بمجرد 	التعويض 	عfى 	الحصول 	بإمكانه 	الذي 	ا)تضرر 	عfى 	£ثبات 	عبء 	تخفيف إ�ى

	ا)طلوبة 	النتيجة 	حينئذ	، 	فيستحق 	اقتناها 	ال�0 	السلعة 	بفعل 	الضرر 	حصول 	إثبات 	بمجرد أي

  .5التعويض	عندما	يثبت	وجود	الضرر	وعUقة	السببية	ال�0	تربطه	بالسلعة

	ببذل	و	عليه	سوف	نتط 	با§من	الtuاما 	كان	£لtuام 	إذا 	ا)ختلفة	حول	ما 	الفقهية 	¥راء 	إ�ى رق	بداية

لنخلص	،	)3(	لهذا	£لtuام	القانونية	الخاصةثم	نب\ن	بعدها	الطبيعة	،	)2(	أو	بتحقيق	نتيجة،	)1(	عناية

  ).4(	الشأن@ي	Kخ\e	إ�ى	تحديد	موقف	ا)شرع	الجزائري	@ي	هذا	

  ببذل�عناية��ال��امٌ �ا�من:بLل��ام��-1

يرى	بعض	الفقه	أن	£لtuام	بضمان	Kمن	هو	مجرد	الtuام	ببذل	عناية	بدليل	أن	ا)سWXلك	عندما	

e\خط	منتوج	من	فإنهيتضرر	،	إيجابي	موقف	@ي	يكون	يمكنه	إقامة	من		عن	ا)�0	تقاعس	ىfع	الدليل

̧حتياطات	الكفيلةو 	إخباره	بالطريقة	ا)ثfى	�ستعمال	ا)نتوج   .6لتجنب	أخطاره	با

                                                           
  .11	10ص.		ص	1983،	القاهرة،	1محمد	شكري	سرور،	مسؤولية	ا)نتج	عن	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	منتجاته	الخطرة،	دار	الفكر	العربي،	ط		1
  .30رضوان	قرواش،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .11محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .272جع	السابق،	ص	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)ر 	4
 .565،	ص	2007،	ب\eوت	لبنان،	1عبد	ا)نعم	مو�1î	إبراهيم،	حماية	ا)سWXلك	دراسة	مقارنة،	منشورات	الحل�0	الحقوقية،	ط		5
 .106ص	،	1990£لtuام	بالسUمة	@ي	عقد	البيع	دراسة	مقارنة،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	القاهرة،	عfي	سيد	حسن،	6
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أن	Kخذ	به	من	شأنه	أن	يؤدي		اعتبار 	الفقهاء	عfى	قد	من	قبل	بعضغ\e	أن	هذا	االرأي	قد	انتُ 

طا)ا	أن	ا)دين	بأي	الtuام	عليه	أن	يبذل		،جعله	عديم	الجدوى و 	إ�ى	تفريغ	£لtuام	با§من	من	مضمونه

  .1يوجد	@ي	تنفيده	العناية	الواجبة	سواء	وجد	الtuام	بضمان	Kمن	أم	لم

£ستجابة	لضرورات	حماية		يتعذر	معهكما	أن	اعتبار	£لtuام	بضمان	Kمن	الtuاما	ببذل	عناية	

	محeuفا 	البائع 	يكون 	عندما 	ا)سWXلك	�سيما 	بتحقيق	نتيجة، 	هو	ملزم 	من	و 	إذ 	خال 	01Îء 	تقديم Öي

	العيوب 	بالعي، 	ا)�0 	البائع 	علم 	افeuاض 	@ي 	الفرن012 	القضاء 	أحكام 	توالت 	يتحمل	و 	بلذلك أنه

ذلك	أن	£لtuام	بضمان	Kمن	جاء	نتيجة	عجز	أحكام	ضمان	العيوب	الخفية	@ي	مواجهة	،	ا)سؤولية

حماية	ا)سWXلك	�سيما	@ي	مواجهة	Kضرار	يعزز	من		نحو		عfى	،Kضرار	الناتجة	عن	مخاطر	ا)نتجات

  .2ا)بيعالجسدية	عfى	خUف	العيب	الخفي	ا)رتبط	با)صالح	£قتصادية	لل01úء	

	eاعت�	وقد	 	ببذل	عناية	قد	يؤدي	إ�ى	ا)غايرة	@ي		الفقههذا أن	القول	بأن	£لtuام	با§من	الtuاما

عfى	،	حراسة	Kشياء	غ\e	الحيةتلك	الناشئة	عن	و 	Kحكام	ا)طبقة	عfى	ا)سؤولية	الناجمة	عن	Kضرار 

ضرر	قد	نتج	عن	التدخل	8يجابي	بمجرد	إثبات	أن	ال	-مثلما	هو	معلوم	-اعتبار	أن	هذه	Kخ\eة	تقوم

@ي	ح\ن	،	لل01úء	بحيث	إذا	ما	أقيم	هذا	الدليل	ليس	هناك	سبيل	@ي	دفعها	سوى	بإثبات	السبب	Kجن�0

  	.3أن	ا)شeuي	لن	يتمكن	من	الحصول	عfى	التعويض	إ�	إذا	أثبت	خطأ	البائع

  بتحقيق�نتيجة�ال��امٌ �:ا�منبLل��ام�-2

ذلك	أن	اعتباره	،	tuام	ا)�0	بضمان	Kمن	هو	الtuام	بتحقيق	نتيجةيرى	جانب	آخر	من	الفقه	أن	ال

طا)ا	،	@ي	ح\ن	أن	Kمن	�	يقبل	التدرج،	مجرد	اتزام	ببذل	عناية	يؤدي	إ�ى	تجزئة	Kمن	كمحل	لUلtuام

e\الغ	أمن	بضمان	عنايتة	بذل	مجرد	ىfع	ا)�0	امtuال	يقتصر	أن	ا)عقول	e\غ	من	أنه	،	امtu£ل	هذا	فمثل

  .�4	يمكن	وصفه	بأنه	الtuام	بضمان	Kمن

كما	برر	أنصار	هذا	الرأي	موقفهم	بالقول	أن	البائع	�	يمكنه	أن	يعفي	نفسه	من	£لtuام	با§من	

حيث	قضت	@ي	هذا	8طار	،	5العناية	عند	تنفيذ	هذا	£لtuامو 	لو	أثبت	أنه	قد	اتخذ	كل	الحرصو 	ح��

بتسليم	منتجات	خالية	من	أي	عيب	يكون	من	شأنه	أن	محكمة	النقض	الفرنسية	بأن	الصانع	يلtuم	

  .K6موالو	يسبب	مخاطر	لºشخاص

                                                           
  .107  106نفسه،	ص	ص		عfي	سيد	حسن،	ا)رجع1
سعيدة	رباج،	الحماية	العقدية	للمسWXلك	@ي	التشريع	الجزائري،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	العلوم	القانونية	والسياسية،	تخصص		2

  .210،	ص	2014-2013قانون	خاص:	قانون	Kعمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	فرحات	عباس	سطيف،	
  .107)رجع	السابق،	ص	عfي	سيد	حس\ن،	ا3
  .124ا	أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .163محمدأحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		5

6 Cass,1er civ, 3 mars 1998, bull, civ., I, p95. 
  163أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	نفسه،	ص	أورده:	محمد	
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	بضمان 	با�لtuام 	الفرن012 	القضاء 	أخذ 	Kمن		كما 	عfى 	كان	£عتداء 	كلما Kمن	بتحقيق	نتيجة

	عن	أفعال	بعض	ا)نتجات	مثل	جهاز	£نذار 	1ناشئا 	بأن	، 	ببيع		البائعحيث	قضت	ا)حكمة الذي	قام

،	نذار	يقع	عfى	عاتقه	القيام	بكافة	عمليات	الصيانة	و£صUح	ح��	يكون	@ي	وضع	يسمح	بتشغيلهجهاز	إ

يeuتب	عليه	إلزامه	بتعويض		من	ثم	فإن	£لtuام	الذي	يقع	عfى	عاتق	البائع	عو	الtuام	بتحقيق	نتيجةو 

  .2الجهاز	ا)بيعالسرقة	بسبب	وجود	عيب	بو 	عميله	عن	كافة	Kضرار	ال�0	لحقت	به	نتيجة	عمليات	السطو 

غ\e	أن	هذا	الرأي	قد	انتقد	من	قبل	بعض	الفقهاء	الذين	اعت�eوا	أنه	�يمكن	الجزم	أن	£لtuام	

ذلك	أن	،	بل	يجب	أن	يراAي	جملة	من	العناصر،	3بضمان	Kمن	هو	الtuام	بتحقيق	نتيجة	بصفة	مطلقة

حيث	قضت	@ي	،	قواعد	العدالةالقول	بأن	£لtuام	بضمان	Kمن	الtuام	بتحقيق	نتيجة	�	يتما�1Î	مع	

	الصادر	بتاريخ	 	النقض	@ي	حكمها 	8طار	محكمة أن	الtuام	ا)نتج\ن	أو	البائع\ن		1991جنفي		22هذا

)ستحضرات	التجميل	بضمان	Kمن	�	ينبÒي	ضمان	هؤو�ء	بقوة	القانون	لكل	Kضرار	ال�0	يمكن	أن	

	تسل 	يقتصر	عfى 	الtuامهم 	§ن 	ا)نتج 	استعمال 	عfى 	خطورة	تeuتب 	أي 	عادة 	تمثل �	 	منتجات يم

  .4للمستعمل\ن	إذا	استعملت	@ي	ظروف	مطابقة	لتوصيات	البائع\ن

كما	فند	بعض	الفقه	الفرن012	اعتبار	£لtuام	بضمان	Kمن	الtuاما	بتحقيق	نتيجة	عfى	أساس	أنه	

�1Îيتما	�	القانونيو 	ا)نطق	،	عن	بديل	مجرد	منK	بضمان	امtu£ل	واeاعت�	مWkأ	حيث	بضمان	امtuل£

	العيوب	الخفية	دعت	إ�ى	وجوده	ضرورات	حماية	ا)سWXلك\ن	إزاء	Kضرار	الناجمة	عن	مخاطر	ا)نتجات

قد	تمثل	ذلك	@ي	التحرر	من	بعض	و ،	ال�0	عجزت	قواعد	ضمان	العيوب	الخفية	عن	الوفاء	بمتطلبا¯Wاو 

لك	إ�ى	قلب	عبء	8ثبات	رأسا	لكن	�	ينبÒي	أن	يؤدي	ذ،	قيود	الضمان	الصارمة	كقيد	ا)دة	القص\eة

فإذا	كان	من	الواجب	عfى	ا)شeuي	@ي	ضمان	العيوب	الخفية	أن	يثبت	العيب	السابق	عfى	،	عfى	عقب

	دورها	 	وبيان 	الضرر 	إحداث 	@ي 	أثر	السلعة 	يثبت 	أن 	با§من 	£لtuام 	مجال 	@ي 	يكفيه 	فإنه التسليم

  .W5ا	وصف	الخطورة8يجابي	@ي	تحقيق	ذلك	الضرر	الذي	نشأ	عن	عيب	�Wا	أكس¼

	بتحقيق	نتيجة 	با§من	هو	الtuام 	بأن	£لtuام 	القول 	أن 	اعت�e	بعض	الفقهاء 	ا)نتج	و 	كما جعل

	نتائج	 	إ�ى 	يؤدي 	قد 	�Wا 	أو	خلل 	عيب 	اعتبار	لوجود 	دون 	منتجاته 	تحد�Wا 	Kضرار	ال�0 مسؤو�	عن

	الخطورة 	غاية 	@ي 	اقتصادية 	ا، 	بقدر	من 	تتسم 	ا)نتجات	ا)عاصرة 	تقت01µ	و 	لخطورةذلك	أن بالتا�ي

قد	ينشأ	الضرر	نتيجة	¸همال	ا)شeuي	لهذه	الحيطة	أو	عن	استعمال	السلعة	و ،	الحيطة	@ي	استعمالها

                                                           
  164محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	 1

2 Cass,1er civ, 22 novembre 1978, bull, civ.I n° 357 p 277. 
  .165-164،	ص	04أحمد	ا)عداوي	هامش	رقم	محمد	أورده:		2
  .212سعيدة	رباج،	ص	3

4 Cass,1er ch. Civ, 22 janvier 1991.bull, civ., In° 30 RTD civ, 1991, p 593, obs p jourdain. 

  .628لسابق،	ص	أورده:	عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	ا
  629عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	نفسه،	ص	5
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	خاطئة 	لقتل	روح	8بداع	من	ثم	فإن	تحميلو 	،بصورة 	يعد	سببا 	الضرر 	ا)نتج	ا)سؤولية	عن	هذا

  .1شل	حركة	النشاط	الصناAي	كلهو 

  �خاصةذو�طبيعة�ا�من:�ال��اٌم�بLل��ام��-3

من		لولكنه	أق،	أن	£لtuام	بضمان	Kمن	ليس	الtuاما	ببذل	عناية	بل	هو	أكeü	يرى	أغلب	الفقهاء

و	أكeü	من	£لtuام	ببذل	عناية	§ن	الع�eة	@ي	قيام	ا)سؤولية	تتجاوز	سلوك	هف	،£لtuام	بتحقيق	نتيجة

سؤولية	تقوم	بمجرد	ثبوت	العيب	ح��	ولو	فا)	،ا)نتج	أو	البائع	إ�ى	ما	تنطوي	عليه	السلعة	من	خطورة

  .2لو	كان	يستحيل	عليه	أن	يعلم	بهو 	أو	ح��	،كان	يجهله

	كان	يكفي	حصول	الضرر  	إذا 	§نه 	بتحقيق	نتيجة 	أقل	من	£لtuام 	£لtuام عدم	و 	غ\e	أن	هذا

هذا		لقيام	ا)سؤولية	إ�	أنه	يجب	إثبات	أن	-السUمة	للمسWXلكو 	وÖي	تحقيق	Kمن	-تحقق	النتيجة

الضرر	ناجم	عن	عيب	أو	خلل	@ي	التصنيع	أكسب	السلعة	وصف	الخطورة	وجعلها	من	ثم	سببا	للضرر	

بحيث	يستطيع	ا)حeuف	التخلص	من	السؤولية	بإثبات	عدم	وجود	عيب	@ي	السلعة	أو	بإثبات	انتفاء	

  .3الضرر	الذي	وقعو 	عUقة	السببية	ب\ن	العيب

	 	الفقهو	يرى 	ال	بعض 	£ثبات 	عبء 	تحديد 	ب\ن	أن 	ا)وازنة 01µيقت	 	ا)تضرر 	به 	يتحمل ذي

فمن	ناحية	مصلحة	ا)نتج	تقت01µ	أن	�	يثقل	كاهله	،	مصلحت\ن	متعارضت\ن	كل	م�Wما	جدير	بالرعاية

	ال 	تدخل 	)جرد 	الفروض 	جميع 	@ي 	ا)سؤولية 	إحداث	1úبعبء 	@ي 	أو	بأخرى 	بصورة 	أنتجه 	الذي 0ء

	4الضرر  ل	التصنيع،
ُ
	تأثر	£بداعو 	وإ�	ش ية	أخرى	مصلحة	اا)سWXلك	تقت01µ	عدم	تحميله	من	ناحو ،

أحيانا	قد	�	يستطيع	و 	عبء	إثبات	أمر	قد	يكون	عس\e	ح��	عfى	الفني\ن	بسبب	تعقد	طرق	التصنيع

	وقوعه 	آلية 	عن 	للكشف 	الحدث 	وقائع 	تمثل 	فيهو 	إعادة 	ال01úء 	ال01úء(	دور 	احeuاق 	حالة 	@ي

  .5عملبالتا�ي	معرفة	دور	كل	من	ال01úء	أو	ا)ستو 	مستعمله)و 

	التعويض	 	عfى 	ا)سWXلك 	حصول 	يكون 	أن 01µتقت	 	ا)صلحت\ن 	هات\ن 	ب\ن 	ا)وازنة 	فإن وعليه

	اليق\ن 	بوجود 	ليسا 	و 	،مرتبطا 	راجح 	احتمال 	بوجود 	كان		une vraisemblanceإنما 	ما 	الضرر بأن

	الخطورة 	إكسابه	صفة 	أدى	إ�ى 	تصنيعه 	عيب	أو	خلل	@ي 	ليحصل	إ�	§ن	ا)نتج	ينطوي	عfى تبعا	و ،

بمع�Å	أن	مشكلة	8ثبات	،	عند	حصول	الضرر	افeuاض	أنه	يرجع	إ�ى	خلل	ا)بيع	أو	عيبه	لذلك	يتع\ن

لكن	هذه	القرينة	بسيطة	يجوز	و 	تحل	عfى	أساس	8عeuاف	بوجود	قرينة	عfى	الصفة	الخطرة	@ي	ا)بيع

                                                           
  .278جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	1
  .569عبد	ا)نعم	مو�1î	إبراهيم،	ا)رجع	السابق،	ص		2
ن،	التخصص	القانون،	سم\eة	زوبة،	Kحكام	القانونية	ا)ستحدثة	لحماية	ا)سWXلك	ا)تعاقد،	رسالة	لنيل	درجة	دكتوراه	الدولة	@ي	القانو 3

  .246،	ص	2016ت\tي	وزو،		- كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري 
 .f279ي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	جابر	محجوب	ع4
  .569عبد	ا)نعم	مو�1î	إبراهيم،	ا)رجع	السابق،	ص	5
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قة	السببية	عن	إما	بنفي	العUو ،	السلعة	لم	يكن	�Wا	عيب	أو	خللللمنتج	التخلص	م�Wا	إما	بإثبات	أن	

لم	يكن	لها	أدنى	دور	@ي	الحادثة	،	طريق	إقامة	الدليل	عfى	أن	الصفة	الخطرة	للمبيع	بفرض	وجودها

e\الغ	فعل	أو	ا)ضرور	فعل	أو	القاهرة	كالقوة	إليه	يتسب	�	أجن�0	سبب	وليدة	كانت	1ال�0.  

ينال	من	مصالح	و	عمU	عfى	ضبط	أبعاد	هذه	ا)سألة	تماشيا	مع	ضرورات	حماية	ا)سWXلك	بما	

	فإنه	يجب	تقييد	إعمال	هذه	القرينة	عfى	العUقة	ب\ن	ا)هني\ن،	البائع	و�سيما	عندما	يكون	بائعا	عرضيا

،	كفاءة	تجعله	قادرا	عfى	تU@ي	أوجه	الخطورةو 	ذلك	بالنظر	إ�ى	ما	يحوزه	ا)�0	من	خ�eةو 	،ا)سWXلك\نو 

كما	وجب	أن	تقتصر	هذه	،	اف	مصدر	الخطرخUفا	للمسWXلك	الذي	�يمكن	أن	تسمح	له	خ�eته	باكتش

	الجديدة 	أو	خلل		2القرينة	عfى	Kشياء 	من	أي	شائبة 	يجب	أن	يفeuض	خلوها 	أشياء 	اعتبار	أWkا عfى

أخ\eا	وجب	قصر	إعمال	هذه	القرينة	عfى	مدة	زمنية	و ،	يجعلها	مصدرا	لºضرارو 	يكس¼Wا	الصفة	الخطرة

  .4تبدأ	من	تاريخ	£ستعمال	3معينة

	ي 	كن	من	أمرو	مهما 	با§من	، 	عن	اعتبار	£لtuام 	الحديث	ينادي	بضرورة	£ستغناء فإن	الفقه

Kموال،		يقع	عfى	عاتق	كل	شخص	و	اعتباره	واجبا	عاما	بعد	ا)ساس	بسUمة	Kشخاصو 	ببذل	عناية،

  .5يمارس	نشاطا	يتضمن	مخاطر	خاصة	نحو	الجميع

  :�نتجات�ا)صنعةأمن�ا)بم�امن�طبيعة�Lل�� �موقف�ا)شرع�الجزائري -4

	الجزائري  	التشريع 	-إن	طبيعة	£لtuام	با§من	@ي 	كان	الtuاما 	أو	الtuام	بتحقيق	ماإذا ببذل	عناية

عfى	اعتبار	أن	ا)شرع	الجزائري	ق�1µ	بقيام	،	يجب	أ�	تحدد	استنادا	إ�ى	خطيئة	سلوك	ا)تدخل	-نتيجة

  .6قيام	الخطأ	إذ	أWkا	تقوم	عfى	الضرر ا)سؤولية	ا)دنية	عن	£لtuام	بضمان	Kمن	بصرف	النظر	عن	

"	يجب	:	قمع	الغش	ال�0	جاء	ف·Wاو 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	09و	هذا	ما	يتضح	من	خUل	ا)ادة	

	Kمن	بالنظر	إ�ى	£ستعمال	ا)شروع	 	وتتوفر	عfى 	لUسUWXك	مضمونة أن	تكون	ا)نتوجات	ا)وضوعة

ذلك	ضمن	الشروط	العادية	لUستعمال	و 	مصالحهو 	نهأمو 	�	تلحق	ضرر	بصحة	ا)سWXلكو 	ا)نتظر	م�Wا

  أو	الشروط	Kخرى	ا)مكن	توقعها	من	قبل	ا)تدخل\ن".

                                                           
  .280جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	السابق،	ص	1
ل	01Îء	من	هذه	Kشياء	تع\ن	افeuاض	صفWXا	الخطرة	ح��	يثبت	ا)نتج	أو	البائع	خلوها	من	ذلك،	ونUحظ	حيث	أنه	إذا	وقع	الحادث	بفع2

@ي	هذا	8طار	أن	الحا�ت	ال�0	أقرت	ف·Wا	محكمة	النقض	وجود	£لtuام	بضمان	Kمن	كانت	جميعها	تتعلق	ببيوع	وردت	عfى	أشياء	جديدة.	

  .281فسه،	ص	نقU	عن:	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	ن
	ا)نتج	أو	البائع	بما	�	يتجاوز	سنة	من	تاريخ	بدأ	£ستعمال،	فإذا	حصل	 3 يمكن	تحديد	هذه	ا)دة	بمدة	الضمان	£تفا«ي	ال�0	يقeuحها

	الحادث	بعد	 	وقع 	العكس	إذا 	ا)نتج	أو	البائع	وعfى 	السلعة	يسأل	ع�Wا 	@ي 	إ�ى	خطورة 	وجب	افeuاض	رجوعه 	ا)دة الحادث	خUل	هذه

ضاW¹ا	تع\ن	عfى	ا)شeuي	إذا	أراد	الحصول	عfى	التعويض	أن	يثبت	الخلل	أو	العيب	@ي	التصنيع	الذي	أكسب	السلعة	وصف	الخطورة	انق

  .282 281وجعلها	من	ثم	مصدرا	للضرر،	نقU	عن:	جابر	محجوب	عfي	محجوب،	ا)رجع	نفسه،	ص	
 .632 631«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	عمر	محمد	عبد	البا4
  .01î157،	مقدمة	@ي	£لtuامات،	ا)رجع	السابق،	ص	شو«ي	بنا		5
  .221عfي	فتاك،	الرجع	السابق،	ص		6
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يجب	أن	تكون	:	بوجه	خاص	عبارةو 	إ�ى	سلوك	ا)تدخل	8شارةوعليه	يتضح	من	ظاهر	هذا	النص	

توف\e	ضمانات	من	هو	@ي	حكمه	يعد	ملtuما	بالقيام	بعمل	يتمثل	@ي	و 	ا)نتوجات	مضمونة"	أي	أن	ا)نتج

Kمن	ومدام	النص	لم	يقض	باعتباره	ملزما	بتحقيق	نتيجة	فإنه	طبقا	)قتضيات	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	

	يبذله	الشخص	العادي فإنه	يكون	قد	أو@ى	با�لtuام	إذا	بذل	@ي	تنفيذه	من	العناية	كل	ما	1ق	م	ج	172

  .2ليس	الtuاما	بتحقيق	نتيجةو 	ذل	عنايةلو	لم	يتحقق	الغرض	ا)قصود	أي	أن	الtuامه	يعد	الtuاما	ببو 

هذا	ما	يتضح	من	خUل	ا)عطيات	ال�0	تمت	£شارة	إل·Wا	@ي	ا)ادة	و 	غ\e	أن	هذه	النتيجة	نسبية

	ال�0	جاء	ف·Wا	2663-90من	ا)رسوم	التنفيذي		06 "	يجب	عfى	ا)حeuف	@ي	جميع	الحا�ت	أن	يصلح	:

كذا	@ي	و 	أعUه"	3يب	وفق	ما	يقتضيه	مفهوم	ا)ادة	الضرر	الذي	يصيب	Kشخاص	أو	KمUك	بسبب	الع

يكون	ا)نتج	مسؤو�	عن	الضرر	الناتج	عن	":	مكرر	ق	م	ج	ال�0	جاء	ف·Wا	140الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	

  لم	تربطه	با)تضرر	عUقة	تعاقدية".و 	عيب	@ي	منتوجه	ح��

أوردت	عبارة	@ي	جميع		266- 90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		06أن	ا)ادة	وتتمثل	هذه	ا)عطيات	@ي	

سواء	و 	بمع�Å	@ي	الحا�ت	ال�0	يكون	ف·Wا	عfى	علم	بوجود	الخطر	أو	الحالة	ال�0	�	يكون	كذلك،	الحا�ت

الفقرة	و 	من	هذا	ا)رسوم	من		06أن	ا)ادة	كما،	كان	قد	ارتكب	خطأ	جسيما	أو	غشا	أو	لم	يكن	كذلك	

fى	ا)تدخل	أن	يصلح	الضرر	الذي	يصيب	Kشخاص	مكرر	ق	م	ج	أشارا	إ�ى	أنه	ع	K140و�ى	من	ا)ادة	

عليه	فإن	مسؤولية	و 	ليس	بسبب	الخطأ،و 	أو	KمUك	الذي	يكون	بسبب	نقص	Kمن	ا)سبب	للخطر 

بالتا�ي	�	و ،	ليس	لها	عUقة	بالخطأو 	ا)تدخل	هنا	تعت�e	مسؤولية	موضوعية	مبنية	عfى	أساس	الضرر 

Kمر	الذي	يفيد	أن	هذا	£لtuام	ذو	،	خUل	سلوك	ا)تدخلمجال	للبحث	عن	طبيعة	£لtuام	با§من	من	

طبيعة	خاصة	تتمثل	@ي	أنه	يفرض	عfى	ا)تدخل	أن	يلtuم	بالتعويض	كلما	ألحق	منتوجه	ا)عيب	ضررا	

e\البحث. .4بالغ	هذا	من	الثاني	الباب	@ي	إليه	التطرق	يتم	سوف	مثلما 

  :الفرع�الثاني

  ا)صنعة�جاتLل��ام�با�من�من�مخاطر�ا)نت�نطاق

	01µيقت	با§من	امtu£ال	نطاق	@ي	البحث	إن	تحديد	مجالبداية	شخاصK	حيث	من	امtu£ل	هذا	(	أو�)

  ثانيا)(	نطاقه	من	حيث	ا)نتجات	الصناعية	الخط\eة	ثم	بيان	

  

                                                           
يذ	ال�0	جاء	ف·Wا:	"	@ي	£لtuام	بعمل،	إذا	كان	ا)طلوب	من	ا)دين	أن	يحافظ	عfى	ال01úء،	أو	أن	يقوم	بإدارته	أو	أن	يتو�ى	الحيطة	@ي	تنف	1

  بذل	@ي	تنفيذه	من	العناية	كل	ما	يبذله	الشخص	العادي،	ولو	لم	يتحقق	الغرض	ا)قصود...".الtuامه،	فإن	ا)دين	يكون	قد	و@ى	با�لtuام	إذا	
  .222  221.	أنظر	أيضا.	عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	56كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص		2
	19،	الصادرة	@ي	40،	ج	ر،	العدد	،	يتعلق	بضمان	ا)نتوجات	والخدمات1990سبتم�e		15،	ا)ؤ�خ	@ي	266-90ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3

	e1990سبتم�.  
  .223 222لسابق،	ص	عfي	فتاك،	ا)رجع	ا 4
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mل��ام�با�من�من�حيث�7شخاص:�أوLنطاق�  

	Kشخ 	حيث 	من 	با§من 	£لtuام 	نطاق 	تحديد 	من 	العلة 	بهتكمن 	ا)دين 	تحديد 	@ي أي		اص

  ).2(الذي	تقرر	هذا	£لtuام	)صلحته	الدائن	الشخصو 	،)1(	الشخص	الذي	يقع	عfى	عاتقه	هذا	£لtuام

 	ا)دين�باmل��ام�با�من -1

	با§من 	بشأن	ا)دين	با�لtuام 	8طار	رأي	الفقه 	هذا 	ثم	(	سوف	نتناول	@ي 	موقف		نتطرق أ) إ�ى

  .ب)(	التشريع	@ي	هذا	الخصوص

 وقف�الفقه�من�مفهوم�ا)دين�باmل��ام�با�منم  - أ

	عاتقه	£لtuام	با§من	حيث	نتج	عن	 	عfى 	الشخص	الذي	يقع 	تحديد	صفة 	@ي اختلف	الفقهاء

  ذلك	الخUف	تعدد	ل�راء	ب\ن	من	يضيق	@ي	مفهوم	ا)دين	�Wذا	£لtuام	ومن	يوسع	@ي	مفهومه.

من	�بد	أن	تقتصر	عfى	شخص	واحد	هو	يرى	بعض	الفقه	أن	مسألة	تحديد	ا)دين	با�لtuام	با§ 

التوزيع	طا)ا	أن	القول	بخUف	ذلك	و 	ا)نتج	دون	غ\eه	من	Kشخاص	الذين	يساهمون	سلسلة	£نتاج

  .1من	شأنه	أن	يؤدي	إ�ى	اضطراب	العUقات	التعاقدية	ب\ن	هؤو�ء	Kشخاص

	ُعرف	ا)نتج	بأنهتطبيقا	لذلك،	و 	 لو	و 	�Wا	لUستعمال	ح��من	أنتج	السلعة	بحالWXا	ال�0	طرحت	:

لم	يكن	قد	صنع	كل	أجزاW¹ا	فا)نتج	الذي	يجب	أن	يؤخذ	بع\ن	8عتبار	هنا	هو	ا)نتج	ال�Wائي	للسلعة	

  .2صلت	�Wا	إ�ى	يد	ا)سWXلكو 	بالحالة	ال�0

القضاء	الفرنسيان	§مد	بعيد	يصطلحان	عfى	الشخص	ا)دين	با�لtuام	با§من	و 	3و	لقد	ظل	الفقه

الشخص	الطبي¬ي	أو	ا)عنوي	الذي	يقوم	بإنتاج	أشياء	مماثلة	:	الذي	ُعرف	بأنه	4	fabrican » »بالصانع

معطيات	العلم	ال�0	تكون	@ي	متناول	يديه	حقيقة	أو	ظاهريا	بواسطة	و 	تتطلب	توافر	خ�eات	فنية	تتطابق

  .5لو	بدرجات	متفاوتة	ثقة	أقرانه	@ي	كفاءتهو 	الذي	يفeuض	فيه	أنه	حاز و ،	غ\eه

	تمعنا 	ما 	الصانع	و	إذا 	كل	من	مصطلح 	ا)نتج	و 	@ي 	أن	ا)صطلح	Kول	أكeü		يتضحمصطلح لنا

إ�	أن	ا)نتج	قد	�	يكون	له	أية	عUقة	بتصنيع	،	اتساعا	من	الثاني	عfى	اعتبار	أن	كل	صانع	هو	منتج

                                                           
  .235حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	1
2		 	ا)جلد 	القانون	وا)جتمع، 	مجلة 	الجزائري، 	التشريع 	@ي 	ا)نتج 	)سؤولية 	ا)وضوAي 	£تجاه ،	05يوسف	مسعودي	ورحاب	أرجيلوس،

  .12.،	أنظر	كذلك	محمد	شكري	سرور،	ص	92،	ص	2017//01/06،	1العدد	
الذي	برر	هذا	ا)وقف	استنادا	إ�ى	أن		overstakeمن	ب\ن	الفقهاء	الذين	فضلوا	Kخد	بمصطلح	الصانع	بد�	من	مصلح	ا)نتج	الفقهيه		3

	أ 	الحميد 	عبد 	أحمد 	محمد 	أنظر: 	الصناعية، 	ا)نتجات 	£طار	ينحصر	@ي 	هذا 	@ي 	ا)سؤولية 	للمسWXلك	نطاق 	ا)دنية 	الحماية حمد،

  .179،	ص	2015التقليدي	و8لكeuوني،	دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	
	ط		4 	دار	Kمان، 	مكتبة 	الجديدة، 	النصوص	التشريعية 	مقارنة	عfى	ضوء 	دراسة 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	القادر	العرعاري، 	الرباط،	3عبد ،

  .378ص	،	2014
  .168ص،	2007)سؤولية	عن	Kضرار	الناشئة	عن	عيوب	تصنيع	الطائرات،	منشأة	ا)عارف،	د.ط،	8سكندرية،	يسرية	عبد	الجليل،	ا	5
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أصU	إ�ى	خلق	ال01úء	ا)صنوع	بإخضاعه	لعملية	تحويل	ا)ادة		ا)نتجات	ذلك	أن	عملية	التصنيع	¯Wدف

	أو	شبه	مصنعةKول 	مصنعة 	)ادة 	الخامة 	ية 	ا)واد	، 	الحصول	عfى 	ح\ن	أن	ا)نتج	قد	يتوصل	إ�ى @ي

	من	ا)واد	ال�0	و 	لو	لم	تخضع	للمعالجة	الصناعية	كمنتج	ا)حصو�ت	الفUحيةو 	Kولية	الخامة غ\eها

Uمث	ا)ناجم	من	1تستخرج.  

	و 	غ\e	أنه 	كانت	عملية 		8نتاجإذا 	ب-تمر	بمراحل	عديدة 	انWXاء	بدأ 	التوزيع 	ثم 	التصنيع مرحلة

فقد	يشارك	ف·Wا	عدة	متدخل\ن	بحيث	تتكفل	كل	مؤسسة	بجزء	من	العملية	-بمرحلة	الطرح	@ي	السوق 

نفس	الظاهرة	تطرح	@ي	مرحلة	التوزيع	فقد	و ،	كما	هو	الشأن	بالنسبة	لصناعة	السيارات	مثU	8نتاجية

@ي	هذا	8طار	نجد	أن	أنصار	الرأي	ا)ضيق		يباشر	العملية	مؤسسة	واحدة	أو	مجموعة	من	Kشخاص؛

£لtuام	ا)نتج	ال�Wائي	للسلعة	بحالWXا	ال�0	)فهوم	ا)دين	با�لtuام	با§من	يؤكدون	أن	الشخص	ا)ع0Å	�Wذا	

رحت	�Wا	لUسUWXك	أو	£ستعمال	ح��	ولو	لم	يكن	قد	ساهم	@ي	صنع	كل	أجزاW¹ا
ُ
عfى	اعتبار	أن	،	2ط

أن	إضفاء	صفة	ا)نتج	عfى	و 	م	هو	Kقدر	عfى	مواجهة	ا)ساءلة	من	خUل	التأم\نا)نتج	ال�Wائي	@ي	نظره

كما	أن	قصر	£لtuام	،	3التوزيع	يتعارض	مع	السياسة	التشريعيةو 	أكeü	من	شخص	@ي	سلسلة	£نتاج

	ا)ضرور  	عfى 	يسهل 	أن 	شأنه 	من 	فقط 	ال�Wائي 	ا)نتج 	عfى 	ال�0	و 	با§من 	ا)رحلة 	إثبات 	مشقة يجنبه

  .	4ف·Wا	السلعةتعيبت	

ذلك	،	عfى	جودة	منتجا¯Wم	فإن	هذا	ا)سلك	من	شأنه	أن	يدفع	ا)نتج\ن	إ�ى	الحرص،	و	مهما	يكن

	دوWkمو 	أن	باب	دفع	مسؤوليWXم 	غ\eهم	قد	أوصد 	5تحميلها 	من	جهة، 	هذا 	أخرى	، 	من	جهة غ\e	أنه

  يحصر	إ�ى	حد	كب\e	مجال	التعويض	بالنسبة	للمتضرر.

ن	مسألة	تحديد	ا)دين	با�لtuام	با§من	يجب	أ�	تقتصر	عfى	شخص	يرى	جانب	آخر	من	الفقه	أو	

توزيع	ا)نتجات	من	أجل	التوافق	و 	إنتاجو 	بل	�بد	من	توسيعها	لتشمل	كل	من	مساهم	@ي	تصميم	واحد

عfى	اعتبار	أن	ا)ضرور	يحبذ	مقاضاة	التاجر	الذي	يعرفه	بد�	من	،	6مع	مقتضيات	التوسع	@ي	الحماية

  .7وال	غريبا	عنهح@ي	غالب	K 	ا)نتج	الذي	يكون 

                                                           
  .378عبد	القادر	العرعاري،	ا)سؤولية	ا)دنية،	ا)رجع	السابق،	ص	1
صرية	طا)ا	أWkا	تحمل	العUمة	8يطالية	ولك�Wا	تعد	من	إنتاج	الشركات	ا)fiatفسيارة	نصر	@ي	مصر	مثU	Öي	@ي	الواقع	من	إنتاج	مصانع		2

	التجارية	الخاصة	�Wا،	نقU	عن:	مختار	رحماني،	ا)سؤولية	ا)دنية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة،	دار	هومة	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	د.ط،

	زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	دار	هومة	للطباعة	والن58،	ص	2016الجزائر،	 	أنظر	كذلك: شر	والتوزيع،	د.ط،	.

  .20،	ص	2011الجزائر،	
  .59	58مختار	رحماني،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص	3
  .236حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	،	ص		4
5		 	للمنتج 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	شهيدة، 	مقارنة–قادة 	الحقوق،		-دراسة 	كلية 	الخاص، 	القانون 	@ي 	الدولة 	دكتوراه 	لنيل	شهادة أطروحة

  .42،	ص	2005- 2004تلمسان،	-ر	بلقايدجامعة	أبي	بك
  .236حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .59مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	7
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	با�لtuام 	با)دين 	يقصد 	الرأي 	§نصار	هذا 	با§من	وفقا 	الذي	: 	أو	ا)عنوي 	الطبي¬ي الشخص

كان	هذا	النشاط		ءسواو 	.1تقديم	الخدماتو 	التوزيعو 	منظم	@ي	8نتاجو 	يتصرف	@ي	إطار	نشاط	معتاد

  .	2تجاريا	أو	صناعيا	أو	حرفيا	أو	نشاطا	حرا

	م 	يتضح 	¸ضفاء	و	عليه 	ليست	معيارا 	أو	الوقتية 	العارضة 	التعريف	أن	Kعمال 	هذا ن	خUل

	ا)�0 	�Wاا	عfى	صفة 	ا)عتادو 	،لشخص	القائم 	الطابع 	لصفة	و 	إنما 	للنشاط	هو	ا)عيار	ا)حدد ا)نظم

  .أو	ا)دين	با�لtuام	با§من		3ا)�0

،	لعيب	بعد	عملية	£نتاجوقد	برر	أصحاب	هذا	الرأي	موقفهم	استنادا	إ�ى	أن	فرضية	حدوث	ا	

	السلعة 	تعبئة 	مرحلة 	@ي 	مستبعدةو 	أي 	ليست 	تركي¼Wا 	مهنته	، 	بحكم 	ا)راحل 	هذه 	@ي 	متدخل فكل

  .�4	ُيقبل	منه	عذر	الجهل	�Wاو 	فة	عيوب	السلعةر مطالب	بمع

 موقف�التشريع�من�مفهوم�ا)دين�باmل��ام�با�من  - ب

	الت 	ا)ستو�ى 	بداية	التطرق	إ�ى	موقف	إن	تحديد	مفهوم	£لtuام	با§من	عfى 	منا 01µيقت	 شري¬ي

عfى	أن	نتناول	بعد	ذلك	،	التوجيه	Kوروبي	اللذين	لهما	السبق	@ي	تناول	هذا	ا)فهومو 	التشريع	الفرن012

  :	موقف	ا)شرع	الجزائري	@ي	هذا	الخصوص	عfى	النحو	¥تي

 �منمن�مفهوم�ا)دين�باmل��ام�با� �والتوجيه�7وروبي�موقف�التشريع�الفرن��� •

	إ�ى 		بالرجوع 	Kوروبي	من	3ا)ادة 	£تجاه		5التوجيه 	ا)بدأ 	حيث 	من �Åتب	 	قد 	ا)شرع 	أن نجد

	با§من 	ا)دين	با�لtuام 	تحديد 	@ي 	الواسع ،	 	عملية مسؤو�	عن		8نتاجبحيث	يعت�e	كل	من	شارك	@ي

منتج	أحد	ا)كونات	تعويض	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	عيوب	السلعة	وبذلك	يتساوى	ا)نتج	ال�Wائي	للسلعة	مع	

و	بالرجوع	إ�ى	،	�6	شك	أن	ذلك	يزيد	من	فعالية	الحماية	ا)قررة	للمسWXلكو 	،الداخلة	@ي	تكوين	السلعة

	 	الفرن012	5-1245ا)ادة 	ا)دني 	القانون 		7من 	لنص	ا)ادة 		6-1386ا)قابلة 	القانون	رقم 	389-98من

                                                           
1Sabine Bernheim-Desvaux, droit de la consommation, studyrama, collection panorama du droit, 2ème édi, 
France, 2011, p 63. 
2Cyrile Noblo,op.cit. p 160. 
3 Rabih chendeb, le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative (droit français, libanais et 
égyptien) L.G.D.J l’extenso édition, alpha, Lebanon, 2010, p 17 . 

  .129السابق،	ص	،	أنظر	كذلك:	كهينة	قونان،	ا)رجع	43قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		 4
5 Art 3 de la directive 85/374/CEE du conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits 
défectueux, modifiée et complétée « Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur 
d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme 
producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif... ».  

،	1جابر	محمد	ظاهر	مشاقبة،	الحماية	ا)دنية	للمسWXلك	من	عيوب	ا)نتجات	الصناعية،	دراسة	مقارنة،	دار	وائل	للنشر	والتوزيع،	ط	 6

  .167،	ص	K2012ردن،	
7 Art 1245-5 créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations J.O.R.F n°0035 du 11 février 2016 texte n° 26. 
www.legisfrance.gouv.fr, visité le 30/06/2019 à 00: 58. « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le 
fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ». 
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	يتصرف	بشكل	م�0	يعد	منتجا	1ا)عيبة	ا)تعلق	با)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات 	عندما صانع	ا)نتوج	،

  .نع	الجزء	ا)كون	للمنتوج	ال�Wائيصاو ،	منتج	ا)واد	Kولية،	ال�Wائي

	 Uفمث		ا)واد	منت�ي	طائفة	@ي	يدخل	كما	دويةK	منت�ي	ائيWال�	ا)نتوج	صانع	مفهوم	ضمن	يندرج

	الكهرباء 	شركات 	الفUح\نو 	الغاز و 	Kولية ،	 	صانع 	فأما 	ا)كون 	الجزء 	مثU	صناع 	.2لبناءا	مواديشمل

	الصناعية 	للمنتجات 	ا)نتج\ن 	شامU	بجميع 	تعريفا 	التعريف 	هذا 	يعد 	الحيوانيةو 	الزراعيةو 	وعليه

 .3ا)شتقات	الحوية	مثل	مكونات	الدمو 	ا)واد	Kولية	كما	يشمل	منتجو	ا)نتجات	الكميائيةو 

بمحض	حصرت	ا)نتج	@ي	طائفة	ما	يعرف	من	ظاهر	هات\ن	ا)ادت\ن	أWkا	و	بناًء	عfى	ما	تقدم	يبدو	

	ي 	الذين 	للمنتوجا)نتج\ن 	ا)كونة 	Kجزاء 	صانع 	من 	بداية 	8نتاج 	@ي 	الرئيسي\ن 	ا)ساهم\ن 	عت�eون

  .4منتج	ا)واد	Kولية	أي	كل	Kشخاص	الذين	لهم	صلة	بسلسلة	£نتاجو 	الصانع	ال�Wائي	للمنتوجو 

	ا)باني  مشيدو	 من	نطاق	ا)دين\ن	با�لtuام	با§منرج	كما	تجدر	8شارة	أن	ا)شرع	الفرن012	قد	أخ

	إنما،	الذين	ليسوا	معني\ن	من	حيث	ا)بدأ	با)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة،	بائع·Wاو 	ا)راد	إنشاؤها

  	.5ق	م	ف	1-1646كذا	ا)ادة	و 	6-1792إ�ى		1792للمواد	من		يخضعون 

 tuبا�ل	 	ا)دين\ن 	نطاق 	توسيع 	طريق 	مع 	با§منو	تماشيا 	لطائفة		،ام 	ضم 	الفرن012 	ا)شرع فإن

الذي	�	يعد	منتجا	@ي	الحقيقة	إنما	هو	شخص	و 	يسم�	با)نتج	ا)ماثلو ،	ا)نتج	ا)�0	من	يماثله	كذلك

يتحرك	@ي	إطار	السلسلة	الواسعة	للتوزيع	حيث	أضفى	عليه	قانون	ا)سؤولية	صفة	ا)نتج	بغية	تسهيل	

  .6ويض	@ي	حالة	صعوبة	تحديد	هوية	ا)نتج	الحقيقيKمر	عfى	ا)ضرور	للمطالبة	بالتع

يتضح	أن		من	التوجيه	Kوروبي	3ا)قابلة	لنص	ا)ادة		ق	م	ف	6/2-1386و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

  :	K7شخاص	الذين	يأخذون	حكم	ا)نتج	هم	

من	خUل	وضع	إسمه	عfى	ا)نتوج	أو	وضع	عUمته	أو	أية	إشارة	أخرى	من	يظهر	بمظهر	ا)نتج	 �

 tة	له.مم\

                                                           
1 Loi n° 98/389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Préc. 
2 Mirelle Bacache- Gibeili, Droit civil, Les obligations la responsabilité civile extracontractuelle, Tome 5, 1re édi, 
Economica, Paris, 2007, p 646. 

  .236ص	ا)رجع	السابق،	حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	 3
  .62مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	 4

5 Philippe brun, op.cit. p 487. 
	م�ي6 	8سكندرية،		محمد 	د.ط، 	دار	ا)طبوعات	الجامعية، 	من	ا)سؤولية، 	ا)نتج ̧عفاء 	كسبب	 	مخاطر	التطور الدين	إبراهيم	سليم،

  .30ص	،	2007
7 Art 1386-6/2 de la loi n° 98-389, préc. dispose « Est assimilée à un producteur pour l'application du présent 
titre toute personne agissant à titre professionnel : 
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif  
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans 
promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ». 
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	من � 	Kوروبية 	السوق 	@ي 	ا)نتوج 	يستورد 	باليع		من 	الوعد 	أو	التأج\e	مع 	البيع 	إعادة 										أجل

 أو	بأي	شكل	آخر	من	أشكال	التوزيع.،	أو	بدونه

	مفهوم		كما 	ضمن 	يندرجون 	الذين 	Kشخاص 	كأحد 	ا)وزع 	الفرن012 	£سUWXك اعت�e	قانون

قد	اعت�e	ا)شرع	الفرن012	منتجا	@ي	قانون	و ،	هذا	1منه	L423-4دة	ذلك	@ي	ا)او 	ا)دين	با�لtuام	با§من

	كل	مورد	محeuفو 	ا)ؤجر و 	كل	من	البائع1998 	البيع	8يجاري ، 	ا)ؤجر	@ي 	باستثناء غ\e	أن	التوصية	،

	بإخطار	الضحية	 	لم	يقم	ا)ورد 	�	ُتثار	إ�	إذا 	احتياطية 	مسؤولية 	ا)ورد 	اعت�eت	مسؤولية Kوروبية

حيث	أن	هذا	التوسع	@ي	تحديد	ا)دين	،	م�Wا	3/3ج	@ي	أجل	معقول	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	�Wوية	ا)نت

	@ي		إدانةإ�ى		CJCEبا�لtuام	با§من	من	قبل	ا)شرع	الفرن012	دفع	بمحكمة	العدل	Kوروبية	 	25فرنسا

	فأ 	2002ريل ،	 	جعلها 	وهو	Kمر	الذي 	ا)ادة 	تعديل 	إ�ى 		7-1386تلجأ 	القانون بموجب		389-98من

أحكام	التوجيه	و 	و)ا	كان	هذا	التعديل	�	يتما�1Î	بما	فيه	الكفاية،	20042ديسم�e		9القانون	الصادر	@ي	

	حيث	أنه	ما	لبث،	2006مارس		14فقد	تمت	إدانة	فرنسا	ثانية	بموجب	قرار	جديد	صادر	@ي	،	Kوروبي

	و  	بتاريخ 	قانون	جديد 	الفرن012 	أصدر	ا)شرع 		05أن 	أحك	20063أفريل 	يعدل 	ا)ادة بما		74- 1386ام

�1Îيتما	و 	ا)ادة	3/3نص	وروبيK	التوجيه	من	،	تقوم	�	استثنائية	مسؤولية	ا)ورد	مسؤولية	فأصبحت

̧خطار	�Wوية	ا)نتج	@ي	أجل	ثUثة	أشهرو 	إ�	@ي	حالة	عدم	التعرف	عfى	ا)نتج   	.5عدم	قيام	ا)ورد	با

 �منالجزائري�من�مفهوم�ا)دين�باmل��ام�با�ا)شرعموقف� •

بالرجوع	إ�ى	القانون	الجزائري	نجد	أن	ا)شرع	قد	استخدم	العديد	من	ا)صطلحات	الدالة	عfى	

	با§من 	بالtuام 	6ا)دين :	 	أحيث 	التنفيذي 	ا)رسوم 	@ي 	ا)حeuف 	مصطلح 	بضمان		266-90ورد ا)تعلق

                                                           
1 Art 423-4 créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 
consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016, dispose « Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits 
dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne 
satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre. 
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des 
produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la 
tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux 
actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques ». 
2 Loi n° 2004-1343 du 09-12-2004, de simplification du droit, J.O.R.F. du 02-03-2005. 
3 Loi n° 2006-406 du 05-04-2006, relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au 
consommateur et la responsabilité du fait des produits défectueux, J.O.R.F, n °82, du 06-04-2006.  
4 Article 1386-7 de la loi n° 98/389 Modifié par la Loi n° 2006-406, dispose: «Si le producteur ne peut être 
identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout 
autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que 
le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à 
compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. 
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime 
directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice ». 
5Mirelle Bacache- Gibeili, op.cit. p p 647 648. 

لقانوني	)سؤولية	ا)نتج،	دراسة	@ي	القانون	الجزائري	والقانون	ا)قارن،	قادة	شهيدة،	إشكالية	ا)فاهيم	وتأث\eها	عfى	رسم	مUمح	النظام	ا6

  .21،	ص2012،	عدد	خاص،	جانفي	2العدد	مجلة	البحوث	والدراسات	القانونية	والسياسية،	كلية	الحقوق	جامعة	سعد	دحلب،	البليدة،
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	ا)لÒىو 	ا)نتجات 	و 	،1الخدمات 	ا)ادة 	@ي 	ا)نتج 	ا)د	140ذكر	مصطلح 	القانون 	من 	2نيمكرر بينما	،

ا)تعلق	بالقواعد	ا)طبقة	عfى		02- 04@ي	ا)ادة	الثالثة	من	القانون		£قتصادياستعمل	مصطلح	العون	

  .	4ا)تعلق	بالتأم\ن04-06من	القانون		168ورد	مصطلح	الصانع	@ي	ا)ادة	أكما	،	3ا)مارسات	التجارية

	 	القانون 	ا)سWXلك	09/03أما 	بحماية 	استو 	ا)تعلق 	الغش	فقد 	منه	قمع 	الثالثة 	ا)ادة 	@ي عمل

	رف	بأنهمصطلح	ا)تدخل	الذي	عُ  "كَل	شخص	طبي¬ي	أو	معنوي	يتدخل	@ي	عملية	عرض	ا)نتوجات	:

	التخزينو 	£ست\eادو	"مجموع	مراحل	8نتاج:	ويقصد	بعملية	عرض	ا)نتوجات	لUسUWXك	لUسUWXك".

	بالجملةو 	النقلو  	ا	بالتجزئة".و 	التوزيع 	أن 	يتضح 	عليه 	هو	ا)نتجوبناء 	)تدخل 	ا)ستورد، 	ا)خزن ،

  .5ا)وزعو 	الناقلو 

جعله	شامU	لكل	و 	كما	يتضح	أن	ا)شرع	قد	وسع	من	النطاق	الشخ�01	للمدين	با�لtuام	با§من

يستوي	@ي	ذلك	أن	و 	،سواء	كانت	تجارية	أو	صناعية	أو	حرفية	أو	زراعية	،من	يقوم	بنشاطات	مهنية

	اص	ا)عنوية	العامة	كا)ؤسسات	العامة	ذات	الطابع	التجاري يكون	من	يقوم	�Wذا	النشاط	من	Kشخ

		،6الصناAيو  	قد 	الهيئات 	هذه 	اعتبار	أن 		ولجتعfى 	التجارة 	تزاولها	بميدان 	ال�0 	الشروط نفس

بالتا�ي	فإن	Kضرار	ال�0	قد	تنجر	عن	منتجا¯Wا	�	تقل	عن	عن	تلك	ال�0	ترت¼Wا	و 	،ا)شروعات	الخاصة

 .7ا)ؤسسات	الخاصة

                                                           
	.سالف	الذكر 266-90ا)رسوم	التنفیذي	1 	"	2حيث	عرفت	ا)ادة 	أو		منه	ا)حeuف	بأنه: 	أو	تاجر، 	أو	حر@ي، 	أو	وسيط، منتج	أو	صانع،

  مستورد،	أو	موزع،	وعfى	العموم	كل	متدخل	ضمن	إطار	مهنته	@ي	عملية	عرض	ا)نتوج	أو	الخدمة	لUسUWXك".
  مسؤو�..."ا)نتج	حيث	جاء	@ي	هذه	ا)ادة:	"	يكون	2
،	الصادرة	41لعامة	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجاریة،	ج	ر،	عدد	،	يحدد	القواعد	ا2004يونيو		23ا)ؤرخ	@ي		02-04من	القانون		3ا)ادة	3

  .2004.	2004يونيو		27@ي	
  .2006مارس		12،	الصادرة	@ي	15ا)تعلق	بالتأمينات،	ج	ر،	عدد		95/07وا)عدل	وا)تمم	لºمر		2006ف�eاير		20ا)ؤرخ	@ي		06/04القانون	4
ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	الجزائري،	دار	هومة	للطباعة		2009فيفري		25ؤرخ	@ي	ا)	03-09زاهية	حورية	01î	يوسف،	دراسة	قانون	رقم		5

  .11ص	،	2017والنشر	والتوزيع،	د.ط،	الجزائر،	
فبالنسبة	للمرافق	العامة	£قتصادية	(ذات	الطابع	 يفرق	الفقه	@ي	هذا	الصدد	ب\ن	ا)رافق	العامة	£قتصادية	وا)رافق	العامة	8دارية.6

	كا)ؤسسـة	الوطنيـة	للكهرباء	فقد	صارت	اليوم	@ي	ظل	اقتصاد	السوق	@ي	عUقة	تجارية	بحتة	مع	ا)نتفع\ن،	ح��	الصـناAي	وال تجـاري	)

أصبح	ا)رفق	العام	£قتصادي	�	يقدم	أداء	عاما	¦Wـدف	إ�ى	تحقيق	النفع	العام	بقدر	ما	يقدم	خدمة	أو	منتوجا	أكeü	فردية	و¦Wدف	أساسا	

	ا)نتفـع	يض 	إرضاء 	ضمن	مفهوم	 اف	إ�ى	ذلك	اعتبار	ا)شرع	ا)ؤسسات	العمومية	£قتصادية	شركات	تجارية.إ�ى كل	ذلـك	يبـرر	دخولها

	مسWXلكون. 	خدما¯Wا 	من 	واعتبار	ا)نتفع\ن 	الصناAي	 ا)تدخل 	الطابع 	ذات 	العمومية 	ا)ؤسسات 	بشأن 	Kمر	يبدو	محسوما 	كان وإذا

عامة	8دارية،	،	نقU	عن:	محمد	عماد	الدين	عياض،	نطاق	تطبيق	قانون	حماية	ا)سWXلك	والتجاري	فهـو	ليس	كذلك	بالنسبة	للمرافق	ال

.	و)زيد	من	التفصيل	@ي	69	68،	ص	ص	2013،	09وقمع	الغش،	مجلة	دفاتر	السياسة	والقانون،	جامعة	قاصدي	مرباح	ورقلة،	العدد	

  هذا	الشأن	راجع:	
Natacha sauphanor-Brouillaud, Elise poillot, Carole Aubert de Vincelles, Geoffaray Brunnaux, Traité De Droit 
Civil, Les contrats de consommation régles communes, ouvrage couronné par l’académie des sciences morale et 
politiques prix Dupin Ainé, sou la direction de Jacque Ghestin, L.G.D.J. lextenso édi, France, 2011. p p173-177.  

  .133كهينة	قونان،	ا)رجع	السابق،	ص	7
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الفرن012	بـ\ن	ا)رافق	العامة	8دارية	ال�0	تقدم	خدما¯Wا	مجانا		جانب	من	الفقه	يم\t 	لكومع	ذ	

كمرفق	العدالة	والشرطة	وب\ن	ا)رافق	العامة	8دارية	ال�0	تقدم	خدما¯Wا	بمقابل	كا)ستشفيات،	فإذا	

ر	ا)ستفيدين	من	كان	8جماع	منعقد	عfى	أن	Kولـى	�	تخضـع	لقواعد	قانون	£سUWXك	و�	يمكن	اعتبا

	حسب	هؤ�ء،	 	بمقابل	يمكن، 	خدمات	ها 	تقدم 	ال�0 	8دارية 	ا)رافـق	العامـة 	مسWXلك	وفـإن خدما¯Wا

إخضاعها	لقواعد	حماية	ا)سـWXلك	واعتبـار	ا)نتفع\ن	من	خدما¯Wا	§غراض	غ\e	مهنية	بمثابة	مسWXلك\ن،	

سUWXك	ليشمل	عUقـة	ا)نتفـع	با)رفق	والواقع	أن	موقف	الفقه	بشأن	التوسع	@ي	نطاق	تطبيق	قانون	£ 

العام	عfى	النحو	ا)ذكور	ينسجم	مع	الصيغة	العامة	وا)طلقة	ال�0	ورد	�Wا	تعريف	ا)تدخل	@ي	القانون	

،	كما	وينسجم	أيضا	مع	التوجه	ا)لحوظ	من	قبل	ا)شرع	نحو	مد	نطاق	تطبيق	القوان\ن	ا)تعلقة	09-03

  .1بالسوق	لتشمل	Kشخاص	العمومية

	الصناعية 	العامة 	ا)رافق 	مستخدمي 	ب\ن 	ا)عاملة 	@ي 	8ختUف 	هذا 	أن 	يرى 	البعض 	غ\e	أن

	مستخدمي	ا)رافق	العامة	8دارية	هو	اختUف	غ\e	م�eر	من	وجهة	نظر	التحليل	8قتصاديةو 	التجاريةو 

  . (  non-marchandes) 2غ\e	التسويقيةو 	،	(marchandes)التسويقية	ال�0	تفضل	8عتماد	ب\ن	الخدمات	و 

	 	طائفة 	توسيع 	من 	ا)شرع 	الهدف	الذي	توخاه 	ا)سWXلك	ح��	أما 	حماية ا)تدخل\ن	هو	توسيع

ا)�0		عfىكما	أن	ا)شرع	لم	يقتصر	£لtuام	با§من	،	3يتمكن	هذا	Kخ\e	من	اختيار	الشخص	Kكeü	مUءة

لو	لم	و 	ض	ا)نتوج	لUسUWXكي	عملية	عر @ليشمل	ا)تدخل\ن		وسعهإنما	و ،	ا)تعاقد	مع	ا)سWXلك	فحسب

ال�0	خصت		ج	مكرر	ق	م	140متجاوزا	بذلك	ما	تضمنته	ا)ادة	،	تربطهم	عUقة	تعاقدية	مع	ا)سWXلك

بذلك	يكون	ا)شرع	الجزائري	قد	و ،	4ا)نتج	دون	غ\eه	من	ا)تدخل\ن	@ي	عملية	عرض	ا)نتوج	لUسUWXك

  	.5ن	نطاق	ا)دين\ن	با�لtuام	با§منسعا	مو 	ذينلالفرن012	الو 	سلك	مسلك	ا)شرع\ن	Kوروبي

 الدائن�بJل��ام�با�من -2

	8طار	رأي	الفقه	بشأن	الدائن	با�لtuام	با§من 	هذا 	موقف	(	سوف	نتناول	@ي 	ثم	نتطرق	إ�ى أ)

  .ب)(	التشريع	@ي	هذا	الخصوص

 مفهوم�الدائن�باmل��ام�با�من�منالفقه��موقف  - أ

رر	£لtuام	با§من	)صلحته	حيث	نتج	عن	ذلك	اختلف	الفقهاء	@ي	تحديد	صفة	الشخص	الذي	تق

  من	هذا	£لtuام	ومن	يوسع	@ي	مفهومه.	الخUف	تعدد	ل�راء	ب\ن	من	يضيق	@ي	مفهوم	ا)ستفيد

                                                           
  .69	68محمد	عماد	الدين	عياض،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		 1

2 Guillaume Lazeezrin, L’es contradictions de la jurisprudence société des eaux du naurd, L’application du droit 
de la consommation aux services publics, R.F.D.A. n°3,  Dalloz. 2011,  P.599. 

  .11،	ا)رجع	السابق،	ص	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	الجزائري 	2009فيفري		25ا)ؤرخ	@ي		03-09قانون	رقم		زاهية	حورية	01î	يوسف،	دراسة3
  .69ص		محمد	عماد	الدين	عياض،	نطاق	تطبيق	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ا)رجع	السابق،	4
  .12،	ا)رجع	السابق،	صا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	الجزائري 	2009فيفري		25ا)ؤرخ	@ي		03-09قانون	رقم		زاهية	حورية	01î	يوسف،	دراسة	5
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كل	من	يبادر		"	:عرفه	البعض	بأنه	الذي،	ا)سWXلك	@ي	هذا	8طار 	نع0Å	بالدائن	با�لtuام	با§منو	

	 	أو	سلعة 	خدمة 	عfى 	الحصول 	1يحتاجها"إ�ى 	ُعرف	بأنه، 	كما 	أو	تقديم	"كل	شخص	: 	بيع 	عقد ي�eم

  ،	2خدمة	من	أجل	£ستعمال	غ\e	ا)�0"

  	.3فوفقا	لهذا	£تجاه	فإن	ا)سWXلك	هو	الزبون	غ\e	ا)حeuف	للمؤسسة	أو	ا)شروع

و	بالتا�ي	يخرج	من	وصف	ا)سWXلك	وفقا	لهذا	الرأي	كل	من	يقوم	بإبرام	تصرفات	قانونية	موجهة	

  .4هنة	أو	الحرفة§غراض	ا)

	عرفه	البعض	بأنه 	كما 	احتياجاته	الشخصية: أو		من	يقوم	بإبرام	العقود	�Wدف	الحصول	عfى

  .5الخدماتو 	العائلية	من	السلع

و	يعرف	البعض	ا)سWXلك	بأنه	"الشخص	الطبي¬ي	ا)قت0Å	)نتوج	مع\ن	لتحقيق	رغبة	£سUWXك	

  .6الشخ�01	أو	العائfي"

أن	ا)عيار	الذي	اعتمده	أصحاب	هذا	£تجاه	هو	معيار		عريفاتوعليه	يتضح	من	خUل	هذه	الت

كما	�	يعد	،	الذي	يخرج	من	يقت0Å	ا)نتوج	لغرض	مزدوج	من	طائفة	ا)سWXلك\ن،	الغرض	من	£قتناء

طا)ا	أن	ا)�0	يعد	أكeü	خ�eة	إذا	،	7لو	كان	خارج	مجال	تخصصهو 	مسWXلكا	من	يتصرف	لغرض	م�0	ح��

بالتا�ي	سيحسن	الدفاع	عن	مصالحه	بشكل	أفضل	كما	يمكنه	£ستعانة	بخب\e	و 	تعاقد	لحاجات	مهنته

  .8إذا	اقت�1µ	Kمر

	يتضح 	التعريفات	كما 	هذه 	ا)سWXلك	أن 	مفهوم 	من 	كث\eا 	Kشخاص	و 	تضيق 	عfى تقصره

	 	دون 	9ا)عنويةالطبيعية 	الحماية	، 	يستحق 	من 	ا)عنوية 	Kشخاص 	من 	هناك 	أنه 	من 	الرغم عfى

نشدها	للمسWXلك	كا§شخاص	ا)عنوية	ال�0	�	تبتÒي	الحصول	عfى	الربح	من	وراء	نشاطها	الخاصة	ال�0	ن

  .10بل	تكرسه	كله	لخدمة	أغراضها	غ\e	الربحية

                                                           
  .31،	ص	2012لبنان،	-،	ب\eوت1فاتن	حس\ن	حوى،	الوج\t	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك،	منشورات	الحل�0	الحقوقية،	ط1

2Marie-Anne Frison-Roche, Droit Commercia Acte de commerce, commercants, fond de commerce, cuncurrence 
consommation, édi Dalloz, paris, 2015, p 355. 

  .59،	ص2005،	القاهرة،	1محمد	بودا�ي،	£لtuام	بالنصيحة	@ي	إطار	عقود	الخدمات	دراسة	مقارنة،	دار	الفجر	للنشر	والتوزيع،	ط3
ط	جمي¬ي،	حماية	ا)سWXلك	الحماية	الخاصة	لرضاء	ا)سWXلك	@ي	عقود	£سUWXك،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	القاهرةن	حسن	عبد	الباس4

  .11،	ص	1996
  .32	31،	ص	ص	2011لبنان،	-،	ب\eوت1مصطفى	أحمد	أبو	عمرو،	موجز	أحكام	قانون	حماية	ا)سWXلك،	منشورات	الحل�0	الحقوقية،	ط5
	@ي	التشريع	الجزائري،	دار	الهدى	للطباعة	والنشر	عfي	بولحية	بن	بوخميس،	6 القواعد	العامة	لحماية	ا)سWXلك	وا)سؤولية	ا)euتبة	ع�Wا

  .15ص	،	2000والتوزيع،	الجزائر،	
  .61	60محمد	بودا�ي،	£لtuام	بالنصيحة	@ي	إطار	عقود	الخدمات،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		7
  .43،	ص	2015،	8سكندرية،	1اسة	مقارنة)،	دار	الفكر	الجام¬ي،	طبحري	فاطمة،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك	(در 8
  .43أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص	9

  .11،	ص	2011محمود	عبد	الرحيم	الديب،	الحماية	ا)دنية	للمسWXلك،	دراسة	مقارنة،	دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	10
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أيضا	طا)ا	أنه	يمنح	الحماية	للشخص	الواحد	تارة	عfى		مهما	يكن	فإن	هذا	£تجاه	بات	منتقداو	

تارة	أخرى	مشا�Wة	تماما	�	يخضعه	و 	،ائليةأساس	أنه	مسWXلكا	قصد	إشباع	حاجاته	الشخصية	أو	الع

فعfى	سبيل	ا)ثال	صاحب	ا)صنع	الذي	،	للحماية	)جرد	أنه	تعامل	من	أجل	مهنته	بعيدا	عن	تخصصه

نذار	)صنعه	�	يعد	مسWXلكا	وفقا	لUتجاه	ا)ضيق	§نه	باشر	عمU	من	أجل	مهنته	بعيدا	إيشeuي	جهاز	

هذا	8نذار		اشeuى فما	الحل	إذا	،	مسWXلكا	تجب	له	الحمايةد	ولكنه	إذا	اقتناه	)tòله	يع،	عن	تخصصه

؟	نتيجة	لهذه	£نتقادات	ظهر	اتجاه	فق$0	ينادي	1لوضعه	بمtòله	ثم	تراءى	له	وضعه	بمصنعه	أو	العكس

 بتوسيع	مفهوم	الدائن	با�لtuام	با§من.

	ح��و	 	با§من 	با�لtuام 	ا)دين 	مفهوم 	توسيع 	بضرورة 	£تجاه 	هذا 	أصحاب 	شامU		يرى يكون

	للعديد	من	Kشخاص	الذين	ليسوا	بمسWXلك\ن	با)ع�Å	الضيق	حيث	عرفه	البعض	بأنه كل	شخص	":

"كل	:	كما	عرف	بأنه،	بمع�Å	استعمال	أو	استخدام	شخص	ما	مال	أو	خدمة،	2"£سUWXكيتعاقد	�Wدف	

  .3شخص	¦Wدف	إ�ى	إشباع	حاجاته	الشخصية	أو	ا)هنية"

	الرأي	يع 	§صحاب	هذا 	الشخ�01فوفقا 	�ستعماله 	من	يشeuي	سيارة من	يشW¦euا	و 	د	مسWXلكا

يخرج	من	هذا	النطاق	و ،	4ك	@ي	الحالت\ن	عن	طريق	£ستعمالطا)ا	أن	السيارة	تسWXل،	�ستعماله	ا)�0

	البيع ̧عادة 	 	يشeuي 	عُ 	.5من 	بأنه	رفكما :"	 	الشخص 	أو	ا)عنوي 	قانونيا	الطبي¬ي 	تصرفا 	ي�eم الذي

تمتد	نفس	الصفة	إ�ى	و ،	دمة	بقصد	أن	يكون	هو	أو	ذويه	ا)ستعمل	ال�Wائي	لهاللحصول	عfى	مال	أو	خ

  6"ا)�0	الذي	يتعاقد	خارج	مجال	تخصصه

	و	 إ�ى	التوسيع	@ي	مفهوم	ا)دين	با�لtuام	با§من	ليشمل	التصرفات	ذات		£تجاهلقد	ذهب	هذا

ا)هنية	�	يدخل	@ي	التعريف		من	أجل	احتياجاتهو 	)كتبه	افالشخص	الذي	يشeuي	حاسوب،	الغرض	ا)�0

  .7إنما	يشمله	£تجاه	ا)وسع	لهذا	ا)فهومو 	الضيق	للمسWXلك

يرى	بعض	الفقه	الفرن012	بأن	ا)�0	يمكن	اعتباره	مسWXلكا	شريطة		،فطبقا	للتعريفات	السابقة

	ا،	طا)8أن	يتصرف	ضمن	مجال	يتجاوز	كفاءته	ا)هنية،	أي	أن	يكون	تصرفه	خارجا	عن	نشاطه	ا)�0

                                                           
  .48	47،	ص	ص	2018ا)سWXلك	أثناء	تنفيذ	عقد	البيع،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	القاهرة،		أحمد	بن	حمود	بن	أحمد	الحب012،	حماية1
	-دراسة	تحليلية	وفق	آخر	ا)ستجدات	القانونية- يوسف	الزوجال،	ا)نظومة	الحمائية	للمسWXلك	@ي	عقود	الخدمات	عقد	التأم\ن	نموذجا2

  .44،	ص	2013الرباط		-منشورات	دار	Kمان
  .22،	ص	2018دي	إمام،	أثر	تشريعات	حماية	ا)سWXلك	عfى	القانون	ا)دني،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	القاهرة،	أعصم	أحمد	حم3
̧عUم	خUل	مرحلة	تكوين	عقد	البيع،	مطبعة	وراقة	سلجمانة	الزيتون،	ط4   .93ا)غرب،	ص		- ،	مكناس2محمد	لعرو�01،	£لtuام	با
  .15ص	محمود	عبد	الرحيم	الديب،	ا)رجع	السابق،	5
  .41عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .17،	ص	K2015ردن،		- ،	عمان1أسامة	خ\eي،	الرقابة	وحماية	ا)سWXلك،	دار	الراية	للنشر	والتوزيع،	ط	7

8 Fernanda Vieira da costa cerqueira, le régime de la détermination de la loi applicable aux contracts conclus par 
les consommateurs en droit français et en droit brésilien, ouvrage collectif, sur : Les Frontières entre liberté et 
interventionnisme en droit français et en droit brésilien, étude de droit comparé, sous la direction de : Michel 
Storck-Gustavo Veira da costa cerqueira- Thales Morais da costa, édi, L’Harmattan, paris, 2010, P 403. 
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بالتا�ي	�	فرق	@ي	وضعه	عن	وضع	ا)سWXلك	و 	،متعاقد	محeuف	أن	هذا	ا)�0	قد	يجد	نفسه	@ي	مواجهة

	1العادي 	ا)سWXلكو 	أي	أنه	قد	يكون	@ي	نفس	حالة	الجهل، 	يجعله	و ،	الضعف	ال�0	يكون	عل·Wا هو	ما

  .2جديرا	بالحماية	ضد	كل	أشكال	التعسف	ال�0	يمكن	أن	تلحقه	عن	طريق	القوي	اقتصاديا

كما	أن	إدراج	Kشخاص	ا)عنوية	ضمن	طائفة	ا)سWXلك\ن	يجد	م�eره	@ي	@ي	كون	تلك	Kشخاص	

من	ثم	ف$0	تشبه	و ،	أو	عfى	أسباب	وجودها،	قد	�	تمارس	نشاطا	مهنيا	تحصل	منه	عfى	مواردها	ا)الية

 .3ا)سWXلك	تماما

فهوم	ا)سWXلك	عfى	معيار	ا)وسع	)	£تجاهاعتمد	أنصار	،	و	با¸ضافة	إ�ى	معيار	عدم	8ختصاص

	ما	تعاقد	ا)�0	من	أجل	الحصول	،	ا)هنة	ال�0	تمارسو 	العUقة	ال�0	تربط	ب\ن	التصرف	القانوني فإذا

أما	إذا	تعلقت	السلعة	ا)قتناة	با)هنة	،	4عfى	منتوج	ليست	له	عUقة	مباشرة	بنشاطه	ا)�0	عد	مسWXلكا

هذا	ما	أخذت	به	محكمة	النقض	و ،	كتسب	صفة	ا)سWXلكإن	ا)�0	�	يف،	حالة	الفUح)(	بصفة	مباشرة

عندما	استبعدت	من	الحماية	ضد	الشروط	التعسفية		2000مارس		14الفرنسية	@ي	حكمها	الصادر	@ي	

  .5نطاق	تخصصهم	إذا	ما	كان	العقد	ذا	صلة	مباشرة	بنشاطهم	ا)�0	كل	ا)هني\ن	ح��	لو	تعاقدوا	خارج

أنه	�	ينطبق	مع	فكرة	حماية	الطرف	الضعيف	@ي	العUقة	انتقد	عfى	أساس	هذا	الرأي	غ\e	أن	

بذلك	قد	يtòع	و ،	6التعاقدية	@ي	ح\ن	أن	جوهر	قانون	£سUWXك	هو	حماية	الضعفاء	@ي	مقابل	Kقوياء

يجعل	حدوده	غ\e	دقيقة	)عرفة	ما	إذا	كان	ا)�0	يعمل	@ي	إطار	تخصصه	و 	عن	قانون	£سUWXك	فاعليته

أن	يعرفوا	@ي	ح\ن	أن	ا)تعاقدين	@ي	حاجة	ماسة	إ�ى	،	7ون	الواجب	التطبيق	عليهأم	�	ح��	نحدد	القان

  .8طبق	عfى	عUقا¯Wممقدما	القانون	الذي	سي

 منمفهوم�الدائن�باmل��ام�با� �منالقانون��موقف  - ب

التوجيه	Kوروبي	بشأن	و 	سوف	نحاول	@ي	هذا	8طار	بداية	تحديد	موقف	كل	من	القانون	الفرن012

  عfى	أن	تطرق	بعدها	إ�ى	موقف	القانون	الجزائري	@ي	هذا	الخصوص.،	ن	با�لtuام	با§منمفهوم	الدائ

                                                           
	ط	1 	الحقوقية، 	منشورات	الحل�0 	مقارنة، 	دراسة 	التعاقد	8لكeuوني، 	للمسWXلك	بعد 	ا)دنية 	الحماية 	حجازي، ،	1رمزي	بيد	هللا	عfي

  .18،	ص	2016لبنان،	- ب\eوت
سWXلك	@ي	مجال	ا)عامUت	التجارية	(دراسة	مقارنة)،	دار	ا)طبوعات	الجامعية،	د.ط،	8سكندرية،	روسم	عطية،	الحماية	الجنائية	للم2

  .23،	ص	2014
  .96محمد	لعرو�01،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .19رمزي	بيد	هللا	عfي	حجازي،	ا)رجع	السابق،	ص	4

5 Cass.com 14 mars 2000,Brda 2000, no 8, p: 10. 
  .24السابق،	ص		أورده:	روسم	عطية،	ا)رجع

  .46يوسف	الزوجال،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .20	19رمزي	بيد	هللا	عfي	حجازي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	7
  .42إسUم	هاشم	عبد	ا)قصود،	ا)رجع	السابق،	ص	8
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 التوجيه�Lوروبي.و �التشريع�الفرن����?ي�با�منالدائن�باmل��ام� •

بل	أناط		1تجدر	8شارة	بداية	أن	ا)شرع	الفرن012	@ي	وقت	ما	لم	يضع	تعريفا	محددا	للمسWXلك

غ\e	أن	بعض	التوج·Wات	،	تطورهو 	قضائي	بما	يضمن	مرونة	التعريفال	£جWXادو	تلك	ا)همة	بالفقه

  .2قد	حرصت	عfى	وضع	تعريف	له	-ال�0	تنعكس	حتما	عfى	القانون	الفرن012	K -وروبية

	الثانية	من	التوجيه	Kوروبي	رقم	حيث		 	الثانية	من	ا)ادة ا)تعلق	-	13/93عرفت	ا)ادة	الفقرة

	ا)سWXلك	بأنه	- مع	ا)سWXلك\ن	بالشروط	التعسفية	@ي	العقود	ا)�eمة "كل	شخص	طبي¬ي	يتصرف	@ي	:

 .3العقود	ال�0	يغط·Wا	هذا	التوجيه	§غراض	�	تدخل	@ي	إطار	نشاطه	ا)�0"

	 	رقم 	التوجيه 	من 	الثانية 	ا)ادة 	من 	الخامسة 	الفقرة 	عرفته 	بحماية		-	6/98كما ا)تعلق

كل	شخص	طبي¬ي	يشeuي		":	بأنه	- )سWXلك\نا)سWXلك\ن	@ي	مجال	وضع	أسعار	ا)نتجات	ا)عروضة	عfى	ا

  .4منتًجا	§غراض	�	تندرج	@ي	نطاق	نشاطه	التجاري	أو	ا)�0"

		 	رقم 	Kوروبي 	التوجيه 	من 	الثانية 	ا)ادة 	أن 	نجد 	ا)سWXلك\ن83-2011كما 	بحقوق ،	5ا)تعلق

ض	�	تدخل	عرفت	ا)سWXلك	تعريفا	مقيدا	عندما	اعت�eته	ذلك	الشخص	الطبي¬ي	الذي	يتصرف	§غرا

  .6الحر@ي	أو	الحر،	الصناAي،	@ي	إطار	نشاطه	التجاري 

	هذا 	و ، 	رقم 	القانون 	با�سUWXك	344-2014بعد	صدور 	تعريفا		7ا)تعلق 	الفرن012 	ا)شرع وضع

                                                           
1	 	الصادر	عام 	الفرن012 	£سUWXك 	قانون 	صياغة 	إعادة 	لجنة 	به 	تمسكت 	الذي 	التعريف 	ا)سWXلك	1993ماعدا 	اعت�eت 	هم	وال�0 \ن

.	وكذا	ما	K21شخاص	الذين	يستخدمون	أمو£	أو	خدمات	�ستعمال	غ\e	م�0،	نقU	عن:	عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	

̧عUن	عن	أسعار	السلع	أو	ا)نتجات	الذي	عرف	ا)سWXلك	بأنه:	"	الشخص	الذي		1972يناير		14ورد	@ي	ا)رسوم	الصادر	@ي	 ا)لÒى	ا)تعلق	با

̧عادة	بيعها	أو	تحويلها	أو	�ستعمالها	@ي	نطاق	م�Wنته"،	نقU	عن:	أحمد	بن		يستعمل ̧شباع	حاجاته	الشخصية	وليس	 السلع	والخدمات	

  .36حمود	أحمد	الحب012،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .25مصطفى	أحمد	أبو	عمرو،	موجز	أحكام	قانون	حماية	ا)سWXلك،	ا)رجع	السابق،	ص	2

3 Directive 93/13/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, JOUE n°95 du 21 avril 1993. page 29, article 2-b: « consommateur »: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de 
son activité professionnelle; voire: www.legifrance.gouv.fr visité le: 06/07/2019 à 12: 58. 
4 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des 
consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs , JOUE n° L 080 du 
18/03/1998, article2-e « consommateur»: toute personne physique qui achète un produit à des fins qui ne sont 
pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle. Voire: https: //eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=celex%3A31998L0006 visité le: 06/07/2019 à 14h: 30. 
5 DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux 
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25/10/2011,joue, n° l304/64 DU 22/11/2011.Larticle 2 dispose: ««consommateur», 
toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; » 
6 Yves picod, Droit de la consommation, 3ème édi, Sirey Dalloz, Paris, 2015. p 28. 
7 LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation JORF n°0065 du 18 mars 2014 https: 
//www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/17/EFIX1307316L/jo/texte, visité le: 06/07/2019 à 15: 55 L’article 03 
dispose: Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé : 
« Art. Préliminaire.-Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique 
qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale ».  
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	جاء	ف·Wا	حيثللمسWXلك	تضمنته	الثالثة	منه	 	كل	شخص	طبي¬ي	يتصرف	لغايات	�		": يعد	مسWXلكا

  	الحر@ي	أو	الحر".،	الصناAي،	تندرج	ضمن	إطار	نشاطه	التجاري 

إن	هذا	النص	يكاد	يتطابق	مع	تعريف	ا)سWXلك	الذي	أوردته	ا)ادة	الثانية	من	التوجيه	Kوروبي	

  ا)تعلق	بحقوق	ا)سWXلك\ن.83-2011رقم	

عfى	اعتبار	أWkا	تقتصر	مفهوم	ا)سWXلك	،	1غ\e	أن	هذه	التعريفات	انتقدت	من	قبل	بعض	الفقه

  .ة	دون	Kشخاص	ا)عنويةعfى	Kشخاص	الطبيعي

	ال�0	 	ا)ستحدثة 	ا)نتج 	مسؤولية 	أحكام 	مع 	يتعارض 	للمسWXلك 	الجديد 	القانوني 	ا)فهوم 	أن كما

"	يكون	:	ق	م	ف	ال�0	جاء	ف·Wا	1245هذا	ما	تؤكده	ا)ادة	و ،	توسع	من	مجال	ا)ستفيدين	من	£لtuام	با§من

  .2يبة	قبل	ا)تضرر	سواء	ارتبط	معه	بعقد	أم	�"ا)نتج	مسؤو�	عن	Kضرار	الناتجة	عن	منتجاته	ا)ع

	النص	مدى	التوسيع	من	دائرة	حماية	ا)تضررين	من	خUل	عدم	 وعليه	يتضح	من	خUل	هذا

فيستوي	أن	يكون	ا)ستفيد	من	،	£هتمام	بطبيعة	الرابطة	ال�0	تجمع	ا)سؤول	عن	الضرر	مع	ا)ضرور

	Kغيار 	أو	من 	ا)تعاقدين 	من 	با§من 	3£لtuام 	أو	ا)عنوية، 	الطبيعية 	Kشخاص 	من 	ا)سWXلك\ن	، 							من

  أو	من	ا)هني\ن.

،	ال�0	لم	تتضمن	L.221-1ولقد	لقد	كرس	قانون	£سUWXك	الفرن012	هذا	ا)فهوم	بمقت�1µ	ا)ادة	

بفعل	ا)نتجات،		لكل	شخص	قد	يتعرض	للضرر مصطلح	ا)سWXلك،	وال�0	ُيستشف	م�Wا	بأن	Kمن	مقرر	

وحدهم	فقط،	طا)ا	أن	ا)نتوج	م	ليس	و	لك�W ،انا	كب\eا	من	ب\ن	هؤو�ء	KشخاصسWXلك\ن	مكو		يحتل	ا)

يمكن	أن	يشكل	مصدر	ضرر	للمهني\ن	ا)ستعمل\ن،	كما	يمكن	أن	يشكل	مصدر	ضرر	§شخاص	ليسوا	

  .4بمستعمل\ن،	ومن	ثم		�	يوجد	أي	م�eر	لتضييق	مجال	الحماية	للمسWXلك\ن	فقط

	الرغم	من	أن	هذا 	التوجيه	Kوروبي	غ\e	أنه	يختلف	معه		عfى 	الشأن	مع 	هذا النص	يتفق	@ي

	من	الحماية 	ا)سWXلك	ا)�0 	بخصوص	استفادة ،	 	ا)ادة 		9ذلك	أن عنت	فقط		347-85من	التوجيه

  .5بحماية	ا)سهلك\ن	@ي	عUقWXم	با)هني\ن

 الدائن�باmل��ام�باmمن�?ي�التشريع�الجزائري  •

	ال 	القانون 	نصوص 	تباينت 	لقد 	با§منجزائري 	با�لtuام 	الدائن 	تحديد 	@ي 	بعض	، 	نجد 	ح\ن ففي

  .6أم	�	با)ضرور	بغض	النظر	عما	إذا	كان	مسWXلكا	النصوص	تحدده	با)سWXلك	فإن	نصوصا	أخرى	تحدده

                                                           
  .37،	ص	2013م�Å	أبوبكر	الصديق،	£لtuام	بإعUم	ا)سWXلك	عن	ا)نتجات،	دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	 1
  .169كهينة	قونان،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .79مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	3

4 Jean Calais- Auloy , Henri Temple et Malo Depincé, op, cit, P 290. 
  .169قونان،	ا)رجع	السابق،	ص	 نةكهي5
  .76مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	6
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	هذا 	القانون و ، 	@ي 	الجزائري 	ا)شرع 	يتعرض 		لم 	لحماية		89/02رقم 	العامة 	بالقواعد ا)تعلق

WXا)س	 	تعريف 	إ�ى 	مباشراا)سWXلك 	تعريفا 	1لك ،	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	@ي 	تعريفه 	ورد 	39- 90إنما

	 	الغش 	وقمع 	الجودة 	برقابة 	2ا)تعلق 	أن	، 	عfى 	منه 	الثانية 	ا)ادة 	من 	التاسعة 	الفقرة 	نصت حيث

كل	شخص	يقت0Å	بثمن	أو	مجانا	منتوجا	أو	خدمة	معدين	لUستعمال	الوسيطي	أو	ال�Wائي	:	ا)سWXلك	هو

  	خصية	أو	حاجة	شخص	آخر	أو	حيوان	يتكفل	به.لسد	حاجاته	الش

	أي	 	وسيطي" 	بالنظر	للفظ" 	الواسع �Åبا)ع	أخذ	قد	ا)شرع	أن	التعريف	 يتضح	من	خUل	هذا

@ي	عبارة	كل	شخص	كما	أن	استعمال	لفظ	العموم		.3سواء	كان	الغرض	من	£قتناء	م�0	أو	شخ�01

  ا)عنوية.و 	تو÷ي	بإمكانية	انصراف	هذا	ا)فهوم	لºشخاص	الطبيعية

	4ا)تعلق	بالقواعد	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية	02-04كما	ورد	تعريف	ا)سWXلك	@ي	القانون	

"	كل	شخص	طبي¬ي	أو	معنوي	يقت0Å	سلعا	قدمت	:	عندما	نص	@ي	مادته	الثانية	عfى	أن	ا)سWXلك	هو

  مجردة	من	كل	طابع	م�0".و 	للبيع	أو	يستفيد	من	خدمات	عرضت

أسقط	عبارة	"	بثمن	و 	جاء	بمصطلح	جديد	وهو	"	يقت0Å"	ذا	النص	أن	ا)شرعالظاهر	من	خUل	ه

	،	كما5أو	مجانا"	بما	يؤكد	اتجاه	نية	ا)شرع	لعدم	حماية	ا)سWXلك	الذي	يحصل	عfى	السلعة	با)جان

	اشeuط	تجريد	الغرض	من	£قتناء	من	الطابع	ا)�0 ،	ضيق	من	مفهوم	الدائن	با�لtuام	با§من	عندما

  ظ	أنه	صرح	بشمول	هذا	ا)فهوم	لUشخاص	الطبيعية	وا)عنوية.كما	يUح

عfى	أن		6قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	09/03من	القانون	رقم		3هذا	وقد	نصت	ا)ادة	

"كل	شخص	طبي¬ي	أو	معنوي	يقت0Å	بمقابل	أو	مجانا	سلعة	أو	خدمة	موجهة	لUستعمال	:	ا)سWXلك	هو

  شخصية	أو	تلبية	حاجة	شخص	آخر	أو	حيوان	متكفل	به".ال�Wائي	من	أجل	تلبية	حاجته	ال

	التعريف	أن	ا)شرع 	الشخص	الطبي¬ي	يتضح	من	خUل	هذا 	ا)سWXلك	عfى كذا	و 	أضفى	صفة

	الشخص	ا)عنوي  جعل	معيار	تحديد	صفة	ا)سWXلك	هو	الغرض	من	8قتناء	الذي	ينبÒي	أ�	يكون	و ،

	أكد	ا)شرع	عfى	وجوب	كون	السلعة	موجه،	مهنيا 	يدل	أنه	ينفي	صفة		،ة	لUستعمال	ال�Wائيكما مما

                                                           
  .45بحري	فاطمة،	ا)رجع	السابق،	ص	1

جانفي		31،	الصادرة	@ي	5،	يتعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	ج	ر،	العدد	1990جانفي		30،	ا)ؤرخ	@ي	39-90ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 2

  .2001أكتوبر		21،	الصادرة	@ي	61،	ج	ر	العدد	2001أكتوبر		16،	ا)ؤرخ	@ي	315-01التنفيذي	رقم		،	ا)عدل	وا)تمم	بموجب	ا)رسوم1990
  .46بحري	فاطمة،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.02-04القانون	رقم	4
،	2015جامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	،	ا)سؤولية	التقص\eية	ب\ن	الخطأ	والضرر	@ي	القانون	ا)دني	الجزائري،	دار	المصطفى	بوبكر5

  .225ص	
  ،	سالف	الذكر.09/03القانون	رقم	6
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بذلك	يكون	ا)شرع	قد	تب�Å	ا)فهوم	الضيق	و ،	الوسيط	ا)سWXلك	عمن	يقت0Å	سلعا	موجهة	لUسUWXك

  .1للدائن	با�لtuام	با§من

ذلك	أن	إيراد	ا)شرع	للفظ	"يقت0Å	مجانا"	غ\e	صحيح	طا)ا	أن		غ\e	أن	هذه	ا)ادة	يشو�Wا	القصور 

  لذا	وجب	عليه	تدارك	هذا	الخلل	@ي	الصياغة.،	ون	دائما	بمقابل£قتناء	يك

	أWkا 	ا)ادة 	هذه 	عfى 	يعاب 	من	تحصر 	كما 	عfى 	شمول	و 	"يقت0Å	"ا)سWXلك 	بعدم 	تو÷ي ال�0

مكرر	من	القانون	ا)دني	ال�0	استعمل	ف·Wا		140خUفا	للمادة	،	2الحماية	للمستعمل	ا)تضرر	من	ا)نتوج

	ا)ضرور	للد 	مصطلح 	با§منا)شرع 	با�لtuام 	الدائن 	عfى 	�لة 	سواء	و ، 	الضحايا 	لكل Uشام	 جعله

بذلك	يكون	قد	وسع	و ،	ا)باشرين	م�Wم	أو	الغ\e	من	أجل	ضمان	تغطية	قانونية	كفيلة	بضمان	حقوقهم

  .3من	جديد	من	طائفة	ا)ستفيدين	من	£لtuام	با§من

 ط£�ةنطاق�Lل��ام�با�من�من�حيث�ا)نتجات�الصناعية�الخ:�ثانيا

ال�0	تنطوي	ا)عقدة		الصناعية	ظهور	العديد	من	ا)نتجات	الذي	أدى	إ�ى	لتقدم	العلم0لنتيجة	

اقت�1µ	Kمر	ضرورة	التصدي	)خاطر	تلك	ا)نتجات	،	عfى	نوع	من	الخطورة	ا)هددة	لصحة	ا)سWXلك

	الخطرة 	ا)نتجات	الصناعية	@يحيث	أن	مسألة	البحث	، 		الخطرة			خبايا من	قبل	قد	�قت	اهتماما

  ).2)	قبل	أن	تنال	اهتمام	القانون(1الفقه(

 ا)نتجات�الخط£�ة�مفهوم�موقف�الفقه�من -1

ر	يصعب	تحديده	)ا	له	من	تأث\e	عfى	مفهوم	العيب	@ي	هذا	النوع	)ا	كان	مفهوم	ا)نتوج	الخط\e	أم

ومن		\eفقد	ثار	خUف	فق$0	بشأن	هذه	ا)سألة	ب\ن	من	يضيق	من	مفهوم	ا)نتوج	الخط،	4من	ا)نتجات

  .يوسع	@ي	مفهومه

	ماه	صورت\نأن	مفهوم	ا)نتوج	الخط\e	�يخرج	عن		£تجاه	الضيقأصحاب		يرى  : e\خط	منتوج	

  منتوج	خط\e	بسبب	وضعه.،	بطبيعته

ذا¯Wا	عfى	الرغم	من	حسن		إن	الخطر	يكمن	@ي	طبيعWXا،	ففبالنسبة	للمنتجات	الخطرة	بطبيعWXا

	تصنيعها 	إ�	كذل، 	تصنع 	أن 	�	يمكن 	السمومبحيث 	كمنتجات 	م�Wا 	ا)قصود 	بالغرض 	تفي 	ح�� 	ك

  K6سلحة	النارية.و	مواد	التنظيفو ،	5£شتعال	سريعةواد	ا)و 	ا)بيداتو 

                                                           
  .64	63محمد	عماد	الدين	عياض،	نطاق	تطبيق	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	1
  .10صالجزائري،	ا)رجع	السابق،		ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	2009فيفري		25ا)ؤرخ	@ي		03-09رقم		زاهية	01î	يوسف،	دراسة	قانون 2
  .77	76مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	3
،	عمان	Kردن،	1سالم	محمد	رديعان	العزاوي،	مسؤولية	ا)نتج	@ي	القوان\ن	ا)دنية	و£تفاقيات	الدولية،	دار	الثقافة	للنشر	والتوزيع،	ط	4

  .121ص	.2008
  .240ص،	2017،	8سكندرية،	1عامة	@ي	القانون	ا)قارن،	دار	الفكر	الجام¬ي،	ط	عfي	حساني،	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية		5

6 Jean calais-Auloy et Henri Temple, op.cit. p 263. 
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هذا	النوع	من	ا)نتجات	قد	يحمل	@ي	طياته		إن،	فأما	بخصوص	ا)نتجات	الخطرة	بسبب	وضعها

ذلك	إذا	ما	اتصلت	مكونا¯Wا	و 	مسببات	الخطر	الذي	سرعان	ما	يUزمها	بعد	خروجها	من	تحت	يد	ا)نتج

	خواصها 	الثأث\e	عfى 	شأWkا 	من 	ال�0 	الخارجية 	العوامل 	عناصرهاو 	ببعض 	مع 	التفاعل كا)شروبات	،

  .	1الغازية	ال�0	قد	تتخمر	تحت	تأث\e	الجو	مما	يجعلها	قابلة	لUنفجار

�0	�	تعد	إ�ى	إضفاء	الصفة	الخطرة	عfى	بعض	ا)نتجات	ال	ون يذهبأصحاب	£تجاه	ا)وسع	ف	أما

  باختUف	أنواعها.	بما	تنطوي	عليه	من	عيوبإنما	تكتسب	صفة	الخطورة	و ،	خطرة	بطبيعWXا

)ا	سميت	�Wذه	التسمية	نظرا	إن	هذه	ا)نتجات	�	تعد	خطرة	بذا¯Wا	إنما	فوفقا	لهذا	£تجاه،	ف

كجهاز		،2يشوب	تصنيعها	أو	تصميمها	من	عيوب	فنية	تجعل	من	ذا¯Wا	مصدر	¯Wديد	مستمر	بالخطورة	

	ا)تفرج\ن 	وجه 	@ي 	انفجار	شاشته 	يؤدي	إ�ى 	قد 0Åف	عيب	 	اللحم		،3التلفزيون	الذي	يشوبه أو	شواية

ذلك	الشأن	بالنسبة	لبطارية	كو ،	4الكهربائية	ال�0	قد	تؤدي	إ�ى	صعق	مستعمل·Wا	إذا	كانت	مشوبة	بعيب

Wا	إذا	شا�Wا	عيب	فإنه	قد	غ\e	أk،	ا)ركبات	ال�0	�	توصف	با)نتوج	الخط\e	لتوافرها	عfى	شروط	Kمن

Kمن	و	لذا	وجب	عfى	ا)نتج	@ي	النوع	من	ا)نتجات	أن	يلtuم	بمعاي\e	الجودة،	يؤدي	إ�ى	انفجارها	ا)فاMئ

  .	5أضرارو 	تحسبا	)ا	قد	ينجر	ع�Wا	من	مخاطر 

	 	العيب	و	تتوزع 	ا)نتوجصور 	تصميم 	ب\ن	عيوب	@ي 	بالخطورة عيوب	@ي	و 	الذي	يجعل	ا)نتوج	يتسم

  .تصنيعه

فإن	حدوث	،	تتقوم	عfى	التفك\e	الذه0Å	البح	–السابقة	للتصنيع	-كانت	مرحلة	التصميم		ا)و�

8نسان	غ\e	و	خطأ	ما	@ي	هذه	ا)رحلة	أمر	ممكن	طا)ا	أن	العقل	البشري	هو	صاحب	الدور	الرئي012	ف·Wا

أمر	بة	ليست	مجر و 	عليه	فإن	وجود	العيب	@ي	تصميم	منتجات	حديثةو ،	معصوم	من	الخطأ	@ي	سلوكه

  .�6	يمكن	استبعاده

	هذا 	ا)نتوجو ، 	تكوين 	بمرحلة 	التصميم 	عيب 	بالخرائطو 	يتعلق 	ا)وادو 	الرسوماتو 	عادة

	ا)واصفاتو  	للمنتوجو ، 	غ\e	ا)ناسب 	التصميم 	يتضمن 	كافة	و 	قد 	عfى 	العيب 	ينتشر	هذا 	ما غالبا

لتكنولوMي	وقت	تصميم	أو	دون	مستوى	ما	بلغه	التطور	ا،	كأن	يكون	@ي	التصميم	خطأ	ف0Å،	الوحدات

	السلعة ،	 	للمواد، 	الكا@ي 	عدم	£ستخدام 	قد	تكون	عيوب	التصميم	منصبة	عfى	أو	يأخذ	صورة كما

                                                           
  .122ص	سالم	محمد	رديعان	العزاوي،	ا)رجع	السابق،	1
  .241  240ص	ص	،	ا)رجع	السابق،	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن عfي	حساني،	2
  .8محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .70	69ص	ص	،	2008دار	الكتب	القانونية،	د.ط،	مصر،	عبد	الفتاح	بيومي	حجازي،	حماية	ا)سWXلك	ع�e	شبكة	£نeuنيت،	4
  .241،	ا)رجع	السابق،	ص	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن حساني	عfي،	5
  .237ركات،	ا)رجع	السابق،	ص	كريمة	ب 6
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و	@ي	هذا	8طار،	يفضل	القضاة		.1إخفاء	مخاطر	معينة	تقص\e	@ي	تزويد	ا)سWXلك	با§من	الكا@ي	أو	عfى

لتقييم	وجود	العيب،	أي	  « «la alternative	 conception استخدام	ما	يسم�	بمعيار"	التصميم	البديل

	مقارنته	 	خUل 	من 	�سيما 	خطورة 	أقل 	بطريقة 	ا)نتوج 	تصميم 	يمكن 	كان 	إذا 	فيما 	يبحثون أWkم

 .2با)نتجات	ا)ماثلة	ال�0	تقدم	نفس	الخدمات

،	صعوبة	من	ا)رحلة	Kو�ىو 	تأتي	مرحلة	التصنيع	ال�0	تعد	أقل	تعقيدا	،بعد	مرحلة	التصميمو 

	ي 	لم	غ\e	أنه 	طا)ا 	ال�Wائي 	ا)نتوج 	عيوب	@ي 	وجود 	إ�ى 	يؤدي 	بشريا 	خطأ 	الصنع 	يظهر	خUل 	أن مكن

  .3يخضع	لرقابة	صارمة؛	أو	يظهر	عجزا	ميكانيكيا	�	يضمن	Kمن	الذي	ينتظره	ا)سWXلك	من	الصانع

	ترتي¼Wا 	@ي 	بتنشئWXا 	بل 	السلعة 	بتكوين 	�	يرتبط 	التصنيع 	عيب 	فإن 	التصميم 	لعيب 	و	خUفا

إذا	كان	عيب	التصميم	يمتد	ليمس	و ،	4بمع0Å	أن	العيب	مرتبط	بالتصنيع	الفعfي	للمنتوج	،	\eهاتحضو 

	8نتاج 	سلسلة 	@ي 	منتوج 	كل 	ا)نتجات	، 	من 	صغ\e	فقط 	عدد 	إ�	عfى 	ينصب 	التصنيع 	عيب فإن

  .5ا)ختلفة	@ي	هذه	السلسلة

 ةالخط£� ا)نتجات��مفهوم�موقف�القانون�من -2

	 	التشريعات 	مختلف 	تصدت 	ا)خاطر )لقد 	ا)صنعة	سألة 	با)نتجات 	ا)رتبطة 	تضم�Wا	، حيث

	الفرن012 	Kوروبيتالو 	القانون 	أ)(	وجيه 	�Wذه	، 	£هتمام 	عن 	منأى 	@ي 	الجزائري 	ا)شرع 	يكن 	لم كما

  ب).(	التشريعاتا)سألة	بل	حدد	ا)قصود	با)نتجات	الخطرة	عfى	غرار	غ\eه	من	

 جيه�7وروبي.التو و �ا)نتوج�الخط£��?ي�القانون�الفرن���  - أ

:	عfى	أنه،	من	تقن\ن	£سUWXك	الفرن012	ا)عدل	949- 93من	القانون	رقم		L221-1نصت	ا)ادة	

	قبل	و 	"السلع 	من 	توقعها 	ا)عقول 	Kخرى 	الظروف 	@ي 	أو 	العادية 	£ستعمال 	ظروف 	@ي الخدمات

		 K6شخاص".	أ�	تضر	بصحةو 	أن	تقدم	Kمن	الذي	من	ا)مكن	توقعه	بصفة	مشروعةيجب	،	ا)هني\ن

	او	 	أن 	ا)ادة 	هذه 	خUل 	من 	منتظر	بصفة	يتضح 	أمن 	تمثل 	ال�0 	ا)نتجات 	م\t	ب\ن 	الفرن012 )شرع

منتجات	تعرض	صحة	ا)سWXلك\ن	و ،	مشروعة	@ي	شروط	عادية	لUستعمال	أو	@ي	شروط	أخرى	معقولة

                                                           
  .166  165قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	 1

2 Patrice Jourdain, l’information sur les risques d’un produit de santé ne dispense pas d’une recherche de 
défectuosité au moyen d’un bilan bénéfices/risques, RDT Civ.n°1, Dalloz, paris, 2019, p 125. 

  .243كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	 3
  .165قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	 4

5 Jiayan feng, le droit des produits défectueux: une approche euro-américaine, thèse pour obtenir le grade de 
docteur en droit privé, université de perpignan via domitia, 06-12-2016, P 164. 
6 Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, J.O.R.F n° 0171,du 27juillet 1993,. 
L’article L 221-1 dispose: « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou 
dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». disponible sur le site: https: 
//www.legifrance.gouv.fr/ visité le: 09/07/2019.  
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معت�eا	أن	ا)نتوج	،	1ا)نتجات	الخط\eة	وغ\e	الخط\eةبذلك	يكون	ا)شرع	الفرن012	قد	فرق	ب\ن	و ،	للخطر

	2الخط\e	هو	ذلك	الذي	�	يفي	بمقتضيات	سUمة	ا)سWXلك\ن 	أقرته	كذلكو ، 	ما الفقرة	Kو�ى	من	 هذا

	 		4-1386ا)ادة 	القانون	رقم 	ا)عيبة	98-389من 	ا)نتج	عن	منتجاته 	ربطت		3ا)تعلق	بمسؤولية ال�0

  غياب	Kمن	ا)توقع	بتعيب	ا)نتوج.

	أن	نصوصو  	من 	الرغم 	الفرن012	عfى 	و 	القانون 	Kوروبي 	من		374- 85التوجيه بينت	ا)قصود

فكرة	ا)نتوج	الخط\e،	إ�	أWkا	لم	تتضمن	مصطلح"	ا)نتوج	الخط\e"،	إنما	ركزت	عfى	مصطلح	"ا)نتوج	

	1،	الذي	استعمل	مصطلح	"	خط\e"،	بموجب	الفقرة	20024-178هذا	خUفا	للتنظيم	رقم	و 	ا)عيب"،

من		014	حظرت	طرح	أي	غذاء	@ي	السوق	م��	كان	خط\eا،	بينما	حددت	الفقرة	منه،	ال�	14من	ا)ادة	

بمقتضاها	فإن	ا)نتوج	الغذائي	يكون	خط\eا	إذا	كان	له	و 	من	نفس	التنظيم	ا)قصود	بالخطر،	3ا)ادة	

  .5أثرا	مضرا	بالصحة

	التوجيه	Kوروبي	رقم	 ج	الخط\e	فقد	عرف	ا)نتو 	6للمنتجات	العامبا§من	ا)تعلق		95-2001أما

	7"ب الفقرة	الوارد	@ي	كل	منتوج	�	يستجيب	)فهوم	ا)نتوج	ا)ضمون 	بأنه:	"	02من	ا)ادة		ج@ي	الفقرة	

أو	ا)مكن		"	كل	منتوج	@ي	شروط	استعماله	العادية:	بالرجوع	إ�ى	هذه	الفقرة	فإن	ا)نتوج	ا)ضمون	هوو 

	@ي	ذلك	ا)دة 	بما 	متطلبات	التشغيلو 	-توقعها 					�	ُيشكل	أي	خطر		-الصيانةو 	لeuكيباو 	عند	8قتضاء

تعت�e	مقبولة	بتوف\e	مستوى	حماية	و 	أو	أخطارا	محدودة	@ي	أدنى	مستوى	تتناسب	مع	استعمال	ا)نتوج

	شروط	تجميعهو 	�سيما	تركيبته،	مم\tات	ا)نتوج:	سUمة	Kشخاص	�سيما	فيما	يخصو 	عالية	لصحة

	صيانتهو  	Kخر ، 	ا)نتجات 	عfى 	ا)نتجاتتأث\e	ا)نتوج 	هذه 	مع 	استعماله 	توقع 	عند 	ى 	ا)نتوج، 	عرض

،	أو	ا)علومات	الصادرة	عن	ا)نتج	8رشاداتكذا	كل	و 	إتUفهو 	التعليمات	الخاصة	باستعمالهو 	وسمهو 

	ا)نتوج 	استعمال 	نتيجة 	جسيم 	لخطر 	ا)عرض\ن 	ا)سWXلك\ن 	فئات 	Kطفال، Kشخاص	و	خاصة

أخرى	تمثل	خطرا	أقل	�		الحصول	عfى	منتجاتأو		Kمنمن	إمكانية	تحقيق	مستوى	أعfى	،	ا)سنن\ن

                                                           
  .233يمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	كر  1
  .203كهينة	قونان،	ا)رجع	نفسه،	ص	 2

3 L’article 1386-4/1 de le Loi 98-389. Dispose: «Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il 
n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ».  
4 Règlement (CE) n° 2002-178 du parlement européen et du conseil du 28-01-2002, établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaire, J.O.C.E. n° L 31-1 du 01-02-
2002. 
5 Jean-philippe Bugnicourt, Jean-Sébastien Borghetti, François Collart Dutilleul, Le Droit Civil de la 
responsabilité à l’épreuve du droit spécial de l’alimentation : premières questions, étude et commentaires/ 
chronique, Recueil Dalloz, n° 18, Dalloz, paris, 6 mai 2010, P 1101. 
6 Directive 2001/95/CE du Parlement Euopéen et du conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale 
des produits , J.O.U.E , n° L 011 du 15.1.2002. 
7 Art 02al c, dispose: «"produit dangereux": tout produit qui ne répond pas à la définition de "produit sûr" 
figurant au point b); » 
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  .�1عتبار	ا)نتوج	خط\e"	سببا	كافيايشكل	

 الجزائري �القانون ا)نتوج�الخط£��?ي�  - ب

	البداية 	@ي 	أن	ا)شرع	و ، 	القانون	الجزائري	وجب	التنويه 	ا)نتوج	الخط\e	@ي قبل	التطرق	لفكرة

غ\e	،	ال01úء	لحطمص	استخدمون	ا)دني	الجزائري	إنما	@ي	القان	2مصطلح	ا)نتوج	يستخدمالجزائري	لم	

Wلك	استعمل	ا)شرع	الجزائري	ا)تعلق	بالقواعد	العامة	لحماية	ا)سX	02-89أنه	بعد	صدور	القانون	رقم	

"كل	منتوج	سواء	كان	شيئا	ماديا	أو	خدمة	:	منه	عfى	أن	02منتوج	عندما	نص	@ي	ا)ادة		كلمة§ول	مرة	

  مهما	كانت	طبيعته..."

قمع	و 	ا)تعلق	برقابة	الجودة	39- 90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2قد	عرفت	الفقرة	و 

  "كل	01Îء	منقول	مادي	يمكن	أن	يكون	موضوع	معامUت	تجارية".:	ا)نتوج	بأنه	3الغش

	 	عكما 	ا)ادة 	التنفيذي	رقم		3رفته 	4الخدماتو 	ا)تعلق	بضمان	ا)نتجات	266- 90من	ا)رسوم

  ا	يقتنيه	ا)سWXلك	من	منتوج	مادة	أو	خدمة"."	كل	م:	بأنه

أدرج	ا)شرع	الجزائري	مصطلح	منتوج	@ي	،	2005بعد	تعديل	القانون	ا)دني	الجزائري	سنة	و ،	هذا

	الثانية	من	ا)ادة	 	مكرر	ال�0	عرفته	بأنه140الفقرة 	لو	كان	متصU	بعقارو 	"	كل	مال	منقول : �	سيما	،

الطاقة	و 	البحري و 	الصيد	ال�eي و 	الصناعة	الغذائيةو 	تربية	الحيواناتو 	ا)نتوج	الصناAيو 	ا)نتوج	الزراAي

  الكهربائية".

                                                           
1 Art 02 al b, dispose: «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins 
d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec 
l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la 
santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier: i) des caractéristiques du produit, notamment sa 
composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien; ii) de 
l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les 
seconds; iii) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuels 
concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au 
produit; iv) des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation 
du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité 
supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante 
pour considérer un produit comme dangereux; » 

ا)تعلق	بالقواعد	العامة	لحماية	ا)سWXلك،	وإنما	كان	مصطلحا		02-89كن	لفظ	ا)نتوج	مصطلحا	قانونيا	قبل	صدور	القانون	رقم	لم	ي 2

  .240،	ص2015،	الجزائر،	3للعلوم	£قتصادية	فقط.	أنظر:	عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	موفم	للنشر،	ط	
  ،	يتعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	سالف	الذكر.39-90ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3
  ،	يتعلق	بضمان	ا)نتوجات	والخدمات،سالف	الذكر.266-90ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4
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با)فهوم	ا)وسع	للمنتوج	منتهجا	بذلك		أن	ا)شرع	قد	أخذ	با�تجاه	يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة

  	.K2خ\e	@ي	إخراج	العقار	من	قائمة	ا)نتجات	كما	ساير	ا)شرع	الجزائري	هذا،	1مسلك	ا)شرع	الفرن012

	الجزائري	ا)نتوج	بموجب	القانون	و 	هذا 	03- 09قد	عرف	ا)شرع ،	 من		10حيث	نصت	الفقرة

  "كل	سلعة	أو	خدمة	يمكن	أن	يكون	موضوع	تنازل	بمقابل	أو	مجانا".:	منه	عfى	أنه	3ا)ادة	

e\الخط	للمنتوج	بالنسبة	أما	،	القانون	صدور	قبل	تعريف	بأي	ُيخص	لم	03-09فإنه	،	ماعدا	ي@

	ا) 	تضمنه 	ما 	رقم 	التنفيذي 	بأWkا	4523-03رسوم 	الخطرة 	ا)ادة 	عرف 	الذي 	منتوج: 	كل بضاعة	و 	"

	السكان 	أو	يضران	بصحة 	أضرارا 	أو	يسببان 	البيع 	إ�ى 	ا)متلكاتو 	البيئةو 	يعرضان ا)نشآت	و 	يتلفان

  القاعدية".

	 	القانون 	بصدور 		09/03غ\e	أنه 	فقرة 	منه 	الثالثة 	ا)ادة 	الخط\e	بأنه	13عرفت "كل		:ا)نتوج

من		3من	ا)ادة		12يقصد	با)نتوج	ا)ضمون	عمU	بالفقرة	و 	منتوج	�	يستجيب	)فهوم	ا)نتوج	ا)ضمون"

"	كل	منتوج	@ي	شروط	استعماله	العادية	أو	ا)مكن	توقعها	بما	@ي	ذلك	ا)دة	�	يشكل		03-09القانون	

تعت�e	مقبولة	بتوف\e	و 	توجرا	محدودة	@ي	أدنى	مستوى	تتناسب	مع	استعمال	ا)ناأي	خطر	أو	يشكل	أخط

  سUمة	Kشخاص".و 	مستوى	حماية	عالية	لصحة

	هذه	ا)ادة	بمفهوم	ا)خالفة	فإن	ا)نتوج	الخط\e	يُ  	ما	أخذنا راد	به	ذلك	ا)نتوج	الذي	وعليه	إذا

عfى		-بما	@ي	ذلك	ا)دة-يشكل	خطرا	@ي	شروط	استعماله	العادية	أو	ا)مكن	توقعها	من	قبل	ا)تدخل	

  Kشخاص.	سUمةو 	صحة

وعليه	ح��	يمكننا	إضفاء	صفة	الخطورة	عfى	أي	منتوج	�بد	أن	يفتقر	هذا	Kخ\e	لعنصر	Kمن	

طا)ا	أنه	منتوج	آمن	،	فإنه	�	مجال	لوصفه	بالخطر،	أما	إذا	احتوى	ا)نتوج	لعنصر	Kمن،	ا)توقع	منه

 	.4الtòيه	أو	القابل	للتسويقالسليم	أو	با)نتوج		-@ي	هذه	الحالة	-ا)شرع	عfى	تسميته	اصطلحأو	كما	

	ا)ن 	عfى 	الخطورة 	صفة 	إضفاء 	ربط 	ا)شرع 	أن 	استعمالهكما 	بمدة 	توج ،	 	إذا 	أنه 0Åيع	 ما	ما

فإنه	�	،	استعمال	ا)نتوج	)دة	تفوق	مدة	استعماله	العادية	عfى	نحو	جعله	مفتقرا	لºمن	ا)توقع	منه

                                                           
1. ART 1386-3 du c. c. f: dispose: «est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y 
compris les produits du sol, de l’élevage de la chasse et de la pêche, l’électricité est considérée comme un 
produit». 

ترى	Kستاذة	01î	يوسف	زاهية	حورية	أن	ا)شرع	قد	أخطأ	بإخراجه	للعقار	من	طائفة	ا)نتجات	مقتديا	با)شرع	الفرن012،	عfى	اعتبار	أن	2

البناء	@ي	ح\ن	لم	يضع	ا)شرع	الجزائري	مثل	هذه	Kحكام،	وهو	اعت�eته	Kستاذة	غ\e	منطقي،	هذا	Kخ\e	وضع	أحكاما	خاصة	بمسؤولية	

مكرر	من	تقن\ن	مدني	جزائري،	ا)جلة	النقدية	للقانون	والعلوم	السياسية،		140أنظر:	زاهية	حورية	01î	يوسف،	تعليق	عfى	نص	ا)ادة	

  .	70	69،	ص	ص	2010،	2كلية	الحقوق	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	العدد	
ر	ع	،	يحدد	الشروط	الخاصة	ا)تعلقة	بنقل	ا)واد	الخطرة	ع�e	الطرقات،	ج	2003ديسم�e		1ا)ؤرخ	@ي		452- 03ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 3

  .2003ديسم�e		7،	صادرة	@ي	75
ه:	"كل	منتوج	خال	من	أي	نقص	و/	أو	بأن	ا)نتوج�السليم�أو�ال§�يه�أو�القابل�للتسويق	03- 09من	القانون		3من	ا)ادة		12عرفت	الفقرة	4

  عيب	خفي	يضمن	عدم	8ضرار	بصحة	وسUمة	ا)سWXلك	و/	أو	مصالحه	ا)ادية	وا)عنوية".
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ينتفي	عنصر		سوف	دة	محددة	إذا	تم	تعد¦Wامقيد	بم	عfى	اعتبار	أن	استعماله،	e\يوصف	با)نتوج	الخط

  	منه	حتما.	Kمن

	أن	الفقرة	 سالفة	الذكر	قيدت	إضفاء	صفت	الخطورة	عfى	ا)نتوج	بإفراز		3من	ا)ادة		12كما

ما	يع0Å	أنه	�	يمكن	اعتبار	ا)نتوج	خط\eا	إذا	،	�	تتناسب	مع	استعمالهو 	هذا	Kخ\e	)خاطر	غ\e	محدودة

	@ي 	محدودة 	أخطارا 	استعماله	شكل 	مع 	يتناسب 	مستوى 	أدنى 	مألوفة، 	تعد 	هنا 	الخطورة 	أن 	طا)ا

مثال	ذلك	Kدوية	ال�0	تحتوي	و ،	ا)عتادة	§ي	شخص	عاديو 	)شروعةمتسامح	ف·Wا	وفقا	للتوقعات	او 

ال�0		–غ\e	أن	هذه	Kخطار	ا)حدودة	،	Kرق و	عfى	درجة	من	الخطورة	ا)ألوفة	وا)توقعة	كالحساسية

�	تعد	مقبولة	إ�	إذا	وفر	ا)تدخل	أق��1	درجات	الحماية	للتقليل	م�Wا		-ستعمال	ا)نتوجتتناسب	مع	ا

بالخمول	مما	يستلزم	تجنب		8صابةكأن	يكتب	عfى	الوسم	الخاص	بالدواء	أن	استعماله	قد	يؤدي	إ�ى	

  	.1قيادة	السيارة	عند	تناوله

	أنه 	تقدم، 	ما 	خUل 	من 	يتضح 	الو 	و	عليه، 	اختUف 	من 	الرغم 	مفهوم	عfى 	تحديد 	حول فقه

ا)نتوج	الخط\e،	إ�	أن	التشريعات	قد	اتفقت	بشأنه،	ذلك	أن	ا)شرع	الجزائري	قد	تب�Å	نفس	ا)فهوم	

التوجيه	Kوروبي،	اللذان	ألحقا	وصف	خطورة	ا)نتوج	بغياب	و 	الذي	ذهب	إليه	كل	من	ا)شرع	الفرن012

  عنصر	Kمن	ا)توقع	منه.

	نUحظ	أن	تعريفات	كل	من	ا) 	ا)شرع	الجزائري	و 	نتوج	الخط\e كما 	أوردها ا)نتوج	ا)ضون	ال�0

  ،	@ي	هذا	الخصوص.	95-2001تتطابق	إ�ى	حد	كب\e	مع	ما	ذهب	إليه	التوجيه	Kوروبي	رقم	

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .235كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	 1
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  :)بحث�الثانيا

ٌد�لJل��اماتتحقيق�متطلبات�أمن�ا)نتجات�ا)صنعة  :�تعدُّ

	ا)صنعة 	مخاطر	ا)نتجات 	من 	الوقاية 	أم�Wاضو 	إن 	مان 	صحة	، 	لحماية 	أساسية 	مسألة Öي

	ا)سWXلك 	وسUمة 	Kمن، 	بضمان 	ا)تدخل 	الtuام 	عfى 	متوقف 	تحقيقها 	أن 	ذلك 	العام	، 	£لtuام هذا

	ا)نتجات 	§من 	ا)جسدة 	ا)تطلبات 	جميع 	احeuام 	ا)تدخل 	عfى 	تصنيع	و 	يفرض 	من 	بداية 	تمتد ال�0

ضرورة	تنفيذ	ا)تدخل	للعديد		هذه	ا)تطلبات	تشملحيث	،	ا)نتوج	إ�ى	غاية	طرحه	للتداول	@ي	Kسواق

	إخضاعها	للرقابةو 	مطابقWXاو 	@ي	£لtuام	باحeuام	ضوابط	تصنيع	ا)نتجات	من	£لtuامات	ا)تمثلة	أساسا

	Kول)( 	ا)طلب 	ا)نتجاتو ، 	تسويق 	عند 	Kمن 	ضوابط 	احeuام 	وجوب 	الحيطةو 	كذا 	قواعد 	مراعاة

  ا)طلب	الثاني).(

  :7ول ا)طلب�

 ا)طابقةو �تصنيعالضوابط��إلزامية�مراعاة
ٌ
  ��أمن�ا)نتوجلتحقيق��:�ضرورة

	Kمن	أن	يراAي	بداية	شروط	تصنيع	ا)نتجاتضمان	يجب	عfى	ا)تدخل	@ي	إطار	تنفيذه	لUلtuام	ب

واد	ا)	التنظيف	البدني،و 	مواد	التجميلو 	Kدويةو	ا)واد	الصيد�نيةو 	ا)صنعة	عfى	غرار	ا)واد	الغذائية

هذه		مختلف	الضوابط	ال�0	تقتض·Wا	عملية	تصنيعها	ح��	�	تكون 	أن	يحeuمو 	غ\eها،و 	اللعبو 	السامة

الفرع	Kول)	كما	ينبÒي	عfى	ا)تدخل	كذلك	أن	(	منطوية	عfى	مخاطر	عند	طرحها	@ي	السوق 	ا)نتجات

  لثاني).الفرع	ا(	مراقبWXا	أن	يسهر	عfىو 	ا)قاييسو 	للمواصفات	منتجاته		يلtuم	بمطابقة

  :الفرع�7ول 

  ضوابط�تصنيع�ا)نتجات�إلزامية�مراعاة

فرض	ا)شرع	الجزائري	عfى	عاتق	كل	متدخل	أن	يراAي	جملة	من	الضوابط	ال�0	تقتض·Wا	عملية	

	للمخاطر	ال�0	قد	 تكون	ضوابط	و 	شروط	تتوزع	هذه	الضوابط	ب\نو 	،تفرزهاتصنيع	ا)نتجات،	توقيا

  ينبÒي	مراعا¯Wا	أثناء	عملية	التصنيع(ثانيا).أخرى	و 	ية	التصنيع	(أو�)البدأ	@ي	عملقبل		واجبة	£حeuام

  أوm:�الضوابط�ال¤��ينب»ي�مراعاª&ا�قبل�البدء�?ي�التصنيع

̧نتاجها	وفقا	 تفرض	شروط	تصنيع	بعض	ا)نتجات	عfى	ا)تدخل	إلزامية	الحصول	عfى	رخصة	

	كانت	بعض	ا)نتجات	ا)صنعو 	)،1(	لشروط	وإجراءات	معينة ة	تتسم	بالخطورة،	فقد	ألزم	ا)شرع	)ا

¯Wيئته	بشكل	و 	العمل	عfى	تصميمهو 	مصنع·Wا	بضرورة	الحرص	عfى	اختيار	موقعا	مUئما	)كان	التصنيع

  	).2مانع	للتلوث(
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  إلزامية�الحصول�ع¡ى�رخصة�
نتاج�أو�التصنيع�� -1

	عملي 	@ي 	البدء 	قبل 	ترخيص 	عfى 	الحصول 	بضرورة 	ا)تدخل 	الجزائري 	ا)شرع 	أو	ألزم 	إنتاج ة

،	)أ(أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاص	عfى	غرار	ا)واد	السامة،	تصنيع	بعض	السلع	ا)صنعة	الخط\eة

  ).ج(	التنظيف	البدنيو 	مواد	التجميلو 	)ب(	ا)واد	الصيد�نيةو 	Kدوية

 رخصة�تصنيع�ا)واد�السامة�أو�ال¤��تشكل�خطرا�من�نوع�خاص  - أ

	ا)تعلق	1997ديسم�e		28رار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	قائمة	هذه	ا)واد	بموجب	الق	ُحددتلقد	

كذا	قوائم	و 	بقائمة	ا)نتجات	£سUWXكية	ذات	الطابع	السام	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاص	بتحديد

  .1ا)واد	الكيماوية	ا)حظور	أو	ا)نظم	استعمالها	لصنع	هذه	ا)نتجات

	ا)واد 	هذه 	ا)سWXل	2و	بالنظر	إ�ى	خطورة 	القرار	الوزاري عfى	صحة 	فقد	ألزم	هذا 	مصّنع·Wا	ك،

	التابعة	 	التسمم 	مراكز	مكافحة 	جميع 	إ�ى 	بالشمع 	مختوم 	مسجل 	ظرف 	@ي 	لها 	كاملة 	قائمة بإرسال

	الصحة 	السكانو 	لوزارة 	إليه، 	اسم 	عfى 	الظرف 	وجه 	احتواء 	ضرورة 	أوجب 	ا)كونات	و 	كما قائمة

	عبارة	�	يفتحو 	تعي\ن	ا)نتوجو 	الكاملة 	كذا 	ظ، 	أن	يحمل	اسم	الصانعأما 	هر	الظرف	فينبÒي 	عنوانه،

أ�	يفتح	و 	كما	أوجب	أ�	يحتوي	هذا	الظرف	إ�	عfى	قائمة	ا)كونات	الكاملة	)نتوج	واحد،	رقم	هاتفهو 

  	.3صحتهو 	إ�	إذا	مس	ا)نتوج	بأمن	ا)سWXلك

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 		254-97وعمU	بأحكام 	@ي 		08ا)ؤرخ 	بال	1997جويلية رخص	ا)تعلق

	من	نوع	خاص 	تشكل	خطرا 	أو	ال�0 	السامة ̧نتاج	ا)واد 	 	4است\eادهاو 	ا)سبقة 	يتم	، 	ح�� 	أنه يتضح

	ا)واد 	هذه 	أو	است\eاد 	لتصنيع 	ا)سبقة 	الرخصة 	عfى 	الحصول 	ا)تدخل	، 	يودعه 	طلب 	تقديم يجب

	ا)نافسة 	لدى	مديرية 0Åا)ع	إقليمياو	 مع	إشعار		وذلك	ع�e	ال�eيد	@ي	ظرف	مسجل،	Kسعار	ا)ختصة

	با�ستUم 	مباشرة، 	الطلب 	هذا 	إيداع 	تم 	ما 	إذا 	إيداع 	كما5أو	وصل 	الرخصة		يجب	، 	طلب إرفاق

                                                           
0	تشكل	خطرا	من	نوع	،	يحدد	قائمة	ا)نتجات	£سUWXكية	ذات	الطابع	السام	أو	ال�1997ديسم�e		28القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		1

ا)عدل	،	1998مارس		29صادرة	@ي		18ج	ر	العدد	خاص	وكذا	قوائم	ا)واد	الكيماوية	ا)حظور	أو	ا)نظم	استعمالها	لصنع	هذه	ا)نتجات،	

	 	العدد	2005أبريل		4بموجب	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي 	ج	ر، 	@ي	34، 	الصادرة 	بموجب	القرار	الوز 2005مايو		11، 	وكذا اري	،

  .2009أفريل		19،	الصادرة	@ي	23،	ج	ر،	العدد	2008ديسم�e	31ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	
	الكيماوية	�سيما		2 	ا)واد 	الطفيليات	الضارة، 	مكافحة 	مواد 	الغسل، 	مواد 	عناصر	التبييض	والتنظيف، 	@ي: 	أساسا 	ا)واد وتتمثل	هذه

	ا) 	ا)واد 	للنسيج، 	مضادات	الصدأ 	Kواني	Kحماض	والقواعد	ا)عدنية، 	Kلعاب	الكيماوية، 	ع�Wم	�سيما 	لeuبية	Kطفال	والتلرفيه عدة

،	2008ديسم�e	31،	من	القرار	الوزار	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	1الخزفية،	وأدوات	الطبخ	من	البUستيك،	وغ\eهها	من	ا)واد	ال�0	تضم�Wا	ا)لحق	

  سالف	الذكر.
  من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	سالف	الذكر.	4ا)ادة		 3
  .1997يوليو		09،	صادرة	@ي	64ج	ر،	عدد		4
  سالف	الذكر.	254-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6من	ا)ادة		3،	2،	1الفقرة		5
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  	.1الوثائق	مجموعة	من	ا)سبقة	بملف	يحتوي	عfى

)	يوما	من	تاريخ	استUم	طلب	45(	أربع\نو 	خمسة	يبلغ	وزير	التجارة	ا)تعامل	@ي	أجل،	بعد	ذلك

	بم 	إما 	الحالة 	حسب 	ا)سبقة 	رفض	الرخصة 	أو	بمقرر 	و/أو	£ست\eاد 	للصنع 	ا)سبقة 	الرخصة قرر

Uمعل	يكون	أن	يجب	الذي	ادe\£ست	و/أو	للصنع	ا)سبقة	الرخصة	 	بمهلة		45عfى	تمديد	مهلة	، يوما

  .2)	يوما15(	أمرا	ممكنا	شريطة	أ�	تتجاوز	خمسة	عشر	جديدة

)سبقة	إ�	بعد	استشارة	مجلس	تجدر	8شارة	@ي	هذا	8طار	أن	وزير	التجارة	�	يسلم	الرخصة	ا

من	ا)رسوم		5الرزم	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	و 	التق0Å	للمركز	الجزائري	)راقبة	النوعيةو 	التوجيه	العلم0

  سالف	الذكر.

فإنه	من	الواجب	عfى	الصانع	الذي	ُمنحت	له	الرخصة	ا)سبقة	أن	يستظهرها	@ي	،	و	مهما	يكن

	 	العقوبات 	طائلة 	تحت 	مراقبة 	عملية 	للتشريعكل 	وفقا 	القضائية 	با)تابعة 	ا)ساس 	دون 	8دارية

	3التنظيم	ا)عمول	�Wماو  	ا)سبقة، 	يتم	سحب	الرخصة 	مديرية		كما 	توجهه	مصالح عقب	إنذار	كتابي

	إ�ى	صاحب	الرخصةو	ا)نافسة 	إقليميا 	إ�ى	£متثال	للتشريعو 	Kسعار	ا)ختصة 	فيه التنظيم	و 	تدعوه

  	.4د	من	تاريخ	التبليغا)عمول	�Wما	@ي	أجل	شهر	واح

تجدر	8شارة	إ�ى	أن	ا)شرع	الجزائري	ألزم	الصناع	الذين	يستعملون	ا)واد	با¸ضافة	إ�ى	ما	تقدم،	

بضرورة	الحصول	عfى	اعتماد	مسبق	مثلما	أشارت	إليه	،	الكيميائية	الخطرة	@ي	تصنيع	ا)واد	السامة

حيث	يسلم	هذا	£عتماد	من	طرف	الوزير		،4515- 03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4من	ا)ادة		1الفقرة	

0Åالوط	بالدفاع	ا)كلفة	الوزارات	مصالح	رأي	أخذ	بعد	للتجديد	قابلة	سنوات	ثUث	)دة	بالطاقة	ا)كلف	

	الصناعةو 	الداخليةو  	وزير	الطاقة، 	استشارة 	ا)عني\ن	با)نتجات	محل	الطلب	من	أجل	و 	وكذا الوزراء

                                                           
  ،	@ي:	254-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7تتمثل	هذه	الوثائق	حسب	نص	ا)ادة			1

 نسخة	مصدقة	طبق	Kصل	من	مستخرج	السجل	التجاري. �

�  t\الف	وا)واصفات	0.الطبيعةÅا)ع	ا)نتوج	صنع	@ي	تدخل	ال�0	للمكنونات	والكيماوية	يائية 

 نتائج	التحاليل	ال�0	تمت	@ي	إطار	رقابة	ا)نتوج.	 �

 تداب\e	الحماية	ا)تخذة	@ي	مجال	تغليف	ا)نتجات	ووسمها. �

� Wم�	ا)حظورة	£ستعما�ت	و�سيما	كUWXسUل	0Åا)ع	ا)نتوج	عرض	�1µبمقت	اتخاذها	الواجب	ا.£حتياطات 

  الرخصة	ا)سبقة	أو	التصريح	ا)تعلق	با)نشآت	ا)صنفة.	-
  من	ا)رسوم	نفسه.	8ا)ادة		2
  من	ا)رسوم	السابق.	9من	ا)ادة		1الفقرة		3
  من	نفس	ا)رسوم.	10ا)ادة		4
)واد	وا)نتوجات	،	يحدد	قواعد	Kمن	ال�0	تطبق	عfى	النشاطات	ا)تصلة	با2003ديسم�e		1ا)ؤرخ	@ي		451-03مرسوم	تنفيذي	رقم		5

  .2003ديسم�e		7،	الصادرة	@ي	75الكميائية	الخطرة	وأوعية	الغاز	ا)ضغوطة،	ج	ر،	العدد	
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0Åتق	رأي	أبداء	ا)او 	تضمنته	ما	هذا	3دة		@ي	ا)ؤرخ	كeuا)ش	الوزاري	القرار	8من		20141يوليو.  

 ا)واد�الصيدmنيةو �رخصة�تصنيع�7دوية�  - ب

@ي	ظل	التطور		نهفإ،	ليس	صناعيا	با)فهوم	ا)عاصرو 	كان	8نتاج	الصيد�ني	نشاطا	حرفيا	بعدما

  .	2الصيدلة	الحرفية	إ�ى	الصيدلة	الصناعية	انتقل	منالتكنولوMي	

نتوج	الدوائي	يتسم	بكونه	مركبا	كيميائيا	معقد	التكوين	يصعب	عfى	الشخص	العادي	و	)ا	كان	ا)

نظرا	§هميته	الحيوية	لïنسان	ال�0	أضفت	عليه	قدرا	كب\eا	من	الخصوصية؛	و ،	خصائصهو 	فهم	فحواه

لذلك	سوف	نتطرق	@ي	هذا	8طار	إ�ى	،	K3دويةو	بتعريف	ا)واد	الصيد�نية	التشريعو 	فقد	اهتم	الفقه

  .ا)واد	الصيد�نيةو 	الeuخيص	بتصنيع	الدواءو 	إجراءاتو 	ثم	نتطرق	إ�ى	تحديد	شروط	،حديد	مفهومهات

 7دويةو�التشري�ي�للمواد�الصيدmنيةو �التعريف�الفق� •

	الفقه 	لدى 	بالدواء 	يقصد 	أو	غ\e	ا)صنعة: 	ا)صنعة 	ا)واد 	من 	أو	مخلوطة 	مادة 	كل 	أو	، تباع

أو	الوقاية	من	Kمراض	أو	تشخيص	أو	تخفيف	¥�م	أو	Kعراض	توصف	بغرض	استعمالها	@ي	العUج	

	ا)رضية	الناتجة	عن	£ضطرابات	العضوية	أو	غ\e	العضوية	@ي	8نسان أو	الحيوان	أو	توصف	بأWkا		

  .4تستخدم	للشفاء	أو	إعادة	انتظام	وظائف	Kعضاء

أو	الوقاية	من	Kمراض	كل	مادة	أو	مركب	يحضر	سلفا	يكون	له	خصائص	العUج	:	كما	يعرف	بأنه

  .85نسانية	أو	الحيوانية

تعريفا	عاما	بأنه	"عبارة	عن	مادة	تحدث	تأث\eا	عfى	جسم	8نسان	بشكل	عMUي		تم	تعريفهكما	

الوسائل	ا)ألوفة	و 	عن	طريق	مجموعة	من	Kقراص،	أو	وقائي	أو	تشخيص	§مراض	8نسان	أو	الحيوان

  .K6شربة"و	الكبسو�تو 	كا§قراص

	11- 18التعريف	التشري¬ي	للمواد	الصيد�نية	فقد	أورده	ا)شرع	الجزائري	@ي	القانون	رقم		أما

  .	7ا)تعلق	بالصحة

                                                           
1		 	@ي 	مؤرخ 	مشeuك 	تتطلب	2014يوليو		8قرار	وزاري 	ال�0 	النشاطات 	)مارسة 	للمتعامل\ن 	£عتماد 	تسليم 	وكيفيات 	شروط 	يحدد ،

  .	2015مايو		6،	الصادرة	@ي	23عية	الغاز	ا)ضغوطة،	ج	ر،	العدد	استعمال	ا)واد	والنتوجات	الكميائية	الخطرة	وأو 
،	2014شريفة	ناجم،	حماية	ا)واد	الصيد�نية	@ي	القانون	ا)قارن	و£تفاقيات	الدولية،	دار	الخلدونية	للنشر	والتوزيع،	د.ط،	الجزائر،		2

  .22-18ص	ص	
	أضرار	الد	3 	عن 	الناشئة 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	القطب، 	محمد 	د.ط،	محمد 	الجديدة، 	دار	الجامعة 	أحكامها، 	وخصوصية 	مشكW¯Uا واء

  .21ص		.82014سكندرية،	
  .22محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	نفسه،	ص	4
  .04،	ص2008امعة	الجديدة،	د.ط،	مصر،	شحاتة	غريب	شلقامي،	خصوصية	ا)سؤولية	ا)دنية	@ي	مجال	الدواء	دراسة	مقارنة،	دار	الج	5
  .22جع	السابق،	ص	محمد	محمد	القطب،	ا)ر 6
  ،	يتعلق	بالصحة،	ا)رجع	السابق.2018يوليو		2ا)ؤرخ	@ي		11-18القانون	رقم		7
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  :	ا)واد	الصيد�نية	@ي	مفهوم	هذا	القانون 	"	تتضمن:	منه	عfى	أنه	207حيث	نصت	ا)ادة	

 ،	Kدوية �

 ،	ا)واد	الكيميائية	الخاصة	بالصيدليات �

 ،	ا)واد	الجالينوسية �

 ،	د	Kولية	ذات	£ستعمال	الصيد�نيا)وا �

 ،	Kغذية	الحميوية	ا)وجهة	§غراض	طبية	خاصة �

 .	1كل	ا)واد	Kخرى	الضرورية	للطب	البشري" �

بل	أنه	،	أن	ا)شرع	من	لم	يأت	بتعريف	واضح	للمواد	الصيد�نية	يUحظ	من	خUل	هذه	ا)ادة

أو	تلك	ال�0	تشكل	،	وم	ا)واد	الصيد�نيةا)واد	ال�0	تندرج	ضمن	مفهطائفة	اقتصر	فقط	عfى	تحديد	

	صيد�نيا	منتوجا ،	 	يUحظ 	كما 	أنه 	عن �Åاستغ	 	ا)واد	بعض 	مفهوم 	@ي 	تندرج 	كانت 	ال�0 ا)واد

	ظل	القانون	رقم	 	@ي ا)تعلق	بحماية	الصحة		05-85ا)عدل	وا)تمم	للقانون	رقم		13- 08الصيد�نية

	ا)لÒى 	2وترقيWXا 	أخرى و ، 	جهة 	ا	من 	هذا 	@ي 	يتضم�Wا	أدخل 	لم 	ال�0 	ا)واد 	من 	جديدة 	طائفة )فهوم

	الجالينوسية 	غرار	ا)واد 	عfى 	السابق 	القانون 	الصيد�ني، 	£ستعمال 	ذات 	Kولية 	ا)واد Kغذية	،

  الحميوية	ا)وجهة	§غراض	طبية	خاصة.

	"	يقصد	بالدواء	@ي	مفهوم:	حيث	جاء	ف·Wا،	من	نفس	القانون	الدواء	208ا)ادة	قد	عرفت	و 	هذا

يحتوي	عfى	خاصيات	عUجية	أو	وقائية	من	Kمراض		كل	مادة	أو	تركيب	يعرض	عfى	أنه،	هذا	القانون 

	لïنسان	أو	للحيوان	قصد	القيام	بتشخيص	ط�0و 	البشرية	أو	الحيوانية 					كل	ا)واد	ال�0	يمكن	وصفها

  .3تعديلها"و 	أو	استعادة	وظائفه	الف\tيولوجية	أو	تصحيحها

	 	ا)ادة 	هذه 	أن 	يUحظ 	للفقرة 	تماما 		1مطابقة 		170ا)ادة 	رقم 	القانون 	ا)عدلة	05-85من

غ\e	أن	قانون	الصحة	الجديد	استغ�Å	عن	،	ا)لÒى	13-08من	القانون	رقم		4ا)تممة	بموجب	ا)ادة	و 

بذلك	يكون	ا)شرع	الجزائري	قد	و ،	اث0Å	عشر	فقرة	كان	يشملها	تعريف	الدواء	بمقت�1µ	القانون	ا)لÒى

  .4لدواءضيق	@ي	مفهوم	ا

                                                           
  ،	ا)رجع	السابق.11-18من	القانون	رقم		207ا)ادة	1
،	13	-08من	القانون	رقم		3ا)تعلق	بحماية	الصحة	وترقيWXا	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة		05- 85من	القانون	رقم		169أنظر	ا)ادة		2

  (ملÒى).	سالف	الذكر.
  ،	ا)رجع	السابق.11-18من	القانون	رقم		208ا)ادة		3
،	دون	أن	مفاهيم	جديدة	)جموعة	من	ا)ستحضرات	و	8ختصاصات	الصيد�نية	210بموجب	ا)ادة	من	جهة	أخرى		رغم	أنه	استحدث	 4

،	خاصة	و	أن	معضمها	Kدوية	ال�0	تأخذ	حكمن	طائفة	ا)واد	ما	إذا	كانت	تندرج	ضمن	طائفة	Kدوية	أو	ضم	حول 	يب\ن	موقفه	بشأWkا،	

  كان	واردا	ضمن	مفهوم	الدواء	@ي	ظل	قانون	الصحة	ا)لÒى.
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  :	ما	يأتي،	�سيما،	"	يعت�e	كذلك	كأدوية:	11-18رقم		من	القانون 	209وقد	جاء	@ي	ا)ادة	،	هذا

	الح � 	للصحة	ميمنتجات	التغذية 	خاصيات	مفيدة 	تمنحها 	غ\e	غذائية 	مواد 	تحتوي	عfى 	ال�0 وية

 ،	البشرية

 ،	ا)نتجات	الثابتة	ا)شتقة	من	الدم �

 ،	ة	الصفاقيةمراكز	تصفية	الكfى	أو	محاليل	التصفي �

 الغازات	الطبية. �

  :	عfى	الخصوص،	و	تكون	مماثلة	لºدوية

	البدنية � 	بمقادير و 	منتجات	حفظ	الصحة 	سامة 	تحتوي	مواد ترك\tات	تفوق	تلك	و 	التجميل	ال�0

 .1ال�0	تحدد	عن	طريق	التنظيم"

	النص	يUحظ	من	خUل	 	و	2عfى	سبيل	ا)ثال	وردت	ال�0	تضم�Wا	أن	ا)وادهذا 	كانت	@ي	ظل	،

	ا)لÒى 	الصحة 	Kدوية	3قانون 	حكم 	@ي 	تدخل 	تكن 	ولم 	مباشرة 	بصفة 	الدواء 	مفهوم 	@ي ،	تدخل

	الح 	التغذية 	منتجات 	مفيدة		-يويةمباستثناء" 	خاصيات 	تمنحها 	غ\e	غذائية 	مواد 	عfى 	تحتوي ال�0

	-للصحة	البشرية" 	منتجات	حفظ	الصحة	البدنية، 	بمقادير 	-التجميل	ال�0	تحتوي	مواد	سامةو 	وكذا

ال�0	كانت	تندرج	@ي	مصف	ا)واد	ا)ماثة	لºدوية	@ي		- ترك\tات	تفوق	تلك	ال�0	تحدد	عن	طريق	التنظمو 

  .ظل	القانون	السابق

ال�0	تستعمل	- الجسيمات	ا)عدلة	وراثيا		-بموجب	قانون	الصحة	الجديد-غ\e	أن	ا)شرع	أخرج		

	العUج 	Kدويةو 	@ي 		-إنتاج 	حكم 	@ي 	تدخل 	ال�0 	ا)نتجات 	طائفة 	Kدويةمن 	ا)شرع	و ، 	يكون بذلك

كما	أنه	باستبعاده	للجسيمات	ا)عدلة	،	الجزائري	قد	ضيق	@ي	مفهوم	ا)واد	ال�0	تدخل	@ي	حكم	Kدوية

-بقاعدة	حظر	است\eاد	أو	إنتاج	أو	تسويق	ا)ادة	النباتية	ا)عدلة	وراثيا		عزز	من	تمسكهوراثيا	يكون	قد	

t	استخدام	الجسيمات	ا)عدلة	وراثيا	@ي	العUج	أو	صنع	بعدما	كان	يج\	- كما	سوف	نتطرق	إليه	�حقا

	و 	Kدوية 	ا)ادة 	@ي 		171اللقاحات 	رقم 	القانون 	وترقيWXا05-85من 	الصحة 	بحماية 	ا)تعلق 	ا)عدلة،

متداركا	بذلك	التناقض	الذي	كان	قائما	@ي	،	ا)لÒى	13- 08من	القانون	رقم		5ا)تممة	بموجب	ا)ادة	و 

  هذا	الخصوص.	

 7دوية�ا)واد�الصيدmنية�و�اءات�ال��خيص�بتصنيعإجر و �شروط •

	e\غ	 	و	آثاره 	تركيبته 	تعقد 	@ي 	ت�eز 	ال�0 	الخاصة، 	ا)نتجات	ذات	الطبيعة 	من 	الدواء 	أن 	@ي �	جدال

                                                           
  ،	ا)رجع	السابق.11-18من	القانون	رقم		209ا)ادة		1

2
  و ھذا ما يتجلى في كلمة "�سيما".  
،	13	-08من	القانون	رقم		5رقيWXا	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	ا)تعلق	بحماية	الصحة	وت	05- 85من	القانون	رقم		171أنظر	ا)ادة		3

  ا)لÒى،	ا)رجع	السابق.
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قيد	فتح	أي	ا)شرع	الجزائري		لذلك	نجد	أن	،1ا)رغوب	ف·Wا	ال�0	قد	تصاحب	فوائده	العUجية	ا)توقعة

	 	و	امؤسسة 	لتصنيع	Kدوية 	الصيد�نية 	ترخيص	مسبق	من	قبل	الوزير	)واد 	الحصول	عfى بضرورة

ا)تمم	للمرسوم	و 	ا)عدل	1142-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ذلك	بموجب	ا)ادة	و	ا)كلف	بالصحة

̧نتاج	ا)نتجات	الصيد�نية	285-92التنفيذي	رقم	   .3توزيعهاو 	ا)تعلق	برخص	استغUل	مؤسسة	

	ب 	الرخصة تنصب	لدى	الوزير		4عد	الحصول	عfى	رأي	موافق	من	لجنة	مركزيةو	يتم	منح	هذه

̧نتاج	منتجات	و ،	5ا)كلف	بالصحة يجب	أن	يرسل	كل	طلب	للحصول	عfى	رخصة	استغUل	مؤسسة	

مصحوبا	بجميع	الوثائق	ال�0	يشملها	ملف	طلب	الحصول	عfى	،	6صيد�نية	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالصحة

  .7صيد�نية	رخصة	استغUل	مؤسسة	�نتاج	منتجات

	الفصل	@ي	الطلب	،	8يتم	منح	هذه	الرخصة	باقeuاح	من	اللجنة	ا)ركزيةو ،	هذا ال�0	وجب	عل·Wا

	بأن	الصانع	يمتلك	عfى	الخصوص	محUت	و ،	9خUل	ثUثة	أشهر	من	تاريخ	إخطارها ذلك	بعد	تحققها

	ا)لحقةو 	نتاج	ا)باشرةكذا	تجه\tات	8 و ،	منظمة	تبعا	للعمليات	الصيدلية	ال�0	تنجز	ف·Wاو 	مرتبةو 	مهيأة

                                                           
1 Gevevièvre Pignarre, Philippe Brun, sécurité des produits et résponsabilité des fabricants de médicaments, 
Recueil Dalloz, n° 3, Dallloz, paris, 1999, p p 36 37. (parg 5). 

  .1993مايو		16،	الصادرة	@ي	32،	ج	ر،	العدد	1993مايو		12ا)ؤرخ	@ي		2
،	يتعلق	برخص	استغUل	مؤسسة	�نتاج	ا)نتجات	الصيد�نية	و/أو	توزيعها،	ج	1992يوليو		6ا)ؤرخ	@ي		285-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم	3

  .1992يوليو		12،	الصادرة	@ي	53ر،	العدد	
ة	ا)ركزية	�عتماد	مؤسسات	إنتاج	ا)نتوجات	الصيد�نية،	ال�0	حددت	تشكيلWXا	وشروط	عملها	بمقت�1µ	تتمثل	هذه	اللجنة	@ي	اللجن	4

،	الذي	يحدد	تشكيلة	اللجنة	ا)ركزية	�عتماد	مؤسسات	إنتاج	ا)نتوجات	الصيد�نية	وشروط	عملها،	ج	1993يونيو		12القرار	ا)ؤرخ	@ي	

يوليو		20،	الصادرة	@ي	48،	ج	ر،	العدد	1999يونيو		20دل	وا)تمم	بموجب	القرار	ا)ؤرخ	@ي	.ا)ع1993يوليو		07،	الصادرة	@ي	44ر،	العدد	

1999.  
 سالف	الذكر.	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285- 92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2الفقرة		5
  سالف	الذكر.	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92م	من	ا)رسوم	التنفيذي	رق	12من	ا)ادة		1الفقرة		6
سالف		114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12من	ا)ادة		2وفقا	للفقرة		7

  منتجات	صيد�نية	عfى:		اج̧نتيجب	أن	يشتمل	ملف	طلب	الحصول	عfى	رخصة	استغUل	مؤسسة	الذكر،	

 نسخة	من	القانون	Kسا01î	للمؤسسة	الصيد�نية	ا)قصودة. �

 عنوان	ا)ؤسسة	الصيد�نية	موضوع	الطلب. �

 مع	بيان	وجهة	تخصيص	كل	محل	ف·Wا.	1/100مخطط	إجما�ي	للمؤسسة	بمقياس	 �

 اسم	ا)دير	التق0Å	وعنوانه	والوثائق	ال�0	تثبت	تأهيله	وخ�eته	ا)هنية. �

 د	ا)ستخدم\ن	حسب	كل	صنف	من	أصنافهم	ا)هنية	و£جتماعية	وأسماء	8طارات	الرئيسية	ومؤهW¯Uم.جدول	عد �

 قائمة	بمختلف	Kشكال	الصيد�نية	ا)زمع	إنتاجها،	وقائمة	تجه\tات	8نتاج	وا)راقبة	ا)قررة. �

  امتياز	براءة	£خeuاع.نسخة	من	الطرف	التق0Å	ال�0	أبرمت	معه	£تفاقات	ا)حتملة	لنقل	التكنولوجيا	أو	 �
  سالف	الذكر.	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ا)ادة		8
  .285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14ا)ادة		9
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فضU	عن	ضرورة	وجود	،	للعمليات	الصيدلية	ا)نجزة	مراقبة	النوعية	الضروريةو 	التفريغو 	التوضيبو 

 	.1التأهيل	الكافي\نو 	عمال	بالعدد

	التنظيم	مطابقة	لقواعد	توضيب	النوعيةو 	ا)ناهجو 	الطرق و 	كما	وجب	أن	تكون	جميع	ا)حUت

  .2زير	ا)كلف	بالصحة	هذه	القواعد	بقراريحدد	الو و ،	مراقبWXاو 	تخزي�Wاو 

	هذا 	£ستغUلو ، 	رخصة 	تسليم 	دون 	يث\e	ا)لف	تحفظات	تحول 	عندما 	صاحب	الطلب	، يبلغ

حينما	يعتقد	هذا	Kخ\e	أنه	قد	رفع	جميع	هذه	التحفظات	فيمكنه	أن	يخطر	اللجنة	من	و ،	بذلك	فورا

	جديد 	أ، 	مهلة 	خUل 	ا)وضوع 	@ي 	تفصل 	أن 	عل·Wا 	يتع\ن 	تاريخ	حيث 	من 	ابتداء 	واحدا 	شهرا قصاها

  .83خطار

وجب	عل·Wا	،	وم��	طرأ	أي	تعديل	أو	توسيع	@ي	قائمة	ا)واد	الصيد�نية	ا)صنوعة	@ي	مؤسسة	صيد�نية

  .4حيث	يتم	حي�Wا	تبليغ	رخصة	£ستغUل	بعد	استشارة	اللجنة	ا)ركزية،	أن	تبلغ	الوزير	ا)كلف	بالصحة

صة	ا)سلمة	قد	يتم	تعليق	العمل	�Wا	)دة	سنة	عfى	Kكeü	أو	سح¼Wا	فإن	الرخ،	ومهما	يكن	من	أمر

كما	قد	تلÒى	،	2855	Wk92-ائيا	حسب	Kشكال	نفسها	@ي	حالة	8خUل	الجسيم	بأحكام	ا)رسوم	التنفيذي

  .	6وكان	ا)سؤول	ع�Wا	قد	أخ�e	الوزير	ا)كلف	بالصحة	�Wذا	Kمر،	إذا	توقفت	ا)ؤسسة	عن	نشاطها

 التنظيف�البدنيو �مواد�التجميل�رخصة�تصنيع  - ج

	التجميل 	منتوج 	الجزائري 	ا)شرع 	و 	عرف 	الفقرة 	بموجب 	البدني 		1التنظيف 	ا)ادة من		02من

	 	رقم 	التنفيذي 	لشروط	377-97ا)رسوم 	التجميلو 	ا)حدد 	مواد 	صناعة 	البدنيو 	كيفيات 	التنظيف

	الوطنيةو 	است\eادهاو 	توظي¼Wاو  	السوق 	@ي 	8تسويقها 	ف·Wا، 	جاء 	ا)رسوم		:حيث 	هذا 	مفهوم 	@ي 	يقصد "

منتوج	ا)نظف	البدني	كل	مستحضر	أو	مادة	باستثناء	الدواء	معد	لUستعمال	@ي	مختلف	و 	بمنتوج	التجميل

	8نسان 	لجسم 	السطحية 	Kجزاء 	البشرة، 	الشعرو 	مثل 	Kظافرو، 	الشفاهو ، 	Kجفانو، ،	Kسنانو،

  	أو	تصحيح	رائحWXا".،	أو	تعط\eها	،أو	تعديل	هيئWXا،	�Wدف	تنظيفها	أو	ا)حافظة	عfى	سUمWXا،	Kغشيةو

                                                           
  .285- 92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		1الفقرة		1
  .285-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم		من	3من	ا)ادة		2الفقرة	2
  .285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15ا)ادة		3
  سالف	الذكر.	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16ا)ادة		4
  سالف	الذكر.	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)ادة		ا)عدلة	بموجب	285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		5
  سالف	الذكر.	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18ا)ادة		6
7		 	رقم 	التنفيذي 		37- 97ا)رسوم 	@ي 	الت1997يناير		14ا)ؤرخ 	مواد 	صناعة 	وكيفيات 	شروط 	يحدد 	الذي 	البدني	، 	والتنظيف جميل

  .1997يناير		15،	الصادرة	@ي	4وتوضي¼Wا	واست\eادها	وتسويقها	@ي	السوق	الوطنية،	ج	ر،	العدد	
  .2010أفريل		21،	الصادرة	@ي	26،	ج	ر،	العدد	2010أبريل		18ا)ؤرخ	@ي		114-10ا)عدل	وا)تمم	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8
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التنظيف	البدني	ال�0	و 	بموج¼Wا	مواد	التجميل	من	هذه	ا)ادة	فقد	استث�Å	ا)شرع	2أما	الفقرة		

  تدخل	@ي	حكم	Kدوية	من	نطاق	تطبيق	هذا	ا)رسوم.

ظاهري	من	وعليه	يتضح	أن	نطاق	استخدام	مواد	التجميل	ينحصر	فقط	عfى	الجزء	الخارMي	ال

	الداخfي 	لUستعمال 	يتعدى 	أن 	دون 	الجسم 	أو	التنظيف، 	الحماية 	بغرض 	وذلك أو	تغي\e	الشكل	،

̧زالة	العرق	أو	رائحة	الجسم،	الخارMي	كتفتيح	بشرة	الوجه	أو	صبغ	الشعر   .1أو	

التنظيف	البدني	لرخصة	مسبقة	و 	قد	أخضع	ا)شرع	الجزائري	عملية	صنع	مواد	التجميلو ،	هذا

	أ 	عfى 	إقليمياتسلم 	ا)ختصة 	للتجارة 	الو�ئية 	ا)ديرية 	مصالح 	إ�ى 	يرسل 	ملف 	ساس 	عfى	و ، يحتوي

 .2مجموعة	من	الوثائق

	كما	اشeuط	ا)شرع	الجزائري	ضرورة	إثبات	تأهيل	Kشخاص	الطبيعي\ن	ا)سؤول\ن	عن	الصناعة

إما	بشهادة	و ،	إما	بشهادة	تسمح	بممارسة	مهنة	طبيب	بيطري	أو	صيد�ي،	مواقبة	الجودةو 	التوضيبو 

                                                           
1		 	الحليم	عبد	ا)جيد، 	عبد 	ط	رضا 	العربية، 	دار	ال�Wضة 	وا)ستحضرات	الصيدلية، 	القانونية	عن	إنتاج	وتداول	Kدوية ،	1ا)سؤولية

  .18ص	،	2005القاهرة،	
،	سالف	الذكر.	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة		37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13أنظر	ا)ادة		2

  �0	ينبÒي	أن	يشتملها	ا)لف	@ي:	وتتمثل	هذه	الوثائق	ال

 نسخة	مصادق	عfى	مطابقWXا	لºصل	من	مستخرج	السجل	التجاري	لصانع	ا)نتوج. �

 نسخة	مصادق	عfى	مطابقWXا	§صل	التعريف	الجبائي. �

 نسخة	مصادق	عfى	مطابقWXا	لºصل	من	القانون	Kسا01î	للشركة. �

 ة	لدى	ا)ركز	الوط0Å	للسجل	التجاري.نسخة	مصادق	عfى	مطابقWXا	§صل	شهادة	إيداع	حسابات	الشرك �

 مستخرج	من	شهادة	عدم	الخضوع	للضريبة	مصفاة. �

 نسخة	مصادق	عfى	مطابقWXا	§صل	شهادة	استيفاء	إزاء	الصندوق	الوط0Å	للعمال	Kجراء	و/أو	الصندوق	الوط0Å	لغ\e	Kجراء. �

 هذا	ا)رسوم.من		3تسمية	وتعي\ن	ا)نتوج	طبقا	للملحق	Kول	ا)نصوص	عليه	@ي	ا)ادة	 �

 كيفية	ووجه	استعمال	ا)نتوج �

� Xوبتسمي	ا)ألوفة	اWXبتسمي	الكيميائية	ا)واد	تعي\ن	ويجب	ولية،K	)واده	التحليلية	النوعية	وكذلك	للمنتوج	النوعية	كيبةeuال	تحديد	اW

	ا)نظمة	العا)ية	للصحة،	ويج ب	تعي\ن	ا)واد	ذات	Kصل	النباتي	أو	العلمية،	إن	وجدت،	أو	بالتسمية	ا)شeuكة	الدولية	ال�0	أوصت	�Wا

 الحيواني	بتسميWXا	ا)ألوفة	مع	التذك\e	بكيفية	الحصول	عل·Wا.

 نتائج	التحاليل	و8ختبارات	ال�0	أجريت	عfى	ا)واد	Kولية	وا)نتوجات	ا)صنعة. �

 اء	الجلد	أو	Kغشية.نتائج	التجارب	ال�0	أجريت	والطرق	ا)ستعملة	فيما	يتعلق	خصوصا	بدرجة	تسمم	الجلد	أو	ما	ور  �

 طريقة	تمي\t	حصص	الصنع. �

 £حتياطات	الخاصة	باستعمال	ا)نتوج. �

� .0Åا)ع	ا)نتوج	وسم	تصميم	مجسم	و/أو	نموذج 

  £سم	والوظيفة	وا)ؤهل	ا)�0	للشخص	أو	Kشخاص	الطبيعي\ن	ا)سؤول\ن	عن	الصنع	أو	التوظيب	ومراقبة	ا)طابقة. �
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	الكيمياء 	أو	بشهادةو 	مهندس	متخصص	@ي 	الكمياء	البيولوجيا 	@ي 	طلب		.1دراسات	عليا 	توجيه ويتم

،	التنظيف	البدني	إ�ى	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارة	ا)ختصة	إقليمياو 	الرخصة	ا)سبقة	لصنع	مواد	التجميل

	إشعار	با�ستUم 	مع 	عليه 	مو��1 	ظرف 	@ي 	ال�eيد 	طريق 	عن 	إما 	مبو ، 	إيداعإما 	مقابل	وصل ،	2اشرة

	بإرساله	إ�ى	اللجنة	العلمية	–بعد	التأكد	من	قبول	ملف	الطلب		-بعدها	تقوم	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارة

  .	3الرزم	من	أجل	إبداء	الرأيو 	التقنية	للمركز	الجزائري	)راقبة	النوعيةو 

)	يوما	ابتداء	45(	بع\نأر و 	@ي	أجل	خمسة	-بعد	ذلك	يقوم	الوزير	ا)كلف	بالتجارة	بتبليغ	ا)تدخل

	تسليم 	تاريخ 	ا)سبقةو 	من 	الرخصة 	طلب 	إيداع 	قبول		-صل 	حالة 	@ي 	ا)سبقة 	الرخصة 	بمقرر إما

كما		.4غ\e	أنه	@ي	حالة	الرفض	وجب	أن	يكون	ا)قرر	معلU،	إما	بمقرر	رفض	للرخصة	ا)سبقةو ،	الطلب

  .	5)	يوما15(	جاوز	خمسة	عشر)	يوما	بمهلة	جديدة	�	تت)45	Kربع\نو	يمكن	تمدين	مهلة	الخمسة

	يكن 	و	مهما 	أحد	، 	انتفى 	ما 	إذا 0Åا)ع	 	ا)تدخل 	من 	ا)سبقة 	الرخصة 	سحب	هذه 	يمكن فإنه

	الرخصة 	هذه 	عليه 	بناء 	سلمت 	العناصر	ال�0 	ا)ديرية	و ، 	مصالح 	قبل 	من 	كتابيا 	إعذاره 	بعد ذلك

التنظيم	ا)عمول	�Wما	@ي	أجل	و 	لتشريعالو�ئية	للتجارة	ا)ختصة	إقليميا	تدعوه	فيه	إ�ى	8متثال	§حكام	ا

  .6شهر	ابتداء	من	تاريخ	التبليغ

	ا)شرع	الجزائري	 	تقدم	ت�eز	Kهمية	البالغة	ال�0	خص	�Wا التصنيع،	حيث		رخصمن	خUل	ما

	بعض	 	تصنيع 	عملية 	تشكلها 	ال�0 	الخطورة 	بالنظر	)دى 	عل·Wا 	الحصول 	بضرورة 	منتج 	كل 	ألزم أنه

سUمة	ا)سWXلك،	عfى	غرار	ا)واد	السامة	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	و 	ةا)نتجات	ا)صنعة	عfى	صح

  التنظيف	البدني.و 	مواد	التجميلو 	Kدوية،و	خاص،	ا)نتجات	الصيد�نية

يكون	ا)شرع	الجزائري	قد	حاول	أن	ينتهج	ا)سلك	الوقائي	منذ	الوهلة	Kو�ى	أي	ح��	قبل	و	بذلك	

منه	@ي	تو«ي	ما	قد	ينجر	عن	هذه	ا)نتجات	من	مخاطر	قد	ترتب	ذلك	رغبة	و 	البدأ	@ي	عملية	التصنيع،

إضرارا	با)سWXلك،	عfى	اعتبار	أنه	لو	لم	يفرض	إلزامية	الحصول	عfى	هذه	الرخص،	لكان	قد	صّعب	من	

	إ�ى	ح\ن	و 	مهمة	التحكم 	تمر	عل·Wا 	الطائفة	من	ا)نتجات	@ي	جميع	ا)راحل	ال�0 التصدي	)خاطر	هذه

WXا)س	يد	إ�ى	لك.وصولها  

  

                                                           
  سالف	الذكر.	37-97ذي	رقم	من	ا)رسوم	التنفي	15ا)ادة		1

من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة		37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14،	من	ا)ادة3،	2،	1أنظر	الفقرات	 2

  ،	سالف	الذكر.10-114
  .114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	3
  .114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11ا)ستحدثة	بمقت�1µ	ا)ادة		37-97مكرر	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14من	ا)ادة		1الفقرة		4
  .114-10ي	رقم	من	ا)رسوم	التنفيذ	11ا)ستحدثة	بمقت�1µ	ا)ادة		37-97مكرر	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14من	ا)ادة	2الفقرة	5
  .114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11ا)ستحدثة	بمقت�1µ	ا)ادة		37- 97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1مكرر 	14أنظر	ا)ادة		6
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 وتصميمه�وª&يئته�بشكل�مانع�للتلوث�وجوب�Lختيار�7مثل�)وقع�ا)صنع -2

إن	عملية	تصنيع	ا)نتجات	الخطرة	تستدAي	مراعاة	بعض	الضوابط	ابتداء	من	£ختيار	Kنسب	

	التصنيع 	فيه 	يتم 	الذي 	للمصنع 	اعتبار	أن 	عfى 	ا)صنع، 	)وقع 		£ختيار	Kنسب 	أساسيا	عامUيعد

¯Wيئته	بشكل	و 	تصميمهو 	،1طبيعة	ا)نتوجو 	التصنيع	من	خUل	تشييده	@ي	مكان	يتUءملنجاح	عملية	

  مانع	للتلوث.

	يتعلق	Kمر	بو 	 	ذلك	أن	تتظهر	أهمية	مكان	التصنيع	عندما صنيع	Kدوية	و	ا)واد	الصيد�نية،

	وترتي¼Wا	،	قد	قّيد	منح	رخصة	إنتاجها	بضرورة	¯Wيئ285WX- 92ا)شرع	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 ا

تبعا	للتعليمات	الصيدلية	ال�0	تنجز	ف·Wا،	و	كذا	بضرورة	مطابقة	جميع	ا)حUت	و	الطرق	و	ا)ناهج	و	

  	.2توضيب	النوعية	و	تخزي�Wا	و	مراقبWXاالتنظيم	لقواعد	

لذلك	فرض	ا)شرع	،	الغذائي	بالتصنيع	أهمية	مكان	التصنيع	خاصة	عندما	يتعلق	Kمر و	تتعاظم	

�1µبمقت		11ا)ادة	من		التنفيذي	1403-17ا)رسوم	،	ذات	ا)لوثة	ا)ناطق	@ي	ا)نشآت	مواقع	إقامة	عدم

	)صادر	التلوث 	ا)ولدة 	الصناعية 	النشاطات 	النفايات، 	ف·Wا 	تخزن 	ال�0 	ا)ناطق 	أو	@ي 	ا)ناطق	، أو	@ي

  .4رى الحيوانات	الضارة	Kخو 	القوارضو 	أو	القابلة	§ن	تكون	معرضة	ل�فات،	ا)عرضة	للفيضانات

	أوجب	تصميم	ا)نشئات 	بطريقة	تسمح	بتطبيق	الطرق	الحسنة	للنظافةو 	كما الوقاية	و 	¯WيئWXا

	ا)نتجات 	تلويث 	5من 	استعمالهاو ، 	طبيعة 	بالنظر	إ�ى 	كافية 	أبعادها 	تكون 	الUزم\نو 	أن 	ا)ستخدم\ن

ا)واد	و 	وليةكذا	احتواءها	عfى	فضاءات	منفصلة	لتخزين	ا)واد	K و ،	ا)عدات	ا)ستخدمةو 	التجه\tاتو 

	استقرار	الحشراتو 	ا)حولة 	عدم 	تضمن 	ال�0 	الUزمة 	الWXيئات 	الخارجية	و 	الحيواناتو 	عfى ا)لوثات

  .	6با)راحيض	أو	بدورات	ا)ياهو 	أن	تكون	منفصلة	بأماكن	حفظ	ا)Uبسو ،	كالغبار

هلة	أسطح	الجدران	سو 	أوجب	كذلك	ا)شرع	أن	تكون	أغلفة	أرضية	منشآت	التصنيع	قدو ،	هذا	

كما	أوجب	،	7غ\e	سامةو 	غ\e	قابلة	لUمتصاصو 	مصنوعة	من	مواد	مانعة	للتسربو 	التطه\e و 	التنظيف

أن	تكون	Kبواب	و ،	8سهلة	الtòع	من	أجل	تنظيفهاو 	أن	تكون	النوافذ	مجهزة	بستائر	واقية	من	الحشرات

  .9التطه\eو 	سهلة	التنظيفو 	مغلقة	بمواد	قابلة	لUمتصاص

                                                           
  .214كهينة	قونان،	ا)رجع	السابق،	ص	1
  ،	سالف	الذكر.285- 92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	الفقرة	Kو�ى	و	Kخ\eة	من	ا)ادة		 2
،	يحدد	شروط	النظافة	والنظافة	الصحية	أثناء	عملية	وضع	ا)واد	الغذائية	2017أبريل		11ا)ؤرخ	@ي		140-17سوم	التنفيذي	رقم	ا)ر 3

  .2017أبريل		16،	الصادرة	@ي	24لUسUWXك	البشري،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.	140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11مضمون	ا)ادة		4
  ،	سالف	الذكر.140-17ا)رسوم	التنفيذي	رقم		من	12أنظر	ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13أنظر	ا)ادة	6
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		7
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		8
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		19من	ا)ادة		1لفقرة	أنظر	ا	9
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  نب»ي�مراعاª&ا�أثناء�عملية�التصنيع�ثانيا:�الضوابط�ال¤��ي

يفرض	£لtuام	با§من	عfى	عاتق	ا)تدخل	خUل	مرحة	تصنيع	ا)نتجات	أن	يحeuم	كل	ا)تطلبات	

	 	التصنيع 	بعملية 	ا)ستخدم\نا)رتبطة 	@ي 	النظافة 	شروط 	ضمان 	السهر	عfى 	خUل 	من 	وذلك ،	،

	تكنوي�Wم 	1(وضرورة 	با)، 	بالضوابط	ا)تعلقة 	£لtuام 	(وكذا 	للصناعة 	الفنية 	كل	ذلك	من	2§صول ،(

  أجل	وقاية	ا)سWXلك	من	ا)خاطر	ال�0	قد	تنجر	عن	ا)نتجات	ا)صنعة.

  وضرورة�تكوي±&م�مراعاة�شروط�النظافة�?ي�ا)ستخدم£ن	 -1

	 	نظافة 	شروط 	مراعاة 	تظهر	أهمية 	@ي 	التكوين 	التصنيعو 	مجال 	@ي 														الدوائي،		ا)ستخدم\ن

عfى	اعتبار	أن	Kمن	الغذائي	�	يتحقق	إ�	بتوافر	،	الغذائي	@ي	مجال	التصنيع	خاصة		بصفةو		تتعاضم	

  .شروط	النظافة	@ي	Kشخاص	القائم\ن	عfى	تصنيع	Kغذية

،	ضرورة	احتواء	مصنع	Kدوية	عfى	285-92ا)شرع	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		فرضوقد	

	و	التأهيل	الكافي\ن 	جان1عمال	بالعدد 	إ�ى 	@ي	ض	ب، 	دولة 	شهادة 	عfى 	زيادة ،0Åالتق	ا)دير	 	حيازة رورة

	التقنية 	و	تعقيدا¯Wا 	يمارسها 	حجم	الوظائف	ال�0 	يقتض·Wا 	ا)ؤهUت	و	التجربة	ا)هنية	ال�0 								الصيدلة،

من	هذا	ا)رسوم	و	ال�0	ترك	ا)شرع	مسألة	توضيح	أحكامها	بموجب		6مثما	أكدته	ا)ادة		و	التنظيمية

  .2وزير	ا)كلف	بالصحةقرار	من	قبل	ال

فساد	ا)واد	و 	و	)ا	كان	ا)ستخدم	@ي	مجال	التصنيع	الغذائي	من	أك�e	Kسباب	ا)ؤدية	إ�ى	تلويث

ألزم	ا)شرع	الجزائري	كل	متدخل	@ي	عملية		،	فقد3مUمسته	لهاو 	الغذائية	بالنظر	�حتكاكه	ا)باشر	�Wا

،	النظافة	الصحية	للمستخدم\نو 	روط	النظافةوضع	ا)واد	الغذائية	لUسUWXك	أن	يسهر	عfى	احeuام	ش

،	قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	03-09من	القانون	رقم		6من	ا)ادة		1هذا	ما	تضمنته	الفقرة	و 

  كيفيات	تطبيقها	إ�ى	التنظيم.و 	م�Wا	شروط	2سالف	الذكر،	بيما	أحالت	الفقرة	

@ي	عملية	وضع	ا)واد	الغذائية		لعfى	كل	متدخ	140-17و	تطبيقا	أوجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	التعامل	لUسUWXك 	منطقة 	بدل	ا)ستخدم\ن	الذين	يعملون	@ي 	مUءمة التداول	مع	و 	أن	يحرص	عfى

	ا)واد	الغذائية 	عfى	مستوى	عال	من	النظافة	الجسديةو ، 	الهندامو 	أن	يكونوا 	أو	يدخلوا	و ، أ�	يرتدوا

  .4من	Kشياء	ا)شا�Wةغ\eها	و 	الدبابيشو 	،الحfيو 	أشياء	شخصية	كالساعات

                                                           
  ،	سالف	الذكر.285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		 1
2
يد�ي	ا)دير	،	يحدد	شروط	التأهيل	و	التجربة	ا)هنية	ال�0	يجب	أن	تتوفر	@ي	الص1993يونيو		12و	قد	صدر	@ي	هذا	8طار	القرار	ا)ؤرخ	@ي	 

  .1993يوليو		18،	الصادرة	@ي	47التق0Å	)ؤسسة	إنتاج	ا)نتوجات	الصيد�نية	و/أو	توزيعها،	ج	ر،	العدد	
عبد	الحق	لخضاري	وحسيبة	زغUمي،	حماية	ا)سWXلك	من	خUل	£لtuام	بضمان	السUمة	الغذائية،	مجلة	الحقوق	والحريات،	جامعة	3

  .415،	ص	2017،	4	،	العدد3محمد	خيضر	بسكرة،	ا)جلد	
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		55من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		4

  



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<V<V<V<V₣_₣_₣_₣_^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰íÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íè 

 

~ 78 ~ 
 

منتظما	قبل	التعامل	مع	ا)واد	و 	فعا� 	- تطه\eها	عند	الحاجةو 	-كما	وجب	أن	يكون	غسل	Kيدي

	الغذائية 	ا)راحيض، 	استعمال 	بعد 	�فتاتو 	خصوصا 	وضع 	طريق 	عن توصيات	و 	إعUناتو 	ذلك

  .1للمستخدم\ن	@ي	Kماكن	ا)ناسبة

	هذا	 	او ، 	�Wم 	ا)نوط 	ا)ستخدمون 	عfى 	طبية	يجب 	لفحوص 	يخضعوا 	أن 	Kغذية 	مع لتعامل

	كلو 	،دورية 	Kقل6(	لفحوصات	تكميلية 	أشهر	عfى 	ستة (	 	هو	منصوص	و ، 	مثلما لعمليات	التطعيم

 .2التظيم	ا)عمول	�Wماو 	التشريععليه	@ي	

الدخول	و 	كما	يحظر	عfى	Kشخاص	الذين	من	شأWkم	تلويث	Kغذية	التعامل	مع	ا)واد	الغذائية	

		،	�سيما	إذا	كانوا	مصاب\ن	أو	حامل\ن	)رض	متنقل	عن	طريق	ا)واد	الغذائية،	التعامل	معها	إ�ى	أماكن

  .	3أو	يعانون	من	جروح	متعفنة	أو	طفح	جلدي	أو	إسهال	أو	الWXابات

	جانب	ذلك 	إ�ى 	بتنظيم	دخول	Kشخاص	Kجانب	عن	ا)نشآت، 	كل	متدخل 	ا)شرع 	ألزم إ�ى	،

	الغذائ 	للمواد 	ا)خصصة 	يةKماكن 	النظافة	و ، 	مجال 	@ي 	�سيما 	ا)طبقة 	النظافة 	إجراءات تحديد

	الهندامو 	الجسدية 	ألزمه	.4نظافة 	ا)ستخدم\ن	قصد	و 	بفرض	تداب\e 	كذلك	كما 	عfى 	النظافة قواعد

	الغذائية 	ا)واد 	تلويث 	إ�ى 	يؤدي 	أن 	شأنه 	من 	تصرف 	كل 	تجنب 	ا)واد	و 	ا)ضغو 	كا§كل، اسUWXك

  .5غ\e	ص�ي	@ي	مناطق	التعامل	مع	ا)واد	الغذائيةكل	تصرف	و 	،البصقو ،	التبغية

بل	ذهب	إ�ى	أبعد	،	ا)شرع	بإلزام	ا)تدخل	بضرورة	الحرص	عfى	نظافة	ا)ستخدم\ن	و	لم	يكتف

ا)تداولون	ا)دعوون	للدخول	من	ذلك	عندما	فرض	عfى	ا)تدخل	إلزامية	السهر	عfى	ضرورة	أن	يكون	

@ي		متحصل\ن	عfى	تكوينات	و/أو	تعليمات	و 	مؤطرين	لغذائية@ي	اتصال	مباشر	أو	غ\e	مباشر	مع	ا)واد	ا

كما	فرض	ا)شرع	@ي	هذا	8طار	،	6مجال	النظافة	الغذائية	بما	يتUءم	مع	العمليات	ا)كلف\ن	بالقيام	�Wا

	تحليل	Kخطار	 	الحرجةو 	أن	يكون	ا)سؤولون	عن	تطبيق	نظام قواعد	و 	،7	(HACCP)نقاط	ا)راقبة

                                                           
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		55من	ا)ادة		5أنظر	الفقرة		1
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		55من	ا)ادة		3الفقرة		2
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		55من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		3
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		55أنظر	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		4
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		55من	ا)ادة		4أنظر	الفقرة		5
  سالف	الذكر	،140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		56من	ا)ادة		1انظر	الفقرة		6
	"	مجموع	Kعمال	و8جراءات	ا)كتوبة	ال�0	HACCPنظام	(	140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		11عرفت	الفقرة		7 	بأنه: (

توضع	عfى	مستوى	ا)نشآت	لتقييم	Kخطار	وتحديد	النقاط	الحرجة	ال�0	W¯دد	النظافة	الصحية	وأمن	ا)واد	الغذائية	بغرض	التحكم	

	 	ف·Wا". 	ا)ادة �1µبمقت	 	ا)تدخل\ن 	الجزائري 	ا)شرع 	حث 		57وقد 	التنفيذي 	ا)رسوم 	§جل	140-17من 	النظام 	هذا 	استعمال 	عfى ،

	 	ا)ادة 	فرضت 	بينما 	الغذائية، 	ا)واد 	نظافة 	متطلبات 	و�سيما 	ا)رسوم، 	هذا 	@ي 	ا)حددة 	للمتطلبات 	لUمتثال 	نفس		5مساعد¯Wم من

ق	8جراءات	ال�0	تسمح	بالتأكد	من	النظافة	الصحية	وأمن	ا)واد	الغذائية،	بناء	عfى	نظام	تحليل	ا)رسوم	@ي	كل	ا)نشآت	ضرورة	تطبي

  =																																															Kخطار	ونقاط	ا)راقبة	الحرجة،	وذلك	@ي	جميع	ا)راحل،	باستثناء	مرحلة	8نتاج	Kو�ي.	
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	ا) 	@ي 	الحددة 	رقمالنظافة 	التنفيذي 	هذا		140- 17	رسوم 	@ي 	مUئم 	مسبق 	تكوين 	عfى 	تحصلوا قد

  .1ا)جال

فقد	فرض	ا)شرع	عfى	كل	متدخل	أن	يضع	أنظمة	يقظة	لضمان	بقاء	ا)تعاكل\ن		و	مهما	يكن،	

النظافة	الصحية	و 	مع	ا)واد	الغذائية	عfى	علم	دائم	بكل	تطورات	8جراءات	الUزمة	لïبقاء	عfى	Kمن

  .2احeuامهاو 	الغذائيةللمواد	

	تصنيع	 	عملية 	أثناء 	ا)ستخدم\ن 	@ي 	النظافة 	ظوابط 	 	مراعاة 	تظهر	أهمية 	ماتقدم 	عfى بناء

قمع	و 		ا)نتجات	الغذائية،	غ\e	أنه	ما	يUحظ	هو	أن	ا)شرع	الجزائري،	بمقت�1µ	قانون	حماية	ا)سWXلك	

	ما	يتعلق	بعملية	التصنيع	الغذائي،الغش	ألزم	ا)تدخل	بضرورة	السهر	عfى	احeuام	هذه	الضوابط	إ�	في

أغفل	النص	عfى	ضرورة	احeuام		تلك	الضوابط	@ي	ا)ستخدم\ن	عندما	يتعلق	Kمر	بتصنيع	منتجات	و 

Kدوية،	عfى	الرغم	من	أن	والتنظيف	البدني،	أو	عندما	يتعلق	Kمر	بتصنيع	ا)واد	الصيد�نيةو 	التجميل

@ي	هذا	8طار،	بالنظر	للمخاطر	ال�0	قد	تنتج	ع�Wا	إذا	لم		هذا	النوع	من	ا)نتجات	يعد	جديرا	بالتنظيم

  يلtuم	منتج·Wا	بالحرص	عfى	ضرورة	نظافة	Kشخاص	القائم\ن	عfى	تصنيعها.

و	بذلك	يكون	ا)شرع	الجزائري	قد	ضيق	@ي	هذا	8طار	من	نطاق	الحماية	ا)قررة	للمسWXلك	من	

  .مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	@ي	هذه	ا)رحلة

  :�الضوابط�ا)تعلقة�با�صول�الفنية�للصناعةة�مراعا��-2

،	فإن	الضوابط	ا)تعلقة	با§صول	الفنية	للصناعة	تفرض	عfى	ا)تدخل	قبل	الشروع	@ي	التصنيع

	ضرورة 	ا)نتوج	بداية 	تصميم 	ضوابط 	تصنيعهمراعاة 	ضوابط 	باحeuام 	بعدها 	يلtuم 	أن 	عfى كذا	و 	،

  .مراعاة	ضوابط	تصنيعه

	فو	 	ال�0		مإن	ضوابط	تصميعليه، ا)نتوج	تستوجب	أن	يكون	ا)نتج	عfى	مستوى	من	الكفاءة

أن	يكون	القائمون	عfى	تصميم	السلعة	قد	أ)وا	و ،	يحق	للجمهور	أن	ينتظرها	من	م�0	من	طائفة	نفسها

	السلعة 	ال�0	ستستعمل	ف·Wا 	ا)صانعو 	بالظروف	الواقعية 	ذلك	عن	طريق	£ختبارات	@ي عليه	فإن	و ،

	السل 	تصميم 	@ي 	8ضرار	الخطأ 	إ�ى 	تؤدي 	أن 	يمكن 	خطورة 	عfى 	منطوية 	يجعلها 	أن 	شأنه 	من عة

  .	3با)سWXلك

                                                                                                                                                                                     

ة	كلمات	إنجل\tية	تع0Å	"تحليل	ا)خاطر	ونقاط	التحكم	الحرجة	وقد	بدأ	استخدام	هذا	النظام	@ي	اختصار	)جموع(HACCP)و	يعد	نظام	=

الفضائية	Kمريكية	ووزارة	الدفاع	Kمريكية	لضمان	سUمة	شركات	صناعة	Kغذية.	)زيد	من	التفصيل		NASAالستينيات	من	قبل	هيئة	

	 	أنظر: 	الشأن، 	الtuام	ا)تدخل	ب@ي	هذا 	مجلة	معارف،	جامعة	أكfي	كريمة	بركات، ضمان	سUمة	ا)سWXلك	@ي	مجال	الصناعة	الغذائية،

  .116،	ص	2014،	17محند	أولحاج	البويرة،	الجزائر،	العدد	
   ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		56من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		1
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		56أنظر	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		2
  .173  172زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		3
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	مراعاة		لذلك	فقد	أصدر	ا)شرع	الجزائري	العديد 	تركز	عfى	ضرورة من	القرارات	الوزارية	ال�0

	ا)سWXلك 	سUمة 	عfى 	خطورة 	تشكل 	ال�0 	ا)نتجات 	تصميم 	عند 	Kمن 	1متطلبات كالقرار	الوزاري	،

	ا 	ا)شeuك 	@ي 		11)ؤرخ 	Kمن		-2016جويلية 	متطلبات 	يحدد 	الذي 0Åالتق	 	النظام 	اعتماد ا)تضمن

الذي	تضمن	@ي	ملحقه	نظاما	تقنيا	¦Wدف	إ�ى	تأم\ن	صحة	Kطفال	بالنظر	إ�ى		-2§دوات	العناية	با§طفال

	3ا)خاطر	الناجمة	عن	تصميم	أدوات	العناية	�Wم طفال	أوجب	ضرورة	استجابة	أدوات	العناية	با§ 	و،

مقاومWXا	و 	ا)يكانيكية	إ�ى	متطلبات	Kمن	من	حيث	استقرارهاو 	الف\tيائيةو 	فيما	يخص	مم\tا¯Wا	الكيمائية

	عند	£ستعمال	العادي	أو	العقUني	دون	أن	تنكسر	و 	للضغوط	ا)يكانيكية 	لها 	تخضع 	ال�0 				الف\tيائية

	خط\e	يضر	بالطفل 	لتشوه 	4أو	تخضع ،	 	Kجهزة 	تكون 	أن 	أوجب 	دون	كما 	من 	تفكيكها 	يمكن ال�0

  .	5استخدام	أداة	ذات	أحجام	كافية	لتحول	دون	ابتUعها	أو	استنشاقها	من	قبل	الطفل

	يكن 	و	مهما 	@ي	، 	يساعد 	أن 	شأنه 	من 	ا)حددة 	للضوابط 	وفقا 	للمنتوج 	الجيد 	التصميم فإن

نه	بعد	إتمام	@ي	تو«ي	ا)خاطر	ال�0	قد	تنجر	ع	أن	يساهم	من	جهة	أخرى و 	تصنيع	منتوج	آمن	من	جهة

  تصنيعه.	

	ل 	بالنسبة 	التصنيعضأما 	من	وابط 	ال�0 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	من 	العديد 	@ي 	مشeuطة 	أWkا 	نجد ،

ح��	يضمن	و ،	ففي	مجال	التصنيع	الغذائيسUمة	ا)سWXلك،	و 	شأWkا	أن	تشكل	مصدرا	خطر	عfى	صحة

أن		140-17لتنفيذي	رقم	فقد	فرض	عليه	ا)رسوم	ا،	6ا)تدخل	مراعاة	ضوابط	تصنيع	ا)واد	الغذائية

ضمان	طابع	نظيف	لUسUWXك	و 	الشروط	الUزمة	قصد	التحكم	@ي	Kخطار و 	يلtuم	باحeuام	كل	8جراءات

يتم	ذلك	بداية	من	خUل	حماية	ا)واد	Kولية	و ،	7البشري	للمادة	الغذائية	بالنظر	لUستعمال	ا)حدد	لها

  .8له	�حقامن	كل	تلويث	مع	مراعاة	كل	عملية	تحويل	قد	تتعرض	

	التشريعية 	Kحكام 	احeuام 	السهر	عfى 	Kو�ي 	8نتاج 	@ي 	ا)تدخل\ن 	عfى 	يجب التنظيمية	و 	كما

ذلك	ع�e	اتخاذ	و ،	أمن	ا)سWXلكو 	ا)تعلقة	بالوقاية	من	Kخطار	ال�0	يمكن	أن	تمس	بصحةو 	ا)عمول	�Wا

	أغذية	الحيواناتو 	القوارضو 	حشراتالو 	ا)اءو 	الeuبةو 	التداب\e	الUزمة	لتجنب	كل	تلويث	قادم	من	الهواء

	البيطريةو	Kسمدةو 	النباتيةو 	Kدوية 	الصحة 	التخزينو 	ا)بيداتو 	مواد 	النفاياتو 	كذا 	معاملة
                                                           

  .218،	ص	3كهينة	قونان،	ا)رجع	السابق،	الهامش	رقم		1
  .2016نوفم�e		27،	الصادرة	@ي	86ج	ر،	العدد		2
  من	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	سالف	الذكر.	2ا)ادة		3
  من	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	سالف	الذكر.	5ن	ا)ادة	م	1الفقرة		4
  من	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	سالف	الذكر.	5من	ا)ادة		4الفقرة		5
ا)ادة	الغذائية	بأWkا"	كل	مادة	معالجة	أو	معالجة	جزئيا	أو	خام،	موجهة	لتغذية		03-09من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		2عرفت	الفقرة		6

الحيوان،	بما	@ي	ذلك	ا)شروبات	وعلك	ا)ضغ،	وكل	ا)واد	ا)ستعملة	@ي	تصنيع	Kغذية	وتحض\eها	ومعالجWXا،	باستثناء	ا)واد		8نسان	أو 

  ا)ستخدمة	فقط	@ي	شكل	أدوية	أو	مواد	تجميل	أو	مواد	التبغ".
  ،	سالف	الذكر.140- 17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2الفقرة		7
  ،	سالف	الذكر140- 17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7أنظر	ا)ادة	8
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	ا)حافظة	عfى	و ،	8طار	اتخاذ	التداب\e	ا)تعلقة	بالصحة	كما	يجب	عل·Wم	@ي	هذا،	1التخلص	م�Wاو  كذا

	تأث\eات	عfى	 	يمكن	أن	تتسبب	@ي 	الصحة	البشريةالنباتات	ال�0 	@ي	ذلك	رصد، مراقبة	Kمراض	و 	بما

	)عالجة	النفاياتو ،	3با¸ضافة	إ�ى	اتخاذ	التداب\e	ا)انعة	لكل	تلويث،	2مصادرة	هذه	Kمراضو 	الحيوانية

  .4تخزين	ا)واد	الضارة	بطريقة	مUئمةو 

	 	التنفيذي 	ا)رسوم 	فرض 	تقدم 	ما 	إ�ى 	با¸ضافة 	140-17و 	التجه\tات، 	تكون 	داتا)عو 	أن

	أو	توضي¼Wا	و  	أو	معالجWXا 	أو	تحض\eها 			ا)حUت	الUزمة	لعمليات	جمع	محصول	ا)واد	Kولية	أو	إنتاجها

كما	يجب	أن	تكونمكنونة	أو	،	مستعملة	بطريقة	مUئمة	مانعة	§ية	بؤرة	تلوثو 	أو	نقلها	أو	تخزي�Wا	مهيأة

أن	تخضع	لتنظيف	و ،	التآكلو 	ماتمقاومة	للصدو 	مضادة	للتعفنو 	ملساءو 	مغلقة	بمواد	مانعة	للتسرب

  .5مرضيةو 	صيانة	سهلةو 	شامل

قد	ألزم	ا)شرع	كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)واد	الغذائية	لUسUWXك	أن	يحeuم	إلزامية	و ،	هذا

من	الفصل		4وهذا	ما	تضمنته	ا)ادة	،	وأن	يسهر	عfى	أن	�	تضر	بصحة	ا)سWXلك،	سUمة	هذه	ا)واد

  سالف	الذكر.	03	-09قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	رقم	من	الباب	الثاني	من		K6ول 

	لذلك أيضا	ضرورة	مراعاة	الخصائص	التقنية	تشمل	ضوابط	التصنيع	الغذائي	فإن	،	وتطبيقا

الخصائص	التقنية		20147ف�eاير		20فعfى	سبيل	ا)ثال	حدد	القرار	الوزاري	ا)ؤرخ	@ي	،	للمادة	الغذائية

	@ي	مسحوق	الحل @ي		5من	بي�Wا	ضرورة	احتوائه	كحد	أق��1	عfى		يب	الصناAي	وال�0الواجب	توافرها

	8@ي	ا)ئة	من	حمض	الل�ن	0.15عfى	و 	ا)ئة	من	ا)اء ،	 	أوجب	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي 	8كما

ضرورة	احتواء	ا)لح	ذو	النوعية	الغذائية	عfى	كلور	الصوديوم	بمعدل	يساوي	أو	يفوق		20189أكتوبر

كما	حدد	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	،	10ا)ستخلص	الجاف	دون	حساب	ا)ضافات@ي	ا)ائة	من		97

  أخUط	الطfي.و 	ا)نتجات	ا)ماثلةو 	الخصائص	التقنية	ا)تعلقة	با)رغرين،	201811ديسم�e		20@ي	
                                                           

  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة	1
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة	2
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8من	ا)ادة		3أنظر	الفقرة	3
  ،	سالف	الذكر.140-17لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	8ظر	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	أن4
  ،	سالف	الذكر140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9مضمون	ا)ادة	5
  جاء	هذا	الفصل	تحت	عنوان:	إلزامية	النظافة	والنظافة	الصحية	للمواد	الغذائية	وسUمWXا.	6
،	وا)تعلق	بمواصفات	مسحوق	الحليب	الصناAي	وشروط	1999أكتوبر		27عدل	القرار	الؤرخ	@ي	،	ي2014ف�eاير		20قرار	وزاري	مؤرخ	@ي		7

  .2014يونيو		16،	الصادرة	@ي	34عرضه	وحيازته	واستعماله	وتسويقه	وكيفيات	ذلك،	ج	ر،	العدد	
  .	2014ف�eاير		20من	القرار	الوازي	ا)ؤرخ	@ي		4من	ا)ادة		3الفقرة		8
	العدد	2018أكتوبر		8@ي	قرار	وزاري	مشeuك	مؤرخ	9 	ج	ر، 	ا)تعلق	بخصائص	ا)لح	ذي	النوعية	الغذائية، 0Åالتق	النظام	يتضمن	 ،1	،

  .2019جانفي		6الصادرة	@ي	
  .2018أكتوبر		8من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		4مضمون	ا)ادة	10
بخصائص	ا)رغرين	وا)نتوجات	ا)ماثلة	وأخUط	الطfي،		،	يتضمن	النظام	التق0Å	ا)تعلق2018ديسم�e		20قرار	وزاري	مشeuك	مؤرخ	@ي		11

 .2019مايو		19،	الصادر	@ي	33ج	ر،	العدد	
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	هذا 	ا)تدخل	احeuامو ، 	@ي		1ا)عاي\e	ا)يكروبيولوجية	يجب	عfى 	ا)نصوص	عل·Wا 	الغذائية للمواد

		ا)رسوم 	رقم 	الشروط	1722-15التنفيذي 	يحدد 	الخصائص	و 	الذي 	مجال 	@ي 	ا)طبقة الكيفيات

  ا)يكروبيولوجية	للمواد	الغذائية.	

ضرورة	احeuام	نسب	ا)لوثات	ا)سموح	�Wا	@ي	ا)ادة	،	كما	تشمل	كذلك	ضوابط	التصنيع	الغذائي

قمع	الغش	ال�0	و 	بحماية	ا)سWXلك	ا)تعلق	03-	09من	القانون	رقم		5الغذائية	مثلما	أشارت	إلية	ا)ادة	

	ف·Wا 	جاء 	ملوث: 	عfى 	تحتوي 	لUسUWXك 	غذائية 	مواد 	وضع 	يمنع 	غ\e	مقبولة	3" 	بكمية بالنظر	إ�ى	،

	البشرية 	له"و 	الحيوانيةو 	الصحة 	السام 	بالجانب 	يتعلق 	فيما 	خاصة 	القرار	و، 	8طار	أوجب 	هذا @ي

كما	،	5عدد	البكت\eيا	8جما�ي	@ي	الحليب	ا)ليونان	أ�	يتعدى	19934أوت		18الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

	 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 	القرار	الوزاري 		23أوجب 	20126فيفري 	القصوى	، 	الكمية 	تتجاوز 	أ� ضرورة

  .	7@ي	ا)نتوج	ا)عد	لUستعمال،	ملغ/	كلغ	0.02للرصاص	@ي	ا)ستحضرات	ا)وجهة	للرضع	

	اس 01µتقت	 	الغذائي 	التصنيع 	عملية 	كانت 	الغذائيةو	)ا 	ا)ضافات 	بعض 	8تعمال 	من	، فإنه

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	تضم�Wا 	ال�0 	الشروط 	من 	جملة 	استعمالها 	يستو@ي 	أن 	2149	-12الواجب

                                                           
1		 	العاي\e	ا)يكروبيولوجيةين¬ي 		احeuام 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 	القرار	الوزاري 	من 	الثانية 	با)ادة U4عم		2016أكتوبر -		e\ا)عاي	 يحدد

"	الحصول	عfى	نتائج	مرضية	أو	مقبولة	ا)ذكورة	@ي	ملحقي		-2017يوليو		2،	الصادرة	@ي	39د	ا)يكروبيولوجية	للمواد	الغذائية،	ج	ر،	العد

)عمول	هذا	القرار،	عند	إجراء	التحاليل	ا)يكروبيولوجية	ا)بينة	عfى	أساس	القيم	ا)حددة	لهذه	ا)عاي\e،	مع	Kخذ	بع\ن	£عتبار	التنظيم	ا

  به	وا)تعلق	بكيفيات	اقتطاع	العينات".
،	يحدد	الشروط	والكيفيات	ا)طبقة	@ي	مجال	الخصائص	ا)يكروبيولوجية	2015جوان		25،	ا)ؤرخ	@ي	172-15)رسوم	التنفيذي	رقم	ا	2

  .2015جويلية		8،	الصارة	@ي	37للمواد	الغذائية،	ج	رن	العدد	
،	ا)تعلق	بتحديد	الشروط	والكيفيات	2014ديسم�e		15ا)ؤرخ	@ي		-	366-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		1عرفت	الفقرة		3

بأنه:	"	كل	مادة	تضاف		)لوثا	– 2014ديسم�e		25،	الصادرة	@ي	74ا)طبقة	@ي	مجال	ا)لوثات	ا)سموح	�Wا	@ي	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

عات	وعfى	ا)وا01Î	و@ي	ممارسة	الطب	بغ\e	قصد	@ي	الغذاء	ولكن	توجد	فيه	عfى	شكل	بقايا	@ي	8نتاج	بما	ف·Wا	العUجات	ا)طبقة	عfى	ا)زرو 

	الغذاء	وتوزيعه	أو	تخزينه	أو	بعد	 البيطري	و@ي	الصناعة	و@ي	التحويل	و@ي	الحض\e	و@ي	ا)عالجة	و@ي	التوضيب	والتغليف	و@ي	نقل	هذا

  تلوث	بي+0	و�	تطبق	عبارة	ا)لوث	عfى	بقايا	الحشرات	وشعر	القوارض	ومواد	أخرى	خارجية".	
	مؤرخ	@ي	قرار	وزاري	مشeuك	4 	العدد	1993غشت		18، 	ج	ر، 	يتعلق	بمواصفات	بعض	أنواع	الحليب	ا)عد	لUسUWXك	وعرضه، ،69	،

  1993أكتوبر		23الصادرة	@ي	
  .1993غشت		18من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	مؤرخ	@ي		8من	ا)ادة		1الفقرة	5
م	التق0Å	الجزائري	الذي	يحدد	خصائص	وشروط	عرض	،	يتضمن	ا)صادقة	عfى	النظا2012ف�eاير		23قرار	وزاري	مشeuك	مؤرخ	@ي		6

  .2012سبتم�e		9،	الصادرة	@ي	49ا)ستحضرات	ا)وجهة	للرضع،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.2012فيفري		23خ	@ي	أنظر	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤر 	7
من		8وجهة	لUسUWXك	البشري	أو	الحيواني،	بمقت�1µ	ا)ادة	لقد	سمح	ا)شرع	الجزائري	بإدراج	ا)ضافات	الغذائية	@ي	ا)واد	الغذائية	ا)	8

  .03-09القانون	رقم	
	ا)ؤرخ	@ي	214-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9 	الغذائية	2012مايو		15، 	ا)واد 	يحدد	شروط	وكيفيات	استعمال	ا)ضافات	الغذائية	@ي ،

  .2012مايو		16،	الصادرة	@ي	30ا)وجهة	لUسUWXك	البشري،	ج	ر،	العدد	
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@ي	ا)واد	الغذائية	ا)وجهة	لUسUWXك		1كيفيات	استعمال	ا)ضافات	الغذائيةو 	ا)تعلق	بتحديد	شروط

	البشري  	@يو ، 	أساسا 	الشروط 	هذه 			تتمثل 	الغذائيةضرورة 	للمادة 	الغذائية 	القيمة 	عfى 	،الحفاظ

تحس\ن	حفظ	أو	تثبيت	ا)ادة	الغذائية	أو	خصائصها	كذا	و 	،اعتبارها	كمكون	ضروري	@ي	أغذية	الحميةو 

	العضوية 	الذوقية 	تغليط	، 	من	شأWkا 	بصورة 	أو	نوعها 	الغذائية 	ا)ادة 	�	تغ\e	من	طبيعة بشرط	أن

مساعدة	@ي	مرحلة	معينة	من	عملية	الوضع	لUسUWXك	بشرط		استعمالها	كمادةإ�ى	جانب	،	ا)سWXلك

	رديئة	 	نوعية 	ذات 	Kولية 	ا)ادة 	استعمال 	مفعول ̧خفاء 	 	الغذائي 	ا)ضاف 	استعمال 	يكون �	 													أن

 .2أو	مناهج	تكنولوجية	غ\e	مUئمة

كما	حدد	،	4لغذائيةا)رخص	�Wا	@ي	ا)واد	ا	3و	قد	حدد	ا)شرع	الجزائري	قائمة	ا)ضافات	الغذائية

أوجب		ضمانا	لºمن	الغذائي،	كما،	5الحدود	القصوى	للمضافات	ال�0	يمكن	إدماجها	@ي	ا)واد	الغذائية

أ�	يحتوي	تركيب	الغذاء	عfى	مواد	غ\e	حUل	كا)واد	،	20146مارس		17القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

  .	7ت	ا)شتقة	م�Wا	غ\e	ا)باحة	@ي	الدين	8سUميكذا	ا)نتجاو 	النباتيو 	الغذائية	ذات	Kصل	الحيواني

	الغذائية 	ا)واد 	تصنيع 	@ي 	Kمن 	ضوابط 	يراAي 	أن 	ا)تدخل 	عfى 	الوجب 	من 	كان 	إذا 											،	و

مستحضرات	و 	ملزم	كذلك	باحeuام	الشروط	الصحية	الخاصة	با)واد	ا)Uمسة	للمواد	الغذائية					فإنه	

	تنظيفها ،	 	ا)ادة 	قضت 	م	7حيث 	القانون 	التجه\tات	03-09ن 	احتواء 	عدم 									اللوازمو 	بضرورة

	الغذائيةو 	العتادو  	من	ا)واد	ا)خصصة	)Uمسة	ا)واد 	التغليف	وغ\eها 	اللوازم	ال�0	�	تؤدي	، 					إ�	عfى

	إفسادها 	إ�ى 	شروط، 	تحديد 	مسألة 	ا)ادة 	هذه 	تركت 	للتنظيمو 	كما 	تطبيقها 	كيفيات 	هذا	و، 							@ي

	8ط 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	نص 	Kشياء	-	2998-16ار 	استعمال 	كيفيات 	و 	شروط 	يحدد 												الذي

                                                           
  ا)ضاف	الغذائي	عfى	أنه:	"	كل	مادة:		214-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3عرفت	ا)ادة		1

 �	تسWXلك	عادة	كمادة	غذائية	@ي	حد	ذا¯Wا	و�	تستعمل	كمكون	خاص	با)ادة	الغذائية،	 -

 تحتوي	أو	�	عfى	قيمة	غذائية،	 -

ضوي	@ي	أي	مرحلة	من	مراحل	الصناعة	أو	التحويل	أو	التحض\e	أو	تؤدي	إضافWXا	قصدا	إ�ى	ا)ادة	الغذائية	لغرض	تكنولوMي	أو	ذو«ي	ع -

 ا)عالجة	أو	التوضيب	أو	التغليف	أو	النقل	أو	التخزين	لهذه	ا)ادة،	

  إ�ى	التأث\e	عfى	خصائصها	وتصبح	Öي	أو	أحد	مشتقا¯Wا،	بطريقة	مباشرة	أو	غ\e	مباشرة،	مكونا	لهذه	ا)ادة	الغذائية". -
  ،	سالف	الذكر.214-12م	التنفيذي	رقم	من	ا)رسو 	5أنظر	ا)ادة		2
  من	ب\ن	ا)ضافات	الغذائية	نجد	Kحماض	وا)حليات	وا)لونات	وا)واد	الحافظة	والعطور	وا)ستحلبات.		3
  .214-12أنظر	ا)لحق	Kول	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	رقم	4
  214-12أنظر	ا)لحق	الثالث	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	رقم	5
	قرار	وزاري	مش6 	@ي 	الغذائية	2014مارس		eu17ك	مؤرخ 	با)واد 	ا)تعلقة 	القواعد 	الذي	يحدد 0Åالتق	 	النظام 	عfى 	ا)صادقة 	يتضمن ،

  .2014مارس		19،	الصادرة	@ي	15"حUل"،	ج	ر،	العدد	
  ،	ا)رجع	نفسه.2014مارس		17أنظر	ملق	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		7
،	يحدد	شروط	و	كيفيات	استعمال	Kشياء	و	اللوازم	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	2016نوفم�e		23رخ	@ي	ا)ؤ 	299- 16ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8

  .2016ديسم�e		6،	الصادرة	@ي	69الغذائية،	و	كذا	مستحضرات	تنظيف	هذه	اللوازم،	ج	ر،	العدد	
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	الغذائية	1واللوازم 	ا)واد 	)Uمسة 	ا)وجهة 	تنظيف، 	مستحضرات 	اللوازم2و	كذا 			-هذه إلزامية	عfى

  .3أم�Wم	عfى	صحة	ا)سWXلك\ن	و أي	خطر		من	مركبات	�	تشكل	إ�		Kشياء	و	اللوازمهذه		صناعة

	ا)واد		كما 	إ�ى 	تنقل �	 	ح�� 	الحسنة 	للطرق 	طبقا 	اللوازم 	و 	Kشياء 	صناعة 	ضرورة أوجب

مركبات	بكمية	قابلة	أن	تشكل			- ضمن	الشروط	العادية	لUستعمال	أو	ا)توقعة	�ستعمالها	-الغذائية

و	أن	تفسد	مم\tا¯Wا	خطرا	أو	مخاطرة	عfى	صحة	ا)سWXلك،	أو	أن	تحدث	تغي\eا	غ\eا	مقبول	@ي	تركيبWXا،	أ

  .4العضوية	الذوقية

	بموجبتحدد	،	)Uمسة	Kغذية	ºشياء	و	اللوازم	ا)وجهة	لو	مهما	يكن	فإن	الخصائص	الدقيقة	

ب\ن	الوزاء	ا)كلف\ن	بحماية	ا)سWXلك	و	بالصناعة	و	بالصحة	و	بالفUحة	و	با)وارد	ا)ائية		5مشeuكة	قرارات

  من	هذا	ا)رسوم.	9رة	Kو�ى	من	ا)ادة	و	بالبيئة،	مثلما	أشارت	إليه	الفق

@ي	Kسواق		6،	عملية	وضع	تلك	Kشياء	و	اللوازم299-16ذي	رقم	يهذا،	وقد	حظر	ا)رسوم	التنف

  .7ما	لم	تكن	تحمل	عfى	وسمها	و	عfى	فوات\e	بيعها	و	كذا	عfى	وثائقها	ا)رفقة	بيان	"ا)Uمسة	الغذائية"

وازم	ا)صّنعة	أو	ا)ستوردة	ا)وجهة	للمUمسة	الحصرية	لبعض	و	عندما	يتعلق	Kمر		با§شياء	و	الل

	الغذائية 	بفوات\e	و/أو	وثائق	تحمل	بيان	"		8ا)واد 	فيجب	أن	تكون	مرفقة 	أو	عطالWXا، بسبب	تركيبWXا

                                                           
  ي	أحكام	هذا	ا)رسوم	بما	يأتي:يقصد	@	،	سالف	الذكر	عfى:	"	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي		4ا)ادة		من	1الفقرة		نصت 1

�ولوازم:- 	ا)واد		��²ء 	)Uمسة 	العادي 	استعمالها 	@ي 	موجهة 	ا)ادة، 	كانت 	مهما 	أخرى، 	و	ك�لة 	و	تغليف 	و	معدات 	و	عتاد 	t\تجه	 كل

  مايfي:		-مو	بالتا�ي	من	مفهوم	هذه	Kشياء	و	اللواز 	-من	نفس	ا)رسوم	قد	اسثنت	من	مجال	تطبيقه	3الغذائية".		غ\e	أن	ا)ادة	

  Kشياء	و	اللوازم	ا)قدمة	كمنتوجات	عتيقة،	-

	أشياء	و	لوازم	التلبيس	و	الطUء	كلوازم	تلبيس	قشرات	Kجبان	و	ا)نتوجات	اللحمية	النيئة	أو	ا)طهية	أو	الفواكه،	ال�0	تشكل	جزءا	من	-

  ا)واد	الغذائية	و	القابلة	لUسUWXك	مع	هذه	ا)واد،	

  اليا،	العمومية	أو	الخاصة،	ا)وجهة	لتوزيع	ا)اء	الصالح	للشرب.ا)نشآت	ا)وجودة	ح		-
:	"	كل	منتوج	يملك	خصائص	التنظيف	أو	بمستحضر�التنظيف،	يقصد	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4من	ا)ادة		2وفقا	للفقرة		2

ذلك	ا)نتوجات	ا)وجهة	لتحس\ن	الغسل	بعد	التطه\e	يستعمل	وحده	أو	مركبا	مع	منتوج	أو	منتوجات	أخرى	قصد	زيادة	فعاليته،	بما	@ي	

."e\التطه	أو	التنظيف	منتوجات	استعمال  
  سالف	الذكر.	،299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		 3
  سالف	الذكر.	،299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		4
حدد	الخصائص	ا)تعلقة	با§شياء	واللوازم	ا)صنعة	من	أغشية	السيليلوز	،	الذي	ي2019جانفي		16كالقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		5

	العدد	 	ج	ر، 	الغذائية، 	ا)واد 	ا)وجهة	)Uمسة 	@ي	40ا)جدد 	الصادرة 	2019يونيو		23، 	والقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي جانفي		16.

،	الصادرة	36ف	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	،	الذي	يحدد	الخصائص	ا)تعلقة	با§شياء	واللوازم	ا)صنعة	من	الخز 2019

  .2019يونيو		6@ي	
من	نفس		15باستثناء	Kواني	و	Kوعية	ا)ستعملة	@ي	الطبخ	ال�0	تكون	بطبيعWXا	موجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة		 6

  ا)رسوم.
  ،	سالف	الذكر.299-16قم	من	ا)رسوم	التنفيذي	ر 	13مضمون	ا)ادة		 7
من	نفس		15باستثناء	Kواني	و	Kوعية	ا)ستعملة	@ي	الطبخ	ال�0	تكون	بطبيعWXا	موجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	 8

  ا)رسوم.



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<V<V<V<V₣_₣_₣_₣_^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰íÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íè 

 

~ 85 ~ 
 

	جنس 	باسم 	متبوعا 	مع..." 	الحصرية 	أكد	للمUمسة 	مثلما 	ا)واد، 	هذه 	ا)ادة 	عليه 	نفس		14ت من

	الشأن 	و	كذلك 		ا)رسوم، 	و	اللوازم 	لºشياء 	ا)واد	بالنسبة 	)Uمسة 	بطبيعWXا 	موجهة 	تبدو	أWkا ال�0

	 	ا)ادة 	@ي 	�	تستجيب	للشروط	ا)حددة 		6الغذائية	و	لك�Wا 	فقد	ألزمت	ا)ادة 	الذكر، من		16سالفة

	مرئية 	بطريقة 	محرر 	الغذائية" 	تUمس	ا)واد 	أن 	�يمكن "	 	بيان 	عfى 	احتواW¹ا 	ضرورة 											نفس	ا)رسوم

  و	مقروؤة	و	متعذر	محوها.

	و	اللوازم 	Kشياء 	تلك 	تنظيف 	مستحضرات 	بخصوص 	أما 	أف، 	مركباتيجب 	عfى 	�1	تحتوي

	مع	 	توافقها 	حسب 	تستعمل 	أن 	يجب 	كما 	و	أم�Wم، 	ا)سWXلك\ن 	صحة 	عfى 	أو	مخاطرة 	خطرا تشكل

تفادي	كل	أخطار	تلوث	و	كذا	طبقا	للتعليمات	ا)سجلة	عfى	الوسم	من	أجل	،	2£ستعمال	ا)وجهة	إليه

  .4،	كما	وجب	أن	يتم	تخزين	هذه	ا)ستحضرات	@ي	أماكن	مUئمة	و	موجهة	لهذا	الغرض3ا)واد	الغذائية

HACCPتجدر	8شارة	أن	£لtuام	بمراعاة	ضوابط	السUمة	@ي	التصنيع	الغذائي	يرجع	إ�ى	نظام	
5	

	 	وقائيا 	من	خUل	تحديد	 K	W¦تمالذي	يعد	نظاما عند	تصنيع		أو	مصادر	الخطر	خطار بسUمة	الغذاء

	Kغذية 	أو	كيميائية، 	ف\tيائية، 	بيولوجية، 	كانت 	سواء 	عملية		و	من، 	@ي 	الحرجة 	النقاط 	تحديد ثم

  .6لضمان	أمن	ا)نتوج	التصنيع	ال�0	ينبÒي	السيطرة	عل·Wا	عن	طريق	ا)تابعة	الدقيقة

	 	عادة 	¦Wدف 	الدواء 	صانع 	فإن 	الغذائي 	التصنيع 	@ي 	هو	الحال 	جودة	وكما 	أق��1 	تحقيق إ�ى

ممكنة	لUستفادة	الكاملة	من	ا)نتجات	الدوائية	مع	تفادي	مخاطر	التقدم	العلم0	من	خUل	التحكم	@ي	

	سUمة 	للحفاظ	عfى 	ا)سWXلكو 	أساليب	ضمان	الجودة 	صحة 	اتباع	، 	الدواء 	مصنع 	عfى لذلك	ينبÒي

	العلمية 	و 	Kصول 	ا)جال 	هذا 	@ي 	ا)حققة 	الفنية 	ا)عرفة 	العيوبمواكبة 	من 	خال 	منتوج 	لتقديم

	بمستعمليهو  	ضررا 	تلحق 	أن 	شأWkا 	من 	7ا)خاطر	ال�0 	و ، 	ا)ادة 	لنص 	تطبيقا 	مدونة		124ذلك من

  .039- 09من	القانون	رقم		10ا)ادة	و 	8أخUقيات	الطب

                                                           
مجموعات	ا)ركبات	ا)رخص	�Wا	@ي		،	يحدد	ا)ركبات	أو 2019مارس		6وقد	صدر	مؤخرا	@ي	هذا	8طار	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		1

  .2019أكتوبر		7،	الصادرة	@ي	62مستحضرات	تنظيف	Kشياء	واللوازم	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		22مضمون	ا)ادة		2

  عمال	مواد	التنظيف	أو	التطه\e".	وتمتد	هذه	الصفة	لتشمل	ا)واد	ا)عدة	لتحس\ن	الغسل	عقب	است

   ،	سالف	الذكر299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		23مضمون	ا)ادة	 3.
4
   ،	سالف	الذكر.299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		24مضمون	ا)ادة	 
  .116كريمة	بركات،	الtuام	ا)تدخل	بضمان	سUمة	ا)سWXلك	@ي	مجال	الصناعة	الغذائية،	ا)رجع	السابق،	ص		5
،	2019،	مصر،	1،	دار	الكتب	ا)صرية،	"	وكالة	الصحافة	العربية"،	ط.HACCPمحمد	سيد	عبد	الن��،	النظام	الحديث	لسUمة	الغذاء		6

  .71ص	
	مجلة	الحقوق	والحريات،		7 	التشريع	الجزائري، 	@ي 	إطار	قواعد	ا)سؤولية	ا)ستحدثة	)نتج	الدواء 	حماية	ا)سWXلك	@ي صالحة	العمري،

  .557،	ص2017،	4خيضر	بسكرة	كلية	الحقوق،	العدد		جامعة	محمد
8 	 	التنفيذي	رقم 	276-92ا)رسوم 	ا)ؤرخ	@ي 	1992يوليو		6، 	العدد 	ج	ر، 	أخUقيات	الطب، 	يتضمن	مدونة ،52	 	@ي 	الصادرة يوليو		7،

	"		124،	حيث	جاء	@ي	ا)ادة	1992 	وكل	العم	يجب	أن	يتم	صنع	Kدويةمنه: ليات	الصيد�نية	عfى	العموم	ومراقبWXا	وتسي\eها	وتجه\tها

  وفق	القواعد	الفنية".
  "يتع\ن	عfى	كل	متدخل	احeuام	إلزامية	أمن	ا)نتوج	الذي	يضعه	لUسUWXك	فيما	يخص:	مم\tاته	وتركيبته..."ال�0	جاء	ف·Wا:		9
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بمقت�1µ	ا)رسوم	-أن	ا)شرع	حدد		التنظيف	البدني	نجدو 	أما	بخصوص	تصنيع	مواد	التجميل

قائمة		-منه	6،	5،	4،	3،	�2سيما	ا)لحق	رقم	و 	114-10ا)عدل	بموجب	ا)رسوم		37- 97التنفيذي	رقم	

كذا	قائمة	ا)واد	ال�0	�	يمكن	و ،	1التنظيف	البدنيو 	ا)واد	ا)حظور	استعمالها	@ي	تركيب	مواد	التجميل

العناصر		كذاو ،	3كما	حدد	قائمة	ا)لونات	ال�0	يمكن	أن	تحتو¦Wا،	2أن	تحتو¦Wا	إ�	بمراعاة	قيود	معينة

  .	4قائمة	مواد	الحماية	من	Kشعة	فوق	البنفسجية	ال�0	يمكن	أن	تحتو¦Wاو 	ا)حافظة	ا)سموح	�Wا

	494-97ينبÒي	التقيد	@ي	صناعة	اللعب	با)قتضيات	ال�0	حددها	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و ،	هذا

	5ا)تعلق	با§خطار	الناجمة	عن	استعمال	اللعب 	ا)قتضيات	الف\tيائية، 	من	حيث	او 	�سيما )يكانيكية

	للعبة 	ا)كونة 	Kجزاء 	تصميمهاو 	متانة 	للمخاطرو 	حسن 	نحو	مانع 	عfى 	تصنيعها 	الخصائص	و ، كذا

الكيميائية	للعبة	من	أجل	حماية	Kطفال	من	ا)خاطر	الصحية	عند	استنشاقها	أو	ابتUعها	أو	مUمسWXا	

e	تصنيع	اللعبة	بضغط	�	يتعدى	كما	وجب	أن	تراAى	الخصائص	الكهربائية	وذلك	ع�،	للجلد	أو	الع\ن

	فولت	24 	خطر	الصدمة	و 	تغطيةو ، 	من 	تفاديا 	كهربائيا 	مصدرا 	تUمس 	قد 	ال�0 	أجزاW¹ا 	كل عزل

أن	و ،	كما	يجب	أن	تصنع	اللعب	بطريقة	تضمن	شروط	النظافة	تجنبا	§خطار	نقل	Kمراض،	الكهربائية

،	أو	مواد	متفجرة،	حضرات	خط\eةأو	مست،	�	تتضمن	عنصرا	خط\eا	سريع	£لWXاب	@ي	محيط	الطفل

  .6أن	�	تحتوي	عfى	عناصر	أو	مواد	إشعاعية	قد	تضر	بصحة	الطفلو 

  :الفرع�الثاني

 مراقب'&او �ا)صنعة�ا)نتجات�إلزامية�مطابقة

	ا)تدخل	بمطابقWXا 	أن	يلtuم 	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة تطلبات	)	تستوجب	وقاية

	 	و	التنظيمية 	القانونية 	ا)شروعة،(أو�)،Kمن 	ا)سWXلك 	لرغبات 		تلبية 	الفنية )واصفات	او و	للوائح

من	أجل	ضمان	ا)طابقة	و 	،	حيث	يلعب	التقييس	دورا	بارزا	@ي	هذا	8طار(ثانيا)،	القياسيةو 	القانيونية

كما	فرض	ضرورة	إخضاعها		)،	ثالثا(تقييم	فقد	جعلها	ا)شرع	الجزائري	محل،	الفعلية	لهذه	ا)نتجات

  ).رابعا(بةللرقا

  

                                                           
  سالف	الذكر.	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5ا)ادة		1
  سالف	الذكر.	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	4ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		37- 97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6ا)ادة	2
  سالف	الذكر.	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		37- 97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7ا)ادة	3
  سالف	الذكر.	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		37- 97قم	من	ا)رسوم	التنفيذي	ر 	8ا)ادة	4
،	يتعلق	بالوقاية	من	Kخطار	الناجمة	عن	استعمال	اللعب،	ج	ر،	العدد	1997ديسم�e		21،	ا)ؤرخ	@ي	494-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	5

  .1997ديسم�e		25،	الصادرة	@ي	85
  ،	سالف	الذكر.494-97التنفيذي	رقم		أنظر	ا)لحق	الثاني	من	ا)رسوم	6
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mإلزامية�ا)طابقة�:�أو�: 
ٌ
  ا)شروعة�لرغبات�ا)س'&لك�تلبية

	عرضها	 	قبل 	ا)نتجات 	مطابقة 	بضمان 	يلtuم 	أن 	ا)تدخل 	عاتق 	عfى 	الجزائري 	ا)شرع فرض

	.سUمتهو 	من	أجل	الوقاية	من	ا)خاطر	ال�0	قد	تنجر	ع�Wا	أضرار	تصيب	ا)سWXلك	@ي	صحته،	لUسUWXك

من	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش:	"استجابة	كل		3من	ا)ادة		18عمU	بالفقرة	،1ويقصد	با)طابقة

	 	ا)تضمنة 	للشروط 	لUسUWXك 	موضوع 	الفنيةمنتوج 	اللوائح 	@ي 	والبيئية	، 	الصحّية وللمتطلبات

  .2والسUمة	وKمن	الخاصة	به"

	 	ا)ادة 	نصت 		11و	قد 	قانون 	ي	03-09من 	أن 	"يجب 	أنه 	عfى 	وا)تمم، 	منتوج	ا)عدل 	كل ل�0

	 	لUسUWXك، 	للمسWXلكمعروض 	ا)شروعة 	ومم\tاته		الرغبات 	ومنشئه 	وصنفه 	طبيعته 	حيث من

Kساسية	وتركيبته	ونسبة	مقوماته	الUزمة	وهويته	وكمياته	وقابلتيه	لUستعمال	وKخطار	الناجمة	عن	

  استعماله.

	وا)مّ\tات	التنظيميةا)رجوة	منه	ا)تعلقة	بمصدره	والنتائج		ا)تطلبات	كما	يجب	أن	يحeuم	ا)نتوج

	حفظه	 	وشروط 	استعماله 	وكيفية 	�سUWXكه 	Kق��1 	والتاريخ 	صنعه 	وتاريخ 	تغليفه 	ناحية من

  .3و£حتياطات	ا)تعلقة	بذلك	والرقابة	ال�0	أجريت	عليه"

و	عليه	يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة،	أن	إلزامية	ا)طابقة	تفرض	عfى	ا)تدخل	أن	يوفر	منتوجا	

،	و	لن	يتحقق	ذلك	إ�	�سيما	خلوه	من	ا)خاطر	من	عدة	نوا÷ي	يب	للرغبات	ا)شروعة	للمسWXلكيستج

	احeuام 	أشارت	إليه		ا)نتوج	من	خUل 	مثلما 	با)نتوج، 	ا)رتبطة 	و	التنظيمة 	القانونية )تطلبات	Kمن

  الفقرة	الثانية	من	هذه	ا)ادة.

	 K	 	أن	هذا 	الرغبة	ا)شروعة	للمسWXلك، 0Åوتع	 	ا)نتوج	يتوقع	£ستفادة	هذا، 0Åيقت	 خ\e	عندما

منه	حسب	الغرض	الذي	أعده	له	ودون	التضرر	منه،	وبالتا�ي	إذا	لم	يستجيب	ا)نتوج	للرغبة	ا)شروعة	

	ا)سWXلك	 	سUمة 	خطر	عfى 	الذي	سيشكل	حتما 	عيب	السUمة 	عfى 	انطوى	ربما 	أنه 0Åيع	لكWXللمس

زيون	الذي	�	يقدم	صورة	واضحة	هو	جهاز	�	يتطابق	مع	ما	الجسدية	وعfى	ممتلكاته،	فمثU	جهاز	التلف

ينتظره	ا)سWXلك،	و@ي	حالة	انفجاره	يمكن	أن	نقول	أيضا	أنه	جهاز	�	يوفر	Kمن	والسUمة	ال�0	ينتظرها	

	م 	وبالتا�ي	فكرة	الرغبة	ا)شروعة	تعد	فكرة 	أWkا	4نة	وأمر	ذاتي	يصعب	حصره	بدقةر ا)سWXلك، ،	طا)ا

                                                           
من	ا)هم	أن	نش\e	بداية	أن	ا)قصود	با)طابقة	محل	الدراسة	Öي	ا)طابقة	القانونية	الخاصة	ال�0	أوردها	قانون	حماية	ا)سWXلك،	وليس		1

ع	مطابق	)ا	تم	£تفاق	عليه	@ي	العقد	ا)طابقة	£تفاقية	العامة	ال�0	تضم�Wا	القانون	ا)دني،	وال�0	تع0Å	ضرورة	الtuام	البائع	بتسليم	مبي

ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك		03-09من	حيث	الجودة،	أو	ا)قدار،	أو	الوظيفة	ا)بتغاة	منه،	أنظر:	زاهية	حورية	01î	يوسف	دراسة	قانون	رقم	

  .16الجزائري،	ا)رجع	السابق،	ص	
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.03-09قانون	رقم		2
  ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	سالف	الذكر.	03-09،	يعدل	ويتمم	القانون	رقم	2018يونيو		10،	ا)ؤرخ	@ي	09-18القانون	رقم		3
  .18،	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	الجزائري،	ا)رجع	السابق،	ص	03-09زاهية	حورية	01î	يوسف،	دراسة	قانون	رقم		4
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 K	بحسب	والوضعياتتختلف	ذواق	اتe\والتغ	الضرورات	وبحسب	 	يتم	1الفردية 	يمكن	أن 	غ\e	أنه ،

	له،	 	ا)خصص 	أو	£ستعمال 	وجهته 	ا)نتوج، 	طبيعة 	أهمها 	مختلفة 	عوامل 	عدة 	عfى 	بناء تقديرها

	قبل	 	من 	ا)علومات	ا)قدمة 	ومستوى 	الفنية 	الحالة 	به، 	ا)تعلقة 	وا)عاي\e	وطرق	£ستعمال القواعد

  .2ا)نتج

	استجابة	 01µتقت	 	ال�0 	بقدر	أهمية	مشروعيWXا، 	الرغبات	�	يعد	مهما 	£ختUف	@ي 	أن	هذا كما

ا)شروعة	للمسWXلك	الرغبة	تعب\e	غ\e	أن	هناك	من	يرى	أن		.3ا)تدخل	بالصناعة	لها	إرضاء	للمسWXلك

 .4ةمطابقته	لUشeuاطات	العقديو 	ا)قاييس،و 	يغطي	معني\ن	كب\eين:	مطابقة	ا)نتوج	للتنظيم،

و	الذي			-من	أمر،	فإن	£لtuام	بمطابقة	ا)نتوج	)تطلبات	Kمن	القانونية	و	التنظيمية	ومهما	يكن

	للمسWXلك 	ا)شروعة 	الرغبة 	ال�0		- يحقق 	الغذائية 	ا)واد 	�سيما 	ا)صنعة، 	ا)نتجات 	جميع يشمل

	7و	اللعب			،6دنيو	كذا	مواد	التجميل	والتنظيف	الب،	5معينة	عند	تصنيعها	متطلباتتقت01µ	مراعاة	

  غ\eها.و 

 
ّ
 ثانيا:�تقييس�ا)نتجات�ا)صن

ٌ
  لضمان�أمن�ا)نتوج��جديدة�عة:�تقنية

عfى	احeuام	ا)نتوج	)تطلبات	Kمن	القانونية	و	التنظيمية	�تقتصر	مطابقة	ا)نتجات	إلزامية	إن	

01µتقت	بل	ا)شروعة،	لكWXا)س	لرغبات	تلبية	ذلك–	جانب	-إ�ى	ضرورة		اWXواصللمطابق	القياسية	فات			

  ،	و	@ي	هذا	8طار	ت�eز	أهمية	التقييس	@ي	ضمان	أمن	ا)نتجات.للوائح	الفنية	و	

،	8و8جتماعية	لقد	أصبح	التقييس	يح�1µ	بأهمية	جديدة	مع	الرهانات	السياسية	و	8قتصادية

:	دلة	وا)تممةتعلق	بالتقييس	ا)عا)	049-04يقصد	بالتقييس	عمU	بنص	ا)ادة	الثانية	من	القانون	رقم	و 

"النشاط	الخاص	ا)تعلق	بوضع	أحكام	ذات	استعمال	مشeuك	ومتكرر	@ي	مواجهة	مشاكل	حقيقية	أو	

	وثائق	مرجعية	 	ويقدم 	إطار	مع\ن. 	@ي 	التنظيم 	من 	ا)ثfى 	تحقيق	الدرجة 	الغرض	م�Wا 	يكون محتملة،
                                                           

  .283ا)رجع	السابق،	ص	محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،		1
2Rabih chendeb, op.cit, P 197. VOIRE aussi: Jean Calais-Auloy et Henri Temple , op.cit.p 203. 

دليلة	معزوز،	£لtuام	با)طابقة	@ي	مجال	الصناعة	الغذائية،	مجلة	معارف،	جامعة	أكfي	محند	أولحاج	البويرة،	قسم	العلوم	القانونية،		3

  .78،	ص	2014،	17العدد	
شو«ي	بنا01î،	أثر	تشريعات	£سUWXك	عfى	ا)بادئ	الكUسيكية	للعقد،	أطروحة	لنيل	شهادة	دكتوراه	علوم،	تخصص:	قانون	خاص،		 4

  .268 267،	ص	ص	2016- 2015،	1كلية	الحقوق	جامعة	الجزائر	
	26،	الصادرة	@ي	º77رز	وكيقيات	عرضه،	ج	ر،	العدد	،	ا)تعلق	با)واصفات	التقنية	ل1997سبتم�e		6كالقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		5

	e1997نوفم�.  
	@ي	مواد	التجميل	و		114-10ال�0	ألزم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		 6 	بضرورة	احeuام	قائمة	العناصر	ا)حافظة	ا)سموح	�Wا ا)تدخل	بشأWkا

  ،	سالف	الذكر).114-10من	ا)رسوم	التنفيذي		8من	ا)ادة		1التنظيف	البدني	وفقا	للملحق	الخامس	بأصل	هذا	ا)رسوم.(	الفقرة	
ا)تدخل	بشأWkا	بضرورة	توفر	اللعبة	عfى	شروط	السUمة	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	هذا	ا)رسوم.(		494- 97ال�0	ألزم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		 7

  ،	سالف	الذكر).494-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2الفقرة	
8 Gérard Marcou, La procédure de normalisation et l’innovation, RFDA, n° 1, Dalloz, paris, 2011, p 135. 

  ،	سالف	الذكر.04-16القانون	رقم		ا)تعلق	بالتقييس	ا)عدل	وا)تمم،	بموجب	04-04القانون	رقم		9
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تطرح	بصفة	متكررة		تخص	ا)نتوجات	والسلع	والخدمات	ال�0	تحتوي	عfى	حلول	)شاكل	تقنية	وتجارية

  @ي	العUقات	ب\ن	الشركاء	£قتصادي\ن	والعلمي\ن	والتقني\ن	و£جتماعي\ن".

من		3ا)تعلق	بالتقييس	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة		04-04من	القانون	رقم		3عمU	با)ادة		و

	 	رقم 	التكنو 04-16القانون 	ونقل 	والخدمات، 	السلع 	جودة 	تحس\ن "	 	إ�ى: 	التقييس 	¦Wدف لوجيا،	،

التخفيف	من	العوائق	التقنية	للتجارة	وعدم	التمي\t،	إشراك	Kطراف	ا)عنية	@ي	التقييس	واحeuام	مبدأ	

	التشجيع	عfى	£عeuاف	ا)تبادل	باللوائح	 	أعمال	التقييس، 	تجنب	التداخل	و8زدواجية	@ي الشفافية،

ة	البيئة،	£ستجابة	§هداف	مشروعة	الفنية	وإجراءات	التقييم	ذات	Kثر	ا)طابق،	ترشيد	ا)وارد	وحماي

	ا)عامUت	 	@ي 	والtòاهة 0Åالوط	 	£قتصاد 	وحماية 	ا)سWXلك\ن 	وحماية 0Åالوط	 	Kمن 	مجال 	@ي �سيما

التجارية	وحماية	صحة	Kشخاص	وأم�Wم	وحياة	الحيوانات	أو	صحWXا	والحفاظ	عfى	النباتات	وحماية	

 البيئة	وكل	هدف	آخر	من	الطبيعة	ذا¯Wا".

:	"	التقييس	هو	أساس	كل	سياسة	للجودة،	بعيدا	Gilbert Gantierهذا	8طار	يقول	Kستاذ	و@ي		

ال�0	تعد	شرطا	أساسيا		(ا)عاي\e)عن	كونه	قيدا	إضافيا	مفروضا	عfى	ا)ؤسسات،	عfى	عكس	ا)قاييس

  .1)صداقيWXا	@ي	نظر	ا)سWXلك\ن"

فقد	باتت	الحاجة	،	جل	التصديردخول	ا)ؤسسات	مرحلة	8نتاج	الصناAي	الكم0	من	أ	أمام	و 

	ا)واصفة	تعت�e و ،	ماسة	إ�ى	وجود	مواصفات	للمنتجات	ا)صنعة	@ي	ظل	تقدم	وتعقد	عمليات	التصنيع

من		2من	ا)ادة		3ويقصد	�Wا	عمU	بالفقرة	،	2العنصر	الرئي012	ضمن	Kنشطة	ا)تعلقة	ببناء	الجودة

تقدم	من	أجل	،	عل·Wا	هيئة	التقييس	ا)عeuف	�Wا	ثيقة	تصادقو 	":	3ا)تعلق	بالقييس	04- 04القانون	رقم	

،	أو	الخصائص	)نتوج	أو	عملية	أو	طريقة	إنتاج	معينة	8شارات	و	القواعد،	متكرر و 	استعمال	مشeuك

	أو	الشروط	@ي	و  	ا)صطلحات	أو	الرموز 	أو	كليا 	يمكن	أن	تتناول	جزئيا 	غ\e	إلزامي.كما يكون	احeuامها

  .	4أو	اللصقات	)نتوج	أو	عملية	أو	طريقة	إنتاج	معينة"السمات	ا)م\tة	و 	محال	التغليف

                                                           
1 Jean-Claude Fourgoux et Jeanne Mihailov, la normalisation en tant qu’instrument de la sécurité des 
consommateurs, colloque des 6 et 7 novembre 1986, organisé par le centre de droit des obligations de 
l’université de paris 1, panthéon- sorbonne, sous la direction de Jacques Ghestin, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, paris, 1987 , p 29. 
  .107فؤاذ	زكرياء،	ا)رجع	السابق،	ص		2
،	ا)عدل	وا)تمم	بموجب	2004جوان		27،	الصادرة	@ي	41،	يتعلق	بالتقييس،	ج	ر،	العدد	2004جوان		23ا)ؤرخ	@ي		04-04القانون	رقم		3

  .	2016جوان		22،	الصادرة	@ي	37د	،	ج	ر،	العد2016جوان		19ا)ؤرخ	@ي		04-16القانون	رقم	
،	من	بي�Wا	أن	هذه	الوثيقة	U2016حظ	من	خUل	هذا	التعريف	أن	ا)شرع	أضاف	أحكاما	جديدة	لم	تكن	موجودة	قبل	تعديل	سنة	ي	4

ذات	استعمال	مشeuك،	بينما	@ي	السابق	اعت�eها	ذات	استعمال	عام،	كما	أوجب	كذلك	أن	تتضمن	الوثيقة	بصفة	كلية	أو	جزئية	الرموز	

لسمات	ا)م\tة	أو	اللصقات،	وبذلك	يكون	ا)شرع	قد	خفف	نوعا	ما	من	صرامة	Kحكام	القانونية	مقارنة	أو	الشروط	@ي	مجال	التغليف	وا

	القانون	رقم	 	ا)سWXلك	عfى	ضوء 	حماية 	@ي 	ا)نتوجات	للمقاييس	القانونية 	مطابقة 	دور 	تواتي، 	نص\eة 	أنظر: ا)تعلق		04-16بالسابق،

  .459،	ص	2017،	أفريل	14خيضر	بسكرة،	العدد		بالتقييس،	مجلة	8جWXاد	القضائي،	جامعة	محمد
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	هذا 	القياسيةو ، 	ا)واصفات 	ينبÒي	- تضم 	�Wا	ال�0 	£لtuام 	ا)تدخل 	ا)واصفات		-عfى 	من كل

	يقصد	با)واصفة	الوطنيةو 	،1مواصفات	ا)ؤسسة	و	الوطنية 	الهيئة	الوطنية	: "مواصفة	تصادق	عل·Wا

	3س\eهو 	ا)تعلق	بتظيم	التقييس	464-05ا)رسوم	التنفيذي	رقم		د،		وقد	حد2ال�0	تم	نشرها"و 	للتقييس

  .	4كيفية	إعداد	هذه	ا)واصفات

	هذا 	الوطنيةو ، 	ا)واصفات 	إعداد 	@ي 	الدولية 	ا)واصفات 	استخدام 	يمكن 	تكون	، عندما

	وشيكاو 	ا)واصفات	الدولية	متوفرة 	يكون	إنجازها ،	e\غ	كانت	 	إذا 	يمكن	استبعاده غ\e	أن	استخدامها

	ا)شروعةمج 	Kهداف 	لتحقيق 	أو	غ\e	مناسبة 	الجزائرية		،5ا)نشودةو 	دية 	ا)واصفات 	تحديد ويتم

  .6طبيعة	كل	منتوج	بموجب	قراراتو 	حسب	نوع

	 	القانون 	عرفها 	فقد 	الفنية 	الUئحة 	عfى		04- 16أما 	تنص 	ووثيقة "	 	بأWkا: 	بالتقييس ا)تعلق

	أو	العمليات	وطرق	8نتاج	ا)رتبطة 	@ي	ذلك	النظام	ا)طبق	عل·Wا،	ويكون		خصائص	منتوج	ما 	بما به،

	إلزاميا 	مجال	7احeuامها 	@ي 	أو	الشروط 	أو	الرموز 	ا)صطلحات 	أو	كليا 	جزئيا 	تتناول 	أن 	يمكن .كما

التغليف	والسمات	ا)م\tة	أو	اللصقات	)نتوج	أو	عملية	أو	طريقة	إنتاج	معينة.و	يمكن	الUئحة	الفنية	أن	

  .8لزاميا	"تجعل	ا)واصفة	أو	جزء	م�Wا	إ

من	القانون		5ا)تعلق	بالتقييس	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		04-04من	القانون		11وقد	نصت	ا)ادة	

،	عfى	أن	اللوائح	الفنية	ال�0	يتم	إعدادها	من	قبل	دوائر	الوزارات	ا)عنية،	يجب	أن	تبلغ	04-16رقم	

                                                           
ا)تعلق	بالتقييس	فإن	مواصفات	ا)ؤسسة	ليست	مواصفات	وطنية	غ\e	أWkا	قد		04- 16من	القانون	رقم		2من	ا)ادة		8عمU	بالفقرة		1

̧جراءات	إعداد	ا)واصفات	الوطنية،	ال�0	تضمنWXا	ا)ادت\ن	 ا)تعلق		464-05م	التنفيذي	رقم	من	ا)رسو 	17و	16تصبح	كذلك	حالة	تلبيWXا	

  بتنظيم	نشاط	التقييس،	سالف	الذكر.
  ،	سالف	الذكر.	04- 16من	القانون	رقم		2من	ا)ادة		14ما	هذا	ما	نصت	عليه	الفقرة		2
م�e	ديس	11،	الصادرة	@ي	80،	يتعلق	بتنظيم	التقييس	وس\eه،	ج	ر،	العدد	2005ديسم�e		6ا)ؤرخ	@ي		464-05رسوم	التنفيذي	رقم	ا)	3

ديسم�e		15،	الصادرة	@ي	73،	ج	ر،	العدد	2016ديسم�e		13ا)ؤرخ	@ي		324-16ا)عدل	و	ا)تمم	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		 .2005

2016.  
	ا)واصفات	4 	هذه 	التنفيذي	رقم		17و	16عمU	با)ادت\ن		-يتم	إعداد 	الوطنية	– 464-05من	ا)رسوم 	بعد	عد	عرض	اللجان	التقنية

	)ش	للتقييس 	للتقييس 	الجزائري 	ا)عهد 	عfى 	ا)واصفات 	هذه 	محتواها- ايع 	بتقارير	ت�eر 	ا)شروع		- مرفقة 	مطابقة 	من 	يتحقق الذي

يوما	للمتعامل\ن	£قتصادي\ن	وكل	ا)عني\ن	لتقديم	مUحظا¯Wم،	وبعد		60ويمنح	مهلة		-قبل	إخضاعه	للتحقيق	العمومي–ا)عروض	عليه	

 Uم	أية	 	Kجل	�	تؤخذ 	هذا 	التحقيق	انقضاء 	ثم	يتكفل	ا)عهد	الجزائري	للتقييس	با)Uحظات	ا)قدمة	خUل	فeuة 	بع\ن	£عتبار، حظة

	وبعد	مصادقة	اللجنة	التقنية	الوطنية عfى	الصيغة		للتقييس	العمومي،	ويقدم	نص	مشروع	ا)واصفة،	لكل	طالب	بالسرعة	ا)طلوبة.

	ت 	يتم 	أساس	ا)Uحظات	ا)ؤسسة، 	عfى 	للمواصفة، 	صادر	عن	ا)دير	العام	ال�Wائية 	بموجب	مقرر 	ا)عتمدة 	ا)واصفات	الوطنية سجيل

  للمعهد	الجزائري	للتقييس،	وتدخل	ح\t	التطبيق	ابتداء	من	تاريخ	توزيعها	ع�e	ا)جلة	الدورية	للمعهد.
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بالتقييس،		04- 04من	القانون	رقم		6مضمون	ا)ادة		5
	وكيفية	2001أفريل		25)ؤرخ	@ي	مثل	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا	6 	ا)تعلق	بمواصفات	8طارات	ا)طاطية	لعجUت	العربات	ومقطورا¯Wا ،

  .	2001ماي		9،	الصادرة	@ي	26وضعها	لUسUWXك،	ج	ر،	العدد	
  خUفا	للمواصفة	ال�0	جعل	ا)شرع	احeuامها	أمرا	اختياريا	وليس	إلزاميا.		 7
  سالف	الذكر.	04-04ا)عدل	وا)تمم	للقانون	لرقم		04-16م	من	القانون	رق	2من	ا)ادة		7الفقرة		8
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ا)عدلة	بمقت�1µ		-464-05وم	من	ا)رس	23ا)ادة		أوجبت	مشاريعها	إ�ى	الهيئة	الوطنية	للتقييس،	فيما

تبليغ	مشاريع	اللوائح	الفنية	أو	ال�0	تم	نشرها	إ�ى	نقطة		-324-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ا)ادة	

8عUم	بشأن	العوائق	التقنية	للتجارة	التابعة	للمعهد	الجزائري	للتقييس	قصد	إعUم	كل	Kطراف	ال�0	

̧بداء	ا)Uحظات	ا)حتملة،	ع يتم	اعتماد		fى	أن	يتم	إرسالها	إ�ى	الوزارة	ا)بادرة	للمعالجة،	و	¦Wمها	Kمر	

بموجب	قرار	مشeuك	ب\ن	الوزير	ا)كلف	بالتقييس		464-05من	ا)رسوم		28الUئحة	الفنية	عمU	با)ادة	

  والوزراء	ا)عني\ن،	وتنشر	كاملة	@ي	الجريدة	الرسمية.

قبل	دخول	الUئحة	الفنية	ح\t	التنفيذ		و	إذا	كان	Kصل	يق01µ	بضرورة	منح	فeuة	زمنية	معقولة

ابتداء	من	تاريخ	نشرها،	فإنه	و	استثناًء	عfى	ذلك	يتم	اعتماد	مشروع	الUئحة	الفنية	عfى	الفور،	مع	

	تتعلق	 	ملّحة، 	مشاكل 	حدوث 	أو	توقع 	حدوث 	حالة 	@ي ،e\تأخ	 	دون 	الوطنية 	التبليغ إخطار	سلطة

  .1من	الوط0ÅبالسUمة	أو	بالصحة	أو	بحماية	البيئة	أو	با§ 

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	ملحق 	تضمن 	وقد 	خص		464-05هذا، 	الفنية 	اللوائح ̧عداد 	 Uدلي

̧عداد	ونشر	اللوائح	 بأحكامه	ا)نتجات	الصناعية	والفUحية،	وتعلقت	غايته	بتحديد	الكيفيات	العملية	

ا)مارسات	ال�0	تؤدي	إ�ى	،	كما	تمثلت	أهم	أهدافه	الشرعية	@ي	تحقيق	Kمن	الوط0Å	والوقاية	من	2الفنية

التغليط،	وحماية	صحة	Kشخاص	وسUمWXم،	وحياة	الحيوانات	أو	صحWXا،	وكذا	الحفاظ	عfى	النباتات	

	أوجب	 ضرورة	مراعاة	ا)عطيات		- 3من	أجل	تقييم	ا)خاطر	ا)رتبطة	با§هداف	الشرعية	–والبيئة،	كما

  .4وكذا	£ستعما�ت	ال�Wائية	ا)نتظرة	للمنتجات	العلمية	والتقنية	ا)توفرة،	وتقنيات	التحويل	ا)euابط،

 تقييم�مطابقة�ا)نتجات�ا)صنعة:�تأكيٌد�mح��ام�ا)تطلبات�الخصوصية:�ثالثا

فقد	جعلها	ا)شرع	الجزائري	محل	تقييم	بموجب	،	من	أجل	ضمان	ا)طابقة	الفعلية	للمنتجات

من	ا)رسوم		19وكذا	بموجب	ا)ادة	،	لÒىا)	5ا)تعلق	بتقييم	ا)طابقة	465-05ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	الفنية	62-17التنفيذي	رقم	 	للوائح 	وسم	ا)طابقة 	إجراءات	و 	خصائصهو 	ا)تعلق	بشروط	وضع كذا

  .	86شهاد	با)طابقة

                                                           
  ا)عدل	و	ا)تمم،	سالف	الذكر.		464-05رسوم	التنفيذي	رقم	ا) من			26و		27مضمون	ا)ادت\ن		1
ويجب	أن	�	ينجر	من	ملحق	هذا	ا)رسوم	أن	ا)بادرة	بإنشاء	مشاريع	اللوائح	الفنية	ترجع	للدائرة	الوزارية	ا)عنية،		3حيث	جاء	@ي	الفقرة		2

عن	الUئحة	الفنية	آثار	من	شأWkا	إحداث	عوائق	تقنية	غ\e	ضرورية	للتجارة،	كما	أوجب	أن	تؤسس	اللوائح	الفنية	عfى	ا)تطلبات	ا)تعلقة	

	إعد 	عدم 	عfى 	أكد 	كما 	الوصفية، 	أو	خصائصه 	بد�	من	تصميمه 	إ�	لتحقيق	هدف	با)نتوج	وفق	خصوصيات	استعماله، 	اللوائح اد

  شرAي.
  ا)تعلق	بالتقييس،		04-04من	القانون	رقم		10،	ا)عدلة	للمادة	04-16من	القانون	رقم		4أنظر	ا)ادة	 3
  ،	ا)تعلق	بتنظيم	التقييس	س\eه،	سالف	الذكر.464- 05أنظر	مضمون	دليل	إعداد	اللوائح	الفنية،	الذي	تضمنه	ملحق	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 4
  .	(ملÒى).2005ديسم�e		11،	الصادرة	@ي	80،	يتعلق	بتقييم	ا)طابقة،	ج	ر،	العدد	2005ديسم�e		6ؤرخ	@ي	ا)	465- 05ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5
،	ا)تعلق	بشروط	وضع	وسم	ا)طابقة	للوائح	الفنية	وخصائصه	وكذا	إجراءات	2017فيفري		7ا)ؤرخ	@ي	62- 17ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6

  .2017فيفري		12ي	،	الصادرة	@09د	8شهاد	با)طابقة،	ج	ر،	العد
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	ا)طابقة 	بتقييم 	يقصد 	¦Wدف: 	الخصوصية	"إجراء 	ا)تطلبات 	أن 	إثبات 	بمنتوج		1إ�ى 										ا)تعلقة

8شهاد	عfى	و	التفتيشو 	تشمل	نشاطات	كالتجاربو ،	2تم	احeuامها	خص	أو	هيئةأو	مسار	أو	نظام	أو	ش

  .3اعتماد	هيئات	تقييم	ا)طابقة"و 	ا)طابقة

،	عملية	تقييم	ا)طابقة	تجرى	بواسطة	ا)خابر	عfى	أن	62-17وقد	نص	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

  .4منه	3ادة	هيئات	8شهاد	عfى	ا)طابقة	هذا	ما	نصت	عليه	ا)و ،	وهيئات	التفتيش

	للمواصفات 	ا)نتجات 	مطابقة 	مدى 	مسألة 	أن 	ا)ادة 	هذه 	خUل 	من 	يتضح اللوائح	و 	و	عليه

من	نفس		6مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	الفنية	تتوقف	عfى	ضرورة	الحصول	عfى	إشهاد	إجباري	بمطابقWXا

  .5ا)رسوم

	 	القانون	رقم 	هو	ا)تعلق	بالتقييس	يتضح	أن	8شهاد	04-16و	بالرجوع	إ�ى 	با)طابقة نشاط	":

،	تثبت	مطابقة	منتوج	أو	خدمة	أو	شخص	أو	نظام	تسي\e،	من	طرف	ثالث	مؤهل،	¦Wدف	إ�ى	منح	شهادة

  .6للوائح	الفنية	أو	ا)واصفات	أو	للوثائق	التقييسية	أو	للمرجع	الساري	ا)فعول"

  .7و	يتم	8شهاد	عfى	مطابقة	منتوج	ما	للوائح	الفنية	بتسليم	شهادة	ا)طابقة

  .8يتم	تجسيده	بوضع	وسم	ا)طابقة	عfى	ا)نتوج	أو	عfى	تعبئتهو 	

	الفنية	 	للوائح 	الخاضعة 	ا)نتجات 	لكل 	إجباريا 	وسما 	الفنية 	للوائح 	ا)طابقة 	يعت�e	وسم و

  .9خUفا	لعUمة	ا)طابقة	للمواصفات	الوطنية	ال�0	تعد	إشهادا	غ\e	إجباري	عfى	الجودة،	الجزائرية

                                                           
1		 من		3من	ا)ادة		4ا)قابلة	للفقرة		– 62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2يقصد	با)تطلبات	الخصوصية	عمU	بالفقرة

	 	رقم 	التنفيذي 	تقييسي	-ا)لÒى465	-05ا)رسوم 	وثائق 	@ي 	ا)ع�e	ع�Wا 	أو	الرغبات 	£حتياجات 	وا)واصفات" 	الفنية 	اللوائح 	مثل و	أ	ة

  الخاصيات	الفنية".
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		1وهذا	ما	تضمنته	الفقرة		2
  ا)تعلق	بتقييم	ا)طابقة،	سالف	الذكر.	465-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ا)ادة		3
  سالف	الذكر.	62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		4
5		 	ا)ادة 	@ي 		6جاء 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 		62-17من 	تخضع 	ال�0 	ا)نتوجات 	أو	صنف 	ا)نتوج 	يحدد "	 	ا)طابقة	مايfي: 	عfى لïشهاد

  ،	بموجب	قرار	من	الوزير	ا)ع0Å".8جباري 
  ،	سالف	الذكر.	04-16من	القانون	رقم		2من	ا)ادة		9الفقرة		6
ئات	ا)ؤهلة	من	طرف	الدوائر	الوزارية	ا)عنية،	كما	يمكن	إصدارها	من	طرف	�	تسلم	شهادة	مطابقة	ا)نتجات	للوائح	الفنية	إ�	من	الهي	7

من	ا)رسوم		10هيئات	تقييم	ا)طابقة	ا)عتمدة	من	البلد	Kصfي	وا)عeuف	�Wا	@ي	إطار	اتفاق	£عeuاف	ا)تبادل،	ملثما	أشارت	إليه	ا)ادة	

  ،	سالف	الذكر.62-17التنفيذي	رقم	
،	04-16من	القانون	رقم		6ا)تعلق	بالتقييس،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة		04- 04من	القانون	رقم		19ة	من	ا)اد	1مضمون	الفقرة		8

من	القانون	رقم		7ا)ستحدثة	بموجب	ا)ادة		04-04مكرر	من	القانون	رقم		19من	ا)ادة		1سالف	الذكر،	وهو	ما	تضمنته	كذلك	الفقرة

16-04.  
  .04-16من	القانون	رقم		7ا)ستحدثة	بموجب	ا)ادة		04-04ر	من	القانون	رقم	مكر 	19من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		9
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وسم	العUمة	الوحيد	الذي	يشهد		هو 	- مطابقة	جزائرية	ال�0	تع0Å-"	وسم	العUمة	"	م	ج	كما	أن

يمكن	أن	يتبع	برموز	توضيحية	أو	و ،	1عfى	مطابقة	ا)نتوج	الجزائري	للوائح	الفنية	ال�0	تنص	عfى	وضعه

	الوسم	عfى	إ�	بعد	تسليم	،	2أي	عUمة	أخرى	تش\e	إ�ى	خطر	أو	استعمال	مع\ن كما	�	يتم	وضع	هذا

مر	بوضع	وسم	هذه	العUمةو ،	4وقبل	وضع	ا)نتوج	@ي	السوق ،	3شهادة	ا)طابقة
ُ
يتب\ن	،	م��	تم	وضع	أو	أ

  .5أن	الصانع	ضامن	)طابقة	ا)نتوج

	تقييم	ا)طابقة	بموجب	قرار	من	و	يتم	تحديد	مختلف	ا)ستوياتو 	هذا، 	@ي 8جراءات	ا)طبقة

  .6الوزير	ا)كلف	بالتقييس

	ا)ادة،	صدر	القرار	الو  	لهذه 	و	تطبيقا 	الذي	حدد	خمسة(20177مارس		29زاري	ا)ؤرخ	@ي ،5	(

	ا)طابقة 	و 	مستويات	لتقييم 	ا)ستويات	عمU	با)ادة 	هذه 	حيث	جاءت 	إجراءات	تقييمها، منه		4كذا

	 	ا)ستوى	أ: 	ا)راقبة	الداخلية	للتصنيعكا�تاتي: 	فحص	النوع،	ا)ستوى	ب: التحقق	عfى	،	ا)ستوى	ج:

  		.الضمان	الكfي	للجودة،ا)ستوى	ه:	حقق	بالوحدةالتا)ستوى	د:		،مستوى	ا)نتوج

ا)قاييس	غلبا	ما	يجعل		ا)سWXلك	مطمئنا	بشأن	و 	احeuام	كل	هذه	ا)ولصفاتفإن	،	ومهما	يكن

عملية	إثبات	مطابقة	ا)نتوج	من	حيث	إلزامية	Kمن	تتم	بالنظر		أن	لذلك	اشeuط	ا)شرع،	8أمن	ا)نتوج

fع	تؤثر	 	أن 	يمكن 	ا)خاطر	ال�0 	صحةإ�ى 	ا)سWXلكو 	ى 	أمن 	بمراعاة	، 	تتم 	تقييمها 	عملية 	أن كما

كذا	£ستعما�ت	و ،	التكنولوجياو 	ا)ستوى	الحا�ي	للمعارفو ،	ا)قاييس	الخاصة	ا)تعلقة	�Wاو 	التنظيمات

  .9با¸ضافة	إ�ى	Kمن	الذي	يحق	للمسWXلك	انتظاره،	ا)رتبطة	بحسن	الس\e	@ي	مجال	Kمن	أو	الصحة

 ا)قاييسو �اتللتنظيم�ضمان�مطابق'&ا:�آلية�لع¡ى�ا)نتجات�ا)صنعةالرقابة�رابعا:�

ضمان	خلوها	من	ا)خاطر	ألزم	ا)شرع	الجزائري	و 	@ي	سبيل	تحقيق	متطلبات	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة

	 	منتجاته 	مطابقة 	بضرورة 	متدخل 	بيانه	–كل 	النحو	السابق 	ا)نتجات	و 	-عfى 	مطابقة 	ضمان 	أجل من

إجراء	رقابة	تدخل	ضرورة	اللوائح	الفنية	فرض	ا)شرع	الجزائري	عfى	ا)و 	ياسيةا)صنعة	للمواصفات	الق

                                                           
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		1
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		2
  ،	سالف	الذكر.62-17م	التنفيذي	رقم	من	ا)رسو 	14من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		3
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة	4
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16مضمون	ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16مضمون	ا)ادة		6

سبتم�e		26،	الصادرة	@ي	55،	يحدد	مختلف	مستويات	وإجراءات	تقييم	ا)طابقة،	ج	ر،	العدد	2017مارس		29القرار	الوزاري	ا)ؤرخ	@ي		 7

2017.  
8 Marie-Anne Frison-Roche, op.cit.p 368. 

  ،	ا)تعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتجات،	ا)رجع	السابق.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		9
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  .2كما	فرض	رقابة	�حقة	تباشرها	أجهزة	الدولة،	1طرحها	@ي	السوق 	سابقة	عfى	مدى	مطابقWXا	قبل

ال�0	تستخدم	�Wدف	التأكد	من	أن	8نتاج	،	و	تعرف	الرقابة	بأWkا	مجموعة	من	Kنشطة	ا)حددة

  .3يقه	يتفق	مع	تلك	ا)واصفات	ال�0	وضعت	له	سلفاالذي	تم	تحق

	 	الفقرة 		1و	بالرجوع	إ�ى 	ا)سWXلك	03-09من	القانون	رقم		12من	ا)ادة قمع	و 	ا)تعلق	بحماية

	الغش	يتضح	أنه 	يتع\ن	عfى	كل	متدخل	إجراء	رقابة	مطابقة	ا)نتوج	قبل	عرضه	لUسUWXك	طبقا	: "

  ا)فعول".التنظيمية	السارية	و 	لºحكام	التشريعية

	الذاتية	 	عاتق	ا)تدخل	موجب	الرقابة 	ألقى	عfى 	أن	ا)شرع 	ا)ادة و	يفهم	من	خUل	نص	هذه

  .4الحفاظ	عfى	صحتهو 	الذي	يعد	من	أهم	موجبات	ضمان	سUمة	ا)سWXلك

ا)تعلق	بالوقاية	من	Kخطار	الناجمة	عن	-	494-97أوجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	وتطبيقا	لذلك

	ا 	اللعب 	الذكراستعمال 	£سUWXك	- لسابق 	رهن 	اللعب 	وضع 	عملية 	@ي 	متدخل 	كل 	عfى 	يقوم	، أن

	طبقا	للتشريعو 	نوعيWXا	حسب	ما	جاء	@ي	هذا	ا)رسومو 	بالتحقيقات	£زمة	للتأكد	من	مطابقة	اللعب

  .5التنظيم	ا)عمول	�Wماو 

	الخصوص 	وجه 	عfى 	الغذائية 	وا)نتجات 	عوما 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	مجال 	ففي 	ا)ش، رع	فرض

	أو	£ست\eاد 	أو	التوزيع 	8نتاج 	@ي 	كل	متدخل 	الجزائري	عfى 	الجودة، 	تحليل 	بإجراء مراقبة	و 	بالقيام

إذا	تعذر	عل·Wم	و ،	وذلك	قبل	عرضها	@ي	السوق ،	مطابقة	ا)واد	ال�0	ينتجوWkا	أو	ال�0	يتولون	ا)تاجرة	ف·Wا

عfى	و 	ائل	مادية	وبشرية	مUئمة@ي	هذه	الحالة	يعتمد	الصانع	عfى	وسو،	6ذلك	يكلفون	أشخاصا	آخرين

علماء	و 	تدخل	مستخدم\ن	مؤهل\ن	يتألفون	عfى	الخصوص	حسب	العمل	ا)مارس	من	علماء	إحيائي\ن

	صيادلة 	تكنولوجي\نو 	مهندس\نو 	صناعي\نو 	كيماوي\ن 	عfى	و ، 	حائزين 	مستخدم\ن 	عfى 	عامة بصفة

	لتحليل	ا 	بالفحوص	الضرورية 	للقيام 	ا)واد	و 	لجودةشهادات	تثبت	ا)ؤهUت	ا)طلوبة مراقبة	مطابقة

  .7ا)نتجة	وذلك	قبل	عرضها	@ي	السوق 

                                                           
درج	ضمن	مفهوم	الرقابة	السابقة	عfى	بعض	ا)نتجات	قبل	عملية	التسويق،	تراخيص	الوضع	@ي	السوق	ال�0	تدخل	@ي	مفهوم	مبدأ	ين1

  الحيطة،	وهذا	ما	سيتم	التطرق	إليه	@ي	الفرع	الثاني	من	ا)طلب	الثاني	من	هذا	ا)بحث.
  وهو	ما	سيتم	التطرق	إليه	@ي	الفصل	الثاني	من	الباب	Kول.	2
  .70مة	خ\eي،	ا)رجع	السابق،	ص	أسا	3
،	ا)ؤسسة	الحديثة	للكتاب،	2005-659شاه\ن	جو�ي	حص0Å،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك،	السبل	والحلول	ا)ستحدثة	@ي	القانون	رقم		4

  .95ص	،	2013،	لبنان،	1ط
  ،	سالف	الذكر.494-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5مضمون	ا)ادة		5
6		 	ا)ادة 	ا)	2مضمون 	من 	رقم 	التنفيذي 		65- 92رسوم 	@ي 		12ا)ؤرخ 	أو	1992فيفري 	محليا 	ا)نتجة 	ا)واد 	مطابقة 	بمراقبة 	يتعلق ،

فيفري		123ا)ؤرخ	@ي		47- 93،	ا)عدل	وا)تمم	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	1992فيفري		18،	الصادرة	@ي	13ا)ستوردة،	ج	ر،	العدد	

  .1993فيفري		10،	الصادرة	@ي	9،	ج	ر،	العدد	1992
  ،	سالف	الذكر.65-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		7
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	العمل	�Wا	بالحضور	الدائم	للمستخدم\ن	التقني\ن	إذا	لم	يسمح	حجم	ا)ؤسسة	أو	ظروفو ،	هذا

  .1يتم	التعاقد	مع	أجهزة	مختصة	@ي	مراقبة	الجودة،	الوسائل	ا)ادية	والبشرية	ا)Uئمةو 

	3ا)ؤهلة	2ا)خابر	أو	هيئات	التفتيش	أو	هيئات	8شهاد	با)طابقةكما	يمكن	للصانع	أن	يلجأ	إ�ى		

	ا)جا�ت	و  	تتدخل	@ي 	لهيئات	تقييم	ا)طابقة	ال�0 	الوزارية	ا)عنية	بالنسبة ا)عتمدة	من	طرف	الدائرة

  .	4السUمة	والبيئةو 	الصحة

	ا)و	 	الصيد�نية	نص	القانون	حماية	الصحة	عfى	وجوب	إخضاع	هذه 	مجال	ا)واد 	إ�ى	@ي واد

،	القيام	بالخ�eة	ضمان	اليقضة	بشأWkاو 	أسند	مهمة	ضمان	مراقبة	جودة	هذه	ا)وادو ،	5مراقبة	ا)طابقة

  .6للوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية

فإWkا	لدى	وصولها	تتم	مراقبWXا	من	قبل	ا)ستورد	باستعمال		7أما	بخصوص	ا)نتجات	ا)ستوردة

وء	إ�ى	خدمات	مصالح	مخ�e	التحاليل	أو	أية	هيئة	وطنية	أو	أجنبية	وسائله	الخاصة	@ي	ا)راقبة	أو	باللج

  .8التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	وذلك	دون	ا)ساس	با§حكام	Kخرى	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	التشريع،	للمراقبة

فإن	هذه	الرقابة	8جبارية	ا)فروضة	عfى	ا)تدخل	من	أجل	ضمان	مطابقة	منتجاته	،	و	مهما	يكن

	 	إجراء 	من 	)نتجاته�	تمنعه 	إضافية 	ثقة 	ضمان 	قصد 	اختيارية 	ثبات	نوعيWXاو 	رقابة 	يعرضها	، كأن

  .9لرقابة	مخ�e	شه\e	أو	هيئة	عا)ية	تمنح	شهادة	أو	عUمة	متم\tة	بالجودة

	مم\tات	السلعةو	 	مراعاة 	أمن	السلع	ضرورة 	رقابة	مطابقة 01µتقت	حوالK	جميع	@ي	و 	شروط

	استعمالها 	الجوارو ، 	عfى 	سأث\eها 	مدى 	عرضهاو ، 	الخاصة	و 	8نذاراتو	كذا 	ا)حتملة التعليمات

	�Wاو 	باستعمالها 	ا)تعلقة 	Kخرى 	البيانات 	كل 	ا)عرض\ن	، 	ا)سWXلك\ن 	فئات 	مراعاة 	ضرورة ضU	عن

  .10)خاطر	استعمالها

                                                           
  ،	سالف	الذكر.65-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		1
  ،	ا)رجع	السابق.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		2
3		 	ا)ؤهلة 	بالهيئة 		-يقصد 		5عمU	بالفقرة 	التنفيذي	رقم	من	ا)	2من	ا)ادة 	و/أو		-62-17رسوم 	معينة 	كفأة، 	ا)طابقة 	تقييم 	هيئة "

  معتمدة	من	طرف	السلطات	العمومية	ا)عنية،	للقيام	بأنشطة	تقييم	ا)طابقة	طبقا	لUئحة	فنية	أو	أي	مرجع	خصو�01	آخر".
  ،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4مضمون	ا)ادة	4
  ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.	11-18لقانون	رقم	من	ا	241مضمون	ا)ادة		5
  ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.	11-18من	القانون	رقم		243مضمون	ا)ادة		6
باعتبار	أن	الرقابة	عfى	ا)نتجات	ا)ستوردة	�	تندرج	ضمن	مرحلة	التصنيع،	فقد	فضلنا	تناول	إجراءات	رقابWXا	عند	التطرق	إ�ى	دراسة		7

  ابة	@ي	الفصل	الثاني	من	هذا	الباب،	بينما	سنتناول	إجراءات	الeuخيص	بتسويقها	@ي	ا)طلب	الثاني	من	هذا	ا)بحث.صUحيات	أعوان	الرق
،	ا)رجع	47-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	65-92من	ا)رسوم	التفيذي	رقم		5من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		8

  السابق.
  .69ا)رجع	السابق،	ص		عfي	بولحية	بن	بوخمبس،	9

،	يتعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات،	ج	ر،	2012مايو		6،	ا)ؤرخ	@ي	203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8مضمون	ا)ادة		10

  .2012مايو		9،	الصادرة	@ي	28العدد	
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  :ا)طلب�الثاني

 قواعد�الحيطةو �تسويقالضوابط��إلزامية�مراعاة
ٌ
 لضمان�أمن�ا)نتوج�:�دعامة

با§من	عfى	عاتق	ا)تدخل	@ي	مرحة	تسويق	ا)نتجات	أن	أن	يراAي	ضوابط	Kمن	يفرض	£لtuام		

يعد	وجها	جديدا	لدرء	مخاطر	ا)نتجات		كما	أن	مبدأ	الحيطة،	الفرع	Kول)(	ال�0	تقتض·Wا	هذه	العملية

رع	الف(	£لtuامات	ا)تولدة	عنهو	احeuام	بعض	القواعد	ا)صنعة	@ي	مرحلة	تسويقها،	إذ	بمقتضاه	ينبÒي

  الثاني).

  :الفرع�7ول 

  ا)صنعة�ضوابط�7من�?ي�تسويق�ا)نتجات�إلزامية�مراعاة

	Kسواق	 	@ي 	طرحها 	بعد 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	بعض 	تنجر	عن 	قد 	للمخاطر	ال�0 	تفاديا فرض	،

أو�)	كما	(	ا)شرع	الجزائري	عfى	ا)تدخل	قبل	القيام	بتسويق	ا)نتجات	أن	يراAي	مجموعة	من	الضوابط

  ثانيا)(	ليه	أن	يلtuم	بضوابط	أخرى	خUل	تسويقه	للمنتجاتأوجب	ع

mاح��امها�قبل�عملية�التسويق��ال¤��ينب»يالضوابط�:�أو  

	التسويق 	عملية 	قبل 	Kمن 	ضوابط 	باحeuام 	£لtuام 01µيقت	 	وقواعد	، 	شروط 	مراعاة ضرورة

  ).2(	تخزي�Wا	وحفظهامتطلبات	و 	)1(	تجه\t	ا)نتجات

 التغليف)و �التعبئة(ا)نتجات�ا)صنعة�£�تجهضرورة�اح��ام�ضوابط� -1

	التصنيع 	إتمام	عملية 	تجه\t	ا)نتوج	من	أجل	طرحه	و 	بعد 	مرحلة 	التسويق	تأتي 	@ي قبل	البدء

  .2التغليفو 	1حيث	أن	ضوابط	التجه\t	تفرض	عfى	ا)نتج	أن	يراAي	احتياطات	التعبئة،	للتداول 

فإن	الهدف	،	هو	تجه\tها	للتسويق،	ةا)نتجات	غ\e	الخطر 	3تغليفو 	و	إذا	كان	الهدف	من	تعبئة

  .	4من	تجه\t	ا)نتجات	الخطرة	يتمثل	@ي	الوقاية	من	مخاطرها

                                                           
	تجه\t	ا)نتوج	وتقسيمه	وفق	ر 	1 	يتم	بمقتضاها 	العملية	ال�0 "	 غبات	ا)تلقي	ووضعه	@ي	ح\t	يحويه	ويحافظ	عليه	تعرف	التعبئة	بأWkا:

	للمسWXلك	 	الشرائي 	السلوك 	عfى 	والتغليف 	تأث\e	التعبئة 	يمينة، 	بن 	كمال 	نقU	عن: ،."01Éاeu8ف	 	عمره 	طوال 	Kدائية 	قواه بكامل

	البليدة،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	تخصص	تسويق	دو�ي،	كلية	ال علوم	8قتصادية	والتجارية	الجزائري،	دراسة	حالة	ملبنة	ترافل/

  .37،	ص	2011-2010تلمسان،	-وعلوم	التسي\e،	جامعة	أي	بكر	بلقايد
يعرف	التغليف	بأنه:	"	جميع	النشاطات	ا)رتبطة	بتصميم	وإنتاج	الغUف	الذي	يحوي	بداخله	ا)نتوج"،	أما	الغUف	فيعرف	بأنه:	"	هو		2

Uخ	من	يحكم	الذي	الرمز	وهو	للسلعة،	ا)رئية	الصورة	ص	نفسه،	ا)رجع	،	يمينة	بن	كمال	عن:	Uنق	السلعة"،	ىfع	لكWXا)س	38له.  
حاوي	تتقارب	التعبئة	والتغليف	@ي	ا)ع�Å،	غ\e	أWkما	يختلفان،	عfى	اعتبار	أن	التعبئة	Öي	ا)ادة	Kو�ى	ال�0	تUمس	ا)نتوج	مباشرة	ف$0	ال	3

	ا)نتو  	مواصفات 	ويحمل 	مكمU	للعبوة 	فيعد 	التغليف 	أما 	علبة	له، 	ذلك 	ومثال 	Kحيان 	بعض 	@ي 	ا)فهومان 	يتداخل 	قد 	غ\e	أنه ج،

  .39	38الشوكو�طة	ال�0	يUمس	غUفها	ا)نتوج	مباشرة،	نقU	عن:	كمال	بن	يمينة،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص	
  .186زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		4
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	تغليف 	إلزامية 	الجزائري 	ا)شرع 	فرض 		ا)نتوج	1و	لقد 	ا)ادة 		10بموجب 	القانون 	03-09من

UسUWXك	"يتع\ن	عfى	كل	متدخل	احeuام	إلزامية	أمن	ا)نتوج	الذي	يضعه	ل:	ال�0	جاء	ف·Wاو 	سالف	الذكر 

  ...".تغليفهو 	تركيبتهو 	مم\tاته:	فيما	يخص

مثلما	أشارت	،	2محكمة	السدو 	و	عليه	ينبÒي	عfى	ا)صنع	أن	يلtuم	بوضع	ا)نتجات	@ي	تعبئة	صلبة

	 	ا)ادة 		3إليه 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	الغذائية	366-90من e\غ	 	ا)tòلية 	ا)نتجات 	بوسم 	ا)تعلق

	3عرضهاو  	بالنسبة	الذي	أوجب	توضيب	ا)نتج، 	للتوضيب	ا)ستعمل 	مغايرة 	بطريقة ات	غ\e	الغذائية

	الغذائية 	للمنتجات 	لºحجام، 	بالنسبة 	إنجاز	التوضيب 	فرض 	خمسة	و	كما 	عن 	تقل 	ال�0 Kوزان

	كيلوغرامات 	الزجاج، 	ماعدا 	ا)واد 	أو	نصف	الشفافة	و 	باستعمال	جميع 	الشفافة 	البUستيكية ا)ادة

 .4أو	وعاء	ا)قدمة	@ي	شكل	زجاجة	أو	بوقال

	يتعلق	با)واد	الخطرة	أوجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و ،	هذا أن	تكون	هذه	ا)واد		4525-03فيما

	رزم 	@ي 	الرطوبةو 	الحرارةو 	الصدماتو 	الهزاتو 	مUئم	مقاوم	للضغوط	6محتوية 	وجب	أن	يكون	، كما

قاييس	ا)ناولة	حسبما	أن	يكون	مطابقا	)و 	أ�	يقبل	التأثر	با)حتوى	أو	يشكل	معه	تركيبات	ضارةو 	عاز� 

  .7يكون	محمو�	أو	مدرجا

	8كالُ�ن	تغليف	ا)واد	الغذائية	ا)عبأة	مسبقا	أنواعقد	اشeuط	ا)شرع	الجزائري	فيما	يخص	و ،	هذا

مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة		جافةو 	نظيفة،	كتيمة،	تكون	جامدة	إزاء	ا)نتوج	ا)غلفأن	

  .9ا)تممو 	عرضصها،	ا)عدلو 	ا)تعلق	بخصائص	أنواع	ال�ن	30-92	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	18

                                                           
عfى	أنه:	"	كل	تعليب	مكون	من	مواد	أيا	كانت	طبيعWXا،		التغليفسالف	الذكر،		03-09القانون	رقم	من		3من	ا)ادة		3عرفت	الفقرة		1

  موجهة	لتوضيب	وحفظ	وحماية	وعرض	كل	منتوج	والسماح	بشحنه	وتفريغه	وتخزينه	ونقله	وضمان	إعUم	ا)سWXلك	بذلك".

	 	الذي	يحدد	كيفيات	ضبط	ا)واصفات	التقنية	2004يوليو		28ا)ؤرخ	@ي		– 210-04من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2كما	عرفت	ا)ادة ،

ا)غلف		-2004يوليو		28،	الصادرة	@ي	47للمغلفات	ا)خصصة	�حتواء	مواد	غذائية	مباشرة	أو	أشياء	مخصصة	لºطفال،	ج	ر،	العدد	

أو	قماش	أو	بUستيك	يحتوي								بأنه:	كل	كيس	أو	صندوق	أو	علبة	أو	وعاء	أو	إناء،	أو	بصفة	عامة	كل	حاو	من	خشب	أو	ورق	أو	زجاج	

  مباشرة	عfى	مواد	غذائية	أو	أشياء	مخصصة	لºطفال	وكذا	كل	كيس	مخصص	لتوضي¼Wا	أو	لنقلها".
،	الذي	يحدد	شروط	تخزين	البذور	2006يونيو		18ا)ؤرخ	@ي		217- 06من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		1وهذا	ما	أكدته	الفقرة		2

  .2006يونيو		21،	الصادرة	@ي	41د	وسمها،	ج	ر،	العدوالشتائل	وتغليفها	و 
،	50،	يتعلق	بوسم	ا)نتوجات	ا)tòلية	غ\e	الغذائية	وعرضها،	ج	ر،	العدد	1990نوفم�e		10ا)ؤرخ	@ي		366-90ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3

  .1990نوفم�e		21الصادرة	@ي	
  .،	سالف	الذكر366-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7مضمون	ا)ادة		4
  ،	ا)حدد	للشروط	الخاصة	ا)تعلقة	بنقل	ا)واد	الخطرة	ع�e	الطرقات،	ا)رجع	السابق.452-03ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5
6		 		-بالرزميقصد 		3عمU	بالفقرة 	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة 	سالف	الذكر452-03من	ا)رسوم 	ا)ادة		-، 	كل	جهاز	يستعمل	�حتواء "

  وتفادي	أي	ضرر	كان	سواء	لºشخاص	أو	للبيئة".الخطرة	ا)نقولة	وضمان	أم�Wا	
  ،	سالف	الذكر.452-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		7
  .309رضوان	قرواش،	ا)رجع	السابق،	ص		8
ج	ر،		،	يتعلق	بخصائص	أنواع	ال�ن	وعرضها،1992يناير		20ا)ؤرخ	@ي		30-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		9

،	ج	ر،	العدد	1996نوفم�e		3ا)ؤرخ	@ي		371-96.	ا)عدل	وا)تمم	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	1992يناير		26،	الصادرة	@ي	06العدد	

  .1996نوفم�e		6،	الصادرة	@ي	67
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عfى	وجوب	توضيب	ا)ستحضرات		20121فيفري		23نص	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		كما

	2جودة	الغذاءو 	محكمة	الغلق	توفر	النظافة	ا)وجهة	للرضع	@ي	أوعية 	الغذائية	غ\e	ا)عبأة	، 	ا)واد أما

  .	4@ي	غUف	أو	رزم	يكفل	لها	الضمان	الص�ي	-عند	بيعها-وجب	وضعها	،	3اللحومو 	مسبقا	كالسمك

أ�	تكون	مواد	التغليف	ا)وجهة	،	2014مارس		17كما	أوجب	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

	مصنوعة	من	مواد	"غ\e	حUل" 	)Uمسة	Kغذية	"حUل" 	باستعمال	، 	أو	معالجWXا أن	�	يتم	تحض\eها

  .	5اد	"غ\e	حUل"تجه\eات	ملوثة	بمو 

	هذا 	التعبئة، 	أهمية 	يتعلق	Kمر	با§دويةو 	وتزداد 	التغليف	عندما 	ا)نتج	أن	، حيث	يتع\ن	عfى

	اختيار	عناصر	التعبئة 	عند 	ا)نتجات 	هذه 	طبيعة 	يراAي 	ب\ن	و ، 	العUقة 	دراسة 	خUل 	من 	ذلك يتم

	العاديةو 	ا)حتوى  	بفعاليته	خUل	ا)دة 	يضمن	احتفاظ	الدواء 	ح�� 	لتسمم	ا)سWXلك	العبوة ،	6تفاديا

  .7كما	يجب	أ�	يصمم	عتاد	ترويجها	عfى	نحو	يخفي	طبيعWXا	الحقيقية

  �وحفظ�ا)نتجات�ا)صنعة�تخزينشروط�ضرورة�اح��ام� -2

	عfى	 	ا)حافظة 	لضمان 	الحرص 	تتطلب 	ال�0 	ا)راحل 	أهم 	من 	ا)نتجات 	تخزين تعت�e	مرحلة

عمليات	و 	ضرورة	تحقيق	التكامل	ب\ن	عمليات	التصنيعإذ	ينبÒي	عfى	ا)نتج	،	ا)ستوى	ا)طلوب	للجودة

بعيدا	عن	و ،	الخروجو 	سهل	الدخول ،	ع�e	اختيار	مكانا	مناسبا	للتخزين	قريبا	من	موقع	8نتاج،	التخزين

الحفاظ	عfى	ا)واصفات	ا)تعلقة	بجود¯Wا	بما	و 	من	أجل	تقليل	معد�ت	تلف	السلع،	الحشراتو 	التلوث

  .8يضمن	رضا	ا)سWXلك

ا)واد	و 	أوجب	ا)شرع	الجزائري	أن	يتم	تخزين	ا)واد	Kولية،	سبة	لتخزين	ا)نتجات	الغذائيةفبالن

	فضاءات	منفصلة 	@ي 	9ا)حولة 	وجب	تخزي�Wا، 	للتلفو 	كما 	مانعة 	شروط	مUئمة 	@ي ضامنة	و 	حفظها

  .10للحماية	من	التلوث

                                                           
  الذكر.	يتضمن	ا)صادقة	عfى	النظام	التق0Å	الجزائري	الذي	يحدد	خصائص	وشروط	عرض	ا)ستحضرات	ا)وجهة	للرضع،	سالف1
  ،	سالف	الذكر.2012فيفري		23أنظر	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		2
  .309رضوان	قرواش،	مرجع	سابق،	ص		3
  ،	سالف	الذكر.53- 91من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		20من	ا)ادة		1وهذا	ما	أشارت	إليه	الفقرة		4
  ،	ا)رجع	السابق.2014مارس		17أنظر	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		5
  .227كهينة	قونان،	ا)رجع	السابق،	ص		6
̧عUم	الط�0	والعلم0	الخاص	1992يوليو		06ا)ؤرخ	@ي		286-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		7 ،	ا)تعلق	با

  .1992يو	يول	12،	الصادرة	@ي	13با)نتجات	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	ج	ر،	العدد	
  .172أسامة	خ\eي،	ا)رجع	السابق،	ص		8
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		9

  ،	سالف	الذكر.140-17لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	44مضمون	ا)ادة		10
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	هذا 	ا)سببةو ، 	الدقيقة 	الحية 	لتكاثر	الكائنات 	تضر	إفراز	و 	لºمراض	تجنبا 	قد 	ال�0 السموم

	بالصحة 	Kولية، 	للت�eيد	و 	ال�Wائيةو 	ا)نتجات	نصف	ال�Wائيةو 	ا)كوناتو 	وجب	حفظ	ا)واد إخضاعها

	1الدائم 	مخاطر	عfى	، 	إ�ى 	تؤدي 	دراجات	حرارة 	إ�ى 	التجميد 	إزالة 	عملية 	خUل 	وجب	أ�	تخضع كما

	2الصحة 	@يو ، 	بeuخيص 	إ� 	تجميدها 	إعادة 	يمنع 	التجميد 	إزالة 	تصنيع	بعد 	ا)واد	و 	مصانع تحويل

  .3£ستخدامات	الصحية	ا)عمول	�Wاو	الغذائية	ذات	Kصل	الحيواني	مع	ضرورة	احeuام	ا)واصفات

	مكثفاو ،	هذا @ي	،	يجب	أن	يتم	تخزين	ا)واد	الغذائية	القابلة	للتلف	ا)�eدة	أو	ا)جمدة	تجميدا

	4غرف	الت�eيد 	م�eدةو ، 	واجهات	زجاجية 	@ي 	بنفس	طريقة	غرف	الت�eيدو 	أن	تعرض	للبيع 	مجهزة أما	،

ب\ن		5فإنه	يتم	تحديدها	بموجب	قرار	مشeuك،	ومدة	حفظ	هذه	ا)واد	طرق و 	بخصوص	درجات	الحرارة

  .	6الوزراء	ا)عني\نو 	قمع	الغشو 	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك

  	.W�7اأما	ا)واد	الغذائية	الجاهزة	فيجب	تخزي�Wا	وفقا	للشروط	ال�0	تمنع	تلفها	أو	تلو 

	مكان	صنعه 	لUسUWXك	منفصU	عن 	ا)نتجات	القابلة 	تخزين 	مكان 	يكون 	وجب	أن عن	و 	كما

  .8ا)ناطق	ا)ستعملة	للمنتجات	غ\e	القابلة	لUسUWXك

	هذا 	و ، 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 	القرار	الوزاري 	أوجب 		17قد 	2014مارس 	ا)واد	، 	فصل ضرورة

	e\"غ	ا)واد	عن	اWتخزي�	عند	ل"Uالتلوثالغذائية"ح	أو	طU8خت	تجنب	قصد	ل"U9ح.  

حفظها	ضرورة	احeuام	و 	و	كذلك	الشأن	بالنسبة	للمواد	الصيد�نية	ال�0	تقت01µ	عملية	تخزي�Wا

	مكونا¯Wا 	عfى 	ا)حافظة 	تضمن 	ال�0 	الصحية 	العMUيو 	الشروط 	لغرضها 	تحقيقها 	عfى	، 	يتع\ن إذ

                                                           
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		45من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة	1
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		47من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة	2
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		47من	ا)ادة		6و	5مضمون	الفقرت\ن	3
واد	الغذائية	ال�0	ال�0	يجب	أن	تكون	مصنوعة	من	مواد	غ\e	قابلة	للتسرب	وغ\e	قابلة	للتعفن	وأن	تكوم	مقاومة	للصدمات	وأ�	تفسد	ا)	4

�مسها	وأن	تكون	سهلة	التنظيف	والتطه\e،	كما	وجب	أن	تكون	مهيأة	لتسهيل	تخزين	ا)واد	الغذائية	تخزينا	محكما،	وأن	تسمح	بمرور	

ة	الهواء	بداخلها	وبالتوزيع	ا)تساوي	لدرجة	حرارة	ا)حيط	ب\ن	مختلف	عناصر	ا)واد	الغذائية	ا)خزنة،	كما	يجب	أن	تكون	كذلك	مزود

̧طUع	عليه	بسهولة،	وهذا	ما	تضمنته	ا)ادة	 ،	140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		24بنظام	تسجيل	درجة	الحرارة	يوضع	بصفة	تسمح	با

  سالف	الذكر.
د	،	ا)تعلق	بدرجات	الحرارة	وأساليب	الحفظ	بواسطة	الت�eي1999نوفم�e		21وقد	صدر	@ي	هذا	8طار	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		5

،	ج	2000،	وقد	تم	استدراك	هذا	القرار	سنة	1999ديسم�e		8،	الصادرة	@ي	87والتجميد	أو	التجميد	ا)كثف	للمواد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

  .	2000مارس		11،	الصادرة	@ي	12ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		48مضمون	ا)ادة		6
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		50من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		7
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		8
  ،	سالف	الذكر.2014مارس		17أنظر	ملحق	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		9
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انت	تحتوي	عfى	مواد	سامة	أو	مواد	مخدرة	فإذا	ك،	سميWXا	الصيد�ي	أن	يخزن	Kدوية	استنادا	لدرجة

  .1وجب	حفظها	@ي	خزائن	مغلقة	توضع	تحت	تصرف	الصيد�ي

	هذا 	تلك	و ، 	عن 	منفصل 	بشكل 	الداخfي 	با�ستعمال 	الخاصة 	ا)ستحضرات 	تخزين يجب

تحملها	و 	الكيميائيةو 	كما	يجب	تخزين	Kدوية	حسب	صفا¯Wا	الف\tيائية،	ا)خصصة	لUستعمال	الخارMي

	الجويةللظروف	 	النور ، 	بأشعة 	ا)تأثرة 	الصيد�نية 	ا)واد 	من 	كانت 	فإذا 	زجاجات	، 	@ي وجب	حفظها

	كانت	من	ا)واد	الصيد�نية	الحساسة	من	الرطوبةو ،	خزائن	حاجبة	للضوءو 	عاتمة	اللون  وجب	،	إذا

	أماكن	جافة 	@ي 	بورق	السلوفانو	حفظها 	الغلق	أو	تغليفها 	عبوات	تامة 	@ي 	كانت	من	ا)وا، 	إذا د	أما

درجة	مئوية		10إ�ى		2وجب	أن	تحفظ	@ي	درجات	حرارة	من	،	الصيد�نية	ا)تأثرة	بالحرارة	كاللقاحات

@ي	و	جب	أن	تخزن	@ي	أوعية	محكمة	8غUقو 	أما	ا)ضادات	الحيوية	كالكحول ،	للحفاظ	عfى	مفعولها

ية	أن	يراقب	@ي	جميع	Kحوال	يجب	عfى	الصيد�ي	عند	تخزين	Kدو و،	أماكن	باردة	بعيدة	عن	الضوء

  .	2مدة	صUحيWXا	�سيما	عند	إضافة	أدوية	مماثلة

	هذا 	و ، 	@ي 	القرار	ا)ؤرخ 	ألزم أن		20193أفريل		3بخصوص	ضمان	حفظ	ا)نتجات	ا)ستوردة

	التفتيش 	تاريخ 	عند 	أو	تساو¦Wا 	عن	سنة 	حفظها 	مدة 	�تقل 	للمنتجات	ال�0 	تكون 	حفظ	دنيا	، مدة

		%	70للحفظ	تساوي	عfى	Kقل	 	با§شهر من	مدة 	ويع�e	ع�Wا 	Kيامو	صUحيWXا 	أوجب	أن	تكون	، كما

	التفتيش 	تاريخ 	عند 	سنة 	حفظها 	تفوق	مدة 	للمنتجات	ال�0 	للحفظ	تساوي ، 	دنيا 	مدة 	Kقل، ،	عfى

  .K4يامو	يع�e	ع�Wا	با§شهر و ،	من	مدة	صUحيWXا	50%

�	يتوقف	فقط	و	عليه،	يتضح	من	خUل	ما	تقدم	أن	تحقيق	متطلبات	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة	

شروط	التصنيع،	إنما	ينبÒي	عليه	أيضا	أن	يلtuم	بما	يقتضيه	أمن	ا)نتوج	و 	عfى	الtuام	ا)تدخل	بضوابط

	 	ا)نتوج 	بقاء 	يضمن 	ح�� 	وذلك 	تسويقه، 	القيام 	تسبق 	ال�0 	ا)رحلة 	@ي 	متطلبات 	كل	من 	عن بعيدا

  	لك.سUمة	ا)سWXو 	دون	8ضرار	بصحةتحول	@ي	حالة	جيدة	و	مصادر	الخطر،	

  بعد�عملية�التسويقو �اح��امها�أثناء�ال¤��ينب»يالضوابط�:�ثانيا

	ضرورة	مراعاة	شروط	النقل،	بعد	عملية	التسويقو 	يقت01µ	£لtuام	باحeuام	ضوابط	Kمن	خUل

  .)3(	فضU	عن	ضرورة	£لtuام	با¸فضاء	عن	ا)نتجات،	)2(	التسليمو 	)1(

  

                                                           
رسالة	مقدمة	لنيل	شهادة	الدكتوراه	@ي	العلوم،	تخصص		-دراسة	مقارنة	-ع·Wاسهام	ا)ر،	ا)سؤولية	ا)دنية	)نت�ي	ا)واد	الصيد�نية	وبائ	1

  .320،	ص	2017-2016تلمسان،	-القانون	الخاص،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد
  .321سهام	ا)ر،	ا)سؤولية	ا)دنية	)نت�ي	ا)واد	الصيد�نية	وبائع·Wا،	ا)رجع	السابق،	ص		2
،	يحدد	ا)دة	الدنيا	لحفظ	ا)نتوجات	ا)ستوردة	الخاضعة	¸لزامية	بيان	تاريخ	Wkاية	£سUWXك،	ج	ر،	العدد	2019أفريل		3مؤرخ	@ي	قرار		3

  .2019يونيو		23،	الصادرة	@ي	40
  ،	سالف	الذكر.2019أفريل		3من	القرار	ا)ؤرخ	@ي		3مضمون	ا)ادة		4
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 مراعاة�شروط�النقل�ضرورة -1

حيث	يشeuط	،	تسبق	عملية	تسليمهاو 	)نتجات	ا)رحلة	ال�0	تfي	عملية	تخزي�Wاتعد	مرحلة	نقل	ا

كما	،	ا)شرع	بالنسبة	لبعض	ا)نتجات	ا)صنعة	ضرورة	احeuام	جملة	من	الضوابط	عند	القيام	بنقلها

،	هو	الشأن	بالنسبة	للمنتجات	الغذائية	ال�0	تقت01µ	أن	يكون	العتاد	ا)وجه	لنقلها	مخصصا	لها	فقط

	التجه\tات	الضرورية	ال�0	تضمن	الحفظ	الجيد	للمواد	الغذائية	ا)نقولةو 	تزويده	بالWXييئات	أن	يتمو 

@ي	حالة	صيانة	جيدة	تسمح	بحمايته	من	و	أن	يكون	هذا	العتاد	نظيفاو ،	1تحول	دون	وقوع	أي	تلف	لهاو 

	كل	تلوث 	يجب	تصميمه، 	تصنيعه	بطريقة	تسمح	بتنظيفه	بصفة	�ئقةو 	كما 	يجب	أن	يضمن	، كما

الشروط	Kخرى	الضرورية	لحمايWXا	من	تكاثر	و 	الرطوبة	ا)Uئمةو 	بقاء	ا)واد	الغذائية	@ي	شروط	الحرارة

  	.2الجراثيم	ا)مرضة	أو	من	كل	تلف	قد	يجعلها	غ\e	صالحة	لUسUWXك

	شروط	 	احeuام 	يحقق 	تنظيما 	للتلف 	القابلة 	الغذائية 	ا)واد 	نقل 	عملية 	تنظيم 	أن 	يجب كما

  .3حسب	ما	إذا	كانت	هذه	ا)واد	الغذائية	مجمدة	أو	م�eدة	أو	عfى	حالWXا	الطازجةالحفظ	ا)طلوبة	

	الغذائية	ال�0	�	تخضع	لعملية	التعبئة	 	ا)واد 	كانت	سائلة	أو	مسحوقة	أو	@ي	شكل		-أما سواء

	لها	- حبيبات 	حاويات	مUئمة 	@ي 	واضحاو 	يجب	نقلها 	الغرض	تحمل	بيانا 	لهذا غ\e	و 	مرئياو 	مخصصة

	للمح 	الغذائيةقابل 	ا)واد 	لنقل 	حصريا 	مخصصا 	بأWkا 	و	يدل 	باللغة	و ، 	البيان 	هذا 	يكتب 	أن يجب

 .	4"	للمواد	الغذائية	فقط":	كأن	تحمل	بيان،	العربية	أو	بلغات	أخرى	سهلة	الفهم

بنقل	مواد	غذائية	مختلفة	@ي		-أو	وسيلة	النقل–@ي	حالة	ال�0	يسمح	ف·Wا	العتاد	و،	و	مهما	يكن

  .	5جب	أن	يتم	فصلها	بما	فيه	الكفاية	عfى	نحو	يسمح	بتفادي	أي	تلوث	متقاطعفإنه	ي،	نفس	الوقت

	هذا 	و ، 	التنفيذي	رقم 	فرض	ا)رسوم 	ع�e	الطرقات	452- 03قد 	الخطرة 	ا)واد 	بنقل ،	6ا)تعلق

  جملة	من	الضوابط	ال�0	يننبÒي	مراعا¯Wا	@ي	عملية	نقل	هذ	النوع	من	ا)نتجات.

	7لخطرة	تتم	بواسطة	سيارات	يقودها	مستخدمون	مؤهلون حيث	نص	عfى	أن	عملية	نقل	ا)واد	ا

أوجب	ضرورة	احتواء	تلك	السيارات	عfى	إشارة	واضحة	خاصة	بكل	و ،	8وفقا	للشروط	Kمنية	ا)طلوبة

                                                           
  ،	سالف	الذكر.140-17سوم	التنفيذي	رقم	من	ا)ر 	34من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		1
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		36مضمون	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		35مضمون	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.140-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		38مضمون	ا)ادة		4
  ،	سالف	الذكر.140-17فيذي	رقم	من	ا)رسوم	التن	37مضمون	ا)ادة		5
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بنقل	ا)واد	الخطرة	ع�e	الطرقات،		452-03ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6
Wم	عfى	شهادة	مهنية	تثبت	أWkم	تابعوا	تكوينا	خاصا	@ي	هذا	ا)يدان،	وهذا	ما	تضمنته	ا)ادة		7 من		18يثبت	تأهيلهم	من	خUل	وجوب	حيا̄ز

  ،	سالف	الذكر.452- 03ا)رسوم	التفيذي	رقم	
  ،	سالف	الذكر.452-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		8

  



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<V<V<V<V₣_₣_₣_₣_^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰íÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íè 

 

~ 102 ~ 
 

	تسب¼Wا 	قد 	Kخطار	ال�0 	لتحديد 	تصممو 	،صنف 	الخطرةو 	أن 	ا)ادة 	طبيعة 	مع 	يتUءم 	بما 	تكيف

  .3التنظيفو ،	2)عاينات	ا)راقبة	التقنية	الدوريةو 	ةأن	تخضع	)راقبة	ا)طابقو ،	1مم\tا¯Wاو 

	من	جهة	 	منع 	كما 	نفس	الوقت، 	@ي 	الغذائية 	ا)واد 	مع 	الخطرة 	عملية	شحن	ا)واد أو	شحن	،

أو	نقل	مواد	خطرة	،	أو	تكديس	طرود	)واد	خطرة	غ\e	متUئمة،	مواد	خطرة	متعارضة	@ي	نفس	السيارة

فصل	طرود	ا)واد	الخطرة	عن	الطرود	Kخرى	تسهيU		من	جهة	أخرى	أوجب	ضرورةو ،	4صلبة	سائبة

  .5التفريغو 	الشحنو 	لتم\tها	عند	ا)ناولة

 مراعاة�شروط�التسليم�ضرورة -2

	محeuفا	-قد	يتو�ى	ا)نتج 	بائعا فينبÒي	،	عملية	تسليم	منتجاته	للعمUء	بصفة	مباشرة	- باعتباره

أم	تم	لدى		سواء	تم	التسليم	لديه،	يعWXاعليه	حي�Wا	أن	يقوم	بتسليمها	عfى	النحو	الذي	يتما�1Î	مع	طب

	زبائنه 	إ�ى 	منتجاته 	توصيل 	يتو�ى 	ا)سWXلك	وذلك	عندما 	بطبيعWXا، 	ا)نتجات	خطرة 	هذه 	كانت ،	فإذا

	تضرر	 	معه 	نحو	يستحيل 	عfى 	تسليمها 	تكفل 	ال�0 	الضرورية 	£حتياطات 	كل 	يتخذ 	أن 	عليه وجب

	الشخص	الذي	يتسلمها ، Uمث	ا)نتجات	هذه	كانت	 	إثر	تمدد	فإذا 	يمكن	أن	ينفجر	بفعل	الحرارة 	مما

،	تع\ن	عfى	ا)نتج	أن	يخضعها	لقدر	من	الت�eيد	قبل	تسليمها	بما	يكفل	عدم	تحقق	الخطر،	عناصرها

  .6إ�ى	ح\ن	تو�ي	ا)ستعمل	حفظها	بمعرفته	@ي	درجة	ال�eودة	ال�0	تUئمها

عن		-قبل	أن	يسلم	له	ا)نتجات	-و	قد	ذهب	القضاء	الفرن012	إ�ى	إلزام	ا)نتج	باستفسار	ا)شeuي 

كما	ألزمه	با�متناع	عن	تسليم	السلعة	الخطرة	،	عن	الجهة	ال�0	يقصد	استخدامها	ف·Wاو 	صفتهو 	مهنته

	م�Wا 	تب\ن	من	حالته	أنه	لن	يسحن	إدراك	الخطر	الذي	يWXدده 	للمسWXلك	م�� 										كا)جنون	أو	السكران	،

e\الصغ	7أو.  

	هذا 	و ، 	ا)نتج	أيضا 	يتوافر	لدى	ا)شeuي	من	معدات	يجب	عfى أن	يسلم	منتجات	تتفق	مع	ما

	�ستعمالها 	مع	و ، 	الضغط	�	يتUءم 	عا�ي 	غازا 	الغاز	الذي	يسلم 	مورد 	مخطئا 	يعد 	بأنه 01µق	لذلك

	يمر	�Wا 	Kنابيب	ال�0 	8تكوين	وضع 	لفت	انتباه	و ، 	أنه 	بحجة 	التحلل	من	ا)سؤولية 	ا)نتج �	يستطيع

  .9أن	هذا	Kخ\e	أساء	فهم	تحذيراتهو 	خطر	الكامن	@ي	السلعةا)ستلم	بشكل	خاص	إ�ى	ال

                                                           
  ،	سالف	الذكر.452-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15مضمون	ا)ادة	1
  ،	سالف	الذكر.452-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16مضمون	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.452-03م	من	ا)رسوم	التنفيذي	رق	17أنظر	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.452-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12مضمون	ا)ادة		4
  ،	سالف	الذكر.452-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14مضمون	ا)ادة		5
  .36محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .193زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		7
  .194زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)رجع	نفسه،	ص		8
  .37محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص		9
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قبل	أن	يسلم	الدواء	للمريض		–عfى	الصيد�ي	ا)نتج		أما	بالنسبة	للمنتجات	الصيد�نية	فيتع\ن

إذ	يجب	عليه	أن	،	من	الناحية	القانونية	ومن	الناحية	الفنية	1الطبية	الوصفةأن	يتحقق	من	صحة	

كما	يجب	عليه	مراقبة	مدى	تناسب	وتطابق	ا)ستحضرات	،	طبيبيكشف	كل	غلط	مادي	يصدر	من	ال

  .	2وزن	ا)ريضو 	الصيدلية	ا)دونة	@ي	التذكرة	الطبية	مع	سن

	 	ا)ادة 	أكدته 	ما 		144و	هذا 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	أخUقيات		276-92من 	)دونة ا)تضمن

ا	لتدارك	كل	خطأ	محتمل	@ي	كميو 	"	يجب	عfى	الصيد�ي	أن	يحلل	الوصفة	نوعيا:	ال�0	جاء	ف·Wا،	3الطب

	أو	التدخUت	العUجية	ال�0	لم	يتفطن	إل·Wا أن	يشعر	و ،	مقادير	Kدوية	أو	دواAي	عدم	جواز	استعمالها

أمكنه	عدم	عدم	الوفاء	�Wا	إ�	إذا	،	إذا	لم	تعدل	هذه	الوصفةو ،	عند	الضرورة	واصفها	ليعدل	وصفته

	الواصف	كتابيا. 	خUفو	أكدها 	وقع 	إذا 	ما 	حالة 	@ي 	يجب	عليه، 	يرفض	، 	لذلك	أن 	رأى	ضرورة إذا

  أن	يخطر	الفرع	النظامي	الجهوي	بذلك".و 	تسليم	Kدوية

إنما	يتو�ى	القيام	بعملية	البيع	تجار	و 	أما	إذا	لم	يكن	ا)نتج	هو	من	يبيع	منتجاته	مباشرة	للمسWXلك\ن

�	و ،	سابقة	تقع	عfى	عاتقهمفإن	£حتياطات	ا)ادية	ال	-ا)سWXلك\نو 	الذين	يتوسطون	ب\ن	ا)نتج	-التجزئة

يتصور	أن	تقوم	مسؤولية	ا)نتج	عن	Kضرار	ال�0	تلحق	با)سWXلك\ن	أو	ا)ستعمل\ن	نتيجة	عدم	اتخاذ	هذه	

ح\ن	،	إ�	إذا	كان	تجار	التجزئة	معذورين	@ي	جهلهم	بما	كان	يجب	عل·Wم	اتخاذه	@ي	هذا	الشأن،	£حتياطات

	@ي	8  	أو	التحذيريكون	ا)نتج	قد	أخل	أصU	بواجبه 	4عUم 	أن	نحمل	هؤو�ء، 	ليس	من	العدالة ولو		-إذ

 .5تبعة	أضرار	ناشئة	عن	منتجات	لم	يكن	لهم	دور	@ي	شأWkا	سوى	توزيعها- بصفة	مؤقتة

التسليم	�	يعد	كافيا	من	أجل	و 	فإن	الtuام	ا)تدخل	باحeuام	ضوابط	النقل،	و	مهما	يكن	من	أمر

إنما	ينبÒي	عليه	كذلك	أن	يلtuم	با¸فضاء	عن	ا)نتجات		،تسويقها	لةضمان	أمن	ا)نتجات	خUل	مرح

  توقيا	من	مخاطرها.	

  لتحقيق�متطلبات�أمن�ا)نتوج�عند�تسويقه�وسيلة
فضاء�عن�ا)نتجات:��ضرورة -3

	الحديثة 	تركيب	ا)نتجات	ا)صنعة 	لتعقد 	تضاعف	مخاطرهاو 	نتيجة 	إلزام	، 	إ�ى برزت	الحاجة

	ا) 	تلك 	استخدام 	طرق 	ببيان 	مخاطرهاو 	نتجاتا)تدخل 	الUزمة	و 	التحذير	من 	£حتياطات توضيح

	للوقاية	م�Wا 	الفرن012و ، 	£لtuام	بداية	من	قبل	القضاء 	قد	فرض	هذا ثم	تبنته	مختلف	التشريعات	،

                                                           
أن	يقدم	ا)واد	الصيد�نية	إ�	بناء	عfى	وصفة	طبية،	باستثناء	بعض	ا)واد	ال�0	يحدد	قائمWXا	الوزير	ا)كلف	يمكنه	علما	أن	الصيد�ي	�		 1

  .11-18من	القانون	رقم		179من	ا)ادة		2و		1بية،	ومثلما	أكدته	الفقرت\ن	بالصحة	و	ال�0	يحق	للصيد�ي	تقديمها	دون	وصفة	ط
  .193زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  ،	يتضمن	مدونة	أخUقيات	الطب،	سالف	الذكر.1992يوليو		6،	ا)ؤرخ	@ي	276-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3
  .37جع	السابق،	ص	محمد	شكري	سرور،	ا)ر 	4
  .193زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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	ا)شرع	الجزائري	الذي	أقره	بموجب ا)تعلق		03-09من	القانون	رقم		18و	171ا)ادت\ن		ال�0	من	بي�Wا

	ال 	ا)سWXلك	وقمع 	غشبحماية 	التنفيذي	رقم	و ، 	ا)رسوم �1µبمقت	 	الشروط	378-13كذا 	الذي	يحدد

  ."2الكيفيات	ا)تعلقة	بإعUم	ا)سWXلكو 

هو	ذلك	،	تجسيدهيساهم	@ي	و ،	غ\e	أن	£لtuام	با¸فضاء	الذي	له	عUقة	وثيقة	با�لtuام	با§من

	 	الفقرة 	@ي 	ا)شرع 	الذي	نص	عليه 		3£لtuام 		10من	ا)ادة 	القانون	رقم 	03-09من 	ف·Wا، 	جاء :	ال�0

	يخص 	أمن	ا)نتوج	الذي	يضعه	لUسUWXك	فيما 	إلزامية 	كل	متدخل	إحeuام 	."يتع\ن	عfى عرض		-....:

	إتUفهو 	التعليمات	ا)حتملة	الخاصة	باستعمالهو 	وسمهو 	ا)نتوج 	كل	8رششادات	أو	ا)علومات	و ، كذا

  ...".الصادرة	عن	ا)نتج

	ا) 	أدرجه	ا)شرع	الجزائري	@ي 	التنفيذي	رقم	كما 	203- 12رسوم ،	 	الفقرة 	نص	@ي من		1عندما

مقدمي	الخدمات	وضع	@ي	متناول	ا)سWXلك	و 	ا)ستوردينو 	"	يجب	عfى	ا)نتج\ن:	منه	عfى	أنه	10ا)ادة	

ا)رتبطة	با�سUWXك	و/	أو	باستعمال	و 	كل	ا)علومات	الضرورية	ال�0	تسمح	له	بتفادي	Kخطار	ا)حتملة

  .3ذلك	طيلة	مدة	حياته	العادية	أو	مدة	حياته	ا)توقعة	بصفة	معقولة"و ،	)قدمةالسلعة	أو	الخدمة	ا

فالبعض	يسميه	با�لtuام	،	تجدر	8شارة	بداية	إ�ى	أن	الفقه	يطلق	عfى	هذا	£لtuام	عدة	تسميات

e\بالتبص	امtu£ل	أو	مU̧ع 	با 	بالبياناتو ، 	ا)علوماتو 	البعض	¥خر	يصطلح	عليه	با�لtuام	با¸د�ء أو	،

̧خبار غ\e	أن	كلمة	8فضاء	تعد	أكeü	مUءمة	من	الناحية	اللغوية	لïد�ء	بالصفة	الخط\eة	،	4£لtuام	با

  .5طا)ا	أWkا	ترتبط	با¸د�ء	بأمور	باطنية،	للمنتوج

الtuام	يفرض	عfى	أحد	ا)تعاقدين	إعUم	ا)تعاقد	¥خر	:	و	يعرف	£لtuام	التعاقدي	با¸فضاء	بأنه

  .6لضمان	تنفيد	العقد،	ا)علوماتو 	ئعبكافة	الوقا

	بأنه 	عرف 	كما :	 	البائع 	عاتق 	عfى 	با§من 	8ضا@ي 	£لtuام 	يلقيه 	أو	تاجرا		–الtuام 	كان 											منتجا

بما	يجب	عليه	اتخاذه	لحسن	و 	8فضاء	إليه	بخصائص	ا)بيعو	بtuويد	ا)شeuي	بالتعليمات،	أو	وسيطا

                                                           
1 		 	"	يجب	عfى	كل	متدخل	أن	ُيعلم	ا)سWXلك	بكل	ا)علومات	ا)تعلقة	با)نتوج	الذي	يضعه	03-09من	القانون	رقم		17جاء	@ي	ا)ادة :

  لUسUWXك...".
	ا)	378-13ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2 	العدد2013نوفم�e		9ؤرخ	@ي 	ج	ر، 	ا)حدد	للشروط	والكيفيات	ا)تعلقة	بإعUم	ا)سWXلك، ،	58	،

  .2013نوفم�e		18الصادرة	@ي	
لتفاصيل	أكeü	حول	عUقة	£لtuام	با¸فضاء	با�لtuام	با§من،	أنظر:	سناء	خميس،	الtuام	ا)تدخل	بضمان	أمن	ا)نتوج	(دراسة	عfى	ضوء		3

	ر  	القانون 	أحكام 		03-09قم 	التنفيذي	رقم 	العلوم	203-12وا)رسوم 	لºبحاث	والدراسات	@ي 	العربية 	دراسات	وأبحاث	ا)جلة 	مجلة ،(

  .541،	ص	2019،	جوان	2،	العدد	11£نسانية	و£جتماعية،	جامعة	زيان	عاشور	الجلفة،	الجزائر،	ا)جلد	
̧عUم	@ي	عقود	£سUWXك،مصطفي	أحمد	أبو	عمرو،		4   .32ص	،	2010دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،		£لtuام	با
	دار	الكتب		5 	دراسة	مقارنة	ب\ن	القانون	ا)دني	والفقه	8سUمي، 	ا)بيع 	لل01úء 	بالصفة	الخطرة حمدي	أحمد	سعد،	£لtuام	با¸فضاء

  .37،	ص	2010القانونية،	د.ط،	مصر،	
  .185يوسف	الزوجال،	ا)رجع	السابق،	ص		6
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	تجنب	أخطارهو 	استعماله 	كان	£لtuام	العام	با¸فضاء		.1مسؤوليته	العقدية	خUل	بهيكون	8 و ، و	)ا

يمتد	إ�ى	مرحلة	و 	-قصد	تنوير	إرادة	ا)سWXلك	-يتوافر	بصفة	أساسية	@ي	ا)رحلة	السابقة	عfى	التعاقد

	العقد 	2تنفيذهو 	إبرام 	با¸فضاء، 	التعاقدي 	£لtuام 	ب\ن 	م\t	الفقه 	قبل	و	فقد 	ما ̧عUم 	با £لtuام

  	.3التعاقد

حيث	يتمثل	الشق	،	يتضمن	£لtuام	التعاقدي	با¸فضاء	شق\ن	�	يغ0Å	أحدهما	عن	¥خرو ،	هذا

أما	الشق	الثاني	فيتجfى	@ي	ضرورة	التحذير	من	Kخطار	ال�0	قد	،	Kول	@ي	بيان	طريقة	استعمال	ا)نتوج

  .	4تنتج	عنه

،	ا)نتج	أن	يرفقها	بالسلعة	تمثل	طريقة	£ستعمال	الحد	Kدنى	من	ا)علومات	ال�0	يتع\ن	عfىو 	

كما	قد	يكون	عرضة	للعديد	من	ا)خاطر	،	وال�0	بدوWkا	يتعذر	عfى	ا)سWXلك	تحيق	الفائدة	ا)رجوة	م�Wا

لم	يقتصر	Kمر	عfى	إرفاق	دليل		6غ\e	أن	القضاء	الفرن012،	5ال�0	تنشأ	عن	استعمالها	استعما�	خاطئا

	استعمال	ا)نتوج 	من	شأو 	بل، 	ليشمل	كل	ما 	نه	درء	خطر	متوقعسعه 													،	أو	التحسب	لخطر	محتمل،

0Åظ	لخطر	ح��	أو	،	الدقيق	القانوني	بالتحليل	يقاس	لكWXا)س	حق	ىfع	£عتداء	معيار	أن	اعتبار	ىfع

  .	7لïفضاء	الذي	تلقاه	هذا	ا)سWXلك	من	ا)نتج	كحق	أصيل	له

  
                                                           

قادر	عfي	الحاج،	مسؤولية	ا)نتج	وا)وزع	دراسة	@ي	قانون	التجارة	الدولية	مع	ا)قارنة	بالفقه	8سUمي،	رسالة	للحصول	محمد	عبد	ال	1

  .78ص	،	1982عfى	درجة	الدكتوراه	@ي	الحقوق،	كلية	الحقوق،	جامعة	القاهرة،	
  .48مصطفي	أحمد	أبو	عمرو،	موجز	أحكام	قانون	حماية	ا)سWXلك،	ا)رجع	السابق،	ص	2
̧عUم	ينفصل	عن	العقد	وينشأ	@ي	ا)رحلة	السابقة	عfى	تكوينه	ح��	يتيح	للمسWXلك	رضا	حرا،	@ي	ح\ن	أن		-	3 إن	£لtuام	قبل	التعاقدي	با

	=حسن	عبد	 	 	 	 	 	=	 £تزام	التعاقدي	با¸فضاء	يتعلق	بتنفيد	العقد	من	أجل	تجنيب	ا)سWXلك	Kضرار	الناجمة	عن	تنفيده،	نقU	عن:

محمد	مهدي	الصغ\e،	قانون	حماية	ا)سWXلك	دراسة	تحليلية	مقارنة،	.	وأنظر:	18ي¬ي،	الحماية	الخاصة	لرضا	ا)سWXلك،	ص	الباسط	جم

  .119 118،	ص	ص	2015دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	

̧عUم	يجد	أساسه	@ي	صحة	وسUمة	الرضا	أما	£لtuام	التعاقدي	با	- ¸فضاء	يجد	أساسه	@ي	@ي	تنفيد	الtuام	أن	£لtuام	قبل	التعاقدي	با

عقدي	مقتضاه	قيام	أحد	ا)تعاقدين	بإعUم	ا)تعاقد	¥خر	بأية	معلومات	أو	بيانات	يحتاجها،	تتعلق	بخصائص	ا)بيع	وخطورته،	كما	�	

	التعاقدي	با¸فض 	ح\ن	يقوم	£لtuام 	@ي 	العقد، 	إ�	قبل	إبرام ̧عUم 	با 	قيام	£لtuام	قبل	التعاقد 	أثناء	يتصور 	العقد	و@ي 	إبرام 	بعد اء

  .99تنفيذه،	نقU	عن:	أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص	

̧عUم	من	حيث	الجزاء	إ�ى	قواعد	ا)سؤولية	التقص\eية،	أما	£لtuام	التعاقدي	با¸فضاء	يخضع	لنظام		- يخضع	£لtuام	قبل	التعاقدي	با

̧عUم	@ي	العقود	دراسة	@ي	حماية	ا)تعاقد	وا)سWXلك،	ا)طبعة	والوراقة	الوطنية،	بوعبيد	عبا01îا)سؤولية	العقدية،	نقU	عن:	 ،	£لtuام	با

  .251ص	،	2008ا)غرب،		- ،	مراكش1ط	
  .87عfي	سيد	حسن،	ا)رجع	السابق،	ص		4
ني	وا)قارن،	الدار	العلمية	عامر	قاسم	أحمد	القي012،	الحماية	القانونية	للمسWXلك	دراسة	@ي	القانون	ا)دعامر	قاسم	أحمد	القي012،		5

  .125ص	،	K2002ردن،		-،	عمان1الدولية	ودار	الثقافة	للنشر	والتوزيع،	ط
6 V.Cass. 1 er, 7 juin 1989, Bull, cib, 1 n° 232. 

  .223ص	أورده:	رضا	عبد	الحليم	عبد	ا)جيد،	ا)رجع	السابق،	
  .223 222ص	ص	رضا	عبد	الحليم	عبد	ا)جيد،	ا)رجع	نفسه،		7
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ج	عfى	وجه	الخصوص	@ي	ا)نتجات	ا)نتو 	تظهر	أهمية	£لtuام	با¸فضاء	حول	طريقة	استخدام

	الجدةو 	الخط\eة 	بطبع 	تتسم 	ال�0 	أو	الحديثة 	الحداثةو 	ا)عقدة 	ا)سWXلك	تجنب	و ، 	عfى 	يصعب ال�0

	استعمالهاو 	أضرارها 	طرق 	الفقه، 	أصبح 	بطريقة	و 	لذلك 	با¸فضاء 	£لtuام 	موضوع 	يتناول القضاء

	التا�ي	يكون	الهدف	من	8فضاء	هو و ،	با§مناستعمال	ا)نتجات	الخطرة	أو	ا)عقدة	من	زاوية	£لtuام	

  .1ا)خاطرو 	قاية	ا)سWXلك	من	Kضرار و 

	ملحقا¯Wاو 	أوصافهاو 	وجب	تقديم	وصف	كامل	عن	مكونا¯Wا	2فإذا	تعلق	Kمر	با)نتجات	ا)صنعة

  .3الصيانةو 	أساليب	الحفظو 	طريقة	£ستعمالو 	سنة	الصنعو 	بلدو 	ا)قاسو 	بيانا¯Wا	ا)تعلقة	بالوزنو 

	أن	يحذر	،	\e	أن	الtuام	ا)تدخل	ببيان	طريقة	استعمال	ا)نتوج	ليس	كافياغ بل	�بد	عليه	أيضا

	أو	حيازته 	تنجم	عن	استعماله 	قد 	ا)سWXلك	من	ا)خاطر	ال�0 	بدقة	جميع	£حتياطات	و ، أن	يب\ن	له

	تلك	ا)خاطر 	لتفادي 	4الUزمة ،	 	أن 	حشري	مثU	يمكنه 	مبيد 	يشeuي	عبوة 	من 	اعتبار	أن يحقق	عfى

	كان	يجهل	أن	،	أفضل	النتائج	باتباع	طريقة	£ستعمال	الصحيحة غ\eأنه	قد	يكون	عرضة	للخطر	إذا

  .5وضع	العبوة	بالقرب	من	مصدر	حراري	من	شأنه	أن	يؤدي	إ�ى	انفجارها

حيث	يتع\ن	عfى	الصيد�ي	،	تظهر	أهمية	التحذير	بصفة	خاصة	عندما	يتعلق	Kمر	با§دويةو ،	هذا

	ك 	يكون 	أن 	مخاطر	استعمالهاا)نتج 	عن 	الدراية 	امل 	بمدة	و ، 	التحذير	ا)تعلقة 	ببيانات 	يرفقها أن

	الجانبيةو 	صUحيWXا 	آثارها 	ف·Wاو ، 	أن	تتعاطى 	يمنع 	الحا�ت	ال�0 	بدقة، 	وجب	أن	يحدد بطريقة	و 	كما

	قد	تeuتب	ع�Wا 	لUنتباه	Kضرار	ال�0 	مث\eة 	أو	مطبوع، 	بالدواء 	أن	تكون	بيانات	التحذير	لصيقة ة	عfى

  .	6كما	قد	يتم	تكرار	التحذير	@ي	النشرة	الداخلية،	عليه

                                                           
  .131،	ص	2016،	مصر،	1عfي	رسول	سه	نكه	ر،	حماية	ا)سWXلك	وأحكامه،	دراسة	مقارنة،	دار	الفكر	الجام¬ي،	ط	1
2		 	غرار	ا)نتجات	الغذائية 	وذلك		-عfى 	استعمالها 	العديد	من	البيانات	وخاصة	طريقة 	أجب	ا)شرع	الجزائري	أن	يتضمن	وسمها ال�0

	19،	سالف	الذكر،	كما	صدر	@ي	هذا	8طار	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي	378-13قم	من	ا)رسوم	التنفيذي	ر 	12بمقت�1µ	ا)ادة	

	-2018مايو		2،	الصادرة	@ي	25،	الذي	يحدد	الكيفيات	ا)طبقة	@ي	مجال	الوسم	الغذائي	عfى	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	2017أكتوبر	

جموع	ا)علومات	ا)تعلقة	بeuكي¼Wا	وآثارها	العUجية	والبيانات	الخاصة	بمنافعها	ال�0	تقت01µ	8فضاء	بشأWkا	عن	م- وا)نتجات	الصيد�نية	

	أو	 	العاجلة 	وسميWXا 	بنجاعWXا 	ا)تعلقة 	ا)دققة 	الطبية 	الدراسات 	ونتائج 	استعمالها 	وكيفيات 	مراعا¯Wا 	الواجب 	و£حتياطات ومضارها

̧عUم	الط�0	والعلم0	الخاص	با)نتجات		286-92لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	1من	ا)ادة		1¥جلة،	،	وهذا	ما	تضمنته	الفقرة	 ا)تعلق	با

ا)تعلق	بالصحة،	سالف		11-18من	القانون	رقم		236من	ا)ادة		1الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	سالف	الذكر،	وكذا	الفقرة	

ء	وسمها	عfى	تحديد	تركيبWXا	وشروط	استعمالها	وغ\eها	ال�0	أوجب	ا)شرع	ضرورة	احتوا	-وكذلك	مواد	التجميل	والتنظيف	البدني	-الذكر

ال�0	يجب	أن		–با¸ضافة	إ�ى	اللعب		- ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر	37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10من	البيانات	ال�0	تضمنWXا	ا)ادة	

	 	بيان	طريقة	£ستعمال	عمU	بالفقرة 		3يتضمن	وسمها 	التنفيذي		6من	ا)ادة ا)تعلق	بالوقاية	من	Kخطار		494-97رقم	من	ا)رسوم

  الناجمة	عن	استعمال	اللعب،	سالف	الذكر.
  .40،	ص2014محمد	حس\ن	منصور،	أحكام	البيع	التقليدية	و£لكeuونية	وحماية	ا)سWXلك،	دار	الفكر	الجام¬ي،	د.ط،	8سكندرية،		3
  .89)رجع	السابق،	ص	.	أنظر	كذلك:	عfي	سيد	حسن،	ا52محمد	لعرو�01،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .54م�Å	أبو	بكر	الصديق،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .555،	ص2017،	أفريل	14فطة	نبا�ي	معاشو،	الtuامات	الصيد�ي	تجاه	مسWXلك	ا)واد	الصيد�نية،	مجلة	8جWXاد	القضائي،	العدد		6
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	هذا 	بالtuامه، 	أو@ى 	قد 	ا)نتج 	يكوم 	التحذير	كامU	وح�� محيطا	و 	1بالتحذير	وجب	أن	يكون	هذا

مقتصرا	عfى	ذكر	بعض	ا)خاطر	دون	و 	أ�	يكون	مقتضباو ،	أن	تلحق	با)سWXلك	بجميع	ا)خاطر	ال�0	يمكن

للشخص	ا)عتاد	بعيدا	عن	Kلفاظ		3دقيق	الصياغة	وميسور	الفهمو 	واضحاكما	وجب	أن	يكون	،	2أخرى 

أو	بلغة	أو					كما	وجب	أن	يكون	مكتوبا	باللغة	العربية	،	4ا)عقدة	ال�0	�	يستطيع	ا)سWXلك	العادي	فهمها

	ا)سWXلك	بسهولة 	لغات	أخرى	يفهمها 	5عدة 	يجب	كذلك	أن	يكون	التحذير	ظاهرا، 	�نتباه		6كما جاذبا

تحريره	و ،	ذلك	ع�e	قيام	ا)نتج	بفصل	البيانات	التحذيرية	عن	بقية	البياناتو ،	سWXلك	من	أول	نظرةا)

بالسلعة	�فتا	لنظر	ا)سWXلك		8كما	وجب	أخ\eا	أن	يكون	ملتصقا،	7بأحرف	كب\eة	أو	بلون	�فت	لUنتباه

أو	من	،	ة	أو	عfى	العبوةلصقها	عfى	السلعو 	ذلك	من	خUل	وضع	بياناته	@ي	بطاقةو ،	كلما	أراد	استعمالها

  .10وذلك	ح��	يتعذر	محوها،	9خUل	حفره	عfى	جدار	الزجاجة	م��	كانت	السلع	معبئة	@ي	زجاجات

	يكن 	و	مهما 	قد	، 	الجزائري 	التشريع 	@ي 	ا)صنعة 	مخاطر	ا)نتجات 	بالتحذير	من 	£لtuام فإن

	غرار	القانون	رقم	 	العديد	من	النصوص	عfى 	11ا)تعلق	بالصحة	11-18تضمنه 	التنفيذي	و ، ا)رسوم

                                                           
علما	�0	جاء	ف·Wا:	"	يجب	أن	يكون	ا)شeuي	عا)ا	با)بيع	من	القانون	ا)دني	الجزائري	ال	352من	ا)ادة		1وهذا	ما	أكدته	ا)ادة	الفقرة		1

بكل	ا)علومات	ا)تعلقة	بنصها:	"	يجب	عfى	كل	متدخل	أن	يعلم	ا)سWXلك		03-09من	القانون	رقم		17.."،	كما	أكذت	ذلك	ا)ادة	كافيا.

  الذي	يضعه	لUسUWXك..."	با)نتوج
  .135عfي	رسول	سه	نكه،	ا)رجع	السابق،	ص		2
ال�0	جاء	ف·Wا:		03-09من	القانون		18ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.	وكذا	ا)ادة		37-97من	ا)رسوم	التنفيذي		10ما	أكدته	ا)ادة	وهذا		3

  "	يجب	أن	تحرر	بيانات	الوسم....بطريقة...مقروؤة...".
4	 Uالس	بضمان	امtuلUل	وسيلة	با¸فضاء	امtu£ل	ظاهر،	محمد	وإيمان	البدو	حس\ن	محمود	أكرم	جامعة	للحقوق،	الرافدين	مجلة	مة،

  .15،	ص	2005،	24،	العدد	1ا)وصل	العراق،	ا)جلد
  ،	سالف	الذكر.378-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		07مضمون	ا)ادة		5
6		 	ا)ادة 	أكدته 	ما 		18وهذا 	رقم 	القانون 	ودليل		03- 09من 	£ستخدام 	وطريقة 	الوسم 	بيانات 	تحرر 	أن 	يجب "	 	ف·Wا: 	جاء ال�0

  ستعمال...بطريقة	مرئية...".£ 
عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	آليات	حماية	ا)سWXلك	@ي	ضوء	القواعد	القانونية	)سؤولية	ا)نتج،	دراسة	مقدمة	للحصول	عfى		7

  .136ص	،	2008درجة	الدكتوراه	@ي	الحقوق،	كلية	الحقوق،	قسم	القانون	التجاري،	جامعة	ا)نصورة،	
  ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.	37-97من	ا)رسوم	التنفيذي		10ة	وهذا	ما	أكدته	ا)اد	8
ومشكUت	التعويض	ع�Wا،	دار	الجامعة		-عبد	الحميد	ثروت،	Kضرار	الصحية	الناشئة	عن	الغذاء	الفاسد	أو	ا)لوث	وسائل	الحماية	م�Wا	9

  .96	95ص	ص	،	2007الجديدة	للنشر،	د.ط،	8سكندرية،	
10		 	ا)ادة 	أكدته 	ما 		18وهذا 	رقم 	القانون 	ودليل		03-09من 	£ستخدام 	وطريقة 	الوسم 	بيانات 	تحرر 	أن 	يجب "	 	ف·Wا: 	جاء ال�0

  ستعمال...بطريقة...متعذر	محوها".£ 
من	قانون	الصحة	@ي	تسويق	مواد	التبغ	ضرورة	كتابة	إنذار	عام	عfى	الجانب	الظاهر	من	الغUف	وبحروف	كب\eة		52اشeuطت	ا)ادة		11

	"	اس 	أوجبت	كذلك	أن	تتضمن	الجهة	الك�eى	Kخرى	لعب	السجائر	عUوة	عن	8نذار	يتضمن	عبارة: UWXك	التبغ	مضر	بالصحة"،	كما

	 	أوجبت	ا)ادة 	بينما 	@ي	شكل	رسومات	أو	رموز	مصورة	صادرة	عن	السلطة	الصحية، 	خاصا من	نفس	القانون	وجوب		53العام	إنذارا

بصقة	عل·Wا،	عfى	بيانات	خاصة	بالeuكيبات	السامة	Kساسية	وإفرازا¯Wا،	أنظر	القانون	احتواء	كل	أشكال	توضيب	مواد	التبغ	والبطاقات	ا)

  ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.	11-18رقم	
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	 	Kخطار 	494-97رقم 	من 	بالوقاية 	اللعب	ا)تعلق 	استعمال 	عن 	1الناجمة 	ا)رسوم	، 	إ�ى با¸ضافة

	3782-13التنفيذي	رقم	 كيفيات	صناعة	و 	ا)حدد	لشروط	37-97فضU	عن	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،

 .	3ا)تممو 	التنظيف	البدني	ا)عدلو 	مواد	التجميل

	8لtuامو  	أصبح 	يعد		بذلك، 	الذي 	£سUWXك 	تأث\e	قانون 	تحت 	النطاق 	واسع 	الtuاما با¸فضاء

  .	4قانونا	صارما	اتجاه	ا)دين	�Wذا	£لtuام

من	خUل	ما	تقدم،	يتضح	أن	ا)شرع	الجزائري	قد	أو�ى	أهمية	بالغة	لعملية	التسويق،	رغبة	@ي	

من		هذاو 	بعد	طرحه	لUسUWXك،الحرص	عfى	أمن	ا)نتوج	ا)صنع	خUل	كل	ا)راحل	ال�0	يمر	�Wا،	ح��	

عfى	الرغم	و 	غ\e	أنه،،	شأنه	أن	ُيجّنب	ا)سWXلك	العديد	من	ا)خاطر	ال�0	قد	تشكلها	ا)نتجات	ا)صنعة

	درء 	مسألة 	إ�	أن 	ا)نتوج، 	أمن 	تحقيق 	@ي 	الظوابط 	هذه 	أهمية 	@ي		ا)خاطر 	من 	صعوبة 	تزداد قد

  ح��	يتم	التصدي	له.الحا�ت	ال�0	يتعذر	ف·Wا	الوقوف	عfى	حقيقة	الخطر	

لذلك	تب�Å	ا)شرع	الجزائري	آلية	أكeü	فعالية	)واجهة	بعض	ا)خاطر	الناجمة	عن	بعض	ا)نتجات	

  هذا	ما	يتجfى	@ي	مبدأ	الحيطة.و 	ا)صنعة	ال�0	تث\e	شكوكا	@ي	أم�Wا،

  

  

  

                                                           
عfى	وجوب	احتواء	وسم	اللعب	عfى	التحذيرات	وبيانات	احتياط	£ستعمال	كما	Öي		494-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4نصت	الفقرة		1

الث	من	هذا	ا)رسوم،	وبالرجوع	إ�ى	هذا	ا)لحق	نجد	أنه	تضمن	العديد	من	عبارات	التحذير	و8شارات	£حتياطية،	محددة	@ي	ا)لحق	الث

فالنسبة	إ�ى	اللعب	ا)تحركة	مثU	أوجب	أن	تحمل	بيان:	حذار،	يجب	أن	تستعمل	تحت	رقابة	شخص	بالغ"،	وبالنسبة	للعب	الكيميائية	

طفال	الذين	يفوق	س�Wم....سنة"،	أما	اللعب	ا)ائية	يجب	أن	تحمل	بيان:	"	حذار،	�	تستعمل	إ�	أوجب	أن	تحمل	بيان:	"	حذار،	خاص	با§ 

،	494-97@ي	ا)ياه	ال�0	يستطيع	الطفل	الوقوف	ف·Wا	أو	تحت	الرقابة"،	)زيد	من	التفصيل:	أنظر	ا)لحق	الثالث	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

  سالف	الذكر.
م	ضرورة	احتواء	8عUم	حول	£حتياطات	ا)تخذة	�ستعمال	ا)نتوجات	غ\e	الغذائية	عfى	التحذيرات	من	هذا	ا)رسو 	41أوجبت	ا)ادة	2

  ا)تعلقة	با§خطار	ا)رتبطة	باستعمالها،	حسب	طبيعWXا	و£ستعمال	ا)وجهة	إليه.
يل	والتنظيف	البدني	عfى	بيان	عfى	وجوب	احتواء	وسم	مواد	التجم	37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10نصت	الفقرة	ز	من	ا)ادة		3

  ،	سالف	الذكر.37-97مخاطر	£ستعمال،	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	
4 Denis Mazaud,L’attraction du droit de la consommation, Droit du marché et droit commun des obligations, 
RTD com. n°1, Dalloz, paris, 1998, p 103. Paragraphe n° 24. 
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  :فرع�الثانيال

 ?ي�مرحلة�التسويقا)صنعة��ا)نتجات�لدرء�مخاطر �وجٌه�جديد:�1يطةمبدأ�الح

ضمان	و 	تفعيلو 	لم	تعد	قواعد	الوقاية	م�Wا	كافية	لتأكيد،	إزاء	تفاقم	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

)واجهة	ا)خاطر	ا)رتبطة	،	K2مر	الذي	اقت�1µ	استحداث	إجراءات	جديدة	ذات	طبيعة	تحوطية،	Kمن

تجسيد	ذلك	حيث	تم	،	ضمن	قالب	قانوني	ينطلق	من	ا)بادئ	العامة	نحو	الحداثة3بعدم	اليق\ن	العلم0

	أين	تولدت	عنه	بعض	القواعد،	أو�)(	الذي	تم	تكريسه	@ي	ميدان	أمن	ا)نتجات،	4بميUد	مبدأ	الحيطة

  	ثانيا).(	£لtuاماتو

mتكريسه�?ي�مجال�أمن�ا)نتجاتو �نشأة�مبدأ�الحيطة:�أو  

يتعلق		بمناسبة	مشروع	قانون 	1970@ي	أ)انيا	سنة		5ظهر	مبدأ	الحيطة	§ول	مرة	@ي	مجال	البيئة

	7غ\e	أن	انتشار	Kزمات،	19926لتعاد	صياغته	@ي	إعUن	قمة	Kرض	بريودي	جان\eو	عام	،	بالهواء	النقي

@ي		8@ي	مجال	حماية	ا)سWXلك	تطبيق	مبدأ	الحيطةو 	أدى	إ�ى	تبلور ،	التسعينات	ي@£سUWXكية	و	الصحية

	العلم0 	التطور 	ظل 	أمن	ا)نتجات	@ي 	الشك	@ي 	حالة 	ا، 	الصعيد 	التنوع	فعfى 	اتفاقية 	تضمنته لدو�ي

	بروتوكول	قرطاجنة	للسUمة	الغذائيةو 	البيولوMي عfى	الصعيد	Kوروبي	تضمنته	التعليمة	رقم	و ،	كذا

                                                           
	"	Geneviére Viney, et, Philippe Kourilysk رفه	الفقه	كا§ستاذينع	1 اتخاذ	قرار	من	قبل	أشخاص	عامة	أو	خاصة	يتضمن	عfى	أنه:

إجراءات	خاصة	بنشاط	أو	منتوج	يعتقد	بشأنه	أنه	من	ا)حتمل	أن	يشكل	خطر	ويسبب	ضرر	للصحة	العامة	أو	سUمة	Kجيال	الحالية	أو	

	الحيطة	ودوره	@ي	حماية	ا)سWXلك،	ا)جلة	الدولية	للبحوث	القانونية		القادمة	أو	للمسWXلك	وح�� 	نقU	عن:	سناء	خميس،	مبدأ البيئة".

  .85،	ص	2018،	1،	العدد	2والسياسية،	جامعة	الشهيد	حمة	لخضر	الوادي،	ا)جلد	
ا)دني،	كلية	الحقوق،	قسم	القانون		زيد	ناصر	عبد	الرحمن،	ضمان	جودة	ا)نتجات،	رسالة	مقدمة	لنيل	درجة	الدكتوراه	@ي	القانون 	2

  .127،	ص	2017ا)دني،	جامعة	8سكندرية،	
بأWkا:	ترقب(توقع)	خطر	مشبه	فيه.		الحيطةيرتكز	عfى	معيار	غياب	اليق\ن	العلم0	و	التق0Å،	و	قد	تم	تعريف		الحيطة"ذلك	أن	تعريف	"	3

  أنظر:	
Daphné Tapinos, Prévention, Précaution et Responsabilité civile, Risque avéré, risque suspecté et transformation 
du paradigme de la responsabilité civile, édi, L’Harmattan, paris, 2008, p  25. 

  .129ص	،	زيد	ناصر	عبد	الرحمن4
	بمقت�1µ	ا)ادة		5 	ا)بدأ بيئة	@ي	إطار	التنمية	ا)ستدامة،	ا)رجع	ا)تعلق	بحماية	ال	10-03من	القانون	رقم		3تب�Å	ا)شرع	الجزائري	هذا

  السابق.
محمد	بومدين	وأحمد	بوخ0Å،	£حتياط	من	ا)واد	ا)عدلة	وراثيا	@ي	إطار	حماية	ا)سWXلك،	مجلة	Kستاذ	الباحث	للدراسات	القانونية		6

  .94،	ص	2017،	جوان	6والسياسية،	جامعة	محمد	بوضياف	ا)سلة	،	الجزائر،	العدد	
	وحماية	وتعت�e	أزم	7 	نحو	ا)جال	الص�ي 	يمتد	من	ا)جال	البي+0 	الحيطة، 	جعلت	تطبيق	مبدأ 	التطبيقات	ال�0 ة	جنون	البقر	من	أبرز

	اللحوم	بسبب	مرض	جنون	البقر	رغم	غياب	8ثبات	العلم0	حول	العالقة	 	است\eاد 	عfى ا)سWXلك،	حيث	فرض	£تحاد	Kوروبي	حظرا

 K	ا)تحدة	الواليات	فتكبدت	السببية،	@ي	الحيطة	مبدأ	مساهمة	البعبيدي،	سهام	عن:	Uنق	سنويا.	دو�ر	مليون	مئة	تقارب	خسارة	مريكية

ار،	تطوير	القواعد	التقليدية	للمسؤولية	ا)دنية،	دراسة	مقارنة،	ا)جلة	8فريقية	للدراسات	القانونية	والسياسية،	جامعة	أحمد	درارية	أدر 

  .100ص		،2019،	جوان	1،	العدد	3الجزائر،	ا)جلد	
  .100سهام	البعبيدي،	ا)رجع	نفسه،	ص	8
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̧طUق	8رادي	للكائنات		90-220 ،	18-2001ال�0	تم	إلغاءها	بالتعليمة	رقم	و ،	1ا)عدلة	وراثياا)تعلقة	با

  .2ق	بتتبع	Kثر	ووضع	البطاقات	عfى	الكائنات	ا)عدلة	جينياا)تعل	1830-2003ال�0	عززت	بالنظام	رقم	

	عfى	الصعيد	الوط0Å	فقد	 	بموجب	القانون	ا)عروف		أما 	الحيطة	بشكل	مبكر	نسبيا ظهر	مبدأ

يونيو		25،	كما	أكد	عليه	ا)جلس	الدستوري	بمناسبة	قانون	1995فيفري		2ا)ؤرخ	@ي		Barnierباسم	

  .3ثياحول	الكائنات	ا)عدلة	ورا	2008

من	قانون		L221-1-2ا)ادة	النصوص	و	�سيما	تبناه	ا)شرع	الفرن012	بمقت�1µ	العديد	من		كما	

  	.4£سUWXك	الفرن012

@ي	الفصل	Kول		- بل	تب�Å	هذا	ا)بدأ،	لم	يكن	ا)شرع	الجزائري	@ي	منأى	عن	هذا	£هتمامو ،	هذا

	بـ 	ا)وسوم 	الرابع 	الباب 	من 	8 و 	التداب\e	التحفظية": 	الرقابة	-حتياط"مبدأ 	§عوان 	منح قمع	و 	عندما

	من	أم�Wاو 	ممارسة	صUحيات	الكشف	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)شبوهة	5الغش ع�e		-غ\e	ا)تيقن	علميا

	ا)علومات 	ا)حUتو 	تحليلهاو 	جمع 	تداب\e	و 	-تحرير	ا)حاضرو 	دخول 	تطبيق 	خUل 	من 	لها التصدي

كذا	و 	أو	رفض	دخول	ا)نتوج	ا)ستورد،	و	إتUفهأ،	تحفظية	كسحب	ا)نتوج	أو	حجزه	أو	تغي\e	مقصده

  	توقيع	غرامة	الصلح.و ،	التوقيف	ا)ؤقت	من	ممارسة	النشاط

	مساعد 	كمبدأ 	ا)حيطة 	مبدأ �Åتب	 	قد 	الجزائري 	ا)شرع 	يكون 	بأمن	و 	و	بذلك 	لUلtuام مكمل

تجات	ال�0	تث\e	هو	ما	يدل	عfى	رغبته	@ي	تفعيله	قصد	حماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	تلك	ا)نو ،	ا)نتجات

  .6جد�	حول	أم�Wا	بسبب	غياب	اليق\ن	العلم0	بخطورة	اسUWXكها	¥نية	أو	ا)ستقبلية

ا)شكوك	و 	فإن	مبدأ	الحيطة	يقت01µ	اتخاذ	كل	8جراءات	لتفادي	الخطر	غ\e	ا)ؤكد،	ومهما	يكن

فا	)بدأ	هذا	خU و ،	كذا	آثارهو 	إنما	من	حيث	حيث	احتمال	وقوعهو ،	�	من	حيث	طبيعته	فحسب،	فيه

	أن	ُتجنب	وقوع	الخطر	ا)عروف	من	 الوقاية	الذي	يس¬ى	إ�ى	اتخاذ	8جراءات	ا)ناسبة	ال�0	من	شأWkا

عليه	فإن	هذه	8جراءات	تتخذ	بصفة	مسبقة	و ،	كذا	آثارهو ،	درجتهو 	من	حيث	كثافتهو ،	حيث	طبيعته

يتم	اتخاذها	بصفة	مسبقة	@ي		@ي	ح\ن،	ا)عروفةو 	طبقا	)بدأ	الوقاية	قصد	كبح	أو	منع	Kخطار	ا)حددة

  .7ظل	مبدأ	الحيطة	من	أجل	تسي\e	أو	إدارة	الشك	العلم0

                                                           
  .96	95محمد	بومدين	وأحمد	بوخ0Å،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	1
  .97محمد	بومدين	وأحمد	بوخ0Å،	ا)رجع	نفسه،	ص	2

3 Françoise de fouchécour-cazals, Le Droit des organismes genetiquement modifiés : Le principe de precaution 
face aux libertés, thèse pour le doctorat en droit, école doctorale de droit public et droit fiscal, université 
panthéon- sorbonne (paris1), 2014, p 17.  

  .89سناء	خميس،	مبدأ	الحيطة	ودوره	@ي	حماية	ا)سWXلك،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  Uحيا¯Wم،	@ي	الفصل	الثاني	من	هذا	الباب.سوف	نتاول	بالتفصيل	أعوان	الرقابة	وص	5
آمنة	سيد	اعمر	ويوسف	مسعودي،	مبدأ	الحيطة	كآلية	لتحقيق	Kمن	الغذائي	@ي	ظل	التطورات	التكنولوجية	الحيوية،	مجلة	القانون		6

  .125،	ص	2017،	جوان	2،	العدد	3والعلوم	السياسية،	ا)ركز	الجام¬ي	النعامة،	معهد	الحقوق	والعلوم	السياسية،	ا)جلد	
  .34ص	،	2017،	الجزء	Kول،	31،	العدد	1عfي	في�Uي،	تطور	الحق	@ي	التعويض	بتطور	الضرر	وتنوعه،	مجلة	حوليات،	جامعة	الجزائر	7
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  Lل��امات�ا)تولدة�عن�مبدأ�الحيطةو�القواعد:�ثانيا

	الحظر	الكfي	لعرض	ا)نتوج 	الحيطة	العديد	من	القواعد	عfى	غرار	قاعدة 	)1(	لقد	تولدت	عن	مبدأ

	السوق و  	للعرض	@ي 	الeuخيص	ا)سبق 	)2(	قاعدة 	بتتبع	، 	ُيعرف	با�لtuام 	جديدا 	الtuاما 	عنه 	نتج كما

  ).3(	الذي	يعد	مظهرا	من	مظاهر	الحيطةو ،	مسار	ا)نتوج

 قاعدة�الحظر�الك¡ي�لعرض�ا)نتوج -1

	 0Åا)ع	 	ا)فهوم 	الحظر	تع�e	عن 	قاعدة 	الحيطة	la conception d’abstentionإن الذي	و 	)بدأ

،	كما	تعد	أشد	قواعد	الحيطة	قسوة	()Risque zero	W¦دف	إ�ى	تحقيق	ما	يعرف	بدرجة	الخطر	صفر

	علميا 	¯Wدف	إ�ى	منع	ا)تدخل	من	عرض	منتجات	غ\e	متيقن	م�Wا 	أWkا 	عfى	و 	طا)ا من	إمكانية	تأث\eها

  .	1صحة	ا)سWXلك	عfى	ا)دى	القص\e	أو	البعيد

	القاعدة 	لهذه 	الخاضعة 	ا)نتجات	ا)صنعة 	و	من 	ت، 	ال�0 	وراثيا 	ا)نتجات	ا)عدلة 	:	عرف	بـنجد

OGM (organisme génétiquement modifié)	 و	 	تلك	ا)نتجات	ال�0 0Åتع	لال�0	اW¯ماد	تركيبة	e\تغي	م

وحدث	هذا	التغي\e	بتدخل		-ال�0	Öي	الحمض	النووي	الرايبوزي	منقوص	Kكسيج\ن	- (DNA(	الوراثية

لتقنية	الجينية"	أو"	تكنولوجيا	أو	"	ا										تسم�	هذه	التقنية	"	التكنولويا	الحيوية	الحديثة"و ،	العلم

حيث	يمكن	بواسطة	هذه	التقنيات	نقل	الجزيئات	،	أو	"الهندسة	الوراثية"	الحمض	النووي	ا)ؤتلف"

  .2الفردية	ال�0	تم	اختيارها	من	كائن	إ�ى	كائن	آخر	@ي	النوع	نفسه	أو	ب\ن	Kنواع	ا)ختلفة

استعمال	ا)ادة	النباتية	ا)غ\eة	وراثيا	و 	تسويقو 	توزيعو 	إنتاجو 	لقد	منع	ا)شرع	الجزائري	است\eاد

	 	ا)ادة �1µ1بمقت		 	@ي 	20003ديسم�e		24من	القرار	ا)ؤرخ 	بموجب، 	منع 		كما ا)رسوم		من	23ا)ادة

نواع	غ\e	الشتائل	§ و 	إنتاج	أو	تسويق	البذور 	– 19934نوفم�e		23ا)ؤرخ	@ي	-	284	-93التنفيذي	رقم	

ستثناء	تلك	الس�Uت	ذات	£نتشار	الضعيف	ا)طابقة	)عاي\e	با،	ا)سجلة	@ي	الفهرس	الرسم0	لºنواع

مراقبة	إجبارية	منه		2فرض	بمقت�1µ	ا)ادة	با)قابل	و ،	5الصحة	النباتية	ا)عمول	�Wاو 	التقنيات	النباتية

	الشتائل 	جميع 	إنتاج 	للس�Uتو 	عfى 	التابعة 	الجزائرو	البذور 	@ي 	ا)زروعة 	K6نواع 	أيضا	، 	منع كما

                                                           
نعيمة	عمارة،	مبدأ	الحيطة	ومسؤولية	ا)هني\ن،	رسالة	مقدمة	لنيل	شهادة	الدكتوراه	@ي	القانون	الخاص،	كلية	الحقوق،	جامعة	أبو	بكر		1

  .130،	ص	2014-2013تلمسان،	- قايدبل
ايك،	تعويض	Kضرار	الناتجة	عن	ا)نتجات	ا)عدلة	وراثيا	بناء	عfى	قواعد	ا)سؤولية	ا)دنية،	مجلة	ا)شكاة	@ي	ر نز¦Wة	بوجرادة	والطاهر	ب	2

  .220	219،	ص	ص	2017،	6،	العدد	1£قتصاد	التنمية	والقانون،	ا)ركز	الجام¬ي	لع\ن	تيموشنت،	الجزائر،	ا)جلد	
،	الصادرة	2،	يمنع	است\eاد	وإنتاج	وتوزيع	وتسويق	واستعمال	ا)ادة	النباتية	ا)غ\eة	وراثيا،	ج	ر،	العدد	2000ديسم�e		24قرار	مؤرخ	@ي		3

 .2001يناير		7@ي	
	28،	الصادرة	@ي	78،	يتعلق	بالتنظيم	الخاص	بالبذور	والشتائل،	ج	ر،	العدد	1993نوفم�e		23،	ا)ؤرخ	@ي	284-93مرسوم	تنفيذي	رقم	4

	e1993نوفم�	.  
  ،	سالف	الذكر.284-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		23من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		5
  ،	سالف	الذكر.284-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2مضمون	ا)ادة		6



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<V<V<V<V₣_₣_₣_₣_^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰^ÎçÖ]<‹‰íÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íèíÃß’¹]<l^rjß¹]<àÚ_<l^f×ŞjÚ<ÐéÏ æ<íè 

 

~ 112 ~ 
 

،	الشتائل	§نواع	غ\e	مسجلة	@ي	الفهرس	الرسم0و 	است\eاد	البذور من	نفس	ا)رسوم		25دة	بموجب	ا)ا

  	.1باستثناء	تلك	ال�0	تستورها	مؤسسات	البحث	ا)خولة	قانونا	§غراض	تجريبية	بحتة

جاء	بعد	مصادقة	،	وعليه	فإن	هذا	الحظر	الذي	اعتمده	ا)شرع	الجزائري	تجسيدا	)بدأ	الحيطة	

£	 	البيولوMيالجزائر	عfى 	التنوع 	بشأن 	2تفاقية 	8حيائية	و ، 	السUمة 	بشأن 	قرطاجنة 	بروتوكول عfى

  .	3التابع	لتلك	£تفاقية

وتشمل	قاعدة	الحظر	أيضا	ا)نتجات	£سUWXكية	ال�0	تحتوي	عfى	مادة	أو	أكeü	من	ا)واد	،	هذا

،	وزيعها	سواء	بمقابل	أو	مجاناتو 	است\eادهاو 	الكيميائية	عfى	اعتبار	أن	ا)شرع	الجزائري	قد	منع	صنعها

  .4السابق	ذكره	254-97ذلك	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و 

إ�	أنه	�	يمكن	تعميمها	لتشمل	كل	ما	يعرض	@ي	،	بالرغم	من	نجاعة	هذه	القاعدةو ،	و	مهما	يكن

	السوق  	عfى	، 	الحصول 	لضرورة 	Kسواق 	إ�ى 	ا)نتجات 	بعض 	دخول 	الجزائري 	ا)شرع 	أخضع لذلك

  .5@ي	بعضها	¥خر	تتطلب	مجرد	تصريح	مسبق	من	ا)نتج	لعرضها	@ي	السوق و	ترخيص

 قاعدة�ال��خيص�بالعرض�?ي�السوق  -2

	لسUمة	ا)نتجات 	تقليديا 	الوقاية	يعد	تصورا 	كان	مبدأ 	مجرد		-إذا 	التسليم	بأم�Wا 01µيقت	ال�0

	ثبوت	الخطر  	العيوبو 	عدم 	من 	خلوها 	جديدا	-بالتا�ي 	يعت�e	تصورا 	الحيطة 	مبدأ 	أن		فإن 	طا)ا لها

عليه	فإن	مجرد	غياب	Kدلة	و ،	مسألة	التسليم	بأمن	ا)نتجات	@ي	ظله	تستوجب	إثبات	انعدام	الخطر

	بأم�Wا 	مخل 	عيب 	وجود 	عfى 	هو	د�لة 	القاطعة 	العلمية 	بعض	، 	بشأن 	أساسية لذلك	فرضت	قيود

حيث	،	لعلم0	ال�0	تكتنفهاحالة	عدم	اليق\ن	او 	ا)نتجات	ال�0	يستحيل	£طمئنان	§م�Wا	بالنظر	)خاطرها

  .	6تمثلت	هذه	القيود	@ي	ضرورة	الحصول	عfى	ترخيص	مسبق	قبل	عرضها	لUسUWXك

	القاعدة 	لهذه 	تخضع 	ال�0 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	من 	و 	قيد	، 	ال�0 	الصيد�نية 	ا)نتجات 											نجد

	@ي	Kسواق	بضرورة	مراعاة	جملة	من	8جراءات 	ا)شرع	مسألة	طرحها 	أوجب	أن	يكون	كل	ذلك	عندو ، ما

                                                           
  ،	سالف	الذكر.284-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		25مضمون	ا)ادة	1
،	يتضمن	ا)صادقة	عfى	£تفاقية	بشأن	التنوع	البيولوMي	ا)وقع	عل·Wا	@ي	ري	ودي	1995يونيو		6مؤرخ	@ي		،163-95مرسوم	رئا01î	رقم	2

  .1995يونيو		13،	الصادرة	@ي	32،	ج	ر،	العدد	1992يونيو		5جان\eو،	@ي	
3		 	رقم 01îرئا	 	170-04مرسوم 	@ي 	مؤرخ 	السU 2004يونيو		8، 	بشأن 	قرطاجنة 	بروتوكول 	التصديق	عfى 	يتضمن 	التابع	، 	8حيائية مة

  .2004يونيو		13،	الصادرة	@ي	38،	ج	ر،	العدد	2000يناير		29لUتفاقية	ا)تعلقة	بالتنوع	البيولوMي،	ا)عتمد	بمونeuيال	يوم	
  ،	سالف	الذكر.254-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4مضمون	ا)ادة		4
  .408ابق،	ص	محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	الس5
  .138  137نعيمة	عمارة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
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أو	مصادقة	تمنحه		1محل	مقرر	تسجيل	- صناعيا	كان	أو	مستوردا	أو	مصدر	-منتوج	صيد�ني	أو	مستلزم	ط�0

	الصيد�نية 	للمواد 	الوطنية 	2الوكالة 	استشارة، 	التسجيل	بعد 	لد¦Wاو 	لجان 	ا)نشأة 											قد	و 	.3ا)صادقة

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 		2844	- 92تناول 	التسجيلالسابق 	إجراءات 	ذكره 	بطلب	، 	يتعلق 	فيما 				�سيما

  	8أو	تعديله،	7التسجيل	رفض.كما	تناول	أيضا	هذا	ا)رسوم	إجراءات	6منح	مقرر	التسجيلو 	5دراستهو 	التسجيل

                                                           
ال�0	يتو�ى	الصيد�ي	تحض\eها	@ي	صيدليته	-باستثناء	ا)ستحضرات	الوصفية	لºدوية	أو	ا)ستحضرات	الجاهزة	ذات	£ستعمال	البشري		1

	بالتجزئة	دونما	إشهار ،	284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ا)ادة		من	2ال�0	�	تخضع	للتسجيل،	مثلما	أشارت	إليه	القرة		-ويسلمها

  .1992يوليو		12،	الصادرة	@ي	53،	ا)تعلق	بتسجيل	ا)نتجات	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	ج	ر	العدد	1992يوليو		6ا)ؤرخ	@ي	
  سوف	يتم	التطرق	إ�ى	دراسة	هذه	الوكالة	بالتفصيل	@ي	الفصل	الثاني	من	هذا	الباب.	2
  ا)تعلق	بالصحة،	ا)رجع	السابق.	11- 18من	القانون	رقم		230من	ا)ادة		1قرة	مضمون	الف	3
  ،	سالف	الذكر284-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4
5		 	التنفيذي	رقم		9أوجبت	ا)ادة 	مطبوع	معد	لهذا		284-92من	ا)رسوم 	@ي 	الوزير	ا)كلف	بالصحة 	توجيه	طلب	التسجيل	إ�ى ضرورة

	تذ 	بملف	تلخي�01 	معطيات	ا)نتوج	الغرض	مصحوبا 	£قتضاء 	عند 	تذكر	فيه 	كما 	العقاقرية، 	الكيماوية 	ا)عطيات	الف\tيائية كر	فيه

الجرثومية	ا)جهرية	والسمامية	والطبية	العUجية،	ومرفقا	بمذكرة	اقتصادية	عUجية	ت�eز	عfى	الخصوص	مدى	تحس\ن	ما	قدمه	ا)نتوج	

عمU	با)ادة	-يع،	وهذا	مقابلة	تسليم	وصل	للطالب،	وتتم	دراسة	ملف	الطلب	من	خدمة	طبية،	وبعشر	عينات	من	النموذج	ا)عروض	للب

	ا)رسوم	10 ا)عطيات	ا)تعلقة		11فور	استUمه	من	أجل	إخضاعه	للخ�eة	عfى	أساس	ملف	علم0	وتق0Å	يشمل	حسب	ا)ادة		-من	هذا

ا)جهرية	عند	£قتضاء،	كما	يشمل	ا)عطيات	العقاقرية		بصنع	ا)نتوج	وتوضيبه	ومراقبته	الفزيائية	الكيماوية،	والبيولوجية،	والجرثومية

	 	أشارت	إليه	ا)ادة 	مثما 	ا)عطيات	عن	طريق	الخ�eة 	ويتم	التحقق	من	كل	هذه 	ا)نتجات	12والسمامية	والطبية	والعUجية، 	باستثناء ،

،	و@ي	جميع	Kحوال	تتم	الخ�eة	13لنص	ا)ادة		الصيد�نية	النوعية	ال�0	�	تخضع	لUختبارات	العقاقرية	والسمامية	والطبية	العUجية	وفقا

  من	نفس	ا)رسوم.	14من	قبل	خ�eاء	أو	هيئات	يعتمدها	الوزير	ا)كلف	بالصحة	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	
6		 	عمU	با)ادة 	قرار	التسجيل 	منح 		7يتم 	رقم 	ا)رسوم 	ظروف	284- 92من 	@ي 	ا)نتوج 	أمن 	بفحص	مدى 	قام 	أنه 	أثبت	الصانع 	إذا ،

تعمال	العادية	ومدى	أهميته	الطبية	وقام	كذلك	بتحليله	النوAي	والكم0،	وأنه	يملك	فعU	محUت	ومنشآت	وأساليب	الصنع	والرقابة	£س

	38ال�0	تكون	قد	ضمنت	جودة	ا)نتوج	@ي	طور	صنعه،	أما	بخصوص	ا)نتجات	الصيد�نية	ا)ستوردة،	وجب	عfى	ا)ستود	عمU	با)ادة	

	أن	يثب 	وا)راقبة	ا)جهرية	الجرثومية	أو	البيولوجية	عند	من	نفس	ا)رسوم، ت	تنفيذ	ا)راقبة	الف\tيائية	الكيماوية	لكل	حصة	مستوردة

بعد		21£قتضاء	حسب	ا)قاييس	والطرق	ا)طلوبة	لرخصة	عرض	ا)نتوج	@ي	السوق،	و@ي	جميع	Kحوال	يتم	منح	هذا	القرار	عمU	با)ادة	

	الفعfي	وتقييم	الناتج	والتقارير،	من	قبل	اللجنة	الوطنية	للمدونة	ال�0	تتقد	مراقبة	ا)لفات	ا)قدمة	ومحاضر	عمل يات	الخ�eة	وتنفيذها

	للمادة	 	–ابتداء	من	تاريخ	إيداع	ا)لف	-يوما		120خUل	مهلة		22باقeuاح	عfى	وزير	الصحة	�تخاذ	مقرر	بالتسجيل،	الذي	يصدر	وفقا

الطالب	�Wذا	التمديد	قبل	انقضاء	ا)هلة	ا)ذكورة،	أما	إذا	صدر	أمر	بإجراء	الخ�eة	أو	طلب	يوم	إضا@ي،	شريطة	تبليغ		90قابلة	للتمديد	إبـ	

  من	ا)ع0Å	استيفاء	ملفه	أو	تقديم	توضيحات	شفوية	أو	كتابية،	فيتم	تعليق	العمل	�Wذه	ا)هلة.	
ا	تب\ن	أنه	ضار	@ي	ظروف	استعماله	العادية	،	إذ284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		23يتم	رفض	تسجيل	ا)نتوج	الصيد�ني	عمU	با)ادة	7

ا)بينة	عند	طلب	تسجيله،	وأن	Kثر	العMUي	ا)رجو	منه	غائب	أو	أنه	لم	يثبته	الطالب	بما	فيه	الكفاية،	ويرفض	أيضا	إذا	كان	�	يشمل	

	تسمح	بضمان	جودة	الدواء	ا)نتج،	أو	عfى	الeuكيب	النوAي	والكم0	ا)صرح	به،	كما	يرفض	كذلك	إذا	كانت	أساليب	8نتاج	و/	أو	ا)راقبة	� 

	ا)رسوم،	ومهما	يكن	فإن	طلب	التسجيل	�	يتم	رفضه	إ�	بعد	 إذا	كانت	الوثائق	ا)قدمة	دعما	لطلب	التسجيل	�ستجيب	§حكام	هذا

  تمك\ن	الطالب	من	تقديم	توضيحات،	ليتم	بعدها	تبليغ	الطالب	بمقرر	الرفض	مصحوبا	با§سباب	ال�0	ت�eره.
إ�ى	الوزير		–بناء	عfى	تقديم	ا)سؤول	عن	تسويق	الدواء		284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		24يل	قرار	التسجيل	عمU	با)ادة	يتم	تعد8

كل	تعديل	ينوي	إدخاله	عfى	ا)نتوج	ا)سجل	و�سيما	التعديUت	ا)تعلقة	بالتوضيب	والوسم	وا)سوغات،	ومدة	استقرار		-ا)كلف	بالصحة

انات	العUجية	الطبية	أو	تقييدها،	والتعديUت	الخاصة	ببيان	جوانب	الضرر	@ي	الدواء	أو	£حتياطات	الواجب	اتخاذها	الدواء،	وتوسيع	البي

  عند	استعماله.
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فإنه	�	يمكن	تسويق	أي	مادة	صيد�نية	تستعمل	@ي	الطب	،	ومهما	يكن	.3أو	سحبه	2أو	توقيفه		1أو	تجديده

 Uل	 	جاهزة 	ستعمالالبشري 	ط�0و ، 	مستلزم 	أي 	كذا 	للمراقبة، 	مسبقا 	خضعت 	قد 	كانت 	إذا ثبت	و 	إ�

  .4ا)صادقةو 	مطابقWXا	)لف	التسجيل

كما	فرض	ا)شرع	الجزائري	من	أجل	تسويق	ا)نتجات	الصيد�نية	ضرورة	الحصول	عfى	رخصة	

،	5جات	الصيدلةا)تضمن	تنظيم	منت	139-76ا)رسوم	رقم		14ذلك	بمقت�1µ	ا)ادة	و 	الوضع	@ي	السوق 

،	الذي	نص	عfى	إلزامية	توجيه	كل	طلب	رخصة	للوضع	@ي	السوق	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالصحة	العمومية

  	.6الوثائقو 	يتضمن	جملة	من	البياناتو 	أن	يكون	محررا	عfى	ثUث	نسخو 

                                                           
بناء	عfى	طلب	من	ا)سؤول	عن	ا)ؤسسة،		-284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		37عمU	با)ادة		–يكون	مقرر	التسجيل	قابU	للتجديد		1

	الطل 	قدم	ا)سؤول	عن	التسويق		90ب	قبل	ويقدم	هذا يوما	عfى	Kكeü	من	تاريخ	انقضاء	مدة	صUحية	ا)قرر،	و�	يتم	تجديده	إ�	إذا

شهادة	بعدم	حصول	أي	تعديل	@ي	عناصر	ا)نتوج	يدعم	�Wا	طلب	التسجيل،	و�سيما	فيما	يخص	البيانات	الطبية	وا)عايرات،	والبيانات	

	 	يجب	£حeuاس	منه 	وما 	ت�eيرات	ا)عاكسة، 	تقديم 	£قتضاء 	عند 	يطلب	منه 	وقد 	غ\e	ا)رغوب	ف·Wا، 	و¥ثار	الجانبية عند	£ستعمال

	البلد	 	@ي 	يعادلها 	السوق	أو	ما 	أن	يجدد	تقديم	رخصة	عرض	ا)نتوج	@ي 	تعلق	Kمر	با)نتجات	ا)ستوردة 	وجب	عليه	إذا 	كما تكميلية،

  Kصfي	وكذلك	شهادة	التسويق	@ي	البلد	Kصfي.
أي	إجراء		-عfى	سبيل	التحفظ-،	عندما	يتخذ	الوزير	ا)كلف	بالصحة	284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		35تم	التوقيف	عمU	با)ادة	ي	2

بتوقيف	تسويق	منتوج	ما	أو	حصة	منتجات	عندما	يراه	ضروريا	لفائدة	الصحة	العمومية،	غ\e	أن	مدة	مقرر	التوقيف	�	يجوز	أن	تتعدى	

  غ	هذه	التداب\e	التحفظية	فورا	إ�ى	الجنة	الوطنية	للمدونة	قصد	إصدار	رأي	Wkائي	ف·Wا.أشهر،	كما	وجب	تبلي	6
،	يتم	إرسال	طلبات	سحب	مقرر	التسجيل	وكذا	ا)عومات	الكفيلة	بأن	تكون	سببا	284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		29عمU	با)ادة		3

لبات	السحب	هذه	وتلك	ا)علومات	إما	عن	الهيئات	الوطنية	أو	الدولية	من	أسباب	السحب	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالصحة،	ويمكن	أن	تصدر	ط

	و/أو	 	Kدوية 	عن	مؤسسات	است\eاد 	وإما 	العمومية، 	للصحة 	أو	الهيئات	الوطنية 	العقاق\e	الطبية، 	مجال	استعمال 	@ي للسهر	واليقظة

	ا) 	و�سيما 	أو	Kجنبية 	ا)حلية 	ا)نتجات	الصيد�نية 	أو	مؤسسات	صنع 	قد	توزيعها، 	كما 	للمنتوج	موضوع	السحب، ؤسسات	ا)صنعة

من		31عمU	با)ادة	-تصدر	طلبات	السحب	عن	الجمعيات	ذات	الطابع	العلم0	وجمعيات	ا)سWXلك\ن؛	كما	يمكن	اقeuاح	سحب	التسجيل	

ية	والكمية	ا)بينة	@ي	عندما	يتب\ن	أن	ا)ستحضر	ضار	@ي	ظروف	استعماله	العادية،	ولم	يعد	يحتوي	عfى	الeuكيبة	النوع	-نفس	ا)رسوم

مقرر	التسجيل،	وأن	ظروف	الصنع	والرقابة	�	تسمح	بضمان	جودته،	و@ي	جميع	Kحوال	تخضع	طلبات	سحب	التسجيل	وا)علومات	ال�0	

يل	إ�ى	يمكن	أن	ت�eره	لفحص	تقوم	به	اللجنة	الوطنية	للمدونة	ال�0	بإمكاWkا	£ستناد	إ�ى	خ�eاء،	لتقدم	بعدها	مقeuحا	مبينا	لسحب	التسج

	أشارت	إليه	ا)ادة	 	و@ي	حالة	سحب	تسجيل	ا)نتوج،	فإنه	يتع\ن	عfى		30الوزير	ا)كلف	بالصحة	مثلما 	يكن، 	ومهما من	نفس	ا)رسوم.

أن	يسحب	من	السوق	فورا	منتوجه	الصيد�ني	أو	الحصة	ا)شبوهة	منه،	وأن		-من	نفس	ا)رسوم	33عمU	با)ادة		-الصانع	أو	ا)ستورد

	ال 	�	يرتب	أي	يحeuم	جميع 	أو	إتUفها 	غ\e	ا)طابقة 	غ\e	أن	سحب	Kدوية 	الصدد، 	هذا 	@ي 	الوزير	ا)كلف	بالصحة 	يتخذها euتيبات	ال�0

  تعويض	مهما	كان	نوعه.	
  ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.	11-18من	القانون	رقم		242مضمون	ا)ادة		4
  .1977يناير		2،	الصادرة	@ي	1عدد	تجات	الصيدلة،	ج	ر،	ال،	يتضمن	تنظيم	من1976أكتوبر		23مؤرخ	@ي		139-76مرسوم	رقم		5
،	@ي:	إسم	وعنوان	ا)خت�e	واسمه	التجاري،	وعند	£قتضاء	اسم	139- 76من	ا)رسوم	رقم		14تتمثل	هذه	البيانات	أساسا	عمU	با)ادة		6

اسم	ف0Å	أو	علم0	مألوف	مع	عUمة	ّأو	اسم	وكنية	وصفة	الصيد�ي	ا)وقع	عfى	الطلب/	التسمية	الخاصة	للدواء	وال�0	يجب	أن	يكون	لها	

الصانع،	وإذا	كانت	التسمية	الخاصة	Öي	اسم	ف0Å،	فإن	£سم	للدواء	ا)قيد	@ي	دستور	الصيدلة،	يجب	أن	يكون	بأحرف	ظاهرة	جدا،	

الخطأ	بالنسبة	لجودة		تحت	£سم	الف0Å،	ويجب	اختيار	£سم	الف0Å	بشكل	خال	من	أي	التباس	مع	أدوية	أخرى	وأ�	يكون	سببا	للوقوع	@ي

أو	خاصية	ا)ستحضر،	وعندما	يو��1	باسم	مشeuك	دو�ي	)ركبات	من	قبل	ا)نظمة	العا)ية	للصحة	ومنشور	@ي	دستور	الصيدلة،	وجب	

	@ي	 	أو	لUستعمال 	للبيع 	إما 	ا)خصص 	للتقديم 	العUجية 	الوحدات 	أو	عدد 	ومحتوى 	الصيد�ي 	الشكل 	إلزاميا/ 	£سم 	هذا استعمال

	=الصحية/	صيغة	تحض\e	ا)ستحضر	والeuكيب	بوحدة	Kخذ	أو	بالنسبة	ا)ؤوية	بالنسبة	لجميع	العناصر	وKسوغة	وا)لونات	القطاعات
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	 	أوجب	بموجب	ا)ادة 	الطلب	مستندا	عfى	ملف	تق0Å	15كما ،	معد	@ي	نسخت\ن	1أن	يكون	هذا

  من	هذا	ا)رسوم.	17ال	رسم	التسجيل	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	مرفقا	بإيصو 

من	قبل		- من	نفس	ا)رسوم	22عمU	با)ادة		- 	2يتخذ	مقرر	الeuخيص	بالوضع	@ي	السوق و ،	هذا

	يراه	 	الذي 	بالتحقيق 	تدب\e	يتعلق 	كل 	يأمر	باتخاذ 	أن 	يمكنه 	الذي 	العمومية 	بالصحة الوزير	ا)كلف

	إذا	لم	تتوفر	الوثائق	ا)قدمة	دعما	للطلب	23الرخصة	طبقا	للمادة		كما	له	أن	يرفض	منح،	ضروريا

كما	،	كذا	@ي	حالة	انعدام	الفائدة	العUجية	منهو ،	كان	ا)ستحضر	مضرا	@ي	شروط	استعماله	العاديةو 

	لم	يكن	للمستحضر	الeuكيب	الكيفي 	إذا 	الرفض	أيضا 	ا)صرح	بهو 	يمكنه 	الكم0 ولم	تكن	الوسائل	،

	استخدامها 	الصنع	الواجب 	نموذج 	ا)راقبةو 	لتطبيق 	الصنع	، 	طور 	@ي 	ا)نتوج 	جودة 	لضمان كافية

  	ا)تسلسل.

فإنه	يمكن	للوزير	ا)كلف	بالصحة	أن	يوقف	العمل	بالرخصة	أو	أن	يسح¼Wا	بناء	عfى	مقرر	،	و	مهما	يكن

	مسبب ،	 	ا)ادة 	إليه 	أشارت 	24مثلما 	ا)دونةو ، 	لجنة 	رأي 	أخذ 	بعد 	و ، 	عدم 	إثبات 	حالة 	@ي اشتمال	ذلك

  من	نفس	ا)رسوم.	25الكم0	ا)صرح	به	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	و 	ا)ستحضر	عfى	الeuكيب	الكيفي

	لeuخيص	مسبق	من	قبل	وا�ي	 	ا)نتجات	الصيد�نية 	توزيع 	أخضع	ا)شرع	الجزائري	عملية كما

	ا)ؤسسة 	ا)عدل،	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ذلك	بموجب	ا)ادة	و 	ا)نطقة	ال�0	تقام	ف·Wا

	2853- 92ا)تمم	للمرسوم	التنفيذي	رقم	و  يتم	الحصول	عfى	هذه	الرخصة	بعد	الحصول	عfى	رأي	و ،

  .6إ�ى	الوا�ي	التابع	له	موقع	ا)ؤسسة	5بعد	إرسال	طلب،	4موافق	من	لجنة	و�ئية
                                                                                                                                                                                     

ومصححات	الطعم	وا)ثبتات	والسدادات	والواقيات/	نوع	وتركيبة	Kوعية/طرق	أخذ	الدواء	واحتياطات	ذلك/	التعليمات	ا)ضادة	و¥ثار	=

	البطUن 	تاريخ 	به/	الجانبية/ 	الخاصة 	العنونة 	مشروع 	نص 	الدواء/ 	باستغUل 	ا)تعلقة 	ا)علومات 	والتكييف/ 	وا)راقبة 	الصنع 	مكان /

نسخة	من	رخصة	الوضع	@ي	السوق	من	طرف	الوزير	ا)سؤول	@ي	بلد	ا)نشأ/	Kسعار	ا)عروضة	للبيع	للعموم	والقطاعات	الصحية	إن	كان	

  شأ/	خمس	وحدات	نموذجية	لبيع	ا)ستحضر/	شهادة	البيع	الجاري	@ي	بلد	ا)نشأ.لها	محل	وكذا	Kسعار	ا)طبقة	@ي	بلد	ا)ن
يشمل	عfى:	وصف	كيفية	وشروط	صنع	ا)ستحضر/	وصف	تقنيات		ملف	تحليfيمن	نفس	ا)رسوم:		15يتضمن	هذا	ا)لف	عمU	با)ادة	1

	الجار  	ا)راقبة 	تقنيات 	مستحضر 	£قتضاء 	وعند 	وا)ستحضر 	Kولية 	ا)واد 	الف\tيائية	مراقبة 	التجارب 	تقارير 	ونتائجها/ 	للصنع ية

	 	معتمدين؛ 	من	خ�eاء 	ا)وقع 	وتكون		ملف	بيولوMيوالكيميائية 	الشاذ 	أو	تجارب	التخلق 	بالسموم 	تقرير	التجارب	الخاصة 	عfى: يشمل

ة	وتقدير	سمية	وفعالية	عقار	السرطان/	التقارير	ا)عدة	من	خ�eاء	معتمدين	وأخصائي\ن	بالصيدلة	والسموم	تش\e	إ�ى	Kساليب	ا)ستعمل

  الدواء	عfى	الحيوان	والنتئج	ا)حصل	عل·Wا	وتأويW¯Uا	ونتائجها	الختامية.
  ،	فإن	رخصة	الوضع	@ي	السوق	تصدر	باسم	ا)خت�e.139-76من	ا)رسوم	رقم		27عمU	با)ادة	2
̧نتاج	ا)نتجات	الصيد�نية	وتوزيعها،	سالف	الذكر	3   .ا)تعلق	برخص	استغUل	مؤسسة	
  ،	سالف	الذكر.114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		4
يجب	أن	يشمل	ملف	هذا	الطلب:	نسخة	من	القانون	Kسا01î	للمؤسسة	الصيد�نية	ا)قصودة	وعنواWkا/	مخطط	إجما�ي	للمؤسسة		5

	و 1/100بمقياس	 	عدد	مغ 	جدول 	وخ�eته/ 	تثبت	تأهيله 	ال�0 	والوثائق 	وعنوانه 0Åالتق	ا)دير	 	اسم 	ف·Wا/ 	محل 	تخصص	كل 	وجهة بيان

من		12من	ا)ادة		2ا)سخدم\ن	حسب	كل	صنف/	قائمة	ا)نتجات	ا)زمع	توزيعها	وقائمة	الو�يات	ال�0	توزع	ف·Wا/	وهذا	ما	تضمنه	ا)فقرة	

    نفس	ا)رسوم	ا)عدل	وا)تمم.
		مضمون 6 		1الفقرة 		12من	ا)ادة 	التنفيذي	رقم 		285-92من	ا)رسوم 	بموجب	ا)ادة 		1ا)عدلة 	التنفيذي	رقم ،	114-93من	ا)رسوم

  سالف	الذكر
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أشهر		3ال�0	تلtuم	بالفصل	@ي	الطلب	خUل		1اللجنة	الو�ئية	و	يتم	منح	هذه	الرخصة	باقeuاح	من

	إخطارها 	تاريخ 	2من 	مهيئة، 	محUت 	يملك 	ا)وزع 	بأن 	تحققها 	بعد 	لعمليات	و 	مرتبةو 	وذلك منظمة

	بالعدد 	وعمال 	الكافي\نو 	الصيدلة 	3التأهيل 	ا)حUتو ، 	كل 	وا)ناهجو 	أن 	مطابقة	و 	الطرق التنظيم

  .4مراقبWXاو 	تخزي�Wاو 	لقواعد	توضيب	النوعية

عfى	Kكeü	أو	سح¼Wا	Wkائيا	حسب	Kشكال	نفسها		غ\e	أنه	يمكن	تعليق	العمل	بالرخصة	)دة	سنة

كان	و 	كما	قد	تلÒى	إذا	توقفت	ا)ؤسسة	عن	نشاطها،	5@ي	حالة	8خUل	الجسيم	بأحكام	هذا	ا)رسوم

  .6ا)سؤول	ع�Wا	قد	أخ�e	الوا�ي	�Wذا	Kمر

	التجميل 	مواد 	مستورد 	الجزائري 	ا)شرع 	ألزم 	عfى	و 	كما 	الحصول 	بضرورة 	البدني التنظيف

	- يرسل	إ�ى	مصالح	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارة	ا)ختصة	إقليميا	7خصة	مسبقة	تسلم	عfى	أساس	ملفر 

̧جراءات	معينة 	 ا)تممة	و 	ا)عدلة	37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ذلك	بمقت�1µ	ا)ادة	و 	-8وفقا

  سالف	الذكر.	،	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8بموجب	ا)ادة	

فقد	يلجأ	ا)شرع	إ�ى	تعليق	است\eاد	بعض	ا)نتجات	بصفة	،	فة	إ�ى	ما	تقدمبا¸ضاو ،	ومهما	يكن

  .9يحدد	قائمة	للمنتجات	موضوع	التقييد	عند	£ست\eادو ،	مؤقتة

ا	)خاطر	بعض	وإ�ى	جانب	هذه	القواعد	ال�0	أقرها	ا)شرع	الجزائري	تجسيدا	)بدأ	الحيطة	ودرءً 

،	فإنه	ا)نتجات	ا)ستوردةو 	ا)نتجات	الصيد�نيةو 	وراثياا)نتجات	ا)صنعة	عfى	غرار	ا)نتجات	ا)عدلة	

  الذي	يعت�e	كذلك	وليد	هذا	ا)بدأ.و 	قد	فرض	إ�ى	جان¼Wا	الtuاما	بتتبع	مسار	ا)نتجات،

 �من�مظاهر�الحيطة�مظهرٌ :�Lل��ام�بتتبع�مسار�ا)نتوج�� -3

	eثريعت�K	تتبع	)(Traçabilité	،الحيطة	 	من	مظاهر	مبدأ 	أو	مظهرا 	إنشا	وسيلة 	ءتمنح	إمكانية

 
ّ
التعرف	عfى	مكامن	و 	جميع	مراحل	حيا¯Wا	،	ب\ن	ربطالمن	ن	مسار	لºشياء	أو	ا)نتجات،	عfى	نحو	يمك

                                                           
  ،	سالف	الذكر.114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ا)ادة	1
  ،	سالف	الذكر.285-92فيذي	رقم	من	ا)رسوم	التن	14ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.285-92من	ا)رسوم	النتفيذي	رقم		3من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		3
  ،	سالف	الذكر.285-92من	ا)رسوم	النتفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		4
،	114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ادة	ا)عدلة	بموجب	ا)	285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2مضمون	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	5

  سالف	الذكر.
  ،	سالف	الذكر.114-93من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		285-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18مضمون	ا)ادة	6
  اد	التجميل	والتنظيف	البدني.لقد	سبق	التفصيل	@ي	محتوى	هذا	ا)لف	@ي	ا)طلب	Kول	من	هذا	ا)بحث	عند	دراسة	رخصة	تصنيع	مو 	7
	التجميل	والتنظيف	البدني	بموجب	ا)ادت\ن		8 	10ُنظمت	إجراءات	الeuخيص	باست\eاد	مواد ،	114-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11،

  سالف	الذكر،	وقد	سبق	التفصيل	ف·Wا	@ي	ا)طلب	Kول	من	هذا	ا)بحث.
،	2018يناير		7،	ا)ؤرخ	@ي	02- 18،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2018مايو		21،	ا)ؤرخ	@ي	139-18أنظر	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9

  .2018مايو		23،	الصادرة	@ي	29وا)تضمن	تعي\ن	البضائع	موضوع	التقييد	عند	£ست\eاد،	ج	ر،	العدد	
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ا)تدخل\ن)	عfى	(	بصفة	خاصة	طريقة	¸لزام	ا)ؤسساتو 	،	كما	يعدالضرر	الذي	قد	تتسبب	@ي	حدوثه

ية	شاملة	لحياة	ا)نتوج	الذي	يطرحونه	@ي	رؤ التفك\e	@ي	طرق	8نتاج	بكيفية	أكeü	أمانا،	أن	تكون	لد¦Wم	

  .1ا)سؤوليةو 	الجودة،للبحث	عن	Kمن	و يشكل	آلية	فهو	بذلك	و 	السوق،

	Kثر 	بتتبع 	نوعيا(Traçabilité)	ويقصد 	ا)نتجات 	متابعة 	عfى 	"القدرة :	(Qualitativement)،	

الحد	من	ا)خاطر،	فإنه	له	ببع	هذا	التت	يسمح،	و	بقدر	ما	2الزمانو 	،	@ي	ا)كان(Quantitivement)	كمياو 

  .		3روابط	وثيقة	مع	مبدأ	الحيطة

لقد	تم	استحداث	£لtuام	بالتتبع	§ول	مرة	من	قبل	القضاء	K)اني	بمقت�1µ	Kحكام	الصادرة	و	

الذي	أصبح	غ\e	و 	@ي	قضيت\ن	تتعلقان	بمبيد	للطفيليات	يستخدم	@ي	رش	شجر	التفاح	1981ماي		19@ي	

بعد	-حيث	أكدت	هذه	Kحكام	أن	ا)نتج	يبقى	ملزما	،	عتياد	البكت\eيا	عfى	ا)نتجاتنظرا	� ،	فعال	واقعيا

	Kسواق 	@ي 	ا)نتوج 	العلميةو 	بالسهر 	-طرح 	ا)عرفة 	تطور 	بسبب 	ا)نتوج 	ا)ستوى	و 	تتبع 	عfى الفنية

0Åالوط	الدو�يو 	4ا)ستوى.  

	با)سؤ  	ا)تعلق 	8نجل\tي 	القانون 	@ي 	أيضا 	£لtuام 	هذا 	ُعرف 	@ي	كما 	وكذا 	التقص\eية، ولية

القانون		تم	فرضه	بمقت�1µ	أما	@ي	القانون	الفرن012	فقد	،التوجيه	Kوروبي	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك\ن

،	حيث	لم	5الtuاما	بتتبع	ا)نتوج	بعد	طرحه	للتداول 	عfى	عاتق	ا)نتجالذي	ألقى		1998ماي		19ا)ؤرخ	@ي	

نون	£سUWXك	الفرن012،	بل	كان	مرتبطا	بقانون	العقود	يكن	لهذا	£لtuام	آنذاك	أية	عUقة	خاصة	بقا

 	.6بصفة	عامة

ماي	عfى	أن	ا)نتج	�	يمكنه	أن	يستند	عfى	شروط		19من	قانون		12-1386وقد	نصت	ا)ادة		

@ي	ظل	وجود	عيب	تم	كشفه	-إذا	لم	يتخذ	11-1386من	ا)ادة		5و	84عفاء	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	الفقرة	

	عشر	سنوات 	مهلة 	الضارة	-خUل 	نتائجه 	لتدارك 	8جراءات	الUزمة ،	 	ا)ادة 	تضمنته 	ما من		3وهذا

	 	لسنة 	Kوروبية 	ا)سWXلك	1992التوصية 	بحماية 	ا)تعلقة 	�	يرتب	، 	الذي 	£لtuام 	نفس 	أقرت ال�0

                                                           
1 Marie-Angèle Hermitte, La traçabilité des perssone et des choses, précaution, pouvoirs, et maitrise, ouvrage 
collectif sur : Traçabilité et responsabilité, sous la direction de philippe pedro, Economica, paris, 2003, p 02. 
2 Cathrine Lecomte, Chi-Dung Ta, Marie-Hélène Vergote, Analyser et améliorer la traçabillité dans les industries 
agroalimentaires, AFNOR, s.édi.2006, p 07. 
3 Christine Bertand, La traçabilité des marchandises et le droit communautaire, Revue du marché commun et de 
l’union européenne, n° 479, Dalloz, paris, 2004, p 394. 

،	99،	ص1998ت	ا)عيبة	ومخاطر	التقدم،	دار	ال�Wضة	العربية،	مصر،	محمود	السيد	عبط	ا)عطي	خيال،	ا)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجا	4

  .2الهامش	رقم	
5Simon Taylor, L’harmonisations communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux – étude 
comparative du droit anglais et du droit français- ouvrage publié avec le soutien du centre de droit des 
obligations de l’université de paris (panthéon Sorbonne), L.G.D.J, paris, 1999. p 79. 
6Guillaume Rousset, L’obligation de suivi en droit de la consommation et en droit de la santé, ouvrage collectif, 
sur : Sécurité des patients, sécurité des consommateursM convergences et divergences, sous la direction de : 
Anne Laude et Didier Tabuteau, presses universitaires de France « droit et santé », 2009, p p 96 97. 
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عfى	الرغم	من	،	1ا)دنية	قائمة	عند	8خUل	به	إنما	يجعل	مسؤوليتهو ،	ا)سؤولية	الجزائية	للمتدخل

  .2ض	سلم	بإمكانية	إثارة	ا)سؤولية	الجزائية	@ي	هذا	8طار	م��	توافرت	شروطهاأن	البع

و	بذلك	يكون	ا)شرع	الفرن012	قد	مكن	ا)نتج\ن	من	8عفاء	من	ا)سؤولية	عن	استحالة	8حاطة	

جاه	الذي	يعت�e	الtuاما	وقائيا	إضافيا	يتعلق	بسUمة	ا)نتجات	ت،	3م��	أوفوا	بالtuامهم	بالتتبع،	با)خاطر

  .4ا)سWXلك\ن

							،	تم	إدراج	هذا	£لtuام	بصفة	خاصة	20045جويلية		9ا)ؤرخ	@ي		670-2004و	بصدور	Kمر	رقم		

ا)سؤول\ن	عن	طرح	ا)نتجات		7	L221-1-2ألزمت	ا)ادة		حيث	،	6و	حصرية	@ي	قانون	£سUWXك	الفرن012

تسمح	بتقييم	Kخطار	ا)euتبة	عن	ا)نتوج	خUل	@ي	السوق	بtuويد	ا)سWXلك\ن	بكل	ا)علومات	الUزمة	ال�0	

	بشكل	معقول  	أو	ا)توقعة 	العادية 	استعماله 	مدة 	تجن¼Wاو ، 	بخصائص	و ، 	التداب\e	ا)تعلقة أن	يتخذوا

ال�0	تسمح	بجعلهم	يعلمون	با§خطار	ال�0	يمكن	أن	تسب¼Wا	منتجا¯Wم	ا)عروضة	و 	ا)نتجات	ال�0	يقدموWkا

	السوق  	@ي 	ا)خاطرباتخاذ	8جراءاو ، 	هذه 	للتحكم	@ي 	ت	الUزمة 	كسحب	ا)نتوج	من	السوق ، وضعه	،

	الفعالةو 	تحت	الرقابة	الكافية 	8إخطار	ا)سWXلك\ن	با)نتجات	ا)طروحة	@ي	السوق ، 	تضمنته	و ، 	ما هذا

 .	10ا)تعلق	بتشريع	£سUWXك	الفرن012	301-2016من	Kمر	رقم	9	L423-2من	ا)ادة		1الفقرة		كذلك

                                                           
1 Simon Taylor, ibid. p 80. 
2 Francis Lefebre, Thomas Piquereau, concurrence consommation 2009-2010, s.éd, édi francis lefebre, paris, 
2009.p 1088. 
3Lamiaa M, Kheir Bek, Les Fonctions de la responsabilité du fait des produits défectueux: Entre réparation et 
Prévention, étude comparée entre le Droit Français et le Droit American, presse universitaire D’ aix-Marseille-
puma-2011.p 269. 
4 Philippe le tourneau, op.cit. p 174. 
5 Ordonnance n°2004-670 du 09 juillet 2004, portante la transposition de la directive n°2001/95/CE sur la 
sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de la sécurité et 
conformité des produits, J. O. R. F. N° 159 du 10 juillet 2004. 
6 Guillaume Rousset, op, cit, p 97. 
7 Modifié par l’article 2 de l’Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 
2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, J. O. R. F. N° 0196 du 23 août 
2008. 
8 Art. L. 221-1-2, - I. - C.Conso, dispose: « Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les 
informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation 
normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement 
perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. 
« II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des 
produits qu'il fournit, lui permettent:  
« a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; 
« b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde 
adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le 
marché… » 
9 ART L 423-2 C.Conso dispose: « Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des 
produits qu'il fournit, lui permettent:  
1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; 
2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde 
adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le 
marché ». 
10 Ordonnance n° 2016-301 du 14/ 03/ 2016, relative à la partie législative du code de la consommation. 
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ا)وزعون	فور	علمهم	بأن	ا)نتجات	ا)طروحة	@ي	السوق	و 	ا)نتجون 1	L221-1-3ادة	كما	ألزمت	ا)

مع	تحديد	،	بإعUم	السلطات	8دارية	ا)ؤهلةو 	�L221-1	تستجيب	للمتطلبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة

	ا)خاطر 	تلك 	من 	ا)سWXلك\ن 	2تداب\e	وقاية 	تضمنتهو ، 	ما 	ا)ادة	1الفقرة	كذلك	هذا 	3	L423-3	من

  .5ا)تعلق	بتشريع	£سUWXك	الفرن012	السابق	ذكره	301-2016من	Kمر	رقم	 4	L423-4	من	2الفقرة	و 

ناء	عfى	ما	تقدم	يتضح	أن	£لtuام	بالتتبع	يقت01µ	أن	يتتبع	ا)نتج	ما	يسفر	عنه	التطور	العلم0	بو 

	للتداول  	طرح 	الذي 	بمنتوجه 	تتعلق 	قد 	نتائج 	من 	الدائم 	إيجو ، 	النتائج 	هذه 	تكون 	بالنسبة	قد ابية

	مراحل	 	كل 	@ي 	علمية 	معارف 	من 	عليه 	اعتمد 	ما 	دقة 	منظور 	من 	وفق 	قد 	حينئذ 	فيكون )نتوجه

@ي	هذه	الحالة	و،	كما	قد	تكون	سلبية	إذا	ما	كشفت	عن	مخاطر	ناشئة	عن	استعمال	ا)نتوج،	التصنيع

	بتلك 	منتوجه 	من	ضوابط	كأن	يعلم	مستعمfي 	السUمة 	تستوجبه 	ما 	أن	يتخذ 	ا)خاطر 	وجب	عليه

  .6عند	£قتضاء	يسحب	منتوجه	من	السوق و ،	يزودهم	باحتياطات	تج¼Wاو 	يحذرهم	م�Wاو 

	£حتياطات	الضرورية	من	ا)نتوجو	اتخاذ	ا)نتج	للتداب\e :	7و	يعرف	البعض	£لtuام	بالتتبع	عfى	أنه

	ا)تطورة 	العلمية 	ا)عرفة 	معطيات	حالة 	وثائق	ذلك	-وفق 	عfى 	Kضرا	-اعتمادا 	عن	�تقاء ر	الناتجة

	للتداول  	بعد	طرحه 	تعيب	منتوجه 	إثر	و ، 	عfى 	زمنية 	فeuة 	إ�	بعد 	العلم	اكتشافه الذي	لم	تعذر	عfى

	كان	ا)نتوج	�	يدع	أي	مجال	للشك	@ي	سUمته	العلمية،	سرعة	التقدم	العلم0 الفنية	لحظة	و 	بعدما

  طرحه	للتداول.

من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5ا)ادة		وقد	عرف	ا)شرع	الجزائري	تتبع	مسار	السلعة	بموجب،	هذا

                                                           
1 Modifié par l’article 3 de l’Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 . 
2 ART L 221-1-3 C.Conso dispose: « Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux 
consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe 
immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir 
les risques pour les consommateurs… ». 
3 ART L 423-3 Ordonnance n° 2016-301 du 14/ 03/ 2016, modifié par l’article 180 de la loi n°2019-486 du 
22/05/2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, J.O.R.F, n°0119 du 23 mai 2019. 
Dispose: « Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis 
sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage les actions nécessaires pour 
prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives 
compétentes… ». 
4 ART L 423-4 C.Conso dispose: « … les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le 
marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la 
fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions 
engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques… ». 

،	من	قانون	£سUWXك	الفرن:012	،L423-4	،L 423-3	،L423-2	L423-1للتفصيل	أكeü	حول	£لtuام	بالتتبع	و	�سيما	شرح	مضمون	ا)واد		5

  أنظر:	
Yves Picod, Nathalie Picod, et Eric Chevrier, Code de la consommation 2020Annoté & Commenté, 24ème édi, 
Dalloz, Paris, 2019, p p 594-598. 

  .92ص	،	2005أسامة	أحمد	بدر،	ضمان	مخاطر	ا)نتجات	الطبية	دراسة	مقارنة،	دار	الجامعة	الجديدة	للنشر،	د.ط،	8سكندرية،	6
7	 tuل£	 	محمد، 	عfي 	بن 	بالتتبعحاج 	مقارنة-ام 	بوAي	- دراسة 	بن 	حسيبة 	جامعة 	و8نسانية، 	للدراسات	£جتماعية 	Kكاديمية -ا)جلة

.	أنظر	كذلك،	كهينة	قونان،	£لtuام	بتتبع	مسار	ا)نتوج	كآلية	لحماية	ا)سWXلك	8لكeuوني،	115،	ص	2017،	17الشلف،	الجزائر،العدد	

  .	10،	ص	2018،	8رس	ا)دية،	الجزائر،	العدد	مجلة	الدراسات	القانونية،	جامعة	ي�ي	فا
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	توضي¼Wاو 	تحويلهاو 	حركة	السلعة	من	خUل	عملية	إنتاجها	"	8جراء	الذي	يسمح	بتتبع:	بأنه،	12-2031

	أو	ا)ستوردو 	است\eادهاو  	ا)نتج 	تشخيص 	تسويقهاو 	كذا 	@ي 	ا)تدخل\ن 	الذين	و	مختلف Kشخاص

  اقتنوها	با�عتماد	عfى	الوثائق".

سالف	الذكر	عfى	ا)نتج\ن	وا)ستوردين		203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10ادة	كما	أوجبت	ا)

ومقدمي	الخدمات	أن	يضعوا	@ي	متناول	ا)سWXلك	كل	ا)علومات	الضرورية	ال�0	تسمح	له	بتفادي	Kخطار	

لعادية	ا)حتملة	وا)رتبطة	باسUWXك	و/أو	باستعمال	السلعة	أو	الخدمة	ا)قّدمة	وذلك	طيلة	مدة	حياته	ا

	معقول  	بصفة 	ا)توقعة 	حياته 	8طار.أو	مّدة 	هذا 	و@ي 	؛ 	ومقدمي	، 	وا)ستوردين 	ا)نتج\ن 	عfى يجب

	من	شأWkا 	وال�0 	يقدموWkا 	أو	الخدمات	ال�0 	بمم\tات	السلع 	ا)تعلقة 	التداب\e	ا)Uئمة  الخدمات	اتخاذ

وضعها	@ي	السوق	و/أو	عند	جعلهم	يطلعون	عfى	Kخطار	ال�0	يمكن	أن	تسب¼Wا	سلعهم	أو	خدما¯Wم	عند	

	استعمالها 	لتفادي	هذه	Kخطارو ، 	اتخاذ	8جراءات	الUزمة 	كذا 	�سيما، سحب	ا)نتجات	من	السوق	،

 .2الفعال	للمسWXلك	واسeuجاع	ا)نتوج	الذي	@ي	حوز¯Wم	أو	تعليق	الخدمةو 	و8نذار	ا)ناسب

	هذه 	خUل 	من 		ا)ادة	و	يتضح 	عاتق 	عfى 	فرض 	الجزائري 	ا)شرع 	بتتبع	أن 	الtuاما ا)تدخل

اشeuط	ا)شرع	ضرورة	احتواء	غUف	ا)نتوج	أو	توضيبه	لهوية	،	من	أجل	تنفيد	هذا	£لtuامو ،	منتجاته

	£تصالو 	ا)نتج\ن 	ا)نتوجو 	عناوين 	صنعهو 	مرجع 	و/أو	تاريخ 	حصته 	Kصfيو 	رقم 	بلده 	كذا كما	،

ة	إعUم	ا)وزع\ن	بشأن	متابعة	وكذا	ضرور ،	اشeuط	كذلك	مسك	سجل	خاص	بالشكاوى	عند	£قتضاء

	3منتجا¯Wم 	لذلكو ، 	الUزمة 	الوثائق 	مسلك 	عل·Wم 	ينبÒي 	الذين 	با§خطار	و ، 	ا)تعلقة 	ا)علومات إرسال

	أو	ا)ستوردين 	للمنتج\ن 	ا)سجلة 	قبل	، 	من 	التداب\e	ا)تخذة 	@ي 	يشاركوا 	أن 	أيضا 	عل·Wم 	ينبÒي كما

  .4هلة	لتجنب	Kخطارالسلطات	ا)ختصة	ا)ؤ و 	ا)نتج\ن	أو	ا)ستوردين

أن	تنفيذ	£لtuام	بتتبع	ا)نتوج	يتوقف		203-12ويظهر	من	خUل	نصوص	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	£لtuام 	هذا 	يتضم�Wا 	ال�0 	ا)تUزمة 	الدخيلة 	الواجبات 	من 	)جموعة 	ا)تدخل 	مراعاة 	عfى 	تحقيقه

  Lل��ام�بتداكها.و	،واجب�
عJم�¹&ا،	5واجب�LستعJم�عن�ا)خاطرتتمثل	أساسا	@ي	و 

ال�0	قد	تلحق		أن	يستعلم	أو�	عن	ا)خاطر وعليه	وجب	عfى	ا)نتج	@ي	إطار	تنفيذه	�لtuامه	بالتتبع	

ال�0	تمكنه	من	و 	ا)نتوج	بعد	طرحه	للتداول	من	خUل	اتخاذه	للتداب\e	الUزمة	ا)تعلقة	بمم\tات	ا)نتوج

                                                           
  ا)تعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات،	سالف	الذكر.	203-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1
  سالف	الذكر.،	203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		2
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11مضمون	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13مضمون	ا)ادة		4
5		01µميقتU£ستع	واجب		كل	عن	مستمرة	بصفة	يطلع	أن	الط�0،	البحث	ومعطيات	العلم0	التقدم	إطار	@ي	متدخل،	كل	ىfع	ا)خاطر	عن

	التفطن	لكل	خطر  	لUسUWXك	قصد 	ا)نتجات	ا)طروحة 	عfى 	يطرأ 	أن	يكشف	عنه	وقت		تطور 	العلم0 	لم	يتمكن	التطور 	ع�Wا، نا01Îء

	و8قتصادية	 	القانونية 	للعلوم 	الجزائرية 	ا)جلة 	ا)نتوجات	والخدمات، 	أمن 	ا)سWXلك	من	خUل 	سUمة 	هامق، 	ذهبية 	أنظر: تسويقها.

  .257،	ص	2015،	2،	العدد	52والسياسية،	جامعة				بن	يوسف	بن	خدة،	الجزائر،	ا)جلد	
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	ال�0	تصله	من	قبل	8دارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	أو	من	خUل	التبليغات،	8طUع	أو	العلم	بمخاطره

تلزمه	بإعادة	مطابقته	أو	من	خUل	Kوامر	و 	@ي	شكل	إنذارات	تش\e	إ�ى	Kخطار	ال�0	قد	يشكلها	ا)نتوج

	مثلما	أشارت	إليه	الفقرت\ن	 	م�Wا 	ا)رسوم	15من	ا)ادة		3و	2ال�0	يتلقاها كما	قد	يتم	هذا	،	من	هذا

	من	خUل	 	ا)وزع\ن£ستعUم 	من	قبل 	إليه 	با)نتجاتو 	ا)علومات	ا)رسلة 	با§خطار	ا)تصلة 	ا)تعلقة

  ال�0	تم	تسجيلها	أو	8عUن	ع�Wا.و 

	يقت01µ	تنفيذ	£لtuام	بالتتبع	أن	 بكل	ا)علومات	ال�0	تسمح		يلtuم	ا)نتج	بإعUم	ا)سWXلك\نكما

	إعUم	و ،	بتفادي	ا)خاطر	ا)حتملة	وا)رتبطة	با)نتوج �	يقتصر	و ،	ا)وزع\ن	بضرورة	تتبع	منتجا¯Wمكذا

̧عUم	 عند	هذا	الحد	بل	يمتد	ليشمل	ضرورة	إعUم	مصالح	الوزارة		- @ي	هذا	الخصوص-الtuام	ا)نتج	با

	التبليغ	فور	علم	ا)نتج	بأن	ا)نتوج	و 	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك 	ويتم	هذا قمع	الغش	ا)ختصة	إقليميا

اطر	إما	بناء	عfى	ا)علومات	ال�0	يحوزها	أو	من	خUل	نتائج	عملية	ا)طروح	@ي	السوق	ينطوي	عfى	مخ

  من	ا)رسوم	نفسه.	14تقييم	ا)خاطر	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

بعد	علمه	با)خاطر	ال�0	كشف	ع�Wا	التقدم	و 	ح��	يكون	ا)نتج	قد	أو@ى	با�لtuام	بالتتبعو ،	هذا	

من	خUل	اتخاذ	8جراءات	الUزمة	للتصدي	لها		ركهاأن	يعمل	عfى	تدايتع\ن	عليه	،	8عUم	�Wاو	العلم0

،	أو	باسeuجاع	ا)نتوج،	مناسباو 	إنذار	ا)سWXلك\ن	بذلك	إنذارا	فعا� و 	�سيما	بسحب	ا)نتوج	من	السوق 

	التداب\e	8دارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك 	تشارك	ا)نتج	@ي	اتخاذ	هذه 	أن	و 	كما قمع	الغش	ال�0	يمك�Wا

أن	تأمر	كل	و 	يمك�Wا	أن	تقوم	بإتUفه	وفق	الشروط	ا)Uئمةو 	بل،	فورية	وفعلية	تسحب	ا)نتوج	بصفة

  من	نفس	ا)رسوم.	15مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	منتج	أو	موزع	أو	مستورد	باسeuجاعه

فإن	ا)شرع	قد	أجاز	لïدارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	،	من	أجل	تنفيذ	هذه	التداب\eو ،	و	مهما	يكن

،	1ئة	تقنية	مختصة	يمكن	أن	تساعدها	عfى	تقييم	مخاطر	ا)نتجات	ا)طروحة	لUسUWXكأن	تلجأ	إ�ى	هي

	لïنذار	السريع 	شبكة 	الغش 	وقمع 	ا)سWXلك 	بحماية 	الوزير	ا)كلف 	لدى 	أنشأ 	بمتابعة		2كما تكلف

  .3أمن	ا)سWXلك\نو 	ا)نتجات	ال�0	تشكل	أخطارا	عfى	صحة

  

  

  

  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16ن	ا)ادة	مضمو 	1
  سوف	تتم	دراسة	هذه	الشبكة	بشكل	مفصل	@ي	الفصل	الثاني	من	الباب	Kول.	2
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		17مضمون	ا)ادة		3
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وضع	جملة	من	Kسس	ال�0	W¯دف	إ�ى	وقاية		جزائري يتضح	أن	ا)شرع	ال،	كخUصة	لهذا	الفصل

  كذا	إ�ى	تحقيق	متطلبات	أم�Wا.و ،	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

يعد	أهم	و ،	قد	تب\ن	أن	الtuام	ا)تدخل	بضمان	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة	يشكل	أساس	هذه	الوقايةو 	

	لºضرار 	ا)سWXلك 	تعرض 	عدم 	تكفل 	ضمانة ،	 	تولد 	اعتبار	أنه 	@ي	عfى 	ساهم 	الذي 	الوقاية 	مبدأ عن

	درء	ا)فاسدو 	بعدما	كانت	الشريعة	8سUمية	Öي	السباقة	@ي	الحث	عfى	ضرورة	إتقان	التصنيع،	تجسيده

	كما	تب\ن	أن	هذا	£لtuام	لم	يتم	تكريسه	@ي	التشريع	الجزائري	إ�	بفضل	اجWXادات	الفقه،	تجنب	ا)ضارو 

	الفرن012و  	القضاء 	التشر و ، 	بفضل	جهود 	الفرن012كذا 	التوجيه	Kوروبيو 	يع 	و ، 	£لtuام ذو	-يفرض	هذا

ضرورة	الحرص	عfى	توف\e	منتجات		كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)نتوج	لUسUWXكعfى		-الطبيعة	الخاصة

	@ي	و 	كل	مسWXلك	أو	مستعملآمنة	تضمن	الحفاظ	عfى	صحة	 تجنب	احتمال	تعرضهم	للخطر،	�سيما

  يضفي	عل·Wا	طابع	الخطورة.و 	ا)نتجات	ا)صنعةظل	تعدد	صور	العيب	الذي	قد	يكتنف	

	لجميع 	ا)تدخل 	احeuام 	ضرورة 	عfى 	يتوقف 	£لtuام 	هذا 	تنفيذ 	أن 	�حظنا 8لtuامات		و	كما

	ا)تطلبات	ا)جسدة	لهو 	Kخرى  حيث	تجلت	،	ال�0	تمتد	من	تصنيع	ا)نتوج	إ�ى	غاية	طرحه	للتداول و ،

	@ي	ضرورة	احeuام	ضواب 	ا)شرع	هذه	ا)تطلبات	أساسا ط	تصنيع	بعض	ا)نتجات	ا)صنعة	ال�0	خصها

لزم	،	التنظيف	البدنيو 	مواد	التجميلو 	ا)واد	الصيد�نيةو 	عfى	غرار	ا)واد	السامة،	بأحكام	خاصة
ُ
ال�0	أ

كما	أن	مرحلة	التصنيع	تفرض	عfى	ا)تدخل	،	ا)تدخل	بشأWkا	بضرورة	الحصول	عfى	رخصة	التصنيع

	ال 	عملية 	متطلبات 	كل 	يحeuم 	التصنيعأن 	بمكان 	متعلقة 	ضوابط 	من أصول	و 	ا)ستخدم\نو 	تصنيع

	فنية 	الغذائية، 	للمواد 	بالنسبة 	خاصة 	بمطابقة	، 	يلtuم 	8طار	أن 	هذا 	@ي 	ا)تدخل 	عfى 	ينبÒي كما

	ا)صنعة 	ا)طابقةو 	منتجاته 	تلك 	تقييم 	للرقابةو ، 	منتجاته 	إخضاع 	كذا 	رغبات	، 	ا)نتجات 	تل�0 ح��

  ا)سWXلك	ا)شروعة.

ينبÒي	عfى	ا)تدخل	أن	يراAي	،	قبل	البدء	@ي	تسويق	ا)نتجات	ا)صنعةو ،	مرحلة	التصنيع	و	بعد

	تجه\tها 	ضوابط 	تخزي�Wاو ، 	حفظهاو 	شروط 	أثناء، 	عليه 	يجب 	يراAي	و 	كما 	أن 	التسويق 	عملية بعد

  أن	يف01µ	للمسWXلك	عن	مخاطرها.و ،	تسليمهاو 	شروط	نقلها

ا)شرع	الجزائري	مبدأ	الحيطة	الذي	اعُت�e	مبدأ		كرس،	و	أمام	تفاقم	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

م�Wا	ما	،	حيث	تولدت	عنه	العديد	من	القواعد،	مكمU	لUلtuام	بأمن	ا)نتجات	عند	تسويقهاو 	مساعدا

	عfى	غرار	ا)نتجات	ا)عدلة	وراثيا،	¯Wدف	إ�ى	منع	عرض	بعض	ا)نتجات	ا)صنعة	@ي	Kسواق	منعا	كليا

	الكيميائيةو  	ا)واد 	و ، 	بشأن	تسويق	بعض	ا)نتجاتم�Wا 	فرض	قيود 	إ�ى 	ترمي 	ما 	غرار	ا)نتجات	، عfى

	التجميلو 	الصيد�نية 	البدنيو 	مواد 	التنظيف 	ضرورة	، 	أو	است\eادها 	تسويقها 	عملية 01µتقت	 ال�0

كما	تولد	عن	مبدأ	الحيطة	الtuاما	@ي	غاية	Kهمية	يفرض	عfى	ا)تدخل	ضرورة	،	الحصول	عfى	رخصة

  ا)صنعة	بعد	طرحها	@ي	السوق.تتبع	مسار	منتجاته	
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  :الفصل�الثاني

  من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعة�ا)س'&لك�آليات�وقاية

 

	با§مر	اله\ن 	ليست 	للمنتجات 	ا)خاطر	ا)Uزمة 	اكتشاف 	مسألة 	كانت 	الصناAي	،)ا 	التقدم 	ظل 	@ي

	واجب	الرقابة	الذاتيةو 	التكنولوMي،و  	أداء 	أمام	تقاعس	ا)تدخل\ن	@ي 	إطاو	فإنه، 	ر	ا)سلك	الوقائي@ي

	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	القبfي 	مجال	حماية 	@ي 	الجزائرية 	ا)تبع	من	قبل	الدولة لم	،

	 	بسن 	الجزائري 	ا)شرع 	أمن		إلtuاماتيكتف 	بضمان 	£لtuام 	ضرورة 	ا)تدخل 	عfى 	تفرض وقائية

	ضوابط 	من 	يقتضيه 	أو	ال	متطلباتو 	ا)نتجات	بما 	التصنيع 	عملية 	@ي 	إ�ى	و 	،تسويقسواء 	س¬ى إنما

ا)سندة	،	Kعوانو	تكثيف	الجهود	من	خUل	إقرار	آليات	وقائية	تباشرها	مجوعة	من	Kجهزة	الرقابية

  لهم	العديد	من	الصUحيات.

	جانب	 	إ�ى 	لها، 	التابعة 	8دارية 	الهيئات 	بمختلف 	التجارة 	وزارة 	Kجهزة 	هذه 	كل 	رأس 	عfى و	يقف

	ا)حلية 	حمايو 	الجماعات 	جمعيات 	تلعب 	قد 	ال�0 	ا)سWXلك\ن 	مخاطر	ا)نتجات	ة 	درء 	@ي 	بارزا دورا

	عfى	 	الرقابة 	مجال 	@ي 	8طار	�	سيما 	هذا 	@ي 	بارزا 	تلعب	دورا 	£ستشارية 	أن	Kجهزة 	كما ا)صنعة،

	يتعلق	Kمر	Kمر	با)نتجات	الصيد�نيةو 	جود¯Wاو 	مطابقة	ا)نتجات 	عندما ا)نتجات	و 	أم�Wا،	خصوصا

  الغذائية.

Wا	من	قبل	فئات	متعددة	من	ك ما	أن	مهة	الكشف	عن	ا)خاطر	ا)رتبطة	با)نتجات	ا)صنعة	تتم	مبشا̄ر

	ا)نتجات	غ\e	¥منة،Kعوان	الذين	ي 	واجب	الرقابة	عfى 	آداء 	مUئما	و 	سهرون	عfى 	يرونه يتخدون	ما

  توقيف	ا)تدخل\ن	ا)خالف\ن.و 	للحد	من	مخاطرها

	تعددو 	 	من 	الرغم 	هذو 	عfى 	إن 	الرقابيةتنوع 	Kجهزة 	هدف		Kعوان،و	ه 	تحقيق 	إ�ى 	¯Wدف 	 إ�	أWkا

	قد	تقع	من	قبل	ا)تدخل\ن		التجاوزاتهو	ضمان	حماية	فعالة	للمسWXلك	من	مختلف	و 	مشeuك ال�0

  بشأن	ا)نتجات	ا)صنعة	ا)طروحة	@ي	Kسواق.

إبراز	دور	كل	م�Wا		سوف	نتو�ى	من	خUل	هذا	الفصل	دراسة	مختلف	هذه	Kجهزة	الرقابية	مع،	و	عليه

  .ا)بحث	Kول)(	@ي	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

ّولت	لهم	@ي	هذا	و 	كما	نتو�ى	أيضا	دراسة	دور	أعوان	الرقابة	
ُ
الوقوف	عfى	مختلف	الصUحيات	ال�0	خ

  ا)بحث	الثاني).(	8طار
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 :ا)بحث�7ول 

 ةلوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعل�آلية�:أجهزة�الرقابة�

فإنه	يمكن	،	بالنظر	إ�ى	تنوع	Kجهزة	الرقابية	ال�0	قد	تساهم	@ي	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

	مختلف	هيئا¯Wاو 	ال�0	تشمل	وزارة	التجارة	تقسيمها	إ�ى	طائفت\ن:	تتضمن	الطائفة	Kو�ى	Kجهزة	8دارية

	الخارجية	،	إ�ى	جانب	الجاعاتو  	ا)ركزية	مصالحها @ي	ح\ن	هيئات	ا)جتمع	ا)دني،	و 	ا)حلية	مصالحها

أجهزة	استشارية	متعددة	تساهم	بشكل	كب\e	@ي	مراقبة	مطابقة	ا)نتجات	ا)صنعة	تضم	الطائفة	الثانية	

	ا)سWXلك\ن 	لحماية 0Åالوط	ا)جلس	غرار	 	بالتقييسو	عfى 	ا)كلفة 	و 	Kجهزة 	8نذار	السريع، كما	شبكة

fع	تعمل	تقنية	أخرى	أجهزة	الطائفة	هذه	تضم	ا)صنعة	كيةUWX£س	ا)نتجات	مختلف	جودة	مراقبة	ى

الرزم	،	كما	خول	ا)شرع	للبعض	من	هذه	Kجهزة	صUحيات	و 	عfى	غرار	ا)ركز	الجزائري	)راقبة	النوعية

	ا)نتجات 	جودة 	مراقبة 	مجال 	@ي 	الغذائية	خاصة 	الوطنية	و 	ا)نتجات 	الوكالة 	تلعب 	إذ الصيد�نية،

رزا	@ي	هذا	8طار،	أما	بالنسبة	للمنتجات	الغذائية	فقد	أنشأ	ا)شرع	العديد	د�نية	دورا	باللواد	الصي

ا)راكز	التقنية	ا)ختصة	@ي	هذا	الشأن.و	عليه	سوف	نتطرق	بداية	إ�ى	دراسة	دور	Kجهزة	و 	من	اللجان

  8دارية(ا)طلب	Kول)،	عfى	أن	نتناول	بعدها	دور	Kجهزة	£ستشارية(	ا)طلب	الثاني).

  

  :7ول �)طلبا

 ?ي�الوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعة�دور�7جهزة�
دارية

	إن	وقاية	ا)سWXلك	تتم	ع�e	أجهزة	إدارية	متعددة	تتو�ى	مهمة	مراقبة	السلع	للتأكد	من	جود¯Wا

	8نتاجو 	أم�Wاو  	لشروط 	ا)نتج\ن 	احeuام 	مدى 	التسويقو 	تسهر	عfى 	@ي	و ، 	8دارية 	الحماية 	هذه ت�eز

،	1ال�0	تتعدد	بتعدد	النصوص	القانونية	ا)ؤطرة	لتدخلهاو 	تلك	Kجهزةلا)شرع			خولها�0	الصUحيات	ال

	التجارة الفرع	(	مختلف	الهيئات	التابعة	لهاو 	وعليه	سوف	نقف	بداية	عfى	تحديد	دور	كل	من	وزارة

ة	من	خطر	كأطراف	تساهم	@ي	الوقاي	البلديةو 	Kول)	عfى	أن	نتطرق	بعدها	إ�ى	تبيان	دور	كل	من	الو�ية

	ا)نتجات 	الكشف	عن	مخاطر	ا)نتجات	، 	@ي 	مساعدا 	ا)سWXلك\ن	دورا 	قد	تلعب	جمعيات	حماية كما

	ا)صنعة 	الرقابة	8دارية، 	بأجهزة 	إلحاقها 	الرغم	من	استحالة 	بأي	شكل	من	و 	عfى �	بأعوان	الرقابة

  .	الفرع	الثاني)(	عfى	اعتبار	أن	القانون	لم	يسند	لها	مهمة	الرقابة،	Kشكال

  

  

                                                           
	القانون	رقم		1 	تسوية	نزاعات	£سUWXك	@ي	ضوء 	دار	نشر	ا)عرفة،	الق	31-08ا)هدي	العزوزي، 	بتحديد	تداب\e	لحماية	ا)سWXلك، 01Éا

  .121،	ص	2013الرباط	ا)غرب،	
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  :الفرع�7ول 

 الهيئات�التابعة�لهاو �دور�وزارة�التجارة

	مخو�	 	وزيرا 	التجارة 	وزارة 	رأس 	عfى 	-يقف 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم �1µ453-02بمقت		ا)حدد

ترقية	و 	ضبط	Kسواقو 	@ي	ميدان	التجارة	الخارجية	2بالعديد	من	الصUحيات	-1لصUحيات	وزير	التجارة

الرقابة	£قتصادية	وقمع	و 	الخدماتو 	جودة	السلعو 	النشاطات	التجاريةو 	ننةتنظيم	ا)هن	ا)قو 	ا)نافسة

	تشeuك	معه	@ي	آداء	هذه	ا)هامو 	،أم�Wا	من	أجل	تو«ي	مخاطرهاو 	�سيما	ضمان	جودة	ا)نتجاتو 	،3الغش

  ثانيا).(	أخرى	خارجيةو ،	أو�)(	مصالح	مركزية

mا)صالح�ا)ركزية�لوزارة�التجارة:�أو  

حيث	كان	،	4زائري	ا)صالح	ا)ركزية	لوزارة	التجارة	بموجب	العديد	من	النصوصنظم	ا)شرع	الج

	التنفيذي	رقم	 	ا)رسوم 	التجارة	18-14آخرها 	لوزارة 	ا)ركزية 	5ا)تضمن	تنظيم	8دارة 	إ�ى	و ، بالرجوع

	ال�0	 	تتشكل	من	العديد	من	ا)ديريات	العامة 	التجارة 	لوزارة 	ا)ركزية 	النصوص	نجد	أن	8دارة هذه

	الخاصة 	ا)ديريات 	بعض 	ع�Wا 	تتفرع 	الخارجيةو ، 	للتجارة 	العامة 	ا)ديرية 	@ي 	أساسا 	6تتمثل مديرية	،

                                                           
ديسم�e		22،	الصادرة	@ي	85،	يحدد	صUحيات	وزير	التجارة،	ج	ر،	العدد	2002ديسم�e		21ا)ؤرخ	@ي		453- 02ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

2002.  
بما		453- 02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		05وفقا	لنص	ا)ادة	- ف	وزير	التجارة	ففي	مجال	جودة	السلع	والخدمات	وحماية	ا)سWXلك،	يكل	2

	يحدد	بالتشاور	مع	الدوائر	الوزارية	والهيئات	ا)عنية،	شروط	وضع	السلع	والخدمات	رهن	£سUWXك	@ي	مجال	الجودة،	والنظافة	 يأتي:

 Uللع	نظام	وضع	إطار	@ي	ا)ناسبة	8جراءات	كل	حeuيق	من،Kو	الصحية	ومتابعة	صلية،K	والتسميات	التجارية،	ماتUالع	وحماية	مات،

	الجودة	 	مخابر	تحاليل 	تنمية 	يشجع 	الذاتية، 	تطوير	الرقابة 	أجل 	من 	ا)عني\ن 	£قتصادي\ن 	ا)تعامل\ن 	تجاه 	يبادر	بأعمال تنفيذها،

ساء	قانون	£سUWXك	وتطويره،	يشارك	@ي	أشغال	والتجارب	ويقeuح	8جراءات	وا)ناهج	الرسمية	للتحليل	@ي	مجال	الجودة،	يساهم	@ي	إر 

\e	الهيئات	الدولية	والجهوية	ا)ختصة	@ي	مجال	الجودة،	يعُد	وينفذ	إسeuاتيجية	لïعUم	و£تصال	تتعلق	بالوقاية	من	Kخطار	الغذائية	وغ

  الغذائية	تجاه	الجمعيات	ا)هنية	وا)سWXلك\ن	ال�0	يشجع	إنشاءها.
  سالف	الذكر.،	453-02رسوم	التنفيذي	رقم	من	ا)	2مضمون	ا)ادة		3
،	الصادرة	85،	يتضمن	تنظيم	8دارة	ا)ركزية	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	العدد	2002ديسم�e		21ا)ؤرخ	@ي		454-02ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4

ا)تضمن		454-02لتنفيذي	رقم	،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	ا2008غشت		19،	ا)ؤرخ	@ي	266-08.	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2002ديسم�e		22@ي	

يناير		9،	ا)ؤرخ	@ي	04-11.	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2008غشت		24،	الصادرة	@ي	48تنظيم	8دارة	ا)ركزية	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	العدد	

	12،	الصادرة	@ي	2عدد	،	وا)تضمن	تنظيم	8دارة	ا)ركزية	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	ال454-02،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2011

  .2011يناير	
،	ا)تضمن	تنظيم	8دارة	ا)ركزية	454- 02،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2014يناير		21ا)ؤرخ	@ي		18-14ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5

 .2014يناير		26،	الصادرة	@ي	04د	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	العد
من	ا)رسوم	التنفيذي		3ا)عدلة	وا)تممة	بمقت�1µ	ا)ادة		454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2تم	تنظيم	هذه	ا)ديرية	بمقت�1µ	ا)ادة		6

  .18-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3،	وكذا	بمقت�1µ	ا)ادة	04-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3،	وبموجب	ا)ادة	266-08رقم	
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	البشرية 	1ا)وارد 	التنظيم، 	القانونيةو 	مديرية 	2الشؤون 	ا)الية، 	العامةو 	مديرية 	3الوسائل مديرية	و ،

	ا)علوماتية 	ا)ديريةK4نظمة 	إ�ى 	با¸ضافة 	لضبط	النشاطات	؛ 	العامة	و 	)1(	هاتنظيمو 	العامة ا)ديرية

	صلة	وثيقة	بالوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة2(	قمع	الغشو 	للرقابة	£قتصادية 	اللتان	لهما (	،

	با¸ضافة	إ�ى	دراسة	ا)ديرية	العامة	للمنافسة،	عfى	هذا	Kساس	سوف	تقتصر	الدراسة	عل·Wما	فقطو 

سنة	–@ي	هذا	8طار	خاصة	بعد	أن	أصبحت	قمع	الغش	بفرنسا	)ا	لها	من	أهمية	بالغة	و 	£سUWXكو

  ).3(	جودو 	تحل	محل	لجنة	سUمة	ا)سWXلك\ن	ال�0	لم	يعد	لها	-2017

 �5تنظيمهاو �ا)ديرية�العامة�لضبط�النشاطات -1

	- ا)تعلقة	أساسا	بوقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجاتو 	-تتمثل	أهم	ا)هام	ا)نوطة	�Wذه	ا)ديرية

	جهاز	ا)Uحظة 	تحديد 	Kسواقو 	6@ي 	مراقبة 	تحديدو ، 	@ي 	ا)شاركة 	الوطنيةو 	كذا 	السياسة 	تنفيذ

 .7بحماية	ا)سWXلكو 	النوعية	ا)تعلقة	بeuقية	جودة	ا)نتجاتو 	التنظيمات	العامةو 

	@ي 	تتمثل 	مديريات 	أربع 	ا)ديرية 	هذه 	8وتضم 	ا)نافسة: 	9مديرية 	الجودة، ،	£سUWXكو	مديرية

8عUم	و	£ستكشافو	مديرية	الدراسات،	10ا)هن	ا)قننةو 	لتجاريةالنشاطات	او 	مديرية	تنظيم	Kسواق

  	.11£قتصادي

  

                                                           
من	ا)رسوم		5بمقت�1µ	ا)ادة		-بشرية	والتقنيات	الحديثة	لïعUم	و£تصالال�0	كانت	تسم�	بمديرية	ا)وارد	ال-تم	تنظيم	هذه	ا)ديرية		1

  ،	أين	أصبحت	تسم�	بمديرية	ا)وارد	البشرية.18- 14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	454-02التنفيذي	رقم	
  .454-02مكرر	@ي	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		0�6	أدرجت	ا)ادة	،	ال04-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6استحدثت	هذه	ا)ديرية	بمقت�1µ	ا)ادة		2
  .	04-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6تم	تنظيم	هذه	ا)ديرية	بمقت�1µ	ا)ادة		3
  .454- 02@ي	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1مكرر 	6أدرجت	ا)ادة		،	ال�180-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6استحدثت	هذه	ا)ديرية	بمقت�1µ	ا)ادة		4
\eت	تسميWXا	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	454- 04كانت	هذه	ا)ديرية	تسم�	�Wذه	التسمية	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5

ُ
- 08،	ثم	غ

	ليأتي	ا)رسوم	ال266 	@ي	ظله	با)ديرية	العامة	لضبط	النشاطات	والتقن\ن، 	ا)ديرية		04- 11تنفيذي	رقم	،	فأصبحت	تسم� ويعيد	لهذه

  .18-14تسميWXا	Kو�ى،	لتبقى	نفس	التسمية	متداولة	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	
  ،	سالف	الذكر.04-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2مضمون	ا)طة		6
  ،	سالف	الذكر.04-11التنفيذي	رقم	من	ا)رسوم		3من	ا)ادة		4مضمون	ا)طة	7
  .454-04من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3،	ا)عدلة	وا)تممة	للمادة	18-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4أنظر	ا)ادة		8
،	فإن	مديرية	11-04من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	وا)تممة	بمجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3عمU	با)ادة		9

	فرعية 	مديريات 	أربع 	تضم 	ا)ديرية		ا)نافسة 	Kسواق، 	)Uحظة 	الفرعية 	ا)ديرية 	ا)نافسة، 	قانون 	لeuقية 	الفرعية 	ا)ديرية 	@ي: تتمثل

  الفرعية	§سواق	ا)نافع	العامة،	ا)ديرية	الفرعية	للمنازعات	والتوثيق	ا)تعلق	با)نافسة.
،	فإن	مديرية	266-08من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4دة	،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ا454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3عمU	با)ادة		10

	ا)ديرية	الفرعية	لتنظيم	النشاطات	التجارية	وا)هن	 تنظيم	Kسواق	والنشاطات	التجارية	وا)هن	ا)قننة	تضم	ثUث	مديريات	فرعية	Öي:

  غرف	التجارة	والصناعة.	ا)قننة،	ا)ديرية	الفرعية	)تابعة	تموين	السوق،	ا)ديرية	الفرعية	للتنشيط	والعUقات	مع
،	فإن	مديرية	266-08من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3عمU	با)ادة	11

لïحصائيات	الدراسات	و£ستكشاف	و8عUم	تضم	مديريت\ن	فرعيت\ن	هما:	ا)ديرية	الفرعية	للدراسات	و£ستكشاف،	ا)ديرية	الفرعية	

  و8عUم	£قتصادي.	
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مديرية	Öي	،	تنظيمهاو 	ولعل	من	أهم	هذه	ا)ديريات	التابعة	للمديرية	العامة	لضبط	النشاطات

لذلك	،	عfى	اعتبار	أWkا	تساهم	بشكل	مباشر	@ي	وقاية	ا)سWXلك	من	أخطار	ا)نتجات،	£سUWXكو	الجودة

  أسند	لها	ا)شرع	الجزائري	العديد	من	الصUحيات	الرامية	إ�ى	حماية	ا)سWXلك	@ي	هذا	8طار.	فقد

من	ا)رسوم		3ا)تممة	للمادة	و 	ا)عدلة،	18-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	و 	

ع	النصوص	ذات	اقeuاح	مشاري:	£سUWXك	تكلف	بما	يأتيو	فإن	مديرية	الجودة،	454-02التنفيذي	رقم	

	التشري¬ي 	الجودةو 	التنظيم0و 	الطابع 	بeuقية 	ا)سWXلك\نو 	ا)تعلقة 	بحماية 	حق	، 	إرساء 	@ي ا)ساهمة

	Kمنو	النظافة	الصحيةو 	ا)شاركة	@ي	كل	الدراسات	ا)رتبطة	با)واصفات	@ي	مجال	الجودة،	£سUWXك

	ا)نتوجاتو  	صنع 	مراحل 	جميع 	@ي 	تسويقهاو 	ا)طبقة 	الت، 	كل 	أنظمة	اتخاذ 	إرساء 	إ�ى داب\e	الرامية

عfى	تطور	،	التشجيع	ع�e	ا)بادرات	ا)Uئمة،	التسميات	Kصليةو 	حماية	العUماتو 	للعUمات	التصنيفية

	£قتصادي\ن 	ا)تعامل\ن 	مستوى 	عfى 	للجودة 	الذاتية 	ا)راقبة 	ا)نتوجات، 	تقييس 	عملية 	تنشيط

	الجودةو  	تحليل 	وطرق 	متابعWXاو 	تشجيعهاو 	الخدمات 	ا)هني\ن، 	إعUم 	برامج 	ا)سWXلك\نو 	ترقية

 تحسيسهم.و 

)	مديريات	فرعية	تتمثل	4(	£سUWXك	تضم	أربعو	فإن	مديرية	الجودة،	وفقا	لنفس	ا)ادةو ،	هذا

  :	أساسا	@ي

 ا)ديرية�الفرعية�لتقييس�ا)نتجات�الغذائية  - أ

	التنظيم 	باقeuاح 	ا)ديرية 	هذه 	ا)نتجاو 	تكلف 	بجودة 	ا)تعلق\ن 	الغذائيةالتقييس بحماية	و 	ت

	تبادر	بكل	الدراسات،	ا)سWXلك\ن التنظيم0	ا)تعلقة	و 	تقeuح	كل	النصوص	ذات	الطابع	التشري¬يو 	كما

تساهم	@ي	أعمال	تقييس	ا)نتجات	الغذائية	داخل	و ،	بحماية	ا)سWXلكو 	بeuقية	جودة	ا)نتجات	الغذائية

	للتقييس 	اللجان	التقنية 	تبادر	أو	تشارك	بكل	الدراس، 	بالتقييسو	اتكما 	مجال		Kعمال	الخاصة @ي

 .1أم�Wاو 	نظافWXا	الصحيةو 	جودة	ا)نتجات	الغذائية

ا)حدد	لتنظيم	8دارة	ا)ركزية	و ،	2012فيفري		2ا)ؤرخ	@ي	،	و	بالرجوع	إ�ى	القرار	الوزاري	ا)شeuك

  :	3يتضح	أن	هذه	ا)ديرية	الفرعية	تضم	ثUثة	مكاتب	Öي،	2لوزارة	التجارة	@ي	مكاتب

 ،	كتب	التنظيم	ا)تعلق	بنوعية	ا)نتجات	الغذائيةم •

 ،	أمن	ا)نتجات	الغذائيةو 	مكتب	التقييس	ا)تعلق	بنوعية •

 العمل	عfى	انسجامه.و 	مكتب	تقييم	التنظيم	ا)تعلق	بنوعية	ا)نتجات	الغذائية •

                                                           
  .266-08من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		1
	21،	الصادرة	@ي	58،	يحدد	تنظيم	8دارة	ا)ركزية	لوزارة	التجارة	@ي	مكاتب،	ج	ر،	العدد	2012ف�eاير		2قرار	وزاري	مشeuك،	مؤرخ	@ي		2

  .2012أكتوبر	
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		7الفقرة	أ	من	ا)ادة		3
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 ا)ديرية�الفرعية�لتقييس�ا)نتجات�الصناعية  - ب

	التنظيم 	باقeuاح 	ا)ديرية 	هذه 	الصناعية	التقييسو 	تكلف 	ا)نتجات 	بجودة بحماية	و 	ا)تعلق\ن

	تبادر	بكل	الدراسات،	ا)سWXلك\ن التنظيم0	ا)تعلقة	و 	تقeuح	كل	النصوص	ذات	الطابع	التشري¬يو 	كما

	ا)نتجات	الصناعية 	جودة 	ا)سWXلكو 	بeuقية 	بحماية 	تقييس	ا)نتجات	الصناعية	و ، 	أعمال 	@ي تساهم

	للتقييس 	داخل	اللجان	التقنية 	ت، 	بالتقييسو	بادر	أو	تشارك	بكل	الدراساتكما @ي		Kعمال	الخاصة

  .1أم�Wاو 	نظافWXا	الصحيةو 	مجال	جودة	ا)نتجات	الصناعية

فإن	هذه	ا)ديرية	الفرعية	تضم	ثUثة	،	2012فيفري		2و	وفقا	للقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

  :	2مكاتب	Öي

 ،	مكتب	التنظيم	ا)تعلق	بنوعية	ا)نتجات	الصناعية •

 ،	أمن	ا)نتجات	الصناعيةو 	مكتب	التقييس	ا)تعلق	بنوعية •

 العمل	عfى	انسجامه.و 	مكتب	تقييم	التنظيم	ا)تعلق	بنوعية	ا)نتجات	الصناعية •

 ا)ديرية�الفرعية�لتقييس�الخدمات  - ج

	التنظيم 	باقeuاح 	ا)ديرية 	هذه 	الخدماتو 	تكلف 	نشاط 	بجودة 	ا)تعلق\ن بحماية	و 	التقييس

	تب،	ا)سWXلك\ن التنظيم0	ا)تعلقة	و 	تقeuح	كل	النصوص	ذات	الطابع	التشري¬يو 	ادر	بكل	الدراساتكما

تساهم	@ي	أعمال	تقييس	الخدمات	داخل	اللجان	و ،	بحماية	ا)سWXلكو 	بeuقية	جودة	نشاطات	الخدمات

	للتقييس 	التقنية 	الدراسات، 	بكل 	تبادر	أو	تشارك 	بالتقييسو	كما 	الخاصة 	جودة		Kعمال 	مجال @ي

 .3أم�Wاو 	نظافWXا	الصحيةو 	الخدمات

	الفرعية 	ا)ديرية 		-و	تضم	هذه ثUثة		-2012فيفري		2عمU	بالقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي

  :	4مكاتب	Öي	

 ،	مكتب	التنظيم	ا)تعلق	بنوعية	النشاطات	ا)تعلقة	بالخدمات •

 التقييس	ا)تعلق	بنوعية	الخدماتو 	مكتب	الدراسات •

 العمل	عfى	انسجامه.و 	وعية	الخدماتمكتب	تقييم	التنظيم	ا)تعلق	بن •

  

 

                                                           
  .266-08من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		1
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2لقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	من	ا	7الفقرة	ب	من	ا)ادة	2
  .266-08من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		3
  كر.سالف	الذ،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		7الفقرة	ج	من	ا)ادة		4



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]íè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖa<<<<Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]<<<<íÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚ 

 

~ 129 ~ 
 

  �حماية�ا)س'&لكو �ا)ديرية�الفرعية�ل��قية�الجودة�-د

	يأتي 	بما 	ا)ديرية 	هذه 	1تكلف 	بال�eامج: 	8عUميةو	ا)بادرة 	@ي	و 	التحسيسيةو 	Kعمال الوقائية

	Uمات	التصنيفيةاقeuاح	كل	التداب\e	ا)تعلقة	بإرساء	نظم	للع،	تنفيذهاو 	حماية	ا)سWXلكو 	مجال	الجودة

ا)شاركة	@ي	تنشيط	و 	التشجيع	عfى	إنشاء	جمعيات	ا)سWXلك\ن،	التسميات	Kصليةو 	حماية	العUماتو 

 أعمالها.

نجد	أن	هذه	ا)ديرية	الفرعية	،	2012فيفري		2و	بالرجوع	إ�ى	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

	Öي 	مكاتب 	أربعة 	2تضم 	ال�: 	ح\t	التنفيذ 	وضع 	متابعة 	8عUميةمكتب 	ا)تعلقة	و 	eامج التحسيسية

مكتب	العUمات	،	ا)راقبة	الذاتيةو 	التجاربو 	مكتب	تطوير	مخابر	التحاليل،	حماية	ا)سWXلكو 	بالجودة

	التصنيفيةو 	التجارية 	Kصليةو 	العUمات 	التسميات 	متابعة، 	جمعيات	و 	مكتب 	نشاط تنشيط

  ا)سWXلك\ن.

 مع�الغشقو �ا)ديرية�العامة�للرقابة�Lقتصادية -2

	 	ا)ادة 	التنفيذي	رقم		4عمU	بأحكام 	سالف	الذكر	454-02من	ا)رسوم 	العامة	، فإن	ا)ديرية

تحديد	الخطوط	العريضة	للسياسة	الوطنية	للمراقبة	:	3قمع	الغش	تكلف	بما	يأتيو 	للرقابة	£قتصادية

السهر	،	لUمشروعةالتجارية	او 	مكافحة	ا)مارسات	ا)ضادة	للمنافسةو 	قمع	الغشو 	@ي	ميادين	الجودة

اقeuاح	كل	و 	إنجاز	كل	الدراسات،	تنفيذهاو 	تنسيقهاو 	قمع	الغشو 	عfى	توجيه	برامج	ا)راقبة	£قتصادية

قمع	الغش	ال�0	و 	توجيه	نشاطات	ا)راقبة	£قتصادية،	عصرنWXاو 	التداب\e	بغية	تدعيم	وظيفة	ا)راقبة

	ا)صالح	الخارجية	ا)كلفة	بالتجارة 	ب\ن	القطاعات	@ي	،	تقييمهاو 	تنسيقهاو 	تقوم	�Wا تطوير	التنسيق	ما

	£قتصادية 	الرقابة 	الغشو 	مجا�ت 	قمع 	الرقابة	، 	ميادين 	@ي 	الدو�ي 	التعاون 	عUقات تطوير

	£قتصادية 	الجودة، 	الغشو 	مراقبة 	قمع 	الجودة، 	مراقبة 	مجال 	@ي 	ا)نازعات 	الغشو 	متابعة 	قمع

عة	وطنية	بخصوص	£خت�Uت	ال�0	تمس	السوق	ال�0	القيام	بتحقيقات	ذات	منف،	ا)مارسات	التجاريةو 

0Åالوط	£قتصاد	ىfع	اتe\تأث	لها	تجارب،	مخابر	نشاطات	تقييم	الجودة.و 	تحاليل 

	هذا 	لنفس	ا)ادةو ، 	وفقا )	4(	قمع	الغش	تضم	أربعو 	فإن	ا)ديرية	العامة	للرقابة	£قتصادية،

	 	وقاية 	أو	بأخرى	@ي 	بطريقة 	م�Wا 	ثUثة 	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجاتمديريات	تساهم 	تختص	، فيما

:	حيث	تتمثل	أهم	هذه	ا)ديريات	الفرعية	@ي،	4ا)ضادة	للمنافسةو 	واحدة	@ي	مراقبة	ا)مارسات	التجارية

                                                           
  .18-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة	د	من	الفقرة		1
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		7الفقرة	د	من	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4ا)ادة		3
،	فإن	مديرية	مراقبة	ا)مارسات	التجارية	وا)ضادة	للمنافسة،	تضم	مديريت\ن	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4عمU	بنص	ا)ادة		4

  فرعيت\ن	هما:	ا)ديرية	الفرعية	)راقبة	ا)مارسات	التجارية،	وا)ديرية	الفرعية	)راقبة	ا)مارسات	ا)ضادة	للمنافسة.
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	مديرية	التعاون و ،	ب)(	تحاليل	الجودةو 	مخابر	التجارب	مديرية،	أ)(	قمع	الغشو 	مديرية	مراقبة	الجودة

  ج).	(	التحقيقات	الخصوصيةو 

 قمع�الغشو �ية�مراقبة�الجودةمدير   - أ

فإن	هذه	ا)ديرية	الفرعية	تكلف	بما	،	454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4حسب	نص	ا)ادة	

،	أمن	ا)نتوجات	عند	الحدودو 	ا)طابقةو 	التنظيم	ا)تعلق\ن	بالجودةو 	السهر	عfى	تطبيق	التشريع:	يأتي

	برمجWXاو 	قمع	الغشو 	ت	مراقبة	الجودةتنظيم	نشاطا،	عند	التصدير	عند	اللزومو 	@ي	السوق	الداخfي

	تقييمهاو  	الجودة، 	مراقبة 	نشاطات 	تنظيم 	@ي 	ا)صالح	و 	ا)ساهمة 	مع 	بالتعاون 	ا)نجزة 	الغش قمع

  النظ\eة	التابعة	للقطاعات	Kخرى.

  :	قمع	الغش	مديريت\ن	فرعيت\ن	هماو 	تضم	مديرية	مراقبة	الجودةو ،	هذا

	و ا)ديرية	الفرعية	للمراقبة	@ي	السوق  • 	1تضم	ثUثة	مكاتب	Öي: إجراءات	ا)راقبة	و 	مكتب	مناهج:

	السوق  	@ي 	ا)نجزة	من	طرف	ا)صالح	الخارجيةو 	مكتب	توجيه، 	تقييم	أعمال	مراقبة	الجودة مكتب	،

 حماية	ا)سWXلك.و 	الوقاية	من	Kخطار	الصحية

	و ا)ديرية	الفرعية	للمراقبة	الحدودية • 	2تضم	ثUثة	مكاتب	Öي: مطابقة	و 	مكتب	مراقبة	النوعية:

	الزراعية 	الغذائية 	ا)واد 	النوعية، 	الصناعيةو 	مكتب	مراقبة 	ا)واد 	ا)صَنعةو 	مطابقة 	مكتب	متابعة،

 إجراءات	ا)راقبة	الحدودية.و 	تقييم	أعمالو 

تحديد	برنامج	مراقبة	الجودة	:	كل	@ي	ميداWkا	بما	يأتي،	حيث	تكلف	هاتان	ا)ديريتان	الفرعيتان

اقeuاح	كل	،	قمع	الغش	ا)نجزة	من	طرف	ا)صالح	الخارجيةو 	اقبة	الجودةتقييم	أعمال	مر ،	وقمع	الغش

  قمع	الغش.و 	إجراءات	مراقبة	الجودةو 	التداب\e	الرامية	إ�ى	تحس\ن	نجاعة	Kعمال

 تحاليل�الجودةو �مديرية�مخابر�التجارب  - ب

	يfي 		3تكلف	هذه	ا)ديرية	بما :	eمخ�	لنشاطات	الحسن	e\الس	من	للتأكد	بالرقابة	تجاربالقيام	

	الغشو 	تحاليل	الجودةو  	قمع 	احeuام	إجراءات	التحاليل	الرسمية، 	طرقهاو 	السهر	عfى تقييم	قدرات	،

	التحليلية 	ا)راقبة 	مجال 	@ي 	الوطنية 	الخ�eة 	مخابر	التجارب، 	اعتماد 	إجراءات 	@ي تحاليل	و 	ا)ساهمة

  قمع	الغش.و 	الجودة

  

                                                           
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		11ة	أ	من	ا)ادة	الفقر 	1
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		11الفقرة	ب	من	ا)ادة	2
  ،	سالف	الذكر.454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4)ادة	ا	3
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  :	رعيت\ن	هماالجودة	مديريت\ن	ف	تحاليلو 	وتضم	مديرية	مخابر	التجارب

	تكلف	بما	يأتيو ،	تقييمهاو 	ا)ديرية	الفرعية	لتنسيق	نشاطات	ا)خابر  • ضبط	برامج	تفتيش	مخابر	:

،	تقييم	نجاعWXاو 	ا)راقبةو 	السهر	عfى	تنفيذ	برامج	التفتيش،	مراقبWXاو 	قمع	الغشو 	تحاليل	الجودة

 اقeuاح	كل	التداب\e	الرامية	لتحس\ن	تسي\e	ا)خابر	ا)عنية.

	هذ 	و	تضم 	هما 	مكتب\ن 	الفرعية 	ا)ديرية 	1ه 	التفتيش: 	برامج 	الجودةو 	مكتب 	مخابر	تحليل ،	مراقبة

 تقييم	نشاطات	مخابر	تحليل	الجودة.و 	مكتب	متابعة

	لïجراءات • 	الفرعية 	للتحاليلو 	ا)ديرية 	الرسمية 	الطرق 	يأتيو ، 	بما 	تكلف 	تحديد	: 	@ي ا)ساهمة

	الجودةو	الطرق  	لتحاليل 	الرسمية 	8جراءات 	واسعالس، 	بشكل 	نشرها 	تطبيقهاو 	هر	عfى تقييم	،

 اقeuاح	كل	تداب\e	التحس\ن.و 	نجاعWXا

 ،	التجاربو 	مكتب	إعداد	الطرق	الرسمية	للتحاليل:	2وتضم	هذه	ا)ديرية	الفرعية	ثUثة	مكاتب	Öي

	للتحاليل • 	الرسمية 	الطرق 	تطبيق 	التجاربو 	مكتب 	للتحاليل، 	الرسمية 	الطرق 	تقييم 	مكتب

 التجارب.و 

  التحقيقات�الخصوصيةو �رية�التعاون مدي�-ج

	يأتي 	بما 	ا)ديرية 	3تكلف	هذه 	التابعة	: 	النظ\eة 	تنظيم	نشاطات	الرقابة	مع	ا)صالح 	@ي ا)ساهمة

فحص	ملفات	ا)نازعات	ا)تعلقة	با)خالفات	@ي	مجال	،	تنسيقهاو 	الهيئات	ا)عنيةو 	للدوائر	الوزارية	Kخرى 

القيام	بكل	،	التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	طبقا	للتشريع،	معالجWXاو 	قمع	الغشو 	الجودةو 	ا)مارسات	التجارية

	لدى	 	بالرقابة 	ا)كلفة 	النظ\eة 	ا)صالح 	مع 	مباشر	أو	بالتنسيق 	بشكل 	النوعية 	£قتصادية التحقيقات

  قمع	الغش.و 	تطوير	عUقات	التعاون	الدولية	@ي	ميدان	الرقابة	£قتصادية،	القطاعات	Kخرى 

  :	)	مديريات	فرعية	Öي3(	Uثو	تضم	هذه	ا)ديرية	ث

	ب\ن	القطاعات • 	يأتيو 	التعاون	الدو�يو 	ا)ديرية	الفرعية	للتنسيق	ما 	تكلف	بما ا)ساهمة	@ي	تنظيم	:

 تقييمها.و 	متابعة	تنفيذ	أعمال	التعاون	الدو�ي،	تنسيقهاو 	ال�eامج	ما	ب\ن	القطاعية	للمراقبة

  مكتب	التعاون	الدو�ي.،	ما	ب\ن	القطاعات	مكتب	التنسيق:	4وتضم	هذه	ا)ديرية	الفرعية	مكتب\ن	هما

تكلف	بدراسة	ملفات	ا)نازعات	ا)رتبطة	با)خالفات	@ي	مجال	الرقابة	و ،	ا)ديرية	الفرعية	للمنازعات •

 ضمان	متابعWXا.و 	معالجWXاو 	قمع	الغشو 	£قتصادية

                                                           
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	من	القرار		12الفقرة	أ	من	ا)ادة		1
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		12الفقرة	ب	من	ا)ادة		2
  ،	ا)رجع	السابق.454-02من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4ا)ادة		3
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2ي	من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@	13الفقرة	أ	من	ا)ادة		4
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	للتحقيقات	الخصوصية • 	الفرعية 	ا)ديرية 	يأتي	تكلفو ، 	بما 	إنجاز : 	عfى تحقيقات		إنجاز	أو	العمل

	بصحة	ا)سWXلك\ن 	أن	تلحق	ضررا 	بإمكاWkا 	أو	بالس\e			خصوصية	حول	النشاطات	التجارية	ال�0 و/

  متابعWXا.و 	ضمان	تنسيق	هذه	التحقيقات،	الشفاف	للسوق 

	1و	تضم	هذه	ا)ديرية	الفرعية	مكتب\ن	هما مكتب	،	مكتب	ا)نازعات	ا)رتبطة	بمراقبة	النوعية:

  ة	ا)مارسات	التجارية.ا)نازعات	ا)رتبطة	بمراقب

 (DGCCRF)�قمع�الغش�بفرنساو �Lس'&Jكو�ا)ديرية�العامة�للمنافسة -3

	ا)ديرية 	قبل	الحديث	عن	هذه 	ال�0	، 	أمن	ا)سWXلك\ن	بفرنسا 	أن	لجنة 	إ�ى 	بداية تجدر	8شارة

كانت	¯Wدف	إ�ى	تحس\ن	الوقاية	من	ا)خاطر	@ي	مجال	أمن	،	21983جويلية		21أنشئت	بموجب	قانون	

حيث	أWkا	لم	تكن	تعت�e	إدارة	كUسيكية	،	3من	هذا	القانون 	14ا)نتجات	عمU	بالفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	

	التنظيمية 	بالسلطة 	تتمتع 	إضافية 	�	سلطة	قضائيةو ، 	الوقائية	كانت	تدور	حول	، 	أن	نشاطا¯Wا كما

	ال�0	تمثلها	ا)نتجات	ثUثة	محاور	كب\eة	تتمثل	@ي	البحث	عن	ا)علومات	باختUف	مصدرها	حول	ا)خاطر 

،	دور	استشاري)(	اقeuاح	كل	التداب\e	الهادفة	بطبيعWXا	إ�ى	تحس\ن	الوقايةو ،	تحديد	ا)خاطر)(	الخدماتو 

غ\e	أWkا	لم	تتمكن	من	ممارسة	هذه	Kعمال	إ�	مع	بداية	،	دور	إعUمي)(	با¸ضافة	إ�ى	إعUم	الجمهور 

تم	حيث	،	يعد	لهذه	اللجنة	أي	وجود	@ي	فرنسا	لم	2017منذ	سنة	و 	فإنه،	و	مهما	يكن	.19854سنة	

		إلغاؤها 	20175يناير		20ا)ؤرخ	@ي		2017-55من	القانون	رقم		54بموجب	ا)ادة ال�0	ألغت	ا)ادت\ن	،

L822-7	وL822-8	012الفرن	كUWX£س	قانون	من	و ،	تكلف	كانت	ال�0	التحذير	مهام	جميع	ُنقلت	بذلك

)DGCCRF(	قمع	الغشو 	£سUWXكو	إ�ى	ا)ديرية	العامة	للمنافسة�Wا	
6.  

قمع	الغش	الفرنسية	لها	مهمة	تدور	و 	£سUWXكو	مما	�	شك	فيه	أن	ا)ديرية	العامة	للمنافسة	

	Öي 	محاور 	ثUثة 	حول 	لºسواق: 	التناف012 	التنظيم 	للمسWXلك\ن، 	£قتصادية 	الحماية سUمة	و ،

أساسية	ومباشرة	سوف	تقتصر	الدراسة	@ي	باعتبار	أن	ا)حور	Kخ\e	يخدم	بحثنا	بصفة	و ،	ا)سWXلك\ن

  هذا	8طار	بشأنه	فقط.

	و	عليه	تتمثل	مهمة	هذه	ا)ديرية	@ي	مجال	سUمة	ا)سWXلك\ن	@ي	ا)حافظة	عfى	السUمة	البدنية

	للمسWXلك\نو  	الصحية 	من	حيث	تركي¼Wا	كذاو ، 	ضمان	أمن	ا)نتجات	الغذائية 	نظافWXا، 	من	و و ، سمها

                                                           
  سالف	الذكر.،	2012ف�eاير		2من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		13الفقرة	ب	من	ا)ادة		1

2 Claire Gauzente, Alerte Marketing, comprendre, anticiper, gérer les crises,1ère édi, collection perspectives 
marketing, édi, De Boeck supérieur, Bruxelles, 2005, p 99. 
3 Régine Loosli, le fonctionnement de la commission de la sécurité des consommateurs, colloque des 6 et 7 
novembre 1986, organisé par le centre de droit des obligations de l’université de paris 1, panthéon- sorbonne, 
sous la direction de Jacques Ghestin, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1987.p 63. 
4 Régine Loosli, ibid. p 64. 
5 Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes (1), J.O.R.F n° 0018 du 21 janvier 2017.  
6 https: //www.inc-conso.fr/content/la-commission-de-la-securite-des-consommateurs, visité le 12-08-2019. 
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اتخاذ	و 	مراقبة	ضوابط	التسويق	با¸ضافة	إ�ى،	مطابقWXا،	سلسلة	ت�eيدها،	CE	حيث	احتواW¹ا	عfى	عUمة

اقتطاع	و ،	من	خUل	الرقابة	عند	أول	وضع	@ي	السوق ،	8جراءات	@ي	القطاعات	ال�0	تنطوي	عfى	مخاطر

كما	تساهم	@ي	وضع		.1كذا	8بUغ	عن	ا)نتجات	الخطرةو ،	أو	تقييم	ا)خاطر،	عينات	للتحليل	@ي	ا)خابر

	حالة	ا 	و	@ي 	ا)صنعة، 	و	ا)نتجات 	با§غذية 	ا)تعلقة 	السUمة 	قواعد 	أو	تحسن 	تحدد 	ال�0 لنصوص

	أو	تأمر	الشركات	 	السوق 	@ي 	الخطرة 	ا)نتجات 	تحظر	طرح 	أن 	يمك�Wا 	أو	خطر	جسيم 	أزمة حدوث

 .2ا)صنعة	بتعديل	شروط	التصنيع

Uث	 	@ي 	أساسا 	فتتمثل 	ا)ديرية 	لهذه 	الوطنية 	التوج·Wات 	عن 	Öيأما 	توج·Wات 	ثة تعزير	ثقة	:

ا)ساهمة	،	و£سUWXك	ا)سWXلك	من	خUل	اسWXداف	إجراءات	الرقابة	حول	الرهانات	الجديدة	للتنظيم

	تفعيل	£قتصاد	من	خUل	التحليل	ا)عمق 	التطويرو 	اقeuاحات	التحس\نو 	@ي ضمان	أمن	ا)نتجات	،

،	3سUمة	ا)سWXلك\نو 	ا)اسة	بصحةو 	ع�Wا£سUWXكية	من	خUل	منح	اهتماما	خاصا	للمخاطر	الناشئة	

	ع�e	تكثيفو  	التوجيه	Kخ\e	أيضا 	ا)خاطر	الناشئة	خاصة	عن	ا)نتجات	و 	يتم	هذا تعزيز	الرقابة	عfى

	الحساسيةو 	الغذائية 	كمسببات 	الغذائية e\غ	النانويةو 	 	الجسيمات 	8جراءات	و ، 	هذه تستكمل

	بخطط	للمراقبة 	ا)حددةو 	ا)سWXدفة 	ا)و 	الرقابة 	ا)خابر	ا)شeuكة 	بدعم	من	مصلحة 	SCLنفذة بدء	،

وكا�ت	و ،	DGDDIا)الية	،	DGAIالفUحة	،	DGSبتحليUت	ا)خاطر	ا)شeuكة	مع	كل	من	وزارة	الصحة	

  .	K(ANSES,ANSM,)4من	الص�ي

	ا)لوثات	 	عن 	البحث 	Kغذية 	قطاع 	@ي 	الرقابة 	خطط 	تتضمن 	الكيمائي(	،كما 	ة																كا)لوثات

	أو	ا)يكروبيولوجية 	الثقيلة، 	ا)عادن 	النشاط	8شعاAي)، 	ا)بيدات، 	بقايا 	ا)واد	، 	@ي 	الكيميائية ا)واد

	ا)عدة	)Uمسة	Kغذية 	@ي	مجال	ا)نتجات	الصناعية،	غ\eهاو ، خطط	و 	فإن	8جراءات	ا)سWXدفة،	أما

	العالية 	ا)نتجات	ذات	الخطورة 	عfى 	تتم 	الرقابة 	كانت	ميكانيكي، 	ةسواء 	أو	كيميائية.	أو	إلكeuونية،

ال�0	تقدم	بالدرجة	Kو�ى	-الرقابة	عfى	Kجهزة	و 	كذاو 	عليه	فإن	احeuام	ا)تطلبات	التنظيمية	الجديدةو 

 .	5تشكUن	رقابة	من	نوع	خاص	- ا)نفعة	الصحية

                                                           
1Le portail de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publique, présentation de la direction générale 
de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,02-08-2019, disponible sur le site : https: 
//www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf , visité le 11-08-2019 à 00: 34 
2 Claire Gauzente,op, cit, p 99. 
3 Programme national d’enquête 2017, direction général de la concurrence, de la consommation et de répression 
des fraudes, p 2. Publié sur le site 
 https: www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/pne/2017/pne2017.pdf , visité le 12-
08-2019 à 21: 43 
4 Programme national d’enquête 2017, direction général de la concurrence, de la consommation et de répression 
des fraudes, p 6. 
5 Programme national d’enquête 2017, direction général de la concurrence, de la consommation et de répression 
des fraudes, p 6. 
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	ا)سWXلك\ن 	إعUم 	@ي 	ا)ديرية 	هذه 	دور 	جانب 	سلطة		و	إ�ى ولت	لها
ُ
	خ 	فقد 	ا)تدخل\ن، و	مراقبة

01Éالقا	إخطار	كذا	و	للتنظيم،	ا)خالف\ن	ا)تدخل\ن	اتجاه	8دارية	الغرامات	و	وامرK	1إصدار.  

  ا)صالح�الخارجية�لوزارة�التجارة:�ثانيا

	09-11نظم	ا)شرع	الجزائري	ا)صالح	الخارجية	لوزارة	التجارة	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

منه	عfى		2حيث	نصت	ا)ادة	،	2عملهاو 	صUحيا¯Wاو 	لتجارةا)تضمن	تنظيم	ا)صالح	الخارجية	@ي	وزارة	ا

	للتجارة 	و�ئية 	مديريات 	شكل 	@ي 	تنظم 	التجارة 	لوزارة 	الخارجية 	ا)صالح 	)1(	أن 	جهوية	و ، مديريات

  ).2(	للتجارة

 ا)ديريات�الوmئية�للتجارة -1

	 	ا)ادة 	بنص U3عم	ا)رسوم	 	هذا 	من 	تتمثل، 	للتجارة 	الو�ئية 	ا)ديرية 	مهام 	تنفيذ		فإن @ي

	الخارجية 	التجارة 	ميادين 	@ي 	ا)قررة 	الوطنية 	ا)سWXلكو 	الجودةو 	ا)نافسةو 	السياسة تنظيم	و 	حماية

  قمع	الغش.و 	الرقابة	£قتصاديةو 	ا)هن	ا)قننةو 	النشاطات	التجارية

	التنظيم	ا)تعلق\ن	بالتجارة	الخارجيةو 	السهر	عfى	تطبيق	التشريع:	وتكلف	�Wذه	الصفة	بما	يأتي

	التجاري و 	ا)نافسةو 	)مارسات	التجاريةاو  	ا)سWXلكو 	التنظيم 	الغشو 	حماية 	قمع 	وضع	، 	@ي ا)ساهمة

اقeuاح	كل	التداب\e	ذات	الطابع	،	نظام	إعUمي	حول	وضعية	السوق	با�تصال	مع	النظام	الوط0Å	لïعUم

¯Wدف	إ�ى	تحس\ن	ظروف	اقeuاح	كل	التداب\e	ال�0	،	التنظيم0	ا)تعلقة	بممارسة	ا)هن	ا)قننةو 	التشري¬ي

تنشيط	كل	منظمة	أو	جمعية	و 	ا)ساهمة	@ي	تطوير ،	ا)هنيةو 	إقامة	ممارسة	النشاطات	التجاريةو 	إنشاء

وضع	ح\t	التنفيذ	كل	نظام	محدد	من	طرف	8دارة	ا)ركزية	،	ال�0	يكون	موضوعها	ذا	صلة	بصUحيا¯Wا

 e\تأط	مجال	 	الصادراتو 	@ي 	ترقية 	تطوير	الصادراتاقeuاح	كل	التداب\e	الرام، 	إ�ى 	ية تنشيط	و 	تنسيق،

	الهياكل 	الخارجيةو 	نشاطات 	التجارية 	التباد�ت 	بeuقية 	ا)تصلة 	ا)هام 	ذات 	الوسيطة ،	الفضاءات

	الخارجية 	التجارية 	با)باد�ت 	متعلق 	معلوماتي 	نظام 	إعداد 	@ي 	ا)ساهمة 	برنامج	، 	ح\t	التنفيذ وضع

	دعم	وظيفة	الرقابةو 	لتداب\e	الرامية	إ�ى	تطوير اقeuاح	كل	او 	قمع	الغشو 	الرقابة	£قتصادية ضمان	،

التكفل	بمتابعة	ا)نازعات	ا)رتبطة	،	تنفيذ	برامج	النشاط	ما	ب\ن	القطاعات	بالتعاون	مع	الهياكل	ا)عنية

 بنشاطا¯Wا.

	هذا 	ا)هامو، 	هذه 	إطار	تنفيذ 	@ي 	مختلف	، 	ب\ن 	التنسيق 	بضمان 	للتجارة 	ا)دير	الو�ئي يكلف

	عfى	ا)ستوى	ا)حfيو 	هيئات	التابعة	لقطاع	التجارةالو 	ا)ؤسسات 	تمثيلها 	أشارت	إليه	ا)ادة	، 	4مثلما

  من	نفس	ا)رسوم.

                                                           
1 Delphine Bazin-Beust, L’essentiel du Droit de la consommation, 2ème édi, 2017-2018, Gualino, L’extenso, issy-
les-moulineaux, France, 2017, P 18. 

زارة	التجارة	وصUحيا¯Wا	وعملها،	ج	ر،	،	يتضمن	تنظيم	ا)صالح	الخارجية	@ي	و 2011يناير		20،	ا)ؤرخ	@ي	09-11ا)رسوم	تنفيذي	رقم		2

  .2011يناير		23،	الصادة	@ي	04العدد	
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فرق	تفتيش	يس\eها		- من	نفس	ا)رسوم	5	عمU	با)ادة	-تتضمن	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارةو ،	هذا

	فرق  	رؤساء 	Öيو ، 	مصالح 	خمس 	@ي 	تنظم 	السوق : 	مUحظة 	£قتصادو	مصلحة 	ي8عUم مصلحة	،

	للمنافسة 	ا)ضادة 	التجارية 	ا)مارسات 	مراقبة 	ا)سWXلك، 	حماية 	الغشو 	مصلحة 	قمع مصلحة	،

 الوسائل.و 	مصلحة	8دارة،	الشؤون	القانونيةو 	ا)نازعات

  كل	مصلحة	تضم	عfى	Kكeü	ثUثة	مكاتب.

	2ل	ا)ادة	يتضح	أن	من	خU،	20111غشت		16و	بالرجوع	إ�ى	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

  :	منه	أن	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارة	تنظم	عfى	النحو	¥تي

	السوق  • 	مUحظة 	£قتصاديو	مصلحة 	8عUم 	تضم، 	السوق : 	مUحظة 	8حصائياتو	مكتب مكتب	،

 أسواق	ا)نفعة	العمومية.و 	مكتب	ترقية	التجارة	الخارجية،	ا)هن	ا)قننةو 	تنظيم	السوق 

	التجا • 	ا)مارسات 	مراقبة 	للمنافسةو 	ريةمصلحة 	ا)ضادة 	تضمو ، 	ا)مارسات	: 	مراقبة مكتب

 مكتب	التحقيقات	ا)تخصصة،	مكتب	مراقبة	ا)مارسات	ا)ضادة	للمنافسة،	التجارية

	ا)سWXلك • 	حماية 	الغشو 	مصلحة 	قمع 	تضمو ، 	الصناعية: 	ا)نتوجات 	مراقبة ،	الخدماتو 	مكتب

 ،	لعUقات	مع	الحركة	الجمعويةاو 	مكتب	ترقية	الجودة،	مكتب	مراقبة	ا)نتوجات	الغذائية

	ا)نازعات • 	القانونيةو 	مصلحة 	الشؤون 	تضمو ، 	التجارية: 	ا)مارسات 	منازعات 	مكتب مكتب	،

 متابعة	التحصيل.و 	مكتب	الشؤون	القانونية،	منازعات	قمع	الغش

	8دارة • 	الوسائلو 	مصلحة 	تضمو ، 	ا)ستخدم\ن: 	التكوينو 	مكتب 	ا)حاسبة، 	ا)\tانيةو 	مكتب

 Kرشيف.	و	الوثائقو 	مكتب	8عUم	¥�ي،	الوسائلو 

تزويد	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارة		-09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6حسب	ا)ادة	-يمكن	و ،	هذا

	الحاجة 	حسب 	للتجارة، 	8قليمية 	با)فتشيات 	£قتصادي، 	النشاط 	حجم 	ذلك 01µيقت	 	عندما

	كما	يمكن	تزويدها	بمفتشيات	مراقبة	الجودة،	يةالتجاري	أو	تباعد	التمركزات	العمرانية	عن	مقر	الو� و 

	ال�eيةو  	مستوى	الحدود 	الغش	عfى 	ا)خازن	تحت	الجمركةو 	ا)ناطقو 	الجويةو 	البحريةو 	قمع عندما	،

  .2يقت01µ	حجم	تدفق	السلع	العابرة	�Wا	ذلك

	هذا 	بقرار	مشeuكو ، 	ا)فتشيت\ن 	هات\ن 	إنشاء 	بالتجارة	3يتم 	الوزير	ا)كلف لف	الوزير	ا)كو 	ب\ن

  .4السلطة	ا)كلفة	بالوظيفة	العموميةو 	با)الية
                                                           

،	يتضمن	تنظيم	ا)ديريات	الو�ئية	للتجارة	وا)ديريات	الجهوية	للتجارة	@ي	شكل	مكاتب،	2011غشت		16قرار	وزاري	مشeuك،	مؤرخ	@ي		1

  .2012أبريل		25،	الصادرة	@ي	24د	ج	ر،	العد
  ،	سالف	الذكر.09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6ادة	من	ا)	1مضمون	الفقرة		2
مايو		15،	الصادرة	@ي	26،	يتضمن	إنشاء	مفتشيات	إقليمية	للتجارة،	ج	ر،	العدد	2011غشت		21كالقرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		3

  .2015يوليو		12ة	@ي	،	الصادر 38،	ج	ر،	العدد	2015مايو		13.	ا)عدل	بموجب	القرار	الوزاري	ا)شeuك	الؤرخ	@ي	2013
  ،	سالف	الذكر.09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		4
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ب\ن		2ال�0	يتم	تحديد	عددها	بموجب	قرار	مشeuك،	1كما	تزود	هاتان	ا)فتشيتان	بفرق	التفتيش

  .3السلطة	ا)كلفة	بالوظيفة	العموميةو 	الوزير	ا)كلف	با)اليةو 	الوزير	ا)كلف	بالتجارة

	هذا 	او ، 	4)فتشيات	بمساعدة	رؤساء	فرق	التفتيشيتم	تسي\e	ا)فتشيت\ن	من	قبل	رؤساء كما	،

  .6الوزير	ا)كلف	بالجماعات	ا)حليةو 	ب\ن	الوزير	ا)كلف	بالتجارة	5تحدد	مواقعها	بقرار	مشeuك

 ا)ديريات�الجهوية�للتجارة -2

	للتنظيم	ا)عمول	به 	مدير	جهوي	يع\ن	طبقا 	للتجارة 	الجهوية 	رأس	ا)ديرية 	7يقف	عfى ،	Uوعم

	 	ا)	10با)ادة 	من 	رقم 	التنفيذي 	09- 11رسوم 	الهياكل	، 	مع 	با�تصال 	للتجارة 	الجهوية 	ا)ديرية تو�ى

 e\تأط	 	مهام 	التجارة 	لوزارة 	�ختصاصها	و 	ا)ركزية 	التابعة 	للتجارة 	الو�ئية 	ا)ديريات 	نشاطات تقييم

	الجودةو 	التجارة	الخارجيةو 	تنظيم	و/أو	إنجاز	كل	التحقيقات	£قتصادية	ا)تعلقة	با)نافسةو 	8قليم0

  سUمة	ا)نتوجات.و 	حماية	ا)سWXلكو 

	وتكلف	�Wذه	الصفة	بما	يأتي 	تقييم	نشاطات	ا)ديريات	الو�ئية	للتجارةو 	تنسيقو 	تأط\e و 	تنشيط:

	ا)صالح	الخارجية	للهيئات	التابعة	لقطاع	التجارةو  	ا)ركزية، 	إعداد	برامج	الرقابة	بالتنسيق	مع	8دارة

	الو�ئيةو  	تنفيدهاالسهر	و 	ا)ديريات 	عfى 	الرقابةو 	تنظيمو 	برمجة، 	عمليات 	ب\ن	و 	تنسيق 	ما التفتيش

	الو�يات 	الضرورة، 	عند 	إجراء 	ا)تعلقة	، 	ا)تخصصة 	التحقيقات 	كل 	8قليم0 	اختصاصها 	مجال @ي

ا)بادرة	بكل	تدب\e	@ي	ميدان	،	سUمة	ا)نتوجاتو 	حماية	ا)سWXلكو 	الجودةو 	ا)مارسات	التجاريةو 	با)نافسة

	¦Wدف	إ�ى	عصرنة	نشاط	ا)رفق	العمومياختصاص 	ها ، e\التسي	طرق	تحس\ن	طريق	عن	 تنفيذ	و 	�سيما

	لïعUم 	الحديثة 	£تصالو	التقنيات 	دراسة، 	بميدان	و 	إنجاز	كل 	عUقة 	لها 	ظرفية 	أو	مذكرة تحليل

  م0.ا)بادرة	بمهام	تفتيش	مصالح	ا)ديريات	الو�ئية	للتجارة	التابعة	�ختصاصها	8قلي،	اختصاصها

ا)حدد	- فإن	ا)ديريات	الجهوية	للتجارة	،	09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12و	عمU	با)ادت\ن	

	بتسع 	تنظم	@ي	ثUث	مصالح	-عددها 	تقييمهاو 	متابعة	ا)راقبةو 	تتمثل	@ي	مصلحة	تخطيط، مصلحة	،

                                                           
  ،	سالف	الذكر.09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		1
تيش	عfى	مستوى	ا)ديريات	الو�ئية	للتجارة	،	يحدد	عدد	فرق	التف2014سبتم�e		22صدر	@ي	هذا	8طار	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		2

	تحت	 	وا)خازن 	وا)ناطق 	والجوية 	والبحرية 	ال�eية 	الحدود 	مستوى 	عfى 	الغش 	وقمع 	الجودة 	مراقبة 	ومفتشيات 	8قليمية وا)فتشيات

  .2014نوفم�e		9،	الصادرة	@ي	66الجمركة،	ج	ر،	العدد	
  الف	الذكر.،	س09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7مضمون	ا)ادة	3
  ،	سالف	الذكر.09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8مضمون	ا)ادة		4
،	يتضمن	تحديد	مواقع	ا)فتشيات	8قليمية	للتجارة،	ج	2012أبريل		26وقد	صدر	@ي	هذا	الخصوص	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		5

  .2013مايو		5،	الصادرة	@ي	24ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.09-11التنفيذي	رقم		من	ا)رسوم	9مضمون	ا)ادة		6
  ،	سالف	الذكر.09-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		7
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ثUثة	مكاتب	تحتوي	كل	مصلحة	عfى	و ،	الوسائلو 	8دارة	مصلحةو ،	تنظيم	السوق و 	8عUم	£قتصادي

eüكK	عل	،	ا)ادة	حسب	تنظيمها	14يتم	ا)رسوم	نفس	من	،	ا)كلف	الوزير	ب\ن	كeuمش	قرار	بموجب

	الوزير	ا)كلف	بالجماعات	ا)حليةو 	الوزير	ا)كلف	با)اليةو 	بالتجارة 	بالوظيفة	و ، 	ا)كلفة 	السلطة كذا

  العمومية.

يتضح	أن	تنظيم	،	20111غشت		16)ؤرخ	@ي	من	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا	3و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

  :	ا)ديرية	الجهوية	للتجارة	يتم	عfى	النحو	¥تي

	تخطيط • 	ا)راقبةو 	مصلحة 	تقييمهاو 	متابعة 	تضمو ، 	متابعة: 	ا)راقبةو 	مكتب 	تقييم مكتب	،

  مكتب	تفتيش	مصالح	ا)ديريات	الو�ئية	للتجارة.،	التحقيقات	ا)تخصصة

	£قتصادي	 • 	8عUم 	السوق تنو 	مصلحة 	ظيم 	تضمو ، 	£قتصادي: 	8عUم ،	8حصائياتو	مكتب

  مكتب	التجارة	الخارجية.،	Kوضاع	£قتصاديةو	مكتب	تنظيم	السوق 

	ا)\tانيةو 	مكتب	ا)حاسبة،	التكوينو 	مكتب	ا)ستخدم\ن:	تضمو ،	الوسائلو 	مصلحة	8دارةو 	-ج

  Kرشيف.و	الوثائقو 	مكتب	8عUم	¥�ي،	الوسائلو 

  :انيالفرع�الث

 جمعيات�حماية�ا)س'&لكو �الجماعات�ا)حلية
ٌ
  الوقاية�مهمة�?ي�:�مساهمة

	ا)باشرة	 	ذات	الصلة 	8دارية 	Kجهزة 	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	�	تشرف	عل·Wا إن	وقاية

كالجماعات	،	إنما	تساهم	جهات	إدارية	أخرى	@ي	سبيل	تحقيق	هذه	الوقاية،	£قتصاد	فقطو	بالتجارة

	ال� 	8طارا)حلية 	هذا 	ا)شرع	العديد	من	الصUحيات	@ي 	خول	لها 	أو�)(	0 قد	تشارك	جمعيات		كما،

  ثانيا).(	حماية	ا)سWXلك	@ي	هذه	الوقاية	من	خUل	الهدف	الذي	أنشئت	من	أجله

�m؟ا)صنعة�?ي�الوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�:�أي�دور الجماعات�ا)حلية:�أو  

  )2(	البلديةو 	)1(	و�يةتتمثل	الجماعات	ا)حلية	للدولة	@ي	ال

 الوmيةدور� -1

ال�0	تتمتع	بالشخصية	،	فإن	الو�ية	Öي	الجماعة	8قليمية	للدولة،	072-12عمU	بالقانون	رقم	

	ا)ستقلةو 	ا)عنوية 	ا)الية 	الذمة 	للدولة، 	غ\e	ا)مركزة 	8دارية 	الدائرة 	أيضا 	تعد 	كما 	�Wذه	و ، تشكل

	ال 	لتنفيذ	السياسات	العمومية 	ب\ن	الجماعات	8قليميةو 	تضامنيةالصفة	فضاء ،	الدولةو 	التشاورية

                                                           
  سالف	الذكر.يتضمن	تنظيم	ا)ديريات	الو�ئية	للتجارة	وا)ديريات	الجهوية	للتجارة	@ي	شكل	مكاتب،		1
  .2012ف�eاير		29،	الصادرة	@ي	12لو�ية،	ج	ر،	العدد	،	يتعلق	با2012ف�eاير		21،	ا)ؤرخ	@ي	07-12القانون	رقم		2
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	إدارة 	@ي 	الدولة 	مع 	تساهم 	8قليمو 	كما 	£قتصاديةو 	¯Wيئة حماية	و 	الثقافيةو 	£جتماعيةو	التنمية

  .1تحس\ن	8طار	ا)عي01ú	للمواطن\نو 	ترقيةو 	كذا	حمايةو ،	البيئة

	ا)جلس	الشع�0	الو�ئي:	ة	هيئتان	همافإن	للو�ي،	07- 12من	القانون	رقم		2و	وفقا	لنص	ا)ادة	

  ب).(	الوا�يو ،	أ)(

 ا)جلس�الشع«��الوmئيدور�  - أ

يشكل	ا)جلس	الشع�0	الو�ئي	من	ب\ن	أعضائه	،	07-12من	القانون	رقم		33وفقا	لنص	ا)ادة	

	اختصاصه 	)جال 	التابعة 	للمسائل 	دائمة 	لجانا 	اللجانو ، 	هذه 	ب\ن 	بالصحة	2من 	ا)تعلقة 	"اللجنة

	البيئة"و 	ةالنظافو  	3حماية 	تقديم	معلومات	، 	اللجان	أن	تدعو	كل	شخص	من	شأنه 	يمكن	لهذه كما

  .4مفيدة	§شغالها	بحكم	مؤهUته	أو	خ�eته

يمارس	ا)جلس	الشع�0	الو�ئي	اختصاصات	@ي	إطار	الصUحيات	ا)خولة	للمو�ية	بموجب	و ،	هذا

حماية	البيئة	مثلما	و 	التنمية	£قتصاديةو 	التجارة،	يتداول	@ي	عدة	مجا�ت	م�Wاو ،	التنظيماتو 	القوان\ن

  .07- 12من	القانون	رقم		77أشارت	إليه	ا)ادة	

مكافحة	Kوبئة	@ي	مجال	و 	كما	يساهم	با�تصال	مع	ا)صالح	ا)عنية	@ي	تطوير	كل	أعمال	الوقاية	

  من	نفس	القانون.	86مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	النباتيو 	الصحة	الحيوانية

،	@ي	ظل	احeuام	ا)عاي\e	الوطنية	@ي	مجال	الصحة	العمومية،	جلس	الشع�0	الو�ئييتو�ى	ا)و ،	هذا

كما	،	يسهر	عfى	تطبيق	تداب\e	الوقاية	الصحيةو ،	إنجاز	تجه\tات	الصحة	ال�0	تتجاوز	إمكانيات	البلديات

	حفظ	الصحة	@ي	ا)ؤسساتو 	كل	التداب\e	لتشجيع	إنشاء	هياكل	مكلفة	بمراقبة،	يتخذ	@ي	هذا	8طار

  .07- 12من	القانون	رقم		94هذا	ما	تضمنته	ا)ادة	و ،	@ي	ا)واد	£سUWXكيةو	ا)ستقبلة	للجمهور 

	هذا 	و ، 	ا)ادة 	141أشارت 	رقم 	القانون 	07- 12من 	و�ئية	، 	عمومية 	مصالح 	إنشاء 	إمكانية إ�ى

	النظافة 	غرار	مجال 	غfى 	ا)جا�ت 	من 	بالعديد 	العموميةو 	للتكفل 	الجودةو 	الصحة 	مراقبة ال	مجو ،

  الحرف.و 	الصناعات	التقليدية

 :�الواZيدور�  - ب

أثناء	ممارسة	مهامه	و@ي	حدود	-ويسهر،	5)ا	كان	الوا�ي	هو	من	يمثل	الدولة	عfى	مستوى	الو�ية

عن		فقد	جعله	ا)شرع	الجزائري	مسؤو�	عfى	ا)حافظة،	6حريا¯Wمو 	عfى	حماية	ا)واطن\ن	- اختصاصه

                                                           
  سالف	الذكر.،	07-12من	القانون	رقم		1،	من	ا)ادة	4،	3،	2،	1مضمون	الفقرات،		1
من	نفس	القانون،	عن	طريق	مداولة	يصادق	عل·Wا	با§غلبية	ا)طلقة	§عضاء	ا)جلس		34من	ا)ادة		1تشكل	هذه	اللجان	عمU	بالفقرة		2

  لو�ئي،	بناء	عfى	اقeuاح	من	رئيسه	أو	Kغلبية	ا)طلقة	§عضائه.الشع�0	ا
  ،	سالف	الذكر.07-12من	القانون	رقم		33من	ا)ادة		3أنظر	ا)طة		3
  ،	سالف	الذكر.07-12من	القانون	رقم		36مضمون	ا)ادة		4
  ،	سالف	الذكر.07- 12من	القانون	رقم		110من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		5
  ،	سالف	الذكر.07-12من	القانون	رقم		112مضمون	ا)ادة		6
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ألزمه	باتخاذ	جميع	8جراءات	ال�0	من	شأWkا	أن	و ،	1العمومية	السكينةو 	السUمةو 	Kمنو	النظام	العام

اتقاء	أي	شكل	من	أشكال	£ضطراب	و ،	2النظافة	العموميةو 	£طمئنانو	تضمن	@ي	كل	الظروف	السلم

  .K4منو	النظافةو 	ضمان	احeuام	قواعد	الطهارةو ،	3@ي	النظام	العام

	هذا 	طلبات	الرخص	و ، 	استUم 	عملية 	أيضا 	الوا�ي 	ا)نتجات	الصيد�نية	يتو�ى 	لتوزيع ا)سبقة

	 	ا)ادة 	إليه 	أشارت 		1مثلما 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	1145	-93من 	�Wذه	، 	العمل 	تعليق 	يمكنه كما

-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	-الرخصة	أو	سح¼Wا	Wkائيا	

  	سوم	نف	ا)رسوم.من	ا)ر 	18أو	إلغاW¹ا	وفقا	للمادة		-2856

	كذلك	استUم	طلبات	الeuخيص	ا)سبق	)مارسة	نشاط	الخباز	 	الوا�ي 	يتو�ى 	كما ،	أو	الحلواني	

	ا)تعلق	بشروط	ممارسة	نشاط	الخباز 	145-01من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ذلك	عمU	بنص	ا)ادة	و 

إجراء		- من	نفس	ا)رسوم	17	من	ا)ادة	1حسب	الفقرة	- كما	يتخذ	الوا�ي	أيضا	،	7كيفيا¯Wاو 	الحلوانيو 

  الصحة.و 	السحب	ا)ؤقت	لرخصة	ا)مارسة	@ي	حالة	عدم	احeuام	النظافة

 دور�البلدية� -2

	 	رقم 	بالقانون U108-11عم	 	للدولة، 	القاعدية 	8قليمية 	الجماعة 	Öي 	البلدية 	فإن تتمتع	،

  .	9تحدث	بموجب	القانون و ،	الذمة	ا)الية	ا)ستقلةو 	بالشخصية	ا)عنوية

يeuأسها	،	هيئة	مداولة:	فإن	البلدية	تتوفر	عfى	هيئت\ن،	من	نفس	القانون 	15لنص	ا)ادة		و	وفقا

  ب).(	هيئة	تنفيذية	يeuأسها	رئيس	ا)جلس	الشع�0	البلديو ،	أ)(	ا)جلس	الشع�0	البلدي

 دور�ا)جلس�الشع«��البلدي  - أ

 eُ8طارت�	هذا	@ي	ا)نتجات	مخاطر	من	الوقاية	محUم	ز	،	ا)ادة	31حسب		من	رقم	11القانون -

ال�0	نصت	عfى	أن	ا)جلس	الشع�0	البلدي	يشكل	من	ب\ن	أعضائه	لجانا	دائمة	للمسائل	التابعة	،	10

  حماية	البيئة.و 	النظافةو 	)جال	اختصاصه	و�سيما	تلك	ا)تعلقة	بالصحة

                                                           
  ،	سالف	الذكر.07-12من	القانون	رقم		114مضمون	ا)ادة		1
،	يحدد	سلطات	الوا�ي	@ي	ميدان	Kمن	1983مايو		28،	ا)ؤرخ	@ي	373-83من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		2

  .1983مايو		31درة	@ي	،	الصا22وا)حافظة	عfى	النظام	العام،	ج	ر،	العدد	
  ،	ا)رجع	نفسه.373-83من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2الفقرة	رقم		3
  ،	سالف	الذكر.373-83من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		4من	الفقرة	رقم		1ا)طة		4
̧نتاج	ا285-92ا)عدل	وا)تمم	للمرسوم	التنفيذي	رقم		5   سالف	الذكر.	)نتجات	الصيد�نية	أو	توزيعها،،	ا)تعلق	برخص	استغUل	مؤسسة	
̧نتاج	ا)نتجات	الصيد�نية	أو	توزيعها،		6   سالف	الذكر.ا)تعلق	برخص	استغUل	مؤسسة	
،	32،	يتعلق	بشروط	ممارسة	نشاط	الخباز	والحلواني	وكيفيا¯Wا،	ج	ر،	العدد	2001يونيو		6،	ا)ؤرخ	@ي	145-01ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7

  .2001يونيو		10الصادرة	@ي	
  .2011يوليو		3،	الصادرة	@ي	37،	يتعلق	بالبلدية،	ج	ر،	العدد	2011يونيو		22،	ا)ؤرخ	@ي	10-11القانون	رقم		8
  سالف	الذكر.،	10-11من	القانون	رقم		1ا)ادة		9
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	 	نصت	ا)ادة 	أن	ا)جلس	168كما 	البلدي	ينظم	تسي\e 	من	نفس	القانون	عfى مراقبة	و 	الشع�0

  العروض	ال�0	تنظم	عfى	إقليم	البلدية.و 	ا)عارضو 	Kسواق	ا)تنقلةو	ق	البلديةKسوا

	و	عليه 	للمخاطر	ال�0	، 	ضمان	أمن	ا)نتجات	تفاديا 	@ي 	أن	تساهم 	ا)راقبة فإن	من	شأن	هذه

  ال�0	قد	تمس	بصحة	وسUمة	ا)سWXلك.و 	يمكن	أن	تنجر	ع�Wا

ة	تسهر	بمساهمة	ا)صالح	التقنية	للدولة	من	نفس	القانون	عfى	أن	البلدي	123كما	نصت	ا)ادة	

	التشريع 	احeuام 	الصحةو 	عfى 	بحفظ 	ا)تعلق\ن 	�Wما 	ا)عمول 	العموميةو 	التنظيم 	النظافة 	@ي	و ، ذلك

،	معالجWXاو 	صرف	ا)ياه	ا)ستعملةو ،	�سيما	@ي	مجال	توزيع	ا)ياه	الصالحة	للشربو 	العديد	من	ا)جا�ت

  غ\eها.و ،	ا)ؤسسات	ا)ستقبلة	للجمهور و 	Kماكنو	يةكذا	@ي	مجال	الحفاظ	عfى	صحة	Kغذو 

  دور�رئيس�ا)جلس�الشع«��البلدي  - ب

فإنه	يكلف	�Wذه	الصفة	،	)ا	كان	رئيس	ا)جلس	الشع�0	البلدي	يمثل	الدولة	عfى	مستوى	البلدي

  .1التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	تطبيق	التشريعو 	بالسهر	عfى	احeuام

تحت	إشراف	الوا�ي	بالعديد	من	ا)هام	من	بي�Wا	السهر	كما	يقوم	رئيس	ا)جلس	الشع�0	البلدي	

  .10-11من	القانون	رقم		88مثلما	أشارت	إليه	ا)ادةة	،	النظافة	العموميةو 	السكينةو 	عfى	النظام

	القضائية 	البلدي	يتمتع	بصفة	ضابط	الشرطة 	كان	رئيس	ا)جلس	الشع�0 	2و	)ا 	مكلف	، فإنه

السهر	عfى	ا)حافظة	عfى		–@ي	مجال	وقاية	ا)سWXلك	- ذ	يتو�ىإ،	بالعديد	من	ا)هام	@ي	مجا�ت	مختلفة

	العام 	Kشخاصو 	النظام 	ا)متلكاتو 	أمن 	£حتياطاتو ، 	Kمراض	و 	اتخاذ 	)كافحة التداب\e	الضرورية

	أو	ا)عدية 	م�Wاو 	ا)تنقلة 	الوقاية 	ا)عروضة	، 	الغذائية	£سUWXكية 	ا)واد 	يسهر	كذلك	عfى	سUمة كما

	للبيع 	او ، 	ا)حيطعfى 	تعليمات	نظافة 	البيئةو 	حeuام 	غ\eهاو 	حماية ،	 	ا)ادة 	تضمنته 	ما من		94وهذا

  سالف	الذكر.	،	10- 11القانون	رقم	

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	8طار	نص 	هذا 	الصحة		-146- 87و	@ي 	حفظ 	مكاتب 	إنشاء ا)تضمن

يجمعهم	مكتب	،	عfى	وضع	مستخدمون	تقنيون	تحت	تصرف	رئيس	ا)جلس	الشع�0	البلدي	-	3البلدية

	البلدي" 	الصحة 	حفظ 	"مكتب 	يسم� 	الصحيةو ، 	الوقاية 	مهام 	تنفيذ 	عfى 	مساعدته 	أجل 	من 	ذلك

  .4النقاوة	العموميةو 	حفظ	الصحةو 

                                                           
  ،	سالف	الذكر.10-11من	القانون	رقم		85مضمون	ا)ادة		1
  لف	الذكر.،	سا10-11من	القانون	رقم		92مضمون	ا)ادة		2
يوليو		1،	الصادرة	@ي	27،	يتضمن	إنشاء	مكاتب	لحفظ	الصحة	البلدية،	ج	ر،	العدد	1987يونيو		30،	مؤرخ	@ي	146-87ا)رسوم	رقم		3

1987.  
  سالف	الذكر.،	146-87من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1مضمون	ا)ادة		4
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مكتب	حفظ	الصحة	البلدي	يتو�ى	تحت	رئاسة		يتضح	أن،	من	هذا	ا)رسوم	2وبالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

	البلدي 	الشع�0 	ا)جلس 	رئيس 	البلديةا)و 	العقودو 	الوثائق، 	أجهزة 	عمل 	يتطل¼Wا 	ال�0 	التقنية 	لفات

  النقاوة	العمومية	عfى	مستوى	البلدية.و 	ا)راقبة	الدائمة	لحفظ	الصحةو 

@ي	دراسة	واقeuاح	كل	التداب\e	الرامية	إ�ى	،	كما	تتجfى	أبرز	مهام	هذا	ا)كتب	حسب	نفس	ا)ادة

السهر	و ،	Kماكن	العموميةو	ؤسساتالنقاوة	@ي	جميع	أنواع	ا)و 	ضمان	ا)حافظة	الدائمة	عfى	الصحة

ذلك	عندما	يخرج	و 	معالجتهو 	تنفيذ	مراقبة	النوعية	البكت\eية	للماء	ا)عد	لUسUWXك	ا)�tòيو 	عfى	تحقيق

مراقبة	نوعية	ا)واد	الغذائية	و 	تنفيذو 	كما	يسهر	كذلك	عfى	تحقيق،	عن	ذمة	هيئات	عمومية	أو	خاصة

  و/	أو	ا)وزعة	@ي	مستوى	البلدية.ا)نتجات	ا)خزونة	و 	ومنتجات	£سUWXك

  ؟?ي�الوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعة�:�أي�دور جمعيات�حماية�ا)س'&لك:�ثانيا

،	قد	تشارك	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن	@ي	ممارسة	مهمة	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

تحذير	ا)سWXلك\ن	م�Wا	اتقاء		كذاو ،	)2(	8خطار	�Wاو،	)1(	مخاطرهاو 	من	خUل	العمل	عfى	تق�01	عيو�Wا

  	).3(	لشرها

 جمعيات�?ي�تق¼���مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعةالدور� -1

	قد	تنطوي	عل·Wا	 	ا)خاطر	ال�0 	أعوان	الرقابة	من	أجل	تق�01 	يج\eها 	ا)عاينات	ال�0 إضافة	إ�ى

	ا)صنعة 	ا)نتجات 	بعض 	ا)سWXلك، 	حماية 	جمعيات 	ا)نتجات	1تقوم 	ا)نتجات		-بفحص �سيما

	@ي	إصابة	ا)سWXلكو 	عيو�Wاو 	للتعرف	عfى	مزاياها	- اعية	الجديدةالصن ذلك	�Wدف	و ،	احتما�ت	تسب¼Wا

	ا)نتجات 	تحذير	ا)سWXلك\ن	أو	ا)ستعمل\ن	ا)حتمل\ن	لهذه يعت�e	حق	فحص	ا)نتجات	للتعرف	عfى	و ،

  .2مخاطرها	حقا	مقررا	لجمعيات	حماية	ا)سWXلك	@ي	الكث\e	من	الدول	ال�0	اعeuفت	لها	به

إعداد	الدراسات	حول	ا)نتجات	و 	3وعليه	تعمل	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	عfى	القيام	با§بحاث

                                                           
،	الصادرة	@ي	53،	يتعلق	بالجمعيات،	ج	رن	العدد	1990ديسم�e		04،	ا)ؤرخ	@ي	31-90تم	تنظيم	هذه	الجمعيات	بمقت�1µ	القانون	رقم		1

5		e1990ديسم�	 	رقم 	بموجب	القانون 	القانون 	هذا 	ألÒي 	06-12.ثم 	@ي 	ا)ؤرخ 	2012يناير		12، 	العدد 	ر، 	ج 	بالجمعيات، 	يتعلق ،2	،

  .2012يناير		15الصادرة	@ي	
  .110عبد	الحميد	ثروت،	ا)رجع	السابق،	ص	2
	Kبح	3 	ا)سWXلك	ومن	أمثلة 	لحماية 	الجزائرية 	ا)نظمة 	قامت	به 	ما 	الجمعيات، 	هذه 	تجر¦Wا 	أجرت	تحاليل	عfى		APOCEاث	ال�0 ال�0

	 	بتاريخ 	أWkا 	حيث 	القهوة، 	الجزائر	2019-02-13عUمات 	@ي 	ا)سوقة 	القهوة 	عUمات 	مختلف 	عfى 	ثانية 	بتحاليل 	قيامها 	عن 	أعلنت ،

كما	أكدت	ا)نظمة	@ي	بيان	لها،	أWkا	قامت	بالتحاليل	بكل	شفلفية	من	خUل	اقتطاع	عينات	عUمة	بالو�ية،		17العاصمة،	وال�0	شملت	

	بلغت	 	من	السوق	وال�0 	أضافت	بأن	التحاليل	قد	تمت	بمخ�eين	خاص	وعمومي		17من	جميع	عUمات	القهوة 	كما 	بالعاصمة، عUمة

با)ائة	من	السكر	ا)ضاف،	فيما	لم		3تح�01	نسبة		4،	م�Wا	حصلت	عfى	تقييم	جيد	2مؤكدة	أن	جل	العUمات	قد	استوفت	الشروط،	

	 	نقU	عن	ا)وقع: 	واحدة. 	الشروط	عUمة - عن-تعلن- WXلكا)س-حماية-منظمة=http: //www.elbilad.net/article/detail?titreتستو@ي

  .	2019-05-15،	اطلع	عليه	بتاريخ:	id=93259&القهوة-عUمات-تحاليل-نتائج
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	Kسواق 	@ي 	1ا)طروحة 	تلك	ال�0و ، 	للشروط	ا)قررة		�سيما 	مخالفWXا 	أو	@ي 	مدى	أم�Wا 	@ي تث\e	شكوكا

لفات	ال�0	يحكمها	التحري	حول	ا)خاو 	هذا	ما	يعزز	@ي	البحثو 	تقوم	�Wذه	Kعمال	عfى	نفقWXاو ،	2قانونا

  .3بذلك	يكون	لهذه	الجمعيات	دورا	وقائيا	ذا	أهمية	بالغةو ،	قانون	حماية	ا)سWXلك

تق�01	و 	تجدر	8شارة	إ�ى	أن	ا)شرع	الجزائري	لم	يلزم	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	بإجراء	الرقابة

	مخاطر	ا)نتجات 	الدولة، 	أجهزة 	ألزم 	مثلما 	الجمعيات	من	، 	هذه 	�	يمنع 	بإجراء	غ\e	أن	هذا ا)بادرة

أWkا	جمعيات	خ\eية	أنشئت	خصيصا	و 	خاصة،	معاينات	قد	تسفر	عن	وجود	بعض	ا)خاطرو 	فحوصات

  �سيما	وقايته	من	أخطار	ا)نتجات.	و 	للقيام	بكل	Kعمال	ال�0	من	شأWkا	حماية	ا)سWXلك

 جمعيات�?ي�
خطار�بمخاطر�ا)نتجات�ا)صنعةالدور� -2

WXا)س	 	كانت	جمعيات	حماية 	متابعة	Kسواق)ا 	مجال 	@ي 	بأية	صUحية مراقبة	و 	لك\ن	�	تتمتع

Wا	و 	عfى	اعتبار	أن	هذه	الصUحيات	مخولة	قانونا	§عوان	الرقابة	–مخالفات	ا)تدخل\ن	�لtuاما¯Wم	 أجه̄ز

من	خUل	إخطار	الجهات	،	فكث\eا	ما	نجدها	عمليا	تلجأ	إ�ى	ممارسة	هذه	ا)همة	بطريقة	غ\e	مباشرة	–

،	ذلك	@ي	حالة	معاينWXا	)مارسات	¯Wدد	أمن	ا)سWXلك\ن	وصحWXمو ،	وكذا	أعوان	الرقابة،	ولةالرسمية	للد

	الوقت	ا)ناسب 	تمكن	تلك	Kعوان	من	التدخل	@ي 	8طار	أن	تخطر	Kجهزة	،	ح�� 	هذا 	@ي 	يمك�Wا كما

	الجزائري	للتقييس 	غرار	ا)عهد 	بالتقييس	عfى 	ا)كلفة 	با)عاي\e	ا، 	تكشف	عن	إخUل 	@ي	عندما )قررة

  .4بذلك	تصبح	تلك	الجمعيات	@ي	ممارسWXا	لهذه	ا)همة	بمثابة	جهاز	إنذارو ،	مجال	الجودة

	التبليغاتو 	 	ينبÒي	عfى	هيئات	الرقابة	أن	تتعامل	بجدية	مع	هذه 	¯Wدف	إ�ى	تحقيق	، 	أWkا طا)ا

  .5ا)صلحة	العامة

	غ\e	أنه 	و ، 	@ي 	ا)سWXلك\ن 	إشراك 	مبدأ Uفع	 	كرس 	قد 	ا)شرع 	كان 	تسي\e	مخاطر	إذا عملية

منح	للمسWXلك\ن	الحق	@ي	إنشاء	جمعيات	و ،	وجعل	منه	أحد	¥ليات	الوقاية	من	تلك	ا)خاطر،	ا)نتجات

التصورات	و 	إ�	أن	هذا	التمثيل	ينحصر	فقط	@ي	إبداء	¥راء،	£ستشاريةو	تمثله	داخل	الهيئات	8دارية

                                                           
ن91ú	سنة	(INCتجدر	8شارة	إ�ى	أن	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	@ي	فرنسا	يساعدها	@ي	آداء	هذه	ا)هام		ا)عهد	الوط0Å	لUسUWXك	(	1

ُّ
الذي	أ

كل	£سUWXك،	ويعت�e	مؤسسة	عمومية	ذات	طابع	صناAي	وتجاري	توضع	،	كمركز	مخصص	للبحث	و8عUم	والدراسة	حول	مشا1967

  تحت	وصاية	الوزير	ا)كلف	با�سUWXك.	أنظر:	
Patricia foucher, le rôle des institutions et des associations de consommateurs- le rôle de l’institut national de la 
consommation, R, L, D, A, numéro 105, juin 2015, p 62. 

  .216بحري	فاطمة،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .67عfي	بولحية	بن	بوخميس،	ا)رجع	السابق،	ص		3
	كلية		4 	خيضر	بسكرة، 	محمد 	جامعة 	القضائي، 	£جWXاد 	مجلة 	وا)سؤوليات، 	ا)هام 	ا)سWXلك: 	حماية 	جمعيات 	قريمس، 	الحق عبد

  .522،	ص	2017،	أفريل	14الحقوق،	العدد	
م	الدين	غربوج،	حماية	ا)سWXلك	من	ا)مارسات	التجارية	غ\e	الW¦tòة	@ي	التشريع	الجزائري،	أطروحة	مقدمة	لنيل	شهادة	الدكتوراه	حسا	5

  .295،	ص2018-2017الحاج	لخضر،		1@ي	الحقوق	ل.م.د،	تخصص	قانون	Kعمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	باتنة
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	لكل	ا)سائل	ا)تعلقة	بسUمة	ا)سWXلك 	دارةإخطار	8 	@يو، @ي	صنع		دون	أن	يتعدى	8شراك	الفعfي،

  .1هذا	ما	يث\e	£ستفهام	حول	جدوى	هذا	التمثيلو ،	القرار	داخل	الهيئات	8دارية

 جمعيات�?ي�التحذير�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعةالدور� -3

	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة 	تق�01 	ا)سWXلك	عfى 	8خطار	�Wاو	بعد	عمل	جمعيات	حماية يأتي	،

يتحقق	التحذير	ا)قصود	@ي	هذا	و ،	ي	تحذير	ا)سWXلك	من	تلك	ا)نتجات	ال�0	تنطوي	عfى	مخاطردورها	@

	هذه	من	خUل،	8طار 	إعUم	ا)سWXلك\ن	س¬ي 	أ)(	تحسيسهمو 	توج·Wهمو 	الجمعيات	إ�ى 	القيام	و ، كذا

Wم	)قاطعة	بعض	ا)نتجاتو 	بالدعاية	ا)ضاد   ب).(	دع̄و

  التحسي���و �الدور�
عJمي  - أ

Uم	الذي	تباشره	الجمعيات	@ي	هذا	8طار	هو	إعUم	خاص	عfى	اعتبار	أنه	ينصب	حول	إن	8ع

،	كما	يعد	إعUما	موضوعيا	يب\ن	خصائص	2لفت	نظر	ا)سWXلك\ن	إ�ى	ضرورة	شراء	منتجات	جيدة	الصنع

	و	8قتصادية	و	البيئية	ا)رتبطة	 	 	ا)خاطر	الصحية 	و	كذا 	ا)عروضة	@ي	Kسواق، العروض(ا)نتجات)

  	.3بشراW¹ا

	صحتهو 	كما	أن	من	الواجبات	Kساسية	للجمعيات	تحسيس	ا)سWXلك	با)خاطر	ال�0	W¯دد	أمنه

	مالهو  	توعية، 	ضرورة 	إ�ى 	الدور 	هذا 	توسع 	8جراءات	و 	وقد 	أهمية 	القرار	حول 	أصحاب تحسيس

  .4الوقائية	الواجب	اتخاذها	حماية	للمسWXلك

من	القانون	رقم		21قت�1µ	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	قد	أكد	ا)شرع	الجزائري	عfى	هذا	الدور	بمو 

09-03	 	ف·Wا، 	جاء 	ال�0 	للقانون : 	طبقا 	منشأة 	كل	جمعية 	Öي 	ا)سWXلك\ن 	حماية 	جمعية "	 ¯Wدف	إ�ى	،

  تمثيله".و 	توج·Wهو 	تحسيسهو 	ضمان	حماية	ا)سWXلك	من	خUل	إعUمه

	8عUمي 	الدور 	هذا 	السمو 	ويتم 	وسائل	8عUم 	عن	طريق 	أو	البصريةالتحسي012 	عية �سيما	و ،

تنظيم		كما	قد	يتم	ع�e،	5مواقع	التواصل	£جتماAي	ال�0	أصبحت	تستقطب	أعداد	هائلة	من	ا)تتبع\ن

                                                           
سة،	فكرة	إشراك	ا)سWXلك\ن	كآلية	وقائية	من	مخاطر	ا)نتوجات،	مجلة	الدراسات	القانونية	والسياسية،	فائزة	التون012	ومصطفي	بودي	1

  .250 249،	ص	ص	2015،	جوان	2كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	عمار	ثل�ي	Kغواط،	العدد	
مجلة	الحقيقة،	جامعة	أحمد	درارية	أدرار،	العدد		زاهية	حورية	01î	يوسف	(كجار)،	دور	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	@ي	حماية	ا)سWXلك،	2

  .289،	ص	2015،	34
3 Corinne Chevalier, Lydiane Nabec, et Dominique Roux, Les acteurs de la protection des consommateurs et la 
légitimité des associations de consommateurs, ouvrage collectif sur : protection des consommateurs, les 
nouveaux enjeux du consumérisme, coordonné par : Dominique Roux et Lydiane Nabec, collection « versus »,  
édi, EMS, cormelles-le-royal, France, 2016, P 70. 

،	14جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	العدد		خ\eة	بن	سالم	ومحمد	جغام،	دور	الجمعيات	@ي	حماية	ا)سWXلك،	مجلة	£جWXاد	القضائي،	4

  .164،	ص	2017أفريل	
	جامعة	محمد		5 	القضائي، 	مجلة	£جWXاد 	الدفاع	عن	حقوق	ا)سWXلك\ن، 	دور	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	@ي نادية	ظريفي	وفواز	لجلط،

  .186 185،	ص	ص	2017،	أفريل	14خيضر	بسكرة،	كلية	الحقوق،	العدد	
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	نشر	نشرياتو 	كما	يتم	عن	طريق	إصدار ،	آخر	مرتبط	بنشاطها	أي	لقاءو 	ندواتو 	ملتقياتو 	أيام	دراسية

	@ي	ظلو 	وثائق	إعUميةو 	مجUتو  	الثوابت	الوطنيةو 	القيمو 	احeuام	الدستور 	مطويات	لها	عUقة	�Wدفها

  .1القوان\ن	ا)عمول	�Wاو 

	8عUمي 	الدور 	يمتد	هذا 	قد 	نصحو 	كما 	إ�ى 	ا)سWXلك	شخصياو 	التحسي012 	إرشاد من	خUل	،

  .	2اقeuاح	التوصيات	ا)ناسبة	لحالته	الخاصة

 الدعوة�إZى�مقاطعة�ا)نتجاتو �الدعاية�ا)ضادة  - ب

@ي		- فإWkا	تعمل	كذللك،	تحسيسهمو 	ا)سWXلك	بإعUم	ا)سWXلك\ن	إضافة	إ�ى	س¬ي	جمعيات	حماية

عfى	توزيع	دراسات	نقدية	حول	ا)نتجات	تندد		-إطار	وقاية	ا)سWXلك\ن	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

	ا)هني\ن 	بممارسات 	خUلها 	3من 	الصحف، 	@ي 	مكتوبة 	ا)جUتو 	ا)طبوعاتو 	تكون 	عن	، أو	مسموعة

	ذلك	من	أجل	توعية	ا)سWXلك\ن	بخصائص	ا)نتجاتو ،	عن	طريق	التلفزيون 	أو	مرئية،	طريق	8ذاعة

  4هذا	ما	يع�e	عنه	بالدعاية	ا)ضادة.و ،	تحذيرهم	مخاطرهاو 

	بالنقد	العام 	للدعاية	ا)ضادة	عfى	طريقت\ن	تسم�	Kو�ى 	الجمعيات	@ي	ممارسWXا ،	وتعتمد	هذه

أما	الثانية	فتعرف	بالنقد	،	حرية	التعب\e	ال�0	تتم	من	خUل	نقد	بعض	نماذج	8نتاج	مما	يكشف	عنو 

	ا)باشر 	فعاليتهو ، 	أو	عدم 	لخطورته 	نظرا 	بذاته 	منتوج 	نقذ 	إ�ى 	W¯5دف 	هذه	و ، 	شأن 	من 	فإن عليه

  .6£نتقادات	أن	تبعد	ا)سWXلك\ن	من	اقتناء	منتوج	ما	دون	اللجوء	إ�ى	أسلوب	ا)قاطعة

	يكن	من	أمر 	و	مهما 	ا، 	الدعاية 	أن	يتوقف	إجراء 	تبيان	مخاطر	ا)نتجاتينبÒي 	إ�	عfى 	)ضادة

	ا)تدخلو  	قبل 	من 	ا)قدم 	العرض 	يظهرها 	ال�0 	الخصائص 	تخلف 	عن 	الكشف 	إ�ى	، 	يتعدى 	أن دون

مضمونا	و 	مقاسا	شكU و ،	كما	وجب	أن	يكون	النقد	موضوعيا،	7التشه\e	بهو 	التعليق	عfى	مسلك	ا)تدخل

	ف·Wا 	أو	ا)بالغ 	العدوانية 	Kلفاظ 	عن 	بعيدا 	و ، 	مشروعاذلك 	نقدا 	يكون 	ح�� 	قيام	و ، 	إمكانية �	ي�eر

  .�8	يشكل	خرقا	لحق	ا)لكية	الفكرية	لصاحب	العUمة	التجارية	ا)عنيةو ،	ا)سؤولية	ا)دنية	للجمعية

¦Wدف	إ�ى	£متناع	،	يعرف	بأنه	عمل	متضافر	من	ا)سWXلك\ن(Le boycottage)	أما	إجراء	ا)قاطعة

	أو	أمر	(un mot d’ordre)يع�e	عنه	@ي	شعارو ،	ستعمال	منتوج	مع\نعن	£قeuاب	إ�ى	منتج	مع\ن	أو	ا

                                                           
  ،	ا)رجع	السابق.06-12ن	رقم	من	القانو 	24مضمون	ا)ادة		1

2Hevré le borgne, le rôle des institutions et des associations de consommateurs, R, L, D, A, numéro 105, juin 
2015, P 66 
3 Hevré le borgne, ibid,P 66. 

  .512،	ص	2005جديدة،	مصر،	أحمد	محمود	عfي	خلف،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك،	دراسة	مقارنة،	دار	الجامعة	ال	4
  .167	166خ\eة	بن	سالم	ومحمد	جغام،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5

6 Diddier Ferrier, la protection des consommateurs, op.cit. p 68. 
  .523قريمس	عبد	الحق،	ا)رجع	السابق،	ص		7

8 Diddier Ferrier, op.cit.p 69. 
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)une consigne)من	مجموعة	إ�ى	موجه	شخاصK1،	 ا)نتجاتو	مقاطعة	إ�ى	الدعوة	فإن	عليه	،	دفW¯

	أم�Wم 	مخاطر	¯Wدد 	تنطوي	عfى 	ا)نتجات	ال�0 	£متناع	عن	اقتناء ،	صحWXمو 	إ�ى	حث	ا)سWXلك\ن	عfى

  .2ل	مواصفات	ا)نتوج	أو	سحبه	بشكل	Wkائيإلزام	ا)تدخل	بتعديو 

كما	أنه	لم	ينص	،	تجدر	8شارة	إ�ى	أن	ا)شرع	الجزائري	لم	يمنع	صراحة	إجراء	ا)قاطعةو ،	هذا

	إباحته 	ا)قاطعةو ،	صراحة	عfى 	يدل	عfى	مشروعية	إجراء 	ما 	هذا 	اعتبار	أن	Kصل	@ي	Kشياء	، عfى

ليس	رفض	الشراء	الصادر	عن	و ،	يع	الصادر	عن	ا)نتجأن	ا)شرع	قد	حظر	رفض	البو 	�سيما،	8باحة

شرطان	يعلق	أولهما	،	مشروعة	-اعتبار	ا)قاطعة	من	أجل-غ\e	أن	القضاء	الفرن012	اشeuط	،	3ا)سWXلك

	تعسفية 	ا)قاطعة 	�	تكون 	اتخاذهاو 	بأن 	الغرض	من 	تتناسب	مع 	أو	إتباعها	أن 	الشرط	الثاني	، أما

	كما	4هو	حماية	ا)سWXلك\ن	ا)عني\ن	@ي	مواجهة	بعض	ا)هني\ن	يقت01µ	أن	يكون	الهدف	من	ا)قاطعة .

	كل	 	استنفاذ 	بعد 	أخ\eة 	إ�	كوسيلة 	ا)قاطعة 	إجراء 	اتخاذ 	ضرورة 	مفاده 	ثالثا 	شرطا 	الفقه أضاف

  .5الطرق	ال�0	تحم0	ا)سWXلك

	أن	ل 	الجمعياتهذيبقى	أن	نش\e	أخ\eا 	الوقائي	ادفاعي	ادور 	ه 	�يقل	أهمية	عن	دورها ن	ذلك	أ،

01Éالتقا	صفة	لها	منح	قد	ا)شرع	لك\نو WXللمس	كةeuا)ش	ا)صالح	عن	للدفاع	مدني	كطرف	تتأسس	6أن.  

	عليه لح
ُ
	اصط 	بما 	كب\eا 	توسعا 	فرنسا 	شهت 	ةالجماعي	بالدعوى "	وقد "(Action de groupe)	

ضمان	و 	،Wدف	إ�ى	التعويض	عن	Kضرار¯	،	ال�W�80اته	الدعاوى قد	اعeuف		7بعدما	كان	القانون	الفرن012

 .9ا)عاقبة	عfى	السلوك	غ\e	ا)شروع	عfى	حد	سواء

	تساهم	 	أن 	يمكن 	ا)سWXلك\ن 	حماية 	لجمعيات 	ا)خولة 	الصUحيات 	هذه 	كل 	فإن 	يكن، ومهما

  بشكل	أو	بآخر	@ي	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة،	إذا	ما	تم	العمل	�Wا	فعU	@ي	الواقع.

  

                                                           
1 Diddier Ferrier, op.cit. p 66. 

  .524،	ص	السابق	الحق	قريمس،	ا)رجععبد	2
	العدد	3 ،	4زوليخة	رواحنة	وسمية	قUت،	دور	الجمعيات	@ي	حماية	ا)سWXلك،	مجلة	الحقوق	والحريات،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،

  .262ص	،	2017أفريل	
4 Diddier ferrier, op.cit. p 67. 

  .168خ\eة	بن	سالم	ومحمد	جغام،	ا)رجع	السابق،	ص	5
أن	هذا	الدور	يخرج	عن	8طار	الوقائي	لهذا	البحث	وعن	الدور	الوقائي	للجمعيات،	فقد	فضلنا	تناوله	@ي	الباب	الثاني	من	هذا	وطا)ا		6

  البحث.
كان	أول	ظهور	لهذه	الدعاوى	ا)دنية	للمصلحة	الجماعية	للمسWXلك\ن	@ي	القانون	الفرن012	@ي	السبعينيات	بموجب	القانون	الصادر	@ي		  7

27		e1973ديسم�		أنظر:	الحرف،	و	التجارة	بتوجيه	ا)تعلق  
Maria José Azar-Baud, Les actions collectives en droit de la consommation, étude de droit français et argantin à 
la lumière du droit comparé, Dalloz, paris, 2013,  P 73. 
8Daniel Mainguy, L’élargisement des actions de groupe, RLDC, n° 136, avril 2016, p 30. 
9 Daniel Mainguy, ibid, p 28. 
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  :ا)طلب�الثاني

 ?ي�الوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعة��ستشارية�والتقنيةL دور�7جهزة�

دورا	بارزا	@ي	عملية	الرقابة	عfى	ا)نتجات		والتقنية	تلعب	Kجهزة	£ستشارية،	إ�ى	جانب	Kجهزة	8دارية

	مخاطرهاو 	ا)صنعة 	من 	ا)سWXلك 	وقاية 	توقيا	، 	ا)نتجات 	مطابقة 	مراقبة 	@ي 	مختصا 	يعد 	ما فم�Wا

	يختص	@ي	مراقبة	جودة	ا)نتجات	ا)صنعةو 	م�Wا	ما	¦Wدف	إ�ى	نفس	الغرضو ،	لفرع	Kول)ا(	)خاطرها

  الفرع	الثاني).(

  :الفرع�7ول 

 الوقاية�من�مخاطرهاو �7جهزة�ا)ختصة�?ي�مراقبة�مطابقة�ا)نتجات

ا	@ي	كل	الوقاية	من	مخاطرهو 	ا)ختصة	@ي	مراقبة	مطابقة	ا)نتجات	والتقنية	تتمثل	Kجهزة	£ستشارية

	ا)سWXلك\ن 	لحماية 0Åالوط	ا)جلس	من	أو�)(	 	التقييس، 	ثانيا)(	أجهزة 	8نذار	السريع، 	،	ثالثا)(	شبكة

 رابعا).(	ا)خ�e	الوط0Å	للتجارب

mا)جلس�الوط½��لحماية�ا)س'&لك£ن:�أو  

	الجزائر  	@ي 	ا)سWXلك\ن 	لحماية 0Åالوط	ا)جلس	 	إنشاء 	تم 	و 	لقد 	بموجب	ا)ادة 	مرة ن	م	24§ول

	 	رقم 	ا)لÒى	02-89القانون 	ا)سWXلك 	لحماية 	العامة 	بالقواعد 	ا)تعلق 	بموجب	و ، 	تجسيدها 	تم ال�0

	 	التنفيذي	رقم 	2721-92ا)رسوم 	ا)جلس	جهاز	تشاور ، 	2حيث	اعت�e	هذا 	الرأي، 	بإبداء اقeuاح	و 	يقوم

	ا)نتجات 	أمن 	مجال 	ا)خاطر	@ي 	من 	الوقاية 	تحس\ن 	@ي 	تساهم 	ال�0 	3الeuتيبات 	ال�eامج		كما، يقeuح

	الجودة 	)راقبة 	الغشو 	السنوية 	قمع 	ا)سWXلك\نو ، 	إعUم 	حمايWXمو 	أعمال 	توعيWXم 	برامج	، وكذا

	جمعيات	ا)سWXلك\ن 	لصالح 	ا)قررة 	تنفيذهاو 	ا)ساعدة 	ا)نتجات	ال�0	و ، 	بنوعية 	ا)تصلة 	ا)سائل كل

  .4و	ستة	من	أعضائه	عfى	Kقليعرضها	عليه	الوزير	ا)كلف	بالنوعية	أو	أي	هيئة	أو	مؤسسة	معينة	أ

أعاد	ا)شرع	الجزائري	،	272-92وكذا	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	02-89بعدما	ألÒي	القانون	رقم	و 	

  :	ال�0	جاء	ف·Wا	03-09من	القانون	رقم		24تكريس	إنشاء	هذا	ا)جلس	بمقت�1µ	ا)ادة	

	لتداب\e	ال�0	تساهم	@ي	تطوير اقeuاح	او ،	"	ينشأ	مجلس	وط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن	يقوم	بإبداء	الرأي	

  ترقية	سياسات	حماية	ا)سWXلك.و 

                                                           
،	يحدد	تكوين	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن	واختصاصاته،	ج	ر،	العدد	1992يوليو		6،	ا)ؤرخ	@ي	272- 92ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

  .	(ملغfى).1992يوليو		8،	الصادرة	@ي	52
  ،	ا)لÒى.272-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2	وهذا	ما	تضمنته	ا)ادة	2
،	272-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		1،	ا)لÒى،	وهو	ما	أشارت	إليه	كذلك	الفقرة02-89من	القانون	رقم		24مضمون	ا)ادة		3

  ا)لÒى.
  ،	ا)لÒى.272-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		4
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	ا)جلس 	تشكيلة 	عن	طريقو 	تحدد 	صدر	ا)رسوم		التنظيم".	اختصاصاته 	ا)ادة 	لهذه و	تطبيقا

،	)2(	اختصاصاتهو 	)1(	الذي	حدد	تشكيلة	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن،	3551-12التنفيذي	رقم	

  ).3(	س\eهو 	تنظيمهو 

 )جلس�الوط½��لحماية�ا)س'&لك£ن�تشكيلة�ا -1

فإن	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن	،	355- 12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3عمU	بنص	ا)ادة	

	التالية 	الوزارات 	عن 	واحد 	ممثل 	من 	يتكون 	ا)حليةو 	الداخلية: 	الجماعات 	ا)ائية، 	ا)وارد 	الفUحة،

	الريفيةو  	التنمية 	التجارة، 	ا)ستشفياتإصU و 	السكانو 	الصحة، 	ح 	الصغ\eةو 	الصناعة، 	ا)ؤسسات

التضامن	،	ا)ناجمو 	الطاقة،	ا)وارد	الصيديةو 	الصيد	البحري ،	£تصال،	ترقية	£ستثمارو 	ا)توسطةو 

0Åالوط	و	سرة.K  

	يتكون	من	ممثل	واحد	عن	الهيئات 	التاليةو 	كما 	ا)ؤسسات	العمومية ا)ركز	الجزائري	)راقبة	:

	الرزمو 	النوعية 	للطب	البيطري ا)، 0Åالوط	 	عهد 	لعلم	السموم، 0Åالوط	ا)ركز	 	للصحة	، 0Åالوط	 ا)عهد

ا)عهد	الوط0Å	الجزائري	للملكية	،	ا)عهد	الجزائري	للتقييس،	ا)عهد	الوط0Å	لحماية	النباتات،	العمومية

	الصناعية 	للقياسة	القانونية، 0Åالوط	الديوان	 	الصناعةو 	الغرفة	الجزائرية	للتجارة، لوطنية	الغرفة	ا،

	للفUحة 	من	ممثل	واحد	عن	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن	ا)ؤسسة	قانونا، 	يتكون	أيضا 	كما خمس	و ،

  يختارهم	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك.	،	جودة	ا)نتوجاتو 	أمنو 	خ�eاء	@ي	مجال	حماية	ا)سWXلك\ن

لة
َ
	ما	من	حيث	الوزارات	ا)مث 	مقارنة	و ،	الظاهر	من	خUل	هذه	التشكيلة	أWkا	مقلصة	نوعا هذا

حيث	نUحظ	أن	ا)شرع	قد	استغ�Å	،	2ا)لÒى،	272-92بتشكيلة	ا)جلس	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

ال�0	كان	يستوجب	تكوين	ا)جلس	تمثيلها		-بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	الجديد	-	3عن	بعض	الوزارات

ى	اشeuط	ا)شرع	بموجب	من	جهة	أخر و ،	بممثل	واحد	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	القديم.	هذا	من	جهة

لم	تكن	تقت01µ	تشكيلته		4ا)رسوم	الجديد	ضرورة	اشتمال	تشكيلة	ا)جلس	عfى	ممثل\ن	عن	وزارات

  تمثيلها	@ي	ظل	ا)رسوم	القديم.

كما	يUحظ	كذلك	أن	ا)رسوم	الجديد	استغ�Å	عن	ضرورة	وجود	ممثل\ن	عن	الجمعيات	ا)هنية	

سبة	لتمثيل	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن	بممثل	واحد	عن	كل	بينما	فتح	ا)جال	بالن،	@ي	تشكيلة	ا)جلس

	جمعية 	@ي	ظل	، 	كان	ُيشeuط	وجود	سبعة	خ�eاء 	إ�ى	خمسة	بعدما 	الخ�eاء 	من	عدد 	قلص	أيضا كما

  ا)رسوم	القديم	ا)لÒى.

                                                           
	ا)ؤرخ	@ي	355-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1 	لحماية	ا)سWXلك\ن	واختصاصاته،2012أكتوبر		2، 0Åالوط	ا)جلس	تشكيلة	يحدد	 ج	ر،		،

  .2012أكتوبر		11،	الصادرة	@ي	56العدد	
  ،	ا)لÒى.272-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4أنظر	ا)ادة		2
  ارة	الeuبية،	وزارة	ا)الية.	كوزارة	العمل،	وزارة	البحث،	وزارة	البيئة،	وزارة	العدل،	وزارة	النقل،	وز 	3
  Öي	وزارة	ا)وارد	ا)ائية،	وزارة	الصيد	البحري	والوارد	الصيدية،	وزارة	الطاقة	وا)ناجم،	وزارة	التضامن	الوط0Å	وKسرة.و 	4
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	من	هذه	التشكيلة 	يظهر	أيضا قد	اشeuط	ضرورة	تمثيل	العديد	من		أن	ا)شرع	الجزائري ،	كما

 ال�0	لم	يكن	يشeuط	تمثيلها	@ي	ظل	ا)رسوم	ا)لÒى.و ،	1العمومية	ا)ؤسساتو 	الهيئات

أن	،	355-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5قد	أوجبت	الفقرة	الثانية	والثالثة	من	ا)ادة	و ،	هذا

ا)ؤسسات	العمومية	@ي	رتبة	مدير	أو	خب\e	@ي	ميدان	£سUWXك	و 	الهيئاتو 	يكون	ممثلو	الدوائر	الوزارية

ن	يكون	ممثلو	الحركة	الجمعوية	حاصل\ن	عfى	شهادة	دراسات	عليا	أو	شهادة	لها	عUقة	أو ،	عfى	Kقل

 بمجال	حماية	ا)سWXلك.

)	5(	يتم	تعي\ن	أعضاء	ا)جلس	بموجب	قرار	من	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	)دة	خمسو ،	هذا

يستوي	@ي	ذلك	تعي\ن	و ،	بناء	عfى	اقeuاح	من	السلطة	أو	الجمعية	التابع\ن	لها،	2سنوات	قابلة	للتجديد

  .355- 12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		K4عضاء	ا)ستخلف\ن	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

@ي	إطار	ممارسة	نشاطه	أن	يستع\ن	بأي		-من	نفس	ا)رسوم	6وفقا	للمادة	-كما	يمكن	للمجلس	

	)ؤهUته 	@ي	أشغاله	نظرا 	أو	معنوي	يمكنه	أن	ين\eه 	بطلو ،	شخص	طبي¬ي 						ب	من	رئيسه	يتم	ذلك	إما

  أو	من	أغلبية	أعضائه.

	تشكيلWXاو 	عددهاو 	كما	يمكنه	أن	ين91ú	بداخله	لجانا	مختصة	دائمة	أو	مؤقتة	يحدد	اختصاصها	

  من	نفس	ا)رسوم.	14مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	س\eها	بموجب	النظام	الداخfي	للمجلسو 	تنظيمهاو 

اللجان	و ،	4ا)كتب،	الرئيس،	الجمعية	العامة	3و)ا	كان	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك	يتضمن

	5ا)تخصصة 	ا)جلس، 	ا)سWXلك	أعضاء 	ُينتخب	من	ب\ن	ممثfي	جمعيات	حماية 	فإن	رئيسه ُينتخب	و ،

كيفيات	£نتخاب	بموجب	و 	يتم	تحديد	شروطو ،	ا)ؤسسات	العموميةو 	من	ب\ن	ممثfي	الهيئات	6نائبه

  .7النظام	الداخfي	للمجلس

  

                                                           
	ا	ويتعلق	Kمر	با)عهد	1 	ا)عهد 	العمومية، 	للصحة 0Åالوط	 	ا)عهد 	السموم، 	لعلم 0Åالوط	ا)ركز	 	للطب	البيطري، 0Åالوط	لحماية	 0Åلوط

  النباتات،	الديوان	الوط0Å	للقياسة	القانونية،	الغرفة	الوطنية	للفUحة.
،	ا)لÒى،	كان	أعضاء	ا)جلس	ونوا�Wم	يعينون	)دة	ثUث	سنوات،	كما	أن	هذه	ا)ادة	272-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6حسب	ا)ادة		2

  نص	عfى	قابلية	تجديد	تلك	ا)دة.	لم	ت
	1أمانة	إدارية	وتقنية	يديرها	أم\ن	عام	يع\ن	بقرار	من	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك،	مثل	ما	أشارت	إليه	الفقرة	كما	يتضمن	كذلك		3

   .355- 12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15من	ا)ادة	
	نائب	الرئيس355-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12يتكوم	مكتب	ا)جلس	عمU	با)ادة		4 	رئيس	ا)جلس	رئيسا، ،	منسقي	اللجان	،	من:

  ا)تخصصة،	ويجتمع	ا)كتب	بطلب	من	رئيسه	كلما	دعت	الحاجة	إ�ى	ذلك،	ويحدد	س\eه	ومهامه	بموجب	النظام	الداخfي	للمجلس.
  ،	سالف	الذكر.355-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9مضمون	ا)ادة		5
-12من	ا)رسوم	التنفيذي		13مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	يتو�ى	نائب	الرئيس	نيابة	الرئاسة	@ي	حالة	حدوث	مانع	مؤقت	لرئيس	ا)جلس		6

355.  
  ،	سالف	الذكر.355-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11مضمون	ا)ادة		7
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 وط½��لحماية�ا)س'&لكاختصاصات�ا)جلس�ال -2

	 	التنفيذي	رقم 	@ي		355-12نص	ا)رسوم 	ا)سWXلك\ن 	لحماية 0Åالوط	ا)جلس	اختصاصات	 عfى

  :	منه	ال�0	جاء	ف·Wا	22حيث	تناولت	هذه	£ختصاصات	ا)ادة	،	الفصل	الثالث	منه

	يأتيو 	"	يد�ي	ا)جلس	بآراء 	يقeuح	تداب\e	لها	عUقة	عfى	الخصوص	بما ية	من	ا)ساهمة	@ي	الوقا:

	ا)نتوجات	ا)عروضة	@ي	السوق  من	أجل	حماية	صحة	،	تحسي�Wاو 	Kخطار	ال�0	يمكن	أن	تتسبب	ف·Wا

التنظيمات	ال�0	يمكن	أن	يكون	لها	تأث\e	عfى	و 	مشاريع	القوان\ن،	ا)عنويةو 	مصالحهم	ا)اديةو 	ا)سWXلك\ن

إسeuاتيجية	ترقية	،	قمع	الغشال�eامج	السنوية	)راقبة	الجودة	و ،	£سUWXك	وكذا	عfى	شروط	تطبيقها

	ا)نتوجات 	ا)سWXلك\نو 	جودة 	حماية 	ا)سWXلك\ن، 	حماية 	بمجال 	الخاصة 	ا)علومات 	استغUلهاو 	جمع

التداب\e	الوقائية	لضبط	،	مشاريع	ا)ساعدة	ا)قررة	لصالح	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\نو 	برامج،	توزيعهاو 

  ".آليات	حماية	القدرة	الشرائية	للمسWXلك\ن،	السوق 

و	عليه	يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	ا)شرع	وسع	إ�ى	حد	كب\e	@ي	مجال	اختصاصات	ا)جلس	

من	ا)رسوم		3بعدما	كانت	هذه	£ختصاصات	ضيقة	جدا	بمقت�1µ	ا)ادة	،	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن

طوة	نحو	قد	خطى	خ	بذلك	يكون	ا)شرع	الجزائري	بإلغائه	لهذا	ا)رسومو ،	ا)لÒى	272- 92التنفيذي	رقم	

وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	بصفة	و ،	Kفضل	@ي	سبيل	تفعيل	دور	هذا	ا)جلس	بصفة	خاصة

	تحقيق		عامة. 	@ي 	أن	ينقص	من	فعاليته 	اليوم	من	شأنه 	حد 	ا)جلس	إ�ى 	تنصيب	هذا غ\e	أن	عدم

 الهدف	الذي	أن91ú	من	أجله.

 س£�هو �تنظيم�ا)جلس�الوط½��لحماية�ا)س'&لك£ن� -3

يصادق	و 	يعد	ا)جلس	نظامه	الداخfي	355-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8و	7ادت\ن	عمU	با)

	Kول  	اجتماعه 	@ي 	§عضائه 	ا)طلقة 	با§غلبية 	عليه 	بحماية	و ، 	الوزير	ا)كلف 	رأي 	أخذ 	بعد ذلك

	ا)سWXلك 	يعد	برنامج	نشاطه	قبل	بداية	كل	سنة، تقريره	السنوي	عند	Wkاية	كل	سنة	@ي	أجل	و ،	كما

k	الواليةأقصاه	السنة	من	يناير	شهر	ايةW	،لكWXا)س	بحماية	ا)كلف	الوزير	إ�ى	1ويرسله.  

	@ي	2(	فإن	ا)جلس	يجتمع	@ي	دورات	عادية	مرت\ن،	من	نفس	ا)رسوم	17و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	 (

كلما	دعت	الحاجة	إ�ى	،	يمكن	أن	يجتمع	@ي	دورات	غ\e	عاديةو ،	السنة	بناء	عfى	استدعاء	من	رئيسه

  )	أعضائه.2/3(	إما	بطلب	ثل;0و 	ا	بطلب	من	رئيسهإم،	ذلك

		 	18وعمU	با)ادة 	لم	يكتمل	النصاب، 	إذا 	فإنه 	ا)جلس	�جتماع	جديد	، 	أعضاء يتم	استدعاء

يصح	اجتماع	ا)جلس	مهما	يكن	،	@ي	هذه	الحالةو،	)	يوم15(	ينعقد	وجوبا	@ي	أجل	أقصاه	خمسة	عشر

  عدد	Kعضاء	الحاضرين.
                                                           

	نشاطه		1 	حصيلة 	دراسة 	وكذا 	عليه، 	وا)صادقة 	نشاطه 	برنامج 	بدراسة 	ا)جلس 	أعضاء 	مجموع 	من 	ا)شكلة 	العامة 	الجمعية تكلف

  من	نفس	ا)رسوم.	10ضمنته	ا)ادة	صادقة	عل·Wا،	وهذا	ما	توتقريره	السنوي	وتقييمها	وا)
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	 	عfى 	الحاضرينو 	اقeuاحات	ا)جلسو	تتم	ا)صادقة 	أصوات	Kعضاء 	بأغلبية 	آرائه 	حالة	و ، ÷ي

تسجل	@ي	و 	تدون	اجتماعات	ا)جلس	@ي	محاضر و ،	تساوي	عدد	Kصوات	يكون	صوت	الرئيس	مرجحا

	يمكن	أن	تنشر	،	19مؤشر	عليه	من	رئيس	ا)جلس	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	و 	سجل	خاص	مرقم كما

بعد	أخذ	رأي	الوزير	،	@ي	كل	منشور	آخرو	ة	الرسمية	لïعUنات	القانونية@ي	النشر 	20وفقا	لنص	ا)ادة	

  ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك.

	يكن ا)عطيات	الضرورية	ال�0	تبلغه	و 	فإنه	يزود	با)علومات،	ح��	تؤدي	ا)جلس	مهامه،	و	مهما

  من	نفس	ا)رسوم.	21الجمعيات	ا)كونة	له	مثما	أشارت	إليه	ا)ادة	و 	إياها	الهيئات

  التقييسب�ا)كلفلة�جهزة7 :�نياثا

	ا)سWXلك 	حماية 	@ي 	بارزا 	دورا 	التقييس 	أجهزة 	تلعب 	مخاطر	ا)نتجات	و ، 	من 	وقايته �سيما

  ).2(	كذلك	عfى	ا)ستوى	الدو�يو 	)1(	حيث	تتوزع	هذه	Kجهزة	عfى	ا)ستوى	الوط0Å،	ا)صنعة

 7جهزة�ا)كلفة�بالتقييس�ع¡ى�ا)ستوى�الوط½� -1

	@ي	الجزائر	أجهزة	التقييسنجد	أن	،	4641-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ادة	ا)	بالرجوع	إ�ى

	اللجان	التقنية	الوطنية،	ب)(	ا)عهد	الجزائري	للتقييس،	أ)(	أساسا	@ي	ا)جلس	الوط0Å	للتقييس	تتمثل

	أما	@ي	فرنسا	توجد	الجمعية	الفرنسية	للتقييس،	د)(	الهيئات	ذات	النشاطات	التقييسية،	ج)(	للتقييس

L’FNOR)	().(ه	  

 ا)جلس�الوط½��للتقييس�  - أ

،	464-05بمقت�1µ	القسم	Kول	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	أنشأ	ا)شرع	الجزائري	هذا	الجهاز

حيث	جاء	@ي	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	،	ا)جلس	الوط0Å	للتقييس:	الذي	جاء	تحت	عنوان،	سالف	الذكر

	منه	3 يكلف	و ،	يدAى"	ا)جلس	الوط0Å	للتقييس"،	التقييس	النصح	@ي	ميدانو 	"ينشأ	جهاز	لUستشارة:

  باقeuاح	عناصر	السياسة	الوطنية	للتقييس".

نجد	أن	ا)جلس	الوط0Å	للتقييس	يرأسه	الوزير	ا)كلف	،	2من	نفس	ا)رسوم	4و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

	أو	ممثله 	بالتقييس 	ممثfيو ، 	من 	يتكون :0Åالوط	 	با)الي،وزير	الدفاع 	ةالوزير	ا)كلف وزير	ا)كلف	ال،

	بالطاقة 	بالتجارة، 	ا)ائية	،الوزير	ا)كلف 	با)وارد 	البيئية	الوزير	ا)كلف 	بالفUحة		،و 																	الوزير	ا)كلف

		الوزير	ا)كلف	با§شغال	العمومية	و	الصيد	البحري، 	الوزير	ا)كلف	بالصحة، الوزير	ا)كلف	و	النقل،

  وتكنولوجيا	8عUم	و£تصال،	الوزير	ا)كلف	بالسكن	والعمران،		العلم0،	الوزير	ا)كلف	بال�eيد	بالبحث

                                                           
  سالف	الذكر.	ا)عدل	و	ا)تمم،	ا)تعلق	بتنظيم	التقييس	وس\eه،	1
  ،	سالف	الذكر.324-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		 2
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											عن	الجمعيات	ا)هنية	)	ممثل\ن3ثUثة(	،عن	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن	)2\ن	(إضافة	إ�ى	ممثل

	 	البيئة	و	أرباب	العمل، 	ممثل	عن	جمعيات	حماية 	للفUحة، 	الوطنية 	ممثل	عن	الغرفة ممثل	عن	،

 )	ممثل\ن	عن	جمعيات	أرباب	العمل.	4(	أربعةو ،	الصناعةو 	ي	للتجارةالغرفة	الجزائر 

	هذا 	ا)جلسو ، 	نفس	ا)ادة	-ُيع\ن	أعضاء 	إ�ى 	بقرار	من	الوزير	ا)كلف	بالتقييس	-استنادا )دة	،

	للتجديد3(	ثUث 	قابلة 	سنوات (	 	السلطة، 	من 	اقeuاح 	عfى 	بحكم	و 	بناء 	إل·Wا 	ينتمون 	ال�0 الجمعية

حسب	Kشكال	،	يخلفه	عضو	جديد،	انقطاع	عضوية	أحد	Kعضاء	§ي	سبب	كان	@ي	حالةو،	كفاءا¯Wم

كما	يمكن	أن	يستع\ن	ا)جلس	بأي	شخص	من	شأنه	أن	ين\eه	،	إ�ى	غاية	انقضاء	مدة	العضوية،	نفسها

  يتو�ى	ا)دير	العام	للمعهد	الجزائري	للتقييس	أمانة	ا)جلس.و ،	بحكم	كفاءاته،	@ي	أداء	أعماله

استنادا	إ�ى	الفقرة	الثانية	من	ا)ادة	- فتتمثل	،	ا	ا)جلس	بصفته	جهازا	استشارياأما	عن	مهام	هذ

	ا)رسوم	3 	نفس 	@ي	-من 	£سeuاتيجيات: 	للتقييسو 	اقeuاح 0Åالوط	 	بتطوير	النظام 	التداب\e	الكفيلة

ية	دراسة	مشاريع	ال�eامج	الوطن،	البعيدة	ا)دى	@ي	مجال	التقييسو 	تحديد	Kهداف	ا)توسطة،	ترقيتهو 

̧بداء	الرأي ،	ومهما	يكن،	تقييم	تطبيقهاو 	متابعة	ال�eامج	الوطنية	للتقييس،	للتقييس	ا)عروضة	عليه	

  @ي	آخر	كل	سنة	إ�ى	رئيس	الحكومة.،	فإن	رئيس	ا)جلس	الوط0Å	للتقييس	يقدم	حصيلة	نشاطاته

ي	اجتماعه	يصادق	عليه	با§غلبية	@و 	فإنه	يعد	نظامه	الداخfي،	أما	عن	تنظيم	وس\e	هذا	ا)جلس

كما	يمكن	،	)	@ي	السنة	بناء	عfى	استدعاء	من	رئيسه2(	يجتمع	ا)جلس	@ي	دورات	عادية	مرت\نو ،	K1ول 

	الدورات	العادية 	عfى 	زيادة 	دورات	غ\e	عادية 	@ي 	2أن	يجتمع 	3آراءو 	يصدر	توصياتو ، يصادق	عل·Wا	،

  .4با§غلبية	ا)طلقة

 ا)عهد�الجزائري�للتقييس�  - ب

	ا) 	هذا 	إنشاء 	تم 	لقد 	التنفيذي	رقم 	ا)رسوم �1µبمقت	 	§ول	مرة 	69- 98عهد ا)تضمن	إنشاء	،

	للتقييس 	الجزائري 	Kسا01îو 	ا)عهد 	قانونه 	5تحديد 	منه، 	Kو�ى 	ا)ادة 	@ي 	جاء 	حيث 	هذا	: "ين�1úء

  يحدد	قانونه	Kسا01î".	و 	ا)رسوم	ا)عهد	الجزائري	للتقييس

	ا)عهد 	اعت�e	هذا 		-كما 	ا)رسو 	2بموجب	ا)دة 	مؤسسة	عمومية	ذات	طابع	صناAي	-ممن	هذا

  £ستقUل	ا)ا�ي.و	تجاري	تتمتع	بالشخصية	ا)دنيةو 

                                                           
  ،	سالف	الذكر.464- 05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5من	ا)ادة		2الفقرة		1
  ،	سالف	الذكر.464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6من	ا)ادة		2و	1ضمون	الفقرت\ن	م	2
  ،	سالف	الذكر.464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5من	ا)ادة		1الفقرة	3
 ،	سالف	الذكر.464- 05لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	6من	ا)ادة		3الفقرة		4
،	يتضمن	إنشاء	ا)عهد	الجزائري	للتقييس	ويحدد	قانونه	Kسا01î،	ج	ر،	العدد	1998ف�eاير		21،	ا)ؤرخ	@ي	69-98ا)رسوم	تنفيذي	رقم		5

  .1998مارس		1،	الصادرة	@ي	11
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	 	سنة 	2004و@ي ،	 	رقم 	1بالتقييس	ا)تعلق	04-04صدر	القانون 	مجددا	، 	بموجبه ليقر	ا)شرع

	معهد	جزائري	للتقييس 	إنشاء ،	 	من	ا)ادة 	منه	عfى	4حيث	نصت	الفقرة	Kو�ى 	هيئة	وطنية	: 	تنشأ "

  تسم�	ا)عهد	الجزائري	للتقييس".للتقييس	

حيث	جاء	القسم	،	سالف	الذكر،	464-05صدر	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	وتطبيقا	لهذا	القانون 

  	ا)عهد	الجزائري	للتقييس.:	الثاني	منه	تحت	عنوان

بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	،	69- 98تتميمه	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و 	تم	تعديل	2011و@ي	سنة	

  .202- 11رقم	

  يس\e	ا)عهد	مدير	عام	بمساعدة	مجلس	إدارة.،	69-98من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9مU	با)ادة	وع

	 	8دارة 	مجلس 		–و	يتكون 	با)ادة U10عم	ا)رسوم	 	نفس 	بالتقييس		- من 	الوزير	ا)كلف 										من

  	.3\ن	للعديد	من	الوزاراتممثلو	،	أو	ممثله	رئيسا

	هذا 	مو ، 	كتابة 	ا)عهد 	مصالح 	8دارةتتو�ى 	4جلس 	أعضاء	، 	بالتقييس 	الوزير	ا)كلف 	يع\ن كما

	إل·Wا 	ينتمون 	ال�0 	السلطات 	من 	اقeuاح 	عfى 	بقرار	بناء 	8دارة 	مجلس 	ثUث، 	قابلة	3(	)دة 	سنوات (

	للتجديد 	من	و، 	الباقية 	للفeuة 	نفسها 	Kشكال 	عضو	آخر	حسب 	يع\ن 	ا)قاعد 	أحد 	شغور 	حالة @ي

  من	نفس	ا)رسوم.	13ادة	مثل	ما	أشارت	إليه	ا)،	ا)همة

يجتمع	مجلس	8دارة	بناء	عfى	استدعاء	من	رئيسه	@ي	دورة	،	من	نفس	ا)رسوم	15و	عمU	با)ادة	

كما	يمكن	أن	يجتمع	@ي	دورة	غ\e	عادية	بطلب	من	رئيسه	أو	من	ا)دير	العام	،	)	@ي	السنة2(	عادية	مرت\ن

ترسل	£ستدعاءات	مرفقة	و ،	دير	العام	للمعهديعد	الرئيس	جدول	Kعمال	بناء	عfى	اقeuاح	ا)و ،	للمعهد

	ا)جلس	قبل	خمسة	عشر	 	أعضاء 	�نعقاد		15بجدول	Kعمال	إ�ى 	عfى	Kقل	من	التاريخ	ا)قرر يوما

  £جتماع.

@ي	حالة	تعادل	و،	و	يصادق	عfى	قرارات	مجلس	8دارة	با§غلبية	البسيطة	لºصوات	ا)ع�e	ع�Wا

  من	نفس	ا)رسوم.	17مثلما	نصت	عليه	ا)ادة	،	Kصوات	يكون	صوت	الرئيس	مرجحا

                                                           
  سالف	الذكر.	1
	30،	الصادرة	@ي	06د	،	ج	ر،	العد69-98،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2011يناير		25،	ا)ؤرخ	@ي	20- 11ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2

 .2011يناير	
الوزير	ا)كلف	بالدفاع	الوط0Å،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالتعليم	العا�ي	والبحث	العلم0،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالتجارة،	ممثل	الوزير	مثل	م	 3

ا)كلف	بالصحة	العمومية،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالفUحة،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالتجه\t،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالطاقة	وا)ناجم،	ممثل	

ا)كلف	بالصناعة	الصغ\eة	وا)توسطة،	ممثل	الوزير	ا)كلف	با)الية،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بال�eيد	وا)واصUت،	ممثل	الوزير	ا)كلف	الوزير	

بالسياحة	والصناعة	التقليدية،	ممثل	ا)ندوب	بمساهمات	الدولة،	ويحضر	ا)دير	العام	اجتماعات	مجلس	8دارة	حضورا	استشاريا،	كما	

  يستع\ن	بأي	شخص	يراه	كفء	لدراسة	ا)سائل	ا)درجة	@ي	جدول	Kعمال.	يمكن	للمجلس	أن
  .20-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	69-98من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12ا)ادة		4
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تدون	@ي	سجل	خاص	و ،	@ي	محضر	يوقعه	رئيسه	فإن	مداو�ت	مجلس	8دارة	تحرر ،	و	مهما	يكن

يتم	إرسال	ا)حضر	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالتقييس	@ي	أجل	و ،	يسكه	ا)دير	العام	للمعهد،	مؤشر	عليهو 	مرقم

)	يوما	من	تاريخ	30(	تعت�e	ا)داو�ت	موافقا	عل·Wا	بعد	ثUث\نو 	،)	يوما	ال�0	تfي	ا)داو�ت15(	خمسة	عشر

	بالتقييس 	الوزير	ا)كلف 	إ�ى 	إرسالها 	ا)\tانية، 	بمشاريع 	ا)داو�ت	ا)تعلقة قبول	و 	الحساباتو 	غ\e	أن

  .�1	تصبح	نافدة	إ�ى	بعد	موافقة	الوزير	ا)كلف	بالتقييس،	الوصاياو 	الهدايا

	و 	هذا 	ا)	10عمU	با)ادة 	السابقمن 	التنفيذي 	رسوم ،	e\تدب	 	كل 	بدراسة 	مجلس	8دارة يكلف

	يتعلق	بتنظيم	ا)عهد	وس\eه 	للمعهد	وبرنامج	عمله	وحصيلة	نشاطه، 	تنظيم	النظام	الداخfي ،	�سيما

	£ستثماراتو  	القروضو 	برنامج 	الصفقاتو ، 	إبرام 	£تفاقياتو	شروط 	التقديرية	و ، 	ا)\tانية كذا

	للمعهد 	ا)حاسبةو ، 	الرواتبو 	ا)اليةو 	نظام 	دفع 	وشروط 	للمعهد 01îساK	 	القانون 	الهباتو ، 	قبول

	ا)قدمة	لهو  	تخصيصهاو 	الوصايا 	عليه	ا)دير	العام، 	يعرضها 	قد	و 	با¸ضافة	إ�ى	كل	ا)سائل	ال�0 ال�0

  تسهل	إنجاز	أهدافه.و 	عملهو 	تحسن	تنظيم	ا)عهد

	ا)دير	العام	للمعهد 	أما ،	 		–فإنه 	69-98رسوم	التنفيذي	رقم	من	ا)	19وعمU	با)ادة ا)عدلة	،

	 	ا)ادة �1µ7بمقت		 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	20-11من 	للتنظيم	، 	طبقا 01îرئا	 	مرسوم 	بموجب يع\ن

،	�Wذه	الصفة	يعت�e	مسؤو�	عن	الس\e	العام	للمعهدو 	تنت$0	مهامه	حسب	Kشكال	نفسهاو 	ا)عمول	به

،	يمارس	السلطة	السلمية	عfى	مستخدمي	ا)عهدو ،	@ي	كل	أعمال	الحياة	ا)دنيةو	يمثله	أمام	العدالةو 

	كما	ينظم	عملية	جمع	ا)علومات	ا)تعلقة	بالتقييس،	يعد	التقارير	ال�0	يقدمها	)داو�ت	مجلس	8دارةو 

	بهو 	ا)تعلقة 	تحليلهاو 	معالجWXاو 	Kنشطة 	للمعهد، 	التقديرية 	ا)\tانية 	إعداد 	إ�ى ،	تنفيذهاو 	با¸ضافة

	العموميو  	الصفقات 	£تفاقياتو	ةإبرام 	8دارةو ، 	مجلس 	مداو�ت 	نتائج 	تنفيذ 	تحض\e	و ، 	تو�ي كذا

	للتقييسو 	اجتماعات	مجلس	8دارة 0Åالوط	ا)جلس	 	ا)عهد، 	�Wام 	فضU	عن	Kمر	بالنفقات	ا)رتبطة

  السهر	عfى	الحفتظ	عfى	أمUك	ا)عهد.و ،	التقديرات	ا)اليةو 	الحساباتو 	إعداد	الحصائلو 

	69- 98من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7حسب	ا)ادة	و ،	أما	عن	مهامه	فإنه،	دهذا	عن	تشكيلة	ا)عه

	 	التنفيذي	رقم		4ا)تممة	بموجب	ا)ادة 	20-11من	ا)رسوم 	الوطنية	"، يقوم	ا)عهد	بتنفيد	السياسة

	يأتيو ،	للتقييس 	�Wذه	الصفة	يكلف	بما تنسيق	و 	جمع،	نشرها	وتوزيعهاو 	إعداد	ا)واصفات	الجزائرية:

	لهذا	جميع	Kشغ 	إحدا�Wا 	أو	الهياكل	ا)زمع 	الهياكل	ا)وجودة 	إنجازها 	شرعت	@ي 	التقييس	ال�0 ال	@ي

منح	تراخيص	استعمال	هذه	و 	طابع	الجودةو 	اعتماد	عUمات	ا)طابقة	للمواصفات	الجزائرية،	الغرض

التجارب	و 	ثKبحاو	ترقية	Kشغال،	الطوابع	مع	رقابة	استعمالها	@ي	إطار	التشريع	ا)عمول	بهو 	العUمات

̧عداد	ا)واصفاتو 	@ي	الجزائر	أو	@ي	الخارج 	إعداد،	ضمان	تطبيقهاو 	¯Wيئة	منشآت	£ختبار	الضرورية	

التحسيس	@ي	و 	التكوين،	ا)علومات	ا)تصلة	بالتقييسو 	كل	الوثائق،	@ي	متناول	الجمهور ،	وضعو 	حفظو 
                                                           

  .20-11من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	69-98من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18ا)ادة		1
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لتقييس	ال�0	تكون	الجزائر	طرفا	@ي	مجا�ت	ا	ا)عاهدات	الدوليةو 	تطبيق	£تفاقات،	مجا�ت	التقييس

	ف·Wا ، e\التسي	 	أنظمة 	بمطابقة 	Kشخاصو	الخدماتو 	8شهاد 	لنشاطات	التقييس، 	الجغرا@ي 	التوزيع

قواعد	ا)عطيات	ا)تعلقة	و 	تسي\e	نقطة	8عUم	الخاصة	بالعوائق	التقنية	للتجارة،	8شهاد	با)طابقةو

	الفنيةو 	با)واصفات 	و 	اللوائح 	تقييم 	ا)طابقةإجراءات 	التقييس، 	مجال 	@ي 	التقنية 	تطوير	الخ�eات

	با)طابقةو 	8شهاد 	النظ\eة.، 	Kجنبية 	الهيئات 	مع 	@ي	و 	تطوير	التعاون 	ا)عهد 	يشارك 	أخرى 	جهة من

  ."يمثل	الجزائر	ف·Wا	عند	£قتضاءو 	الجهوية	للتقييسو 	أشغال	ا)نظمات	الدولية

من	ا)رسوم	التنفيذي		7ادة	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	كما	تناولت	مهام	ا)عهد	الجزائري	للتقييس	ا)

  :	بما	يأتي،	عfى	الخصوص،	"يكلف	ا)عهد	الجزائري	للتقييس:	حيث	جاء	ف·Wا،	464-05رقم

	القطاعات • 	مختلف 	مع 	بالتنسيق 	الوطنية 	ا)واصفات 	إعداد 	السهر	عfى 	البحوثو 	إنجاز	الدراسات،

 ،	تحديد	£حتياجات	الوطنية	@ي	مجال	التقييس،	إجراء	التحقيقات	العمومية	@ي	مجال	التقييسو 

 ،	ضمان	توزيع	ا)علومات	ا)تعلقة	بالتقييس،	السهر	عfى	تنفيذ	ال�eنامج	الوط0Å	للتقييس •

	للتجارة • 	التقنية 	بالعوائق 	ا)تعلقة 	8عUم 	تسي\e	نقطة 	الدولية، 	الهيئات 	الجزائر	@ي 	تمثيل 	ضمان

 ".ال�0	تكون	طرفا	ف·Wا،	الجهوية	للتقييسو 

 للتقييس�اللجان�التقنية�الوطنية  - ج

،	464-05أنشأ	ا)شرع	الجزائري	هذه	اللجان	بمقت�1µ	القسم	الثالث	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

غ\e	أنه	و	بعد	تعديل	و	تتميم	هذا	ا)رسوم	بمقت�1µ	،	الذي	جاء	تحت	عنوان	"اللجان	التقنية	الوطنية"

  .1ية	"	اللجان	التقنية	الوطنية	للتقييس"،	عوضت	تسميWXا	بتسم324-16ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	من	حيث	نصت	 	و	الثالثة 	الثانية 	الفقرت\ن 	عfى	8ا)ادة 	ا)رسوم 	أنه	من	هذا :	 	اللجان	" تنشأ

	للتقييس 	الوطنية 		التقنية 	من 	الجزائري	للتقييس،بمقرر 	للمعهد تحل	حسب	Kشكال	و 	ا)دير	العام

  ها	تحت	مسؤولية	ا)عهد	الجزائري	للتقييس".نفسها.	تمارس	هذه	اللجان	التقنية	الوطنية	مهام

،	ا)تعامل\ن	£قتصادي\نو ،	الهيئات	العموميةو 	تتشكل	هذه	اللجان	من	ممثfي	ا)ؤسساتو ،	هذا

	ا)سWXلكو  	حماية 	ا)عنيةو 	البيئةو 	جمعيات 	Kخرى 	Kطراف 	كل 	الهيئاتو ، 	من 	أعضاW¹ا 	تعي\ن 	يتم

  .2ك�Wا	£ستعانة	عند	الحاجة	بخدمات	الخ�eاءكما	يم،	الجمعيات	ال�0	يمثلوWkاو 	ا)ؤسساتو 

-،	فإن	مهام	اللجان	التقنية	الوطنية،	464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10و	وفقا	لنص	ا)ادة	

	تنحصر	@ي	-كل	حسب	اختصاصها 	إعداد	مشاريع	برامج	التقييس: 	إعداد	مشاريع	ا)واصفات، تبليغ	،

القيام	بالفحص	،	قصد	إخضاعها	للتحقيق	العمومي،	ييسمشاريع	ا)واصفات	إ�ى	ا)عهد	الجزائري	للتق

الجهوية	الواردة	من	اللجان	التقنية	و 	فحص	مشاريع	ا)واصفات	الدولية،	الدوري	للمواصفات	الوطنية
                                                           

  ،	سالف	الذكر.324- 16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقك		3أنظر	ا)ادة		 1
  ،	سالف	الذكر.464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9مضمون	ا)ادة		2
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ا)شاركة	@ي	أشغال	التقييس	،	ال�0	تكوم	الجزائر	طرفا	ف·Wاو ،	الجهويةو 	ا)ماثلة	التابعة	للهيئات	الدولية

  ساهمة	@ي	إعداد	اللوائح	الفنية	بناء	عfى	طلب	الدوائر	ا)عنية.ا)،	الجهوي و 	الدو�ي

 الهيئات�ذات�النشاطات�التقييسية  - د

	التنفيذي	رقم	 	464-05لقد	تناول	ا)رسوم الهيئات	ذات	النشاطات	التقييسية	ضمن	القسم	،

	 	ا)واد 	@ي 	منه 	11الرابع ،12	 	13و، 	حيث	اعت�eت	الهيئات	ذات	النشاط	التقيي012، 	يثب، 	كيان ت	كل

يلtuم	بقبول	مبادئ	حسن	ا)مارسة	ا)نصوص	و ،	كفاءته	التقنية	لتنشيط	Kشغال	@ي	ميدان	التقييس

	الدولية 	ا)عاهدات 	@ي 	1عل·Wا 	القطاعية، 	ا)واصفات 	إعداد 	مهمة 	الهيئات 	�Wذه 	القانون 	أناط 	كما

  .2السهر	عfى	توزيعها	بكل	وسيلة	مUئمةو ،	تبليغها	إ�ى	ا)عهد	الجزائري	للتقييسو 

بمقرر	من	الوزير	ا)كلف	،	باستثناء	الوزارات،	يتم	اعتماد	الهيئات	ذات	النشاطات	التقييسية	و 

  .3بعد	أخذ	رأي	ا)دير	العام	للمعهد	الجزائري	للتقييس،	بالتقييس

0Åالوط	ا)ستوى	 	لجهاز	التقييس	عfى 	الهيئات	ا)شكلة	@ي	مجموعها 	و	با¸ضافة	لكل	هذه فقد	،

عندما	تبادر	بإعداد	اللوائح	الفنية	،	هذا	الجهاز	الوزارات	باختUف	أنواعهاأدرج	ا)شرع	الجزائري	ضمن	

  	.494-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1@ي	إطار	نشاطا¯Wا	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

فإن	كل	هذه	Kجهزة	ا)كونة	لجهاز	التقييس	عfى	ا)ستوى	الوط0Å	تلعب	دورا	مهما	،	ومهما	يكن

	ا)سWXلك	من	مخ 	وقاية 	اطر	ا)نتجات@ي 	ضمان	أمن	ا)نتجات، 	ومدى	و 	من	خUل	السهر	عfى جود¯Wا

  ا)واصفات.و 	مطابقWXا	للمقاييس	القانونية

 )(�L’AFNORالجمعية�الفرنسية�للتقييس  - ه

	للتقييس 	الفرنسية 	الجمعية 	إنشاء 	تم 		(AFNOR(	لقد 	الصادر	@ي جانفي		26بموجب	ا)رسوم

تكلف	بتحقيق	و ،	ضع	تحت	وصاية	الوزير	ا)كلف	بالصناعةتعد	هذه	الجمعية	جهازا	مركزيا	يو و ،	19844

كما	تساهم	@ي	إنشاء	ا)قاييس	،	تطويرهاو 	وضع	ا)قاييس	الوطنيةو 	تنسيقو 	ا)صلحة	العامة	ع�e	توجيه

  .5الدوليةو 	Kوروبية

ال�0	تساعدها	لجان	،	6تؤدي	الجمعية	هذه	ا)همة	عن	طريق	مكاتب	التقييس	القطاعية	ا)عتمدةو 

	العمل	كجمعيات	حماية		ا)تكونة	من	كل	Kطراف	ا)عني\نالتقييس	 الذين	يرغبون	با)شاركة	@ي	هذا

Uمث	لك\نWX7ا)س.  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11مضمون	ا)ادة	1
  ،	سالف	الذكر.464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12مضمون	ا)ادة	2
  ،	سالف	الذكر.464-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13)ادة	مضمون	ا3

4 Jean-claude Fourgoux et Jeanne Mihailov, op.cit. p 35. 
5 Jean Calais- Auloy , Henri Temple et Malo Depincé, op.cit. p 234. 
6 Jean Calais Auloy, frank Steinmetz, op.cit., p 195. 
7 Jean Calais- Auloy , Henri Temple et Malo Depincé, op,cit, p234 .Voir aussi Stéphane piedelièvre,op.cit p 409. 
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	ال�0 	النشاطات 	تنسيق 	@ي 	ا)كاتب 	هذه 	مهمة 	للتقييس	وتتجfى 	الفرنسية 	الجمعية 	�Wا ،	تقوم

	متابعة 	نشاطات	£سUWXكو 	تنشيط	لجنة 	القرارات	ا)و 	(COSAC(	توجيه 	تخذةضمان	متابعة نشر	،

ذلك	@ي	نطاق	و ،	NFمدى	استجابWXم	للمقاييس	ا)قدمة	ولعUمة	و 	ا)علومات	حول	احتياجات	ا)سWXلك\ن

،	NFا)ساعدة	@ي	عملية	إشراك	ا)سWXلك\ن	@ي	أعمال	التقييس	أو	£نعكاسات	ا)تعلقة	بالعUمة	،	مركزي 

  .1نكذا	تعزيز	كل	النشاطات	ال�0	تسمح	بتحقيق	أفضل	مصلحة	للمسWXك\و 

	e\غ	 	الدولية 	التقييس 	هيئات 	@ي 	الفرنسية 	ا)صالح 	الجمعية 	هذه 	تمثل 	الدو�ي 	ا)ستوى عfى

  .3	LE CEN-CENELECو	L’ISOكا)نظمة	الدولية	للتقييس	،	2الحكومية

يمنحها	مهمة	عامة	،	1984جا@ي		26من	ا)رسوم	ا)ؤرخ	@ي		5أما	عfى	ا)ستوى	الوط0Å	فإن	ا)ادة		

	ا)قا 	متطلبات 	الجديدةلتحديد 	ييس 	التقييس، 	أعمال 	تنسيق 	ا)قاييس، 	مشاريع 	مراجعة نشر	،

	ا)قاييس 	ترقيWXاو ، 	التقييسو ، 	مجال 	@ي 	التكوين ،	 	ا)ادة 	الفرنسية		6أما 	الجمعية 	بأن 	قضت فقد

للتقييس	تحدد	كل	سنة	ال�eنامج	العام	§عمال	التقييس	وفقا	لUحتياجات	ال�0	حدد¯Wا	مع	Kخذ	بع\ن	

 .4ويات	الوطنية	ا)حددة	بصفة	خاصة	@ي	ا)خطط£عتبار	Kول

	16ا)ؤرخ	@ي		697-2009هذا	و	بعد	إعادة	نتظيم	نظام	التقييس	الفرن012	بموجب	ا)رسوم	رقم	

	عfى	مستوى	1984الذي	ألÒى	مرسوم		2009جوان	 	و	كذا ،	فقد	تم	تعزيز	دور	هذه	الجمعية	داخليا

ية،	بحيث	أصبح	جزء	كب\e	من	نشاط	هذه	الجمعية	منظمات	التقييس	غ\e	الحكومية	Kوروبية	و	العا)

ينبع	من	ا)شاركة	@ي	العمل	Kوروبي	و	الدو�ي	و	يمثل	التوج·Wات	الرئيسية	لسياسة	التقييس	الفرنسية،	

كلف	هذه	الجمعية	بجدولة	أعمال	التقييس	و	تعمل	عfى	تنظيم	التحقيقات	و	بمقت�1µ	هذا	ا)رسوم	تُ 

اييس	ا)وضوعة	من	قبل	مكاتب	التقييس	عندما	تتع\ن	ا)وافقة	عfى	العامة	ال�0	تخضع	لها	مسودة	ا)ق

هذه	ا)قاييس،	كما	أصبح	بإمكاWkا	ممارسة	وظيفة	مكاتب	التقييس،	خاصة	بالنسبة	للقطاعات	ال�0	�	

  .5يوجد	ف·Wا	مكتب،	أو	بالنسبة	للمقاييس	ا)تعلقة	بعدد	كب\e	من	القطاعات

،	أعضاء	دائم\نو 	مة	مركبة	من	أعضاء	مشeuك\نمن	جمعية	عا	(AFNOR(	تتشكل	جمعيةو ،	هذا

يمثلها	قانونا	رئيس	مع\ن	من	قبل	مجلس	و ،	عضو	38إ�ى		26مجلس	إدارة	يتشكل	من	و ،	أعضاء	شرفو 

	8دارة 	موافقة	، 	بعد 	الرئيس 	من 	تفويضات 	يتلقى 	الذي 	ا)دير	العام 	للجمعية 	ا)ركزي 	الدور ويتو�ى

،	توج·Wا¯Wاو 	تحض\e	سياسة	الجمعية	-كل	حسب	مجلها-�ى	لجان	تقنية	تتو 	6كما	تحتوي	عfى	،	الحكومة

 .6كذا	تحض\e	قرارات	مجلس	8دارةو 

                                                           
1 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov, op.cit. p 36. 
2 stephane piedelievre, op.cit. p 408 
3 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov, op.cit, P 35. 
4 Stéphane piedelièvre op.cit p 408 
5 Gérard Marcou, op, cit, p 136. 
6Stéphane piedelièvre, op.cit. p 408 
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	 	الصادر	سنة 	ا)رسوم �1µوبمقت	 	أصبح2009هذا ،		 Wا 	إدا̄ر 	ا)جلس		يضممجلس 	عن ممثل\ن

ارات،	كما	تم	إنشاء	لجنة	تدقيق	الوط0Å	لUسUWXك،	و	جمعية	رؤساء	البلديات	الفرنسية،	و	خمسة	وز 

تتلزم	بصفة	خاصة	بضمان	£رتباط	الجيد	لجميع	Kطراف	ا)هتمة	بأعمال	مكاتب	التقييس،	تقييم	و 

  .�1سيما	نقابات	ا)وظف\ن	و	ا)ؤسسات	الصغ\eة	و	ا)توسطة	و	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن

	جعلت	 	للتقييس 	الفرنسية 	الجمعية 	فإن 	التقييس 	أعمال 	@ي 	ا)سWXلك\ن 	إشراك 	أجل ومن

  :	2وياتتدخلهم	عfى	عدة	مست

	8دارة • 	مجلس 	مستوى 	عfى 	بمقعدين: Wا 	إدا̄ر 	مجلس 	يمثلون 	ا)سWXلك\ن 	أن 	إ�ى		-نجد إضافة

 يشاركون	بشكل	مباشر	@ي	اتخاذ	قرارات	الجمعية.و 	- مقعد	§حد	أعضاء	ا)عهد	الوط0Å	لUسUWXك

إن	هذه	اللجنة	تم	إنشاءها	:	)�(COSAC	توجيه	نشاطات	£سUWXكو 	عfى	مستوى	لجنة	متابعة •

	للتقييس 	الفرنسية 	الجمعية 	إدارة 	مجلس 	قبل 	من 	عن	، 	واحد 	ممثل 	اللجنة 	تلك 	يeuأس حيث

 ا)سWXلك\ن	Kعضاء	@ي	مجلس	إدارة	الجمعية.

سبعة	ممثل\ن	جمعيات	:	من	)COSAC(�توجيه	نشاطات	£سUWXكو 	تتكون	لجنة	متابعةو ،	هذا	

ممثل	واحد	عن	ا)خ�e	،	ر	الصناعةممثل	واحد	عن	وزي،	le CNPFممثل	واحد	عن	،	حماية	ا)سWXلك\ن

  .3ممثل	واحد	عن	ا)عهد	الوط0Å	لUسUWXكو 	،الوط0Å	للتجارب

  :	4)	بــCOSAC(	توجيه	نشاطات	£سUWXكو 	تكلف	لجنة	متابعةو 	هذا

 ،	وضع	برنامج	التقييس	@ي	مجال	£سUWXك •

 ،	تقييم	النتائجو 	ضمان	متابعة	Kعمال •

 ،	إعUم	ا)سWXلك\نو 	نتكوي	إجراءاتو 	تنشيط	أعمالو 	تحديد •

	£سUWXك • 	مجال 	@ي 	السياسة 	أجل 	من 	ا)نشأة 	اللجنة 	@ي 	الفرنسية 	ا)واقف 	تحديد

(COPOLCO). 

 7جهزة�ا)كلفة�بالتقييس�ع¡ى�ا)ستوى�الدوZي -2

	الخاص	بالتقييس 	كانت	كل	دولة	تنضم	نظامها فإن	ذلك	�	يمنع	من	وجود	نظام	تقييس	،	إذا

	عالم0 	ا)و ، 	اللجنة	Kوروبية	للتقييستتمثل	Kجهزة 	@ي 	ا)ستوى	الدو�ي 	أ)(�CEN	كلفة	بالقييس	عfى

 ب).(	5ISO ا)نظمة	الدولية	للتقييسو 

 

                                                           
1 Gérard Marcou, op, cit, p 136. 
2 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov op.cit ,P 35. 
3 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov, ibid., P 36. 
4 Ibid., P 36. 
5Jean Calais Auloy, frank Steinmetz, op.cit. p 196 
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 )(�CENاللجنة�7وروبية�للتقييس  - أ

	للتقييس 	Kوروبية 	اللجنة 		-تجمع 	£تحاد		-1961ومنذ 	@ي 	Kعضاء 	للدول 	التقييس أجهزة

	او	Kوروبي 	للتبادل 	Kوروبية 	الجمعية 	1لحر@ي 	جمعية	و ، 	عن 	عبارة 	للتقييس 	Kوروبية تعت�e	اللجنة

	من	و 	توفر	منصة	لتطوير	ا)عاي\e	Kوروبيةو ،	دولة	أوروبية	34تجمع	Kجهزة	الوطنية	للتقييس	لـ غ\eها

	ا)نتجات 	من 	مختلفة 	بأنواع 	ا)تعلقة 	التقنية 	العملياتو 	الخدماتو 	ا)وادو 	الوثائق 	عfى	، 	تعمل كما

	Kمن،	ا)نتجات	£سUWXكيةو 	ييس	@ي	العديد	من	ا)جا�ت	�سيما	ا)واد	الكيميائيةتدعيم	أنشطة	التق

 .2الحياة	الذكيةو 	التعبئة،	البيئةو 	السامةو 	الصحة،	الغذاءو 

	هذا 	Kوروبيةو ، 	ا)قاييس 	اعتماد 	تضعها		�	يتم 	ال�0 	القياسية 	للوثائق 	تحقيق 	إجراء إ�	بعد

فعfى	ا)ستوى	الفرن012	مثU	يجرى	هذا	التحقيق	،	الدول	Kعضاء	من	قبل،	اللجنة	Kوروبية	للتقييس

	للتقييس 	الفرنسية 	الجمعية 	قبل 	(AFNOR)	من 	كانت	نتائجو ، 	إيجابية	م�� 	التحقيق 	الوثيقة	، فإن

عfى	أن	يتم	نشر	،	أ)انية)،	فرنسية،	إنجل\tية(	القياسية	يتم	اعتمادها	@ي	النطاق	Kوروبي	بثUث	لغات

تلtuم	كل	،	بعد	نشر	ا)قاييس	Kوروبيةو ،	3بية	من	قبل	معاهد	التقييس	بصفة	إلزاميةا)قاييس	Kورو 

	الجديد 	Kوروبي 	ا)قياس 	مع 	تتعارض 	ال�0 	الوطنية 	ا)قاييس 	بإزالة 	وطنية 	تقييس 	أو	لجنة ،	هيئة

e\خK	هذا	لذلك- ليصبح	-نتيجة	اللجنة	@ي	عضاءK	الدول	كل	@ي	0Åالوط	ا)قياس	4هو.  

	يكن 	£لكeuوني	،ومهما 	للتقييس 	Kوروبية 	اللجنة 	Kوروبي 	ا)ستوى 	عfى 	كذلك 	يوجد 	فإنه

)CENELEC(	 بعدو	 	عن 	£تصا�ت 	لتقييس 	Kوروبي 	ا)عهد 	كذا 	يكلفون ، 	اللجنة		-الذين 	جانب إ�ى

  .5بتنسيق	ا)قاييس	ب\ن	Kول	Kعضاء	-Kوروبية	للتقييس

 )L’ISO(�ا)نظمة�الدولية�للتقييس�  - ب

هيئات	وطنية	للتقييس	للدول		165منظمة	غ\e	حكومية	تضم		ISOمة	الدولية	للتقييس	تعد	ا)نظ

	¯Wدف	هذه	ا)نظمة	إ�ى	تعزيز	تطوير	ا)قاييسو ،	يقع	مقرها	بجنيفو ،	1949أنشئت	سنة	،	K6عضاء	ف·Wا

	العالمو  	@ي 	النشاطات	ا)تعلقة	�Wا 	الخدمات	ب\ن	الدول و 	ذلك	قصد	تسهيل	تبادل	السلعو ، تحقيق	و ،

نشر	و 	حيث	تعمل	@ي	هذا	8طار	عfى	توسيع،	£قتصاديو،	التق0Å،	العلم0،	تفاق	@ي	ا)جال	الثقا@ي£

	الدولية 	ا)قاييس 	الكهرباء، 	تكنولوجيا 	مجال 	باستثناء 	ا)جا�ت 	جميع 	@ي 	تطبق 	مقاييسها 	أن 	كما

 .CEI(7(	ا)جال	£لكeuوني	الذي	يعهد	إ�ى	اللجنة	£لكeuونية	الدوليةو 

                                                           
1Yves picod, Droit de la consommation, 3ème édi, Sirey Dalloz, Paris, 2015. p 286. 
2European committee for standardization, who we are, available on site :   
 https: //www.cen.eu/about/Pages/default.aspx, visited on 12-08-2019. 
3 Yves picod , op.cit. p 286. 
4Markin standars for europe , european standardization, , available on site : 
   https: //www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/PN-2019-043.aspx visited on 12-08-2019. 
5 Yves picod, op.cit. p 286. 
6 Statégie de l’iso,2016-2020, p 1, publiée sur le site: 
 https: //www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/iso_strategy_2016-2020_FR.pdf.  visité le 12-08-2019.  
7 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov, op.cit, p p 30 31. 
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كلجنة	من	،	1978ال�0	أنشئت	سنة	)	(COPOLCO	لجنة،	م	اللجنة	الدولية	للتقييستضو ،	هذا

تندرج	هذه	اللجنة	ضمن	تشكيلة	مجلس	ا)نظمة	الدولية	و ،	أجل	السياسة	ا)تعلقة	بمجال	£سUWXك

	أخرى  	لجان 	جانب 	إ�ى 	للتقييس 	لجنةو ، 	مع 	با)وازاة 	تتمثل		(COPOLCO)	تعمل 	أخرى 	لجان ثUث

،	(IOCU(	ا)نظمة	الدولية	�تحاد	ا)سWXلك\ن،	(OCDE)	التطور	£قتصاديو 	ة	التعاون منظم:	أساسا	@ي

	إ�ى	(COPOLCO)	W¯دف	لجنةو ،	(ACI)	تحالف	التعاون	الدو�يو  :	إنشاء	منصة	لتبادل	الخ�eات	حول :

	ا)قاييس 	وضع 	@ي 	ا)سWXلك\ن 	مشاركة 	£سUWXكيةو ، 	السلع 	مجال 	@ي 	ا)قاييس 	عامة	و 	تطبيق بصفة

كما	¯Wدف	،	الدو�يو 	كل	Kسئلة	Kخرى	ال�0	تقدم	منفعة	للمسWXلك\ن	@ي	مجال	التقييس	الوط0Åحول	

	أجهزة 	مختلف 	مع 	روابط 	خلق 	إ�ى 	با§عمالISO أيضا 	يتعلق 	بمجال	و 	فيما 	صلة 	لها 	ال�0 ا)واضيع

  .1£سUWXك

سنوي	من	تقدم	تقريرها	الو 	تجتمع	مرة	واحدة	@ي	السنة)	(COPOLCO	فإن	لجنة،	و	مهما	يكن

كما	،	إنما	كذلك	عfى	برنامج	أعمالها	للسنة	ا)واليةو ،	أجل	التصديق	ليس	فقط	عfى	Kنشطة	ا)نشورة

	تتخذها 	ال�0 	القرارات 	نقل 	التقييسو 	-يتم 	مجال 	@ي 	ا)سWXلك\ن 	رغبات 	لتلبية 	اللجان		-ا)جسدة 														إ�ى

  	.2ع�e	وسيط	ا)جلس،	أو	Kجهزة	التقنية	العضو	@ي	ا)نظمة	الدولية	للتقييس

  :�جهاٌز�فعاٌل�للرقابةشبكة�
نذار�السريع:�ثالثا

	أم�Wا 	وضمان 	ا)نتجات 	عfى 	الرقابة 	تفعيل 	@ي 	الجزائري 	ا)شرع 	من 	)خاطرها	و 	رغبة التصدي

	علميا 	وغ\e	ا)تيقن	م�Wا 	ا)شبوهة 	الحيطة، 	)بدأ 	إطار	تجسيده 	@ي 	لïنذار	السريع 	شبكة 	بإنشاء 	قام

	بو 	ا)بدأ.£لtuام 	مظاهر	هذا 	من 	مظهرا 	يعد 	مسار	ا)نتجات	الذي 		تتبع 	ا)ادة 	@ي 	جاء من		17حيث

	 	رقم 	التنفيذي 	3203-12ا)رسوم 	شبكة	: 	الغش 	وقمع 	ا)سWXلك 	بحماية 	الوزير	ا)كلف 	لدى 	ينشا "

  أم�Wم".و 	مكلفة	بمتابعة	مسار	ا)نتجات	ال�0	تشكل	أخطارا	عfى	صحة	ا)سWXلك\ن،	لïنذار	السريع

	كم 	حددت	ا)ادة 	التنفيذي		18ا 	203-12من	ا)رسوم 	الشبكة	حيث	تتكون	من	، تشكيلة	هذه

،	الجماعات	ا)حليةو 	الوزير	ا)كلف	بالداخلية،	رئيسا،	قمع	الغشو 	الوزير	ا)كلف	بقمع	ا)سWXلك:	ممثfي

كلف	با)وارد	الوزير	ا)،	عضوا،	ا)ناجمو 	الوزير	ا)كلف	بالطاقة،	عضوا،	الوزير	ا)كلف	با)الية،	عضوا

	الوزير	ا)كلف	بالفUحة،	عضوا،	إصUح	ا)ستشفياتو 	السكانو 	الوزير	ا)كلف	بالصحة،	عضوا،	ا)ائية

	الريفيةو  	التنمية 	عضوا، 	البحري ، 	بالصيد 	الصيديةو 	الوزير	ا)كلف 	ا)وارد 	عضوا، الوزير	ا)كلف	،

	الوزير	ا)كلف	بالWXيئة	العمرانية،	عضوا،	ترقية	£ستثمارو 	بالصناعة	وا)ؤسسات	الصغ\eة	وا)توسطة

،	عضوا،	الصناعة	التقليديةو 	الوزير	ا)كلف	بالسياحة،	عضوا،	الوزير	ا)كلف	بالنقل،	عضوا،	البيئةو 

 عضوا.،	الوزير	ا)كلف	با�تصال،	عضوا،	£تصالو	تكنولوجيات	8عUمو 	الوزير	ا)كلف	بال�eيد

                                                           
1 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov, ibid. p 31. 
2 Jean-claud fourgoux et jeanne mihailov, ibid. p 32. 

  سالف	الذكر.،	يتعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات،	203-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3
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ا)وجهة	لUستعمال	و 	)سوقة	ع�e	الeuاب	الوط0Åا	تغطي	شبكة	8نذار	السريع	كل	ا)نتجاتو 	هذا

  .1ذلك	@ي	جميع	مراحل	عملية	الوضع	لUسUWXكو 	ال�Wائي	للمسWXلك

مصالحها	الخارجية	ا)كلفة	و 	قمع	الغشو 	و	تتو�ى	8دارة	ا)ركزية	للوزارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك

مثلما	أشارت	،	مات	شبكة	8نذار	السريعبث	معلو ،	بتطبيق	التداب\e	ا)تعلقة	بمتابعة	ا)نتوجات	الخط\eة

كما	يمك�Wا	أن	تتواصل	بشبكات	8نذار	الجهوية	أو	،	203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		20إليه	ا)ادة	

	الدولية 	عUقاتو ، 	تربط 	ا)سWXلك\نو 	أن 	حماية 	جمعيات 	مع 	ا)علومات 	ا)هنيةو 	تتبادل 	الجمعيات

  .2جمعيات	أرباب	العمل	Kكeü	تمثيUو 

كل	عمل	من		-من	نفس	ا)رسوم	22للمادة		من	1وفقا	الفقرة		–تباشر	شبكة	8نذار	السريع		و 

	شأنه 	الفوري: 	البث 	طبيعة	و 	ضمان 	حسب 	أو	ا)حfي 	أو	الجهوي 0Åالوط	 	ا)ستوى 	انتظار	عfى بدون

لكل	معلومة	من	شأWkا	أن	تؤدي	إ�ى	السحب	الفوري	من	السوق	لكل	منتوج	من	شأنه	،	الخطر	ا)ع\ن

ا)تعلقة	با§خطار	ال�0	تشكلها	ا)نتوجات	و 	وضع	ا)علومات	ال�0	تحوزها،	أمنهو 	ضرار	بصحة	ا)سWXلك8 

 متناول	ا)سWXلك\ن.	أم�Wم	@يو 	عfى	صحة	ا)سWXلك\ن

	يكن 	بإنشاء	ا)شرع	الجزائري	لشبكة	8نذار	السريعو ،	و	مهما إثراء	و يكون	قد	ساهم	@ي	تنمية	،

	 	للمسWXلك	الوقائيةا)نظومة 	ا)خاطر	غ\e	ا)توقع، 	من 	أو	الحد 	التقليل 	أجل 	يفرزها	من 	بات 	ال�0 ة

  	التقدم	العلم0،	غ\e	أن	فعالية	هذه	الشبكة	@ي	تحقيق	هذا	الهدف	قد	تقل	بالنظر	إ�ى	عدم	تنصي¼Wا.

  مخابر�التجارب�وتحليل�الجودةو �رابعا:�ا)خ���الوط½��للتجارب

 eا)خ�	دور	نتاول	إ�ى	8طار	هذا	@ي	نتطرق	سوف	للتجارب(	0Å1الوط	دراسة	إ�ى	بعدها	نتطرق	أن	ىfع	(

 ).2مخابر	التجارب	وتحليل	الجودة(

  ا)خ���الوط½��للتجارب -1

،	الذي	اعت�eه	مؤسسة	1223-15أنشأ	ا)شرع	الجزائري	هذا	ا)خ�e	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفذي	رقم	

،	ويوضع	تحت	وصاية	4ا�يعمومية	ذات	طابع	صناAي	وتجاري،	يتمتع	بالشخصية	ا)عنوية	و£ستقUل	ا)

 .5الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش

                                                           
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		19مضمون	ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		21مضمون	ا)ادة		2
،	يتضمن	إنشاء	ا)خ�e	الوط0Å	للتجارب	ومهامه	وتنظيمه	وس\eه،	ج	ر،	العدد	2015مايو		14،	ا)ؤرخ	@ي	122-15ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3

  .2015مايو		20،	الصادرة	@ي	26
  ،	سالف	الذكر.122- 15رقم	من	ا)رسوم	التنفيذي		2من	ا)ادة		1الفقرة		4
  ،	سالف	الذكر.122- 15من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		1الفقرة		5
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	 	فإن	ا)خ�e 	8وعمU	با)ادة 	ا)رسوم، 	مجلس	إدارة	من	هذا 	مدير	عام1يديره 	ويس\eه ويتو�ى		.2،

	e–ا)خ�	ا)ادة	4حسب	ا)رسوم	 مهمة	ضمان	مراقبة	مطابقة	ا)نتجات	عن	طريق	التحاليل		-من	هذا

	والتجا 	التحاليل	و£ختبارات 	ومناهج 	آليات 	تطوير 	يأتي: 	بما 	ا)رتبطة 	Kعمال 	يمارس 	كما رب،

	مطابقة	 	تقييم 	با)نتجات، 	ا)رتبطة 	ا)خاطر 	وتحليل 	والوقاية 	التشخيص 	والتجارب، و£ختبارات

  ا)نتجات،	كما	تغطي	أعماله	جميع	ا)نتجات	ال�0	قد	تؤثر	@ي	صحة	ا)سWXلك\ن	وأم�Wم	وكذا	@ي	البيئة.

	إنجاز	مختلف	أنواع		5ا)ادة		و	تضيف من	نفس	ا)رسوم،	يكلف	ا)خ�e	@ي	إطار	مهامه	بما	يأتي:

	والتجارب 	و£ختبارات 	والكيميائيالتحاليل 	ا)يكانيكية 	�سيما 	والحرارية		ة، 	الكهرومغناطيسية أو

نس	الغذائي،	والصوتية	والبصرية	والسUمة	الكهربائية	ومقاومة	النار	وقدم	ا)واد	ومقاومة	التآكل	والتجا

	وتطوير	عرض	 	ترقية 	والخدمات، 	ا)نتجات 	نوعية 	وترقية 	وفعالية 	التشغيل 	قابلية 	مجال 	@ي وكذا

	ا)تعامل\ن	 	احتياجات 	تلبية 	بغرض 	والتجارب 	و£ختبارات 	التحاليل 	مجال 	@ي eا)خ�	 خدمات

جارب	فيما	يخص	£قتصادي\ن،	ضمان	التطوير	و8عUم	@ي	مجال	الرقابة	والتحاليل	و£ختبارات	والت

أمن	ا)نتجات	وحماية	البيئة	لصالح	ا)خابر	والهيئات	ذات	الصلة	بنشاطه،	ا)ساهمة	@ي	تطوير	الخ�eة	

الوطنية	@ي	مجال	رقابة	ا)طابقة،	ا)شاركة	@ي	تسي\e	شبكة	8نذار	فيما	يخص	سUمة	وأمن	ا)نتجات	

كات	تبادل	ا)علومات	والخ�eات	وتطوير	با�تصال	مع	هياكل	ومؤسسات	الرقابة	ا)ؤهلة،	ا)شاركة	@ي	شب

العUقات	العلمية	مع	هيئات	ومخابر	ومراكز	البحوث	ومصالح	تطوير	ا)ؤسسات،	إنشاء	بنك	معطيات	

	أشغال	إعداد	 	@ي 	ا)ساهمة 	ترقية	£بتكار، 	@ي 	الدعم	وا)ساهمة 	بنشاطه، 	ذات	الصلة علمية	وتقنية

	مع 	بالتنسيق 	ا)نتجات 	بأمن 	إنجاز	مختلف		ا)عاي\e	ا)رتبطة 	والعا)ية، 	الوطنية 	والهيئات ا)ؤسسات

أنواع	التحاليل	و£ختبارات	والتجارب	@ي	إطار	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	لحساب	8دارات	والهيئات	

	والخصائص	 	التجارب 	بمناهج 	تتعلق 	ا)عنية 	الدوائر	الوزارية 	من 	بطلب 	دراسات 	تحقيق العمومية،

	ا 	التنظيمات ̧عداد 	 	والبيئة	الضرورية 	الطبيعة 	وحماية 	وKمن 	النظافة 	مجال 	@ي 	�سيما لتقنية،

واقتصاد	الطاقة	وا)واد	Kولية	وبشكل	عام	قابلية	استعمال	ا)نتجات،	تقديم	الدعم	ومساعدة	مخابر	

  قمع	الغش	ومختلف	ا)ؤسسات	وهياكل	الرقابة	ا)ؤهلة	@ي	مجال	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش.

  

                                                           
1		 	-يرأس	مجلس	8دارة ممثل	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ويتكون	من	ممثل\ن	عن		-من	نفس	ا)رسوم	9عمU	با)ادة

ت	ال�0	تدخل	ضمن	مهام	ا)خ�e،	كما	يمكنه	£ستعانة	بكل	شخص	من	شأنه	أن	يساعده	)	خ�eاء	@ي	ا)جا� 3العديد	من	الوزارات،	وثUثة	(

من	نفس	ا)رسوم،	يع\ن	أعضاء	مجلس	8دارة	بموجب	قرار	من	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش		11@ي	أعماله.وعمU	با)ادة	

)	سنوات	قابلة	للتجديد،	أما	الخ�eاء	فيعينون	بموجب	اقeuاح	من	3ثUث	(	بناء	عfى	اقeuاح	من	القطاعات	الوزارية	ال�0	ينتمون	إل·Wا،	)دة

إليه	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش.	ويتداول	مجلس	8دارة	@ي	كل	ا)سائل	ا)رتبطة	بإدارة	ا)خ�e	وس\eه	وتطويره	مثلما	أشارت	

  .16ا)ادة	
م	@ي	مهامه	مدير	عام	مساعد	ومديرون	ويع\ن	ا)دير	العام	بموجب	مرسوم	طبقا	من	نفس	ا)رسوم	يساعد	ا)دير	العا	18حسب	ا)ادة		2

  مسؤولية	تسي\e	ا)خ�e	�سيما	8داري	وا)ا�ي	وإدارة	مصالح	ا)خ�e.	-19عمU	با)ادة	–للتنظيم	ا)عمول	به،	ويقع	عfى	عاتق	ا)دير	العام	
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  الجودة�مخابر�التجارب�وتحليل -2

،	ثم	تم	1922-91بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1991§ول	مرة	سنة		1تأسست	هذه	ا)خابر

،	الذي	ألÒي	هو	¥خر	بمقت�1µ	683-02،	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2002إلغاء	هذا	ا)رسوم	سنة	

	1534-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		21ا)ادة	 "	 كل	هيئة	أو	،	الذي	عرف	مخ�e	تحاليل	الجودة	بأنه:

مؤسسة	تحلل	أو	تقيس	أو	تدرس	أو	تجرب	أو	تعاير،	أو	بصفة	عامة	تحدد	خصائص	أو	فعاليات	ا)ادة	

	الخدمات" 	إطار	تقديم 	@ي 	ومكونا¯Wا 	5أو	ا)نتوج ،	 	ا)رسوم 	هذا 	حدد 	ا)خابر	كما 	هذه 	فتح شروط

  دها.،	شروط	وكيفيات	اعتما3286-13بينما	تضمن	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	واستغUلها،	

�وعليه 	فتح	هذه، 01µيقت	اا)خ	فUباخت	 	يختلف	محتواه 	تقديم	طلب	يتضمن	ملفا، بر	ضرورة

	و£سم	 	اللقب 	يتضمن	طلبه 	وجب	أن 	طبيعيا، 	Kخ\e	شخصا 	كان	هذا 	فإذا 	صاحب	الطلب، صفة

	أو	مؤهUت	ا)سؤول	التق0Å	@ي	ا)يدان	ا)ع0Å،	كما	7والعنوان	وطبيعة	النشاط	ا)قرر	ومؤهUت	الطالب

	ا)يUد،	مستخرج	من	صحيفة	السوابق	 وجب	أن	يتضمن	سند	ملكية	ا)حل	أو	عقد	8يجار،	شهادة

	أن	 	فيجب 	معنويا، 	شخصا 	كان 	إذا 	أما 	و8جازات، 	الشهادات 	من 	عل·Wا 	ا)صادق 	والنسخ العدلية،

	 	تقدم	–يحتوي	طلبه 	ما 	إ�ى 	القانوني	وعنوان	مقره	- إضافة 	أو	عنوان	الشركة	وشكلها 	تسمية ا	عfى

وطبيعة	النشاط	ا)قرر	ومؤهUت	ا)سؤول	التق0Å	@ي	ا)يدان	ا)ع0Å،	ويودع	ا)لف	لدى	ا)ديرية	الو�ئية	

  .8للتجارة	ا)ختصة	إقليميا	ويسلم	الطالب	وصل	إيداع

                                                           
1		 	بمخابر	تحاليل 	لها 	أول	ظهور 	عند 	عل·Wا 	ثمالنوعيةاصطلح 	@ي	الجودة	بمصطلح	النوعية	استبدل	مصطلح	، 	تغي\e	اعتباطي 	وهذا ،

.	هذا	من	qualityوباللغة	8نجل\tية		qualitéاعتقادنا،	عfى	اعتبار	أن	النوعية	والجودة	مصطلحان	مeuادفان	يقصد	�Wما	باللغة	الفرنسية	

	 	مصطلح 	ا)شرع 	أضاف 	أخرى 	جهة 	ومن 	جهة، 	و التجارب، 	مخابر	التجارب 	تسم� 	هذا	لتصبح 	إضافة 	علة 	وتعود 	النوعية، التحاليل

ق	ا)صطلح	@ي	اعتقادنا	إ�ى	نزع	اللبس	بشأن	عمل	تلك	ا)خابر	ال�0	تباشر	تحاليل	الجودة	بغيتة	التأكد	من	فعالية	ا)نتوج،	طا)ا	أن	تحقي

  هذه	الغاية	�	يتوقف	عfى	مجرد	إجراء	التحاليل،	وإنما	يتعداه	ليشمل	ضرورة	القيام	بالتجارب.	
.	1991يونيو		2،	الصادرة	@ي	27،	يتعلق	بمخابر	تحليل	النوعية،	ج	ر،	العدد	1991يونيو		1،	ا)ؤرخ	@ي	192- 91)رسوم	التنفيذي	رقم	ا	2

  (ملÒى).
3		 	التنفيذي	رقم 	68- 02ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	2002ف�eاير		6، 	العدد 	ر، 	ج 	واعتمادها، 	الجودة 	مخابر	تحاليل 	شروط	فتح 	يحدد ،11	،

  .	(ملÒى)2002ف�eاير		13الصادرة	@ي	
،	يحدد	شروط	فتح	مخابر	تجارب	وتحاليل	الجودة	واستغUلها،	ج	ر،	العدد	2014أبريل		30،	ا)ؤرخ	@ي	153-14ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4

  .2014مايو		14،	الصادرة	@ي	28
  ،	سالف	الذكر.153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ا)ادة		5
6		 	التنفيذي	رقم 		،328	-13ا)رسوم 	ا)سWXلك	وقمع	2013سبتم�e		26ا)ؤرخ	@ي 	ا)خابر	قصد	حماية 	يحدد	شروط	وكيفيات	اعتماد ،

  .2013أكتوبر		2،	الصادرة	@ي	49الغش،	ج	ر،	العدد	
)	3،	أن	تكون	لصاحب	الطلب	ا)ؤهUت	الUزمة،	وأن	يثبت	تكوينا	عاليا	أقله	ثUث	(153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4اشeuطت	ا)ادة		7

	و@ي	حالة	س 	والتخصص	ا)طلوب، 	ا)ؤهUت	بتقديم	الشهادات	أو	8جازات	ذات	الصلة	بالنشاط	ا)قرر 	أوجبت	إثبات	هذه 	كما نوات،

  انعدامها	فإنه	يتع\ن	عfى	الطالب	أن	يسند	التسي\e	التق0Å	لنشاط	ا)خ�e	إ�ى	شخص	مؤهل	قانونا	@ي	ميدان	النشاط	ا)طلوب.
  ،	سالف	الذكر.153	-14تنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ال	5مضمون	ا)ادة		8
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الطالب	الرخصة	ا)سبقة		1،	يسلم	ا)دير	الو�ئي	للتجارةوبعد	التحقق	من	مطابقة	محتوى	ا)لف	

  .	2مح	له	بالقيد	@ي	السجل	التجاري	دون	أن	تمنحه	حق	استغUل	ا)خ�e	ا)نشألفتح	ا)خ�e،	وال�0	تس

وعليه	من	أجل	الحصول	عfى	رخصة	£ستغUل،	وجب	عfى	الطالب	إتمام	ملف	الطلب	بوثائق	

	3أخرى  	ا)ادة ال�0		4،	كما	وجب	عليه	احeuام	الشروط153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7،	حدد¯Wا

  من	نفس	ا)رسوم.	11،	و10،	9حدد¯Wا	ا)واد	

	ا)ركز		 	مصالح 	مع 	با�شeuاك 	للتجارة 	الو�ئية 	ا)ديرية 	مصالح 	قبل 	من 	الطلب، 	دراسة ويتم

	والرزم 	النوعية 	)راقبة 	اللجنة	5الجزائري 	إ�ى 	للتجارة 	الو�ئية 	ا)ديرية 	قبل 	من 	الطلب 	إرسال 	بعد ،

	والرزم 	النوعية 	)راقبة 	للمركز	الجزائري 	والتقنية 	بحماية	6العلمية 	الوزير	ا)كلف 	إ�ى 	ترسله 	ال�0 ،

،	عfى	أن	يتم	تبليغ	7يوما	من	تارسخ	استUمه	60ا)سWXلك	وقمع	الغش	مرفقا	بنتائجها	ورأ¦Wا	@ي	حدود	

  .8يوما	من	تاريخ	استUم	الطلب	90الطالب	بالرد	من	قبل	ا)ديرية	الو�ئية	للتجارة	@ي	حدود	

fع	يتوقف	eا)خ�	لUاستغ	فإن	يكن،	مهما	و	ا)كلف	الوزير	طرف	من	لUاستغ	رخصة	تسليم	ى

	17أشهر	وفقا	لنص	ا)ادة		6.	كما	قد	يوقف	العمل	�Wا	)دة	�	تتجاوز	9بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش

	إعذار	 	بعد 	�Wا، 	ا)عمول 	والتنظيمية 	التشريعية 	با§حكام 	8خUل 	حالة 	@ي 	وذلك 	ا)رسوم، 	نفس من

يوم	من		30،	واستمرار	السبب	ا)�eر	لïعذار	)دة	16وفقا	للمادة		ا)سؤول	عن	ا)خ�e	للقيام	بمطابقته

  من	نفس	ا)رسوم.		17تاريخ	تبليغه	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

                                                           
ُيستلم	من	قبل	الوزير	ا)كلف	بالنوعية	وتسلم	الرخصة	من		-ا)لÒى	192- 91@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		-كان	طلب	الرخصة	ا)سبقة	1

والرزم،	الذي	يكلف	ا)لÒى،	كان	طلب	الرخصة	يودع	لدى	ا)ركز	الجزائري	)راقبة	النوعية		68-02طرفه،	أما	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	

	 	رقم 	الجديد 	التنفيذي 	ا)رسوم 	ظل 	@ي 	بينما 	الرخصة، 	بتسليم 	للتجارة،	153- 14مديره 	الو�ئية 	ا)ديرية 	لدى 	يودع 	الطلب 	أصبح ،

  والرخصة	تسلم	من	قبل	ا)دير	الو�ئي	للتجارة.
  ،	سالف	الذكر.153	-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		2
	Kمر	ب	3 	(ويتعلق 	للمحل 	الدنيا 	ا)ساحة 	ا)حUت، 	وصف 	التالية: 	وقسم	2م	120الوثائق 	ا)يكروبيولوجيا 	لقسم 	بالنسبة 	�سيما (

e	الف\tيوكيمياء،	وثيقة	تثبت	مطابقة	ا)حل	تسلمها	ا)صالح	ا)ؤهلة	@ي	مجال	النظافة	وKمن،	التنظيم	الداخfي	للمخ�e،	التكفل	بالتداب\

  نواع	ومواصفات	وفعاليات	التجه\tات،	آ�ت	وتجه\tات	القياس.8جبارية	@ي	مجال	النظافة،	أ
4		 	@ي: 	الشروط	أساسا 	ونظافWXا		-تتمثل	هذه 	ومساحWXا 	يتعلق	بحالWXا 	فيما 	و�سيما وجوب	كون	محUت	ا)خ�e	متطابقة	مع	تخصصه،

	ا)جال، 	ا)رسوم	وللقواعد	ا)تبعة	@ي	هذا 	وتنظيمها،	وذلك	طبقا	§حكام	هذا 	أشارت	إليه	ا)ادة		الصحية	وعددها من	ا)رسوم		9ملثما

	بالتجه\tات	الUزمة	للتنفيذ	السليم	لºعمال	ال�0	يصرح	بكفاءته	@ي	القيام	�Wا	مثلما		-.153-14التنفيذي	رقم	 ضرورة	كون	ا)خ�e	مزودا

  .	10نصت	عليه	ا)ادة	

ا)تعلقة	بمخرج	النجدة،	وا)ياه	الجارية	وا)راحيض	وتخزين	وجوب	كون	ا)خ�e	مجهزا	بالوسائل	الUزمة	@ي	مجال	النظافة	وKمن	و�سيما		-

  من	نفس	ا)رسوم.		11ا)واد	الخط\eة،	وتجه\tات	حماية	ا)ستخدم\ن	وغ\eها	من	الوسائل	ال�0	نصت	عل·Wا	ا)ادة	
  ،	سالف	الذكر.153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ا)ادة		6
  ،	سالف	الذكر.153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14ا)ادة	7
  ،	سالف	الذكر.153-14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15ا)ادة	8
 ،	سالف	الذكر.153- 14من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8ا)ادة	9
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من	ا)رسوم		2عمU	با)ادة	و 	،	فإنهوتحاليل	الجودة	بر	تجارباشروط	وكيفيات	اعتماد	مخأما	عن	

	 	رقم 	"328- 13التنفيذي 	با�عتماد: 	يقصد 	الذكر، 	سالف 	مخ�e	للقيام		، 	بكفاءة 	الرسم0 £عeuاف

بتحاليل	واختبارات	وتجارب	@ي	ميادين	محددة	@ي	إطار	قمع	الغش	وذلك	لتحديد	مدى	مطابقة	ا)نتجات	

	إلحاق	 	عدم 	أو	لتبيان 	�Wا، 	تتصف 	أن 	يجب 	ال�0 	والتنظيمية 	القانونية 	أو	ا)واصفات 	و/ للمقاييس

  وكذا	مصلحته	ا)ادية".	ا)نتوج	أو	ا)ادة	ضررا	بصحة	ا)سWXلك	وأمنه

وعليه	ومن	أجل	الحصول	عfى	اعتماد	هذا	ا)خ�e،	وجب	إيداع	ملف	يحتوي	عfى	مجموعة	من	

ال�0	تلtuم		-مقابل	تسليم	وصل	بعد	التحقق	من	مطابقة	محتوى	ا)لف	-	2لدى	لجنة	£عتماد	1الوثائق

  .3استUمه)	أشهر	ابتداء	من	تاريخ	3بالرد	عfى	الطلب	@ي	أجل	�	يتجاوز	ثUثة	(

	 	يسلم	£عتماد	حسب	مجال	£ختصاص		3وعمU	بالفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة من	نفس	ا)رسوم،

  بمقرر	من	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	بعد	أخذ	رأي	لجنة	£عتماد.

ا	وم��	ُمنح	£عتماد،	تع\ن	عfى	ا)خ�e	استعمال	ا)ناهج	ا)حينة	وا)حددة	عن	طريق	التنظيم،	وإذ

  .4انعدمت	وجب	أن	يستعمل	ا)ناهج	ا)عeuف	�Wا	دوليا

	حالة	 	@ي 	ا)سWXلك	أن	يسحب	£عتماد 	يمكن	للوزير	ا)كلف	بحماية 	فإنه 	يكن	من	أمر، ومهما

مخالفة	الشروط	ال�0	ُسلم	عfى	أساسها،	أو	@ي	حالة	التصريح	الكاذب	@ي	ملف	الطلب،	كما	قد	يسحب	

			ومات	ا)تصلة	بمعالجة	العينات	ا)عروضة	@ي	إطار	قمع	الغش،	أيضا	@ي	حالة	عدم	احeuام	سرية	ا)عل

  .5أو	استعمال	£عتماد	بأي	شكل	من	Kشكال	§غراض	تجارية	أو	إشهارية

،	سالف	الذكر	عfى	62-17ا)شرع	قد	نص	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	وعfى	الرغم	من	أن	

،	إ�	أنه	6هيئات	8شهاد	با)طابقةو 	لتفتيشأن	عملية	تقييم	ا)طابقة	تجرى	بواسطة	ا)خابر،هيئات	ا

	ا)رسوم	 	إ�ى 	بالرجوع 	غ\e	أنه 	الفنية، 	للوائح 	ا)طابقة 	تقييم 	عملية 	ا)خابر	@ي 	هذه 	دور 	يحدد لم

                                                           
طلب	موجه	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بحماية		- ئق	التالية:	الوثا	-328- 13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5عمU	با)ادة		- يتضمن	ملف	طلب	£عتماد	1

ملف	تق0Å		-نسخة	من	السجل	التجاري	ومن	رخصة	استغUل	ا)خ�e	عند	£قتضاء،		-الهيكل	التنظيم0	للمخ�e،		- ا)سWXلك	وقمع	الغش،	

التجارب	وا)صادقة	عfى	نتائج	هؤ�ء	يتضمن:	(قائمة	Kشخاص	ا)كلف\ن	بالتحاليل	أو	£ختبارات	أو	مب\ن	للنشاط	موضوع	طلب	£عتماد	

ند	وكذا	أسماء	موق¬ي	النتائج	ومؤهW¯Uم	وشهادا¯Wم،	القائمة	وا)علومات	ا)تعلقة	بطبيعة	التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب	ا)نجزة	وع

 Uال	والتقنية	العلمية	اتt\التجه	قائمة	ت\ن،e\خK	السنت\ن	لUخ	الرئيسي\ن	الزبائن	قائمة	£قتضاء	صرح	ال�0	عمالºل	السليم	للتنفيد	زمة

  نسخة	من	شهادة	£عتماد	قيد	الصUحية.		- بكفاءةته	القيام	�Wا.)،	
تحديد	تشكيلة	هذه	اللجنة	وتنظيمها	وس\eها	إ�ى	قرار	من	الوزير	ا)كلف	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		7من	ا)ادة		2أخضعت	الفقرة		2

،	الذي	يحدد	تشكيلة	وتنظيم	وس\e	لجنة	اعتماد	ا)خابر	@ي	إطار	قمع	الغش،	ج	ر،	2015يوليو		20ي	و@ي	هذا	8طار،	صدر	القرار	ا)ؤرخ	@

  .	2015سبتم�e		20،	الصادرة	@ي	50العدد	
  ،	سالف	الذكر.328-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.328-13لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	10مضمون	ا)ادة		4
  ،	سالف328-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9ن	ا)ادة	مضمو 	5

،	سالف	الذكر.62-17من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5مضمون	ا)ادة		 6  
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ا)طابقة،	نجد	بأن	ا)شرع	كان	قد	أناط	�Wذه	ا)خابر	دورا		ا)تعلق	بتقييم	465- 05التنفيذي	ا)لÒى	رقم	

	التحقيقو 	التعرفو 	الفحصو 	أخذ	العيناتو 	ا)عايرةو 	القياسو 	التجربةو 	ار هاما	يتمثل	@ي	خدمات	£ختب

	ا)واصفات	أو	او  	مع 	تسمح	بالتحقق	من	ا)طابقة 	أو	متطلبات	خصوصية	التحليل	ال�0 للوائح	الفنية

-17ا)رسوم	التنفيذي	رقم		إطار براز	هذا	الدور	@ي	̧ هذا	ما	يث\e	التساؤل	حول	إغفال	ا)شرع	و 	،1أخرى 

	الذي	ألÒى	جميع	نصوص	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	الجد	62 بالتا�ي	يبقى	ا)شرع	مطالبا	و 	،465-05يد،

  بإبراز	هذا	الدور	من	جديد.

  :الفرع�الثاني

  الوقاية�من�مخاطرهاو �7جهزة�ا)ختصة�?ي�مراقبة�جودة�ا)نتجات

	ا)نتجات 	جميع 	جودة 	بمراقبة 	يتعلق 	عام 	اختصاص 	ذات 	أجهزة 	ب\ن 	Kجهزة 	هذه 	ا)صنعة	تتوزع

	أو�)( 	الصيد�نيةو ، 	ا)نتجات 	جودة 	بمراقبة 	مختصة 	مخاطرهاو 	أجهزة 	من 	ثانيا)(	الوقاية أخرى	و ،

  ثالثا).(	الوقاية	من	مخاطرهاو 	مختصة	بمراقة	جودة	ا)نتجات	الغذائية

mالوقاية�من�مخاطرهاو �أجهزة�مراقبة�جودة�جميع�ا)نتجات:�أو    

	8طار	با)رك 	هذا 	Kمر	@ي 	النوعيةو	يتعلق 	)راقبة 	مخابر	التجاربو 	،)1(	الرزمو 	ز	الجزائري 	شبكة

  ).2(	تحاليل	النوعيةو 

 الرزمو �ا)ركز�الجزائري�)راقبة�النوعية -1

	 	التنفيذي	رقم 	ا)رسوم �1µبمقت	ا)ركز	 	هذا 	إنشاء 	تم 	1472-89لقد 	بموجب	و 	ا)عدل، ا)تمم

مية	ذات	طابع	إداري	تتمتع	بالشخصية	ويعد	هذا	ا)ركز	مؤسسة	عمو ،	3183-03ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

  .4يوضع	تحت	وصاية	وزير	التجارةو ،	£ستقUل	ا)ا�يو	ا)عنوية

  ب).(	مهامهو ،	أ)(	س\eهو 	تنظيمهو 	و	قد	تضمنت	هذه	النصوص	تشكيلة	ا)ركز 

  

                                                           
	@ي	تقييم	مطابقة		1 	أنظر	نوال	بن	لحرش،	مخابر	التجارب	وتحليل	الجودة	ودورها للتفصيل	أكeü	حول	دور	هذه	ا)خابر	@ي	هذا	8طار:

،	ص	2019،	ديسم�e	1،	جامعة	8خوة	منتوري	قسنطينة3،	العدد	30ائرية،	مجلة	العلوم	£نسانية،	ا)جلد	ا)نتجات	للوائح	الفنية	الجز 

   .94	93ص	
،	يتضمن	إنشاء	مركز	جزائري	)راقبة	النوعية	والرزم	وتنظيمه	وعمله،	ج	ر،	1989غشت		8،	ا)ؤرخ	@ي	147-89ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2

  .1989غشت		9،	الصادرة	@ي	33العدد	
	ا)ؤرخ	@ي	318- 03ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3 ،30		e2003سبتم�	رقم	التنفيذي	ا)رسوم	ويتمم	يعدل	 	ا)ركز	89-147، 	ا)تضمن	إنشاء ،

  .2003أكتوبر		5،	الصادرة	@ي	59الجزائري	)راقبة	النوعية	والرزم	وتنظيمه	وعمله،	ج	ر،	العدد	
  الذكر.،	سالف	147-89من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1ا)ادة		4
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 س£�هو �تنظيمهو �ا)ركز شكيلة�ت  - أ

يع\ن	و ،	1تقنيةو 	علميةلجنة	با¸ضافة	إ�ى	،	بمجلس	توجيهيزود	و ،	مدير	عاميتكون	هذا	ا)ركز	من	

	ا)عمول	�Wا 	ا)دير	العام	حسب	8جراءات	التنظيمية 	اقeuاح	من	الوزير	ا)كلف	بالنوعيةو ، 	عfى ،	بناء

مدراء	ا)خابر	و 	مدير	ا)خ�e	ا)ركزي و 	مدراءو 	ويساعده	@ي	مهامه	أمينا	عاما،	2وتن$�	مهامه	بنفس	Kشكال

 .3الجهوية

من	ممثل	عن		5فإنه	يتكون ،	أو	ممثله	4ر	ا)كلف	بالنوعيةأما	مجلس	التوجيه	الذي	يرأسه	الوزي

	وزارة	الفUحة،	كل	من	وزارة	الداخلية 	تربية	ا)ائياتو 	وزارة	الصيد، 	وزارة	الصناعة، ،	وزارة	الطاقة،

،	وزارة	السياحة،	البحث	العلم0و 	وزارة	التعليم	العا�ي،	وزارة	ا)وارد	ا)ائية،	وزارة	ا)الية،	وزارة	الصحة

	لبيئةوزارة	ا با¸ضافة	إ�ى	،	ممثل	عن	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\نو ،	وزارة	الصناعة	التقليدية،

 	.6التقنية	كأعضاء	بصوت	استشاري و 	ممثل	اللجنة	العلميةو ،	ا)دير	العام	للمركز

  .8من	الوزير	ا)كلف	بالنوعية	7و	تحدد	القائمة	8سمية	§عضاء	مجلس	التوجيه	للمركز	بقرار

يمكنه	و ،	مرت\ن	@ي	السنة	@ي	دورة	عادية	بناء	عfى	استدعاء	من	رئيسه	9ع	هذا	ا)جلسيجتمو ،	هذا

بناء	عfى	طلب	من	رئيسه	أو	،	أن	يجتمع	@ي	دورة	غ\e	عادية	من	ا)رات	بقدر	ما	تقتضيه	مصلحة	ا)ركز

 .10من	أغلبية	أعضائه

                                                           
	13و	7،	بل	تم	إدراجها	بموجب	ا)ادت\ن	147-89لم	يكن	ا)شرع	ينص	عfى	هذه	اللجنة	@ي	تشكيلة	ا)ركز	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

  .318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	
،	318- 03ا)رسوم	التنفيذي	رقم		من	7،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	147-89من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9من	ا)ادة		2و	1الفقرت\ن		2

  سالف	الذكر.
  ،	سالف	الذكر.318- 03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	147-89من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ا)ادة		3
  .14كان	يرأسه	الوزير	ا)كلف	بالتجارة	قبل	تعديل	ا)ادة		4
ا)مثلة	@ي	تشكيلة	ا)جلس،	بإضافة	ممثل	عن	كل	من	وزارة	الصيد	وتربية	العائمات،	وزارة		وسع	ا)شرع	بموجب	التعديل	من	الوزارات	5

	14منه	ا)ادة	ا)الية،	وزارة	ا)وارد	ا)ائية،	وزارة	السياحة،	كما	أضاف	ممثل	عن	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن،	وهذا	ما	لم	تكن	تتض

  قبل	تعديلها.
-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من		14	من	ا)ادة	2و	1مضمون	الفقرت\ن		6

  ،	سالف	الذكر318
،	يحدد	القائمة	8سمية	§عضاء	مجلس	التوجيه	2019مايو		8وقد	صدر	@ي	هذا	8طار	العديد	من	القرارات،	كان	آخرها	القرار	ا)ؤرخ	@ي		7

  .2019سبتم�e		22،	الصادرة	@ي	58وعية	والرزم،	ج	ر،	العدد	للمركز	الجزائري	)راقبة	الن
	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من		15من	ا)ادة		1الفقرة		8 ،	سالف	318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11،

  الذكر
	النش	9 	يتعلق	ب�eامج 	ما 	ا)ركز	و�سيما 	بمهام 	ا)رتبطة 	كل	ا)سائل 	@ي 	يتداول 	البشرية،	كما 	ا)وارد 	سياسة اطات	مخططات	التطوير،

النظام	الداخfي،	ا)\tانية	التقديرية،	التقرير	السنوي	عن	النشاط،	تنظيم	ا)ركز،	الهبات	والوصايا،	وقبول	مساهمات	الهيئات	الوطنية	

،	318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12	،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة147- 89التنفيذي	رقم		17وKجنبية.	وهذا	ما	نصت	عليه	ا)ادة	

  سالف	الذكر
  ،	سالف	الذكر.147-89من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16ا)ادة		10
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تتكون	من	ممثfي	و ،	تجارة£سUWXك	لوزارة	الو	الجودة	ف\eأسها	مدير ،	التقنيةو 	أما	اللجنة	العلمية

	الهيئات	التالية ،	ا)عهد	الوط0Å	لحماية	النباتات،	ا)عهد	الوط0Å	لعلم	السموم،	معهد	باستور	للجزائر:

الغرفة	،	الديوان	الوط0Å	للقياسة	القانونية،	ا)عهد	الجزائري	للتقييس،	ا)عهد	الوط0Å	للطب	البيطري 

،	الحرفو 	الغرفة	الوطنية	للصناعات	التقليدية،	للفUحةالغرفة	الوطنية	،	الصناعةو 	الجزائرية	للتجارة

  .1ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن،	تربية	ا)ائياتو 	الغرفة	الوطنية	للصيد

)دة	،	و	يتم	اختيار	أعضاءها	من	ب\ن	ا)ستخدم\ن	التقني\ن	و/	أو	العلمي\ن	للهيئات	السابق	ذكرها

،	من	الوزير	ا)كلف	بالنوعية2£سمية	§عضاW¹ا	بقرار	كما	تحدد	القائمة،	ثUثة	سنوات	قابلة	للتجديد

بناء	عfى	استدعاء	من	،	تجتمع	مرة	كل	ثUثة	أشهر	@ي	دورة	عاديةو ،	3بناء	عfى	اقeuاح	الهيئات	ا)عنية

،	4)أعضاW¹ا	2/3(	عند	£قتضاء	@ي	دورة	غ\e	عادية	بناء	عfى	طلب	من	رئيسها	أو	بمبادرة	ثل;0و ،	رئيسها

	ف 	تبدي	رأ¦Wا 	يتعلق	بمشاريع	القوان\ن	ذات	الطابع	العلم0كما ،	التق0Å	ا)رتبطة	بنوعية	ا)نتجاتو 	يما

أو	@ي	ما	يخص	مخططات	،	التقنية	ا)رتبطة	بمجال	النوعيةو 	التنسيق	ب\ن	القطاعات	لºعمال	العلميةو 

	العلمية 	التقنيةو 	Kبحاث 	النوعيةو ، 	مخابر	تحاليل 	فتح 	ترخيص 	الeuاخيص	و 	طلبات 	طلبات كذا

  .	5است\eاد	ا)واد	السامة	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاصو 	سبقة	لصنعا)

 مهامه  - ب

فإن	مهام	ا)ركز	تتمثل	@ي	ا)ساهمة	،	@ي	إطار	تحقيق	أهداف	السياسة	الوطنية	@ي	مجال	النوعية

	صحة 	حماية 	ا)سWXلك\نو 	@ي 	ا)اديةو 	أمن 	ا)عنويةو 	مصالحهم 	الوط0Å	و ، 	8نتاج 	نوعية 	ترقية كذا

 .	6تحسيس	ا)سWXلك\نو 	£تصالو	8عUمو	فضU	عن	التكوين،	للمنتجات

  :	7فإنه	يكلف	بما	يأتي،	التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	أما	@ي	إطار	ا)هام	ا)وكلة	إليه	وفقا	للتشريع

	الغش	أو	الtuوير  • 	أعمال 	البحث	عن 	@ي 	�Wماو 	ا)خالفات	للتشريعو 	ا)شاركة 	ا)عمول 	التنظيم

	تسي\eهاو 	قمع	الغش	التابعة	لهو 	تطوير	مخابر	مراقبة	النوعية،	معاينWXاو 	تا)تعلق\ن	بنوعية	ا)نتجاو 

ا)شاركة	@ي	،	التجري�0	ا)تعلقة	بتحس\ن	نوعية	ا)نتجاتو 	القيام	بكل	أعمال	البحث	التطبيقي،	عملهاو 

	لUسUWXك 	ا)عروضة 	ا)نتجات 	مقاييس 	إعداد 	الوطنية، 	التقنية 	اللجان 	مستوى 	عfى 	�سيما كذا	و ،

                                                           
  ،	سالف	الذكر.318- 03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13،	ا)درجة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من	مكرر		17من	ا)ادة		1الفقرة		1
،	يحدد	القائمة	8سمية	§عضاء	اللجنة	2019مايو		21ن	القرارات،	حيث	كان	آخرها	القرار	ا)ؤرخ	@ي	وقد	صدر	@ي	هذا	8طار	العديد	م	2

  .2019سبتم�e		22،	الصادرة	@ي	58العلمية	والتقنية	للمركز	الجزائري	)راقبة	النوعية	والرزم،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13،	ا)درجة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من		1مكرر		17ا)ادة		3
		2و	1الفقرت\ن		4 		17من	ا)ادة 	بموجب	ا)ادة	147- 89التنفيذي	رقم	من		2مكرر 	ا)درجة 	التنفيذي	رقم		13، ،	318-03من	ا)رسوم

  سالف	الذكر.
  ،	سالف	الذكر.318-03فيذي	رقم	من	ا)رسوم	التن	13،	ا)درجة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من		3مكرر		17ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من		3ا)ادة		6
  ،	سالف	الذكر.318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	147-89التنفيذي	رقم	من		4ا)ادة		7
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	للمقاييسالتأ 	من	مطابقWXا 	يجب	تمي\tها	الخصوصياتو 	كد 	ال�0 	أو	التنظيمية 	القانونية 	كل	، إجراء

	ا)خابر 	@ي 	التحاليل 	مع	و ، 	ا)تبادل 	التفاعل 	مجال 	@ي 	خاصة 	الرزم 	نوعية 	@ي 	بالتحقيق 	تسمح ال�0

همة	@ي	إعداد	وكذا	ا)سا،	التحقيقات	ا)تعلقة	بتقييم	نوعية	ا)نتجاتو 	القيام	بكل	الدراسات،	ا)حتوى 

 .التنظيم0	ا)تعلقة	بموضوعهو 	النصوص	ذات	الطابع	التشري¬ي

ا)شاركة	@ي	التكفل	،	انسجامهاو 	توحيدهاو 	8جراءات	الرسمية	للتحاليلو	ا)شاركة	@ي	إعداد	الطرق 	 •

العلم0	للمصالح	ا)كلفة	و 	كذا	تقديم	الدعم	التق0Åو ،	£عتمادو	التصديقو 	بأعمال	وضع	عUمات	الجودة

	النوعيةبمر  	الغشو 	اقبة 	قمع 	التكوينو 	ا)ساهمة، 	أعمال 	بكل 	ا)ستوى و 	القيام تجديد	و 	تحس\ن

	للمستخدم\ن 	نشاطهو	ا)علومات 	بميدان 	ا)رتبطة 	ا)هام 	يمارسون 	الذين 	Kعوان تطوير	نشاطات	،

	£قتصادي\نو 	التدقيقو 	ا)ساعدة 	ا)تعامل\ن 	لصالح 	الخ�eة 	الهيئات، 	تطبيو 	مساعدة 	@ي ق	ا)ؤسسات

ا)ساهمة	بالتعاون	و ،	ا)سWXلك\نو 	£تصال	لفائدة	ا)هني\نو	وضع	برامج	التنشيط،	برامج	ترقية	النوعية

التكفل	،	Kجنبيةو	مع	السلطات	ا)ختصة	@ي	إبرام	£تفاقيات	ا)تصلة	بموضوعه	مع	الهيئات	الوطنية

تكوين	الرصيد	الثقا@ي	،	ل	النوعيةا)تعلق	بمجاو 	الدو�يو 	تطويره	عfى	ا)ستوي\ن	الوط0Åو 	بالتعاون	العلم0

0Åالتق	حياتهو Uص	مجموع	تشمل	ال�0	ا)عطيات	بنك	فعالو ،	بشكل	هاe\تسي	جمعو ،	كذا	معالجةو 	و 	توزيع

	بالنوعيةو 	ا)علومات 	ا)تعلقة 	ا)عطيات 	الندوات، 	الدراسيةو	ا)لتقياتو 	تنظيم 	ا)عارضو 	Kيام

	نشر و 	إصدار و	،	ا)هني\نو 	صالح	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\نالتقنية	أو	£قتصادية	لو 	ا)لتقيات	العلميةو 

 نشرات	متخصصة	تتعلق	بموضوعه.و 	كتيباتو 	توزيع	مجUتو 

أن	يستع\ن	بالخ�eات	الوطنية	و/	أو		-@ي	إطار	القيام	�Wذه	Kعمال-فإنه	يمكن	للمركز	،	و	مهما	يكن

	ا)جال 	هذا 	@ي 	ا)تخصصة 	1الدولية 	الجزائري	قو ، 	يكون	ا)شرع 	ا)ركز	الجزائري	�Wذا 	مهام 	@ي 	وسع د

  .147-89مقارنة	با)هام	ال�0	أوكلت	له	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	الرزمو 	)راقبة	النوعية

 تحاليل�النوعيةو �شبكة�مخابر�التجارب -2

	 	الشبكة	سنة 	1996أنشئت	هذه 	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	، �1µ3552-96بمقت	 الذي	ُتمم	سنة	،

- 96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4.و	قد	حددت	ا)ادة	4593	-97ذي	رقم	بموجب	ا)رسوم	التنفي	1997

355	 	الشبكة، 	هذه 	تشكيلة 	للوزارات	التالية، 	من	ا)خابر	التابعة 	حيث	تتكون	خاصة 	الدفاع	: وزارة

0Åالوط	الداخلية،	وزارة	ا)حليةو 	الجماعات	البيئةو 	ا)الية،	وزارة	الصناعة،	وزارة	الهيكلةو 	إعادة	،	وزارة

الصيد	و 	وزارة	الفUحة،	البحث	العلم0و 	وزارة	التعليم	العا�ي،	الثقافةو 	وزارة	£تصال،	ا)ناجمو 	قةالطا

                                                           
  ،	سالف	الذكر.318-03من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6،	ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	147-89رقم	التنفيذي	من		6ا)ادة		1
2		 	رقم 	التنفيذي 	355-96ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	وتنظيمها	1996أكتوبر		19، 	النوعية، 	والتحاليل 	مخابر	التجارب 	شبكة 	إنشاء 	يتضمن ،

  .1996أكتوبر		20،	الصادرة	@ي	62وس\eها،	ج	ر،	العدد	
	7،	الصادرة	@ي	80،	ج	ر،	العدد	355-96،	يتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	1997ديسم�e		1،	ا)ؤرخ	@ي	459	-97لتنفيذي	رقم	ا)رسوم	ا	3

	e1997ديسم�.  
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	البحري  	الصحة، 	السكانو 	وزارة 	£جتماعيةو 	العمل	وزارة، 	ا)�0و 	الحماية 	التكوين 	ال�eيد، 	وزارة

	ا)واصUتو  	السكن، 	وزارة ، t\التجه	 	العمرانيةو 	وزارة 	الWXيئة 	ا)ؤسس، 	الصغ\eةوزارة ،	ا)توسطةو 	ات

  وزارة	النقل.،	وزارة	التجارة

حيث	،	355	-96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3و	2أما	عن	مهام	هذه	الشبكة	فقد	حدد¯Wا	ا)ادت\ن	

	@ي 	أساسا 	1تتمثل 	مخابر	التحاليل: 	تنظيم 	@ي 	النوعيةو 	تساهم 	تطويرهاو 	مراقبة 	إعداد	، 	@ي تشارك

0Åالوط	£قتصاد	حماية	سياسة	ئةالبيو 	لكو WXا)س	أمن	تنفيذهاو	ي@	 	أن	، تطور	كل	عملية	من	شأWkا

	ا)نتجات 	نوعية 	التجاربو 	تر«ي 	مخابر 	خدمات 	نوعية 	الجودةو 	تحس\ن 	تحاليل 	ا)نظومة	، تنظم

	لها.و 	ا)علوماتية	عن	نشاطات	الشبكة 	تكلف	بإنجاز	كل	أعمال	الدراسة	ا)خابر	التابعة 	البحثو 	كما

	الخ�eةو 	£ستشارةو 	ا)راقبةو 	التجاربو 	إجراء 	ا)سWXلك\نو ، 	لحماية 	التقنية 	ا)ساعدة 	خدمات 	كل

	دراسة	حساب	الوزارات	ا)عنية،	تحس\ن	نوعية	ا)نتجاتو 	إعUمهمو  	يمك�Wا أن	تطلب	م�Wا	طرق	و 	كما

	القواعد ̧عداد 	 	ا)قاييسو 	التجارب	الضرورية 	بالنظافة، 	م�Wا 	ا)تعلقة 	البيئةو 	Kمنو	�سيما 	حماية

كما	يمك�Wا	أيضا	أن	تضمن	،	بصفة	عامة	التأهيل	�ستعمال	ا)نتجاتو 	ا)واد	Kوليةو 	لطاقةاقتصاد	او 

العUقات	مع	الهيئات	Kجنبية	أو	الدولية	ا)تخصصة	فيما	،	بطلب	م�Wاو 	تحت	رقابة	الوزارات	ا)عنية

مراقبة		-ما	سبق	با¸ضافة	إ�ى	-كما	يمكن	أن	تتو�ى،	سUمة	ا)نتجاتو 	مراقبWXاو 	يتعلق	بتحليل	النوعية

  .2نوعية	ا)نتجات	ا)ستوردة	و/أو	ا)نتجة	محليا	إذا	ما	تم	إخطارها

،	Kشخاص	ا)ؤهل\ن	بإخطار	الشبكة،	355- 96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9وقد	حددت	ا)ادة	

	@يو  	أساسا 	يتمثلون 	ا)عني\ن: 	الوزراء 	الو�ة، 	البلدية، 	الشعبية 	ا)جالس 	رؤساء 	الجزائرية	، الغرفة

  با¸ضافة	إ�ى	جمعيات	الدفاع	عن	ا)سWXلك.،	الصناعةو 	غرف	التجارةو 	الصناعةو 	لتجارةل

	الشبكة 	عن	تسي\e	هذه 	أما 	مجلس	يدAى	"مجلس	الشبكة"، 	فإنه	يس\eها يتكون	من	أعضاء	و ،

يس\e	ا)جلس	مكتب	دائم	مكون	و ،	يمثلون	ا)خابر	رائدة	الفروع	ال�0	تنتم0	إ�ى	الشبكة،	مؤهل\ن	علميا

	يتو�ى	ا)كتب	الدائم	تنشيط	اللجان	التقنيةو ،	3)	سنوات3(	اء	منتخب\ن	من	ضمنه	)دة	ثUثمن	أعض

)	نواب	للرئيس	يكلفون	برئاسة	5(	خمسةو ،	ويتكون	من	رئيس	ا)جلس	رئيسا	للمكتب	الدائم،	تنسيقهاو 

  	.4اللجان	التقنية

  

  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.355-96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.355-96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.355-96ا)رسوم	التنفيذي	رقم		من	6مضمون	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.459-97مكرر	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		4
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	هذا 	تحت	إشرافو ، 	مجلس	الشبكة 	التجارة	يوضع 	وزارة 	أمانت، 	تتو�ى 	1هال�0 ويكلف	بضمان	،

  .3التجاربو 	من	أجل	تحكم	أفضل	@ي	تقنيات	التحاليل	2التنسيق	ب\ن	ا)خابر

يرسل	تقريرا	عن	نشاطاته	بعد	أن	و 	فإن	ا)جلس	ينظم	أعماله	حسب	برنامج	سنوي ،	و	مهما	يكن

هذا		ينشر و ،	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالتجارة	@ي	Wkاية	شهر	ف�eاير	من	كل	سنة	عfى	أبعد	تقدير،	يصادق	عليه

 .4التقرير	بعد	شهر	من	إرساله	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالتجارة

  الوقاية�من�مخاطرها�و �أجهزة�مراقبة�جودة�ا)نتجات�الصيدmنية:�ثانيا

فقد	،	مدى	جسامة	Kضرار	ال�0	قد	تeuتب	عن	تعي¼Wا	أو	عن	رداء¯Wاو ،	نظرا	§همية	ا)نتجات	الصيد�نية

	خا 	مراقبة 	محل 	الجزائري 	ا)شرع 	الصحةجعلها 	لقطاع 	التابعة 	Kجهزة 	من 	مجموعة 	تباشرها ،	صة

	الصيد�نيةو  	للمواد 	الوطنية 	بالوكالة 	Kمر	أساسا 	)1(	يتعلق 	لºدوية، 0Åالوط	 	)2(	الديوان ا)ركز	،

  ).3(	العتاد	الط�0و 	الوط0Å	لليقظة	بخصوص	Kدوية

 ?ي�الوقاية�من�ا)خاطر�الوكالة�الوطنية�للمواد�الصيدmنيةدور� -1

-85ا)تمم	للقانون	رقم	و 	ا)عدل	13-08بموجب	القانون	رقم		5ا)شرع	الجزائري	هذه	الوكالةأنشأ	

نص	من	،	11-18وبعد	إلغائه	لهذا	القانون	بموجب	القانون	رقم	،	ترقيWXاو 	ا)تعلق	بحماية	الصحة،	056

	الصيد�نية 	للمواد 	وطنية 	وكالة 	إنشاء 	عfى 	القانون 	7جديد 	من	هذا 	الرابع 	الفصل �1µ،بمقت		الذي

توضع	تحت	و ،	£ستقUل	ا)ا�يو	اعت�eها	مؤسسة	عمومية	ذات	تسي\e	خاص	تتمتع	بالشخصية	ا)عنوية

  .	8وصاية	الوزير	ا)كلف	بالصحة

	يfي11-18من	القانون	رقم		225و	قد	جاء	@ي	ا)ادة	 	ما مهمة	،	"تضمن	الوكالة	عfى	الخصوص:

	الصيد�نية 	ا)واد 	تسجيل 	مجال 	@ي 	عمومية 	البشري ا)ستو 	خدمة 	£ستعمال 	ذات 	الطبية ،	لزمات

  س\eها	عن	طريق	التنظيم".و 	تنظيمهاو 	مراقبWXا.	تحدد	مهام	هذه	الوكالةو 	ا)صادقة	عل·Wاو 

                                                           
  ،	سالف	الذكر.355-96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفرت\ن		1
	ا	2 	مناهج 	توحيد 	التطبيقيان، 	والبحث 	الدراسة 	ا)خابر: 	ب\ن 	التنسيق 	من 	واعتمادها،	يفهم 	منتوج 	لكل 	التقنية 	والتجارب لتحاليل

	مضاعفة	التحاليل	ا)تداولة	ب\ن	ا)خابر،	قصد	ترسيم	مناهج	التحاليل،	إدخال	نظام	£عتماد	وضمان	النوعية	@ي	ا)خابر	التابعة	للشبكة،

	 	إ�ى ̧ضافة 	با 	الخاصة، 	للوسائل 	العقUني 	£ستعمال 	أجل 	ا)خابر	من 	ب\ن 	التكامل 	عن 	تحليل	البحث 	@ي 	ا)رجعية 	ا)واد 	@ي التحكم

  .355-96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8من	ا)ادة		2التجارب،	وهذا	ما	نصت	عليه	الفقرة	
  ،	سالف	الذكر.355- 96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8من	ا)ادة		1الفقرة		3
  ،	سالف	الذكر.355-96من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6مضمون	ا)ادة		4
  عند	إنشاW¹ا	§ول	مرة	بـ:	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري.اصطلح	عل·Wا		5
  ،	ا)لÒى.13- 08من	القانون	رقم		7،	ا)لÒى،	ا)ستحدثة	بموجب	ا)ادة	05-85،	من	القانون	رقم	10-173إ�ى		1-173ا)واد	من		6
  ع	السابق.،	ا)تعلق	بالصحة،	ا)رج11-18من	القانون	رقم		223ا)ادة		7
  ،	ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.11-18من	القانون	رقم		224ا)ادة		8
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	33الذي	تم	إلغاؤه	مؤخرا	بموجب	ا)ادة	و ،	3081- 15	و	@ي	هذا	8طار	صدر	ا)رسوم	التنفيذي	رقم

	التنفيذي	رقم	 	1902-19من	ا)رسوم 	الوك، 	)هام 	الصيد�نيةا)حدد 	للمواد 	الوطنية 	تنظيمهاو 	أ)(	الة

  ب).(	س\eهاو 

 مهام�الوكالة�الوطنية�للمواد�الصيدmنية  - أ

	تتو�ى	الوكالة	مهمة	تسجيل	ا)واد	الصيد�نية،	190- 19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5عمU	با)ادة	

	الطبيةو  	عل·Wاو 	ا)ستلزمات 	مراقبWXاو 	ا)صادقة 	السياسة، 	تنفيذ 	@ي 	تشارك 	للمواد		كما الوطنية

  ا)ستلزمات	الطبية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري.و 	الصيد�نية

  :	تكلف	عfى	الخصوص	بما	يأتي،	و	�Wذه	الصفة

	الصيد�نية 	ا)واد 	التسجيلو 	تسجيل 	مقرر 	تعليقهو 	تجديدهو 	منح 	£قتضاء 	سحبهو 	عند

،	قة	عfى	ا)ستلزمات	الطبيةا)صاد،	بعد	رأي	لجنة	تسجيل	ا)واد	الصيد�نية،	تحويلهو 	التنازل	عنهو 

مسك	و 	ا)ستلزمات	الطبيةو 	مراقبة	ا)واد	الصيد�نية،	بعد	رأي	لجنة	ا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبية

	القياسية 	الوط0Åو 	ا)واد 	الصعيد 	عfى 	ا)رجعية 	ا)نتجات 	با)واد، 	الخاصة 	ذات	و	ا)راقبة Kدوية

الخ�eة	و 	ا)ستلزمات	الطبيةو 	وعية	ا)واد	الصيد�نيةمراقبة	ن،	الخصائص	ا)خدرة	و/	أو	ا)ؤثرة	عقليا

اتخاذ	أو	طلب	من	السلطات	،	ا)ساهمة	@ي	إعداد	اسeuاتيجيات	تنمية	القطاع	الصيد�ني،	الخاصة	�Wا

ا)ختصة	اتخاذ	التداب\e	الضرورية	الرامية	إ�ى	حفظ	الصحة	العمومية	@ي	حالة	وجود	مادة	صيد�نية	أو	

	ي 	أو	قد 	يشكل 	ط�0 	البشريةمستلزم 	الصحة 	عfى 	خطرا 	شكل 	ا)ؤقتة	، 	الeuاخيص 	@ي 	الرأي إبداء

	ا)ساهمة	@ي	تحديد	قواعد	ا)مارسات	الحسنة	لصنع	ا)واد	الصيد�نية،	�ستعمال	أدوية	غ\e	مسجلة

  .صرفهاو 	توزيعهاو 	تخزي�Wاو 

	التدقيق	تقوم	كما 	للوكالةو 	بمهام 	تابعون 	مفتشون 	ينجزها 	ا)يداني 	التفتيش 	عfىو ، 	تشمل

مقاييس	ا)ستلزمات	الطبية	وفقا	و 	مراقبة	تطبيق	قواعد	ا)مارسات	الحسنة	الصيد�نية،	الخصوص

	�Wماو 	للتشريع 	ا)عمول 	للفوائدو 	،التنظيم 	العلم0 	بالتقييم 	للمواد	و 	Kخطار و	القيام 	العUجية القيمة

	£قتصاديو 	ا)ستلزمات	الطبيةو 	الصيد�نية 	الط�0 	تقييمها 	كذا 	إ، 	@ي عداد	مدونات	ا)واد	ا)ساهمة

	تحيي�Wاو 	ا)ستلزمات	الطبيةو 	الصيد�نية 	الصيد�نية، 	ا)واد 	قائمة 	إعداد 	@ي ا)ستلزمات	و 	ا)ساهمة

	الطبية	Kساسية 	لºدوية، 0Åالوط	السجل	إعداد	 	أسعار	،	دستور	Kدويةو 	ا)ساهمة	@ي تسليم	شهادة

تسليم	،	دية	القطاعية	ا)شeuكة	لºدويةKدوية	عند	التسجيل	فور	تحديدها	من	طرف	اللجنة	£قتصا

	لeuويج 	الصحةو 	الeuاخيص	ا)سبقة 0�(	 	ا)وجهة 	الصيد�نية 	إشهار	ا)واد 	ا)قاييس، 	@ي 	الرأي 	إبداء
                                                           

1		 	التنفيذي	رقم 	308-15ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،6		e2015ديسم�	الطب	 	@ي 	ا)ستعملة 	الصيد�نية 	للمواد 	الوطنية 	الوكالة 	مهام 	يحدد ،

  .	(ملÒى).	2015ديسم�e		20،	الصادرة	@ي	67دد	البشري	وتنظيمها	وس\eها	وكذا	القانون	Kسا01î	)ستخدم·Wا،	ج	ر،	الع
	ا)ؤرخ	@ي	190- 19ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2 	ج	ر،	2019يوليو		3، 	وس\eها، 	يحدد	مهام	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية	وتنظيمها ،

  .2019يوليو		7،	الصادرة	@ي	43العدد	
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	الحسنةو  	ا)مارسات 	ا)واد		ا)ناهجو 	8جراءاتو	قواعد 	يخص 	فيما 	العيادية 	الدراسات 	عfى ا)طبقة

	ا)ستلزمات	الطبيةو 	الصيد�نية 	أو	إعUمي	@ي	مجا�ت	ا)ب، 0Åتكوي	نشاط	أو	بحث	أو	 	بكل	دراسة ادرة

إنشاء	و 	ا)ستلزمات	الطبيةو 	ا)ساهمة	@ي	ترقية	البحث	العلم0	@ي	مجال	ا)واد	الصيد�نيةو ،	اختصاصها

التنظيمية	ال�0	تحكم	و 	ا)شاركة	@ي	إعداد	مشاريع	النصوص	التشريعية،	قواعد	ا)عطيات	ا)تعلقة	�Wا

	ا)ستلزمات	الطبيةو 	نيةا)واد	الصيد�  ا)شاركة	@ي	إعداد	قائمة	Kدوية	القابلة	للتعويض	من	طرف	،

إعداد	و ،	التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	تنفيذ	أنشطة	التعاون	الدو�ي	طبقا	للتشريع،	هيئات	الضمان	£جتماAي

  تقرير	سنوي	عن	نشاطا¯Wا	ترسله	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالصحة.

ن	ا)شرع	وسع	@ي	مهام	هذه	الوكالة	مقارنة	با)هام	ال�0	كانت	تناط	الظاهر	من	خUل	هذه	ا)ادة	أ

  ا)لÒى.،	W�15 -308ا	@ي	ظل	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

 س£�هاو �تنظيم�الوكالة�الوطنية�للمواد�الصيدmنية  - ب

	 	للمادة 	1يس\e	الوكالة	مجلس	إدارة،	190- 19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6وفقا 	مدير	و ، يديرها

  .3لس	علم0تزود	بمجو 	2عام

 

                                                           
عضاء	¥تي	ذكرهم:	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالصحة،	رئيسا،	ممثل	وزير	من	K 	-من	نفس	ا)رسوم	8حسب	ا)ادة		-يتكون	مجلس	8دارة	1

	الدفاع	الوط0Å،	ممثل	الوزير	ا)كلف	با)الية،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالداخلية	والجماعات	ا)حلية،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالعمل	والضمان

	ممثل	ال 	والبحث	العلم0، 	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالتعليم	العا�ي 	ممثل	£جتماAي، 	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالعدالة، وزير	ا)كلف	بالصناعة،

)	شخصيات	3الوزير	ا)كلف	بالطاقة	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالتجارة،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالبيئة،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالفUحة،	ثUث	(

)	عن	مستخدمي	الوكالة،	1ام	الوكالة،	ممثل	واحد	(يعي�Wم	الوزير	ا)كلف	بالصحة	بحكم	كفاء¯Wم	ومؤهW¯Uم	@ي	ا)جا�ت	ذات	الصلة	بمه

	يحضر	ا)دير	العام	 	يمكن	)جلس	8دارة	أن	يستع\ن	بكل	شخص	من	شأنه	أن	يساعده	@ي	أشغاله	بحكم	كفاءاته	ومؤهUته،	كما كما

من	نفس		9من	ا)ادة		1رة	عمU	بالفق	-للوكالة	@ي	اجتماعات	مجلس	8دارة	بصوت	استشاري،	ويضمن	أمانته.،	ويع\ن	أعضاء	هذا	ا)جلس

  )	سنوات	قابلة	للتجديد.3بموجب	قرار	من	الوزير	ا)كلف	بالصحة	بناء	عfى	اقeuاح	من	السلطات	ال�0	يتبعوWkا،	)دة	ثUث	(	-ا)رسوم
وتن$�	مهامه		من	نفس	ا)رسوم،	يع\ن	ا)دير	العام	للوكالة	بمرسوم	رئا01î	بناء	عfى	اقeuاح	من	الوزير	ا)كلف	بالصحة،	16حسب	ا)ادة		2

حسب	Kشكال	نفسها،	ويساعده	@ي	مهامه	أم\ن	عام	ومديرون	يعينون	بموجب	قرار	من	الوزير	ا)كلف	بالصحة	بناء	عfى	اقeuاح	من	ا)دير	

من	نفس	ا)رسوم،	يتم	تعي\ن	ا)ديرين	من	ب\ن	Kشخاص	الذين		17العام	للوكالة،	وتن$�	مهامهم	حسب	Kشكال	نفسها،	وعمU	با)ادة	

  )	سنوات	عfى	Kقل،	من	ا)مارسة	الفعلية	@ي	ا)يادين	ا)رتبطة	بمهام	الوكالة.5توفون	الكفاءات	وا)ؤهUت	ا)طلوبة	ويثبتون	خمس	(يس
من	(ممثل	عن	ا)جلس	الوط0Å	§خUقيات	علوم	الصحة،	ممثل	عن		-من	نفس	ا)رسوم	21حسب	ا)ادة	-يتكون	ا)جلس	العلم0	للوكالة		3

 �)	عن	ا)تعامل\ن	@ي	ا)جال	الصيد�ني،	ممثل	عن	منظمات	الصيدليات،	ممثل	عن	جمعيات	2داب	الطبية،	ممثل\ن	(ا)جلس	الوط0Å	ل

)	خ�eاء	من	غ\e	أعضاء	3)	@ي	الصيدلة،	ثUثة	(2ا)ر�1É،	ممثل	عن	الجمعيات	الناشطة	@ي	ا)جال	العلم0	والصيد�ني،	أستاذين	جامعي\ن	(

كلف	بالصحة	بحكم	كفاءا¯Wم	ومؤهW¯Uم	@ي	ا)جا�ت	ذات	الصلة	بمهام	الوكالة،	كما	يمكن	للمجلس	اللجان	ا)تخصصة	يعي�Wم	الوزير	ا)

حسب	ا)ادة		–العلم0	أن	يستع\ن	بكل	شخص	من	شأنه	أن	يساعده	@ي	أشغاله	بحكم	مؤهUته	وكفاءاته)،	ويع\ن	أعضاء	ا)جلس	العلم0	

)	سنوات	قابلة	للتجديد،	بناء	عfى	اقeuاح	من	ا)نظمات	3ة	)دة	ثUث	(بموجب	مقرر	من	الوزير	ا)كلف	بالصح	-من	نفس	ا)رسوم	22

والهيئات	ال�0	يتبعوWkا،	و@ي	حالة	انقطاع	عهدة	أحد	Kعضاء،	يتم	استخUفه	حسب	Kشكال	نفسها	إ�ى	غاية	انقضاء	العهدة،	وينتخب	

  أعضاء	ا)جلس	رئيسا	من	بي�Wم.
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ويمكنه	،	)	@ي	السنة2(	@ي	دورة	عادية	مرت\ن،	استدعاء	من	رئيسه	ويجتمع	مجلس	8دارة	بناء	عfى

  .1)	أعضائه2/3(	أن	يجتمع	@ي	دورة	غ\e	عادية	بناء	عfى	استدعاء	من	رئيسه	أو	بطلب	من	ثل;0

	للتشريع 	طبقا 	الوكالة 	أهداف 	@ي 	خاصة 	�Wماو 	ويتداول 	ا)عمول 	التنظيم 	ا)و، 	شاريع@ي

بصفة	و ،	نظامها	الداخfيو 	وتنظيمها،	ا)\tانية	التقديرية	للوكالة	وحسابا¯Wاو ،	برامج	العملو 	ا)خططاتو 

  .2التشجيع	عfى	إنجاز	مهامهاو 	عامة	كل	ا)سائل	ال�0	من	شأWkا	تحس\ن	س\e	الوكالة

	يعد	مجلس	8دارة	جدول	أعمال	£جتماعات	بناء	عfى	اقeuاح	من	ا)دير	العامو ،	هذا يرسله	و ،

	عشر 	خمسة 	قبل 	Kعضاء 	Kقل15(	لكل 	عfى 	يوما 	£جتماع	3) 	تاريخ 	4من 	إ�	و ، 	مداو�ته �	تصح

	Kقل 	عfى 	أعضائه 	أغلبية 	بحضور 	@ي	و ، 	ثان 	استدعاء 	بعد 	اجتماعه 	يصح 	النصاب 	يكتمل 	لم إذا

،	عضاء	الحاضرينمهما	يكن	عدد	K ،	يتداول	حينئذو ،	)	أيام	التالية	لتاريخ	£جتماع	ا)ؤجل8(	الثمانية

@ي	حالة	تساوي	عدد	Kصوات	يكون	و	عfى	أن	مداو�ته	تتخذ	با§غلبية	البسيطة	لºعضاء	الحاضرين

  .5صوت	الرئيس	مرجحا

	هذا 	سجل	مرقمو ، 	@ي 	محاضر	تسجل 	تدوين	مداو�ت	ا)جلس	@ي 	من	رئيس	و 	يتم مؤشر	عليه

	عل·Wا	@ي	أجل	�	يتجاوز	الخمسة	عشرثم	ترسل	إ�ى	الوزير	ا)كلف	بالصحة	للموافقة	،	مجلس	8دارة

إ�	@ي	حالة	،	7)	يوما	من	تاريخ	إرسالها	تكون	نافذة30(	بعد	ثUث\نو ،	6)	يوما	ال�0	تfي	تاريخ	£جتماع15(

  .8ا)عارضة	الصريحة	ال�0	تبلغ	@ي	هذا	Kجل

	للمدير	العام 	بالنسبة 	أما 	للوكالة، 	الس\e	الحسن 	يضمن 	فإنه 	يأو ، 	بما 	الصفة 	�Wذه :	تييكلف

العمل	عfى	و 	تنفيذ	مداو�ت	مجلس	8دارة،	@ي	جميع	أعمال	الحياة	ا)دنيةو	تمثيل	الوكالة	أمام	العدالة

	إعداد	الحصائل،	إعداد	مشروع	ا)\tانية	السنوية	التقديرية	للوكالة،	تحقيق	Kهداف	ا)نوطة	بالوكالة

	ا)نصرمةو  	ا)الية 	للسنة 	النتائج 	Kخرى و 	حسابات 	ا)الية 	للوكالة	الكشوف 	التنظيم، 	مشاريع 	إعداد

اتفاق	طبقا	و 	إبرام	كل	صفقة	أو	عقد	أو	اتفاقية،	السهر	عfى	احeuام	تطبيقهاو 	النظام	الداخfي	للوكالةو 

	به 	ا)عمول 	للتنظيم 	الوكالة، 	تسي\e	ممتلكات 	ضمان 	الجماعية، 	£تفاقية 	مشروع 	إعداد تعي\ن	،

                                                           
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		11ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10ا)ادة		2
من		12من	ا)ادة		2)	أيام	مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	8ويمكن	تقليص	هذا	Kجل	بالنسبة	للدورات	غ\e	العادية	دون	أن	يقل	عن	ثمانية	(	3

  نفس	ا)رسوم.
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12من	ا)ادة		1الفقرة		4
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14ا)ادة		6
ون	غ\e	أن	القرارات	ا)تعلقة	بمشاريع	إنشاء	ا)لحقات	الجهوية	للوكالة،	أو	مشروع	التنظيم	الداخfي	للوكالة،	أو	مشاريع	اتفاقات	التعا	7

  من	نفس	ا)رسوم.		15من	ا)ادة		2الدو�ي،	�	تكون	نافدة	إ�	بعد	ا)وافقة	الصريحة	للوزير	ا)كلف	بالصحة،	مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15من	ا)ادة		1الفقرة		8
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	الوكالة 	مستخدمي 	ج، 	عfى 	السلمية 	السلطة 	الوكالة	ميعممارسة 	مستخدمي 	نفقات	، Kمر	بصرف

	الوكالة 	الوكالة، 	نشاط 	عن 	التقرير	السنوي 	إعداد 	مسؤوليته	، 	تحت 	إمضائه 	تفويض 	يمكنه كما

  .1)ساعدة	Kقرب\ن

	للوكالة 	بخصوص	ا)جلس	العلم0 	أما 	جهاز	استشاري ، 	فهو	يعد 	آراء، 	كل	و 	يبدي اقeuاحات	@ي

	بمهامها 	ا)رتبطة 	ا)سائل 	الصو ، 	فة�Wذه 	يأتي، 	بما 	الخصوص 	عfى 	يكلف 	حول	: 	اقeuاحات تقديم

	الصيد�ني 	اسeuاتيجيات	تطوير	القطاع 	ا)واد	، 	مجال 	@ي 	8نتاج 	بتشجيع 	تسمح 	التداب\e	ال�0 اقeuاح

	الطبيةو 	الصيد�نية 	ا)ستلزمات 	العلمية، 	با)جا�ت 	ا)تعلقة 	ا)سائل 	كل 	@ي 	رأيه الصيد�نية	و 	إبداء

التنظيمية	ال�0	تحكم	ا)واد	و 	إبداء	رأيه	@ي	مشاريع	النصوص	التشريعية،	الةذات	الصلة	بنشاط	الوك

-19تجدر	8شارة	أخ\eا	إ�ى	أن	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	.	و	مهما	يكن2ا)ستلزمات	الطبيةو 	الصيد�نية

م	تحويل	ا)هاو ،	منه	30وفقا	للمادة	،	قد	ق�1µ	بحل	ا)خ�e	الوط0Å	)راقبة	ا)نتجات	الصيد�نية،	190

  	منه.	29ملثما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	ا)خولة	له	إ�ى	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية

 الديوان�الوط½��لÈدويةدور� -2

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم �1µبمقت	 	الديوان 	هذا 	الجزائري 	ا)شرع 	473-94أنشأ 	اعت�eه	، الذي

	صناAي 	ذات	طابع 	عمومية 	تجاري و 	مؤسسة 	ا)عنوية، 	بالشخصية 	ا)ا�ي£ و	تتمتع 	4ستقUل توضع	و ،

	5تحت	وصاية	الوزير	ا)كلف	بالصحة 	للمادة 	ا)رسوم	6.و	يدير	الديوان	وفقا 	من	هذا 	6مجلس	إدارة،

  .7يس\eه	مدير	عامو 

يبدي	رأيه	@ي	كل	موضوع	و 	يتداول و 	فإن	مجلس	8دارة	يفصل،	من	هذا	ا)رسوم	8و	عمU	با)ادة	

	الديوان 	بنشاطات 	يرتبط ،	 	ا)دير	العام 	يتو�ىأما 		- فإنه 	للمادة 	ا)رسوم	16وفقا 	نفس تسي\e		-من

مهمة	است\eاد	ا)نتجات		-من	نفس	ا)رسوم	4وفقا	للمادة	- ويباشر	الديوان	،	هذا	س\eه	العام.و 	الديوان

                                                           
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.190-19من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		20ادة	ا)	2
ف�eاير		16،	الصادرة	@ي	9،	يتضمن	إنشاء	الديوان	الوط0Å	لºدوية،	ج	ر،	العدد	1994ف�eاير		9،	ا)ؤرخ	@ي	47-94ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3

1994.  
  ،	سالف	الذكر.47- 94من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1من	ا)ادة		1الفقرة		4
  ،	سالف	الذكر.47-94من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2دة	ا)ا	5
6		 	الوزير	ا)كلف		9عمU	با)ادة 	عن 	ممثل 	عfى: 	ويشتمل 	أو	ممثله، 	بالصحة 	الوزير	ا)كلف 	8دارة 	مجلس 	يرأس 	ا)رسوم، 	نفس من

)	 	ممثل\ن 	بال2بالتجارة، 	الوزير	ا)كلف 	عن 	ممثل 	والجمارك)، 	(الخزينة 	با)الية 	الوزير	ا)كلف 	عن 	ا)دير	ا)كلف	) 	الصيد�نية، صناعة

 K	لقائمة	الوطنية	اللجنة	عن	ممثل	الصيد�نية،	ا)نتجات	)راقبة	0Åالوط	eللمخ�	العام	ا)دير	بالصحة،	ا)كلفة	الوزارة	@ي	بالصيدلة	دوية،

	ممثل\ن	(2ممثل\ن	( 	العمومية، 	عن	الهيئات	الصحية 	ا)جلس	ا2) 	يعي�Wما 	ا)حUت	الصيدلية 	عن	صيادلة 	لºخUقيات	الطبية،	) 0Åلوط

  ممثل	عن	كل	مؤسسة	عمومية	تدخل	@ي	ميدان	الدواء	والتجه\t	الط�0،	ا)دير	العام	للديوان	الذي	يحضر	£جتماعات	بصوت	استشاري.
ه	بنفس	بمرسوم	تنفيذي	بناء	عfى	اقeuاح	الوزير	ا)كلف	بالصحة،	وتن$�	مهام	-من	نفس	ا)رسوم	15حسب	ا)ادة		–يع\ن	ا)دير	العام		7

  الطريقة.
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	الوطنيةو 	الصيد�نية 	إطار	السياسة 	العمومية	ذلك	@ي 	للصحة 	من	، 	العديد 	الصفة 	�Wذه 	يتو�ى كما

 مراقبة	جودة	ا)نتجات	ا)كتسبة	عن	طريق	هيئات	الرقابة	ا)عتمدة	قانونا.ا)هام	عfى	غرار	التحقق	من	

 العتاد�الط«�و �ركز�الوط½��لليقظة�بخصوص�7دويةدور�ا) -3

الذي	اعت�eه	مؤسسة	عمومية	،	1921- 98تم	إنشاء	هذا	ا)ركز	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	ا)عنوية 	بالشخصية 	تتمتع 	إداري 	طابع 	ا)و	ذات 	ا�ي£ستقUل 	و ، 	تحت	وصاية ،	2وزير	الصحةتوضع

 .5يزود	بمجلس	علم0و 	4يس\eه	مدير	3يدير	ا)ركز	مجلس	توجي$0،	من	هذا	ا)رسوم	5حسب	ا)ادة	و 

،	أما،	بشأن	كل	مشاريع	ا)ركز	-من	نفس	ا)رسوم12عمU	با)ادة	-يتداول	ا)جلس	التوجي$0	و 	هذا

	 	ا)ادة 	لنص 	وفقا 	فيكلف 	العلم0 		15ا)جلس 	برامج	بالعديد 	مشاريع 	غرار	دراسة 	عfى 	ا)هام من

  تمثيله.و 	تسي\e	ا)ركز 	16بينما	يتو�ى	ا)دير	وفقا	للمادة	،	اقeuاحهاو 	البحث	الخاصة	با)ركز و 	النشاطات

	لليقظة 0Åالوط	ا)ركز	يباشر	و	 	ا)ادة، 	عدد¯Wا 	ال�0 	من	نفس	ا)رسوم	العديد	من	ا)هام حيث	،

ال�0	يسب¼Wا	اسUWXك	Kدوية	ا)عروضة	،	لجانبية	غ\e	ا)رغوب	ف·Wامراقبة	التفاعUت	ا:	تتمثل	أساسا	@ي

	السوق  	الطبيةو 	@ي 	Kجهزة 	استعمال 	عن 	الناتجة 	وقوعها 	أو	احتما�ت 	الحوادث 	دراسة، 											إنجاز	كل

	بتأم\ن	استعمال	Kدوية 	مختلف	التناو�ت	أو	£ستخدامات	و	أو	أشغال	خاصة 	أثناء 	الطبية Kجهزة

  عUجية.و 	تشخيصيةو 	جاز	أعمال	وقائيةقصد	إن

،	العديد	من	ا)هام	ال�0	يباشرها	ا)ركز،	من	نفس	ا)رسوم	4ا)همة	تضيف	ا)ادة		@ي	إطار	هذهو	

	أهمها 	ف·Wا: 	غ\e	ا)رغوب 	الجانبية 	بالتأث\eات 	الخاصة 	ا)علومات 	تقييمهاو 	استغUلهاو 	جمع تنظيم	،

إشعار	الوزير	ا)كلف	بالصحة	عfى	الفور	بكل	،	الط�0	العتادو 	تحقيقات	حول	اليقظة	بخصوص	Kدوية

	ف·Wا 	غ\e	ا)رغوب 	بالتأث\eات 	ا)تعلقة 	ا)ؤكدة 	أو	ا)علومات 	الحوادث 	التصحيحية، 	Kعمال 	واقeuاح

  متابعة	إنجازها...و 

                                                           
،	يتضمن	إحداث	مركز	وط0Å	لليقظة	بخصوص	Kدوية	والعتاد	الط�0	وتنظيمه	1998يونيو		3،	ا)ؤرخ	@ي	192- 98ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

  .1998يونيو		7،	الصادرة	@ي	39وس\eه،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.192- 98من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1من	ا)ادة		2الفقرة		2
من	Kعضاء	¥تي\ن:	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالصحة	رئيسا،	ممثل	الوزير	ا)كلف		-من	نفس	ا)رسوم	7عمU	با)ادة		-ن	هذا	ا)جلسيتكو 	3

لعا�ي	بالدفاع	الوط0Å،	ممثل	الوزير	ا)كلف	با)الية،	ممثل	الوزير	ا)كلف	بالداخلية	والجماعات	ا)حلية،	ممثل	عن	الوزير	ا)كلف	بالتعليم	ا

	للضمان	£جتماAي،	ممثل	الو  0Åالوط	الصندوق	ممثل	 	الصيد�نية، 	بالصناعة 	ا)كلفة 	ممثل	الهيئة 	الصيد�نية، زير	ا)كلف	بالصناعة

ممثل	ا)عهد	الوط0Å	للصحة	العمومية،	ممثل	ا)خ�e	الوط0Å	)راقبة	ا)نتجات	الصيد�نية،	ممثل	الوكالة	الوطنية	لتنمية	البحث	@ي	مجال	

  لوطنية	لقائمة	ا)نتجات	الصيد�نية.الصحة،	رئيس	اللجنة	ا
  من	نفس	ا)رسوم	يع\ن	ا)دير	بمرسوم	تنفيذي	باقeuاح	من	الوزير	ا)كلف	بالصحة،	وتن$�	مهامه	بنفس	Kشكال.	13حسب	ا)ادة		4
يعي�Wا	ا)دير،	ممارس\ن		من	مدير	ا)ركز	رئيسا،	رؤساء	ا)صالح	التقنية	للمركز 	-من	نفس	ا)رسوم	16عمU	با)ادة		-يتكون	ا)جلس	العلم0	5

  )	يعي�Wما	ا)دير	من	ضمن	ا)جمع	العلم0	الذي	له	عUقة	بمهام	ا)ركز.2)	طبي\ن	مراسل\ن	للمركز	يعي�Wما	ا)دير،	اختصاصي\ن	(2(
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  الوقاية�من�مخاطرهاو �أجهزة�مراقة�جودة�ا)نتجات�الغذائية:�ثالثا

بالنظر	إ�ى	حجم	ا)خاطر	ال�0	قد	تنجم	،	)جا�ت	الحساسة)ا	كان	مجال	التصنيع	الغذائي	من	ا

	الغذائية 	ا)واد 	عن 	الوطنية، 	التشريعات 	مختلف 	اهتمت 	Kجهزة	و 	فقد 	من 	العديد 	بوضع الدولية

	ا)جال 	ا)ختصة	@ي	هذا 	ا)ستوى		، 	يمارس	مهامه	عfى 	و	البعض	¥خر	)1(	الوط0Åحيث	أن	بعضها ،

  	).2يؤدي	مهامه	عfى	ا)ستوى	الدو�ي(

 ع¡ى�ا)ستوى�الوط½�:� -1

تتمثل	هذه	Kجهزة	أساسا	@ي	اللجنة	الوطنية	ا)كلفة	بالتنسيق	ما	ب\ن	القطاعات	@ي	مجال	حماية	

	جانب	ا)ركز	 	إ�ى 	الغذائية	(ب)، 	للمدونة 	الوطنية 	و	اللجنة 	(أ)، 	ا)سWXلك	من	Kخطار	الغذائية صحة

 التق0Å	للصناعات	الغذائية	(ج).

�ا)�  - أ �الوطنية �ا)س'&لك�من�اللجنة �مجال�حماية�صحة �القطاعات�?ي �ب£ن �بالتنسيق�ما كلفة

 7خطار�الغذائية.�

تتشكل	و ،	19991مارس		20لقد	تم	إنشاء	هذه	اللجنة	بمقت�1µ	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	

	التالية 	الوزارات 	ممثfي 	من 	اللجنة 	2هذه 	العدل: 	ا)حليةو 	الداخلية، 	البيئةو 	الجماعات 	الصحة،

  التجارة.،	الصيد	البحري و 	الفUحة،	لسكاناو 

	أن	تستع\ن	بكل	هيئة	أو	جمعية	أو	خب\e	يتم	اختيارهم	حسب	مؤهW¯Uم 	يمك�Wا 	3كما يرأسها	و ،

تبليغ	و ،	السكان	أمانWXا	حيث	تكلف	بتحض\e	اجتماعا¯Wاو 	تتو�ى	وزارة	الصحةو ،	4السكانو 	وزير	الصحة

  .5تبليغهاو 	وتحرير	محاضر	الجلسات،	£ستدعاءات	§عضاW¹ا

	هذا 	التنسيقو ، 	ترقية 	@ي 	اللجنة 	هذه 	مهمة 	ب\ن	ا)ؤسساتو 	تتمثل الهيئات	العملية	و 	التشاور

	تكلف	@ي	إطار	هذه	ا)همة	بإعدادو ،	6ا)ساهمة	@ي	ضمان	حماية	صحة	ا)سWXلك	من	Kخطار	الغذائية

	يأتيو  	ما 	حول 	7اقeuاح	برنامج	أعمال	سنوي	يتمحور 	قبةتكامل	أعمال	ا)راو 	تنسيق: تحقيق	و 	تقييم،

	التشريعية 	ا)نظومة 	ا)فعول و 	انسجام 	السارية 	التنظيمية 	تحقيق	، 	إ�ى 	¯Wدف 	ال�0 	Kعمال 	كل إثارة

	تكامل	فعال	للوسائل	ا)توفرة	قصد	الوصول	إ�ى	Kهداف	ا)حددة 	السهر	عfى	تنفيذ	ال�eنامج	ا)قرر ،

                                                           
ت	@ي	مجال	،	يتضمن	إنشاء	وتنظيم	وس\e	اللجنة	الوطنية	ا)كلفة	بالتنسيق	ماب\ن	القطاعا1999مارس		20قرار	وزاري	مشeuك،	مؤرخ	@ي		1

  .1999ماي		2،	الصادرة	@ي	32حماية	صحة	ا)سWXلك	من	Kخطار	الغذائية،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		4ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		5ا)ادة	3
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20لوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي	من	القرار	ا	6ا)ادة	4
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		8ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		2ا)ادة	6
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		3ا)ادة	7
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إرسال	تقرير	سنوي	إ�ى	رئيس	الحكومة	@ي		،الوزراء	ا)عني\ن	إرسال	تقرير	عن	ذلك	إ�ىو 	تقييم	نتائجهو 

	سنة	31 	كل 	يناير	من 	ا)تخذة، 	القرارات 	تطبيق 	)عاينة 	التفتيش 	بمهام 	القيام 	حول	، 	الرأي إبداء

عند	و ،	1مشاريع	النصوص	ال�0	يبادر	�Wا	@ي	ا)يدان.	كما	تستع\ن	@ي	إطار	تأدية	مهامها	بلجان	متخصصة

  .2̧نجاز	ا)هام	ا)حددةالحاجة	يمكن	إنشاء	لجان	وطنية	متخصصة	

	تنظيم 	عن 	اللجنةو 	أما 	س\e	هذه 	الداخfي، 	نظامها 	تعد 	عليهو 	فإWkا 	تصادق 	تشكيلة	و ، تحدد

عند	الحاجة	يمك�Wا	أن	و ،	كما	تجتمع	كل	شهرين	@ي	جلسة	عادية،	3كيفيات	س\eهاو 	اللجان	ا)تخصصة

  .W4ابمبادرة	من	رئيسها	أو	بطلب	من	أحد	أعضا¹،	تجتمع	@ي	جلسة	غ\e	عادية

  اللجنة�الوطنية�للمدونة�الغذائية�  - ب

	منه	عfى	1الذي	نص	@ي	ا)ادة	،	675-05أنشئت	هذه	اللجنة	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 :	"

  تنظيمها".و 	تحديد	مهامهاو 	¦Wدف	هذا	ا)رسوم	إ�ى	إنشاء	اللجنة	الوطنية	للمدونة	الغذائية

WXا)س	 	بحماية 	ا)كلفة 	الوزارة 	لدى 	اللجنة 	هذه 	6لكو	تنشأ 	بحماية	و ، 	الوزير	ا)كلف يرأسها

الوزارة	ا)كلفة	،	الوزارة	ا)كلفة	بالشؤون	الخارجية:	7أو	من	ممثfي	الوزارات	التالية،	ا)سWXلك	أو	ممثله

	بالفUحة 	الوزارة	ا)كلفة	بالصناعة، 	الوزارة	ا)كلفة	بالصحة، 	الوزارة	ا)كلفة	بالبيئة، الوزارة	ا)كلفة	،

	البحري  	الصيديةا)وار و 	بالصيد 	د 	العلم0، 	بالبحث 	ا)كلفة 	الوزارة 	با)الية، 	ا)كلفة 	الوزارة الوزارة	،

	با)ؤسسات	الصغ\eة 	ا)توسطةو 	ا)كلفة 	ا)ائية، 	با)وارد 	ا)كلفة 	الوزارة ممثل	عن	جمعيات	حماية	و ،

.0Åالوط	الطابع	ذات	لكWXا)س  

	و 	 	ا)ادة 	لنص 	ا)رسوم	2وفقا 	هذا 	من 	تن، 	@ي 	اللجنة 	مهمة 	Kعمالتتمثل 	¥راءو 	سيق 	إبداء

	الغذائية	ا)رتبطة	بحماية	ا)سWXلكو  	ا)واد 	التوصيات	ا)تعلقة	بجودة 	الدولية	و ، 	بتسهيل	التجارة كذا

  للمواد	الغذائية.

إبداء	رأ¦Wا	@ي	اقeuاحات	هيئة	الدستور	:	8كما	تكلف	هذه	اللجنة	@ي	إطار	مهامها	خصوصا	بما	يأتي

كذا	Kجهزة	التابعة	و 	منظمة	الصحة	العا)يةو ،	الزراعةو 	ا)تحدة	لºغذية	التابعة	)نظمة	Kمم،	الغذائي

وعfى	النشاطات	الوطنية	،	عfى	حماية	البيئةو ،	أمنهو 	@ي	أثر	هذه	£قeuاحات	عfى	صحة	ا)سWXلكو،	لها
                                                           

  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		9ا)ادة	1
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		10ا)ادة	2
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20من	القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		11ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.1999مارس		20ار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي	من	القر 	7ا)ادة		4
،	يتضمن	إنشاء	اللجنة	الوطنية	للمدونة	الغذائية	وتحديد	مهامها	وتنظيمها،	ج	2005يناير		30،	ا)ؤرخ	@ي	67-05ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5

  .2005ف�eاير		6،	الصادرة	@ي	10ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.67-05وم	التنفيذي	رقم	من	ا)رس	2من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		6
  ،	سالف	الذكر.67-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4ا)ادة		7
  ،	سالف	الذكر.67-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3ا)ادة		8
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	التشاور و 	تنظيم	التنسيق،	£ست\eادو	التصدير و 	8نتاج	الصناAيو	تربية	الحيواناتو 	@ي	مجال	الفUحة

ب\ن	Kطراف	ا)عنية	بأعمال	ا)دونة	الغذائية	من	أجل	ضمان	الفعالية	ا)رجوة	للمشاركة	الجزائرية	@ي	

ا)بادرة	عfى	ا)ستوى	الوط0Å	بكل	عمل	¦Wدف	إ�ى	،	الهيئات	التابعة	لهاو 	أعمال	هيئة	الدستور	الغذائي

ة	الدستور	الغذائي	حول	تقييم	تحس\ن	فعالية	مراقبة	Kغذية	استنادا	إ�ى	ا)ؤشرات	ال�0	تو�01	�Wا	هيئ

تقديمها	لهيئة	الدستور	الغذائي	و 	إحصاء	ا)نتوجات	الجزائرية	الخالصة،	Kمن	الص�ي	للمواد	الغذائية

	دراسWXاو 	جمع	ا)علومات	ا)تعلقة	بنشاطات	هيئة	الدستور	الغذائي،	من	أجل	إدماجها	ضمن	أعمالها

با)سائل	و 	\ن	بتطبيق	التنظيمات	التقنية	ا)عتمدةتحسيس	ا)حeuف،	ترتي¼Wا	بغرض	تكوين	بنك	معطياتو 

ا)ساهمة	،	تنافسية	ا)نتوجات	الوطنيةو 	ا)تعلقة	با§من	الص�ي	للمواد	الغذائية	من	أجل	ترقية	الجودة

تنظيم	التعاون	التق0Å	مع	،	Kمن	الص�ي	للمواد	الغذائيةو	إرشاده	@ي	ميدان	الجودةو 	@ي	إعUم	ا)سWXلك

تبادل	ا)عطيات	و 	التكوي0Åو 	التعاون	التق0Åو 	يئة	الدستور	الغذائي	@ي	مجال	التشاور الدول	Kعضاء	@ي	ه

  التقنية.و 	العلمية

آخر	يتعلق	بمهام	و ،	شق	يتعلق	بمهام	استشارية،	ما	يUحظ	عfى	هذه	ا)هام	أWkا	موزعة	عfى	شق\ن

  إعUمية.و 	تحسيسية

ة	متخصصة	سواء	@ي	ا)جا�ت	ذات	فإنه	يمك�Wا	وضع	لجان	تقني،	س\e	هذه	اللجنةو 	أما	عن	تنظيم

	الغذائية 	كالنظافة 	العامة 	با)سائل 	الغذائيةو 	الصلة 	ا)لوثاتو 	ا)ضافات 	ا)تعلقة	، 	ا)جا�ت 	@ي أو

،	Kغذية	الناتجة	من	البيوتكنواوجياو،	مشتقاتهو 	والحليب،	الخضر	ا)حولةو ،	با)نتجات	كعص\e	الفواكه

  .1غ\eهاو 

و@ي	دورات	غ\e	عادية	،	رات	@ي	السنة	بناء	عfى	استدعاء	من	رئيسهاتجتمع	@ي	دورة	عادية	أربع	مو 	

يبلغ	§عضاW¹ا	قبل	أسبوع	و 	لدراسة	ا)سائل	ا)درجة	@ي	جدول	Kعمال	الذي	يعد،	كلما	تطلب	Kمر	ذلك

  .2عfى	Kقل	من	انعقاد	8جتماع

ضمان	و 	بتنظيم	-ه	الصفة�Wذ-الذي	يكلف	،	الرزمو 	يتو�ى	أمانWXا	ا)ركز	الجزائري	)راقبة	النوعيةو 	

تبليغ	و 	كذا	تسي\e	رصيدها	الوثائقيو ،	الهيئات	التابعة	لهو 	متابعة	عUقا¯Wا	مع	هيئة	الدستور	الغذائي

  .3با¸ضافة	إ�ى	إعداد	ا)حاضر،	ا)لفات	§عضاW¹او 	جدول	Kعمالو 	تاريخ	£جتماعات

آراW¹ا	عfى	السلطات	و 	يا¯Wاتعرض	اللجنة	توص،	@ي	ختام	كل	عمل	من	أعمالهاو	فإنه،	و	مهما	يكن

إجراءات	و 	قوان\ن	£ستعمالو 	ا)ختصة	حول	القرارات	الواجب	اتخاذها	فيما	يخص	تطبيق	التعليمات

  .4مراقبة	ا)دونة	الغذائية
                                                           

  ،	سالف	الذكر.67-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.67-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.67-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8ادة	ا)	3
  ،	سالف	الذكر.67-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7ا)ادة		4
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 ا)ركز�التق½��للصناعات�الغذائية  - ج

ب	الذي	اعت�eه	بموج،	981-12أنشأ	ا)شرع	الجزائري	هذا	ا)ركز	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	منه	مؤسسة	عمومية	ذات	طابع	صناAي 	ا)عنويةو 	ا)ادة	Kو�ى 	بالشخصية £ستقUل	و	تجاري	يتمتع

  .2يوضع	تحت	وصاية	الوزير	ا)كلف	بالصناعة،	ا)ا�ي

  يس\eه	مدير	عام.و 	ة3من	هذا	ا)رسوم	يدير	ا)ركز	مجلس	إدار	6حسب	ا)ادة	

		 	ا)ركز 	3وقد	حددت	ا)ادة 	هذا 	مهام 	نفس	ا)رسوم 	توف\e	الخدمات	التقنية	و 	من 	@ي ا)تمثلة

	الغذائية 	الصناعات 	فرع 	@ي 	العاملة 	ا)ؤسسات 	التناف012و 	لفائدة 	مستواها 	تحس\ن 	@ي 	ا)ساهمة

	بدعم	سياسات	التأهيلو  	السلطات	العموميةو 	البحثو 	£بتكار و	�سيما 	تبادر	�Wا 	التنمية	ال�0 �Wذه	و ،

	¥تية 	يؤدي	ا)ركز	ا)هام 	الصفة 	عرض	: 	التحاليلو 	خدمات	ا)خابر يطور 	مجال 	@ي 	التجاربو 	�سيما

	التقنية	و  	ا)طابقة 	بمراقبة 	ا)كلفة 	أو	ا)ؤسسات 	للفرع 	الصناعية 	النشاطات 	احتياجات 	لتلبية ذلك

	بالفرع 	ا)تعلقة 	للمنتجات 	£نتاج، 	طرق 	لتحديث 	ا)ؤسسات 	التكنولوMيو 	يساعد 	للتطور يتو�ى	،

يرافق	ا)ؤسسات	@ي	و 	يساعد،	تسي\e	الجودة	@ي	ا)ؤسسات	وضع	نظمو 	التصميمو 	نشاطات	التشخيص

يقوم	بإعداد	،	كماا)نشآت	النموذجيةو 	يطور	النماذج،	تحس\ن	¥داءو 	£بتكار و	تسي\e	مشاريع	التنمية

  تنشيطها.و 	برامج	التكوين	ا)تخصصة	بمهن	الفرع

،	044-18لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	1من	هذا	ا)رسوم	بموجب	ا)ادة		3بعد	تتميم	ا)ادة	و 	هذا

	الغذائية 	ا)نتجات 	مطابقة 	بتقييم 	يتعلقان 	و/أو	تحليل 	تجربة 	بكل 	يقوم 	ا)ركز	أن 	بإمكان 	أصبح

  .5تسليم	شهادات	ا)طابقة	الخاصة	با)نتجات	الغذائية	طبقا	للتنظيم	ا)عمول	بهو 

	 	ا)ادة 	أضافت 		4كما 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	98-12من 	ي، 	ال�0 	ا)هام 	من 	ا)ركز	العديد ؤهل

	�Wا 	للقيام 	ا)علومات، 	تبادل 	@ي 	ا)شاركة 	مهمة 	الهيئاتو 	أهمها 	مراكز	البحوثو 	ا)خابر و 	التجارب	مع

  .6خدمات	تطوير	ا)ؤسساتو 

  

                                                           
،	الصادرة	@ي	14،	يتضمن	إنشاء	ا)ركز	التق0Å	للصناعات	الغذائية،	ج	ر،	العدد	2012مارس		1،	ا)ؤرخ	@ي	98-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

  .2012مارس		7
  ،	سالف	الذكر.98-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2إليه	ا)ادة	هذا	ما	أشارت	و 	2
،	الذي	يحدد	القائمة	£سمية	§عضاء	مجلس	إدارة	ا)ركز	التق0Å	للصناعات	2017ديسم�e		9وقد	صدر	@ي	هذا	8طار	القرار	ا)ؤرخ	@ي		3

  .2018مارس		29،	الصادرة	@ي	19الغذائية،	ج	ر،	العدد	
4		 	رقم 	التنفيذي 	04-18ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	2018يناير		15، 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	يتمم ،12 -98	0Åالتق	ا)ركز	 	إنشاء 	وا)تضمن ،

  .2018يناير		21،	الصادرة	@ي	02للصناعات	الغذائية،	ج	ر،	العدد	
  ف	الذكر.،	سال04-18من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1،	ا)تممة	بموجب	ا)ادة	98-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		5
  ،	سالف	الذكر.98-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4ا)طة	Kخ\eة	من	ا)ادة		6
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 ع¡ى�ا)ستوى�الدوZي -2

	عfى	 	من	مخاطرها 	و	الوقاية 	ا)نتجات	الغذائية 	مراقبة	جودة 	@ي 	تساهم 	ال�0 من	أهم	Kجهزة

 ).ب(	(IAEAالوكالة	الدولية	للطاقة	الذرية	(	،	و	كذا)أالدستور	الغذائي	(	هيئةا)ستوى	الدو�ي	نجد	

 هيئة�الدستور�الغذائي  - أ

@ي		L’OMSمنظمة	الصحة	العا)ية	و FAOأنشأ¯Wا	الفاو	دولية	Öي	هيئةإن	هيئة	الدستور	الغذائي	

تعت�e		حيث،	1حماية	صحة	ا)سWXلك\ن	و	تعزيز	ا)مارسات	الW¦tòة	@ي	تجارة	Kغذية	من	أجل	1963عام	

	منظمة	 	ب\ن 	ا)شeuك 	الغذائية 	ا)واصفات 	برنامج 	بتنفيذ 	ا)تعلقة 	ا)سائل 	كافة 	عن الجهاز	ا)سؤول

	العا)ية 	الصحة 	أمام	جميع	،	Kغذية	والزراعة	ومنظمة 	فيعد	مفتوحا 	باب	£شeuاك	@ي	عضويWXا أما

ة	ومنظمة	الصحة	العا)ية	ا)هتم\ن	الدول	Kعضاء	وأمام	Kعضاء	ا)نتسب\ن	@ي	منظمة	Kغذية	والزراع

	با)واصفات	الدولية	لºغذية 	ب\ن	جنيف	و ، 	تعقد	ما 	السنة 	@ي 	إطار	دورة	عادية	مرة تجتمع	الهيئة	@ي

يتم	تمويل	برنامج	عملها	من	خUل	ا)\tانيت\ن	العاديت\ن	)نظمة	الصحة	العا)ية	و)نظمة	Kغذية	و ،	وروما

تعمل	هذه	الهيئة		كما،	فقة	الجهازين	الرئاسي\ن	للمنظمت\ن	Kمويكون	العمل	كله	رهن	موا،	والزراعة

  .2باللغات	الرسمية	الست	)نظمة	Kمم	ا)تحدة

تقييم	و 	تصنيفهاو 	تقييمها	ع�e	تحديد	Kخطار 	و	تعمل	هذه	الهيئة	عfى	تحليل	ا)خاطر	من	خUل

	لها 	التعرض 	ا)خاطرو 	حالة 	تصنيف 	عfى، 	تعمل 		كما 	خUل 	ا)خاطر	من 	جميع	إدارة 	مع التشاور

،	غ\eها	من	العوامل	ذات	الصلة	بحماية	ا)سWXلكو 	Kخذ	يع\ن	£عتبار	تقييم	ا)خاطر و	Kطراف	ا)هتمة

	تعمل	ذلك	عfى غ\e	ذلك	و 	ا)سWXلك\نو 	مديري	ا)خاطر و 	8بUغ	عن	ا)خاطر	للقائم\ن	عfى	تقييمها	كما

Wاو	خاطر من	Kطراف	ا)هتمة	بما	@ي	ذلك	توضيح	نتائج	تقدير	ا)   .	K3سس	ال�0	بنيت	عل·Wا	قرارات	إدا̄ر

الدستور	الغذائي	عبارة	عن	مجموعة	من	ا)واصفات	الغذائية	والنصوص	ا)تصلة	�Wا		يعدو ،	هذا

 
ً
وا)قدمة	بطريقة	متسقة	ترمي	إ�ى	حماية	صحة	ا)سWXلك\ن	وضمان	ا)مارسات	ا)نصفة	،	ا)عتمدة	دوليا

ر	الغذائي	إ�ى	إرشاد	وتعزيز	صياغة	التعاريف	و£شeuاطات	الخاصة	@ي	تجارة	Kغذية.	¦Wدف	نشر	الدستو 

	بي�Wا؛ 	ا)واءمة 	@ي 	من	أجل	ا)ساعدة 	الغذائي	مواصفات	لجميع	و 	با§غذية	وترسيخها يشمل	الدستور

	الرئيسية 	Kغذية 	مجهزة، 	كانت 	سواء 	خام، 	أم 	مجهزة 	شبه 	أم 	أحكاما	، 	الغذائي 	الدستور ويتضمن

،	ومخلفات	ا)بيدات	والعقاق\e	البيطرية	وا)لوثات،	وا)واد	ا)ضافة	إ�ى	Kغذية،	تتعلق	بنظافة	Kغذية

                                                           
1Alhousseini Diabaté, Protection juridique du consommateur d’aliments et libéralisme économique dans les pays 
en développement, l’exemple du mali, édi, L’Harmattan, paris, 2020,  p p 319 320. 
2About codex alimentarius commission (cac), Look the offial site : http: //www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/committees/cac/about-cac/ar/, Accessed on 13-08-2019 . 

	ا)تضمن	برنامج	ا)واصفات	الغذائية	ا)شeuك	ب\ن	منظمة	Kغذية	والزراعة	ومنظمة	الصحة	 3 دليل	إجراءات	هيئة	الدستور	الغذائي،

	ص	 	والعشرون، 	الثالثة 	الطبعة 	ع�e	ا)وقع125العا)ية، 	ا)نشور . :i4354a.pdf-www.fao.org/3/ahttp: // 
ُ
	اط ،	 	@ي 	عليه - 08- 13لع

2019.  
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	وعرضهاو  	العبوات 	وسم 	التحليل، 	وإصدار		وطرق 	والواردات 	الصادرات 	وتفتيش 	العينات وأخذ

�	تحل	مواصفات	الدستور	الغذائي	وما	يتصل	�Wا	من	نصوص	محل	التشريعات	الوطنية	،	الشهادات

	ليست	 	أWkا 	لهاكما
ً
Uبدي	 	يتع\ن	فهمها	،

ً
	أحكاما 	كل	بلد 	@ي وتتضمن	القوان\ن	و8جراءات	ا)عمول	�Wا

إ�ى	ضمان	إتاحة	منتج	غذائي	مأمون	وسليم	وخال	،	ترمي	مواصفات	الدستور	الغذائيو ،	و£متثال	لها

	والتعبئة 	الوسم 	وصحيح 	الشوائب 	من 	ا)خاطر	و ، 	بتقييم 	معنية 	مستقلة 	دولية 	أجهزة 																تقدمها

 .1أو	مداو�ت	مخصصة	بتنظيم	من	منظمة	Kغذية	والزراعة	ومنظمة	الصحة	العا)ية

	هذا 	Kغذيةو ، 	منظمة 	ا)شeuك	ب\ن 	ا)واصفات	الغذائية 	برنامج 	تضمن منظمة	و 	الزراعةو 	قد

وء	ثيقة	سلطت	الضو ،	K2019ربع\ن	سنة	و	@ي	دورته	الثانية،	هيئة	الدستور	الغذائيو 	الصحة	العا)ية

ال�0	قد	تكون	و 	L’OMSو	FAO	عfى	ا)سائل	ذات	الصلة	بمنظمة	و 	عfى	السياسات	¥خذة	@ي	التطور 

	الغذائي 	الدستور 	بعمل 	صلة 	ذات 	الدستور	، 	هيئة 	تدعيم 	إمكانية 	عfى 	الوثيقة 	هذه 	احتوت حيث

	قدما 01µللم	 	Kغذية 	لسUمة 	الدو�ي 	ا)ؤتمر 	أنشأه 	الذي 	الزخم 	�ستخدام )واءمة	و 	الغذائي

ستتاح	لسلسلة	التالية	من	دورات	لجنة	التنسيق	و ،	اسeuيتيجيات	أمن	Kغذية	عfى	ا)ستوى	العالم0

8قليمية	ا)شاركة	ب\ن	ا)نظمت\ن	الفرصة	لتحديد	إجراءات	متابعة	ا)ؤتمر	الدو�ي	§من	Kغذية	بما	@ي	

  .2ذلك	أي	مبادرة	اتخذ¯Wا	ا)نظمت\ن

	 	يقارب 	ما 	جمع 	تم 	نصوص	12500وقد 	من 	الغذائي	نص 	با§من 	ا)تعلقة حماية	و 	التشريعات

£تفاقيات	الدولية	بشأن	أمن	Kغذية	عfى	و	ا)سWXلك	تلقائيا	عن	طريق	قاعة	بيانات	التشريعات	الوطنية

  .20193نصا	إضافيا	@ي	عام		3500تم	تحس\ن	تكامل	البيانات	بحيث	أتيح	و ،	موقع	الدستور	الغذائي

 )�(�IAEAالوكالة�الدولية�للطاقة�الذرية  - ب

	من	أجل	السUم	 	"لتسخ\e	الذرة 	العا)ية 	ا)نظمة 	أWkا 	نطاق	واسع	عfى 	الوكالة	عfى عَرف	هذه
ُ
ت

وتعمل	الوكالة	مع	،	إذ	تعد	ا)ركز	الدو�ي	للتعاون	@ي	ا)جال	النووي،	والتنمية"	داخل	أسرة	Kمم	ا)تحدة

دين	@ي	كل	أنحاء	العالم	عfى	الeuو يج	لUستخدام	¥من	وا)أمون	والسلم0	دولها	Kعضاء	وشركاW¹ا	ا)تعِدّ

  .4للتكنولوجيات	النووية
                                                           

1 http: //www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/ar/ ; visité le 13-08-2019 . 
الغذائي،	@ي		برنامج	ا)واصفات	الغذائية	ا)شeuك	ب\ن	منظمة	Kغذية	والزراعة	لºمم	ا)تحدة	ومنظمة	الصحة	العا)ية	وهيئة	الدستور 	2

دورته	الثانية	وKربع\ن،	يتضمن	ا)سائل	ا)شeuكة	عن	منظمة	Kغذية	والزراعة	ومنظمة	الصحة	العا)ية،	مركز	جنيف	الدو�ي	للمؤتمرات،	

  .	ا)نشور	ع�e	ا)وقع:	2	1،	ص	ص	2019يوليو/تموز		12- 8جنيف،	سويسرا،	
	http:www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%2
52FCX-702-77%252Fcac42_15a.aspx 

  .2019-08-13اطلع	عليه	بتاريخ	
برنامج	ا)واصفات	الغذائية	ا)شeuك	ب\ن	منظمة	Kغذية	والزراعة	لºمم	ا)تحدة	ومنظمة	الصحة	العا)ية	وهيئة	الدستور	الغذائي،	@ي	3

  .10دورته	الثانية	وKربع\ن،	ا)رجع	السابق،	ص	
4  International atomic energy agency, about us, https: //www.iaea.org/ar/min-nahn , Accessed on 09-08-2019 . 
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،	والكشف	عن	ا)لوثات،	))irradiation	Kغذية	تشعيعتساعد	الوكالة	الدول	Kعضاء	@ي	مجا�ت	

ق	من	منشأ	Kغذية	وصحة	هويWXا تساعد	الوكالة	،	وبا�شeuاك	مع	الفاو،	وإرساء	ا)عاي\e	الدولية،	والتحقُّ

	Kعض 	من	أجل	دولها 	�Wا 	با)جال	النووي	وKخذ 	والتقنيات	ذات	الصلة 	تطوير	التقنيات	النووية 	@ي اء

	تشعيع	Kغذية 	قائم	عfى	أساس	علم0	لتنظيم	أمن	Kغذية	ويشمل	ذلك	الحلُّ 	توف\e	حّلٍ ز	، ِ
ّ
ولكنه	يرك

	Kغذية 	هوية 	صحة 	من ق 	والتحقُّ 	الكيميائية 	ا)خلفات 	تحليل 	عfى 	خاص 	بوجه 	استخ، دام	ويتيح

،	Kساليب	التحليلية	ا)ثبتة	@ي	عمليات	ا)راقبة	الرسمية	ال�0	ُتجرى	@ي	ا)خت�eات	@ي	ش��	أنحاء	العالم

ا 	للمعاي\e	ا)تعارف	عل·Wا	دولي@
ً
عfى	،	ويدعم	العمل	الذي	تضطلع	به	تطوير	واستخدام	تشعيع	Kغذية	وفقا

	الغذائي نحو	يرتبط	مباشرة 	الدستور 	�Wيئة 	Kساليب	، 	�ستخدام 	تعزيز	ا)عاي\e	الدولية 	¦Wدف	إ�ى كما

	ا)واد	 	مستويات 	وقياس 	Kغذية 	هوية 	صحة 	من ق 	التحقُّ 	أجل 	من 	�Wا 	ا)رتبطة 	وKساليب النووية

وتستخدم	،	ات	العقاق\e	البيطريةمثل	مبيدات	¥فات	ومخلف،	الكيميائية	الزراعية	ا)وجودة	@ي	Kغذية

	الحديثة	للتقنيات	التحليلية	ذات	الصلة	با)جال	النووي	النظائَر	ا)ستقرة	كمعاي\e	قياسية	 التطبيقاُت

ستخدم	مستويات	منخفضة	من	الكاشفات	ا)شعة	@ي	اختبارات	،	داخلية	@ي	التحليUت	الكمية
ُ
@ي	ح\ن	ت

	 	أجل 	من 	الوسم	8شعاAي 	عfى 	ا)يدان.	القياس	القائمة 	و@ي 	ا)خت�eات 	@ي 	تلوث	Kغذية الكشف	عن

	استخدام	قياسات	نسب	النظائر	لتعي\ن	الفوارق	الطفيفة	@ي	الكتلة	النووية
ً
ر	،	ويمكن	أيضا ِ

ّ
وهو	ما	يوف

نا¯Wا	 	كانت	مكّوِ 	إذا 	ما 	والوقوف	عfى 	منشWAا 	ا)نتجات	إ�ى ع 	تتبُّ 	ومن	ثمَّ 	البصمات" 	"لتحديد تكنولوجيا

أو		(X-rays(	وُيستخدم	تشعيع	Kغذية	با§شعة	السينية،	مع	ا)ذكور	@ي	بطاقة	وسمها	حقيقية	ومتطابقة

لضمان	سUمة	Kغذية	وجود¯Wا	أو		(gamma rays(	أو	بأشعة	غاما	(electron beams(	بحزم	8لكeuونات

	نطا 	عfى
ً
	ومستخدما 	الرقابي 	للتنظيم

ً
	خاضعا 	صار	التشعيع 	وقد 	النباتية. 	الصحة 	حيث 	من ق	أم�Wا

ال	@ي	مكافحة	تلف	Kغذية،	تجاري  بات	Kمراض	ا)نقولة	عن	طريق	،	وهو	أسلوب	فعَّ والقضاء	عfى	مسّبِ

 .1ومكافحة	¥فات	ال�0	تصيب	ا)حاصيل	بعد	الحصاد،	Kغذية	مثل	البكeuيا

الزراعة	من	خUل	الفريق	و 	Kغذيةو	و	تواصل	هذه	الوكالة	تعاوWkا	مع	منظم�0	الصحة	العا)ية

	Kغذيةالتوجي 	@ي 	ا)شعة 	النويدات 	بمراقبة 	الخاصة 	التوج·Wات 	بإعداد 0Åا)ع	 	@ي	و 	0$ 	الشرب مياه

حا�ت	غ\e	الطوارئ	بغية	وضع	خطوط	توج·Wية	منسقة	بشأن	قيم	ترك\t	نشاط	النويدات	ا)شعة	@ي	

	الشربو 	Kغذية 	مياه 	السلطات	الوطنية	ذات	الصلةو 	بالتعاون	ا)ستمر	مع	ا)نظمات	الدولية، قد	و ،

	Kغذية 	@ي 	با)لوثات 	ا)عنية 	الغذائي 	الدستور 	مناقشات 	إثراء 	@ي 	العمل 	هذا 	ساهم 	هذا	و ، يتواصل

من	و 	سيتم	جمع	ا)زيد	من	البيانات	ع�e	النظام	العالم0	لرصد	قاعدة	بيانات	اسUWXك	Kغذيةو ،	العمل

 .	20202ا)توقع	£بUغ	عن	النتائج	Kو�ى	بحلول	عام	

                                                           
1International atomic energy agency, food safety, available on the site : 
  https: //www.iaea.org/topics/food-safety, Accessed on 13-08-2019 à 17: 28. 

برنامج	ا)واصفات	الغذائية	ا)شeuك	ب\ن	منظمة	Kغذية	والزراعة	لºمم	ا)تحدة	ومنظمة	الصحة	العا)ية	وهيئة	الدستور	الغذائي،	@ي	 2

  .3رجع	السابق،	ص	دورته	الثانية	وKربع\ن،	ا)
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	إ 	مسألة 	كانت 	الذهنيةو	)ا 	Kحماض 	العا)ية		زالة 	الغذائية 	8مدادات 	من 	ا)صنعة ا)هدرجة

الذي	-تعد	هدفا	ذا	أولوية	ل�eنامج	عمل	العام	الثالث	عشر	)نظمة	الصحة	العا)ية	،	2023بحلول	عام	

فقد	أصدرت	هذه	ا)نظمة	إجراءات	دليل		-2023و	2019يوجه	عملها	خUل	الفeuة	ا)متدة	ب\ن	عامي	

« REPLACE »		بحلول	العالم0	الصعيد	ىfع	ا)صنعة	حماضK	لتلك	̧زالة ال�0	تقeuح	نهجا	اسeuيتيجيا	

  .	20231عام	

	Kهزة 	يظهر	تنوع 	تقدم، 	ما 	كل 	خUل 	الرقابية،و 	من 	�Wا	و 	الهيئات 	ا)نوطة 	الصUحيات تعدد

  ة.وقاية	ا)سWXلك	من	أضرارها	ا)حتملو 	�سيما	@ي	مجال	درء	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

غ\e	أن	تحقيق	هذه	الغاية	يقت01µ	تفعيل	آليات	الوقاية	@ي	هذا	8طار،	ع�e	إيجاد	طرق	خاصة	

  للكشف	عن	مخاطر	ا)نتجات،	من	أجل	اتخاذ	كل	التداب\e	الUزمة	لدرء	الخطر	قبل	حدوث	الضرر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
برنامج	ا)واصفات	الغذائية	ا)شeuك	ب\ن	منظمة	Kغذية	والزراعة	لºمم	ا)تحدة	ومنظمة	الصحة	العا)ية	وهيئة	الدستور	الغذائي،	@ي	 1

  .19	18دورته	الثانية	وKربع\ن،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	
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  :ا)بحث�الثاني

  عةلوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صن:�تفعيٌل�لأعوان�الرقابة�

إلزام	ا)شرع	كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)نتجات	لUسUWXك	بضمان	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة		إ�ى	جانب

	أو	تسويقها، 	عند	تصنيعها 	من	ا)خاطر	تضمن	عدم	8ضرار	و 	سواء 	توف\e	منتجات	خالية السهر	عfى

	،@ي	درء	ا)خاطر	ية£ستشار و	الدور	الذي	تباشره	Kجهزة	8دارية	إ�ى	جانبو 	سUمة	ا)سWXلك،و 	بصحة

إهمالهم	لواجب	و 	الناجمة	عن	إخUل	ا)تدخل\ن	بالtuاما¯Wمو 	@ي	ظل	التجاوزات	ال�0	لطا)ا	أثبWXا	الواقعو

من		كلفهم	بمهمة	رقابة	ا)نتجاتو 	الرقابة	الذاتية،	أوجد	ا)شرع	الجزائري	فئات	متعددة	من	Kعوان

	أ	خUل	 وقاية	ا)سWXلك	من		تفعيل	مهمة	ن	تساهم	@يجملة	من	الصUحيات	الواسعة	ال�0	من	شأWkا

  مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة.

بيان	دورهم	@ي	الكشف	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	و 	و	عليه	سوف	نتطرق	إ�ى	تحديد	هؤ�ء	Kعوان

  ا)طلب	الثاني).(	دورهم	@ي	التصدي	)خاطر	تلك	ا)نتجات	من	جهة	أخرى و ،	ا)طلب	Kول)(	من	جهة

  :ا)طلب�7ول 

  دورهم�?ي�الكشف�عن�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعةو �عوان�الرقابةأ

	ا)نصوص	 	Kعوان 	من 	مجوعة 	عfى 	مقتصرة 	تعد 	ا)صنعة 	مخاطر	ا)نتجات 	عن 	الكشف 	مهمة إن

تنوع	الصUحيات	ال�0	خولها	لهم	و 	كما	تختلف	تأدية	هذه	ا)همة	باختUف،	الفرع	Kول)(	عل·Wم	قانونا

  ي).الفرع	الثان(	القانون	بشأWkا

  :لفرع�7ول ا

 مُ �:�فئاٌت أعوان�الرقابة
ٌ
  تعددة

قمع	و 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	03- 09من	القانون	رقم		25وفقا	للمادة	- ينحصر	أعوان	الرقابة	

	القضائية	-1الغش 	الشرطة 	ضباط 	أو�)(	@ي 	�Wم، 	الخاصة 	النصوص 	بموجب 	لهم 	ا)رخص 	Kعوان

                                                           
̧ضافة	إ�ى	ضباط	الشرطة	القضائية	وKعوان	¥خرين	الرخص	لهم	،	سالف	الذكر،	ال�0	جاء	فها:	"	ب03-09من	القانون	رقم		25ا)ادة	1 ا

بموجب	النصوص	الخاصة	�Wم،	يؤهل	للبحث	ومعاينة	مخالفات	أحكام	هذا	القانون،	أعوان	قمع	الغش	التابعون	للوزارة	ا)كلفة	بحماية	

   ا)سWXلك".
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  ثالثا).	(	ا)سWXلك	ة	ا)كلفة	بحمايةالتابع\ن	للوزار 	1أعوان	قمع	الغشو ،	ثانيا)(

mضباط�الشرطة�القضائية:�أو  

فإن	Kشخاص	الذين	يتمتعون	بصفة	ضابط	الشرطة	،	2بالرجوع	إ�ى	قانون	8جراءات	الجزائية

  :	القضائية	هم

 ،	رؤساء	ا)جالس	الشعبية	البلدية -1

2- 0Åالوط	الدرك	ضباط	، 

 ،	ضباط	الشرطة	لºمن	الوط0Åو 	محافظيو 	ا)وظفون	التابعون	لºسUك	الخاصة	للمراقب\ن	 -3

4- 	 	الذينضباط 	ثUث	الصف 0Åالوط	 	الدرك 	سلك 	@ي 	Kقل3(	أمضوا 	عfى 	سنوات 	تم	و 	) الذين

وزير	الدفاع	الوط0Å	بعد	موافقة	و 	حافظ	Kختام	تعيي�Wم	بموجب	قرار	مشeuك	صادر	عن	وزير	العدل

 ،	لجنة	خاصة

	للمفتش\ن -5 	الخاصة 	لºسUك 	التابعون 	الذين	و 	فاظحو 	ا)وظفون 0Åالوط	 	لºمن 	الشرطة أعوان

الذين	تم	تعيي�Wم	بموجب	قرار	مشeuك	صادر	عن	وزير	و 	)	سنوات	عfى	Kقل	�Wذه	الصفة3(	أمضوا	ثUث

 ،	الجماعات	ا)حلية	بعد	موافقة	لجنة	خاصةو 	وزير	الداخليةو 	العدل

	لºمن	الذين	تم	تعيي�Wم	خصو 	ضباط -6 	العسكرية 	بموجب	ضباط	الصف	التابع\ن	للمصالح يصا

0Åالوط	الدفاع	وزير	عن	صادر	كeuمش	قرار	العدل.و 	وزير 

:	ا)تضمن	قانون	القضاء	العسكري ،	143-18من	القانون	رقم		45من	ا)ادة		1و	تضيف	الفقرة	

  :	"يعت�e	ضابطا	للشرطة	القضائية	العسكرية
                                                           

،	غ\e	أن	هذه	الطائفة	بأعوان	قمع	الغشلح	عfى	تسميWXم	خول	ا)شرع	مهمة	البحث	ومعاينة	ا)خالفات،	لطائفة	من	Kشخاص	اصط	1

بما	ف·Wا	أعوان	قمع	تتضمن	ثUث	مجموعات	من	Kعوان،	عfى	غرار	ضباط	الشرطة	القضائية،	وKعوان	ا)رخص	لهم	بنصوص	خاصة	

الوقت	هؤ�ء	Kعوان	ضمن	،	وهذا	ما	يفتح	مجا�	لUستفهام،	كيف	لطائفة	من	Kعوان	تسم�	بأعوان	قمع	الغش	وتتضمن	@ي	نفس	الغش

أعوان	الرقابة	أحد	عناصرها	وبنفس	التسمية؟	لذلك	نقeuح	ضرورة	تعديل	عنوان	الفصل	Kول	من	الباب	الثالث،	بعنوان	جديد	هو:	"	

)سWXلك	من	قانون	حماية	ا	25،	وذلك	ح��	يتما�1Î	هذا	العنوان	مع	مضمون	ا)ادة	"	أعوان	البحث	ومعاينة	ا)خالفات""،	أو	عfى	ا)نتجات

	سeòى –وقمع	الغش،	خاصة	وأن	مهمة	هؤو�ء	Kعوان	�	تقتصر	فقط	 	تنصرف		-كما 	وإنما إ�ى		- وبصفة	أساسية	–عfى	قمع	الغش،

  ضمان	جودة	ومطابقة	ا)نتجات،	والوقاية	من	مخاطرها،	تجسيدا	)بدأ	الحيطة.
جوان		10،	الصادرة	@ي	48ن	8جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	،	ا)تضمن	قانو 1966جوان		8،	ا)ؤرخ	@ي	155-66من	Kمر	رقم		15ا)ادة		2

،	ا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية،	ج	ر،	2019ديسم�e		11ا)ؤرخ	@ي		10-19من	القانون	رقم		2.	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	1966

  .2019ديسم�e		18،	الصادرة	@ي	78	العدد
،	وا)تضمن	قانون	القضاء	1971أبريل		22ا)ؤرخ	@ي		28-71،	يعدل	ويتمم	Kمر	رقم	2018	يوليو	29،	ا)ؤرخ	@ي	14-18القانون	رقم		3

   .2018غشت		1،	الصادرة	@ي	47العسكري،	ج	ر،	العدد	
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1- 0Åالوط	 	للدرك 	التابع\ن 	العسكري\ن 	الو 	الضباطو 	كل 	للمصالح 	التابع\ن 	الصف عسكرية	ضباط

 ،	وفقا	§حكام	قانون	8جراءات	الجزائية،	الحائزين	صفة	ضابط	الشرطة	القضائية	1لºمن

ا)عين\ن	خصيصا	لهذا	الغرض	بموجب	قرار	وزير	الدفاع	و 	كل	ضباط	القطع	العسكرية	أو	ا)صلحة -2

	.0Åالوط 

لعسكريون	ا	-من	نفس	القانون 	46وفقا	للمادة		-كما	يعت�e	أعوانا	للشرطة	القضائية	العسكرية

0Åالوط	 	للدرك 	التابعون 	أعوان	و ، 	مهام 	ممارسة 	لهم 	ا)خول 	لºمن 	العسكرية 	ا)صالح مستخدمو

ضباط	الحماية	،	022-19كما	ألحق	القانون	رقم		،وفقا	لقانون	8جراءات	الجزائية،	الشرطة	القضائية

  .3تعلقة	بالحرائقمعاينة	ا)خالفات	ا)و 	ا)دنية	بطائفة	ضباط	الشرطة	القضائية	@ي	مجال	مراقبة

	البلدي 	الشع�0 	ا)جلس 	رئيس 	كان 	وإذا 	فإن، 	القضائية 	الشرطة 	ضابط 	بصفة 	يتمتع هذه	،

	 	أنه 	طا)ا 	بالوا�ي 	كذلك 	تلحق 	سبق	–الصفة 	و 	كما 	أشرنا 	مستوى		-أن 	عfى 	الدولة 	يمثل هو	من

	السUمةو 	Kمنو	عن	النظام	العام	يتو�ى	ا)حافظةو ،	5حريا¯Wمو 	ويسهر	عfى	حماية	ا)واطن\ن،	4الو�ية

	أن	تضمن	السلمو ،	6السكينة	العموميةو  النظافة	و 	£طمئنانو	اتخاذ	جميع	8جراءات	ال�0	من	شأWkا

  .7العمومية

،	التحري	عن	الجرائم	ا)قررة	@ي	قانون	العقوباتو 	يناط	بالشرطة	القضائية	مهمة	البحثو ،	هذا

كما	يتلقى	ضباط	الشرطة	،	8ا	تحقيق	قضائيالبحث	عن	مرتكب·Wا	مادام	لم	يبدأ	ف·Wو 	جمع	Kدلة	ع�Wاو 

	الشكاوي  	£ستد��تو 	البUغاتو 	القضائية 	بجمع 	8بتدائيةو 	يقومون 	التحقيقات 	إجراء 	حالة	و، @ي

                                                           
تنحصر	مهمة	الشرطة	القضائية	لضباط	الصف	التابع\ن	للمصالح	العسكرية	لºمن	@ي	الجرائم	ا)اسة	بأمن	الدولة	ا)نصوص	وا)عاقب		1

	@ي من		5،	ا)ستحدثة	بموجب	ا)ادة	155-66مكرر،	من	Kمر	رقم		15من	ا)ادة		1قانون	العقوبات،	وهذا	ما	نصت	عليه	الفقرة		عل·Wا

،	20،	وا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	155-66،	يعدل	ويتمم	Kمر	رقم	2017مارس		27،	ا)ؤرخ	@ي	07-17القانون	رقم	

  .2017مارس،		29الصادرة	@ي	
،	الصادرة	@ي	46،	يتعلق	بالقواعد	العامة	للوقاية	من	أخطار	الحريق	والفزع،	ج	ر،	العدد	2019يوليو		17،	ا)ؤرخ	@ي	02-19القانون	رقم		2

   .2019يوليو		21
   ،	سالف	الذكر.02-19من	القانون	رقم		30ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.07- 12من	القانون	رقم		110من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		4
  ،	سالف	الذكر.07-12من	القانون	رقم		112مضمون	ا)ادة	5
  ،	سالف	الذكر.07-12من	القانون	رقم		114مضمون	ا)ادة		6
،	يحدد	سلطات	الوا�ي	@ي	ميدان	Kمن	1983مايو		28،	ا)ؤرخ	@ي	373-83من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		7

  الذكر.	وا)حافظة	عfى	النظام	العام،	سالف
  ،	سالف	الذكر.07-17من	Kمر	رقم		4،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	155-66من	Kمر	رقم		12من	ا)ادة		3الفقرة		8
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	عل·Wا 	ا)شهود 	الجرائم 	السلطات، 	يماسون 		فإWkم 	ا)ادة �1µبمقت	 	لهم 	يل·Wاو 	42ا)خولة 	1ما �سيما	،

  غ\eها.و ،	التوقيف	للنظرو ،	التفتيشو ،	كيل	الجمهورية	بحا�ت	التلبسو 	إخطار 

.	كما	يتع\ن	ع·Wم	تحرير	2كما	يحق	لهم	اللجوء	إ�ى	طلب	مساعدة	القوة	العمومية	@ي	تنفيذ	مهمWXم

  من	قانون	8جراءات	الجزائية.	18محاضر	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

	يكن 	و	مهما 	البلديةو 	-فإنه، 	الشعبية 	ا)جالس 	رؤساء 	لضباط	-باستثناء 	يمكن الشرطة		�

	الصUحيات 	يمارسوا 	أن 	الصفة	- القضائية 	هذه 	لهم 	تخولها 	فعلية	-ال�0 	بصفة 	تأهيلهم، 	3إ�	بعد

بموجب	مقرر	من	النائب	العام	لدى	ا)جلس	القضائي	الذي	يوجد	بإقليم	اختصاصه	مقرهم	ا)�0	بناء	

  .	4عfى	اقeuاح	السلطة	8دارية	ال�0	يتبعوWkا

من	القانون	رقم		25الشرطة	القضائية	ال�0	أشارت	إل·Wم	ا)ادة	فإن	ضباط	،	من	أمر	مهما	يكنو 	

  :	يمكن	توزيعهم	عfى	فئت\ن،	09-03

باستثناء		-وتشمل	Kعوان	الذين	ذكرهم	قانون	8جراءات	الجزائية:	فئة	الضبط	القضائي	العام	-

القانون	و 	وكذا	Kعوان	الذين	ذكرهم	كل	من	قانون	القضاء	العسكري 	- رئيس	ا)جلس	الشع�0	البلدي

  	سالف	الذكر.	19-02

  	الو�ة.و 	تشمل	كل	من	رؤساء	ا)جالس	الشعبية	البلدية:	و فئة	الضبط	القضائي	الخاص	-

  7عوان�ا)رخص�لهم�بموجب�النصوص�الخاصة�¹&م:�ثانيا	

	القضائية 	الشرطة 	ضباط 	إ�ى 	با¸ضافة 	ا)نتجات	، 	عfى 	الرقابة 	مهمة 	الجزائري 	ا)شرع خول

	أعوا 	ن	أخرى ا)صنعة	إ�ى 	ا)همة	بمقت�1µ	نصوص	خاصة	�Wا، 	تنفيذ	هذه 	يناط	�Wا ذلك	من	أجل	و ،

	أعوان	ا)راقبة	البيطريةو ،	)1(	يتعلق	Kمر	أساسا	بأعوان	الجماركو ،	تكثيف	جهود	الوقاية	من	ا)خاطر

)2(	 	ا)وانئ، 	مستوى 	عfى 	التفتيش 	أعوان 	لوزارة	)3(	وكذا 	التابعون 	ا)فتشون 	ا)ارسون 	و	سلك ،

  ).4الصحة(

  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.02- 15من	Kمر	رقم		4،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	155- 66من	Kمر	رقم		17من	ا)ادة		3و	1الفقرت\ن		1
  ،	سالف	الذكر.02-15من	Kمر	رقم		4،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	155-66من	Kمر	رقم		17من	ا)ادة		4الفقرة		2
	الجزائر	مثلما		3 	لºمن	من	طرف	النائب	العام	لدى	مجلس	قضاء 	العسكرية 	التابع\ن	للمصالح 	القضائية ويتم	تأهيل	ضباط	الشرطة

  ،	سالف	الذكر.07-17،	ا)ستحدثة	بموجب	القانون	رقم	155-66من	Kمر	رقم		1مكرر 	15من	ا)ادة		2أشارت	إليه	الفقرة	
  ،	سالف	الذكر.07-17،	ا)ستحدثة	بموجب	القانون	رقم	155-66من	Kمر	رقم		1مكرر 	15من	ا)ادة		1الفقرة		4
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  أعوان�الجمارك -1

-17وبذلك	بمقت�1µ	القانون	رقم	،	لقد	أناط	ا)شرح	الجزائري	بأعوان	الجمارك	العديد	من	ا)هام

041	 	الجمارك، 	قانون 	ا)تضمن 	ا)ختصة	و ، 	ا)صالح 	مع 	بالتنسيق 	القيام 	Öي 	ا)هام 	هذه 	أهم لعل

	£ست\eاد 	با§منو 	بمكافحة 	تمس 	ال�0 	للبضائع 	العمومي\نو 	التصدير	غ\e	ا)شروع\ن 	2النظام كذا	و ،

	للتصدير 	أو	ا)وجهة 	ا)ستوردة 	البضائع 	من	مدى	خضوع 	التأكد 	ا)طابقة، 	̧جراءات	مراقبة وذلك	،

  .3التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	طبقا	للتشريع

	هذا 	أو	معدة	و ، 	است\eادها 	أو	أعيد 	مستوردة 	بضاعة 	إحضار	كل 	ضرورة 	ا)شرع 	أوجب قد

	 	إ�ى 	مركبة 	من 	التصديرللتصدير	أو	للنقل ̧عادة 	أو	 	أخرى 	قصد	، 	ا)ختص 	الجمارك 	مكتب أمام

  .	4إخضاعها	للمراقبة	الجمركية

أعواWkا	ا)نصوص	عل·Wم	@ي	قانون	و 	ضباط	الشرطة	القضائيةو 	كما	مكن	القانون	أعوان	الجمارك

  .5ضبطهاو 	غ\eهم	من	Kعوان	أن	يقوموا	بمعاينة	ا)خالفات	الجمركيةو ،	8جراءات	الجزائية

 ا)راقبة�البيطريةأعوان� -2

مثU	أو	الزبدة	ا)صنوعة	من	حليب	،	كالكاش\e،	)ا	كانت	بعض	ا)نتجات	ا)صنعة	حيوانية	Kصل

	البقرة 	فقد	شدد	ا)شرع	عملية	الرقابة	بشأWkا، 	الطب	و ، ذلك	من	خUل	تكليف	أعوان	مختصون	@ي

  قد	تنجر	ع�Wا.	Kضرار	ال�0و	توقيا	للمخاطر ،	البيطري	)راقبة	هذا	النوع	من	ا)نتجات

	 	ا)ادة 	منحت 		7حيث 	رقم 	086-88القانون 	صUحيات	، 	الوطنية 	البيطرية 	السلطة §عوان

تشمل	عملية	التفتيش	البيطري	ا)نتجات	و ،	التفتيش	لتحديد	8جراءات	الضرورية	لتنفيذ	هذا	القانون 

تجه\tات	و 	ا)نشآتو 	حUتكذا	ا)و ،	ا)واد	ا)عدة	لتغذية	الحيواناتو 	الحيوانية	أو	ذات	ا)صدر	الحيواني

                                                           
1		 	رقم 	04-17القانون 	@ي 	ا)ؤرخ 	2017ف�eاير		16، 	رقم 	القانون 	ويتمم 	يعدل ،97-07	 	@ي 	ا)ؤرخ 	وا)تض1997يوليو		21، 	قانون	، من

  .2017ف�eاير		19،	الصادرة	@ي	11الجمارك،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.04-17من	القانون	رقم		2،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	07-97من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		7ا)طة		2
  ،	سالف	الذكر.04-17لقانون	رقم	من	ا	2،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	07-97من	القانون	رقم		3ا)طة	Kخ\eة	من	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.04-17من	القانون	رقم		18،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	07-97من	القانون	رقم		51ا)ادة		4

  
،	ا)تضمن	قانون	الجمارك،	ا)عدل	وا)تمم،	ج	ر،	العدد	1998غشت		22،	ا)ؤرخ	@ي	10-98من	القانون	رقم		241من	ا)ادة		1الفقرة		5

  .1998غشت		23الصادرة	@ي	،	61
،	الصادرة	@ي	4،	يتعلق	بنشاطات	الطب	البيطري	وحماية	الصحة	الحيوانية،	ج	ر،	العدد	1988يناير		26،	ا)ؤرخ	@ي	08-88القانون	رقم		6

  .2019وليو	ي	21،	الصادرة	@ي	46د	،	ج	ر،	العد2019يوليو		17،	ا)ؤرخ	@ي	03-19،	ا)عدل	وا)تمم	بموجب	القانون	رقم	1988يناير		27
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	الحيوانات 	الدوابو 	ا)ذابحو 	تربية 	السمكو 	القصاباتو 	أماكن	تشطية 	منشآت	الحليبو 	محUت	بيع

كما	تشمل	أيضا	النشاطات	ا)تعلقة	،	الريشو 	الشعر و 	الوبر و 	تجارة	الصوفو 	محUت	معالجةو 	ا)دابغو 

  غ\eها.و 	بالتلقيح	£صطناAي

	 	القان	8و	عمU	با)ادة 	نفس 	ون من 	انتشار	Kمراض، 	منع 	إ�ى 	أساسا 	التفتيش 	عمليات 	¯Wدف

  الخارجية.و 	النوعية	ا)فروضة	@ي	التجارة	الداخليةو 	السهر	عfى	ا)طابقة	مع	ا)عاي\e	الصحيةو 

	من	أجل	حماية	الصحة	البشرية 	الحيوانيةو 	و	باعتبار	أن	السلطة	البيطرية	وكيU	صحيا فإن	،

	 	رقم 	08-88القانون 	ما)تتو 	ا)عدل، 	أو	أي	، 	حيوان 	§ي 	الط�0 	بالفحص 	القيام 	مهمة 	لها 	خول قد

	منتوج 	آخر	§ي 0Åتق	 	فحص 	للفحص، 	ا)ساعدة 	بالتحاليل 	أو	تأمر	بالقيام 	تقوم 	أن 	لها أخذ	و 	كما

	الوقائيةو 	التلقيحاتو 	العينات 	للحيواناتو 	ا)عالجة 	ا)نتجاتو 	العUجية 	ا)حUتو 	معالجة e\تطه	

وضعها	تحت	و 	حجزهاو 	كما	يمك�Wا	أيضا	أن	تأمر	بعزل	الحيوانات،	ل	النقلوسائو 	ا)نشآتو 	التجه\tاتو 

Wا	مع	ا)نتجاتو 	أو	حجزها،	ا)راقبة   .1مصاد̄ر

	منح	ا)شرع	§عوان	السلطة	البيطرية 	البياطرةو 	Kطباءو	كما @ي	و	صUحية	الدخول	بكل	حرية،

	بجم 	للقيام 	الحيوانات 	�Wا 	توجد 	ال�0 	Kماكن 	كل 	إ�ى 	Kوقات 	لتنفيذ	جميع 	الضرورية 	الفحوص يع

	الحيوانات 	أمراض 	من 	الوقاية 	2مكافحWXاو 	إجراءات 	ا)حلية، 	بالهيئات 	ذلك 	@ي 	£ستعانة 	يمك�Wم

  .3الجماركو 	ا)صالح	ا)ؤهلة	�سيما	مصالح	Kمنو 

	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	حدد 	3634-95و	قد 	الحية، 	للحيوانات 	البيطري 	التفتيش 	كيفيات

	نية	أو	ا)نتوجات	¥تية	من	أصل	حيواني	ا)خصصة	لUسUWXك	البشري ا)نتوجات	الحيواو  	منح	، كما

غ\e	،	ا)نتجات	الحيوانية	أو	ذات	ا)صدر	الحيوانيو 	KسUبو،	للمفتش	البيطري	صUحية	حجز	اللحوم

Wا   .5أو	نقصها،	أو	تعف�Wا،	الصالحة	لUسUWXك	البشري	بسبب	خط̄و

  

  

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم.سالف	الذكر.08- 88من	القانون	رقم		9مضمون	ا)ادة		1
  ،	ا)عدل	وا)تمم.سالف	الذكر.08- 88من	القانون	رقم	رقم		14من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		2
  ،	ا)عدل	وا)تمم.سالف	الذكر.08- 88من	القانون	رقم	رقم		15مضمون	ا)ادة		3
،	يحدد	كيفيات	التفتيش	البيطري	للحيوانات	الحية	أو	ا)نتوجات	¥تية	من	1995نوفم�e		11،	ا)ؤرخ	@ي	363-95ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4

  .1995نوفم�e		12،	الصادرة	@ي	68أصل	حيواني	ا)خصصة	لUسUWXك	البشري،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.363-95من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8مضمون	ا)ادة		5



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]íè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖa<<<<Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]<<<<íÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚ 

 

~ 190 ~ 
 

		 	القانون 	هذا 	منع 	مصدر	و 	eاداست\	08-88كما 	أو	ذات 	حيوانية 	أو	منتجات تصدير	حيوانات

	الحيوان 	أو 	لïنسان 	معدية 	حيوانية 	انتشار	أمراض 	تسبب 	أن 	يمكن 	1حيواني 	عfى	، 	أوجب كما

	سUمWXا 	تثبت 	صحية 	شهادة 	يستحضروا 	أن 	ا)نتجات 	من 	النوع 	هذا 	مستوردي 	طرف	، 	من تسلم

تيش	الص�ي	البيطري	عند	دخولها	أو	خروجها	من	ال�0	تتو�ى	عملية	التف،	2السلطة	البيطرية	الوطنية

0Åالوط	ابeu3ال	البيطري و ،	ي�الص	الفحص	عملية	4كذا.  

  أعوان�التفتيش�ع¡ى�مستوى�ا)وانئ -3

�سيما	الغذائية	و 	حرصا	من	ا)شرع	الجزائري	عfى	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

ا)تمم	و 	ا)عد،	4815- 97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	أنشأ	لجان	مراقبة	عfى	مستوى	ا)وانئ	بموجب	،	م�Wا

  	.946-10بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	ا)وانئ	التجارية 	@ي 	الطويلة 	أو	ذات	8قامة 	ا)تلفة 	تفتيش	البضائع 	مهمة 	اللجنة 	هذه 	و	تتو�ى

	تقويمهاو  	وضعيWXاو ، 	معالجة 	تحت	، 	ا)وضوعة 	ا)ناطق 	@ي 	ا)ودعة 	البضائع 	تفتيش 	عfى 	تعمل كما

	الجمركي 	النظام 	تدم\eها	، 	قصد 	ا)طولة 	8قامة 	أو	ذات 	ا)تلفة 	البضائع 	Kمر	برفع 	عfى 	تعمل 										كما

	للجمعيات	الخ\eية	أو	ا)ؤسسات	8ستشفائية 	مجانا 	أو	تسليمها 	أو	بيعها 	يقوم	بإعداد	ا)حاضر	، كما

  .7¸ثبات	الحوادث	الداخلة	@ي	إطار	صUحيا¯Wا

	هذا 	عنو ، 	اللجنة 	البضائعتخول 	عfى 	الخ�eة 	إجراء 	بإتUفهاو 	د 	التصريح 	تعليمات	، إعطاء

̧شعارها	بوجوب	رفع	 للمصلحة	التقنية	ا)ختصة	التابعة	لبلدية	أو	بلديات	مقر	وجود	ا)يناء	التجاري	

	القيام	بتدم\eهاو 	تلك	البضائع 	اللجنة، 	تحددها 	وذلك	@ي	¥جال	ال�0 	أن	، 	عند	£قتضاء 	يمك�Wا ال�0

  .8سسات	مختصةتستع\ن	بمؤ 

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم.سالف	الذكر.08-88قانون	رقم	رقم	من	ال	75ا)ادة		1
  ،	ا)عدل	وا)تمم.سالف	الذكر.08- 88من	القانون	رقم		76من	ا)ادة		1الفقرة		2
  ،	ا)عدل	وا)تمم.سالف	الذكر.08- 88من	القانون	رقم	77من	ا)ادة		1الفقرة		3
  لف	الذكر.،	ا)عدل	وا)تمم.سا08- 88من	القانون	رقم		82من	ا)ادة		1الفقرة		4
،	يتضمن	إنشاء	لجنة	دائمة	تكلف	بتفتيش	البضائع	ا)تلفة	أو	ذات	8قامة	1997ديسم�e		15،	ا)ؤرخ	@ي	481-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5

  .1997ديسم�e		17،	الصادرة	@ي	83ا)طولة	عfى	مستوى	ا)وانئ	التجارية	وبتقويمها،	ج	ر،	العدد	
،	الصادرة	@ي	19،	ج	ر،	العدد	481- 97،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2010مارس		17خ	@ي	،	ا)ؤر 94- 10ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6

  .2010مارس		21
  ،	سالف	الذكر.94-10من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	481-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2مضمون	ا)ادة		7
من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	481-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		8

  ،	سالف	الذكر.10-94
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  سلك�ا)مارسون�ا)فتشون�التابعون�لوزارة�الصحة�-4

	ا)شرع	 	أناط 	فقد 	أو	مقلدة، 	معيبة 	صيد�نية 	منتجات 	تسويق 	عن بالنظر	للمخاطر	الناجمة

	با)مارس\ن	 	تسميWXم 	عfى 	من	Kشخاص	اصطلح 	مجموعة 	إ�ى 	من	مخاطرها 	الوقاية الجزائري	مهمة

  .1ا)خالفات	للقوان\ن	و	Kنظمة	@ي	مجال	الصحة	ا)فتش\ن	ا)ؤهل\ن	لبحث	و	معاينة

	نشاطات	 	الهياكل	و	ا)ؤسسات	و	الهيئات	و	كل	مكان	تمارس	فيه 	بمراقبة حيث	يكلفون	�سيما

	أو	تخزي�Wا	 	أو	شح�Wا 	أو	است\eادها 	أو	تسويقها 	أو	إيداعها 	الصحة 	مواد 	إنتاج 	فيه 	أو	يتم 																					الصحة

	2	أو	تحليلها 	كما 	تسهيل	تأدية	مهامهم، 	من	شأWkا 	أن	3يمكنه	أخذ	العينات	وحجز	الوثائق	ال�0 	عfى ،

  .4يحرروا	محاضر	بعد	كل	عملية	تفتيش

،	نجد	أن	مفتشية	الصيدلة	تعمل	1295-2000وتجدر	8شارة	أنه	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	و	Kد 	الصيد�نية 	ا)نتجات 	يخص 	فيما 	معاينWXا 	و 	ا)خالفات 	تحري 	الشب·Wة	عfى 	ا)نتجات 	و وية

،	و	@ي	هذا	8طار	ألزم	ا)شرع	الجزائري	الصيادلة	و	الناقل\ن	و	كل	حائزي	ا)نتجات	الصيد�نية			6با§دوية

	عناصر	ا)علومات	 	ا)فتش\ن 	الصيادلة 	تصرف 	تحت 	يضعوا 	بأن 	�Wا، 	الشب·Wة 	وا)نتجات وKدوية

  .7والوثائق	الضرورية	لتأدية	مهمWXم

الكشف	عن	مخاطر	Kدوية،	فقد	أناط	ا)شرع	للصيادلة	ا)فتش\ن	صUحية	أخذ		هذا،	و	من	أجل

	للتحليل	ا)خ�eي  	و	تحرير	محضر	فوري8العينات	قصد	إخضاعها 	التلبس	بالغش	9، 	حالة 	@ي 	�سيما ،				

	التحفظية	 	8جراءات 	كل 	اتخاذ 	من 	ا)شرع 	مك�Wم 	كما 	للبيع، 	فاسدة 	منتجات أو	الtuوير	أو	عرض

  .10الضرورية

  

                                                           
  ،	ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر11- 18من	القانون	رقم		189أنظر	ا)ادة		 1
  ،	ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر11-18من	القانون	رقم		191من	ا)ادة		3الفقرة		 2
  ،	ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر11-18من	القانون	رقم		192من	ا)ادة		1ظر	الفقرة	أن	 3
  ،	ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر11-18من	القانون	رقم		194أنظر	ا)ادة	 4
	،	يحدد	شروط	ممارسة	تفتيش	الصيدلة	و	كيفيات	ذلك،	ج	ر،	العدد2000يونيو		11،	ا)ؤرخ	@ي	129-2000ا)رسوم	التنفيذي	رقم		 5

  .2000يونيو		14،	الصادرة	@ي	34
  ،	سالف	الذكر.129-2000من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		4أنظر	الفرة	 6
  ،	سالف	الذكر.129-2000من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		05ا)ادة		 7
  ،	سالف	الذكر.129-2000من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6أنظر	ا)ادة		 8
  ،	سالف	الذكر.129-2000نفيذي	رقم	من	ا)رسوم	الت	7أنظر	ا)ادة	 9

  17من	ا)ادة		2و		1أنظر	الفقرت\ن	 10
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  لوزارة�التجارةأعوان�قمع�الغش�التابع£ن�:�ثالثا

	ا)كلفة	 	با¸دارة 	ا)نتم\ن	لºسUك	الخاصة 	ا)وظف\ن 	Kعوان	يندرجون	ضمن	طائفة إن	هؤ�ء

  .4151- 09تحديد	قانوWkم	Kسا01î	بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و 	الذين	تم	تعدادهمو ،	بالتجارة

Öي	،	نجد	أن	KسUك	الخاصة	با¸دارة	ا)كلفة	بالتجارة،	وممن	هذا	ا)رس	3و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

  :	KسUك	ا)نتمية	إ�ى	الشعبت\ن	¥تيت\ن

 :	KسUك	¥تية	-من	نفس	ا)رسوم	4عمU	با)ادة	-وتضم	،	شعبة	قمع	الغش -1

 ،	@ي	طريق	الزوال،	سلك	مراق�0	قمع	الغش -

 ،	سلك	محققي	قمع	الغش -

 سلك	مفت01ú	قمع	الغش. -

	التحقيقات	£قتصاديةو 	سةشعبة	ا)ناف -2 KسUك		-من	نفس	ا)رسوم	5عمU	با)ادة		-تضمو ،

 :	¥تية

 ،	@ي	طريق	الزوال،	التحقيقات	£قتصاديةو 	سلك	مراق�0	ا)نافسة -

 ،	التحقيقات	£قتصاديةو 	سلك	محققي	ا)نافسة -

 التحقيقات	£قتصادية.و 	سلك	مفت01ú	ا)نافسة -

يضم		أن	سلك	مراق�0	قمع	الغشنجد	،	fى	شعبة	قمع	الغشو	بالرجوع	إ�ى	Kحكام	ا)طبقة	ع

	رتبة	مراقب	قمع	الغشرتبة	وحيدة	Öي	 	أشارت	إليه	ا)ادة	، ال�0	يدرج	و ،	من	نفس	ا)رسوم	25مثلما

  ا)euبص\ن.و 	قمع	الغش	ا)رسم\نو 	مراقبو	النوعية،	من	نفس	ا)رسوم	27وفقا	للمادة	،	ف·Wا

�سيما	بالبحث	عن	أية	مخالفة	،	مراقبو	قمع	الغش	كلفي،	من	نفس	ا)رسوم	26و	عمU	با)ادة	

	معاينWXاو 	التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	للتشريع 	عند	£قتضاءو ، 	ا)نصوص	، يتخذون	8جراءات	التحفظية

  عل·Wا	@ي	مجال	قمع	الغش.

                                                           
،	يتضمن	القانون	Kسا01î	الخاص	ا)طبق	عfى	ا)وظف\ن	ا)نتم\ن	لºسUك	2009ديسم�e		16،	ا)ؤرخ	@ي	415-09ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

̧دارة	ا)كلفة	بالتجارة،	ج	ر،	العدد	   .e�2009	ديسم	20،	الصادرة	@ي	75الخاصة	با
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  :	)	رتب3(	ثUث	-من	نفس	ا)رسوم	28عمU	با)ادة		- فيضم،	أما	سلك	محققي	قمع	الغش

	ال -1 	قمع 	محقق 	غشرتبة :	 	ا)ادة 	نص 	ا)رسوم	29حسب 	نفس 	من 	الغش	، 	محققو	قمع يكلف

	للتشريع 	عند	£قتضاءو 	معاينWXاو 	التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	بالبحث	عن	أية	مخالفة اتخاذ	8جراءات	،

 :	يكلفون	�Wذه	الصفة	�سيما	بما	يأتيو ،	التحفظية	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	مجال	قمع	الغش

 ،	التنظيميةو 	مطابقة	ا)نتجات	للخصائص	التقنية	القانونية	تحليلو 	اقتطاع	العيناتو 	مراقبة -

 ،	التنظيم	ا)عمول	�Wما	@ي	مجال	قمع	الغشو 	القيام	بالتحقيقات	الخاصة	حول	ا)خالفات	للتشريع -

 ،	أمن	ا)نتجاتو 	ا)ساهمة	@ي	عمليات	مكافحة	ا)خالفات	ا)تعلقة	بمطابقة -

  التحسيس.و 	ا)ساهمة	@ي	نشاطات	£تصال -

2- 		 	الغشرتبة 	لقمع 	رئي012 	محقق :	 	ا)ادة 	نص 	ا)رسوم	30حسب 	نفس 	من 	ا)حققون	، يكلف

 :	�سيما	بما	يأتي،	زيادة	عfى	ا)هام	ا)سندة	)حققي	قمع	الغش،	الرئيسيون	لقمع	الغش

 ،	ا)ساهمة	@ي	وضع	بطاقة	خاصة	با)تعامل\ن	£قتصادي\ن -

 ب\ن	القطاعات.تنفيذ	برامج	التدخل	القطاعية	أو	ما	و 	ا)ساهمة	@ي	إعداد -

	الغش -3 	لقمع 	رئي012 	رئيس	محقق 	رتبة :	 	نفس	ا)رسوم	31حسب	نص	ا)ادة 	من يكلف	رؤساء	،

�سيما	،	عUوة	عfى	ا)هام	ا)سندة	للمحقق\ن	الرئيسي\ن	لقمع	الغش،	ا)حقق\ن	الرئيسي\ن	لقمع	الغش

 :	بما	يأتي

 ،	@ي	إطار	مهامهم،	تنسيق	أنشطة	ا)راقبة	مع	مخابر	قمع	الغش -

 ا)هني\ن.و 	تطوير	العUقات	مع	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\نو 	مة	@ي	تنظيما)ساه -

  :	)	رتب3(	ثUث	-من	نفس	ا)رسوم	39حسب	ا)ادة		-يضم	سلك	مفت01ú	قمع	الغشبينما	

	الغش -1 	لقمع 	رئي012 	مفتش 	رتبة :	 	ا)ادة 	نص 	ا)رسوم	40حسب 	نفس 	من 	ا)فتشون	، يكلف

عند	و ،	معاينWXاو 	التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	§حكام	التشريعالرئيسيون	لقمع	الغش	بالبحث	عن	أية	مخالفة	

	الغش،	£قتضاء 	مجال	قمع 	@ي 	ا)نصوص	عل·Wا 	اتخاذ	8جراءات	التحفظية 	الصفةو ، ،	يكلفون	�Wذه

 :	�سيما	بما	يأتي

 ،	التحقيقات	ا)تعلقة	بمطابقة	ا)نتجاتو 	الدراسات	الخصوصيةو 	ا)ساهمة	@ي	مسار	التحاليل -
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 ،	مساعد¯Wا	@ي	معالجة	ملفات	ا)نازعاتو 	هات	القضائية	ا)ختصةالتعاون	مع	الج -

 ،	ماب\ن	القطاعاتو 	تنفيذ	برامج	التدخUت	القطاعيةو 	ا)شاركة	@ي	إعداد -

 القياسة	القانونية.و 	ا)شاركة	@ي	أعمال	التقييس -

	الغش -2 	لقمع 	رئي012 	رئيس	مفتش 	رتبة :	 	نفس	ا)رسوم	41حسب	نص	ا)ادة 	من يكلف	رؤساء	،

�سيما	،	زيادة	عfى	ا)هام	ا)سندة	إ�ى	ا)فتش\ن	الرئيسي\ن	لقمع	الغش،	الرئيسي\ن	لقمع	الغش	ا)فتش\ن

 :	بما	يأتي

 ،	التقنية	ا)رتبطة	بمهامهمو 	ا)شاركة	@ي	Kعمال	العلمية -

 ،	ضمان	متابعة	الدراسات	الخاصة	@ي	مجال	قمع	الغش -

 ،	تقييم	نشاط	مخابر	قمع	الغش -

 ،	تطويرهاو 	التحقيقو 	راقبةا)ساهمة	@ي	وضع	تقنيات	ا) -

 تحس\ن	ا)ستوى	لفائدة	أعوان	قمع	الغش.و 	تجديد	ا)علوماتو 	ا)ساهمة	@ي	تنشيط	دورات	التكوين -

	الغش -3 	لقمع 	قسم 	مفتش 	رتبة 	اختصاصهم	: 	ميدان 	@ي 	الغش 	لقمع 	Kقسام 	مفتشو يكلف

كفاءة	أكيدة	@ي	ميدان	القيام	بأية	دراسة	أو	تحليل	يتطلب	و ،	التوجيهو 	التقدير و 	بنشاطات	£ستكشاف

	الغش 	قمع 	الغشو ، 	لقمع 	الرئيسي\ن 	ا)فتش\ن 	رؤساء 	إ�ى 	ا)سندة 	ا)هام 	عfى 	زيادة 	هذا 	ما	و ، هذا

  من	ا)رسوم	التنفيذي	السابق	ذكره.	42تضمنته	ا)ادة	

	يكن وجب	،	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	25فإن	كل	هؤ�ء	Kعوان	ا)ذكورين	@ي	ا)ادة	،	و	مهما

التنظيمية	و 	أن	يفوضوا	بالعمل	طبقا	لºحكام	التشريعية	-من	نفس	القانون 	26للمادة		وفقا	–عل·Wم	

ال�0	تسلم	لهم	إشهادا	بذلك	يوضع	،	أن	يؤذوا	اليم\ن	أمام	محكمة	إقامWXم	8داريةو ،	السارية	ا)فعول 

	بالعمل 	التفويض 	بطاقة 	1عfى 	مهامهم، 	إطار	ممارسة 	@ي 	عل·Wم 	وجب 	كما 	وظيفWXم، 	تقديمو 	تبيان

  .2تفويضهم	بالعمل

كما	يتمتع	هؤ�ء	Kعوان	بالحماية	القانونية	من	جميع	أشكال	الضغط	أو	الWXديد	ال�0	من	شأWkا	

يمك�Wم	@ي	إطار	ممارسة	و ،	3أن	تشكل	عائقا	@ي	أداء	مهامهم	طبقا	لºحكام	التشريعية	السارية	ا)فعول 

                                                           
  ،	سالف	الذكر.03- 09من	القانون	رقم		26من	ا)ادة		1الفقرة		1
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		26الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		27ا)ادة		3
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ن	يتع\ن	عل·Wم	مد	يد	ا)ساعدة	عند	الذي،	العمومية	طلب	تدخل	أعوان	القوة،	عند	الحاجةو ،	وظائفهم

	طلب 	أول ،	 	يمك�Wم 	£قتضاء	–كما 	طبقا		-عند 	إقليميا 	ا)ختصة 	القضائية 	السلطة 	إ�ى اللجوء

  .1لïجراءات	السارية	ا)فعول 

  :الفرع�الثاني

  :�صJحياٌت�كث£�ةدور�أعوان�الرقابة�?ي�الكشف�عن�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعة

لرقابة	وقمع	الغش	العديد	من	الصUحيات	الرامية	إ�ى	الكشف	عن	منح	ا)شرع	الجزائري	§عوان	ا

كذا	و ،	أو�)(	يتم	ذلك	من	خUل	أداW¹م	)همة	الرقابة	ال�0	تختلف	صورهاو ،	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

  ثانيا).(	معاي�Wاو 	من	خUل	التحقيق	@ي	ا)خالفات

mا)صنعةدور�أعوان�قمع�الغش�?ي�أداء�مهمة�الرقابة�ع¡ى�ا)نتجات�:�أو  

كذا	و ،	)1(	مراقبة	الوثائقو 	يفرض	عfى	أعوان	قمع	الغش	جمع	ا)علومات،	إن	أداء	مهمة	الرقابة

  ).3(	فضU	عن	تحرير	ا)حاضر،	)2(	دخول	ا)حUت

 جمع�ا)علوماتصJحية� -1

ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	§عوان	الرقابة	@ي	إطار		03-09من	القانون		33خولت	ا)ادة	

وكذا	،	تقنية	كانت	أم	إدارية	أو	مالية	أو	تجارية	أو	محاسبية،	)هامهم	حق	تفحص	كل	الوثائقأداءهم	

كما	،	مع	عدم	إمكانية	£حتجاج	@ي	مواجهWXم	بالسر	ا)�0،	كل	وسيلة	مغناطيسية	كانت	أو	معلوماتية

وهذا	،	بحجزهاطلب	£طUع	عfى	هذه	الوثائق	أو	اشeuاط	استUمها	@ي	أي	يد	وجدت	والقيام		أجازت	لهم

  .2ا)حدد	للقواعد	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية	04/02من	القانون		50ما	تضمنته	كذلك	ا)ادة	

،	3قد	تكون	@ي	حوزة	8دارة	أو	@ي	حوزة	الغ\e	أو	@ي	حوزة	الشخص	محل	الرقابة،	إن	هذه	الوثائق

فيجب	عل·Wا	أن	تمنح	،	الخاصةوعليه	إذا	كانت	هذه	الوثائق	@ي	حوزة	8دارات	والهيئات	العمومية	أو	

وذلك	بوضعها	تحت	تصرفهم	،	§عوان	الرقابة	عfى	ا)نتجات	جميع	ا)علومات	الضرورية	§داء	مهامهم

  .4ح��	يتمكنون	من	£طUع	عل·Wا

                                                           
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		28ا)ادة		1
،	يحدد	القواعد	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية،	معدل	2004جوان		23ا)ؤرخ	@ي		04/02القانون	رقم	من		50من	ا)ادة		2و	1الفقرت\ن	2

  .2010أوت		18،	صادرة	@ي	46،	ج	ر	عدد	2010أوت		15ا)ؤرخ	@ي		10/06ومتمم	بالقانون	رقم	
0،	مذكرة	لنيل	درجة	ا)اجست\e	@ي	القانون،	جمال	جمMUي،	دور	أجهزة	الدولة	@ي	حماية	ا)سWXلك	عfى	ضوء	التشريع	الجزائري	والفرن12 3

  .75،	ص	2006فرع	قانون	Kعمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	التجارية،	جامعة	أحمد	بوقرة	بومرداس،	
  ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.	90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7مضمون	ا)ادة		4
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	Kعوان	 	الغ\e	فيقوم 	حوزة 	كانت	@ي 	إذا 	مباشرة	أما 	بالحجز	عل·Wا 	كانت	طبيعWXا	، وذلك	مهما

،	ولتسهيل	مهامهم	@ي	إجراء	الفحص،	بحث	عن	ا)خالفات	ال�0	تمس	التشريعومهما	كان	حائزها	قصد	ال

	هو	¥خر	بإظهارها 	فيلtuم 	الرقابة 	الشخص	محل 	حوزة 	كانت	الوثائق	@ي 	ا)نتج		،1وإذا 	يتع\ن	عfى 							إذ

	من	ا)ادة	1أو	ا)ستورد	أن	يضع	تحت	تصرف	أعوان	الرقابة	شهادة	ا)طابقة	مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	

05		 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	65- 92من 	ا)ادة، 	بموجب 		1ا)عدة 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	47- 93من

  سالف	الذكر.	ا)تعلق	بمراقبة	مطابقة	ا)واد	ا)نتجة	محليا	أو	ا)ستوردة

كما	يجب	عfى	ا)نتج	أو	ا)ستورد	أن	يضع	تحت	تصرف	أعوان	الرقابة	الرخص	ا)سبقة	لïنتاج	

	£س 	أو 	التسويق 	طائلة	أو 	تحت 	وذلك 	السامة 	كا)واد 	ذلك 	تتطلب 	ال�0 	للمنتجات 	بالنسبة ت\eاد

هذا	و ،	حيث	يتم	استظهار	هذه	الرخصة	قبل	جمركة	ا)نتجات،	العقوبات	8دارية	وا)تابعة	القضائية

  .2542- 97ما	أكده	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

،	لدى	كل	عملية	مراقبة	منه	"يجب	£ستظهار	بالرخص	ا)سبقة	للصنع	09حيث	جاء	@ي	ا)ادة	

دون	ا)ساس	با)تابعة	القضائية	وفقا	للتشريع	والتنظيم	ا)عمول	،	وإ�	تعرض	الصانع	لعقوبات	إدارية

أعUه	فوق	الeuاب	الوط0Å	إ�	بعد	تقديم	الرخصة	ا)سبقة		W�02ما.	�	تقبل	ا)نتوجات	ا)ذكورة	@ي	ا)ادة	

  إ�ى	8دارة	ا)كلفة	بمراقبة	النوعية	وقمع	الغش	@ي	الحدود".لUست\eاد	ا)ذكورة	@ي	ا)ادة	Kو�ى	أعUه	

  :�دخول�ا)حJتصJحية��-2

	 	القانون 	الجودة		09/03خول 	برقابة 	ا)كلفون 	لºعوان 	الغش 	وقمع 	ا)سWXلك 	بحماية ا)تعلق

سواء		-و@ي	أي	يوم	من	أيام	Kسبوع		-سواء	@ي	الليل	أو	@ي	ال�Wار-@ي	أي	وقت	من	Kوقات	،	وقمع	الغش

حرية	دخول	ا)حUت	التجارية	وا)كاتب	وا)لحقات	وإ�ى	أي	مكان	أخر	يمكن		-@ي	أيام	العطل	وأيام	العمل

وبصفة	عامة	كل	أماكن	،	سواء	كان	مكان	8نشاء	Kو�ي	أو	8نتاج	أو	التحويل،	أن	يتواجد	به	ا)نتوج

طبقا	لقانون	8جراءات	،	السك0Åباستثناء	ا)حUت	ذات	الطابع	،	حلقات	عمليات	الوضع	ح\t	£سUWXك

                                                           
  .75،	ا)رجع	السابق،	ص	جمال	جمMUي	1
̧نتاج	ا)واد	السامة	وال�0	تشكل	خطرا	ما	نوع	خاص	1997جوان		8ا)ؤرخ	@ي		254-97رقم		ا)رسوم	التنفيذي2 ،	يتعلق	بالرخص	ا)سبقة	

  سالف	الذكر.واست\eادها،	
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من		04ا)ادة	هذا	ما	تضمنه	كذلك	و ،	2أثناء	نقل	ا)نتجات	كما	لهم	أن	يقوموا	�Wذه	ا)هام،	1الجزائية

  ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش.	90/39ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

مقتضيات		ويبحث	أعوان	الرقابة	عند	دخولهم	ا)حUت	عن	مدى	توافر	هذه	Kخ\eة	عfى،	هذا

	النظافة 	وشروط WيئWXا 	̄و 	تصميمها 	كيفية 	@ي 	النشاط 	الضرورية	، 	واللوازم 	للعتاد وتوف\e	ا)تدخل

	النشاط 	)مارسة 	عن	، 	Kماكن 	@ي 	والبحث 	ا)ؤسسة 	داخل 	رقابة 	نظام 	اعتماد 	مدى 	إ�ى با¸ضافة

  	.3الوسائل	ا)ستعملة	@ي	الغش	م��	تمت	معاينته

	وعليه 	ا، 	إ�ى 	الدخول 	أن 	لهم	وطا)ا 	كلفها 	هو	سلطة 	الرقابة 	أعوان 	قبل 	من 	التجارية )حUت

فإن	كل	عرقلة	)هام	ممارسة	الرقابة	عموما	ودخول	ا)حUت	التجارية	خصوصا	يعاقب	عل·Wا	،	القانون 

  .5من	قانون	العقوبات	435بالعقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	034-09من	القانون 	84وفقا	للمادة

  :�رتحرير�ا)حاضصJحية��–�3

	بتحرير	محاضر 	الرقابية 	)هامهم 	إطار	ممارسWXم 	@ي 	الرقابة 	أعوان 	يقوم 	التواريخ	، 	ف·Wا تدون

كما	،	وأماكن	الرقابة	ا)نجزة	وتب\ن	ف·Wا	الوقائع	ا)عاينة	وا)خالفات	ال�0	ُسجلت	والعقوبات	ا)تعلقة	�Wا

هوية	ونسب	ونشاط	وعنوان		كذا	و	،تتضمن	هذه	ا)حاضر	صفة	Kعوان	الذين	قاموا	بإجراءات	الرقابة

هذا	ما	و ،	مع	إمكانية	إرفاق	هذه	ا)حاضر	ا)حررة	بكل	وثيقة	أو	مستند	إثبات،	ا)تدخل	ا)ع0Å	بالرقابة

  ا)تمم.و 	ا)عدل،	قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	03-09من	القانون	رقم		31تضمنته	ا)ادة	

                                                           
1		 		47و	44انظر	ا)ادت\ن 	66/155من	Kمر	رقم 	ا)ؤرخ	@ي 	ا)عدلت\ن	وا)تممت\ن	1996جوان		8، 	يتضمن	قانون	8جراءات	الجزائية، ،

1µبمقت	رقم	القانون	22-�06	@ي	ا)ؤرخ	20،		e2006ديسم�	العدد	ر،	ج	84،	@ي	الصادرة	24،		e2006ديسم�	الفقرة	@ي	جاء	حيث	1.		من

	 	أو	أWkم		44ا)ادة 	الجناية 	@ي 	مساكن	Kشخاص	الذين	يظهر	أWkم	ساهموا 	إ�ى 	£نتقال 	القضائية 	لضباط	الشرطة 	�	يجوز "	 	يfي: ما

	له 	أو	أشياء 	أو	قا01É	يحوزون	أوراقا 	التفتيش	إ�	بإذن	مكتوب	صادر	من	وكيل	الجمهورية ̧جراء 	 	ا)رتكبة 	با§فعال	الجنائية 	عUقة ا

ما	يfي:	"	�		47من	ا)ادة		1التحقيق	مع	وجوب	£ستظهار	�Wذا	Kمر	قبل	الدخول	إ�ى	ا)tòل	والشروع	@ي	التفتيش".	كما	جاء	@ي	الفقرة	

)	مساء	إ�	إذا	طلب	صاحب	ا)tòل	8)	صباحا،	و�	بعد	الساعة	الثامنة	(WX5ا	قبل	الساعة	الخامسة	(يجوز	البدء	@ي	تفتيش	ا)ساكن	ومعاين

  ذلك	أو	وجهت	نداءات	من	الداخل	أو	@ي	الحا�ت	£ستثنائية	ا)قررة	قانونا".
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		34مضمون	ا)ادة		2
  .	75وشن،	ا)رجع	السابق،	أمال	أ	3
من	قانون	العقوبات	كل	من	يعرقل	أو		435"يعاقب	بالعقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة		،03-09القانون	رقم	من		84حيث	جاء	@ي	ا)ادة		4

  قانون".من	هذا	ال	25يقوم	بكل	فعل	آخر	من	شأنه	أن	يعيق	إتمام	مهام	الرقابة	ال�0	يجر¦Wا	Kعوان	ا)نصوص	عل·Wم	@ي	ا)ادة	
.	"يعاقب	بالحبس	1975يوليو		4،	الصادرة	@ي	53،	ج	ر،	العدد	1975جوان		17ا)ؤرخ	@ي		47-75من	Kمر	رقم		435حيث	جاء	@ي	ا)ادة		5

وما	يل·Wا	من	هذا	القانون،	كل	من		183دج	دون	8خUل	بالعقوبات	ا)قررة	@ي	ا)ادة		20.000إ�ى		2.000من	شهرين	إ�ى	سنت\ن	وبغرامة	من	

	427إل·Wم	القانون	سلطة	معاينة	ا)خالفات	كما	ورد	@ي	ا)واد	=ضع	الضباط	وأعوان	الشرطة	القضائية	وكذلك	ا)وظف\ن	الذين	يسند	ي

@ي	موقع	استحالة	للقيام	بوظائفهم،	إما	برفض	عدم	السماح	لهم	بالدخول	إ�ى	ا)حال	الصناعية	أو	محال	التخزين	أو		430و	429و	428و

  يفية	أخرى".محال	البيع	أو	بأي	ك
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ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش		90/39التنفيذي	رقم		فقد	نص	ا)رسوم،	وبا¸ضافة	إ�ى	ذلك

  :	1وتتمثل	فيما	يfي،	عfى	جملة	من	البيانات	ال�0	يجب	أن	تتضم�Wا	ا)حاضر

  ألقا�Wم	وصفا¯Wم	وإقامWXم	8دارية.و 	اسم	العون	الذي	يحرر	أو	أسماء	Kعوان	الذين	يحررون	ا)حاضر  -

 لضبط.تاريخ	ا)عاينات	ا)نWXية	وساعا¯Wا	ومكاWkا	أو	أماك�Wا	با -

 اسم	الشخص	الذي	وقعت	لديه	ا)عاينات	ولقبه	ومهنته	ومحل	سكناه	أو	إقامته. -

 جميع	عناصر	الفاتورة	ال�0	يتم	�Wا	إعداد	قيمة	ا)عاينات	ال�0	وقعت	بصفة	منفصلة. -

 رقم	تسلسل	محضر	ا)عاينة. -

 وإذ	رفض	8مضاء	يذكر	ذلك	@ي	ا)حضر	أو	@ي	دفeu	التصريح.،	إمضاء	ا)ع0Å	إن	كان -

،	ويتم	تسجيل	ا)حاضر	ا)حررة	من	طرف	أعوان	الرقابة	@ي	سجل	مخصص	لذلك	الغرض،	اهذ

  .2	ويؤشر	عليه	من	طرف	رئيس	ا)حكمة	ا)ختص	إقليميا	ويرقم	هذا	السجل

فقد	جعل	لها	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	،	أما	بخصوص	القيمة	القانونية	لهذه	ا)حاضر

  .3حجية	قانونية	ح��	يثبت	العكس

  .4ا)حدد	للقواعد	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية	02-04هو	ما	نص	عليه	كذلك	القانون	و 	

إنما	تعت�e	كتلك	ال�0	حررها	،	فإن	هذه	ا)حاضر	�	تدخل	@ي	إطار	التصرفات	8دارية،	وبناء	عليه

tuبال	الطعن	طريق	عن	عكسها	إثبات	ح\ن	إ�ى	قاطعة	ثبوتية	قوة	اW¦ولد	القضائية	الشرطة	5ويرأعوان.  

Uباط	الفرن012	القضاء	eاعت�	وقد	6هذا	:  

  ا)حاضر	الناقصة	ال�0	تضع	ا)حكمة	@ي	موضوع	عدم	إمكانية	التأكد	من	وجود	ا)خالفة. -

 عدم	احeuام	الجوانب	الشكلية	لتحرير	ا)حاضر. -

                                                           
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		06ا)ادة		1
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	وقمع	الغش،		03-09من	القانون	رقم		32من	ا)ادة		4انظر	الفقرة		2
  سالف	الذكر.ية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ا)تعلق	بحما	03- 	09من	القانون	رقم		31انظر	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		3
  "....	تكون	للمحاضر	حجية	قانونية	ح��	يطعن	ف·Wا	الtuوير".	04/02من	القانون	رقم		58حيث	جاء	@ي	ا)ادة		4
ت\e	ويزة	لحراري	(شالح)،	حماية	ا)سWXلك	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	وقانون	ا)نافسة	ا)نافسة،	مذكرة	مقدمة	لنيل	شهادة	ا)اجس	5

  .104،	ص	2012@ي	العلوم	القانونية	فرع	قانون	ا)سؤولية	ا)هنية،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري،	ت\tي	وزو،	
  .79،	78مMUي،	ا)رجع	السابق،	ص	جمال	ج	6
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 أو	الشخص	محل	الرقابة.	عدم	ذكر	Kعوان	ا)باشرين	للرقابة	وKشخاص -

 الغلط	@ي	التاريخ	وعدم	التأكد	من	ذلك	عند	تحرير	ا)حضر.	عدم	ا)عاينة	الجدية	كحالة -

	التأخر	@ي	تحرير	محضر	ا)عاينة - أو	اعeuاض	من	أحد	Kعوان	@ي	إمضاء	ا)حضر	ا)حَرر	من	طرف	،

 مجموعهم	عند	معاينة	ا)خالفة.

	إن	هذه	الطرق	للطعن	@ي	ا)حاضر	ال�0	يحررها	Kعوان	ا)ختصون	وال�0	أقرها	القضاء	الفرن012

وهو	ما	�	نجده	@ي	القانون	الجزائري	،	يمكن	اعتبارها	كوسائل	لدفاع	العون	£قتصادي	عfى	حقوقه

  .1حيث	يعتمد	عfى	هذه	ا)حاضر	كوسيلة	¸ثبات	هذا	النوع	من	ا)خالفات	ح��	أمام	الجهات	القضائية

  معاين'&او �ثانيا�دور�أعوان�الرقابة�?ي�أداء�مهمة�التحقيق�?ي�ا)خالفات

@ي	اتخاذه	لجملة	من	8جراءات	ال�0	تتنوع	بحسب	ما	،	حقيق	الذي	يباشره	أعوان	الرقابةيظهر	الت

  ).2(	أو	مستوردة،	)1(	إذا	كانت	ا)نتجات	محل	التحقيق	محلية

 معاين'&او �التحقيق�ا)تعلق�با)نتجات�ا)حلية -1

العناية	الUزمة	إَن	ا)خالفات	ال�0	W¯دد	ا)سWXلك	@ي	صحته	وسUمته	تقع	عندما	�	يبذل	ا)تدخل	

	أثناء	عرض	ا)نتوج	لUسUWXك 	ا)واد	Kولية	أو	تلك	، 	بانعدام	شروط	النظافة	@ي كا)خالفات	ا)تعلقة

	ا)نتجات	وشروط	توضي¼Wا 	بوسم 	ا)تعلقة 	ا)تدخل	، 	تنفيذ 	عن	عدم 	ا)خالفات	الناجمة 	من وغ\eها

  .�2لtuاماته	بضمان	سUمة	ا)سWXلك

يقوم	،	أمن	ا)نتجات	ا)حلية	ا)طروحة	للتداول	@ي	أسواقنا	الوطنيةمن	أجل	التأكد	من	،	وعليه

وتختلف	طرق	هذه	ا)عاينة	باختUف	طبيعة	ا)نتوج	والظروف	،	أعوان	الرقابة	بمعاينة	هذه	ا)نتجات

وبالتا�ي	نم\t	هنا	ب\ن	نوع\ن	،	وكذا	تبعا	لطبيعة	ا)خالفات	مباشرة	كانت	أم	غ\e	مباشرة،	3ا)حيطة	به

  .ب)(	وا)عاينة	ا)عَمقة	للمخالفات	غ\e	ا)باشرة	أ)(	ا)عاينة	العامة	للمخالفات	ا)باشرة:	ينةمن	ا)عا

  

                                                           
  .79جمال	جمMUي،	ا)رجع	نفسه،	ص		1

	ا)سWXلك	2 	سUمة 	بضمان 	ا)تدخل 	الtuام 	(حن\ن)، 	شعباني 	شهادة		نوال 	لنيل 	مذكرة 	الغش، 	وقمع 	ا)سWXلك 	حماية 	قانون 	ضوء @ي

  .118،	ص2012ا)اجست\e	@ي	العلوم	القانونية،	فرع	ا)سؤولية	ا)هنية،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	
قدمة	لنيل	شهادة	الدكتوراه	@ي	الحقوق،	فرع	قانون	عمار	زع�0،	حماية	ا)سWXلك	من	Kضرار	الناتجة	عن	ا)نتجات	ا)عيبة،	رسالة	م	3

  .160،	ص	2013	K2012-عمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	محمد	خيضر،	بسكرة	
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  :�ا)عاينة�العامة�للمخالفات�ا)باشرة�-أ

Öي	تلك	ا)خالفات	ال�0	تتم	معاينWXا	أو	إثبا¯Wا	بالع\ن	ا)جردة	عند	فحص	،	إَن	ا)خالفات	ا)باشرة

  .1	ا)عروضة	لUسUWXك	ا)نتجات	أو	£طUع	عfى	الخدمات

ذلك	أن	ا)عاينة	،	وعليه	يمكن	القول	أن	هذا	النوع	من	ا)خالفات	يعاين	معاينة	مباشرة	أو	عامة	

العامة	تتم	بالع\ن	ا)جردة	وما	تUحظه	من	تجاوزات	ومخالفات	ظاهرة	قد	تكون	بادية	لºع\ن	كتخلف	

أو	ظهور	عUمات	التلف	من	انتفاخ	للعبوات	،	اأو	انWXاء	مدة	الصUحية	ا)دونة	عل·W	الوسم	عfى	ا)نتجات

	أو	بروز	لتعَفنات 	والحفظ، 	النظافة 	لشروط 	أو	انعدام 	استعمال	، 	بواسطة 	ا)عاينة 	تكون 	قد كما

من		30وهذا	ما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	2ا)كاييل	وا)وازين	وأجهزة	القياس	ال�0	تسمح	بكشف	التجاوزات

السالف	الذكر	اللتان	يستشف	م�Wما	أن		90/39رسوم	التنفيذي	من	ا)	03وكذا	ا)ادة	،	09/03القانون	

	ا)عني\ن	 	ا)تدخل\ن 	أو	سماع 	ف·Wا 	بالتدقيق 	الوثائق 	فحص 	بواسطة 	تتم 	ا)باشرة 	ا)خالفات 										معاينة

  أو	بواسطة	أجهزة	ا)كاييل	وا)قاييس	كما	سبقت	8شارة.

وذلك	،	تسمح	أحيانا	بالكشف	عن	ا)خالفاتقد	�		ومهما	يكن	فإن	ا)عاينة	ا)باشرة	أو	العامة

	باستعمال	ا)كاييل 	أو	ح�� 	بالع\ن	ا)جردة باعتبار	أن	بعض	ا)خالفات	تتم\t	بعدم	،	�ستحالة	إدراكها

لذلك	يلجأ	،	إمكانية	إثبا¯Wا	بالع\ن	ا)جردة	كمخالفة	عدم	مطابقة	ا)نتجات	بالنسبة	لeuكي¼Wا	أو	مكونا¯Wا

  الذي	سوف	نتعرض	له	إتباعا.	3قتطاع	العيناتأعوان	الرقابة	إ�ى	إجراء	ا

  :�ا)عاينة�ا)عَمقة�للمخالفات�غ£��ا)باشرة�-ب

،	ال�0	�	يمكن	تشخيصها	أو	معاي�Wا	بالع\ن	ا)جردة	إَن	ا)خالفات	غ\e	ا)باشرة	Öي	تلك	ا)خالفات

عfى	أن	يتم		،أي	�	يمكن	إثبا¯Wا	إ�	بعد	فحصها	وإجراء	تحليل	عل·Wا	من	طرف	جهات	مخ�eيه	مختصة

̧جراء	فحص	مخ�eي	بغرض	التحليل	ا)يكروبي	ولوMي	والتأكد	من	مطابقة	ا)نتوج	 اقتطاع	عينات	م�Wا	

̧جراء	التحاليل	الف\tيائية	الكيميائية،	للمواصفات	وا)قاييس	القانونية   .4	و

  

                                                           
  .71عfي	بولحية	بن	بوخميس،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .103ويزة	لحراري	(شالح)،	ا)رجع	السابق،	ص		2
 .77أمال	أوشن،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .72-71بولحية	بن	بوخميس،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		عfي	4
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جؤون	إ�ى	فإن	أعوان	الرقابة	يل،	من	أمن	ا)نتوج	إذا	لم	تسمح	ا)عاينة	العامة	بالتحقق،	و	عليه

من		30وهذا	ما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	1ال�0	تتم	عن	طريق	اقتطاع	العينات	ثم	تحليلها،	ا)عاينة	ا)عمقة

	 	ف·Wا	09/03ا)ادة 	جاء 	ال�0 	عند	: 	وتتم 	طريق.... 	عن 	القانون 	هذا 	@ي 	عل·Wا 	ا)نصوص 	الرقابة "تتم

  لتجارب".£قتضاء	باقتطاع	العينات	بغرض	إجراء	التحاليل	و£ختبارات	أو	ا

	هذا 	ا)واد	، ،	39وقد	نص	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	عfى	عملية	اقتطاع	العينات	@ي

السالف	الذكر	كيفية	اقتطاع	العينات	من		90/39كما	حدد	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	منه	42،	41،	40

  .17إ�ى		9وذلك	@ي	ا)واد	من	،	أجل	إثبات	مخالفة	ا)تدخل

حالة	عادية	يكون	ف·Wا	،	أن	هناك	نظام\ن	أو	حالت\ن	�قتطاع	العيناتوبناء	عليه	يمكن	القول		

  وحالة	استثنائية	تقتطع	ف·Wا	إ�	عينة	واحدة.،	£قتطاع	بأخذ	ثUث	عينات

فإن	كل	اقتطاع	يشتمل	عfى	ثUث	عينات	متجانسة	وممثلة	،	ففي	الحالة	العادية	وبحسب	Kصل

ى	إ�ى	ا)خ�e	قصد	تحليلها	وإجراء	£ختبارات	والتجارب	حيث	ترسل	العينة	Kو�،	للحصة	موضوع	الرقابة

	العينتان	الثانية	والثالثة	،	عل·Wا 	إ�ى		–أما اللتان	تمثUن	عينتان	شاهدتان	تستعمUن	@ي	حالة	اللجوء

يحتفظ	ا)تدخل	ا)ع0Å	بواحدة	م�Wا	و�	يجوز	له	@ي	ذلك	أن	يغ\e	حالWXا	بل	عليه	اتخاذ	التداب\e		–الخ�eة	

،	@ي	ح\ن	تحتفظ	مصالح	الرقابة	ال�0	قامت	با�قتطاع	بالعينة	ا)تبقية،	حسن	ا)حافظة	عل·WاالUزمة	ل

  .2وُتحفظ	هاتان	العينتان	ضمن	شروط	الحفظ	ا)ناسبة

وذلك	إذا	كان	ا)نتوج	سريع	التلف	أو	كان	،	أما	@ي	الحالة	£ستثنائية	فيتم	اقتطاع	عينة	واحدة

أو	إذا	طلبت	مصالح	،	3بسبب	وزنه	أو	كميته	أو	حجمه	أو	قيمتهمما	�	يمكن	اقتطاع	ثUث	عينات	منه	

  .4	8دارة	ا)ختصة	بحماية	ا)سWXلك	اقتطاع	عينة	بغية	إخضاعها	لدراسة

	31غ\e	أن	نتائج	الفحص	@ي	هذه	الحالة	�	يمكن	اعتمادها	كأساس	للمتابعات	ا)حددة	@ي	ا)ادة		

	 	ا)رسوم 	التداب\e	8 	90/39من 	ذات	الرسومو�	كأساس	�تخاذ 	الباب	الثالث	من 	@ي 	الواردة ،	دارية

  .5	ولكن	يمكن	£عتماد	عل·Wا	@ي	حالة	السحب	ا)ؤقت

                                                           
  .161عمار	زع�0،	حماية	ا)سWXلك	من	Kضرار	الناتجة	عن	ا)نتجات	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص		1
من		14و	9فقرة	أو�ى،	و	11،	وا)واد	سالف	الذكرا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		40مضمون	ا)ادة		2

  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39رسوم	التنفيذي	رقم	ا)
  سالف	الذكر.ا)علق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون		01فقرة		41انظر	ا)ادة		3
غش،	ال�0	جاء	ف·Wا:	"يمكن	ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	ال	90/39فقرة	أو�ى	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		17وهذا	ما	نصت	عليه	ا)ادة		4

  أعUه".	13و	12اقتطاع	عينات	أيضا	للدراسة	بناء	عfى	طلب	8دارة	ا)ختصة،	ويتم	ذلك	بواسطة	عينة	واحدة	طبقا	§حكام	ا)ادت\ن	
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		17من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		5
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يحتوي	عfى	وسمة	تحمل	مجموعة	من	البيانات		يتم	تشميعها	بختم،	1هذا	وبعد	اقتطاع	العينات

ح	شق	م�Wا	يمن،	وÖي	تتكون	من	جزئ\ن	يمكن	فصلهما،	الخاصة	بالعينات	محل	£قتطاع	تسم�	با§رومة

	الرقابية 	للمصلحة 	دفeu	¥رومات 	@ي 	¥خر	يبقى 	والجزء 	2للمتدخل ،	 	ا)ادة 	أكدته 	ما من		123وهذا

فقا	)ا	و 	4فإن	كل	اقتطاع	للعينات	يeuتب	عليه	تحرير	محضر،	و	مهما	يكن	.39- 90ا)رسوم	التنفيذي	

  :	5ر	عfى	البيانات	¥تيةيشتمل	هذا	ا)حضو ،	39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10نصت	عليه	ا)ادة	

 ،	إقامWXم	8داريةو 	ألقا�Wم	وصفا¯Wمو 	أسماء	Kعوان	الذين	يحررون	ا)حاضر  -

 ،	مكانه	بكل	دقةو 	ساعتهو 	تاريخ	اقتطاع	العينات -

	لقبهو 	اسم	الشخص	الذي	يقع	لديه	اقتطاع	العينات - 	وقع	و 	محل	سكناه	أو	إقامتهو ،	مهنتهو ، إذا

أسماء	Kشخاص	الوارد	ذكرهم	@ي	وثائق	السيارة	أو	@ي	وثائق	إرسال	8قتطاع	أثناء	الطريق	وجب	ذكر	

 ،	مكان	سكناهمو 	ذكر	ألقا�Wمو 	السلع	باعتبارهم	مرسل\ن	أو	مرسل	إل·Wم

 ،	رقم	تسلسل	اقتطاع	العينات -

 ،	رقم	تسلسل	محاضر	ا)عاينة	إن	اقت�1µ	Kمر -

 إمضاء	أو	إمضاءات	القائم	أو	القائم\ن	باقتطاع	العينات. -

                                                           
  تم	هذا	£قتطاع	بالطريقة	العادية	أو	بالطريقة	£ستثنائية.سواء		1
  .105ويزة	لحراري	(شالح)،	ا)رجع	السابق،	ص		2
ال�0	جاء	ف·Wا	"يوضع	ختم	عfى	كل	عينة	ويحتوي	هذا	الختم	عfى	وسمة	تعريف	تتكون	من	جزئ\ن	يمكن	فصلهما	وتقري¼Wما	@ي	وقت	�حق		3

  )خ�e	بعد	فحص	الختم	الذي	يجب	أن	يحمل	البيانات	التالية:	)	Kرومة	ال�0	�	تtòع	إ�@ي	ا1أي:	

  أ)	التسمية	ال�0	تمت	�Wا	حيازة	ا)نتوج	لبيعه	أو	وضعه	ح\t	البيع	أو	التسمية	ال�0	بيع	�Wا.

  ب)	تاريخ	£قتطاع	وساعته	ومكانه.

  الفقرة	Kخ\eة.	10ج)	رقم	تسجيل	£قتطاع	ح\ن	تسلمته	ا)صلحة	8دارية،	كما	هو	منصوص	عليه	@ي	ا)ادة	

	د)	جميع	ا)Uحظات	ا)فيدة	ال�0	تسمح	بتوجيه	ا)خ�e	إ�ى	Kبحاث	ال�0	يقوم	�Wا،	ويمكن	أن	ُتضاف	زيادة	عfى	ذلك	وثيقة	مUئمة	§رومة

  الوسم	لهذا	الغرض.

  )	قسيمة	تحمل	البيانات	¥تية:	2

  أ)	رقم	التسجيل	نفسه	الذي	تحمله	Kرومة.

  خصصه	القائم	با�قتطاع	لهذه	العملية.	ب)	الرقم	التسلسfي	الذي

	أو	 	ا)يناء 	الطريق	أو	@ي 	أثناء 	وقع	£قتطاع 	وإذا 	الشخ�01، 	وعنوانه 	التجاري، 	لديه	£قتطاع	أو	عنوانه 	الشخص	الذي	وقع 	اسم ج)

  ا)طار،	يب\ن	أسماء	ا)رسل\ن	أو	ا)رسل	إل·Wم	وعنوان	كل	م�Wم.

  د)	إمضاء	العون	الذي	حرر	ا)حضر.

  تظل	الوسمة	ا)ختومة	عfى	العينة	تحت	حراسة	ا)الك،	وأن	�	تحمل	رقم	تسجيل	ا)صلحة	8دارية	ا)عنية".ويجب	أن	
  ،	سالف	الذكر.03- 09من	القانون	رقم		39من	ا)ادة		2الفقرة		4
   ،	سالف	الذكر.39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10من	ا)ادة		1الفقرة		5
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فضU	عن	ذلك	عرضا	موجزا	يصف	الظروف	ال�0		أن	تحتوي	محاضر	اقتطاع	العينات	كما	وجب

	£قتطاع 	ف·Wا 	وقع 	ال�0	، 	الحقيقة 	وتسمية 	ا)نتوج 	وهوية 	ا)قتطعة 	والعينة 	ا)نتجات	ا)راقبة وكمية

  .	1وكذلك	العUمات	والوسمات	ا)وضوعة	عfى	الغUف	أو	Kوعية،	تمت	�Wا	الحيازة	أو	البيع

ا)حضر	رقم	التسجيل	الذي	خصص	له	عندما	تتسلمه	مصلحة	رقابة	الجودة	وقمع		كما	يحمل

  .2الغش

ويمكن	لحائز	ا)نتوج	أو	ممثله	أن	يدرج	@ي	ا)حضر	عند	£قتضاء	كل	التصريحات	ال�0	يراها	،	هذا

،	إذا	رفض	يذكر	ذلك	العون	الذي	يحرر	ا)حضرو ،	يدAى	حائز	ا)نتوج	إ�ى	إمضاء	ا)حضرو ،	مفيدة

  .39- 90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10من	ا)ادة		4و	3أشارت	إليه	الفقرت\ن		مثلما

	هذا 	ا)خابر	، 	@ي 	والتجارب 	و£ختبارات 	التحاليل 	إ�ى 	إخضاعها 	يجري 	العينات 	اقتطاع وبعد

حيث	تؤهل	ا)خابر	التابعة	للوزارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	@ي	إطار	تطبيق	أحكام	،	3ا)ؤهلة

  .4قانون	�Wذه	العملياتهذا	ال

كمخابر	،	5كما	يمكن	أن	تقوم	�Wذه	التحاليل	مخابر	أخرى	معتمدة	وفقا	للتنظيم	الساري	ا)فعول 	

	 	التنفيذي 	ا)رسوم 	بموجب 	أنشئت 	ال�0 	الجودة 	وتحاليل 	بمخابر	تحليل		192-91تجارب ا)تعلق

ا	شبكة	مخابر	تحليل	النوعية	كذو ،	1536	-14ثم	أصبح	يحكمها	اليوم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	النوعية

	459- 97ا)عدل	وا)تمم	با)رسوم	التنفيذي	رقم		355-96ال�0	أنشئت	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

  .7وتحاليل	النوعية،	ا)تضمن	إنشاء	شبكة	مخابر	التجارب

-15بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	،	كما	أنشأ	ا)شرع	الجزائري	مؤخرا	ا)خ�e	الوط0Å	للتجارب	

1228	 	التحاليلو ، 	طريق 	عن 	ا)نتجات 	مطابقة 	مراقبة 	ضمان 	بمهمة 	Kو�ى 	بالدرجة 	يكلف 	الذي

  	.9التجاربو 	£ختباراتو

                                                           
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	الجودة	وقمع	الغش،		90/39ا)رسوم	التنفيذي	رقم	من		10من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة	1
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10مضمون	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		52وهذا	ما	أكدته	ا)ادة		3
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		35ة	مضمون	ا)اد	4
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		36مضمون	ا)ادة		5
  ،	يحدد	شروط	فتح	مخابر	تجارب	وتحاليل	الجودة	واستغUلها،	سالف	الذكر.153-14ا)رسوم	التنفيذي	رقم	6
	ا)عدل	وا)تمم	للمرسوم	التنفيذي	رقم	1997ديسم�e	01ا)ؤرخ	@ي		459	-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم		7 أكتوبر		19ا)ؤرخ	@ي		96-355،

  	سالف	الذكر.،	وا)تضمن	إنشاء	شبكة	مخابر	التجارب	والتحاليل	النوعية	وتنظيمها	وس\eها،	1996
  سالف	الذكر.لوط0Å	للتجارب	ومهامه	وتنظيمه	وس\eه،	،	يتضمن	إنشاء	ا)خ�e	ا122-15ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8
  ،	سالف	الذكر.122- 15من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4من	ا)ادة		1الفقرة		9
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Kعوان	القائمون	عfى	تحليلها	من	سUمة	التشميع		يتأكد،	وبعد	وصول	العينات	إ�ى	ا)خ�e،	وعليه

	بحيث	يستحيل	إحداث	تغ\eات	فيه 	يتأكدون	من	سUمة	الختم	ا)وج، 	العينةكما 	ود	عfى ليتم	بعد	،

مستعمل\ن	@ي	ذلك	مناهج	التحاليل		1،	ذلك	تحليل	العينات	تحليU	ميكروبيولوجيا	أو	ف\tيائيا	أو	كيميائيا

  .2	والتجارب	ا)طابقة	للمقاييس	الجزائرية	أو	ا)ناهج	ا)و��1	�Wا	دوليا	@ي	حالة	انعدامها

	بصدور 	 	إجباريا 	يكون 	الجزائرية 	ا)ناهج 	إتباع 	وبعد		غ\e	أن 	بالجودة 	الوزير	ا)كلف قرار	من

و@ي	هذا	8طار	صدرت	عدة	قرارات	،	3	مصادقة	لجنة	تقييم	وتوحيد	مناهج	التحاليل	والتجارب	عل·Wا

		أحد�Wا 	2018ف�eاير		21القرار	ا)ؤرخ	@ي 	بقياس	الطيف	، 	ا)اء 	@ي 	الفسفور الذي	يجعل	منهج	مع\eة

الذي	يجعل	منهج	تحديد	،	2017أكتوبر		24قرار	ا)ؤرخ	@ي	الو ،	4باستعمال	موليبدات	K)نيوم	إجباريا

	القرار	ا)ؤرخ	@ي	و ،	5الرماد	الكfي	@ي	التوابل	إجباريا الذي	يجعل	ا)نهج	Kفقي	،	2019سبتم�e		11كذا

  .6م	بتقنية	الزرع	@ي	السطح	إجباريا° 30̧حصاء	Kجسام	الدقيقة	بحساس	ا)ستعمرات	@ي	

	يكن	ا)نهج	ا)ستعمل 	ومهما 	من	عمليات	التحليل	تقوم	بتحرير	تقارير	، 	انWXاW¹ا 			فإن	ا)خابر	فور

يدرج	ف·Wا	عUوة	عن	نتائج	التحاليل	،	أو	كشوفات	نتائج	التحاليل	ال�0	توصلت	إل·Wا	@ي	شكل	ورقة	تحليل

	ا)ناهج	ا)ستعملة 	إ�ى	ا)صلحة	ال�0	قامت	باقتطاع	العينات	وذلك	خUل	أجل	، يوم		30ليتم	إرسالها

م	ا)خ�e	إياها	إ�	@ي	حالة	القوة	القاهرةابتدا
ُ
  .7ء	من	تاريخ	تسل

	هذا 	القانونية	، 	وا)قاييس 	للمواصفات 	مطابقة 	ا)قتطعة 	العينات 	أن 	التحليل 	من 	ثبت 	ما وإذا

	ا)حَددة 	للضريبة، 	إلغاء 	الحصول	عfى 	الجبائية	قصد 	8دارة 	إ�ى 	ال�eاءة 	يمكن	تقديم 	تب\ن	أَن	، 	إذا أما

  .8فيتم	تطبيق	التداب\e	التحفظية	عfى	ا)تدخل	ا)خالف،	ة	للمواصفات	الواجب	توافرهاالعينة	غ\e	مطابق

                                                           
  .73عfي	بولحية	بن	بوخميس،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		37مضمون	ا)ادة		2
من	ا)رسوم		2،	ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	ا)ادة	90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		19ادة	مضمون	ا)3

  ،	سالف	الذكر.2001أكتوبر		16ا)ؤرخ	@ي		315-01التنفيذي	رقم	
4	 	بقياس	الطيف	باست2018ف�eاير		21القرار	ا)ؤرخ	@ي 	ا)اء 	@ي 	الفوسفور 	يجعل	منهج	مع\eة 	ج	ر،	، عمال	موليبدات	K)نيوم	إجباريا،

  .2018يونيو		3،	الصادرة	@ي	32العدد	
  .2018يناير		24،	الصادرة	@ي	06،	يجعل	منهج	تحديد	الرماد	الكfي	@ي	التوابل	إجباريا،	ج	ر،	العدد	2017أكتوبر		24القرار	ا)ؤرخ	@ي	5
̧حصاء2019سبتم�e		11القرار	ا)ؤرخ	@ي	6 م	بتقنية	الزرع	@ي	السطح	° K30جسام	الدقيقة	بحساب	ا)ستعمرات	@ي		،	يجعل	ا)نهج	Kفقي	

   .2019أكتوبر		24،	الصادرة	@ي	65إجباريان	ج	رن	العدد	
7		 	ا)رجع	السابق،	وا)ادة		09/03من	القانون		38مضمون	ا)ادة من		20فقرة	أخ\eة	وا)ادة		19ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،

  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39قم	ا)رسوم	التنفيذي	ر 
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		22،	21انظر	ا)ادت\ن		8
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	يكن 	ومهما 	الجزائر ، 	@ي 	الواقع 	حول		فإن 	ُتجرى 	ال�0 	التحاليل 	بعض 	أن 	ُيثبت 	عامة بصفة

عد	مجرد	أوراق	تستلمها	الجهات	ا)عنية	@ي	ظل	نقص	8مكانيات	العلمية
ُ
  .1ا)نتجات	ت

  معاين'&او �)نتجات�ا)ستوردةالتحقيق�ا)تعلق�با -2

	ا)ستوردة 	ا)نتجات 	بشأن 	التحقيق 	عملية 	الجمارك	-معاينWXاو 	يتو�ى 	أعوان 	إ�ى 	-با¸ضافة

	للتجارة 	8قليمية 	الجودةو 	ا)فتشيات 	مراقبة 	ال�eيةو 	مفتشيات 	الحدود 	مستوى 	عfى 	الغش 	قمع

	ا)خازن	تحت	الجمركةو 	ا)ناطقو 	الجويةو 	البحريةو  	ال�0	نصت	عل·، 	ا)ادة من	ا)رسوم	التنفيذي		W6ا

  .4673-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2كذا	ا)ادة	و ،	السابق	ذكره،	092- 11رقم	

تنصب	ا)راقبة	ع�e	الحدود	للمنتجات	ا)ستوردة	عfى	فحص	،	من	هذا	ا)رسوم	6و	عمU	با)ادة	

�أ)(�الوثائق ن	أن	تستكمل	باقتطاع	عينات	ال�0	يمك،�ب)(	و/أو	عfى	ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة	للمنتوج،

  ج).(	م�Wا

 فحص�الوثائق  - أ

	 	التنفيذي	رقم		3عمU	بنص	ا)ادة 	467-05من	ا)رسوم فإن	عملية	فحص	الوثائق	تتم	قبل	،

	ا)فتشية	 	إ�ى 	قانونا 	ا)ؤهل 	أو	ممثله 	ا)ستورد 	أساس	ملف	يقدمه 	عfى 	ا)نتجات	ا)ستوردة جمركة

  :	يتضمن	ما	يأتيو 	4الحدودية	ا)عنية

 ،	ريح	باست\eاد	ا)نتوج	يحرره	ا)ستورد	حسب	Kصول التص -

 ،	نسخة	طبق	Kصل	مصادق	عل·Wا	من	مستخرج	السجل	التجاري  -

                                                           
1		0Åجداي	ةW¦نز	البيطرية	الطبيبة	أكدته	ما	–وهذا	لكWXا)س	لحماية	الجزائرية	ا)نظمة	أعضاء	من	عضو	باعتبارها	-وإرشاده		اجتماع	ي@

  لدى	منتدى	الشروق،	)علومات	أكeü	راجع	@ي	هذا	الشأن	ا)وقع:	

www.echoroukonline.com/ara/articles/510283.html	:عU8ط	تاريخ	24/03/2017،.  
  سالف	الذكر.ية	@ي	وزارة	التجارة	وصUحيWXا	وعملها،	ا)تضمن	تنظيم	ا)صالح	الخارج	2
،	يحدد	شروط	مراقبة	مطابقة	ا)نتوجات	ا)ستوردة	ع�e	الحدود	وكيفيات	2005ديسم�e		10،	ا)ؤرخ	@ي	476-05ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3

  .2005ديسم�e		31،	الصادرة	@ي	80ذلك،	ج	ر،	العدد	
نيا،	عند	وصول	ا)نتجات	ا)ستوردة	أو	ح��	قبل	وصولها،	إيداع	"ملف"	£ست\eاد"	لدى	مصالح	يجب	عfى	ا)تعامل	أو	ممثله	ا)خول	قانو 	4

،	الصادرة	2016أفريل		23التجارة.	وهذا	ما	نصت	عليه	التعليمة	الوزارية	ا)شeuكة	ب\ن	وزارتي	ا)الية	والتجارة	ووزبر	النقل،	ا)ؤرخة	@ي	

،	ا)تعلقة	بتنفيذ	8صUحات	الهادفة	إ�ى	تحس\ن	مناخ	2015نوفم�e		16و.أ،	ا)ؤرخة	@ي	-353تطبيقا	لتعليمة	السيد	الوزير	Kول	تحت	رقم	

Kعمال،	و�سيما	الجوانب	ذات	الصلة	بالتجارة	ع�e	الحدود،	وا)تضمنة	وضع	إجراء	يضمن	مراقبة	مشeuكة	وآنية	للمنتوجات	ا)ستوردة،	

	ال 	ووزارة 	(الجمارك) 	ا)الية 	وزارة 	مصالح 	من Uك	 	تضم 	ا)وقع: 	@ي 	مشeuكة".ا)نشورة 	فرقة "	 	شكل 	@ي 	النقل 	ووزارة  :httpsتجارة

-16-du-pm-353-deg-n-ministre-premier-le-onsieurm-du-//www.commerce.gov.dz/ar/reglementation/instruction
  .01:	15،	عfى	الساعة	2019-08-10،	اطلع	عليه	بتاريخ:	2015-11
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 ،	نسخة	طبق	Kصل	مصادق	عل·Wا	للفاتورة -

	ا)عمول  - 	للتنظيم 	طبقا 	تتطلب 	أخرى 	وثيقة 	لكل 	Kصلية 	ا)نتجات	و 	النسخة 	بمطابقة تتعلق

 ا)ستوردة.

	الوثائق	 	هذه 	تقديم 	من	و	بعد 	تتأكد 	ح�� 	من	الدقة 	بنوع 	بفحصها 	الحدودية 	ا)فتشية تقوم

فضU	عن	البيانات	ا)تعلقة	،	مدى	صحة	التصريح	الذي	قدمه	ا)ستوردو 	صحة	البيانات	الواردة	ف·Wا

  .1مدى	مطابقWXا	مع	ا)نتوج	ا)ستوردو 	كل	بيانات	الوسمو 	بالبلد	Kصfي	للمنتوج

	يكن 	التصريح	باست\eاد	ا)نتوج"أو	"رخصة	وعند	حصول	ا)ستورد	عfى	،	و	مهما وصل	استيUم"

	@ي	حالة	الرقابة	الوثائقية)(	،دخول	ا)نتوج" يقوم	الوكيل	ا)عتمد	لدى	الجمارك	باكتتاب	"التصريح	،

  .2الجمركي"لدى	مصالح	الجمارك"

 ا)راقبة�بالع£ن�ا)جردة  - ب

،	ن	طريق	فحص	الوثائقإذا	لم	يتم	التمكن	من	ضمان	ا)راقبة	الفعلية	للمنتجات	ا)ستوردة	ع

-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		6يتم	اللجوء	إ�ى	عملية	ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

�سيما	بما	و ،	تتم	ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة	بنفس	إجراءات	مراقبة	ا)نتجات	ا)حليةو ،	سالف	الذكر،	467

  .03- 09من	القانون	رقم		30نصت	عليه	ا)ادة	

  :	فإن	ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة	تقرر	من	أجل	التأكد	من،	من	نفس	ا)رسوم	7عمU	بنص	ا)ادة	و 

 ،	مطابقة	ا)نتوج	استنادا	إ�ى	ا)واصفات	القانونية	أو	التنظيمية	ال�0	تم\tه -

 ،	توزيعهو 	نقلهو 	مطابقة	ا)نتوج	استنادا	إ�ى	شروط	استعماله -

 ،	و/أو	الوثائق	ا)رفقةمطابقة	ا)نتوج	للبيانات	ا)تعلقة	بالوسم	 -

  

                                                           
زاهية	حورية	01î	يوسف،	رقابة	ا)نتوجات	ا)ستوردة	آلية	لحماية	ا)سWXلك،	مجلة	£جWXاد	للدراسات	القانونية	و£قتصادية،	ا)ركز		1

  .17،	ص	2017،	جانفي	11قوق،	العدد	الجام¬ي	لتامنغست،	معهد	الح
،	2016أفريل		23من	التعليمة	الوزارية	ا)شeuكة	ب\ن	وزارتي	ا)الية	والتجارة	ووزبر	النقل،	ا)ؤرخة	@ي		2وهذا	ما	تضمنته	الفقرة	رقم		2

  سالفة	الذكر.
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  .1عدم	وجود	أي	تلف	أو	تلوث	محتمل	للمنتوج -

أو	بعد	،	أعUه	3فحص	الوثائق	ا)ذكورة	@ي	ا)ادة		إذا	لم	تUحظ	أية	مخالفة	بعدو ،	و	مهما	يكن

	ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة	للمنتوج 	�	توجد	ضرورة	�قتطاع	العيناتو ، فإن	ا)فتشية	الحدودية	،	عندما

  .2بتسليم	رخصة	دخول	ا)نتوج	للمستورد	أو	ممثله	ا)ؤهل	قانونا	)ختصة	تقوم

  ا)راقبة�باقتطاع�العينات�-ج

@ي	التأكد	من	مدى	مطابقة	ا)نتوج	للمتطلبات	ا)حددة	@ي	،	إذا	لم	تجدي	ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة

	6ت	إليه	ا)ادة	مثلما	أشار ،	يتم	استكمال	الرقابة	ع�e	عملية	اقتطاع	العينات،	سالفة	الذكر	7ا)ادة	

الكيفيات	ال�0	سبق	التطرق	إل·Wا	و 	فق	للشروطو 	تتم	ا)راقبة	باقتطاع	العيناتو 	من	ا)رسوم	السابق،

كذا	ا)رسوم	و ،	03-09ن	رقم	و ال�0	تضم�Wا	بالتفصيل	القانو ،	عند	دراسة	الرقابة	عfى	ا)نتجات	ا)حلية

  السابق	ذكرهما.،	39-90التنفيذي	رقم	

فإن	اقتطاع	العينات	@ي	هذا	،	467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		8ادة	و	بالرجوع	إ�ى	نص	ا)

  :	8طار	يتقرر	عfى	أساس

 ،	نتائج	فحص	الوثائق	أو	الرقابة	بالع\ن	ا)جردة	ا)نجزة -

 ،	مستوى	الخطر	الذي	يشكله	ا)نتوجو 	العرضو 	النوعو 	الطبيعةو 	ا)نشأ -

 ،	السوابق	ا)تعلقة	با)نتوج	ا)ستورد -

 ،	أماكن	ا)ناولةو 	ات	التفتيش	ا)نجزة	عfى	مستوى	البلد	ا)صدر موثوقية	عملي -

 Kولويات	ال�0	تحددها	8دارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش. -

  

                                                           
نتوجات	ا)ستوردة	الخاضعة	¸لزامية	بيان	تاريخ	،	يحدد	ا)دة	الدنيا	لحفظ	ا)2019أبريل		3وقد	صدر	@ي	هذا	8طار	القرار	ا)ؤرخ	@ي		1

	العدد	 	ج	ر، 	الصادرة	@ي	Wk40اية	£سUWXك، 	القرار	بمقت�1µ	ا)ادة	2019يونيو		23، 	حيث	حدد	هذا 	للحفظ	وÖي		2. منه	ا)دة	الدنيا

ب\ن	عfى	الوسم،	أما	مدة	الصUحية	Öي	ا)رحلة	ا)رحة	ال�0	تeuاوح	ما	ب\ن	تاريخ	تفتيش	ا)نتوج	@ي	نقطة	8نزال	إ�ى	تاريخ	Wkاية	£سUWXك	ا)

منه	ضرورة	أن	تكون	للمنتجات	ال�0	�	تقل		3ال�0	تبدأ	من	تاريخ	الصنع	أو	التوضيب	إ�ى	تاريخ	Wkاية	£سUWXك،	كما	أوجب	بموجب	ا)ادة	

دة	صUحيWXا،	أما	ا)نتجات	ال�0	من	م	% 70مدة	حفظها	عن	سنة	أو	تساو¦Wا	عند	تاريخ	التفتيش،	مدة	دنيا	للحفظ	تساوي	عfى	Kقل	

من	مدة	صUحيWXا،	و@ي	جميع	Kحوال		50%تفوق	مدة	حفظها	سنة	عند	التفتيش	وجب	أن	تكون	لها	مدة	دنيا	للحفظ	تساوي	عfى	Kقل	

  يجب	أن	يع�e	عن	ا)دة	با§شهر	وKيام.
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		9مضمون	ا)ادة		2
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	إ�ى	اقتطاع	عينةو ،	هذا 	الرقابة	بالع\ن	ا)جردة 01µتف	 بطريقة	و 	فإن	العينة	تنقل	فورا	،عندما

لغرض	إجراء	،	قمع	الغش	أو	أي	مخ�e	معتمدو 	دةإ�ى	مخ�e	مراقبة	الجو 	تحول	دون	أي	تلف	للمنتوج

ال�0	يتم	تبليغ	نتائج	نتائجها	إ�ى	ا)ستورد	@ي	أجل	�	يتعدى	و ،	1التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب	عل·Wا

  .	3سالفة	الذكر3ابتداء	من	تاريخ	إيداع	ا)لف	ا)ذكور	@ي	ا)ادة		2)	ساعة48(	أربع\نو 	ثمان

	 	يتم 	النتائج 	هذه 	عfى 	ا)نتوج	حسب	و	بناء 	رفض	دخول 	ا)نتوج	أو	مقرر 	دخول تسليم	رخصة

ذلك	بعد	تحرير	محضر	مراقبة	و ،	467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		13الحالة	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

	نموذج 	ا)نتجات	ا)سم� 	م.م.م.م)(	مطابقة 	ا)علومات	، 	مجموع 	عfى 	به 	ا)تعلقة 	الوثيقة الذي	تحتوي

  .	4كذا	عملية	ا)عاينة	ال�0	أجريت	عfى	ا)نتوجو 	ا)ستورد	ا)ع0Åو 	ري	ا)حضر الخاصة	با§عوان	محر 

	هذا 	تم	الeuخيص	بدخول	ا)نتوجو ، 	ما 	إذا فإن	أعوان	الرقابة	يحررون	رخصة	دخول	ا)نتوج	،

	نموذج 	ر.د.م)(	ا)سماة 	الخاصة	و ، 	ا)علومات 	مجموع 	عfى 	الرخصة 	�Wذه 	ا)تعلقة 	الوثيقة تحتوي

فإن	أعوان	،	أما	@ي	حالة	الرفض،	5كذلك	مختلف	عمليات	الرقابة	ا)نجزةو 	توج	ا)ستوردا)نو 	با)ستورد

	نموذج 	ا)نتوج	ا)سم� 	رفض	دخول 	مقرر 	يحررون 	م.ر.د.م)(	الرقابة 	�Wذا	و ، 	ا)تعلقة تحتوي	الوثيقة

	نجزةمختلف	عمليات	الرقابة	ا)و 	ا)نتوج	ا)ستوردو 	ا)قرر	عfى	مجموع	ا)علومات	الخاصة	با)ستورد

  .6كذلك	أسباب	الرفضو 

	يكن	من	أمر 	7يمكن	للمستورد	@ي	حالة	الرفض	ال�Wائي	لدخول	ا)نتوج	أن	يقدم	طعنا،	و	مهما

لدى	ا)ديرية	الجهوية	للتجارة	ا)ختصة	إقليميا	حول	الوجهة	ال�0	يمكن	تخصيصها	للمنتوج	الذي	تب\ن	

	عدم	مطابقته	بغرض	ضبط	مطابقته 	تو ، 	أو	إعادة 	أو	إتUفهأو	تغي\e	وجهته 	تصديره 	أو	إعادة ،	ج·Wه

                                                           
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12)ادة	مضمون	ا	1
2		 		2عمU	بالفقرة 	التنفيذي	رقم		14من	ا)ادة ̧جراء	467-05من	ا)رسوم 	 	الضرورية 	با)دة 	Kجل	عند	£قتضاء 	يمكن	تمديد	هذا ،

	ا)خزن	أ 	@ي 	القصوى	لبقاW¹ا 	دون	أن	يتعدى	ذلك	ا)دة 	التنظيم	التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب، 	@ي و	مكان	8يداع	ا)ؤقت	ا)حدد

  ا)عمول	به.
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		14من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة	3
4		 	الفقرة 		1مضمون 		3من	ا)ادة 	مطابقة	2006مايو		14من	القرار	ا)ؤرخ	@ي 	بمراقبة 	نماذج	ومحتوى	الوثائق	ا)تعلقة 	الذي	يحدد ،

  .2006غشت		20،	الصادرة	@ي	52ستوردة	ع�e	الحدود،	ج	ر،	العدد	ا)نتوجات	ا)
  ،	سالف	الذكر.2006مايو		14من	القرار	ا)ؤرخ	@ي		4من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		5
  ،	سالف	الذكر.2006مايو		14من	القرار	ا)ؤرخ	@ي		5من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		6
من		10من	ا)ادة		2تاريخ	8خطار	برفض	دخول	ا)نتوج،	مثلما	أشارت	إليه	الفقرة		)أيام	ابتداء	من8يودع	هذا	الطعن	@ي	أجل	ثمانية	(	7

  ،	سالف	الذكر.467-05ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

  

  



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]<V<V<V<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<Ø’ËÖ]JJJJJJJ<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]<VêÞ^nÖ]íè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖaíè^Îæ<l^éÖa<<<<Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]<<<<íÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚíÃß’¹]<l^rjß¹]<†�^§<àÚ 

 

~ 209 ~ 
 

	ا)عنية 	للتجارة 	الجهوية 	للمديرية 	خمسة	حيث	تمنح 	هذا	5(	مهلة 	@ي 	للغصل 	العمل 	أيام 	من 	أيام (

  .467- 05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15هذا	ما	تضمنته	ا)ادة	و ،	الطعن

	هذا 	بالوسمو ، 	ا)تعلق 	التنظيم 	مراعاة 	عدم 	عن 	ناجما 	ا)طابقة 	عدم 	يكون 	عندما 	أن	، يمكن

مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	Kو�ى	من	،	يخضع	ا)نتوج	ا)ع0Å	إ�ى	إعادة	توضيب	طبقا	للتنظيم	ا)عمول	به

)واد	بموجب	ال�0	استثنت	تطبيق	هذا	الحكم	عfى	بعض	ا،	467- 05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		18ا)ادة	

	 	م�Wا، 	الثانية 	الفقرة 	متصU	بالجودة 	ا)طابقة 	كان	عدم 	إذا 	للمنتوجأما 	الذاتية فإن	ضبط	ا)طابقة	،

	به 	ا)عمول 	التنظيم 	@ي 	منصوص	عل·Wا 	السبب	حسب	طريقة 	إزالة 	@ي 	يتمثل 	غياب	ذلك	، 	حالة أو	@ي

Kعراف	ا)عمول	�Wا	و	حسب	طريقة	ترخص	�Wا	ا)ديرية	الجهوية	ا)ختصة	إقليميا	وذلك	باحeuام	القواعد

	ا)جال 	@ي	هذا 	قد	تتمثل	عملية	ضبط	ا)ط، 	التوجيه	إ�ى	صناعة	كما ابقة	@ي	تخفيض	الرتبة	أو	إعادة

  .1شريطة	أ�	تلحق	عمليات	ضبط	ا)طابقة	أي	تلف	@ي	نوعية	ا)نتوج،	التحويل	أو	تغي\e	الوجهة

فإن	ا)فتشية	الحدودية	،	ُرفعت	أسباب	عدم	ا)طابقة	كلياو ،	وم��	تمت	عملية	ضبط	ا)طابقة

  .2ا)عنية	تسلم	رخصة	دخول	ا)نتوج	للمستورد

فإنه	يجب	،	استحالت	ضبط	مطابقتهو 	أما	إذا	ما	تم	التأكد	من	أن	ا)نتوج	ا)ستورد	غ\e	مطابق	

	به 	ا)عمول 	للتنظيم 	طبقا 	آخر	مشروع 	استعمال 	إ�ى 	توج·Wه 	أو	يعاد 	تصديره 	يعاد 	أن إ�	قامت	و ،

	بحجزه 	الحدود 	عfى 	التفتيش 	مصالح 	ا)ستوردو، 	نفقة 	عfى 	بإتUفه 	تقوم 	الحالة 	هذه 	3@ي 	قد	، كما

	يحجز	كذلك	إذا	لم	تنجز	عملية	ضبط	ا)طابقة	@ي	مؤسسة	متخصصة	أو	@ي	مخازن	ا)ستورد	@ي	¥جال

  .4@ي	الشروط	ا)طلوبةو

	يكن 	و	مهما 	يُ و ، 	لم 	يمكن	إذا 	ا)حددة 	¥جال 	@ي 	إجابة 	بدون 	أو	بقي 	نتيجة 	إ�ى 	الطعن فض

قمع	الغش	من	أجل	اتخاذ	مقرر	و 	سWXلكللمستورد	أن	يخطر	مصالح	8دارة	ا)ركزية	ا)كلفة	بحماية	ا)

دون	تقديم	طعن		الطعن	آجالأما	@ي	حالة	انقضاء	،	5بصرف	النظر	عن	كل	طرق	الطعن	Kخرى ،	Wkائي

  	.6فيتم	إرسال	تقرير	أو	تقارير	التفتيش	فورا	إ�ى	الجهة	القضائية	ا)ختصة،	من	قبل	ا)ستورد

                                                           
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		19مضمون	ا)ادة	 1
  ذكر.،	سالف	ال467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		20مضمون	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	 2
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		22مضمون	ا)ادة	 3
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		21مضمون	ا)ادة	 4
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16مضمون	ا)ادة	 5
  ،	سالف	الذكر.467-05من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		17مضمون	ا)ادة	6
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	 )	6(	عاقبت	بالحبس	من	ستة،	03-09رقم		القانون 	من	79ا)ادة	أن	،	تجدر	8شارة	أخ\eاكما

	ثUث 	سنوات3(	أشهر	إ�ى (	 	دينارو ، 	ألف 	خمسمائة 	من 	بغرامة 	دينار، 	مليوني 	هات\ن		إ�ى أو	بإحدى

	العقوبت\ن 	ا)طابقة، 	لضبط 	مودعا 	أو 	مشمعا 	منتوجا 	يبيع 	من 	با§حكام	و 	كل 	8خUل 	دون ذلك

  	ق	ع	ج.	155ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

كل	من	،	1ق	ع	ج	435ا)ادة		الواردةبالعقوبات	،	03-09من	القانون	رقم		84ادة	كما	عاقبت	ا)	

	Kعوان	ا)نصوص	 	يجر¦Wا 	ال�0 	الرقابة 	أن	يعيق	إتمام	مهام يعرقل	أو	يقوم	بكل	فعل	آخر	من	شأنه

  	.03- 09القانون	رقم	عل·Wم	@ي	

  :ا)طلب�الثاني

  ةدور�أعوان�الرقابة�?ي�التصدي�)خاطر�ا)نتجات�ا)صنع

من		23ا)ادة	و ،	2ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	09/03من	القانون		53بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

- 12ا)رسوم	التنفيذي		15وكذا	ا)ادة	،	3	ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش	90/39ا)رسوم	التنفيذي	

صالح	رقابة	الجودة	نجد	أWkا	قد	منحت	)،	4	ا)تعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات	203

وذلك	،	وقمع	الغش	سلطات	واسعة	@ي	اتخاذ	التداب\e	التحفظية	والوقائية	الرامية	إ�ى	حماية	ا)سWXلك

	الوقوع	 	من 	والتحقق 	للمواصفات 	ا)نتجات 	مطابقة 	عدم 	من 	التأكد 	وبعد 	التحاليل 	نتائج 	عfى بناء

	للمخالفة؛ 	ا	الفعfي 	من 	للحد 	وسيلة 	تعد 	التحفظية e\التداب	 	ا)طابقة	هذه e\غ	 	ا)نتجات نتشار

وآلية	لردع	ا)تدخل\ن	ا)خالف\ن	وح¾Wم	عfى	تنفيذ	الtuاما¯Wم	من	،	)الفرع�7ول (	للمواصفات	من	جهة

  .)الفرع�الثاني(	5جهة	أخرى 

  

  

                                                           
دج	ودون	إخUل	بالعقوبات		20.000إ�ى		2.000ق	ع	ج،	فإنه	يعاقب	بالحبس	من	شهرين	إ�ى	سنت\ن	وبغرامة	من		435الرجوع	إ�ى	ا)ادة	بو 	1

	القانون،	كل	من	يضع	الضباط	وأعوان	الشرطة	القضائية	وكذلك	ا)وظف\ن	الذين	يسند	إل·Wم		�183ا)ادةا)قررة	@ي	 	يل·Wا	من	هذا وما

	معاين 	القانون	سلطة 	ا)واد 	@ي 	ا)خالفات	ا)شار	إل·Wا 	برفض	عدم	430و	429و	428و	427ة 	إما 	بوظائفهم، 	للقيام 	استحالة 	موقع @ي

  السماح	لهم	بالدخول	إ�ى	ا)حال	الصناعية	أو	محال	التخزين	أو	محال	البيع	أو	بأية	كيفية	أخرى.
،	سالف	09-18من	القانون	رقم		2ش،	ا)تممة	بموجب	ا)ادة	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغ	09/03من	القانون		1فقرة		53ا)ادة		2

 الذكر.
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		23ا)ادة		3
  سالف	الذكر.،	يتعلق	بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات،	203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1فقرة		15ا)ادة		4
  .88أمال	أوشن،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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  :الفرع�7ول 

  ا)صنعة�ا)نتجات�الحد�من�مخاطر �التداب£��التحفظية�ال¤��تس'&دف

	حجزه،	أوm)(	إيداع	ا)نتوج:	�ى	الحد	من	مخاطر	ا)نتجات	@يتتمثل	التداب\e	التحفظية	الهادفة	إ

	ثانيا)( 	ثالثا)(�وسحبه، �فضU	عن	رفض	دخول	ا)نتجات	ا)ستوردة	أو	الeuخيص	ا)شروط	بدخولها،

  .رابعا)(

mإيداع�ا)نتوجتدب£��:�أو�:  

	ا)با 	ا)عاينة 	التدب\e	هو	وقف	منتوج	معروض	لUسUWXك	ثبت	بعد 	�Wذا 	عدم	إن	ا)قصود شرة

	مطابقته 	الغش، 	ا)سWXلك	وقمع 	بحماية 	ا)كلفة 	بموجب	قرار	من	8دارة 	8يداع 	ويتقرر 	يتقرر	، كما

0Åا)ع	ا)تدخل	طرف	من	فيه	ا)شتبه	ا)نتوج	مطابقة	ضبط	1قصد.  

	كافة		 	ع�e	اتخاذ 	مطابقته 	بضبط 	ا)نتوج 	مطابقة 	لقواعد 	ا)خالف 	إعذار	ا)تدخل 	يتم حيث

	يتعلق	بعدم	احeuام	قواعد	وأعراف	،	وال�0	من	شأWkا	جعل	ا)نتوج	مطابق	التداب\e	ا)Uئمة أو	إزالة	ما

	العرض	لUسUWXك 	2عملية 	أو	تغي\e	فئة	تصنيفه، 	3ويتم	ذلك	من	خUل	إدخال	تعديUت	عليه وم��	،

أن	تعلن	عن		-بعد	معاينة	ضبط	مطابقته	-تمت	مطابقة	ا)نتوج	كان	لïدارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك

رغم	س¬ي	ا)تدخل	إ�ى	اتخاذ	التداب\e	الUزمة	،	أما	إذا	تب\ن	عدم	إمكانية	ضبط	مطابقته،	4رفع	8يداع

  	.5	فهنا	يتم	حجزه،	أو	كان	هذا	Kخ\e	قد	رفض	القيام	بضبط	مطابقته،	@ي	ذلك

  :�حجز�ا)نتوجتدب£��:�ثانيا

	هذا 	مفاد 		إن بوت
ُ
	ث 	بسبب 	حائزه 	من 	ا)نتوج 	سحب 	أو 	نزع 	هو e\التدب	مطابقته	 عدم

ويتم	اتخاذ	هذا	التدب\e	من	قبل	،	7أو	بسبب	رفض	ا)تدخل	إجراء	عملية	ضبط	ا)طابقة،	6للمواصفات

  :	8أعوان	الرقابة	ا)ؤهل\ن	بذلك	م��	توافرت	الشروط	التالية

                                                           
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون		55وهذا	ما	تضمنته	الفقرة	Kو�ى	والثانية	من	ا)ادة		1
2		 	ا)ادة 		09/03من	القانون		56مضمون 	ا)ادة 	وكذا 	سابق، 	مرجع 	الغش، 	ا)سWXلك	وقمع 	التنفيذي	من	ا)رسو 	25ا)تعلق	بحماية م

  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39
  ،	سالف	الذكر.39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم،		25مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة		3
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		55من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		4
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بمراقبة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39رسوم	التنفيذي	من	ا)	27مضمون	ا)ادة		5
  سالف	الذكر.،	ا)تعلق	بمراقبة	الجودة	وقمع	الغش،	90/39من	ا)رسوم	التنفيذي		27من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		6
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		57انظر	ا)ادة		7
  .296-295محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		8
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  ا)ختصة	إقليميا.	الحصول	عfى	إذن	قضائي	من	طرف	النيابة	العامة -

 جات	ا)حجوزة.أن	يقوم	العون	ا)ؤهل	بالحجز	بختم	ا)نت -

 أن	يتم	تحرير	محضر	يدون	فيه	جميع	البيانات	ال�0	أوج¼Wا	القانون	@ي	محضر	ا)عاينة	السابق	ذكره. -

أن	يتم	إعUم	السلطة	القضائية	ا)ختصة	فور	قيامه	بعملية	الحجز	وذلك	@ي	الحا�ت	ا)ستثناة	من	 -

 .الحصول	عfى	إذن	م�Wا

 :	)1(	@ي	الحا�ت	التالية	ويمكن	تنفيذ	الحجز	دون	إذن	قضائي	قبfي،	هذا

  الtuوير -

ا)نتجات	ا)عeuف	بعدم	صUحيWXا	لUسUWXك	ما	عدا	ا)نتجات	ال�0	�	يستطيع	العون	أن	يقرر	عدم	 -

 صUحيWXا	لUسUWXك	دون	تحاليل	�حقة.

ا)نتجات	ا)عeuف	بعدم	مطابقWXا	للمقاييس	ا)عتمدة	وا)واصفات	القانونية	والتنظيمية	وتمثل	خطرا	 -

 صحة	ا)سWXلك	وأمنه.	عfى

 استحالة	العمل	لجعل	ا)نتوج	أو	الخدمة	مطابق\ن	للمطلوب	أو	استحالة	تغي\e	ا)قصد. -

 رفض	حائز	ا)نتوج	أن	يجعله	مطابقا	أو	أن	يغ\e	ا)قصد. -

أو	إعادة				إما	@ي	تغي\e	مقصده	،	يتمثل	الغرض	من	حجز	ا)نتوج	غ\e	ا)طابق	للمواصفاتو ،	هذا

صالحا	أو	غ\e	صالح	لUسUWXك		-غ\e	ا)طابق–وذلك	بحسب	ما	إذا	كان	هذا	ا)نتوج	،	توج·Wه	أو	إتUفه

 سالف	الذكر.	03- 09من	القانون	رقم		57مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

	وعليه 	لUسUWXك، 	صالح 	غ\e	مطابق	إ�	أنه 	كان	ا)نتوج	ا)حجوز 	إذا ،	 	فيتم إما	تغي\e	مقصده

سواء	مباشرة	،	هيئة	ذات	منفعة	عامة	تستعمله	@ي	غرض	شرAي	بإرساله	عfى	نفقة	ا)تدخل	ا)قصر	إ�ى

	أو	بعد	تحويله 	السلطة	8دارية	ا)ختصة، 	تتخذه 	مقرر �1µبمقت	8رسال	 	2ويتم	هذا 	عfى	، 	برده وإما

  .3	نفقة	ا)تدخل	ا)قصر	إ�ى	الهيئة	ا)سؤولة	عن	توضيبه	أو	إنتاجه	أو	است\eاده

                                                           
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		27من	ا)ادة		4الفقرة		1
	90/39من	ا)رسوم	التنفيذي		26ذا	ا)ادة	،	وكسالف	الذكرا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		58ا)ادة		2

  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		26وهذا	ما	نصت	عليه	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		3
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	ا)حجوزة 	ا)نتجات 	توجيه 	إعادة 	مدى		1غ\e	أن 	تث\e	إشكا�	حول 	الجماعية 	مراكز	ا)نفعة إ�ى

	8جراء 	هذا 	صحة 	ومخالفWXا	، 	مطابقWXا 	لعدم 	التعامل 	سوق 	من 	ا)نتجات 	حجز	هذه 	يتم فبينما

	للتشريع 	ا)سWXلك	بعينه	بصفة	مشروعة	وجائزة، 	إ�ى 	نفس	الوقت	إعاد¯Wا 	يتم	@ي 	مسألة	، دون	إثارة

  ؟2هور	ا)سWXلك\ن	ومطابقة	للعجزة	مثU	@ي	مراكز	ا)نفعة	العامةوكأWkا	غ\e	مطابقة	لجم،	عدم	مطابقWXا

	وبا)قابل 	كان	ا)نتوج	غ\e	ا)طابق	غ\e	صالح	لUسUWXك	يتم	، 	إتUفهوم�� تعذر		وذلك	@ي	حالة،

  .3استعمال	هذا	ا)نتوج	استعما�	قانونيا	واقتصاديا	

	ما	قررت	8دارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	وقمع		 الغش	أو	الجهة	القضائية	ا)ختصة	وعليه	إذا

حيث	يتم	تحرير	محضر	إتUف	،	4فيتم	ذلك	من	طرف	ا)تدخل	وبحضور	أعوان	الرقابة	،	إتUف	ا)نتوج

0Åا)ع	ا)تدخل	وكذا	عوانK	طرف	من	يوقع	الذي	ا)نتوج	5.  

	ا)نتوج 	تغي\e	طبيعة 	@ي Uمث	 	8تUف 	6ويتمثل ،Xس£	 	إ�ى 	البشري 	£سUWXك 	من UWك	كتغ\eه

  كما	قد	يتم	عن	طريق	الردم	أو	الحرق	أو	تشويه	طبيعته	تماما.،	7الحيواني

  :�سحب�ا)نتوجتدب£��:�ثالثا

من		23ا)ادة	و 	09/03من	القانون		59لقد	تم	النص	عfى	تدب\e	سحب	ا)نتوج	@ي	كل	من	ا)ادة	

ا)تعلق		203- 12يذي	من	ا)رسوم	التنف	15وكذا	@ي	ا)ادة	،	السالف	ذكرهما	90/39ا)رسوم	التنفيذي	

  بالقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات.

	مطابقته	 	عدم 	@ي به
ُ
	اشت 	كلما 	ا)نتوج 	بسحب 	الرقابة 	أعوان 	يقوم 	النصوص 	هذه 	عfى وبناء

	8	ا)لÒى)(	ا)تعلق	بالقواعد	العامة	لحماية	ا)سWXلك	89/02وذلك	خUفا	للقانون	،	للمواصفات	القانونية

تدب\e	السحب	كلما	احتوى	ا)نتوج	ا)فحوص	أو	ا)حلل	عfى	خطر	وشيك	¦Wدد		الذي	أجاز	أيضا	اتخاذ

  .وكلما	استحالت	مطابقته،	صحة	وأمن	ا)سWXلك

                                                           
  والقياسية،	غ\e	أWkا	تكون	صالحة	لUسUWXك.	هذه	ا)نتجات	تكون	غ\e	مطابقة	للمواصفات	القانونية	1
ر	محمد	بودا�ي،	شرح	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	بيع	ا)واد	الغذائية	والطبية،	دراسة	مقارنة،	الطبعة	Kو�ى،	دار	الفجر	للنش	2

  .92،	ص	2005والتوزيع،	الجزائر،	
  سالف	الذكر.لق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	ا)تع	90/39من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		28مضمون	ا)ادة		3
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		64من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة	4
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		64من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		5
  ،	سالف	الذكر.39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		28من	ا)ادة		2الفقرة		6
  .92سابق،	ص	الرجع	ا)محمد	بودا�ي،	شرح	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	بيع	ا)واد	الغذائية	والطبية،	دراسة	مقارنة،		7
  ا)تعلق	بالقواعد	العامة	لحماية	ا)سWXلك،	سالف	الذكر.	89/02من	القانون	رقم		20انظر	ا)ادة		8
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يعد	من	أهم	التعديUت	ال�0		- ح��	يتم	سحبه	- مطابقة	ا)نتوج	لذلك	فإن	شرط	£شتباه	@ي	عدم	

	ا)سWXلك 	قانون	ا)تعلق	بحماية 	�Wا 	أتى ،	 	)بدأ 	يعد	تجسيدا 	من	ا)خاطر	ا)شبوهةكما غ\e	و 	الحيطة

بما	،	هذا	ما	يعزز	من	حرص	ا)شرع	عfى	الحد	من	مخاطر	ا)نتجات	ضمانا	§م�Wاو ،	ا)تيقن	م�Wا	علميا

  سUمة	ا)سWXلك.و 	يحقق	حماية	صحة

أن	إقرار	ا)شرع	الجزائري	لتدب\e	السحب	بمجرد	أن	تراود	أعوان	الرقابة		1غ\e	أن	هناك	من	يرى 

طا)ا	أنه	،	قة	ا)نتوج	للمواصفات	من	عدمها	فيه	الكث\e	من	التعسف	@ي	حق	ا)نتجشكوك	حول	مطاب

  قد	يسبب	ضررا	بالغا	بسمعته	ومكانته	التجارية.

  :	)2(	أو	بصفة	Wkائية	)�1(	ويتم	سحب	ا)نتوج	من	التداول	إما	بصفة	مؤقتة،	هذا

  :�السحب�ا)ؤقت�للمنتوج -1

	 	بالفقرة Uعم	 	ا)ؤقت 	بالسحب 	ا)	1يقصد 	من 	ا)رسوم	24ادة 		من 	رقم 	90/39التنفيذي

  السالف	الذكر	"منع	حائز	ا)نتوج	أو	مقدم	خدمة	مع\ن	من	التصرف	@ي	ذلك	ا)نتوج".

@ي	منع	ا)تدخل	،	03- 09من	القانون	رقم		59للمادة		من	1ويتمثل	السحب	ا)ؤقت	وفقا	للفقرة	

	منتوج	لUسUWXك 	كل 	من	وضع 	مطابقته، 	عدم 	@ي 	عند	£سشتباه 	التحريات	ذو ، 	انتظار	نتائج لك	@ي

  ا)عمقة	�سيما	نتائج	التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب.

يمكن	تطبيق	السحب	ا)ؤقت	عfى	ا)نتجات	ال�0	تث\e	شكوكا	فعلية	لدى	أعوان	الرقابة	@ي	،	وعليه

	بعد	فحصها 	للفحوص	التكميلية	ال�0	،	عدم	مطابقWXا 	تلك	ا)نتجات	ضرورة	إخضاعها 01µتقت	حيث

	قانونا	من 	تتوفر	ف·Wا 	يجب	أن 	ا)واصفات	ال�0 	عfى 	تثبت	توفرها 	أن 	2شأWkا 	هذا	، حيث	يeuتب	عfى

  .	5يوضع	تحت	حراسة	ا)تدخل	ا)ع0Åو 	4يشمع	ا)نتوج	ا)شتبه	فيهو ،	3السحب	ا)ؤقت	تحرير	محضر

  
                                                           

  .165عمار	زع�0،	حماية	ا)سWXلك	من	Kضرار	الناتجة	عن	ا)نتجات	ا)عيبة،	ص		1
  ،	سالف	الذكر.39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		24من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		2
-09نون	رقم	من	القا	61،	سالف	الذكر،	وهو	ما	تضمنته	كذلك	ا)ادة	39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		24من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة	3

  ،	سالف	الذكر.03
)	سنوات،	وبغرامة	من	3)	أشهر	إ�ى	ثUث	(6،	عاقبت	بالحبس	من	ستة	(03-09من	القانون	رقم		79تجدر	8شارة	@ي	هذا	8طار	أن	ا)ادة	 4

وجا	مشمعا	أو	تم	دج)،	أو	بإحدى	هات\ن	العقوبت\ن،	كل	من	يبيع	منت	2.000.000دج)،	إ�ى	مليوني	دينار	(	500.000خمسمائة	ألف	دينار	(

  ق	ع	ج.		155سحبه	مؤقتا	من	عملية	عرضه	لUسUWXك،	وذلك	دون	8خUل	با§حكام	الواردة	@ي	ا)ادة	
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		61هذا	ما	تضمنته	ا)ادة		5
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إمكانية	مع	،	أيام	عمل7أجل	إجراء	التحريات	التكميلية	بـــ		وقد	حدد	قانون	حماية	ا)سWXلك،	هذا

  .1التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب	ذلكو 	تمديد	هذا	Kجل	عندما	تتطلب	الشروط	التقنية	للرقابة

	 	التنفيذي 	أن	ا)رسوم 	ح\ن	نجد 	بـ		39- 90@ي 	الفحوصات	التكميلية 	هذه 	إجراء 	مدة قد	حدد

  .2)	قابلة	للتمديد	وفقا	)ا	تتطلبه	شروط	التحليل15(	خمسة	عشر	يوما

إن	السحب	ا)ؤقت	يرفع	إذا	لم	تتم	الفحوصات	التكميلية	@ي	أجلها	ا)حدد	أو	لم	ف،	ومهما	يكن

ففي	هذه	الحالة	Kخ\eة	يتم	تعويض	ا)تدخل	عن	قيمة	العينة	،	3تؤكد	عدم	مطابقة	ا)نتوج	ا)راقب

-09من	القانون		2فقرة		60	وذلك	عمU	بنص	ا)ادة،	عfى	أساس	القيمة	ا)سجلة	@ي	محضر	£قتطاع

  الف	الذكر.الس	03

	ا)نتوج 	مطابقة 	عدم 	الفحوصات 	من ُبت
ً
	ث 	إذا 	أما 	حجزه	فيتم، 	عن إخطار	وكيل	و 	8عUن

  .4الجمهورية	بذلك

ا)نتجات	ال�0	سحبت	مؤقتا	بغية	تحليلها	والتأكد	من	مطابقWXا	هو	منتوج		ولعل	أبرز	مثال	عن	

	ربي" 	"رحمة ،)	RHB	 	الذي) ،UWXاس	من	الجزائري\ن	 	التجارة 	بيان	لها	-هكحذرت	وزارة 	أن		-@ي مؤكدة

	ا)نتج 	سحبت	هذا 	الغش	بالوزارة 	ومحاربة 	ا)راقبة 	مصالح 	من	محتواه	، 	عينات	للتأكد وأخذت	منه

@ي	انتظار	إعUن	نتائج	£ختبارات	وبالتا�ي	رفع	أو	استمرار	الحظر	عfى	،	ومدى	مطابقته	)عاي\e	التسويق

  .5تسويقه

ا)تمم	للقانون	و 	ا)عدل،	09-18وجب	القانون	الجديد	رقم	بم	-تجدر	8شارة	أخ\eا	إ�ى	أن	ا)شرع

قد	منح	§عوان	قمع	الغش	إمكانية	اتخاذ	كل	من		-قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك،	03-09رقم	

	الحجز  	بالتقليدو 	إجراء 	ا)نتجات	ا)شت¼Wة 	6السحب	ا)ؤقت	عfى 	إ�	بشأن	، 	اتخاذهما 	كان	يتم بعدما

  عدم	مطابقWXا.	ا)نتجات	ال�0	يشتبه	@ي	

بموجب	التعديل	Kخ\e	لقانون	حماية		-تجدر	8شارة	أيضا	إ�ى	أن	ا)شرع	قد	ألزم	ا)تدخل		كما

	الغشو 	ا)سWXلك 	بالتحاليل		-قمع 	ا)تعلقة 	Kحكام 	تطبيق 	عن 	الناتجة 	ا)صاريف 	تحمل 												بضرورة

                                                           
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		59من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		1
  ،	سالف	الذكر.39-90من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		24ادة	من	ا)	4مضمون	الفقرة		2
  سالف	الذكر.ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،		90/39من	ا)رسوم	التنفيذي		24انظر	الفقرة	الرابعة	من	ا)ادة		3
  ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ا)رجع	السابق.	09/03فقرة	أخ\eة	من	القانون	رقم		59ا)ادة		4

5 https: //al-ain.com/article/rahmat-rabbi-algeria visité le 09-08-2019 à 15h32. 
  ،	سالف	الذكر.09-18من	القانون	رقم		3،	ا)درجة	بموجب	ا)ادة	03-09مكرر	من	القانون	رقم		61مضمون	ا)ادة		6
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	عfى	ضرورة	1أو	£ختبارات	أو	التجارب 	للمصاريف	زيادة الناتجة	عن	تطبيق	Kحكام	ا)تعلقة		تحمله

̧يداع هذا	ما	و ،	8تUفو	الحجز و 	إعادة	التوجيهو 	تغي\e	£تجاهو 	السحب	ا)ؤقتو 	و	إعادة	ا)طابقةو 	با

السابق	،	09- 18من	القانون	رقم		5ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	،	03-09من	القانون	رقم		66تضمنته	ا)ادة	

  ذكره.

  :�السحب�ال±&ائي�للمنتوج� -2

		نصت 	تنفيذ	السحب	ال�Wائي	للمنتوج	من	طرف	أعوان		03-09من	القانون	رقم		62ا)ادة عfى

  :	2الرقابة	وقمع	الغش	دون	رخصة	مسبقة	من	السلطة	القضائية	@ي	الحا�ت	التالية

  ا)نتجات	ال�0	ثبت	عدم	صUحيWXا	لUسUWXك. -

 ية.ا)نتجات	ال�0	ثبت	أWkا	مزورة	أو	مغشوشة	أو	سامة	أو	منWXية	الصUح -

 حيازة	ا)نتجات	دون	سبب	شرAي	وال�0	يمكن	استعمالها	@ي	الtuوير. -

 ا)نتجات	ا)قلدة	وKشياء	أو	Kجهزة	ال�0	تستعمل	للقيام	بالtuوير. -

  كما	ألزم	ا)شرع	@ي	هذه	الحا�ت	بوجوب	إبUغ	وكيل	الجمهورية	بذلك	فورا.

التكاليف	�سeuجاع	و 	ل	ا)صاريفتع\ن	عfى	ا)تدخل	ا)ع0Å	أن	يتحم،	وم��	سحب	ا)نتوج	Wkائيا

فإذا	كان	هذا	ا)نتوج	قابU	لUسUWXك	يوجه	مجانا	إ�ى	مركز	ذي	منفعة	،	ا)نتوج	ا)شبه	فيه	أينما	وجد

يتم	إعUم	وكيل	الجمهورية	بذلك	و ،	يوجه	لïتUف،	إذا	كان	مقلدا	أو	غ\e	صالح	لUسUWXكو 	أو ،	عامة

	تم	و 	،3فورا 	مثال	عن	ا)نتجات	ال�0 	Wkائياأبرز 	سيليا	حليب	Kطفال،	سح¼Wا سائل	و 	الذي	صرحت	"

	الفرنسية	–8عUم	الدولية	 	السا)ونيU	@ي	هذه	Kنواع	من	الحليب	- �سيما واستنادا	،	بوجود	بكت\eيا

	يمس	 	لكل	خطر	قد 	تفاديا 	قانونا 	�Wا 	ا)عمول 	8جراءات	التحفظية 	اتخاذ 	تم 	فإنه 	£حتياطي للمبدأ

	ا)سWXلك\ن	وف 	أخذ	الحيطة	عند	اقتناءبصحة 	ا)سWXلك\ن	إ�ى 	تدعو	كافة 	ال�0 	التجارة 	لبيان	وزارة 						قا

  .4أو	اسUWXك	هذه	ا)نتجات

                                                           
من		60كان	ا)شرع	ينص	عfى	ضرورة	تحمل	ا)تدخل	للمصاريف	ا)تعلقة	بالرقابة	والتحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب،	بموجب	ا)ادة	 1

	10دة	تماما	بموجب	ا)ا	60،	ألÒى	ا)شرع	نص	ا)ادة	09- 18،	غ\e	أنه	بعد	تعديل	هذا	القانون	بمقت�1µ	القانون	رقم	03- 09القانون	رقم	

بعد	تعديلها،	ويرجع	السبب	@ي	ذلك	إ�ى	إلزام	ا)تدخل	بتحمل	جميع		66منه،	وبا)قابل	نقل	ا)حتوى	الذي	كانت	تتضمنه	وأدرجه	@ي	ا)ادة	

  ا)صاريف	الناتجة	عن	التداب\e	التحفظية	@ي	مادة	واحدة	بد�	من	مادت\ن،	وهذا	تماشيا	مع	ا)بدأ	القائل	بضرورة	كون	التشريع	مقتضبا.
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		62مضمون	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		63مضمون	ا)ادة		3

4 http: //www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171211/128335.html. visité le 09-08-2019, à 16h 49. 
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	يفرض	عfى	8دارة	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك،	203-12	فإن	ا)رسوم	التنفيذي	رقم،	ومهما	يكن	

أن	تبلغ		-ستجيب	)تطلبات	Kمنعند	اتخاذها	للتداب\e	التحفظية	بشأن	ا)نتجات	ال�0	�	ت	-قمع	الغشو 

	ا)نتجات	 	يمكن	أن	تشكلها 	السوق 	ا)طروحةا)تدخل\ن	عن	طريق	إنذارات	تش\e	إ�ى	Kخطار	ال�0 ،	@ي

	مطابقWXا 	وتلزمهم	بإعادة 	و ، 	ع�Wاتأمرهم	بإعUم	ا)سWXلك\ن	حول	Kخطار	الناجمة 	تنظيمو ، 	تسهر	عfى

	السوق و  	@ي 	موضوعة 	خط\eة 	سلعة 	كل 	و 	متابعة 	تشكلهاأن 	با§خطار	ال�0 	ا)سWXلك\ن 	تعلم تلزم	و ،

  	.1ا)نتج\ن	أو	ا)ستوردين	أو	ا)وزع\ن	باسeuجاعها

  رفض�دخول�ا)نتجات�ا)ستوردة�أو�التصريح�أو�ال��خيص�ا)شروط�بدخولهاتدب£��:�رابعا

	كا)تعلق	بحماية	ا)سWXل،	03-09سوف	يتم	التطرق	إ�ى	دراسة	هذا	التدب\e	@ي	ظل	القانون	رقم	

  )2(	ا)تمم	لهو 	ا)عدل	09-18)	ثم	نتناول	دراسته	@ي	إطار	القانون	الجديد	رقم	1(	قمع	الغشو 

  03-09?ي�ظل�القانون�رقم� -1

من		54و	53نص	ا)شرع	الجزائري	عfى	تدب\e	رفض	دخول	ا)نتجات	ا)ستوردة	بمقت�1µ	ا)ادة	

	03-09القانون	رقم	 	الغش	، 	ا)اد	–حيث	مكن	ا)شرع	أعوان	قمع �1µبمقت	 من	القيام	برفض		53ة

	ع�e	الحدود 	ا)ستوردة 	للمنتجات 	أو	ال�Wائي 	ا)ؤقت 	الدخول ،	 	فرق 	–بينما 	ا)ادة ب\ن		-54بموجب

حيث	قصر	اتخاذ	تدب\e	الرفض	ا)ؤقت	إ�	@ي	حالة	الشك	،	Kسباب	ال�0	يصرح	بناء	عل·Wا	�Wذا	الرفض

@ي	ح\ن	أجاز	اتخاذ	،	ط	مطابقتهذلك	لغرض	إجراء	تحريات	مدققة	أو	لضبو 	@ي	عدم	مطابقة	ا)نتوج

  أو	بعد	إجراء	التحريات	ا)دققة.،	الرفض	ال�Wائي	@ي	حالة	إثبات	عدم	مطابقة	ا)نتوج	با)عاينة	ا)باشرة

 09-18?ي�ظل�القانون�رقم� -2

	القانون  	قمع	الغشو 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	54و	53تمم	نص	ا)ادت\ن		و	عدل	هذا ذلك	و ،

	من 	الثانية 	ا)ادة �1µهبمقت	 ،	 	ا)ادة 	كانت 		53فبعدما 	ا)ؤقت 	الدخول 	تدب\e	رفض أو	ال�Wائي		تتضمن

تدب\e	الدخول	تتضمن		-09-18بمقت�1µ	القانون	رقم	–فقد	أصبحت	،	للمنتجات	ا)ستوردة	عند	الحدود

	ا)شروط	للمنتجات	ا)ستوردة 	رفض	دخولهاو ، ،	 	ا)ادة 		54أما 	التعديل-فإWkا 	تفرق	ب\ن		-بعد لم	تعد

	ال� 	أو	ال�WائيKسباب 	ا)ؤقت 	بالرفض 	أساسها 	عfى 	يصرح 0	 	لتداب\e	و ، 	مفاهيم 	تتضمن 	أصبحت إنما

	غرار  	عfى 	ا)شروط	جديدة 	بالدخول 	التصريح 	ا)ؤقت، 	الرفض 	مفهوم 	محل 	حل 	يتقرر	و 	الذي الذي

	 	ا)نتجات 	لدخول 	ا)ؤقت 	الرفض 	أساسه 	عfى 	يتخذ 	ال�0 	السبب 	نفس 	عfى 	بناء ،	ا)ستوردةاتخاذه

                                                           
   ،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		15مضمون	ا)ادة		1
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  .قصد	إجراء	تحريات	مدققة	أو	لضبط	مطابقته،	حالة	الشك	@ي	عدم	مطابقة	ا)نتوج	ا)تمثل	@يو 

	تحت		 	ا)ناطق 	مستوى 	عfى 	إجراءها 	بضرورة 	ا)طابقة 	ضبط 	عملية 	قيدت 	ا)ادة 	هذه غ\e	أن

	الجمركة 	ا)تخصصة، 	أو	ا)ؤسسات 	ا)تدخل، 	محUت 	أو	@ي 	ضبط	، 	تعلق 	عدم 	ضرورة 	اشeuطت كما

ذلك	من	أجل	الeuخيص	بالدخول	ا)شروط	للمنتجات	ا)ستوردة	عند	و ،	ا)نتوج	أمنو 	ا)طابقة	بسUمة

  الحدود.	

	 	ا)نتوج 	لدخول 	ا)ؤقت 	الرفض 	كان 		–وإذا 	القانون 	ظل 	التعديل	03- 09@ي �	يسمح		-قبل

	ا)نتوج	موضوع	ضبط	ا)طابقة 	بجمركة ،	 	ا)نتوج	موضوع		54فإن	ا)ادة 	أجازت	جمركة بعد	تعديلها

م��	تم	الeuخيص	بدخوله	ا)شروط	لغرض	ضبط	مطابقته	عfى	مستوى	ا)ؤسسات	،	ضبط	ا)طابقة

	با)قابل	منعت	وضع	ا)نتجات	موضوع	الدخول	ا)شروط	،	ا)تخصصة	أو	@ي	محUت	ا)تدخل غ\e	أWkا

إجراء	رفض		54من	جهة	أخرى	تضمنت	ا)ادة	و ،	هذا	من	جهة،	ح\t	£سUWXك	إ�ى	غاية	ضبط	مطابقWXا

إ�	أWkا	احتفظت	بنفس	،	ات	ا)ستوردة	الذي	حل	محل	مفهوم	الرفض	ال�Wائي	لدخولهاالدخول	للمنتج

	ا)نتجات 	رفض	دخول 	أساسها 	عfى 	يتخذ 	مطابقWXاو 	Kسباب	ال�0 	ثبوت	عدم 	حالة 	ذلك	@ي سواء	،

  أو	بعد	إجراء	التحريات	ا)دققة.	،	با)عاينة	ا)باشرة

  :الفرع�الثاني

 دع�ا)تدخل�ا)خالفالتداب£��التحفظية�ال¤��تس'&دف�ر 

  ثانيا).(	الصلح		وفرض	غرامة	أوm)(	وتظهر	هذه	التداب\e	أساسا	@ي	التوقف	ا)ؤقت	عن	النشاط

mالتوقيف�ا)ؤقت�عن�النشاط�تدب£��:�أو  

	 	التدب\e	ا)ادة 	هذا 	تضمنت 		65لقد 	رقم 	القانون 	03-09من 	ف·Wا، 	جاء 	ال�0 	تقوم	: 	أن "يمكن

	ا)سWXل 	بحماية 	ا)كلفة 	ا)فعول ا)صالح 	الساري 	والتنظيم 	للتشريع 	طبقا 	الغش 	وقمع 	ك بالتوقيف	،

	إزالة	 	غاية 	إ�ى 	القانون 	هذا 	@ي 	ا)حددة 	للقواعد 	مراعا¯Wا 	عدم 	ثبت 	ال�0 	ا)ؤسسات 	لنشاط ا)ؤقت

e\التدب	هذا	اتخاذ	إ�ى	أدت	ال�0	سبابK	،	أحكام	@ي	اW·عل	ا)نصوص	الجزائية	بالعقوبات	لU8خ	دون

  هذا	القانون".

أصحت	تنص	،	09-18من	القانون	رقم		4تتميمها	بمقت�1µ	ا)ادة	و 	و	بعد	ما	تم	تعديل	هذه	ا)ادة

	أنه 	عfى 	والتنظيم	: 	للتشريع 	طبقا 	الغش 	وقمع 	ا)سWXلك 	بحماية 	ا)كلفة 	ا)صالح 	تقوم 	أن 	يمكن "

	ا)فعول  	الساري ،	 	ا)ؤسسات 	لنشاط 	ا)ؤقت �)بالتوقيف �التجارية �للمحJت 
داري� �الغلق دة�أو
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�عشر �خمسة �للتجديد15(�أقصاها �قابلة �يوما (	 	هذا		إذا، 	@ي 	ا)حددة 	للقواعد 	مراعا¯Wا ثبت	عدم

	القانون  ،e\التدب	 	هذا 	اتخاذ 	أدت	إ�ى 	إزالة	Kسباب	ال�0 	غاية 	إ�ى 	بالعقوبات	الجزائية	، دون	8خUل

	القانون  	هذا 	أحكام 	@ي 	ا)ادة	ا)نصوص	عل·Wا 	كيفيات	تطبيق	هذه 	تحدد 	الح، 	اجةعند 	طريق	، عن

  التنظيم".

  :	بعد	التعديل	�ستخلصنا	النقاط	التاليةو 	إذا	حاولنا	أن	نقارن	ب\ن	نص	هذه	ا)ادة	قبل

 هو	تدب\e	التوقيف	ا)ؤقت	عن	النشاط.و 	أن	كل·Wما	تنصان	عfى	تدب\e	يسWXدف	ردع	ا)تدخل	أ�  -

ؤسسات	للقواعد	ا)حددة	@ي	أن	كل·Wما	يشeuك	@ي	أن	هذا	التدب\e	يتم	اتخاذه	@ي	حالة	عدم	مراعاة	ا) -

 قمع	الغش.و 	قانون	حماية	ا)سWXلك

	يعود	لتقدير	مصالح	حماية	ا)سWXلك - 	اختياريا 	التدب\e	أمرا 	يجعل	من	هذا ،	قمع	الغشو 	أن	كل·Wما

 الذي	يفيد	الجواز	�	8لزام.،	وهذا	ما	يتجfى	من	خUل	مصطلح	"	يمكن"

- 	0Åيغ	�	e\التدب	هذا	اتخاذ	أن	يفيد	ماW·كل	أن	اW·عل	ا)نصوص	الجزائية	العقوبات	تطبيق	إهمال	عن

 �	عن	8خUل	�Wا.و ،	قمع	الغشو 	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك

- 	 	ا)ادة 	عن		65أن 	ا)ؤقت 	"التوقيف 	عليه 	تدب\e	اصطلحت 	باتخاذ 01µتق	 	كانت 	التعديل قبل

̧شارة	فقط	بل	اكتفت	با،	دون	أن	تب\ن	أجل	هذا	التوقيف	الذي	يعد	مؤقتا	بحسب	Kصل،	النشاط"

إ�ى	سبب	رفع	تدب\e	التوقيف	ا)ؤقت	عن	النشاط	الذي	يرفع	بزوال	كل	Kسباب	ال�0	أدت	�تخاذه؛	@ي	

	خمسة	عشر،	ح\ن	بعد	تعديلها 	قابلة	للتجديد15(	حددت	مدة	التوقيف	أو	الغلق	بـ يUحظ	و ،	)	يوما

دب\e	ع�e	إجبار	ا)ؤسسات	دراج	هذا	Kجل	أن	ا)شرع	¦Wدف	إ�ى	التشديد	من	صرامة	هذا	التإمن	خUل	

	-بعدما	كان	يeuك	مجال	هذا	التدارك	مفتوحا	قبل	التعديل	- ا)خالفة	بتدارك	مخالفا¯Wا	@ي	مدة	قص\eة

	الحد	من	ا)خاطر	ا)Uزمة	للمنتجات 	تعزيز	سياسة	ا)شرع	@ي 	من	شأنه	أن	يساهم	@ي 	قد	و 	وهذا ال�0

Wع�	تنجر	قد	ال�0	ضرارK	جراء	من	لكWXا)س	بصحة	ا.تمس 

- 	 	"الغلق	8داري	للمحUت	التجارية"	65أن	ا)ادة 	التدب\e	عبارة ،	بعد	التعديل	أضافت	إ�ى	تسمية	هذا

طا)ا	أن	الغلق	8داري	يعد	،	Öي	@ي	اعتقادنا	عبارة	تتعارض	مع	الطبيعة	ا)ؤقتة	القص\eة	لهذا	التدب\eو 

تتسم	بالطبيعة	ا)ؤقتة	القص\eة	ال�0	�	و 	من	العقوبات	التكميلية	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	قانون	العقوبات

	 	ا)ادة 	من	- 	65بمفهوم	التدب\e	ا)تضمن	@ي 	العكس	فإWkا		-يوم	يمكن	تمديدها	15الذي	يبدأ بل	عfى
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	طويلية	قد	تصل	إ�ى 	1سنوات	10	ُتتخذ	بصفة	Wkاية	أو	)دة 	8طار	تعديل	هذه	، 	هذا لذلك	نقeuح	@ي

محUت	التجارية"	أو	8بقاء	عل·Wا	مع	إدراج	مصطلح	ا)ادة	من	جديد	إما	بحذف	عبارة	"الغلق	8داري	لل

"يمكن	أن	تقوم	ا)صالح	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	:	بحيث	تصبح	صياغWXا	كالتا�ي،	"	ا)ؤقت	إ�ى	جان¼Wا"

 ...."أو�الغلق�
داري�ا)ؤقت�للمحJت�التجارية	2بالتوقيف	ا)ؤقت	لنشاط	ا)ؤسسات	وقمع	الغش...

	يكن 	ومهما ،	 	الرغم 	وعfى 	ا)ادة 	أن 	تحديد		65من 	مسألة 	أن 	تش\e	إ�ى 	ثانية 	ُتممت	بفقرة قد

	تتم	عن	طريق	التنظيم 	كيفيات	تطبيقها 	ُيع�Å	و 	إ�	أنه، إ�ى	حد	¥ن	لم	يتم	صدور	أي	نص	تنظيم0

	ا)ادة 	هذه 	تطبيق 	كيفية 	بتحديد 	ا)ادة، 	هذه 	تعديل 	من 	مرور	سنة 	من 	بموجب	و 	بالرغم تتميمها

  .09- 18القانون	رقم	

 فرض�غرامة�الصلح�:�ياثان

إمكانية	فرض	غرامة	الصلح		03- 09من	القانون	رقم		86بمقت�1µ	ا)ادة		-أجاز	ا)شرع	الجزائري 

	من	طرف	Kعوان	ا)كلفون	بالرقابة 	من	ا)خالفات	ا)نصوص	، 	كل	متدخل	يرتكب	واحدة وذلك	عfى

	92يوم	وفقا	للمادة		30حدد	بـو@ي	حالة	عدم	تسديده	لهذه	الغرامة	@ي	Kجل	ا)،	عل·Wا	@ي	هذا	القانون 

  .3يتم	إرسال	ا)حضر	إ�ى	الجهة	القضائية	ا)ختصة

	سلطة	 	الغش 	قمع 	§عوان 	ا)ادة 	هذه 	خUل 	من 	منح 	قد 	الجزائري 	ا)شرع 	أن 	يتضح وعليه

كما	يUحظ	أنه	اكتفى	بالنص	عل·Wا	،	4تقديرية	لفرض	غرامة	الصلح	من	عدمه	دون	أن	يج�eهم	بذلك

  دون	تعريفها.

	ن	البعض	عرفها	بأWkا	عبارة	عن	غرامة	مالية	يتم	فرضها	من	قبل	ضباط	الشرطة	القضائيةغ\e	أ

	حماية	و 	قانون 	§حكام 	طبقا 	عل·Wا 	ا)عاقب 	ا)خالفة 	مرتكب 	ضد 	قانونا 	عل·Wم 	ا)نصوص Kعوان

  .5بانقضاء	الدعوى	العموميةو 	ا)سWXلك	تسمح	بتجنب	العقوبة	ا)قررة	لذلك

                                                           
،	ا)تضمن	156-66رقم		،	ا)عدل	و	ا)تمم	لºمر 2006ديسم�e		20ا)ؤرخ	@ي	،	23-06،	من	القانون	رقم	1مكرر 	16مكرر	و	16أنظر	ا)ادت\ن		1

  .2006ديسم�e		24،	الصادرة	@ي	84قانون	العقوبات،	ج	ر،	العدد	
)	سنوات،	وبغرامة	من	خمسمائة	3)	أشهر	إ�ى	ثUث	(6،	عاقبت	بالحبس	من	ستة	(03-09من	القانون	رقم		79تجدر	8شارة	أن	ا)ادة		2

	دينار	(	500.000ألف	دينار	( 	مليوني 	إ�ى 	أو 	2.000.000دج)، 	التوقيف	ا)ؤقت		دج)، 	يخالف	إجراء 	من 	كل 	العقوبت\ن، 	هات\ن بإحدى

  ق	ع	ج.		155للنشاط،	وذلك	دون	8خUل	با§حكام	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		86مضمون	ا)ادة		3
  من	القانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش.	86ة	@ي	ا)ادة	وهذا	ما	يستشف	من	خUل	عبارة	"	يمكن	الوارد	4
رانية	دخ\e،	خصوصية	غرامة	الصلح	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	مجلة	القانون	الدو�ي	والتنمية،	جامعة	عبد	الحميد	ابن		5

  .47،	ص	2019،	جوان	1،	العدد	7مستغانم،	ا)جلد		-باديس
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	هذا	 	الصل، 	القانون	وتعت�e	غرامة 	�Wا 	جاء 	ال�0 	من	التداب\e	التحفظية 	لم	تكن		09/03ح وال�0

	ا)لÒى	89/02موجودة	@ي	ظل	القانون  	التدب\e	من	أجل	تحقيق	التوازن	ب\ن	، حيث	تم	استحداث	هذا

	يتسبب	فيه	من	تعطيل	،	مصلحة	ا)سWXلك	ومصلحة	ا)تدخل وذلك	لتفادي	الوصول	إ�ى	القضاء	وما

  .1أجل	ردع	كل	من	يمس	بسUمة	ا)سWXلك	ومن	جهة	أخرى	من،	للنشاط

	تع	 	توقيعها	ت�e كما 	لها 	ا)خولة 	الهيئة 	ب\ن 	باتفاق 	تتم 	رضائية 	وسيلة 	الصلح ا)تدخل	و 	غرامة

	ا)خالف 	إ�ى	و ، 	اللجوء 	دون 	Kو�ى 	مراحله 	@ي 	الtòاع 	إWkاء 	إ�ى 	¯Wدف 	غ\e	قضائية 	تعت�e	وسيلة بذلك

�	تحمل	الطابع	الجزائي	عfى	اعتبار	أWkا	�	تصدر	من	طرف	و 	كما	أWkا	تمتاز	بسهولة	إجراءا¯Wا،	القضاء

01Éالقا	و 	مخالفة	تشكل	ال�0	فعالK	بعض	ىfع	ينحصر	مجالها	أن	من	الرغم	ىfع	8دارة	قبل	من	إنما

  .2جزائية

إمكانية	فرض	غرامة	الصلح	عfى	ا)تدخل	ا)خالف		09/03من	القانون		87هذا	وقد	أجازت	ا)ادة	

  :	استثناء	الحا�ت	¥تية@ي	كل	ا)خالفات	ب

	إ�ى	عقوبة	أخرى	غ\e	العقوبة	ا)الية - 	إما 	كانت	ا)خالفة	تعرض	صاح¼Wا كعقوبة	الحبس)	(	إذا

  وإما	تتعلق	بتعويض	ضرر.

 @ي	حالة	تعدد	ا)خالفات	ال�0	�	يطبق	@ي	إحداها	عfى	Kقل	غرامة	الصلح. -

 @ي	حالة	العود. -

قمع	الغش	عندما	و 	يله	لقانون	حماية	ا)سWXلكو	قد	حدد	ا)شرع	ا)قصود	بالعود	بموجب	تعد

:	عfى	أنه،	09-18من	القانون	رقم		9ا)تممة	بمقت�1µ	ا)ادة	،	03-09من	القانون	رقم		85نص	@ي	ا)ادة	

	القانون  	هذا 	مفهوم 	@ي 	عود 	حالة 	يعد "	 	خUل	، 	بنشاطه 	عUقة 	لها 	أخرى 	بمخالفة 	ا)تدخل قيام

 عقوبة	السابقة	ا)تعلقة	بنفس	النشاط".)	ال�0	تfي	انقضاء	ال5(	السنوات	الخمس

ثم	دراسة	إجراءات	،	)1(	وعليه	سوف	يتم	التطرق	بداية	إ�ى	مسألة	تحديد	مقدار	غرامة	الصلح

  ).2(	فرض	هذه	الغرامة

  

  
                                                           

  .126بق،	ص	نوال	شعباني	(حن\ن)،	ا)رجع	السا	1
  .47انية	دخ\e،	ا)رجع	السابق،	ص	ر 	2
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 �مقدار�غرامة�الصلح -1

	 من	قانون		88لقد	حدد	ا)شرع	الجزائري	مقدار	غرامة	الصلح	حسب	كل	مخالفة	عمU	با)ادة

ا)تضمن	قانون	ا)الية	،	01- 15من	Kمر	رقم		75ا)عدلة	بموجب	ا)ادة	،	قمع	الغشو 	كحماية	ا)سWXل

	 	لسنة 	20151التكميfي 	ثابتة	ذلكو ، 	وفق	قيم	مالية 	بعد	، 	ما 	مخالفة	رفض	تنفيذ	الخدمة باستثناء

 فق	نسبة	معينة.	و 	إنما	خصها	بغرامةو ،	البيع	ال�0	لم	يعتمد	بشأWkا	حدا	ثابتا

	عليه 	و	بناء 	ا)عاقب	عل·Wا	يتحد، 	الغذائية 	ا)واد 	انعدام	سUمة 	إحالة 	@ي 	الصلح 	غرامة 	مبلغ د

  .)500.000(	بخمسمائة	ألف	دج	09/03من	القانون		71بموجب	ا)ادة	

		 	ا)ادة 	بموجب 	عل·Wا 	ا)عاقب 	الصحية 	النظافة 	انعدام 	حالة 	@ي 	72أما 	الصلح	، تقدر	غرامة

  .دج)	300.000(	بثUثمائة	ألف	دينار

أو	انعدام	رقابة	ا)طابقة	ا)عاقب	عل·Wا		73ة	انعدام	أمن	ا)نتوج	ا)عاقب	عليه	@ي	ا)ادة	و@ي	حال	

  .دج)	400.000(	فتقدر	غرامة	الصلح	بـأربعمائة	ألف	دينار،	74@ي	ا)ادة	

أو	عدم	تجربة	ا)نتوج	ا)عاقب	،	75@ي	حالة	انعدام	الضمان	أو	تنفيذه	ا)عاقب	عليه	@ي	ا)ادة	و	

  .دج)100.000(	فيحدد	مبلغ	غرامة	الصلح	بمائة	ألف	دينار،	76دة	عل·Wا	@ي	ا)ا

		 	ا)ادة 	بموجب 	عليه 	ا)عاقب 	البيع 	بعد 	ما 	خدمة 	تنفيذ 	رفض 	حالة 	77و@ي 	غرامة	، فتحدد

@ي	حالة	عدم	وسم	ا)نتوج	ا)عاقب	عليه	بموجب	ا)ادة	و،	من	ثمن	ا)نتوج	ا)قت�Å	%10الصلح	بنسبة	

  	.2دج)400.000(	مائة	ألف	دينارتقدر	غرامة	الصلح	بأربع،	78

،	قد	رفع	من	مقدار	غرامة	03-09من	القانون	رقم		88يUحظ	أن	ا)شرع	بموجب	تعديله	للمادة	

	ومخالفة	 	الغذائية، 	ا)واد 	سUمة 	إلزامية 	)خالفة 	بالنسبة 	�سيما 	ا)خالفات، 	لجل 	بالنسبة الصلح

دج)،	وكذا	مخالفة	200.000بمائ�0	ألف	دينار	(إلزامية	الوسم،	اللتان	رفع	بشأWkما	مقدار	غرامة	الصلح	

دج)،	100.000إلزامية	النظافة	وKمن	ورقابة	ا)طابقة،	ال�0	رفع	مقدار	الغرامة	ف·Wا	بمائة	ألف	دينار	(

	بخمس\ن	ألف	دينار	( 	مقدار	غرامWXا 	رفع 	ا)نتوج	ال�0 	تجربة 	مخالفة	عدم 	إ�ى دج)،	50.000با¸ضافة

	الض 	إلزامية 	مخالفة 	ألف	دينار	(باستثناء 	بمائ�0 	وكذا	200.000مان	ال�0	خفض	مقدار	غرامWXا دج)،

مخالفة	تنفيد	خدمة	ما	بعد	البيع	ال�0	احتفظ	ا)شرع	بشأWkا	عfى	نفس	نسبة	مقدار	الغرامة،	وهذا	ما	

                                                           
  .2015يوليو		23الصادرة	@ي		40،	ا)تضمن	قانون	ا)الية	التكميfي،	ج	ر،	العدد	2015يوليو		23ا)ؤرخ	@ي		K15-01مر	رقم		1
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  يث\e	التساؤل	حول	سبب	إخراج	ا)خالفت\ن	Kخ\eت\ن	من	طائفة	ا)خالفات	ا)عنية	بزيادة	مقدارها؟

	أن	ا	 	التعديل	- )شرعنعتقد 	للمسWXلك	وأمن		-بموجب	هذا 	الجسدية 	ضمان	السUمة ركز	عfى

	بشأن	 	الصلح 	غرامة 	يستشف	من	خUل	رفع 	ما 	وهذا 	ا)ادية، 	با)صالح 	أكeü	من	اهتمامه ا)نتجات،

  	.@ي	مجموعها	@ي	ضمان	أمن	ا)نتجاتمخالفات	كل	£لtuامات	ال�0	تساهم	

	 	و	هذا 	ا)تعلقة 	لتلك 	Kو�ىبالدر 	–خUفا 	£قتصادية		-جة 	وا)نفعة 	ا)ادية 	ا)صالح بضمان

  للمسWXلك،	وال�0	خفضت	غرامة	الصلح	بشأWkا	تارة،	وبقيت	محافظة	عfى	قيمWXا	تارة	أخرى.

	يكن 	ومهما 	ا)حضر، 	نفس 	عfى 	مخالفات 	عدة 	تسجيل 	حالة 	و@ي 	ا)تدخل	، 	عfى 	يجب فإنه

  .1غرامات	الصلح	ا)ستحقة	ا)خالف	@ي	هذه	الحالة	أن	يدفع	مبلغا	إجماليا	لكل

 إجراءات�فرض�غرامة�الصلح -2

تباشر	إجراءات	فرض	غرامة	الصلح	ع�e	تبليغ	ا)تدخل	ا)خالف	من	قبل	ا)صالح	ا)كلفة	بحماية	

	من	تحرير	ا)حضر 	ابتداء 	أيام 	أجل	�	يتعدى	سبعة 	ا)سWXلك	@ي 	إنذار	، 	التبليغ	بواسطة ويكون	هذا

،	عار	با�ستUم	يتضمن	محل	إقامته	ومكان	وتاريخ	وسبب	ا)خالفةمضمونة	مع	إش	برسالة	ُمو��1	عل·Wا

ويعت�e	القرار	،	2ومبلغ	الغرامة	ا)فروضة	فضU	عن	آجال	وكيفيات	تسديدها،	ومراجع	النصوص	ا)طبقة

 .3ا)حدد	)بلغ	غرامة	الصلح	غ\e	قابل	للطعن

فع	مبلغ	الغرامة	الذي	يتم	ال�0	تfي	8نذار	لد،	ويكون	للمتدخل	ا)خالف	مهلة	ثUث\ن	يوما،	هذا

ويتع\ن	عfى	قابض	الضرائب	أن	،	لدى	قابض	الضرائب	)كان	إقامة	ا)خالف	أو	مكان	وقوع	ا)خالفة

أيام	من	تاريخ	تلقيه		10يعلم	ا)صالح	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	بحصول	الدفع	@ي	أجل	

ويكون	،	ال�0	استلمها	@ي	الشهر	السابق	كما	يرسل	لهم	جدو�	عن	مجمل	إشعارات	الدفع،	)بلغ	الغرامة

  .4هذا	8رسال	@ي	Kسبوع	Kول	من	كل	شهر

السالف	الذكر	"@ي	حالة	عدم		09/03من	القانون		92وقد	جاء	@ي	الفقرة	الثالثة	من	ا)ادة	،	هذا

	يوما 	وأربع\ن 	أجل	خمسة 	8شعار	@ي 	وصول	8نذار	للمخالف45(	استUم 	تاريخ 	من 	ابتداء (	 ترسل	،

  صالح	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	ا)لف	إ�ى	الجهة	القضائية	ا)ختصة	إقليميا".ا)

                                                           
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		89مضمون	ا)ادة		1
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون		90ا)ادة	مضمون		2
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون		91انظر	ا)ادة		3
  ر.سالف	الذكا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،		09/03من	القانون	رقم		92من	ا)ادة		4و	2و	1انظر	الفقرات		4
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وا)ادة		92و	86يبقى	8شكال	مطروحا	بشأن	التناقض	ب\ن	نصوص	ا)واد	،	ومهما	يكن	من	أمر

تنصان	عfى	إرسال	ا)لف		92و	86ذلك	أن	كل	من	ا)ادت\ن	،	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	93

	@ي	¥جال	ا)حددة	إ�ى 	الصلح 	حالة	عدم	تسديد	ا)خالف	)بلغ	غرامة 	@ي 	القضائية	ا)ختصة ،	الجهة

	�	يفيد	تحريك	الدعوة	العمومية 	8رسال	طبعا 	يبقى	مجرد	إرسال	مبدئي	فقط،	وهذا 	إنما @ي	ح\ن	،

وهنا	،	لحتش\e	إ�ى	انقضاء	الدعوى	العمومية	@ي	حالة	تسديد	ا)خالف	لغرامة	الص	93نجد	أن	ا)ادة	

فكيف	،	عن	انقضاء	الدعوى	العمومية	@ي	ح\ن	أWkا	لم	تبدأ	أصU	الحديثفكيف	يتم	،	يثور	8شكال

من	قانون		93لذلك	كان	جدير	با)شرع	الجزائري	حذف	ا)ادة	،	لها	إذن	أن	تنق01µ	طا)ا	لم	تبدأ	بعد؟

̧زالة	هذا	8شكال	أو	عfى	Kقل	تعديلها ة	"انقضاء	الدعوى	العمومية"	باستبدال	عبار ،	حماية	ا)سWXلك	

	انقضاء	ا)تابعة	القضائية" 	1بعبارة	" 	كالتا�ي، 	بحيث	تصبح	صياغWXا 	ا)تابعة	القضائية	إذا	: 01µتنق	 "

  أعUه".	92سدد	ا)خالف	مبلغ	غرامة	الصلح	@ي	¥جال	والشروط	ا)حددة	@ي	ا)ادة	

دب\eا	قمعيا	عfى	اعتبار	أWkا	�	تجدر	8شارة	أخ\eا	إ�ى	أن	هناك	من	يرى	أن	غرامة	الصلح	ليست	ت

كما	�	تعد	تدب\eا	وقائيا	طا)ا	�	يتم	فرضها	عfى	ا)تدخل	قبل	،	إنما	اختياريةو 	تفرض	بصورة	إجبارية

  .2مصالحة	للمتدخل	�	غ\eو 	من	ثمة	ف$0	مجرد	غرامة	وديةو ،	وقوع	ا)خالفة

عfى	اعتبار	،	طره	بصفة	مطلقةإ�	أننا	�	نشا،	إن	كان	هذا	الرأي	منطقيا	إ�ى	حد	كب\eو 	غ\e	أنه	

¯Wدف	و 	-للقول	بأWkا	ذات	طبيعة	غ\e	قمعية	-فرض	بصورة	إجباريةلو	كانت	�	تُ و 	أن	غرامة	الصلح	ح��

دون	،	نجد	أWkا	تصبح	متسمة	بنوع	من	الردع،	@ي	حالة	فرضهاو	إ�	أWkا،	التسوية	الوديةو 	إ�ى	ا)صالحة

قد	رفع	مقدارها	،	88)شرع	بموجب	تعديله	للمادة	أن	او 	خاصة،	أن	تحمل	هذا	الوصف	با)ع�Å	الحر@ي

	بدرجات	مضاعفة	أحيانا 	رغبة	ا)شرع	@ي	حث	ا)تدخل	عfى	و ، 	يدل	عfى 	فإنما 	01Îء 	إن	دل	عfى هذا

  .التشديد	من	جزاء	مخالفا¯Wا	ح��	@ي	إطار	ا)صالحةو 	تنفيذ	الtuاماته

ار	غرامة	الصلح	لو	كان	هذا	إ�ى	رفع	مقد	يجد	هذا	ا)وقف	علته	@ي	كون	أن	ا)شرع	ما	كان	يلجأو 

	لم	تكن	غايWXا 	فU	جدوى	من	رفع	مقدار	غرامة	إذا 	)نع	ا)تدخل	من	8خUل	بالtuاماته. 	ا)قدار	كافيا

  	الردع.	تحمل	نوعا	من

                                                           
1		 	غرار، 	عfى 	الباحث\ن، 	من 	8شكال	من	قبل	العديد 	نوقش	هذا 	لقد 	لحراري	(شالح)، 	ص	ويزة 	السابق، 	117ا)رجع نوال	شعباني	،

	 	(حن\ن)، 	الهامش	رقم 	السابق، 	ص	3ا)رجع ،126	 	الكشف	عن	ا)خالفات	والوقاية	من	علواش	مهدي، 	@ي 	الرقابة 	صUحيات	أعوان ،

،	ص	ص	2017،	العدد	الثالث،	ديسم�e	1ث	@ي	العقود	وقانون	Kعمال،	جامعة	8خوة	منتوري	قسنطينةمخاطر	ا)نتجات،	مجلة	البحثو 

57	58	.  
زاهية	حورية	01î	يوسف،	مدى	فاعلية	غرامة	الصلح	@ي	تحقيق	الحماية	للمسWXلك،	ا)جلة	النقدية	للقانون	والعلوم	السياسية،	كلية		2

  .14	13،	ص	ص	2012،	2د	الحقوق،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	العد
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	الفصل 	لهذا 	كخUصة 	مخاطر	ا)نتجات	، 	من 	ا)سWXلك 	وقاية 	آليات 	مختلف 	تبي\ن 	إ�ى عمدنا

	ا)صنعة 	الجزا، 	ا)شرع 	أن 	اتضح 	من	حيث 	مجموعة 	إ�ى 	الوقاية 	هذه 	تحقيق 	مهمة 	أسند 	قد ئري

  ال�0	خولت	لها	العديد	من	الصUحيات	@ي	هذا	8طار.	و	التقنية	£ستشاريةو	Kجهزة	8دارية

و	كما	�حظنا	أن	Kجهزة	8دارية	تلعب	دورا	بارزا	@ي	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	من	

يأتي	و ،	عرضهاو 	تسويقهاو 	تج\ن	لضوابط	Kمن	@ي	تصنيع	ا)نتجاتخUل	السهر	عfى	مدى	احeuام	ا)ن

	التجارة 	وزارة 	Kجهزة 	هذا 	رأس 	الهيئاتو 	عfى 	لهاو 	مختلف 	التابعة 	ا)صالح 	الجماعات	، 	جانب إ�ى

إخطار	و 	بارزا	@ي	تق�01	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	دوراكما	قد	تلعب	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	،	ا)حلية

  تحذير	ا)سWXلك\ن	م�Wا.و ،	Wاالجهات	الرسمية	�

	£ستشارية 	Kجهزة 	و	التقنية	أما 	لتنوعها، 	تبعا 	تختلف 	الوقاية 	مهمة 	@ي 	تدخلها 	طبيعة 	فإن

	لهاو  	@ي	مراقبة	مطابقة	ا)نتجات	ا)صنعة	توقيا	،	�ختUف	الصUحيات	ا)سندة 	يعد	مختصا 	ما فم�Wا

ا)خ�e	و ،	شبكة	8نذار	السريعو 	أجهزة	التقييسو 	)خاطرها	عfى	غرار	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن

حيث	،	يختص	@ي	مراقبة	جودة	ا)نتجات	ا)صنعةو 	م�Wا	ما	¦Wدف	إ�ى	نفس	الغرضو ،	الوط0Å	للتجارب

	ا)نتجات	 	جميع 	جودة 	بمراقبة 	يتعلق 	عام 	اختصاص 	ذات 	أجهزة 	ب\ن 	Kخ\eة 	الطائفة 	هذه تتوزع

	ا)صنعة 	)راقبة، 	غرار	ا)ركز	الجزائري 	الجودةو 	الرزمو 	النوعية	عfى 	تحليل 	مخابر	تجارب شبكة	و ،

	تحاليل	النوعيةو 	مخابر	التجارب 	ا)نتجات	الصيد�نيةو ، 	بمراقبة	جودة 	مختصة الوقاية	و 	ب\ن	أجهزة

	الصيد�نية 	للمواد 	الوطنية 	غرار	الوكالة 	عfى 	مخاطرها 	لºدويةو 	من 0Åالوط	 ا)ركز	الوط0Å	و 	الديوان

الوقاية	من	و 	أخرى	مختصة	بمراقة	جودة	ا)نتجات	الغذائيةو ،	عتاد	الط�0الو 	لليقظة	بخصوص	Kدوية

	الغذائيةو 	مخاطرها 	للمدونة 	الوطنية 	اللجنة 	@ي 	تظهر	أساسا 	للصناعات	الغذائيةو 	ال�0 0Åالتق	ا)ركز	

  الوكالة	الدولية	للطاقة	الذرية.	فضU	عن،	هيئة	الدستور	الغذائيو 

	هذا 	K و ، 	تباشره 	الذي 	الدور 	جانب 	8داريةإ�ى 	و	التقنية	£ستشاريةو	جهزة 	ا)شرع	، أسند

الذين	يسهرون	عfى	أداء	،	الجزائري	مهمة	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	§عوان	الرقابة

	الرقابة 	للمنتجاتو 	مهمة 	ا)خاطر	ا)Uزمة 	عن 	الكشف 	تداب\e	و 	معاينWXاو ، 	ع�e	تطبيق 	لها التصدي

  تحفظية.
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  ول:�خJصة�الباب�7 

ضع	جملة	من	القواعد	الوقائية	القبلية	ال�0	و 	يتضح	أن	ا)شرع	الجزائري ،	كخUصة	لهذا	الباب  

  سUمة	ا)سWXلك.و 	¯Wدف	إ�ى	إبعاد	خطر	ا)نتجات	ا)صنعة	قبل	أن	ينجر	ع�Wا	ضرر	يمس	بصحة

لك	قد	تجلت	هذه	القواعد	الوقائية	من	جهة	@ي	مجموعة	من	Kسس	الهادفة	إ�ى	وقاية	ا)سWXو 	

	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة 	تحقيق	متطلبات	أم�Wاو ، 	8طار	شكل	الtuام	ا)تدخل	بضمان	و، @ي	هذا

	ا)نتجات	 	تصنيع 	ضوابط 	جميع 	احeuام 	ضرورة 	من 	يفرضه 	بما 	الوقاية 	هذه 	أساس 	ا)نتجات أمن

	التصنيعو 	تسويقهاو 	ا)صنعة 	عملية 	متطلبات 	كل 	مطابقWXاو ، 	ا)طابقةو 	إلزامية 	تلك كذا	و 	تقييم

	للرقابة ،	تسليمهاو 	شروط	نقلها،	حفظهاو 	شروط	تخزي�Wاو ،	با¸ضافة	إ�ى	ضوابط	تجه\tها،	إخضاعها

عfى	،	£لtuامات	ا)تولدة	عن	مبدأ	الحيطةو	فضU	عن	ضرورة	مراعاة	القواعد،	8فضاء	عن	مخاطرهاو

	السوق  	@ي 	ا)نتوج 	لعرض 	الحظر	الكfي 	بالعر و 	غرار	قاعدة 	ا)سبق 	الeuخيص 	السوق قاعدة 	@ي 	ض

  إلزامية	تتبع	مسار	ا)نتوج.و 

	من	 	ا)سWXلك 	وقاية 	إ�ى 	الرامية 	¥ليات 	@ي 	أخرى 	جهة 	من 	الوقائية 	القواعد 	هذه 	تجلت كما

ال�0	خولت	لها	العديد		و	التقنية	£ستشاريةو	ال�0	تظهر	@ي	Kجهزة	8داريةو ،	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

كذا	الدور		الذي	و ،	ضمان	جود¯Wاو 	ابقة	ا)نتجات	ا)صنعةمن	الصUحيات	�سيما	@ي	مراقبة	مدى	مط

	الرقابة 	أعوان  و 	تلعبه
ّ
	الرقابية 	8جراءات 	ا)خاطر	ع�e	ممارسة 	تلك 	عن 	الكشف 	@ي 	الغش ،	قمع

  التصدي	لها	عن	طريق	اتخاذ	التداب\e	التحفظية	عfى	كل	متدخل	مخالف.و 

	كان	ا)شرع	الجزائري	قد	س¬ى	إ�ى	حد	كب\e	@ي	فرض	ا لعديد	من	£لtuامات	الوقائية	عfى	و	إذا

سUمة	ا)سWXلك	من	و 	بالتا�ي	يكفل	أمنو 	ح��	يضمن	خلو	ا)نتجات	ا)صنعة	من	ا)خاطر ،	عاتق	ا)تدخل

	Kضرار 	ا)صنعةو ، 	ا)نتجات 	مخاطر 	من 	بالوقاية 	ا)كلفة 	Kجهزة 	تنوع 	من 	الرغم 	عfى اتساع	و ،

	الكشف	عن	مخاطرها إن	الواقع	�	يزال	يثبت	وقوع	ا)سWXلك	ضحية	ف،	صUحيات	أعوان	الرقابة	@ي

تقاعس	تلك	و ،	بسبب	إخUل	ا)تدخل	بالtuاماته	من	جهة،	الكث\e	من	Kضرار	ا)نجرة	عن	تلك	ا)نتجات

بذلك	أضحت	كل	هذه	القواعد	الوقائية	و ،	Kعوان	@ي	أداء	مهمة	الوقاية	عfى	النحو	ا)طلوبو	Kجهزة

من	ثم	كان	من	الضروري	أن	و ،	@ي	توف\e	الحماية	ا)نشودة	للمسWXلك	القبلية	تنطوي	عfى	نوع	من	العجز 

ُتجّرم	كل	و ،	بقواعد	حمائية	بعدية	ترمي	إ�ى	ج�e	Kضرار	الUحقة	با)سWXلك	القصور يتصدى	ا)شرع	لهذا	

بغية	£رتقاء	با)نظومة	القانونية	الهادفة	لحماية	ا)سWXلك	عfى	نحو	،	فعل	من	شأنه	ا)ساس	بصحته

  ن	هذه	الحماية.يعزز	م
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  تقسيمو �تمهيد

أقر	ا)شرع	الجزائري	،	@ي	مقابل	القواعد	الوقائية	الهادفة	إ�ى	الحد	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

هذا	ما	يظهر	من	خUل	القواعد	القانونية	الهادفة	و ،	الضرر 	حماية	بعدية	للمسWXلك	تظهر	بعد	حصول 

  ساس	بأمن	ا)سWXلك.م	كل	ردعو 	إ�ى	ج�e	الضرر 

فإنه	بإمكانه	أن	يطالب	بج�e	،	فعندما	يقع	ا)سWXلك	ضحية	أضرار	ناجمة	عن	ا)نتجات	ا)صنعة

عن	طريق	رفع	دعوى	ذلك	و ،	تلك	Kضرار	با�ستناد	إ�ى	القواعد	ا)نظمة	للمسؤولية	ا)دنية	للمتدخل

  قضائية	يطالب	من	خUلها	بالتعويض	عما	أصابه	من	ضرر.

،	لم	يكتف	ا)شرع	بإقرار	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل	الناشئة	عن	أضرار	منتجاته	ا)صنعةو ،	هذا

	8طار 	هذا 	@ي 	نطاق	الحماية 	توسيع 	إ�ى 	س¬ى 	إنما 	ُتجرّ ، 	ال�0	ع�e	إقرار	قواعد 	من	Kفعال 	العديد م

  رتب	ا)سؤولية	الجزائية	للمتدخل.تُ و ،	ا)نتجات	ا)صنعة	تنصب	عfى

	سوف	نتطرق	من	خUل	هذا	الباب	بداية	إ�ى	دراسة	قواعد	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل،	و	عليه

	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعةو  	الناتج 	ج�e	الضرر 	@ي 	إ�ى			،الفصل	Kول)(	دورها 	بعدها 	نتطرق ثم

  الفصل	الثاني).	(	دورها	@ي	ردع	كل	مساس	بأمن	ا)سWXلكو 	خلا)سؤولية	الجزائية	للمتددراسة	
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  :الفصل�7ول 

 ا)سؤولية�ا)دنية�للمتدخل�
ٌ
  لج���الضرر�الناتج�عن�منتجاته�ا)صنعة�:�ضمانة

	�	شك	فيه	أن	مخالفة	ا)تدخل	للقواعد	ا)رتبطة	بالوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	 مما

	ا)دنية 	يرتب	مسؤوليته 	عن	تلك	ا)نتجاتو ، 	من	تزايد	Kضرار	ا)euتبة 	الرغم 	عfى 	ا)شرع	، 	ينظم لم

	 	رقم 	القانون 	أحكام �1µبمقت	 	ا)دنية 	ا)تدخل 	مسؤولية 	إثارة 	03-09كيفية 	ا)تممو 	ا)عدل، تاركا	،

  مسألة	تنظيمها	للقواعد	العامة	ا)قررة	@ي	القانون	ا)دني	الجزائري.

د	أن	الشخص	قد	يساءل	عن	إخUله	بالtuام	عقدي	مما	يقيم	نج،	و	بالرجوع	إ�ى	القواعد	العامة

  فتقوم	حينئذ	مسؤوليته	التقص\eية.،	كما	قد	يساءل	عن	إخUله	بالtuام	قانوني،	مسؤوليته	العقدية

	@ي	مختلف	التشريعات 	التقليدي	للمسؤولية	ا)دنية	موجودا 	التصور 	كان	هذا 	و	إذا فإنه	قد	،

	الفقه 	يد 	عfى 	ملحوظا 	تطورا 	أفرز¯Wا	او 	عرف 	ال�0 	الجديدة 	ا)قتضيات 	مع 	تماشيا 	الفرن012 لقضاء

يوفر	و 	حيث	بات	من	الضروري	وضع	نظام	يواكب	هذه	التطورات،	التقدم	العلم0و 	الثورة	الصناعية

	ا)نتجات	ا)صنعة 	التقليدي	بذلك	انتقلت	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل\ن	من	و ،	حماية	لضحايا طابعها

  مكرر	ق	م	ج.	140كرسه	ا)شرع	الجزائري	@ي	ا)ادة	هذا	ما	و ،	إ�ى	طابع	موضوAي

و	عليه	سوف	نتطرق	من	خUل	هذا	الفصل	إ�ى	دراسة	كيفية	قيام	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتخل	عن	

	عfى	أن	نتناول	بعدها	أثر	قيام	هذه	ا)سؤولية،	ا)بحث	Kول)(	Kضرار	الناجمة	عن	منتجاته	ا)صنعة

  ي).	ا)بحث	الثان(	طرق	8عفاء	م�Wاو 
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  :ا)بحث�7ول 

  لمتدخل�عن�أضرار�منتجاته�ا)صنعةل�ا)دنية�سؤوليةا)�قيام

	 	ا)تدخل 	مسؤولية 	تقوم 	مزدوجقد 	أو 	متداخل 	نحو 	العقدية	عfى 	ا)سؤولية 	نظامي 	ب\ن

أو	منتجات	خط\eة	،	بحسب	ما	إذا	كان	مرد	Kضرار	الناتجة	ع�Wا	منتجات	خط\eة	بطبيعWXا،	التقص\eيةو 

،	القواعد	التقليدية	للمسؤولية		حيث	يمكن	لضحية	ا)نتجات	ا)صنعة	£ستناد	إ�ى،	ب	عيب	ف·Wابسب

عfى	اعتبار	أن	من	شأن	هذه	القواعد	أن	توفر	له	نوع	من	،	من	أجل	إثارة	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل

	الحماية 	للظروف، 	تبعا 	تطبيقها 	شروط 	توافرت 	ا)نتجاتو 	م�� 	طبيعة 	،ر	خطور¯Wامصدو 	حسب

نظرا	لقصور	هذين	النوع\ن	من	ا)سؤولية	اتجهت	معظم	الدول	إ�ى	توحيدها	و 	غ\e	أنه،	ا)طلب	Kول)(

¯Wدف	إ�ى	التعزيز	من	الحماية	القررة	للمسWXلك	@ي	هذا	،	ع�e	إقرار	مسؤولية	موضوعية	من	نوع	خاص

  ا)طلب	الثاني).(	8طار

  :ا)طلب�7ول 

 Lزدواجيةو�خلب£ن�التدا�:متدخللل�ا)دنية�سؤوليةا)

ذلك	إذا	ما	و ،	1التقص\eيةو 	قد	تتداخل	مسؤولية	ا)تدخل	عfى	نحو	يجمع	ب\ن	ا)سؤولية	العقدية

كما	قد	تتسم	بطبيعة	مزدوجة	إذا	ما	نتجت	،	الفرع	Kول)(	نتجت	Kضرار	عن	منتجات	خط\eة	بطبيعWXا

إما	عقدية	أو	تقص\eية	دون	حيث	تكون	ا)سؤولية	حينئذ	،	Kضرار	عن	منتجات	خط\eة	بسبب	عيب	ف·Wا

  الفرع	الثاني).	(	إمكانية	الجمع	بي�Wما

  :لفرع�7ول ا

  مسؤولية�ا)تدخل�عن�أضرار�منتجاته�الخط£�ة�بطبيع'&ا

إن	Kضرار	ال�0	تلحق	با)سWXلك	من	جراء	اسUWXكه	للمنتجات	�	ينحصر	مصدرها	عfى	ا)نتجات	

	العيوب 	بسبب 	الضارة ،	 	Kحوال 	الكث\e	من 	@ي 	اسUWXك	بل 	جراء 	مخاطر	من 	ضحية 	ا)سWXلك يقع

	العيوب 	من 	خالية 	الخطرةو 	منتجات 	الطبيعة 	ذات 	ا)نتجات 	بسبب 	يحصل 	ما 	�	يمكن	و 	هذا ال�0

                                                           
	نسبية	أثر	العقد	يق01µ	بعدم	إمكانية	الجمع	ب\ن	ا)سؤولية	العقدية	وا)سؤولية	التقص\eية،	عfى	اعتبار	أن	لكل	م�Wما		1 	كان	مبدأ إذا

	م 	إ�ى 	القضاء 	فقد	تغ\eت	نظرة 	وتطور	نظرية	العقد	من	ناحية	أخرى، 	الصناAي	من	ناحية، 	فإنه	و@ي	ظل	التطور 	الخاص، بدأ	مجالها

	ا)نتجات	أصبحت	 	تeuتب	عfى 	أن	ا)خاطر	ال�0 	طا)ا 	الفصل	ب\ن	ا)جال	العقدي	وا)جال	التقص\eي، 	تسببت	@ي 	ال�0 	أثر	العقد نسبية

مخاطر	عامة	تخرج	عن	حدود	التعاقد،	وطا)ا	أن	تطور	نظرية	العقد	أدى	إ�ى	التمي\t	ب\ن	نسبية	أثره	وب\ن	نفاذه	@ي	مواجهة	الغ\e،	بما	

اقدين	با�حتجاج	بالعقد	@ي	مواجهة	الغ\e،	ويسمح	للغ\e	با�حتجاج	به	@ي	مواجهة	ا)تعاقدين،	)زيد	من	التفصيل	حول	هذه	يسمح	للمتع

.	113 112ا)سألة:	أنظر	حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	منتجاته	ا)عيبة	ا)رجع	السابق،	ص	ص	

  ومابعدها.
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	الخطرة 	خصائصها 	بدون 	م�Wا 	تكييف		عليهو 	،1£ستفادة 	دراسة 	8طار	بداية 	هذا 	@ي 	نتو�ى سوف

مدى	حتمية	إثبات	الخطأ	من	جانب	و ،	قص\eيةمسؤولية	ا)تدخل	ما	إذا	كانت	ذات	طبيعة	عقدية	أم	ت

  ثانيا).(	عfى	أن	نتطرق	بعها	إ�ى	تحديد	مظاهر	خطأ	ا)تدخل	ا)وجب	للمسؤولية،	أو�)(	ا)تضرر 

mى���-أوZحتمية�إثبات�الخطأو �ا)تدخلتكييف�مسؤولية�الحاجة�إ 

  ).2()تدخل)	ثم	نتطرق	إ�ى	حتمية	إثبات	خطأ	ا1(سوف	ندرس	بداية	مسألة	تكييف	ا)سؤولية

 ا)تدخلتكييف�مسؤولية� -1

	بطبيعWXا 	خط\eة 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	تكون 	عندما 	£حتياطات	، 	كل 	يتخذ 	أن 	ا)تدخل 	عfى يتع\ن

كان	مسؤو�	،	فإذا	ثبت	تقص\eه	@ي	ذلك،	ا)مكنة	ال�0	تحول	دون	تحقق	الخطر	الكامن	@ي	تلك	ا)نتجات

	فإن	كان	ا)تضرر	من	Kغيار	غ\e	ا)تعاقدين	،عن	تعويض	Kضرار	الUحقة	با)سWXلك	أو	ا)ستعمل فإن	،

	- فإن	رجوعه	يكون ،	أما	إذا	كان	متعاقدا،	مطالبته	بالتعويض	تكون	حتما	عfى	أساس	ا)سؤولية	التقص\eية

	نظر	الفقه 	العقدية	-القضاءو 	@ي 	أساس	ا)سؤولية 	عfى 	و 	بل، 	كا§ستاذ 	MALINVAUDأن	بعض	الفقه

،	عن	صفته	كمتعاقد	من	أجل	الرجوع	عfى	أساس	ا)سؤولية	التقص\eيةيجزم	بعدم	جواز	تخfي	ا)تضرر	

	غ\e	أن	Kستاذ	محمد	شكري	سرور 	الفرض	Kخ\e	مشكوك	، يعتقد	أن	الطبيعة	العقدية	للمسؤولية	@ي

	ف·Wا 	دون	تحقق	الخطر	، 	هو	ضروري	من	احتياطات	للحيولة 	كل	ما 	باتخاذ 	ا)نتج 	الtuام 	اعتبار	أن عfى

بل	هو	الtuام	،	هذا	ا)ضرورو 	ليس	الtuاما	ناتجا	عن	عقد	البيع	الذي	ربط	ا)نتج،	نتجاتالكامن	@ي	تلك	ا)

  .2سابق	عfى	ابرام	العقد	يفرض	عfى	ا)نتج	أن	يفي	به	قبل	طرح	ا)نتجات	@ي	Kسواق

إ�	أننا	�	نتفق	معه	بصفة	،	يصدق	@ي	الكث\e	من	Kحوالو 	إن	كان	هذا	الرأي	منطقيو ،	غ\e	أنه

	قبل	و ،	اعتبار	أن	£لtuام	باتخاذ	£حتياطات	الUزمة	لتو«ي	مخاطر	ا)نتجاتعfى	،	مطلقة إن	كان	يبدأ

	إبرام	العقد 	تنفيذهو 	إ�	أنه	يمتد	إ�ى	مرحلة	تكوين	العقد، 	تعاقديا، 	عن		ليصبح	حينئذ	الtuاما ناشئا

  يرتب	ا)سؤولية	العقدية	للمتدخل	إذا	ما	تم	8خUل	به.	و ،	العقد

 أحتمية�إثبات�الخط -2

	مسؤوليته 	طبيعة 	تحديد 	العناصر	@ي 	أبرز 	ا)�0 	خطأ 	3يعد 	العقدية	، 	بالطبيعة 	سلمنا فإذا

فإن	إ	إثبات	الخطأ	@ي	جانبه	هو	،	)سؤولية	ا)تدخل	عن	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	منتجاته	الخط\eة	بطبيعWXا
                                                           

  .159ان	العزاوي،	ا)رجع	السابق،	ص	سالم	محمد	رديع 1
  .15	14محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
،	القاهرة،	مصر،	1عبد	الحفيظ	بوقندورة،	النظام	القانوني	للتعويض	ا)Uئم	لضحايا	حوادث	£سUWXك،	ا)صرية	للنشر	والتوزيع،	ط		3

  .33،	ص	2019
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	ا)تضرر  	أمر	واجب	عfى 	بإثبات، 	هو	ضروري	من	الذي	يلtuم احتياطات		أن	ا)تدخل	لم	يتخذ	كل	ما

عليه	@ي		1أي	أن	يقيم	الدليل	عfى	أن	ا)تدخل	لم	يبذل	العناية	الواجبة،	لوقايته	من	مخاطر	ا)نتجات

  .2هذا	الخصوص

	الذي	ينبÒي	إثباته	@ي	هذا	8طار	ذو	طبيعة	عقدية 	العقدي،	و	عليه	فإن	الخطأ ،	يسم�	بالخطأ

  .3ي	تنفيذهالذي	يتوفر	كلما	امتنع	ا)دين	عن	تنفيذ	الtuامه	أو	تأخر	@

فإن	رجوعه	عfى	أساس	ا)سؤولية	،	أما	إذا	كان	ا)تضرر	من	الغ\e	الذي	لم	يتعاقد	مع	ا)تدخل

  .4التقص\eية	يقت01µ	أن	يقيم	الدليل	عfى	وجود	خطأ	@ي	جانب	ا)تدخل

يسم�	بالخطأ	و ،	هو	خطأ	ذو	طبيعة	تقص\eية،	إن	هذا	الخطأ	الواجب	8ثبات	@ي	هذا	الخصوص

	التقص\eي  	بو ، 	هيقصد 	القانوني: 	بالواجب 	8خUل 	ا)عتاد، 	السلوك 	عن 	أو	£نحراف 	نتيجة	و ، يقع

e\بالغ	8ضرار	لتجنب	الواجبة	الحيطة	اتخاذ	ي@	e\5تقص.  

وعليه	يعت�e	منتج	الدواء	مخطئا	@ي	هذا	8طار	إذا	أهمل	التأكد	من	أمن	العناصر	ال�0	تدخل	@ي	

أو	إذا	تقاعس	@ي	القيام	بمتابعة	،	طبيعة	تلك	العناصرأو	إذا	ما	قصر	@ي	درايته	ب،	مثU	صناعة	الدواء

التجارب	العلمية	الUزمة	للتأكد	و 	لم	يقم	بإجراء	Kبحاثو ،	التطورات	ال�0	تحدث	@ي	مجال	علم	الدواء

كما	يعت�e	مخطئا	كذلك	إذا	أهمل	القيام	بواجب	الرقابة	عقب	كل	مرحلة	من	مراحل	،	من	أمن	الدواء

  .6التصنيع

 ا)وجب�للمسؤولية�عن�أضرار�ا)نتجات�الخطرة�بطبيع'&ا�ا)تدخلطأ�مظاهر�خ:�ثانيا

ذلك	أنه	يمكن	أن	،	تتعدد	مظاهر	خطأ	ا)نتج	ا)وجب	للمسؤولية	بتعدد	ا)راحل	ال�0	قد	يقع	ف·Wا

يمكن	أن	يقع	و ،	)1(	سواء	من	ناحية	التصميم	أو	التصنيع	أو	الeuكيب،	يحدث	@ي	مرحلة	تصنيع	ا)نتوج

كما	قد	،	)2(	تسويق	ا)نتوج	عندما	يخل	ا)نتج	بالضوابط	ال�0	تقتض·Wا	هذه	ا)رحلة	@ي	مرحلة	ما	قبل

                                                           
)دين	أن	يحقق	نتيجة	ما،	بل	ينبÒي	عليه	فقط	أن	يبذل	قدرا	من	العناية	للوصول	إ�ى	ذلك	أن	£لtuام	ببذل	العناية	�	يوجب	عfى	ا	1

هدف	مع\ن،	فإذا	بذل	ا)تعاقد	هذا	القدر،	يكون	قد	أو@ى	بالtuامه،	نقU	عن:	رضا	متو�ي	وهدان،	الوج\t	@ي	ا)سؤولية	ا)دنية	(الضمان)	

  .22،	ص	2011،	ا)نصورة،	مصر،	1للنشر	والتوزيع،	ط		دراسة	مقارنة	@ي	ضوء	الفقه	£سUمي،	دار	الفكر	والقانون 
  .149.	ومحمد	أحمد	عبد	الحميد	أحمد،	ا)رجع	السابق،	ص	16	15محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
جامعة	الجديدة،	ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)سؤولية	عن	أضرار	ا)واد	الكيماوية	دراسة	مقارنة	ب\ن	الفقه	8سUمي	والقانون	ا)دني،	دار	ال	3

  .56ص	،	2010د.ط،	مصر،	
  .277كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .196محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .197محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	نفسه،	ص	6
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	ا)نتجات 	تسويق 	مرحلة 	@ي 	قصر	@ي		يقع 	قد 	أو	كان 	ا)نتجات 	التسليم 	بضوابط 	ا)نتج 	أخل 	ما إما

 ).	3(	8فضاء	عن	مخاطرها

 الخطأ�النا�Ø�²?ي�مرحلة�التصنيع� -1

	التصنيع 	مرحلة 	@ي 91Îالنا	 	الخطأ 	التصنيع	او 	إن 	أو 	التصميم 	بضوابط 	8خUل 	عن 																	)euتب

تعد	و ،	من	شأنه	أن	يجعل	ا)نتوج	يتسم	ببعض	الخطورة	ال�0	قد	ينجر	ع�Wا	إضرارا	بالغ\e،	أو	الeuكيب

	ا)نتج	قد	خالف	 	يكون	ف·Wا 	@ي	Kحوال	ال�0 	للمتضرر 	بالنسبة 	مهمة	سهلة 	الخطأ 	إثبات	هذا مسألة

أو	@ي	حالة	غياب	الشروط	القانونية	ال�0	،	أصول	ممارسة	ا)هنةو 	ت	عمليات	التصنيعتعليماو 	قوان\ن

	طرح	 	وراء 	كانت 	ال�0 	أو	الحرفة 	الصناعة 	ممارسة 	لغرض 	ا)نتج 	شخص 	@ي 	8نتاج 	قوان\ن تشeuطها

  .1منتجات	�	تتوافر	ف·Wا	ضوابط	Kمن

	8نت 	ظل 	@ي 	Kحيان 	بعض 	@ي 	إثباته 	يصعب 	قد 	الخطأ 	هذا 	الطبيعة	غ\e	أن 	ذي 	الحديث اج

أصول	8نتاج	ال�0	لم	تطبق	من	قبل	و 	�سيما	عندما	�	يتعلق	Kمر	بمخالفة	قواعد،	ا)عقدةو 	الخطرة

	ا)نتج 	ا)نتجو ، 	احeuام 	من 	بالرغم 	بطبيعWXا 	خطرة 	منتجات 	عن 	الناجم 	بالضرر 	يتعلق 	عندما 	إنما

	النوع،	قواعد	8نتاجو 	تطبيقه	§صول و  من	ا)نتجات	@ي	إحداث	الضرر	@ي	ظل		أو	عندما	يتسبب	هذا

لذلك	قيل	أنه	،	حرص	ا)نتج	عfى	مراعا¯Wاو 	الغياب	الكfي	للقواعد	أو	Kصول	ال�0	يثبت	مدى	احتياط

  .2يستحيل	الكشف	عن	مثل	هذه	Kخطاء،	@ي	الغالب،	@ي	8نتاج	الصناAي	الحديث

@ي	فرنسا	تذليلها	أمام	ا)ضرور	الفقه	و 	حاول	القضاء،	و	إزاء	هذه	الصعوبة	@ي	إثبات	خطأ	ا)نتج

بدافع	الحرص	عfى	حماية	أرواح	الناس	من	خطر	8نتاج	ذي	،	أساليب	إجرائيةو 	بعدة	وسائل	قانونية

ذلك	عندما	مكنا	ا)شeuي	@ي	مجال	ا)سؤولية	العقدية	من	الرجوع	عfى	ا)نتج	عfى	و 	الخصائص	الخطرة

	نيته 	سوء 	قرينة 	منتجاتهو 	أساس 	بعيوب 	علمه 	عنو ، 	@ي	كذا 	جديد 	ابتكار	قضائي 	استحدثا 											دما

	Kغيار 	ا)تضررين 	عfى 	£ثبات 	عبء 	سهل 	التقص\eية 	ا)سؤولية 	مجال 	سوى	، 	إثبات 	من بتمكي�Wم

الضرر	الراجع	لعيب	ا)نتوج	ح��	يفeuض	الخطأ	@ي	جانب	ا)نتج	الذي	�	يمكنه	التنصل	من	ا)سؤولية	

	إ�ى	£ستحالة	الفنية	ال�0	ت عfى	اعتبار	أن	قواعد	ا)سؤولية	التقص\eية	،	تعلق	بكشف	العيباستنادا

  .	3من	النظام	العام

                                                           
	مذكر 	1 	الفرن012، 	القانون 	ضوء 	عfى 	الجزائري 	القانون 	@ي 	الخطرة 	ا)نتوجات 	من 	ا)سWXلك 	سUمة 	ضمان 	حدوش، 	درجة	فتيحة 	لنيل ة

  .74،	ص	2010-2009قرة	بومرداس،	ا)اجست\e	@ي	الحقوق	@ي	إطار	مدرسة	الدكتوراه،	فرع	عقود	ومسؤولية،	كلية	الحقوق،	جامعة	أحمد	بو 
  .171سالم	محمد	رديعان	العزاوي،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .172 171سالم	محمد	رديعان	العزاوي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		3



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 234 ~ 
 

 ا)��تب�عن�
خJل�بضوابط�التجه£�و �التسويق�الخطأ�النا�Ø�²?ي�مرحلة�ما�قبل -2

	مراعاة	ضوابط	 	ا)نتج	ضرورة 	قبل	التسويق	تفرض	عfى 	ما 	أن	مرحلة لقد	سبق	التعرف	عfى

	 	أساسا 	ا)تمثلة 	التعبئةتجه\t	ا)نتجات 	التغليفو 	@ي 	مخاطر	و ، 	من 	ا)سWXلك 	وقاية 	أجل 	من ذلك

  ا)نتجات.

	تكون	ا)نتجات	خط\eة	بطبيعWXا فإن	ا)قصد	Kسا01î	هو	الحيولة	دون	تحقق	الخطر	،	فعندما

لذلك	وجب	عfى	ا)نتج	أن	يختار	من	،	الذي	قد	يؤدي	إ�ى	8ضرار	با)سWXلك	أو	ا)ستعمل،	الكامن	ف·Wا

t\التجه	أشكال	ا)نتجاتو 	مخاطر	من	لكWXا)س	يقي	ما	وسائله	فنياو ،	معيب	t\التجه	كان	إذا	عليه	،	بما

	العادي 	ا)ستعمل 	إليه 	�	يمكن	أن	يتفطن 	هذه	، 	@ي 	ا)نتج 	ا)سWXلك	ا)ضرور	إثبات	خطأ سُهل	عfى

صنيع	يتناسب	مع	طبيعة	أو	خواص	ا)نتجات	نفسها	كت يكون	التجه\t	معيبا	فنيا	كلما	كان	�و ،	ا)رحلة

	فسادها 	إ�ى 	يؤدي 	بما 	للمنتجات 	العناصر	ا)كونة 	مع 	تتفاعل 	أن 	يمكن 	مواد 	من 	ثم	و 	حاويات من

  .1خطورة	استعمالها

إذا	ما	،	يعد	الصيد�ي	ا)نتج	مرتكبا	لخطأ	يرتب	مسؤوليته،	فمثU	بالنسبة	للمنتجات	الصيد�نية

	@ي	طريقة	التغليف 	فنيا 	بطريقة	معيبة	كأن	يكون	الغUف	مث،	التعبئةو 	ارتكب	خطأ 	أو	معدا U	مجهزا

مما	يتسبب	@ي	،	يمكن	أن	يeuتب	عل·Wا	تفاعل	هذا	الغUف	مع	ا)واد	الكيميائية	ال�0	يتكون	م�Wا	الدواء

  .82ضرار	بمستعمليه

	Uمث	الخطرة	الكيماوية	با)نتجات	يتعلق	ما	ففي	،	التعبئة	مرحلة	@ي	يقع	قد	الذي	الخطأ	يختلف

	فن 	سببه 	كان 	إذا 	ما 	غ\e	ف0Åبحسب 	أم 	يا 	العبوة	، 	تكون 	بأن 0Åف	 	خطأ 	عن 	ناتجا 	الضرر 	كان فإذا

	عديمة	 	يجعلها 	مما 	بداخلها 	ال�0 	الكيميائية 	ا)واد 	مع 	تفاعلها 	إ�ى 	تؤدي 	قد 	سيئة 	بطريقة مصنعة

	ا)نتج،	الفائدة	أو	يزيد	من	خطور¯Wا كان	و 	م��	تم	إثبات	خطأهو ،	ففي	هذه	الحالة	يمكن	إثبات	خطأ

	@ي	إحداث	 	الضرر سببا 	تع\ن	عليه	تعويض	ا)تضررين، ،	0Åف	e\غ	 	كان	الضرر	ناتجا	عن	خطأ 	إذا أما

الUزمة	لتجنب	ا)خاطر	ال�0	قد	تؤدي	إ�ى	8ضرار	و 	يو÷ي	بأن	الصانع	قد	اتخذ	كافة	الوسائل	الضرورية

  .3بالرغم	من	ذلك	وقع	الضرر و 	با)ستخدم

  

                                                           
  .36رة،	ا)رجع	السابق،	ص	بوقندو 	عبد	الحفيظ	1
  .226محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .67،	ا)رجع	السابق،	ص	ياسر	أحمد	محمد	رزق	3
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إعمال	مسؤولية	ا)نتج	كاملة	عما		لتوصل	إ�ىففي	هذه	الحالة	قد	تصعب	عfى	ا)تضرر	مهمة	ا	

كأن	يوضع	مثU	،	1لو	كان	التجه\t	�	يحقق	Kمان	الكا@ي	للمسWXلك	أو	ا)ستعملو 	أصابه	من	ضرر	ح��

تستوجب	قدرا	من	الرفق	@ي	،	سائل	قابل	لïضرار	بالبشرة	أو	الجلد	@ي	عبوة	بUستيكية	لينة	غ\e	زجاجية

	عند	8مساك	�Wا 	الضغط	عل·Wا 	�	ين، 	السائل	من	فوهWXاح�� 	دفع 	الفرض	، 	هذا 	يث\e	ا)نتج	@ي فقد

	ضرر  	من 	له 	حدث 	فيما 	ا)ضرور	بخطئه 	ا)سWXلك 	إشراك 	@ي	، 	تحوط 	أو	عدم 	ا)Uحظة 	@ي ¸همال

ستكون	إجراءات	و ،	£ستعمال	خاصة	أن	ا)نتج	قد	حذره	من	خطورة	ما	تحتويه	هذه	العبوات	من	مواد

1Éللقا	التقديرية	السلطة	يÖ	ا)تابعة	الطرف\ن	من	كل	جانب	@ي	الخطأ	درجة	ايةWال�	@ي	سيقدر	الذي	0

  	.2ليق01µ	با)سؤولية	كاملة	عfى	ا)نتج	أو	يعفيه	من	جزء	م�Wا

بعدم	دراسته	،	و	قد	رأت	محكمة	النقض	الفرنسية	@ي	هذا	ا)ثال	أن	ا)نتج	مخطأ	خطأ	جسيما

  .3@ي	ا)ائة	عfى	Kقل	20عبوة	بنسبة	للكم	ا)ناسب	تعبئته	من	السائل	بما	كان	يستوجب	ترك	فراغ	@ي	ال

إذا	كان	الصانع	مشروعا	آخر	يقوم	بتصنيع	العبوات	لحساب	منتج	ا)واد	الخطرة	بناء	عfى	و ،	هذا

e\خK	هذا	له	يحددها	مواصفات	،	ا)ستعمل	أو	لكWXللمس	يحدث	أن	يمكن	عما	مسؤو�	يكون	�	فإنه

لو	ثبت	أWkا	لم	تكن	مUئمة	و 	ح��،	صفات	ا)حددةمن	ضرر	م��	كانت	هذه	العبوات	مطابقة	تماما	للموا

	وضعت	ف·Wا 	أو	خواص	ا)نتجات	ال�0 	لطبيعة 	فنيا 	)نتج	و ، 	من	عدمها 	ا)Uءمة 	أمر	تقدير	هذه يرجع

  .4ا)واد	الخطرة

	مستقل 	مشروع 	صنع 	من 	العبوات 	كانت 	إذا 	أما 	عملية	، 	تو�ى 	هو	الذي 	ا)شروع 	هذا أو	كان

	ثبت	أن	الضرر	لم	يكن	مرجعه	،	يكون	مسؤو�	@ي	مواجهة	ا)تضرر 	فإن	منتج	ا)واد	� ،	التعبئة طا)ا

غ\e	أن	8شكال	يثار	عن	،	إنما	لعيب	@ي	تصنيع	العبوة	أو	لخطأ	ف0Å	@ي	عملية	التعبئةو ،	للمنتجات	نفسها

	لو	استحال	تحديد	سبب	الضرر  	فيما 	الحكم 	كان	يرجع، 	إذا 	أو	لعيب	@ي		أو	ما 	ا)نتجات	نفسها إ�ى

  .0�5	صنعها	مشروع	مستقلالعبوة	ال

  

                                                           
  .33محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .37عبد	الحفيظ	بوقندورة،	ا)رجع	السابق،	ص	 2

3 Cass, civ 13, 11, 1962, D. 1963- som 30. 
  .34،	ا)رجع	السابق،	ص	أورده:	محمد	شكري	سرور

  .34محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص		4
  .35	34محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص		5

  



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 236 ~ 
 

حيث	انWXت	،	يلقي	با)سؤولية	عfى	منتج	ا)واد	وحده	أن	القضاء	الفرن012،	ا)Uحظ	@ي	هذا	الشأن

من	،	محكمة	النقض	الفرنسية	@ي	دعوى	تتعلق	بانفجار	زجاجة	عص\e	ليمون	لم	يمكن	تحديد	سببه

 .1ع	الزجاجةعدم	إمكانية	رجوع	منتج	العص\e	بما	ق�1µ	عليه	به	من	تعويض	عfى	صان

	وقد	كان	حكم	استئناف	محكمة	بواتييه 	الشأن، 	@ي	هذا 	أكeü	وضوحا ،	e\عص	منتج	حّمل	ح\ن

e\العص	زجاجة	انفجار	إثر	طفالK	أحد	ع\ن	أصاب	الذي	الضرر	عن	ا)سؤولية	الليمون	،	يثبت	لم	طا)ا

	ا)نتج	و 	وجود	عيب	@ي	صنع	الزجاجة 	- \ن	لهذه	Kخ\eةمن	ب\ن	ا)الك\ن	ا)تعاقب	–ذلك	بحسبان	هذا

  .2أنه	قد	احتفظ	بحراسة	هذه	الزجاجة	بالرغم	من	انتقال	ا)لكية،	يفeuض	فيه

 �الخطأ�النا�Ø�²?ي�مرحلة�التسويق -3

أو	عندما	،	ب)(	تسليم	ا)نتجاتو 	أ)(	يعت�e	ا)نتج	مخطأ	@ي	هذه	ا)رحلة	عندما	يخل	بضوابط	نقل

  ج).(	يقصر	@ي	8فضاء	عن	مخاطرها

  خJل�بضوابط�النقلالخطأ�النا�Ø�²عن�
   - أ

	نقل	 	عملية 	عند 	الضوابط 	من 	جملة 	يراAي 	أن 	ا)تدخل 	عfى 	الواجب 	من 	أنه 	سلفا عرضنا

	ا)نتجات 	الغذائية، 	ا)واد 	لنقل 	ا)خصص 	العتاد 	بنظافة 	م�Wا 	تعلق 	ما 	�سيما 	عfى	و ، 	احتوائه مدى

هذه	الضوابط	يكون	فإذا	لم	يراع	ا)تدخل	،	3أو	ما	تعلق	بضوابط	نقل	ا)واد	الخطرة،	ظروف	الحفظ

	النقل 	بضوابط 	با�لtuام 	8خUل 	عن 	ناشئا 	خطأ 	ارتكب 	قد 	عاتقهو ، 	عfى 	يلقي 	شك	-الذي 	-دون

  مسؤولية	تعويض	Kضرار	ال�0	قد	تنجر	نتيجة	لذلك.

	كان	ا)نتج	قد	عهد	عملية	النقل	إ�ى	مشروع	مستقل 	إذا ،	قع	حادث	غ\e	معروف	السببو ،	أما

ا)سؤولية	هنا	تقع	عfى	عاتق	الناقل	باعتباره	حارسا	للمنتجات	الخطرة		فإن،	ترتب	عنه	إضرار	بالغ\eو 

  .�4	يمكنه	التنصل	من	ا)سؤولية	إ�	بإثبات	السبب	Kجن�0و ،	خUل	عملية	النقل

@ي	دعوى	شه\eة	،	حملت	ا)نتج	مسؤولية	تعويض	هذه	Kضرار،	غ\e	أن	محكمة	النقض	الفرنسية

	آخر	مراحل	نقلهاكانت	تتعلق	بانفجار	إحدى	اسطوانات	 	الغاز	ا)ضغوط	@ي 	للمرسل	و ، لدى	تسليمها

                                                           
1 Cass, civ, 28, 11, 1966, D. 1967- j- 99. 

  .35أورده:	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص	
2 Poitiers 23,12, 1969, G.P. 1970, p 13. 

  .36جع	نفسه،	ص	أورده:	محمد	شكري	سرور،	ا)ر 
  لقد	سبق	التفصيل	@ي	هذه	ا)سألة	@ي	ا)طلب	الثاني	من	ا)بحث	الثاني	من	الفصل	Kول	من	الباب	Kول	من	هذا	البحث.	3
  .38	37محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	4
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	إليه 	استئناف	بواتييه، 	الغاز	باعتبارها		رفضت	محكمة 	منتجة 	الشركة 	بالتعويض	عfى 	الضرر رجوع

مؤسسة	ذلك	عfى	أن	من	له	الحراسة	ا)ادية	عfى	ال01úء	غ\e	ال�ي	يكون	هو	وحده	،	حارسا	لºسطوانة

ت	ضوابط	انتقال	الحراسة	عندما	قررت	أن	مالك	ال01úء	�	تنتفي	ثم	استطردت	فحدد،	ا)سؤول	عنه

	أثبت	أن	الذي	عهد	إليه	به،	مسؤوليته	عنه 	إ�	إذا كان	قد	تلقى	@ي	نفس	الوقت	مع	ال01úء	كل	ما	،

  .1يمكنه	من	اتقاء	الضرر	الذي	يمكن	أن	يسببه

	£تجاه 	يصطلح		الذي	يستند،	و	يرى	Kستاذ	محمد	شكري	سرور	@ي	هذا	8طار	أن	هذا إ�ى	ما

الذي	يعد	أقرب	إ�ى	إنشاء	نوع	من	ا)سؤولية	ا)فeuضة	و ،	عليه	حراسة	عناصر	ال01úء	أو	تكوينه	الداخfي

  .	2هو	تفس\eا	معقو�	لفكرة	الحراسة،	عfى	عاتق	ا)نتج\ن

  الخطأ�النا�Ø�²عن�
خJل�بضوابط�التسليم  - ب

	النقل	 	لضوابط 	بالنسبة 	هو	الشأن 	كما 	التسليم، 	ضوابط 	أسلفناكم	-فإن 	عf	-ا 	ىتفرض

أما	إذا	توسط	عملية	،	ال�0	قد	تث\e	مسؤوليته	عند	8خUل	�Wا3أن	يحeuم	جملة	من	الشروط		ا)تدخل

	التجزئة 	تجار 	التسليم 	التسليم، 	شروط 	بمراعاة 	£لtuام 	عاتقهم 	عfى 	فيقع 	بالتبعية	و ، يتحملون

جهلهم	بما	كان	ينبÒي	عل·Wم	أن	يتخذوه	@ي	إ�	إذا	كانوا	معذورين	@ي	،	ا)سؤولية	عن	8خUل	بالtuاما¯Wم

  .4يكونون	كذلك	م��	أخل	ا)نتج	بواجب	8خبار	أو	التحذيرو 	هذا	الشأن

 الخطأ�النا�Ø�²عن�
خJل�باmل��ام�باÙفضاء  - ج

عfى	اعتبار	أنه	يفرض	،	قد	عرضنا	سلفا	أن	£لtuام	با¸فضاء	يعد	وسيلة	لتحقيق	£لtuام	با§من	

كذا	ا)علومات	ال�0	و ،	سWXلك	بكل	ا)علومات	ا)تعلقة	ببيان	كيفية	استخدام	ا)نتجاتعfى	ا)�0	تزويد	ا)

  	.5تعمل	عfى	وقاية	ا)سWXلك	من	ا)خاطر	ال�0	W¯دده	أثناء	حيازة	أو	استعمال	السلعة

	كان	فقهاء	القانون	ا)دني	قد	اختلفوا 	أسلفنا	-وإذا مدى	و 	حول	طبيعة	£لtuام	با¸فضاء	- كما

طبيعة	ا)سؤولية	الناشئة	عن	و 	فإWkم	اختلفوا	كذلك	حول	طبيعة	الخطأ،	يا	أو	قبل	تعاقديكونه	تعاقد

  	.6من	سلموا	بالطبيعة	العقديةو 	8خUل	به	ب\ن	من	نادوا	بالطبيعة	التقص\eية
                                                           

1 Civ.5, 1, 1956 D, 1957- p 261. 
  .38أورده:	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص	

  .39رور،	ا)رجع	نفسه،	ص	محمد	شكري	س2
  لقد	سبق	التفصيل	@ي	هذه	الشروط	@ي	ا)طلب	الثاني	من	ا)بحث	الثاني	من	الفصل	Kول	من	الباب	Kول	من	هذا	البحث.3
  .37محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص		4
	الع	5 	والقواعد 	ا)سWXلك 	حماية 	قوان\ن 	@ي 	دراسة 	ا)سWXلك 	حماية 	عfي، 	الحميد 	عبد 	للنشر	إبراهيم 	ا)صرية 	ا)دني، 	القانون 	@ي امة

  .	288،	ص	2018،	مصر،	1والتوزيع،	ط
  .387بوعبيد	عبا01î،	ا)رجع	السابق،	ص	6
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̧عUم	@ي	ا)رحة	السابقة	عfى		فقا	للقواعد	العامة	@ي	ا)سؤولية	فإنو و  إخUل	ا)تدخل	با�لtuام	با

	ما	تم	8خUل	به	@ي	مرحلة	،	1يرتب	ا)سؤولية	التقص\eية،	يشكل	خطأ	تقص\eيا،	قدتكوين	الع أما	إذا

  .2ُعد	ذلك	خطأ	عقديا	يث\e	ا)سؤولية	العقدية،	تكوين	العقد	أو	تنفيذه

	أمر 	من 	يكن 	ومهما 	ا)دين	، 	مسؤولية 	لقيام 	أساسيا 	ركنا 	يعد 	الخطأ 	أن 	@ي 	�	جدال فإنه

  .5كانت	أم	تقص\eية	4عقدية	WX3ابا¸فضاء	بصرف	النظر	عن	طبيع

،	السل�0	أو 		يجابيشكل	8خUل	8 ،	قد	يأخذ	الخطأ	النا91Î	عن	£خUل	با�لtuام	با¸فضاءو ،	هذا

	يف01µ	ا)دين	به	ببيانات	خاطئة	8خUل	8يجابيحيث	يظهر	 مخالفة	للحقيقة	أو	ناقصة	أو	و 	عندما

	قد	يضر	بالدائنو ،	كاذبة 	الكو ،	هو	ما ذب	الذي	يشكل	إخ�U	با�لtuام	با¸فضاء	شكل	قد	يتخذ	هذا

	ال01úء	محل	التعاقد 	ينفي	ا)تدخل	وجود	خصائص	معينة	@ي 	النفي	عندما 	الرغم	من	احتواءه	، عfى

.	و@ي	هذه	6كما	قد	يتخذ	شكل	8ثبات	ع�e	إثبات	وجود	هذه	الخصائص	عfى	الرغم	من	خلوه	م�Wا،	عل·Wا

إذ	يتع\ن	عليه	أن	،	خطأ	جسيم	بتقديمه	لهذه	البيانات	الكاذبةالحا�ت	يعد	البائع	أو	الصانع	مرتكبا	ل

  .7يلtuم	من	ثم	بتعويض	ا)تضرر	عن	كل	Kضرار	ال�0	لحقت	به	من	جراء	ذلكو 	يتحمل	مغبته

                                                           
عبد	هللا	حس\ن	عfي	محمود،	حماية	ا)سWXلك	من	الغش	التجاري	والصناAي	دراسة	مقارنة	ب\ن	دولة	8مارات	العربية	ا)تحدة	والدول		1

  .168،	ص	2002،	القاهرة،	2،	ط	Kجنبية،	دار	ال�Wضة	العربية
  .388يد	عبا01î،	ا)رجع	السابق،	ص	بوعب	2
استنادا	إ�ى	نظرية	الخطأ	@ي	تكوين	العقد	ال�0	تعطي	الصفة	العدية	لUلtuامات		طبيعة	عقديةيعت�e	بعض	الفقهاء	أن	واجب	8فضاء	ذو		3

الفعلية	للمسWXلك،	يقت01µ	أن	تؤثر	الطبيعة	العقدية	عfى		ال�0	تسبق	العقد،	وبرر	هذا	£تجاه	موقفه	عfى	أساس	أن	تحقيق	الحماية

واجب	8فضاء	لUستفادة	من	قواعد	8ثبات	ا)عتمدة	@ي	مجال	ا)سؤولية	العقدية،	بينما	يعت�e	فريقا	آخر	من	الفقهاء	أن	واجب	8فضاء	

كن	أن	يقوم	£لtuام	قبل	قيام	مصدره،	فطا)ا	لم	،	ذلك	انه	من	غ\e	ا)عقول	أن	يسبق	الفرع	عfى	وجود	Kصل	أي	�	يمطبيعة	تقص\eيةذو	

ُي�eم	العقد	�	يمكن	إضفاء	الصفة	العقدية	عfى	واجب	8فضاء،	وقد	برر	هذا	£تجاه	موقفه	عfى	أساس	أنه	إذا	كان	الرضا	ركن	من	

	ومن	ثم	�	يمكن	إطUق	الصفة	العقدية 	الواجب،	نقU	عن:		أركان	العقد	فإن	8د�ء	با)علومات	يسبق	مرحلة	وجود	الرضا، عfى	هذا

	جيل	Kبحاث	القانونية	 	مجلة 	ا)سWXلك	با)نتجات	الخطرة، 	إعUم 	@ي 	بالحق 	عن	8خUل 	العقدية 	ا)سؤولية 	عبد	هللا	خ\eي، �1µمرت

  .14،	ص	2016،	ديسم�e	9ا)عمقة،	مركز	جيل	للبحث	العلم0،	العدد	
وابنه	اللذين	لقيا	مصرعهما	عfى	إثر	انفجار	منتوج		barthe@ي	قضية		دائرة	العقديةللأدخل	القضاء	الفرن012	8خUل	با�لtuام	با¸فضاء		4

	وكان	 	الذي	كان	قد	اشeuى	ا)نتوج	من	بائع	وسيط، سريع	£شتعال،	حيث	قضت	محكمة	£ستئناف	بمسؤولية	الصانع	إزاء	ا)شeuي،

ه،	لعدم	وفائه	بالtuامه	با¸فضاء	أو	لعدم	كفاية	التحذير،	ومن	بالتا�ي	خارج	العUقة	التعاقدية،	حيث	أقامة	مسؤولية	الصانع	@ي	مواجهت

	كانت	قد	رفضت	الطعن	ا)قدم	من	الصانع،	 	أقرته	محكمة	النقض	ال�0 	ما 	وحكمت	بمسؤوليته	العقدية	وهذا 	لخطأ ثم	اعت�e	مرتكبا

)Cass, civ, 31 janv. 1978. Bull. civ. n. 40, p 36).	 	محمود،، 	عبد	هللا	حس\ن	عfي 	ص		أورده: 	السابق، .غ\e	أن	القضاء	174ا)رجع

تب	الفرن012	بعدما	تغ\eت	نظرته	إ�ى	مبدأ	نسبية	أثر	العقد،	فقد	اعت�e	8خUل	با�لtuام	التعاقدي	با¸فضاء	من	قبيل	الخطأ	التقص\eي	ا)ر 

	ال(Cass.civ 1re , 25 mai 1978,JCP, 1778, IV, p, 229، (التقص\eية	للمسؤولية 	حسن	عبد 	نقU	عن: 	ا)رجع	، باسط	جمي¬ي،

 .115السابق،	ص	
  .403.	وبوعبيد	عبا01î،	ا)رجع	السابق	ص	316محمد	العرو�01،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  ..346بوعبيد	عبا01î،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .456أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	حمدي		7
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	الفرنسية 	النقض 	محكمة 	قررته 	ما 		وهذا 	الصادر	@ي 	حكمها 		13@ي 	ق�1µ		1986ماي الذي

ا)تمثلة	و 	للحرارة	عن	كافة	Kضرار	ال�0	لحقت	با)سWXلكبمسؤولية	صانع	ا)ادة	ال�0	يفeuض	أWkا	عازلة	

حيث	ساعدت	هذه	ا)ادة	،	@ي	اWkيار	ا)صنع	الذي	استخدم	هذه	ا)ادة	@ي	إنشائه	بسبب	حريق	نشب	فيه

هو	مالم	يشر	إليه	الصانع	@ي	نشرة	£ستخدام	ا)رفقة	و ،	عfى	انتشاره	بسبب	قابليWXا	الشديدة	لUشتعال

  .	1قابلة	لUنطفاء	تلقائياو 	ذكر	عfى	العكس	من	ذلك	أWkا	عازل	جيد	للحرارة	بل،	مع	هذه	ا)ادة

	 	السل�0أما 	8خUل 	ا)نتوج	، 	عن 	بعض	البيانات	الهامة 	تقديم 	سكوت	ا)دين	عن فيظهر	عند

	�حتياجاته 	ا)Uئم 	ا)سWXلك	نحو	اختيار	ا)نتوج 	البيانات	بتوجيه 	هذه 	تعلقت 	سواء أو	كانت	تتعلق	،

وقد	يقتصر	أثر	،	أو	بتقديم	بيانات	مقتضبة	@ي	هذا	الشأن،	خدامه	أو	بالتحذير	من	مخاطرهبكيفية	است

	ا)سWXلك 	إرادة 	تعيب 	مجرد 	عfى 	السل�0 	8خUل 	هذا 	بأضرار	بالغة	، 	إصابته 	إ�ى 	يتعدى 	قد غ\e	أنه

	للمنتوج 	الخطرة 	الصفات 	عfى 	الكتمان 	انصب 	ما 	إذا 	طلب	و 	�سيما 	حق 	للمتضرر 	يمنح 	ما هو

  .2	يض	هذا	ما	أكده	القضاء	الفرن012	@ي	العديد	من	أحكامهالتعو 

	نحو	اختيار	الجهاز	ا)Uئم		 	ا)سWXلك 	توجيه 	@ي 	تقاعسه 	عن 91Îالنا	 	ا)تدخل 	لخطأ فبالنسبة

"	يجب	عfى	بائع	الجهاز	الط�0	حديث	:	قررت	الغرفة	التجارية	بمحكمة	النقض	الفرنسية	بأنه،	لحاجاته

	استخدامهالذي	يتطلب	احتياو ،	£ستعمال 	@ي 	طات	خاصة 	بال01úء	، 	كافيا 	يحيط	ا)شeuي	علما ح��

	ا)بيع 	أن	يستعلم	عن	احتياجاته، 	إليهو ، 	الجهاز	للهدف	الذي	يس¬ى 	هذا 	بمدى	مUءمة 	يعلمه أن	و ،

يعفي	Kخ\e	من	دفع	و ،	عدم	قيامه	بذلك	يعت�e	خطأ	يقيم	مسؤوليته	عن	Kضرار	ال�0	لحقت	با)شeuي 

  .3ا)بيع	ما	تبقى	من	ثمن	الجهاز 

	ا)تدخل	النا91Î	عن	 ،	ا)قدمة	حول	كيفية	استعمال	ا)نتوج	4البيانات	نقصو	بخصوص	خطأ

	عن	 	استعمالها 	@ي 	الجديدة 	الدهان 	مادة 	منتج 	بمسؤولية 	النقض 	)حكمة 	التجارية 	الدائرة قضت

                                                           
1 Cass, Civ 1er ch, 13 mai 1986 bull civ. 1986-I- n° 128, 128, RTDCOM 1987, p 241, obs J, Hemard et Bouloc. 

  .456حمدي	أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	.	و 320أورداه:	محمد	لعرو�01،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .457  456حمدي	أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2

3 Cass, civ 1er ch , 18 mai 1986, bull civ, 1992, n° 206, p 137. 

 .459حمدي	أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	.	و 320	319السابق،	ص	ص		أورداه:	محمد	لعرو�01،	ا)رجع
تجدر	8شارة	إ�ى	أن	القضاء	و	الفقه	الفرن012	قد	اعت�e	أن	النقص	@ي	8فضاء	حول	مخاطر	استعمال	ا)نتجات	بمثابة	معيار	عن	تعيب		4

  ا)نتوج.	أنظر:	
 Patrice Jourdain, l’insuffisance dinformation sur les risques de l’utilisation d’un produit comme critère de sa 
défectuosité, RTD Civ. n° 1, Dalloz, paris, 2007, p 139. 
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	لعدم 	با)شeuي 	لحقت 	ا	Kضرار	ال�0 	هذه 	استعمال 	عن 	الUزمة 	بالبيانات 	ا)نتج 	هذا 	)ادةإفضاء

  .1حيث	لم	يرفق	�Wا	نشرة	تتضمن	هذه	البيانات،	احتياطاتهو 

	ا)تدخل	النا91Î	عن	عدم	كفاية	ما 	بالنسبة	لخطأ فقد	،	قدمه	من	تحذير	وفقا	لخصائصه	أما

لعدم	تحذيره	،	قضت	الدائرة	ا)دنية	§و�ى	)حكمة	النقض	بمسؤولية	صانع	السرير	الذي	يمكن	طيه

 .	2ضرورة	تثبيت	جزء	منه	بالحائطو 	لسرير للمشeuي	من	إمكانية	سقوط	هذا	ا

	يكن	من	أمر 	و	مهما 	ا)تدخل	بواجب	8فضاء، 	عن	إخUل 91Îالنا	 	فإن	الخطأ يطرح	إشكا�	،

ذلك	أن	إقامة	مسؤولية	ا)دين	با�لtuام	با¸فضاء	تقت01µ	إثبات	الدائن	،	أساسيا	فيما	يتعلق	با¸ثبات

	خرقه 	ادAى 	م�� 	£لtuام 	هذا 	لوجود 	لوجودهذلك	ع�e	إو ، 	معرفة	و 	ثبات	الشروط	الUزمة 	@ي ا)تمثلة

كما	وجب	عليه	،	3جهل	الدائن	�Wذه	البيانات	جهU	مشروعاو ،	أهميWXا	بالنسبة	للدائنو 	ا)دين	بالبيانات

من	خUل	تبي\ن	8خUل	الذي	ارتكبه	ا)دين	�Wذا	،	كذلك	أن	يثبت	التنفيذ	الخاطئ	لUلtuام	با¸فضاء

  .�4	إيجابيا	أو	سلبيا	عfى	النحو	الذي	سبق	ذكرهسواء	كان	إخU،	£لtuام

كان	قد	أد�ى	فعU	بالبيانات	إ�ى	و ،	يتع\ن	عfى	ا)دين	أن	يثبت	أنه	نفذ	الtuامه	با¸فضاء،	و	با)قابل

	الدائن 	أجن�0، 	سبب 	إ�ى 	راجع 	تنفيذه 	عدم 	أن 	يثبت 	أو	أن 	فعU	و ، 	أد�ى 	قد 	أنه 	ا)دين 	أثبت م��

	بصورة	صحيحة،	خربا)علومات	إ�ى	ا)تعاقد	¥  	إ�	أن	هذا	Kخ\e	لم	يحصل	عل·Wا أو	أنه	لم	يفهمها	،

	@ي	اختيار	الوسيلة	ا)Uئمة	،	بشكل	جيد فإنه	يتجمل	شخصيا	عبء	إثبات	أن	ا)دين	قد	ارتكب	خطأ

  .5لتنفيذ	£لtuام	با¸فضاء

تدخل	خطأ	ا)	يتضح	من	خUل	ما	تقدم	أن	ضحية	ا)نتجات	ا)صنعة	الخط\eة	بإمكانه	أن	يثبت

	نتيجة	8خUل	بضوابط	 	التصنيع 	مرحلة 	@ي 	الخطأ 	وقع 	سواء 	ا)نتوج، 	يمر	�Wا 	ا)راحل	ال�0 @ي	جميع

التصنيع	و	التصميم	و	الeuكيب،	أو	@ي	مرحلة	ما	قبل	التسويق	نتيجة	8خUل	بضوابط	التجه\t،	أو	كان	

سليم	أو	بالتقص\e	@ي	8فضاء	و	التنتيجة	8خUل	بضوابط	النقل		هذا	الخطأ	ناشئا	@ي	مرحلة	التسويق	

  عن	خطورة	ا)نتجات	و	طرق	استعمالها.

                                                           
1 Cass, civ 1er ch , 23 avril 1985-I- n° 125, p 115, DS 1985 jurisprudence, p 558, note sophie. 

 .460حمدي	أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	.	و 320	319أورداه:	محمد	لعمرو�01،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	
2 Cass, Civ 1er ch, 13 mai 1979, pal. 1979, 2, Somm, p. 430. 

  .461حمدي	أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	أورده:	
  .404بوعبيد	عبا01î،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  	 .469حمدي	أحمد	سعد،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .404ص	بوعبيد	عبا01î،	ا)رجع	السابق،	5



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 241 ~ 
 

  :الفرع�الثاني

  مسؤولية�ا)تدخل�عن�أضرار�منتجاته�الخط£�ة�بسبب�عيب�فÚ&ا

فإن	ا)نتجات	الخطرة	بتعي¼Wا	،	خUفا	للمنتجات	الخطرة	بذا¯Wا	ال�0	تستمد	خطور¯Wا	من	طبيعWXا

لخطورة	من	مما	قد	يشو�Wا	من	عيوب	فنية	تتعلق	بالعملية	بل	تستمد	صفة	ا،	�	تعد	خطرة	بطبيعWXا

	نفسها 	8نتاجية 	الفنيةو ، 	بأصوله 	كافيا 	إ)اما 	يلم 	أن 	8نتاج	دون 	عملية 	يباشر	ا)نتج ،	ذلك	عندما

	معيبا 	ا)نتوج 	فيتداول 	ا)سWXلك، 	عfى 	خطورة 	يشكل 	قد 	1مما 	يلحق	و ، 	الذي 	العيب 	عن 	ينجم قد

ا)تعاقد	عfى	السلعة	مباشرة	مع	ا)نتج	مما	يث\e	ا)سؤولية	العقدية	لهذا	السلعة	ضررا	يصيب	ا)سWXلك	

e\خK�)(mأو	،	e\ث	مما	e\بالغ	الضرر	يلحق	قد	كما(يةاe\التقص	2سؤولية�)(ثانيا.  

mعة�ا)سؤولية�العقدية�للمتدخل:�أو
ّ
 عن�عيوب�ا)نتجات�ا)صن

�	تقوم	و ،	ن	8خUل	بالtuام	عقديتعت�e	ا)سؤولية	العقدية	واجب	تعويض	الضرر	الذي	نتج	ع

العقدية	@ي		ا)تدخليتع\ن	¸ثارة	مسؤولية	و ،	3إ�	بوجود	عقد	أنشأ	الtuاما	ثم	تم	8خUل	�Wذا	£لtuام

 ).2(	4العيب	الخفيو 	)1(�هذا	الشأن	ضرورة	التفرقة	ب\ن	العيب	الظاهر

 العيب�الظاهر�ا)وجب�)سؤولية�ا)تدخل�العقدية -1

ذلك	العيب	الذي	كان	بمقدرة	ا)ضرور	اكتشافه	لو	أنه	قام	بفحص	ا)بيع		هربالعيب	الظا	يقصد

  .5طبيعة	ا)بيعو 	بعناية	الرجل	ا)عتاد	بما	يتفق

مما	أصاب	،	وعليه	إذا	كان	العيب	الظاهر	@ي	السلعة	ا)باعة	هو	الذي	ألحق	صفة	الخطورة	�Wا

بالتعويض	عن	هذا	الضرر	استنادا	إ�ى	فإن	هذا	Kخ\e	�	يستطيع	الرجوع	عfى	ا)نتج	،	ا)سWXلك	بضرر 

	أن	البائع	�	يضمن	العيوب	الظاهرة	ال�0	يمكن	للمشeuي	،	قواعد	ضمان	العيوب	@ي	عقد	البيع طا)ا

	الرجل	ا)عتاد 	بعناية 	لو	أنه	فحص	ا)بيع 	ا)ضرور	أن	يكتشفها 	النقض	، 	يظهر	من	بعض	أحكام كما

                                                           
ربيعة	صباي�ي،	حول	فعلية	أحكام	وإجراءات	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	الجزائري،	مداخلة	مقدمة	ضمن	أعمال	ا)لتقى	الوط0Å	حول		1

،	من	15.من	كتاب	ا)دخUت،	وص	106،	جامعة	عبد	الرحمن	م\eة	بجاية،	ص	2009،	نوفم�e	18،	17ا)نافسة	وحماية	ا)سWXلك،	أيام	

  .ا)داخلة	منفردة
  .357أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .26ص	،	K2011ردن،		-،	عمان1أحمد	مفلح	خوالده،	شرط	8عفاء	من	ا)سؤولية	العقدية،	دار	الثقافة	للنشر	والتوزيع،	ط		3
  .296إبراهيم	عبد	الحميد	عfي،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .232يسرية	عبد	الجليل،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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	ا)شeuي 	1الفرنسية 	مع 	الشأن 	هذا 	@ي 	تتشدد 	)حeuفا	أWkا 	أن	، 	فيه 	يفeuض 	شخصا 	أنه 	ترى حيث

  .2يتفطن	إ�ى	عيوب	�	تظهر	للرجل	العادي

،	إذا	استطاع	ا)ضرور	أن	يثبت	الخطأ	@ي	جانبه	ا)تدخلأنه	يمكن	إقامة	مسؤولية		3ويرى	البعض

�	يقصد	به	و 	ا)قصود	بالخطأ	هنا	هو	خطأ	ا)نتج	@ي	التصنيع	ذاته	أي	ما	يشوب	السلعة	من	عيوبو 

	e\8فضاءتقص	واجب	@ي	ا)نتج	او WXبطبيع	الخطرة	با)نتجات	يتعلق	الذي	4التحذير.  

e\اليس	با§مر	تكون	لن	الشأن	هذا	@ي	ا)ضرور	مهمة	أن	e\غ	،	مخطئا	eيعت�	نفسه	هو	أنه	إ�ى	بالنظر

	كان	بإمكانه	اكتشافه 	لو	أنه	فحص	ا)بيع	بقدر	من	العناية،	بعدم	اكتشافه	عيبا Öي	عناية	الرجل	و ،

  .5تادا)ع

فإن	البائع	يلtuم	،	من	القانون	ا)دني	الجزائري 	379عمU	بالفقرة	الثانية	من	ا)ادة	و ،	ومهما	يكن

	العيب 	لو	كان	ظاهراو 	بضمان 	حالت\ن، 	@ي 	ذلك	: 	خلو	ا)بيع 	له 	أكد 	قد 	البائع 	ا)شeuي	أن 	أثبت إذا

  .6أو	إذا	أثبت	ا)شeuي	أن	البائع	قد	تعمد	إخفاء	العيب	غشا	منه،	العيب

 مدى�مJءمته�?ي�ا)نتجات�ا)صنعةو �لعيب�الخفي�ا)وجب�)سؤولية�ا)تدخل�العقديةا -2

	العيب	الخفي 	دراسة 	8طار	بداية 	هذا 	@ي 	ضمان	(	سوف	نتو�ى 	@ي 	نتناول	مدى	مUءمته 	ثم أ)

  ب).(	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

 العيب�الخفي  - أ

	يعرف	العيب	الخفي	بأنه 	الفط: لم	يعرف	و ،	7رة	السليمة	للمبيع""	¥فة	الطارئة	ال�0	تخلو	م�Wا

	الجزائري	العيب	الخفي 	ا)شرع 	الفرن012، 	ذلك	شأن	كل	من	ا)شرع 	@ي 	ا)شرع	ا)صري و 	شأنه إنما	و ،

	للضمان 	موجبا 	يكون 	ح�� 	الخفي 	العيب 	@ي 	توافرها 	الواجب 	الشروط 	ببيان 	اكتفى 	ينظم	، 	لم كما

                                                           
1 Civ 30,10, 1978 D. 1979- I.r-136 ; com, 6, 11, 1978. 1979-ir- 72. / Civ 19, 4, 1972 D. 1972-Som-192. 

أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص	،	كما	أوردهما	أيضا:	2،	الهامش	رقم43أوردهما:	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	

358.  
  .358أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .3،	الهامش	رقم44،	أشار	إل·Wما:	Kستاذ	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	mazeaudوKستاذ		v.overstakeكا§ستاذ		3
  ..297إبراهيم	عبد	الحميد	عfي،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .358أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص	.	و 44محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .233 232.	ويسرية	عبد	الجليل،	ص	ص	292ركات،	ا)رجع	السابق،	ص	كريمة	ب	6
	الكتاب	الثاني،	ا)سؤولية	ا)دنية	دراسة	مقارنة	عfى	ضوء	النصوص	التشريعية	الجديدة،		7 عبد	القادر	العرعاري،	مصادر	£لtuامات،

  .190ص	،	2014،	الرباط،	3مكتبة	دار	Kمان،	ط	
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،	واء	كان	صناعيا	أو	زراعيا	بسيطا	أو	خطراالخفي	@ي	ا)نتوج	س	القانون	ا)دني	الجزائري	أجكام	العيب

،	1ق	م	ج	386إ�ى		379إنما	اكتفى	فقط	بوضع	قواعد	ضمان	العيب	الخفي	@ي	عقد	البيع	@ي	ا)واد	من	و 

  .	2ق	م	ف	1649إ�ى	1641أما	ا)شرع	الفرن012	فقد	نظمه	@ي	ا)واد	من	

،	البائع	بوجودها	@ي	ا)بيع	تخلف	الصفات	ال�0	تعهد،	ق	م	ج	379و	يعت�e	عيبا	خفيا	عمU	با)ادة	

بحسب	الغرض	الذي	أعد		العيب	الذي	ينقص	من	قيمة	ا)نتوج	أو	من	£نتفاع	به،	كما	يعت�e	عيبا	خفيا

  .	3له	من	قبل	ا)شeuي 

	 	للمادة 	وفقا 	خفيا 	يعت�e	عيبا 	ف	1641كما 	م 	4ق 	غ\e	صالح	، 	ا)نتوج 	يجعل 	الذي العيب

	له 	ا)قرر 	لUستعمال ، Uص	 	من 	ينقص 	اقت�Å	أو	الذي 	)ا 	ا)شeuي 	لو	علمها 	لدرجة 	لUستعمال حيته

 ا)نتوج	أو	)ا	كان	قد	دفع	ثمنا	أقل.

أن	ا)شرع	الجزائري	اعت�e	تخلف	الصفة	ا)تفق	عل·Wا	ب\ن	ا)تعاقدين	،	يUحظ	من	خUل	ا)ادت\ن

	خفي 	عيب 	بمثابة 	إطUقا، 	ا)سألة 	هذه 	الفرن012 	ا)شرع 	يتناول 	لم 	ح\ن 	@ي 	اعت�e و ، ا)شرع		با)قابل

	خفيا 	عيبا 	الفرن012 	أو	الذي	ينقص	من	، العيب	الذي	يجعل	ا)نتوج	غ\e	صالح	لUستعمال	ا)قصود

̧شارة	إ�	إ�ى،	استعماله 	اكتفى	ا)شرع	الجزائري	با ،	العيب	الذي	ينقص	قيمة	أو	منفعة	ا)نتوج	بينما

  	.5تعمالدون	أن	يتطرق	للحالة	ال�0	يف01µ	ف·Wا	العيب	إ�ى	عدم	صUحية	ا)نتوج	لUس

وإذا	كان	القانون	ا)دني	الجزائري	يلزم	البائع	بالضمان	دون	أن	يشeuط	علمه	بالعيب	ا)وجود	@ي	

فإنه	من	الضروري	أن	يثبت		-عfى	اعتبار	أن	سUمة	ا)بيع	من	العيوب	أمر	يقتضيه	عقد	البيع-ا)بيع	

	 	البائع 	خطأ 	العقدية-ا)شeuي 	ا)سؤولية 	أركان 	من 	ركنا 	أ	- باعتباره 	عن	م�� 	بالتعويض 	ا)طالبة راد

  .K6ضرار	الناتجة	عن	العيب	ذاته

  

                                                           
  .4ص	كريم	بن	سخرية	ا)رجع	السابق،		1
  .190عبد	القادر	العرعاري،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  من	القانون	ا)دني	الجزائري.	397مضمون	ا)ادة		3

4 Art 1641 c.c.f. dispose: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait 
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

يب	الذي	يؤدي	خUفا	للمشرع	الفرن012،	تعاطى	ا)شرع	الجزائري	)سألة	ضمان	العيوب	الخفية	بصرامة،	عندما	جعل	البائع	ضامنا	للع	5

إ�ى	مجرد	8نقاص	من	قيمة	ال01úء،	دون	أن	يف01µ	إ�ى	عدم	صUحيته	لUستعمال	ح��	يكون	البائع	ضامنا	له،	وهذا	ما	يدل	أنه	خفف	

  من	شرط	جسامة	العيب	أو	تأث\eه	كما	سيتم	التطرق	إليه	اتباعا.
  .133)رجع	السابق،	ص	عfي	حساني،	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن،	ا	6
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يشكل	بU	شك	أحد	االtuامات	البائع	ا)عروفة	لدى		و	إذا	كان	الضمان	القانوني	للعيوب	الخفية

  .1نظام	س\eه،	يخضع	لقواعد	محددةو 	العامة،	فإن	شروط	تنفيذه

ال�0	تستشف		2عض	الشروطوجب	أن	يتوافر	عfى	ب،	ح��	يكون	العيب	موجبا	للضمانعليه،	و	

	ا)ادة 	ج	379من 	م 	ق 	خفياو ، 	كونه 	وجوب 	@ي 	مؤثراو 	ا)تمثلة 	ا)شeuي و 	قديماو 	و 	لدى ،	غ\e	معلوم

يعت�e	كذلك	م��	لم	و 	أ�	يكون	ظاهرا	وقت	البيعو ،	3يقصد	بالخفاء	أ�	يمكن	إدراك	العيب	بالحواسو 

ذلك	أنه	يصيب	باطن	ال01úء	،	4ل	ا)عتاديكن	@ي	وسع	ا)شeuي	اكتشافه	لو	أنه	فحص	ا)بيع	بعناية	الرج

  .�5	ظاهره

	ينقص	من	قيمة	ا)بيع	أو	من	£نتفاع	منه	بحسب	 بينما	يقصد	بالتأث\e	أن	يكون	العيب	جسيما

أو	أن	يكون	،	6أو	استعماله،	حسبما	هو	مذكور	@ي	العقد	أو	بما	يظهر	من	طبيعته،	الغاية	ا)قصودة	منه

 euا)ش	إقدام	دون	الحيولة	شأنه	البيعمن	وقت	به	علم	لو	التعاقد	ىfع	7ي	،	هو	العيب	بقدم	ا)قصود	أما

	لهو ،	أن	يكون	موجودا	وقت	تسلم	ا)شeuي	ا)بيع	من	البائع 	كام	هذا	Kخ\e	ضامنا يقصد	بأ�	و ،	8إ�	)ا

  .9طا)ا	أن	علمه	به	يجعله	عيبا	ظاهرا،	أن	يكون	هذا	Kخ\e	جاهU	له،	يكون	العيب	معلوما	لدى	ا)شeuي 

  ى�مJءمة�قواعد�ضمان�العيوب�الخفية�?ي�تغطية�مخاطر�ا)نتجات�ا)صنعةمد  - ب

	@ي	،	@ي	توف\e	حماية	كافية	للمشeuي 	أثبتت	محدوديWXاإن	قواعد	ضمان	العيوب	الخفية	 �سيما

	ا)نتجات	ا)صنعةو 	ظل	الصعوبات 	عfى 	القواعد 	تطبيق	هذه 	يث\eها 	ال�0 	ا)شاكل حيث	يكمن	هذا	،

  .810ثباتو	كذا	من	حيث	ا)دةو ،	شروطهو 	مفهوم	العيب	الخفيو ،	العقدالقصور	من	حيث	أشخاص	

                                                           
1 Maud Avril, Focus sur la garantie légal des vices cachés : rappel des points essentiels, village de la justice, 
France, 13 avril 2016, disponible sur le site : https://www.village-justice.com/articles/focus-sur-garantie-legale-
des,21904.html, visité le : 26-01-2020. 

للتفصيل	أكeü	حول	هذه	الشروط،	أنظر:	جابر	إسماعيل	الحجاحجة،	شروط	ضمان	العيوب	@ي	الفقه	8سUمي،	"البيع	نموذجا"،	ا)جلة	 2

.	و)زيد	من	الشرح	حول	موضوع	ضمان	العيوب	الخفية،	أنظر	فدوى	قهواMي،	2010،	1،	العدد	6دنية	@ي	الدراسات	£سUمية،	ا)جلد	Kر 

  .2008ضمان	عيوب	ا)بيع	فقها	وقضاء،	دار	الكتب	القانونية،	مصر،	
  .217أعصم	أحمد	حمدي	إمام،	ا)رجع	السابق،	ص		3
دعاوى	ضمان	العيوب	الخفية،	-دعاوى	ضمان	£ستحقاق-القانون	ا)دني	دعوى	ضمان	التعرضأنور	العمرو01î،	دعاوى	الضمان	@ي		4

  .183،	ص	2004منشأة	ا)عارف،	د.ط،	8سكندرية،	
،	1جابر	محمد	ظاهر	مشاقبة،	الحماية	ا)دنية	للمسWXلك	من	عيوب	ا)نتجات	الصناعية	دراسة	مقارنة،	دار	وائل	للنشر	والتوزيع،	ط	5

  .29ص		،K2012ردن،	
  .59محمد	بودا�ي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .269أحمد	بن	حمود	بن	أحمد	الحب012،	ا)رجع	السابق،	ص		7
  .218أعصم	أحمد	حمدي	إمام،	ا)رجع	السابق،	ص	8
  .353محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		9

عمارة،	قصور	قواعد	ضمان	العيوب	الخفية	@ي	ا)نتجات	الصناعية،	مجلة	البحوث	العلمية	@ي	الحقوق	والعلوم	السياسية،	محمد	بن	10

  .136،	ص	2015،	مارس	1الجزائر،	العدد	- كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية	جامعة	ابن	خلدون	تيارت
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ما	يتواجدون	فيه	من	و 	�	تفرق	ب\ن	ا)تعاقديننجد	أن	هذه	القواعد	،	فبالنسبة	§شخاص	العقد

	أو	واقعية 	مراكز	فعلية 	تخاطب	البائع، 	من	أي	اعتبار	يتعلق	و 	بل	أWkا ا)شeuي	كنموذج	نظري	مجرد

	بأشخاصهم 	بذلك	، 	�	تفرق	ب\ن	بائع	ا)نتوج	الطبي¬يف0$ 	بائع	ا)نتوج	الصناAيو ، لذلك	فقد	حلت	،

	الضمان	 	محل 	بقوة 	تحل 	£سUWXك 	قوان\ن 	@ي 	ا)وجودة 	الضمانات 	من 	جعلت 	جديدة مفاهيم

م�0	و 	حيث	أنه	عندما	نكون	أمام	عقد	بيع	منتوج	صناAي	نكون	حتما	أمام	مسWXلك	ضعيف،	التقليدي

القضاء	@ي	معظم	الدول	إ�ى	تطوير	القواعد	ال�0	تحم0	الطرف	الضعيف	و 	فقهلذلك	فقد	س¬ى	ال،	قوي 

بالتا�ي	فإن	وجود	هذه	القواعد	ضرورة	�	غ�Å	ع�Wا	لتدارك	و ،	@ي	العقود	ال�0	�	يكون	ف·Wا	توازن	عادل

  .1ا)ساوئ	ا)euتبة	عن	مبدأ	حرية	التعاقد

عاقد	ا)�0	إذا	كان	الطرف	¥خر	قد	سعت	معظم	التشريعات	إ�ى	التشدد	@ي	مسؤولية	ا)تو ،	هذا

	ا)سWXلك 	صفة 	تتوافر	فيه 	العقد 	@ي 	القضائية، 	الناحية 	أو	من 	التشريعية 	الناحية 	من 	سواء فمن	،

	يثقلون	البائع	ا)�0	بالtuامات	متناثرة	عfى	غرار	8لزام	 الناحية	التشريعية	نجد	أن	ا)شرع\ن	أصبحوا

مثU	أن	القضاء	الفرن012	أنشأ	ما	يسم�	بقرينة	سوء	النية	أما	من	الناحية	القضائية	فنجد	،	با¸فضاء

ذلك	�Wدف	حماية	الطرف	و ،	أبطل	شروط	8عفاء	من	ا)سؤولية	أو	تحديدهاو ،	عfى	عاتق	البائع	ا)�0

  .2ضمان	العيب	بصفة	خاصةو 	الضعيف	@ي	نطاق	عقد	البيع	عامة

ي	عملية	تصنيع	ا)نتجات	ال�0	قد	إن	هذا	التشدد	يجد	م�eره	أيضا	@ي	أن	ا)نتج	يلعب	دورا	بارزا	@

	العديد	من	ا)تدخل\ن 	يساهم	ف·Wا 	يخص	تحديد	الشخص	و ، 	يطرح	العديد	من	ا)شاكل	فيما 	ما هذا

  .3التوزيعو 	@ي	ظل	تعدد	شبكات	8نتاج،	ا)سؤول	عن	العيب

	إ�ى	ا)نتجات	الطبيعية	من	حبوب	ةأما	بالنسبة	)فهوم	العيب	الخفي	فإنه	ينصرف	بصفة	أساسي

،	طا)ا	أWkا	Öي	الوحيدة	ال�0	يمكن	أن	ينطبق	عل·Wا	مفهوم	الفطرة	السليمة	الوارد	بتعريف	العيب،	ارثمو 

عfى	،	بينما	Kمر	ليس	كذلك	بالنسبة	للمنتجات	ا)صنعة	ال�0	�	يمكن	الحديث	عن	فطرة	سليمة	بشأWkا

	الصناAي 	الفن 	لقواعد 	وفقا 	تتم 	صUحيWXا 	نوعيWXاو 	اعتبار	أن 	و 	بحسب 	4ا)تباينةخصائصها لذلك	،

إنما	يمتد	و ،	ينادي	البعض	بضرورة	وضع	تعريف	للعيب	�	يقتصر	فقط	عfى	ما	يعيب	ال01úء	@ي	خلقته

  .5ما	يطرأ	عليه	بعد	تصنيعه	إذا	كان	جهازا	مصنعاو ،	أيضا	إ�ى	ما	يعيب	ال01úء	عند	تصنيعه

                                                           
  .140محمد	بن	عمارة،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
  .40ا)رجع	السابق،	ص	جابر	محمد	ظاهر	مشاقبة،		2
   .142محمد	بن	عمارة،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .35محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .50جابر	محمد	ظاهر	مشاقبة،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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	لشروطه 	بالنسبة 	أما 	�	يضمن	فيUحظ	بخصوص، 	البائع 	كان 	إذا 	أنه العيوب		شرط	الخفاء

فإن	أن	ضمان	البائع	للعيب	،	الظاهرة	إ�	إذا	استطاع	ا)ضرور	إقامة	الدليل	عfى	وجود	خطأ	@ي	جانبه

إ�	أنه	�	يصدق		- اقتنع	بهو 	بافeuاض	أن	ا)ضرور	قد	قبله	-إن	كان	يصدق	عfى	الضرر	التجاري و 	الظاهر 

نتجات	الصناعية	الخطرة	ال�0	مثلما	هو	عليه	الحال	@ي	ا)،	عfى	الضرر	الذي	يصيب	ا)ضرور	@ي	شخصه

  .1اقتناعه	بهو 	�	يجوز	أن	يفeuض	بشأWkا	قبول	ا)ضرور	للعيب

	كان	البائع	�	يضمن	العيوب	الناشئة	بعد	التسليم،	أما	بخصوص	شرط	القدم فإن	عيوب	،	إذا

بحيث	يمكن	القول	بأن	هذه	،	ا)نتجات	الصناعية	الخطرة	تكون	معاصرة	لعملية	لعملية	الصنع	نفسها

بالنظر	إ�ى	،	بالتا�ي	من	غ\e	ا)عقول	تكليف	ا)سWXلك	عناء	إثبات	قدم	العيبو ،	نتجات	قد	ُصنعت	معيبةا)

  .2@ي	ظل	تفوق	ا)حeuف	إ�ى	درجة	تسمح	له	بإخفاء	العيب	أو	تضليل	ا)سWXلك،	قلة	خ�eتهو 	ضعف	قدرته

e\التأث	شرط	بخصوص	أما	ف،	التجارية	ضرارK	إ�ى	ينصرف	فإنه	السابق	قطبمفهومه	،	أن	دون

	بسUمة	Kشخاص 	ا)اسة 	الخط\eة 	يخص	Kضرار	الناجمة	عن	ا)نتجات	ا)صنعة Kمر	الذي	ينبÒي	،

  .3معه	إقامة	مسؤولية	ا)نتج	خارج	هذا	النطاق	الضيق	لقواعد	ضمان	العيوب	الخفية

ن	م	383إذا	كانت	دعوى	الضمان	تسقط	بانقضاء	سنة	من	يوم	تسليم	ا)بيع	عمU	با)ادة	و ،	هذا

	و 	ق	م	ج 	20094-323من	القانون	رقم		109سنت\ن	من	اكتشاف	العيب	عمU	با)ادة ا)عدلة	للمادة	،

	ف	1648 	م 	5ق 	تعاظم	، 	بالنظر	إ�ى 	ضيق 	@ي 	ا)سWXلك 	توقع 	أن 	شأWkا 	من 	القص\eة 	ا)دة 	هذه فإن

	يتماطل	من	أجل	تفويت	هذه	ا)دةو 	�سيما،	احتما�ت	ضياع	حقه 	ما تنامي		@ي	ظل،	أن	البائع	غالبا

	.6خاصة	بسبب	التقدم	التكنولوMي	الذي	صاحب	إنتاج	السلع،	احتما�ت	حدوث	Kضرار	بعد	انWXاW¹ا

فإن	هذا	،	جود	العيب	الخفي	@ي	ا)بيع	بجميع	شروطهو 	أن	يثبت	383وفقا	للمادة		–وإذا	كان	للمشeuي	

  .7ا)عقدة8ثبات	قد	�	يكون	سهU	عندما	يتعلق	Kمر	با)نتجات	الصناعية	

  

                                                           
  .40	39محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .605عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .605د	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	عمر	محمد	عب	3

4 Loi n° 2009-323 DU 25 MARS 2009-de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (1), 
J.O.R.F. n° 0073, du 27 mars 2009. 
5 Art 1648-1 dispose: « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai 
de deux ans à compter de la découverte du vice ». 

  .609 608عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
  .147محمد	بن	عمارة،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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	العيوب 	ضمان 	عجز	أحكام 	ا)خاطر		وأمام 	ظل 	@ي 	للمسWXلك 	�ئقة 	توف\e	حماية 	عن الخفية

	الحديثة 	الصناعية 	ا)نتجات 	عن 	الناجمة 	القضائية، 	£جWXادات 	تواصلت 	لتساير	و 	فقد التشريعية

  التقدم	العلم0	الحاصل	@ي	هذا	ا)جال.	

	يكن 	إ�ى	دعوى	ا)سؤولية	العقديةبالرغم	من	إمكانية	الرجوع	عfى	ا)تدخل	او ،	و	مهما ،	ستنادا

هذا	ما	يحدث	عندما	ُيغلق	و ،	فقد	يرى	ا)ضرور	أن	دعوى	ا)سؤولية	التقص\eية	تحقق	له	مزايا	أفضل

	القانون	لUدعاء	بضمان	العيوب	،	أمامه	باب	8دعاء	با)سؤولية	العقدية كانقضاء	ا)هلة	ال�0	حددها

  .�1	£دعاء	با)سؤولية	التقص\eيةفU	يجد	ا)ضرور	أمامه	من	سبيل	إ،	الخفية

  عن�أضرار�ا)نتجات�ا)صنعة�ا)سؤولية�التقص£�ية�للمتدخل:�ثانيا

	القانون  	فرضه 	بالtuام 	الشخص 	إخUل 	حالة 	@ي 	التقص\eية 	ا)سؤولية 	تقوم 	عدم	، 	@ي يتمثل

e\بالغ	82ضرار	يرتبطو ،	�	من	هو	e\بالغ	ا)قصود	عقديةو 	رابطة	بأي	الضرر	عن	ا)سؤول	،	الضرر	أن	أو

مما	�	شك	فيه	أن	قيام	ا)سؤولية	التقص\eية	يكون	و ،	3قد	نشأ	خارج	نطاق	هذه	الرابطة	ال�0	تجمعهما

إما	عfى	أساس	قواعد	ا)سؤولية	عن	و ،	)1(	إما	عfى	أساس	قواعد	ا)سؤولية	عن	Kفعال	الشخصية

  ).	2(	أو	ما	يسم�	بفكرة	الحراسة،	K4شياء

  سؤولية�ا)تدخل�عن�أفعاله�الشخصيةالخطأ�التقص£�ي�ا)وجب�) -1

		 	ا)ادة 	إ�ى 	ج	124بالرجوع 	ق	م 	ف·Wا، 	جاء 	ال�0 	الشخص	: 	يرتكبه 	كان 	أيا 	فعل 	كل 	بخطئه"

  @ي	حدوثه	بالتعويض".	سببايلزم	من	كان	،	للغ\e	ضررايسبب	و 

	توتفر	 	يثبت 	أن 	ا)تضرر 	عfى 	يجب 	للمتدخل 	التقص\eية 	ا)سؤولية 	قيام 	أجل 	من 	أنه يتضح

  العUقة	السببية.و 	الضرر و 	ا)تمثلة	أساسا	@ي	الخطأ	شروطها

	8طار 	هذا 	@ي 	هو	الجدير	بالدراسة 	للمتدخل 	التقص\eي 	الخطأ 	5و	باعتبار	أن 	قرر	و 	فإنه، إذا

	ا)سؤولية	التقص\eية	عن	Kفعال	الشخصية 	إ�ى 	ا)تدخل	استنادا 	ا)ضرور	الرجوع	عfى يتع\ن	عليه	،

                                                           
  .363أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .33رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .121محمد	عبد	القادر	عfي	الحاج،	ا)رجع	السابق،	ص		3
إبراهيم	أحمد	البسويطي،	ا)سؤولية	عن	الغش	@ي	السلع	دراسة	مقارنة	ب\ن	الفقه	8سUمي	والقانون	التجاري،	دار	الكتب	القانونية،		4

  .172،	ص	2011د.ط،	مصر،	
ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمتدخل،	باعتبارهما	ركن\ن	أساسي\ن	لقيام		أما	الضرر	والعUقة	السببية	سوف	يتم	التفصيل	ف·Wما	عند	دراسة	5

  هذه	ا)سؤولية	إ�ى	جانب	ركن	العيب.
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	ا)نتج	أو	أحد	تابعيه 	ا)سؤولية	عن	Kفعال	الشخصية	ذلك	أن	القواعد	،إثبات	خطأ ،	التقليدية	@ي

أخل	با�لtuام	أو	بالواجب	العام	و 	تفرض	عfى	ا)تضرر	أن	يثبت	أن	ا)نتج	قد	خرج	عن	السلوك	ا)ألوف

  .1الذي	يفرضه	عليه	القانون	مما	تسبب	@ي	@ي	حدوث	الضرر 

	@ي	هذا	8طار	إخUل	بالtuام	قانوني	ببذل	ع £نحراف	عن	السلوك	ا)ألوف		2نايةيقصد	بالخطأ

  .	3دون	قصد	8ضرار	بالغ\eو 	للشخص	العادي	مع	إدراك	هذا	8نحراف

  خطأ	فنيا.أو		خطأ	عادياقد	يكون	الخطأ	التقص\eي	للمتدخل	إما	و ،	هذا

	 	العاديويتمثل 	الخطأ 	لتجنب	8ضرار		@ي، 	الواجبة 	الحيطة 	اتخاذ 	@ي 	أو	تقص\eه 	ا)نتج إخUل

e\بالغ	 	بمعيار	موضوAييقدو ، 	الشخ�01 	الخطأ 	ر	هذا 	أواسط	، 	من 	الشخص 	سلوك 	عfى بالقياس

  .	4ا)نتج\ن	القائم\ن	عfى	8نتاج	@ي	ذات	ا)جال	الذي	ينتم0	إليه	ا)سؤول	عن	الضرر 

وهكذا	فإن	ا)ضرور	يستطيع	ا)طالبة	بالتعويض	عن	Kضرار	ال�0	أصابته	من	السلعة	ال�0	قام	

	بتصنيعها 	ا)نتج 	أثبت، 	ا)كونات	أو		إذا 	للتحقق	من	سUمة 	8جراءات	الUزمة 	اتخاذ 	@ي 	ا)نتج إهمال

  .	85جراءات	ا)تبعة	@ي	التصنيع	أو	@ي	التعبئة	أو	@ي	فحص	ا)نتجات	قبل	طرحها	للتداول 

	ا)وضوع	 	نظر	قضاة 	وجهة 	أحكامها 	أحد 	@ي 	النقض	الفرنسية 	محكمة 	8طار	رفضت 	هذا و@ي

	عfى 	اشeuطوا 	قد 	كانوا 	جنب		الذين 	@ي 	الخاص 0Åالف	 	8همال "	 	عfى 	الدليل 	إقامة 	ضرورة ا)تضرر

حيث	رأت	،	ناتج	عن	عيب	@ي	نظام	الفرامل،	وذلك	@ي	حادث	سيارة،	ا)نتج"	ح��	يحصل	عfى	التعويض

  .6يشكل	بذاته	خطأ	يستوجب	مسؤولية	منتجها	عنه،	أن	مجرد	وضع	نظام	فرامل	معيب	@ي	السيارة

إ�ى	أن	ا)نتج	@ي	الواقع	قد	قصر	@ي	،	ت	الخطأ	@ي	مثل	هذه	الحا�تو	تعود	علة	عدم	صعوبة	إثبا

  .7أبسط	واجبات	الحيطة	ال�0	ما	كانت	لتفوت	عfى	مجرد	شخص	عادي

  

                                                           
  .105حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .142محمد	أحمد	عبد	الحميد	أحمد،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .49يسرية	عبد	الجليل،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .129بق،	ص	عfي	فتاك،	ا)رجع	السا	4
  .106حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص		5

6 Cass.civ, 18, 7, 1972 D. 1973- some- p, 39-40. 

  .57أورده	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .57محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص		7
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يبدو	يس\eا	،	الUزمة	للتحوط	من	8ضرار	بالغ\e	و	بالرغم	من	أن	إهمال	ا)نتج	@ي	اتخاذ	8جراءات

كلما	و ،	لما	كانت	السلعة	أكeü	تعقيدا	من	الناحية	الفنيةإ�	أن	هذا	8ثبات	يزداد	صعوبة	ك،	@ي	إثباته

  	.1مضت	فeuة	زمنية	طويلة	عfى	طرحها	@ي	السوق 

الذي	يتعلق	بالخطأ	@ي	،	أو	ا)�0	الخطأ	الف0Åأما	الصورة	الثانية	من	الخطأ	التقص\eي	للمنتج	Öي	

  	.2التصميم	أو	@ي	إدارة	عملية	التصنيع

الضوابط	الفنية	ا)عروفة	@ي	و 	ذا	لم	يلtuم	با§صول	العلميةإ،	فإن	ا)نتج	يكون	مخطئا،	و	عليه

م��	باشر	عملية	التصنيع	دون	،	كما	يكون	ا)نتج	مخطأ	كذلك،	3مجال	£نتاج	الصناAي	الذي	يباشره

حيث	قضت	@ي	هذا	8طار	محكمة	النقض	الفرنسية	بمسؤولية	،	4أن	يلم	إ)اما	كافيا	بأصولها	الفنية

 .5ب	الخفية	@ي	منتجاته	تعود	إ�ى	قصور	@ي	درايته	الفنيةإذا	كانت	العيو ،	ا)نتج

	هذا 	بناء	عfى	معيار	موضوAيو ، 0Åالف	 	يقاس	الخطأ 	الذي	يجب	أن	، 0Åالف	 يرجع	فيه	إ�ى	Kداء

  .6يلtuم	به	شخص	من	أواسط	رجال	ا)هنة

	العاديو 	 	الخطأ 	إثبات 	من 	أكeü	صعوبة 	الصدد 	هذا 	@ي 	8ثبات 	يعد ،	0Åالف	 	الخطأ 	أن طا)ا

ثم	إثبات	،	التصنيعو 	با§صول	الفنية	للتصميمو 	قت01µ	بداية	تحديد	ا)قصود	بقواعد	ا)هنة	أو	الحرفةي

  .7القواعدو 	إخUل	ا)نتج	با�لtuام	�Wذه	Kصول 

طرق	التصنيع	أدى	إ�ى	إمكانية	تصور	وجود	عيب	أو	خطورة	@ي	السلعة	دون	و 	كما	أن	تطور	¥لة	

مما	يقت01µ	تتبع	السلعة	،	انحراف	ا)تدخل	عن	السلوك	ا)ألوف	أن	يكون	من	ا)مكن	أن	يعزي	ذلك	إ�ى

	مسلك	ا)نتج 	ا)ختلفة	للتعرف	عfى معرفة	عfى	مدى	مطابقة	السلوك	للمألوف	و 	@ي	مراحل	إعدادها

	)نتج	آخر	من	ذات	الطائفة 	جل	الحا�ت	ال�Wوض	بهو ، 	ا)ضرور	@ي 	يتعذر	عfى 	هو	عبء 	يواجه	، كما

هذا	من	شأنه	أن	يجعل	فكرة	و ،	8الضرر و 	لعUقة	السببية	ب\ن	خطأ	ا)نتجا)ضرور	أيضا	صعوبة	إثبات	ا

  بالتبعية	ضياع	حق	ا)تضرر	@ي	التعويض.و ،	الخطأ	قاصرة	عfى	ت�eير	قيام	مسؤولية	ا)تدخل
                                                           

  .106حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .38السابق،	ص		كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	2
  .58محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص		3
  .57محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	نفسه،	ص		4

5 Cass. Civ, 30, 1, 1952, Rev. Trim, n° 14 , 1955, p, 616. 
  .58أورده	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	

  .106حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .130لسابق،	ص	عfي	فتاك،	ا)رجع	ا	7
  .300عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)رجع	السابق،	ص		8
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	إ�ى 	القضاء 	الصعوبات	س¬ى 	لهذه 	يعد	8خUل	�Wا		و	نتيجة 	تحديد	£لtuامات	ال�0 	@ي التوسع

	للمسؤولية	التقص\eي 	ةمرتبا 	ا)�0، 	بالخطأ 	@ي	فهم	ا)قصود 	ا)سلك	توسعا أصبح	و ،	حيث	عرف	هذا

	العقدي 	الخطأ 	من 	التقص\eي 	الخطأ 	يستنتج 	أن ̧مكان 	با 	للمسؤولية	و ، 	أساسا 	جعله 	ثم من

  .1التقص\eية

	عليه		 	تقوم 	الذي 	تطوير	Kساس 	إ�ى 	التوسع 	هذا 	مع 	تماشيا 	التشريعات 	مختلف 	سعت كما

  سيتم	التطرق	إليه	إتباعا.مثلما	،	مسؤولية	ا)تدخل

 مسؤولية�ا)تدخل�كحارس�لÈشياء -2

	الصناعية 	الثورة 	ظهور 	الدقةو 	بعد 	عالية 	التعقيدو 	شيوع	¥�ت	ا)يكانيكية 	ا)خاطر	و ، زيادة

	ع�Wا 	الناشئة 	بشأWkا، 	ا)سؤول 	خطأ 	إثبات 	صعوبة 	مع 	تطوير	قواعد	، 	إ�ى 	الفرن012 	القضاء س¬ى

 K	فعل	)سؤولية	بإنشائه	الحراسةالحراسة	@ي	الخطأ	قرينة	ىfع	قائمة	الحية	e\غ	شياء	،	هاeاعت�	حيث

  .2@ي	البداية	قرينة	بسيطة	ثم	جعلها	م�Wا	قرينة	قاطعة	�	تقبل	إثبات	العكس

عندما	نص	،	تب�Å	ا)شرع	الجزائري	هذا	ا)سلك،	و	عfى	غرار	ا)شرع	الفرن012	الذي	ساير	القضاء

	 	ا)ادة 	ج	138@ي 	م 	ق 	أنه، 	عfى 	م: 	كل 	01Îء" 	حراسة 	تو�ى 	£ستعمالو 	ن 	قدرة 	له 	التسي\e و 	كانت

 يعت�e	مسؤو�	عن	الضرر	الذي	يحدثه	ذلك	ال01úء".،	الرقابةو 

التشريع	الفرن012	عندما	جعل	و 	بذلك	يكون	ا)شرع	الجزائري	قد	أخذ	بما	استقر	عليه	القضاءو 	

،	رف	النظر	عن	طبيعWXاحارس	Kشياء	غ\e	الحية	مسؤو�	عن	كل	Kشياء	ال�0	توضع	تحت	حراسته	بص

  .3سواء	كانت	خطرة	أو	غ\e	خطرة

	عfى	أن	نتطرق	(	وانطUقا	من	هذه	ا)ادة	سوف	نتو�ى	بداية	تحديد	مفهوم	الحراسة،	و	عليه أ)

  .ب)(	بعدها	لفكرة	تجزئة	الحراسة

  

                                                           

عfي	فتاك،	ا)رجع	ومابعدها.	وانظر	أيضا:		105حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	للتفصيل	أثر	حول	هذا	التوسع،	أنظر:		1

  وما	بعدها.	131السابق،	ص	

  .373أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص		2

	ا)جلة	Kكاديمية	للبحث	القانوني،		3 	أحكام	ا)سؤولية	التقص\eية	كأساس	)سؤولية	ا)نتج	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة، لطيفة	أمازوز،

  .72،	ص	2018،	2جامعة	عبد	الرحمان	م\eة	بجاية،	الجزائر،العدد	
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 مفهوم�فكرة�الحراسة  - أ

	الحراسة 0Åتع	 	ال01úء	أن	يكون	للشخص	سلطة، 	تفu	،رقابتهو 	توج·Wهو 	استعمال eض	أن	ف0$

�	تع0Å	و ،	فحيثما	ُوجدت	السلطة	الفعلية	ُوجدت	الحراسة،	1الحارس	يمارس	سلطة	فعلية	عfى	ال01úء

	يد	مالك	ال01úء 	@ي 	أن	تكون	بالضرورة 	الحراسة 	يد	حائزهو ، 	�	@ي 	بهو ، 	ا)نقطع 	يد 	�	@ي ،	0Åتع	 إنما

ق	مشروع	أو	لم	سواء	تأسست	هذه	السيطرة	عfى	ح،	استق�Uو 	السيطرة	الفعلية	عfى	ال01úء	قصدا

  .2تستند	عليه

  :	مادية)(	حراسة	فعليةو 	تقسم	الحراسة	إ�ى	حراسة	قانونيةو ،	هذا

@ي	القضاء	الفرن012	@ي	الفeuة	السابقة	عfى	حكم	فرانك	الصادر		الحراسة	القانونيةولقد	سادت	

النظرية	يعت�e	الحارس	بناء	عfى	هذه	و ،	1941-12-02من	الدائرة	ا)جتمعة	)حكمة	النقض	الفرنسية	@ي	

يستمدها	من	حق	عي0Å	عfى	،	التوجيهو 	الرقابةو 	هو	صاحب	السلطة	القانونية	عfى	ال01úء	@ي	£ستعمال

التوجيه	يع0Å	حقه	@ي	إصدار	و 	الرقابةو 	حق	الحارس	@ي	£ستعمالو ،	ال01úء	أو	حق	شخ�01	متعلق	به

  .	3تقلةالتعليمات	الخاصة	باستخدام	ال01úء	@ي	نشاط	خاص	ب$0	باشره	بصورة	مسو 	Kوامر 

فإنه	يصبح	مسؤو�	عن	الضرر	الذي	يeuتب	عن	،	و	م��	توافرت	السلطة	القانونية	لدى	الحارس

	ال01úء 	له، 	لو	لم	يباشر	سلطته	@ي	الواقعو 	ح��،	م��	كان	حارسا ذلك	أن	عدم	ممارسة	سلطاته	�	،

	ا)سؤولية 	عنه 	ينفي 	الق، 	أو	الحق 	الشخص	بالسلطة 	هو	تمتع 	النظرية 	هذه 	أساس 	أن ،	انونيطا)ا

فإن	ذلك	�	يتعارض	مع	كونه	حارسا	،	ح��	لو	كان	يجهل	با§صول	الفنية	أو	العلمية	الخاصة	بال01úءو 

  .4مسؤو�	عن	الضرر 

الحارس	@ي	هذا	8طار	هو	الحائز	ا)ادي	و ،	فقوامها	الحيازة	الفعلية	لل01úء،	الحراسة	الفعليةأما	

	لل01úء 	ال01úء، 	عfى 	الفعلية 	السيطرة 	له 	الذي 	الشخص 	الذي		،أي 	السند 	عن 	النظر 								بصرف

كأن	يكون	ال01úء	،	يستوي	@ي	ذلك	أن	تكون	الحيازة	قانونية	أو	غ\e	قانونيةو ،	يحوز	بموجبه	هذا	ال01úء

Uمث	 	مسروقا 	ا)سروق، 	لل01úء 	حارسا 	باعتباره 	ُيسأل 	أصبح 	السارق 	أن 	حيث 	أن	، 	اعتبار 											عfى

	بحوزته 	موجود 	الفعليو 	ال01úء 	ةتحت	سيطرته 	يضعها	، 	ال�0 	عfى	Kشياء 	يعد	حارسا 	أن	التابع كما

                                                           
1 Philippe conte, Partrick Maisre du Chambon, et Stéphanie Fournier, La responsabilité civile délictuelle, 4ème 
édi, presses universitaires de gronoble, 2015, p 105. 

  .143رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .53كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .144رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص		4
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	ما 	إنجاز	عمل 	قص 	سيطرته 	تحت 	ا)تبوع 	و ، 	الحراسة	إذا 	تنتفي 	ال01úء 	عfى 	رعايته 	الشخص 						فقد

  .�1	ُيسألو 	ا)ادية

	هذا 	للحراسةو ، 	جانب	العناصر	ا)ادية 	للحارس	2إ�ى 	تمثل	مظاهر	السلطة 	ال�0 يوجد	عنصرا	،

1µيقت	اW·ف	معنويا	من	الحارس	ىfع	تعود	شخصية	فائدة	أو	مصلحة	لتحقيق	قصد	هناك	يكون	أن	0

  .3قصد	هذا	£ستعمال

	يكن 	و	مهما 	مع	ا)نتجات	الصناعية	ا)عيبة، �1Îتتما	�	شياءK	فعل	عن	ا)سؤولية	فإن	 عfى	،

،	لضرر الرقابة	عfى	ال01úء	عند	وقوع	او 	التوجيهو 	اعتبار	أنه	إذا	كان	لحارس	ال01úء	سلطات	£ستعمال

أما	بعد	تسليمه	فU	،	فإن	ا)نتج	عادة	ما	�	تكون	له	تلك	السلطات	إ�	قبل	تسليم	ا)نتوج	للمسWXلك

	Wkائيا 	الحراسة 	يفقد 	شك	أنه 	يحد�Wا	، 	للمشeuي	الذي	يصبح	مسؤو�	عن	Kضرار	ال�0 حيث	تنتقل

	إليه 	تسليمه 	بمجرد 	ا)بيع 	ال01úء 	حو ، 	تحت 	مازالت 	السلعة 	أن 	افeuاض 	فإن 	هو	عليه 	ا)نتج راسة

�	ي�eر	ذلك	التحايل	ُنبل	و ،	افeuاض	فيه	تحايل	صارخ	عfى	القواعد	القانونية	الصريحة	@ي	هذا	الشأن

  .4الغاية	ال�0	س¬ى	القضاء	إ�ى	الوصول	إل·Wا	من	خUله

 فكرة�تجزئة�الحراسة  - ب

	الحارس 	الفعلية	كأساس	)سؤولية 	استقر	الفقه	عfى	Kخذ	بمعيار	الحراسة 	بعدما @ي	ظهرت	،

بعض	الصعوبات	بالنسبة	للمتضري\ن	من	ا)نتجات	ا)صنعة		-خاصة	@ي	مجال	التصنيع	-الواقع	العمfي

§نه	�	يملك	،	حيث	كان	أس	ا)شكلة	يتمثل	@ي	عدم	توافر	وصف	الحارس	@ي	ا)نتج،	من	غ\e	ا)تعاقدين

	الت 	يeuتب	عfى	ذلك	من	إهدار	لحق	ا)تضررين	@ي قد	أدى	و ،	عويضالسيطرة	الفعلية	عfى	ال01úء	بما

ذلك	إ�ى	ظهور	اتجاه	جديد	تزعمه	الفقيه	الفرن012	جولدمان	الذي	نادى	بضرورة	تجزئة	الحراسة	إ�ى	

فالنوع	Kول	من	الحراسة	هو	الذي	تلحق	به	ا)سؤولية	عن	Kضرار			.5حراسة	استعمالو 	حراسة	تكوين

	ال01úء 	عيوب 	عن 	الناتجة 	الحراسة، 	من 	الثاني 	النوع 	أما ، K	 	به 	سوء	فتلحق 	عن ضرار	الناجمة

  .6£ستعمال

                                                           
  .198  197ويض،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتع	1
  ق	م	ج.	138ال�0	تتمثل	أساسا	@ي	£ستعمال	والتسي\e	والرقابة،	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة		2
  .149رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .301عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .235محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .241مصطفى	بوبكر،	ا)رجع	السابق،	ص		6
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	يكن 	ومهما 	أقرب، 	الحراسة	Öي 	تجزئة 	يتحملها		فإن	فكرة 	ا)فeuضة 	نوع	من	ا)سؤولية ¸نشاء

	حيث	أWkا	تضع	عfى	عاتق	ا)نتج،	أكeü	من	كوWkا	تفس\eا	معقو�	لفكرة	الحراسة،	منتج	Kشياء	الخطرة

غلب	مصالح	ا)سWXلك\ن	عfى	مصالح	ا)نتج\نمن	شأWkا	أن	،	البائع	ا)حeuف	مسؤولية	ثقيلة	جداو 
ُ
كما	،	ت

	معقدة 	فكرة 	غ\e	دقيقةو 	أWkا 	معيار	يفصلو ، 	تحديدا		يصعب	وضع 	أو	يحددهما 	ب\ن	نوع·Wا بسهولة

فضU	عن	صعوبة	إثبات	أو	تحديد	حارس	البنية	عندما	يشeuك	أكeü	من	شخص	@ي	تكوين	البنية	،	كافيا

  .1الداخلية	للمنتوج

عfى	اعتبار	،	لقضاء	الفرن012	لم	سلك	وت\eة	واحدة	بشأن	نظرية	تجزئة	الحراسةبا¸ضافة	إ�ى	أن	ا

إ�ى	،	4تراجع	عن	Kخذ	�Wا	@ي	أحكام	أخرى و ،	3ثم	قيدها	بشروط،	2أنه	قد	أقر	Kخذ	�Wا	@ي	بعض	Kحكام

هذا	إن	دل	عfى	01Îء	فإنما	و ،	أن	أصبحت	هذه	النظرية	شبه	غائبة	@ي	التطبيقات	القضائية	الحديثة

  .5عfى	أن	هذه	النظرية	قد	فقدت	أهم	ما	@ي	مضموWkا	�سيما	مع	ظهور	الtuام	البائع	با§منيدل	

	@ي	 	غ\e	مقبول 	اختUف 	إ�ى 	يؤدي 	ا)سؤولية 	@ي 	العامة 	القواعد 	إعمال 	أن 	للقول 	أخ\eا نخلص

قدية	فإذا	كان	ا)تضرر	تربطه	عUقة	تعا،	معاملة	ا)تضررين	)جرد	اختUف	الظروف	ال�0	يقع	ف·Wا	الضرر 

سوف	تختلف	بحسب	ما	إذا	كانت		–وفقا	للقواعد	العامة	للمسؤولية	العقدية	-فإن	معاملته	،	با)نتج

إذ	سيكون	وضعه	@ي	الفرض	الثاني	أسوء	منه	،	ا)نتجات	خطرة	بسبب	عيب	ف·Wا	أو	كانت	خطرة	بطبيعWXا

  .6@ي	السلعة	إ�	)جرد	أن	ا)صادفة	تسعفه	@ي	الفرض	Kول	بوجود	عيب	خفي،	@ي	الفرض	Kول 

فإن	مص\eه	سيكون	أسوء	من	مص\e	ا)تضرر	،	أما	إذا	كان	ا)ضرور	من	غ\e	ا)تعاقدين	مع	ا)نتج

	ح��،	طا)ا	سيكون	ُملزما	@ي	كل	Kحوال	بإثبات	خطأ	ا)نتج	وفقا	لقواعد	ا)سؤولية	التقص\eية،	ا)تعاقد

كان	متعاقدا	§سعفته	@ي	هذا	و 	فحيث	أنه	لو	تصاد،	لو	كان	الضرر	يرجع	إ�ى	عيب	ف0Å	@ي	ا)نتجاتو 

	يدل	عfى	مدى	قصور	تلك	القواعد	@ي	تحقيق	حماية	سهلة	و ،	الفرض	قواعد	ضمان	العيوب 	ما هذا

                                                           
  .303  302عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	1

2 CA, Poitiers, 29 oct, 1952, D, 1953. 68- cassé par civ. 2e, 5 jan, 1956, D, 1957. 261, jcp, G 1956, II, 9095.  
Cité par: philippe le tourneau, op, cit, p 148. 
3 Cass, civ, 2e, 20 juill, 1981, n ° 80-10.450, bull. civ. II, n° 170 ; jcp G 1982. II.19848. cité par: philippe le 
tourneau, op, cit, p 150. 
4 Amiens, 10, 03, 1975.D, 1975.som. p 108. 
 « le fabricant de boissons gazeuses s’étant dépouillé par la vente et la livraison consentie au commerçant 
détaillant…et de toute possibilité d’en contrôler l’ état postérieurement à la livraison au détaillant, c’est ce 
dernier qui doit étre tenu pour gardien d’une bouteille… » 

  .3.	الهامش	رقم242)رجع	السابق،	ص	كما	أورده:	مصطفى	بوبكر،	ا	14هامش	رقم	،	ال20أورده:	محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .310كريمة	بركات،	ا)رجع	السابق،	ص	5
  .68	67محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
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	ا)نتجات	 	أو	مستعمfي 	العريض	من	مسWXلكي 	يثبت	للقطاع 	الواقع 	أن 	بالنظر	إ�ى 	الخط\eة الصناعية

  .1غالبا	أن	ا)ضرور	يكون	غ\e	متعاقد	مع	ا)نتج

	تقدموعليه	تظهر	 	مما 	تسب¼Wا	، 	معالجة	مسؤولية	ا)نتج\ن	الصناعي\ن	عن	Kضرار	ال�0 ضرورة

  .�2	تختلف	معها	مراكز	ا)تضررينو 	معالجة	تتناسق	ف·Wا	الحلول ،	منتجا¯Wم	الصناعية	الخط\eة

  :ا)طلب�الثاني

  موحٌد �موضو�يٌ �نظامٌ �:لمتدخلل�ا)سؤولية�ا)دنية

	أن	مسؤولية	ا)تدخل	@ي	ظ 	سابقا قد	تتداخل	عfى	نحو	يجمع	ب\ن	،	ل	القواعد	التقليديةذكرنا

قواعد	ا)سؤولية	و ،	كما	قد	تeuدد	ب\ن	قواعد	ا)سؤولية	العقدية	تارة،	التقص\eيةو 	ا)سؤولية	العقدية

£زدواج	يفتقران	و	)ا	كان	هذا	التداخلو ،	بحسب	مدى	توافر	شروط	كل	م�Wما،	التقص\eية	تارة	أخرى 

عfى	اعتبار	أن	ليس	من	حسن	السياسة	التشريعية	التفرقة	@ي	ا)عاملة	ب\ن		–اليق\ن	و 	للدقة	القانونية

	مسؤولية		- ا)ضرورين	ا)حتمل\ن	ا)عرض\ن	لنفس	الضرر  	توحيد 	إ�ى 	سعت	التشريعات	الحديثة فقد

  .3دون	اعتبار	)ا	إذا	كان	ا)ضرور	متعاقدا	مع	ا)نتج	أو	�،	ا)تدخل	@ي	هذا	ا)جال

الفرع	Kول)	عfى	أن	نتطرق	(	بداية	مفهوم	هذه	ا)سؤولية	ا)ستحدثةعليه	سوف	نتناول	@ي	الو 

  الفرع	الثاني).(	بعدها	إ�ى	دراسة	أساسها	القانوني

  :الفرع�7ول 

  مفهوٌم�جديد�:لمتدخلل�ا)دنية�سؤوليةا)

	الفرن012 	القضاء 	يد 	عfى 	مرة 	§ول 	ا)سؤولية 	هذه 	ظهرت 	ا)شرع	و ، 	تفطن 	مرور	أعوام بعد

 £	 	إ�ى 	الفرنK012وروبي 	القضاء 	أثمر	به 	بما 	عتداد ،	 	رقم 	إصدار	التوجيه 	إ�ى 	374- 85حيث	عمد ،-

	التشريعية 	Kحكام 	ب\ن 	بالتقريب 	فعل	و 	ا)تعلق 	عن 	ا)سؤولية 	مادة 	@ي 	Kعضاء 	للدول التنظيمية

يلة	القضاء	اللذان	كانا	يجWXدان	@ي	إيجاد	الحلول	الكفو 	متأثرا	@ي	ذلك	بجهود	الفقه	-ا)نتجات	ا)عيبة

بعدما	عجزت	نصوص	القانون	ا)دني	عن	£ستجابة	لحقوق	ا)تضررين	من	،	بضمان	ضحايا	ا)نتجات

،	تدخل	ا)شرع	الفرن012	لºخذ	بأحكام	هذا	التوجيه،	بعد	مرور	عشر	سنوات	تقريباو ،	حوادث	£سUWXك

                                                           
  .301عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .69محمد	شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .314عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)رجع	السابق،	ص	هذا	ا)ع�Å:	أنظر		@ي		3
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ن	ا)سؤولية	)	مادة	تضم18(	لذي	تضمن	ثمانية	عشر@ي	التقن\ن	ا)دني	الفرن012	ا،	1998ماي		19ي	@

	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة 	£هتمامو ، 	منأى	عن	هذا 	الجزائري	@ي 	لم	يكن	ا)شرع 	تأثر	بنظ\eه	و ، إنما

	 	حيث	استحدث	سنة 	ا)دني	-2005الفرن012 	للقانون 		-بموجب	تعديله 	جاءت		140ا)ادة 	ال�0 مكرر

  .1من	القانون	ا)دني	الفرن012	1-1386مطابقة	للمادة	

	خصاW¹او 	أن	نحدد	بداية	تعريفها،	مفهوم	مسؤولية	ا)تدخل	ا)ستحدثةعليه	يقت01µ	تحديد	و 	

  ثانيا).(	ثم	نتطرق	بعدها	إ�ى	دراسة	أركاWkا،	أو�)(

mخصائصهاو �تعريف�مسؤولية�ا)تدخل�ا)ستحدثة:�أو  

ثم	نحاول	بعدها	استخUص	،	)1(	سوف	نتو�ى	بداية	تحديد	مدلول	مسؤولية	ا)تدخل	ا)ستحدثة

  ).2(	أهم	مم\tا¯Wا

 مدلولها -1

إنما	تقوم	و ،	تلك	ا)سؤولية	ال�0	�	تقوم	عfى	أساس	الخطأ،	يقصد	بمسؤولية	ا)نتج	ا)ستحدثة

مما	يع0Å	أن	ا)نتج	يكون	مسؤو�	عن	الضرر	الUحق	با)سWXلك	جراء	استخدام	هذا	Kخ\e	،	عfى	الضرر 

	عUقة	عقدية	أم	� 	كانت	تربطهما 	سواء 	معيبا 	منتوجا 	ليست	مف، �	خطيئة	بل	Öي	و 	euضةذلك	أWkا

  .	2مسؤولية	موضوعية	لها	طابعها	الخاص

 خصائصها -2

تتم\t	بأWkا		حيث،	يمكن	استخUص	خصائصها،	من	خUل	تعريف	مسؤولية	ا)تدخل	ا)ستحدثة

	أ)(	موحدةو 	مسؤولية	قانونية	خاصة 	من	النظام	العامو ،�ب)(�ذات	طبيعة	موضوعية، �أن	قواعدها

  ج).(

 موحدةو �ة�قانونية�خاصةمسؤولي�:مسؤولية�ا)تدخل  - أ

،	(une responsabilité de plein droit)	تتم\t	بأWkا	مسؤولية	قانونية	أي	أWkا	مقررة	بقوة	القانون 

	ا)صدر	و  	عfى 	التأكيد 	إ�ى 	يرمي 	بقدر	ما 	للمسؤولية 	جديدة 	صورة 	إضافة 	الوصف	�	يصبو	إ�ى هذا

  .3لة	ا)نتج\نالقانوني	لUلtuامات	ال�0	يتم	8خUل	�Wا	مما	يستدAي	مساء

                                                           
  .63-61مكرر	تقن\ن	مدني	جزائري،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		140زاهية	حورية	01î	يوسف،	تعليق	عfى	نص	ا)ادة		1
  .87بق،	ص	يوسف	مسعودي	ورحاب	أرجيلوس،	£تجاه	ا)وضوAي	)سؤولية	ا)نتج	@ي	التشريع	الجزائري،	ا)رجع	السا	2
	ا)نتوج،	مجلة	البحوث	والدراسات	القانونية		3 قريمس	عبد	الحق،	مدى	جدوى	Kساس	التعاقدي	للمسؤولية	عن	Kضرار	ال�0	يسب¼Wا

  .105.	ص	2012،	جانفي	2والساسية،	جامعة	سعد	دحلب	البليدة،	العدد	
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أWkا	�	تفتح	مجا�	للتفرقة	التقليدية	ب\ن	و 	بل ،1العقدي	النطاقمجال	تطبيقها	يتعدى		 أنكما	

إذ	،	2التقص\eية،	كما	أن	من	مزاياها	أWkا	¯Wدف	إ�ى	تجاوز	التفرقة	ب\ن	ا)تضريرينو 	ا)سؤولية	العقدية

	 	ا)نتجات	ا)عيبة 	كل	ضحايا 	)صلحة 	مقررة 	عUقة		بصرف	النظر	عماأWkا 	با)نتج 	كانت	تربطهم إذا

�	 	أم 	و 	،3تعاقدية 	ف0$ 	عقديةمن	ثم 	ذات	طبيعة 	ا)نتج	�	تعد 	مع 	ا)تعاقد 	م�Wا 	يستفيد �	ذات	و ،

	ا)نتجات 	من 	ضرر 	يلحقه 	الغ\e	الذي 	)صلحة 	تتقرر 	تقص\eية 	طبيعة 	خاصةو ، 	مسؤولية 	Öي 	إنما

تق01µ	بالتا�ي	و ،		WمتسWXدف	ا)ساواة	بي�و ،	4موحدة	تنطبق	عfى	جميع	ا)تضررين	من	عيوب	ا)نتجاتو 

  .	5بطابعها	ا)وحد	عfى	مفارقات	عدم	ا)ساواة	غ\e	ا)قبولة

 ذات�طبيعة�موضوعية�:مسؤولية�ا)تدخل�  - ب

ذلك	أن	الهدف	من	،	تعد	ذات	طبيعة	موضوعية	عfى	اعتبار	أWkا	تقوم	عfى	الضرر	�	عfى	الخطأ

يعود	سبب	Kخذ	�Wا	إ�ى	أن	فكرة	الخطأ	لم	و ،	)نتجتقريرها	هو	إعفاء	ا)ضرور	من	عبء	إثبات	خطأ	ا

	للمسؤولية 	أساسا 	تكون 	§ن 	تصلح 	تعد 	البيع، 	أساليب 	لتطور 	واضعوا	و 	،6نظرا 	به 	نادى 	ما هذا

	بشكل	كاف	بمعالجة	 	تسمح 	ال�0 	وحدها 	Öي 	دون	خطأ 	أن	ا)سؤولية 	الذين	أكدوا 	Kوروبي التوجيه

 .7ا)خاطر	الناجمة	عن	£نتاج	التق0Å	الحديثو 	الحا�ي،	لعالية	ال�0	يشهدها	عصرنامشكل	التقنية	ا

	يرتبط	 	8ثبات 	موضوع 	أن 	بالنظر	إ�ى 	ا)وضوAي 	طابعها 	تستمد 	ا)سؤولية 	هذه 	فإن و	عليه

دون	البحث	فيما	إذا	كان	،	جود	عيب	@ي	ا)نتوج	يكون	هو	مصدر	الضرر و 	بمسألة	موضوعية	تتمثل	@ي

 .8ذلكا)نتج	قد	اتخذ	مسلكا	خاطئا	بمناسبة	

  قواعد�مسؤولية�ا)تدخل�من�النظام�العام  - ج

ف$0	مسؤولية	من	النظام	العام	�	يجوز	£تفاق	عfى	8عفاء	أو	الحد	م�Wا	بالنسبة	لºضرار	ال�0	

̧عفاء	أو	الحد	م�Wاو ،	تصيب	Kشخاص هو	ما	ع�e	عنه	و ،	يقع	باطU	بطUنا	مطلقا	كل	اتفاق	يق01µ	با

                                                           
1 Elise Poillot, Droit Européen De La Consommation Et Uniformisation Du droit des Contrats, L.G.D.J, 
Montchrestien, bibliothèque de droit privé Tome 463, paris, 2006 , p 169. 
2 Marie-Anne Frison-Roche, op.cit. p 370. 
3 Philippe le tourneau et autes, Droit de la Résponsabilité et des contats, Régimes d’indemnisation, 11ème édi, 
Dalloz, paris, 2017, P 2419. 

  .294م�Å	أبو	بكر	الصديق،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .290مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .91يوسف	مسعودي	ورحاب	أرجيلوس،	ا)رجع	السابق،	ص	6

7 François Terré, Pilippe Smiler, Yves Lequette, Droit civil, Les obligation, 8ème édi, Dalloz, paris,2002, p 936. 
  .104عبد	الحق	قريمس،	مدى	جدوى	Kساس	التعاقدي	للمسؤولية	عن	Kضرار	ال�0	يسب¼Wا	ا)نتوج،	ا)رجع	السابق،	ص		8
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،	1من	القانون	ا)دني	الفرن012	1- 1386/10@ي	ا)ادة		ذلكو ،	لم	يكن	ا)شرع	الفرن012	باعتبار	الشرط	كأن

أو	التمسك		غ\e	أنه	يبقى	للمتضرر	سلطة	£ختيار	ب\ن	التمسك	بقواعد	ا)سؤولية	القانونية	ا)وحدة	

من		13بقواعد	ا)سؤولية	التقليدية	العقدية	أو	التقص\eية	وفقا	لظروف	الحال	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

  .K2وروبي	التوجيه

  أركان�ا)سؤولية�ا)وضوعية�للمتدخل:�ثانيا

	كانت	طبيعWXا 	مهما 	أي	مسؤولية 	أن	قيام 	�	شك	فيه 	مما 	توافر	أركاWkا، 01µيقت	 	كانت	، فإذا

،	العUقة	السببيةو 	الضرر و 	تتطلب	أساسا	توافر	ركن	الخطأ،	ا)سؤولية	وفقا	للقواعد	العامة	التقليدية

تتطلب	،	الجزائري و 	ا)شرع	الفرن012و 	أقرها	التوجيه	Kوروبي	جديدة	ال�0فإن	ا)سؤولية	ا)وضوعية	ال

هذا	ما	أقرته	ا)ادة	و 	).3(	العUقة	السببيةو 	)2(	إ�ى	جانب	رك0Å	الضرر ،	)1(	وجود	ركن	العيب	@ي	ا)نتوج

	ال�0	جاء	ف·Wا،	3ق	م	ف	1245-8 العUقة	السببية	ب\ن	و 	العيب،	"	يجب	عfى	ا)دAي	أن	يثبت	الضرر :

  .4الضرر"و 	عيبال

 ركن�العيب�?ي�ا)نتوج� -1

إن	ركن	العيب	@ي	ا)نتوج	يمثل	حجر	الزاوية	@ي	نظام	ا)سؤولية	عن	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	منتجاته	

	5ا)عيبة يلقي	بظUله	عfى	و ،	عfى	اعتبار	أنه	أصبح	ا)حور	Kسا01î	الذي	تدور	حوله	هذه	ا)سؤولية،

  .6مجمل	أحكامها

"	يكون	ا)نتج	مسؤو�	عن	الضرر	:	عfى	أنه،	مكرر	ق	م	ج	140ا)ادة	نص	ا)شرع	الجزائري	@ي		

  لو	لم	تربطه	با)تضرر	عUقة	تعاقدية".و 	الناتج	عن	عيب	@ي	منتوجه	ح��

	)سؤولية	 	ا)وجب 	للعيب 	تعريفا 	يعط 	لم 	الجزائري 	ا)شرع 	أن 	النص 	هذا 	خUل الظاهر	من

بذلك	يكون	ربما	قد	و ،	ركان	قيام	هذه	ا)سؤوليةإنما	اقتصر	فقد	عfى	التأكيد	بأنه	ركن	من	أ،	ا)تدخل

                                                           
  .41محمود	السيد	عبد	ا)عطي	خيال،	ص		1
  .295م�Å	أبو	بكر	الصديق،	ا)رجع	السابق،	ص		2

3 Art 1245-8, c.c.f, dispose: « le demandeur doit prouver: le dommage le défaut et le lien de causalité entre le 
défaut et le dommage ». 

  من	التوجيه	Kوروبي.	4وهذا	ما	قضت	به	أيضا	ا)ادة		4
  .111.	وسالم	محمد	رديعان	العزاوي،	ا)رجع	السابق،	ص	38محمود	السيد	عبد	ا)عطي	خيال،	ا)رجع	السابق،	ص		5
	ا)فهوم	الحديث	للعيب	@ي	ظل	Kنظمة	الحاكمة	)سؤولية	ا)نتج،	مجلة	القانون	للدراسات	والبحوث	القانونية،	ظافر	حبي	6 ب	جبارة،

  .2019-08-21اطلع	عليه	بتاريخ:	،	www.iasj.net.	محمل	من	ا)وقع:	8،	ص	2014،	8جامعة	ذي	قار،	كلية	الحقوق،	العدد	
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كما	يUحظ	أن	هذه	ا)ادة	تتطابق		.1للبحث	عن	تعريف	مUئم	للعيب	القضاءو 	أراد	فسح	ا)جال	للفقه

درج	مضموWkا	@ي	ا)ادةو ،	398- 89من	القانون	رقم		12-1386مع	نص	ا)ادة	
ُ
  ق	م	ف.	8-1245ال�0	أ

"	يكون	ا)نتوج	معيبا	عندما	�	يقدم	Kمن	،	398-89ن	من	قانو 	43-1386قد	نصت	ا)ادة	و ،	هذا

جويلية		25من	توجيه		6فالعيب	�Wذا	ا)فهوم	يتطابق	مع	قضت	به	ا)ادة	،	4الذي	يمكن	انتظاره	شرعا"

  .6ق	م	ف	3- 1245كذا	ا)ادة	و ،	19855

	 	العيب 	كلمة 	أن 	الفقه 	�حظ 	ا)نتجات		défautو	قد 	عن 	للمسؤولية 	كأساس 	هنا ا)ستعملة

	)عيبةا ،	 	ا)ادة 	نص 	@ي 	الواردة 	ذا¯Wا 	Öي 	العيب		16417ليست 	بضمان 	وا)تعلقة 	ا)دني 	القانون من

vise cachéالخفي	
8. 

	 	يعرض	و	بذلك 	الذي 	هو	العيب 	ا)نتج 	مسؤولية 	قانون 	@ي 	ا)قصود 	العيب 	بأن 	القول يمكن

ا)ستخلص	من	و ،	10عمالليس	العيب	الذي	يؤثر	عfى	صUحية	ا)نتوج	لUستو ،	K9مان	للخطرو	السUمة

	11طبيعة	العقد	أو	£تفاق	ا)حدد	§وجه	£ستعما�ت	غ\e	ا)ألوفة	بالنسبة	)وضوع	التعاقد 	أنه	، كما

  .�12	العيب	الخفي	ا)تعلق\ن	بالtuامات	البائع	ا)وجبة	للمسؤولية	العقديةو 	ليس	عيب	عدم	ا)طابقة

                                                           
  .f244ي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص	ع	1

2 Art 1386-1 dispose: «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit 
ou non lié par un contrat avec la victime. » 
3 L’art 1386-4 dispose: « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s’attendre ». 

4		 	ا)ادة 	@ي 	إيراده 	سبق 	طا)ا 	فرنسا، 	@ي 	الفقهاء 	عfى 	جديدا 	التعب\e	ليس 	هذا 		1إن 	قانون 		21من 	بسUمة	1983جويلية 	ا)تعلق ،

	 	ا)ادة 	إ�ى 	ذلك 	بعد 	ُنقل 	والذي 		1-221ا)سWXلك\ن، 	علما 	£سUWXك، 	قانون 	اتفاقية	من 	أحكام 	@ي 	أصلها 	تجد 	السابقة 	ا)ادة أن

STRASBOURG	بتعليمة	يعرف	حقا�	أصبح	ما	مشروع	و@ي	25،		1985جويلية	منتجاته	عن	ا)نتج	مسؤولية	بودا�ي،	محمد	عن:	Uنق	 .

  .39	38ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	
5 Mirelle Bacache- Gibeili , op.cit.p 651. 
6 Créé par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, op.cit. 
7 Art 1641, c.f.f, dispose: «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait 

pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.  
  .38محمد	بودا�ي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص		8

)عيوبية	عfى	ا)نتوج،	نقU	فعfى	سبيل	ا)ثال،	غياب	واجب	8فضاء	عن	ا)خاطر	و	¥ثار	غ\e	ا)رغوب	ف·Wا	من	شأنه	أن	يضفي	طابع	ا	 9

  :عن

Valérie Da Silva, Réussir son cas pratique en droit de la responsabilité, sujets corrigés, tome 2, édi, L’Harmattan, 
paris, 2011,  P 63. 

  .477عبد	القادر	أقصا�01،	ا)رجع	السابق،	ص		10
  .387عبد	القادر	العرعاري،	ا)رجع	السابق،	ص		11
  .248عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ص		12
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	يتوافق 	ا)فهوم 	هذا 	ل	مسار	ا)ساءلةو 	ولعل 	لمنتجا)وضوعية 	عنصر	ا)خاطر	و ، ا)رتكز	عfى

الذي	يرتبط	و 	أو	عدم	الصUحية،	1ذلك	خUفا	لعيب	عدم	ا)طابقةو ،	اللصيقة	بعملية	الطرح	للتداول 

  	.2أساسا	با)شeuطات	العقدية

	للعيب 	يعط	تعريفا 	الجزائري	لم 	كان	ا)شرع 	سبقت	8شارة	-و	إذا 		-كما 	ا)ادة �1µ140بمقت	

وفقا	)ا	أقره	ا)شرع	- 	ع�Å	العيب	ا)وجب	للمسؤولية	ا)وضوعية	للمتدخلفإنه	أخذ	بم،	مكرر	ق	م	ج

منه		9عندما	نص	@ي	ا)ادة	،	ا)تممو 	ا)عدل،	03-09قمع	الغش	و 	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك	–الفرن012	

	مضمونة 	لUسUWXك 	ا)وضوعة 	ا)نتجات 	تكون 	أن 	ضرورة 	بالنظر	لUستعمال	و 	عfى 	Kمن تتوفر	عfى

منه	عfى		10كما	أكد	@ي	ا)ادة	،	مصالحهو 	أمنهو 	أ�	تلحق	ضررا	بصحة	ا)سWXلكو 	نتظر	م�Wاا)شروع	ا)

  مثلما	أشرنا	إليه	سابقا.،	إلزامية	احeuام	أمن	ا)نتجات

	 	03- 09من	القانون	رقم		9ويUحظ	من	خUل	ا)ادة 	3أن	ا)شرع	الجزائري	ربط	أمن	ا)نتجات،

	ا)توقعة 	4با)شروعية 	مفهو ، �1µيح	 	للمسؤولية	عن	فعل	ال�0 	القانوني 	النظام 	@ي 	بمكانة	خاصة مها

  .5ا)نتجات	ا)عيبة	ال�0	أقرها	التوجيه	Kوروبي

	ب\ن	 	العUقة 	توازن 	@ي 	هاما 	عنصرا 	يعد 	بالعيب 	ا)تعلق 	التوقع 	معيار	مشروعية 	فإن وعليه

أو	£نصياع	لقاعدة	ذلك	أن	مشروعية	التوقع	�	تع0Å	@ي	هذا	ا)جال	مجرد	التوافق	،	ا)تضرر و 	ا)تدخل

	قانونية 	استيفاء	، 0Åيع	 �	 ̧نتاج 	با 	القانوني 	الeuخيص 	عfى 	الحصول 	أو 	ا)هنية 	القواعد فإتباع

	ا)تدخل	@ي	 	توقعات	الشخص	ا)عتاد	@ي	شأن	Kمن	الذي	يجب	أن	يوفره 	�Wا 	تتحدد ا)شروعية	ال�0

  .	6السلعة

                                                           
ل	ب\ن	مفهوم	العيب	وعدم	ا)طابقة	للتفصيل	أكeü	بشأن	عيب	عدم	ا)طابقة	والعيب	الخفي،	أنظر:	لطيفة	أمازوز،	إنعكاسات	التداخ	1

،	1،	العدد	8،	ا)جلد	2عfى	نظام	ا)سؤولية	العقدية،	مجلة	القانون،	ا)جتمع	والسلطة،	كلية	الحقوق،	جامعة	محمد	بن	أحمد	وهران	

 .132 109،	ص	ص	2019
	لحوادث	2 01µالتعوي	النظام	تقوية	 	@ي 	ا)وضوعية	للمنتج	ودوره 	نظام	ا)سؤولية 	ا)جلة	الجزائرية		معمر	بن	طرية	، ا)نتجات	ا)عيبة،

  .122  121ص	ص	،	2014،	1،	العدد1للقانون	ا)قارن،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبوبكر	بلقايد	تلمسان،	ا)جلد	

  
ا)نتوج	¥من	،	بد�	من	مصطلح	produit garantie،	مصطلح	ا)نتوج	ا)ضمون	03- 09من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		12ورد	@ي	الفقرة		3

produit sur	ص	نفسه،	ا)رجع	معمر،	طرية	بن	أنظر:	شخاص،ºل	الجسدية	مةUبالس	ا)اسة	ا)خاطر	عن	تتكلم	ا)ادة	أن	من	بالرغم	،

122.  
  .322كهينة	قونان،	ا)رجع	السابق،	ص		4

5 Elise Poillot, op.cit. p 259. 
  .435عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص		6
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هو	معيار	الشخص	و 	عfى	معيار	موضوAييتم	بناء		تجدر	8شارة	أن	تقدير	مشروعية	التوقعو 	هذا

ا)بيدات	و 	بالنسبة	للمعدات	ال�0	تعمل	با)شتقات	البeuوليةو 	من	ذلك	عfى	سبيل	ا)ثال	أنهو ،	ا)عتاد

	قطع	Kحجار و 	الحشرية 	تستخدم	@ي 	تعد	مألوفةو	ا)عدات	ال�0 	Kخشاب	توجد	درجة	من	الخطورة

	من	Kخطار	ا)تعلقة	باستخدام	لذلك	فإنه	�	يخل	بالتوقع	ا)شروع	لº ،	متوقعةو  	يعد	مألوفا مان	ما

يع0Å	ذلك	أن	إقرار	العيب	@ي	مثل	هذه	ا)نتجات	يقت01µ	أن	يكون	الخطر	الذي	و ،	مثل	هذه	ا)عدات

 	.1ال�0	يمكن	توقع	مثلها	من	مثل	هذه	السلع،	¦Wدد	السUمة	أعfى	درجة	من	ا)خاطر	ا)عتادة	أو	ا)ألوفة

Kمن	وفقا	�ختبار	التوقع	ا)شروع	تظهر	غالبا	عندما	�	يكون	ا)سWXلك	غ\e	أن	الصعوبة	@ي	تقييم	

إنما	يكون	طفU	أو	من	Kشخاص	الحساسة	أو	الضعيفة	و ،	العادي	هو	الشخص	الذي	وجه	إليه	ا)نتوج

مما	،	متطور	تقنيا	أو	جديدو 	أو	عندما	يكون	الحادث	ناتجا	عن	استخدام	منتوج	معقد،	بشكل	خاص

  .�2	يساعد	@ي	تحديد	Kمنو 	قع	ا)شروع	غ\e	كافيجعل	تقدير	التو 

	�	تتطابق	مع	عبارة	"	بصفة	قانونية« légitiment »و	يرى	البعض	أن	عبارة	"	بصفة	مشروعة"	

« légalement »	ا)سؤولية	من	يعفيه	�	القانونية	للمقاييس	ا)صّنع	امeuاح	أن	0Åيع	3مما.  

	تقدير	ت 	@ي 	أن	الع�eة 	إ�ى 	تجدر	8شارة عيب	ا)نتوج	Öي	بوقت	طرحه	للتداول	عمU	بأحكام	كما

  .5التوجيه	Kوروبيو 	4القانون	ا)دني	الفرن012

	 	@ي 	الصادرة 	Kوروبية 	التوصية 	نصوص 	تعن 	ا)نتوج		1985يوليو		25لم 	طرح 	مفهموم ببيان

  .6للتداول	رغم	كوWkا	محورا	جوهريا	تدور	مسؤولية	ا)نتج	عن	فعل	منتجاته	ا)عيبة

                                                           
  .188  187ط	جمي¬ي،	ا)رجع،	ص	ص	حسن	عبد	الباس	1

2 Erdem Büyüksagis, La responsabilité du fait des produits « défectueux sans défaut »: l’arrêt Boston Scientific 
du 5 mars 2015, DCCR n° 110-2016, P 23. Publié sur le site: https: //www.researchgate.net/, visité: le 13-08-
2019. 
3Jiayan feng, op, cit, P 174. 
4 Art 1245-3, c.c.f, dispose: « … Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il 
doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut 
en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation… ». 
5 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, 
op.cit..modifié par la directive européenne n°99-34 du 10 mai 1999 du parlement européen et du conseil, JOUE 
n° 141 du 4 juin 1999. Art 6 al c de la Directive 85/374/dispose: « Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas 
la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: … 
c) du moment de la mise en circulation du produit.. » 

  .168لسابق،	ص	أسامة	أحمد	بدر،	ا)رجع	ا	6
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فقد	عرفت	الطرح	للتداول	بنصها	عfى	،	2من	اتفاقية	سeuاسبورغ	K21خ\e	من	ا)ادة	أما	الفقرة	

  "	يكون	ا)نتوج	"مطروحا	للتداول"	عندما	يقدمه	ا)نتج	إ�ى	شخص	آخر".:	أنه

	 	من	ا)ادة 	الفقرة	Kو�ى 	@ي 	ح\ن	جاء 	3	4-1245@ي 	للفقرة	- من	القانون	ا)دني	الفرن012 ا)قابلة

	 	-389-98من	القانون	رقم	،	K1386-5و�ى	من	ا)ادة 	يتخfى	: 	للتداول	عندما 	يكون	ا)نتوج	مطروحا "

  ا)نتج	عنه	طواعية".

Uخ	من	ليتضح	ا)ادة	هذه	للمنتوج،	8رادي	يfالتخ	مفهوم	من	يخرج	أنه	،	تم	قد	ا)نتج	كان	إذا

اتجا	عن	إهمال	لو	كان	الضرر	نو 	ح��،	تجريده	من	ا)نتوج	دون	علمه	أو	إرادته	نتيجة	الغش	أو	السرقة

	من	جانب	ا)نتج 	8رادي	التسليم	التلقائي	لغ\e	مالك	ال01úء، 	يفeuض	التخfي 	كما 	تكون	، 	هنا فالع�eة

  .4ليس	بالضرورة	انتقال	ملكيته	إليهو ،	بالتسليم	ا)ادي	للمنتوج	إ�ى	شخص	آخر

بل	كل	غ\e	أن	الصعوبة	@ي	هذا	8طار	تكمن	@ي	حالة	التخfي	بصورة	متعاقبة	عن	ا)نتوج	من	ق

كذا	عن	و ،	هنا	يطرح	التساؤل	شأن	الشخص	الذي	قام	بالتخfيو ،	ا)تدخل\ن	@ي	وضع	ا)نتوج	للتداول 

لïجبة	عن	هذا	التساؤل	فقد	قضت	محكمة	العدل	Kوروبية	و 	الوقت	الذي	يتحقق	فيه	هذا	التخfي؟

رد	خروجه	من	بأن	ا)نتوج	يكون	مطروحا	@ي	التداول	بمج،	20065فيفري		9@ي	حكمها	الصادر	بتاريخ	

	ا)نتج 	�Wا 	يقوم 	ال�0 	التصنيع 	مرحلة 	التسويق	أو	£سUWXكو ، 	مرحلة 	دخوله 	يكون	و ، 	بمقتضاها ال�0

  .6ا)نتوج	بحالة	تسمح	بعرضه	عfى	الجمهور	أو	العامة	من	أجل	استخدامه	أو	اسUWXكه

	و 	هذا 	الثانية	من	ا)ادة 	الفقرة 	@ي 		-ق	م	ف7	4- 1245قد	جاء 	الفقرة 	تقابلها من	ا)ادة		2ال�0

  "	ا)نتوج	�	يخضع	للطرح	@ي	التداول	إ�	مرة	واحدة".:	-389-98من	القانون	رقم	،	1386-5

 la règle de »أنشأ	ا)شرع	الفرن012	بمقت�1µ	هذه	ا)ادة	ما	يسم�	بقاعدة	وحدة	العرض	للتداول	

l’unicité de la mise en circulation	، و	نحو	ا)سؤولية	توجيه	هو	وضعها	من	الهدف	بعرض	يبادر	من

                                                           
1 Art 2 al, d, dispose: « un produit a été «mis en circulation» lorsque le producteur l'a remis à une autre 
personne ». 
2 Convention européenne de Strasbourg du 27-1-1977, sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésion 
corporelle ou de décès, voir le site: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800773
28, visité le 22-08-2019. 
3 Art 1245-4, al,1, c.c.f, dispose: «Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi 
volontairement ». 

  .104محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		4
5 CJCE, 9 février, 2006, JCP 2006, II, 10083. 

  .105)رجع	السابق،	ص	محمد	أحمد	ا)عداوي،	اأورده:	
  .105محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		6

7 Art 1245-4, al, 2c.c.f, dispose: « Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ». 
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كما	أن	الهدف	م�Wا	،	الحاسم	@ي	إثارة	هذه	ا)سؤوليةتحديد	هذا	الوقت	هو	العنصر	و ،	ا)نتوج	@ي	السوق 

	معاناة 	للمتضرر و 	تU@ي 	بالنسبة 	تعقد	Kمور 	العروض	، 	بتعدد 	لو	أخذ 	فيما 	ا)سWXلك	ال�Wائي �سيما

اعدة	وحدة	العرض	للتداول	تستبعد	،	و	بذلك	فإن	ق1للتداول	بقدر	تعدد	الوسطاء	@ي	شبكة	التوزيع

  .K2خذ	بع\ن	8عتبار	§ي	تاريخ	�حق

،	غ\e	أن	هذه	الفكرة	تث\e	إشكا�"	بشأن	ا)نتجات	ال�0	يتم	تصنيعها	@ي	إطار	سلسلة	من	ا)راحل"

فهل	ينبÒي	£عتداد	بتاريخ	الطرح	للتداول	بالنسبة	للعينة	Kو�ى	من	هذه	السلسلة؟	أم	بتاريخ	الطرح	

	نحو	Kخذ	للتدا 	يتجه 	السائد 	الرأي 	فالرأس 	السلسلة؟ 	�Wذه 	الخاصة 	العينات 	لجميع 	بالنسبة ول

،	طا)ا	أن	Kخذ	با�تجاه	Kول	من	شأنه	أن	يقدم	م\tة	@ي	حالة	وجود	عيب	@ي	التصميم،	با�تجاه	الثاني

  .3@ي	ح\ن	ان	ا)سؤولية	ا)ستحدثة	ترتكز	أساسا	عfى	وجود	عيب	@ي	التصنيع

	تث\e	ه 	ا)ركبةكما 	ا)نتجات 	بشأن 	إشكا� 	القاعدة 	ذه 	للتداول	، 	بالعرض 	£عتداد 	حيث من

،	أو	£عتداد	بالعرض	للتداول	الخاص	با§جزاء	ا)ركبة	Kخرى ،	الخاص	با)نتوج	ال�Wائي	@ي	شكله	الكامل

@ي	هذا	8طار	استقر	الرأي	عfى	£عتداد	بالعرض	للتداول	الخاص	بكل	عنصر	عfى	حدة	من	عناصر	و

	ا)نتوج	ا)سبب	للضرر  ، Uسه	يعد	ولK	الحل	أن	من	الرغم	 معقو�	من	حيث	ضمان	مصالح	و 	عfى

  .4ضحية	ا)نتوج	ا)عيب

	يكن فإنه	من	مصلحة	ا)تضرر	أن	يرفع	دعواه	ضد	ا)نتج	ال�Wائي	الذي	يكون	مسؤو�	،	و	مهما

  	.5يب	@ي	الجزء	ا)ركب@ي	حالة	ما	إذا	كان	الضرر	راجعا	إ�ى	ع،	بالتضامن	مع	منتج	الجزء	ا)ركب

،	« la mise en circulation »لم	ينص	ا)شرع	الجزائري	عfى	عملية	وضع	ا)نتوج	للتداول	و ،	هذا

	بمفهوم	جديد 	جاء 	« la mise en consommation »	6هو	عملية	الوضع	لUسUWXكو 	إنما ال�0	عرفWXا	،

	 		8الفقرة 		3من	ا)ادة 	القانون	رقم 	03-09من 	بأWkا، :	 	مجموع 	التخزينو 	£ست\eادو	مراحل	8نتاج"

  التوزيع	بالجملة	أو	بالتجزئة".و 	النقلو 
                                                           

  .28محمد	بودا�ي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص		1
2 Francois-Xavier Ajaccio, Albert Caston, et Rémi Porte, Construction, Fabrication, innovation et risque de 
développement,   RDI N° 1- , Dalloz, paris, janvier 2014, P 22. 

  .	أنظر	كذلك:109محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		3

Philippe le tourneau et autes, Droit de la Résponsabilité et des contats, Régimes d’indemnisation, op,cit, p2426. 
  .31	30محمد	بودا�ي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		4
  .143  142مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5
اءلة	ا)نتج	عن	فعل	منتجاته	ا)عيبة،	ذلك	أنه	يتدخل	ع�e	مما	�	شك	فيه،	أن	)فهوم	الوضع	لUسUWXك	تأث\eا	مباشرا	عfى	أساس	مس	6

كامل	ا)راحل	بحثا	عن	مسؤولية	Kطراف	ا)ساهمة	@ي	عملية	عرض	ا)نتوج	لUسUWXك،	ومن	ثم	فإنه	يساهم	@ي	تحديد	نطاق	ا)سؤولية	

  .126من	حيث	Kشخاص،	ومن	حيث	الزمان.	نقU	عن،	بن	طرية	معمر،	ا)رجع	السابق،	ص	
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	التعريف	يختلف	عن مفهوم	الوضع	@ي	التداول	الذي	جاء	به	ا)شرع		و	عfى	الرغم	من	أن	هذا

	التخfي	8رادي	عن	ا)نتوجو 	- الفرن012 	تعريف	عملية	الوضع		-ا)تمثل	@ي إ�	أن	العناصر	ال�0	تضم�Wا

  .1تتضمن	تخfي	ا)نتج	8رادي	عن	ا)نتوج	،لUسUWXك

	للتداول	 	ا)نتوج 	طرح 	لحظة 	يعتمد 	لم 	الجزائري 	ا)شرع 	أن 	أخرى 	ناحية 	من 	يUحظ غ\e	أنه

عfى	،	كلحظة	فاصلة	لتقدير	وجود	العيب	@ي	ا)نتوج	بل	اعتمد	عfى	لحظة	£قتناء	من	قبل	ا)سWXلك

أو	كل	،	ة	لتوسيعه	للنطاق	الشخ�01	للمسؤول\ناعتبار	أنه	وسع	من	النطاق	الزم0Å	للمسؤولية	نتيج

بل	يكونون	،	الذين	�	يتواجدون	لحظة	طرح	ا)نتوج	للتداول و ،	ا)تدخل\ن	@ي	عملية	الوضع	لUسUWXك

  .2موجودين	@ي	اللحظات	ا)متدة	من	لحظة	الطرح	للتداول	إ�ى	غاية	لحظة	£قتناء	من	قبل	ا)سWXلك

يتحدد	بناء	،	يبقى	شرطا	مUزما	لركن	العيب	@ي	ا)نتوج	فإن	عنصر	الطرح	للتداول ،	و	مهما	يكن

	العيب 	تقدير	هذا 	الوقت	الذي	يتم	فيه 	عليه 	هذا	و ، 	كان	ا)شرع	الجزائري	قد	أغفل	النص	عfى إذا

	الشرط 	الخصوصو 	بل، 	هذا 	@ي 	الفرن012 	التشريع 	اختلف	مع 	أنه 	نطاق	مسؤولية	، 	توسيع 	@ي رغبة

نظرا	،	تداد	بلحظة	طرح	ا)نتوج	للتداول	كأساس	لتقدير	العيبإ�	أن	هذا	�	يمنع	من	£ع،	ا)تدخل

	القانون	رقم	و ،	§هميWXا 	إ�ى 	023-04ذلك	استنادا الذي	اعت�e	كل	سلعة	معروضة	عfى	نظر	الجمهور	،

  .	4معروضة	للبيع

  ركن�الضرر  -2

فى	فإذا	انت،	)سؤولية	ا)تدخل	بصفة	خاصةو 	يعت�e	الضرر	الركن	الثاني	للمسؤولية	ا)دنية	عامة

	الضرر	�	تقوم	ا)سؤولية إذ	�	يتصور	أن	يطالب	أي	شخص	،	عfى	اعتبار	أنه	ركن	أسا01î	لقيامها،

	قد	لحق	به	ضرر  	يثبت	أنه 	لم 	بالتعويض	ما ̧مكان	أن	تقوم	و ، 	كان	با 	إذا من	ثم	يمكن	القول	بأنه

  .5ر فإنه	�	يتصور	قيامها	من	غ\e	ضر ،	ا)سؤولية	ا)دنية	أحيانا	دون	اشeuاط	لثبوت	الخطأ

  

                                                           
	القانونية	خال	1 	الدراسات 	مجلة 	ا)ستحدثة، 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	قواعد 	ظل 	@ي 	ا)سWXلك 	حماية 	لحبيب، 	وبش\e	بن 	بعUش، 	بن يدة

  .138،	ص	2015،	جانفي	1والساسية،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	عمار	ثل�ي	Kغواط،	العدد	
  .134  133مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	2
  عدل	وا)تمم.ا)،	يحدد	القواعد	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية،	2004يونيو		23،	ا)ؤرخ	@ي	02-04رقم	القانون		3
  ،	سالف	الذكر.02-04من	القانون	رقم		15من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		4
  .133محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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	و	يعرف	الضرر	بأنه 	1@ي	حق	أو	مصلحة	مشروعة	له"	"	كل	أذى	يصيب	الشخص: 	ُعرف	، كما

  .2أو	عاطفته"،	أو	عرضه،	"	كل	إيذاء	يلحق	الشخص	سواء	@ي	ماله	أو	جسمه:	بأنه

أن	الضرر	قد	يكون	ماديا	عندما	يصيب	الشخص	@ي	،	و	عليه	يتضح	من	خUل	هذه	التعاريف

شرفه	و 	أو	كرامته،	أدبيا	عندما	يصيب	الشخص	@ي	@ي	شعوره	أو	عاطفته	قد	يكون و ،	3ماله	أو	@ي	جسمه

  .4أو	سمعته

	آخر		 	شخصا 	أصاب 	لضرر 	التعويض 	طالب 	يصيب 	عندما 	مرتدا 	الضرر 	هذا 	يكون 	قد كما

يرتد	عfى	شخص	آخر	و 	قد	ينعكسو ،	كأقاربه	بحيث	يسم�	الضرر	الذي	أصاب	Kول	بالضرر	Kصfي

  .	5م�	بالضرر	ا)رتدلهذا	يسو ،	بطريقة	غ\e	مباشرة

	هذا 	للتعويضو ، 	ا)وجب 	الضرر 	@ي 	6يشeuط 	الوقوع، 	محقق 	يكون 	أن 	سبق	و ، 	قد 	يكون أ�

  .7أن	يكون	مباشراو ،	أن	يكون	قد	وقع	عfى	مصلحة	مشروعة	يحم·Wا	القانون و ،	التعويض	عنه

يقع	و ،	مةفإنه	يتم	إثباته	بكافة	طرق	8ثبات	طبقا	للقواعد	العا،	و	)ا	كان	الضرر	واقعة	مادية

الذي	يجب	عليه	أن	يثبت	أنه	،	هو	ا)تضرر	@ي	ا)سؤولية	محل	البحثو ،	عبء	8ثبات	عfى	عاتق	ا)دAي

  من	جراء	تعيب	ا)نتوج.،	8قد	أصابه	ضرر 

 الضرر و �عJقة�السببية�ب£ن�العيب -3

فبا¸ضافة	إ�ى	وجود	العيب	،	تعت�e	عUقة	السببية	ركن	مستقU	من	أركان	ا)سؤولية	ا)وضوعية

  .9ب	أن	يثبت	ا)تضرر	أن	الضرر	قد	نجم	عن	ذلك	العيبيج

)ا	كان	يبدو	من	الصعب	عfى	ا)ضرور	خصوصا	غ\e	ا)حeuف	أن	يقيم	الدليل	عfى	رابطة	و 	غ\e	أنه

	@ي	ظل	تعدد	أطراف	8نتاجو 	السببية	ب\ن	العيب 	ا)شرع	،	10تصميم	السلعو 	الضرر	�سيما فقد	أنشأ

                                                           
  .208أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .211راهيم	أحمد	البسويطي،	ا)رجع	السابق،	ص	إب	2
	الجزائر،		3 	أركان	ا)سؤولية	ا)دنية،	مجلة	العلوم	القانونية	و£جتماعية،	جامعة	زيان	عاشور	الجلفة، عمرو	أحمد	عبد	ا)نعم	دبش،

  .31،	ص	2019،	جوان	2،	العدد	4ا)جلد،	
  .159رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .33بد	ا)نعم	دبش،	ا)رجع	السابق،	ص	عمرو	أحمد	ع	5
	طبيعة	Kضرار	ا)وجبة	للتعويض	عند	دراسة	التعويض	كأثر	ناتج	عن	قيام	مسؤولسة		6 سوف	يتم	التفصيل	@ي	ركن	الضرر،	و�سيما

  ا)تدخل	ا)دنية،	وذلك	@ي	ا)بحث	الثاني	من	هذا	الفصل.
  .209أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص		7
  .163متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص		رضا	8
  .211حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص		9

  .147مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص		10
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8ثبات	عندما	افeuضا	تعيب	ا)نتجات	@ي	وقت	سابق		أن	تيسر	هذاKوروبي	قرائن	من	شأWkا	و	الفرن012

  .1لينقلب	عبء	8ثبات	من	ا)ضرور	إ�ى	ا)نتج،	عfى	طرحها	@ي	التداول 

Kوروبي	قد	أنشآ	قرينة	بسيطة	عfى	وجود	أحد	عناصر	و	بذلك	يكون	كل	من	ا)شرع	الفرن012و 	

	السببية 	بالعنصر	ا)و 	العUقة 	تسميته 	عfى 	اصطلح 	اديهو	ما 	الذي	، 	العنصر	ا)عنوي 	إ�ى با¸ضافة

  .2يتمثل	@ي	إرادة	ا)نتج	@ي	طرح	ا)نتوج	للتداول 

بالنظر	إ�ى	صعوبة	إثبات	هذا	العنصر	ا)عنوي	بل	واستحالته	@ي	بعض	Kحيان	لتعلقه	بعوامل	و 	

ت	أن	ا)نتجات	أطلق	- سالفة	الذكر،	ق	م	ف	4-1245نص	ا)ادة	-فقد	افeuض	،	نفسية	خاصة	با)نتج

Wا إنما	قرينة	و 	غ\e	أن	هذه	القرينة	ليست	قرينة	مطلقة،	@ي	التداول	بإرادة	ا)نتج	بمجرد	تخليه	عن	حيا̄ز

	بسيطة	تؤدي	إ�ى	قلب	عبء	8ثبات 	ورد	ف·Wا، بكافة		3لذلك	فإن	ا)نتج	يستطيع	أن	يثبت	عكس	ما

  .4الطرق 

عن	و 	5ية	السبب	ا)نتجالفرن012	قد	تخليا	عن	نظر و 	أن	ا)شرع	Kوروبي،	وعليه	يتضح	مما	سبق

	إ�ى	معيار	جديد	افeuضا	عfى	أساسه	نشوء	العUقة	السببية	ب\ن	العيبآ	لج	و،	6نظرية	تكافؤ	Kسباب

ب\ن	و 	يعتمد	ا)عيار	الجديد	الذي	اعت�eه	ا)شرع	أساسا	�فeuاض	عUقة	السببية	ب\ن	ا)نتوجو ،	الضرر و 

(K	 	القانون 	@ي 	معروفة 	نظرية 	عfى 	أساسية 	بصفة 	السببية	و 	انيالضرر 	عن 	تستعيض السويسري

                                                           
  .313 312حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .149مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  قد	يث\eها	ا)نتج	@ي	هذا	8طار،	@ي	ا)بحث	الثاني	من	هذا	الفصل.وسيتم	التطرق	بالتفصيل	إ�ى	مختلف	الدفوع	ال�0		3
	كلية		4 	ا)جلة	الجزائرية	للعلوم	القانونية	و£قتصادية	والسياسية، لطيفة	أمازوز،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،

  .126،	ص	2018،	2عدد	،	ال55الحقوق	والعلوم	السياسية	جامعة	بن	يوسف	بن	خدة،	الجزائر،	ا)جلد	
مفادهاأنه	)ا	تدخل	عدة	أسباب	@ي	إحداث	ضرر	ما	�بد	من	فرزها	والتمي\t	ب\ن	von kreisتقدم	�Wذه	النظرية	الفقيه	K)اني	فون	كريز	5

ار	ا)عتمد	لتحديد	تلك	ال�0	تعد	منتجة	للضرر،	وتلك	ال�0	تكون	عرضية،	و�	تؤخذ	@ي	8عتبار	إ�	Kسباب	ا)نتجة	والفعالة،	ويتمثل	ا)عي

السبب	ا)نتج	أو	الفعال	@ي	احتمال	وقوع	الضرر	طبقا	لس\e	Kمور	س\eا	عاديا،	غ\e	أن	هذه	النظرية	انتقدت	عfى	أساس	ان	الضرر	قد	�	

	 	أن	8عتماد	عfى 	يكون	السبب	غ\e	ا)نتج	هو	ا)تسبب	@ي	حدوث	الضرر،	كما 	وإنما 	منتجا، 	النظرية	سببا 	تعت�eه	هذه معيار	يتولد	عما

£حتمال	والتوقع	يؤدي	حتما	إ�ى	الخلط	ب\ن	الخطأ	وعUقة	السببية.	نقU	عن	عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	

  .315 314السابق،	ص	ص	
حداث	الضرر	ولو	كان	ومفادها	أنه	يجب	8عتداد	بكل	Kسباب	ا)شاركة	@ي	إ	von buri تقدم	�Wذه	النظرية	الفقيه	K)اني	فون	بوري		6

لبعضها	عUقة	بعيدة	بالضرر،	طا)ا	أWkا	شرط	ضروري	@ي	تحقيق	الضرر،	ويتمثل	ا)عيار	ا)عتمد	لتحديد	Kسباب	ال�0	يجب	8عتداد	�Wا	

ية	انتقدت	@ي	ضرورة	إشراك	السبب	@ي	إحداث	الضرر،	فتكون	الع�eة	بالتا�ي	بكل	Kسباب	ال�0	لو�ها	)ا	حدث	الضرر،	غ\e	أن	هذه	النظر 

عfى	أساس	أن	اعتبار	كل	سبب	ساهم	@ي	إحداث	الضرر	يعد	سببا	له	هو	قول	غ\e	صحيح،	§ن	السبب	بمفرده	�	يعد	شيئا،	طا)ا	أن	

	يجب	التمي\t	ب\ن	 	إنما 	أن	ليس	كل	فعل	ساهم	@ي	إحداث	الضرر	يؤخذ	@ي	8عتبار، تخلف	Kسباب	Kخرى	يمنع	حصول	الضرر،	كما

U	@ي	الضرر	وتلك	ال�0	لم	تكن	سببا	فيه،	نقU	عن	عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	Kفعل	ا)تسببة	فع

  .314  312ص	ص	
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ال�0	يذهب	أنصارها	إ�ى	أنه	�	حاجة	إ�ى	و ،	نسبية	الخطأ	تعرف	بنظريةو ،	بالهدف	من	القاعدة	القانونية

	يمكن	ف·Wا 	الحا�ت	ال�0 	القانونيةو 	-إثبات	عUقة	السببية	@ي 	للقاعدة 	-من	خUل	التحديد	ا)وضوAي

لذلك	يكفي	إثبات	التدخل	ا)ادي	،	�ى	ضمان	التعويض	ع�Wاتحديد	Kضرار	ال�0	W¯دف	هذه	القاعدة	إ

  .1بالتا�ي	قيام	ا)سؤوليةو ،	لل01úء	@ي	إحداث	الضرر	ح��	يفeuض	قيام	عUقة	السببية

	Kوروبي 	ا)شرع 	اعتبار	أن 	انتقدت	عfى 	النظرية 	عfى	و 	غ\e	أن	هذه 	�Wا 	يأخذا 	لم 	لم الفرن012

إنما	و ،	العنصر	ا)ادي)(	ا)ادي	للمنتوج	@ي	إحداث	الضرر ذلك	أWkما	لم	يكتفيا	بمجرد	التدخل	،	إطUقها

	للتداول  	ا)نتوج 	طرح 	@ي 	ا)نتج 	إرادة 	@ي 	يتمثل 	معنويا 	تتطلب	عنصرا 	العUقة	و ، 	انقطاع 0Åيع	 هو	ما

  .2السببية	عندما	يكون	ا)نتوج	قد	طرح	@ي	التداول	بغ\e	إرادة	ا)نتج

قد	أقام	قرينة	عfى	،	ي	ذلك	للتوجيه	Kوروبيفإن	ا)شرع	الفرن012	مجاريا	@،	و	مهما	يكن	من	أمر

ب\ن	الضرر	@ي	حالة	ثبوت	التدخل	ا)ادي	أو	£يجابي	و 	قيام	عUقة	السببية	ب\ن	السلعة	ال�0	يثبت	تعي¼Wا

للسلعة	@ي	إحداث	الضرر	بشرط	أن	تكون	السلعة	قد	خرجت	من	ح\t	8نتاج	إ�ى	ح\t	£ستعمال	بإرادة	

  .3ا)نتج

	ال 	ا)شرع 	بشأن 	جزائري أما 	النظام	، 	@ي 	8ثبات 	عبء 	عليه 	يقع 	الذي 	الطرف 	يحدد 	لم فإنه

	ا)نتج 	ا)ستحدث	)سؤولية 	الخصوص، 	هذا 	@ي 	إعمال	القواعد	العامة 01µيقت	الذي	مرK	 تحديدا	و ،

	ا)ضرور،	ق	م	ج	323نص	ا)ادة	 �Åبمع	الدائن	ىfع	يقع	8ثبات	عبء	بأن	01µتق	ال�0	 	ليس	و ، هذا

	با 	عليه 	ا)صنعةبا§مر	اله\ن 	ا)نتجات 	@ي 	العالية 	التقنيات 	لنظر	)ستوى 	العمليات	و 	تعددو ، تداخل

	إنتاجها 	التصنيعية	ا)ساهمة	@ي 	يدفع	لضرورة	£ستعانة	بالخ�eةو ، 	ما 	4هذا 	تعد	معاينة	يجر¦Wا	، ال�0

	أو	بطلب	من	أحد	(	بتكليف	من	القا01É	دراية	@ي	مسائل	علمية	أو	تقنيةو 	أشخاص	ذوو	خ�eة تلقائيا

 Kاعtòال	لحسم	ضرورية	معلومات	صUاستخ	إ�ى	ذلك	لUخ	من	ليتوصل	طراف)	و ،	إ�ى	التوصل	خاصة

  	.5الضرر	ا)دAى	بهو 	جود	عUقة	ب\ن	فعل	ا)نتوج

  

                                                           
  .221 220حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .154مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .128منتجاته	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	لطيفة	أمازوز،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	عن		3
	لنيل	شهادة		4 	مذكرة 	مقارنة، 	دراسة 	حوادث	ا)نتجات	ا)عيبة، 	لضحايا 	تعويضية 	كآلية 	للمنتج 	ا)وضوعية 	ا)سؤولية 	خميس، سناء

  .79	78ص	ص		،2015ا)اجست\e	@ي	القانون،	فرع	قانون	العقود،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	
  .248قادة	شهيدة،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	دراسة	مقارنة،	أطروحة	لنيل	شهادة	الدكتوراه	@ي	القانون	الخاص،	ا)رجع	السابق،	ص	5
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إ�ى	غية	ا)ادة		43@ي	ا)واد	،	03- 09القانون	رقم		تم	النص	عfى	إجراء	الخ�eة	@ي	فعfى	سبيل	ا)ثال

منه		144ما	يUحظ	عfى	نص	ا)ادة	و ،	156إ�ى		125)واد	من	@ي	ا،	1فضU	عن	نصوص	ق	إ	م	إ،	منه	52

تأكيدهم	عfى	ضرورة	و 	أWkا	لم	تلزم	القا01É	با§خذ	برأي	الخب\e	إ�	أن	الواقع	يؤكد	عfى	حرص	القضاة

  .82شارة	إ�ى	تقاريرها	عند	تسبيب	أحكامهمو	إجراء	الخ�eة

  :الفرع�الثاني

  ستحدث:�أساٌس�مأساس�ا)سؤولية�ا)وضوعية�للمتدخل

	التقليدية 	القواعد 	ظل 	@ي 	مسؤوليته 	قيام 	أساس 	يشكل 	ا)نتج 	خطأ 	كان 	إذا 	�	مجال	، فإنه

)ا	كان	استبعاد	ركن	الخطأ	يشكل	خروجا	عن	و ،	̧عماله	@ي	إطار	نظام	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمتدخل

م	عليه	هذه	Kساس	الذي	تقو ينبÒي	أن	نبحث	عن	م�eرات	تفسر	،	القواعد	العامة	للمسؤولية	ا)دنية

من	خUل	عرض		عليه	سوف	نتناول	بالبحث	عن	أساس	هذه	ا)سؤوليةو ،	ا)سؤولية	بطابعا	ا)وضوAي

	بعض	الفقهاء 	نادى	�Wا 	أو�)(	نظرية	ا)خاطر	ال�0 	عرض	£لزام	با§منو ، مدى	إمكانية	تأسيس	و 	كذا

  ثانيا).(	مسؤولية	ا)تدخل	بناء	عليه

mا)تدخل�نظرية�ا)خاطر�كأساس�مسؤولية�:�أو  

	ا)خاطر 	3ظهرت	نظرية ،	 	يد 	عfى اقeuحا		ذينلال	،« joserand » و	« saleilles »	ا)ؤلف\نبفرنسا

	الجديدة 	و	8جتماعية 	8قتصادية 	ا)قتضيات 	مع 	أكeü	تماشيا 	ا)دنية 	للمسؤولية 	جديدا 	،4تصورا

)سؤولية	ا)دنية	تختلط	ذلك	نتيجة	لرفض	فكرة	الخطأ	ال�0	اعت�eت	أثرا	من	آثار	ا)ا01É	الذي	كانت	او 

فا)سؤولية	الخطيئة	ما	Öي	إ�	تحقيق	لفكرة	الذنب	،	العقوبةو 	وبالتعويض،	فيه	با)سؤولية	الجنائية

	الجنائية 	ا)سؤولية 	عل·Wا 	تقوم 	ال�0 	العصر	الحديث	الذي	ترمي	و ، 	@ي 	مجال 	لها 	يعد 	لم 	الفكرة هذه

	تحقيق	غ 	إ�ى 	فيه 	ا)دنية 	تعويض	اا)سؤولية 	Öي 	هامة 	ا)ضرورية 	الذي	لحق 	الضرر 	توقيع	، �	إ�ى

	عقوبة	عfى	ا)سؤول 	فكرة	سطحية، 	لكوWkا 	الخطأ 	هجر	فكرة مجرد	و 	نتيجة	لذلك	اقتضت	الضرورة

	الحقيقة 	خادع	تخفى	وراء 0Åف	أسلوب	 	تحمل	التبعةو ، 	بفكرة 	5إبدالها 	با§ساس	حول	، 	تتمحور ال�0

                                                           
أفريل		23،	الصادرة	@ي	21،	يتضمن	قانون	8جراءات	ا)دنية	و8دارية،	ج	ر،	العدد	2008فيفري		25،	ا)ؤرخ	@ي	09-08القانون	رقم		1

2008.  
  .79سناء	خميس،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	كآلية	تعويضية	لضحايا	حوادث	ا)نتجات	ا)عيبة،	دراسة	مقارنة،	ا)رجع	السابق،	ص2
  .81يسم·Wا	بعض	الشراح	بالنظرية	ا)ادية	أو	ا)وضوعية	أو	نظرية	تحمل	التبعية،	أنظر:	رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص	3

4 Philippe conte, Partrick Maisre du Chambon, et Stéphanie Fournier,  op, cit, p 13. 
  .208محمد	عبد	القادر	عfي	الحاج،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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		�	تقيمو ،	فكرة	ا)خاطر	ا)تسببة	@ي	Kضرار حيث	انشغلت	هذه	النظرية	با)خاطر	،	أي	اعتبارللخطا

  .1ال�0	تخلف	الكث\e	من	Kضرار	ا)وجبة	للتعويضو 	ا)ستحدثة

من	طابعها	الشخ�01	لتصبح	مسؤولية	موضوعية	عfى	اعتبار	أWkا	لم	ا)سؤولية		انتقلت	و	بذلك

	 	نشاطه 	تحليل 	عfى 	و	إنما 	الضرر، 	@ي 	تسبب 	الذي 	الشخص 	تقدير	سلوك 	ترتكز	عfى 	ا)اديتعد

  .2والعUقة	السببية	مع	الضرر 

  ).2(	مبدأ	الخطر	ا)ستحدثو ،	)1(	3مبدأ	الغرم	بالغنم:	و	تقوم	هذه	النظرية	عfى	مبدئ\ن

 �risque profitمبدأ�الغرم�بالغنم� -1

	ا)قيد 	با)بدأ 	ا)بدأ 	4الخص	للنظريةو 	يعرف	هذا 	ا)خاطر	ا)قابلة	للربح، 	5أو	مبدأ مؤدى	هذا	و ،

بعبارة	أخرى	أن	يتحمل	الشخص	و ،	6ع	بال01úء	عليه	أن	يتحمل	مخاطر	هذا	£نتفاعا)بدأ	أن	من	ينتف

	تلك	Kشياء	 	تتسبب	ف·Wا 	Kضرار	ال�0 	عبء 	نشاطه 	@ي 	يستعملها 	ال�0 	من	Kشياء 	انتفاعه 	مقابل @ي

e\7للغ	النشاطو ،	ذلك	من	ربح	عليه	يعود	من	ىfع	تقع	يAالصنا	لU£ستغ	مخاطر	فإن	بالتا�ي	و ،	ثم	من

  .�8	تع\e	اهتماما	لسلوك	محدث	الضرر و 	هذه	الفكرة	عfى	تبعات	النشاط	£قتصادي	رتكزت

 �risque créeمبدأ�الخطر�ا)ستحدث� -2

مؤداه	أن	كل	من	استحدث	خطرا	للغ\e	و ،	9تنوع	الحوادثو 	يعت�e	هذا	ا)بدأ	أكeü	توافقا	مع	انتشار 

إن	لم	و 	أصابه	ضرر	بسب¼Wا	ح��يلزم	بتعويض	من	،	سواء	بنشاط	شخ�01	أو	باستخدام	أشياء	خطرة

	أو	خطأ 	انحراف 	سلوكه 	10يشوب 	العدالة، 	قواعد 	أن 	ب\ن	و 	طا)ا 	التوازن 	يقتضيان 	القانون منطق

                                                           
  .220عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص		1

2 Philippe conte, Partrick Maisre du Chambon, et Stéphanie Fournier, op, cit, p 13. 
إن	مبدأ	أو	قاعدة	الغرم	بالغنم	قاعدة	معروفة	@ي	الفقه	£سUمي،	وقد	ورد	لها	مeuادفات	كث\eة،	من	أمثلة	ذلك:	"	من	له	غنم	فعليه		3

	 	أنظر: 	النعمة	بقدر	النقمة	والنقمة	بقدر	النعمة، "	 	أيض	بقولهم: 	الفقهاء 	ع�e	ع�Wا 	بالغنم"،	كما 	الغرم	بمجبور 	و" 	متو�ي	الغرم"، رضا

  .97وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .112بن	سخرية	كريم،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .320أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .112كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .220عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص		7
  .267إبراهيم	عبد	الحميد	عfي،	ا)رجع	السابق،	ص		8
  .112رية،	ا)رجع	السابق،	ص	كريم	بن	سخ	9

  .321أشرف	محمد	رزق	قايد،	ا)رجع	السابق،	ص		10
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ا)ركز	ا)ستغل	للنشاط	الذي	استحدث	و ،	@ي	إحداث	الضرر 	لم	يكن	له	دور و 	وضعية	من	لحقه	Kذى

  .1الخطر

�سيما	و ،	ية	ا)نتج	@ي	£تفاقات	الدوليةقد	تم	£عتماد	عfى	فكرة	ا)خاطر	كأساس	)سؤولو ،	هذا

  .2التشريع	الفرن012و 	كذا	@ي	التوجيه	Kوروبيو ،	اتفاقية	سeuاسبورغ

	تابعه 	ا)تبوع	عن	أعمال 	ا)خاطر	كأساس	)سؤولية 	بفكرة 	أخذ 	الجزائري	فقد 	ا)شرع 	أما @ي	،

عfى	،	تنجر	عن	نشاط	التابععندما	ألزم	ا)تبوع	بتحمل	Kضرار	ال�0	قد	،	ما	بعدهاو 	ق	م	ج	136ا)ادة	

كما	أن	هناك	من	،	فق	ما	تق01µ	به	قاعدة	الغرم	بالغنمو 	اعتبار	أن	ا)تبوع	ينتفع	من	خدمات	تابعه

من	ثم	و ،	يرى	أن	ا)تبوع	عندما	يستحدث	نشاطا	معينا	فإنه	يستحدث	@ي	نفس	الوقت	أخطارا	جديدة

غ\e	،	risque créال�0	قد	تeuتب	عنه	فله	ما	لم	يستغ0Å	عن	هذا	النشاط	أن	يتحمل	مسؤولية	Kضرار	

	في�Uي 	أن	Kستاذ	عfي 	تتناقض، 	الفكرة 		3يرى	أن	هذه 	ا)ادة 	ق	م	ج	137مع	أحكام ا)تعلقة	بحق	،

عfى	اعتبار	أن	مثل	هذا	Kساس	يقت01µ	التجاهل	،	الرجوع	الذي	قرره	ا)شرع	لفائدة	ا)تبوع	تجاه	تابعه

  .	4التام	لسلوك	التابع

	ال 	ا)شرع 	أخذ 	مجا�ت	كما 	@ي 	للتعويض 	الخاصة 	Kنظمة 	بعض 	ا)خاطر	@ي 	بفكرة جزائري

	النشاط	الذي	يكeü	فيه	وقوع	Kخطار الخاص	بالتعويض	عن	حوادث		1972كالقانون	الصادر	سنة	،

،	كما	أخذ	�Wا	@ي	مجال	التأم\ن	عن	Kضرار،	الذي	يقيم	مسؤولية	رب	العمل	عfى	فكرة	الضرر و ،	العمل

	مجال	البيئةو  	@ي 	تحدق	با§شخاصو 	،كذا 	ا)نتجات	و	�	يمكن	اعتبار	ا)خاطر	ال�0 Kموال	من	جراء

	ا)عيبة 	السالفة، 	النشاطات 	من 	ضرر 	بأقل 	فلسفة	، 	عن 	�	تبدو	غائبة 	التبعة 	تحمل 	فكرة 	إن بل

	025-89القانون	رقم	 	تUه	من	نصوص	تنظيميةو ، 	6ما 						ال�0	تنطلق	من	قناعة	راسخة	بدور	القانون و ،

                                                           
  .112كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	السابق،	ص	1
	التشريع	الفرن012،		2 لتفاصيل	أكeü	حول	مسألة	اعتماد	فكرة	ا)خاطر	@ي	£تفافيات	الدولية	وKوروبية	والتشريعات	الداخلية،	�سيما

	ا 	كريم	بن	سخرية، 	ا)رجع	السابق،	ص		117)رجع	نفسه،	ص	أنظر: 	محمد	عبد	القادر	عfي	الحاج، 	أنظر	كذلك: 	بعدها وما		221وما

 بعدها.
،	الهامش	160تتناقض	فكرة	ا)خاطر	أيضا	مع	شرط	إثبات	خطأ	التابع	لقيام	مسؤولية	ا)تبوع،	أنظر	عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص		3

  .1رقم	
  .160	159ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل		4
ال�0	من	شأWkا		ا)خاطر 	حيث	نصت	ا)ادة	الثانية	منه:	"	كل	منتوج	سواء	كان	شيئا	ماديا	أو	خدمة،	يجب	أن	يتوفر	عfى	ضمانات	ضد	كل	5

  أن	تمس	صحة	ا)سWXلك	أو	أمنه	أو	تضر	بمصالحه	ا)ادية".
  ى،	إلزامية	سUمة	ا)نتوج	من	أي	خطر	ينطوي	عليه	حسب	ا)ادة	الثالثة	منه.	،	ا)ل266Ò-90فرض	ا)رسوم	التنفيذي		6
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	 	@ي 	8نسانصيانة 	1أمن 	ا)ادةو ، 	جسدته 	ما 	ج	140	هذا 	م 	ق 	مكرر 	و ، 	رقم 	القانون 							03-09كذا

  .2ا)تممو 	ا)عدل

خطوة	أساسية	@ي	تاريخ	- دون	جدال	–تشكل		ال�0	عfى	الرغم	من	أن	هذه	النظرية	الفقهيةو ،	هذا

)نتج	عن	Kضرار	ال�0	كانت	تصلح	إ�ى	حد	ما	@ي	أن	تكون	أساسا	)سؤولية	ا	ح��	لو و ،	3ا)سؤولية	ا)دنية

  :	الكث\e	من	£نتقادات	أهمها	بشأWkاجلت	حيث	ُس ،	إ�	أWkا	لم	تسلم	من	النقد،	تحد�Wا	منتجاته	ا)عيبة

يمكن	أن	تؤدي	إ�ى	آثار	وخيمة،	ذلك	أWkا	عندما	تجعل	الشخص	مسؤو�	)جرد	ممارسة	نشاطه،		أWkا -

Kفراد	عن	ممارسة	مختلف	أوجه	Kنشطة		همم	و	عرقلة،	4روح	ا)بادرة	فإن	ذلك	قد	يؤدي	إ�ى	قتل

الفرد	عن	Kضرار	ال�0	تتسبب	ف·Wا		كما	أن	مساءلة.	5£قتصادية	ال�0	تعود	فائد¯Wا	عfى	ا)جتمع	بأسره

إما	أن	و ،	إما	أن	يقوم	بتأم\ن	عfى	كل	ما	يملك:	أمام	أمرينتجعله	فإنه	،	أشياءه	دون	النظر	إ�ى	سلوكه

 .6يمتنع	عن	كل	نشاط

- 	 	نظرية 	نشاطاته	أن 	بسبب 	ا)سؤوليات 	من 	لها 	Wkاية �	 	ما 	إ�ى 	8نسان 	تعرض Kخطار	ا)ستحدثة

	ا)ختلفة 	للكسب، 	مصدرا 	بالضرورة 	ليست 	Kشياء 	أن 	ح\ن 	الeüاءو 	@ي 	منفعة	، 	دون 	تكون 	قد بل

بالتا�ي	من	غ\e	و ،	كما	أن	Kخطار	ا)ستحدثة	ليست	أخطارا	فردية	إنما	Öي	أخطار	جماعية،	اقتصادية

،	كما	أنه	7جب	أن	تكون	ا)سؤولية	جماعيةو 	بل،	دل	أن	يقابل	هذا	الخطر	الجماAي	مسؤولية	فرديةالع

 .8من	الصعب	تحديد	الشخص	الذي	حقق	انتفاعا،	أو	الشخص	الذي	استحدث	خطرا

 .9أن	هذه	النظرية	تجعل	ا)حاكم	تبحث	@ي	الجانب	£قتصادي	بذ�	من	الجانب	القانوني -

Öي	تعادل	@ي	نظر	القانون	ا)دني	إدانة	شخص	بريء	@ي	و 	Öي	ظلم	اجتماAيأن	أي	مسؤولية	بدون	خطأ	 -

فإن	ا)دAى	عليه	يحتاج	بدوره	إ�ى	ذات	الرعاية	،	فإذا	كان	الضحية	يحتاج	إ�ى	رعاية،	القانون	الجنائي

Uفع	 	لم	يكن	قد	ارتكب	خطأ 	إذا بالتا�ي	فإن	نظرية	ا)خاطر	تجرد	ا)سؤولية	ا)دنية	من	مضموWkا	و ،

UخKاW¯قو	لها	يعطي	الذي	«ي	حدودهاو 	لها	10يرسم. 

                                                           
  .201قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  ،	سالف	الذكر.03- 09من	القانون	رقم		9أنظر	ا)ادة		2

3 Philippe Brun, op.cit. p 95. 
4Rémy Cabrillac, Droit des obligations, 8ème édi, Dalloz, paris, 2008,  P 181. 

  .116كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .2،	الهامش	رقم	221عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .2،	الهامش	رقم	222 221عfي	في�Uي،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص		7

8 Rémy Cabrillac, op, cit, P 181. 
  .221عfي	في�Uي،	ا)رجع	نفسه،	ص		9

  .213محمد	عبد	القادر	عfي	الحاج،	ا)رجع	السابق،	ص		10
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 	Lل��ام�با�من�كأساس�)سؤولية�ا)تدخل:�ثانيا

	ا)تدخل	عن	فعل	منتجاته 	ا)خاطر	كأساس	)سؤولية 	نظرية 	وجهت	إ�ى ،	أمام	£نتقادات	ال�0

  اقت�1µ	Kمر	عfى	ضرورة	البحث	عن	أساس	قانوني	تنعقد	بناء	عليه	هذه	ا)سؤولية.

	 	بعض 	فكرت\ن	1الفقهو	يرى 	ب\ن 	يجمع 	مركب 	أساس 	إ�ى 	الدعوة 	Kنسب 	من 	أنه يتحدد	و ،

  للقا01É	بحسب	ما	يطرح	عليه	من	فروض	مدى	إسنادها	إ�ى	فكرة	ا)خاطر	أو	الخطأ.

إ�	أنه	،	إن	كان	منطقيا	لحد	ماو 	يرى	أن	هذا	الحل	- الذي	نشاطره	الرأيو 	-2غ\e	أن	البعض	¥خر

تارة	أخرى	يتعذر	و 	أن	ا)نتج	يكون	تارة	قادر	عfى	نفي	مسؤوليتهو 	سيما� ،	£نسجامو	يتم\t	بعدم	الثبات

	أثبت	السبب	Kجن�0 	ذلك	إ�	إذا 	عليه 	£لtuام	و ، 	تؤسس	عfى 	ا)سؤولية 	فإن	هذه 	الوضع 	هذا أمام

  تبناه	ا)شرع	فيما	بعد.و 	با§من	الذي	أنشأه	القضاء	الفرن012

	ي�eر	تأسيس	مسؤولية	ا)نتج	عfى	£لtuام	 هو	أن	هذا	£لtuام	قد	ارتقى	إ�ى	واجب	،	با§منو	ما

إنما	و ،	حيث	أصبح	�	يقتصر	عfى	ا)سWXلك،	بعدما	كان	يرتبط	بالعقد،	عام	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك

تكمن	علة	هذا	التوجه	الجديد	@ي	أن	Kمن	واجب	و ،	يشمل	كل	Kشخاص	بصرف	النظر	عن	صفا¯Wم

	ا 	بسبب 	لضرر 	خطر	التعرض 	يواجهه 	شخص 	السوق لكل 	@ي 	ا)عروضة 	)نتجات 	ا)سWXلك	و ، يحتل

ذلك	أن	ا)نتوج	قد	يكون	مصدر	ضرر	،	لكنه	ليس	الوحيدو ،	ا)كانة	الك�eى	من	ب\ن	هؤ�ء	Kشخاص

كا)ار	الذي	يتعرض	�نفجار	،	كما	قد	يشكل	ضررا	§شخاص	غ\e	مستعمل\ن،	ضد	ا)حeuف\ن	ا)ستعمل\ن

  .	3منتوج	كان	معيبا

	الج 	ا)شرع 	عمد 	و	قد 	استحداث	ا)ادة 	ا)نتج	140زائري	إ�ى 	بمسؤولية 	ا)تعلقة 	مكرر �Wدف	،

،	1985هو	ما	سارع	إ�ى	تحقيقه	8تحاد	Kوروبي	سنة	و ،	توف\e	حماية	فعالة	لضحايا	ا)نتجات	ا)عيبة

	الذي	كان	قد	أسس	مسؤولية	ا)نتج	عfى	£لtuام	با§من 	النوع	من	ا)سؤولية	�	، 	اعتبار	أن	هذا عfى

  .4إنما	بالعيبو 	بالخطأيرتبط	

ال�0	قد	تلحق	و 	إن	عيب	ا)نتوج	@ي	مجال	مسؤولية	ا)نتج	يراد	به	ا)خاطر	ال�0	يتضم�Wا	ا)نتوج

	بالشخص 	جسمانية 	أضرارا 	با)نتج، 	عUقته 	كانت 	أيا 	أمنهو ، 	@ي 	الفرد 	حق 	إ�ى 	ا)نتوج 	عيب 	يستند

                                                           
  .203قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .68	67أحمد	معاشو،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
شو«ي	بنا01î،	£لtuام	بالسUمة:	تطور	مستمر	بأبعاد	مختلفة،	مجلة	معارف،	جامعة	أكfي	محند	أولحاج	البويرة،	قسم	العلوم	القانونية،		3

  .31	30،	ص	ص	2018،	جوان	24د	العد
  .32شو«ي	بنا01î،	ا)رجع	نفسه،	ص		4
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تأسيس	ا)سؤولية	عfى	£لtuام	هذا	ما	يدل	عfى	حتمية	و ،	1سUمة	منتوجه	من	أي	خطر	عfى	صحتهو 

  با§من.

	التقص\eية 	ب\ن	ا)سؤولية 	التقليدية 	للتفرقة 	وزنا 	�	تقيم 	ا)وضوعية 	ا)نتج 	أن	مسؤولية 	كما

بالتا�ي	و ،	بدليل	استعمال	ا)شرع	عبارة	"و	لو	لم	تربطه	با)تضرر	عUقة	تعاقدية"،	ا)سؤولية	العقديةو 

	القانون  	بقوة 	موحدة 	مسؤولية 	ف0$ ،	 	فكرة	مما 	عن 	بعيدا 	القانون 	بقوة 	با§من 	£لtuام 	قيام يؤكد

 .2العقد

،	و	قد	استند	القضاء	الفرن012	عfى	£لtuام	با§من	كأساس	)سؤولية	ا)نتج	@ي	العديد	من	Kحكام

الذي	أقامت	محكمة	النقض	بمقتضاه	مسؤولية	ا)نتج	بوصفه	،	19893مارس		20كالحكم	الصادر	@ي	

بدون	أي	إشارة	إ�ى	نص	من	النصوص	ا)نظمة	لها	@ي	،	£لtuام	بضمان	Kمن	بائعا	محeuفا	عfى	أساس

  .4القانون	ا)دني

		 الذي	ق�1µ	بأن	و 	،19955جانفي		17حكم	صادر	@ي		أكد	القضاء	ا)دني	الفرن012	بموجبكما

	دين،£لتفات	إ�ى	إرادة	ا)تعاق	هو	الtuام	مفروض	بقوة	القانون	يتم	تنفيذه	دون 	£لtuام	بضمان	Kمن

الtuاما	يثقل	كاهل		الغ\e	،	ذلك	أنهو 	يمكن	أن	يجعل	البائع	مسؤو�	@ي	مواجهة	كل	من	متلقي	السلعة

بذلك	فإن	هذا	£لtuام	يعد	مستمدا	من	القانون	�	من	و 	ا)تدخل	بصفته	محeuفا	�	بصفته	متعاقدا،

 .6	العقد

̧عمال	فكرة	الخطأ،	و	عليه،	نخلص	أنه	@ي	ظل	قواعد	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمتدخل	�	م جال	

	قد	 	خطر	ا)نتوج 	اعتبار	أن 	عfى 	با§من، 	£لtuام 	عfى 	ا)سؤولية 	هذه 	تأسيس 	@ي 	£ستناد 	ينبÒي بل

	متعاقدين	أو	غ\e	متعاقدين	مع	 	كانوا 	إذا ينصرف	أثره	الضار	إ�ى	جميع	Kشخاص	بصرف	النظر	عما

  ا)تدخل.

                                                           
  .248 247عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .33	32شو«ي	بنا01î،	£لtuام	بالسUمة:	تطور	مستمر	بأبعاد	مختلفة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2

3Cass, civ., 20 mars 1989, bull. civ., I.N° 30, R.T.D. civ., 1991, p 539. 

  .655أورده:	عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .655عمر	محمد	عبد	البا«ي،	ا)رجع	نفسه،	ص	 4

5 Cass, civ., 17 janvier 1995, bull. civ., I, n° 43 ; D. 1995, jur. 350. 

	 	@ي	ضوء	قواعأورده، د	حماية	ا)سWXلك،	دراسة	مقارنة،	دار	عابد	فيد	عبد	الفتاح	فايد،	£لtuام	بضمان	السUمة	@ي	عقود	السياحة،

 .	كما	أورده:85،	ص	2010الكتب	القانونية،	القاهرة،	مصر،	د	ط،	
 Jean Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit des contrats, Droit du marché et droit 
commun des obligation, RTD .com, n°1, Dalloz, paris, 1998, p p 115 116. 
6 Jean Calais-Auloy, ibid, p p 115 116.  
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  :ا)بحث�الثاني

  طرق�
عفاء�م±&او �دخلأثر�قيام�ا)سؤولية�ا)دنية�للمت

إذا	كانت	مختلف	و ،	يeuتب	عfى	قيام	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل	أثر	قانوني	يتمثل	@ي	التعويض

	للمتضرر  	كفلت 	قد 	ا)وضوعية 	ا)سؤولية 	بنظام 	أخذت 	ال�0 	عfى		الحق	التشريريعات الحصول

بل	انعقاد	مسؤوليته	بمنحه	فإWkا	قيدت	با)قا،	ا)طلب	Kول)(	التعويض	بمجرد	قيام	مسؤولية	ا)تدخل

  .ا)طلب	الثاني)(	مجموعة	من	الدفوع	ال�0	قد	تعفيه	من	ا)سؤولية

  

  :ا)طلب�7ول 

  لمتدخلل�ا)سؤولية�ا)دنيةأثر�قيام�

فإن	ذلك	يؤدي	،	أن	أشارنا	إ�ى	أنه	عندما	تجتمع	كل	أركان	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمتدخلو 	سبق

أثر	يتمثل	@ي	تعويض	الضرر	الذي	لحق	ا)تضرر	من	جراء	عيوب		حينئذ	يeuتب	عن	قيامهاو ،	إ�ى	قيامها

	ا)صنعة 	ا)نتجات 	الحقو ، 	هذا 	للمتضرر 	كفل 	قد 	القانون 	كان 	إذا 	الطرق	، 	اتبعاع 	عfى 	أج�eه فإنه

ارتأينا	التطرق	بداية	إ�ى	دراسة	،	و	من	هذا	ا)نطلقالقانونية	�قتضائه	عن	طريق	رفع	دعوى	قضائية.

	ا)دن 	للمنتجدعوى	ا)سؤولية 	)ل الفرع	Kو (	ية 	للحديث	عن	التعويض	كأثر	قانوني	، 	ننتقل	بعدها ثم

  الفرع	الثاني).(	مeuتب	عن	قيام	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل

  

  :الفرع�7ول 

  للمتدخلمباشرة�دعوى�ا)سؤولية�ا)دنية�

	ا)نتجات	ا)صنعة 	من 	متضرر 	لكل 	الجزائري 	ا)شرع 	خول 	للمطال، 	القضاء 	إ�ى 	اللجوء بة	حق

	أصابه	من	ضرر  	بالتعويض	عما 	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل	1يتم	ذلك	من	خUل	رفع	دعوى و ، ال�0	،

حيث	تتوزع	هذه	الشروط	،	8داريةو	تقت01µ	توافر	جملة	من	الشروط	طبقا	لقانون	8جراءات	ا)دنية

	ثانيا)(	شروط	شكليةو 	أو�)(	إ�ى	شروط	موضوعية 	يستلزم	هذه	الدعوى	ضرورة	احeuا، م	¥جال	كما

  ثالثا).(	ا)قررة	@ي	هذا	الخصوص

  

                                                           
يقصد	بالدعوى:	ا)طالبة	باستعادة	حق	أو	حمايته،	وÖي	وسيلة	مشروعة	للتعب\e	عن	الرغبة	@ي	الدفاع	عن	الحق،	تبدأ	بإيداع	عريضة		1

لف	عن	الخصومة	ال�0	تتشكل	من	مجموعة	إجراءات	افتتاح	الدعوى	ثم	تكليف	الخصم	بالحضور	@ي	الزمان	وا)كان	ا)حددين،	وÖي	تخت

	09-08تمثل	الشق	العمfي	أو	التنفيذي	)مارسة	الحق،	أنظر:	عبد	الرحمن	بربارة،	شرح	قانون	8جراءات	ا)دنية	و8دارية،	(قانون	رقم	

  .32،	ص	2009،	الجزائر،	2)،	دار	بغدادي	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	ط	2008فيفري		23مؤرخ	@ي	
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mللمتدخلا)سؤولية�ا)دنية��الشروط�ا)وضوعية�لرفع�دعوى :�أو  

"�	:	ال�0	جاء	ف·Wا،	8داريةو	من	قانون	8جراءات	ا)دنية	131انطUقا	من	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	

يتضح	،	ملة	يقررها	القانون"له	مصلحة	قائمة	أو	محتو 	يجوز	§ي	شخص	التقا01É	ما	لم	تكن	له	صفة

  ).2(ا)صلحةو 	)1(	أن	الشروط	ا)وضوعية	لقبول	الدعوى	تتمثل	@ي	شرطي	الصفة

  شرط�الصفة -1

أن	ترفع	هذه	Kخ\eة	من	طرف	صاحب	الحق	،	تقت01µ	الصفة	كشرط	من	شروط	قبول	الدعوى 

،	2أو	مركزا	قانونياذلك	أن	الدعوى	�	تقبل	إ�	من	الشخص	الذي	يدAي	لنفسه	حقا	،	أو	ا)ركز	القانوني

قد	منح	الصفة	§شخاص	من	أجل	الدفاع	عن	،	غ\e	أن	ا)شرع	الجزائري	عfى	غرار	غ\e	من	التشريعات

e\الغ	حقوق	الدعوى و،	رافع	الشخص	@ي	تنظر	الصفة	فإن	الحالة	هذه	@ي	و 	@ي	اW·ف	ينظر	ا)صلحة	لكن

e\الغ	3شخص.  

	كان	القانون	يشeuط	عنصر	الصفة	@ي	ا)دAي فإنه	يشeuط	كذلك	،	إ�	رفضت	دعواهو 	أ)(	و	إذا

ذلك	استنادا	للمبدأ	الذي	يق01µ	بأن	الدعوى	�	تصح	إ�	إذا	و ،	ب)(	قيام	عنصر	الصفة	@ي	ا)دAى	عليه

  .4رفعت	من	ذي	صفة	عfى	ذي	صفة

 صفة�ا)د�ي  - أ

إ�	أWkا	يمكن	،	من	فعل	ا)نتجات	للمتضرر	ا)باشر مما	�	شك	فيه	أن	الصفة	@ي	هذا	8طار	تثبت	

  جمعيات	حماية	ا)سWXلك.و 	للنيابة	العامةو ،	لدائ0Å	ا)تضرر كذا	و ،	للمتضرر	غ\e	ا)باشرتثبت	أن	

،	غ\e	أن	مفهوم	ا)تضرر	يأخذ	مفهوما	واسعا،	إن	ا)تضرر	@ي	قانون	حماية	ا)سWXلك	هو	ا)سWXلك

د	يمتد	إ�ى	كما	ق،	إ�ى	جانب	مستعمل·Wا	من	أفراد	أسرته،	الضحية	ا)تعاقد	عfى	السلعةحيث	أنه	يشمل	

	م�Wا با¸ضافة	إ�ى	ا)تضررين	غ\e	ا)باشرين	من	الفعل	الضار	الذين	،	ا)ستع\e	أو	الج\eان	م��	تضرروا

هم	Kشخاص	من	أفراد	عائلة	الضحية	و 	« victimes par ricochets »،	5با)تضررين	با�رتداديسمون	

	الوصف	@ي		،الذين	يلحقهم	ضرر	مادي	أو	معنوي	من	جراء	موت	الضحية	أو	إصابته 	يتقرر	هذا كما

                                                           
	للمادة	خ	1 	ال�0	حددت	شروط	قبول	الدعوى	بثUثة	شروط	تتمثل	@ي	الصفة	وا)صلحة	وKهلية،	فإن	القانون		U459فا 	م	إ من	ق	إ

من	نفس	القانون		64بعنصري	الصفة	وا)صلحة،	بينما	أ	حال	Kهلية	بوصفها	شرطا	موضوعيا	إ�ى	ا)ادة		13الجديد	اكتفى	وفقا	للمادة	

  .33عبد	الرحمن	بربارة،	ا)رجع	نفسه،	ص	:	ضمن	الدفع	بالبطUن.	أنظر
محمد	أم\ن	مودع،	شروط	قبول	الدعوى	عfى	ضوء	تعديل	قانون	8جراءات	ا)دنية	الجزائري،	مجلة	صوت	القانون،	جامعة	الجي�Uي		2

  .141،	ص	2018،	أكتوبر	2،	العدد	5بونعامة،	خميس	مليانة،	ا)جلد	
،	3،	ا)جلد	2مجلة	البحوث	والدراسات	القانونية	والسياسية،	جامعة	لوني012	عfي	البليدة		عبد	العزيز	مقفول�ي،	شروط	قبول	الدعوى،	3

  .114،	ص	2013،	2العدد	
  .36عبد	الرحمن	بربارة،	ا)رجع	السابق،	ص	4
	والس	5 	الباحث	للدراسات	القانونية 	مجلة	Kستاذ 	ا)عيبة، 	ا)نتج	عن	منتجاته 	القضائية	ضد 	ا)تابعة 	حول 	حمادوش، ياسية،	أنيسة

  .245،	ص	2018،	سبتم�e	3،	العدد	3جامعة	محمد	بوضياف	ا)سيلة،	ا)جلد	
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	الذي	لحقه 	ا)باشر	حق	كل	شخص	يثبت	الضرر 	الحادث	الذي	أصاب	ا)تضرر 	من 	فإن	و ، 	ثم من

ا)تضرر	با�رتداد	تثبت	له	صفة	رفع	الدعوى	للمطالبة	بالتعويض	ا)ستحق	عن	الضرر	كون	أن	القيمة	

  .1من	بعده	خلفهو 	ا)الية	ا)حكوم	�Wا	سُتeüي	ذمة	ا)تو@ي

الذين	يحق	لهم	استعمال	حق	مدي�Wم	ا)تقاعس	،	لدائ0Å	ا)دين	ا)تضرر تثبت	الصفة		قدو ،	هذا

،	189مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	،	2@ي	ا)طالبة	بالتعويض	عن	طريق	الدعوى	غ\e	ا)باشرة

	ج 	3ق	م 	ا)باشر و ، 	ا)تضرر 0Åدائ	 	استفادة 	@ي 	الفرن012 	القضاء 	يeuدد 	لهم	عن	و 	لم الحق	@ي	ا)تنازل

	أو	بمقابل	-التعويض 	ا)دني	-مجانا 	الحلول	محل	مدي�Wم	@ي	قيمة	التعويض	أمام	القضاء ،	بالحق	@ي

"	�	يوجد	:	بقولها،	19834نوفم�e		23هذا	ما	أكدته	محكمة	النقض	الفرنسية	@ي	حكمها	الصادر	بتاريخ	و 

	تعويضا ررت
ٌ
	ق 	ال�0 	ا)ضرور	للمبالغ 0Åدائ	 	قبض 	من 	قانونا 	يمنع 	ما 	Kضرار	ا)اسة		هناك 	عن له

  .5فيما	عدا	ما	تعلق	م�Wا	با)صاريف	ا)عاشية،	بشخصه

	أو	جنحة 	أو	جناية 	ارتكاب	مخافة 	ا)سWXلك\ن	إ�ى 	يؤدي	انWXاك	مصالح 	و	حينما تثبت	الصفة	،

،	باعتبارها	ا)حامي	للمصالح	الجوهرية	للمجتمع،	مباشرة	الدعوى	العموميةو 	@ي	تحريك	للنيابة	العامة

فإن	،	ت	الدعوى	ا)دنية	ترتبط	بالدعوى	العمومية	@ي	مجال	Kضرار	ال�0	ترت¼Wا	ا)نتجات	ا)عيبة)ا	كانو 

	الجنائية 	ا)حكمة 	أمام 	للدعوى 	العامة 	النيابة 	ينتظر	إثارة 	نجده 	الغالب 	@ي 	ا)تضرر 	ف·Wا	، ليتدخل

	8جراءات 	سرعة 	من 	£ستفادة 	بغية 	مدني 	الدعوى و 	كطرف 	@ي 	الحكم 	عبو ، 	من 	إثبات	التحرر ء

  .6ا)سؤولية

عfى	اعتبار	أن	ا)شرع	الجزائري	،	لجمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن،	كما	قد	تثبت	صفة	ا)دAي	أخ\eا

01Éالتقا	حق	لها	منح	قد	لكو ،WXا)س	تمثيل	و 	eبج�	ا)طالبة	أجل	من	الدعوى	@ي	مدني	كطرف	التأسس

  عة.ا)euتبة	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنو 	Kضرار	ال�0	تمس	با)سWXلك\ن

	 	ا)ادة 	@ي 		21حيث	جاء 	رقم 	القانون 	03-09من 	كل	جمعية	: 	Öي 	ا)سWXلك\ن 	حماية 	جمعية "

  ".تمثيلهو 	توج·Wهو 	تحسيسهو 	¯Wدف	إ�ى	ضمان	حماية	ا)سWXلك	من	خUل	إعUمه،	منشأة	طبقا	للقانون 

                                                           
  .212  211قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .107سناء	خميس،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	كآلية	تعويضية	لضحايا	حوادث	ا)نتجات	ا)عيبة،	دراسة	مقارنة،	ا)رجع	السابق،	ص	2
ق	م	ج	عfى	أنه:	"	لكل	دائن	ولو	لم	يحل	أجل	دينه	أن	يستعمل	بسم	مدينه	جميع	حقوق	هذا	ا)دين،	إ�		189ادة	من	ا)	1تنص	الفقرة		3

	أثبت	أن	ا)دين	أمسك	عن	 	و�	يكون	استعمال	الدائن	لحقوق	مدينه	مقبو�	إ�	إذا 	بشخصه	أو	غ\e	قابل	للحجز، 	كان	منه	خاصا ما

  أن	يسبب	عسره،	أو	أن	يزيد	فيه".	استعمال	هذا	الحق،	وأن	هذا	8مساك	من	شأنه
4 Cass. Civ., 2ème Ch., 23 nov. 1983, Bull civ, 11, n° 188, J.C.P 1998, Ed, G, 1985, 11, 20378, N Y. 

  .212قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	أورده:	
  .212دة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	قا	5
  ..215قادة	شهيدة،	ا)رجع	نفسه،	ص		6
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	و 	 	ا)عتمدة 	كانت	الجمعية 	)ا 	القانون -عليه �1µبمقت		 د	بمجر 	-ا)تعلق	بالجمعيات	06- 12رقم

من	هذا	القانون	مكنWXا	من	حق		17فإن	ا)ادة	،	Kهلية	ا)دنيةو	تأسيسها	تكتسب	الشخصية	ا)عنوية

01Éالتقا	ا)ختصةو 	القضائية	الجهات	أمام	8جراءات	بكل	القيام	،	دفW�	قةUع	لها	ال�0	الوقائع	بسبب

  الجماعية	§عضاW¹ا.	ال�0	تكون	قد	ألحقت	ضررا	بمصالح	الجمعية	أو	ا)صالح	الفردية	أو و ،	الجمعية

الحسيس	اللت\ن	تندرجان	ضمن	الوظيفة	الوقائية	لجمعيات	حماية	و 	فإ�ى	جانب	مهم�0	8عUم

	ا)سWXلك\ن ،	 	للمادة 	03-09من	القانون	رقم		21وفقا 	تمثيل	ا)سWXلك	، 	الجمعيات	بمهمة 	هذه تتمتع

  .1ية	البعدية	للمسWXلكأو	الحما،	Öي	مهمة	دفاعية	تندرج	ضمن	الوظيفة	العUجيةو ،	أمام	القضاء

"	:	عfى	أنه،	قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك،	03-09من	القانون	رقم		23كما	نصت	ا)ادة	

،	ذات	أصل	مشeuكو 	عندما	يتعرض	مسWXلك	أو	عدة	مسWXلك\ن	§ضرار	فردية	تسبب	ف·Wا	نفس	ا)تدخل

  يمكن	جمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن	أن	تتأسس	كطرف	مدني".

	تضمنته	هذه	ا)ادةاستنو ،	وعليه 	)ا 	ادا ،	فإن	مسألة	ثبوت	الصفة	لجمعيات	حماية	ا)سWXلك،

01Éالتقا	@ي	الحق	ممارسة	أجل	من	التالية،	الشروط	بتوافر	مقيدة	:  

 أن	يتعرض	أحد	ا)سWXلك\ن	أو	عدة	مسWXلك\ن	§ضرار	فردية. -

 أن	يكون	الضرر	الحاصل	قد	وقع	بفعل	نفس	ا)تدخل. -

  عت	ذات	أصل	مشeuك.أن	تكون	Kضرار	ال�0	وق -

،	و	إذا	كانت	هذه	ا)ادة	قد	منحت	لجمعيات	حماية	ا)سWXلك\ن	الحق	@ي	التأسس	كطرف	مدني

	ا)حدد	للقواعد	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية	02-04من	القانون	رقم		65فإن	ا)ادة	 قد	أجازت	،

من		2س	بأحكام	ا)ادة	"	دون	ا)سا:	حيث	جاء	ف·Wا،	لهذه	الجمعيات	حق	رفع	دعوى	قضائية	مباشرة

	الجزائية 	8جراءات 	قانون 	ا)سWXلك، 	حماية 	جمعيات 	طبقا	و 	يمكن 	أنشئت 	ال�0 	ا)هنية الجمعيات

ضد	كل		القيام	برفع	دعوى	أمام	العدالة،	كذلك	كل	شخص	طبي¬ي	أو	معنوي	ذي	مصلحةو ،	للقانون 

  عون	اقتصادي	قام	بمخالفة	أحكام	هذا	القانون.

  ف	مدني	@ي	الدعاوى	للحصول	عfى	تعويض	الضرر	الذي	لحقهم".كما	يمك�Wم	التأسيس	كطر 

"	يكون	ا)تدخل	@ي	الخصومة	:	من	قانون	8جراءات	ا)دنية	ال�0	جاء	ف·Wا	194وبالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

	�	يقبل	التدخل	إ�	ممن	توفرت	فيه	الصفةو 	@ي	أول	درجة	أو	@ي	مرحلة	£ستئناف	اختياريا	أو	وجوبيا

                                                           
  .296هذا	ا)ع�Å،	زاهية	حورية	01î	يوسف،	دور	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	@ي	حماية	ا)سWXلك،	ا)رجع	السابق،	ص		أنظر	@ي	1
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	ا)صلحة"و  	أ، 	بإمكانيتضح 	قبل		نه 	من 	ا)رفوعة 	الدعاوى 	إ�ى 	تنظم 	أن 	ا)سWXلك 	حماية جمعيات

	ا)سWXلك	ضد	ا)تدخل 	توافر	شرطي	الصفة، 	ما 	الجمعياتو 	إذا 	ا)صلحة	@ي ذلك	من	أجل	الدفاع	و ،

  .1أو	بتقديم	طلبات	إضافية،	سواء	بتأكيد	ادعاءاته،	عfى	ا)صالح	ال�0	يس¬ى	ا)سWXلك	إ�ى	تحقيقها

	يكن 	الصUحية	لجمعيات	حماية	ا)سWXلك	،و	مهما 	فإن	الهدف	من	منح	هذه 	إنشاء	، يتمثل	@ي

  	.2إصUح	Kضرار	الناجمة	ع�Wاو 	فعالة	)عالجة	نزاعات	£سUWXك	جماعية	دعاوى 

 صفة�ا)د�ى�عليه��  - ب

،	سواء	كان	شخصا	طبيعيا	أو	معنويا	ا)تدخل	أو	ا)نتجإن	ا)دAى	عليه	@ي	دعوى	التعويض	هو	

فإن	مسؤوليWXم	،	أما	إذا	تعدد	ا)سؤولون	عن	الضرر ،	�e	ا)طالب	Kول	بدفع	مبلغ	التعويضالذي	يعتو 

إذا	و ،	عfى	أن	يعود	كل	م�Wم	عfى	¥خرين	طالبا	تجزئة	التعويض	بي�Wم،	جميعا	تكون	قائمة	بالتضامن

وف\e	حماية	من	أجل	تو ،	كان	التوزيع	بالتساوي	فيما	بي�Wم،	تعذر	تحديد	نسبة	معينة	عfى	كل	واحد	م�Wم

من	قانون	التأمينات		168ألزم	ا)شرع	ا)تدخل	بموجب	ا)ادة	،	ا)ستعمل\ن	للمنتجاتو 	أكeü	للمسWXلك\ن

	مسؤوليته 	عfى 	تأمينا 	يكتتب 	أن 	الضرر ، 	عن 	ا)سؤول 	ا)تدخل 	جانب 	فإ�ى ،	 	التأم\نتصبح 	شركة

	الخصام 	@ي 	مدخلة 	أو 	ضامنة 	قد 	ا)تدخل 	باعتبار	أن 	التعويضات 	بدفع 	مسؤوليته	تتكفل 	عfى من

  .3دفع	أقساط	تغطية	التأم\نو 	ا)دنية

	هذا 	التعويض	من	ا)ؤمن	بسبب	تخلف	أحد	شروط	و ، 	الضحية	الحصول	عfى قد	يتعذر	عfى

	التأم\ن 	التأم\ن	أو	سقوط	الحق	@ي 	وجه	£حتياطو، 	تتدخل	الدولة	عfى 	الحالة 	هذه تحل	محل	و 	@ي

  .	4ظام	العامالنو 	�سيما	إذا	تعلق	Kمر	با§من،	ا)ؤمن	له

م��	انعدم	،	ق	م	ج	1كرر		140مسؤولة	عن	دفع	التعويض	وفقا	للمادة		الدولة	كما	قد	تكون 

  .6لم	تكن	للمتضرر	يد	@ي	إحداث	ذلك	الضرر و 	5ا)سؤول	عن	الضرر	الجسماني

	للمنتج	أو	شركات	 و	عليه	يتضح	أن	صفة	ا)دAى	عليه	@ي	دعوى	مسؤولية	ا)نتج	قد	تثبت	إما

  ذلك	تبعا	للظروف.و ،	ولةالتأم\ن	أو	الد

  

                                                           
  .171،	ص	2017،	أفريل	14خ\eة	بن	سالم	ومحمد	جغام،	دور	الجمعيات	@ي	حماية	ا)سWXلك،	مجلة	£جWXاد	القضائي،	العدد		1

2 Matthieu Dary, et Antoine du Chastel, Action de groupe: Premier bilan et perspectives, R. L. C, Numéro 45, 
Octobre – Décembre, 2015 p. 118. 

  .245أنيسة	حمادوش،	ا)رجع	السابق،	ص		3
 .344عfي	في�Uي،	£لtuامات،	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  ق	م	ج،	@ي	الفرع	الثاني	من	هذا	ا)طلب.	1مكرر		140عويض	استنادا	للمادة	سوف	نتناول	بالتفصيل	شروط	وأساس	تكفل	الدولة	بالت	5
  ق	م	ج.	1مكرر		140مضمون	ا)ادة		6
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  شرط�ا)صلحة -2

فإذا	انتفت	تلك	ا)صلحة	لفائدة	،	يقصد	با)صلحة	الفائدة	العملية	ال�0	تعود	عfى	رافع	الدعوى 

  .1رافعها	فU	تقبل	دعواه

فيكون	الغرض	من	،	و	ُيشeuط	@ي	ا)صلحة	أن	تكون	مصلحة	قائمة	تستند	إ�ى	حق	أو	مركز	قانوني

	الحق	 ،	2أو	ا)ركز	القانوني	من	£عتداء	عليه	أو	تعويض	ما	لحق	به	من	ضرر الدعوى	هو	حماية	هذا

وبالتا�ي	فإن	مصلحة	ا)تضرر	من	رفع	دعوى	مسؤولية	ا)نتج	تكمن	@ي	حماية	الحق	أو	ا)ركز	القانوني	

بذلك	تكون	ا)صلحة	قائمة	و ،	ذلك	بالتعويض	عما	لحقه	من	ضرر	بسبب	ا)نتجات	ا)عيبةو ،	ا)قرر	له

	 	يقع	الضرر فعU	عندما 	دور	عMUي، 	كان	الضرر	محتمل	الوقوع،	حيث	يكون	للدعوى	حي�Wا 	إذا ،	أما

  .	3اعت�e	دور	الدعوى	دورا	وقائيا	لتفادي	وقوعه

فإن	هناك	،	شخصيةو 	وإذا	كان	شرط	ا)صلحة	يقت01µ	كأصل	عام	أن	تكون	هذه	Kخ\eة	مباشرة

كدعاوى	الجمعيات	،	4مباشرةو 	شخصيةلو	لم	تكن	ا)صلحة	ف·Wا	و 	حا�ت	مستثناة	تقبل	ف·Wا	الدعوى 

للمطالبة	بحقوق	ا)سWXلك\ن	الذين	تمثلهم	من	جراء	£عتداء	عfى	مصالحهم	الفردية	أو	ا)شeuكة	من	

  5قصد	التعويض	عن	الضرر.،	قبل	ا)تدخل

 لمتدخلالشروط�الشكلية�لقبول�دعوى�ا)سؤولية�ا)دنية�ل:�ثانيا

	 	تتعلق 	ا)دنية 	بحق	شخ�01من	ا)عروف	أن	ا)سؤولية 	ب\ن	مدAي، 	نشبت	الخصومة 	ما 	فإذا

وهذا	ما	يع�e	عنه	،	فU	يبقى	إ�	البحث	عن	الجهة	القضائية	ال�0	تتو�ى	النظر	@ي	الخصومة،	مدAى	عليهو 

  ).2(	اختصاص	إقليم0و 	)1(	يتوزع	هذا	£ختصاص	إ�ى	اختصاص	نوAيو ،	6باختصاص	ا)حاكم

 Lختصاص�النو�ي -1

	و�ية 	با�ختصاص	النوAي 	قانونا	يقصد 	ا)حدد 	ذات	النوع 	القضايا 	للنظر	@ي 	ما 	جهة	قضائية

	القضائيةو  	الجهات 	من 	سواها 	دون 	قانونية 	أهلية 	من 	لها 	بما 	الجهة 	تلك 	إ�ى 	7ا)وكل 	فإن	و ، عليه

  .8£ختصاص	النوAي	هو	توزيع	القضايا	ب\ن	الجهات	القضائية	ا)ختلفة	عfى	أساس	نوع	الدعوى 

                                                           
  .47عمارة	بلغيث،	الوج\t	@ي	8جراءات	ا)دنية،	دار	العلوم	للنشر	والتوزيع،	عنابة،	الجزائر،	د	ط،	د	س	ن،	ص	1
  .38عبد	الرحمن	بربارة،	ا)رجع	السابق،	ص	2
يس،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	كآلية	تعويضية	لضحايا	حوادث	ا)نتجات	ا)عيبة،	دراسة	مقارنة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	سناء	خم3

111 112.  
  .47عمارة	بلغيث،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .105ص،	2017قاهرة،	،	ال1هدى	تريكي،	الحماية	ا)دنية	8جرائية	للمسWXلك	دراسة	مقارنة،	ا)ركز	القومي	لïصدارات	القانونية،	ط	5
  .95عبد	الحفيظ	بوقندورة،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .9،	ص	2001،	ع\ن	مليلة،	الجزائر،	1سائح	سنقوقة،	قانون	8جراءات	ا)دنية	نصا	وتعليقا	وشرحا	وتطبيقا،	دار	الهدى،	ط		7
  .74عبد	الرحمن	بربارة،	ا)رجع	السابق،	ص	8



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 279 ~ 
 

،	UWXك	تنبع	أساسا	من	خصوصية	قانون	£سUWXكنزاعات	£سإن	أهمية	£ختصاص	النوAي	@ي	

	الذي	يوصف	بأنه	متعدد	Kبعاد 	هو	مدني، 	ما 	هو	إداري و 	يجمع	ب\ن	عدة	فروع	قانونية	م�Wا 	ما 	م�Wا

  .1م�Wا	ما	هو	زجري و 

كما	هو		2يرجع	£ختصاص	بنظر	ا)نازعات	ا)تعلقة	با�سUWXك	إ�ى	ا)حاكم	العادية	كأصل	عامو 	

	ا)سWXلكالحا 	ب\ن 	تنشأ 	ال�0 	للtòاعات 	بالنسبة 	الخاصو 	ل 	القانون 	إطار	قواعد 	@ي 	ا)تدخل كذا	و ،

	ا)رافق	العامة	£قتصادية	أو	التجارية	و 	الtòاعات	ال�0	تقوم	ب\ن	ا)سWXلك 	 		 ويعت�e	،	3أو	الصناعية		

ومن	ثم	إذا	ما	،	ر القسم	ا)دني	هو	ا)ختص	بالفصل	@ي	جميع	القضايا	الرامية	إ�ى	التعويض	عن	الضر 

عfى	اعتبار	،	يمكنه	اللجوء	إ�ى	القسم	ا)دني	للمطالبة	بالتعويض،	تضرر	ا)سWXلك	من	فعل	ا)نتجات

	أنه	أحسن	خيار	له	من	حيث	الرسوم	القضائية	مقارنة	با§قسام	Kخرى  استثناء	عfى	هذا	و 	غ\e	أنه،

ذلك	عندما	و ،	4القضاء	8داري فإن	بعض	منازعات	£سUWXك	التعويضية	تدخل	@ي	اختصاص	،	ا)بدأ

  	.5ا)دارس	مثUو 	يتعلق	Kمر	بأضرار	ناشئة	عن	سوء	تدب\e	ا)رافق	العمومية	8دارية	كا)ستشفيات

كما	يمكن	أن	تختص	ا)حاكم	الجزائية	بالنظر	@ي	الدعوى	م��	شكل	الحادث	الناجم	عن	ا)نتوج	

وج	ا)عيب	فرصة	التأسيس	كطرف	مدني	أمام	فتتاح	لضحية	ا)نت،	ا)عيب	جريمة	يعاقب	عل·Wا	القانون 

  .6الناظرة	@ي	الجريمة	الجهة	الجزائية

 Lختصاص�
قليمي -2

	الجهة	القضائية	سلطWXا،	يقصد	با�ختصاص	8قليم0 	الحدود	8قليمية	ال�0	تمارس	ف·Wا أي	،

	معينة 	مكانية 	حدود 	@ي 	ا)نازعات 	النظر	@ي 	و ، 	أحد 	ارتباط 	عfى 	8قليم0 	£ختصاص عناصر	يقوم

  .7با)جال	8قليم0	لجهة	قضائية	معينة،	السبب)،	ا)حل،	Kطراف(	العUقة	القانونية

	عليه 	ا)دAى 	موطن 	)حكمة 	8قليم0 	£ختصاص 	انعقاد 	عfى 	ا)قارنة 	التشريعات 	تجمع ،	تكاد

	عامة 	كقاعدة 	و ، 	ا)ادة 	أكدته 	ما 	ف·Wا	37هذا 	جاء 	ال�0 	إ 	م 	ق	إ 	للج": هة	يؤول	£ختصاص	8قليم0

	موطن	ا)دAى	عليه 	القضائية	ال�0	يقع	@ي	دائرة	اختصاصها 	إن	لم	يكن	له	موطن	معروفو ، فيعود	،

	أخر	موطن	له @ي	حاله	اختيار	موطن	يؤول	£ختصاص	و،	£ختصاص	للجهة	القضائية	ال�0	يقع	ف·Wا

  ".8ذلكلم	ينص	القانون	عfى	خالف	 ما،	8قليم0	للجهة	القضائية	ال�0	يقع	ف·Wا	ا)وطن	ا)ختار

                                                           
  .28ا)هدي	العزوزي،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  ق	إ	م	إ.	32مثلما	أشارت	غليه	ا)ادة		2
  .61هدى	تريكي،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .63	62هدى	تريكي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	4
  .30ا)هدي	العزوزي،	ا)رجع	السابق،	ص	5
  .97أحمد	معاشو،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .37عمارة	بلغيث،	ا)رجع	السابق،	ص		7
  .84عبد	الرحمن	بربارة،	ا)رجع	السابق،	ص	8



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 280 ~ 
 

فإذا	كان	ا)دAى	،	حالة	تعدد	ا)دAى	عل·Wمو ،	عليه	واحد	و	مع	ذلك	م\t	ا)شرع	حالة	وجود	مدAى

	واحدا 	شخصا 	ا)تدخل" "	 	عليه 	الدعوى	أمام	، 	بوجوب	رفع 01µتق	 	ال�0 	العامة 	القاعدة 	إعمال يتم

،	سالفة	الذكر	37فقا	للمادة	و 	ا)حكمة	ال�0	يقع	@ي	دائرة	اختصاصها	موطن	ا)تدخل	ا)ع0Å	بالدعوى 

كأن	يشeuك	@ي	إنتاج	السلعة	الواحدة	مجموعة	من	قبل	العديد	من	ا)حeuف\ن		-أما	إذا	تعدد	ا)تدخلون 

ق	إ	م	إ	£ختيار	ب\ن	أن	يرفع	دعواه		38يمكن	للمسWXلك	عمU	با)ادة		-خاصة	بالنسبة	للمنتجات	ا)ركبة

الحكمة	من	ذلك	@ي	تشجيع	ا)دAي	عfى		تكمنو ،	أمام	ا)حكمة	ال�0	يقع	@ي	دائرة	اختصاصها	أي	م�Wم

	واحدة 	محكمة 	أمام 	واحدة 	محاكمة 	@ي 	ا)تعددين 	عل·Wم 	ا)دAى 	ضد 	طلباته 	جمع 	تطبيق	، ذلك	أن

	يeuتب	عfى	 القاعدة	التقليدية	سيحمل	ا)سWXلك	إ�ى	إقامة	دعاوى	متعددة	بتعدد	ا)دAى	عل·Wم	مع	ما

  .	1احتمال	تعارض	Kحكامو 	زيادة	@ي	النفقات	ذلك	من

	عن	جناية 	تعويض	الضرر 	مواد 	@ي 	@ي 	غ\e	أنه 	أو	حنحة، 	أو	، 	فعل	تقص\eي أو	مخالفة كذا	و ،

	8دارة 	بفعل 	Kضرار	الحاصلة 	دعاوى 	دائرة	، 	@ي 	وقع 	ال�0 	القضائية 	الجهة 	أمام 	ترفع 	الدعوى فإن

  ق	إ	م	إ.،	39هذا	ما	تضمنته	الفقرة	الثانية	من	ا)ادة	و ،	اختصاصها	الفعل	الضار

قع	و 	ق	إ	م	إ	إ�ى	انعقاد	£ختصاص	للجهة	القضائية	ال�0	39ت	الفقرة	الرابعة	من	ا)ادة	كما	أشار 

	أو 	الوعد 	اختصاصها 	دائرة 	البضاعة	@ي 	تسليم 	غ\e	£فUسو ، 	التجارية 	ا)واد 	@ي التسوية	و 	ذلك

  القضائية.

توجيه	فإن	ا)دAي	مطالب	ب،	ا)تضرر و 	عندما	يكون	هناك	عقد	ب\ن	ا)سؤول،	و	عليه	يتضح	أنه

Wا	محل	إقامة	ا)سؤول	عن	الضرر  أما	إذا	،	أو	مكان	تسليم	ال01úء،	دعواه	إ�ى	ا)حكمة	ال�0	يقع	بدائ̄ر

	بي�Wما 	عقد 	هناك 	يكن 	لم 	اختصاصها	، 	دائرة 	@ي 	يقع 	ال�0 	القضائية 	للجهة 	ينعقد 	£ختصاص فإن

  .2الفعل	الضار

وجب	،	مركزها	@ي	الخارج	عندما	ينتج	الضرر	عن	فعل	منتجات	تسأل	ع�Wا	مؤسسات	يوجدو ،	هذا

	وضعيت\ن 	ب\ن 	التفريق 	الجزائر: 	@ي 	أو	مكتب 	فرع 	ا)ؤسسات 	لتلك 	يكون 	أن 	أولهما 	ينعقد	، وهنا

Wا	هذا	الفرع	أو	ا)كتب أما	الوضعية	الثانية	فU	يكون	ف·Wا	لتلك	،	£ختصاص	للمحكمة	ال�0	يقع	@ي	دائ̄ر

حينئذ	يصعب	،	مال	قواعد	£ختصاص	الدو�يهنا	يتم	إعو ،	ا)ؤسسات	تمثيل	تجاري	أو	فرع	@ي	الجزائر

فإن	القانون	،	غ\e	أنه	@ي	حالة	وجود	مكتب	أو	فرع	@ي	الجزائر،	عfى	ا)دAي	تحديد	ا)حكمة	ا)ختصة

	8طار 	الجزائري	هو	الذي	يطبق	@ي	هذا 	للمنتج	أو	ا)وزع	، 	اختصاصها 	يوجد	بدائرة أي	ا)حكمة	ال�0

أن	و 	خاصة،	�	تتحقق	@ي	كل	الحا�ت	غ\e	أن	هذه	الفرضية،	انونيافرعا	أو	مكتبا	طا)ا	أWkا	تعد	موطنا	ق

                                                           
  .85	84عبد	الرحمن	بربارة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	.أنظر	كذلك:	72ريكي،	ا)رجع	السابق،	ص	ت	هدى1
  .237  236دة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	قادة	شهي	2
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@ي	هذه	الحالة	ينبÒي	الرجوع	إ�ى	القواعد	ال�0	و،	@ي	الجزائر	أغلب	ا)ؤسسات	Kجنبية	ليست	لها	فروع

  .1تحكم	£ختصاص	الدو�ي	للمحاكم	الجزائرية

لواجب	التطبيق	�	يمكن	بأي	بأن	اختيار	القانون	ا،	و	قد	قضت	ا)ادة	الخامسة	من	اتفاقية	روما

	¥مرة	 	Kحكام 	له 	تقررها 	ال�0 	الحماية 	ا)سWXلك	من 	حرمان 	نتيجته 	يكون	من 	أن 	من	Kحوال حال

@ي	هذا	8طار	صادق	ال�e)ان	Kوروبي	عfى	النظام	ا)حدد	و،	لقانون	البلد	الذي	يقيم	به	بصفة	عادية

	e\غ	اماتtuبا�ل	ا)تعلقة	القوان\ن	تنازع	رومالقواعد	نظام	عليه	يطلق	الذي	العقدية	،	ا)ادة	نصت	حيث

عfى	أن	القانون	ا)طبق	عfى	£لtuام	غ\e	العقدي	،	منه	ا)تعلقة	با)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة	5

الناجم	عن	ضرر	تسبب	فيه	منتوج	يخضع	إما	إ�ى	قانون	البلد	الذي	يقيم	فيه	الضحية	إقامة	عادية	أو	

إما	إ�ى	قانون	البلد	الذي	تم	فيه	شراء	و ،	ر	إذا	تم	تسويق	ا)نتوج	@ي	هذا	البلدمعتادة	يوم	وقوع	الضر 

  .2ا)نتوج	إذا	وقع	تسويقه	@ي	هذا	البلد

  آجال�رفع�الدعوى :�ثالثا

	الشروط	 	بمراعاة 	يلtuم 	أن 	ا)عيبة 	ا)نتجات 	جراء 	من 	ا)تضرر 	عfى 	الواجب 	من 	كان إذا

فإنه	يجب	عليه	كذلك	أن	يحeuم	،	ولية	ا)دنية	للمنتجالشروط	الشكلية	لرفع	دعوى	ا)سؤ و 	ا)وضوعية

إذا	كان	و ،	ا)دة	القانونية	ال�0	ينبÒي	أن	ترفع	خUلها	هذه	الدعوى	ح��	يضمن	الحصول	عfى	التعويض

فإن	ا)شرع	الجزائري	قد	أغفل	تحديد	،	ا)شرع	الفرن012	قد	حدد	للمتضرر	آجا�	خاصة	لرفع	دعواه

	بذلك	مسألة	،	هذه	¥جال 	للقواعد	العامةتاركا عليه	سوف	نتناول	بداية	إ�ى	¥جال	ال�0	و ،	تحديدها

ثم	نتطرق	بعدها	للحديث	عن	¥جال	ال�0	،	)1(	ينبÒي	احeuامها	لرفع	هذه	الدعوى	@ي	التشريع	الفرن012

  ).2(	حددها	ا)شرع	الجزائري	بمقت�1µ	القواعد	العامة

  جال�القانونية�?ي�التشريع�الفرن��� -1

	ا)شرع	ا 	دعواه	خUلهمالقد	حدد 	ا)تضرر 	أن	يرفع 	أجل\ن	ينبÒي 	لفرن012 يتعلق	Kجل	Kول	و ،

	 	ا)سؤولية 	دعوى 	« le délai de prescription de l’action »بتقادم 	الثاني	، 	Kجل 	يتعلق 	ح\ن @ي

  .« le délai d’extinction du principe même de la responsabilité » 3 بسقوط	دعوى	ا)سؤولية

  

  

  
                                                           

  .172  171مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .173  172مختار	رحماني،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص	2

3Philippe le tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, op.cit. P 143. 



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 282 ~ 
 

	لºجل	Kول فبالنس 	بة 	القانون 	171-1386نصت	ا)ادة، 		من 	3892-98رقم 	أنه، 	عfى 	تتقادم	: "

	الذي	 	التاريخ 	أجل	ثUث	سنوات	تحسب	من 	@ي 	العنوان 	هذا 	أحكام 	عfى دعوى	التعويض	ا)ؤسسة

  هوية	ا)نتج".و ،	العيب،	عرف	فيه	ا)دAي	أو	كان	بإمكانه	معرفة	الضرر 

�1µبمقت	عليه	و	حس	يبدأ	ا)ادة	بالضرر هذه	علمه	إمكانية	أو	يAا)د	علم	تاريخ	من	جلK	هذا	اب	

بل	أWkا	تث\e	بU	،	غ\e	أن	هذا	Kمر	ليس	بمنت$�	البساطة	مثلما	يبدو	من	صيغWXا،	هوية	ا)نتجو 	العيبو 

e\التفس	@ي	صعوبة	شك	،	الوقت	@ي	منفصلة	وقائع	ثUلث	واحدا	تاريخا	جهة	من	تضع	اWkأ	اعتبار	ىfع

بذلك	ف$0	تعقد	@ي	و ،	تش\e	إ�ى	نوع	من	£فeuاض	بعلم	الضحية	من	جهة	أخرى و ،	ليةمن	الناحية	العم

  .	3مسألة	8ثبات

	بالضرر  	ا)تضرر 	علم 	ضرورة 	اشeuاط 	أن 	من	و 	بيالعو 	كما 	ينقص 	أن 	شأنه 	من 	ا)نتج هوية

د	حماية	ا)تضرر	الذي	�	يتمكن	غالبا	من	إدراك	أن	عيب	ا)نتوج	هو	السبب	@ي	حدوث	الضرر	إ�	بع

  .	4لهوية	ا)نتجو 	عfى	الرغم	من	إدراكه	للضرر ،	مرور	فeuة	زمنية	طويلة

  .5£نقطاعو	فإWkا	تقبل	الوقف،	)ا	كانت	مدة	الثUث	سنوات	Öي	مدة	تقادمو ،	و	مهما	يكن

	فقد 	الثاني 	Kجل 		أما 	ا)ادة 	عليه 	القانون 	166-1386نصت 	نفس 	7من 	ف·Wا، 	جاء 	حيث :"	

ا)ؤسسة	عfى	أحكام	هذا	العنوان	تسقط	بم01µ		إن	مسؤولية	هذا	Kخ\eف،	باستثناء	حالة	خطا	ا)نتج

ما	لم	يكن	الضحية	خUل	هذه	الفeuة	،	للتداول 	-ا)سبب	للضرر 	-عشر	سنوات	من	تاريخ	طرح	ا)نتوج

  	قد	أقام	دعوى	قضائية".

ى	إ�،	و	ترجع	علة	تقرير	سقوط	مسؤولية	ا)نتج	بعد	مرور	عشر	سنوات	بعد	طرح	ا)نتوج	للتداول 

أو	أنه	كان	،	أنه	بعد	مرور	هذه	ا)دة	يكون	من	الصعب	إثبات	ما	إذا	كان	العيب	قد	نتج	عن	قدم	ا)نتوج

 .8أي	كان	موجودا	با)نتوج	قبل	طرحه	للتداول ،	congenitalعيبا	خلقيا	أو	تصنيعيا	

                                                           
	ا)ادة		1 ،	وا)تعلق	بإصUح	قانون	العقود	والنظام	العام	وإثبات	2016فيفري		10،	ا)ؤرخ	@ي	2016-131من	Kمر	رقم		16-1245تقابلها

  £لtuامات.
2 Art 1386-17 de la loi n° 98-389, dispose: «L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se 
prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir 
connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».  
3 Philippe le tourneau, op.cit. P 144. 

  .e\250  251ة	زوبة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	سم	4
  .47محمود	السيد	عبد	ا)عطي	خيال،	ا)رجع	السابق،	ص	 5
	ا)ادة	 6 ،	وا)تعلق	بإصUح	قانون	العقود	والنظام	العام	وإثبات	2016فيفري		10،	ا)ؤرخ	@ي	2016-131من	Kمر	رقم		15-1245تقابلها

  £لtuامات.
7 Art 1386-16 de la loi n° 98-389, dispose: «Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les 
dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le 
dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ». 

  .45محمود	السيد	عبد	ا)عطي	خيال،	ا)رجع	السابق،	ص		8
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هو		فإن	Kجل	الثاني	ا)تعلق	بسقوطها،	ا)تعلق	بتقادم	دعوى	ا)سؤولية،	و	خUفا	لºجل	Kول 

  .�1	لUنقطاعو 	أجل	غ\e	قابل	للوقف

   جال�القانونية�?ي�التشريع�الجزائري  -2

	الفرن012 	للمشرع 	خUفا 	خUله	، 	أن	ترفع 	ينبÒي 	أجل	مع\ن 	الجزائري	النص	عfى أغفل	ا)شرع

	للمنتج 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	دعوى 	هذا	، 	@ي 	ا)قررة 	العامة 	القواعد 	لتطبيق 	ا)جال 	يفتح Kمر	الذي

"	تسقط	دعوى	التعويض	بانقضاء	:	نجد	أWkا	تُنص	عfى	أنه،	ق	م	ج	133الرجوع	إ�ى	ا)ادة	الشأن.و	ب

  )	سنة	من	يوم	وقوع	الفعل	الضار".15(	خمس	عشر

سنة		15يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	ا)شرع	الجزائري	حدد	آجال	رفع	دعوى	التعويض	ب	

	كاملة 	و ، 	ا)نتجات 	من 	للمتضرر 	مكسبا 	يعد 	الطويل 	Kجل 	ا)ستحدثة	هذا 	للمسؤولية 	وفقا ا)عيبة

ذلك	مقارنة	با)دة	ال�0	حددها	ا)شرع	للمشeuي	ا)رتبط	بعقد	@ي	مجال	قواعد	ضمان	العيوب	و ،	للمنتج

أو	مقارنة	با)دة	،	2ا)قدرة	بسنة	من	يوم	تسليم	ا)بيع	ما	لم	يلtuم	البائع	بالضمان	)دة	أطول و ،	الخفية

أو	با)دة	،	3)	أشهر6(	ال�0	�	ينبÒي	أن	تقل	عن	ستةو 	الجديدةال�0	حددها	ا)شرع	بخصوص	ا)نتجات	

�	يعد	طول	هذا	،	.و	با)قابل5)أشهر3(	ال�0	يجب	أ�	تقل	عن	ثUثةو 	4ا)حددة	بشأن	ا)نتجات	ا)ستعملة

Kجل	@ي	خدمة	مصلحة	ا)نتج	عfى	اعتبار	أن	هذا	Kخ\e	يتحمل	عبء	التأم\ن	عfى	ا)نتوج	الذي	يطرحه	

لو	و 	من	جهة	أخرى	يجعل	ا)نتج	عرضة	للمساءلةو ،	هذا	من	جهة،	6دة	طويلة	مما	يثقل	كاهلهللتداول	)

لذلك	كان	من	Kجدر	،	عن	ضرر	ناجم	عن	منتوج	معيب	طرح	للتداول	منذ	مدة	تفوق	مدة	صUحيته

  	.7با)شرع	أن	يضع	أجU	يبدأ	من	تاريخ	طرح	ا)نتوج	@ي	التداول	تنق01µ	مسؤولية	ا)نتج	بانقضائه

  :لفرع�الثانيا

  تدخل)سؤولية�ا)دنية�للمعن�قيام�ا�ناتج�التعويض�كأثر �

	ا)نتوج	ا)عيب 	من	جراء 	لحق	ا)سWXلك	ضررا 	م�� اجتمعت	كل	أركان	ا)سؤولية	ا)وضوعية	و ،

رر	)صلحة	ا)تضرر ،	للمتدخل
ُ
  .فإنه	يeuتب	عfى	ذلك	أثرا	قانونيا	يتمثل	@ي	التعويض	الذي	ق

أو	@ي	مواجهة	الدولة	وفقا	للمادة	،	يض	قد	يتقرر	@ي	مواجهة	ا)تدخلإن	حق	ا)سWXلك	@ي	التعو 

140		 	ج	1مكرر 	م 	ق 	حصول	، 	ضمان 	@ي 	بارزا 	دورا 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	عfى 	التأم\ن 	يلعب 	قد كما

  هذا	التعويض.	ا)تضرر	عfى

                                                           
1 Philippe le tourneau, op.cit. P 145. 

  ق	م	ج.	383أنظر	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.327-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		16أنظر	ا)ادة		3
  ،	سالف	الذكر.327-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		17أنظر	ا)ادة	 4
  .116  115سناء	خميس،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	كآلية	تعويضية	لضحايا	حوادث	ا)نتجات	ا)عيبة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5
  .252سم\eة	زوبة،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .101أحمد	معاشو،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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ية	التعويض	كأثر	مeuتب	عن	قيام	ا)سؤولية	ا)دن	لذلك	سوف	نتطرق	@ي	البداية	إ�ى	دراسة	ماهية

كذا	و ،	ثانيا)(	ق	م	ج	1مكرر		140ثم	نتو�ى	بعدها	تناول	التعويض	وفقا	لنص	ا)ادة	،	أو�)(	للمتدخل

  ثالثا).(	بيان	دور	التأم\ن	عfى	ا)سؤولية	ا)دنية	@ي	تعويض	ضحايا	ا)نتجات	ا)صنعة

mماهية�التعويض�عن�أضرار�ا)نتجات�ا)صنعة:�أو  

عfى	أن	ننتقل	بعد	،	)1(	ف	بداية	عfى	تحديد	مفهومهأن	نق،	تقت01µ	8حاطة	بماهية	التعويض

  ).3(	كيفيات	تقديرهو ،	)2(	ذلك	إ�ى	بيان	طرقه

 عن�أضرار�ا)نتجات�ا)صنعة�مفهوم�التعويض -1

بينما	،	نجد	أن	ا)شرع	ألزم	كل	من	سبب	ضررا	للغ\e	بالتعويض،	1ق	م	ج	124بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

	 	3الذي	يع0Å	8صUح	réparation	عن	التعويض	بلفظ	2ق	م	ف	1240ع�eت	ا)ادة 	اصطلح	و ، هو	ما

	8صU÷ي 	بالتعويض 	4عليه 	التعويض، 	لفظ 	من 	أوسع 	يعد 	8صUح 	لفظ 	أن 	ذلك 	اعتبار	أنه	، عfى

حا�ت	ج�e	الضرر	Kخرى	ال�0	تعيد	حالة	ا)تضرر	إ�ى	ما	كانت	عليه	،	يشمل	إ�ى	جانب	تعويض	ا)تضرر 

  .5قبل	وقوع	الحادث	ا)سبب	للضرر 

	التعويضو	عل 	بمفهوم 	8حاطة 	أجل 	من 	يه 	تعريفه، 	بداية 	أ)(	ينبÒي 	الضرر	و ، 	شروط بيان

  ج).(	ثم	تحديد	نطاقه	من	حيث	Kضرار	ا)عوض	ع�Wا،	ب)(	ا)وجب	للتعويض

 تعريفه  - أ

	القانون  	يتعرض 	التعويضو 	لم 	لتعريف 	أو	القضاء 	الفقه �	 	Kثر	، 	عfى 	فقط 	اقتصروا إنما

يرجع	سبب	ذلك	إ�ى	أن	مصطلح	التعويض	�	يحتاج	و ،	جزاء	8خUل	�Wاو 	ا)euتب	عن	مسؤولية	ا)نتج

                                                           
1		 	الشخص	124تنص	ا)ادة 	كان	يرتكبه 	كل	فعل	أيا "	 	أنه: 	عfى 	حدوثه		ق	م	ج، 	@ي 	للغ\e	يلزم	من	كان	سببا 	ويسبب	ضررا بخطئه،

  بالتعويض".
2 Art 1240, c.c.f, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

ب\ن	العقاب	و8صUح،	ا)جلة	Kكاديمية	للبحث	القانوني،	جامعة	عبد	الرحمان	م\eة	بجاية،		عبد	هللا	لفق\eي،	أساس	وظيفة	التعويض	3

  .358 357،	ص	ص	2016،	1،	العدد	13الجزائر،	ا)جلد	
̧ضافة	للتعويض	عن	الضرر	ا)تحقق،	عندما	يكون	فعل	ا)دAى	عليه	ناتجا	عن	إهمال	شديد،		4 ويقابله	التعويض	العقابي،	الذي	يمنح	با

غش	أو	¯Wور	لغرض	معاقبة	ا)عتدي	وردعه،	فهو	ليس	بتعويض	جابر	للضرر	بقدر	ما	هو	تعويض	مقرر	بصفة	استثنائية	عندما	يرتكب		أو 

ا)دAى	عليه	سلوكا	عدوانيا	أو	مقeuنا	بسوء	النية،	لذلك	فهو	يعد	وسيلة	عقابية	تتوسط	ب\ن	الحدود	ا)تعارف	عل·Wا	ب\ن	القانون	ا)دني	

يض	فيه	ج�e	الضرر،	وب\ن	القانون	الجنائي	الذي	يسWXدف	العقاب،	وهذا	ما	يجعل	التعويض	العقابي	جزاًء	هجينا	الذي	يسWXدف	التعو 

  يستجيب	لحاجة	�	يستطيع	أن	يشبعها	�	القانون	ا)دني	ا)حض	و�	القانون	الجنائي	ا)حض.	نقU	عن:	

،	40أدرار،	الجزائر،	العدد	-نية،	مجلة	الحقيقة،	جامعة	أحمد	دراريةحسيبة	معام\e،	التعويض	8صU÷ي	والعقابي	@ي	نظام	ا)سؤولية	ا)د

  .524،	ص	2017
  .387عfي	حساني،	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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با¸ضافة	إ�ى	أنه	يعت�e	Kثر	الوحيد	الناتج	عن	،	معناه	الب\نو 	إ�ى	تعريف	قانوني	نظرا	لد�لته	الواضحة

 .1قيام	مسؤولية	ا)تدخل	ا)دنية

	و	مع	ذلك	فقد	ُعرف	بأنه أو	تخفيف	وطأته".	،	لته"	الوسيلة	ال�0	يتحقق	�Wا	ج�e	الضرر	أو	إزا:

هدر	نتيجة	وقوع	الضرر	إ�ى	ما	كان	عليهو 	"	تصحيح	التوازن	الذي	أختل:	كما	يعرف	أيضا	بأنه
ُ
ذلك	و ،	أ

	بالتعويض 	ا)لtuم 	حساب	ا)سؤول 	ا)ضرور	عfى 	بإعادة 	أن	، 	أو	متوقعا 	كان	مفروضا 	ال�0 	الحالة إ�ى

  .2يكون	عل·Wا	لو	لم	يقع	الفعل	الضار

  للتعويض�شروط�الضرر�ا)وجب  - ب

سواء		-أو	@ي	مصلحة	مشروعة	له،	إذا	كان	الضرر	هو	كل	ما	يصيب	الشخص	@ي	حق	من	حقوقه

									أو	هو	الذي	يصيب	عاطفة	ا)ضرور		-كان	ذلك	الحق	أو	تلك	ا)صلحة	متعلق\ن	بسUمة	جسمه	أو	ماله

جبا	للتعويض	ح��	يكون	مو 	فإنه	يقت01µ	أن	تتوافر	فيه	مجموعة	من	الشروط،	3أو	سمعته	أو	شعوره

  :	@ي	ما	يfي	حيث	تتمثل	هذه	الشروط	أساسا	،	عن	أضرار	ا)نتجات	ا)صنعة

 :�ن�يكون�الضرر�محقق�الوقوع�أو�مؤكداأ •

يشeuط	فقهاء	القانون	ا)دني	@ي	الضرر	ح��	يكون	موجبا	للتعويض	أن	يكون	قد	وقع	فعU	أو	سيقع	

	عfى	اعتبار	أنه	ضرر	غ\e	محقق،	4لتعويض	عنهأما	إذا	كان	الضرر	محتمU	فU	يجوز	ا،	حتما	@ي	ا)ستقبل

  .5من	ثم	�	يكون	التعويض	عنه	واجبا	إ�	إذا	وقع	فعUو ،	لم	يوجد	ما	يؤكد	أنه	سيقعو 	لم	يقعو 

Uمث	معيبا	دواًء	تناوله	جراء	من	جسماني	بعجز	ُيصاب	الذي	فالشخص	وعليه	،	ضرر	له	سيقع

غ\e	أنه	قد	يeuتب	عن	،	ب	عليه	من	تكاليف	العUجحال	يتمثل	@ي	فقدانه	للحركة	أو	النشاط	مع	ما	يeuت

	با)ستقبل 	وقوع	ضرر 	حتما 	يeuتب	عل·Wا 	تناول	بعض	Kدوية	مثU	حدوث	بعض	¥ثار	ال�0 	هذا	و، @ي

هذا	ما	يعرف	بالضرر	و ،	الفرض	يتحقق	سبب	الضرر	إ�	أن	آثاره	كلها	أو	بعضها	تراخت	إ�ى	ا)ستقبل

حيث	يحكم	،	كان	من	ا)مكن	تقديرهو 	مؤكداو 	ان	وقوعه	حتمياا)ستقبل	الذي	يقت01µ	التعويض	م��	ك

  .6القا01É	@ي	هذه	الحالة	بالتعويض	الواجب	كله	@ي	الحال

                                                           
  .387عfي	حساني،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
  .514  513ام\e،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص	حسيبة	مع	2
لقادر،	الضرر	الجسدي	ا)تفاقم	ذاتيا	دراسة	@ي	التشريع	الجزائري،	مجلة	الشريعة	و£قتصاد،	جامعة	Kم\e	عبد	القادر	زهرة	بن	عبد	ا	3

  .120،	ص	2019،	جوان	15للعلوم	8سUمية،	قسنطينة،	ا)جلد	الثامن،	العدد	
	التعويض	عن	الضرر	Kدبي	دراسة	تطبيقية	@ي	الفقه	£ 	4 سUمي	والقانون،	دار	الجامعة	الجديدة،	د	ط،	أسامة	السيد	عبد	السميع،

  .121 120،	ص	ص	2007£سكندرية،	
  .78ص	ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)رجع	السابق،		5
  .140 139محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
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	تعذر	تقدير	الضرر	ا)ستقبل 	إذا 	لو	كان	ي	-@ي	الحال	أما توقف	عfى	أمر	لم	تعرف	حقيقته	كما

ففي	،	لعمل	@ي	ا)ستقبللم	يعرف	@ي	الحال	أثر	تلك	8صابة	@ي	قدرته	عfى	او 	كأن	يصاب	شخصبعد،	

كما	،	هذه	الحالة	يمكن	للقا01É	أن	يحكم	بالتعويض	ثانية	إذا	ساءت	حالة	ذلك	الشخص	@ي	ا)ستقبل

  .1له	أن	يؤجل	الحكم	بالتعويض	إ�ى	غاية	الكشف	عن	الضرر	كله

ثم	،	و	إذا	لم	يكن	الضرر	ا)ستقبل	متوقعا	عند	تقرير	القا01É	للتعويض	فلم	يدخله	@ي	حسبانه

أن	يطالبوا	@ي	دعوى	،	ففي	هذه	الحالة	يجوز	للمضرور	أو	ورثته،	استفحل	الضرر	بعد	ذلك	أنو 	حصل

  .2لو	لم	يكن	قد	دخل	@ي	تقدير	القا01É	أول	مرةو 	جديدة	بالتعويض	عن	الضرر	الذي	استفحل

 أن�يكون�الضرر�مباشرا •

،	3اشريجمع	الفقه	عfى	أن	Kصل	@ي	ا)سؤولية	بصفة	عامة	أن	يتم	التعويض	عن	الضرر	ا)ب

	ببذل	جهد	و  	ا)ضرور	أو	الدائن	أن	يتوقاه 	الذي	�	يكون	@ي	قدرة 	ا)باشر	ذلك	الضرر يقصد	بالضرر

  .4الذي	يكون	نتيجة	طبيعية	لعدم	الوفاء	با�لtuام	أو	التأخ\e	@ي	الوفاء	بهو ،	معقول 

ة	أي	نتيجة	طبيعي-وجب	أن	يكون	الضرر	الناتج	عن	تعاطي	أحد	Kدوية	مباشرا،	و	تطبيقا	لذلك

	أو	تخزينه 	أو	@ي	حفظه 	تركيبه 	@ي 	ا)نتج	ا)سؤول		-للخطأ 	من	الرجوع	عfى لكي	يتمكن	مسWXلك	الدواء

  .5إذ	�	يسأل	ا)نتج	عمسؤولية	مباشرة	عنه،	أما	الضرر	غ\e	ا)باشر	فU	مجال	للتعويض	عنه،	بالتعويض

	قسم\ن 	ا)باشر	إ�ى 	الضرر 	وينقسم 	متوقع: 	ضرر 	غ\e	متوقعو ، 	ضرر 	بالض، 	ا)باشر	ويقصد رر

هذا	الضرر	و ،	ب\ن	الخطأ	سبب	أجن�0	يقطع	رابطة	السببيةو 	ا)توقع	ذلك	الضرر	الذي	�	يفصل	بينه

هذا	ما	أقره	ا)شرع	الجزائري	@ي	الفقرة	الثانية	و ،	6هو	الذي	يتم	التعويض	عنه	@ي	ا)سؤولية	العقدية

هذا	ما	لم	و ،	عه	عادة	وقت	العقد"..	الضرر	الذي	كان	يمكن	توق:	.ال�0	جاء	ف·Wا،	ق	م	ج	182من	ا)ادة	

يستند	اقتصار	ا)سؤولية	العقدية	عfى	الضرر	ا)توقع	فقط	إ�ى	و ،	يرتكب	ا)دين	غشا	أو	خطأ	جسيما

من	ثم	و ،	ا)صدر	ا)ن91ú	لUلtuامات	العقدية	ال�0	تم	تحديدها	من	قبل	ا)تعاقدين	بالنظر	إ�ى	توقعا¯Wما

�	يمكن	حينئذ	للدائن	أن	و ،	تكون	بما	توقعه	ا)تعاقدان	فإن	الع�eة	@ي	تحديد	الضرر	ا)وجب	للتعويض

  .7يطالب	ا)دين	بالتعويض	عن	الضرر	الذي	يكون	خارجا	عن	تلك	التوقعات

  
                                                           

  .122أسامة	السيد	عبد	السميع،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .77ص	ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)رجع	السابق،		2
  .142 141محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		3
  .102ص	،	2006،	8سكندرية	1من\e	قزمان،	التعويض	ا)دني	@ي	ضوء	الفقه	والقضاء،	دار	الفكر	الجام¬ي،	،	ط		4
  .142محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	نفسه،	ص	5
  .78ص	ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)رجع	السابق،		6
  .19لتعويض	بتطور	الضرر	وتنوعه،	ا)رجع	السابق،	ص	عfي	في�Uي،	تطور	الحق	@ي	ا	7
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غ\e	و 	فإنه	يسأل	عن	الضرر	ا)باشر	ا)توقع،	جسيما	أما	إذا	كان	ا)دين	قد	ارتكب	غشا	أو	خطأ

  .1ا)توقع

بحيث	يتم	تقدير	،	غ\e	ا)توقعو 	ن	عن	الضرر	ا)توقعيسأل	ا)دي،	و	@ي	مجال	ا)سؤولية	التقص\eية

الذي	نتج	عن	الفعل	الضار	بصرف	و 	التعويض	@ي	هذا	8طار	تبعا	للضرر	ا)باشر	الذي	أصاب	ا)ضرور 

عfى	اعتبار	أن	القانون	هو	الذي	أوجد	£لtuام	الذي	يeuتب	عfى	،	النظر	عما	إذا	كان	الضرر	متوقعا	أم	�

  .2هو	الذي	حدد	مداه	بعيدا	عن	تدخل	إرادة	ا)تعاقدينو ،	لية	التقص\eية8خUل	به	قيام	ا)سؤو 

فقد	اعت�e	القضاء	الفرن012	ا)تدخل	مخطأ	خطأ	،	أما	بالنسبة	للمسؤولية	ا)وضوعية	للمتدخل

هذا	و ،	3غ\e	ا)توقعةو 	ألزمه	بالتعويض	عن	الضرر	ا)باشر	ا)توقعو 	جسيما	�فeuاض	علمه	بعيب	ا)نتوج

Uخ	من	ىfتج	النيةما	9Iس	باعتباره	العيب	يعرف	الذي	بالبائع	ا)�0	البائع	بتشبيه	القضاء	قيام	4ل	.  

 أن�يمس�الضرر�حقا�أو�مصلحة�مشروعة •

	الذي	يستحق	التعويض	أن	يصيب	مصلحة	مشروعة	للمتضرر	غ\e	مخالفة	 	الضرر يشeuط	@ي

	أو	¥داب 	العام 	5للنظام 	ال، 	تلك	ا)صلحة 	Öي 	القانونية 	ا)صلحة 	القانون ذلك	أن 	يحم·Wا 0�	 سواء	،

	صراحة 	عل·Wا 	بالنص 	قبل	، 	من 	�Wا 	ا)عeuف 	لïنسان 	Kساسية 	الحقوق 	§حد 	مUزمة 	صفة أو	§Wkا

فإذا	سبب	،	6ا)كرسة	من	قبل	ا)حاكم	عfى	أWkا	حقوق	مشروعة	تنبثق	ع�Wا	ا)صالح	ا)شروعةو 	الجميع

	الصيد�ي	@ي	تركيبته	وفاة	الشخص	ا) جاز	)ن	كان	يعيلهم	،	ريض	الذي	تناولهمثU	الدواء	الذي	أخطأ

	حق	 	@ي 	ا)تمثل 	8خUل	بحق	من	الحقوق	ا)شروعة 	إ�ى 	بالتعويض	استنادا 	ا)ريض	أن	يطالبوا هذا

إذا	مس	الضرر	الناتج	عن	تناول	الدواء	بسUمة	أحد	أعضاء	جسد	ا)ريض	عfى	نحو	يعرقله	و ،	النفقة

  .7بالتعويض	فإنه	بإمكانه	ا)طالبة،	كسب	القوتو 	عfى	العمل

فإن	£جWXاد	الفرن012	أصبح	يكتفي	بأن	يلحق	الضرر	بمصلحة	�	تتعارض	مع	النظام	،	ومهما	يكن

يعود	للقا01É	@ي	و ،	بصرف	النظر	عن	الرابطة	ال�0	تجمع	الضحية	مع	طالب	التعويض،	KخUقو	العام

ما	إذا	و ،	مداهو 	ضرر كذلك	نوع	الو ،	كل	حالة	مسألة	تقدير	مشروعية	ا)صلحة	أو	تحققها	بصورة	فعلية

  .	8كيفية	هذا	التعويض	@ي	حالة	ثبوتهو 	كان	من	Kضرار	ال�0	يمكن	التعويض	ع�Wا

                                                           
  .80ص	ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)رجع	السابق،		1
  .01î302  303	يوسف	زاهية	حورية،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
  .01î303	يوسف	زاهية	حورية،	ا)رجع	نفسه،	ص		3
  .581محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .140أسامة	السيد	عبد	السميع،	ا)رجع	السابق،	ص		5
،	جامعة	حسيبة	بن	بوعfي	الشلف،	3زه\eة	عبوب،	طبيعة	التعويض	عن	الضرر	ا)عنوي،	مجلة	الدراسات	القانونية	ا)قارنة،	العدد		6

	eديسم�	2016الجزائر،	ص	166،.  
  .143محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص		7
  .167بق،	ص	زه\eة	عبوب،	مرجع	سا	8
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• �mيكون�الضرر�قد�سبق�التعويض�عنه�أ 

عfى	اعتبار	أنه	ليس	للمتضرر	أن	يحصل	عfى	،	إن	هذا	الشرط	يعد	من	الشروط	ا)عروفة	بداهة

	أكeü	من	تعويض	¸صUح	ضرر	بعينه 	الtuم	محد، 	يجب	عليه	من	تعويض	اختيارافإذا ،	ث	الضرر	بما

،	�1	مجال	بعدئذ	)طالبته	بتعويض	آخر	عن	نفس	الضرر و ،	فإنه	يكون	قد	أو@ى	بالtuامه	@ي	هذا	الشأن

يجب	أ�	يقل	التعويض	عن	و ،	طا)ا	أن	الغاية	من	التعويض	تكمن	@ي	ج�e	الضرر	وليست	وسيلة	اغتناء

	عنهو 	الضرر  	�	يزيد 	الجمع، 	�	يجوز 	من		كما 	الضحية 	معه 	نحو	يستفيد 	تعويضات	عfى 	عدة ب\ن

أما	إذا	كان	الضرر	الذي	تم	التعويض	عنه	يختلف	عن	الضرر	ا)طالب	،	تعويض\ن	أو	أكeü	لنفس	الضرر 

فليس		-كأن	يتسبب	تدخل	الطبيب	عند	معالجة	ا)ريض	@ي	مضاعفة	الضرر 	-بتعويضه	@ي	مرحلة	ثانية

  .	2ا)تسبب	@ي	إحداث	الضرر	ا)وجب	لههناك	ما	يمنع	من	تعويض	إضا@ي	يتحمله	

فإنه	بإمكان	،	@ي	حالة	تعدد	ا)تسبب\ن	@ي	إحداث	الضرر	أو	@ي	مضاعفتهو،	و	مهما	يكن	من	أمر

أن	يطالب	بمسؤولية	كل	ا)تسبب\ن	@ي	،	ا)تضرر	الذي	لم	يكن	قد	حصل	عfى	تعويض	@ي	وقت	سابق

	بالتضامن 	الضرر 	و ، 	مسؤول	-حي�Wا	–يكون 	يحدد 	أن 01ÉمللقاWم�	 	كل 	ية 	ا)سؤولية	و ، 	كانت إ�

  .3ق	م	ج	126بالتساوي	فيما	بي�Wم	وفقا	للمادة	

 نطاق�التعويض�عن�7ضرار  - ج

با¸ضافة	إ�ى	Kضرار	،	ا)عنويةو 	Kضرار	ا)اديةو،	Kضرار	الجسدية،	يشمل	التعويض	عfى	Kضرار

  ا)رتدة.

	تعويض 	لºضرار	الواجب 	Kمثل 	النموذج 	Öي 	الواجب	فا§ضرار	الجسدية 	إطار	الحماية 	@ي ها

	للمتضررين	من	عيوب	ا)نتجات	الصناعية :	يقصد	با§ضرار	الجسدية	أو	الجسمانية	بأWkاو ،	4تحقيقها

	سUمة 	عfى 	£عتداء 	عن 	ينتج 	الذي 	أو	و 	Kذى 	أو	الضرب 	أو	الجرح 	با)وت 	البشري 	الجسد حرمة

كأن	تصاب	الضحية	@ي	صحWXا	،	مانيتعت�e	حالة	العجز	الخاصية	الرئيسية	@ي	الضرر	الجسو ،	5ا)رض

  .	6البدنية	أو	العقلية	فتمنعها	من	استعمال	قدرا¯Wا	الجسدية	أو	العقلية

	ضمان	Kمن 	من	مبدأ 	وانطUقا 	ا)دنية	، 	ا)سؤولية 	نظمت	أحكام 	التشريعات	ال�0 فإن	معظم

	التعويض	 	يتع\ن 	إدراج	ا)خاطر	الجسدية	ضمن	طائفة	Kضرار	ال�0 	7ع�Wاللمنتج	حرصت	عfى عfى	،

                                                           
  .143أسامة	السيد	عبد	السميع،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .18عfي	في�Uي،	تطور	الحق	@ي	التعويض	بتطور	الضرر	وتنوعه،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .19عfي	في�Uي،	ا)رجع	نفسه،	ص		3
  .162جابر	محمد	ظاهر	مشاقبة،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .518حسيبة	معام\e،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .f23ي	في�Uي،	تطور	الحق	@ي	التعويض	بتطور	الضرر	وتنوعه،	ا)رجع	السابق،	ص	ع	6
  .395عبد	القادر	العرعاري،	ا)رجع	السابق،		7
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	التعويض	عن	Kضرار	الجسمانية 	يبق	اعتبار	أن 	الجسدية	-لم 	السUمة 	إقرار	الحق	@ي مرهونا		-بعد

  .1إنما	أصبح	حقا	مستقU	يحظى	بحماية	ا)جتمع،	أو	ا)ضرور	أو	الغ\e،	بسلوك	الفاعل

عfى	،	الجسديةو	)ا	كانت	ا)خاطر	ال�0	يمكن	أن	تeuتب	عن	ا)نتجات	ا)عيبة	تتجاوز	نطاق	Kضرار	

	بالحسبان 	جديرا 	ماديا 	ضررا 	يسبب 	قد 	ا)عيب 	ا)نتوج 	اعتبار	أن 	عدم	و ، 	غ\e	ا)نطقي 	من 	كان )ا

	ا)ادي 	الضرر 	لنوAي 	بالنسبة 	ا)عاملة 	@ي 	ا)تضررين 	ب\ن 	الجسديو 	ا)ساواة 	نصوص	، 	وسعت فقد

  	.2التوجيه	Kوروبي	أحكام	التعويض	لتشمل	Kضرار	ال�0	تصيب	Kموال

	للمضرورو	يق 	ا)الية 	تصيب	الذمة 	تلك	Kضرار	ال�0 	با§ضرار	ا)الية 	صد 	أضرار	تصيب	، ف0$

 .	K3موال	ا)تعلقة	با)ضرورو	Kشياء

،	أما	Kضرار	£قتصادية	أو	التجارية	فU	تدخل	@ي	نطاق	التعويض	عن	أضرار	ا)نتجات	ا)عيبة

  .	�4سيما	ضمان	العيوب	الخفيةو 	إنما	تدخل	@ي	مجال	ا)سؤولية	الناشئة	عن	عقد	البيعو 

و	كذلك	الشأن	بالنسبة	للضرر	الذي	يلحق	ا)نتوج	ا)عيب	نفسه	الذي	يعد	مستبعدا	من	نطاق	

	أحكام	ا)سؤولية	ا)وضوعية 	إ�ى 	للتعويض	استنادا 	ا)نتج	@ي	و ،	Kضرار	ا)وجبة 	تنعقد	مسؤولية إنما

ق	م	ف		2-1386عfى	اعتبار	أن	ا)ادة	،	5ابقةهذا	8طار	طبقا	§حكام	العيب	الخفي	أو	قواعد	عدم	ا)ط

  .6استثنت	ا)نتوج	ا)عيب	نفسه	من	مجال	تعويض	Kضرار	ا)الية

فإن	ذلك	يؤدي	إ�ى	،	فمثU	م��	تب\ن	عدم	فعالية	أحد	Kدوية	@ي	عUج	Kمراض	أو	الوقاية	م�Wا

ء	معيب	�	يقدم	الفائدة	طا)ا	أنه	دوا،	قيام	مسؤولية	ا)نتج	عfى	أساس	قواعد	ضمان	العيوب	الخفية

ففي	،	أما	إذا	ترتب	عن	استعماله	إصابة	ا)سWXلك	@ي	شخصه	أو	ماله،	�	يضر	بمستعمليهو 	ا)رجوة	منه

  .	7ما	بعدهاو 	ق	م	ف	1-1386هذه	الحالة	تقوم	مسؤولية	ا)نتج	ا)وضوعية	تأسيسا	عfى	

توضيحا	مفيدا		20158أكتوبر		14@ي	حكم	حديث	صادر	@ي		محكمة	النقض	الفرنسية		و	قد	قدمت

فيما	يتعلق	بمص\e	Kضرار	ال�0	تلحق	ا)نتوج	ا)عيب	نفسه،	مستبعدة	هذا	النوع	من	Kضرار	من	نطاق	

  .9التعويض	وفقا	لقواعد	ا)سؤولية	عن	فعل	ا)تجات	ا)عيبة

                                                           
  .23عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .163جابر	محمد	ظاهر	مشاقبة،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .516حسيبة	معام\e،	ا)رجع	السابق،	ص	3
  .164ة،	ا)رجع	السابق،	ص	جابر	محمد	ظاهر	مشاقب	4
  .74محمد	م�ي	الدين	إبراهيم	سليم،	مخاطر	التطور	كسبب	�عفاء	ا)نتج،	ا)رجع	السابق،	ص		5

6Art 1386-2, de la loi n° 98-393, op, cit, dispose: « Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur 
à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». 

مروى	طUل	درغام،	ا)سؤولية	ا)دنية	)نتج	الدواء	عن	العيوب	الخفية	@ي	Kدوية	وا)ستحضرات	الصيد�نية،	منشورات	زين	الحقوقية،		7

  .204،	ص	2018،	،	ب\eوت،	لبنان،	1ط	
8 Cass.1er 14 oct.2015 .n° 14-13.847 F-P+B.D.2015.2127, obs. Patrice jourdain. 
9 Patrice Jourdain, Larésponsabilité du fait des produits défectueux ne s’aplique pas aux dommages résultant de 
l’atteinte au produit lui-méme, RTD.Civ. n° 1, Dalloz, paris, 2016, p 138. 
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	للتعويضو 	هذا 	Kضرار	ا)وجبة 	نطاق 	ضمن 	ا)صنعة	تندرج 	ا)نتجات 	عيوب 	عن Kضرار	،

	ا)عنوية 	أو	اعتبارهو 	Kدبية	أو ، 	شرفه 	تصيب	8نسان	@ي 	حق	من		Öي	Kضرار	ال�0 	أو	@ي أو	عاطفته

	ما	أكدته	ا)ادة	و ،	1الحقوق	Kدبية	ال�0	�	تقوم	بمال 	ال�0	جاء	ف·Wا،	مكرر	ق	م	ج	182هذا "يشمل	:

  أو	السمعة".	التعويض	عن	الضرر	ا)عنوي	كل	مساس	بالحرية	أو	الشرف

 K	الضرر	تطبيقات	من	8نسانو	جسم	ىfع	عتداءUل	نتيجة	تبeuت	 	دبي	Kضرار	ال�0 من	آ�م	،

  .2نفسية	يعان·Wا	ا)صاب	من	جراء	8صابةو 	حسية

	و	عليه 	ا)عيبة، 	ا)نتجات 	جراء 	ا)ضرور	من 	تمس 	قد 	ال�0 	Kضرار	ا)عنوية 	تتمثل 	¥�م	، @ي

النفسية	)ا	أصابه	من	تشوهات	أو	و 	ة¥�م	ا)عنويو	الحسية	ال�0	يعان·Wا	من	جراء	الجروح	الجسمانية

با¸ضافة	إ�ى	¥�م	النفسية	ال�0	يشعر	�Wا	بسبب	قلقه	عfى	مص\eه	أو	مص\e	،	بسبب	الحوادث،	عاهات

  .3أسرته

	هذا 	ا)رتدو ، 	يندرج	أيضا	ضمن	Kضرار	ا)وجبة	للتعويض	الضرر 	التب¬ي	، 	بالضرر 	يسم� 						أو	ما

	سابق	استتبع	وجوده	نتيجة	قيام	عUقة	ب\ن	ا)ضرور	Kصfي	الذي	يفeuض	وجود	ضرر و ،	4أو	ا)نعكس

̧رتدادو    .5ا)ضرور	با

و	يعت�e	الضرر	ا)رتد	ذلك	الضرر	الذي	يتعرض	له	شخص	دون	أن	تربطه	بالواقعة	ال�0	ساهم	

عUقة	تكشف	عن	£رتباط	ا)ادي	ا)باشر	بي�Wما؛	فنتيجة	)ا	يحدثه	،	العمل	غ\e	ا)شروع	@ي	تحقيقها

	لضحيWXاتحقق	ا 	ا)ركز	القانوني 	من	تأث\e	مباشر	@ي 	مصدر	الضرر 	لواقعة 	تتأثر	ا)راكز	القانونية	، قد

	أو	واقعية 	لºشخاص	الذين	تربطهم	به	عUقات	قانونية 	عواملو ، 	ا)رتد	توافر	ثUثة ،	يفeuض	الضرر

	أن	يكون	الفعل	قد	ألحق	بالضحية	ا)باشرة	ضرر  	أولها 	الضرر	أثر و ، 	أن	يكون	لها عfى	شخص		ثان·Wا

ب\ن	الضحية	و 	ثال¾Wا	أن	يكون	قد	جمع	ب\ن	هذا	الشخصو ،	تمثل	@ي	ضرر	أصاب	هذا	الشخص،	آخر

  .6بما	يحدث	للمضرور	Kصfي	من	نتائج	ضارة،	ا)باشرة	رابطة	تجعله	يتأثر	@ي	ماله	أو	@ي	كيانه	ا)عنوي 

	وفاته 	حالة 	ا)ضرور	@ي 	§قارب 	يمكن 	و	عليه 	بالتعويض، 	ا)سؤول 	يطالبوا 	أصا�Wم		أن عما

عfى	اعتبار	أن	الحرمان	من	8عالة	يعد	ضررا	،	شخصيا	من	ضرر	مادي	لفقد	العائل	الذي	كان	يعيلهم

Uفع	ا)تو@ى	يعيلهم	من	ىfع	عنه	التعويض	يقتصر	ماديا	اثو ،e\(با	له	قةUع	.�7		يطالبوا	أن	لهم	كما

                                                           
  .65أسامة	السيد	عبد	السميع،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .517معام\e	حسيبة،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .450عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  130عبد	الحميد	ثروت،	ا)رجع	السابق،	ص		4
ر	ا)ضرور	ارتدادا	بالخطأ	الصادر	محمد	م�ي	الدين	إبراهيم	سليم،	نطاق	الضرر	ا)رتد،	(دراسة	تحليلية	لنظرية	الضرر	ا)رتد)،	(مدى	تأث	5

  .17،	ص2007من	ا)ضرور	Kصfي)،	نظرية	الضرر	@ي	الفقه	8سUمي)،	دار	ا)طبوعات	الجامعية،	،	دط،	8سكندرية،	
  130عبد	الحميد	ثروت،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .01î309	يوسف	زاهية	حورية،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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أو	تألم	وحزن	£بن	بسبب	وفاة	،	حزن	Kب	عن	فقد	ابنهو 	ا)رتد	كتألم	بالتعويض	عن	الضرر	ا)عنوي 

  .1والده

	الحياة 	قيد 	عfى 	ا)باشر	مازال 	ا)تضرر 	كان 	إذا 	أما 	البداية	، 	@ي 	الفرن012 	القضاء 	رفض فقد

	ا)ضرور	Kصfي 	إصابة 	جراء 	�Wم 	لحق 	مرتدا 	أ)ا 	يشكون 	)ن 	بالتعويض 	الحكم 	الحكم	، 	أن بحجة

عن	كل	أضراره	من	شأنه	أن	يعيد	التوازن	الذي		-لو	بقي	عfى	قيد	الحياة-بالتعويض	للضحية	ا)باشرة

من	ثم	�	يظل	للقريب	و ،	يغ0Å	عن	تعويض	Kضرار	ا)رتدةو ،	كان	قد	اختل	بسبب	الحادث	الذي	وقع	له

قبل	التعويض	عن	Kضرار	ا)ادية	و 	غ\e	أنه	عدل	عن	موقفه،	الحق	@ي	التعويض	عن	ضرر	يشكو	منه

  .2ا)رتدة

	ح�� 	ا)و 	وعليه 	ا)تضرر 	الحياةلو	بقي 	قيد 	باشر	عfى 	عن	، 	بالتعويض 	يطالبوا 	أن 	§قاربه يمكن

  .K3ضرار	ا)ادية	ا)رتدة	ال�0	لحقت	�Wم	من	§ن	من	حرم	من	8عالة	له	أن	يطالب	بالتعويض	ع�Wا

	بالنسبة	لºضرار	ا)عنوية	ا)رتدة 	أما 	البداية	تعويضها، 	@ي 	الفرن012 	فقد	رفض	القضاء 	لم	، ما

	لحق 	ال�0 	8صابة 	الجسامةتكن 	من 	استثنائيا 	حدا 	بلغت 	ا)باشر	قد 	الضحية 	ت 	Kلمو ، 	يكون 	أن

غ\e	أن	القضاء	تراجع	عن	موقفه	،	اللوعة	ال�0	أصابت	القريب	قد	بلغت	درجة	غ\e	عادية	من	الشدةو 

مباشر	من	أجل	قبول	دعوى	التعويض	عن	الضرر	Kدبي	و 	مكتفيا	بضرورة	إثبات	حدوث	ضرر	حقيقي

  .4دون	اشeuاط	ضرورة	جسامة	¥�م،	ارب	الضحية	ا)باشر	للفعلا)رتد	الذي	لحق	بأق

،	فإن	ا)شرع	الجزائري	لم	ينص	عfى	حكم	خاص	يق01µ	بالتعويض	عن	الضرر	ا)رتد،	ومهما	يكن

  .5غ\e	أن	ليس	هناك	ما	يمنع	القا01É	من	الحكم	به

 ضرار�ا)نتجات�ا)صنعةأعن��طرق�التعويض�- 2

يصح	أن	يكون	و 	عن	القا01É	طريقة	التعويض	تبعا	لظروف"ي:	ق	م	ج	عfى	أنه	132نصت	ا)ادة	

	مرتبا،	التعويض	مقسطا ويجوز	@ي	هات\ن	الحالت\ن	إلزام	ا)دين	بأن	يقدم	،	كما	يصح	أن	يكون	إيرادا

  تأمينا.

أن	يأمر	،	بناءا	عfى	طلب	ا)ضرورو 	عfى	أنه	يجوز	للقا01É	تبعا	للظروف،	ويقدر	التعويض	بالنقد

بأداء	بعض	8عانات	تتصل	،	ذلك	عfى	سبيل	التعويضو 	أو	أن	يحكم،	نت	عليهبإعادة	الحالة	إ�ى	ما	كا

  .بالفعل	غ\e	ا)شروع	"

                                                           
  .29�ي	الدين	إبراهيم	سليم،	نطاق	الضرر	ا)رتد،	ا)رجع	السابق،	ص	محمد	م	1
  .138  137عبد	الحميد	ثروت،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	2
  .01î309	يوسف	زاهية	حورية،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .139  138عبد	الحميد	ثروت،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		4
  .452عfي	فتاك،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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	ا)شرع 	أن 	ا)ادة 	هذه 	خUل 	طريقة		الظاهر	من 	تحديد 	مهمة 01Éللقا	 	خول 	قد الجزائري

	فقد	يكون	التعويض	عينيا،	تختلف	هذه	الطرق	وفقا	للظروف	وباختUف	أنواع	التعويضو ،	التعويض

 ب).(	ما	قد	يكون	نقدياك،	أ)(

 التعويض�العي½�  - أ

	 0Åالعي	التعويض	يعرف« La réparation en nature »	بأنه	 	كانت	، 	ما 	الحالة	إ�ى الحكم	بإعادة

	الضرر  	وقوع 	إ�ى 	أدى 	الذي 	الخطأ 	ا)سؤول 	يرتكب 	أن 	قبل 	عليه 	من	، 	أفضل 	يعد �Åا)ع	 فهو	�Wذا

ضرر	بد�	من	بقائه	عfى	حاله	مقابل	إعطاء	ا)تضرر	التعويض	النقدين	عfى	اعتبار	أنه	يؤدي	إ�ى	إزالة	ال

	التعويض	النقدي 	هو	الحال	@ي 	كما 	عنه 	من	ا)ال	عوضا 	مبلغا 	يحقق	، 0Åالعي	التعويض	فإن	لذلك

	من	ضرر  	أصابه 	من	جنس	ما 	ترضية 	مباشرةو 	للمتضرر 	من		،بطريقة 	بمبلغ أي	من	دون	الحكم	له

  .1ذلك	�Wد	إزالة	الضرر	عيناو ،	النقود

أما	@ي	ا)سؤولية	التقص\eية	فنادرا	ما	يج�e	،	التعويض	العي0Å	كث\eا	@ي	£لtuامات	التعاقدية	كما	يقع

0Åالعي	التنفيذ	ىfع	2ا)دين	ا)ا�ي،	التعويض	هو	يةe\التقص	ا)سؤولية	ي@	 	@ي	،	عfى	اعتبار	أن	ا)بدأ أما

	للمنتج 	ا)وضوعية 	ا)سؤولية 	مجال ،0Åالعي	التعويض	 	و	فيمكن	تصور 	به 	تسبب	آلة	Kخذ 	حالة @ي

حيث	،	مما	رتب	أضرار	مادية	له	كاحeuاق	كل	ما	بداخله،	كهربائية	معيبة	مثU	@ي	انفجار	مtòل	ا)ستعمل

  .3ذلك	عfى	نفقتهو 	يقوم	ا)نتج	هنا	بشراء	كل	ما	تلف	بداخله

0Åالعي	 	التعويض 	ب\ن 	يخلطون 	الشراح 	بعض 	أن 	إ�ى 	العي0Åو 	نش\e	هنا 	التنفيذ 	يعطي	، حيث

ج�eا	،	لفكرة	التعويض	العي0Å	مدلو�	واسعا	يستغرق	التنفيد	العي0Å	لUلtuام	(Mazeaud)	و الفقيه	ماز 

	ا)دين 	عfى 	للضرر 	حساب	، 	كب\e	عfى 	حد 	إ�ى 0Åالعي	 	التنفيذ 	دائرة 	من 	الفقه 	بعض 	يوسع بينما

 	.4(Dargru)	التعويض	العي0Å	كا§ستاذ	دارجو

	عنو 	غ\e	أنه 	متم\tا 	نظاما 0Åالعي	 	التعويض 	كان 	العي0Å	)ا 	التنفيذ 	Kستاذة	، 	وصفت فقد

	بوييه 	(Roujou de boubee)	روجودي 	الفكرت\ن، 	ب\ن 	الخUف	القائم 	تUعب	با§لفاظ، 	بأنه أكدت	و ،

ذلك	أن	التنفيذ	العي0Å	يمحو	الضرر	الناجم	عن	8خUل	با�لtuام	بحيث	يؤدي	إ�ى	إعادة	،	استقUليWXما

	الدائن	إ�ى	الحالة	ال�0	كان	ف·Wا 	للتعويض	العي0Å	الذي	�	يرفع	الضرر 	خUفا، بل	يبقي	عfى	8خUل	،

	أو	شافيا،	يقدم	للدائن	بديU	عنهو 	با�لtuام لذلك	فإن	التنفيذ	العي0Å	يوفر	للدائن	عينا	،	يكون	كافيا

                                                           
  .22	21،	ص	ص	2010،	عمان،	1بوري،	التعويض	العي0Å	(دراسة	مقارنة)،	دار	قنديل	للنشر	والتوزيع،	ط	نص\e	صبار	لفته	الج	1
،	2014،	28عبد	القادر	أزوا،	ضمانات	التعويض	@ي	ظل	تطور	مفهوم	ا)سؤولية	ا)دنية،	مجلة	الحقيقة،	جامعة	أدرار،	الجزائر،	العدد		2

  .50ص	
	للمن	3 	ا)وضوعية 	ا)سؤولية 	خميس، 	ص	سناء 	ص 	السابق، 	ا)رجع 	مقارنة)، 	ا)عيبة(دراسة 	ا)نتجات 	لضحايا 	تعويضية 	كآلية تج

125 126.  
4		 	الجزائر، 	د.ط، 	النخلة، 	مطبعة 	للكتاب، 	الوطنية 	ا)ؤسسة 	ا)عنوي، 	الضرر 	عن 	التعويض 	نظرية 	مقدم، 	ص	1992سعيد 	ص ،

178 179.  
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كما	أن	التنفيذ	العي0Å	،	لو	كان	مشا�Wا	لهو 	سوى	بديU	عنهأما	التعويض	العي0Å	�	يوفر	له	،	محل	حقه

@ي	ح\ن	يون	التعويض	،	خUل	با�لtuام	فيتقرر	تنفيذا	لUلtuام	عن	طريق	عدم	8خUل	بهيكون	قبل	8 

  .1يتقرر	من	أجل	إزالة	ا)خالفةو ،	العي0Å	بعد	وقوع	8خUل	با�لtuام

	يكن التعويض	العي0Å	ترجع	إ�ى	عدم	التمي\t	ب\ن	و 	فإن	علة	الخلط	ب\ن	التنفيذ	العي0Å،	و	مهما

	وسيل 	باعتباره 	بالtuامهالتعويض 	الوفاء 	عن 	تأخر	ا)سؤول 	حالة 	@ي 	إل·Wا 	ا)تضرر 	يلجأ 	احتياطية 									،	ة

أما	التعويض	العي0Å	فيحكم	به	عند	8خUل	بواجب	،2أو	عند	استحالة	التنفيذ	العي0Å	باعتباره	Kصل

e\بالغ	8ضرار	3عدم.  

 التعويض�بمقابل  - ب

لفة	الذكر	يتضح	أن	التعويض	بمقابل	قد	ق	م	ج	سا	132انطUقا	من	الفقرة	الثانية	من	ا)ادة	

  كما	قد	يكون	غ\e	نقديا.،	يكون	نقديا

فإن	كل	،	يعت�e	التعويض	بمقابل	هو	التعويض	الذي	يغلب	الحكم	به	@ي	دعاوى	ا)سؤولية	التقص\eية

	يتمثلو ،	ذلك	@ي	جميع	Kحوال	ال�0	يتعذر	@ي	التنفيذ	العي0Åو 	ضرر	ح��	الضرر	Kدبي	يمكن	تقويمه	بالنقد

	النقود 	من 	مبلغ 	@ي 	التعويض	النقدي 	أقساط، 	يقسط	عfى 	أو	أن 	واحدة 	دفعة 	للمتضرر 	يدفع حيث	،

يفضل	ا)ضرور	الذي	�	تربطه	عUقة	عقدية	بمن	تسبب	@ي	8ضرار	به	أن	يعوض	نقدا	عن	الضرر	ا)ادي	

فU	يكون	أمام	،	ثUمن	ثم	إذا	قام	ا)نتج	ببيع	سلع	منWXية	الصUحية	للمسWXل\ن	مو ،	أو	Kدبي	الذي	يصيبه

  .4القا01É	إ�	أن	يحكم	بمبغ	ما�ي	عfى	ا)نتج	أو	البائع	من	أجل	إزالة	الضرر	الواقع	عfى	ا)سهتلك

	قد	�	يكون	التعويض	بمقابل	نقديا 	كما 	الدائن	أن	يطالب	بمقابل	غ\e	نقدي	@ي	، 	يستطيع إذ

الطلب	أكeü	فائدة	له	من	اقتضاء		ذلك	عندما	يرى	أن	هذاو ،	حالة	عدم	التنفيد	العي0Å	أو	التنفيذ	البد�ي

كأن	يطالب	الدائن	بفسخ	العقد	إذا	رأى	أنه	�	أمل	@ي	أن	يقوم	ا)دين	بتنفيذ	الtuامه	،	5مبلغ	من	النقود

  .6بذلك	يكون	الفسخ	صورة	من	صور	التعويض	غ\e	النقديو ،	لو	طالبه	بالوفاء

01É	عfى	سبيل	التعويض	كما	قد	يأخذ	التعويض	بمقابل	غ\e	النقدي	صورة	أخرى	م��	قام	القا

	الصحف	7بنشر	الحكم 	@ي 	عليه 	ا)دAى 	بإدانة 01Éالقا	 ،	e\غ	 	تعويض 	النشر	بمثابة 	هذا 	يجعل مما

                                                           
  .84	83نص\e	صبار	لفته	الجبوري،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
ق	م	ج	ال�0	جاء	ف·Wا:	"	إذا	استحال	عfى	ا)دين	أن	ينفذ	£لtuام	عينا	حكم	عليه	بتعويض	الضرر	الناجم	عن		176ذا	ما	أكدته	ا)ادة	وه	2

  عدم	تنفيذ	الtuامه...".
  .180سعيد	مقدم،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .306 305ص	ص	أعصم	أحمد	حمدي	إمام،	ا)رجع	السابق،		4
  .256ص	السابق،		مروى	طUل	درغام،	ا)رجع	5
  .319	01î318	يوسف	زاهية	حورية،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
	عfي	في�Uي،	تطور		7 يرى	Kستاذ	عfي	في�Uي	أن	نشر	حكم	8دانة	هو	بمثابة	تعويض	عي0Å،	من	شأنه	أن	يرد	£عتبار	للمضرور،	أنظر:

  .22الحق	@ي	التعويض	بتطور	الضرر	وتنوعه،	ا)رجع	السابق،	ص	
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بعدما	يأمر	القا01É	بأداء	أمر	مع\ن	عfى	،	ا)دنية	للمنتج	هذا	ما	قد	يقع	@ي	مجال	ا)سؤوليةو ،	1نقدي

 .2@ي	حال	الضرر	Kدبيعلما	أن	نشر	الحكم	يكون	عfى	نفقة	ا)حكوم	عليه	،	سبيل	التعويض

 كيفيات�تقدير�التعويض -3

	يتم	تقدير	التعويض	عن	Kضرار	باختUف	أنواعها 	باتفاق	ب\ن	ا)تعاقدين، 	أ)(	إما ،	�1µبمقت	أو

  ج).(	إما	بناء	عfى	سلطة	القا01Éو ،	ب)(	القانون 

 التقدير�Lتفا[ي�للتعويض  � �

	 	ا)ادة 	ج	183عمU	بنص 	م 	ق 	فإنه، 	يحد: 	أن 	للمتعاقدين 	يجوز 	التعويض	" 	قيمة 	مقدما دا

  ".181إ�ى		176تطبق	@ي	هذه	الحالة	أحكام	ا)واد	و ،	أو	@ي	اتفاق	�حق،	بالنص	عل·Wا	@ي	العقد

يتم	أثناء	و ،	يظهر	من	خUل	نص	هذه	ا)ادة	أن	هذا	التعويض	يقع	@ي	مجال	ا)سؤولية	العقدية

حالة	إخUل	أحدهما	بالtuاماته		فُيحدد	مقدار	التعويض	ا)ستحق	@ي،	إبرام	العقد	أو	باتفاق	�حق	عنه

يكون	حينئذ	و ،	هذا	ما	يسم�	بالشرط	الجزائي	الذي	عادة	ما	يتم	إدراجه	عند	إبرام	العقدو ،	التعاقدية

أما	إذا	تم	£تفاق	عfى	تحديد	مقدار	التعويض	بعد	،	3ُملزما	للطرف	ا)خل	با�لtuام	أثناء	تنفيذ	العقد

  .4إنما	يعد	صلحا	أو	تجديدا	للدينو 	شرطا	جزائيافإن	هذا	£تفاق	�	يسم�	،	وقوع	8خUل

إذا	،	ق	م	ج184	�	يكون	التعويض	ا)حدد	@ي	£تفاق	مستحقا	وفقا	للفقرة	Kو�ى	من	ا)ادةو 	هذا

أن	،	184كما	يجوز	للقا01É	عمU	بالفقرة	الثانية	من	ا)ادة	،	أثبت	ا)دين	أن	الدائن	لم	يلحقه	أي	ضرر 

)دين	أن	التقدير	كان	مفرطا	أو	أن	£لtuام	Kصfي	قد	نفذ	@ي	جزء	يخفض	مبلغ	التعويض	إذا	أثبت	ا

مثما	أشارت	إليه	الفقرة	Kخ\eة	من	،	يكون	باطU	كل	اتفاق	يخالف	أحكام	الفقرت\ن	السابقت\نو ،	منه

  ق	م	ج.	184ا)ادة	

 التقدير�القانوني�للتعويض�  �  �

ق		182ذلك	استنادا	لنص	ا)ادة	و ،	ضيعت�e	التقدير	القانوني	بمثابة	الطريق	الثاني	لتقدير	التعوي

  فالقا01É	هو	الذي	يقدره...".،	"	إذا	لم	يكن	التعويض	مقدرا	@ي	العقد	أو	@ي	القانون :	م	ج	ال�0	جاء	ف·Wا

،	وعfى	العموم	يكون	مقدار	التعويض	محددا	سلفا	بمقت�1µ	النصوص	التشريعية	أو	التنظيمية

	بحساب	التعويض 	تسمح 	العناصر	ال�0 	تتضمن 	قد 	لحساب	مقدار	و 	،ال�0 	بجداول 	مرفقة 	تكون قد

حيث	يحدد	عfى	سبيل	ا)ثال	تعويض	مصاريف	العUج	عfى	أساس	القرار	الوزاري	ا)شeuك	،	التعويض

                                                           
   .305ص	د	حمدي	إمام،	ا)رجع	السابق،	أعصم	أحم	1
  .256مروى	طUل	درغام،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .399عfي	حساني،	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن،		ا)رجع	السابق،	ص		3
 .321ية	حورية،	ا)رجع	السابق،	ص	01î	يوسف	زاه	4
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تحديد	القيمة	النقدية	للحروف	الرمزية	ا)تعلقة	با§عمال	ا)هنية		ا)تضمن،	1987يوليو		4ا)ؤرخ	@ي	

 .1ا)ساعدون	الطبيون و 	ادلةالصيو 	جراحو	Kسنانو 	ال�0	يمارسها	Kطباء

ع\ن	،	إذا	كان	محل	£لtuام	ب\ن	Kفراد	مبلغا	من	النقود:	ق	م	ج	عfى	أنه	186كما	نصت	ا)ادة	

فيجب	عليه	أن	يعوض	للدائن	الضرر	الUحق	عن	،	تأخر	ا)دين	بالوفاء	بهو 	مقداره	وقت	رفع	الدعوى 

."e\التأخ	هذا  

	ت 	القانون	حدد 	أن 	ا)ادة 	هذه 	من	خUل 	الفوائد	يتضح 	عfى 	الUحق	بناء قدير	تعويض	الضرر

  التأخ\eية	إذا	كان	الضرر	ناجما	عن	التأخ\e	@ي	سداد	الدين.

	و 	هذا 	ا)ادة 	الفوائد،	ق	م	م	226قد	نص	ا)شرع	ا)صري	@ي 	لهذه 	غfى	نسب	قانونية	محددة

تاريخ	ا)طالبة	حيث	جعلها	سارية	ابتداء	من	،	@ي	ا)جال	التجاري 	%5و	@ي	ا)جال	ا)دني	%	4قدرت	ب	(

ق	م	ف	عfى	ضرورة	استحقاق		1153هذا	خUفا	للمشرع	الفرن012	الذي	أكد	بموجب	ا)ادة	و ،	القضائية

	8عذار 	يوم 	من 	أقرها 	ال�0 	الفوائد 	بالنسبة	، 	إ� 	الفوائد 	بنظام 	الجزائري 	ا)شرع 	يأخذ 	لم بينما

  .2ضدون	أن	يمتد	إ�ى	تعاملهم	مع	بعضهم	البع،	)ؤسسات	القرض	مع	Kفراد

نجد	أWkا	�	تطبقه	،	فإن	التشريعات	ال�0	تأخذ	بالتقدير	القانوني	للتعويض،	و	مهما	يكن	من	أمر

  .3إ�	@ي	نطاق	ا)سؤولية	العدية	دون	ا)سؤولية	التقص\eية

 التقدير�القضائي�للتعويض- جـ

فإن	مسألة	تقدير	التعويض	تؤول	للقا01É	م��	لم	يكن	مقداره	،	ق	م	ج	182عمU	بنص	ا)ادة	

ق	م	ج	عfى	تو�ي	القا01É	مهمة	تقدير	التعويض		175كما	أكدت	ا)ادة	،	حددا	@ي	العقد	أو	@ي	القانون م

أو	أصر	ا)دين	عfى	رفض	التنفيذ	حدد	القا01É	مقدار	،	إذا	تم	التنفيذ	العي0Å"	:	عندما	نصت	عfى	أنه

 ".	…التعويض	الذي	ُيلزم	به	ا)دين

	@ي	تقديره	للتعويض 01Éالقا	ىfع	يÒينب	أنه	e\غ		إليه	أشارت	 أن	يراAي	الظروف	ا)Uبسة	مثلما

"	يقدر	القا01É	مدى	التعويض	عن	الضرر	الذي	لحق	ا)صاب	طبقا	:	ال�0	جاء	ف·Wا،	ق	م	ج	131ا)ادة	

  مكرر	مع	مراعاة	الظروف	ا)Uبسة...".	182و	182§حكام	ا)ادت\ن	

	ا)Uبسة 	بالظروف 	يقصد 	و 	الشخصية، 	تحيط	ا)او 	العائليةو 	الصحيةو 	الظروف 	ال�0 لية

	با)ضرور 	مجرد، 	معيار	ذاتي	وليس	موضوAي 	عfى 	الظروف	بناء 	حيث	تقدر	هذه ذلك	أن	التعويض	،

	الذي	أصاب	ا)ضرور 	¦Wدف	إ�ى	ج�e	الضرر 	الظروف	الشخصية	حالة	ا)ضرور	الجسمية	و ، يدخل	@ي

                                                           
 .28رر	وتنوعه،	ا)رجع	السابق،	ص	عfي	في�Uي،	تطور	الحق	@ي	التعويض	بتطور	الض1
  .398عfي	حساني،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .398.	وعfي	حساني،	ا)رجع	السابق،	ص	01î321	يوسف	زاهية	حورية،	ا)رجع	السابق،	ص		3

  



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 296 ~ 
 

	الصحية 	لشخص، 	أصيبت	ع\ن	سليمة 	أعور 	فمثU	إذا ،	 	أشد	جسامة 	الذي	أصابه من	كان	الضرر

 .1الضرر	الذي	قد	يلحق	شخصا	أصيبت	إحدى	عينيه	السليمت\ن

إ�	أن	التطور	،	و	عfى	الرغم	من	أن	الفقه	القانوني	القديم	استقر	عfى	وجوب	التعويض	الكامل

	تلك	£جWXادات 	مراجعة 	الفقهاء	ضرورة 	تمك�Wم	من	النظر	و 	الحاصل	فرض	عfى منح	القضاة	سلطة

  	.2أكeü	فيما	يخص	تلك	الظروف

العنت	الذي	و 	يتع\ن	عfى	القا01É	@ي	تقديره	للتعويض	أن	يراAي	الضرر	الذي	أصاب	الدائن	كما

	ال�0	جاء	ف·Wا،	ق	م	ج	175بدا	من	ا)دين	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	 :0Åالعي	التنفيذ	تم	إذا	"	،	أصر	أو

لك	الضرر	حدد	القا01É	مقدار	التعويض	الذي	يلزم	به	ا)دين	مراعيا	@ي	ذ،	ا)دين	عfى	رفض	التنفيذ

  العنت	الذي	بدا	من	ا)دين".و 	الذي	أصاب	الدائن

	ا)تغ\e	كأن	يصاب	و 	هذا 	للتعويض	عنصر	الزمن	بالنسبة	للضرر 	تقديره 	@ي 01Éالقا	 يجب	عfى

ثم	تتحول	فيما	بعد	إ�ى	صدمات	نفسية	قد	يeuتب	ع�Wا	مع	،	الشخص	بجروح	تبدو	بسيطة	وقت	حدو�Wا

�	و ،	طبيعة	الضرر	@ي	هذا	8طار	تختلف	من	مرحلة	إ�ى	أخرى و 	بالتا�ي	فإن	حجمو ،	مرور	الوقت	إعاقة

،	متكافئا	مع	الضرر	إ�	من	خUل	مراعاة	هذه	التغ\eات	ا)رتبطة	بالزمنو 	التعويض	كامU 	-عندئذ	-يكون 

فإنه	�	يجوز	،	@ي	حالة	تحسن	ا)ضرور	يوم	الحكمو،	فيقدر	التعويض	يوم	الحكم	�	يوم	حدوث	الضرر 

 K	 	يتجاهل 	أن 01Éشفائهللقا	 	قبل 	لحقته 	ضرار	ال�0 	£عتبار	تلك	، 	بع\ن 	يأخذ 	أن 	عليه 	يتع\ن إنما

	للتعويض؛ 	تقديره 	@ي 	�رتفاع	و	Kضرار	السابقة 	نتيجة 	بالزمن 	النقدي 	التعويض 	تأثر	قيمة 	حالة @ي

فإن	تقدير	التعويض	ينبÒي	أن	يتم	@ي	الوقت	،	تغ\e	نسبة	الصرفو ،	عامل	التضخمو ،	العملة	النقدية

  .	�3	وقت	نشوء	الحق	فيه،	بح	فيه	الحق	@ي	التعويض	مستحقا	لºداء	أي	وقت	صدور	الحكمالذي	يص

وجب	أ�	،	و	إذا	قضت	محكمة	ا)وضوع	بنفقة	مؤقتة	إ�ى	ح\ن	الحكم	بالتعويض	بصفة	Wkائية

كما	يتع\ن	عfى	القا01É	قبل	الحكم	�Wا	،	تتجاوز	هذه	النفقة	التعويض	الذي	سيحكم	به	بصفة	Wkائية

	ا)دى	عليه	أن	يتأكد 	إ�ى 	فعل	ضار	مسند 	من	وجود أن	تكون	عناصر	تقدير	التعويض	�	تزال	@ي	و ،

̧عداده   .	4أن	تكون	هناك	ضرورة	ملحة	للحكم	�Wذه	النفقةو ،	حاجة	)دة	طويلة	

  ق�م�ج�1مكرر��140التعويض�وفقا��حكام�ا)ادة�:�ثانيا

	- صور	8طار	القانوني	ا)وجودبسبب	ق	- لقد	أف�1µ	تزايد	عدد	الضحايا	الذين	بقوا	بدون	تعويض

	العام 	النظام 	�Wم	قصد	ا)حافظة	عfى 	اهتمام	ا)جتمع 	أمن	ا)واطن\نو 	إ�ى 	وظيفة	و ، 	مع	تطور تزامنا

                                                           
 .138ص	،	2016،	3رانيا	ناصر	،	التقدير	القضائي	للتعويض،	مجلة	أبحاث،	جامعة	وهران	السانية،	الجزائر،	العدد		1
يخة	رواحنة	وعادل	مستاري،	معاي\e	تقدير	التعويض	عن	الضرر	ا)عنوي	وأشكاله،	مجلة	ا)فكر،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية	زول	2

  .173،	ص	2018،	جوان	17جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	الجزائر،	العدد	
  .420عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .328 327هية	حورية،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	01î	يوسف	زا	4
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،	ظهرت	فكرة	جمعية	Kخطار	أو	"	Kخطار	£جتماعية"،	الدولة	ال�0	أصبحت	تنشغل	بالجانب	£جتماAي

	بالحو  	الصلة 	أن	هناك	من	مخاطر	الوثيقة 	أن	مفادها 	للشخص	بمفرده 	�	يمكن 	ما 	الجماعة 	@ي ياة

	نتائجها 	يتحمل 	عواق¼Wا، 	تتحمل 	ال�0 	Öي 	الجماعة 	بل 	¯Wدد	و 	خاصة، 	ما 	Kخطار	كث\eا 	هذه 	مثل أن

"	إذا	انعدم	ا)سؤول	عن	:	ما	يfي،	ق	م	ج	1مكرر		140جاء	@ي	ا)ادة	،	من	هذا	ا)نطلقو 	،1النظام	العام

تتو�ى	،	عليهو 	،تتكفل	الدولة	بالتعويض	عن	هذا	الضرر"،	يد	فيهلم	تكن	للمتضرر	و 	الضرر	الجسماني

،	سالفة	الذكر	1مكرر		140الدولة	مهمة	تعويض	Kضرار	بتوافر	جملة	من	الشروط	ال�0	حدد¯Wا	ا)ادة	

أن	يكون	الشخص	ا)سؤول	عن	و ،	)1(	جسمانيا	أساسا	@ي	أن	يكون	الضرر 	حيث	تتمثل	هذه	الشروط

 ).3(	كون	ا)ضرور	قد	تسبب	@ي	إحداث	الضرر أ�	يو ،	)2(	الضرر	منعدما

 يكون�الضرر�جسمانيا -1

@ي	الضرر	الذي	تلtuم	الدولة	بالتعويض	عنه	أن	يكون	ضررا	،	ق	م	ج	1مكرر		140اشeuطت	ا)ادة	

 	بذلك	تكون	قد	أقصت	Kضرار	ا)ادية	من	مجال	التعويض.و ،	جسمانيا

،	تلك	Kضرار	ال�0	تمس	با)متلكات،	يضو	ا)قصود	با§ضرار	ا)ادية	ا)ستبعدة	من	مجال	التعو 

	ال�0	تلحق	با§شخاصو 	أما	Kضرار	ا)ادية	ا)رتبطة	بالضرر	الجسماني،	كتلف	سيارة	أو	منقول  ف0$	،

عfى	اعتبار	أن	8صابة	الجسدية	ال�0	لحقت	با)تضرر	@ي	جسمه		-كضياع	Kجر	مثU	- قابلة	التعويض

  .2تمنعه	عن	العمل

د	بضمان	الدولة	للضرر	الجسماني	يشمل	ضمان	مختلف	عناصر	هذا	و	مهما	يكن	فإن	ا)قصو 

تعت�e	عناصر	الضرر	الجسماني	ذات	و ،	سواء	كانت	ذات	طبيعة	مادية	أو	ذات	طبيعة	معنوية،	الضرر 

القضائية	ال�0	و 	طابع	مادي	م��	كان	تأث\eها	واضحا	عfى	الذمة	ا)الية	للضحية	مثل	ا)صاريف	الطبية

كما	قد	تكون	تلك	العناصر	ذات	طابع	معنوي	،	لو	�	تعرضها	لضرر	جسماني	ما	كانت	الضحية	لتنفقها

  .3م��	كان	تأث\eها	يقتصر	عfى	الذمة	ا)عنوية	للضحية	كالضرر	الجما�ي

 أن�يكون�الشخص�ا)سؤول�عن�الضرر�منعدما -2

عدم	تحقق	شروط	و 	@ي	حالة	وجود	الفاعل،	أن	هذا	£نعدام	قد	يأخذ	صورة	£نعدام	القانوني

	ؤوليةا)س 	مادي، 	انعدام 	صورة 	يظهر	@ي 	قد 	كما 	مجهو�، 	ا)سؤول 	كان 	م�� 	كانت	و ، 	إذا 	ثم من

نظرا	لصعوبة	إثباته	فقد	يؤدي	ذلك	إ�ى	انتفاء	و ،	ا)سؤولية	الشخصية	تقوم	عfى	خطا	واجب	8ثبات

	و	بالتا�ي	ضياع	حق	ا)تضرر	@ي	التعويضو 	ا)سؤولية 	مفeuضاو ، 	كان	الخطأ 	إذا أن	بإمكان	ا)سؤول	،

قد	يتعذر	إسناد	الضرر	و ،	الضرر و 	مما	يؤدي	إ�ى	قطع	عUقة	السببية	ب\ن	الخطأ،	يثبت	السبب	Kجن�0
                                                           

  .333عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص	1
مراد	قجا�ي،	نطاق	التعويض	عن	انWXاك	الحق	@ي	السUمة	الجسدية،	أطروحة	دكتوراه	علوم	@ي	الحقوق،	فرع	القانون	الخاص،	كلية		2

  .210،	ص	2015- 2014،	1الحقوق،	جامعة	الجزائر	
  .364بوسعد	أوقنون،	ا)رجع	السابق،	ص		3
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	شخص	معلوم 	إ�ى 	الجسماني 	الحا�ت، 	الفاعل	مجهو�	وذلك	@ي 	يكون	ف·Wا 	ال�0 	الحا�ت	، 	هذه ففي

اني	معروفا	كما	قد	يكون	ا)سؤول	عن	الضرر	الجسم،	يتعذر	عfى	ا)ضرور	استيفاء	حقه	@ي	التعويض

	ا)ضرور 	لدى 	ا)سؤولية، 	أركان 	اجتماع 	مع 	بسبب	و ، 	التعويض 	عfى 	الحصول 	يتعذر	عليه 	ذلك مع

  .1إعسار	ا)سؤول

  أ�mيكون�ا)ضرور�قد�تسبب�?ي�إحداث�الضرر  -3

	ا)تضرر  	تعويض 	مهمة 	�	تتو�ى 	الدولة 	أن 	ذلك �Åمع	 	@ي	، 	تسبب 	Kخ\e	هو	من 	هذا 	كان م��

أو	عن	تقص\e	،	الضرر	ناتجا	عن	خطأ	ا)تضرر	@ي	استعمال	ا)نتوج	مثU	سواء	كان	هذا،	إحداث	الضرر 

  منه	@ي	حفظه.

	الفصل	ب\ن	ا)نتج 	الدولة	عند	التعويضو 	و	لقد	انتقد	جانب	من	الفقه	فكرة 	اعتبار	أن	، عfى

يكون	نتيجة	حتمية	�شeuاك	الدولة	،	كا§دوية	مثU،	الخطر	الذي	قد	يeuتب	من	تداول	ا)نتجات	ا)صنعة

	ع	ا)نتجم 	النوع	من	ا)نتجات، 	تمنح	التصريح	بتسويق	هذا 	ال�0 	أن	الدولة	Öي 	طا)ا غ\e	أن	البعض	،

ح��	لو	حصل	عfى	تصريح	من	الدولة	بتسويق	،	¥خر	يرى	أنه	إذا	كان	ا)شرع	قد	شدد	مسؤولية	ا)نتج

بل	أراد	توف\e	أك�e	،	إلقاW¹ا	عfى	عاتق	ا)نتج	وحدهو 	فإنه	لم	يقصد	استبعاد	مسؤولية	الدولة،	منتجاته

  .	2قدر	من	الحماية	ا)مكنة	للمضرور

لدليل	إضا@ي	،	و	ما	إعفاء	الدولة	من	الtuامها	بالتعويض	بسبب	تدخل	الضحية	@ي	إحداث	الضرر 

  .3عfى	عدم	دخول	أحكام	ضمان	الدولة	للضرر	الجسماني	ضمن	أنظمة	التعويض	التلقائية

ج	قد	استحدثت	حكما	خاصا	واستثنائيا	يخرج		ق	م	1مكرر 	140فإن	ا)ادة	،	و	مهما	يكن	من	أمر

عن	القواعد	ال�0	تحكم	نظام	ا)سؤولية	ا)دنية،	وترجع	علة	استحداث	هذا	الحكم	إ�ى	ج�e	Kضرار،	

	منه 	£ستفادة 	يتعذر	عل·Wا 	ال�0 	الحا�ت 	@ي 	التعويض 	من 	الضحية 	استفادة 	هذا	4وضمان 	أن 	كما .

	التلقائي 	التعويض 	نظام 	ضمن 	يندرج �	 	Kضرار	النص 	عن 	للتعويض 	بالنسبة 	الحال 	هو 	كما ،

	الدولة	 	بضمان 	ا)طالبة 	شروط 	أن 	طا)ا 	العمل، 	ا)رور	أو	حوادث 	حوادث 	عن 	الناتجة الجسمانية

	إطار	أنظمة	 	@ي 	غ\e	ا)ألوفة 	القانونية 	Kحكام 	من 	فئة 	ضمن 	تندرج 	العامة 	القواعد 	وفق للتعويض

Öو	الجزائري	القانون	@ي	ا)عروفة	ا)دنيةالتعويض	ا)سؤولية	ونظام	التلقائي	التعويض	نظام	5ي.  

  

                                                           
  .209مراد	قجا�ي،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .288 287محمد	محمد	القطب،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
  .359بوسعد	أوقنون،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .330	329عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	4
  .359قنون،	ا)رجع	السابق،	ص	بوسعد	أو 	5
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	 	الواجبو	عليه 	�Wذا 	الدولة 	تكليف 	بالتضامن		فإن 	£لtuام 	@ي 	لºفراد 	ممثلة 	كوWkا 	من ينبع

	£جتماAي 	ا)تضررينو ، 	إسعاف 	لهذه	، 	الدولة 	واجب 	تأسيس 	@ي 	يeuدد 	لم 	الفرن012 	القضاء 	أن بل

  .1طن\ن	أمام	Kعباء	العموميةالحا�ت	عfى	أساس	قاعدة	مساواة	ا)وا

كما	أن	ضمان	الدولة	للتعويض	@ي	هذا	8طار	يعد	ضمانا	احتياطيا،	وليس	أساسيا،	ذلك	أنه	�	

	ا)سؤولية	 	نظام 	قواعد 	تطبيق 	يتعذر	ف·Wا 	ال�0 	الحا�ت 	إ�	@ي 	النص 	هذا 	تطبيق 	إ�ى 	اللجوء يمكن

  .2ا)دنية،	الذي	يعد	بمثابة	الضمان	Kصfي

  ا)سؤولية�?ي�ج���الضرر�الناتج�عن�ا)نتجات�ا)صنعةعن�ة�التأم£ن�مساهم:�ثالثا

  عنة	التأم\ن	تتمثل	فكر 

		 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	يصيب	الغ\e	من	ضرر @ي 	يكون	مسؤو�	عما 	أن �1úيخ	 	شخص	ما ،	وجود

	تأم\ن 	عقد 	بإبرام 	طرف	آخر	ير�1É		3فيقوم 	إ�ى 	عن	كاهله 	تعويض	ذلك	الضرر 	تبعة ينقل	بموجبه

  .4ؤمنهو	ا)و 	بذلك

،	فإن	التأم\ن	�	يث\e	أي	اعeuاض،	عندما	يتعلق	Kمر	با)سؤولية	ا)وضوعية	غ\e	الخطيئةو ،	هذا

من	ثم	�	جدال	@ي	و ،	ذلك	أنه	يمنح	للضحية	ضمانا	إضافيا،	لكونه	�	ينطوي	@ي	الحقيقة	إ�	عfى	ا)زايا

	لتأم\ن	ا)سؤولية	القائمة	عfى	الخطأو ،	فعاليتهو 	صUحيته 	خUفا ،	الذي	يعد	@ي	غاية	الخطورة،	هذا

الذي	،	5العناية	الUزمة	من	جانب	ا)ؤمن	لهو 	8جWXادو	طا)ا	أنه	قد	يخلق	خطر	الeuا�ي	@ي	واجب	الحذر 

  أبرم	عقد	تأم\ن	من	مسؤوليته	ا)دنية.

	لتعقد	 	تعويض	ا)سWXلك	نظرا 	مجال 	@ي 	كب\eة 	عن	ا)نتجات	بأهمية 	تأم\ن	ا)سؤولية و	يحظى

قصور	آلية	التعويض	@ي	هذا	8طار	و ،	ية	@ي	مجال	إعمال	القواعد	العامة	للمسؤولية8جراءات	القضائ

الذي	قد	يتمسك	غالبا	بالدفوع	ا)تعلقة	بالقوة	القاهرة	أو	السبب	،	نتيجة	صعوبة	إثبات	خطأ	ا)تدخل

	Kجن�0 	مخاطر	التقدم، 	أو	ح�� 	Kضرار ، 	لتغطية 	ملحة 	حاجة 	التأم\ن 	نظام 	أض�ى التصدي	و 	لذا

 ïا)تناميةل	 	£سUWXك 	حوادث 	عن 	بالتعويض 	ا)تعلقة 	شكا�ت 	للمخاطر، 	كب\eا 	توسعا 	عرفت 	ال�0

                                                           
  .193كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	السابق،	ص		1
من	القانون	ا)دني	الجزائري)،	ا)جلة		1مكرر		140بوسعد	أوقنون،	ضمان	الدولة	لºضرار	الجسمانية	@ي	إطار	القواعد	العامة،	(ا)ادة		2

  .356،	ص	2018،	1،	العدد	13)جلد	النقدية	للقانون	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	ا
يعرف	عقد	التأم\ن	بأنه:	عقد	يلtuم	ا)ؤمن	بمقتضاه،	أن	يؤدي	إ�ى	ا)ؤمن	له	أو	ا)ستفيد	مبلغا	محددا	أو	إيرادا	مرتبا	أو	أي	عوض	مال		3

ن:	أشركي	أفق\e	عبد	هللا،	آخر،	عند	وقوع	خطر	مع\ن،	خUل	مدة	معينة،	مقابل	قسط	التأم\ن	الذي	يؤديه	ا)ؤمن	له	إ�ى	ا)ؤمن.	نقU	ع

 .60،	ص	2013ا)وجز	@ي	قانون	التأم\ن،	مطبعة	سليكي	أخوين،	طنجة،	ا)غرب،	
	استكما�		4 	مقدمة 	رسالة 	مقارنة)، 	(دراسة 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	من 	التأم\ن 	عقد 	عfى 	¥ثار	ا)euتبة 	خويرة، 	سعيد 	مسعود 	الدين �Wاء

  .09ص،	2008ن	الخاص	بكلية	الدراسات	العليا،	جامعة	النجاح	الوطنية،	نابلس،	فلسط\ن،	)تطلبات	درجة	ا)اجست\e	@ي	برنامج	القانو 
5 Geneviève Viney, Patrice Jourdain,Traité de Droit Civil, Les effets de la responsabilité, 2ème  édi, L.G.D.J. 
E.J.A ,paris, 2001, édi. Delta, Liban, 2002. p p 647 648. 
 



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 300 ~ 
 

	قد	تنتج	عن	السلع	غ\e	ا)طابقةو 	التسويقو 	)قاييس	التصنيع	Kضرار	ال�0 Kمر	الذي	حتم	ضرورة	،

  .1تفعيل	نظام	التأم\ن	عfى	ا)نتجات	قصد	تغطية	كل	Kضرار	ا)حتملة

	8طار 	هذا 		،و	@ي 	072-95من	Kمر	رقم		168وعمU	با)ادة 	عاتق	، فرض	ا)شرع	الجزائري	عfى

حيث	نصت	هذه	ا)ادة	عfى	،	منت�ي	ا)نتجات	ا)صنعة	أن	يكتتبوا	تأمينا	من	مسؤوليWXم	ا)دنية	ا)هنية

"	يجب	كل	شخص	طبي¬ي	أو	معنوي	يقوم	بصنع	أو	ابتكار	أو	تحويل	أو	تعديل	أو	تعبئة	مواد	معدة	:	أنه

 Uستعمالل£	 	أو 	سUWXك 	ا)سWXلك\ن، 	تجاه 	ا)هنية 	ا)دنية 	مسؤوليته 	لتغطية 	تأمينا 	يكتتب 	أن

  تجاه	الغ\e.و 	ا)ستعمل\نو 

	الغذائية 	ا)واد 	@ي 	أعUه 	ا)شار	إل·Wا 	ا)واد 	التجميلو 	الصيد�نيةو 	تتمثل مواد	و 	مستحضرات

بصفة	عامة	@ي	أية	مادة	يمكن	أن	و ،	ئيةالكهرباو 	£لكeuونيةو	ا)يكانيكيةو 	ا)واد	الصناعيةو 	التنظيف

  للغ\e.و 	للمستعمل\نو 	تسبب	أضرارا	للمسWXلك\ن

  ا)وزعون	لهذه	ا)واد	ذا¯Wا	لنفس	إلزامية	التأم\ن...".و 	يخضع	ا)ستورون 

و	عليه	يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	ا)شرع	الجزائري	قد	أقر	تأمينا	إلزاميا	من	ا)سؤولية	عن	

	التأم\ن،	عةمخاطر	ا)نتجات	ا)صن ،	حيث	نجد	أنه	وسع	من	طائفة	Kشخاص	ا)لزم\ن	باكتتاب	هذا

										من	ثم	يخضع	لهذا	الواجب	كل	منتج	أو	مصّنع	أو	مبتكر	و ،	سواء	كانوا	أشخاصا	طبيعي\ن	أو	معنوي\ن

ع.،	أو	مع�9،	أو	مصمم   	أو	موزع	أو	مستورد	)نتوج	مصنَّ

uل£	 	هذا 	نطاق 	جعل 	قد 	ا)شرع 	أن 	نجد 	بمختلف	كما 	ا)صنعة 	ا)نتجات 	شامU	لجميع tام

	تنظيف	أو	كانت	 	أو	مواد 	أو	مستحضرات	تجميل 	أو	صيد�نية 	كانت	منتجات	غذائية 	سواء أنواعها

  غ\eها.و ،	منتجات	صناعية	أو	ميكانيكية	أو	إلكeuونية	أو	كهربائية

	168انية	من	ا)ادة	كما	يجب	التنويه	@ي	هذا	8طار	أن	طائفة	ا)نتجات	ال�0	وردت	@ي	الفقرة	الث

بصفة	و 	هذا	ما	يظهر	من	خUل	عبارة	"و ،	قد	تم	تعدادها	عfى	سبيل	ا)ثال	�	الحصر،	سالفة	الذكر

  عامة	@ي	أي	مادة	يمكن	أن	تسبب	ضررا".

فيما	عدا	،	فإن	التأم\ن	يشمل	أغلب	ا)نتجات	ال�0	�	تكون	محU	)شارطات	خاصة،	و	تبعا	لذلك

	تنفرد 	ال�0 	العقارية 	ا)عماري\ن	ا)نشآت 	ا)هندس\ن 	مسؤولية 	من 	خاصة 	تأم\ن ا)قاول\ن	و 	ببوليصة

	العشرية 	الثالث، 	القسم 	@ي 	النحو	ا)حدد 	البناء	-عfى 	مجال 	@ي 	Kمر		-التأم\ن ا)تعلق		07-95من

بالنظر	،	ال�0	تكون	محU	لبوليصات	تأم\ن	خاصة،	كذلك	الشأن	بالنسبة	لïبداعات	الذهنيةو ،	بالتأم\ن

	هذين	£ستثناءينو،	لخصوصيWXا 	@ي	ماعدا 	@ي	، فإن	التأم\ن	يشمل	تغطية	كافة	ا)نتجات	ا)شار	إل·Wا

                                                           
	عاشور الشي	1 	زيان 	جامعة 	8نسانية، 	والعلوم 	الحقوق 	مجلة 	ا)نتجات، 	عن 	ا)سؤولية 	تأم\ن 	بوسماحة، 	ا)جلد	-خ 	الجزائر، الجلفة،

  .96	95،	ص	ص	،2014	K20ول،	العدد	
  ،	ا)تعلق	بالتأم\ن،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.K95-07مر	رقم		2
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	لعقد	التأم\ن 	الشروط	الخاصة 	التحديد	الدقيق	للمنتوج	محل	الضمان	هذاو ، 01µيقت	 ،	مكنوناتهو ،

	ح��،	يجب	أن	يبلغ	إ�ى	شركة	التأم\ن،	لذلك	جرى	العمل	عfى	أن	أي	تغي\e	أو	تطوير	)كونات	ا)نتوج

دون	ذلك	فإن	ا)ؤمن	�	و ،	تعيد	دراسة	ا)خاطر	ال�0	ُيمكن	أن	تeuتب	عن	تعديل	أحد	مكنونات	ا)نتوج

 .1يستفيد	من	الضمان

عfى	غرار	ا)نتجات	الخط\eة		-إذا	تعلق	Kمر	با)نتجات	ال�0	تكون	محل	مشارطات	خاصةو ،	هذا

	�Wا 	ارتباطها 	عfى 	التجارب 	دلت 	ال�0 	تلك 	أو 	بطبيعWXا 	ال�0، 	التجريب	تلك 	من 	كفايWXا 	تأخذ 																					،	لم

إ�	بعد	فeuة	كافية	،	فإن	شركة	التأم\ن	قد	دأبت	عfى	£حتياط	من	التأم\ن	عل·Wا	-أو	ا)نتجات	الجديدة

ذلك	من	أجل	التأكد	من	مUءمة	إجراءات	ا)راقبة	و ،	�سيما	بالنسبة	للمنتجات	الحديثة،	من	اخeuاعها

	ال·Wاالفحوصات	او 	بشأWkا 	عfى 	ا)نتجة 	ا)ؤسسة 	تجر¦Wا 	ل�0 	للمنتجات	ال�0	و ، 	بالنسبة كذلك	الشأن

إذ		-كما	هو	الحال	بالنسبة	للمنتجات	الصيد�نية	-يرتبط	طرحها	للتداول	بضرورة	الحصول	عfى	تأش\eة

  .2ليس	لشركة	التأم\ن	أن	ُتقدم	عfى	تغطية	مخاطر	تلك	ا)نتجات	إ�	بعد	صدور	التأش\eة

	ا) 	علة 	التأم\نو	تعود 	إلزامية 	نطاق 	توسيع 	@ي 	به	-شرع 	من	حيث	Kشخاص	ا)لزم\ن 												،	سواء

	إ�ى	ضمان	تعويض	أك�e	قدر	ممكن	من	Kضرار	ا)اسة	با)سWXلك\ن	-أو	من	حيث	ا)نتجات	الخاضعة	له

  الناجمة	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة.و ،	الغ\eو 	ا)ستعمل\نو 

	ا) 	بعض 	أن 	إ�ى 	التسليم	و	تجدر	8شارة 	عملية 	إتمام 	بعد 	إ�ى 	محU	للتأم\ن 	�	تكون نتجات

Livraison	التسويق	 	عملية 	@ي 	ا)تدخل 	إ�ى 	ا)نتجة 	الشركة 	من 	ا)نتجة	و ، 	الشركة 	تخfي 	لكي ذلك

	£نتاج 	عملية 	بعد 	ع�Wا 	عن	Kضرار	الحاصلة 	ا)نتوجو 	مسؤوليWXا 	استغUل 	مرحلة 	@ي ال�0	و 	الدخول

  .3عقد	تأم\ن	أثناء	بدء	عملية	استغUل	ا)نتوج	لتأم\ن	Kضراريتع\ن	أن	تtuامن	بإبرام	

انطUقا	،	و	تجري	تعامUت	شكات	التأم\ن	@ي	هذا	8طار	عfى	التأكيد	عfى	التسليم	ا)ادي	للمنتوج

	مرحلة	 	عند 	ا)نتجة 	ا)ؤسسة 	مسؤولية 	ُين0$ 	هو	الذي 	التسليم 	تحقيق 	أن 	يؤكد 	الذي 	الواقع من

  .�4حقة	)سؤولية	ا)ؤسسة	بعد	هذا	التسليم	تنفيذا	لعقد	التأم\ن	لتبدأ	مرحلة،	£ستغUل

	 	لºمر	رقم 	07- 95و	تطبيقا ،	 	رقم 	التنفيذي 	485-96صدر	ا)رسوم 	لشروط، كيفيات	و 	ا)حدد

الذي	ألزم	ا)ؤمن	له	باتخاذ	كل	8جراءات	الكفيلة	،	التأم\ن	@ي	مجال	ا)سؤولية	ا)دنية	عن	ا)نتجات

  .6التنظيم	ا)عمول	�Wماو 	نب	Kضرار	طبقا	للتشريعتجو 	بحماية	ا)نتجات

                                                           
  .319قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .320يدة،	ا)رجع	نفسه،	ص	قادة	شه	2
  .99الشيخ	بوسماحة،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .321قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		4
،	يحدد	شروط	التأم\ن	وكيفيا	ته	@ي	مجال	"	ا)سؤولية	ا)دنية	عن	ا)نتوجات"،	1996يناير		17،	ا)ؤرخ	@ي	48-96ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5

  .1996ير	ينا	21،	الصادرة	@ي	5ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.48-96التنفيذي	رقم	من	ا)رسوم		4مضمون	ا)ادة		6
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	هذا	 	و ، 	التنفيذي	2عمU	با)ادة 	ا)رسوم 		من 	48-96رقم 	عن	، 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	تأم\ن فإن

	الجسمانية 	Kضرار 	كل 	يغطي 	ا)نتجات 	ا)نتجاتو 	ا)ادية، 	ف·Wا 	تتسبب 	ال�0 	ا)الية 	تمس	و ، ال�0

  ثار	ا)الية	ا)euتبة	عfى	مسؤولية	ا)ؤمن	له	ا)دنية	ا)هنية.غ\eهم	من	¥و 	ا)ستعمل\نو 	با)سWXلك\ن

غ\e	أن	التأم\ن	�	يغطي	تعويض	Kضرار	الناتجة	عن	العيب	الذاتي	@ي	ا)نتوج	ا)ؤمن	عليه	مالم	

:	ال�0	جاء	ف·Wا،	07-95من	Kمر	رقم		35هذا	ما	أكدته	الفقرة	ب	من	ا)ادة	و ،	يكن	هناك	اتفاق	مخالف

  :	)ؤمن	Kموال	التالفة	أو	ا)فقودة	أو	الهالكة	نتيجة	ما	يfي"	�	يتحمل	ا

 ،	تحزيم	غ\e	كاف	أو	رديء	من	ا)ؤمن	له  - أ

  إ�	إذا	كان	هناك	اتفاق	مخالف".،	عيب	ذاتي	@ي	ال01úء	ا)ؤمن	عليه	  - ب

فإن	مفعول	ضمان	،	و	@ي	حالة	£شeuاك	أو	التضامن	@ي	مسؤولية	ا)ؤمن	له	مع	متدخل\ن	آخرين

	3مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	سري	إ�	حسب	نسبة	مسؤولية	كل	متدخل	@ي	الضرر	ا)لحقالتأم\ن	�	ي

  من	نفس	ا)رسوم.

	و 	هذا 	ا)ادة 	ألزمت 		56قد 	Kمر	رقم 	07-95من 	عfى	، 	ا)euتبة 	ا)الية 	التبعات 	بضمان ا)ؤمن

  بسبب	Kضرار	الUحقة	بالغ\e.،	مسؤولية	ا)ؤمن	له	ا)دنية

من	نفس	Kمر	بتحمل	ا)صاريف	القضائية	الناجمة	عن	أية	دعوى	تعود		57فيما	ألزمته	ا)ادة	

  مسؤوليا¯Wا	إ�ى	ا)ؤمن	له	إثر	وقوع	حادث	مضمون.

@ي	Kجل	الذي	تنص	عليه	،	يجب	أن	يتم	دفع	مبلغ	التعويض	أو	ا)بلغ	ا)حدد	@ي	العقدو ،	هذا

  .1الشروط	العامة	لعقد	التأم\ن

	الغ\e	لم	يستوف	حقه	@ي	،	)تضرر	أو	ذوي	حقوقه�	ينتفع	�Wذا	ا)بلغ	إ�	الغ\e	او 	 طا)ا	أن	هذا

مثلما	،	حدود	ا)بلغ	ا)ذكور	من	النتائج	ا)الية	ا)euتبة	عن	الفعل	الضار	الذي	سبب	مسؤولية	ا)ؤمن	له

  من	نفس	Kمر.	59أشارت	إليه	ا)ادة	

Xس£	 	التعويض	لضحايا 	دفع 	@ي 	ا)ؤمن	له 	يحل	محل 	UWكو	بذلك	فإن	ا)ؤمن	أصبح الذين	،

من	و ،	ا)ؤمن	لهو 	أصبحوا	أصحاب	حق	امتياز	عfى	مبلغ	التعويض	ا)حدد	@ي	العقد	ا)�eم	ما	ب\ن	ا)ؤمن

فإذا	دفعه	للمؤمن	له	،	ثم	يكون	ا)ؤمن	ملزما	بدفع	مبلغ	التعويض	إ�	للمضرور	أو	ذوي	حقوقه	فقط

  .2اعت�eا	دفعا	غ\e	مستحق	يستوجب	£سeuداد

عfى	اعتبار	،	يعد	عقد	تأم\ن	م�0،	أم\ن	ا)سؤولية	ا)دنية	عن	ا)نتجاتفإن	عقد	ت،	و	مهما	يكن

أنه	يتعلق	بتغطية	Kضرار	ال�0	تلحق	با)سWXلك\ن	من	ا)نتجات	ال�0	تكون	محU	لنشاط	م�0	من	طرف	

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.07-95من	Kمر	رقم		13مضمون	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة		1
  .108الشيخ	بوسماحة،	ا)رجع	السابق،	ص		2
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عfى	اعتبار	أن	الهدف	Kسا01î	للعقد	هو	تعويض	ا)ؤمن	له	،	تعوي01µ	كما	يعد	عقد	تأم\ن،	ا)تدخل

ة	ال�0	تلحقه	نتيجة	الحكم	عليه	بمبلغ	تعويض	مستحق	للمسWXلك	ا)ستفيد	من	الضمان	عن	الخسار 

 .1جراء	ا)نتجات	ا)عيبة

	عن	 	ج�e	Kضرار	الناجمة 	ضمان 	@ي 	الجزائري 	ا)شرع 	حرص 	يظهر	مدى 	تقدم 	)ا و	كخUصة

	ز	منعز و 	ا)نتجات	ا)صنعة،	ذلك	أنه	كفل	لكل	متضرر	الحق	@ي	الحصول	عfى	التعويض	من	جهة،

عن	فعل	فرصة	الحصول	عfى	هذا	التعويض	بتكريسه	�لية	التأم\ن	عfى	ا)سؤولية	ا)دنية		جهة	أخرى 

	@ي	الحا�ت	ال�0	يتعذر	و 	ا)نتجات، بذلك	يكون	قد	خطى	خطوة	إيجابية	@ي	ضمان	ح�e	Kضرار	�سيما

  ف·Wا	عfى	ا)تضرر	أن	يحصل	عfى	التعويض.

	عfى 	ذلك	تبقى	فرصة	حصول	ا)تضرر 	أركان	ا)سؤولية		و	مع 	بإثبات	جميع التعويض	مرهونة

 ا)وضوعية	للمتدخل،	ما	لم	يقم	هذا	Kخ\e	بدفع	مسؤوليته.

  :ا)طلب�الثاني

  ا)دنية�أسباب�إعفاء�ا)تدخل�من�ا)سؤولية

فإنه	بإمكانه	دفعها	بقطع	عUقة	السببية	ب\ن	‘ م��	انعقدت	مسؤولية	ا)تدخل	عfى	أساس	الخطأ

الفرع	(	مختلف	صوره	ال�0	تندرج	ضمن	أسباب	8عفاء	العامةو 	إثبات	السبب	Kجن�0	الضرر	ع�e و 	الخطأ

)ا	كان	نظام	و 	غ\e	أنه،	أما	إذا	كانت	قائمة	عfى	أساس	£لtuام	با§من	فإنه	�	يمكنه	التنصل	م�Wا،	Kول)

قابل	الكث\e	من	فإنه	يمنح	له	@ي	ا)،	ا)سؤولية	ا)وضوعية	يتسم	بنوع	من	الصرامة	@ي	مواجهة	ا)تدخل

  الفرع	الثاني).(	2الوسائل	ال�0	من	شاWkا	أن	تسمح	له	من	دفع	مسؤوليته	قصد	التخفيف	من	حد¯Wا

  :لفرع�Lول ا

 ا)دنية�7سباب�العامة�Ùعفاء�ا)تدخل�من�ا)سؤولية

"	إذا	أثبت	الشخص	أن	الضرر	قد	نشأ	عن	سبب	�	يد	له	:	عfى	أنه،	ق	م	ج	127نصت	ا)ادة	

كان	غ\e	ملزم	بتعويض	،	أو	خطأ	صدر	من	ا)ضرور	أو	خطأ	من	الغ\e،	مفاMئ	أو	قوة	قاهرةفيه	كحادث	

	138كما	جاء	@ي	الفقرة	الثانية	من	ا)ادة		،3هذا	الضرر	ما	لم	يوجد	نص	قانوني	أو	اتفاق	يخالف	ذلك"

لم	يعفى	من	هذه	ا)سؤولية	الحارس	لل01úء	إذا	أثبت	أن	ذلك	الضرر	حدث	بسبب	و 	":	ق	م	جن	ما	يfي

  .4يكن	يتوقعه	مثل	عمل	الضحية	أو	عمل	الغ\e	أو	الحالة	الطارئة	أو	القوة	القاهرة"

                                                           
  .98الشيخ	بوسماحة،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
  .288د	القادر	عfي	الحاج،	ا)رجع	السابق،	ص	أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å،	محمد	عب	2
	نسبته		3 	عدم 	أي 	فيه، 	ا)سؤول 	للشخص 	�	يد 	والذي 	الضرر 	عنه 	نشأ 	الذي 	Kجن�0 	يصف 	ا)شرع 	أن 	ا)ادة 	هذه 	خUل 	من يتضح

  .322ا)رجع	السابق،	ص	أنظر:	عfي	في�Uي،		،	كالحادث	ا)فاMئ	أو	القوة	القاهرة	أو	خطأ	ا)ضرور	أو	خطأ	الغ\non imputable.eللمسؤول	
الذي	نشأ	عنه	الضرر،	مثل	عمل	الضحية	أو	عمل		imprévisibleيتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	ا)شرع	يش\e	إ�ى	السبب	غ\e	ا)توقع		4

  .322أنظر،	عfي	في�Uي،	ا)رجع	نفسه،	ص	الغ\e	أو	الحالة	الطارئة	أو	القوة	القاهرة،	
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	السبب	Kجن�0 	ا)ادت\ن	عن 	هات\ن 	الضرر 	1يجري	الحديث	@ي 	عنه 	ينشأ 	الذي 	ا)شرع	، إ�	أن

	للمسؤول 	عدم	نسبته 	يشeuط	تارة 	أخرى	عدم	توقعهو ، 	تارة 	يذكر	خطأ	، 	يUحظ	أن	ا)شرع	تارة كما

كما	أنه	يذكر	إ�ى	جانب	الحادث	ا)فاMئ	الحالة	،	الغ\eو 	تارة	أخرى	يذكر	عمل	ا)ضرور و ،	الغ\eو 	ا)ضرور 

@ي	ح\ن	يعت�eها	،	يظهر	من	ناحية	أخرى	أن	ا)شرع	أغفل	ا)واصفات	التقليدية	للقوة	القاهرةو ،	2الطارئة

إ�ى	إعطاء	تعريف	هذا	ما	يدعو	للتساؤل	عما	إذا	كان	ا)شرع	يس¬ى	و ،	صورة	من	صور	السبب	Kجن�0

  .3أم	أنه	وقع	منه	سهوا	فقط،	جديد	للقوة	القاهرة

يستشف	من	خUل	هات\ن	ا)ادت\ن	أن	أسباب	8عفاء	العامة	من	ا)سؤولية	تتمثل	@ي	،	و	مهما	يكن

	السبب	Kجن�0 	الذي	ينبÒي	أن	يث\eه	ا)سؤول	ح��	يستطيع	نفي	ا)سؤولية، ذلك	ع�e	إثبات	أحدى	و ،

خطأ	أو	عمل	و ،	ثانيا)(	خطأ	أو	عمل	ا)ضرور،	أو�)(	لقوة	القاهرة	أو	الحادث	ا)فاMئصوره	ا)تمثلة	@ي	ا

e\الغ	(	ثالثا).  

mالقوة�القاهرة�أو�الحادث�ا)فا}ئ:�أو  

	أو	الحادث	ا)فاMئ 	القاهرة 	القوة 	بداية	تحديد	مفهوم 	)1(	سوف	نتو�ى 	دراسة	، ثم	نتطرق	إ�ى

  ).2(	شروط	القوة	القاهرة	أو	الحادث	ا)فاMئ

 مفهوم�القوة�القاهرة�أو�الحادث�ا)فا}ئ -1

غ\e	أن	الفقه	ع�Å	،	�	القانون	الجزائري	أي	تعريف	للقوة	القاهرةو 	4لم	يتضمن	القانون	الفرن012

"صورة	من	صور	السبب	Kجن�0	تمكن	من	إعفاء	ا)سؤول	:	حيث	ُعرفت	بأWkا	.5بإعطاء	عدة	تعاريف	لها

                                                           
لذي	قطع	رابطة	السببية	ب\ن	خطا	ا)دين	وب\ن	الضرر"،	كما	عرف	بأنه:	"	الحادث	الذي	يرتفع	به	خطأ	ُعرف	السبب	Kجن�0	بأن:	"	الحادث	ا	1

اد	ا)دين"،	كما	عرفه	العض	أيضا	باه:	"	كل	أمر	�	يد	للمدAى	عليه	فيه	ويكون	هو	السبب	@ي	إحداث	الضرر"،	أنظر:	ا)سؤولية	عن	أضرار	ا)و 

.	كما	عرفه	Kستاذ	عfي	في�Uي	بأنه:	"	كل	فعل	أو	حادث	غ\e	متوقع	وغ\e	ممكن	الدف	من	قبل	312.313الكيماوية،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	

  .324ا)سؤول	وو	خارجيا	عنه،	نشأ	عنه	الضرر".	أنظر:	عfي	في�Uي،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ا)رجع	السابق،	ص	
	عا	2 	الطارئة 	والحالة 	والسبب	Kجن�0 	القاهرة 	القوة 	وقد	عرف	إن	مصطلح 	القضاء، 	أو	@ي 	الفقه، 	كمرادفات	@ي 	يتم	استعمالها 	ما دة

	 	بأWkا:	 ,KMirelle Bacache- Gibeiliستاذة 	الحالة	الطارئة	فقد	عرفها 	أما 	بأنه	كل	حادث	سب�0	خارMي	عن	ا)دين، السبب	Kجن�0

	الحادث	غ\e	ا)توقع	وغ\e	الحادث	الطبي¬ي	(كالز�زل	والفيضانات)	أو	ا)جهول	(كالهجمات	والحروب)،	@ي	ح\ن	 عرف	القوة	القاهرة	بأWkا:

ممكن	الدفع	يؤدي	إ�ى	8عفاء	الكfي	من	ا)سؤولية،	غ\e	أن	هذه	التعريفات	قد	تتداخل،	فمن	جهة	أو�ى	تعد	الحالة	الطارئة	صورة	من	

	 	طبيعة 	بحسب 	Kجن�0 	السبب 	أ=صور 	م�� 	القاهرة 	القوة 	صور 	من 	صورة 	الوقت 	نفس 	@ي 	وتعد 	أو	الحادث، 	الطبي¬ي 	الحادث دى

  ا)جهول،	وغ\e	ا)توقع	ومستحيل	الدفع،	إ�ى	8عفاء	من	ا)سؤولية،	كما	تعد	القوة	القاهرة	صورة	من	صور	السبب	Kجن�0.	أنظر:	
Mirelle Bacache Gibeili op.cit. p 448 . 

  .323 322عfي	في�Uي،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص		3
	القان	4 	@ي 	لم	ينص	ا)شرع	الفرن012 	غ\e	أن	ال	389-98ون	كما 	ا)نتج	من	ا)سؤولية، ̧عفاء 	القاهرة	كسبب	 	القوة 	الفرن012	عfى قضاء

 e(اعت�	ا)سؤولية،	من	ا)نتج	̧عفاء  ,cass, civ 1re , 3 juillet 2002, bull civ, 2002,I, n° 183, p 141 ; cassها	دائما	بمثابة	سبب	

civ, 1re,12 décembre 2000, bull, civ,. 2000, n° 323, p. 209.) ،أنظر :rabih chendeb,o,cit, p 264. 
  .343زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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	ا)سؤولية" 	من 	بأWkا1كليا 	ُعرفت 	كما 	خارMي	:. 	أو	توقعه		،« extérieur »	"حادث 	التنبؤ	به �	يمكن

« imprévisible »،	 و	ي	 	ستحيل 	أو	مقاومته 	بأWkا	.irrésistible »2 »دفعه 	البعض 	عرفها 	كما 	أمر	�	: "

  .3يؤدي	إ�ى	استحالة	تنفيذ	£لtuام"،	غ\e	ممكن	دفعهو 	ليس	متوقعا	حصوله،	ينسب	إ�ى	ا)دين

الحادث	ا)فاMئ	كون	Kو�ى	أمرا	خارجيا	و 	التمي\t	ب\ن	القوة	القاهرة	و	لقد	حاول	بعض	الفقهاء

الحادث	ا)فاMئ	هو	أمر	داخfي	لل01úء	الذي		أن	@ي	ح\ن،	عن	ال01úء	ا)تسبب	@ي	الضرر و 	عن	ا)دAى	عليه

هناك	من	يرى	أن	القوة	القاهرة	يستحيل	دفعها	عfى	8طUق	و ،	تسبب	@ي	الضرر	كانفجار	عجلة	السيارة

هناك	من	يعتقد	أن	القوة	القاهرة	و ،	تكون	استحالة	دفع	الحادث	ا)فاMئ	استحالة	نسبية	فقط@ي	ح\ن	

الحادث	ا)فاMئ	و 	غ\e	أن	كل	من	القوة	القاهرة،	يستحيل	دفعها	بينما	الحادث	ا)فاMئ	يستحيل	توقعه

  .�4	من	حيث	¥ثار	ا)euتبة	عل·Wماو 	جودهماو 	@ي	الحقيقة	�	يختلفان	�	من	حيث	شروط

ليس	و ،	الحادث	ا)فاMئ	مeuادفانو 	قضاًء	إ�ى	أن	اصطUح	القوة	القاهرةو 	ما	استقر	الرأي	فقهاك

  .5ذلك	أن	كل·Wما	سببا	لïعفاء	من	ا)سؤولية	ا)دنية،	هناك	جدوى	من	الناحية	العملية	للتمي\t	بي�Wما

	القاهرة 	القوة 	أن	كل	من 	يتضح 	ا)تد	الحادث	ا)فاMئو 	و	عليه 	عن	سيطرة 	�	أمر	خارMي خل

ن	ا)تدخلو ،	من	شأنه	أن	يلحق	ضررا	با)سWXلك،	أن	يتوقعه	ويستحيل	عليه	دفعه	يمكنه
ّ
	(ا)نتج)	ُيمك

  من	8عفاء	من	ا)سؤولية	م��	قام	بإثباته.

 شروط�القوة�القاهرة�أو�الحادث�ا)فا}ئ -2

	أن	يكون	غ\e	متوقع 	كسبب	أجن�0 	أو	الحادث	ا)فاMئ 	القاهرة 	القوة 	أ)(	يشeuط	@ي مكن	�	يو ،

	أو	دفعه 	ب)(	تUفيه 	يضيف	، 	فرنسا 	القضائي	الجديد	@ي 	أن	£تجاه 	إ�ى 	يذهب	جانب	من	الفه كما

  ج).(	6هو	شرط	الخارجيةو 	شرطا	آخر 

 شرط�استحالة�التوقع  - أ

ليس	عدم	و ،	إن	ا)قصود	باستحالة	التوقع	هو	عدم	إمكانية	التوقع	ثانية	من	أشد	الناس	حيطة

أن	القول	بعدم	إمكانية	التوقع	إطUقا	يؤدي	إ�ى	إخراج	حوادث	كث\eة	عfى	اعتبار	،	إمكان	التوقع	إطUقا

  .7ذلك	أن	كل	م�Wا	سبق	وقوعه،	الحروبو 	الز�زل و 	كحوادث	السيارات،	من	دائرة	القوة	القاهرة

  
                                                           

1 Mirelle Bacache- Gibeili, op.cit.p 449. 
2 François chénedé, le nouveau droit des obligations et des contrats 2ème éd, dalloz, paris, nov 2018,p 140. 

  .326عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .327عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .225أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .226أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	نفسه،	ص		6
  .346زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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 شرط�استحالة�الدفع  - ب

	إذا	،	يقصد	باستحالة	الدفع	@ي	هذا	8طار	£ستحالة	ا)طلقة	سواء	كانت	مادية	أو	معنوية أما

،	1نت	استحالة	نسبية	أي	أWkا	قاصرة	عfى	ا)دAى	عليه	دون	غ\eه	فU	تعت�e	قوة	قاهرة	أو	حادث	مفاMئكا

لذلك	وجب	أن	تتوافر	هذه	£ستحالة	@ي	كل	شخص	@ي	موقف	ا)دين	بما	من	شأنه	أن	يجعل	تنفيذ	

Uمستحي	امtu2£ل.  

	هذا 	التوقعو ، 	مو 	يتم	تقدير	عدم	إمكانية 	عfى 	بناًء 	الدفع 	فيه	استحالة 	�	ُيراAى عيار	موضوAي

إن	كان	بعض	الفقه	يظهر	بعض	التشدد	و ،	بل	ُينظر	فيه	إ�ى	الشخص	ا)عتاد،	شخص	ا)دين	بالذات

 .3عندما	يعتمد	عfى	أشد	الناس	يقظة	@ي	تقديره	لعدم	إمكانية	التوقع،	بالنسبة	للشرط	Kول 

 شرط�الخارجية- جـ

	ا 	به 	يتمسك 	الذي 	الحادث 	يكون 	أن 	بالخارجية 	قاهرةيقصد 	أو	قوة 	فجائيا 	بوصفه ،	)دين

	عن	إرادته 	4خارجيا 	ا)تدخل، 	عن	فعل 	تماما 	الصناAيو 	أي	مستقل 	5عن	مشروعه 	�	يمكن	و ، عليه

م��	كان	من	صنع	ا)دين	أو	من	صنع	Kشياء	،	بالتا�ي	عدم	اعتباره	سببا	أجنبياو 	اعتبار	الحادث	خارجيا

ارجية	بأنه	من	شأنه	تسهيل	حصول	ا)ضرور	عfى	ي�eر	الفقه	شرط	الخو ،	أو	Kشخاص	ا)سؤول	ع�Wم

  التضييق	عfى	محدث	الضرر.و 	التعويض

	الشروط 	ثبت	توافر	هذه 	م�� 	و	عليه 	القوة	، 	إ�ى 	استنادا 	ا)سؤولية 	من 	يعفى 	أن 	للمنتج كان

أن	وقوع	الحادث	§ول	مرة	يمكن	اعتباره	بمثابة	قوة		6مع	ذلك	يرى	البعض	@ي	الفقه	الفرن012و ،	القاهرة

كإصابة	أحد	ا)سWXلك\ن	من	جراء	استعماله	للسلعة	دون	أن	تعرف	،	تعفي	ا)نتج	من	ا)سؤولية	قاهرة

فهذه	الحالة	تكون	أمرا	غ\e	متوقع	طا)ا	لم	تظهر	هذه	الحساسية	عfى	غ\eه	،	هذه	الظاهرة	عنه	من	قبل

  .7تج	من	ا)سؤوليةبالتا�ي	تعت�e	قوة	قاهرة	يمكن	أن	تعفي	ا)نو ،	من	جمهور	ا)سWXلك\ن	للسلعة	ا)ذكورة

حيث	يزعمون	أنه	�	يمكن	إضفاء	وصف	القوة	القاهرة	،	غ\e	أن	بعض	الفقهاء	يرون	عكس	ذلك

	أن	تكون	قد	وقعت	§ول	مرة،	عfى	حادثة	ما §ن	الع�eة	@ي	ذلك	ترجع	)دى	إمكانية	توقع	الضرر	أو	،

الدراية	لدى	البائع	و 	لخ�eة)ا	يفeuض	توافره	من	او ،	فقا	)عطيات	العلم	القائمة	وقت	حصولهو 	الحادثة

  .8ا)حeuف
                                                           

  .346زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
  .318ا)رجع	السابق،	ص	ياسر	أحمد	محمد	رزق،		2
  .172عfي	سيد	حسن،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .226أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	نفسه،	ص		4
  .297محمد	عبد	القادر	عfي	الحاج،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  (overstake)كا§ستاذ	أوفرستاك		6
  .298مد	عبد	القادر	عfي	الحاج،	ا)رجع	السابق،	ص	مح	7
  .348	347زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		8
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	الجزائري و	 	للمشرع 	خUفا 	الفرن012	لم، 	من	و 	يعت�e	التشريع 	القاهرة 	القوة 	Kوروبي التوجيه

	من	ا)سؤولية 	Kسباب	ا)عفية ،	01µتقت	 	ا)وضوعية 	القول	بأن	ا)سؤولية 	إ�ى 	بعض	الفقه 	دفع مما

 8	 	أسباب 	من 	كسبب 	القاهرة 	القوة 	إضافة 	إمكانية 	ا)سؤولية	عدم 	هذه 	¯tuW	أركان �	 	ح�� عفاء

	1ا)وضوعية 	لïعفاء	من	ا)سؤولية	من	خUل	نفي	رابطة	و ، مع	ذلك	يمكن	اعتبار	القوة	القاهرة	سببا

  .2الذي	يؤدي	إ�ى	انعدام	أحد	الشروط	الUزمة	لقيامهاو ،	الضرر و 	السببية	ب\ن	العيب

يجعل	ا)نتج	غ\e	مسؤول	عن	،	لسلعةفإن	استغراق	القوة	القاهرة	غيب	ا،	و	مهما	يكن	من	أمر

فإن	ا)نتج	يبقى	مع	ذلك	،	أما	إذا	ساهمت	القوة	القاهرة	مع	العيب	@ي	إحداث	الضرر ،	تعويض	الضرر 

	أن	القوة	القاهرة	لم	تتسبب	منفردة	@ي	إحداث	الضرر ،	مسؤو�	عن	التعويض	بأكمله بالتا�ي	و ،	طا)ا

  .3)نتج	مسؤو�	عما	ينجم	عنه	من	أضراريصبح	او 	ينسب	هذا	الضرر	@ي	نفس	الوقت	إ�ى	العيب

	جواز 	مدى 	حول 	نتساءل 	أن 	أخ\eا 	أثر	القوة		و	يبقى 	ا)نتج 	یتحمل 	أن 	عfى 	مسبقا £تفاق

"	یجوز	£تفاق	:	ق	م	ج	عfى	ذلك	بنصها	178/1قد	أجابة	ا)ادة	و 	وبالتا�ي	تنتفي	ا)سؤولیة؟،	القاھرة

تجب	£شارة	إ�ى	و ،	ان	ذلك	یرجع	إ�ى	سبب	أجن�0"ذ	ولو	كية	عدم	التنفين	مسؤوليتحمل	ا)ديعfى	أن	

دخل	ي،	ن\£تفاق	نوع	من	التام	هذاعد	يو ،	ةية	العقديأن	ما	قررته	هذه	ا)ادة	�	يكون	إ�	@ي	ا)سؤول

Mي	من		هار	عناصر يإن	مسألة	وصف	الحدث	"	بالقوة	القاھرة	"	أو	تقد .ة	ا)نتجيد	مسؤوليضمن	تشد

  .4ذه	الوقائعلهف	القانوني	ييث	التكيقابة	محكمة	النقض	من	حوتخضع	لر ،	اختصاص	قا01É	ا)وضوع

  خطأ�ا)ضرور�:�ثانيا

يعت�e	خطأ	ا)ضرور	الصورة	الثانية	من	صور	السبب	Kجن�0	ال�0	ورد	ذكرها	@ي	الفقرة	الثانية	من	

	يجوز	للقا01É	أن ":	عfى	أنه،	ق	م	ج	177ا)ادة		كما	نصت،	5ق	م	ج	127كذا	@ي	ا)ادة	و ،	138ا)ادة	

أو	�	يحكم	بالتعويض	إذا	كان	الدائن	بخطئه	قد	اشeuك	@ي	إحداث	الضرر	أو	،	ينقص	مقدار	التعويض

  زاد	فيه".

                                                           
  .255حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .623محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .256حسن	عبد	الباسط	جمي¬ي،	ا)رجع	السابق،	ص	3
قا01Î	عUل،	حا�ت	انتفاء	مسؤولية	ا)نتج،	مجلة	البحوث	والدراسات	القانونية	والسياسية،	كلية	الحقوق	جامعة	سعد	دحلب	البليدة،		4

  .129،	ص	2012،	جانفي	2العدد	
هذا	التمي\t،	حيث		ب\ن	خطأ	ا)ضرور،	وعمل	ا)ضرور،	مما	يث\e	£ستفهام	حول 	127و	138سبق	وأن	أشرنا	أن	ا)شرع	م\t	@ي	ا)ادت\ن		5

يظهر	من	خUل	القانون	الفرن012	أن	الع�eة	بفعل	ا)ضرور	أيا	كان	طا)ا	يكون	السبب	@ي	إحداث	الضرر،	بمع�Å	أنه	�	حاجة	¸ثبات	خطأ	

نه	ا)ضرور	الذي	يعفي	ا)نتج	من	ا)سؤولية	مادامت	عUقة	السببية	ب\ن	فعل	الضحية	وما	أصا�Wا	من	ضرر	متوفرة،	ويرى	بعض	الفقه	أ

	ا)سؤولية	 	كانت 	إذا 	الضحية 	بفعل 	نكتفي 	بينما 	شخصية، 	مسؤولية 	م�Wا 	التخلص 	ا)راد 	ا)سؤولية 	كانت 	ا)ضرور	إذا 	خطأ يشeuط

  .328 327موضوعية،	أنظر:	عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	
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	1ق	م	ف	12- 1245و	قد	جاء	@ي	ا)ادة	 مع	مراعاة	،	أن	تخفف	مسؤولية	ا)نتج	أو	تلÒى	"يمكن:

من	شخص		أو ،	خطأ	الضحية	@ي	نفس	الوقتو 	عندما	يقع	الضرر	بسبب	عيب	ا)نتوج،	جميع	الظروف

  من	التوجيه	Kوروبي.	8هذا	ما	يتطابق	مع	مضمون	ا)ادة	و 	أخر	يكون	الضحية	مسؤو�	عنه".

قد	أقر	خطأ	،	Kوروبيو	الفرن012و 	يتضح	أن	كل	من	التشريع	الجزائري ،	بناء	عfى	هذه	النصوص

̧عفاء	ا)نتج	من	ا)سؤولية   ).2(	ما	Öي	مظاهره	أو	صوره؟و 	)1(	فما	ا)قصود	به؟،	ا)ضرور	كسب	

 مفهوم�خطأ�ا)ضرور� -1

يحمل	ا)ضرور	هذا	و ،	الذي	يساهم	@ي	إحداث	الضرر و 	يقصد	به	الفعل	الصادر	من	قبل	ا)ضرور 

	الضرر  	التعويضو ، 	@ي 	الحق 	2يفقده 	ا)سؤولية، 	من 	ا)نتج ̧عفاء 	 	الفقو 	،نتيجة 	تبلورت	لدى 	هلقد

	�	 	ا)ضرور	" 	خطأ "	 	فكرة 	أن 	إ�	إذيالفرن012 	ا)نتج 	تعفي 	أن 	وا)باشر	مكن 	الوحید 	السبب 	كان ا

	للحادث 	التعو يإ�	جاز	توز و ، 	بيع 	عل\ض 	وا)دAى 	ا)دAي 	هين 	إحداث	، 	@ي 	منھما 	كل 	إسهام بحسب

عت�e	يأنه	ح��	،	یرى	جانب	من	الفقه	@ي	فرنساو ،	وھو	ا)بدأ	الذي	استقر	عند	القضاء	الفرن012،	الضرر 

	للمسؤول	– 	ا)ضرور	معفي 	يخطأ 	تتوفر	ف\تعي	–ة 	أن 	والجسامةص	يهن 	الفداحة 	ف�0 مثU	كشرب	،

ؤثر	عfى	يكون	الخطأ	عادیا	فU	يأما	عندما	،	ن\مریض	لعشر	قطرات	من	محلول	الدواء	بد�	من	قطرت

  .3ة	ا)نتجيمسؤول

	الفرن012	يذهبو	 	الفقه 	أخر	من 		جانب 	الخطأ 	أن 	القول 	يإ�ى 	أن 	القوة	يجب 	درجة 	إ�ى ر«ى

فإنه	،	ه	كل	شخص	عادييقع	فيأما	الخطأ	الذي	،	ةيا)سؤولعتد	به	@ي	إعفاء	ا)نتج	من	يح��	،	القاهرة

̧عفاء	ا)نتج	من	ا)سؤولي�	   .4ةيمكن	£حتجاج	به	

  مظاهر�خطأ�ا)ضرور� -2

إن	8عمال	الفعfي	للدفع	بخطأ	ا)ضرور	يبدو	جليا	@ي	الحالة	ال�0	تستند	ف·Wا	ا)سؤولية	إ�ى	8خUل	

̧عUم 	با�لtuام	با 	و ، 	ا)ضرور	@ي 	@ي	£ستعمال	الخاطئ	يتخذ	خطأ 	الشأن	عدة	مظاهر	تتمثل	أهمها هذا

  ب).(	5عدم	التحقق	من	صUحية	ا)نتوج	لUستعمالو ،	أ)(	للمنتوج	با)خالفة	لتعليمات	£ستعمال

  

                                                           
1 Art 1245-2, c c f, dispose: « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de 
toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de 
la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ». 

ال�0	تق01µ:	بأن	الضحية	الذي	يساهم		pomponuisون	الروماني	بموجب	قاعدة	تجدر	8شارة	إ�ى	أن	خطأ	ا)ضرور	قد	ُعرف	@ي	القان	 2

  @ي	إحداث	الضرر	�	يمكنه	ا)طالة	بأي	01Îء.	نقU	عن:	
Alexandre Dumery, La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, édi,L’Harmattan, paris,2011,P 23. 

  .132  131ق،	ص	ص	قا01Î	عUل،	ا)رجع	الساب	3
  .132قا01Î	عUل،	ا)رجع	نفسه،	ص		4
  .312م�Å	أبو	بكر	الصديق،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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 با)خالفة�لتعليمات�Lستعمالالخطأ�النا�Ø�²عن�Lستعمال�الخاطئ�للمنتوج�  - أ

كأن	يeuك	،	غ\e	الغرض	ا)خصص	لها	بطبيعWXا	@ي	يقصد	به	استعمال	السلعة	بطريقة	غ\e	عادية	أو

مخالفا	بذلك	للتحذير	الواضح	@ي	،	ا)ضرور	أحد	Kجهزة	الكهربائية	يعمل	بشكل	متواصل	لفeuة	طويلة

  .1بالتا�ي	حدوث	الضرر و 	هو	ماقد	يؤدي	إ�ى	انفجارهو ،	هذا	الشأن	من	جانب	ا)نتج

هو	السبب	الرئي012	،	الخاطئ	للمنتوج	يجب	أن	يكون	خطأ	ا)ضرور	ا)تمثل	@ي	£ستعمالو ،	هذا

كأن	،	أو	ا)باشر	@ي	حصول	الضرر	لكي	يستطيع	ا)نتج	التخلص	من	ا)سؤولية	استنادا	إ�ى	هذا	الدفع

	بد�	من	قطرات	محددة 	ينتاول	ا)ضرور	علبة	الدواء	بكاملها ̧حدى	و ، بالتا�ي	فإن	مجرد	إثبات	ا)نتج	

جب	عليه	أن	يقيم	و 	بل،	)تضرر	�	يكفي	لدفع	مسؤوليتهمظاهر	£ستعمال	الخاطئ	للمنتوج	من	قبل	ا

  .2الضرر	الذي	نجم	عنه	مباشرةو 	الدليل	عfى	وجود	عUقة	السببية	ب\ن	هذا	£ستعمال	الخاطئ

	8طار 	هذا 	@ي 	و	من	التطبيقات	القضائية 	النقض	، 	)حكمة 	التجارية 	الدارة 	قضت	به نجد	ما

ال�0	و ،	برفض	الطعن	ا)قدم	ضد	محكمة	ا)وضوع،	31950ديسم�e		04الفرنسية	@ي	حكم	صادر	لها	@ي	

لقد	أيدت	محكمة	و ،	رفضت	دعوى	بائع	الستائر	بالرجوع	عfى	صانع	الخيوط	الصناعية	ال�0	تeuكب	م�Wا

إنما	من	و ،	رأت	أن	الضرر	لم	ينتج	عن	ا)ادة	ال�0	ُصنعت	م�Wا	الستائرو ،	النقض	@ي	نقضها	هذا	الرفض

  .4موضوع	الtòاع£ستعمال	غ\e	السليم	للسلعة	

 الخطأ�النا�Ø�²عن�عدم�التحقق�من�صJحية�ا)نتوج�لJستعمال  - ب

	ب\ن 	(ا)نتج)	إذا 	بوضوح	ا)تدخل 	السلعة 	صUحية 	تاريخ 	بعد	و ، 	ا)سWXلك 	استعملها 	ذلك رغم

تبدو	أهمية	£لtuام	بتاريخ	الصUحية	لUستعمال	بصفة	و ،	فU	شك	@ي	اعتباره	مخطئا،	انWXاء	هذا	التاريخ

عfى	اعتبار	أن	إغفاله	@ي	هذا	ا)جال	يeuتب	،	ا)نتجات	الدوائيةو 	يما	يتعلق	با)نتجات	الغذائيةخاصة	ف

  .5سUمة	ا)سWXلكو 	عليه	أضرار	بليغة	عfى	صحة

حيث	نجد	@ي	كل	بيت	صيدلية	،	فتناول	ا)ريض	لدواء	دون	التأكد	من	تاريخ	صUحيته	أمرا	واردا

	دون	وصفة	طبيةأو	،	صغ\eة	تضم	بقايا	Kدوية	ا)ستعملة 	تلك	ال�0	تم	تناولها 	تعلق	م�Wا	، خاصة	ما

	مخففات	Kلمو 	بالحم� 	بسبب	8همالو ، 	مما	، 	قد	يمر	دون	مUحظته فإن	الوقت	ا)Uئم	�ستعمالها

eأك�	خطرا	يشكل	ا)خاطر،	هذه	حدوث	@ي	بارزا	دورا	الحفظ	سوء	يلعب	قد	كما	و ،	أن	يمكن	�	بالتا�ي

                                                           
 .85شكري	سرور،	ا)رجع	السابق،	ص	محمد		1
  .382سالم	محمد	رديعان	العزاوي،	ا)رجع	السابق،	ص		2

3 T. de Nancy, 11 octobre 1973, D. 1973, - 728. 

  .289السابق،	ص		قادة	شهيدة،	ا)رجعأورده:	
  .289قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .313 312م�Å	أبو	بكر	الصديق،	ا)رجع	السابق،	ص	ص	5
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	كان	الضرر تنعقد	مسؤولية	منتج	الدوا 	م�� 	اتخاذ	£حتياطات	الUزمة	ء 	@ي 	إهمال	ا)تضرر 	إ�ى 	راجعا

  .1ا)توقعة	من	قبل	الشخص	العاديو 

	8طار  	هذا 	ا)ضرور	@ي 	خطأ 	إثبات 	عبء 	ا)نتج 	عfى 	يقع 	فإنه 	يكن 	@ي	و 	ومهما 	جسامته درجة

  .2إحداث	الضرر 

	 	أحدث 	ا)ضرور	هو	الذي 	خطأ 	كان 	م�� 	أنه 	إ�ى 	أخ\eا 	فU	مجال	تجدر	8شارة 	بنفسه الضرر

	للمسؤولية 	فرضيت\ن، 	أمام 	نكون 	فإننا 	الضرر 	إحداث 	@ي 	ا)سؤول 	خطأ 	ا)ضرور	مع 	خطأ 	إذا ،	أما

  .	3يستقل	@ي	الفرضية	الثانية	كل	من	الخطأين	عن	Kخرو ،	يستغرق	@ي	Kو�ى	م�Wما	أحد	الخطأين	¥خر

	و	يستغرق	أحد	الخطأين	الخطأ	¥خر	@ي	حالت\ن يفوق	ف·Wا	أحد	الخطأين	الخطأ		�ىالحالة	Kو :

  .4فيكون	ف·Wا	أحد	الخطأين	نتيجة	للخطأ	¥خر	أما	الحالة	الثانية،	¥خر	@ي	الجسامة

  :	تتحقق	الحالة	Kو�ى	@ي	صورت\نو 	

فإذا	كان	ا)دAى	عليه	هو	من	تعمد	@ي	إحداث	،	يكون	ف·Wا	أحد	الخطأين	متعمدا:	الصورة	Kو�ى

انتفت	،	أما	إذا	كان	ا)دAي	ا)ضرور	هو	الذي	تعمد	@ي	إحداث	الضرر ،	ةالضرر	تحققت	مسؤوليته	كامل

  .5مسؤولية	ا)دAى	عليه	ا)دين

	أما	الصورة	الثانية هذا	الرضا	�	يزيل	عن	ا)سؤول	و ،	يكون	ف·Wا	راضيا	بما	وقع	له	من	أضرار:

ا	ا)ضرور	غ\e	أن	رض،	بل	يبقى	مسؤو�	مسؤولية	كاملة	عما	أحدثه	للمضرور	من	ضرر ،	وصف	الخطأ

،	كما	@ي	الخطأ	ا)شeuك،	هذا	الخطأ	يخفف	من	مسؤولية	ا)سؤولو ،	بما	وقع	له	يعد	خطأ	من	جانبه

	غ\e	سليمة 	بركوب	سيارة �1Éير	من	أن	ذلك	بالضرر و 	 01Éر	قد	يكون	بذلك	عالم	هو	 من	ثم	يعد	و ،

  .6رضاؤه	هذا	بمثابة	خطأ	يخفف	من	مسؤولية	ا)سؤول

	الثانية 	الحالة 	@ي 	يكو 	أما 	¥خرال�0 	للخطأ 	نتيجة 	الخطأين 	أحد 	ف·Wا 	ن 	خطأ	و 	فإنه، 	كان إذا

	عليه 	ا)دAى 	لخطأ 	ا)ضرور	نتيجة 	Kول ، 	¥خر	يستغرق	الخطأ 	الخطأ 	فإن	هذا فتتحقق	مسؤولية	،

فإن	هذا	الخطأ	Kخ\e	يستغرق	،	أما	إذا	كان	خطأ	ا)دAى	عليه	نتيجة	لخأ	ا)ضرور،	ا)دAى	عليه	كاملة

  .	�7	يكون	ا)دAى	عليه	مسؤو�	من	ثمو ،	الخطأ	Kول 

                                                           
  .422سهام	ا)ر،	ا)سؤولية	ا)دنية	)ن�ي	ا)واد	الصيد�نية	وبائع·Wا،	ا)رجع	السابق،	ص		1
 .313ر	الصديق،	ا)رجع	السابق،	ص	م�Å	أبو	بك	2
  .51رجع	السابق،	ص	رضا	متو�ي	وهدان،	ا)	3
  .117يسرية	عبد	الجليل،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .322ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .121  120يسرية	عبد	الجليل،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6
  .322ياسر	أحمد	محمد	رزق،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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،	تعرف	بصورة	الخطأ	ا)شeuك،	أحد	الخطأين	عن	¥خر	ف·Wا	ال�0	يستقل@ي	الفرضية	الثانية	أما	

	ب\ن	الخطأو  	السببية 	عUقة 	ف·Wا 	�	تنقطع 	ال�0 	الحالة 	الضرر و 	Öي 	يتحمل	ا)ضرور	و، 	الحالة 	هذه @ي

@ي	عبء		-ا)دAى	عليه	–ا)قابل	يساهم	ا)نتج	@ي	و،	بعض	تبعات	خطئه	بقدر	إسهامه	@ي	وقوع	الحادث

  .1التعويض	بدرجة	مشاركة	خطئه	@ي	وقوع	الضرر 

 خطأ�أو�فعل�الغ£�:�ثالثا

	الغ\e	من	Kسباب		138و	127من	خUل	ا)ادت\ن	 	الجزائري	فعل	أو	خطا ق	م	ج	اعت�e	ا)شرع

 K	السبب	صور	من	الثالثة	الصورة	باعتباره	ا)سؤولية	نتفاء�	جن�0.العامة  

�	و ،	الذي	يكون	أجنبيا	عن	ا)سؤول	أو	ا)دAى	عليهو 	و	يقصد	بالغ\e	الشخص	ا)تسبب	@ي	الضرر 

  .�2	التابع	بالنسبة	للمتبوعو ،	يعت�e	من	الغ\e	الشخص	الخاضع	للرقابة	بالنسبة	)تو�ي	الرقابة

اعد	يمكن	إسقاط	القو ،	و	@ي	ظل	غياب	نصوص	خاصة	عن	خطا	الغ\e	@ي	مجال	مسؤولية	ا)نتج

	ا)سألة 	هذه 	عfى 	العامة 	أو�ى، 	من	تعقيدات	من	جهة 	التصنيع 	عملية 	تعرفه 	)ا 	نظرا تدخل	عدة	و ،

،	طرح	ا)نتجات	من	جهة	ثالثةو 	التدخل	الكثيف	للوسطاء	@ي	توزيعو ،	مؤسسات	إنتاجية	من	جهة	ثانية

	الغ\e	متمثU	@ي	شخص	الصانع	ا)تدخل	الذي	يمد	ا)ؤسسة	8نتاجية	بو  ،	ا)واد	Kوليةقد	يكون	هذا

كما	قد	يكون	متمثU	@ي	ا)تدخل	@ي	ا)رحلة	الUحقة	للتصنيع	أو	@ي	شخص	ا)وزع	أو	ا)خزن	للسلعة	@ي	

  .	3ظروف	غ\e	مUئمة

e\الغ	خطأ	إ�ى	استنادا	ا)سؤولية	من	ا)نتج	إعفاء	إ�ى	الوصول	أن	e\غ	اله\ن،	با§مر	ليس	،	ذلك

،	تدخل\ن	با)نتج	ليست	من	الحا�ت	ال�0	تندر	@ي	هذا	8طارا)و 	أن	الفروض	ال�0	يرتبط	ف·Wا	الوسطاء

من	ثم	تحديد	ا)سؤول	و ،	فضU	عن	الصعوبات	ال�0	ترافق	عملية	تحديد	ا)رحلة	ال�0	وقع	ف·Wا	العيب

	ذاكو 	بل	Kهم	من	هذا،	عن	الضرر  	الغ\e	مع	خطأ	، 	@ي	حالة	نزاحم	خطأ هو	تحديد	محدث	الضرر

  .4ضرورأو	ح��	خطأ	ا)،	ا)دAى	عليه

نجد	ما	قضت	به	محكمة	النقض	الفرنسية	@ي	،	و	من	التطبيقات	القضائية	@ي	هذا	الخصوص

حيث	قضت	بعدم	مسؤولية	منتج	دواء	كان	قد	أرفقه	بنشرة	تصف	،	51972حكمها	الصادر	@ي	جوان	

                                                           
  .290قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .328سابق،	ص	عfي	في�Uي،	ا)رجع	ال	2
  .129قا01Î	عUل،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .293قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص		4

5 Cass. Civ, 15 juin 1972, R.T.D.C , 1973, p 136. 
  .294قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	أورده:	
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	)ا	كانو ،	)1967(	حيث	اعت�eت	أن	وقوع	الحادث	كان	@ي	تاريخ	�حق	،1955كان	ذلك	@ي	و ،	حالة	فساده

 �	تكليف	أنفسهم	ح��	عfىو 	بتلك	ا)Uبسات	�	ا)مرضةو 	واقع	الحال	يدل	عfى	عدم	اكeuاث	الطبيب

  .1فإن	ا)سؤولية	تنصرف	إل·Wما	�	إ�ى	الصانع،	أو	قراءة	نشرته،	فحص	الدواء

	هذا 	الخطأين	قد	و ، 	أحد 	كان 	إذا 	بحسب	ما 	عليه 	ا)دAى 	مسؤولية 	الغ\e	@ي يختلف	أثر	خطأ

	¥خر	أم 	الضرر 	استغرق 	إحداث 	@ي 	اشeuكا 	¥خر، 	الخطأين 	أحد 	استغرق 	فإذا 	الفرض	، 	هذا فإن

فإذا	استغرق	خطأ	ا)دAى	عليه	العمدي	خطأ	الغ\e	فU	،	¥خر	غ\e	عمديو	يتوافرإذا	كان	أحدهما	عمديا

 e\الغ	لخطأ	أثر	كاملةو 	مسؤولية	عليه	ىAا)د	يسأل	ى،Aا)د	خطأ	العمدي	e\غ	e\الغ	خطأ	استغرق	إذا	أما	

اشeuكا	و 	أما	إذا	كان	خطأ	كل	م�Wما	مستقU ،	يسأل	الغ\e	مسؤولية	كاملةو 	فU	يسأل	ا)دAى	عليه،	عليه

	إحداث	الضرر  	@ي 	تتعدد، 	هنا 	فإن	ا)سؤولية 	بالتعويضو ، 	£لtuام 	2بذلك	يتضامنون	@ي 	ثبت	و ، م��

  .3فإن	ا)سؤولية	تتوزع	عل·Wم،	خطأ	ا)دAى	عليهو 	خطأ	الغ\e و 	خطأ	ا)ضرور 

"	�	تخفف	مسؤولية	ا)نتج	تجاه	:	عfى،	4ق	م	ف	13-1245نص	ا)شرع	الفرن012	@ي	ا)ادة	و 	،هذا

	بينما	نصت	الفقرة	 من	التوجيه		8من	ا)ادة		1الضحية	بفعل	الغ\e	الذي	ساهم	@ي	إحداث	الضرر".

	أن	K5وروبي 	عfى 	إحداث	: 	الغ\e	@ي 	فعل 	يشeuك	عيب	ا)نتوج	مع 	ا)نتج	عندما "�	تخفف	مسؤولية

  الضرر".

Kوروبي	قد	حرم	ا)نتج	من	دفع	و	يتضح	من	خUل	هات\ن	ا)ادت\ن	أن	كل	من	ا)شرع	الفرن012

من	خUل	إثبات	ا)ساهمة	@ي	ا)سؤولية	إذا	ما	ثبت	مشاركة	الغ\e	بخطئه	،	تقليدي	لجزء	من	مسؤوليته

  .6@ي	إحداث	النتيجة	الضارة

	كان	ا)شرع	الفرن012	لم	يسمح	 ا)نتج	عندما	يساهم	فعل	الغ\e	@ي		وليةمسؤ 	من	بالتقليلو	إذا

إ�ى	خطأ	الغ\e؟		فهل	يمكن	للمنتج	أن	يستفيد	من	8عفاء	الكfي	من	ا)سؤولية	استنادا،	إحداث	الضرر 

                                                           
  .294قادة	شهيدة،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
	"	إذا	تعدد	ا)سؤولون	عن	عمل	ضار	كانوا	متضامن\ن	@ي	الtuامهم	بتعويض	الضرر	ق	م	ج،	ال�0	جاء	ف·	126وهذا	ما	أكدته	ا)ادة		2 Wا:

  وتكون	ا)سؤولية	فيما	بي�Wم	بالتساوي،	إ�	إذا	ع\ن	القا01É	نصيب	كل	م�Wم	@ي	£لtuام	بالتعويض".
  .54	53رضا	متو�ي	وهدان،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		3

4 Art 1245-13, du C.C.F dispose: «La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait 
d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ».  
5 Art 8, al 1 du directive n° 85-374, op, cit, dispose: «…la responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque 
le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers ». 

 .258حسن	عبد	الياسط	جمي¬ي،	ا)رج	السابق،	ص		6
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طا)ا	أن	ا)شرع	،	�	إ�ى	إلغاW¹او 	إ�ى	إنقاص	ا)سؤولية	@ي	هذا	الصدد	يرى	البعض	بأن	فعل	الغ\e	�	يؤدي

  .1لكان	قد	نص	صراحة	عfى	ذلك،	من	8عفاء	الكfي	بسبب	خطأ	الغ\eالفرن012	لو	أراد	تمك\ن	ا)نتج	

مثله		-غ\e	ممكن	الدفعو 	غ\e	أن	البعض	¥خر	يرى	أن	عمل	الغ\e	أو	خطؤه	م��	كان	غ\e	متوقع

  من	شأنه	أن	يؤدي	إ�ى	8عفاء	من	ا)سؤولية.،	2يعد	سببا	أجنيا	-مثل	القوة	القاهرة

قليصه	لحق	ا)نتج	@ي	دفع	مسؤوليته	�	يتعلق	إ�	بالفرض	فإن	ت،	أما	بالنسبة	للمشرع	Kوروبي

	الذي	يشeuك	فيه	الغ\e	بخطئه	مع	عيوب	السلعة	@ي	إحداث	الضرر  	الغ\e	و ، 	استغرق	خطأ بالتا�ي	إذا

  .3فإن	ا)نتج	يستطيع	التمسك	�Wذا	الخطأ	ليدفع	مسؤوليته،	عيوب	السلعة

مكن	ا)تدخل	منWXا	القواعد	العامة،	قد	تُ من	خUل	ما	تقدم	يتضح	أن	هذه	الدفوع	العامة	ال�0	تض

من	8عفاء	من	ا)سؤولية	ا)دنية	م��	أثبت	أن	الضرر	الذي	أصاب	الضحية	راجعا	إ�ى	قوة	قاهرة	أو	خطأ	

	تعويض	 	من 	8عفاء 	ثم 	و	من 	ا)سؤولية 	من 	التنصل 	حينئذ 	يمكنه 	 	حيث ،e\الغ	 ا)ضرور	أو	خطأ

هو	أWkا	قد	تسمح	للمتدخل	من	8عفاء	إ�	من	ا)سؤولية		ا)تضرر،	غ\e	أن	ما	يUحظ	عfى	هذه	الدفوع

	لحق	@ي	إثارت	تلك	الدفوعا)دنية	القائمة	عfى	الخطأ	سواء	كانت	عقدية	أم	تقص\eية،	دون	أن	يكون	له	ا

  ،	�سيما	إذا	كان	الضرر	قد	نشأ	عن	عيب	@ي	ا)نتوج.بمقت�1µ	قواعد	ا)سؤولية	ا)وضوعية

  :الفرع�الثاني

  ا)دنية�من�ا)سؤولية�ا)تدخل�Ùعفاء�7سباب�الخاصة

	 	يمكن 	ال�0 	العامة 	Kسباب 	جانب 	(ا)نتج)إ�ى 	من		للمتدخل 	التنصل 	أجل 	من 	عل·Wا £ستناد

قد	يعفى	ا)نتج	بناء	عل·Wا	،	نص	التوجيه	Kوروبي	وكذا	ا)شرع	الفرن012	عfى	دفوع	خاصة،	ا)سؤولية

	ا)سؤولية ،	 	الجزائري 	التشريع 	يتضمن 	لم 	ح\ن 	أي	نص	بشأWkا@ي 	@ي	و ، 	Kسباب	أساسا تتمثل	هذه

	للتداول  	ا)نتوج 	طرح 	بعملية 	ا)رتبطة 	أو�)(	الدفوع 	التشريعية	، 	القواعد 	مخالفة 	لعدم 	ا)نتج دفع

	ثانيا)(	¥مرة 	ا)كون ، 	ا)تعلق	بمنتج	الجزء 	ا)نتج	بمخاطر	التقدم	و 	ثالثا)(	الدفع 	بتعذر	إحاطة الدفع

 ،رابعا)(	العلم0

 

 

                                                           
  .224  223مختار	رحماني،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .328عfي	في�Uي،	ا)رجع	السابق،	ص	2
 .258حسن	عبد	الياسط	جمي¬ي،	ا)رج	السابق،	ص	3



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 314 ~ 
 

	ماو  		هذا 	K1وروبي	من	التوجيه	7يستشف	من	خUل	ا)ادة 		كذاو ، ،	2ق	م	ف	10-1245ا)ادة

  .389-98من	القانون	رقم		11- 1386ة	ا)قابلة	للماد

mالدفوع�ا)رتبطة�بعملية�طرح�ا)نتوج�للتداول :�أو  

أن	يعفي	نفسه	من	ا)سؤولية	إذا	توفرت	بعض	الشروط	أو	الحا�ت	ال�0		للمتدخل(ا)نتج)يمكن	

فإنه	يقع	عfى	عاتق	ا)نتج	إذا	أراد	هذا	8عفاء	،	من	هذا	ا)نطلقو ،	تبط	بعملية	طرح	ا)نتوج	للتداول تر 

	)1(	أن	يثبت	أنه	لم	يقم	بطرح	ا)نتوج	للتداول  	لحظة	طرح	، أو	أن	يثبت	أن	العيب	لم	يكن	موجودا

سليمه	بغرض	البيع	أو	@ي	أو	أن	يثبت	أن	ا)نتوج	لم	يتم	ت،	)2(	لكنه	نشأ	@ي	وقت	�حقو 	ا)نتوج	للتداول 

  ).3(	3إطار	Kنشطة	ا)هنية

 الدفع�بعدم�طرح�ا)نتوج�للتداول  -1

	 	من	ا)ادة 	Kو�ى 	الفقرة 	و 	ق	م	ف	104-1245عمU	بأحكام 	من	ا)ادة 	Kو�ى 	الفقرة من		7كذا

،	داول أن	يدفع	مسؤوليته	بإثبات	أنه	لم	يطرح	ا)نتوج	@ي	الت	))نتجيمكن	للمتدخل	(ا،	التوجيه	Kوروبي

	عن	إرادته 	أثبت	أنه	طرح	للتداول	رغما 	عليه	بفعل	السرقة	-	فإذا فإنه	يعفى	من		- بسبب	£ستيUء

عليه	وجب	@ي	هذه	الحالة	أن	يدخل	ا)نتوج	@ي	حيازة	شخص	آخر	ح��	ُينتج	هذا	السبب	و ،	ا)سؤولية

نتج	دليل	منه	عfى	إقامة	عfى	اعتبار	أن	طرح	ا)نتجات	للتداول	بإرادة	ا)،	5ا)عفي	من	ا)سؤولية	آثاره

  .	6عيب	السلعةو 	عUقة	السببية	ب\ن	الضرر 

                                                           
1 Art 7 du du directive n° 85-374, op, cit, dispose: « Le producteur n'est pas responsable en application de la 
présente directive s'il prouve:  
 a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation; 
 b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas 
au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; 
 c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but 
économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; 
 d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; 
 e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui 
n'a pas permis de déceler l'existence du défaut; 
 f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans 
lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit ». 
2 Art 1245-10 du c.c.f, dispose: « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:  
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas 
au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a 
pas permis de déceler l'existence du défaut ; 
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou 
réglementaire. 
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la 
conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de 
ce produit ». 

  .624محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .389-98من	القانون	رقم		11-1386من	ا)ادة		1تقابلها	الفقرة		4

5 Rabih chendeb, op,cit, p 261. 
  .183كريم	بن	سخرية،	ا)رجع	السابق،	ص		6



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 315 ~ 
 

 للتداول �الدفع�بعدم�وجود�عيب�لحظة�طرح�ا)نتوج -2

	 	الثانية	من	ا)ادة 	و 	ق	م	ف	10- 1245عمU	بأحكام	الفقرة 	الثانية	من	ا)ادة 	الفقرة من		7كذا

	التوجيه	Kوروبي 	القان، 	لنصوص	هذا 	أثبتفإن	ا)نتج	�	يعد	مسؤو�	وفقا @ي	ضوء	ظروف	و	ون	إذا

	الحال 	@ي	، 	إطUق	السلعة 	لحظة 	@ي 	لم	يكن	موجودا 	حدوث	الضرر 	الذي	أدى	إ�ى أن	عيب	السلعة

هذا	ما	يع0Å	أن	ا)نتج	يستطيع	أن	يدفع	و ،	1أو	أثبت	فعU	أن	العيب	ظهر	بعد	ذلك،	التداول	بواسطته

ذلك	ع�e	إثبات	خلو	السلعة	من	و ،	ضرر الو 	عن	نفسه	القرينة	ال�0	تقوم	�Wا	عUقة	السببية	ب\ن	العيب

  .2العيب	وقت	طرحها	@ي	التداول	أو	من	خUل	إثبات	أن	العيب	قد	لحقها	بعد	ما	تم	طرحها	@ي	السوق 

و	بذلك	فإن	وضع	عبء	إثبات	عدم	وجود	العيب	عfى	عاتق	ا)�0	يحقق	مصلحة	ا)سWXلك	الذي	

	للقواعد	العامة	ا)قررة	@ي	إطار	كان	يصعب	عليه	إقامة	الدليل	عfى	وجود	العيب	قبل	التسلي م	وفقا

لعدم	قدرته	@ي	أغلب	Kحيان	عfى	إثبات	العيب	�فتقاره	أي	معلومات	بشأن	،	ضمان	العيوب	الخفية

	فإن	علة	إلقاء	عبء	،	فضU	عن	عدم	قدرته	عfى	تحمل	مصاريف	الخ�eة	مرتفعة	التكلفة،	ا)نتج لذا

 K	هو	أنه	إ�ى	تعود	ا)�0	عاتق	ىfع	جدر 8ثبات	بمنتجاتهو	علمK3	.  

 الدفع�بعدم�طرح�ا)نتوج�للتداول�قصد�الربح� -3

من		7كذا	الفقرة	الثالثة	من	ا)ادة	و ،	ق	م	ف	10- 1245عمU	بأحكام	الفقرة	الثالثة	من	ا)ادة	

	أثبت	أن	ا)نتوج	لم	يكن	قد	تم	تصنيعه	من	أجل	،	التوجيه	Kوروبي فإن	ا)نتج	�	يكون	مسؤو�	إذا

أو	توزيعه			أو	ح��	قد	تم	تصنيعه	،	شكل	من	أشكال	التوزيع	�Wدف	تحقيق	الربح	اقتصاديالبيع	أو	أي	

من	ثم	و ،	5كا)نتجات	ا)صنعة	§سباب	إنسانية	أو	اجتماعية	أو	ح��	عسكرية،	4@ي	إطار	أنشطته	ا)هنية

ن	هدف	التصنيع	دو :	هماو ،	فإن	إعفاء	ا)نتج	@ي	هذا	8طار	يتطلب	ضرورة	توافر	شرط\ن	رئيسي\ن	معا

	تحقيق	الربح 	ا)هنيةو ، 	أو	التوزيع	خارج	إطار	Kنشطة 	التصنيع 	معينة، 	سلعة 	كأن	يتخfى	عن	حيازة

لكن	دون	أن	يس¬ى	لUستفادة	أو	تحقيق	ربح	مع\ن	من	خUل	طرحها	لدوائر	التوزيع	الخاصة	به	وصو�	و 

	ا)سWXلك 	إ�ى 	إ�ى	شخص	من	الغ\e	دون	مقاو ، 	نقل	السلعة 	حالة 	يحدث	@ي 	ما 	من	أجل	هذا 	ما�ي بل

حيث	أن	Kضرار	ال�0	قد	تنشأ	@ي	هذا	الشأن	�	يeuتب	عل·Wا	انعقاد	،	إخضاعها	لUختبارات	أو	التجارب

@ي	ح\ن	،	غ\e	أن	هذه	ا)سؤولية	�	يمكن	استبعادها	إذا	ما	تم	توزيع	ا)نتجات	مجانا،	مسؤولية	ا)نتج

  	.6تم	تصنيعها	@ي	إطار	Kنشطة	ا)هنية

                                                           
العيب	لم	يكن	موجودا	عندما	سلم	هذا	ا)نتوج	إ�ى	من	هو	مكلف	بتحويله	إ�ى	منتوج	صناAي،	ومثال	ذلك	أن	يثبت	منتج	ا)ادة	Kولية	أن		1

	نقU	عن:	محمود	السيد	عبد	ا)عطي	خيال،	ا)رجع	 وبالتا�ي	�	تقوم	مسؤوليته	عfى	اعتبار	أن	العيب	�	حقا	عfى	طرح	ا)نتوج	للتداول.

  .60السابق،	ص	
  .358ص		زاهية	حورية	01î	يوسف،	ا)رجع	السابق،	2
  .232أكرم	محمد	حس\ن	التميم0،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .635محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	4

5 Rabih chendeb, op, cit, p 262. . 
  .636	635محمد	أحمد	ا)عداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		6



àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]àÂ<si^ßÖ]<…†–Ö]<Y¢<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéÞ‚¹]<íéÖæöŠ¹]<VÙæù]<Ø’ËÖ]JJJVêÞ^nÖ]<h^fÖ]<<<<íÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚíÃß’¹]<äi^rjßÚ 

 

~ 316 ~ 
 

عfى	،	لكنه	دفع	نادر	@ي	مجال	الصناعةو ،	ا)نتج	غ\e	التجاري 	هذا	الدفع	يحم0	فإن،	و	مهما	يكن

 .81نتاجو	اعتبار	أن	الربح	هو	الهدف	ا)رت�ي	من	التصنيع

  دفع�ا)نتج�لعدم�مخالفة�القواعد� مرة�?ي�تصنيع�ا)نتوج:�ثانيا

من		7ابعة	من	ا)ادة	كذا	الفقرة	الر و ،	ق	م	ف	10-1245عمU	بأحكام	الفقرة	الخامسة	من	ا)ادة	

	Kوروبي 	التوجيه 	تصنيع	، 	@ي 	ا)طبقة 	القواعد 	يخالف 	لم 	أنه 	أثبت 	م�� 	ا)سؤولية 	من 	ا)نتج يعفى

يطابق	القواعد	¥مرة	ا)بينة	@ي	النصوص	و 	ع�e	إقامة	الدليل	عfى	أن	ا)نتوج	ا)عيب	يستجيب،	ا)نتوج

تج	من	ا)سؤولية	@ي	حالة	حصوله	عfى	تراخيص	غ\e	أن	ذلك	�	يع0Å	إعفاء	ا)ن،	التنظيميةو 	التشريعية

حيث	يجب	التمي\t	@ي	هذا	8طار	ب\ن	Kنظمة	التقنية	ا)تعلقة	بضمان	أمن	،	إدارية	حول	تصنيع	ا)نتوج

ب\ن	ا)واصفات	التقنية	ال�0	�	تكون	ملزمة	إ�	و ،	التنظيميةو 	ا)نتوج	ال�0	تحددها	النصوص	التشريعية

كما	أن	اعتمادها	،	أن	عدم	احeuام	هذه	ا)واصفات	�	يشكل	عيبا	@ي	ا)نتوجطا)ا	،	إذا	وجد	نص	@ي	ذلك

وهذا	خUفا	للتنظيم	التق0Å	الذي	يعت�e	ملزما	بالنسبة	،	من	قبل	ا)نتج	�	يجعله	@ي	منأى	عن	ا)سؤولية

	ا)عاي\eو 	إليه 	لهذه 	استجابة 	يعد 	الeuخيص 	عfى 	حصوله 	أن 	يُ ، 	أن 	يمكن 	من	غ\e	أنه 	ا)نتج عفى

	التق0Åا)سؤ  	النص 	تطبيق 	عن 	نتج 	قد 	العيب 	بأن 	أثبت 	إذا 	التداب\e	الUزمةو 	ولية 	باتخاذ 	قام 	أنه

  .	2@ي	هذا	8طار	مسؤولية	الدولة	الفقهحيث	طرح	،	£حتياطات	الضرورية	لتفادي	ذلك	العيبو

  إعفاء�ا)نتج�للجزء�ا)كون :�ثالثا

من	التوجيه		7قرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	كذا	الفو 	ق	م	ف	10-1245عمU	بالفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	

صّنع	قد	يعفى	من	،	فإنه	عندما	يتعلق	Kمر	بتصنيع	منتوج	مركب،	Kوروبي
ُ
فإن	ا)نتج	صاحب	الجزء	ا)

  .	3ما	لم	ينتج	ذلك	عن	توج·Wه،	ا)سؤولية	إذا	نتج	العيب	عن	تركيب	ا)نتوج	ككل

	وعليه ،	 	إ�ى 	8طار	يستند 	هذا 	@ي 	ا)سؤولية 	استبعاد 	الضرر فإن 	ب\ن 	السببية 	رابطة 	انعدام

يعفى	م��	أثبت	أن	العيب	يرجع		عfى	اعتبار	أن	هذا	Kخ\e،	4الفعل	الذي	قد	ينسب	)نتج	الجزء	ا)كون و 

دمج	@ي	الجزء	ا)كون 
ُ
الناتج	عن	تطبيق	التعليمات	الواردة	من	و ،	إ�ى	عدم	سUمة	تصميم	ا)نتوج	الذي	أ

عfى	،	@ي	هذه	الحالة	عfى	إثبات	أن	الفعل	الضار	�	ُينسب	إليه	ينصب	دفع	ا)دAى	عليهو ،	ا)نتج	ال�Wائي

لف	به
ُ
	ا)ستوى	الذي	ك 	إ�ى 	ا)كون)(	اعتبار	أنه	�	يرجع 	الجزء 	تصنيع 	إ�ى	مستوى	آخر	متعلق	و ، إنما

هو	ما	يع0Å	أن	الضرر	ُيسأل	عنه	ا)نتج	ال�Wائي	باعتباره	ا)قدم	للتعليمات	إ�ى	منتج	و ،	بتصميم	ا)نتوج

                                                           
  .143يسرية	عبد	الجليل،	ا)رجع	السابق،	ص		1
	من	2 	ا)نتج 	إعفاء 	حملة، 	بن 	عمار	ثل�ي		سامي 	جامعة 	السياسية، 	والعلوم 	الحقوق 	مجلة 	ا)عيبة، 	منتجاته 	عن 	الناتجة ا)سؤولية

  .147 146،	ص	ص	2016،	مارس،	K10غواط،	الجزائر،	العدد	
  .147سامي	بن	حملة،	ا)رجع	نفسه،	ص		3

4François Xavier Testu et Jean-Hubert Moitryla, responsabilité du fait des produits défectueux, commentaire de 
la loi 98-389 du 19 MAI 1998, Dalloz affaires,1998, P 27. Article publié sur le site: 
 http: //jl.droit.free.fr/docs/produitsdefectueux.pdf, visité le: 24-08-2019. 
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بالتا�ي	فإن	الخ�eة	@ي	هذا	8طار	Öي	و ،	ليس	با§مر	اله\ن	مما	�	شك	فيه	أن	إثبات	هذه	الوقائعو ،	الجزء

  .1ا)نتج	للجزءو 	الفيصل	ب\ن	ا)نتج	ال�Wائي

 الدفع�بتعذر�
حاطة�بمخاطر�التقدم�العلمي:�ربعا

	يحدث 	فعالة	و 	قد 	أو	مادة 	الغذاء 	من 	مع\ن 	نوع 	تصنيع 	@ي 	مستخدمة 	مادة 	هناك 	تكون أن

	الدواء 	تصنيع 	@ي 	مستخدمة 	ا)سWXلك، 	صحة 	عfى 	خطور¯Wا 	@ي 	مشكوكا 	يكن 	لم 	وقت 	@ي 	يظهر	، ثم

فهذا	هو	،	أن	تلك	ا)ادة	تنطوي	عfى	مخاطر	من	شأWkا	8ضرار	بصحة	ا)سWXلك،	التقدم	العلم0	بعد	مدة

  .2ما	يسم�	بمخاطر	التقدم	العلم0

	ا)سؤولية 	مجال 	@ي 	الخصوصية 	ببعض 	يتسم 	الدفع 	هذا 	ا)نتجات	إن 	فعل 	عن هو	دفع	و ،

	3مستلهم	من	القانون	K)اني 	@ي	حكم	شه\e	صادر	عن	و ، 	ثم	كرسوه لقد	كان	K)ان	هم	من	ابتكروه

	@ي	عام	 	19684محكمة	العدل	الفيدرالية 	نسبية	ا)عرفة	العلمية، 	أظهر	التقدم	العلم0 ،	وذلك	بعدما

	باليق\نو  	5ظرفيWXاو 	تباي�Wاو ،	عدم	اتسامها 	وثيقا		يرتبط	كما، 	ارتباطا مفهوم	مخاطر	التقدم	@ي	فرنسا

  .6)صن¬ي	ا)نتجاتبتطور	قانون	ا)سؤولية	ا)دنية	

	بأنهعرف	يو	 	العلم0 	خطر	التقدم :	 	من	" 	يتمكن	ا)نتج 	ا)نتوج	و	الذي	لم 	عن	عيب	@ي عبارة

	 	بسبب 	أو	تجنبه 	طرحهاكتشافه 	وقت 	بذلك 	له 	تسمح 	لم 	ال�0 	التقنية 	و 	العلمية 	ا)عرفة 	حالة

  	.7للتداول"

	أن بل	وعfى	،	ليس	@ي	حقيقة	Kمر	مماثU	)خاطر	التقدم	8مصطلح	مخاطر	التقدم	العلم0	كما

التكنولوMي	عن	عيوب	وجدت	@ي	ا)نتجات	عند	و 	"	كشف	التقدم	العلم0:	يع0Å،	العكس	من	التسمية

  .9"التقدم	التكنولوMي	تسمح	باكتشافهاو 	@ي	وقت	لم	تكن	حالة	العلم،	إطUقها	للتداول 

ا)واد	الفعالة	ال�0	تدخل	@ي	صناعة	Kدوية	و 	و	تعت�e	ا)ركبات	الكيماوية	ال�0	تضاف	إ�ى	Kغذية
                                                           

  .302  301قادة	شهيدة،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .144ثروت	عبد	الحميد،	ا)رجع	السابق،	ص		2

3 stephane piedelièvre, op.cit., p 467. 
4François Xavier Testu et Jean-Hubert Moitryla, op.cit., P 23. 

  .100 99شحاتة	غريب	شلقامي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5	
6Patrick Thourot, Le risque de développement, SCOR Papers, N° 11, décembre 2010, P 02. 
7 Jean-Peal Sudre, Le mediator et l’exonération de responsabilité pour risque de développement, Recueil Dalloz, 
n° 39, Dalloz, paris, 2017, p 2280. 

مصطلح	 philippe le tourneau العلم0	هو	من	تع�eي	الفقه	�	القانون،	إذ	يعد	@ي	نظر	Kستاذنش\e	هنا	إ�ى	أن	مصطلح	مخاطر	التقدم		8

غ\e	مUئم،	§نه	@ي	الحقيقة	ليس	الخطر	هو	الذي	قد	يعفي	من	ا)سؤولية	بل	العيب	غ\e	ا)عروف	وغ\e	القابل	للكشف	لحظة	طرح	ا)نتوج	

 e\كث	أصبح	أنه	بحكم	استعماله	جرى	ذلك	ومع	للتداول،		العلم0	التقدم	بمخاطر	ا)نتج	إحاطة	تعذر	أثر	علواش،	مهدي	أنظر:	التداول،

	 	ا)جلد 	و£قتصاد، 	الشريعة 	كلية 	القادر	للعلوم	8سUمية، 	Kم\e	عبد 	جامعة 	و£قتصاد، 	الشريعة 	مجلة 	ا)دنية، 	مسؤوليته ،	7عfى

  .566،	ص	2018،	جوان	13العدد	
	مجلة	م	جامعة	تشرين	للبحوث	والدراسات	العلمية،	سلسلة	حمود	غزال	والهيثم	حسن،	ا)سؤولية	ع9 ن	مخاطر	التطور	التكنولوMي،

  .242،	ص	2011،	1،	العدد	33العلوم	£قتصادية	والقانونية،	ا)جلد	
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̧مكان	اكتشاف	كل	¥ثار	الجانبية		عfى،	Öي	Kرض	الخصبة	لظهور	مخاطر	التقدم 								اعتبار	أنه	ليس	با

،	ا	الفحص	بأك�e	قدر	من	العنايةلو	نفذ	هذو 	أو	موانع	£ستعمال	ا)تعلقة	بدواء	جديد	عند	فحصه	ح��

�	تتحدد	موانع	£ستعمال	عfى	وجه	الدقة	إ�	@ي	اللحظة	ال�0	يكون	و 	حيث	�	تظهر	هذه	¥ثار	الجانبية

  .1حا�¯Wمو 	ف·Wا	هذا	الدواء	قد	استعمل	من	قبل	عدد	كب\e	من	Kشخاص	باختUف	ظروفهم

تولد	التصادم	ب\ن	،	ب	مخاطر	التقدمو	قد	ذهب	الفقه	إ�ى	أن	فكرة	8عفاء	من	ا)سؤولية	بسب

تركز	عfى	أهمية	حماية	ا)سWXلك	تخوفا	من	و 	الفرضية	Kو�ى	مستوحاة	من	قانون	£سUWXك،	فرضيت\ن

أما	،	أن	يكون	قانون	ا)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	أقل	حماية	مقارنة	بالقانون	العام	للمسؤولية	ا)دنية

يث	تعت�e	أن	استبعاد	مخاطر	التقدم	كسبب	من	لïعفاء	من	ح،	الفرضية	الثانية	ذات	طبيعة	اقتصادية

 .2ا)سؤولية	سوف	يؤدي	إ�ى	معاقبة	ا)ؤسسات	مما	قد	يحرمها	من	ا)نافسة	أو	يضرها	مقارنة	بمنافس·Wا

Wا	التفس\eية	إ�ى	،	عfى	ا)ستوى	الدو�ي تعد	اتفاقية	سeuاسبورغ	أو�ى	£تفاقيات	ال�0	أشارت	مذك̄ر

	إ�ى	توسيع	دائرة	مفهوم	الخطر	لتشمل	تغطية	عدد	ح،	فكرة	مخاطر	التقدم يث	ذهب	لجنة	صياغWXا

عfى	نحو	�	يجعل	من	مخاطر	التقدم	عقبة	@ي	سبيل	وضع	ا)نتجات	الجديدة	@ي	،	كب\e	من	ا)نتجات

	التداول  	ا)سؤولية، 	من 	ا)نتج ̧عفاء 	 	كسبب 	مخاطر	التقدم 	استبعاد 	£تفاقية 	لتقر	هذه نظرا	،

 .3وقت	تقديرهو 	لجنة	صياغWXا	شأن	مفهوم	العيبلتضارب	آراء	خ�eاء	

قد	أقر	Kخذ	بفكرة	،	1985نجد	أن	التوجيه	Kوروبي	الصادر	سنة	،	أما	عfى	ا)ستوى	Kوروبي

̧عفاء	ا)نتج	من	ا)سؤولية	بمقت�1µ	الفقرة	 منه	ال�0	نصت	عfى		7من	ا)ادة		eمخاطر	التقدم	كسبب	

	أثبت	 التقنية	@ي	الوقت	الذي	طرح	فيه	و 	أن	حالة	ا)عارف	العلميةأن	ا)نتج	يعفى	من	ا)سؤولية	إذا

  .4لم	يكمن	من	طبيعWXا	أن	تسمح	باكتشاف	وجود	العيب،	ا)نتوج	للتداول 

	السبب	من	أسباب		وقد	منح 	الخيار	@ي	Kخذ	أو	عدم	Kخذ	�Wذا 	للدول	Kعضاء 	التوجيه هذا

 .	6منه	15ادة	من	الفقرة	Kو�ى	من	ا)	bالفقرة	 ذلك	بمقت�1µو ،	85عفاء

0Åالوط	ا)ستوى	ىfع	أما	،	شكلت	فكرةفقد		@ي	ساهمت	ال�0	سبابK	أحد	العلم0	التقدم	مخاطر

نتيجة	،	تأخر	نقل	التوجيه	Kوروبي	ا)تعلق	با)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة	إ�ى	القانون	الفرن012

  .7جمعيات	ا)سWXلك\نو 	للخUف	القائم	ب\ن	منظمات	ا)هني\ن

                                                           
  .144ميد	ثروت،	ا)رجع	السابق،	ص	عبد	الح	1

2 Stephane piedelièvre, op.cit. p 467. 
  .466 465رجع	السابق،	ص	ص	عبد	الحميد	الديسطي	عبد	الحميد،	ا)	3

4 Art 7, al e) du directive 58-374, op.cit., dispose: « Le producteur ne sera pas responsable du fait de la présente 
directive s’il prouve: ……e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le 
produit en circulation n'était pas de nature à permettre de découvrir l'existence du défaut ». 
5 Mirelle Bacache- Gibeili op.cit., p 666. 
6 Art 15, al b) du directive 58-374 op,cit, dispose: « 1. Chaque État membre peut: ….b) par dérogation à l'article 
7, point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans 
cette législation que le producteur sera responsable même s'il prouve que l'état de les connaissances techniques 
au moment où il a mis le produit en circulation ne permettaient pas de découvrir l'existence d'un défaut. 
7 Yves picod, hèlène davo, op.cit., p p, 243 244. Voir aussi dans ce sens, Mirelle Bacache- Gibeili op.cit. p 666. 
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مبدأ	إعفاء	ا)نتج	من	ا)سؤولية	القانونية	 الفرن012	أقر	ا)شرع،	النظر	عن	هذا	الخUف	و	بصرف

	العلمية 	ا)عارف 	حالة 	أن 	أثبت 	للتداول و 	إذا 	ا)نتوج 	فيه 	طرح 	الذي 	الوقت 	@ي 	التقنية 	تسمح	، لم

- 98	من	القانون	رقم	111-1386هذا	ما	تضمنته	الفقرة	الرابعة	من	ا)ادة	و ،	بالكشف	عن	وجود	العيب

  ق	م	ف.	10-1245ا)قابلة	للفقرة	الرابعة	من	ا)ادة	،	2سالف	الذكر،	389

	ا)حافظة	عfى	،	و	لقد	ُبرر	القبول	ال�Wائي	)خاطر	التقدم	كسبب	من	أسباب	8عفاء بالرغبة	@ي

	Kوروبي\ن 	ا)نافس\ن 	بالنسبة 	الفرنسية 	للمؤسسات 	التنافسية 	القدرة 	£بتكار	و ، 	البحث 	ركود بعدم

	لهته	ا)ؤسسات	بالنسبة 	�	يؤثر	و ، 	هو	منح	£متياز	)صالح	ا)نتج\ن	ا)سؤول\ن	بما بالتا�ي	الفرض	هنا

  	.3عfى	مصالح	الضحايا

عفي	من	خUل	قيدين	أو	استثناءين
ُ
،	4غ\e	أن	هذا	القانون	قيد	من	نطاق	تطبيق	هذا	السبب	ا)

  .	5ا	ا)بدأمرتبط\ن	با§وضاع	الظرفية	البحتة	ال�0	يمكن	أن	ت�eر	الخروج	عن	هذ

فإنه	�	يمكن	أن	ُيعفى	ا)نتج	من	ا)سؤولية	عن	مخاطر	التقدم	إذا	كان	،	و	بمقت�1µ	القيد	Kول 

	قد	نجم	عن	عناصر	أو	منتجات	الجسم	8نساني 	6الضرر 	£ستثناء	و ، 	�Wذا قد	أخذ	ا)شرع	الفرن012

	ا 	الرأي 	عfى 	أثر	01îء 	من 	ا)لوث	بف\eوس	السيدا 	الدم 	قضية 	خلفته 	)ا 	7لعامنتيجة 	قضت	، حيث

إن	كان	يستحيل	الكشف	و 	محكمة	النقض	الفرنسية	@ي	هذا	8طار	بأن	العيب	الداخfي	@ي	الدم	ح��

 .8فإنه	�	يشكل	سببا	لïعفاء	من	ا)سؤولية،	عنه

	الثاني	 	القيد 	أما 	من	ا)سؤولية		فقد	منع، ̧عفاء 	التمسك	با 	إمكانية 	بموجبه 	الفرن012 ا)شرع

لم	يقم	باتخاذ	8جراءات	ا)ناسبة	من	أجل	الوقاية	من	آثاره	الضارة	بعد	أن	إذا	،	بسبب	مخاطر	التقدم

	ظرف	عشر	سنوات 	ظهر	العيب	@ي 	الtuاما	و ، 	عاتق	ا)نتج 	عfى 	قد	وضع 	الفرن012 بذلك	يكون	ا)شرع

	با)تابعة 	الحديث	و ، 	القانون 	عfى 	بصما¯Wا 	تضع 	أصبحت 	ال�0 	مظاهر	الحيطة 	من 	مظهرا 	يعد الذي

 .9للمسؤولية

                                                           
1 Art 1386-11, al 4°, de la loi n° 98-389, op.cit., dispose: « Le producteur est responsable de plein droit à moins 
qu'il ne prouve…. 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit 
en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». 
2 Stephane piedelievre, op.cit., p 467 
3 Mirelle Bacache- Gibeili op.cit. p 666. 
4Ibid. p. 666. 
5 Stephane piedelievre, op.cit., p 467 
6 Art 1386-11, al 4°, de la loi n° 98-389, op.cit., dispose: « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération 
prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les 
produits issus de celui-ci ». 

فاطيمة	الزهرة	بومدين،	مسؤولية	ا)نتج	عن	مخاطر	التطور	العلم0	@ي	مجال	الدواء،	مجلة	£جWXاد	للدراسات	القانونية	و£قتصادية،		7

  .116،	ص	2014،	ا)ركز	الجام¬ي	لتامنغست،	الجزائر،	جانفي	5العدد	
8 Civ.1re,9 juillet 1996 n° 94-13.414,n°93-19.160,n°94-18.666,n°94-12.868, bull.civ.I,n os 303 à306 ;1996.610. 
cité par: Philippe le tourneau, op.cit, p137. 

  .116فاطيمة	الزهرة	بومدين،	ا)رجع	السابق،	ص		9
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التقدم	يمنح	للمنتج	التنصل	من	ا)سؤولية		فإن	هذا	الدفع	ا)سم�	بمخاطر ،	هما	يكن	من	أمرمو	

أن	هذا	الجهل	�	و ،	ع�e	إثبات	أنه	يجهل	وجود	العيب	@ي	الوقت	الذي	تم	طرحه	تم	طرحه	فيه	للتداول 

ا)سؤول	عدم	إذ	�	يكفي	أن	يثبت	،	1التقنية	@ي	ذلك	الوقتو 	مفر	منه	بالنظر	إ�ى	حالة	ا)عارف	العلمية

أن	حالة	إنما	وجب	عليه	أن	يثبت	و ،	للتداول 	ا)نتوج @ي	الوقت	الذي	طرح	فيه	عيب	خفيعلمه	بوجود	

بمع�Å	آخر	أن	،	2قت	طرح	ا)نتوج	@ي	السوق	لم	تسمح	له	بالكشف	عن	آثاره	الضارةو 	ا)عارف	العلمية

	الكشف	عن 	يتم 	8طار	�	يتعلق	بالعيب	الذي	لم 	هذا 	ا)طلوب	@ي 	هالدليل 	بالعيب	غ\e	قابل	و ، إنما

التقنية	و 	الذي	�	يظهر	إ�	بفضل	تطور	مستوى	ا)عرفة	العلميةو ،	للكشف	لحظة	طرح	ا)نتوج	للتداول 

  .3بعد	طرح	ا)نتوج	للتداول 

	العلمية 	ا)عرفة 	عن	معيار	تقدير	هذه 	أما 	العدل	Kوروبية	بموجب	، فقد	فصلت	فيه	محكمة

التقنية	يجب	أن	تحدد	بالنظر	إ�ى	و 	ي	أقر	أن	ا)عارف	العلميةالذ،	19974ماي		29حكمها	الصادر	@ي	

كما	،	ليس	بالنظر	إ�ى	السوق	أو	القطاع	الصناAي	الذي	ينشط	فيه	ا)سؤولو 	ا)ستوى	العالم0	للمعارف

  .5أوجب	أن	تحدد	هذه	ا)عارف	بناء	عfى	معيار	موضوAي	�	ُينظر	فيه	إ�ى	شخص	ا)نتج

التشريع	الفرن012	تب�Å	و 	ع	الجزائري	عfى	غرار	التوجيه	Kوروبيبالرغم	من	أن	ا)شر و ،	و	مهما	يكن

̧عفائه	من	ا)سؤولية،	نظام	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج ال�0	من	و 	إ�	أنه	لم	ينظم	Kسباب	الخاصة	

	العلم0 	مخاطر	التقدم 	6بي�Wا 	و ، 	التنفيذي	رقم 	ا)رسوم 	@ي 	الفكرة 	هذه 	عfى 	)ح 	قد 	كان 	203-12إن

منه	عfى	أن	مطابقة	السلع	أو		6عندما	نص	@ي	ا)ادة	،	عد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتجاتا)تعلق	بالقوا

بالتا�ي	يمكن	و ،	التكنولوجياو 	الخدمات	من	حيث	إلزامية	Kمن	تقيم	بمراعاة	ا)ستوى	الحا�ي	للمعارف

م	العلم0	أن	ا)نتج	قد	ُيعفى	من	ا)سؤولية	عن	مخاطر	التقد،	أن	نستشف	من	ا)ع�Å	بمفهوم	ا)خالفة

	للمعارف 	الحا�ي 	للمستوى 	يستجيب 	كان 	للتداول 	فيه 	طرح 	الذي 	الوقت 	@ي 	منتوجه 	أن 	أثبت 	م��

  .7التكنولوجياو 

  

  

  

  

                                                           
1 Mirelle Bacache- Gibeili op.cit. p 665. 
2 Patrick Thourot, op.cit. p  04.  
3 Mirelle Bacache- Gibeili op.cit. p 665. 
4 CJCE, 29 mai 1997.D. 1998, p 488. Cité par Mirelle Bacache- Gibeili op.cit. p 667. Et: Stephane piedelievre, 
op, cit, p 467. 
5 Mirelle Bacache- Gibeili op.cit. p 667 

  .583ص		مهدي	علواش،	أثر	تعذر	إحاطة	ا)نتج	بمخاطر	التقدم	العلم0	عfى	مسؤوليته	ا)دنية،	ا)رجع	السابق،	6
  .443.	أنظر	كذلك	ا)ر	سهام،	ا)رجع	السابق،	ص	585،	ص	نفسهمهدي	علواش،	ا)رجع		7
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إ�ى	دراسة	قواعد	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل	كآلية	لج�e	الضرر	عمدنا	،	كخUصة	لهذا	الفصل

ى	كل	متدخل	مخل	بالtuاماته	حيث	أن	أحكام	هذه	ا)سؤولية	فرضت	عf،	الناتج	عن	منتجاته	ا)صنعة

  @ي	ظل	محدودية	القواعد	الوقائية	القبلية	@ي	توف\e	الحماية	الكافية	للمسWXلك.،	القانونية

و	قد	تب\ن	أن	مسؤولية	ا)تدخل	عن	أضرار	منتجاته	ا)صنعة	قد	تقوم	بصفة	متداخلة	عfى	نحو	

	تكون	Kضرار	الUحو 	يجمع	ب\ن	ا)سؤولية	العقدية قة	با)سWXلك	ناتجة	عن	منتجات	التقص\eية	عندما

	بطبيعWXا 	خط\eة 	أو	الخطأ	، 	العقدي 	توافر	الخطأ 	يثبت 	أن 	ا)تضرر 	8طار	عfى 	هذا 	@ي 	يتع\ن إذ

	أو	من	Kغيار	-التقص\eي	للمتدخل 	ا)تضرر	متعاقدا 	كان	هذا 	إذا 	الخطأ		-بحسب	ما 	كان	هذا سواء

	@ي	مرحة	التصنيع	أو	كان	قد	ترتب	عن	إخUل	بضوابط أو	كان	،	تجه\t	ا)نتجات	قبل	تسويقها	ناشئا

	التسويق 	مرحلة 	@ي 	تقص\e	@ي	و 	ناشئا 	أو	عن 	أو	تسليمها 	ا)نتجات 	نقل 	بضوابط 	إخUل 	عن مeuتبا

كما	قد	تقوم	مسؤولية	ا)تدخل	بصفة	مزدوجة	عندما	يتعلق	Kمر	با)نتجات	،	8فضاء	عن	مخاطرها

	بسبب	تعي¼Wا 	الخطرة ،	 ،	قائمة	أساس	قواعد	ضمان	العيوب	الخفيةفتكون	حينئذ	مسؤولية	عقدية

	ا)صنعةو  	ا)نتجات 	طبيعة 	مع 	تتUءم �	 	القواعد 	هذه 	كانت 	مخاطرهاو 	)ا 	مختلف	، 	سعت فقد

	تلك	القواعد 	@ي 	التشديد 	التشريعات	إ�ى 	التقص\eية	، 	ا)سؤولية 	قواعد 	إ�ى 	يلجأ 	قد غ\e	أن	ا)تضرر

 K	 	عن 	ا)سؤولية 	قواعد 	عfى 	بناء 	إما 	دعواه 	الشخصيةمؤسسا 	فعال 	قواعد	و ، 	أساس 	عfى إما

	Kشياء 	عن 	ا)سؤولية 	حماية	و ، 	@ي 	با)حدودية 	تتسم 	للمسؤولية 	التقليدية 	الواعد 	هذه 	كانت )ا

ع�e	إقرارها	لنظام	،	فقد	اتجهت	مختلف	التشريعات	إ�ى	توحيد	قواعد	مسؤولية	ا)تدخل،	ا)تضررين

يصرف	و 	حق	با)سWXلك	من	جراء	ا)نتوج	ا)عيبيعتد	فقط	بالضرر	الU ،	موضوAي	موحد	أكeü	فعالية

	النظر	عن	وجود	أي	رابطة	عقدية	مع	ا)نتج 	النظام	ا)وضوAي	ا)وحد	عfى	و ، من	ثم	تم	تأسيس	هذا

  أساس	£لtuام	با§من.

	ا)تدخل	ا)دنية 	قامت	مسؤولية 	و	م�� 	التعويض	، 	يتمثل	@ي 	قانونيا 	أثرا 	يeuتب	عن	قيامها فإنه

،	تضرر	ح��	يحصل	عليه	أن	يرفع	دعوى	قضائية	مستوفية	لجميع	الشروط	القانونيةالذي	ينبÒي	عfى	ا)

  إما	من	قبل	شركة	التأم\ن.و ،	قد	يتم	دفع	هذا	التعويض	إما	من	قبل	ا)تدخل	أو	من	قبل	الدولةو 

غ\e	أن	هذا	النظام	ا)وضوAي	للمسؤولية	قد	سمح	للمتدخل	أن	يدفع	مسؤوليته	بناء	عfى	جملة	

إ�ى	جانب	هذه	و ،	خطأ	الغ\eو ،	خطأ	ا)ضرور،	ة	غرار	القوة	القاهرة	أو	الحادث	الفجائيمن	الدفوع	العام

،	الدفوع	العامة	أوجد	كل	من	التوجيه	Kوروبي	دفوع	أخرى	خاصة	تسمح	للمنتج	8عفاء	من	ا)سؤولية

طرح	بدفوع	مرتبطة	بعملية	يتعلق	Kمر		و ،	خUفا	للمشرع	الجزائري	الذي	أغفل	النص	عن	هذه	الدفوع

	ا)نتوج	للتداول  	التشريعية	¥مرةو ، 	القواعد 	ا)نتج	لعدم	مخالفة 	دفع 	ا)تعلق	بمنتج	الجزء	و ، الدفع

	ا)كون  	العلم0، 	بمخاطر	التقدم 	ا)نتج 	بتعذر	إحاطة 	ا)سائل	والدفع 	من 	للعديد 	إغفاله 	جانب 	إ�ى ،

بالتبعية	¦Wدر	و 	قواعدها،	الجوهرية	@ي	هذا	النظام	الجيد	من	ا)سؤولية،	Kمر	الذي	ينقص	من	فعالية

 ضمان	حق	ا)تضرر	عfى	التعويض.
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  :الفصل�الثاني

 ا)سؤولية�الجزائية�للمتدخل
ٌ
  كل�مساس�بأمن�ا)س'&لك�لردع�:�ضمانة

Xللمس	 	الجزائري 	ا)شرع 	أقرها 	ال�0 	الحماية 	جانب 	ا)دنية	Wإ�ى 	ا)سؤولية 	قواعد �1µبمقت	 لك

	ا)صنعة 	أضرار	منتجاته 	عن 	الناشئة 	هذا		،للمتدخل 	@ي 	الحماية 	هذه 	نطاق 	توسيع 	إ�ى 	س¬ى فإنه

	8طار 	ا)صنعة، 	ا)نتجات 	عfى 	تنصب 	ال�0 	Kفعال 	من 	العديد 	ُتجّرم 	إقرار	قواعد 	eع�	 رتب	تُ و ،

	ا)سؤولية	الجزائية	للمتدخل 	التشديد	من	الجزاءو 	إطار	الردع	ذلك	@يو ، ،	 	عfى 		سUمةصحة	و حرصا

  ا)سWXلك.

	كان	ا)شرع	قد	جعل	ا 	أساس	خطئ	مفeuضو	إذا 	عfى 	قائمة 	الجزائية 	)سؤولية لو	لم	و 	ح��،

	الخطأ	قد	يصدر	من	جانب	ا)نتج	شخصيا	كما	قد	يصدر	من	،	يeuتب	عليه	ضرر	با)سWXلك فإن	هذا

	ا)سؤولية	الجزائية	للمنتج	يرتبهو	Kمر	الذي	قد	و ،	شخص	خاضع	لرقابته	يعمل	عfى	تنفيذ	تعليماته

	1ح��	عن	أفعال	من	يشرف	عل·Wم 	يتضمن	مخاطر	، 	أن	النقص	@ي	واجب	8شراف	يشكل	خطأ طا)ا

  .	2لصيقة	بالوظيفة	�سيما	@ي	الصناعات	الخاضعة	للوائح	الصادرة	من	أجل	سUمة	ا)سWXلك

	يكن 	و	مهما 	ا)سWXلك، 	بأمن 	ا)اسة 	الجرائم 	أهم 	8طار	عfى 	هذا 	@ي 	نقتصر	بالدراسة 	سوف

	للمتدخلو  	الجزائية 	للمسؤولية 	Kول)(	ا)رتبة 	ا)بحث 	جنائياو ، 	ا)تدخل 	متابعة 	إجراءات 	كذا

̧حدى	هذه	الجرائمو    ا)بحث	الثاني).(	العقوبات	ا)وقعة	عليه	إذا	ما	ثبت	ارتكابه	

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

إذا	كان	Kصل	يق01µ	بأن	تسند	الجريمة	إ�ى	مرتك¼Wا،	فإن	الجرائم	£قتصادية	أفرزت	استثناء	عن	هذا	Kصل،	مفاده	إسناد	ا)سؤولية		1

	ب 	ع�e	مساءلة	شخص	عن	فعل	قام ،e\الغ	 	إ�ى 	الشخص	Kول	الجزائية 	تفeuض	أن	يكون 	بي�Wما 	عUقة 	لوجود 	نتيجة ه	شخص	آخر،

	أنور	محمد	صد«ي	ا)ساعدة،	ا)سؤولية	عن	الجرائم	8قتصادية،	دراسة	تحليلية	تأصيلية	مقارنة	@ي	 مسؤو�	عما	يصدره	الثاني.	أنظر:

  .342،	ص2009،	عمان،	1ثافة	للنشر	والتوزيع،	طالتشريعات	Kردنية	والسورية	واللبنانية	وا)صلرية	والفرنسية	وغ\eها،	دار	ال

.88عfي	بولحية	بن	بوخميس،	ا)رجع	السابق،	ص		 2  
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  :ا)بحث�7ول 

  للمتدخل�الجزائيةا)رتبة�للمسؤولية�و �الجرائم�ا)اسة�بأمن�ا)س'&لك

@ي	ظل	و،	ا)سWXلك	خباياهاات	ا)عقدة	ال�0	يجهل	انتشار	ا)نتجو ،	نتيجة	لتطور	تقنيات	التصنيع

عمل	ا)شرع	،	عن	ا)طالبة	به	- @ي	الكث\e	من	Kحيان-	تخليهو ،	تعذر	حصول	هذا	Kخ\e	عfى	التعويض

	ا)سWXلك	وصحة	من	أشكال	ا)ساس	بأمن	الجزائري	عfى	سن	قواعد	جزائية	جرم	من	خUلها	أي	شكل

  ة	للمتدخل.الذي	يث\e	بUشك	ا)سؤولية	الجزائيو 

	ا)جرّ 	 	النصوص 	من 	العديد 	الجزائرية 	القانونية 	ا)نظمومة 	تضمنت 	 	Kفعالحيث 	لهذه 	،	مة

 البعض	م�Wا	
ُ
التشريعات	الخاصة		بينما	ورد	البعض	¥خر	@ي،	ا)طلب	Kول)(	إ�ى	قانون	العقوبات	حيلأ

	من	مخاطر	ا)ا)سWXلك	ال�0	W¯دف	إ�ى	حماية	 ،	03-09رار	القانون	رقم	عfى	غ،	نتجات	ا)صنعةجزائيا

  ا)طلب	الثاني).(	ا)تعلق	بالصحة،	11- 18القانون	و ،	قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك

  

  :ا)طلب�7ول 

  الجرائم�ا)حالة�إZى�قانون�العقوبات

حيث		لطا)ا	شكل	قانون	العقوبات	أهمية	كب\eة	@ي	ضمان	حماية	كل	طرف	ضعيف	@ي	ا)جتمع،

	قانون	خا 	ا)سWXلك،أن	قبل	صدور ضمان	أمن	و 		)خاطر	ا)نتجاتالتصدي		مهمة	كانت	ص	بحماية

	توف\e	الحماية	 	@ي 	Kو�ى 	اللبنة 	باعتباره 	العقوبات، 	قانون 	أهداف 	صميم 	من 	أضرارها 	من ا)سWXلك

	ت 	جانب	ما 	إ�ى 	ضللمسWXلك، 	8طار، 	هذا 	@ي 	حمائية 	قواعد 	من 	ا)دني 	القانون 	سيجري		منه وعليه

	ا) 	القانون	رقم	طلب	عن	أفعال	مجرمة	الحديث	@ي	هذا باعتباره	،	إ�ى	قانون	العقوبات	03-09أحالها

	الفضل 	له 	يعود 	الذي 	بسUمة		السبقو 	القانون 	ا)اسة 	Kفعال 	وتجريم 	عموما، 	التجريم 	مهمة @ي

	تسويقهاو 	الغش	@ي	تصنيع	ا)نتجات	بتجريم	يتعلق	Kمر	@ي	هذا	8طارو 	،ا)سWXلك	عfى	وجه	الخصوص

	الغ\e	و	(	خداع	ا)سWXلك	بشأWkا	تجريمو 	،ع	Kول)الفر ( 	جانب	تجريم	تعريض	حياة 	إ�ى الفرع	الثاني)،

  سUمته	الجسدية	للخطر(الفرع	الثالث).
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  :الفرع�7ول 

  تسويقهاو �جريمة�الغش�?ي�تصنيع�ا)نتجات

	بكeüة	 	ا)نتشرة 	الجرائم 	الغش	من	أقدم 	تعد	جريمة 	مأكلهو ، 	طالت	ا)سWXلك	@ي 	ملبسهو 	ال�0

	م�Wاو  	الضرورية 	1الكماليةو 	معظم	وسائل	معيشته 	العلمو ، 	ظل	تقد 	@ي 	كب\eا 	قد	عرف	الغش	تطورا

عدم	و 	حرصا	عfى	أمن	ا)نتجات،	مما	دفع	بمختلف	التشريعات	إ�ى	تجريم	ظاهرة	الغش،	التكنولوجياو 

	بصحة 	ا)سWXلكو 	مساسها 	نب2سUمة 	أن 	الغش	ينبÒي 	بجريمة 	أجل	8حاطة 	من 	وعليه 	مفهومها. 	\ن

  ثانيا).	(	ثم	نتناول	بعد	ذلك	أركان	هذه	الجريمة،	أو�)(

mي�جريمةمفهوم�:�أو�  الغش�الصنا

	الغش 	أو�	مدلول 	نب\ن 	أن 01µيقت	 	الغش	الصناAي 	جريمة 	مفهوم 	تحديد 	)1(	إن 	نتناول	، ثم

  )2(	مجاله

عةمدلول�الغش� -1
ّ
  ?ي�ا)نتجات�ا)صن

	الرغم	من	تجريم	أغلب	التشريعات	للغش	 سن	العقوبات	الرادعة	و 	أنواعهو 	بكافة	صوره	عfى

	للمخالف\ن 	الغش، 	لتعريف 	تعر	اهتماما 	لم 	إ�	أWkا 	تب\ن	، 	عديدة 	تطبيقات 	إيراد 	عfى 	اقتصرت إنما

طا)ا	أن	وضع	التعاريف	،	القضاءو 	تاركة	بذلك	مسألة	تعريفه	للفقه،	تحدد	عناصرهو 	مضمون	الغش

"	كل	فعل	عمدي	إيجابي	ينصب	عfى	سلعة	معينة	:	نهعرفه	أحد	الفقهاء	بأ،	حيث	3من	عمل	الفقهاء

  .4فينال	م�Wا	@ي	أصول	صنعWXا	أو	خواصها	أو	فائد¯Wا	أو	ثم�Wا"

و	عليه	فإن	الغش	وفقا	لهذا	ا)فهوم	هو	كل	فعل	من	شأنه	أن	يغ\e	@ي	طبيعة	أو	خواص	أو	فائدة	

،	5ل·Wا	@ي	سبيل	تحقيق	غايتهبصرف	النظر	عن	الوسيلة	ال�0	لجأ	إ،	ا)واد	ال�0	وقع	عل·Wا	عمل	الفاعل

أو	بإنقاص		،فقد	يتم	الغش	بإحUل	مواد	أقل	قيمة	محل	أخرى	أعfى	م�Wا	فيما	يراد	إدخال	الغش	عليه

با¸ضافة	إ�ى	العديد	من	،	تقلل	من	مفعولهو 	بعض	ا)واد	أو	إضافة	مواد	أخرى	عليه	تزيد	من	كميته

  نتعرض	لها	اتباعا.	ال�0	سوفو ،	6الصور	ال�0	يتفòن	الغشاشون	@ي	استنباطها

طا)ا	أن	Kول	ينصب	عfى	،	وتبعا	لذلك	ذهب	البعض	إ�ى	القول	بأن	الغش	يختلف	عن	الخداع

	للبيع 	@ي	ح\ن	يقع	الثاني	عfى	شخص	ا)تعاقد	¥خر،	سلعة	معدة يeuتب	عfى	ذلك	أن	فعل	الغش	و ،

                                                           
	و	العلوم		1 	الحقوق 	كلية 	الخاص، 	القانون 	@ي 	الدكتوراه 	شهادة 	لنيل 	رسالة 	Kعمال، 	مجال 	@ي 	الجنائي 	الجزاء 	فعالية 	برني، كريمة

  .250،	ص	2016-2015السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد	تلمسان،	
  .96فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .50روسم	عطية،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .10عبد	هللا	حس\ن	عfي	محمود،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .11	،	ص2014دار	الجامعة	الجديدة،	د.ط،	8سكندرية،	محمد	مختار	القا01É،	الغش	التجاري،		5
  .58عبد	الفتاح	بيومي	حجازي،	ا)رجع	السابق،	ص		6
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	وقوعه 	بمجرد 	يكنو 	يتحقق 	هناك	متعاقد	لو	لم 	الخداع	ضرورة، 	يجب	لقيام 	ا)تعاقد		بينما وجود

@ي	ح\ن	تظهر	الغاية	من	،	من	ثم	فإن	الغاية	من	تجريم	الغش	Öي	ا)حافظة	عfى	الصحة	العامةو ،	¥خر

  .1تجريم	الخداع	@ي	ضمان	سUمة	العقود

يكون	مخالفا	للقواعد	و ،	"	كل	فعل	ينصب	عfى	سلعة	مما	يعينه	القانون :	كما	ُعرف	الغش	بأنه

،	م��	كان	من	شأنه	أن	ينال	من	خواصها	أو	فائد¯Wا	أو	ثم�Wا،	الصناعةأو	من	أصول	،	ا)قررة	@ي	التشريع

  .2بشرط	عدم	علم	ا)تعامل	¥خر	به"و 

"	كل	لجوء	إ�ى	التUعب	أو	ا)عالجة	غ\e	:	قد	عرفت	محكمة	النقض	الفرنسية	الغش	بأنهو ،	هذا

  .3ادي	للمنتوج"تؤدي	بطبيعWXا	إ�ى	التحريف	@ي	الeuكيب	ا)و 	ا)شروعة	ال�0	�	تتفق	مع	التنظيم

و	بناء	عfى	ما	تقدم	يمكن	القول	أن	الغش	هو	ذلك	التصرف	العمدي	الذي	يخالف	من	خUله	

	من	 	نحو	يقلل 	عfى 	ا)نتوج 	لطبيعة 	بتغي\e	غ\e	مشروع 	ع�e	قيامه 	ا)نتوج 	تصنيع 	ضوابط ا)تدخل

  سUمته.و 	أو	يجعله	منطويا	عfى	مخاطر	من	شأWkا	أن	تلحق	إضرارا	با)سWXلك	@ي	صحته،	فائدته

عة�مجال�الغش -2
ّ
 ?ي�ا)نتجات�ا)صن

  :	عfى	أنه4قمع	الغشو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	03-09من	القانون	رقم		70نصت	ا)ادة	

  :	من	قانون	العقوبات	كل	من	431"	يعاقب	بالعقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

 ،	يزور	أي	منتوج	موجه	لUسUWXك	أو	لUستعمال	البشري	أو	الحيواني -

	يعلم	أنه	مزور	أو	فاسد	أو	سام	أو	خط\e	لUستعمال	البشري ي - 	منتوجا 	أو	يبيع 	للبيع 											عرض	أو	يضع

 ،	أو	الحيواني

	أن	،	مع	علمه	بوجهWXا،	يعرض	أو	يضع	للبيع	أو	يبيع - مواد	أو	أدوات	أو	أجهزة	أو	كل	مادة	من	شأWkا

  ي".تؤدي	إ�ى	تزوير	أي	منتوج	موجه	لUستعمال	البشري	أو	الحيوان

"يعاقب	بالحبس	من	سنت\ن	إ�ى	خمس	:	نجد	أWkا	تنص	عfى	أنه	5ق	ع	ج	431و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

 :	دج	كل	من	50.000إ�ى		10.000بغرامة	من	و 	سنوات

                                                           
	-،	القاهرة1@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية	دراسة	مقارنة،	دار	الفجر	للنشر	والتوزيع،	ط	محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	1

  .28،	ص	2005مصر،	
ر	والتوزيع،	شريف	الطباخ،	الدفوع	@ي	جرائم	الغش	والتدليس	والجرائم	التموينية	@ي	ضوء	الفقه	والقضاء،	دار	الفكر	والقانون	للنش	2

  .11،	ص	2007ا)نصورة،	
3 Crim, 15-12-1993. JCP. Ed G.1994, P: 103. 

  .51أورده:	روسم	عطية،	ا)رجع	السابق،	ص	
  ،	سالف	الذكر.03-09القانون	رقم		4
  .1982ف�eاير		16،	الصادرة	@ي	7،	ج	ر،	العدد	1982ف�eاير		13ا)ؤرخ	@ي		04- 82ة	بموجب	القانون	رقم	ا)عدل	5
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	أو	الحيوانات	-1	 	8نسان 	لتغذية 	صالحة 	مواد 	فUحية	يغش 	أو	منتوجات 	أو	مشروبات 	طبية 								أو	مواد

 أو	طبية	مخصصة	لUسUWXك.

								أو	مشروبات		يعرض	أو	يضع	للبيع	أو	يبيع	مواد	صالحة	لتغذية	8نسان	أو	الحيوانات	أو	مواد	طبية	-	2

 أو	طبية	يعلم	أWkا	مغشوشة	أو	فاسدة	أو	مسمومة.،	أو	منتوجات	فUحية

							أو	الحيوانات		يعرض	أو	يضع	للبيع	أو	يبيع	مواد	خاصة	تستعمل	لغش	مواد	صالحة	لتغذية	8نسان	- 	3

	أو	منشورات	 	كتيبات 	بواسطة 	استعمالها 	عfى 	أو	يحث 	أو	طبية 	فUحية 	أو	منتوجات 										أو	مشروبات

 أو	تعليمات	وهو	يعلم	أWkا	محددة".،	أو	نشرات	أو	معلقات	أو	إعUنات

	قبل	 	من 	ا)ستعملة 	ا)صطلحات 	مسألة 	Öي 	ا)ادت\ن 	هات\ن 	بشأن 	تث\e	£نتباه 	مسألة 	أول إن

من	قانون	حماية	ا)سWXلك	وجرم	هذا	الفعل		70ث	أنه	استعمل	مصطلح	الtuوير	@ي	ا)ادة	حي،	ا)شرع

	ا)نتجات	ا)وجة	لUسUWXك 	ينصب	عfى 	عندما ،	 	ا)ادة ال�0	تضمنت	،	ق	ع	ج	431محيU	عقوبته	إ�ى

هذا	ما	و ،	Öي	كلمة	الغشو 	لكن	بتسمية	أخرى ،	70تقريبا	نفس	صور	Kفعال	ا)جرمة	بمقت�1µ	ا)ادة	

  الغش.و 	فتح	مجا�	لUستفهام	بخصوص	مصطلح	الtuوير ي

  هل	يعد	سهوا	من	قبل	ا)شرع؟	أم	أنه	ربما	يكون	قد	تعمد	استعمال	تسميات	مختلفة؟

عfى	اعتبار	أنه	أحال	،	نعتقد	أن	ا)شرع	باستعماله	لكلمة	الtuوير	يكون	قد	قصد	بذلك	الغش	

أنه	من	و 	�سيما،	@ي	تجريم	الغش	@ي	هذا	8طارال�0	يعود	لها	السبق	،	ق	ع	ج	431العقوبة	إ�ى	ا)ادة	

طا)ا	أن	الtuوير	كما	هو	متعارف	عليه	،	غ\e	ا)ستساغ	أن	يقع	تزويرا	@ي	تصنيع	منتوج	موجه	لUسUWXك

بالتا�ي	يبقى	ا)شرع	الجزائري	مطالبا	بتدارك	هذه	الثغرة	ع�e	توحيد	و ،	النقودو 	�	يقع	إ�	عfى	الوثائق

  ا	§ي	لبس	قد	يقع	@ي	هذا	الخصوص.	ذلك	تفاديو ،	ا)صطلحات

من	قانون	حماية	ا)سWXلك	قد	حددت	مجال	الغش	تحديدا	موسعا		70فإن	ا)ادة	،	و	مهما	يكن

	استثناء 	دون 	ا)نتجات 	أنواع 	لجميع Uشام	 	جعلته 	بحيث ،	 "	 	لعبارة 	منتوجباستعمالها موجه		أي

ركزت	عfى	و ،	من	نطاق	الغش،	ج	ق	ع	431@ي	ح\ن	ضيقت	ا)ادة	،	لUسUWXك	البشري	أو	الحيواني"

حيث	تتمثل	هذه	ا)نتجات	أساسا	@ي	ا)واد	،	طائفة	معينة	من	ا)نتجات	ال�0	يمكن	أن	يقع	بشأWkا	الغش

  د).(	الفUحيةو ،	ج)(	ا)نتجات	الطبيعيةو 	ب)(	ا)واد	الطبية،	أ)(	الحيوانو 	الصالحة	لتغذية	8نسان

 الحيوانو �ا)واد�الصالحة�لتغذية�
نسان  - أ

ا)شروبات	سواء	و 	الحيوان	هو	كل	ا)أكو�تو 	ا)قصود	با)نتجات	الصالحة	لتغذية	8نسان	إن

حيث	يجب	،	بحالWXا	الطبيعية	أو	مصنعة	أو	مضاف	إل·Wا	مواد	ملونة	أو	حافظة،	كانت	سائلة	أم	صلبة

كانت	مخصصة	أما	إذا	،	1أن	تكون	هذه	Kغذية	موجهة	لتغذية	8نسان	أو	الحيوانات	Kليفة	أو	ا)tòلية

                                                           
  .422،	ا)رجع	السابق،	ص	ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظرية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن حساني،	عfي	1
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مثال	ذلك	التوابل	ال�0	�	تعت�e	بمفردها	و ،	غشها	تحت	هذه	العبارة§غراض	صناعية	أخرى	فU	يدخل	

لك�Wا	و ،	من	ثم	تصبح	مادة	غذائيةو ،	يطبخ	�Wاو 	من	ا)واد	الغذائية	عfى	الرغم	من	أWkا	تؤكل	مع	الطعام

إذ	�	،	ن	بالنسبة	للحيوانكذلك	الشأو ،	فU	تكون	محل	غش	معاقب	عليه،	تستعمل	§غراض	صناعية

إعداد	لحمه	لUسUWXك	فإنه	يصبح	حينئذ	و 	أما	إذا	تم	ذبحه،	يدخل	@ي	مع�Å	ا)ادة	الغذائية	قبل	ذبحه

  	.1مادة	غذائية

 ا)واد�الطبية  - ب

كما	أن	استعمالها	،	سUمة	جسمهو 	وÖي	منتجات	تتسم	بالخطورة	نظرا	�رتباطها	بحياة	8نسان

ا)ركبات	الطبية	و 	�	ينصرف	الغش	إ�ى	Kدويةو ،	�	تظهر	@ي	حي�Wا	جانبية	ال�0تصاحب	الكث\e	من	¥ثار	ال

	يمكن	أن	يقع	عfى	كل	مادة	تدخل	@ي	تركي¼Wا،	فقط 	إنما 	النباتات	الطبية	ال�0	، 	قد	يشمل	أيضا كما

  .2كحبة	ال�eكة	وزيت	الخروع،	أصبح	استعمالها	منتشرا	@ي	الدواء

  ا)نتجات�الطبيعية��-ج

حيث	،	كل	ما	منحه	هللا	تعا�ى	لعباده	من	منتجات	موجودة	@ي	Kرض،	ات	الطبيعيةيقصد	با)نتج

،	سواء	ا)وجودة	عfى	سطح	Kرض	أو	ا)وجودة	@ي	باطن	Kرض،	الeüوات	الطبيعيةو 	تشمل	كل	ا)وارد

أو	@ي	ا)حاجر	بما	تحتويه	من	أحجار	غ\e	نفيسة	،	بeuولو 	فضةو 	كا)عادن	من	ذهب،	سواء	@ي	ا)ناجم

 ̧ يقابل	و ،	3لؤلؤو 	WkKار	من	إسفنجو	ا)حيطاتو 	أو	ما	تطرحه	البحار ،	غ\eهاو 	الرخامو 	الجرانيتو 	ردواز كا

فتشمل	الصناعات	التحويلية	،	ا)نتجات	الطبيعية	ا)نتجات	الصناعية	ال�0	تنتج	عن	عمليات	التصنيع

  .4وغ\eها	أو	مواد	الجميل،	أو	صناعة	التعبئة،	صناعة	¥�تو 	الصلبو 	مثل	تحويل	الحديد

  الفJحية�ا)نتجات�-د

	Kرض 	فUحة 	من 	تنتج 	ال�0 	ا)واد 	كل 	�Wا 	يقصد 	غرار	الحبوب، 	الفواكهو 	الخضر و 	عfى ما	و ،

قد	تطرأ	عfى	هذه	ا)واد	تعديUت	و ،	5ما	يستعمل	@ي	الزراعة	كالبذور و 	يستعمل	@ي	الصناعة	كالخشب

ا)زارع	يحتفظ	£نتاج	بصفته	كمحصول		حيث	أنه	إذا	كانت	التحويUت	من	عمل،	تغ\e	8نتاج	Kصfي

فغنه	يفقد	كل	،	أما	إذا	قام	الصانع	بالتحويUت	عfى	8نتاج،	زراAي	بدون	أي	تغي\e	رغم	تعديل	£سم

  .6الحق	@ي	تسمية	ا)نتوج	با)نتوج	الفU÷ي

  

                                                           
  .100فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .318محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  .103فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .423	عfي	حساني،	ا)رجع	السابق،	ص	4
  .319	318محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5
  .103فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		6
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  الغش�جريمةأركان�:�ثانيا

يتمثل	الركن	Kول	،	أساسية	مما	�	شك	فيه	أنه	ح��	تقوم	أي	جريمة	�بد	من	توافر	ثUثة	أركان

ق	ع	ج	الركن		431تمثل	ا)ادة	و ،	�2	عقوبة	أو	تدب\e	أمن	إ�	بنصو 	إذ	�	جريمة،	1@ي	الركن	الشرAي

	 	الغش	جريمةالشرAي 	الركن	ا)ادي، 	فيتمثل	@ي 	الركن	الثاني 	)1(	أما 	يتمثل	الركن	الثالث	@ي	، بينما

  ).2(	الركن	ا)عنوي 

 الركن�ا)ادي� -1

وله	ثUثة	عناصر	تتمثل	،	له	طبيعة	مادية	ملموسة	3ادي	@ي	الجريمة	هو	فعل	خارMيإن	الركن	ا)

	النتيجة	أو	Kثر	القانونيو 	@ي	السلوك	8جرامي 	عUقة	السببية	ب\ن	السلوكو ، 	النتيجةو 	كذا 	ما	، فإذا

	لم	تكتمل	صارت	لجريمة	ناقصة	أو	@،	اكتملت	كل	عناصر	الركن	ا)ادي	كانت	الجريمة	تامة 	إذا ي	أما

  .4مرحلة	الشروع

	شكلية 	الغش	جريمة 	كانت	جنحة 	و	)ا 	انتظار	، 	إ�ى 	حاجة 	الغش	دونما 	فعل 	بمجرد 	تتم فإWkا

	النتيجة 	الغش، 	ذاته	ذلك	أن 	حد 	@ي 	مجرم 	بالخطر، 	الجسدية 	السUمة 	¦Wدد 	أنه 	طا)ا لذلك	فإن	،

من	ثم	و ،	وضع	للبيعالركن	ا)ادي	يتحقق	@ي	هذا	8طار	بسلوك	إيجابي	مستمر	يتمثل	@ي	العرض	أو	ال

  .	5لو	لم	يتم	بيعه	بالفعلو 	ح��،	وجب	أن	يكون	ا)نتوج	مخصصا	للبيع	فعU	عند	إعداده

تبعا	،	نجد	أن	الركن	ا)ادي	لجريمة	الغش	تتعدد	صوره،	و	بالرجوع	إ�ى	قانون	العقوبات	الجزائري 

  بحسب	ما	إذا	كان	غشا	بسيطا	أو	مشددا.،	لدرجة	جسامة	الغش

	للركن	ا)ادي		عليه	سوف	نتناول و 	 	ثم	(	الغش	البسيط	لجريمةبداية	صور	Kفعال	ا)شكلة أ)

  ب).	(	الغش	ا)شدد	لجريمةننتقل	بعدها	لدراسة	صور	Kفعال	ا)شكلة	الركن	ا)ادي	

 الغش�البسيط�لجريمةصور�7فعال�ا)شكلة�للركن�ا)ادي�  - أ

الغش	البسيط	قد		لجريمةي	يتضح	أن	الركن	ا)اد،	ق	ع	ج	سالفة	الذكر	431بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

  :	تتمثل	أساسا	@ي،	يتجسد	@ي	ثUث	صور 

  

                                                           
	التطرق		1 	عند 	الشرAي 	الركن 	تناول 	فضلنا 	فقد 	للعقوبات، 	مخصص 	الفص 	هذا 	من 	الثاني 	ا)بحث 	من 	الثاني 	ا)طلب باعتبار	أن

  طار.للعقوبات	ا)قررة	@ي	هذا	8 
  من	قانون	العقوبات	الجزائري.	1أنظر	ا)ادة		2
  يمكن	أن	يظهر	هذا	الفعل	@ي	صورة	سلوك	إيجابي	أو	سل�0،	مؤقت	أو	مستمر،	منفرد	أو	متعدد،	أنظر:		3

Bernard Bouloc, Droit pénal général, 25ème édi, Dalloz, paris, 2017, P. P 221 .222 
  .281 280لسابق،	ص	ص	أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	ا	4
  .252 251كريمة	برني،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5
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  إنشاء�مواد�أو�سلع�مغشوشة -

	الطبي¬ي هذا	و ،	إن	ا)قصود	بالغش	هنا	هو	كل	تغي\e	أو	تشويه	يقع	عfى	جوهر	ا)ادة	أو	تكوي�Wا

ه	يفeuض	الغش	@ي	هذو ،	التحريف	@ي	الصفة	الجوهرية	للمنتوج	هو	العنصر	الحاسم	@ي	جريمة	الغش

لذلك	جرت	العادة	عfى	أن	الصانع	أو	ا)نتج	هو	الذي	يرتكب	هذا	النوع	من	،	الحالة	غالبا	تدخU	بشريا

  .1الغش

  :	تتجfى	مظاهر	الغش	@ي	هذه	الصورة	@ي	ما	يfيو ،	هذا

 الغش�باÙضافة�أو�بالخلط •

e\كب	جهد	 	النوع	من	الغش	�	يحتاج	إ�ى 	إن	هذا 	من	أسهل	أنواعه، 	يعد 	انتشاو 	إنما را	أكeüها

يتحقق	الغش	@ي	هذا	8طار	بخلط	السلعة	بمادة	أخرى	و ،	2الدوائيةو 	خاصة	@ي	مجال	السلع	الغذائية

	الجودة 	أقل	@ي 	مغايرة، 	أو	من	طبيعة 	كانت	من	ذات	طبيعWXا 	3سواء 	بأن	هذا	و ، ذلك	بقصد	W¦8ام

	الخليط	�	شائبة	فيه 	رداءة	البضاعة، 	أو	بغرض	إخفاء 	@ي	صورة	أجود	مما، Öي	عليه	@ي		أو	إظهارها

	4الحقيقة أو	خلط	قطن	ذي	جودة	عالية	بقطن	ذي	،	مثال	ذلك	خلط	ا)ياه	ا)عدنية	با)اء	العاديو ،

 .6،	أو	إضافة	السكر	إ�ى	عسل	النحلطبي¬يو	إضافة	سمن	صناAي	إ�ى	سمن	أ،	5نوعية	أقل

بل	،	شيجب	التنويه	@ي	هذا	8طار	أنه	ليست	كل	إضافة	تقع	عfى	السلعة	تعد	من	قبيل	الغو 	هذا

كذا	تلك	و ،	أن	8ضافة	ال�0	يمكن	اعتبارها	من	قبيل	الغش	ا)حظور	Öي	تلك	ال�0	�	يسمح	�Wا	القانون 

ذلك	أن	القانون	،	عfى	نحو	يتعذر	معه	اكتشاف	عيو�Wا،	ال�0	من	شأWkا	أن	تزيف	السلعة	عن	حقيقWXا

نوعيWXا	كإضافة	ا)اء		أو	لتحس\ن،	يسمح	بإدراج	بعض	ا)ضافات	ال�0	تساهم	@ي	حفظ	السلع	من	التلف

	إ�ى	بعض	أنواع	العصائر	لتحس\ن	مذاقها 	أو	لتقليل	كثافWXا، من	ثم	فإن	هذه	8ضافات	�	ينطبق	و ،

  .7طا)ا	أWkا	تتما�1Î	مع	الحدود	ال�0	يسمح	�Wا	القانون ،	�	تدخل	@ي	مجال	التجريمو 	عل·Wا	وصف	الغش

  

                                                           
  .31ا)واد	الغذائية	والطبية،	ص		محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	1
  .59إبراهيم	أحمد	البسويطي،	ا)رجع	السابق،	ص		2
وتطبيقا¯Wا	@ي	ا)ملكة	العربية	السعودية،	دار	ال�Wضة	العربية،	محمد	محمد	مصباح	القا01É،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك	دراسة	مقارنة		3

  .53،	ص	2008د.ط،	القاهرة،	
	والتدليس	4 	الغش 	قمع 	قانون 	جرائم 	والتدليس، 	الغش 	جرائم 	الشواربي، 	الحميد 	Kغذية-عبد 	غش 	Kغذية		-جرائم 	است\eاد جرائم

التعديUت	وأحدث	أحكام	محكمة	النقض	والدستورية	العليا،	منشأة		الغش	الصناAي،	طبقا	�خر 	-الغش	التجاري 	-ا)غشوشة	والفاسدة

  .21،	ص	1996،	8سكندرية،	2ا)عارف،	ط
  .60إبراهيم	أحمد	البسويطي،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .53محمد	محمد	مصباح	القا01É،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .57روسم	عطية،	ا)رجع	السابق،	ص		7
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 الغش�?ي�التصنيع •

	عن	طريق	£ست 	التصنيع 	أو	الجزئييتحقق	الغش	@ي 	@ي		1حداث	الكfي 	�	تدخل 	بمواد لسلعة

،	2التجاريةو 	مثلما	هو	محدد	@ي	النصوص	القانونية	أو	التنظيمية	أو	@ي	العادات	ا)هنية،	تركي¼Wا	العادي

	للخواص 	السلع 	افتقار 	التصنيع 	@ي 	غشا 	يعد 	القانون و 	كما 	يستلزمها 	ال�0 	ا)م\tات مخالفWXا	و ،

 .3ا)قاييس	ا)عتمدةو 	للمواصفات

 الغش�باÙنقاص�أو�Lن��اع •

تتحقق	هذه	الصورة	بسبب	نزع	كل	أو	جزء	من	العناصر	الحقيقية	ا)كونة	للمادة	الطبيعية	مع	

̧ظهارها	@ي	صورة	أجود	مما	Öي	و 	احتفاظها	بنفس	التسمية بيعها	بنفس	الثمن	عfى	أWkا	إنتاج	حقيقي	أو	

  .4الحليب	بشكل	منقص	لخواصه	الطبيعيةمثال	ذلك	نزع	الدسم	الل�ن	من	الحليب	أو	و ،	عليه	حقيقة

	العا)ية	 	ا)اركات 	@ي 	هو	حاصل 	كما 	با¸ضافة 	مكمU	للغش ̧نقاص 	با 	الغش 	يكون 	ما وغالبا

يقت01µ	تطبيق	القضاء	لعقوبة	الجريمة	،	Kمر	الذي	أدى	إ�ى	£عتقاد	بوجود	تعدد	@ي	الجرائم،	للعطور 

  .K5شد

 شوشةالعرض�أو�الوضع�للبيع�أو�البيع�)واد�مغ -

-09من	القانون	رقم		70بمقت�1µ	ا)ادة	،	لقد	ورد	تجريم	فعل	"العرض	أو	الوضع	للبيع	أو	البيع"

  :	قمع	الغش	ال�0	جاء	ف·Wاو 	ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	03

  ...:	من	قانون	العقوبات	كل	من	431"	يعاقب	بالعقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

	للبيعأو		يعرض - 		أو 	يضع 	يعلميبيع 	أو	خط\e	لUستعمال		منتوجا 	أو	سام 	مزور	أو	فاسد أنه

 البشري	أو	الحيواني..."

 :	"يعاقب...	كل	من:	ق	ع	ج	بنصها	عfى	أنه	431ا)ادة		كما	تضمنWXا

	للبيعأو		يعرض	-	 	طبية		يبيع	أو 	يضع 	أو	مواد 	أو	الحيوانات 	8نسان 	لتغذية 	صالحة 																مواد

  و	طبية	يعلم	أWkا	مغشوشة	أو	فاسدة	أو	مسمومة...".أ،	أو	مشروبات	أو	منتوجات	فUحية

  
                                                           

يع	العناصر	الواجب	أن	تدخل	@ي	تركيب	السلعة،	ويكون	جزئيا،	إذا	كان	هناك	إحUل	مادة	غيبة	محل	ويكون	كليا	إذا	كان	خاليا	من	جم	1

  .22مادة	أساسية،	نقU	عن:	شريف	الطباخ،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .321محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،		2
  .58روسم	عطية،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .196محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص	أحمد		4
  .321محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،		5
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،	الركن	ا)ادي	يتكون	من	ثUثة	أنواع	من	Kفعال	ا)ادية	أن،	ضح	من	خUل	هات\ن	ا)ادت\نتو	ي

  .1البيعو ،	الوضع	للبيع،	العرض	للبيع:	ال�0	تتمثل	@يو 

	للبيع 	العرض 	ب\ن 	فرق �	 	أنه 	إ�ى 	للبيعو 	و	تجدر	8شارة 	الوضع 	هو	مج، 	@ي	بل 	اختUف رد

  .2العقابو 	ا)صطلحات	�	يرتب	عليه	القانون	أي	أثر	@ي	التجريم

	للجمهور  	مفتوح 	مكان 	@ي 	نظر	ا)شeuين 	تحت 	البضاعة 	بوضع 	للبيع 	العرض 	و	يتحقق 							رؤيWXا	،

،	كأن	توضع	البضاعة	عfى	منضدة	أو	عfى	واجهة	ا)حل	أو	@ي	مكان	مفتوح	للتجارة،	أو	فحصها	أو	شراW¹ا

	ا 	للبيعأما 	لوضع 	تحت	، 	فيه 	أي	مكان	آخر	مخصص	للبيع 	أو	@ي 	ا)حل 	@ي 	البضاعة فيتحقق	بوضع

  .3لو	لم	يراها	هؤ�ء	فعUو 	تصرف	ا)شeuين	ا)حتمل\ن	ح��

	أن	ليست	كل	،	و	عليه	يتحقق	الركن	ا)ادي	@ي	هذا	8طار	بفعل	إيجابي	ذي	مظهر	خارMي علما

بل	أن	Kمر	يقتصر	إ�	عfى	تلك	ا)وجودة	@ي	،	معروضة	للبيعا)واد	ا)وجودة	@ي	ا)حل	تعت�e	موضوعة	أو	

كما	أنه	إذا	كان	هذا	الوضع	أو	العرض	قد	تم	من	طرف	الغاش	،	Kماكن	ال�0	ُيسمح	للجهور	بدخولها

أما	إذا	ترتب	عfى	الوضع	أو	العرض	،	الوضع	أو	العرضو 	تتمثUن	@ي	الغش،	ذاته	فتنشأ	هنا	جريمتان

	البيع 	صفقة 	إتمام 	الغش	فهنا، 	إ�ى 	إضافة 	جرائم 	ثUث 	أو	العرضو 	تنشأ 	الوضع 	الخداع، ،	جريمة

  .4يخضع	الجاني	حينئذ	بحسب	Kصل	لعقوبة	الجريمة	Kشدو 

أما	إذا	كانت	موجودة	،	وجب	أن	تكون	البضاعة	موضوعة	أو	معروضة	بقصد	البيع،	و	مهما	يكن

  .	5لو	كانت	مغشوشةو 	فU	جريمة	ح��،	لدى	ا)WXم	بقصد	£سUWXك	الشخ�01	أو	العائfي

 العرض�أو�الوضع�للبيع�أو�البيع�)واد�تستعمل�?ي�الغش�أو�الحث�ع¡ى�استعمالها -

	إ�ى	جانب	تجريم	ا)شرع	لفعل	العرض	أو	الوضع	للبيع	أو	البيع	)واد	مغشوشة نجد	أنه	جرم	،

رة	الثالثة	هذا	ما	أكدته	الفقو ،	الوضع	للبيع	أو	البيع	)واد	تستعمل	@ي	الغش�كذلك	عملية	العرض	أو

مواد	خاصة	تستعمل	لغش	مواد	صالحة	"...	يعرض	أو	يضع	للبيع	أو	يبيع	:	ق	ع	ج	بقولها	431من	ا)ادة	

  أو	الحيوانات	أو	مشروبات	أو	منتوجات	فUحية	أو	طبية...".	لتغذية	8نسان

قمع	و 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	70و	هو	ما	يستشف	كذلك	من	خUل	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	

كل	مواد	أو	أدوات	أو	أجهزة	أو	،	مع	علمه	بوجهWXا،	"...يعرض	أو	يضع	للبيع	أو	يبيع:	الغش	ال�0	جاء	ف·Wا

  موجه	لUستعمال	البشري	أو	الحيواني".	مادة	من	شأWkا	أن	تؤدي	إ�ى	تزوير	أي	منتوج

                                                           
  .322محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .201أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .201ه،	ص	أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	نفس	3
،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	القانون،	فرع	قانون	03- 09فرحات	زموش،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك	عfى	ضوء	أحكام	القانون	رقم		4

  .125،	ص	2015العقود،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	
  .201أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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،	ع	ج	ق	431بموجب	الفقرة	الثالثة	من	ا)ادة		-أن	ا)شرع،	رت\نوعليه	يتضح	من	خUل	هات\ن	الفق

،	@ي	تجريمه	لفعل	العرض	أو	الوضع	للبيع	أو	البيع	)واد	تستعمل	@ي	الغش	مواد	خاصةاستعمل	عبارة	

								أو	الحيوان			كما	قصر	نطاق	التجريم	بشأن	استعمال	هذه	ا)واد	عfى	ا)واد	الصالحة	لتغذية	8نسان

هذا	و ،	الحمايةو 	يق	من	نطاق	التجريمبذلك	يكون	قد	ضو ،	أو	ا)شروبات	أو	ا)نتوجات	الفUحية	أو	الطبية

ال�0	وسع	ا)شرع	بموج¼Wا	نطاق	،	03-09من	القانون	رقم		70خUفا	)ا	ورد	@ي	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	

	الشأن 	الجريم	@ي	هذا 	أن	تؤدي	إ�ى	الغش	أو	الtuوير، ،	من	خUل	توسيعه	)فهوم	ا)واد	ال�0	من	شأWkا

دون	أن	يضفي	عfى	هذه	ا)واد	سمة	،	..."كل	مادةو	أدوات	أو	أجهزة	أو	..مواد	أ."،	باستعماله	للفظ	العموم

من	جهة	أخرى	وسع	ا)شرع	من	نطاق	التجريم	بشأن	ا)نتجات	ال�0	قد	يقع	و 	هذا	من	جهة،	الخصوصية

 الطبية	فقط.و 	الفUحيةو 	دون	ا)نتجات	الغذائية،	عfى	نحو	يشمل	جميع	ا)نتجات،	عل·Wا	الغش

	يكن 	ومهما ،	 	غاية 	بحماية	فإن 	الوقاية 	مبدأ 	تكريس 	@ي 	تتجfى 	الفعل 	هذا 	تجريم 	من ا)شرع

ذلك	بالقضاء	عfى	الوسائل	ال�0	و ،	الصحة	العامة	للمسWXلك\ن	من	باب	أو�ى	قبل	حماية	حرية	التجارة

  .1من	شأWkا	أن	تسهل	للجاني	ارتكابه	للفعل	8جرامي

الوضع	للبيع	أو	البيع	)واد	�أولم	يكتف	ا)شرع	@ي	قانون	العقوبات	بتجريم	فعل	العرض	و ،	هذا

هو	فعل	و ،	03-09من	القانون	رقم		70إنما	جرم	أيضا	فعU	آخر	لم	تتضمنه	ا)ادة	،	تستعمل	@ي	الغش

ق	ع	ج	@ي		431هذا	ما	تضمنته	الفقرة	الثالثة	من	ا)ادة	و ،	الحث	عfى	استعمال	تلك	ا)واد	@ي	الغش

	الثاني 	شطرها 	ف·Wا، 	حيث	جاء 	استع..أو	.": 	كتيبات	أو	منشورات	أو	نشرات		مالهايحث	عfى 									بواسطة

  أو	تعليمات	وهو	يعلم	أWkا	محددة".،	أو	معلقات	أو	إعUنات

	ويرى	الفقه 	التحريض، 	الحث	تفيد 	أن	كلمة 	ارتكاب	الجريمة، 	الغ\e	إ�ى 	دفع 	به ،	الذي	يقصد

طريق	تشجيعه	عfى	أو	عن	،	ال�0	لم	تكن	موجودة	من	قبلو ،	سواء	عن	طريق	خلق	فكرة	الجريمة	لديه

  .2تحقيق	فكرة	الجريمة	ال�0	كانت	موجودة	لديه	قبل	التحريض

يظهر	التحريض	@ي	حث	شخص	أو	دفعه	عfى	استعمال	ا)واد	ال�0	قد	تؤدي	إ�ى	،	@ي	هذا	8طارو	

ذلك	أن	،	3سواء	وقع	الغش	أو	لم	يقع،	يعاقب	صاح¼Wا	كفاعل	أصfيو 	تقوم	جريمة	التحريضو ،	الغش

لو	و 	مما	يجعلها	جريمة	قائمة	بذا¯Wا	تقت01µ	العقاب	ح��،	8طار	بطريقة	غ\e	مباشرةالغش	يقع	@ي	هذا	

 Uأص	الغش	جريمة	تقع	لم	ح��و 	أثرو 	أي	التحريض	عن	ينجر	لم	4لو. 

                                                           
  .39محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص		1
عبد	القادر	عّدو،	مبادئ	قانون	العقوبات	الجزائري،	القسم	العام،	نظرية	الجريمة،	نظرية	الجزاء	الجنائي،	دار	هومة	للطباعة	والنشر		2

  .151،	ص	2010والتوزيع،	الجزائر،	د	ط،	
  .109فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .323محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		4
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	هذا ،	 	عfى 	أو	الحث 	التحريض 	الغشويتم 	إ�ى 	تؤدي 	قد 	ال�0 	ا)واد 	استعمال 	عدة	، بواسطة

مثلما	،	ت	أو	النشرات	أو	ا)علقات	أو	8عUنات	أو	التعليماتوسائل	وطرق	عfى	غرار	الكتيبات	أو	ا)نشورا

  ق	ع	ج	سالفة	الذكر.	431أشارت	إليه	الفقرة	الثالثة	من	ا)ادة	

	الشفوي  	التحريض 	فعل 	بشأن 	مطروحا 	8شكال 	يبقى 	غ\e	أنه 	من	و ، 	وسيلة 	اعتباره مدى

  الوسائل	ال�0	قد	يتم	من	خUلها	التحريض	الذي	يدخل	@ي	نطاق	التجريم.

	إ�ى		1ذهب	بعض	الفقه،	و	@ي	هذا	8طار إ�ى	القول	بإمكانية	Kخذ	بالتحريض	الشفوي	استنادا

،	ق	ع	ج	وا)تعلق	بالوسائل	ال�0	قد	يتم	�Wا	التحريض	431من	ا)ادة		3الذي	تضمنته	الفقرة		التعداد

	ذ	بالتفس\e	الواسعمن	ثم	�	مانع	@ي	Kخو ،	رد	عfى	سبيل	ا)ثال	�	الحصرو 	معت�eين	أن	هذا	التعداد	قد

عfى	أساس	أن	ا)شرع	لو	أراد	،	حمل	عبارة	النص	عfى	التحريض	الشف$0	إ�ى	جانب	التحريض	الكتابيو 

  قصر	التحريض	عن	الطريق	الكتابة	فقط	لكان	قد	نص	عfى	ذلك	صراحة.	

	2غ\e	أن	البعض	Kخر 	التجريم، 	يرى	أن	التحريض	الشفوي	يخرج	عن	دارة 	لم	يرد	، 	أنه طا)ا

	@ي 	النص	القانوني	ذكره 	تعداد 	التحريض	الكتابي	فقطو ، 	السابق	ينصرف	إ�ى ،	من	ثم	فإن	التعداد

  ذلك	وفقا	للتفس\e	الضيق	للنصوص	الجنائية.و 

	الثاني 	الرأي 	أن 	جانبنا 	من 	ونرى 	Kجدر	بالتأييد، 	هو	الرأي 	التفس\e	الضيق	، 	لقاعدة استنادا

  	للنصوص	الجنائية.

	يكن	من	أمر 	ومهما ،	 	هذه 	قيام 	فعل	فإن 	@ي 	أولها 	عناصر	يتمثل 	توافر	ثUثة 01µيقت	 الجريمة

	الغش 	@ي 	ا)واد 	استعمال 	التحريض	عfى 	به 	يتحقق 	مادي 	تحقق	و ، 	ضرورة 	@ي 	العنصر	الثاني يتمثل

	النص 	حددها 	التحريض	بإحدى	الوسائل	ال�0 	الجنائي، 	القصد 	العنصر	الثالث	فيظهر	@ي ذلك	و 	أما

 .3أن	تكون	له	نية	التحريض	عfى	استعمالهاو ،	مغشوشةبتوافر	العلم	لدى	الجاني	بأن	ا)واد	

نجد	أن	صور	الغش	البسيط	تشمل	أيضا	،	إ�ى	جانب	صور	الغش	ال�0	سبق	التطرق	إل·Wاو ،	هذا

  :	يتعلق	Kمر	أساسا	بـو ،	اعت�eه	من	قبيل	الغشو 	فعU	آخر	أضفى	عل·Wا	ا)شرع	نفس	الوصف

 حيازة�مواد�مغشوشة�أو�مواد�تستعمل�?ي�الغش� -

	للمسWXلكتما 	فعالة 	تحقيق	حماية 	@ي 	ا)شرع 	غاية 	مع 	شيا 	البضائع	، 	تتبع 	سياسة 	انتهج فقد

إ�	أنه	رأى	أن	،	جرم	عرضها	أو	وضعها	للبيع	أو	بيعهاو 	منع	تداولها	@ي	Kسواقو ،	ا)غشوشة	أو	الفاسدة

عه	لتجريم	Kمر	الذي	دف،	هذه	Kوضاع	لم	تف	بالغاية	ا)نشودة	@ي	حالة	حيازة	ا)نتجات	ا)غشوشة

                                                           
  .204	.	وأحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص110فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .323محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .40محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)اد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص		3
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ذلك	أنه	لو	ترك	بدون	تجريم	�متنع	العقاب	،	جريمة	مستقلة	ا)عاقبة	عfى	عليه	باعتبارهو 	هذا	الفعل

  .1لجريمة	العرض	أو	الوضع	للبيع	أنه	يعد	بمثابة	عمل	تحض\eي و 	عليه	�سيما

  :	ال�0	جاء	ف·Wا	2ق	ع	ج	433و	لقد	نصت	عfى	تجريم	هذا	الفعل	ا)ادة	

  :	دون	سبب	شرAيل	من	يحوز	ك"	يعاقب...

سواء	مواد	صالحة	لتغذية	8نسان	أو	الحيوانات	أو	مشروبات	أو	منتوجات	فUحية	أو	طبيعية	يعلم	 -

 ،	أWkا	مغشوشة	أو	فاسدة	أو	مسمومة

 ،	سواء	مواد	طبية	مغشوشة  -

	أو	مشروبات - - 	أو	الحيوانات 	8نسان 	لتغذية 	صالحة 	مواد 	غش 	@ي 	تستعمل 	خاصة 	مواد 									سواء

 ،	جات	فUحية	أو	طبيةأو	منتو 

  .سواء	موازين	أو	مكاييل	خاطئة	أو	آ�ت	أخرى	غ\e	مطابقة	تستعمل	@ي	وزن	أو	كيل	السلع  -

						فإن	الحيازة	@ي	جرائم	الغش	Öي	امتداد	سلطات	حائز	ا)واد	ا)غشوشة	،	انطUقا	من	هذه	ا)ادة

لجريمة	@ي	حق	من	وجدة	ب\ن	يديه	حيث	تقوم	ا،	لو	لم	تكن	@ي	حيازته	ا)اديةو ،	أو	ا)ستعملة	@ي	الغش

عfى	،	عن	صحة	الحيازةو ،	بصرف	النظر	عن	ملكيته	لهاو ،	لو	لم	يكن	هو	الحائز	القانوني	لهاو ،	السلعة

	احeuاف	القيام	 	@ي 	إمعانه 	دليل	عfى 	لدى	حائزها 	ا)واد 	هذه 	وجود 	اعت�e	أن	مجرد اعتبار	أن	ا)شرع

  .3اتصال	هذه	ا)واد	با)سWXلكو 	بل	وقوع	الفعلمن	ثم	قام	بتجريمها	قو ،	با§عمال	غ\e	ا)شروعة

	يكن أن	تكون	تلك	و 	فإن	الركن	ا)ادي	لهذه	الجريمة	يتحقق	بفعل	الحيازة	لهذه	ا)واد،	و	مهما

أما	إذا	كانت	الحيازة	لغرض	مشروع	كالقيام	بالتجارب	العلمية	مثU	فهنا	،	4الحيازة	لغرض	غ\e	مشروع

  .5تنتفي	الجريمة

ال�0	وجب	أن	تكون		ا)تمثل	@ي	أماكن	الحيازةو 	ا	ثانيا	أغفله	ا)شرع	الجزائري كما	يضيف	الفقه	شرط

إ�	أض�ى	التجريم	هنا	خاصا	بفعل	تحض\eي	تنتفي	معه	و ،	غ\e	مخصصة	للوضع	أو	العرض	للبيع	أو	البيع

  .	6ق	ع	ج	431من	ا)ادة		3و	2تقوم	مقامها	الجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	الفقرت\ن	و 	جريمة	الحيازة

  

                                                           
  .209أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  ،	سالف	الذكر.47- 75رقم	Kمر	ا)عدلة	بموجب			 2
  .126فرحات	زموش،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .209ع	السابق،	ص	أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رج	4
  .126فرحات	زموش،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .127  126فرحات	زموش،	ا)رجع	نفسه،	ص	ص		6
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 7فعال�ا)شكلة�للركن�ا)ادي�لجريمة�الغش�ا)شدد�صور   - ب

	إ�ى	جانب	صور	الغش	البسيط	ال�0	سبق	التطرق	إل·Wا جرم	ا)شرع	الجزائري	الغش	@ي	صور	،

	مشددة 	العقوبة، 	@ي 	التشديد 01µتقت	 	ظروف	معينة 	توافرت 	م�� 	ظروف	�	تتعلق	، 	اعتبار	أWkا عfى

حيث	�	نكون	@ي	هذه	الحالة	بصدد	غش	واقع	،	لحاو 	إنما	بضرر	مؤكدو ،	بضرر	محتمل	أو	مستقبfي

إنما	نكون	أمام	اعتداء	فعfي	عfى	صحة	ا)سWXلك	الذي	يعد	هو	الجدير	بالحماية	@ي	هذا	و ،	عfى	ا)نتوج

  .81طار

	 	ا)ادة 		83وعمU	بأحكام 	القانون	رقم 	03- 09من ،	 	ا)ادة 	2ق	ع	ج	432وكذا 	يعد	ظرفا	، فإنه

  :	مشددا	@ي	جريمة	الغش	ما	يfي

أو������إذا�أصيب�ا)ج½��عليه�بمرض�أو�عجز�عن�العمل�بسبب�مادة�غذائية�أو�طبية�مغشوشة� -

 فاسدة�أو�سامة�

	يتم	،	من	ثم	�	¦Wم	نوعهماو ،	�	نسبة	العجزو 	لم	يب\ن	ا)شرع	نوع	ا)رض عfى	اعتبار	أن	إثبا¯Wما

استنادا	إ�ى	،	3ا)شeuي	أو	غ\eه	كما	�	¦Wم	أن	يكون	ا)شeuي	ا)ج0Å	عليه	هو ،	غالبا	بمقت�1µ	الخ�eة	الطبية

 ق	ع	ج.	432ال�0	وردت	@ي	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	،	الذي	قدمت	له"أو		الشخص	الذي	تناولهاعبارة	"	

 أو�?ي�فقدان�عضو�أو�?ي�عاهة�مستديمة.،�إذا�تسببت�تلك�ا)ادة�?ي�مرض�غ£��قابل�للشفاء -

	8طار 	هذا 	@ي 	و	يقصد	بالعاهة 	أن	ينقص، 	من	شأنه 	أو	أحد	أجزاء		كل	ما 	أحد	Kعضاء قوة

يعت�e	من	قبيل	العاهة	ا)ستديمة	قطع	عضو	أو	استئصاله	أو	و ،	أو	تقليل	مقاومته	الطبيعية،	الجسم

	كان	عليه أو	إصابته	بشلل	يجعله	غ\e	قادر	عfى	أداء	،	انفصاله	عfى	نحو	يستحيل	معه	إعادته	إ�ى	ما

سبة	معينة	للنقص	أو	العجز	الواجب	توافره	لتكوين	غ\e	أن	القانون	لم	يشeuط	ن،	وظيفته	كليا	أو	جزئيا

	العاهة 	مطلقا، 	ا)ادة 	حكم 	جاء 	بل 	الذين	، 	ا)وضوع 	قضاة 	إ�ى 	ا)سألة 	هذه 	@ي 	الفصل 	مهمة تاركا

  .4يستعينون	@ي	ذلك	بتقرير	الطبيب	الشرAي

نية	أن	تكون	لدى	الجاني	،	كما	�	يشeuط	القانون	للعقاب	عfى	إحداث	العاهة	أو	ا)رض	أو	الفقد

	إحدا�Wا 	بيع	تلك	ا)واد	ا)غشوشة، 	يعتد	فقط	بانصراف	قصد	الجاني	إ�ى 	إنما 	أدى	إ�ى	حدوث	، مما

  .K5ضرار

                                                           
  .325محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		1

،	ا)تضمن	قانون	º66-156مر	رقم	،	ا)عدل	و	ا)تمم	ل2006ديسم�e		20ا)ؤرخ	@ي		23-06من	القانون	رقم		56ا)عدلة	بموجب	ا)ادة		 2

  .	2006ديسم�e		24،	الصادرة	@ي	84العقوبات،	ج	ر،	العدد	
  .325محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	نفسه،	ص		3
  .34	33عبد	الحميد	الشواربي،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		4
  .325رجع	السابق،	ص	محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)	5
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 إذا�تسببت�تلك�ا)ادة�?ي�موت�
نسان -

طا)ا	،	لو	@ي	صورة	القصد	£حتما�يو 	من	البدي$0	هنا	أ�	يكون	الجاني	قد	قصد	قتل	ا)ج0Å	عليه

  .1تلك	ا)واد	ا)غشوشة	يجعل	الجريمة	قتU	عمدا	أن	توافر	قصد	القتل	لحظة	إعطاء

إنما	،	فإن	هذه	الظروف	�	تعد	من	ب\ن	العناصر	Kساسية	ا)كونة	للجريمة،	ومهما	يكن	من	أمر

	Öي	عناصر	طارئة	قد	توجد	أو	تنعدم	دون	أن	يؤثر	ذلك	@ي	كيان	الجريمة 	عناصر	إضافية	، ذلك	أWkا

  .2صفا	يرتب	أثرا	مشددا	لجسامة	الجريمةتضفي	عل·Wا	و و 	تلحق	بأحد	عناصر	الجريمة

�	يفوتنا	أخ\eا	أن	نش\e	@ي	هذا	8طار	صورة	أخرى	من	صور	الغش	ال�0	رتب	ا)شرع	عfى	و 	هذا

ارتكا�Wا	من	طرف	و ،	نظرا	�رتباطها	با)واد	الغذائية،	ارتكا�Wا	أق�12	العقوبات	ا)طبقة	عfى	جريمة	الغش

  :	بــيتعلق	Kمر	و ،	طائفة	معينة	من	Kشخاص

 الغش�الصادر�من�ا)تصرف�أو�ا)حاسب -

	أو	ا)ستورد 	أو	ا)وزع 	التاجر	أو	ا)نتج 	عfى 	�	تقتصر	فقط 	الغش 	أعمال 	كانت 	)ا 	قد	و ، إنما

فقد	عمد	،	يشارك	ف·Wا	أشخاص	آخرون	بحكم	صفWXم	كموظف\ن	أو	عامل\ن	@ي	إطار	شخص	اعتباري 

�سيما	إذا	امتد	أثر	،	ه	الطائفة	من	الغشاش\نإ�ى	توسيع	دائرة	التجريم	لتشمل	هذي	ا)شرع	الجزائر	

  .3ذلك	الغش	إ�ى	غذاء	8نسان

"	يعاقب	بأق��1	العقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	:	عfى	أنه،	ق	ع	ج	434و	@ي	هذا	8طار	نصت	ا)ادة	

 :	@ي	ا)واد	السابقة

	أو	مواد		-	1 	أو	أشياء 	غش	مواد 	بالغش	أو	عمل	عfى 	قام كل	متصرف	أو	محاسب	يكون	قد

ة	أو	سوائل	عهدت	إليه	قصد	حراسWXا	أو	موضوعة	تحت	مراقبته	أو	يكون	قد	وزع	عمدا	أو	عمل	غذائي

 ،	Kشياء	أو	ا)واد	الغذائية	أو	السوائل	ا)غشوشة عfى	توزيع	ا)واد	ا)ذكورة	أو

	حيوانات	مصابة		-	2 	لحوم 	توزيع 	أو	عمل	عfى 	عمدا 	وزع كل	متصرف	أو	محاسب	يكون	قد

  .4" أو	مواد	غذائية	أو	سوائل	فاسدة	أو	متلفة بأمراض	معدية	أو	أشياء

								يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	هذه	الجريمة	تقع	عfى	مواد	أو	أشياء	أو	مواد	غذائية	أو	سوائل	

						Öي	كونه	متصرفا	و 	كما	يظهر	من	خUلها	أن	ا)شرع	اشeuط	@ي	الجاني	صفة	معينة،	أو	لحوم	حيوانات

من	ثم	فإن	الركن	ا)ادي	لهذه	الجريمة	و ،	د	السابقة	قد	وضعت	تحت	رقابتهأن	تكون	ا)واو ،	أو	محاسبا

بينما	،	تتمثل	أولهما	@ي	أعمال	الغش	سواء	بالخلط	أو	8ضافة	أو	8نقاص	أو	الصناعة:	يتخذ	صورت\ن
                                                           

  .326محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
  .33عبد	الحميد	الشواربي،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .41محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليسفي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .سالف	الذكر	04-82بموجب	القانون	رقم		ن	قانون	العقوبات،	ا)عدل	وا)تمم،	ا)تضمK66-156مر	رقم		 4
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	التوزيع 	@ي 	الثانية 	الصورة 	بأمراض	معدية	تتجfى 	حيوانات	مصابة 	للحوم 	العمدي 	أشياء، 									 أوتوزيع

  .1و	مواد	غذائية	أو	سوائل	فاسدة	أو	متلفةأ

 الركن�ا)عنوي� -2

	القانون	توافر	القصد	الجنائي	العام	 تعت�e	جريمة	الغش	من	الجرائم	العمدية	ال�0	يتطلب	ف·Wا

	الجاني 	2لدى 	الواقع، 	@ي 	بتوافر	أركاWkا 	العلم 	مع 	8جرامية 	الواقعة 	تحقيق 	إ�ى 	إرادته 	تنصرف ،	بأن

	و  	الغش	وقت	وقوع	الفعليشeuط	أن	تتوافر	نية 	الغش	من	الجرائم	العمدية	، 	اعتبار	أن	جريمة عfى

  .3الوقتية

	خاصا 	تتطلب	كذلك	قصدا 	كما 	أو	الوضع، 	بالبيع 	السلع	ا)غشوشة 	التعامل	@ي 	نية 									يتمثل	@ي

بذلك	تنتفي	و ،	خواصهو 	أن	تكون	حرة	مختارة	قصد	إحداث	التغي\e	@ي	طبيعة	ال01úءو ،	أو	العرض	للبيع

	للتداول الج 	غ\e	طرحها 	أخرى 	§غراض 	تغي\eات 	عل·Wا 	أدخلت 	ال�0 	با)واد 	£حتفاظ 	تم 	م�� 	ريمة

  .4£سUWXكو

فإن	جرائم	العرض	أو	الوضع	للبيع	أو	البيع	،	وإذا	كانت	جريمة	الغش	من	الجرائم	الوقتية،	هذا

،	بالغش	أو	الفساد	بمع�Å	أن	الفاعل	يعد	مرتكبا	للجريمة	من	وقت	العلم،	5تعد	من	الجرائم	ا)ستمرة

  .6لو	لم	يكن	يعلم	بذلك	مع	بداية	الفعل	الخاص	بالوضع	أو	العرض	للبيعو 	ح��

	فالقرينة	الواقعية	عfى	نية	الغش	لدى	الصانع	مثU	يمكن	استخUصها	من	كونه	يعلم	بواصفات

	ينتجهاو 	عناصر و  	ال�0 	مكونات	السلعة 	العناصر	قبل	طرح	و ، 	أن	يتحقق	من	هذه من	ثم	وجب	عليه

تقص\eه	@ي	و 	نتوج	للتداول	فإذا	أهمل	هذا	¥مر	فإنه	يمكن	أن	ينسب	إليه	نية	الغش	نتيجة	إهمالها)

  .7التحقق	من	العناصر	ا)طلوبة	@ي	السلعة	ال�0	يتو�ى	إنتاجها

	إثبات	توافر	العلم	فعU	لديه 	الجنائي 	القصد 	لقيام 	فيستلزم 	للبائع 	بالنسبة 	أما 	استبعاد	، مع

  .8ذا	8طار8ثبات	بالقرائن	@ي	ه

  

                                                           
  .41محمد	بودا�ي،	ا)رجع	نفسه،	ص		1
  .35شريف	الطباخ،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .77السيد	محمد	السيد	عمران،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .129فرحات	زموش،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .42لسلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص	محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	ا	5
  .77السيد	محمد	السيد	عمران،	ا)رجع	السابق،	ص		6
	للدراسات	والنشر		7 	الجامعية 	مجد	ا)ؤسسة 	ا)سWXلك، 	قانون	العقوبات	£قتصادي	وحماية 	@ي 	ا)بادئ	Kساسية 	محمد	جعفر، عfي

  .41	40،	ص	ص	2009لبنان،	-،	ب\eوت1والتوزيع،	ط
  .43محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص		8
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	ا)عنوي 	يقت01µ	فعل	التحريض	ضرورة	توافر	الركنو ،	هذا ،	Uفاع	ا)حرض	عتبار�	يكفي	�	إذ

	أن	يأتي	بأحد	الوسائل	ا)حددة	@ي	الفقرة	 	جنائيا،	431من	ا)ادة		3أصليا 	يستلزم	Kمر	قصدا ،	إنما

e\الغ	 	بواسطة 	تحقيق	النتيجة	8جرامية 	إ�ى 	إرادته 	اتجاه 	يتمثل	@ي ، ̧ 	بكل	با 	علمه 	إ�ى	ضرورة ضافة

بمع�Å	�بد	أن	يكون	ا)حرض	،	بالوسائل	ا)حددة	قانوناو 	العناصر	ال�0	سيقدم	عل·Wا	ا)نفذ	لتحريضه

	من	خUل	تحريضه	حصول	الغش 	قاصدا ̧عUن	عن	و ، 	ا)حرض	با 	قام 	التحريض	م�� 	ينتفي من	ثم

  .	1مواد	الغش	دون	أن	تتجه	إرادته	إ�ى	استعمالها	@ي	الغش

فتعد	Öي	Kخرى	من	الجرائم	العمدية	ال�0	تتطلب	،	النسبة	لجريمة	حيازة	السلع	ا)غشوشةأما	ب

توفر	القصد	العام	ا)تمثل	@ي	علم	الجاني	بأن	السلع	ال�0	يحوزها	مغشوشة	أو	أWkا	ستستعمل	لغش	

	السلع 	الحيازة، 	فعل 	إتيان 	إ�ى 	السليمة 	إرادته 	اتجاه 	مع 	انو ، 	دون 	استمرار	الحيازة 	@ي يكون		إرادته

كما	تقت01µ	أيضا	ضرورة	توافر	القصد	الخاص	ا)تمثل	@ي	،	الدافع	لتلك	الحيازة	وجود	سبب	مشروع

  .2نية	الغش	أو	نية	التعامل	با)واد	ا)غشوشة	أو	ال�0	تستعمل	@ي	غش	ا)نتجات

أما	إذا	كان	ا)WXم	جاهU	للغش	،	يجب	أن	يتوافر	العلم	وقت	ارتكاب	الفعل	ا)ادي	للحيازةو ،	هذا

	الحيازة	@ي 	بداية 	ذلك، 	بغد 	علم	به 	لهاو 	ثم 	استمر	حائزا 	ذلك	، 	@ي 	يتوفر	لديه 	الجنائي 	القصد فإن

فإن	مجرد	،	و	عfى	العموم	.3ينبÒي	عfى	محكمة	ا)وضوع	أن	تستظهر	ذلك	القصد	@ي	حكمهاو ،	الوقت

العلم	ا)فeuض	@ي	�	مجال	للقول	بو ،	معاقبة	ا)WXمو 	8رادة	يكفي	لقيام	الجريمةو	توفر	الحيازة	مع	العلم

،	ذلك	أن	جهل	الحائز	بعيوب	السلعة	يعت�e	سببا	لنفي	ا)سؤولية	الجنائية	@ي	هذه	الجريمة،	هذا	8طار

  	.�4	يعد	الفاعل	مرتكبا	للجريمةو 	عليه	إذا	لم	تتوافر	النية	فU	يقوم	القصدو 

،	ق	ع	ج	434دة	يعد	جريمة	عمديه	بصريح	ا)ا،	و	)ا	كان	الغش	الصادر	من	ا)تصرف	أو	ا)حاسب

  .5وجب	أن	يتوافر	لدى	الجاني	القصد	الجنائي

	يكن 	و	مهما 	ا)سWXلك	، 	إصابة 	الخداع	�	يشeuط	لقيامها 	مثل	جريمة 	الغش	مثلها فإن	جريمة

مما	يجعلها	تصنف	ضمن	،	عناصر	الركن	ا)عنوي و 	بل	يكفي	لقيامها	تحقق	أحد	Kفعال	ا)ادية،	بضرر 

  .7ليس	جرائم	الضرر و ،	6جرائم	الخطر

                                                           
  .130  129فرحات	زموش،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .115فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .211أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .115لسابق،	ص	فاطمة	بحري،	ا)رجع	ا	4
  .325محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		5
(ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش)،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e،		03-09منال	بوروح،	ضمانات	حماية	ا)سWXلك	@ي	ظل	قانون		6

  .189،	ص	2015-2014،	1معة	الجزائرفرع	قانون	حماية	ا)سWXلك	وا)نافسة،	كلية	الحقوق،	جا
جرائم	الضرر	Öي	تلك	الجرائم	ال�0	يeuتب	ف·Wا	أثر	مادي	عfى	السلوك	8جرامي	للجاني،	وتكون	بصدد	اعتداء	فعfي	عfى	حق	أو	مصلحة		7

ومهما	يكن،	فإنه	يمكن		يحم·Wا	القانون،	بينما	تتمثل	جرائم	الخطر	@ي	£عتداء	ا)حتمل	أو	الWXديد	ا)حدق	بحق	مصلحة	يحم·Wا	القانون،

  .	162القول	أن	جل	الجرائم	ا)صنفة	@ي	قواعد	حماية	ا)سWXلك	Öي	جرائم	خطر.	نقU	عن:	سليم	سعداوي،	ا)رجع	السابق،	ص	



Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ] 

 

~ 339 ~ 
 

  :لفرع�الثانيا

عة�الخداع�جريمة
ّ
  ?ي�ا)نتجات�ا)صن

	eالحياةيعت�	مجا�ت	مختلف	تستفحل	ال�0	ا)عاصرة	£جتماعية	¥فات	من	الخداع	و ،	أجـل	من

نظم	هذه	الجريمة	و ،	عمل	ا)شرع	تجريم	الخداع،	التصدي	لهذه	¥فة	ا)اسة	بأمن	وسUمة	ا)سWXلك

	مزدوجا 	تنظيما 	وذلك	من	خUل	ا)، 	ا)سWXلك	وقمع		09/03من	القانون	رقم		68ـادة ا)تعلق	بحماية

  .1من	قانون	العقوبات	429قبلها	ا)ادة	و 	الغش

ثم	نتطرق	إ�ى	دراسة	،	أو�)(	ينبÒي	أن	نتناول	مفهومها،	من	أجل	8حاطة	�Wذه	الجريمة،	وعليه

  ثانيا).(	أركاWkا

mالخداع�جريمةمفهوم�:�أو  

تمي\tه	عن	و 	ضرورة	الوقوف	بداية	عfى	تعريف	الخداع،	خداعال	جريمةيقت01µ	تحديد	مفهوم	

  )2(	ثم	تناول	نطاق	هذه	الجريمة،	)1(	Kفعال	ا)شا�Wة	له

 تمي£�ه�عن�7فعال�ا)شا¹&ة�لهو �تعريف�الخداع -1

  ب).(	ثم	نتطرق	إ�ى	تمي\tه	عن	Kفعال	ا)شا�Wة	له،	أ)(	تحديد	تعريف	الخداغسوف	نتاول	بداية	

 تعريف�الخداع  - أ

إنما	تطرق	فقط	إ�ى	تحديد	مجال	جنحة	،	يتو�ى	ا)شرع	الجزائري	وضع	تعريف	محدد	للخداعلم	

	بشأWkاو 	الخداع 	ا)قررة 	العقوبة 	التعريفات، 	من 	العديد 	وضع 	الفقه 	أن 	نجد 	ح\ن 	@ي 	عرف	، حيث

	الخداع	عfى	أنه ممارسة	تسويقية	ينتج	ع�Wا	انطباع	سل�0	لدى	ا)سWXلك	@ي	ال01úء	موضوع	التسويق	:

مما	يؤدي	إ�ى	اتخاذ	ا)سWXلك	لقرار	غ\e	سليم	ينجر	عنه	إلحاق	،	منتوج	أو	سعر	أو	ترويج	أو	توزيعمن	

  .2الضرر	بمصلحته	بشكل	أو	بآخر

أو	القيام	بأعمال	أو	،	3إلباس	أمر	من	Kمور	مظهرا	يخالف	حقيقة	ما	هو	عليه،	رف	بأنهكما	عُ 

ف	من	شأنه	إيقاع	أحد	ا)تعاقدين	@ي	الغلط	فهو	تصر ،	أكاذيب	من	شأWkا	إظهار	ال01úء	عfى	غ\e	حقيقته

  .4حول	البضاعة	ال�0	استلمها	أو	وصلت	إليه

                                                           
	من	جريمة	الخداع	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الغذائية،	مجلة	دفاتر	السياسة	والقانون،	جامعة		1 نوال	مجدوب،	حماية	ا)سWXلك	جنائيا

  .267،	ص	2016،	جوان	15ي	مرباح	ورقلة،	الجزائر،	العدد	قاصد
دراسة	لعينة	من	مستعمfي	الهاتف	النقال،	مجلة	£قتصاد	الجديد،	جامعة		-يوسف	تبوب،	الخداع	التسوبقي	وسبل	حماية	ا)سWXلك	2

  .65،	ص	2019،	2،	العدد	10قاصدي	مرباح	ورقلة،	الجزائر،	ا)جلد	
  .15	14ع	السابق،	ص	ص	عبد	الحميد	الشواربي،	ا)رج	3
الغش		- الغش	التجاري 	-غش	Kغذية	- مجدى	محمود	محب	حافظ،	موسوعة	تشريعات	الغش	والتدليس،	قانون	قمع	الغش	والتدليس	4

  .19،	ص2006،	1الصناAي،	@ي	ضوء	الفقه	وأحكام	النقض	و8دارية	العليا	والدستورية	العليا،	دار	محمود	للنشر	والتوزيع،	القاهرة،	ط	
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 تمي£��الخداع�عن�7فعال�ا)شا¹&ة�له  - ب

جريمة	و 	نUحظ	أن	مفهوم	الخداع	يقeuب	إ�ى	كل	من	التدليس	ا)دني،	بناء	عfى	التعارف	السابقة

  ال	ا)شا�Wة	له.هذه	Kفعو 	Kمر	الذي	يستوجب	التفريق	ب\ن	الخداع،	النصب

  تمي£��الخداع�عن�التدليس�ا)دني -

عfى	الرغم	من	أن	الخداع	هو	نوع	من	التدليس	ا)دني	الذي	يعيب	إرادة	ا)سWXلك	عند	تكوين	

ففي	التدليس	ا)دني	يكفي	فيه	مجرد	كتمان	ما	يشوب	ال01úء	من	،	إ�	أنه	ثمة	اختUفات	بي�Wما،	العقد

الخداع	فU	بد	من	توافر	فعل	خارMي	لكي	يوهم	ا)شeuي	بأن		أما،	عيوب	ح��	يقع	ا)شeuي	@ي	الغلط

الذي	ينصرف	إ�ى	شخص	و 	كما	أن	التدليس	هو	عيب	يصيب	8رادة	عند	تكوين	العقد،	ال01úء	حقيقي

إذا	كان	و ،	بل	أثناء	تنفيذه،	@ي	ح\ن	يعد	الخداع	تضليU	يحدث	ليس	فقط	عند	تكوين	العقد،	ا)تعاقد

̧بطال	العقد	،	عاقد	فقط	فإنه	@ي	الخداع	يصيب	العامةالضرر	@ي	التدليس	يصيب	ا)ت 	يشeuط	 كما

	التعاقد 	إ�ى 	درجة	معينة	من	الجسامة	تدفع 	ا)تعاقد	عfى 	يستعملها ،	للتدليس	أن	تكون	الحيل	ال�0

	الخداع 	�	يشeuط	ذلك	@ي 	بينما 	لذلك	يعد	الخداع	أوسع	نطاق	من	التدليس	ا)دني، 	ي�eر	و ، 	ما هذا

  .	1الجنائي	بد�	من	أحكام	القانون	ا)دني	تطبيق	قواعد	القانون 

  تمي£��الخداع�عن�النصب -

	من	النصب	 	مخففة 	يعد	صورة 	كان	الخداع 	إذا 	W¦8ام	، 	فكرة 	يقومان	عfى 	اعتبار	أWkما عfى

حيث	أن	هدف	الجاني	،	إ�	أWkما	يختلفان	من	عدة	نوا÷ي،	الذي	يؤدي	إ�ى	التأث\e	عfى	إرادة	ا)ج0Å	عليه

	النصب	ه 	جريمة 	عليه@ي 0Åا)ج	 	كل	أو	بعض	ثروة 	عfى 	بدون	أي	مقابلو 	و	£ستيUء أو	بمقابل	�	،

@ي	ح\ن	أن	الجاني	@ي	جريمة	الخداع	¦Wدف	إ�ى	تحقيق	ربح	غ\e	مشروع	عن	طريق	،	يتناسب	مع	ا)دفوع

  .	2عملية	تجارية	سليمة	@ي	ظاهرها

	ظاهر	خارجية	تعززهإذا	كان	يشeuط	لقيام	جريمة	النصب	أن	يكون	الكذب	مدعما	بم،	كما	أنه

	تحمل	الغ\e	عfى	£عتقاد	بصحتهو  فإنه	يكفي	@ي	جريمة	الخداع	صدور	أفعال	أو	أقوال	أو	إيماءات	،

	معهو 	كاذبة 	ا)تعاقد 	الطرف	الثاني 	عfى 	واحدة 	3لو	)رة 	جريمة	، 	@ي 	الخداع 	أن	وسيلة 	إ�ى با¸ضافة

	الخداع 	@ي	جريمة 	م�Wا 	النصب	تعد	أضيق	نطاقا 	أن	ا)شرع، £حتيال	@ي	جريمة		4حدد	وسائل	طا)ا

                                                           
هية	حورية	01î	يوسف،	تجريم	الغش	والخداع	كوسيلة	لحماية	ا)سWXلك،	ا)جلة	النقدية	للقانون	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	زا	1

  .30،	ص	2007،	1معمري	ت\tي	وزو	العدد	
  .167أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .25مجدى	محمود	محب	حافظ،	ا)رجع	السابق،	ص		3
استعمال	أسماء	أو	صفات	كاذبة	أو	سلطة	خيالية	أو	اعتماد	ما�ي	خيا�ي	أو	ق	ع	ج،	@ي:		372ئل	عمU	بأحكام	ا)ادة	تتمثل	هذه	الوسا	4

بإحداث	Kمل	@ي	الفوز	بأي	01Îء	أو	@ي	وقوع	حادث	أو	أية	واقعة	أخرى	وهمية	أو	الخشية	من	وقوع	أي	01Îء.	)زيد	من	التفصيل	حول	هذه	

،	دار	هومة،	ط	1وج\t	@ي	القانون	الجزائي	الخاص،	الجرائم	ضد	Kشخاص	والجرائم	ضد	Kموال،	ج	الوسائل:	أنظر:	أحسن	بوسقيعة،	ال

  وما	بعدها.	304،	ص	2006،	3
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ترك	ا)جال	مفتوحا	بشأن	الوسائل	ال�0	يستخدمها	الجاني	@ي	خداع		بينما،	النصب	عfى	سبيل	الحصر

  .1ا)تعاقد	معه

  الخداع�جريمةنطاق� -2

	أن	نقف	بداية	عfى	تحديد	مجالها	من	حيث	Kشخاص،	الخداع	جريمةيقت01µ	البحث	@ي	نطاق	

  ب).(	هذه	الجريمة	من	حيث	ا)وضوعثم	نتناول	بعدها	حدود	،	أ)(

 الخداع�من�حيث�7شخاص�جريمةنطاق�  - أ

الخداع	من	حيث	Kشخاص	يتم	بناء	عfى	النصوص	ال�0	جرمت	هذا		جريمةإن	تحديد	نطاق	

..كل	من	يخدع	أو	يحاول	أن	يخدع	."	يعاقب:		2ق	ع	ج	429من	ا)ادة		1حيث	جاء	@ي	الفقرة	،	الفعل

		ا)تعاقد..." 		بالرجوع	إ�ىو ، نجد	أWkا	،	قمع	الغشو 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	68من	ا)ادة		1الفقرة

  ."	يعاقب...كل	من	يخدع	أو	يحاول	أن	يخدع	ا)سWXلك...":	تنص	عfى	أنه

هو	استعمال	ا)شرع	للفظ	العموم	بالنسبة	،	إن	أول	ما	يمكن	مUحظته	من	خUل	هات\ن	الفقرت\ن

،	ال�0	وردت	@ي	كلتا	ا)ادت\ن،	"كل	منما	يتجfى	@ي	عبارة"	هذا	و ،	للجاني	الذي	يخدع	أو	يحاول	الخداع

بصرف	،	بذلك	يكون	ا)شرع	قد	وسع	من	طائفة	Kشخاص	ا)سؤول\ن	عن	الخداع	أو	محاولة	الخداعو 

طا)ا	أن	الع�eة	بارتكاب	الفعل	،	أو	غ\e	م�0،	فيستوي	@ي	ذلك	أن	يكون	الجاني	مهنيا،	النظر	عن	صفWXم

  .ا)جرم	�	بصفة	الجاني

،	ن	تتفقان	عfى	توسيع	نطاق	هذه	الجريمة	من	حيث	شخص	الجانياغ\e	أنه	إذا	كانت	كلتا	ا)ادت

	قد	اختلف 	عليه	الذي	يقع	ضحية	الخداعتفإWkما 0Åا)ج	صفة	بشأن	 	ا ،	 ،	ق	ع	ج	429ذلك	أن	ا)ادة

	لفظ،	03-09من	القانون		68@ي	ح\ن	ورد	@ي	ا)ادة	،	ا)تعاقد	حصرت	نطاق	هذه	الجريمة	@ي	شخص

  .ا)سWXلك

	الجاني 	مع 	يتعامل 	شخص 	كل 	متعاقدا eيعت�	 	عليه 	و 	محeuفا	، 	الشخص 	هذا 	كان 																		سواء

يمكنه	£حتماء	،	بالتا�ي	كل	من	يتعاقد	بغرض	£سUWXكو ،	3أو	ح��	ب\ن	ا)حeuف\ن	أنفسهم،	أو	مسWXلكا

	 	ا)ادة 	ظل 	متعاقدا	429تحت 	بصفته 	ج 	ع 	ق ،	 	التقاعد 	هذا 	كان 	الشخصية	سواء 											�ستخداماته

	أو	ا)هنية 	و ، 	ا)ادة 	إ�ى 	£ستناد 	دون 	�		68ذلك 	ال�Wائي 	ا)سWXلك 	تحم0 	كوWkا 	£سUWXك 	قانون من

  .4الوسيط

                                                           
  .167أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  ،	سالف	الذكر.47- 75رقم	Kمر	ا)عدلة	بموجب		 2
  .415عfي	حساني،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .268ية	ا)سWXلك	جنائيا	من	جريمة	الخداع	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الغذائية،	ا)رجع	السابق،	ص	نوال	مجدوب،	حما	4
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	ا)ادت\ن 	كلتا 	أن 	يتضح 	تقدم 	ما 	عfى 	بالنسبة		و	بناء 	الخداع 	جنحة 	تطبيق 	نطاق 	من وسعتا

	للجناة 	عل·Wمو 	إ�	أنه، 0Åا)ج	 	بخصوص ،	 	نجد 	ا)ادة 	ج	429أن 	ع 	ق 	التجريم	، 	نطاق 	من وسعت

  	قمع	الغش.و 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	68بينما	ضيقت	هذا	النطاق	ا)ادة	،	بشأWkم

 الخداع�من�حيث�ا)وضوع�جريمةنطاق�  - ب

	 	ا)ادة 	حددت 	الخداع	429لقد 	مجال 	ج 	ع 	ق 	و ، 	عfى 	1السلعقصرته 	هذا	، 	من 	وسعت فيما

	الذي	يشمل	كل	من	السلع،	ال�0	تضمنت	لفظ	منتوج،	ة	ا)سWXلكمن	قانون	حماي	68النطاق	ا)ادة	

	ال�0	عرفت	ا)نتوج	بأنه،	03-09من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		11الفقرة		بمقت�1µ،	الخدماتو  كل	"	:

بذلك	يكون	قانون	العقوبات	قد	و ،	يمكن	أن	يكون	موضوع	تنازل	بمقابل	أو	مجانا"	3أو	خدمة	2سلعة

  عfى	الخدمات	من	مجال	التجريم.	أق��1	الخداع	الذي	قد	يقع

عfى	اعتبار	أن	هدف	ا)شرع		- عfى	الرغم	من	أن	جريمة	الخداع	تفeuض	وجود	عقدو ،	ومهما	يكن

برم	فعU	-ا)تعاقدينو 	من	تجريم	الخداع	هو	حماية	العقود
ُ
،	إ�	أنه	ليس	بالضرورة	أن	يكون	العقد	قد	أ

	أو	تم	تنفيذه 	ال، 	هذه 	حالة	عن	مجرد	الشروع	أو	ا)حاولةعfى	أساس	أن	القانون	يعاقب	@ي ،	�	 كما

	لقيام	جريمة	الخداع 	الفقه	-يشeuط	أن	يكون	العقد	صحيحا 	للرأي	الراجح	@ي 	أن	مناط		-وفقا طا)ا

	التعامل 	@ي 	الواجبة 	الثقة 	هو	حماية 	الجزائي 	القانون 	@ي 	التجريم 	القعود	، 										بصرف	النظر	عن	صحة

  .4أو	بطWkUا

	طا)ا	أن	جريمة	الخداع	�	تقع	@ي	الهبة،	أن	يكون	ناقU	للملكية	بعوض	5لعقدغ\e	أنه	يشeuط	@ي	ا

  .6@ي	العارية	بغ\e	أجرو

  

                                                           
1		e\غ	بطريقة	تم	قد	اW·عل	الحصول	كان	ولو	الخداع،	لجريمة	Uمح	تكون	أن	يمكن	ال�0	السلع	طائفة	ضمن	ا)نقولة	السلع	كل	وتندرج

	أو	السل 	ا)هربة، 	الخمور 	كالتعامل	مثU	@ي 	وقع	مشروعة 	فإذا 	غ\e	ا)رخصة، 	Kسلحة 	أو	التعامل	@ي 	غ\e	قانونية، 	بطريقة 	ا)ستوردة ع

الخداع	عfى	أي	من	هذه	السلع	ا)نقولة،	فإنه	يشمله	التجريم.	نقU	عن:	عبد	الفتاح	مراد،	موسوعة	شرح	تشريعات	الغش،	الجزء	Kول،	

  .41د	د	ن،	د	ب	ن،	د	ط،	د	س	ن،	ص	
  ،	السلعة	بأWkا:	"	كل	01Îء	مادي	قابل	للتنازل	عنه	بمقابل	أو	مجانا".03-09من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		18عرفت	الفقرة		2
،	الخدمة	بأWkا:	"	كل	عمل	مقدم	غ\e	تسليم	السلع،	ح��	ولو	كان	هذا	التسليم	03-09من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		18عرفت	الفقرة	3

  تابعا	أو	مدعما	للخدمة	ا)قدمة.
  ..17	16الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		محمد	بودا�ي،	جرائم4
لم	يحدد	ا)شرع	الجزائري	نوع	أو	طبيعة	العقد	الذي	يقع	@ي	ظله	الخداع،	وأمام	صمت	ا)شرع	@ي	هذا	الشأن،	يمكن	القول	أن	جنحة		5

ضاء	الفرن012	وا)صري،	غ\e	أن	الشائع	أن	يتم	الخداع	@ي	عقود	ا)عاوضة	الخداع	تسري	عfى	جميع	أنواع	العقود،	وهو	ما	سار	عليه	الق

	عملية	 	الخداع	@ي 	من	جريمة 	ا)سWXلك	جنائيا 	حماية 	مجدوب	نوال، 	أنظر: 	ا)سألة، 	لتفاصيل	أكeü	حول	هذه 	البيع.، 	عقد 	@ي و�سيما

  .270تسويق	ا)واد	الغذائية،	ا)رجع	السابق،	ص	
6	@	 	الوسيط 	التواب، 	عبد 	دار	معوض 	وا)دنية، 	الجنائية 	الناحيت\ن 	من 	التجارية، 	العUمات 	وتقليد 	والتدليس 	الغش 	جرائم 	شرح ي

  .31،	ص	1998،	8سكندرية،	4ا)طبوعات	الجامعية،	ط	
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  أركان�جنحة�الخداع:�ثانيا

،	ق	ع	ج	430و	429كذا	ا)ادت\ن	و ،	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	69و	68تمثل	ا)ادت\ن	

سوف	نتناول	بداية	السلوكيات	8جرامية	ا)شكلة	بناء	عfى	هذه	ا)واد	و ،	الركن	الشرAي	لجريمة	الخداع

  ).	2(	عfى	أن	نتطرق	بعدها	إ�ى	الحديث	عن	رك�Wا	ا)عنوي ،	)2(	للركن	ا)ادي	لهذه	الجريمة

 الركن�ا)ادي� -1

	صوره 	تتعدد 	الجريمة 	لهذه 	ا)ادي 	الركن 	أن 	نجد 	الخداع 	لجنحة 	ا)جرمة 	إ�ى 	بالرجوع تبعا	،

	ا 	الخداع�ختUف	عناصر	أو	خصائص	السلع 	يقع	عل·Wا 	يجعل	،	Kساليب	ا)ستعملة	بشأنهو	ل�0 مما

  بالتشديد	تارة	أخرى.و 	هذه	الجريمة	تتسم	بالبساطة	تارة

أ)	ثم	(	الخداع	البسيطة	لجريمةعليه	سوف	نتناول	بداية	صور	Kفعال	ا)شكلة	للركن	ا)ادي	و 	

  ب).	(	خداع	ا)شددةال	لجريمةننتقل	بعدها	لدراسة	صور	Kفعال	ا)شكلة	للركن	ا)ادي	

 الخداع�البسيطة�لجريمةا)ادي�	صور�7فعال�ا)شكلة�للركن  - أ

"	يعاقب	بالعقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	قانون	:	عfى	انه	03-09من	القانون	رقم		68نصت	ا)ادة	

  :	كل	من	يخدع	أو	يحاول	أن	يخدع	ا)سWXلك	بأية	وسيلة	أو	طريقة	كانت	حول ،	العقوبات

 ،	لمةكمية	ا)نتوجات	ا)س -

 ،	تسليم	ا)نتوجات	غ\e	تلك	ا)عينة	مسبقا -

 ،	قابلية	استعمال	ا)نتوج -

 ،	مدة	صUحية	ا)نتوجو 	تاريخ -

 ،	النتائج	ا)نتظرة	من	ا)نتوج -

  £حتياطات	الUزمة	�ستعمال	ا)نتوج".و	طرق	£ستعمال -

	 	الفقرة 	إ�ى 		1و	بالرجوع 	ا)ادة 	ج	429من 	ع 	ق 	أنه، 	عfى 	تنص 	أWkا 	نجد 	يعاقب.: 	يخدع	" 	من 	كل ..												

 :	أو	يحاول	أن	يخدع	ا)تعاقد

 ،	أو	@ي	نسبة	ا)قومات	الUزمة	لكل	هذه	السلع،	سواء	@ي	الطبيعة	أو	@ي	الصفات	الجوهرية	أو	@ي	الeuكيب	-

 ،	سواء	@ي	نوعها	أو	مصدرها	-

 سواء	@ي	كمية	Kشياء	ا)سلمة	أو	@ي	هويWXا".	-

يمكن	أن	يظهر	@ي	،	ح	أن	سلوك	الخداع	ا)رتكب	من	قبل	الجانييتض،	انطUقا	من	هات\ن	ا)ادين

  :	ا)حددة	عfى	سبيل	الحصرو 	الصور	التالية
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 الخداع�?ي�طبيعة�ا)نتوج� -

	Kو�ى 	طبيعته 	يفقده 	خصائصه 	@ي 	تغي\e	جسيم 	عن 	هو	عبارة 	ا)نتوج 	طبيعة 	@ي 	الخداع 										إن

  .2فإذا	به	من	حديد	مطfي	بالنحاس،	حاسكبيع	شمعدان	من	ن،	1أو	يجعله	غ\e	صالح	لUستعمال

 الخداع�?ي�الصفات�الجوهرية�للمنتوج -

	الجوهرية 	بالصفات 	و	يقصد 	ا)نتوج، 	يتضم�Wا 	ال�0 	الرئيسية 	الصفات 	عل·Wا	و 	تلك 	تقوم ال�0

كالخداع	@ي	العداد	الكيلو	،	3الذي	ما	كان	ليتعاقد	عند	تخلفها،	قيمته	الحقيقية	من	وجهة	نظر	ا)تعاقد

  .	4أو	@ي	سنة	صنعها،	يارةمeuي	للس

أما	الخداع	@ي	الصفات	الثانوية	للمنتوج	فإنه	�	يخضع	للتجريم	عfى	اعتبار	أن	القانون	الجنائي	

	ملموسة 	ما	�	يتحقق	@ي	الخدع	بشأن	و ،	�	يعاقب	إ�	عfى	الوقائع	الجسيمة	ال�0	تسبب	أضرارا هذا

  .5الصفات	الثانوية	للمنتوج

	غ\e	أنه 	تب\ن	من	ظروف	ا، 	أو	الفرعية	م�� 	ا)تعاقدين	أن	الصفات	الثانوية 	أو	من	نية لتعاقد

فإنه	يجوز	لقا01É	ا)وضوع	أن	يستند	إل·Wا	،	لل01úء	محل	التعاقد	كانت	محل	اعتبار	عند	إبرام	العقد

  .	6@ي	وجود	فعل	الخداع	من	عدمه

 الخداع�?ي�تركيبة�ا)نتوج�أو�?ي�نسبة�مقوماته -

	العناصر	الداخ 	بالeuكيب	مجموعة 	السلعةيقصد 	تكوين 	@ي 	لة 	الصورة	و ، 	هذه 	@ي 	الخداع يقع

إنما	تدخل	@ي	تركبيب	و ،	مكتوب	عfى	الوسمو 	عندما	تكون	هذه	العناصر	غ\e	مطابقة	)ا	هو	مقرر	لها

فإنه	يكون	من	الخداع	احتواءها	،	فإذا	عرض	ا)تدخل	عصائر	عfى	أWkا	طبيعية،	7ا)نتوج	عناصر	أخرى 

  .9خاطئة	تتعلق	بeuكيب	منتوج	نسي�ي.كإعطاء	بيانات	8عfى	مواد	صناعية

  

                                                           
  .174أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .18بية،	ا)رجع	السابق،	ص،	محمد	بودا�ي،	شرح	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والط	2
  .175أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .18محمد	بودا�ي،	شرح	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص،		4
  .175أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  ..32	مجدى	محمود	محب	حافظ،	ا)رجع	السابق،	ص	6
  .136فرحات	زموش،	ا)رجع	السابق،	ص		7
عادل	عم\eات،	ا)سؤولية	القانونية	للعون	£قتصادي،	دراسة	@ي	القانون	الجزائري،	أطروحة	مقدمة	لنيل	شهادة	دكتوراه	علوم	@ي		8

  .158ص	،	2016-2015القانون،	تخصص	قانون	خاص،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد	تلمسان،	
محمد	بودا�ي،	شرح	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	وشرح	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،		9

  .19ص،	
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 نوع�ا)نتوج�أو�مصدره?ي�الخداع� -

ال�0	توجد	@ي	البضاعة	وال�0	تسمح	بالتمي\t	ب\ن		إن	ا)قصود	بنوع	ا)نتوج	هو	ا)زايا	أو	الخصائص

زيت	،	زيت	الجوزن	زيت	الزيتون ،	زيت	اللوز ،	فالزيوت	مثU	أنواع	متعددة،	1ا)نتجات	من	نفس	الجنس

	السو  	دانيالفول 	ا)سWXلك	، 	يع\e	ف·Wا 	ال�0 	Kحوال 	أو	الصنف	@ي 	النوع 	بشأن 	الخداع وتبدو	خطورة

غ\e	أWkا	قد	تختلف	،	ذلك	ان	ا)نتجات	قد	تتماثل	من	حيث	ا)ظهر،	اهتماما	خاصا	بالنوع	او	الصنف

  .2مما	يeuتب	عليه	تغ\e	قيمWXا	@ي	نظر	ا)تعاقدين،	من	حيث	النوع	أو	الصنف

الذي	و 	كما	يع�e	به	عن	ا)نشأ	أو	Kصل،	فيقصد	به	البلد	الذي	استورد	منهأما	مصدر	ا)نتوج	

  .3يع0Å	بلد	£نتاج	سواء	كان	ا)نتوج	من	ا)حصو�ت	الزراعية	أو	الطبيعية	أم	من	ا)نتجات	الصناعية

	يكن 	لم،	فإن	هذه	الصورة	من	صور	الخداع،	ومهما 					النوع		يكن	�	تدخل	@ي	نطاق	التجريم	ما

  .4هو	السبب	Kسا01î	@ي	التعاقد	-بموجب	£تفاق	أو	العرف	–در	الذي	أسند	خداعا	إ�ى	ا)نتوج	أو	ا)ص

 الخداع�?ي�كمية�ا)نتوج�أو�هويته -

	ا)نتوج 	كمية 	مفهوم 	يشمل 	البضاعة، 	الرقم0)(	عدد 	بياWkا 	مقدارها، 	الكم0)(	أو 													،	حسا�Wا

			،	أو	مقاسه	ع	@ي	الكمية	م��	كان	وزن	ا)نتوج	ا)سلم	مثUيقع	الخداو ،	5أو	وزWkا،	أو	كيلها،	أو	مقياسها

 .6أو	�	يتطابق	مع	الوزن	الحقيقي	ا)ب\ن	عfى	الغUف،	أو	حجمه	أو	عدده	يقل	عما	هو	مذكور	@ي	الحزم

يقع	الخداع	@ي	و ،	أو	عUمته	ا)شهور	�Wا،	أما	هوية	ا)نتوج	ف$0	اسمه	أو	الشكل	الذي	يعرف	به

	 	عندما 	ا)نتوج 	مسبقاهوية 	تعينه 	تم 	غ\e	الذي 	منتوجا 	ا)سWXلك 	يستلم 	قبل	، 	من 	استبداله بفعل

  	.7ا)تدخل	عند	التسليم

 مدة�صJحية�ا)نتوجو �الخداع�?ي�تاريخ -

	أو	£ستعمال	 	لUسUWXك 	أو	Kق��1 	Kدنى 	بتأخ\e	التاريخ 	الصورة 	هذه 	@ي 	الخداع 													يتحقق

 .8خ	التوضيبأو	الخداع	@ي	تاريخ	8نتاج	أو	تاري

	كث\eة	 	أضرارا 	ترتب 	قد 	ال�0 	الخداع 	أخطر	صور 	من 	ا)نتوج 	صUحية 	بتاريخ و	يعت�e	التUعب

  التنظيف	البدني.	و 	مواد	التجميلو 	ا)واد	الصيد�نيةو ،	�سيما	عندما	يتعلق	Kمر	با)واد	الغذائية
                                                           

  .33مجدى	محمود	محب	حافظ،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .158عادل	عم\eات،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .33ص		مجدى	محمود	محب	حافظ،	ا)رجع	السابق،	3
  .174أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .35	34مجدى	محمود	محب	حافظ،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		5
  .138فرحات	زموش،	ا)رجع	السابق،	ص		6
  .89فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		7
 .273)رجع	نفسه،	ص	نوال	مجدوب،	حماية	ا)سWXلك	جنائيا	من	جريمة	الخداع	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الغذائية،	ا	8
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 الخداع�?ي�النتائج�ا)نتظرة�من�ا)نتوج -

	 	من 	ا)نتظرة 	بالنتائج 0Åنع	 	كفل	قد 	وال�0 	التعاقد 	أساسها 	عfى 	تم 	ال�0 	النتائج 	تلك ا)نتوج

يتحقق	الخداع	@ي	هذه	الصورة	بمجرد	تسليم	منتوج	ينطوي	عfى		ومن	ثم،	1ا)تدخل	توافرها	@ي	ا)نتوج

	 	قدره 	كهربائيا 	ينتج	تيارا 	أنه 	كبيـع	مولد	كهربائي	عfى فولط	لكن	بعد		220عيب	يحد	من	استعماله

  .2فولط 110 تاجـه	Kقصـى	�	يتجـاوز استعماله	يتضح	أن	إن

بالتا�ي	يتحقق	الخداع	و ،	3كما	قد	نع0Å	�Wا	مستوى	Kمن	الذي	يرغب	ا)سWXلك	توافره	@ي	ا)نتوج

مما	،	أيضا	@ي	هذا	8طار	بمجرد	تسليم	منتوج	ينطوي	عfى	عيب	من	شانه	أن	يفقد	ا)نتوج	عنصر	Kمن

  يجعل	ا)سWXلك	عرضة	للضرر.

 ضاء�عن�ا)نتوجالخداع�?ي�
ف -

	استعمالها 	بطريقة 	8فضاء 01µتقت	 	الخطرة 	ا)نتجات 	بعض 	كانت 	)ا 	£حتياطات	و ، تحديد

	با)سWXلك 	لتفادي	إضرارها 	الUزمة 	8طار، 	هذا 	يتحقق	@ي 	فإن	الخداع 	ا)تدخل	بطرق	، 	ُيدل 	لم إذا

�	بوضع	و 	لمه	�	شفاهةلم	يعو ،	أو	كان	قد	أخفى	ذلك	عن	ا)سWXلك،	£ستعمال	او	£حتياطات	الUزمة

  .4البطاقات	الخاصة	با)نتوج

	يكن	من	أمر إنما	جرم	و ،	تجريم	الخداع	فحسب	فإن	ا)شرع	الجزائري	لم	يقتصر	عfى،	و	مهما

قمع	الغش	ال�0	و 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	68الشروع	أو	ا)حاولة	@ي	الخداع	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

  ا)سWXلك".	يحاول	أن	يخدع	أو "	كل	من	يخدع	:	ورد	ف·Wا	عبارة

و	يتحقق	الشروع	بمجرد	أن	يلقي	الجاني	أكذوبة	عfى	ا)ج0Å	عليه	@ي	شأن	كمية	السلعة	أو	نوعها	

	هو	وارد	@ي	ا)ادت\ن	السابقت\ن،	أو	مصدرها يشeuط	ان	تكون	هذه	Kكذوبة	@ي	مقام	و ،	أو	غ\e	ذلك	ما

	تعاقد 	كان	ليقع	لو�	هذه	Kكذوبةبقصد	حمل	ا)ج0Å	عليه	عfى	قبول	التعاقد	عfى	نو ، فإذا	،	حو	ما

	ا)تعاقد 	بسب¼Wاو 	خدع 	الصفقة 	تمت 	تامة، 	الجريمة 	كانت 	ا)تعاقد، 	يخدع 	لم 	إذا اكتشفت	و 	أما

طا)ا	أن	الجاني	قد	،	اعت�eت	الواقعة	شروعا	@ي	صورة	جريمة	خائبة،	الحقيقة	حول	خصائص	السلعة

  .5روعاستنفذ	ف·Wا	كل	نشاطه	ا)طلوب	قانونا	لوقوع	الش

جعلت	جنحة	الخداع	قائمة	بصرف	،	قمع	الغشو 	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	68ا)ادة		كما	أن

"	بأية	وسيلة	أو	طريقة	:	هذا	ما	يستشف	من	خUل	عبارةو ،	النظر	عن	الوسائل	ا)ستعملة	@ي	الخداع

                                                           
  .90فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .273نوال	مجدوب،	حماية	ا)سWXلك	جنائيا	من	جريمة	الخداع	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الغذائية،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .273نوال	مجدوب،	ا)رجع	نفسه،	ص		3
  .90فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .32	31لسابق،	ص	ص	معوض	عبد	التواب،	ا)رجع	ا	5
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بإيماء		أو	يكون	شفاهة	أو	ح��،	الخداع	عن	طريق	الكذب	أو	الكتمانيستوي	@ي	ذلك	أن	يتم	و ،	كانت"

			Kمر	الذي	يجعل	نص	تلك	ا)ادة	شامU	لطرق	الخداع	الكUسيكية	،	الرأس	إجابة	عن	سؤال	ا)سWXلك

  .1أو	£لكeuونية

 الخداع�ا)شددة�لجريمة	صور�7فعال�ا)شكلة�للركن�ا)ادي  - ب

ل�0	لم	يعر	اهتماما	للوسيلة	ا،	من	قانون	£سUWXك	68إذا	كان	ا)شرع	الجزائري	بموجب	ا)ادة	

	الخداع 	خUلها 	من 	يتم 	قد 	معينةو ، 	بوسيلة 	تتم 	بأن 	البسيطة 	الخداع 	جنحة 	قيام 	يقيد 	لم 	فإنه،

نص	عfى	جملة	من	الوسائل	ال�0	تضفي	عfى	هذه	الجنحة	طابع	،	بخصوص	جنحة	الخداع	ا)شددةو 

قانون	من	ال	69وهذا	ما	أقرته	صراحة	كل	من	ا)ادة	،	م��	تم	ارتكا�Wا	بإحدى	هذه	الوسائل،	التشديد

	03-09رقم	 	و ، 		430ا)ادة 	حيث	نصت	ا)ادة 	03-09من	القانون	رقم		69ق	ع	ج. 	أنه، 	عfى 	ترفع	: "

	 	ا)ادة 	@ي 	الخداع	قد	ارتكبت	سواء		68العقوبات	ا)نصوص	عل·Wا 	كان	الخداع	أو	محاولة أعUه....إذا

  :	بواسطة

 ،	الوزن	أو	الكيل	أو	بأدوات	أخرى	مزورة	أو	غ\e	مطابقة -

ى	التغليط	@ي	عمليات	التحليل	أو	ا)قدار	أو	الوزن	أو	الكيل	أو	التغي\e	عن	طريق	الغش	@ي	طرق	ترمي	إ� -

 ،	تركيب	أو	وزن	أو	حجم	ا)نتوج

 ،	إشارات	أو	ادعاءات	تدليسية -

  كتيبات	أو	نشرات	أو	معلقات	أو	إعUنات	أو	بطاقات	أو	أية	تعليمات	أخرى". -

الحبس....إذا	كانت	الجريمة	أو	الشروع	ف·Wا	ا)نصوص		"	ترفع	مدة:	عfى	أنه،	ق	ع	ج	430كما	نصت	ا)ادة	

 :	عل·Wما	أعUه	قد	ارتكبا

 ،	سواء	بواسطة	الوزن	أو	الكيل	أو	بأدوات	أخرى	خاطئة	أو	غ\e	مطابقة	-

سواء	بواسطة	طرق	احتيالية	أو	وسائل	ترمي	إ�ى	تغليط	عمليات	التحليل	أو	ا)قدار	أو	الوزن	أو	الكيل	أو		-

 ،	ولو	قبل	البدء	@ي	هذه	العمليات،	أو	ا)نتجات،	لغش	تركيب	أو	وزن	أو	حجم	السلعالتغي\e	عن	طريق	ا

 ". أو	إ�ى	مراقبة	رسمية	لم	توجد،	سواء	بواسطة	بيانات	كاذبة	ترمي	إ�ى	£عتقاد	بوجود	عملية	سابقة	وصحيحة	-

  �الركن�ا)عنوي  -2

	ال ،	قصد	الجنائي	لدى	ا)WXمتعد	جريمة	الخداع	من	الجرائم	العمدية	ال�0	يقت01µ	توافر	أركاWkا

	بعنصريه 	82رادةو	العلم، 	البضاعة، 	بكيان 	ا)تعلقة 	الوقائع 	بكل 	ا)WXم 	علم 	لقيامها 	يستلزم 	حيث

  .3تعمد	خداع	ا)تعاقد	@ي	إحدى	هذه	الوقائعو ،	مصدرهاو 	أصلهاو 
                                                           

  .269نوال	مجدوب،	حماية	ا)سWXلك	جنائيا	من	جريمة	الخداع	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الغذائية،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .184أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .32معوض	عبد	التواب،	ا)رجع	السابق،	ص		3
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	بأن	بمع�Å	يجب 		أن	يكون	ا)WXم	عا)ا 	ا)ادة 	@ي 	69و	68استعمال	الطرق	ا)نصوص	عل·Wا 	من،

	أن	تتجه	إرادته	إ�ى	ذلكو 	ستؤدي	إ�ى	خداع	ا)تعاقد،	ق	ع	ج	430و	429ا)ادت\ن	و ،	03-09القانون	رقم	

  .1هو	مدرك	بأن	القانون	يعاقب	عل·Wاو 

فإن	يصبح	،	أن	يبالغ	بعض	ال01úء	@ي	إظهار	محاس�Wا-لeuويج	منتجاته	-فإذا	كان	ُيسمح	للمتدخل

	الخداع 	لجريمة 	مرتكبا 	الكذب، 	حد 	بلغ 	الصفة	جعو 	م�� 	التعاقد 	عند 	اعتباره 	@ي 	ا)سWXلك	يأخذ ل

كان	ا)تدخل	عfى	و ،	خاصة	إذا	كان	هناك	فرق	@ي	القيمة،	Kساسية	ال�0	أضفاها	ا)تدخل	عfى	ا)نتوج

  .2أراد	إتمام	الصفقةو ،	علم	بذلك

	أما	إذا	كان	يزعم	خطأ	توافر	صفة	معينة	@ي،	فإنه	�	يعد	مخادعا	إ�	من	كان	01îء	النية،	و	عليه

	الحقيقية 	قيمWXا 	من 	أعfى 	ثمن 	عfى 	ليحصل 	السلعة 	الخداع، 	فU	يقوم 	يستبعد	، 	الغلط 	أن طا)ا

ليس	الغلط	@ي	القانون؛	كما	و 	غ\e	أن	الغلط	الذي	ينفي	القصد	الجنائي	هو	الغلط	@ي	الوقائع،	التدليس

  .3ينتفي	أيضا	@ي	حالة	جهل	ا)تدخل	أمرا	من	Kمور	ال�0	وردت	@ي	حالة	الخداع

فإنه	من	الواجب	أن	يتوافر	القصد	الجنائي	بعنصريه	وقت	ارتكاب	فعل	الخداع	أي	،	ما	يكنو	مه

أو	وقت	تقديم	ا)نتوج	أو	عرضه	للبيع	م��	توقفت	الجريمة	،	وقت	إبرام	العقد	م��	كانت	الجريمة	تامة

  .	4ذلك	أن	الجريمة	�	تقوم	م��	تخلف	أحد	عناصر	القصد	وقت	الفعل،	عند	مرحلة	الشروع

	نو	من	 	أن	ا)شرع	الجزائري	وسع	إ�ى	حد	كب\e	@ي 	الخداع	نخلص	إ�ى طاق	خUل	دراسة	جنحة

كما	�حظنا	أن	صور	Kفعال	ا)شكلة	للركن	و 	جنحة	الخداع	من	حيث	Kشخاص	أو	من	حيث	ا)وضوع،

  ّنعة.صا)ادي	لهذه	الجريمة	تتعدد	بتنوع	العناصر	ال�0	قد	ينصب	عل·Wا	الخداع	حول	ا)نتجات	ا)

ن	إضفاء	ا)شرع	لطابع	التشديد	عfى	هذه	الجريمة	م��	تم	ارتكا�Wا	بوسائل	معينة	من	شأنه	كما	أ

	بطابعها	 	الخداع 	جنحة 	أن 	طا)ا 	8طار، 	هذا 	@ي 	للمسWXلك 	ا)قررة 	الجزائية 	الحماية 	من 	يعزز أن

  .قواعد	قانونية	صارمةبالبسيط	أو	ا)شدد	تندرج	ضمن	الجرائم	العمدية	ال�0	ينبÒي	التصدي	لها	

  

  

  

                                                           
  .184السابق،	ص		أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	1
  .75	74محمد	السيد	عمران،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
   .95فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .185أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		4
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 الفرع�الثالث:

  جريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية�للخطر

	بتعديل 	فقد	قام	مؤخرا 	من	ا)شرع	الجزائري	@ي	حماية	صحة	و	أمن	ا)سWXلك، و	تتميم	 سعيا

	 	رقم 	القانون �1µبمقت	 	العقوبات 	تضم�Wا		061- 20قانون 	جديدة 	جريمة 	خUله 	من 	استحداث الذي

حت	عنوان:	القتل	الخطأ	و	الجرح	الخطأ	و	تعريض	حياة	الغ\e	وسUمته	القسم	الثالث	منه	الذي	جاء	ت

	القانون	ا)ادة		8الجسدية	للخطر،	حيث	أدرج	ا)شرع	بموجب	ا)ادة	 				مكرر	ال�0	جرمت		290من	هذا

	الجريمة	 	هذه 	خصوصية 	عfى 	الوقوف 	بداية 	نحاول 	سوف 	و	عليه 	الجريمة، 	هذه 	عfى و	عاقبت

  نتطرق	بعدها	إ�ى	تحديد	أركاWkا(ثانيا).	ا)ستحدثة(	أو�)،	عfى	أن

:mأو	مته�الجسدية�للخطرJخصوصية�جريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�س	  

،	حيث	جاء	06-20مكرر	من	القانون	رقم		290لقد	تم	النص	عfى	هذه	الجريمة	بمقت�1µ	ا)ادة	

 Uس	أو	e\الغ	حياة	يعرض	من	بغرامة....كل	بالحبس...و	يعاقب	"	:	و�ىK	اW مته	الجسدية	مباشرة	@ي	فق̄ر

	القانون  	يفرضها 	ال�0 	السUمة 	أو 	£حتياط 	واجبات 	من 	لواجب 	البّ\ن 	و 	ا)تعمد 																	للخطر	بانWXاكه

  أو	التنظيم".

تجدر	8شارة	بداية	إ�ى	أن	هذه	الجريمة	ا)ستحدثة	@ي	التشريع	الجزائري	قد	سبق	و	أن	أقرها		

	1-223"	جريمة	تعريض	الغ\e	للخطر"،	و	ذلك	بمقت�1µ	ا)ادة	تحت	مسم�		1994ا)شرع	الفرن012	سنة	

من	قانون	العقوبات	الفرن012،	ال�0	جاء	ف·Wا:	"	إن	فعل	تعريض	الغ\e	مباشرة	للخطر	ا)ف01µ	إ�ى	الوفاة	

	عن	طريق	الخرق	الظاهر	العمدي	 	بeu	عضو	أو	عاهة	مستديمة، 	إ�ى 	تؤدي	بطبيعWXا أو	8صابات	ال�0

أو	الحيطة	ا)فروض	بمقت�1µ	القانون	أو	التنظيم،	يعاقب	بعام	حبس	و	بغرامة			�لtuام	خاص	بالسUمة

  .2أورو"	15.000قدرها	

	عfى	 	تنصان 	كل·Wما 	اعتبار	أن 	ا)ضمون	عfى 	@ي 	يتفقان 	أWkما 	ا)ادت\ن 	هات\ن الظاهر	من	خUل

عن	طريق		تجريم	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطر	بصفة	مباشرة،	م��	ارُتكب	هذا	الفعل

	e\غ	التنظيم،	أو	القانون	يفرضها	ال�0	الحيطة	أو	مةUالس	واجبات	من	لواجب	البّ\ن	و	ا)تعمد	اكWXن£

ق	ع	ف	اشeuطت	@ي	فعل	التعريض	للخطر	أن	يؤدي	إ�ى	الوفاة	أو	8صابات	ال�0	تؤدي		1-223أن	ا)ادة	

	للمادة	 	إ�ى	بeu	عضو	أو	عاهة	مستديمة،	و	هذا	خUفا مكرر	من	ق	ع	ج	ال�0	لم	تحدد		290بطبيعWXا

  طبيعة	¥ثار	الضارة	ا)حتملة	الناجمة	عن	فعل	التعريض	للخطر،	إنما	جاء	فرضها	عاما.	

  

                                                           
العقوبات،	،	و	ا)تضمن	قانون	1966يونيو		8ا)ؤرخ	@ي		156-66،	يعدل	و	يتمم	Kمر	رقم	2020أبريل		28ا)ؤرخ	@ي		06-20القانون	رقم		1

 .2020أبريل		29،	الصادرة	@ي	25ج	ر،	العدد	
2 Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, op.cit,  p 325. 
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	الtuام	خاصهذه	الجريمة	أن	يتم	خرق		ق	ع	ف،	اشeuطت	من	أجل	قيام	1-223كما	أن	ا)ادة	

بعاد	خرق	£لtuامات	العامة	بالسUمة	أو	الحيطة	ا)فروض	بمقت�1µ	القانون	أو	التنظيم،	بما	يفيد	است

	@ي	ح\ن	لم	تحدد	ا)ادة	 	كان	£لtuام	الذي	يتم	انWXاكه		290من	نطاق	التجريم، 	إذا مكرر	ق	ع	ج	ما

  الtuاما	عاما	أو	خاصا،	و	بذلك	تكون	قد	وسعت	من	نطاق	التجريم	و	الحماية.	

	 	ا)ادة 	نص 	أن 	البعض 	حم	1- 223و	يرى 	أجل 	من 	خاصة 	بصفة 	وضعه 	يتم 	لم 	ف 	ع اية	ق

ا)سWXلك\ن،	إنما	له	نطاقا	عاما،	غ\e	أنه	يمكن	تطبيقه	@ي	الحا�ت	ال�0	يتعرض	ف·Wا	ا)سWXلكون	للخطر	

،	�سيما	عندما	يتم	طرح	منتوج	ما	@ي	السوق	ثم	ُيكتشف	أنه	ُيحتمل	أن	يكون	خط\eا	1بفعل	ا)نتجات

  .	2ينة	تجعله	يقeuب	من	اليق\نعfى	الصحة	و	السUمة،	غ\e	أنه	ينبÒي	أن	يصل	هذا	£حتمال	إ�ى	درجة	مع

		eتعت�	 	£سUWXك، 	قانون �1µبمقت	 	عل·Wا 	ا)نصوص 	الجرائم 	شأن 	شأWkا 	الجريمة 	هذه 	أن كما

جريمة	قائمة	ح��	و	لو	لم	يتحقق	ضررا	جسمانيا،	غ\e	أن	التجريم	ا)نصوص	عليه	@ي	قانون	العقوبات	

UWX£س	قانون	@ي	ا)تضمن	التجريم	عن	8طار	هذا	@ي	نوا÷ييختلف	عدة	من	3ك	: 

أن	@ي	قانون	العقوبات	نجد	أن	تعريض	الغ\e	للخطر	�	يعد	ظرفا	مشددا	لجريمة	أخرى،	إنما	يعد	@ي		-

  .حد	ذاته	جريمة	تقت01µ	أركانا	معينة

أن	بمقت�1µ	قانون	العقوبات	فإن	عقوبة	هذه	الجريمة	تعد	أقل	شدة	مقارنة	بالعقوبات	ال�0	يقررها		-	

 	.�0	الغش	و	الخداع	بصور¯Wما	مشددةقانون	£سUWXك	لجريم

	من		- 	كا)نع 	التكميلية 	العقوبات 	بعض 	يقرر 	الجريمة 	هذه 	بخصوص 	الفرن012 	العقوبات 	قانون أن

  ممارسة	النشاط	ا)�0،	و	نشر	أو	تعليق	الحكم.

أن	أعوان	قمع	الغش	ليس	لد¦Wم	أي	صUحية	)عاينة	هذه	الجريمة،	إنما	ضباط	الشرطة	القضائية		-

  م	من	يملكون	صUحية	التحقيق	بشأWkا	وفقا	للشروط	ا)قررة	@ي	القانون	العام.هم	وحده

  جريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية�للخطر	ثانيا:�أركان

	الغ\e	و	سUمته	�مكرر	ق	ع	ج	تمثل	الركن	الشرAي	لجريمة	290باعتبار	أن	ا)ادة	 تعريض	حياة

  ).2)،	والركن	ا)عنوي(W·1ا	كل	من	الركن	ا)ادي(الجسدية	للخطر،	سوف	نب\ن	بناء	عfى	ما	ورد	ف

  

  

                                                           
1Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, Ibid, p 325. 
2 Anne simon , sanctionner la mise en danger grâce aux jeux de la causalité, Perspectives comparées des 
responsabilités civile et pénale en matière sanitaire, RTD Civ, n° 3, Dalloz, paris, 2019, p 482. 
3Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, op.cit,  p p 325 326. 
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 الركن�ا)ادي:� -1

Wا	الثانية	عfى		290إ�ى	جانب	ما	جاء	@ي	الفقرة	Kو�ى	من	ا)ادة	 مكرر	ق	ع	ج،	فقد	نصت	فق̄ر

ضرورة	التشديد	من	العقوبة	ا)قررة	لهذه	الجريمة	م��	تم	ارتكا�Wا	@ي	ظروف	معينة،	و	هذا	ما	يجعلها	

  ساطة	تارة(أ)،	و	طابع	التشديد	تارة	أخرى(ب).تتسم	بطابع	الب

  الركن�ا)ادي�لجريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية�للخطر�?ي�صورª&ا�البسيطة  - أ

	الجريمة		 	يجعل	من	هذه 	الغ\e	للخطر، 	تعريض	صحة	و	سUمة 	أن	�	نعتقد	بأن	مجرد ينبÒي

ا)فروض	بمقت�1µ	القانون		بواجب	الحيطةانWXاك	�لtuام	بالسUمة	أو	قائمة،	إنما	يجب	أن	يكون	هناك	

أو	التنظيم،	و	هذا	ما	يمكن	أن	يقع	بصفة	خاصة	عندما	يتم	خرق	إلزامية	أمن	ا)نتوج	ا)نصوص	عل·Wا	

،	و	ال�0	2،	إ�ى	جانب	النصوص	التنظيمية	ا)تخذة	تنفيذا	لهذا	القانون 1بمقت�1µ	قانون	حماية	ا)سWXلك

  .3القمع	كلما	كانت	أكeü	تقييدا،	كلما	زاد	نطاق

	 	£نWXاك	طابعا 	أن	يكون	لهذا 	ينبÒي 	أدلة	مؤكدة	واضحا	عمدياكما 	عfى 	يتم	استخUصه	بناء ،								

للتصرف	و	الذي	ُيعد	¥ني	و		ا)باشر و	ليس	عfى	مجرد	فرضيات	أو	قرائن	بسيطة،		إ�ى	جانب	الطابع	

اشرا	و	أن	يكون	الخطر	قلب	هذه	الجريمة،	لذلك	اشeuط	ا)شرع	الفرن012	أن	يكون	فعل	التعريض	مب

،	4آنيا،	و	النص	عfى	هذين	الشرط\ن	يدل	عfى	ضرورة	توافر	عUقة	سببية	مباشرة	ب\ن	الفعل	و	الخطر

بمع�Å	أنه	عfى	القا01É	الجنائي	أن	يثبت	وجود	رابطة	سببية	ب\ن	سلوك	الجاني	و	الخطر	الفوري	الذي	

	ذلك 	عfى 	5يeuتب 	للفظ 	الفرن012 	ا)شرع 	استعمال 	أن 	كما ،immédiat »		الخطر	 	باستبعاد يو÷ي

أي	أن		certainا)ستقبل	من	نطاق	التجريم،	لذلك	يرى	الفقه	أنه	كان	عfى	ا)شرع	أن	يستعمل	لفظ	

 .6يكون	الخطر	محققا

 الركن�ا)ادي�لجريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية�للخطر�?ي�صورª&ا�ا)شددة  - ب

	لهذه 	ا)ادي 	للركن 	العناصر	ا)شكلة 	جانب	كل 	@ي		إ�ى 	ا)تضمنة 	البسيطة 	صور¯Wا 	@ي الجريمة

	 	من	ا)ادة 	Kو�ى 	هذه		290الفقرة 	عfى 	تضفي 	ظروف	معينة 	م�Wا 	نصت	الثانية 	فقد 	ج، 	ق	ع مكرر

الجريمة	طابع	التشديد	م��	ارتكبت	@ي	ظلها	بما	يستتبعه	التشديد	من	العقوبة،	و	تتمثل	هذه	الظروف	

  أساسا	@ي	:

  

                                                           
1 Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, Ibid, p 326. 

  .444محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص		 2
3 Anne simon, op.cit, p 486. 
4 Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, op.cit p p 326 327. 
5 Anne simon, op.cit, p  486. 
6Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, op.cit p 327.  
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 خUل	فeuات	الحجر	الص�ي. �

 وقوع	كارثة	طبيعية	أو	بيولوجية	أو	تكنولوجية	أو	غ\eها	من	الكوارث.خUل	 �

	الظروف	 	الجريمة	خUل	هذه 	عمل	عfى	تشديد	عقوبة	هذه 	فعله	ا)شرع	الجزائري	عندما 	ما 						وحسنا

	 	عا)يا 	تم	فرضها 	ال�0 	فeuات	الحجر	الص�ي 		-و	�سيما 	كوفيد 	 									-ا)ستجد	19بسبب	ف\eوس	كورونا

شهدت	انWXاكات	كث\eة	لواجبات	السUمة	و	الحيطة	من	قبل	العديد	من	ا)تدخل\ن	الذين	لجؤوا	و	ال�0	

	البدني 	التنظيف 	منتجات 	بعض 	تصنيع 		-إ�ى 	غرار	ا)عقمات 	السUمة		-عfى 	تتطلبه 	ما 	مراعاة 										دون

  ية	للخطر.	و	الحيطة	من	مقتضيات	قانونية	و	تنظيمية،	معرض\ن	بذلك	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسد

  الركن�ا)عنوي:���� -2

	ذلك	أن		 	العمدي	لUنWXاك، 	الطابع 	 	ا)عنوي	@ي 	يظهر	رك�Wا 	عمدية 	جريمة 	الجريمة تعت�e	هذه

يدل	عfى	أن	8همال	البسيط	لUلtuام	�	يعد	كافيا	« délibré »احتواء	النص	التجريم0	عfى	عبارة	عمديا	

	الجان 	يكون 	أن 	ينبÒي 	إنما 	الجريمة، 	قيام 	أجل 	الغ\e	من 	و	سUمة 	صحة 	فعU	تعريض 	تعمد 	قد ي

	بإمكانية	 	Kقل	مدركا 	عfى 	كان 	إ�	أنه 	الفعل 	لهذا 	يكن	يدرك	¥ثار	الضارة 	و	لو	لم 	و	ح�� للخطر،

  .1حدوث	الضرر 

	ليس	 وعfى	الرغم	من	أن	هذه	الجريمة	قد	تقوم	ح��	و	لو	لم	تتحقق	أية	نتيجة	ضارة،	إ�	أن	إثبا¯Wا

  .2عدام	النتيجة	ا)اديةبا§مر	اله\ن،	@ي	ظل	ان

	ا)خاطر	 	بعض 	حدوث 	منع 	عfى 	8طار	ينصب 	هذا 	@ي 	التجريم 	فإن 	أمر، 	من 	يكن 	مهما و

لºشخاص،	و	بالتا�ي	ضمان	أم�Wم،	كما	أن	تأط\e	السلوكيات	الخطرة	من	شأنه	أن	يسمح	بتوقع	الضرر	

يات	القانونية	تشكل	جزًء	ا)حتمل	الذي	قد	ينتج،	و	أن	ُيجّنب	حدوث	مخاطر	للغ\e،	لذلك	فإن	هذه	¥ل

	من	 	£جتماعية 	تطه\e	الحياة 	¯Wدف	إ�ى 	ال�0 	الجريمة 	أو	سياسات	منع 	العامة من	سياسات	الصحة

  .3السلوك	الخطر	باسم	الحق	@ي	Kمن

  

  

  

  

 

                                                           
1Jean Calais-Auloy , Henri Temple, et Malo Depincé, Ibid, p 326. 

  .445محمد	بودا�ي،	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	ا)قارن،	ا)رجع	السابق،	ص	 2 
3 Anne simon, op.cit,  p 477. 
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  :ا)طلب�الثاني

  ذات�الصلة�بحماية�ا)س'&لك�الجرائم�ا)نصوص�علÚ&ا�?ي�التشريعات�الخاصة

	 	ال�0 	جانب	الجرائم 	قانون	العقوباتتضإ�ى 	م�Wا 	@ي	، 01îساK	العام	القانون	 	بمثابة الذي	يعد

فقد	جرم	ا)شرع	الجزائري	العديد	من	Kفعال	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك	بموجب	،	العقابو 	مجال	التجريم

	@ي	القانون	و ،	ذات	صلة	بحماية	ا)سWXلك	قواعد	خاصة 	بالجرائم	ا)نصوص	عل·Wا يتعلق	Kمر	أساسا

الجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	القوتون	و 	الفرع	Kول)(	قمع	الغشو 	علق	بحماية	ا)سWXلكا)ت	03- 09رقم	

  الفرع	الثاني)(	ا)تعلق	بالصحة	11- 18رقم	

  :الفرع�7ول 

  قمع�الغشو �ا)تعلق�بحماية�ا)س'&لك�03-09الجرائم�ا)نصوص�علÚ&ا�?ي�القانون�رقم�

	 	الجزائري	بموجب	القانون 	ا)شرع 	م	03- 09جرم 	ا)تدخلالعديد 	قبل 	من 	ا)رتكبة 	ن	Kفعال

	القانون و  	هذا �1µبمقت	 	عليه 	ا)فروضة 	£لtuامات 	بمختلف 	إخUله 	عند 	خاصة 	تظهر	بصفة ،	ال�0

	الغذائية 	مخالفته	¸لزامية	نظافة	ا)واد 	أو�)(	سUمWXاو 	�سيما مخالفة	إلزامية	أمن	ا)توج	وإلزامية	،

إلزامية	مخالفة	إلزامية	الضمان	أو	تنفيذ	الضمان	وتجربة		مخالفة،	ثانيا)(	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة

 رابعا).(	مخالفة	إلزامية	وسم	ا)نتوجو،	ثالثا)(	ا)نتوج	وتنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيع

mم'&او �مخالفة�إلزامية�نظافة�ا)واد�الغذائية:�أوJس  

رع	الجزائري	إ�ى	س¬ى	ا)ش،	@ي	إطار	وقاية	صحة	وسUمة	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

النظافة	الصحية	و 	بضرورة	مراعاة	النظافة،	إلزام	كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)واد	الغذائية	لUسUWXك

	الغذائية 	سUمWXاو 	للمواد 	و ، 	رقم 	القانون 	من 	الثاني 	الباب 	من 	Kول 	الفصل 	@ي 	03-09ذلك حيث	،

  ن.من	هذا	القانو ،	08،	07،	06،	05،	04تضمنت	هذه	£لtuام	ا)واد	

،	)1(	النظافة	الصحية	للمواد	الغذائيةو 	وعليه	سوف	نتطرق	بداية	إ�ى	8خUل	بإلزامية	النظافة

  ).	2(	ثم	نتناول	بعدها	8خUل	بإلزامية	سUمة	ا)واد	الغذائية

 النظافة�الصحية�للمواد�الغذائيةو �
خJل�بإلزامية�النظافة -1

ب	عfى	كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)واد	"	يج:	عfى	أنه	03-09من	القانون	رقم		6نصت	ا)ادة	

	احeuام	شروط	النظافة 	للمستخدم\نو 	الغذائية	لUسUWXك	أن	يسهر	عfى 	النظافة	الصحية 	§ماكنو ،

	أو	التخزينو  	أو	التحويل 	أو	ا)عالجة 	التصنيع 	محUت 	عدم	و ، 	وضمان 	ا)واد 	هذه 	نقل 	وسائل كذا

  أو	ف\tيائية.	تعرضها	لïتUف	بواسطة	عوامل	بيولوجية	أو	كيميائية

  تحدد	شروط	عرض	ا)واد	الغذائية	لUسUWXك	عن	طريق	التنظيم".
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	 	ا)ادة 	نصت 	القانون 	7كما 	نفس 	أنه	ما 	عfى 	التجه\tات: 	أ�	تحتوي 	يجب 	العتادو 	اللوازمو 	"

	الغذائيةو  	ا)واد 	)Uمسة 	ا)خصصة 	¥�ت 	من 	وغ\eها 	التغليف 	إ�ى	، 	�	تؤدي 	ال�0 	اللوازم إ�	عfى

  إفسادها.

	شروط 	الغذائيةو 	تحدد 	ا)واد 	)Uمسة 	ا)وجهة 	اللوازم 	كيفيات	استعمال 	مستحضرات	و ، كذا

  تنظيف	هذه	اللوازم	عن	طريق	التنظيم".

،	نجد	أWkا	جرمت	كل	إخUل	�Wذا	£لtuام،	03- 09من	القانون	رقم		72بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	و ،	هذا

	ف·Wا 	جاء 	حيث 	النظا: 	إلزامية 	يخالف 	من 	يعاقب....كل 	@ي	و 	فة" 	عل·Wا 	ا)نصوص 	الصحية النظافة

  من	هذا	القانون".	7و	6ا)ادت\ن	

	 	ال�0	تمثل	الركن	الشرAي	لهذه	الجريمة،	03-09من	القانون	رقم		72و	بناء	عfى	ا)ادة سوف	،

  ب).(	رك�Wا	ا)عنوي و ،	أ)(	نتناول	كل	مر	رك�Wا	ا)ادي

 الركن�ا)ادي�  - أ

	السلوك 	@ي 	الجريمة 	لهذه 	ا)ادي 	الجاني	يظهر	الركن 	به 	يقوم 	الذي 	يظهر	@ي	و 	8جرامي الذي

	القانون  	عليه 	واجب	فرضه 	£متناع	عن	أداء 	صورة 	واجب	النظافةو ، 	الصحية	و 	ا)تمثل	@ي النظافة

  :	هذا	ما	يتجfى	@ي	الصور	التاليةو ،	للمواد	الغذائية

 �مخالفة�ا)تدخل�لشروط�عرض�ا)واد�الغذائية�لJس'&Jك -

	لجر  	الغذائيةيكون	ا)تدخل	مرتكبا 	ا)واد 	يمة	8خUل	بنظافة 	خالف	شروط	عرض	تلك	، م��

Wا	ا)ادة	و ،	ا)واد	لUسUWXك ،	03-09من	القانون	رقم		6هذا	ما	يتجfى	@ي	عدم	احeuامه	للشروط	ال�0	أق̄ر

	و  	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	النظافة	140-17كذا 	لشروط 	ا)واد	و 	ا)حدد 	وضع 	أثناء 	الصحية النظافة

XسUل	 	UWك	البشري الغذائية ،	 	رقم 	التنفيذي 	لشروط	و	كيفيات	استعمال		299-16وا)رسوم ا)حدد

يتعلق	و 	؛	Kشياء	و	اللوازم	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	و	كذا	مستحضرات	تنظيف	هذه	اللوازم

  :	Kمر	أساسا	بالسلوكيات	¥تية

	النظافة - 	شروط 	احeuام 	الذينو 	عدم 	ا)ستخدم\ن 	@ي 	الصحية 	منطقة		النظافة 	@ي يعملون

توصيات	للمستخدم\ن	و 	إعUناتو 	ذلك	مثU	بعدم	وضع	�فتاتو ،	التداول	مع	ا)واد	الغذائيةو 	التعامل

	الجسدية 	النظافة 	من 	عال 	مستوى 	عfى 	يكونوا 	أن 	عfى 	الهندامو 	تج�eهم 	Kيدي	و ، 	غسل 	عfى كذا

	بانتظام 	ريةأو	عدم	الtuام	ا)تدخل	بإخضاع	ا)ستخدم\ن	لفحوصات	طبية	دو ، ،	لعمليات	التطعيمو ،

  يقم	بمنع	Kشخاص	الذين	من	شأWkم	تلويث	Kغذية		م��	لم،	كما	يعد	ا)تدخل	مخU	بالtuامه	بالنظافة

	أو	لم	يقم	بمنع	ا)ستخدم\ن	من	Kكل،	أو	Kشخاص	الغرباء	من	التعامل	معها	أو	الدخول	إ�ى	أماك�Wا
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	البصقو 	اسUWXك	ا)واد	التبغيةو 	ا)ضغو  تكوي�Wم	@ي	مجال	النظافة	و 	لم	يحرص	عfى	تأط\eهمأنه		أو ،

 .	1الغذائية

	النظافة - 	شروط 	احeuام 	أماكنو 	عدم 	@ي 	الصحية 	الغذائية	و 	النظافة 	ا)واد 	صنع 										محا�ت

	72من	ثم	يخضع	للتجريم	ا)نصوص	عليه	@ي	ا)ادة	و ،	أو	وسائل	نقلها،	أو	معالجWXا	أو	تحويلها	أو	تخزي�Wا

			تصميم	مكان	الصنع	أو	ا)عاجة	أو	التحويل	و 	امتناع	ا)تدخل	مثU	عن	¯Wيئة،	03-09من	القانون	رقم	

أو	عدم	مراعاته	لضوابط	النقل	من	،	2بشكل	مانع	للتلف	أو	§ي	تلوث	مهما	كان	مصدره،	أو	التخزين

Wيئته	بالتجه\tات	ال�0	تضمن	الحفظ	الجيد	للمواد	الغذائية	حيث	نظافة	عتاد	النقل  .3̄و

�اح��ا - �)حتوى عدم �ا)تدخل �التجه£�اتو �م �استعمال التغليف�و �العتادو �اللوازمو �شروط

 وغ£�ها�من� mت�ا)خصصة�)Jمسة�ا)واد�الغذائية

Wا	،	يكون	ا)تدخل	مرتكبا	لجريمة	8خUل	بنظافة	ا)واد	الغذائية إذا	لم	يحeuام	الشروط	ال�0	أق̄ر

ا)حدد	لشروط	و	كيفيات	استعمال		299-16رقم		ا)رسوم	التنفيذيو ،	03-09من	القانون	رقم		7ا)ادة	

	اللوازم 	مستحضرات	تنظيف	هذه 	و	كذا 	الغذائية، 	ا)واد 	و	اللوازم	ا)وجهة	)Uمسة يتعلق	و 	؛Kشياء

  :	Kمر	أساسا	بالسلوكيات	¥تية

	الغذائية		شروط8خUل	ب - 	ا)واد 	و	اللوازم	ا)وجهة	)Uمسة 	صناعة	Kشياء 	قام	ا)تدو ، خل	ذلك	م��

 .4بمركبات	تشكل	خطرا	عfى	صحة	ا)سWXلك\ن	و	أم�Wمبإعداد	هذه	ا)واد	

تنقل	للمواد	الغذائية	مركبات	8خUل	بالطرق	الحسنة	لصناعة	تلك	Kشياء	و	اللوازم	عfى	نحو	يجعلها	 -

̧ 	بكميات  .5مم\tا¯Wا	الذوقية	¸فساد،	أو		حداث	تغي\e	غ\e	مقبول	@ي	تركيبWXاقابلة	

يع	أو	صنع	أو	است\eاد	أو	حيازة	بقصد	البيع	لºشياء	و	اللوازم	غ\e	ا)تحصل	عل·Wا	طبقا	قيام	ا)تدخل	بب -

	تشكل 	ال�0 	للصنع 	الحسنة 	�ستعمالها-للطرق 	أو	ا)توقعة 	الشروط	العادية 	صحة	-ضمن 	عfى خطرا

 .6ا)سWXلك\ن

-  K	 	تلك 	صناعة 	بخصوص 	و	البيئة 	النظافة 	مجا�ي 	@ي 	ا)طبقة 	و	القواعد 	شروط 	احeuام 	شياءعدم

 .7واللوازم،	وتخزي�Wا	و	نقلها	و	وضعها	للبيع

                                                           
 الذكر.،	سالف	140-17لتنفيذي	رقم	من	ا)رسوم	ا	55أنظر	ا)ادة		1
2		 	ا)واد	03-09من	القانون	رقم		6من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة ،	من	ا)رسوم	47،	45،	44،	24،	19،	18،	15،	14،	13،	12،	11،	وكذا

  ،	سالف	الذكر.140-17التنفيذي	رقم	
  ،	سالف	الذكر.140-17،	من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	38،	37،	36،	35،	34أنظر	ا)واد،		3
  سالف	الذكر.	299-16)رسوم	التنفيذي	رقم	من	ا	6انظر	ا)ادة		4
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	7ا)ادة			انظر	5
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	10ا)ادة			انظر 6
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	11ا)ادة			انظر	7
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- 	 	تلك 	و	مستوردي 	مصن¬ي 	مطابقWXا	امتناع 	تثبت 	ال�0 	ا)طابقة 	شهادة 	تقديم 	عن 	و	الوازم Kشياء

 .1للمتطلبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	هذا	ا)رسوم،	و	ال�0	تسلمها	هيئة	معتمدة

و/أو			،	أو	غ\e	مرفقة	بفوات\e	U2مسة	الغذائية"قيام	ا)تدخل	بتسويق	أشياء	و	لوازم	خالية	من	بيان"	ا) -

،	ما	لم	يتعلق	Kمر	با§واني	و	3وثائق	تحمل	بيان	ا)Uمسة	الحصرية	مع...متبوعا	باسم	جنس	هذه	ا)واد

 .K4وعية	ا)ستعملة	@ي	الطبخ	ال�0	تكون	موجهة	بطبيعWXا	)Uمسة	ا)واد	الغذائية

 من	هذا	ا)رسوم.	21،		20،	19،	18،	17،	16بموجبا)واد	مخالفة	شروط	وسم	هذه	ا)واد	ا)حددة	 -

،	أو	5صناعة	مستحضرات	تنظيف	Kشياء	و	اللوازم	بمركبات	تشكل	خطرا	عfى	أمن	و	صحة	ا)سWXلك\ن -

	قد	يعرض	Kغذية	 	مما 	الوسم 	عfى استعمال	تلك	ا)ستحضرات	بشكل	مخالف	للتعليمات	ا)سجلة

 .U7ئمة،	أو	تخزي�Wا	@ي	أماكن	غ\e		م6للتلوث

وسم	مستحضرات	تنظيف	Kشياء	و	الوازم	عfى	نحو	�	يستجيب	للمتطلبات	التشريعية	و	التنظيمية	@ي	 -

 .8مجال	إعUم	ا)سWXلك

 الركن�ا)عنوي   - ب

النظافة	الصحية	للمواد	الغذائية	من	الجرائم	العمدية	و 	تعت�e	جريمة	8خUل	بإلزامية	النظافة

بحيث	يكون	الجاني	عا)ا	بماهية	النشاط	ا)ادي	الذي	أقبل	،	مال�0	تقت01µ	توافر	القصد	الجنائي	العا

	عليه 	التجريمو ، 	ا)euتبة	عن	الفعل	موضوع 	نحو	إحداث	النتيجة 	إرادته 	تتوجه 	بأن	، 	الجاني أي	علم

أن	تكون	إرادته	سليمة	و ،	تخالف	شروط	النظافةو ،	ا)ادة	ال�0	وضعها	لUسUWXك	تضر	بصحة	ا)سWXلك

أو	ح��	@ي	الخطر	،	تتجه	نحو	إحداث	النتيجة	ا)تمثلة	@ي	الضرر و ،	وب	8رادةغ\e	مشوبة	بعيب	من	عي

  .	9ا)هدد	بمصلحة	ا)سWXلك

أن	العلم	الذي	يدخل	@ي	تكوين	القصد	الجنائي		03-09كما	يتضح	من	خUل	أحكام	القانون	رقم	

	العام	هو	علم	مفeuض 	احeuا، 	كل	متدخل	أن	يسهر	عfى 	تفرض	عfى 	اعتبار	أن	ا)واد م	الشروط	عfى

	عليه 	ا)فروضة 	النيةو ، 	سوء 	يفeuض	فيه 	ثم 	من 	النشاط	ا)ادي	دون	، 	قيام 	بمجرد 	الجريمة وتقوم

  .10الحاجة	إ�ى	تحري	الركن	ا)عنوي 
                                                           

  سالف	الذكر.	299-16رقممن	ا)رسوم	التنفيذي		12ا)ادة			انظر 1
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	13ا)ادة			انظر 2
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	14ا)ادة			انظر 3
4
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	15ا)ادة			انظر 

  لذكر.سالف	ا	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	22ا)ادة			انظر 5
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	23ا)ادة			انظر 6
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	24ا)ادة			انظر 7
  سالف	الذكر.	299-16من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	26ا)ادة			انظر 8
 .135طمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص	فا	9

  .135فاطمة	بحري،	ا)رجع	نفسه،	ص		10
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 سJمة�الغذائيةال
خJل�بإلزامية� -2

	 	عfى	أنه،	03- 09من	القانون	رقم		4نصت	ا)ادة يجب	عfى	كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)واد	:

  السهر	عfى	أ�	تضر	بصحة	ا)سWXلك.و 	الغذائية	لUسUWXك	احeuام	إلزامية	سUمة	هذه	ا)واد

	الشروط 	الغذائية	عن	و 	تحدد 	للمواد 	مجال	الخصائص	ا)يكروبيولوجية 	@ي الكيفيات	ا)طبقة

  طريق	التنظيم".

تحتوي	عfى	،	"	يمنع	وضع	مواد	غذائية	لUسUWXك:	همن	نفس	القانون	عfى	أن	5كما	نصت	ا)ادة	

  خاصة	فيما	يتعلق	بالجانب	السام	له.و 	الحيوانيةو 	ملوث	بكمية	غ\e	مقبولةن	بالنظر	إ�ى	الصحة	البشرية

	@ي	ا)واد	الغذائية	عن	طريق	و 	تحدد	الشروط الكيفيات	ا)طبقة	@ي	مجال	ا)لوثات	ا)سموح	�Wا

  التنظيم".

"	يمكن	إدماج	ا)ضافات	الغذائية	@ي	ا)واد	الغذائية	ا)وجهة	:	نفس	القانون من		8و	تظيف	ا)ادة	

  لUسUWXك	البشري	أو	الحيواني.

  كذا	الحدود	القصوى	ا)رخص	�Wا	عن	طريق	التنظيم".و 	كيفيات	استعمالهاو 	تحدد	شروط

،	لtuامنجد	أWkا	جرمت	كل	إخUل	�Wذا	£،	03- 09من	القانون	رقم		71بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	و ،	هذا

	6"	يعاقب....كل	من	يخالف	إلزامية	سUمة	ا)واد	الغذائية	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادت\ن	:	حيث	جاء	ف·Wا

  من	هذا	القانون".	7و

،	عمU	بأحكام	ا)واد	سالفة	الذكرو ،	ال�0	تمثل	الركن	الشرAي	لهذه	الجريمة	71و	بناء	عfى	ا)ادة	

  .ب)(	الحديث	عن	رك�Wا	ا)عنوي أ)	ثم	نتطرق	إ�ى	(	سوف	نتناول	رك�Wا	ا)ادي

  الركن�ا)ادي  - أ

الذي	يظهر	@ي	صورة	و 	يظهر	الركن	ا)ادي	لهذه	الجريمة	@ي	السلوك	ا)ادي	الذي	يقوم	به	الجاني

يتخذ	و ،	ا)تمثل	@ي	واجب	احeuام	سUمة	ا)واد	الغذائيةو ،	£متناع	عن	أداء	واجب	فرضه	عليه	القانون 

  :	اليةالسلوك	8جرامي	للمتدخل	الصور	الت

	التقنية - 	للخصائص 	القصوى 	للحدود 	ا)تدخل 	احeuام 	ا)ادة		1عدم 	عل·Wا 	تحتوي 	أن 	ينبÒي ال�0

 الغذائية.

	172	- 15عدم	احeuام	ا)تدخل	ا)عاي\e	ا)يكروبيولوجية	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		 -

 ة	للمواد	الغذائية.	الكيفيات	ا)طبقة	@ي	مجال	الخصائص	ا)يكروبيولوجيو 	الذي	يحدد	الشروط

                                                           
1		 	القرار	وزاري	مشeuك	مؤرخ	@ي 	سبيل	ا)ثال: 	ا)تعلق	بخصائص	ا)لح	ذي	النوعية	2018أكتوبر		8أنظر	عfى 0Åالتق	النظام	يتضمن	 ،

  الغذائية،	سالف	الذكر.
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 .1ا)لوثات	ا)سموح	�Wا	@ي	ا)ادة	الغذائيةعدم	احeuام	ا)تدخل	لنسب		-

	بقائمة - 	ا)تدخل 	تقيد 	�Wا	عدم 	ا)رخص 	الغذائية 	ا)ضافات 	وكيفيات	و ، 	لشروط 	احeuامه عدم

 	.2لحدودها	القصوى	ال�0	يمكن	إدماجها	@ي	ا)واد	الغذائيةو ،	استعمالها

 الركن�ا)عنوي   - ب

	جري 	الغذائيةإن 	ا)واد 	سUمة 	بإلزامية 	8خUل 	ا)واد		- 	مة 	بنظافة 	8خUل 	جريمة 	مثل مثلها

	العام	-الغذائية 	الجنائي 	تستوجب	توافر	القصد 	ال�0 	العمدية 	الجرائم 	من 	Öي 	العلم، 	أي 	بعنصريه

مع	و ،	ناهو	سلوك	معاقب	عليه	قانو ،	أي	أن	يكون	الجاني	عا)ا	بالسلوك	ا)ادي	الذي	صدر	منه،	8رادةو

بمع�Å	أن	الجاني	يعلم	بأنه	،	3سواء	نتج	عن	ذلك	ضرر	أم	لم	ينتج،	ذلك	تنصرف	إرادته	إ�ى	القيام	به

بمحض	إرادته	و 	إ�	أنه،	طرح	للتداول	مادة	غذائية	مفتقرة	لشروط	السUمةو 	قد	خالف	الtuاما	قانونيا

  قام	بتسويقها.

 )سبقة�للمطابقةإلزامية�الرقابة�او �مخالفة�إلزامية�أمن�ا)توج:�ثانيا

ثم	نتطرق	بعدها	إ�ى	دراسة	جريمة	،	)1(	سوف	نتناول	بداية	جريمة	مخالفة	إلزامية	أمن	ا)نتوج

 ).2(	8خUل	بإلزامية	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة

 مخالفة�إلزامية�أمن�ا)نتوج -1

	سبق 	ا)وضوعة	و 	لقد 	ا)نتجات 	أمن 	بضرورة 	ا)تدخل 	ألزم 	الجزائري 	ا)شرع 	بأن 	فصلنا أن

عfى	أنه	يجب	أن	تكون	ا)نتوجات	ا)وضوعة	،	03-09من	القانون	رقم		9حيث	نصت	ا)ادة	،	لUسUWXك

	ا)نتظر	م�Wاو 	لUسUWXك	مضمونة 	ا)شروع 	£ستعمال 	بالنظر	إ�ى 	Kمن 	تتوفر	عfى أ�	تلحق	ضررا	و ،

خرى	ا)مكن	ومصالحه	وذلك	ضمن	الشروط	العادية	لUستعمال	أو	الشروط	K ،	أمنهو 	بصحة	ا)سWXلك

  توقعها	من	قبل	ا)تدخل\ن".

"	يتع\ن	عfى	كل	متدخل	احeuام	إلزامية	أمن	ا)نتوج	الذي	:	من	نفس	القانون 	10و	تضيف	ا)ادة	

  :	فيما	يخص،	يضعه	لUسUWXك

 ،	صيانتهو 	شروط	تجميعهو 	تغليفهو 	تركيبهو 	مم\tاته -

 ،	ه	ا)نتجاتتأث\e	ا)نتوج	عfى	ا)نتوجات	Kخرى	عند	توقع	استعماله	مع	هذ -

                                                           
1		 	@ي 	قرار	وزاري	مشeuك	مؤرخ 	ا)ثال: 	سبيل 	الجزائري	الذي	يحدد2012ف�eاير		23أنظر	عfى 0Åالتق	 	النظام 	عfى 	يتضمن	ا)صادقة ،	

  خصائص	وشروط	عرض	ا)ستحضرات	ا)وجهة	للرضع،	سالف	الذكر.
،	يحدد	شروط	وكيفيات	استعمال	ا)ضافات	الغذائية	@ي	ا)واد	الغذائية	2012مايو		15،	ا)ؤرخ	@ي	214-12أنظر	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2

  ا)وجهة	لUسUWXك	البشري،	سالف	الذكر.	
  .135ع	نفسه،	ص	أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	فاطمة	بحري،	ا)رج	3
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	ا)نتوج - 	الخاصةو 	وسمهو 	عرض 	ا)حتملة 	8رشاداتو 	إتUفهو 	باستعماله	التعليمات 	كل 													كذا

 ،	أو	ا)علومات	الصادرة	عن	ا)نتج

تحدد	القواعد	،	خاصة	Kطفال،	فئات	ا)سWXلك\ن	ا)عرض\ن	لخطر	جسيم	نتيجة	استعمال	ا)نتوج -

  طريق	التنظيم".	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتوجات	عن

	 	ا)ادة 	أنه	73و	بالرجوع	إ�ى 	نصت	عfى 	من	نفس	القانون	نجد	أWkا 	يعاقب: ...كل	من	يخالف	."

  من	هذا	القانون".	10إلزامية	أمن	ا)نتوج	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

	03- 09من	القانون	رقم		73بناء	عfى	ا)ادة	و ،	وعليه ،	ال�0	تمثل	الركن	الشرAي	لهذه	الجريمة،

  ب).(	ا)عنوي و ،	أ)(	اول	أن	نقف	عfى	دراسة	رك�Wا	ا)اديسوف	نح

 الركن�ا)ادي  - أ

من	خUل	اتخاذ	ا)تدخل		فإن	رك�Wا	ا)ادي	يتحقق،	)ا	كانت	هذه	الجريمة	من	الجرائم	السلبية

	قانوني 	بواجب 	القيام 	عن 	£متناع 	صورة 	يظهر	@ي 	إجرامي 	لسلوك 	الجاني 	أمن	و ، 	احeuام هو	واجب

  .	1ا)نتجات

  :	فإن	السلوك	8جرامي	لهذه	الجريمة	إحدى	الصور	التاليةأن	يتخذ		و	يمكن

	تركيبهو 	فيما	يخص	مم\tاته،	امتناع	ا)تدخل	عن	احeuام	إلزامية	أمن	ا)نتوج	الذي	يضعه	لUسUWXك -

 صيانته.و 	شروط	تجميعهو 	تغليفهو 

 أخرى.	عدم	حرص	ا)تدخل	عfى	ضرورة	أن	يكون	ا)نتوج	آمنا	م��	تم	استعماله	مع	منتجات -

	وسمهو 	إخUل	ا)تدخل	بواجب	8فضاء	الذي	تقتضيه	متطلبات	Kمن	�سيما	من	حيث	عرض	ا)نتوج -

 كذا	كل	8رشادات	أو	ا)علومات	الصادرة	عن	ا)نتج.و 	إتUفهو 	التعليمات	ا)حتملة	الخاصة	باستعمالهو 

	متطلبات	Kمن - 	تقتضيه 	الذي 	واجب	8فضاء 	آداء 	ا)تدخل	عن 	امتناع 	لفئات	ا)سWXلك\ن	بالنس، بة

 خاصة	Kطفال.،	ا)عرض\ن	لخطر	جسيم	نتيجة	استعمال	ا)نتوج

جعلت	نطاق	£لtuام	با§من	شامU	،	03-09من	القانون	رقم		10و	9تجدر	8شارة	إ�ى	أن	ا)ادت\ن	

ن	Kمر	الذي	يمكن	القول	معه	أن	جميع	ا)نتجات	غ\e	Kم،	لجميع	أنواع	ا)نتجات	مهما	كانت	طبيعWXا

  يمكن	أن	تندرج	ضمن	نطاق	التجريم	ا)نصوص	عليه	@ي	هذا	الشأن.

استث�Å	،	ا)حدد	للقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	أمن	ا)نتجات	203- 12غ\e	أن	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	أحكامه 	تطبيق 	نطاق 	من 	العتيقة، 	ا)نتوجات 	من 	ا)وجة	و 	التحفو 	كل 	الخام 	الغذائية ا)نتوجات

ا)ستحضرات	الكيمائية	ال�0	تخضع	§حكام	و 	ا)وادو 	Kجهزة	الطبيةو	سمدةK و	البيوسيداتو 	للتحويل

                                                           
  .139فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		1
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Kخطار	ال�0	و	كامه	بشأن	هذه	ا)نتجات	إ�	عfى	الجوانبأنه	أبقى	عfى	تطبيق	أح	إ� ،	1تشريعية	خاصة

  .2لم	تتكفل	�Wا	تلك	التعليمات	الخاصة	ال�0	تحكمها

 الركن�ا)عنوي   - ب

تتطلب	لقيامها	توافر	القصد	القصد	،	جريمة	عمدية،	Kمنتعد	جريمة	£متناع	عن	أداء	واجب	

أن		و	عfى	ا)تدخل	أن	يثبت	العكس،	عfى	اعتبار	أن	من	ا)فeuضو	افeuاض	سوء	النية		الجنائي	العام

  .3من	أجل	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطرهاطرحها	لUسUWXك	قبل	يحرص	عfى	ضمان	أمن	ا)نتجات	

 لمطابقةمخالفة�إلزامية�الرقابة�ا)سبقة�ل -2

فرض	ا)شرع	الجزائري	،	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطرهاو 	تكريسا	لضمان	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة

	صنفهو 	الرغبات	ا)شروعة	للمسWXلك	من	حيث	طبيعته،	ضرورة	أن	يل�0	كل	منتوج	معروض	لUسUWXك

	Kساسيةو 	منشئهو  	£زمةو 	تركيبهو 	مم\tاته 	مقوماته 	لU و 	كمياتهو 	هويتهو 	نسبة 	ستعمالقابليته

	النتائج	ا)رجوة	منهو 	كما	يجب	أن	يحeuم	ا)نتوج	ا)تطلبات	ا)تعلقة	بمصدره،	Kخطار	الناجمة	عنهو

	تغليفهو  	ناحية 	من 	التنظيمية 	صنعهو 	ا)م\tات 	�سUWXكهو 	تاريخ 	Kق��1 	استعمالهو 	التاريخ 	كيفية

  .4الرقابة	ال�0	أجريت	عليهو 	£حتياطات	ا)تعلقة	بذلكو	شروط	حفظهو 

أوجب	ا)شرع	الجزائري	عfى	كل	متدخل	أن	يجري	رقابة	مطابقة	منتجاته	قبل	،	و	تماشيا	مع	ذلك

	ال�0	جاء	ف·Wا،	03-09من	القانون	رقم		12من	ا)ادة		1ذلك	بمقت�1µ	الفقرة	و ،	عرضها	لUسUWXك :	"

	التش 	لºحكام 	لUسUWXك	طبقا 	ا)نتوج	قبل	عرضه 	مطابقة 	رقابة 	كل	متدخل	إجراء 	ريعيةيتع\ن	عfى

  التنظيمية	السارية	ا)فعول".و 

	ا)طابقة 	رقابة 	بإلزامية 	إخUل 	كل 	جرم 	وبا)قابل ،	 	ا)ادة 	ال�0		72بموجب 	القانون 	نفس من

	12"	يعاقب...	كل	من	يخالف	إلزامية	رقابة	ا)طابقة	ا)سبقة	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	:	تنصت	عfى	أنه

	القانون". 		من	هذا 	من	ا)ادة 	أن	ال�	72وانطUقا 	الجريمة	سوف	نحاول 	لهذه 	الركن	الشرAي 	تمثل 0

  ب).(	رك�Wا	ا)عنوي و ،	أ)(	نستنبط	رك�Wا	ا)ادي

 الركن�ا)ادي  - أ

	ا)ادي	من	 تعت�e	جريمة	£خUل	بإلزامية	الرقابة	ا)سبقة	من	الجرائم	السلبية	ال�0	تحقق	رك�Wا

،	داء	الtuام	فرضه	عليه	القانون يظهر	@ي	صورة	£متناع	عن	أ،	خUل	قيام	ا)تدخل	باتخاذ	سلوك	سل�0

  الذي	يتمثل	@ي	إلزامية	إجراء	رقابة	ا)طابقة	ا)سبقة.و 

                                                           
  ،	ا)حدد	للقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	امن	ا)نتوجات،	سالف	الذكر.203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3مضمون	ا)ادة		1
  ف	الذكر.،	ا)حدد	للقواعد	ا)طبقة	@ي	مجال	امن	ا)نتوجات،	سال203-12من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		4مضمون	ا)ادة		2
  .140فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  ،	سالف	الذكر.03-09،	ا)عدل	وا)تمم	للقانون	رقم	09-18من	القانون	رقم		11من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		4
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م��	امتنع	عن	قيام	إجراء	،	72ا)نصوص	عليه	@ي	ا)ادة		يكون	ا)تدخل	خضعا	للتجريم،	و	عليه

م	يقم	لو ،	مطابقWXاو ،	واجب	الرقابة	الذاتية	ا)سبقة	لجودة	ا)نتجات	ال�0	طرحها	للتداول	@ي	Kسواق

  أو	هيئات	8شهاد	عfى	ا)طابقة.	،	بإخضاعها	للتحاليل	ا)خ�eية

م��	قام	بإجراء	الرقابة	عfى	نحو	�	يتناسب	مع	طبيعة	،	كما	يكون	كذلك	خاضعا	لهذا	التجريم

الوسائل	ال�0	يجب	أن	و 	تنوع	ا)نتجات	ال�0	يضعها	لUسUWXكو 	حسب	حجم،	العمليات	ال�0	يقوم	�Wا

 .1العادات	ا)تعارف	عل·Wا	@ي	هذا	ا)جالو 	القواعدو 	ختصاصهيمتلكها	مراعاة	� 

  الركن�ا)عنوي   - ب

من	الجرائم	العمدية	ال�0	يقت01µ	قيامها	،	تعت�e	جريمة	8خUل	بإلزامية	رقابة	ا)طابقة	ا)سبقة

أي	أنه	يعلم	،	ا)تمثل	@ي	علم	الجاني	بجميع	عناصر	الركن	ا)ادي،	ضرورة	توافر	القصد	الجنائي	العام

	منتجاتهبأن 	مطابقة 	رقابة 	إجراء 	عن 	امتنع 	ه 	الجريمة، 	تحقيق 	إ�ى 	إرادته 	واتجاه 	بمجرد	، 	تقوم ال�0

من	ثم	يبقى	ا)تدخل	مسؤو�	@ي	هذا	8طار	عن	جريمة	و ،	دون	انتظار	تحقق	النتيجة	8جرامية،	£متناع

	لو	وقعت	الجريمة	عن	طريق	إهمال	منهو 	عمدية	ح�� 	الخ�eة	ذلك	أنه، 	التامة	او 	يفeuض	فيه لدراية

	بمنتجاته 	رقابة	مطابقة	منتجاتهو ، 	الحرص	بإجراء 	الجريمة	و ، 	يجعل	القصد	الجنائي	@ي	هذه 	ما هذا

  .2عfى	ا)تدخل	أن	يثبت	العكسو ،	قائما	عfى	افeuاض	سوء	النية،	قصدا	مفeuضا

 يع�تنفيذ�الخدمة�ما�بعد�البو �تجربة�ا)نتوجو �مخالفة�إلزامية�الضمان�أو�تنفيذ�الضمان:�ثالثا

	الضمان 	أو	تنفيذ 	الضمان 	إلزامية 	مخالفة 	ا)نتوجو 	سوف	نتناول	بداية	جريمة 	تجربة 	إلزامية

  ).2(�ثم	نتطرق	بعدها	إ�ى	دراسة	جريمة	8خUل	بإلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيع،	)1(

 تجربة�ا)نتوجو �مخالفة�إلزامية�الضمان�أو�تنفيذ�الضمان -1

	الض 	إلزامية 	الجزائري 	ا)شرع 	ا)نتوج		3مانفرض 	عرض 	عملية 	@ي 	متدخل 	كل 	عاتق عfى

	لUسUWXك 	أو	عتاد	و ، 	أو	آلة 	أو	أداة 	كان	جهازا 	§ي	منتوج	سواء 0Åمقت	لكل	حق	الضمان	 									جعل	هذا

مثلما	،	حيث	يستفيد	كل	مقت0Å	من	هذا	الضمان	بقوة	القانون ،	أو	مركبة	أو	أية	مادة	تجه\tية	أخرى 

خUل		4كما	ألزم	ا)تدخل	بتنفيذ	الضمان،	03-09من	القانون	رقم		13ادة	ا)	من	1أشارت	إليه	الفقرة	

                                                           
  .	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		12من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		1
  .144فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		2
:	"	الtuام	كل	متدخل	خUل	فeuة	زمنية	معينة،	@ي	حالة	ظهور	عيب	03-09من	القانون	رقم		3من	ا)ادة		20لضمان	عمU	بالفقرة	يقصد	با	3

  با)نتوج،	باستبدال	هذا	Kخ\e،	أو	إرجاع	ثمنه	أو	تصليح	السلعة	أو	تعديل	الخدمة	عfى	نفقته".
4		 	بتنفيذ	الضمان، 	للفقرة	إ�	من	تاريخ	ت�	يكون	ا)تدخل	ملزما 	الذي	يتم	وفقا من	ا)رسوم		21من	ا)ادة		1صريح	ا)سWXلك	بالعيب،

  ،	ع�e	تقديم	شكوى	كتابية،	أو	عن	طريق	أي	وسيلة	اتصال	أخرى	مناسبة	لدى	ا)تدخل.327-13التنفيذي	
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	ا)حددة 	الضمان 	1فeuة ،	 	عيب 	ظهور 	حالة 	با)نتوج@ي 	باستبدالهو ، 	ذلك 	ثمنه، 	أو	إرجاع أو	القيام	،

من	القانون		13من	ا)ادة		3مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	،	بتصليح	السلعة	أو	تعديل	الخدمة	عfى	نفقته

  ال�0	ُسنت	تطبيقا	لها.،	3273-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		122كذا	ا)ادة	و ،	03- 09رقم	

	ا)نتوج 	تسليم 	من 	ابتداء 	الضمان 	هذا 	مفعول 	و	يسري 	شهادة	و ، 	تسليم 	طريق 	عن يتجسد

  .4الضمان	للمسWXلك	بقوة	القانون 

	 	ا)ادة �1µبمقت	ا)تدخل	ا)شرع	ألزم	 	03-09من	القانون	رقم		15كما 	§ي	بتمك\ن	كل	مقت، 0Å

دون	إعفاء	ا)تدخل		ذلك	و ،	5من	هذا	القانون	من	حق	تجربة	ا)نتوج	ا)قت�Å	13منتوج	مذكور	@ي	ا)ادة	

  .3276-13رقم					من	ا)رسوم	التنفيذي		11من	إلزامية	الضمان	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	

	ا)شرع 	جرم 	وقد 	هذا 	أو	تنفيذه، 	الضمان 	بإلزامية 	�Wذا 	إخUل 	كل 	ا)اد، �1µبمقت	 من		75ة

من	نفس		76كما	عاقب	أيضا	عfى	كل	إخUل	بإلزامية	تجربة	ا)نتوج	بموجب	ا)ادة،	03-09القانون	رقم	

	الجريمت\ن	القانون. 	لهات\ن 	الشرAي 	الركن 	تمثUن 	اللت\ن 	ا)ادت\ن 	هات\ن 	لنص 	ووفقا 	أن	، 	يبقى فإنه

  لكل	م�Wما.،	ب)(	الركن	ا)عنوي و 	أ)(	نتناول	كل	من	الركن	ا)ادي

  

                                                           
ة،	وا)نتجات	ا)ستعملة،	،	فرق	ا)شرع	الجزائري	بخصوص	فeuة	الضمان	ب\ن	ا)نتجات	الجديد327-13بمقت�1µ	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1

	 		1حيث	أوجب	بموجب	الفقرة 	(	16من	ا)ادة 	الضمان	عن	ستة 	أ�	تقل	مدة 	من	تاريخ	تسليم	السلعة	6منه	ضرورة 	ابتداء 	أشهر، (

الجديد	أو	تقديم	الخدمة،	بالنسبة	للمنتجات	الجديدة،	أما	بالنسبة	للمنتجات	ا)ستعملة،	فقد	فرض	أ�	تقل	مدة	الضمان	بشأWkا	عن	

  من	هذا	ا)رسوم.	17من	ا)ادة		1)	أشهر،	وذلك	بموجب	الفقرة	U3ثة	(ث
،	من	حيث	ترتيب	طرق	تنفيذ	الضمان،	ذلك	أن	03-09من	القانون	رقم		13يختلف	مضمون	هذه	ا)ادة	ال�0	صدرت	تطبيقا	لنص	ا)ادة		2

	 	استبدال	ا327- 13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12ا)ادة 	إ�ى 	أوجبت	أ�	يتم	اللجوء 	كان	ا)نتوج	قد	تعرض	، 	إ�	إذا 	ثمنه، )نتوج	أو	رد

لعطب	متكرر،	كما	أWkا	@ي	تعدادها	لطرق	تنفيذ	الضمان	جعلت	من	إصUح	السلعة	أو	إعادة	مطابقة	الخدمة	هو	الطريق	Kول	الذي	يلجأ	

 Uخ	منطقي،	ترتيب	وهو	ا،Wثم�	رد	أو	باستبدالها،	حينئذ	يقوم	ذلك،	عليه	تعذر	وم��	ا)تدخل،	إليه	ا)ادة	@ي	ورد	)ا	13فا		رقم	القانون	من

بما		13ال�0	اسWXلت	تلك	الطرق	باستبدال	ا)نتوج	أو	إرجاع	الثمن،	ثم	8صUح،	وبذلك	يبقى	ا)شرع	الجزائري	مطالبا	بتعديل	ا)ادة		09-03

ذي	تعذر	عليه	8صUح	بضرورة	استبدال	من	هذا	ا)رسوم	تلزم	ا)تدخل	ال	15،	�سيما	وأن	ا)ادة	327-13يتما�1Î	وا)رسوم	التنفيذي	رقم	

ذ	السلعة	أو	رد	ثم�Wا	ابتداء	من	تاريخ	التصريح	بالعيب،	مما	يفهم	منه	بأن	ا)شرع	يركز	عfى	ضرورة	احeuام	الeuتيب	فيما	يتعلق	بطرق	تنفي

  الضمان.
السلع	والخدمات	ح\t	التنفيذ،	ج	ر	،	يحدد	لشروط	وكيفيات	وضع	ضمان	2013سبتم�e		26،	ا)ؤرخ	@ي	327- 13ا)رسوم	التنفيذي	رقم		3

  .2013أكتوبر		02،	الصادرة	@ي	49العدد	
  ،	سالف	الذكر.327-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		5مضمون	ا)ادة		4
  ،	سالف	الذكر.	03-09من	القانون	رقم		15مضمون	ا)ادة		5
6		 	التنفيذي	رقم		11نصت	ا)ادة 	يمكن	ا)سWXلك	327- 13من	ا)رسوم "	 	أنه: 	عfى 	للتشريع	، 	طبقا ،�Åا)قت	ا)نتوج	بتجريب	يطالب	أن

  وKعراف	ا)عمول	�Wا،	دون	إعفاء	ا)تدخل	من	إلزامية	الضمان".
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 كن�ا)اديالر   - أ

	يتحقق	الركن	ا)ادي	لهات\ن	الجريمت\ن يظهر	@ي	،	من	خUل	قيام	ا)تدخل	باتخاذ	سلوك	سل�0،

	القانون  	عليه 	فرضه 	الtuام 	أداء 	عن 	£متناع 	صورة 	الضمان	و ، 	إلزامية 	عن 	£متناع 	@ي 	يتمثل 								الذي

  ه	@ي	تجربة	ا)نتوج.أو	£متناع	عن	تمك\ن	ا)قت0Å	من	حق،	1أو	تنفيذ	الضمان	بمختلف	صوره

  الركن�ا)عنوي�  - ب

	لقيام	كل	من	هات\ن	الجريمت\ن 	يشeuط	توافر	القصد	الجنائي	العام، أي	علم	الجاني	ا)فeuض	،

أو	عن	تمك\ن	ا)قت0Å	من	حق	التجربة	هو	،	بأن	امتناعه	عن	أداء	£لtuام	بالضمان	أو	تنفيذ	الضمان

ينقص		مما،	2دون	إكراه	مخالفة	هذا	الواجب	�ىإ	مع	ذلك	تتجه	إرادتهو ،	سلوك	يعاقب	عليه	القانون 

	 	تم	اقتناؤه 	عfى		،من	أجلهامن	قيمة	ا)نتوج	أو	يجعله	غ\e	صالح	لتلبية	الغاية	ال�0 	كان	منطويا م��

  يؤدي	إ�ى	ا)ساس	بأمن	و	صحة	ا)سWXلك	م��	كان	منطويا	عfى	عيب	Kمن	أو	السUمة.	خفي،	أو		عيب

 بعد�البيعإلزامية�تنفيذ�الخدمة�ما�مخالفة� -2

لم	يكتف	ا)شرع	بإلزام	ا)تدخل	بضمان	ا)نتجات	خUل	،	رغبة	@ي	توف\e	حماية	كافية	للمسWXلك

	الضمان 	بعد	البيع،	الفeuة	ا)حددة	لهذا الذي	يقت01µ	،	إنما	فرض	عليه	كذلك	أداء	واجب	الخدمة	ما

أو	@ي	كل	،	يق	التنظيمذلك	بعد	انقضاء	الفeuة	ا)حددة	للضمان	عن	طر و ،	ا)نتوج	3تصليحو 	ضمان	صيانة

  .03- 09من	القانون	رقم		16هذا	ما	نصت	عليه	ا)ادة	و ،	الحا�ت	ال�0	�	يمكن	للضمان	أن	يلعب	دوره

:	من	نفس	القانون	ال�0	تنصت	عfى	أنه	77بموجب	ا)ادة	،	و	با)قابل	جرم	كل	إخUل	�Wذا	£لtuام

	بعد	البي 	كل	من	يخالف	إلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما 	@ي	ا)ادة	"	يعاقب... من	هذا		16ع	ا)نصوص	عل·Wا

  القانون".

	الجريمة 	لهذه 	تمثل	الركن	الشرAي 	ال�0 	ا)ادة 	من	خUل	هذه سوف	نتطرق	إ�ى	كل	من	ركن·Wا	،

  ب).(	ا)عنوي و 	أ)(	ا)ادي

  

                                                           
  .327- 13،	و	كذا	بموجب	أحكام	ا)رسوم	لتنفيذي	رقم	03-09من	القانون		13مثلما	هو	مفروض	بمقت�1µ	ا)ادة		 1
  .135فاطمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص		2
أخص	من	الصيانة،	حيث	يقصد	به	إعادة	ا)نتوج	إ�ى	حالته	الصحيحة	بعد	خلل	طرأ	عليه،	@ي	ح\ن	تشمل	الصيانة	جميع		يعد	8صUح	3

Kعمال	الUزمة	لحفظ	ا)نتوج	@ي	حالته	صحيحة،	ذلك	أWkا	تنطوي	عfى	أعمال	الوقاية	من	وقوع	الخلل	فضU	عن	إصUح	الخلل	@ي	حالة	

	و  	بقاء 	¯Wدف	إ�ى 	وبذلك	ف0$ 	بصفة	وقوعه، 	�ستعماله 	ا)فeuضة 	ا)دة 	طوال 	لUستعمال 	وجهازا 	سليما 	£قتناء 	بعد 	ا)نتوج استدامة

مستمرة.	أنظر:	محمد	بن	عمارة،	الخدمة	ما	بعد	البيع	@ي	ا)نقو�ت	الجديدة	@ي	القانون	الجزائري،	أطروحة	لنيل	شهادة	الدكتوراه،	كلية	

  .48،	ص	2013-2012الحقوق	جامعة	وهران،	
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 الركن�ا)ادي  - أ

يظهر	@ي	صورة	£متناع	عن	أداء	الtuام	،	ينصب	فعل	الجاني	@ي	هذه	الجريمة	عfى	سلوك	سل�0

  الذي	يتمثل	@ي	£متناع	عن	إلزامية	تنفيذ	االخدمة	ما	بعد	البيع.و ،	عليه	القانون فرضه	

  :	و	يمكن	أن	يتخذ	هذا	السلوك	عدة	صور	م�Wا

 عدم	الtuام	ا)تدخل	بإصUح	ا)نتوج	عfى	نحو	يرجعه	إ�ى	حالته	العادية	ال�0	كان	عل·Wا	قبل	العطب. -

من	شأنه	أن	يجعل	هذا	ا)نتوج	@ي	حالة	صحيحة		امتناع	ا)تدخل	عن	أداء	واجب	صيانة	ا)نتوج	الذي -

 يقيه	من	حدوث	خلل	مستقبfي.	و 	خUل	فeuة	استعماله

  الركن�ا)عنوي   - ب

	بعد	عfى	غرار	جريمة	8خUل	بإلزامية	الضمان	تعد	 جريمة	8خUل	بإلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما

كون	الجاني	عا)ا	بأن	امتناعه	بأن	ي،	تتطلب	لقيامها	توافر	القصد	الجنائي	العام،	جريمة	عمدية،	البيع

بينما	كان	من	،	مع	ذلك	يمتنع	عن	القيام	بواجبهو ،	عن	أداء	واجب	الخدمة	ما	بعد	البيع	هو	فعل	مجرم

	و8صUح 	الصيانة 	خدمة 	تنفيذ 	يحرص	عfى 	ا)فeuض	أن 	يشك، 	£قتصادية		لمما 	با)صلحة إضرارا

  أو	يؤدي	إ�ى	ا)ساس	بصحته	و	أمنه.،	للمسWXلك

  خالفة�إلزامية�وسم�ا)نتوج�م:�رابعا

أن	يعلم	ا)سWXلك	بكل	،	03-09من	القانون	رقم		17ألزم	ا)شرع	الجزائري	ا)تدخل	بموجب	ا)ادة	

	لUسUWXك 	يضعه 	الذي 	با)نتوج 	ا)تعلقة 	ا)علومات 	وسيلة	و 	الوسم	بواسطة، 	أو	بأية 	العUمة وضع

  .1أخرى	مناسبة

	تعي\ن 					ت	و	الرموز	و	العUمات	التجارية	ا)رتبطة	با)نتوج،جميع	8شارا	(لصق)و	يقصد	بالوسم:

  .	2و	ال�0	تظهر	عfى	الوثائق	ا)لحقة	به	عfى	غرار	Kغلفة	و	ا)لصقات	و	Kختام

	 	أما 		3ا)ادة 	رقم 	القانون 	بأنه	03-09من 	الوسم 	عرفت 	فقد 	الكتابات	: 	أو 	البيانات 	كل "																

تظهر	عfى	كل	،	)م\tات	أو	الصور	أو	التماثيل	أو	الرموز	ا)رتبطة	بسلعةأو	8رشادات	أو	العUمات	أو	ا

غUف	أو	وثيقة	أو	�فتة	أو	سمة	أو	ملصقة	أو	بطاقة	أو	ختم	أو	معلقة	مرفقة	أو	دالة	عfى	طبيعة	منتوج	

  بغض	النظر	عن	طريقة	وضعها".،	مهما	كان	شكلها	أو	سندها

	هذا 	و ، 	ا)ادة 	بموجب 	ا)شرع 	أوجب 	نفس	18قد 	الوسم	من 	تحرير	بيانات 	ضرورة 	القانون

	ا)نتوجو 	دليل	£ستعمالو 	طريقة	£ستخدامو  	@ي	و 	شروط	ضمان 	أخرى	منصوص	عل·Wا كل	معلومة

                                                           
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		17من	ا)ادة		1ون	الفقرة	مضم	1

2 Mai-Anh Ngo, La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires, approche juridique, édi L’Harmattan, 
paris, 2006, P 297. Voir aussi : Alhousseini Diabaté, op, cit, p p 85 86. 
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عfى	سبيل	8ضافة	يمكن	استعمال	لغة	أو	عدة	لغات	و ،	التنظيم	الساري	ا)فعول	باللغة	العربية	أساسا

	أن،	أخرى	سهلة	الفهم	من	ا)سWXلك\ن 	أوجب	أيضا 	بطريقة	مرئية	كما متعذر	و 	مقروءةو 	يتم	تحريرها

  .1محوها

	بموجب	العديد	من	النصوص	التنظيمية 	خاصا 	£لtuام	تنظيما 	ا)شرع	بتنظيم	هذا �Åع	 ،	كما

�سيما	أحكام	ا)رسوم	،	ذلك	عندما	يتعلق	Kمر	بوسم	بعض	ا)نتجات	ا)صنعة	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلكو 

	3782-13التنفيذي	رقم	 	يتعلق	، 	ا)نتجات	الغذائيةعندما 	4غ\e	الغذائيةو 	K3مر	بوسم 	أحكام	و ، كذا

                                                           
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		18ة	مضمون	ا)اد	1
  الذي	يحدد	الشروط	والكيفيات	ا)تعلقة	بإعUم	ا)سWXلك،	سالف	الذكر.	2
)	تسمية	البيع	1،	فإن	وسم	ا)واد	الغذائية	يجب	أن	يتضمن	البيانات	¥تية:	378-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		12عمU	بنص	ا)ادة		3

)	التاريخ	Kدنى	للصUحية	أو	التاريخ	4)الكمية	الصافية	ا)ع�e	ع�Wا	حسب	النظام	ا)euي	الدو�ي،	3كنونات،	)	قائمة	ا)2للمادة	الغذائية،	

	 	لUسUWXك، 	K5ق��1 	وأو	£ستعمال، 	بالحفظ/ 	الشروط	الخاصة 	ا)سجلة	وعنوان	ا)نتج	أو	6) 	والعUمة 	التجارية )£سم	أو	التسمية

)	طريقة	£ستعمال	8)بلد	ا)نشأ	و/	أو	بلد	ا)صدر	إذا	كانت	ا)ادة	مستوردة،	7انت	ا)ادة	مستوردة،	ا)وضب	أو	ا)وزع	أو	ا)ستورد	إذا	ك

)بيان	حصة	الصنع	و/	أو	تاريخ	الصنع	او	9واحتياطات	£ستعمال	@ي	حالة	ما	إذا	كان	إغفاله	�	يسمح	باستعمال	مناسب	للمادة	الغذائية،	

من	هذا		27)	ا)كنونات	وا)واد	ا)بينة	@ي	ا)ادة	11ا)كثف	بالنسبة	للمواد	الغذائية	ا)عنية،	)	تاريخ	التجميد	أو	التجميد	10التوضيب،	

ا)رسوم	ومشتقا¯Wا	ال�0	تسبب	حساسيات	أو	حساسيات	مفرطة	وال�0	استعملت	@ي	صنع	أو	تحض\e	ا)ادة	الغذائية	ومازالت	موجودة	@ي	

)	بيان	نسبة	حجم	الكحول	ا)كتسب	بالنسبة	للمشروبات	ال�0	تحتوي	عfى	أكeü	13،	)	الوسم	الغذائي12ا)نتوج	ال�Wائي	ولو	بشكل	مغاير،	

		1.2من	 	14با)ائة	من	الكحول	حسب	الحجم، 	الغذائية	ا)عنية، 	مصطلح	حUل	للمواد 	@ي	15) 	إ�ى	رمز	إشعاع	Kغذية	ا)حدد 	إشارة (

	("	مؤي ن	أو	مشع"	عندما	تكون	ا)ادة	الغذائية	معالجة	با§شعة	Kيونية	ا)لحق	الثالث	من	هذا	ا)رسوم	مصحوبا	بأحد	البيانات	التالية:

  ويجب	أن	يب\ن	مباشرة	بالقرب	من	اسم	الغذاء.				

من	نفس	ا)رسوم،	فإنه	عندما	تحتوي	ا)ادة	الغذائية	عfى	محfى	أو	عدة	محليات،	يجب	أن	تتبع	تسمية	ا)بيع		13و	استنادا	إ�ى	نص	ا)ادة	

ضافة	سكر"،	وعندما	تحتوي	ا)ادة	الغذائية	@ي	آن	واحد	عfى	سكر	مضاف	ومحfى	أو	عدة	محليات	يجب	أن	ببيان"	منتوج	محfى	بدون	إ

  تتتبع	ببيان	"	منتوج	محfى	ومسكر	جزئيا".

من	نفس	ا)رسوم	يجب	أن	يقدم	الوسم	الغذائي	ا)علومات	ا)تعلقة	بمضمون	العناصر	ا)غذية	للمواد	الغذائية،	كما		14ووفقا	للمادة		

  منه	أن	تجمع	البيانات	ا)تعلقة	بتسمية	ا)ادة	وبالكمية	الصافية	@ي	نفس	ا)جال	البصري	الرئي012.		15فقا	للمادة	يجب	و 
ضرورة	أن	يشمل	8عUم	ا)تعلق	با)نتوجات	غ\e	الغذائية	حسب	طبيعWXا	وطريقة		378-13من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		38أوجبت	ا)ادة		4

	 	البيانات	التالية: 	ت1عرضها (	 	البيع	للمنتوج، 	ا)euي	الدو�ي،	2سمية 	النظام 	بوحدة 	ا)ع�e	ع�Wا 	للمنتوج، 	الكمية	الصافية )	£سم	أو	3)

)	بلد	ا)نشأ	و/	أو	4عنوان	االشركة	أو	العUمة	ا)سجلة	وعنوان	ا)نتج	أو	ا)وضب	أو	ا)وزع	أو	ا)ستورد	عندما	يكون	ا)نتوج	مستوردا،	

)	6)	طريقة	استعمال	ا)نتوج،	ال�0	قد	توضع	سواء	عfى	بطاقة	ا)نتوج	أو	ترفق	داخل	تغليفه	5ردا،	ا)صدر	عندما	يكون	ا)نتوج	مستو 

)	مكونات	ا)نتوج	9)	£حتياطات	ا)تخذة	@ي	مجال	Kمن،	8)	التاريخ	Kق��1	لUستعمال،	7تعريف	الحصة	أو	السلسلة	و/أو	تاريخ	£نتاج،	

	 	التخزين، 	ا)تع10وشروط 	ا)طابقة 	عUمة (	 	با§من، 	هذا	11لقة 	من 	الرابع 	ا)لحق 	@ي 	ا)ذكورة 	التوضيحية 	واللرموز 	8شارات 	بيان (

  ا)رسوم.

  منه	ضرورة	احتواء	وسم	ا)نتجات	غ\e	الغذائية	الخاضعة	للرخص	ا)سبقة،	عfى	مراجع	تلك	الرخص.	39كما	أوجب	ا)ادة	

	 	أوجبت	ا)ادة ا)تخذة	�ستعمال	خذه	ا)نتجات	عfى	التحذيرات	ا)تعلقة	با§خطار	منه	ضورة	احتواء	8عUم	حول	£حتياطات		41كما

،	43،	42من	هذا	ا)رسوم،	وكذا	ا)واد		40ا)رتبطة	باستعمالها،	بينما	حددت	شروط	وكيفيات	وسم	ا)نتجات	غ\e	الغذائية	كل	من	ا)ادة	

  منه.	49،	48،	47،	46،	45،	44
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فضU	عن	،	2التنظيف	البدنيو 	Kمر	بوسم	مواد	التجميل	عندما	يتعلق،	371-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

  .4عندما	يتعلق	Kمر	بوسم	اللعب،	4943-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	

	Kساس 	ا)صادر(الوسائل) 	أحد 	يعد 	الوسم 	كان 	)ا 	أحد	و 	 	يشكل 	و 	ا)سWXلك\ن، ̧عUم 	 ية

همة	بالنسبة	لهم
ُ
،	بتجريم	كل	إخUل	به	- @ي	مقابل	تقرير	إلزاميته	- قام	ا)شرعفقد	،	و	،	5ا)تطلبات	ا)

..كل	من	يخالف	إلزامية	وسم	."	يعاقب:	ال�0	جاء	ف·Wا	03-09من	القانون	رقم		78ذلك	بمقت�1µ	ا)ادة	و 

  من	هذا	القانون".	18و	17	ا)نتوج	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادت\ن

	الجريمة 	لهذه 	تمثل	الركن	الشرAي 	ال�0 	ا)ادة 	من	خUل	هذه سوف	نتطرق	إ�ى	كل	من	ركن·Wا	،

  ب).(	ا)عنوي و 	أ)(	ا)ادي

 الركن�ا)ادي  - أ

يظهر	@ي	صورة	،	يتحقق	ركن	ا)ادي	لهذه	الجريمة	من	خUل	قيام	ا)تدخل	باتخاذ	سلوك	سل�0

،	و	يستوي	@ي	ذلك	ي	يتمثل	@ي	إلزامية	وسم	ا)نتجاتالذو ،	عليه	القانون 	£متناع	عن	أداء	الtuام	فرضه

  و	ا)شار	إل·Wا	أعUه.		مخالفة	النصوص	التنظيمية	ا)قررة	@ي	هذا	الخصوص

  

                                                           
	التجم	1 	مواد 	صناعة 	شروط	وكيفيات 	ا)عدل	الذي	يحدد 	الوطنية، 	السوق 	@ي 	وتسويقها 	واست\eادها 	وتوضي¼Wا 	والتنظيف	البدني يل

  ،	ا)رجع	السابق.2010أبريل		18ا)ؤرخ	@ي		114-10وا)تمم	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	
2		 	التجميل	والتنظيف	البدني	هfى37-97من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		10عمU	بنص	ا)ادة بيانات	ملصقة		،	يجب	أن	يشتمل	وسم	مواد

	 	أ 	يأتي: 	–بحيث	تكون	ظاهرة	للعيان،	وميسورة	القراءة،	غ\e	قابلة	للمحو	ومكتوبة	باللغة	الوطنية،	وبلغة	أخرى	كإجراء	تكميfي،	تب\ن	ما

	 	ا)ادة 	إ�ى 	استنادا 	لم	تتضمنه	التسمية	نفسها، 	ما 	نحو	مباشر	بتعيينه، 	ا)رسوم،	ب	3تسمية	ا)نتوج	مصحوبة	عfى أو		£سم	- من	هذا

	- دة،	جالعنوان	التجاري	والعنوان	أو	ا)قر	£جتماAي	للمنتج،	أو	ا)وضب	أو	ا)ستورد،	وكذا	بيان	البلد	ا)صدر	عندما	تكون	هذه	ا)واد	مستور 

فظ	تاريخ	انWXاء	مدة	صUحية	ا)نتوج	والظروف	الخاصة	بالح	-الكمية	£سمية	وقت	التوضيب،	مع�eا	ع�Wا	بوحدة	قياس	قانونية	مUئمة،	د

تاريخ	صنعه	أو	ا)رجع		-شهرا،	ه	30و/أو	الخزن،	�سيما	بالنسبة	)واد	التجميل	والتنظيف	البدني	ال�0	�	تتجاوز	مدة	صUحيWXا	عfى	Kقل	

الeuكيب		-إذا	ذكر	عنصر	مكون	يدخل	@ي	التسمية	التجارية	للمنتوج،	يجب	ذكر	النسبة	ا)ستعملة	منه،	ز	-الذي	يسمح	بالتعرف	عfى	ذلك،	و

،	ومeu	استحال	وضع	ا)لصقات	عfى	ا)نتوج،	وجب	أن	تكتب	5و	3لشروط	الخاصة	با�ستعمال	ومخاطر	£ستعمال	ا)وجودة	@ي	ا)لحق\ن	وا

  هذه	8شارات	عfى	الغUف	الخارMي	له	أو	عfى	دليل	استعماله،	و@ي	هذه	الحالة	يشار	باختصار	إ�ى	وجود	الدليل	داخل	الغUف.

ن	نفس	ا)رسوم	بعدم	احتواء	وسم	العطور	بأنواعه	إ�	عfى	8شارات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	الفقرات	أ،	ب،	ج،	م	11هذا	وقد	سمحت	ا)ادة	

منه	@ي	تجارة	مواد	التجميل	والتنظيف	البدني	أن	تستعمل	تحت	أي	شكل	كانن	كل	إشارة	أو		12،	بينما	منعت	ا)ادة	10ه،	ز،	من	ا)ادة	

وسم،	وكل	إجراء	إشهار	أو	عرض	أو	بيع	يو÷ي	بأن	ا)نتوج	يتم\t	بخصائص	�	تتوفر	فيه	حقا،	عUمة	أو	تسمية	خيالية،	او	نمط	تقديم	أو	

  �سما	فيما	يتعلق	بالeuكيب	وا)زايا	الجوهرية،	وطريقة	الصنع	وأبعاد	ا)نتوج	أو	أصله.
  ا)تعلق	بالوقاية	من	Kخطار	الناجمة	عن	استعمال	اللعب،	سالف	الذكر.	3
4		 	494-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	من		6عمU	بنص	ا)ادة 	-،	يجب	أن	يتضمن	وسم	اللعب	البيانات	8جبارية	التالية: 	-تسمية	ا)بيع،

التحذيرات	وبيانات	- طريقة	£ستعمال،		-£سم	أو	العنوان	التجاري	أو	العUمة	وعنوان	الصانع	وكذلك	اسم	ا)ستورد	وعنوانه	التجاري،	

  كل	بيان	آخر	قد	يصبح	�زما	بموجب	نص	خاص.	-ا)لحق	الثالث	�Wذا	ا)رسوم،	احتياطات	£ستعمال	كما	Öي	محددة	@ي	
5 José Antonio Sequeira Carvalho, L’information : un enjeu pour les consommateurs européens, édi, 
L’Harmattan, paris, 2001, P 71. 
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م��	امتنع	عن	أداء	الtuامه	،	78عليه	@ي	ا)ادة		يكون	ا)تدخل	خضعا	للتجريم	ا)نصوص،	و	عليه

	ذلك	من	خUل	امتناعهو ،	كذا	النصوص	التنظيمية	الخاصةو ،	03-09ا)فروض	بمقت�1µ	القانون	رقم	

		،	عدم	إدراجه	للبيانات	8لزامية	للوسم	ال�0	يفرضها	القانون و ،	عن	إعUم	ا)سWXلك	عن	طريق	الوسم

دليل	و 	طريقة	£ستخدامو 	أو	من	خUل	عدم	تحرير	بيانات	الوسم،	أو	وضعه	لبيانات	معينة	دون	أخرى 

	و 	£ستعمال 	ضمان 	ا)فعول	و 	ا)نتوجشروط 	الساري 	التنظيم 	@ي 	عل·Wا 	منصوص 	أخرى 	معلومة كل

  من	السهل	محوها.و 	غ\e	مقروءةو 	غ\e	مرئية	تحريرها	بطريقة	أو،	باللغة	العربية	أساسا

  ركن�ا)عنوي لا�  - ب

بصرف	النظر	عما	إذا	كانت	إرادة	الجاني	قد	،	هذه	الجريمة	بمجرد	مخالفة	النص	القانوني تقوم

	ارتكا 	�اتجهت	إ�ى 	أم 	�Wا 	�و ، 	أم 	الضرر 	تحق 	بصرف	النظر	عن 	خطر	و ، 	جريمة 	م�Wا 	يجعل 	ما هذا

	ضرر  	جريمة 	وليست 	ثمو ، 	من 	العام، 	الجنائي 	بتوافر	القصد 	ا)عنوي 	يتوافر	رك�Wا 	يعت�e	من	، وهذا

وكذا	)ا	يث\eه	من	صعوبة	@ي	إثبات	،	الحماية	8ضافية	للمشرع	الجزائري	لتسهيل	إثبات	وقوع	الجريمة

  .1ية	من	التجريم	@ي	الجرائم	ال�0	تتطلب	توافر	القصد	الجنائي	الخاصالغا

  :الفرع�الثاني

  ا)تعلق�بالصحة�11-18الجرائم�ا)نصوص�علÚ&ا�?ي�القانون�رقم�

لم	يكتف	ا)شرع	بتجريم	،	سUمة	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعةو 	@ي	سبيل	حماية	صحة

إنما	س¬ى	إ�ى	مد	نطاق	الحماية	إ�ى	القانون	رقم	،	03-09ون	رقم	Kفعال	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك	@ي	القان

18-11	 	بالصحة، 	ا)تعلق 	)سWXلكي	، 	الUزمة 	الحماية 	تكفل 	ال�0 	الضمانات 	من 	العديد 	تضمن الذي

كما	تضمن	هذا	القانون	@ي	بابه	الثامن	العديد	من	النصوص	ال�0	جرمت	الكث\e	من	،	ا)واد	الصيد�نية

)ا	كان	موضوع	البحث	يتمحور	أساسا	حول	حماية	و ،	2أن	تحدث	@ي	قطاع	الصحةKفعال	ال�0	يمكن	

	ا)صنعة 	ا)نتجات 	مخاطر 	من 	ا)سWXلك 	هذه	و ، 	قبيل 	من 	تعد 	الصيد�نية 	ا)نتجات 	أن باعتبار

	ا)نتجات 	8طار، 	هذا 	@ي 	فسوف	تقتصر	الدراسة 	الجزائية	، 	للمسؤولية 	ا)رتبة 	الجرائم 	أهم إ�	عfى

خُدُمهو 	0	تندرج	ضمن	نطاق	البحثال�و ،	للمتدخل
َ
اتساع	نطاق	الجرائم	ال�0	وردت	@ي	و 	@ي	ظل	تعدد،	ت

  :	بـ	يتعلق	Kمر	أساساو 	؛3قانون	الصحة

                                                           
	الحماية	القانونية	لUلtuام	بالوسم	دراس	1 ة	مقارنة	ب\ن	التشريع\ن	الفرن012	والجزائري،	أطروحة	مقدمة	لنيل	شهادة	عبد	الحق	ماني،

،	ص	2016-2015دكتوراه	العلوم	@ي	الحقوق،	تخصص	قانون	Kعمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	

191.  
  ،	ا)تعلق	بالصحة.	11-18أنظر	الباب	الثامن	من	القانون	رقم		2
	التبغ	والبيانات	ا)تعلقة	با)كونات	السامة	ال�0	عfى	غرار	جري	3 ̧نذار	العام	و/أو	الخاص	الواجب	وضعه	عfى	وسم	مواد مة	8خUل	با

،	402،	من	قانون	الصحة،	وجريمة	الeuويج	والرعاية	و8شهار	للتبغ	وا)شروبات	الكحولية	ال�0	نصت	عل·Wا	ا)ادة	401نصت	عل·Wا	ا)ادة	

نشاط	إنتاج	واستغUل	واست\eاد	وتصدير	وتوزيع	ا)واد	الصيد�نية	من	طرف	مؤسسات	غ\e	معتمدة	من		فضU	عن	جريمة	ممارسة	كل

  من	نفس	القانون،	وغ\eها...	422ا)صالح	ا)ختصة،	ال�0	نصت	عل·Wا	ا)ادة	
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	8دارية 	ا)راقبة 	مخالفة 	ا)وادو	التقنيةو 	جريمة 	�ستعمال 	ذات	و 	Kدويةو	Kمنية النباتات

	عقليا 	أو	ا)ؤثرة 	ا)خدرة 	أو�)(	الخصائص 	التعا، 	ا)قلدةجريمة 	با§دوية 	ثانيا)(	مل 	مخالفة	، جريمة

	ثالثا)(	ا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبيةو 	إلزامية	تسجيل	ا)واد	الصيد�نية جريمة	مخالفة	إلزامية	،

  رابعا).(	8شهار	لهاو	8عUم	العلم0	حول	ا)واد	الصيد�نية

mدارية�:أو
� �ا)راقبة �ا)و�التقنيةو �مخالفة �mستعمال �ذات�و �7دويةو�واد7منية النباتات

  الخصائص�ا)خدرة�أو�ا)ؤثرة�عقليا

إلزامية	إخضاعها	،	ا)ستلزمات	الطبيةو 	لقد	فرض	ا)شرع	الجزائري	عfى	منت�ي	ا)واد	الصيد�نية

،	كما	منع	تسويق	أي	مادة	صيد�نية	تستعمل	@ي	الطب	البشري ،	)راقبة	ا)طابقة	من	الهيئات	ا)ختصة

	ط�و  	مستلزم 	أي 	0كذا 	للمراقبة، 	مسبقا 	خضعت 	قد 	تكون 	لم 	التسجيلو 	ما 	)لف 	مطابقWXا 	ثبتت

  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		241هذا	ما	نصت	عليه	ا)ادة	و ،	ا)صادقةو 

	 	ا)ادة �1µبمقت	 	£لtuام 	هذا 	@ي 	شدد 		245غ\e	أنه 	رقم 	القانون 	11-18من 	ضرورة	و ، فرض

	الصيد�نية 	ا)واد 	بعض 	إنتاج 	إخضاع 	إدارية)، 	خاصةو 	تقنيةو 	راقبة 	أمنية 	Kمر	و ، 	تعلق 	إذا ذلك

	أو	ا)ؤثرة	و	ا)واد	توزيعو 	عرضو 	تصدير و 	توضيبو 	صنعو 	بإنتاج 	و/ Kدوية	ذات	الخصائص	ا)خدرة

Wا.و 	اقتناؤهاو 	تسليمهاو 	كذا	عند	التنازل	ع�Wاو ،	عقليا   حيا̄ز

متدة	لتشمل	كل	استعمال	للنباتات	Kمنية	الخاصة	مو	التقنيةو 	كما	جعل	تلك	ا)راقبة	8دارية

  /	أو	ا)ؤثرة	عقليا.و	أو	أجزاء	النباتات	ذات	الخصائص	ا)خدرة

ال�0	،	11-18من	القانون	رقم		423بموجب	ا)ادة	،	245و	با)قابل	جرم	كل	مخالفة	§حكام	ا)ادة	

	ف·Wا 	جاء :	 	ا)ادة 	أحكام 	يخالف 	من 	كل 	يعاقب 	القانون 	245" 	هذا 	من 	با)را، 	8داريةا)تعلقة 	قبة

  نباتات	ذات	خصائص	مخدرة	أو	مؤثرة	عقليا...".و 	أدويةو 	Kمنية	�ستعمال	موادو	التقنيةو 

  ).2(	ثم	بعد	ذلك	نتطرق	إ�ى	دراسة	أركاWkا،	)1(	سوف	نتناول	بداية	محل	هذه	الجريمة،	و	بناء	عليه

  محل�الجريمة -1

عfى	يمة	ال�0	وردت	ف·Wا	�	تقع	إ�	يتضح	أن	الجر ،	11-18من	القانون	رقم		423استنادا	إ�ى	ا)ادة	

  .النباتات	ذات	خصائص	مخدرة	أو	مؤثرة	عقلياو 	Kدويةو	ا)واد

تندرج	،	ا)واد	ا)ؤثرة	عقلياو 	يتضح	أن	ا)واد	ا)خدرة،	من	نفس	القانون 	244و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	

تتضمن	ا)واد	السامة	@ي		"	":	ضمن	مفهوم	ا)واد	السامة	وفقا	)ا	نصت	عليه	هذه	ا)ادة	ال�0	جاء	ف·Wا

  :	�سيما،	مفهوم	هذا	القانون 

 ،	ا)واد	ا)خدرة -

 ا)واد	السامة....". -
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	 	تلك	ا)ادة 	يستشف	من	خUل 	و	عليه 	الجريمة 	هذه 	جعل	محل 	ا)شرع 	ا)وادل	شامUأن 	كل

		1النباتاتو 	Kدويةو 	ا)ادة 	بمفهوم 	السامة 	الخصائص 		244ذات 	رقم 	القانون ا)تعلق		11- 18من

هذا	ما	ي�eر	و ،	عfى	صحة	ا)سWXلك\ن	-نظرا	لطبيعWXا	السامة	-و	من	ثم	ت�eز	خطورة	هذه	ا)واد لصحة.با

	للمراقبة	8دارية Kمنية	و	التقنيةو 	تدخل	ا)شرع	الجزائري	بتجريم	فعل	8خUل	بإخضاع	تلك	ا)واد

  توقيا	)خاطرها.،	الخاصة

 أركان�الجريمة -2

بالتا�ي	يبقى	أن	نتناول	و ،	الركن	الشرAي	لهذه	الجريمة،	11-18من	القانون	رقم		423تمثل	ا)ادة	

  ب)(	رك�Wا	ا)عنوي و 	أ)(	كل	من	رك�Wا	ا)ادي

 الركن�ا)ادي  - أ

النباتات	ذات	و 	Kدويةو	Kمنية	�ستعمال	ا)وادو	التقنيةو 	تعت�e	جريمة	مخالفة	ا)راقبة	8دارية

	عقfي 	أو	ا)ؤثرة 	ا)خدرة 	الخصائص 	السلبي، 	الجرائم 	صورة	من 	@ي 	8جرامي 	الفعل 	يظهر	ف·Wا 	ال�0 ة

	واجب	قانوني 	تتخذ	شكل	£متناع	عن	أداء 	سلبية 	مهمة	إخضاع	ا)واد، 	أي	امتناع	الجاني	عن	أداء

،	Kمنية	الخاصةو	التقنيةو 	للمراقبة	8دارية،	النباتات	ذات	خصائص	مخدرة	أو	مؤثرة	عقلياو 	Kدويةو

	ا)واد	أوعند	التنازل	ع�Wا	توزيعهاو 	تصديرها	أو	عرضهاو 	أو	توضي¼Wا	سواء	تعلق	Kمر	بإنتاجها	أو	صنعها

Wا.و 	اقتناؤهاو 	تسليمهاو    حيا̄ز

 الركن�ا)عنوي   - ب

	بإلزامية 	8خUل 	جريمة 	8دارية�تعد 	ا)وادو	التقنيةو 	ا)راقبة 	�ستعمال 	Kدويةو	Kمنية

	عقلياو  	أو	ا)ؤثرة 	ا)خدرة 	الخصائص 	ذات 	النباتات 	عمدية، 	توافر	القصد		،جريمة 	لقيامها تتطلب

	العام 	الجنائي 	عليه	، 	يعاقب 	هو	سلوك 	للمراقبة 	ا)واد 	تلك 	إخضاع 	امتناعه 	بأن 	الجاني 	علم أي

  مع	ذلك	تتجه	إرادته	إ�ى	القيام	به.	و ،	القانون 

	ا)جالو 	غ\e	أنه 	كان	منتجو	ا)واد	الصيد�نية	من	Kشخاص	ا)ؤهل\ن	Kكفاء	@ي	هذا 	)ا فإنه	،

Wkأ	ضeuاميفtu£ل	هذا	مثل	أداء	ىfع	الحرص	أشد	يحرصون	م	و ،	@ي	الجنائي	القصد	من	يجعل	ما	هذا

	مفeuضا 	8طار	أمرا 	هذا 	الشأن	قليل	الحدوث، 	هذا 	@ي 	ذلك	أن	إهمالهم 	يفتح	مجال	£فeuاض	، مما

  بسوء	نيWXم.

  

                                                           
و	مستحضرات	مكونة	أساسا	يقصد	بالدواء	ا)كنون	أساسا	من	نبات	"	كل	دواء	تكون	مواده	الفاعلة	حصريا	مادة	أو	عدة	مواد	نباتية	أ	1

  ا)تعلق	بالصحة.	11-18،	من	القانون	رقم	210من	ا)ادة		14من	نباتات"،	وهذا	مانصت	عليه	الفقرة	
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  جريمة�التعامل�با�دوية�ا)قلدة:�ثانيا

"يعاقب	كل	من	قام	بصنع	:	عfى	أنه	1تعلق	بالصحةا)	11-18من	القانون	رقم		425نصت	ا)ادة	

	 	ا)ادة 	@ي 	ا)حددة 	ا)قلدة 	القانون 	K211دوية 	هذا 	من 	أو	توزيعها، 	لها 											أو	8شهار	لها	أو	السمسرة

Wا...".   أو	عرضها	للبيع	أو	بيعها	أو	است\eادها	أو	تصديرها	أو	حيا̄ز

)	عfى	أن	نتطرق	بعدها	إ�ى	1(	ل	هذه	الجريمةسوف	نتتو�ى	تحديد	مح،	انطUقا	من	هذه	ا)ادة

 )	2(	تناول	أرك�Wا

 محل�الجريمة -1

	 	با)ادة U425عم		 	رقم 	القانون 	11-18من 	ا)قلدة، 	هو	Kدوية 	الجريمة 	هذه 	موضوع ،	فإن

	و  	ا)ادة 	إ�ى 	ا)قلدة 	Kدوية 	تحديد 	أحالت 	أWkا 	نجد 	ا)ادة 	لتلك 	القانون 	211باستقرائنا 	نفس ،	من

	نجد	أWkا	تنص	عfى	مايfي،	هذه	ا)ادة	بالرجوع	إ�ىو  	القانون : كل	،	"	يقصد	بدواء	مقلد	@ي	مفهوم	هذا

  :	يتضمن	خطأ	@ي	التقديم	بالنسبة،	أعUه	2082دواء	معرف	@ي	ا)ادة	

	@ي	ذلك	رزمه،	لهويته - 	@ي	ذلك	و ،	اسمه	أو	تكوينه،	وسمهو 	بما يخص	ذلك	كل	مكون	من	مكوناته	بما

 ،	تمقدار	هذه	ا)كوناو 	السواغات

 ،	بلد	صنعه	أو	بلد	منشئه،	بما	@ي	ذلك	صانعه،	)صدره -

 الوثائق	ا)تعلقة	بمسارات	التوزيع	ا)ستعملة".و 	التسجيUتو 	بما	@ي	ذلك	الeuاخيص،	لتاريخه -

	و	بناء	عليه 	الذي	يتمثل	@ي	كل	مادة	الدواء	ا)قلديتضح	أن	محل	هذه	الجريمة	هو	، 	 	 	 	 أو			

،	أو	الحيوانية							صيات	عUجية	أو	وقائية	من	Kمراض	البشرية	تركيب	يعرض	عfى	أنه	يحتوي	عfى	خا

	لهويته	الذيو  	بالنسبة 	التقديم 	@ي 	يتضمن	خطأ 	ذلك	رزمه، 	@ي 	وسمهو 	بما 	اسمه، 	 	 	 ،	أو	تكوينه		

	السواغاتو  	ذلك 	@ي 	بما 	مكوناته 	من 	مكون 	كل 	ذلك 	ا)كوناتو 	يخص 	مقدار	هذه 	بالنسبة	و ، كذا

	التسجيUتو 	بما	@ي	ذلك	الeuاخيص،	لتاريخهو ،	بلد	صنعه	أو	بلد	منشئه	،بما	@ي	ذلك	صانعه،	)صدره

  الوثائق	ا)تعلقة	بمسارات	التوزيع	ا)ستعملة".و 

 أركاî&ا -2

ا)تعلق	بالصحة	ال�0	تمثل	الركن	الشرAي	لهذه		11- 18من	القانون	رقم		425استنادا	لنص	ا)ادة	

 ب).(	ا)عنوي و 	أ)(	سوف	نحاول	الوقوف	عfى	كل	من	رك�Wا	ا)ادي،	الجريمة

                                                           
  ا)تعلق	بالصحة،	سلف	الذكر.	11-18القانون	رقم		1
2		 	"	كل	مادة	أو	تركيب	يعرض	عfى	أنه	يحتوي	عfى	خاصيات	عUجية	أو	وقائي	208تعرف	ا)ادة 	بأنه: ة	من	Kمراض	البشرية	أو	الدواء

الحيوانية	وكل	ا)واد	ال�0	يمكن	وصفها	لïنسان	أو	الحيوان	قصد	القيام	بتشخيص	ط�0	أو	استعادة	وظائفه	الف\tيولوجية	أو	تصحيحها	

  وتعديلها".
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 الركن�ا)ادي�  - أ

	ا)قلدة 	التعامل	با§دوية 	تعت�e	جريمة 	السلوك	8جرامي	، 	يتخذ	ف·Wا 	ال�0 من	الجرائم	8يجابية

  صورة	إيجابية	تظهر	@ي	فعل	خارMي	مادي	ملموس.	للجاني

  :	و	يتخذ	السلوك	8جرامي	للجاني	@ي	هذه	الجريمة	الصور	التالية

 لدة.القيام	بصنع	Kدوية	ا)ق -

 لºدوية	ا)قلدة.	1القيام	بالسمسرة -

 القيام	بتوزيع	Kدوية	ا)قلدة. -

̧شهار	عن	Kدوية	ا)قلدة. -  القيام	با

 القيام	بعرض	Kدوية	ا)قلدة	للبيع	أو	بيعها. -

 القيام	باست\eاد	أو	تصدير	Kدوية	ا)قلدة. -

 حيازة	Kدوية	ا)قلدة. -

 الركن�ا)عنوي   - ب

	ا 	با§دوية 	التعامل 	جريمة 	الغشإن 	جريمة 	شأن 	شأWkا 	)قلدة 	ال�0	، 	العمدية 	الجرائم 	من Öي

ع�e	توجه	إرادته	الحرة	إ�ى	تحقيق	الواقعة	8جرامية	،	تقت01µ	توافر	القصد	الجنائي	العام	لدى	الجاني

  .2مع	علمه	بتوافر	أركاWkا	@ي	الواقع

	خاصا 	قصدا 	كذلك 	تستلزم 	كما 	ب، 	سواء 	ا)قلدة 	با§دوية 	التعامل 	نية 	@ي 													،تصنيعهايتمثل

	لها 	أو	السمسرة 	للبيع، 	أو	عرضها 	أو	8شهار	لها 	أو	توزيعها 	أو	بيعها، 	أو	تصديرها، 													،	أو	است\eادها

Wا.   أو	حيا̄ز

	هذا 	الوقتية، 	الجرائم 	من 	يعد 	ا)قلدة 	Kدوية 	بصنع 	القيام 	كان 	وإذا 	السمسرة، 	أفعال 										فإن

،	3تعد	من	الجرائم	ا)ستمرة،	أو	£ست\eاد	أو	التصدير،	أو	البيع،	العرض	للبيع	أو	التوزيع	أو	8شهار	أو 

لو	لم	يكن	يعلم	بذلك	مع	بداية	و 	ح��،	طا)ا	أن	الفاعل	يعد	مرتكبا	للجريمة	من	وقت	العلم	بالتقليد

  .K4فعال	Kخرى 

                                                           
ان	@ي	التعاقد	عقدا	بمقتضاه	يقوم	شخص	يسم�	السمسار	بالتدخل	@ي	إقامة	عUقة	ب\ن	شخص\ن	يرغب	« courtage »تعت�e	السمسرة		1

مهما	كانت	طبيعة	هذا	العقد،	و�	يعت�e	السمسار	طرفا	@ي	العقد	ا)�eم	ب\ن	الشخص\ن،	وإنما	تربطه	بكل	طرف	عUقة	سمسرة	ال�0	ترتب	

جاد	عليه	الtuاما	بالبحث	عن	ا)تعاقد	¥خر	مقابل	مبلغ	يدفعه	كل	من	الطرف\ن	الراغب\ن	@ي	إتمام	العملية	ال�0	استع\ن	بالسمسار	@ي	إي

  .101،	ص	2005الطرف	¥خر.	نقU	عن:	عfي	بن	غانم،	الوج\t	@ي	القانون	التجاري	وقانون	Kعمال،	موفم	للنشر	والتوزيع،	الجزائر،	دط،	
 .77سيد	عمران،	ا)رجع	السابق،	ص	أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	السيد	محمد	ال	2
  .42لتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص	أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	وا	3
  .77أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	السيد	محمد	السيد	عمران،	ا)رجع	السابق،	ص		4
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	 	لدى	الصانع 	التقليد 	نية 	عfى 	الواقعية 	من	كونهفالقرينة 	�Wوية	يعلم	مثU	يمكن	استخUصها

	ينتجهاو  	ال�0 	السلعة 	مكونات 	الدواءو ، 	طرح 	العناصر	قبل 	هذه 	من 	يتحقق 	أن 	عليه 	وجب 	ثم 	من

تقص\eه	@ي	التحقق	و 	فإذا	أهمل	هذا	¥مر	فإنه	يمكن	أن	ينسب	إليه	نية	التقليد	نتيجة	إهماله،	للتداول 

  .1من	العناصر	ا)طلوبة	@ي	الدواء	الذي	يتو�ى	إنتاجهه

	للس 	بالنسبة 	ا)ستورد	أما 	أو 	البائع 	أو 	للبيع 	العارض ̧شهار	أو 	با 	القائم 	أو 	ا)وزع 															مسار	أو

مع	استبعاد	8ثبات	بالقرائن	،	فيستلزم	لقيام	القصد	الجنائي	إثبات	توافر	العلم	فعU	لد¦Wم،	أو	ا)صدر

  .2@ي	هذا	8طار

الجرائم	العمدية	ال�0	تتطلب	توفر	فيعد	Öي	كذلك	من	،	أما	بالنسبة	لفعل	حيازة	Kدوية	ا)قلدة

القصد	العام	ا)تمثل	@ي	علم	الجاني	بأن	Kدوية	ال�0	يحوزها	مقلدة	مع	اتجاه	إرادته	السليمة	إ�ى	إتيان	

كما	،	إرادته	@ي	استمرار	الحيازة	دون	أن	يكون	الدافع	لتلك	الحيازة	وجود	سبب	مشروعو ،	فعل	الحيازة

  .3ا)تمثل	@ي	نية	الغش	أو	نية	التعامل	Kدوية	ا)قلدة	تقت01µ	أيضا	ضرورة	توافر	القصد	الخاص

أما	إذا	كان	ا)WXم	جاهU	للتقليد	،	يجب	أن	يتوافر	العلم	وقت	ارتكاب	الفعل	ا)ادي	للحيازةو ،	هذا

	الحيازة 	بداية 	@ي 	ذلك، 	بعد 	علم	به 	لهاو 	ثم 	استمر	حائزا 	ذلك	، 	@ي 	يتوفر	لديه 	الجنائي 	القصد فإن

  .4كمة	ا)وضوع	أن	تستظهر	ذلك	القصد	@ي	حكمهاينبÒي	عfى	محو ،	الوقت

�	مجال	و ،	معاقبة	ا)WXمو 	8رادة	يكفي	لقيام	الجريمةو	فإن	مجرد	توفر	الحيازة	مع	العلم،	ومهما	يكن

	8طار 	هذا 	للقول	بالعلم	ا)فeuض	@ي 	ا)سؤولية	، 	لنفي 	يعت�e	سببا ذلك	أن	جهل	الحائز	بعيوب	السلعة

  .�5	يعد	الفاعل	مرتكبا	للجريمةو 	عليه	إذا	لم	تتوافر	النية	فU	يقوم	القصدو ،	الجنائية	@ي	هذه	الجريمة

  ا)صادقة�ع¡ى�ا)ستلزمات�الطبية�و �مخالفة�إلزامية�تسجيل�ا)واد�الصيدmنية:�ثالثا

	أشرناو 	سبق	 	Kسواق		6أن 	@ي 	الصيد�نية 	ا)نتجات 	طرحه 	مسألة 	قيد 	الجزائري 	ا)شرع بأن

من	قانون		230من	ا)ادة		1ذلك	عندما	أوجب	بمقت�1µ	الفقرة	و ،	8جراءاتبضرورة	مراعاة	جملة	من	

محل	مقرر		-صناعيا	كان	أو	مستوردا	أو	مصدر	-أن	يكون	كل	منتوج	صيد�ني	أو	مستلزم	ط�0،	الصحة

	الصيد�نية 	للمواد 	الوطنية 	الوكالة 	تمنحه 	مصادقة 	أو 	تسجيل 	التسجيل، 	لجان 	استشارة 	بعد

  .W7اا)صادقة	ا)نشأة	لد¦و 

                                                           
1		:�Åا)ع	هذا	@ي	السابقأنظر	ا)رجع	جعفر،	محمد	يfع	ص	ص	40،	41.  
  .43ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص	أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	السلع	والتدليس	@	2
3		:�Åا)ع	هذا	@ي	أنظر	ص	السابق،	ا)رجع	بحري،	115فاطمة.  
  .211أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	أحمد	محمود	عfي	خلف،	ا)رجع	السابق،	ص		4
5		:�Åا)ع	هذا	@ي	أنظر	ص	السابق،	ا)رجع	بحري،	115فاطمة.  
  لثاني	من	الفصل	Kول	من	الباب	Kول	من	هذا	البحث.أنظر	ا)طلب	الثاني	من	ا)بحث	ا	6
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بالصحة،		11- 18من	القانون	رقم		230من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		7
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	 	التنفيذي	رقم 	ا)رسوم 	تناول 	إجراءات	التسجيل	2841	-92و	قد 	يتعلق	بطلب	، 	فيما �سيما

  أو	تعديله	أو	تجديده	أو	توقيفه	أو	سحبه.،	منح	مقرر	التسجيل	أو	رفضهو 	دراستهو 	التسجيل

	جاهزة	 	البشري 	الطب 	@ي 	تستعمل 	صيد�نية 	مادة 	أي 	تسويق 	إمكانية 	ا)شرع 	منع كما

	لUستعمال 	ط�0كذو ، 	أي	مستلزم 	ا 	للمراقبة، 	كانت	قد	خضعت	مسبقا 	)لف	و 	إ�	إذا ثبت	مطابقWXا

  .2ا)صادقةو 	التسجيل

نجد	أWkا	عاقبت	كل	من	،	ا)تعلق	بالصحة،	11-18من	القانون	رقم		426بالرجوع	إ�ى	ا)ادة	و 	هذا

	 	ا)ادة 	أحكام 	القانون 	230يخالف 	هذا 	من 	الصيد�نية، 	ا)واد 	بتسجيل 	عfى	ا)و 	ا)تعلقة صادقة

  .3ا)ستلزمات	الطبية

	النصوص 	هذه 	عfى 	بناء 	الجريمة، 	هذه 	محل 	تحديد 	بداية 	)1(	سوف	نتو�ى 	نتطرق	، 	أن عfى

  ).2(	بعدها	إ�ى	تحديد	أركاWkا

 محل�الجريمة -1

	 	ا)ادة 	بالصحة	426عمU	بأحكام 	ا)تعلق 	القانون 	من 	هو	، 	الجريمة 	هذه ا)نتجات	فإن	محل

  بية.ا)ستلزمات	الطو 	الصيد�نية

"	تتضمن	ا)واد	الصيد�نية	@ي	مفهوم	هذا	،	من	القانون	ا)تعلق	بالصحة	207و	بمقت�1µ	ا)ادة	

  :	القانون	ما	يأتي

 ،	Kدوية -

 ،	ا)واد	الكيميائية	الخاصة	بالصيدليات -

 ،	ا)واد	الجالينوسية -

 ،	ا)واد	Kولية	ذات	£ستعمال	الصيد�ني -

 ،	خاصةKغذية	الحميوية	ا)وجهة	§غراض	طبية	 -

  كل	ا)واد	Kخرى	الضرورية	للطب	البشري". -

			"	كل	جهاز	،	11-18من	القانون	رقم		212فيقصد	�Wا	عمU	بنص	ا)ادة	،	أما	ا)ستلزمات	الطبية

أو	مادة	أخرى	مستعملة	،	باستثناء	ا)نتوجات	ذات	Kصل	البشري ،	أو	أداة	أو	تجه\t	أو	مادة	أو	منتوج

                                                           
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بتسجيل	ا)نتجات	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،		284-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم		1
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بالصحة،		11-18لقانون	رقم	من	ا	242مضمون	ا)ادة		2
  سالف	الذكر.ا)تعلق	بالصحة،		11-18من	القانون	رقم		426مضمون	ا)ادة		3
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موجه	لUستعمال	و ،	ال�eمجيات	ال�0	تدخل	@ي	س\eهو 	ي	ذلك	ا)لحقاتبما	@،	لوحدها	أو	بصفة	مشeuكة

  لدى	£نسان	§غراض	طبية".

	 	ا)ادة 	القانون 	213و	تضيف 	نفس 	من 	@ي	: 	ا)ستعملة 	تلك 	طبية 	كمستلزمات 	تعت�e	كذلك "

eا)خ�	@ي	التشخيص	ا)نتوجات:	الكواشفو 	ا)وادو 	دواتوK	نظمةوK	 اوW¯مكونا	او W¯ملحقا	أو 	كذا	وعية

@ي	فحص	عينات	متأتية	من	،	العينات	ا)وجهة	خصوصا	لUستعمال	@ي	ا)خ�e	لوحدها	أو	بصفة	مشeuكة

جسم	8نسان	من	أجل	توف\e	معلومة	بخصوص	حالة	ف\tيولوجية	أو	مرضية	مثبتة	أو	محتملة	أو	شذوذ	

	8نسا 	جسم 	عناصر	من 	نزع 	أمن 	تحديد 	أجل 	أو	من 	عUجية 	قياسات 	مراقبة 	أجل 	من 														ن	خلقي

  أو	مطابقته	مع	متلق\ن	محتمل\ن".

ا)ستلزمات	الطبية	تخضع	لنطاق	التجريم	الوارد	@ي	و 	إذا	كانت	كل	ا)نتجات	الصيد�نيةو ،	و	عليه

	 	الصحة	426ا)ادة 	قانون 	من 		فإن، 	رقم 	التنفيذي 	2841-92ا)رسوم 	ا)نتجات	، 	بتسجيل ا)تعلق

قد	است;�	ا)ستحضرات	الوصفية	لºدوية	أو	ا)ستحضرات	،	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري 

	@ي	صيدليته-	الجاهزة	ذات	£ستعمال	البشري  	بالتجزئة	دونما	و 	ال�0	يتو�ى	الصيد�ي	تحض\eها يسلمها

  من	نطاق	ا)نتجات	الصيد�نية	الخاضعة	للتسجيل.		- إشهار

 أركاî&ا -2

بالتا�ي	و ،	الركن	الشرAي	لهذه	الجريمةا)تعلق	بالصحة		11-18من	القانون	رقم		426تمثل	ا)ادة	

 ب).(	رك�Wا	ا)عنوي و 	أ)(	من	رك�Wا	ا)ادي	يبقى	أن	نتطرق	@ي	هذا	8طار	إ�ى	كل

 الركن�ا)ادي  - أ

من	،	ا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبيةو 	تعت�e	جريمة	مخالفة	إلزامية	تسجيل	ا)واد	الصيد�نية

ي	للجاني	@ي	صورة	سلبية	تتخذ	شكل	£متناع	عن	أداء	الجرائم	السلبية	ال�0	يظهر	ف·Wا	السلوك	8جرام

ا)نتوجات	صيد�نية	أو	ا)ستلزمات		ا)تمثل	@ي	امتناع	الجاني	عن	أداء	مهمة	إخضاعو ،	واجب	قانوني

	التسجيل	أو	ا)صادقة	إ�ى	-صناعية	كانت	أو	مستوردة	أو	مصدرة	-الطبية 	أو	امتناعه	عن	إخضاعها،

  وذلك	قبل	طرحها	@ي	Kسواق.	،	ا)صادقةو 	طابقWXا	)لف	التسجيلللمراقبة	ا)سبقة	قصد	إثبات	م

  الركن�ا)عنوي   - ب

	الصيد�نية 	ا)واد 	تسجيل 	بإلزامية 	8خUل 	Öي	و 	إن	جريمة 	ا)ستلزمات	الطبية 	عfى ا)صادقة

أي	علم	الجاني	بأن	امتناعه	عن	إخضاع	،	تتطلب	لقيامها	توافر	القصد	الجنائي	العام،	جريمة	عمدية

،	مع	ذلك	تتجه	إرادته	إ�ى	القيام	بهو ،	ا)صادقة	هو	سلوك	يعاقب	عليه	القانون و 	اد	للتسجيلتلك	ا)و 

                                                           
،	ا)تعلق	بتسجيل	ا)نتجات	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	284-92من	ا)رسوم	التنفيذي	رقم		2من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		1

  سالف	الذكر.
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،	الكفاءة	ال�0	يتمتع	�Wا	منتجو	ا)واد	الصيد�نيةو 	إ�ى	الدراية	بالنظر ،	هو	قصد	مفeuض	@ي	هذا	8طارو 

  	الصحة.	من	قانون 	426الذين	يفeuض	ف·Wم	سوء	النية	م��	ارتكبوا	الفعل	الذي	جرمته	ا)ادة	


شهار�لهاو�جريمة�مخالفة�إلزامية�
عJم�العلمي�حول�ا)واد�الصيدmنية:�رابعا  

كما	نص	عfى	8شهار	لهذه	،	1فرض	ا)شرع	الجزائري	إلزامية	8عUم	العلم0	للمواد	الصيد�نية	

تق	منت�ي	تلك	8شهار	عfى	عاو	من	قانون	الصحة	مهمة	8عUم	العلم0	238ألقى	بموجب	ا)ادة	و ،	ا)واد

	ا)واد 	الجزائري و ، 	للقانون 	الخاضعون 	الطبية 	الeuقية 	@ي 	ا)تخصصة 	الشركات 	8عUم	، 	اخضع كما

  .82شهار	للمواد	الصيد�نية	لeuخيص	من	مصالح	الوزارة	ا)كلفة	بالصحةو	العلم0

̧عUم	العلم0 	أجاز	كذلك	القيام	با غراض	غ\e	، §	Kدويةو	كذا	8شهار	للمواد	الصيد�نيةو 	كما

	ترويجية 	العمومية، 	بالصحة 	مهامها 	ترتبط 	ال�0 	العمومية 	ا)ؤسسات 	طرف البحث	و 	بالتكوينو 	من

كذا	من	طرف	الجمعيات	و ،	عندما	تفرض	ضرورات	الصحة	العمومية	ذلك،	العلم0	@ي	مجال	الصحة

الeuبية	من		ذات	الطابع	£جتماAي	�سيما	جمعيات	الدفاع	عن	ا)سWXلك\ن	بالنسبة	لنشاطا¯Wا	@ي	مجال

 .3أجل	الصحة

	هذا 	بeuكي¼Wاو ، 	تتعلق 	معلومة 	كل 	@ي 	الصيد�نية 	ا)واد 	حول 	العلم0 	8عUم آثارها	و 	يتمثل

	بمنافعهاو 	العUجية 	الخاصة 	العUجية 	مضارهاو 	البيانات 	مراعا¯Wاو، 	الواجب كيفيات	و 	8حتياطات

	العياديةو 	استعمالها 	الدراسات 	بفعاليWXاالو 	السميةو 	الصيد�نيةو 	نتائج 	ا)تعلقة 	ا)محصة 	تحليلية

  .4سميWXا	العاجلة	أو	¥جلةو 

قابU	و 	أن	يكون	واضحا،	و	قد	أوجب	ا)شرع	@ي	KعUم	العلم0	8جباري	حول	ا)واد	الصيد�نية

	§حدث	معطيات	البحث	العلم0و 	للتمحيص 	عند	توزيعهو 	مطابقا 	الط�0 	التسمية	و ، أن	يذكر	إجباريا

	لل 	الدولية 	8عUما)شeuكة 	موضوع 	5مادة 	الصحة، 0�(	 	خصوصا 	8عUم 	هذا 	توجيه 	عfى 	نص 	كما

  .6للمرتفق\ن	بغرض	£ستعمال	السليم	للمواد	الصيد�نيةو 

	جانب	ذلك 	و	إ�ى 	العلم0، 	نص	ا)شرع	عfى	عدم	جواز	8عUم 	الصيد�نية	، 	للمواد إ�	بالنسبة

  .7ا)رخص	�Wاو 	ا)سجلة	من	قبل	ا)صالح	ا)ختصة

                                                           
  ول	ا)واد	الصيد�نية	إجباري..."،	عfى	أنه:	"	8عUم	العلم0	ح11- 18من	القانون	رقم		235ادة	نصت	ا)	1
  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		238مضمون	ا)ادة		2
  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		239مضمون	ا)ادة		3
  تعلق	بالصحة.ا)	11- 18من	القانون	رقم		236من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		4
  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		235مضمون	ا)ادة		5
  ا)تعلق	بالصحة.	11- 18من	القانون	رقم		236من	ا)ادة		2مضمون	الفقرة		6
  ا)تعلق	بالصحة.	11- 18من	القانون	رقم		236من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		7

  



Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ] 

 

~ 376 ~ 
 

من	قانون		237فيتمثل	وفقا	للمادة	،	)�0	الصحة	النسبة	لïشهار	للمواد	الصيد�نية	ا)وجهأما	ب

	الصحة 	الصيد�نية، 	الeuويج	لوصف	ا)واد 	كل	نشاط	يتم	بموجبه 	تسليمهاو 	@ي 	للeuخيص	و ، يخضع

	الصيد�نية 	للمواد 	الوطنية 	الوكالة 	من 	ا)سبق 	ا)و ، 	الصيد�نية 	للمواد 	إ�	بالنسبة سجلة	�	يجوز

كما	يجب	أن	،	�	مضر	بحماية	الصحة	العموميةو 	كما	وجب	أ�	يكون	إشهارا	تضليليا،	بصفة	منتظمة

  .1يشجع	عfى	حسن	استعمالهو 	يقدم	الدواء	أو	ا)نتوج	بصفة	موضوعية

	هذا 	التسجيلو ، 	مقرر 	§حكام 	احeuامه 	8شهار	ضرورة 	هذا 	بخصوص 	أيضا 	أوجب	ا)شرع 	قد

با)قابل	منع	8شهار	لºدوية	ال�0	و ،	ية	ال�0	تو�01	�Wا	الوزارة	ا)كلفة	بالصحةكذا	£سeuاتيجيات	العUجو 

	كما	منع	أيضا	كل	إشهار	للمواد	الصيد�نية،	2تكون	محل	إعادة	تقييم	معدل	الفائدة	بالنسبة	للخطر

  .	3كذا	كل	إشهار	أو	ترويج	لعينات	طبيةو ،	الeuويج	لها	تجاه	الجمهور	بكل	الوسائل	8عUميةو 

نجد	أWkا	تعاقب	كل	من	،	ا)تعلق	بالصحة	11- 18من	القانون	رقم		427وبالرجوع	إ�ى	ا)ادة	،	اهذ	

	ا)ادت\ن	 	القانون 	238و	237يخالف	أحكام 	من	هذا 	ا)تعلقة، ̧شهار ، 	با 	التوا�ي 	العلم0	و 	عfى ̧عUم با

  حول	ا)واد	الصيد�نية.

	و	عليه 	و ، 	ا)ادة 	إ�ى 	تم	427استنادا 	ال�0 	الصحة 	قانون 	الجريمةمن 	لهذه 	الشرAي 	الركن ،	ثل

  ).2(	ورك�Wا	ا)عنوي ،	)1(	سوف	نتو�ى	تحديد	كل	من	رك�Wا	ا)ادي

 الركن�ا)ادي -1

	8شهار  	إلزامية 	مخالفة 	الصيد�نيةو	تعت�e	جريمة 	ا)واد 	حول 	العلم0 	8عUم 	الجرائم	، من

£متناع	عن	أداء	واجب		السلبية	ال�0	يظهر	ف·Wا	السلوك	8جرامي	للجاني	@ي	صورة	سلبية	تتخذ	شكل

  قانوني.

و	يتحقق	الركن	ا)ادي	لجريمة	8خUل	بأحكام	8شهار	للمواد	الصيد�نية	بارتكاب	إحدى	Kفعال	

  :	التالية

 عدم	إخضاع	8شهار	للeuخيص	ا)سبق	من	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية. -

 سجلة	بصفة	منتظمة.أو	م،	مواد	الصيد�نية	غ\e	مسجلة	أن	يقع	هذا	8شهار	عfى -

 مضر	بحماية	الصحة	العمومية.و 	تقديم	هذا	8شهار	بطريقة	تضليلية	 -

  .غ\e	موضوعية	تقديم	8شهار	بصفة	 -

	التسجيل - 	مقرر 	8شهار	§حكام 	ا)كلفة	و 	مخالفة 	الوزارة 	�Wا 	تو�01 	ال�0 	£سeuاتيجيات	العUجية كذا

                                                           
  ا)تعلق	بالصحة.	11-18م	من	القانون	رق	237من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		1
  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		237من	ا)ادة		4و	3مضمون	الفقرين		2
  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		237من	ا)ادة		8و	7مضمون	الفقرين		3
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 بالصحة.

 معدل	الفائدة	بالنسبة	للخطر.	8شهار	لºدوية	ال�0	تكون	محل	إعادة	تقييم	 -

 الeuويج	لها	تجاه	الجمهور	بكل	الوسائل	8عUمية.و 	كل	إشهار	للمواد	الصيد�نية -

 كل	إشهار	أو	ترويج	لعينات	طبية.		 -

 عدم	إخضاع	8شهار	للمواد	الصيد�نية	لeuخيص	من	مصالح	الوزارة	ا)كلفة	بالصحة.	 -

لعلم0	حول	ا)واد	الصيد�نية	فيتحقق	بارتكاب	إحدى	Kفعال	أما	الركن	ا)ادي	لجريمة	8خUل	8عUم	ا

  :	التالية

 عدم	8د�ء	بكل	ا)علومات	حول	ا)واد	الصيد�نية	ال�0	ينصب	عل·Wا	8عUم	العلم0. -

	وعدم	مطابقته	§حدث	معطيات	البحث	الط�0،	عدم	قابليته	للتمحيصو ،	عدم	وضوح	8عUم	العلم0 -

 العلم0	عند	توزيعه.و 

 ضمن	8عUم	ضرورة	ذكر	التسمية	ا)شeuكة	الدولية	للمادة	موضوع	8عUم.	عدم	ت -

	الصحة - 0�(	 	خصوصا 	8عUم 	هذا 	توجيه 	للمواد	و 	عدم 	السليم 	£ستعمال 	بغرض للمرتفق\ن

 الصيد�نية.

 وغ\e	مرخص	�Wا.،	كل	إعUم	علم0	حول	مواد	صيد�نية	غ\e	مسجلة	من	قبل	ا)صالح	ا)ختصة -

  �الركن�ا)عنوي  -2

)ا	كان	الخوض	@ي	مسالة	إثبات	توافر	القصد	الجنائي	من	عدمه	لدى	الجاني	ينقص	من	فعالية	

	الصيد�نية 	الجنائية	)سWXلك	ا)واد 	إثباته	- الحماية فإن	ذلك	يجعل	من	القصد		-بالنظر	إ�ى	صعوبة

يفeuض	فيه	عfى	اعتبار	أن	صانع	ا)واد	الصيد�نية	هو	شخص	،	الجنائي	@ي	هذا	الجريمة	قصدا	مفeuضا

أنه	يخضع	للتنظيم	الخاص	�Wذه	و 	�سيما،	مؤهUت	@ي	مجال	علم	الصيدلةو 	أن	يكون	شخصا	ذو	كفاءة

  .1الفئة

	سبق 	ما 	خUل 	يتضحمن 	مخاطر		، 	من 	ا)سWXلك 	حماية 	لقضية 	الجزائري 	ا)شرع 	إدراك أن

	من	جهة،ا)نتجات	ا)صنّ  	و 	حرصه	عfى	ضمان	صحتهو 	عة رتكبة	من	من	مختلف	£عتداءات	ا)أمنه

	إ�ى	إدراج	نصوص	تُ  جرم	العديد	من	Kفعال	ا)اسة	بأمن	قبل	ا)تدخل\ن	من	جهة	أخرى،	جعله	يلجأ

العقاب	و 	سند	مهمة	التجريم،	بعدما	كان	يُ ذات	صلة	بحماية	ا)سWXلك	ا)سWXلك	بمقت�1µ	قوان\ن	خاصة

ك	إ�ى	تشريعات	ا)سWXلمن	ثم	فإن	امتداد	نطاق	التجريم	@ي	مجال	حماية	و 	إ�ى	قانون	العقوبات	فقط،

                                                           
قوق	والعلوم	السياسية،	كلية	الحقوق	نوال	مجدوب،	حماية	ا)سWXلك	جنائيا	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الصيد�نية،	مجلة	البحوث	@ي	الح	1

  .231،	ص	2016،	مارس	3الجزائر،	العدد	-تيارت-والعلوم	السياسية،	جامعة	ابن	خلدون 
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	ال 	الجنائية 	السياسة 	يزيد	من	فعالية 	ا)سWXلكخاصة، 	مجال	حماية 	@ي 	الجزائرية 	الدولة 	تنتهجها 0�	

 .)صنعة�سيما	من	خاطر	ا)نتجات	او 

الذي	تتسم	به	هذه	السياسة	الجنائية،		-غ\e	ا)باشر-و@ي	الحقيقة،	و	الرغم	من	الطابع	الوقائي

	 	بالنظر	إ�ى 	Kحيان	@ي-انسياقها 	السUمة		- غالب 	تعريض 	مجرد 	تجريم 	و	 	الجريمة 	ارتكاب 	منع إ�ى

نفسه	ا)ساس	بصحة	يبقى	لهذه	السياسة	طابعا	قمعيا	أساسيا	غرضه	ردع	كل	من	تسول	له		،للخطر

  من	صميم	سياسة	التجريم	و	العقاب،	و	من	أسم�	أهدافها.	و	أمن	ا)سWXلك،	طا)ا	أن	الردع	يعد

	السياسة	 	هذه 	ا)تدخل\نو 	غ\e	أن 	ردع 	كب\e	@ي 	بشكل 	تساهم 	كانت توف\e	أك�e	قدر	من	و 	إن

	بالنظر	إ�ى	8شكا�ت	العملية	ال�0	قد	تظهر	@ي	تطبيق	 		قد	تقل	فعاليWXا الحماية	للمسWXلك\ن،	إ�	أWkا

  النصوص	التجريمية	ا)تفرقة.القانون	�سيما	@ي	حالة	وجود	تعارض	ب\ن	تلك	
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  :ا)بحث�الثاني

  العقوبات�ا)قررة�لهو �إجراءات�ا)تابعة�الجزائية�للمتدخل

سوف	يتم	التطرق	@ي	هذا	8طار	إ�ى	بيان	القواعد	8جرائية	ا)تبعة	@ي	ما	يتعلق	بالجرائم	ا)اسة	

	ا)سWXلك 	بأمن 	ا)سWXلك، 	حماية 	@ي 	القضائية 	السلطة 	تباشره 	الكب\e	الذي 	الدور 	معرفة 	أجل 	من

ع�e	توقيع	عقوبات	من	شأWkا	ردع	ا)تدخل\ن	،	ا)طلب	Kول)(	من	أي	اعتداء	ضمان	سUمته	الجسديةو 

  ا)طلب	الثاني).(	ا)عتدين

  :ا)طلب�7ول 

  إجراءات�ا)تابعة�الجزائية�للمتدخل

إن	إجراءات	متابعة	ا)تدخل	جزائيا	�	تختلف	عن	8جراءات	العامة	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	قانون	

	العامةحيث	تسX،	8جراءات	الجزائية 	من	قبل	النيابة 	Wل	هذه	8جراءات	بتحريك	الدعوى	العمومية

  الفرع	الثاني).(	تل·Wا	مرحلة	التحقيق	ثم	مرحلة	الحكم	@ي	القضية	ا)تعلقة	با�سUWXك،	الفرع	Kول)(

  :الفرع�7ول 

  تحريك�الدعوى�العمومية

	�	شك	فيه 	مما 	قانوني، 	رابطة 	نشوء 	يeuتب	عليه 	معينة 	الدولةأن	وقوع	جريمة 	ب\ن مرتكب	و 	ة

ومن	ثم	،	سواء	كانت	الجريمة	تمثل	اعتداء	عfى	حق	خالص	للدولة	أو	عfى	حق	خالص	للفرد،	الجريمة

ال�0	يقصد	،	1عن	طريق	الدعوى	العمومية،	تتمثل	هذه	الرابطة	القانونية	@ي	تقرير	حق	الدولة	@ي	العقاب

أما	،	2قع	العقوبة	عfى	ا)WXم	بارتكاب	الجريمة�Wا	مطالبة	النيابة	العامة	إ�ى	القضاء	باسم	ا)جتمع	أن	يو 

	@ي	 	الدولة 	مدى	حق 	@ي 	للفصل 	الجنائي 	القضاء 	عfى 	هو	طرحها 	العمومية 	بتحريك	الدعوى ا)قصود

	كانت	النيابة	العامة	Öي		.3القوان\ن	ا)كملة	لهو 	توقيع	الجزاء	عfى	مخالفة	أحكام	قانون	العقوبات و	)ا

ممارسWXا	من	أجل	و 	فإWkا،	5ق	إ	ج	ج	29عمU	با)ادة	،	4لعموميةصاحبة	£ختصاص	بتحريك	الدعوى	ا

                                                           
،	دار	الهدى،	ع\ن	1سليمان	بارش،	شرح	قانون	8جراءات	الجزائية	الجزائري	ا)تابعة	الجزائية:	الدعاوى	الناشئة	وإجراءا¯Wا	Kولية،	ج		1

  .52،	ص	2007ط،	الجزائر،	د	-مليلة
محمد	سعيد	نمور،	أصول	8جراءات	الجزائية،	شرح	لقانون	أصول	ا)حاكمات	الجزائية،	دار	الثقافة	للنشر	والتوزيع،	عمان،	Kردن،	ط		2

  .157،	ص	2016،	4
،	6التوزيع،	الجزائر،	ط	عبد	هللا	أوهايبية،	شرح	قانون	8جراءات	الجزائية	الجزائري،	التحري	والتحقيق،	دار	هومة	للطباعة	والنشر	و 	3

  .50	49،	ص	ص	2006
  .157محمد	سعيد	نمور،	ا)رجع	السابق،	ص		4
،	"	تباشر	النيابة	العامة	الدعوى	العمومية	ا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية،	ا)عدل	وا)تمم،	155-66من:	Kمر	رقم		29جاء	@ي	ا)ادة		5

	تمثل	أ 	وÖي 	ا)رافعات	أمام	الجهات	القضائية	ا)ختصة	باسم	ا)جتمع	وتطالب	بتطبيق	القانون. 	ويحضر	ممثلها مام	كل	جهة	قضائية،

  بالحكم..."



Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ] 

 

~ 380 ~ 
 

	ح��	يتصل	إ�ى	علمها	وقوع	الجريمة،	من	قبل	مجموعة	من	Kطراف	لهذه	السلطة	�بد	أن	يتم	إخطارها

  ثانيا)(	ح��	تتم	مباشرة	الدعوى	العمومية	ينبÒي	أن	يتم	تحريكها	أمام	محكمة	مختصةو 	أو�)(

mبإخطار�النيابة�العامة�7شخاص�ا)ؤهلون :�أو  

يباشرها	و 	"	الدعوى	العمومية	لتطبيق	العقوبات	يحركها:	عfى	أنه،	1مكرر	ق	إ	ج	ج	1تنص	ا)ادة	

  رجال	القضاء	أو	ا)وظفون	ا)عهود	إل·Wم	�Wا	بمقت�1µ	القانون.

  كما	يجوز	أيضا	للطرف	ا)ضرور	أن	يحرك	هذه	الدعوى	طبقا	للشروط	ا)حددة	@ي	هذا	القانون".

Uانط	ا)وظفون	هم	العامة	النيابة	بإخطار	ا)ؤهل\ن	شخاصK	أن	القول	يمكن	ا)ادة	هذه	من	قا

  )	3(	جمعيات	حماية	ا)سWXلكو ،	)2(	ا)سWXلك،	)1(	ا)ؤهلون	قانونا

 ا)وظفون�ا)ؤهلون�قانونا�لتحريك�الدعوى�العمومية -1

	ا)وظف\ن 	يتمثل	هؤ�ء 	القضائية@ي	Kشخاص	الذين	يتمتعون	بصفة	ضابط	الشرط، 	ة وفقا	،

  .03-09من	القانون	رقم		25وكذا	أعوان	قمع	الغش	ا)نصوص	عل·Wم	@ي	ا)ادة	،	ق	إ	ج	ج	15للمادة	

التحري	عن	الجرائم	ا)قررة	و 	و	)ا	كان	ا)شرع	قد	أناط	بضباط	الشرطة	القضائية	مهمة	البحث

ابل	ألزمهم	بمجرد	أن	يصل	إ�ى	فإنه	با)ق،	2البحث	عن	مرتكب·Wاو 	جمع	Kدلة	ع�Wاو 	@ي	قانون	العقوبات

	مهام	وظيفWXم	-علمهم 	مباشرة 	أو	جنحة	-أثناء 	خ�e	جناية 	بغ\e	توان، 	العامة 	النيابة 	أن	يبلغوا أن	و ،

  .3ا)ستندات	ا)تعلقة	�Wاو 	يرسلوا	إل·Wا	ا)حاضر و ،	يوافوها	بكل	ا)علومات

	 	رقم 	القانون 	لهم 	خول 	03- 09كما 	الغش، 	قمع 	أعوان 	جانب 	إ�ى 	مما، 	8جراءات	مهمة رسة

	بتحرير	محاضر 	تختم 	ال�0 	الرقابية 	الجمهوريةو ، 	لوكيل 	الفوري ̧عUم 	با 	تستتبع ،	 إليه		أشار مثلما

فضU	،	625كذا	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	و ،	594@ي	كل	من	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	،	03-09القانون	رقم	

  .928من	ا)ادة		3الفقرة	و 	867من	ا)ادة		2الفقرة	و ،	636عن	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم	لقانون	8جراءات	الجزائية.2017،	مارس	27ا)ؤرخ	@ي		07-17مكرر	ا)ستحدثة	بموجب	القانون	رقم		1ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.07- 2017،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	القانون	رقم	155-66من	Kمر	رقم		12من	ا)ادة		12من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		2
  من	نفس	Kمر.	18،	ا)عدل	وا)تمم.	وهو	ما	أشارت	إليه	كذلك	ا)ادة	155-66من	Kمر	رقم		32مضمون	ا)ادة		3
  وكيل	الجمهورية	بذلك".:	"	إذا	ثبت	عدم	مطابقة	منتوج،	يعلن	عن	حجزه،	ويعلم	فورا	59جاء	@ي	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		4
Wا	£خ\eة:	"	يعلم	وكيل	الجمهورية	بذلك	فورا".	5   خصت	هذه	ا)ادة	إجراء	السحب	ال�Wائي،	حيث	جاء	@ي	فق̄ر
  :	"	ويعلم	وكيل	الجمهورية	بذلك	فورا".63جاء	@ي	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		6
أدناهـ	يرسل	ا)حضر		92سدد	غرامة	الصلح	@ي	Kجل	ا)حدد	@ي	ا)ادة	:	"إذا	لم	ت03-09من	القانون	رقم		86من	ا)ادة		2جاء	@ي	الفقرة		7

  إ�ى	الجهة	القضائية	ا)ختصة".
:	"	@ي	حالة	عدم	استUم	8شعار...ترسل	ا)صالح	ا)كلفة	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	03- 09من	القانون	رقم		92من	ا)ادة		3جاء	@ي	الفقرة	8

  إقليميا".الغش	ا)لف	إ�ى	الجهة	القضائية	ا)ختصة	
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 شكوى�7طراف�ا)تضررة� -2

	فإنه،	إذا	كانت	النيابة	العامة	Öي	صاحبة	£ختصاص	بتحريك	الدعوى	العمومية	كقاعدة	عامة

	ذلك	بمقت�1µو ،	استثناء	عfى	هذه	القاعدة	منح	القانون	للمضرور	الحق	@ي	تحريك	الدعوى	العموميةو 

"	كما	يجوز	أيضا	للطرف	ا)ضرور	أن	يحرك	هذه	:	ال�0	جاء	ف·Wا	،مكرر	ق	إ	ج	ج	1من	ا)ادة		2الفقرة	

  الدعوى	طبقا	للشروط	ا)حددة	@ي	هذا	القانون".

و	عليه	يمكن	للمسWXلك	م��	وقع	ضحية	جريمة	من	الجرائم	ا)اسة	بسUمته	أن	يطلب	تحريك	

  الدعوى	العمومية	بناء	عfى	شكوى.

بل	أن	الهدف	منه	هو	تحريك	،	ضو	نيابة	ثانغ\e	أن	تقرير	هذا	الحق	للمضرور	�	يجعل	منه	ع

بالرجوع	و ،	طلباته	ا)دنية	ينحصر	دور	ا)ضرور	@ي	مباشرة	و ،	الدعوى	لكي	تباشرها	بعدئذ	النيابة	العامة

	أن	ا)ضرور	يملك	صUحية 	نجد 	قانون	8جراءات	الجزائية 	من	خUل			إ�ى تحريك	الدعوى	العمومية

	ا)باشر 	8دعاء 	قا01É	1إجراءات 		طبقا	2التحقيق	أمام 	723للمادة 	ا)باشر	، 	التكليف 	خUل أو	من

  .	5ق	إ	ج	ج	4مكرر 	337بالحضور	طبقا	لنص	ا)ادة	

فإن	لجمعيات	،	إذا	كان	القانون	قد	مكن	ا)سWXلك	ا)تضرر	من	تحريك	الدعوى	العموميةو ،	هذا

أتاح	لها	و ،	6العمومية	عfى	اعتبار	أن	ا)شرع	اعeuف	لها	با)نفعة،	حماية	ا)سWXلك	أن	تمارس	هذا	الحق

                                                           
أن	يكون		-1ق	إ	ج	ج)،	وتتمثل	أساسا	@ي:		5-3ح��	يقبل	8دعاء	ا)باشر	أمام	قا01É	التحقيق،	وجب	توافر	ثUثة	شروط	حدد¯Wا	ا)واد	(	1

	 	ومباشرا، 	شخصيا 	الجريمة	ضررا 	قد	سببت	له 	نفس	الوقت	الذي	يحرك	فيه		-2ا)دAي 	@ي 	ا)دنية أن	يباشر	الطرف	ا)ضرور	دعواه

أن	تكون	الدعوى	ا)دنية	مقبولة،	ذلك	أن	الدعوى		- 3عمومية،	بمع�Å	أن	الدعوى	ا)دنية	Öي	ال�0	تحرك	الدعوى	العمومية،	الدعوى	ال

	بارش	سليمان،	 	أنظر: 	لقيامها،	وم��	انعدم	السبب	انعدم	ا)سبب. 	باعتبارها	سببا العمومية	تأتي	بالتبعية	للدعوى	ا)دنية	ال�0	تحركها

  .81	80ا)رجع	السابق،	ص	ص	
̧بداء		73من	ا)ادة		1وعمU	بالفقرة		2 ق	إ	ج	ج،	يأمر	قا01É	التحقيق	بعرض	الشكوى	عfى	وكيل	الجمهورية	@ي	أجل	خمسة	أيام	وذلك	

  رأيه،	ويجب	عfى	وكيل	الجمهورية	أن	يبدي	طلباته	@ي	أجل	خمسة	أيام	من	يوم	التبليغ.
	"	يجوز	لكل	شخص	متضرر	م	72تصح	ا)ادة		3 ن	جناية	أو	جنحة	أن	يدAي	مدنيا	بأن	يتقدم	بشكواه	أمام	قا01É	ق	إ	ج	ج،	عfى	أنه:

  التحقيق	ا)ختص".
مكر	ق	إ	ج،	فإنه	ينبÒي	عfى	ا)سWXلك	ا)تضرر	الذي	يريد	8دعاء	ا)باشر	أمام	ا)حكمة	أن	يحصل		337من	ا)ادة		4،	3،	2عمU	بالفقرة		4

	ينبÒي	عليه	أن	يودع	مقدما	لدى	كاتب	الضبط	ا)بلغ	الذي	يقدره	عfى	ترخيص	النيابة	العامة	للقيام	بالتكليف	ا)باشر	بالحضو  ر،	كما

وكيل	الجمهورية،	وأن	ينوه	@ي	ورقة	التكليف	بالحضور	عن	اختيار	موطن	له	بدائرة	ا)حكمة	ا)رفوعة	أمامها	الدعوى،	ما	لم	يكن	متوطنا	

Wا،	ويeuتب	عfى	مخالفة	هذه	الشروط	بطUن	التكليف	بالحضور.   بدائ̄ر
  .79ان	بارش،	ا)رجع	السابق،	ص	سليم	5
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		21من	ا)ادة		2أنظر	الفقرة		6
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	القضائية 	ا)ساعدة 	من 	£ستفادة 	إمكانية 	لذلك 	1تبعا 	مدني	و ، 	كطرف 	التأسس 	@ي 	الحق 	لها منح

  .2للمطالبة	بالتعويض	عن	Kضرار	الفردية	ذات	Kصل	ا)شeuك

و	إذا	كان	تأسس	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	يفeuض	وجود	جريمة	متبوعة	بدعوى	أمام	القضاء	

	الحق	@ي	رفع	دعوى	أمام	الجهات	القضائية	الجزائيةدون	،	الجزائي من		1الفقرة		فإن،	3أن	يكون	لها

حيث	،	قد	أجازت	لهذه	الجمعيات	حق	رفع	دعوى	قضائية	مباشرة،	02-04من	القانون	رقم		65ا)ادة	

  :جاء	ف·Wا

	كيمكن	جمعيات	حماية	ا)سWXل،	من	قانون	8جراءات	الجزائية	2"دون	ا)ساس	بأحكام	ا)ادة		

	للقانون و  	طبقا 	أنشئت 	ال�0 	ا)هنية 	الجمعيات 	مصلحةو ، 	ذي 	أو	معنوي 	طبي¬ي 	شخص 	كل ،	كذلك

  ضد	كل	عون	اقتصادي	قام	بمخالفة	أحكام	هذا	القانون.	القيام	برفع	دعوى	أمام	العدالة

  الجهة�القضائية�ا)ختصة�بالنظر�?ي�الدعوى :�ثانيا

كذا	الجهة	القضائية	ا)ختصة	و ،	)1(	نوعياسوف	نب\ن	الجهة	القضائية	ا)ختصة		،@ي	هذا	8طار

  ).2(	محليا

 Lختصاص�النو�ي -1

	استثناء 	دون 	الجرائم 	جميع 	للنظر	@ي 	£ختصاص 	صاحبة 	Öي 	العادية 	تعت�e	ا)حاكم �سيما	،

كذا	تلك	ال�0	تم	النص	عل·Wا	@ي	و ،	بالنسبة	للجرائم	£قتصادية	ال�0	تم	النص	عل·Wا	@ي	قانون	العقوبات

  .4ا)سWXلكقانون	حماية	

	و	بخصوص	جرائم	8ضرار	با)سWXلك 	يؤول	إ�ى	محكمة	الجنح، قسم	(	فإن	£ختصاص	النوAي

بالنسبة	للجرائم	،	قسم	ا)خالفات)(	أو	إ�ى	محكمة	ا)خالفات،	بالنسبة	للجرائم	ا)كيفة	كجنح،	الجنح)

  .5ا)وصوفة	مخالفات

  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.0903من	القانون	رقم		22أنظر	ا)ادة		1
  ،	سالف	الذكر.0903من	القانون	رقم		23أنظر	ا)ادة		2
	الجزائر	3 	@ي 	ا)سWXلك\ن 	حماية 	جمعيات ،	 	لحرش 	بن 	وفعال	- نوال 	جامعة		- يةدور 	العام، 	القانون 	ا)اجست\e	@ي 	شهادة 	لنيل مذكرة

  .119ص	،	2013	-2012،	كلية	الحقوق،	1قسنطينة
  .256الeuويج	الجرمي	للسلع	£سUWXكية	ا)غشوشة،	ص		4
  لجنح	وا)خالفات".،	ا)عدل	وا)تمم،	ال�0	جاء	ف·Wا:	"تختص	ا)حكمة	بالنظر	@ي	ا155-66من	Kمر	رقم		328من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		5
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	£بتدائية	 	الجنايات 	محكمة 	تختص 		محكمةو 	كما 	Kفعال	الجنايات 	@ي 	بالفصل 8ستئنافية

  .1ا)خالفات	ا)رتبطة	�Wاو 	كذا	الجنحو 	ا)وصوفة	جنايات

فإنه	�	يسوغ	له	أن	،	وم��	كان	ا)سWXلك	ا)تضرر	قد	رفع	دعواه	أمام	ا)حكمة	ا)دنية	ا)ختصة

ور	حكم	ما	لم	تكن	النيابة	العامة	قد	رفعت	الدعوى	العمومية	قبل	صد،	يرفعها	أمام	ا)حكمة	الجزائية

  .2@ي	ا)وضوع	من	ا)حكمة	ا)دنية

 Lختصاص�ا)ح¡ي -2

					"	تختص	محليا	بالنظر	@ي	الجنحة	محكمة	محل	الجريمة	:	عfى	أنه	3ق	إ	ج	ج	329تنص	ا)ادة	

	القبض	قد	وقع	و 	أو	محكمة	محل	إقامة	أحد	ا)WXم\ن	أو	شركاW¹م	أو	محل	القبض	عل·Wم لو	كان	هذا

Wا	ا)خالفة	أو	ا)حكمة	ا)وجودة	@ي	بلد	إقامة	تختص	ا)حكمة	الو 	لسبب	آخر... �0	ارتكبت	@ي	نطاق	دائ̄ر

  مرتكب	ا)خالفة	بالنظر	إ�ى	تلك	ا)خالفة...".

	 	الفقرة 	نصت 		1كما 	ا)ادة 	ج	37من 	ج 	إ 	عfى	4ق 	لوكيل	: 	8قليم0 	£ختصاص 	يتحدد "

أو	با)كان	،	همWXم	ف·Wابمحل	إقامة	أحد	Kشخاص	ا)شتبه	@ي	مساو ،	الجمهورية	بمكان	وقوع	الجريمة

  لو	حصل	هذا	القبض	لسبب	آخر".و 	الذي	تم	@ي	دائرته	القبض	عfى	أحد	هؤ�ء	Kشخاص	ح��

فإنه	يكون	للمسWXلك	ا)ضرور	أن	يرفع	دعواه	إما	أمام	ا)حكمة	ال�0	،	استنادا	إ�ى	هات\ن	ا)ادت\ن

حكمة	ال�0	يقع	@ي	دائرة	اختصاصها	أو	أمام	ا)،	ا)اسة	بسUمته	5يقع	@ي	دائرة	اختصاصها	مكان	الجريمة

	شركائه 	أو 	فيه 	ا)شتبه 	ا)تدخل 	إقامة 	6محل 	دائرة	و ، 	@ي 	يقع 	ال�0 	ا)حكمة 	أمام 	يرفعها 	أن إما

  	.7اختصاصها	مكان	القبض	عfى	ا)تدخل	ا)شتبه	فيه	أو	شركائه

                                                           
  ،	سالف	الذكر.07-17،	ا)عدلة	وا)تممة	بمقت�1µ	Kمر	رقم	155-66من	Kمر	رقم		248من	ا)ادة		1أنظر	الفقرة		1
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		5مضمون	ا)ادة		2
3		 	رقم 	القانون �1µبمقت	 	14-04ا)عدلة 	@ي 	ا)ؤرخ ،10		e2004نوفم�	 	يعدل ،	 	Kمر	رقم 	8جراءات	155- 66ويتمم 	قانون 	ا)تضمن ،

  .2004نوفم�e		10،	الصادرة	@ي	71الجزائية،	ج	ر،	العدد	
  ،	سالف	الذكر.14-04ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رقم		4
مجموعة	أفعال،	يستند	@ي	تحديد	مكان	ارتكاب	الجريمة	إ�ى	عناصر	رك�Wا	ا)ادي،	وإذا	تعددت	أمكنة	ارتكاب	الجريمة	ال�0	تتكون	من	و 	5

	عبد	هللا	 	أنظر: 	ا)كانية	أحد	تلك	Kفعال	ا)ذكورة. 	ا)رجع	فإن	£ختصاص	يؤول	إ�ى	ا)حكمة	ال�0	وقع	@ي	دائرة	اختصاصها أوهايبية،

 .214السابق،	ص	
	س	6 	ا)عتاد، 	أي	محل	8قامة 	وليس	السكن	القانوني، 	8طار	هو	مكان	8قامة، 	هذا 	@ي 	بمحل	8قامة 	كانت	8قامة	إن	ا)قصود واء

مستمرة	أو	متقطعة،	و@ي	حالة	تعدد	ا)شتبه	ف·Wم،	فإن	£ختصاص	ينعقد	للمحكمة	ال�0	يقع	@ي	دائرة	اختصاصها	مقر	8قامة	ا)عتاد	

  .215عبد	هللا	أوهايبية،	ا)رجع	نفسه،	ص	§حد	ا)شتبه	فيه.	أنظر:	
7		 	م�� 	فيه، 	ا)شتبه 	القبض	عfى 	مكان 	وبصرف	النظر	عن	سبب	هذا	ينعقد	8ختصاص	)حكمة 	والثاني، 	يتوافر	العنصران	Kول لم

الضبط	أو	القبض،	ويكفي	أيضا	أن	يلقى	القبض	عfى	أي	من	ا)شتبه	ف·Wم	بارتكاب	الجريمة	موضوع	البحث	أو	أي	جريمة	أخرى،	مما	

  .215د	هللا	أوهايبية،	ا)رجع	نفسه،	صعبيع0Å	أن	الع�eة	@ي	القبض	�	تكمن	@ي	سبب	القبض	وإنما	تكمن	@ي	إجراء	القبض	ذاته.	أنظر:	
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	للشخص	ا)عنوي  	بالنسبة 	أما 		عمU و ، 		65با)ادة 	ج	ج	1مكرر 	إ 	ق 	£ختصاص	ا)حfي، 	فإن

أو	إ�ى	ا)حكمة	ال�0	يقع	@ي	،	يتحدد	للجهة	القضائية	ال�0	يقع	@ي	دائرة	اختصاصها	مكان	ارتكاب	الجريمة

  دارة	اختصاصها	مكان	وجود	ا)قر	£جتماAي	للشخص	ا)عنوي.

فإن	£ختصاص	،	م��	تمت	متابعة	أشخاص	طبيعية	@ي	ذات	الوقت	مع	الشخص	ا)عنوي ،	غ\e	أنه

  �0	ترفع	أمامها	دعوى	Kشخاص	الطبيعية	بمتابعة	الشخص	ا)عنوي.يؤول	للجهات	القضائية	ال

تخضع	للقواعد	العامة	،	سUمة	ا)سWXلكو 	أن	الجرائم	ا)اسة	بصحة،	يتضح	من	خUل	ما	سبق

  لUختصاص	القضائي	شأWkا	شأن	با«ي	الجرائم.

  :الفرع�الثاني

  ا)اسة�بأمن�ا)س'&لك�جرائمالا)حاكمة�الجزائية�?ي�و �التحقيق

الوقوف	عfى		كذاو ،	د	Kفعال	ا)جرمةارتكاب	ا)تدخل	§ح	مدى	لعب	التحقيق	دورا	بارزا	@ي	إثباتي

	من	قبل	أعوان	الرقابة 	ا)قدمة 	الغشو 	حقيقة	Kدلة 	القضائيةضو 	قمع 	أو�)(	باط	الشرطة لتدخل	،

 ثانيا).(	ف·Wاالدعوى	العمومية	بعدها	مرحلWXا	Kخ\eة	ا)تمثلة	@ي	مرحلة	ا)حاكمة	أين	يتم	الفصل	

mا)اسة�بأمن�ا)س'&لك�التحقيق�?ي�الجرائم:�أو  

بالتطرق	،	سوف	نب\ن	@ي	هذا	8طار	كيفية	س\e	عملية	التحقيق	@ي	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك

	ا)رحلة 	النيابة	العامة	@ي	هذه 	تملكها 	السلطات	ال�0 	)1(	بداية	إ�ى ،	 	الجهة		غايةإ�ى وصول	ا)لف	إ�ى

  ).2(	تصة	بالتحقيقالقضائية	ا)خ

  سلطة�النيابة�العامة�?ي�الدعوى�العمومية-1

	  - أ 	ا)ادة 	ج	36عمU	بأحكام 	ج 	إ 	ق 	مباشرة	، 	صUحية 	العامة 	للنيابة 	الجزائري 	ا)شرع 								خول

كذا	إخطار	الجهات	القضائية	و ،		التحري	عن	الجرائمو 	أو	Kمر	باتخاذ	جميع	8جراءات	الUزمة	للبحث

		ا)ختصة	بالتحقيق 	ا)حاضر 	أو	ا)حاكمة(أ)، 	تلقWXاو 	الشكاوى و 	للنظر	@ي 	أو		البUغات	ال�0 Kمر	(ب)،

 �ج).(	بحفظها
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 طلب�فتح�التحقيق  - أ

فإن	قا01É	التحقيق	،	ق	إ	ج	ج	672من	ا)ادة		1كذا	الفقرة	و ،	381من	ا)ادة		3عمU	بأحكام	الفقرة	

  .ما	لم	يطلب	منه	وكيل	الجمهورية	ذلك	�	يكون	مختصا	بالتحقيق	@ي	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك

فإنه	يعد	أمرا	جوازيا	@ي	،	إذا	كان	طلب	فتح	التحقيق	هو	أمر	وجوبي	@ي	مواد	الجنايات	غ\e	أنه	

،	كما	يبقى	أمرا	اختياريا	@ي	مواد	الجنح	ما	لم	يكن	ثمة	نصوص	خاصة	تقرر	إلزاميته،	مواد	ا)خالفات

  ق	إ	ج	ج.	66هذا	ما	تضمنته	ا)ادة	و 

كان	،	صفت	هذه	الجريمة	كجنايةُو و ،	م��	تعلق	Kمر	بجريمة	ماسة	بأمن	ا)سWXلكو ،	عليهوبناء	

	بشأWkا 	التحقيق	وجوبيا 	بالtuاماته		،3فتح 	ا)تدخل 	عن	إخUل 	تعلق	Kمر	با)خالفات	الناتجة 	إذا أما

  .4فإن	يجوز	إجراءه	م��	طلبه	وكيل	الجمهورية،	القانونية

	با) 	ا)ضرة 	الجرائم 	بخصوص 	سWXلكأما 	كجنحو ، 	ا)كيفة 	غرار	الغش، 	الخداعو 	عfى فإن	،

طا)ا	أن	ا)شرع	لم	يخص	هذه	،	ق	إ	ج	ج	66التحقيق	بشأWkا	هو	أمر	اختياري	استنادا	إ�ى	نص	ا)ادة	

  الجنح	بنصوص	خاصة	تق01µ	بإلزامية	طلب	فتح	التحقيق	بشأWkا.

 إحالة�الدعوى�الجزائية�إZى�ا)حكمة�ا)ختصة  - ب

،	للنيابة	العامة	ممثلة	@ي	وكيل	الجمهورية	سلطة	طلب	التحقيق	من	عدمهخول	ا)شرع	الجنائي	

ال�0	�	يوجب	القانون		- ومن	ثم	م��	رأت	عدم	وجود	دواAي	لطلب	فتح	تحقيق	قضائي	@ي	الجنح	عموما

	ا)خالفاتو 	-التحقيق	ف·Wا 	الجنح، 	أمام	محكمة 	مباشرة 	الدعوى	بشأWkا 	برفع 	تقوم ا)خالفات	و 	فإWkا

طبقا	للمادة		5كذلك	الشان	بالنسبة	للجنح	ا)تلبس	�Wاو ،	ق	إ	ج	ج	439،	335،	334ا)واد	طبقا	§حكام	

	ج	339 	ج 	إ 	ق 	6مكرر 	مباشرةو ، 	الحكم 	جهات 	أمام 	الدعوى 	رفع 	يتم 	الجنح، ،	ا)خالفاتو 	محكمة

                                                           
	"	ويختص	بالتحقيق	@ي	الحادث	بناء	عfى	طلب	وكيل	الجمهورية	أو	شكوى	مصحوبة	بادعاء	مدني		1 حيث	نصت	هذه	الفقرة	عfى	انه:

  ".73و	67ضمن	الشروط	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادت\ن	
̧جراء	التحقيق		حيث	نصت	هذه	الفقرة	عfى	أنه:	"	�	يجوز	لقا01É	التحقيق	أن	يجري 	2 تحقيقا	إ�	بموجب	طلب	من	وكيل	الجمهورية	

  ح��	ولو	كان	ذلك	بصدد	جناية	أو	جنحة	متلبس	�Wا".
3 		01Éقا	 	فوزي	عمارة، 	أنظر: 	النقض. 	مخالفWXا 	يeuتب	عfى 	العام 	من	النظام 	الجنايات	يعت�e	قاعدة 	مواد 	اعتبار	أن	التحقيق	@ي عfى

  .38،	ص2010- 2009توراه	العلوم،	جامعة	8خوة	منتوري	قسنطينة،	كلية	الحقوق،	التحقيق،	أطروحة	مقدمة	لنيل	شهادة	دك
	أو	تشعب	يحيط	بالواقعة	أو	¸ثبات	حق	أو	إنشاء	مركز		4 	رأى	ضرورة	التحقيق	@ي	قضية	معينة	نتيجة	لغموض	يكتنفها 	ما وذلك	إذا

  .39فوزي	عمارة،	ا)رجع	نفسه،	ص		قانوني	محتمل،	نقU	عن:
  حيازة	مواد	مغشوشة	أو	مواد	تستعمل	@ي	الغش.	عfى	غرار	جنحة	5
6		 	Kمر	رقم �1µبمقت	 	ا)ادة 		02-15استحدثت	هذه 		23ا)ؤرخ	@ي 	ا)عدل	وا)تمم	لºمر	رقم	2015جويلية 	ا)تضمن	قانون	155- 66، ،

  .2015يوليو		23،	الصادرة	@ي	840جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	
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	@ي	تاريخ	محدد 	ا)واد	و ،	بتكليف	ا)WXم	بالحضور	أمامها - 439يتم	التبليغ	طبقا	لºوضاع	ال�0	تحددها

  .1ق	إ	ج	ج	441

 7مر�بحفظ�ا)لف -جـ

	 	العامة 	ا)Uءمة	–قد	�	ترى	النيابة 	@ي 	للس\e	@ي	8جراءات	-إعما�	لسلطWXا 	موجبا فU	تقوم	،

	العمومية 	الدعوى 	بتحريك 	ف·Wا، 	تحقيق 	فتح 	لطلب 	تقديمها 	عدم 	خUل 	من 	أمام	، 	رفعها أو	بعدم

كيل	و 	يتخذو ،	ق	إج	ج	36ذلك	استنادا	للمادة	و ،	فتأمر	حي�Wا	بحفظ	ا)لف،	ا)خالفاتو 	محكمة	الجنح

	التحري	@ي	الجرائمو 	الجمهورية	Kمر	بالحفظ	عقب	£نWXاء	من	البحث 	للطبيعة	8دارية	لهذا	و ، نظرا

يحتفظ	عضو	النيابة	و ،	فإنه	�	يكسب	ا)WXم	حقا	طا)ا	أنه	قرار	�	حجية	له	@ي	مواجهة	مصدره،	Kمر

  .2تستجد	فيه	ظروف	معينة	تستدAي	فتح	ا)وضوع	من	جديد	بسلطته	@ي	إلغائه	@ي	أي	وقت

	كان	ا)شرع	لم	ينص	عfى	Kسباب	ال�0	يأمر	بحفظ	ا)لف	بناء	عل·Wا القضاء	و 	فإن	الفقه،	وإذا

	لت�eير	Kمر	بالحفظ 	Kسباب 	من 	مجموعة 	أوجد 	قانونية، 	أسباب 	ب\ن 	Kسباب 	هذه 	تتوزع ،	حيث

،	أو	امتناع	العقاب،	@ي	انعدام	الجريمة	أصU،	انونية	للحفظتتمثل	Kسباب	القو ،	أسباب	موضوعيةو 

بينما	تتمثل	Kسباب	ا)وضوعية	،	أو	انقضاW¹ا،	أو	تعذر	تحريك	الدعوى	العمومية،	أو	امتناع	ا)سؤولية

  .4أو	تفاهة	الضرر	النا91Î	عن	الجريمة،	3أو	عدم	كفاية	Kدلة،	للحفظ	@ي	عدم	معرفة	الفاعل

  ا)ختصة�بالتحقيق�القضائيةة�وصول�ا)لف�إZى�الجه-2

	للوفاة 01µا)ف	أو	 	ا)شدد 	الغش 	Kمر	بجناية 	أو	تعلق 	جنحة 	£عتداء 	شكل 	م�� 	وكيل	و ، رأى

فإنه	يقوم	بإحالة	القضية	عfى	قا01É	التحقيق	الذي	يعت�e	ا)ختص	،	الجمهورية	ضرورة	التحقيق	ف·Wا

	للمWXم 	ا)وجه 	£¯Wام 	مدى	صحة 	والنظر	@ي 	التحقيق 	بإجراء 	لم	يخص	قا01É	و ، ا)Uحظ	أن	ا)شرع

	بأمن 	ا)اسة 	الجرائم 	مجال 	@ي 	ا)سWXلكو 	التحقيق	بصUحيات	خاصة 	سUمة 	إ�ى	، 	الرجوع 	يتع\ن لذا

	العامة 	القواعد 	أهم	و ، 	عfى 	التحقيق	واسعة	سوف	نقتصر	فقط	بالدراسة 01Éقا	سلطات	كانت	 )ا

رق	إجراء�سيما	،	5أعمال	التحقيق
ُ
  ب).(	صرف	@ي	التحقيقطرق	التو ،	أ)(	التحقيق	ط

                                                           
  .299ص		عبد	هللا	أوهايبية،	ا)رجع	السابق،	1
  .300	299عبد	هللا	أوهايبية،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
  .135  134سليمان	بارش،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		3
  .301عبد	هللا	أوهايبية،	ا)رجع	السابق،	ص		4
رام،	جامعة	أبو	عبد	الحليم	بوقرين،	الجرائم	ا)اسة	بأمن	وسUمة	ا)سWXلك،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	القانون	الجنائي	وعلم	8ج	5

  .117،	ص	2010- 2009بكر	بلقايد	تلمسان،	كلية	الحقوق،	
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رق�إجراء�التحقيق  - أ
ُ
 التحقيق�ط

التحقيق	ال�0	يلجأ	إل·Wا	قا01É	التحقيق	@ي	الكشف	عن	الجرائم	ا)هددة	بأمن		طرق	إجراءتتوزع	

  .أخرى	خاصةو 	عامة	طرق 	ب\ن،	ا)سWXلك

رق -
ُ
  لتحقيقÙجراء�العامة��الط

ج	أن	ينتقل	إ�ى	أماكن	وقوع	ق	إ	ج		79من	ا)ادة		1يجوز	لقا01É	التحقيق	عمU	بأحكام	الفقرة	

̧جراء	جميع	ا)عاينات	الUزمة أو	أماكن	،	كأن	ينتقل	إ�ى	أماكن	تصنيع	ا)نتوج	محل	الجريمة،	الجرائم	

ذلك	أن	هذه	ا)عاينة	قد	تسمح	،	أو	أماكن	البيع	أو	العرض	للبيع،	أو	التوضيب،	التخزين	أو	التحويل

أو	الكشف	عن	تخزين	مواد	مغشوشة	،	Kمنو	ةبالكشف	عن	مدى	توافر	ا)نتجات	عfى	شروط	السUم

  أو	مواد	تستعمل	@ي	الغش.

ينبÒي	أن	تتم	هذه	ا)عاينة	قبل	زوال	آثار	الجريمة	أو	تغي\e	معالم	ا)كان	خوفا	عfى	ضياع	و 	هذا

	ا)حقق	@ي	£نتقال 	تباطأ 	1الحقيقة	م�� أن	Kمر	يتعلق	بإجرام	يرتكب	من	طرف	أشخاص	و 	�سيما،

كأن	يطلب	قا01É	،	3وعادة	ما	تقeuن	ا)عاينة	بإعادة	تمثيل	الجريمة؛	2إخفاء	الجريمةمحeuف\ن	يتقنون	

كما	قد	تتطلب	ا)عاينة	خروج	،	التحقيق	من	ا)سWXلك	ا)تضرر	ا)تضرر	تمثيل	كيفية	استعمال	ا)نتوج

	للمادة	 	اختصاصه	وفقا 	التحقيق	عن	دائرة 01É80قا	ج	ج	 	4ق	إ م��	كان	مكان	8نتاج	متواجد	@ي	،

 .5هة	أخرى	مثUج

£نتقال	إ�ى	أماكن	،	ق	إج	ج	79من	ا)ادة		1يجوز	لقا01É	التحقيق	أيضا	استنادا	إ�ى	الفقرةو 	هذا

  .وقوع	الجريمة	للقيام	بتفتيشها

  

                                                           
  .331عبد	هللا	أوهايبية،	ا)رجع	السابق،	ص		1
	الجنائي		2 	تخصص	القانون 	الدكتوراه، 	لنيل	شهادة 	رسالة 	التسويق، 	عملية 	للمسWXلك	@ي 	و8دارية 	الجنائية 	الحماية نوال	مجدوب،

 .253،	ص	2017-2016قايد،	تلمسان،	وق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بللºعمال	(نظام	ل	م	د)،	كلية	الحق
ق	إ	ج	ج	ال�0	تنص	عfى	أنه:	"	يجوز	للقا01É	مناقشة	الشاهد	ومواجهته	بشهود	آخرين	أو	با)WXم	وأن	يجري		96ذلك	استنادا	إ�ى	ا)ادة	و 	3

̧ظهار	حقيقWXا".	بمشاركWXم	كل	8جراءات	والتجارب	الخاصة	بإعادة	تمثيل	الجريمة	مما   يراه	�زما	
	"	يجوز	لقا01É	التحقيق	أن	ينتقل	صحبة	كاتبه	بعد	إخطار	وكيل	الجمهورية	بمحكمته	إ�ى	دوائر		80تنص	ا)ادة		4 ق	إ	ج	ج	عfى	أنه:

قيق	أن	يقوم	اختصاص	ا)حاكم	ا)جاورة	للدائرة	ال�0	يباشر	ف·Wا	وظيفته	للقيام	بجميع	إجراءات	التحقيق	إذا	ما	استلزمت	ضرورات	التح

  بذلك..."
  .119عبد	الحليم	بوقرين،	ا)رجع	السابق،	ص		5
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ج	يباشر	@ي	جميع	Kماكن	ال�0	يمكن	العثور	ف·Wا	عfى	ق	إ	ج		81)ا	كان	التفتيش	وفقا	للمادة	و 

̧ظ 	 	مفيدا 	التفتيش	ليشمل	مسكن	،	1هار	الحقيقةKشياء	ال�0	يكون	كشفها فإنه	يمكن	أن	يمتد	هذا

  ق	إ	ج	ج.	83و،	82،	847جراءات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)واد	و	وفقا	للشروط	2ا)WXم

	للفقرة	 	يمكن	لقا01É	التحقيق	استنادا أن	يستدAي	أمامه	بواسطة	،	ق	إ	ج	ج	88من	ا)ادة		1كما

  .ة	من	سماع	شهادتهأحد	أعوان	القوة	العمومية	كل	شخص	يرى	فائد

  ق	إ	ج	ج.		96مواجهWXم	بشهود	آخرين	أو	با)WXم	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	و 	كما	يمكنه	مناقشة	الشهود	

	أن	من	ب\ن	 	التحقيقالطرق	كما 01Éقا	 	يستعملها 	ال�0 	الفور	و 	Kمر	بإحضار	ا)WXم، مثوله	عfى

	الفقرة 	إليه 	أشارت 	مثلما 	العمومية 	القوة 	ا)ادة	1باستعمال 	ج	110	من 	ج 	إ 	ق 	يأمر		اكم، 	أن له

،	3ق	إ	ج	ج	وسوقه	إ�ى	ا)ؤسسة	العقابية	ا)نوه	ع�Wا	@ي	ذلك	Kمر	119بالقبض	عfى	ا)WXم	وفقا	للمادة	

كان	الفعل	8جرامي	الذي	ارتكبه	معاقب	و 	�سيما	إذا	كان	ا)WXم	هاربا	أو	مقيما	خارج	إقليم	الجمهورية

  ذلك	بعد	إخطار	وكيل	الجمهورية.و ،	شد	جسامةعليه	بعقوبة	جنحة	بالحبس	أو	بعقوبة	أ

قد	أجازت	لقا01É	التحقيق	أن	يخضع	،	4ق	إ	ج	ج	4مكرر		65تجدر	8شارة	أخ\eا	إ�ى	أن	ا)ادة	

تقديم	تأمينات	عينية	لضمان	حقوق	،	إيداع	كفالة:	لتدب\e	أو	أكeü	من	التداب\e	¥تية	5الشخص	ا)عنوي 

	الضحية 	أو	استعم، 	إصدار	شيكات 	من 	الغ\eا)نع 	حقوق 	مراعاة 	مع 	الدفع 	بطاقات 	ال 	من	، ا)نع

  ا)رتبطة	بالجريمة.،	ممارسة	بعض	النشاطات	ا)هنية	أو	£جتماعية

	100.000وبا)قابل	عاقبت	هذه	ا)ادة	الشخص	ا)عنوي	الذي	يخالف	هذه	التداب\e	بغرامة	من	

  ية.بعد	أخذ	رأي	وكيل	الجمهور ،	دج	بأمر	من	قا01É	التحقيق	500.000دج	إ�ى	
                                                           

  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		81مضمون	ا)ادة		1
وذلك	�Wدف	البحث	عن	أشياء	تفيد	الحقيقة،	كالبحث	عن	مستندات	أو	وثائق	أو	وسائل،	مثل	ا)كاييل	وا)وازين،	أو	أدوات	يمكن	أن		2

  .119ل	@ي	الغش.	أنظر:	عبد	الحليم	بوقرين،	ا)رجع	نفسه،	ص	تستعم
 ق	إ	ج	ج.	121أشارت	إليه	ا)ادة		ساعة،	مثلما	48غ\e	أنه	يجب	أ�	تتعدى	مدة	اعتقال	ا)WXم	من	أجل	£ستجواب		3
	القانون	رقم		4 �1µبمقت	ا)ادة	هذه	14- 04أدرجت	@ي	ا)ؤرخ	 ،10		eرقم2004نوفم�	مرºل	وا)تمم	ا)عدل	 يونيو		8ا)ؤرخ	@ي		66-155	،

  .2004نوفم�e		10،	الصادرة	@ي	71،	وا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	1966
مكرر	ق	إ	ج	ج	لنفس	قواعد	ا)تابعة	والتحقيق	وا)حاكمة	ا)نصوص		65لقد	أخضع	ا)شرع	الجزائري	الشخص	ا)عنوي	بموجب	ا)ادة		5

	القانون،	مع	مراعا 	@ي	هذا 	ويتم	14-04ة	Kحكام	الواردة	@ي	الفصل	الثالث	منه	وا)ستحدثة	بموجب	القانون	رقم	عل·Wا ،	سالف	الذكر.

تمثيل	الشخص	ا)عنوي	@ي	إجراءات	الدعوى	من	طرف	ممثله	القانوني	الذي	كانت	له	هذه	الصفة	عند	ا)تابعة،	ويعت�e	ا)مثل	القانوني	

القانون	أو	القانون	Kسا01î	للشخص	ا)عنوي	تفويضا	لتمثيله،	وهذا	ما	أكدته	للشخص	ا)عنوي	ذلك	الشخص	الطبي¬ي	الذي	يخول	له	

	وتضيف	ا)ادة		2مكرر		65من	ا)ادة		2و	1الفقرت\ن	 	ج	ج. 	تمت	متابعة	الشخص	ا)عنوي	وممثله		3مكرر		65ق	إ 	أنه	إذا 	ج	ج، ق	إ

رئيس	ا)حكمة	بناء	عfى	طلب	النيابة	العامة	ممثU	عنه	القانوني	جزائيا	@ي	نفس	الوقت	أو	إذا	لم	يوجد	أي	شخص	مؤهل	لتمثيله،	يع\ن	

  من	ضمن	مستخدمي	الشخص	ا)عنوي.
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رق  -
ُ
  لتحقيقا�Ùجراء�الخاصة�الط

رق إ�ى	جانب	
ُ
رق يمكنه	اللجوء	إ�ى	،	التحري و 	العامة	ال�0	يتبعها	قا01É	التحقيق	@ي	البحث	الط

ُ
	ط

يتعلق	Kمر	أساسا	و ،	خاصة	من	شأWkا	أن	تسهل	عملية	التحقيق	حول	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك

  بإجراء	الخ�eة	القضائية.

̧عطاء	الرأي:	8طارو	يقصد	بالخ�eة	@ي	هذا	 	£ستعانة	بشخص	له	كفاءة	علمية	أو	فنية	خاصة	

،	حيث	يتم	تقريرها	من	1التوضيحات	@ي	مسألة	خارجة	عن	نطاق	معارف	ا)حقق	القانونية	أو	العامةو 

  .2ق	مهمته،	و	�	تقرر	إ�	لغرض	محددقبل	القا01É	الذي	يأمر	بتعي\ن	خب\e	و	يحدد	نطا

	وعليه 	تعلق	Kمر	بمسأ، 	تتسم		-لة	ذات	طابع	ف0Åم�� 	بالنسبة	للمنتجات	ا)صنعة	ال�0 �سيما

ق	إ	ج	أن	يندب	خب\eا	إما	بناء	عfى	طلب		143يجوز	لقا01É	التحقيق	استنادا	للمادة		-الجدةو 	بالتعقيد

  .3أو	من	الخصوم،	إما	من	تلقاء	نفسهو ،	النيابة	العامة

بناء	عfى	التقارير	أو		-تحقيق	إذا	ما	رأى	يحيل	وكيل	الجمهورية	ا)لف	إ�ى	قا01É	ال	و	@ي	هذا	8طار،

أو	طبقا	للكشوفات	أو	تقارير	ا)خابر	،	25ا)حاضر	ال�0	أحيلت	إليه	من	طرف	Kعوان	ا)ذكورين	@ي	ا)ادة	

  .4أنه	يجب	الشروع	@ي	ا)تابعة	أو	فتح	تحقيق	قضائي،	بعد	التحقيق	ا)سبقو 	عند	الحاجةو ،	ا)ؤهلة

@ي	حالة	احتمال	الغش	أو	الtuوير	الناتج	عن	،	03-09لقانون	رقم	من	ا	45و	استنادا	لنص	ا)ادة	

	أو	اختبارات	أو	تجارب	ا)خابر	ا)ؤهلة 	تحاليل 	يمكنه	، 	ا)ختص	ا)خالف	ا)فeuض	أنه 01Éالقا	يشعر

eا)خ�	تقرير	أو	 	كشف 	عfى 	8طUع 	ثمانية، 	مهلة 	له 	مUحظاته8(	وتمنح 	لتقديم 	عمل 	ايام عند	و 	)

  �	يمكن	للمخالف	ا)فeuض	أن	يطالب	بالخ�eة	بعد	انقضاء	هذه	ا)هلة.و ،	ء	الخ�eةيطلب	إجرا،	£قتضاء

،	أو	كانت	الجهة	القضائية	ا)ختصة	قد	أمرت	�Wا،	و	م��	تم	طلب	الخ�eة	من	ا)تدخل	ا)خالف

	اختيار	خب\eين 	يتم 	5فإنه 	ا)ختصة، 	القضائية 	الجهة 	طرف 	من 	ا)تدخل	و	أحدهما 	طرف ¥خر	من

  .6تعي�Wما	طبقا	لقانون	8جراءات	الجزائية	يتمو ،	ا)خالف

                                                           
عاسية	زرو«ي،	الخ�eة	الجزائية	ومدى	سلطة	القا01É	الجزائي	@ي	تقديرها،	مجلة	معالم	للدراسات	القانونية	والسياسية،	ا)ركز	الجام¬ي		1

  .102،	ص	2019،	1،	العدد	3تندوف،	الجزائر،	ا)جلد	
2 Tony Moussa, Frédéric Arbellot, Marie-Laure Bélaval, et autres, Droit de l’expertise, 3ème édi, Dalloz, paris, 
2015, p 16. 

 ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		143من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		3
  الذكر.	،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف03-09من	القانون	رقم		44ا)ادة		4
يكون	لهما	نفس	£لtuامات	ونفس	الحقوق	ونفس	ا)سؤوليات	ويتقاضان	نفس	Kتعاب	طبقا	للتشريع	والتنظيم	ا)عمول	�Wما،	وهذا	ما		5

  .03- 09من	القانون	رقم		46من	ا)ادة		4نصت	عليه	الفقرة	
  لف	الذكر.،	ا)عدل	وا)تمم،	سا03-09من	القانون	رقم		46من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		6
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أنه	يتم	اختيار	الخ�eاء	من	الجدول	الذي	تعده		يتضح،	بالرجوع	إ�ى	قانون	8جراءات	الجزائيةو 	

	العامة 	النيابة 	رأي 	استطUع 	بعد 	القضائية 	1ا)جالس 	للمخالف	و 	غ\e	أنه، 	يمكن 	استثنائية بصفة

	غ\e	مقيد	@ي	القا ،	2ذلك	بعد	موافقة	الجهة	القضائية	ا)ختصةو 	ئمة	ا)حررةا)فeuض	أن	يختار	خب\eا

  ق	إ	ج	ج.	144شريطة	أن	يتم	ذلك	بموجب	قرار	مسبب	مثلما	أشارت	إليه	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	

	كخب\e	وفقا	 	أو	اختبار	أو	تجربة 	Kول 	بالتحليل 	قام 	ا)خ�e	الذي 	مسؤول 	يع\ن 	أن 	يمكن كما

  .033- 09م	للشروط	ا)حددة	بموجب	القانون	رق

	العينت\ن	الثانيةو 	هذا 	بعد	أن	تسلم	الجهة	القضائية	ا)ختصة	للخ�eاء 	تنطلق	إجراءات	الخ�eة

،	بعد	إعذارها	ا)سبق	للمتدخل	ا)خالفو ،	03-09من	القانون	رقم		40الثالثة	ا)قتطعت\ن	طبقا	للمادة	و 

  .5هال�0	بحوزت	4)	أيام	لتقديم	العينة	الثالثة8(	الذي	يكون	له	أجل	ثمانية

تقوم	الجهة	،	03-09من	القانون	رقم		41طبقا	§حكام	ا)ادة	،	أما	@ي	حالة	اقتطاع	عينة	واحدة

حسب	Kشكال	ا)نصوص		6القضائية	ا)ختصة	فورا	بندب	الخ�eاء	ا)عين\ن	قصد	القيام	باقتطاع	جديد

	 	ا)ادة 	@ي 	القانون 	39عل·Wا 	7من	هذا ،	 	من	طرف	الخ�eاء 	فورا 	الخ�eة 	يتم	إجراء 	التاريخ	الذي	كما @ي

	حددته 	بالفحص	ا)شeuك	لتلك	العينة، 	الخب\eين 	يقوم 	أن 	عfى 	إتمام	و ، 	من 	غياب	أحدهما �	يمنع

  .8اكتسابه	الصيغة	الحضوريةو 	الفحص

	ا)خابر		 	الحضوري	@ي 	إطار	8جراء 	وجب	أن	تجرى	التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب	@ي كما

	ا)ؤهلة 	الت، 	مناهج 	أو 	منهج 	ا)خابر	ا)ؤهلةباستخدام 	طرف 	من 	ا)ستعملة 	بنفس	و 	حاليل القيام

  .9مع	إمكانية	استخدام	مناهج	أخرى	عfى	سبيل	8ضافة،	التحاليل	أو	£ختبارات	أو	التجارب

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		144من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		1
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		46من	ا)ادة		3مضمون	الفقرة		2
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		46الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة		3
4		 	ا)خالف 	يقم 	لم 	الخ�eاء	وإذا 	ويقوم 	8عتبار، 	بع\ن 	�	تؤخذ 	العينة 	هذه 	فغن 	Kجل، 	هذا 	خUل 	سليمة 	الثالثة 	العينة ا)فeuض

  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		48با�ستنتاج	عfى	أساس	فحص	العينة	الثانية،	مثلما	أكدته	الفقرة	Kخ\eة	من	ا)ادة	
  ،	سالف	الذكر.03-09رقم		من	القانون 	48من	ا)ادة		2و	1مضمون	الفقرت\ن		5
،	فإنه	يتم	ندب	هؤ�ء	الخ�eاء	@ي	مجال	الرقابة	البكeuيولوجية	أو	البيولوجية	ا)حضة،	قصد	03- 09من	القانون	رقم		50عمU	با)ادة		6

ختص	من	ب\ن	من	هذا	القانون،	ويختار	أحد	الخب\eين	من	طرف	القا01É	ا)	49الفحص	ا)شeuك	للعينة	الجديدة	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

،0Åا)ع	£ختصاص	@ي	ضeuا)ف	ا)خالف	طرف	من	¥خر	ويختار	القانون،	هذا	@ي	اW·عل	ا)نصوص	حكامºل	طبقا	ا)ؤهلة	ا)خابر	مسؤو�ي	ب\ن	

  من	نفس	القانون.	46عfى	أن	يتم	تعي�Wما	طبقا	لºحكام	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	
  الذكر.	،	سالف03-09من	القانون	رقم		49مضمون	ا)ادة		7
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		51مضمون	ا)ادة		8
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		52مضمون	ا)ادة		9
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مهمWXم	تحت	مراقبة	قا01É	التحقيق	أو	القا01É	الذي		الخ�eاء	يقومون	بأداء	تجدر	8شارة	إ�ى	أن

  .1جراء	الخ�eةتعينه	الجهة	القضائية	ال�0	أمرت	بإ

	التحقيقو 	 01Éبقا	 	اتصال 	عfى 	يكونوا 	أن 	بمهمWXم 	القيام 	@ي 	عل·Wم 	علما	و 	يجب 	يحيطوه أن

يمكنوه	من	كل	ما	يجعله	@ي	كل	ح\ن	قادرا	عfى	اتخاذ	8جراءات	و 	بتطورات	Kعمال	ال�0	يقومون	�Wا

  .2الUزمة

	أعمال	الخ�eة 	و	لدى	انWXاء ،fع	يشمل	أن	يجب	 	تقريرا 	الخ�eاء 	من	يحرر 	به 	قاموا 	وصف	ما ى

	Kعمالو 	أعمال 	هذه 	بمباشرة 	شخصيا 	بقيامهم 	يشهدوا 	أن 	عل·Wم 	يجب 	كما 	عfى	و 	نتائجها يوقعوا

يعلمهم	و 	ليتع\ن	بعدها	عfى	قا01É	التحقيق	أن	يستدAي	ا)عني\ن	با§مر	من	أطراف	الخصومة،	تقريرهم

يتلقى	أقوالهم	و 	106و	105@ي	ا)ادت\ن	ذلك	با§وضاع	ا)نصوص	عل·Wا	و 	بما	انت$�	إليه	الخ�eاء	من	نتائج

̧بداء	مUحظا¯Wم	ع�Wاو 	بشأWkا 	Uأج	لهم	يحدد	،	ةeخ�	أعمال	إجراء	يخص	فيما	سيما�	مW¯طلبا	تقديم	أو

  .3تكميلية	أو	القيام	بخ�eة	مضادة

	و	يتع\ن	عfى	قا01É	التحقيق	@ي	حالة	رفض	هذه	الطلبات	أن	يصدر	أمرا	مسببا	@ي	أجل	ثUث\ن

جاز	للخصم	،	م��	انق�1µ	هذا	Kجل	دون	بث	قا01É	التحقيقو ،	ن	تاريخ	استUمه	الطلب)	يوما	م30(

،	يوما	للفصل	@ي	الطلب	30لهذه	Kخ\eة	أجل	و ،	)	أيام10(	أن	يخطر	غرفة	£¯Wام	مباشرة	خUل	عشرة

 .	4يكن	قرارها	غ\e	قابل	للطعنو ،	تسري	من	تاريخ	إخطارها

   - ب
ُ
 رق�التصرف�?ي�التحقيقط

̧حالة	إ�ى	ا)حكمة	،	ا01É	التحقيق	من	مهمة	التحقيق	@ي	الجرائمبعد	ما	ينت$0	ق فإنه	يأمر	إما	با

  إما	أن	يأمر	بأ�	وجه	للمتابعة.و ،	أو	إ�ى	غرفة	£¯Wام

 7مر�باÙحالة -

يقوم	قا01É	التحقيق	بإرسال	ا)لف	،	فإنه	فور	انWXاء	التحقيق،	ق	إ	ج	ج	162عمU	بأحكام	ا)ادة	

Òينب	الذي	الجمهورية	لوكيلeüكK	ىfع	أيام	عشر	اجل	@ي	إليه	طلباته	تقديم	عليه	ي	و ،	01Éقا	يمحص

  ما	إذا	كان	يوجد	ضد	ا)WXم	د�ئل	مكونة	لجريمة	من	جرائم	قانون	العقوبات.و 	التحقيق	Kدلة

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		143الفقرة	£خ\eة	من	ا)ادة		1
  لف	الذكر.،	ا)عدل	وا)تمم،	سا155-66من	Kمر	رقم		148من	ا)ادة		2الفقرة		2
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		154من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		3
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		143من	ا)ادة		3و	2مضمون	الفقرت\ن		4
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،	1أمر	بإحالة	الدعوى	إ�ى	ا)حكمة،	مخالفة	أو	جنحة	و	إذا	رأى	قا01É	التحقيق	أن	الوقائع	تكّون 

	تمت	إحالة	الدو  	ا)حكمةم�� 	التحقيق	ا)لف	مع	أمر	8حالة	الصادر	عنه	إ�ى	،	عوى	إ�ى 01Éقا	يرسل

ليقوم	بعدها	هذا	،	وكيل	الجمهورية	الذي	يتع\ن	عليه	إرساله	بسرعة	إ�ى	قلم	كتاب	الجهة	القضائية

مراعيا	@ي	ذلك	،	Kخ\e	بتكليف	ا)WXم	بالحضور	@ي	أقرب	جلسة	قادمة	أمام	الجهة	القضائية	ا)ختصة

فإنه	،	.أما	إذا	رأى	قا01É	التحقيق	بأن	الوقائع	تكّون	جريمة	وصفها	القانوني	جناية2د	الحضور مواعي

	بإرسال	ملف	الدعوى  	وكيل	الجمهوريةو 	يأمر	بسرعة 	8ثبات	بمعرفة 	بأدلة 	قائمة 	النائب	العام	، إ�ى

  .3ملدى	ا)جلس	القضائي	�تخاذ	8جراءات	وفقا	)ا	هو	مقرر	@ي	الفصل	الخاص	بغرفة	£¯Wا

 7مر�بأ�mوجه�للمتابعة -

	 	ج	ج	163من	ا)ادة		1عمU	بأحكام	الفقرة 	4ق	إ 	التحقيق	أن	الوقائع	�	، 01Éقا	رأى	 فإنه	إذا

أو	أنه	�	توجد	د�ئل	كافية	ضد	ا)WXم	أو	كان	مقeuف	الجريمة	ما	يزال	،	تكّون	جناية	أو	جنحة	أو	مخالفة

  .5أصدر	أمرا	بأ�	وجه	)تابعة	ا)WXم،	مجهو�

  �ا)حاكمة�الجزائية�?ي�جرائم�Lس'&Jك:�نياثا

تأتي	ا)رحلة	،	يتم	التحقيق	ف·Wاو ،	بعدما	يتم	تحريك	الدعوى	العمومية	بشأن	جرائم	£سUWXك

ال�0	تف01µ	إ�ى	،	ال�0	تتمثل	@ي	مرحلة	ا)حاكمة	الجزائيةو ،	Kخ\eة	من	مراحل	ا)تابعة	الجزائية	للمتدخل

  .بعد	الفصل	@ي	القضية	إذا	ما	تم	إثبات	الجريمة	دخلإثارة	ا)سؤولية	الجزائية	للمت

ا)حاضر	ا)ثبتة	للجرائم	و 	لم	تأت	قانون	حماية	ا)سWXلك	بأي	جديد	فيما	يخص	ا)لفاتو ،	هذا

ال�0	تعرض	عfى	جهة	الحكم	من	طرف	وكيل	الجمهورية	أو	قا01É	التحقيق	أو	و ،	الواقعة	عfى	ا)سWXلك

	واعد	العامة	للمحاكمةبذلك	تبقى	خاضعة	للقو ،	غرفة	£¯Wام 	أن	£ختصاص	بالفصل	@ي	هذا	، كما

                                                           
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155-66من	Kمر	رقم		164من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		1
،	1990غشت		18ا)ؤرخ	@ي		24-90من	القانون	رقم		3،	ا)عدلة	وا)تممة	بمقت�1µ	ا)ادة	155-66من	Kمر	رقم		165مضمون	ا)ادة		2

  .1990غشت		22،	الصادرة	@ي	36،	ا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	155- 66ا)عدل	وا)تمم	لºمر	رقم	
  ،	سالف	الذكر.07-17،	ا)عدلة	وا)تممة	بموجب	القانون	رقم	K66-155مر	رقم	من		166من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		3
ا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية،	ج		155-66،	ا)عدل	وا)تمم	لºمر	رقم	2015يوليو		23،	ا)ؤرخ	@ي	02-15ا)عدلة	بمقت�1µ	Kمر	رقم		4

  .2015يوليو		23،	الصادرة	@ي	40ر،	العدد	
ق	إ	ج	ج	قد	أجازت	لقا01É	التحقيق	أثناء	س\e	التحقيق	أن	يصر	أوامر	تتضمن	يصفة	جزئية	أ�	وجه		167أن	ا)ادة		تجدر	8شارة	إ�ى	5

  بعة	ا)WXم.ا)ت
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بصرف	النظر	عن	الوصف	القانوني	للجريمة	،	لجزائيالنوع	من	الجرائم	يرجع	للقضاء	العادي	@ي	شقه	ا

 .1ا)رتكبة	أو	ح��	الدرجة	ال�0	يتم	الفصل	عfى	مستواها

نتج\ن	أو	بائع\ن	أو	ممثل\ن	و	عfى	العموم	تنطلق	إجراءات	ا)حاكمة	با)ناداة	عfى	ا)WXم\ن	من	م

ليشرع	،	ين¼Wهم	إ�ى	£ستماع	إ�ى	تUوة	قرار	8حالةو 	يتأكد	قا01É	التحقيق	من	هويWXمو ،	لشخص	معنوي 

	إليه 	ا)نسوبة 	الWXم 	حول 	ا)WXم 	استجواب 	@ي 	الرئيس 	بعدها 	أو	و ، 	با�عeuاف 	ع�Wا 	8جابة 	منه يطلب

قمع	الغش	أو	النيابة	العامة	أو	قا01É	و 	م	أعوان	الرقابة8نكار	كما	يسأله	عن	التصريحات	ا)د�ى	�Wا	أما

  .2التحقيق

ليأتي	بعدها	دور	،	و	بعد	£نWXاء	من	هذه	ا)رحلة	تأتي	مرحلة	سماع	الشهود	بعد	تحليفهم	اليم\ن

	@ي	ا)سWXلك	أو	@ي	جمعيات	حماية	ا)سWXلكو 	الطرف	ا)دني 	ا)تمثل	إما بعد	انWXاء	£ستجواب	تأتي	و ،

	ا)را 	ا)دنيمرحلة 	الطرف 	فيتقدم 	بالeuتيب 	ا)سWXلك(	فعات 	ا)طالبة		وكيل 	أجل 	من أو	الجمعيات)

	بالتعويض	عن	الضرر  	إثبات	الWXمة، 	النيابة	العامة	@ي 	توقيع		ثم	يأتي	دور وا)طالبة	بحق	ا)جتمع	@ي

  .3ليأتي	@ي	Kخ\e	دفاع	ا)WXم	بواسطة	محاميه،	العقاب

	ا)حا 	إجراءات 	أن 	إ�ى 	الجنحتجدر	8شارة 	محكمة 	أمام 	تمت 	إذا 	ما 	بحسب 	تختلف 	كمة

،	حيث	يقوم	القا01É	أمام	هذه	Kخ\eة	بإلقاء	تقرير	عن	القضية،	أو	أمام	محكمة	الجنايات،	ا)خالفاتو 

	العامة 	ا)WXم	من	طرف	النيابة 	إلfى 	ثم	توجيه	Kسئلة 	للدفاع، 	الكلمة	Kخ\eة 	ثم	تمنح ليتم	بعدها	،

  .4التقاريرو 	يتلو	الكاتب	بعد	ذلك	ما	جاء	@ي	ا)حاضر و ،	خ�eاء£ستماع	لشهادة	الشهود	فال

	هذا 	جانبهو ، 	من 	الجريمة 	وقوع 	إثبات 	عfى 	تتوقف 	ا)WXم 	إدانة 	كانت 	)ا 	حماية	، 	قانون فإن

	بالغة 	ا)سWXلك	لم	يخص	وسائل	8ثبات	بأهمية 	الخ�eة، 	بإجراء 	تعلق	م�Wا 	ما 	عدا 	ما 	@ي با)حاضر	و ،

  .5كذا	غ\e	أن	ذلك	�	يمنع	من	التمسك	بالقواعد	العامة	@ي	8ثباتو ،	رقابةا)حررة	من	قبل	أعوان	ال

  

                                                           
أحمد	بو)كاحل،	الحماية	الجنائية	8جرائية	للمسWXلك	@ي	ظل	التشريع	الجزائري،	مجلة	ا)عيار،	كلية	أصول	الدين	جامعة	Kم\e	عبد		1

  .480ص	،	2019،	48،	العدد	23ا)جلد	،	الجزائر،	م	8سUمية	قسنطينةالقادر	للعلو 
  .125م	بوقرين،	ا)رجع	السابق،	ص	عبد	الحلي	2
  .125عبد	الحليم	بوقرين،	ا)رجع	نفسه،	ص		3
  .260نوال	مجدوب،	الحناية	الجنائية	و8دارية	للمسWXلك	@ي	عملية	التسويق،	ا)رجع	السابق،	ص		4
  .260جع	نفسه،	ص	نوال	مجدوب،	ا)ر 	5
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	إثبات 	عند 	بالخ�eة 	الحكم 01Éقا	استعان	 	ا)سWXلك	وم�� 	عfى 	الواقعة ،	الركن	ا)ادي	للجريمة

غ\e	أنه	يبقى	ملزما	بأن	يب\ن	@ي	حكمه	ما	يفيد	ثبوت	الركن	ا)ادي	،	فإنه	�	يكون	ملزما	@ي	Kخذ	بنتائجها

  .1لجريمة	بأدلة	مستمدة	من	أوراق	الدعوى ل

	ا)حاضر 	 	إ�ى 	£ستناد 	@ي 	تقديرية 	سلطة 01Éللقا	 	بأن 01µيق	 	Kصل 	كان التقارير	و 	وإذا

،	استثناء	عfى	ذلكو 	فإنه،	2ما	لم	ينص	القانون	عfى	خUف	ذلك،	الجنحو 	£ستد�لية	ا)ثبتة	للجنايات

لضباط	الشرطة		3ل�0	يخول	ف·Wا	القانون	بنص	خاصيكون	القا01É	ملزما	با§خذ	با)حاضر	@ي	الحا�ت	ا

ما	،	عfى	اعتبار	أن	لهذه	ا)حاضر	حجيWXا،	القضائية	أو	أعواWkم	سلطة	إثبات	الجنح	@ي	محاضر	أو	تقارير

  .4لم	يتم	دحضها	بدليل	عك012	سواء	بالكتابة	أو	شهادة	الشهود

	ا)و 	هذا، 	جانب 	إ�ى 	أنه 	8ثبات، 	بوسائب 	يتعلق 	فيما 	قبل	تجدر	8شارة 	من حاضر	ا)حررة

فقد	حاولت	الكث\e	من	الدول	@ي	الوقت	الحا�ي	أن	تستفيد	من	التطور	كذا	إ�ى	تقارير	الخ�eة،	و 	Kعوان،

0Åالتق	ونية،و eu8لك	دلةK	من	بداية	 	انWXاء	بظهور	مفهوم	تتبع	Kثر،و 	ا)علوماتي	@ي	مسائل	8ثبات،

£سUWXك،	بل	سيسهم	@ي	الحصول	عfى	معلومات		الذي	سيحدث	ثورة	ك�eى	@ي	قواعد	إثبات	قضاياو 

هذا	ما	تم	8عتماد	عليه	@ي	صناعة	اللحوم	و 	كاملة	عن	ا)نتوج	@ي	مختلف	حلقات	تصنيعه،و 	متسلسلة

	ثم	القائم	و 	ع�e	مUحقة	ا)صدر	ا)ستقى	منه	ا)ادة	من	بداية	مولد	الحيوان، تبيان	أصوله	إ�ى	ا)ربى،

	يأتي	و 	بعملية	الذبح	فا)وزع، 0ÅميK	الحامض	طريق	عن	ثرK	تتبع	 	العام	(DNA)مبدأ 	ليدعم	ا)بدأ ،

  .5يمنحه	الد�ئل	البيولوجية	الكافية	للتدليل	عfى	أصل	الحيوانو 	لïثبات

و	عليه،	ينبÒي	أن	يستفيد	ا)شرع	الجزائري	من	هذه	التطورات،	عfى	اعتبار	أن	الجزائر	تستورد	

الحم�	ا)الطية	و 	@ي	ظل	¥ثار	ال�0	خلفها	مرض	جنون	البقر 	سنويا	عدد	�بأس	به	من	اللحوم	ا)جمدة،

  .6من	هلع	لدى	ا)سWXلك\ن

سؤولية	يؤدي	إ�ى	إثارة	ا)،	فإن	إثبات	ارتكاب	إحدى	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك،	و	مهما	يكن

  من	ثم	توقيع	العوبات	ا)قررة	تبعا	لوصف	كل	جريمة.و ،	الجنائية	للمتدخل	ا)خالف

                                                           
  .481أحمد	بو)كاحل،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155- 66من	Kمر	رقم		215مضمون	ا)ادة		2
  ،	سالف	الذكر.03-09من	القانون	رقم		31عfى	غرار	نص	ا)ادة		3
  ،	ا)عدل	وا)تمم،	سالف	الذكر.155- 66من	Kمر	رقم		215مضمون	ا)ادة		4
	1ق	كاظم	عجيل،	دراسة	@ي	Kحكام	8جرائية	لدعوى	حوادث	£سUWXك	"	دراسة	مقارنة	@ي	ظل	قانون	حماية	ا)سWXلك	العرا«ي	رقم	طار 	 5

  .197،	ص	2016،	العراق،27"،	مجلة	كلية	ا)أمون	الجامعة،	العدد	2010لسنة	
  .197أنظر	@ي	هذا	ا)ع�Å:	طارق	كاظم	عجيل،	ا)رجع	نفسه،	ص		 6
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  :يا)طلب�الثان

  العقوبات�ا)قررة�للجرائم�ا)رتبة�)سؤولية�ا)تدخل�الجنائية

تقوم	ا)سؤولية	،	ثبت	تحققهاو ،	م��	اجتمعت	اركان	أي	جريمة	من	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك

  يeuتب	عfى	قيامها	توقيع	العقاب	بالنظر	إ�ى	Kفعال	ا)نسوبة	إليه.و ،	الجزائية	للمتدخل

كما	تختلف	بحسب	،	0	قد	تطبق	عfى	ا)تدخل	بتنوع	الجرائم	ا)رتكبةتتنوع	العقوبات	ال�و ،	هذا

  الفرع	الثاني).(	أو	شخصا	معنويا،	الفرع	Kول)(	ما	إذا	كان	هذا	ا)تدخل	شخصا	طبيعيا

  :الفرع�7ول 

  الشخص�الطبي�ي�ا)تدخل�العقوبات�ا)طبقة�ع¡ى

عقوبات	و ،	أو�)(	ت	أصليةتتوزع	العقوبات	ا)طبقة	عfى	ا)تدخل	الشخص	الطبي¬ي	ب\ن	عقوبا

  ثانيا).(	تكميلية

mالعقوبات�7صلية�:�أو  

سوف	نتو�ى	@ي	هذا	8طار	تبي\ن	العقوبات	ال�0	ا)طبقة	عfى	ا)تدخل	الشخص	الطبي¬ي	ا)رتكب	

	وجريمة	الخداع1(	لجريمة	الغش 	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطر(	،)2(	) 	)3و	جريمة	تعريض	حياة

	ا)طب 	العقوبات 	قانون	وكذا 	يفرضها 	ال�0 	£لtuامات 	بمخالفة 	ا)تعلقة 	للجرائم 	ارتكابه 	عند 	عليه قة

فضU	عن	العقوبات	ا)طبقة	عليه	@ي	حالة	ارتكابه	للجرائم	ا)نصوص	،	)4(	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش

 ).5(	ا)تعلق	بالصحة	11-18عل·Wا	@ي	القانون	رقم	

 الغش�العقوبات�ا)قررة�ع¡ى�ا)تدخل�ا)رتكب�لجريمة -1

	الغش	 	كان	هذا 	إذا 	ا)تدخل	ا)رتكب	لجريمة	الغش	بحسب	ما تختلف	العقوبات	ا)طبقة	عfى

 ب).(	أ)	أو	مشددا(	بسيطا

 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�الغش�البسيط  - أ

	القانوني 	تندرج	جريمة	الغش	البسيط	ضمن	طائفة	الجنح	من	حيث	تكيفها قرر	ا)شرع	قد	و ،

ال�0	أحالت	العقوبة	ا)قررة	لها	إ�ى		03-09من	القانون	رقم		70)ادة	الجزائري	ا)عاقبة	عل·Wا	بمقت�1µ	ا

  ق	ع	ج.	431ا)ادة	
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	 	ا)ادة 	1ق	ع	ج	431و	بالرجوع	إ�ى 	تنص، 	أنه	نجد	أWkا 	عfى 	يعاقب	بالحبس	من	سنت\ن	إ�ى	: "

 :	من دج	كل	50.000إ�ى		10.000بغرامة	من	و 	خمس	سنوات

	أو	الحي	- 	8نسان 	لتغذية 	صالحة 	مواد 	أو	منتوجات	يغش 	أو	مشروبات 	طبية 	أو	مواد وانات

 فUحية	أو	طبية	مخصصة	لUسUWXك.

	طبية		- 	أو	مواد 	أو	الحيوانات 	8نسان 	لتغذية 	صالحة 	مواد 	يبيع 	أو 	للبيع 	أو	يضع 																يعرض

  أو	طبية	يعلم	أWkا	مغشوشة	أو	فاسدة	أو	مسمومة.،	منتوجات	فUحية أو	مشروبات	أو

	أو	يض	- 	8نسانيعرض 	لتغذية 	صالحة 	مواد 	لغش 	تستعمل 	خاصة 	مواد 	يبيع 	أو 	للبيع 															ع

	كتيبات	 	بواسطة 	استعمالها 	عfى 	أو	يحث 	أو	طبية 	فUحية 	أو	منتوجات 	أو	مشروبات 											أو	الحيوانات

 أو	تعليمات	وهو	يعلم	أWkا	محددة".،	أو	إعUنات أو	منشورات	أو	نشرات	أو	معلقات

	ا)ادةو	عليه	ي 	تضح	من	خUل	هذه 	ا)تدخل	ا)رتكب	لجريمة	الغش	، أن	العقوبة	ا)طبقة	عfى

عقوبة	و ،	ال�0	تظهر	@ي	الحبس	من	سنت\ن	إ�ى	خمس	سنواتو ،	البسيط	تتمثل	@ي	عقوبة	سالبة	للحرية

  دج.	50.000إ�ى	،	دج10.000	مالية	تظهر	@ي	الغرامة	ا)الية	من

	هذا 	البسيط، 	صورته 	@ي 	الغش 	ضمن 	للمواد	ويندرج 	شرAي 	سبب 	بدون 	الحيازة 	جريمة ة

	ا)ادة	و ،	ا)غشوشة	أو	ال�0	تستعمل	@ي	الغش 	ال�0	جاء	ف·Wا	2ق	ع	ج	433ال�0	عاقبت	عل·Wا "يعاقب	:

		20.000بالحبس	من	شهرين	إ�ى	ثUث	سنوات	وبغرامة	من	 دج	كلمن	يحوز	دون	سبب		100.000إ�ى

 :	شرAي

يوانات	أو	مشروبات	أو	منتوجات	فUحية	أو	طبيعية	يعلم	أWkا	سواء	مواد	صالحة	لتغذية	8نسان	أو	الح	-

 ،	مغشوشةأو	فاسدة	أو	مسمومة

 ،	سواء	مواد	طبية	مغشوشة	-

	مشروبات		- 	أو 	الحيوانات 	أو 	8نسان 	لتغذية 	صالحة 	مواد 	غش 	@ي 	تستعمل 	خاصة 	مواد 														سواء

 ،	فUحية	أو	طبية	أو	منتوجات

  اطئة	أو	كUت	أخرى	غ\e	مطابقة	تستعمل	@ي	وزن	أو	كيل	السلع".سواء	موازين	أو	مكاييل	خ	-

  
                                                           

  ،	سالف	الذكر.04-82بموجب	القانون	رقم		ا)عدلة	 1
  ،	سالف	الذكر.47- 75ا)عدلة	بموجب	Kمر	رقم	 2
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 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�الغش�ا)شدد  - ب

عfى	اعتبار	أن	ا)شرع	شدد	من	العقوبة	،	كيف	عfى	أWkا	جنايةإن	جريمة	الغش	@ي	هذا	8طار	تُ 

ال�0	،	03-09ن	رقم	من	القانو 	83حدد¯Wا	ا)ادة	،	ظروف	معينةو 	ا)قررة	للمتدخل	ا)رتكب	لها	@ي	حا�ت

نجد	أWkا	تنص	،	ق	ع	ج	432و	بالرجوع	إ�ى	ا)ادة		ق	ع	ج.	432أحالت	العقوبة	ا)قررة	بشأWkا	إ�ى	ا)ادة	

	أنه 	عfى 	ألحقت: 	إذا 		ا)ادة	" 	الغذائية 	تناولها	 	الذي 	بالشخص 	أو	الفاسدة 	ا)غشوشة 											،	أو	الطبية

			عاقب	مرتكب	الغش	وكذا	الذي	عرض	أو	وضع	للبيع	ي،	مرضا	أو	عجزا	عن	العمل،	أو	الذي	قدمت	له

	)	سنوات	إ�ى	عشر5(	بالحبس	من	خمس،	وهو	يعلم	أWkا	مغشوشة	أو	فاسدة	أو	سامة	ا)ادة	أو	باع	تلك

 دج.	1.000.000دج	إ�ى		500.000)	سنوات	وبغرامة	من	10(

	بالسجن	ا)ؤقت	من	عشر 	سنوات	إ�ى	عشرين	10(	ويعاقب	الجناة 	سنة	وبغ	20(	) 	من	) رامة

1.000.000		 	إ�ى 	دج	2.000.000دج 	تلك، 	تسببت 	للشفاء	ا)ادة�إذا 	غ\e	قابل 	مرض 	فقد	،@ي أو	@ي

 استعمال	عضو	أو	@ي	عاهة	مستديمة.

  ". @ي	موت	إنسانا)ادة�إذا	تسببت	تلك	،	ويعاقب	الجناة	بالسجن	ا)ؤبد

ا)رتكب	لجريمة	الغش		أن	أن	العقوبة	ا)طبقة	عfى	ا)تدخل،	و	عليه	يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة

	عقوبة	سالبة	للحرية 	ا)شدد	تتمثل	@ي 	تظهرو ، 	ال�0 	الحبس	من	خمس	إما، 	سنوات	إ�ى	عشر	5(	@ي (

كما	،	إما	بالسجن	ا)ؤبدو ،	)	سنة20(	)	سنوات	إ�ى	عشرين10(	أو	@ي	السجن	ا)ؤقت	من،	)10(	سنوات

أو	من	،	دج	1.000.000دج	إ�ى		500.000تتمثل	تلك	العقوبة	@ي	عقوبة	مالية	تظهر	@ي	الغرامة	من	من

  تبعا	�ختUف	ظروف	التشديد.،	دج	2.000.000دج	إ�ى		1.000.000

قد	عاقبت	و ،	الغش	الصادر	من	ا)تصرف	أو	ا)حاسب،	يندرج	ضمن	صور	الغش	ا)شددو ،	هذا

	 	ا)ادة 	ج	434عليه 	1ق	ع 	السابقة، 	ا)واد 	@ي 	العقوبات	ا)نصوص	عل·Wا 	بأق��1 	ف·Wا، 	حيث	جاء :"	

  :	قب	بأق��1	العقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)واد	السابقةيعا

كل	متصرف	أو	محاسب	يكون	قد	قام	بالغش	أو	عمل	عfى	غش	مواد	أو	أشياء	أو	مواد	غذائية		-

أو	عمل	عfى		أو	سوائل	عهدت	إليه	قصد	حراسWXا	أو	موضوعة	تحت	مراقبته	أو	يكون	قد	وزع	عمدا	

 ،	واد	الغذائية	أو	السوائل	ا)غشوشةتوزيع	ا)واد	ا)ذكورة	أو	Kشياء	أو	ا)

                                                           
  ،	سالف	الذكر.04-82ا)عدلة	بموجب	القانون	رقم		 1
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	عمدا	- 	وزع 	قد 	يكون 	أو	محاسب 	متصرف 	مصابة		كل 	حيوانات 	لحوم 	توزيع 	عfى أو	عمل

  بأمراض	معدية	أو	أشياء	أو	مواد	غذائية	أو	سوائل	فاسدة	أو	متلفة".

 لجريمة�الخداع�ا)طبقة�ع¡ى�ا)تدخل�ا)رتكبالعقوبات� -2

بحسب	ما	إذا	كان	خداعا	،	تختلف	باختUف	جسامة	الخداعإن	العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الخداع	

 ب).(	أو	مشددا،	أ)(	بسيطا

 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�الخداع�البسيط  - أ

،	أو	محاولة	الخداع،	العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الخداع	03- 09من	القانون	رقم		68أحالت	ا)ادة	

	 	ا)ادة 	1ق	ع	ج	429إ�ى 	ف·Wا، 	جاء 	ال�0 	يعاقب	بالحبس	من	شه: 	من	" 	ثUث	سنوات	وبغرامة رين	إ�ى

  :	بإحدى	هات\ن	العقوبت\ن	فقط	كل	من	يخدع	أو	يحاول	أن	يخدع	ا)تعاقد دج	أو	20.000إ�ى		2.000

 ،	أو	@ي	نسبة	ا)قومات	الUزمة	لكل	هذه	السلع،	سواء	@ي	الطبيعة	أو	@ي	الصفات	الجوهرية	أو	@ي	الeuكيب	-

 ،	سواء	@ي	نوعها	أو	مصدرها	-

 ،	مية	Kشياء	ا)سلمة	أو	@ي	هويWXاسواء	@ي	ك	-

  @ي	جميع	الحا�ت	فإن	عfى	مرتكب	ا)خالفة	إعادة	Kرباح	ال�0	حصل	عل·Wا	بدون	حق.

يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الخداع	أو	محاولة	الخداع	@ي	صور¯Wا	

إ�ى	جانب	،	هرين	إ�ى	ثUث	سنواتال�0	تظهر	@ي	الحبس	من	شو 	البسيطة	تتمثل	@ي	عقوبة	سالبة	للحرية

  أو	بإحدى	هات\ن	العقوبت\ن.،	دج	20.000إ�ى		Ö2.000ي	والغرامة	من	و 	عقوبة	مالية

	الخداع 	أن	جريمة 	يتضح 	جنحة	كما 	أWkا 	تكيف	عfى 	الصورة 	هذه 	@ي 	يستشف	من	و ، 	ما هذا

  خUل	العقوبة	السالبة	للحرية	ا)قررة	)رتك¼Wا.

  

  

  

                                                           
  ،	سالف	الذكر.47- 75ا)عدلة	بموجب	Kمر	رقم	 1
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 داع�ا)شددالعقوبة�ا)قررة�لجريمة�الخ  - ب

م��	تم	ارتكا�Wا	بواسطة	،	نص	ا)شرع	الجزائري	عfى	رفع	عقوبة	جريمة	الخداع	أو	محاولة	الخداع

	طابع	التشديد 	ا)ادة	و ،	ق	ع	ج	430ذلك	بمقت�1µ	ا)ادة	و ،	جملة	من	الوسائل	ال�0	تضفي	عل·Wا كذا

  .03-09من	القانون	رقم		691

)	سنوات	والغرامة	إ�ى	5(	دة	الحبس	إ�ى	خمس"	ترفع	م:	أنه	عfى،	2ق	ع	ج	430حيث	نصت	ا)ادة	

 :	دج	إذا	كانت	الجريمة	أو	الشروع	ف·Wا	ا)نصوص	عل·Wما	أعUه	قد	ارتكبا	500.000

 ،	سواء	بواسطة	الوزن	أو	الكيل	أو	بأدوات	أخرى	خاطئة	أو	غ\e	مطابقة	-

ار	أو	الوزن	أو	الكيل	سواء	بواسطة	طرق	احتيالية	أو	وسائل	ترمي	إ�ى	تغليط	عمليات	التحليل	أو	ا)قد	-

	السلع 	أو	حجم 	أو	وزن 	تركيب 	الغش 	طريق 	أوالتغي\e	عن 	أو	ا)نتجات، 	هذه	، 	@ي 	البدء ولو	قبل

 ،	العمليات

أو	إ�ى	مراقبة	رسمية	،	سواء	بواسطة	بيانات	كاذبة	ترمي	إ�ى	£عتقاد	بوجود	عملية	سابقة	وصحيحة	-

  )توجد".

	ا)ادة 	هذه 	خUل 	من 	يتضح 	م، 	الرغم 	عfى 	جريمة	أنه 	عقوبة 	@ي 	رفع 	الجزائري 	ا)شرع 	أن ن

	الخداع 	جنحة، 	تظل 	ال�0 	الجريمة 	هذه 	بشأن 	الوصف 	نفس 	عfى 	أبقى 	أنه 	إ�ى 	تكيفها	، 	حيث من

  القانوني.

 العقوبة�ا)قررة�جريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية�للخطر -3

،	يتضح	أن	العقوبة	ا)قررة	3،	ا)عدل	و	ا)تمم	لقانون	العقوبات06-20بالرجوع	إ�ى	القانون	رقم	

  لهذه	الجريمة	تختلف	بحسب	ما	إذا	تم	ارتكا�Wا	@ي	صور¯Wا	البسيطة(أ)،	أو		@ي	صور¯Wا	ا)شددة(ب).

                                                           
)	سنوات	حبسا	5أعUه،	إ�ى	خمس	(	68@ي	ا)ادة	،	عfى	أنه:	"	ترفع	العقوبات	ا)نصوص	عل·Wا	03- 09من	القانون	رقم		69نصت	ا)ادة		1

  دج)،	إذا	كان	الخداع	أو	محاولة	الخداع	قد	ارتكب	سواء	بواسطة:	500.000وغرامة	قدرها	خمسمائة	ألف	دينار	(

 الوزن	أو	الكيل	أو	بأدوات	أخرى	مزورة	أو	غ\e	مطابقة،	 -

 الكيل	أو	التغي\e	عن	طريق	الغش	@ي	تركيب	أو	وزن	أو	حجم	ا)نتوج،	طرق	ترمي	إ�ى	التغليط	@ي	عمليات	التحليل	أو	ا)قدار	أو	الوزن	أو	 -

 إشارات	أو	ادعاءات	تدليسية،	 -

  كتيبات	أو	منشورات	أو	نشرات	أو	معلقات	أو	إعUنات	أو	بطاقات	أو	أية	تعليمات	أخرى". -
  ،	سالف	الذكر.23-06ا)عدلة	بموجب	القانون	رقم		 2
  ،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	سالف	الذكر.156-66لºمر	رقم	ا)عدل	و	ا)تمم		،06- 20القانون	رقم	 3
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 للخطر�?ي�صورª&ا�البسيطة�العقوبة�ا)قررة�جريمة�تعريض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية  - أ

)	أشهر	إ�ى	سنت\ن	6من	ستة	(فإنه	يعاقب	بالحبس	مكرر	ق	ع	ج،		290من	ا)ادة		1عمU	بالفقرة	

دج،		كل	يعرض	حياة	الغ\e	أو	سUمته	الجسدية	مباشرة		200.000دج	إ�ى		60.000)	و	بغرامة	من	2(

	القانون	 	يفرضها 	ال�0 	السUمة 	أو 	£حتياط 	واجبات 	من 	لواجب 	البّ\ن 	و 	ا)تعمد 																للخطر	بانWXاكه

  	أو	التنظيم.

 ا)شددةض�حياة�الغ£��و�سJمته�الجسدية�للخطر�?ي�صورª&ا�العقوبة�ا)قررة�جريمة�تعري  - ب

مكرر	ق	ع	ج،	فإنه	إذا	تم	ارتكاب	هذه	الجريمة	خUل	فeuات	الحجر		290من	ا)ادة		2وفقا	للفقرة	

	تكون	العقوبة	 	من	الكوارث، 	أو	خUل	وقوع	كارثة	طبيعية	أو	بيولوجية	أو	تكنولوجية	أو	غ\eها الص�ي،

 دج.		500.000دج	إ�ى		300.000)	سنوات	و	الغرامة	من	5ت	إ�ى	خمس	()	سنوا3الحبس	من	ثUث	(

 03-09العقوبات�ا)قررة�لجرائم�إخJل�ا)تدخل�بال��اماته�ا)فروضة�بموجب�القانون� -4

فإن	العقوبات	ا)الية	Öي	Kهم	،	إذا	كانت	العقوبات	السالبة	للحرية	Öي	Kبرز	@ي	قانون	العقوبات

تعود	العلة	@ي	توقيعا	و ،	أغل¼Wا	بالنسبة	لجرائم	8ضرار	با)سWXلكو 	بل،	WXلكبالنسبة	لقانون	حماية	ا)س

لذلك	كان	من	ا)ناسب	،	الذي	يؤدي	إ�ى	ارتكاب	الجرائم،	الربح	غ\e	ا)شروعو 	إ�ى	التصدي	لدافع	الطمع

  .1تغليب	العقوبة	ال�0	تصيب	الجاني	@ي	ذمته	ا)الية

)قررة	لجرائم	إخUل	ا)تدخل	بالtuاماته	ا)فروضة	و	سوف	نتو�ى	@ي	هذا	8طار	بيان	العقوبات	ا

  عfى	أن	نتاول	بعدها	العقوبات	ا)قررة	@ي	حالة	العود.،	كل	عfى	حدا،	03- 09بمقت�1µ	القانون	رقم	

 سJم'&او �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�نظافة�ا)واد�الغذائية  - أ

	 	النظافةكل	من	يخالف	إلزامي	03- 09من	القانون	رقم		72تعاقب	ا)ادة 	الصحية	و 	ة النظافة

	دج)	إ�ى	مليون 	50.000(	بغرامة	من	خمس\ن	ألف،	من	هذا	القانون 	7و	6ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادت\ن	

  دج).	1.000.000(

	 	ا)ادة 		71و	تعاقب 	رقم 	القانون 	الغذائية		03- 09من 	ا)واد 	سUمة 	إلزامية 	يخالف 	من كل

	ا)ادت\ن	 	@ي 	القانو 	5و	4ا)نصوص	عل·Wا 	ن من	هذا 	ألف	دينار، 	إ�ى		200.000(	بغرامة	من	مائ�0 دج)

  دج).	500.000(	خمسمائة	ألف	دينار

                                                           
 .266طمة	بحري،	ا)رجع	السابق،	ص	فا	1
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إ�ى		-ا)تعلقة	با�نWXاكات	الواقعة	بشأن	ا)واد	الغذائية@ي	إطار	بيان	العقوبات		-تجدر	8شارة	أخ\eا

د	غذائية	غ\e	قد	عاقب	كل	من	يقوم	بإنتاج	أو	ا)تاجرة	@ي	موا	1ا)تعلق	بالصحة	11-18أن	القانون	رقم	

طبقا	§حكام	ا)ادت\ن	،	يتسبب	@ي	تسمم	غذائي	أو	@ي	وفاة	شخص	أو	عدة	أشخاصو ،	صالحة	لUسUWXك

  .03- 09من	القانون	رقم		73و	72و	71ا)واد	و ،	من	قانون	العقوبات	432و	431

 إلزامية�الرقابة�ا)سبقة�للمطابقةو �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�أمن�ا)توج  - ب

	200.000(	يعاقب	بغرامة	من	مائ�0	ألف	دينار،	03-09من	القانون	رقم		73ا)ادة		عمU	بنص

كل	من	يخالف	إلزامية	أمن	ا)نتوج	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	،	دج)	500.000(	دج)	إ�ى	خمسمائة	ألف	دينار

  من	هذا	القانون.	10ا)ادة	

	خمس\ن	ألف	دينارفإنه	يعاقب	بغرامة	من	،	03-09من	القانون	رقم		74و	استنادا	لنص	ا)ادة	

كل	من	يخالف	إلزامية	رقابة	ا)طابقة	ا)سبقة	،	دج)	500.000(	دج)	إ�ى	خمسمائة	ألف	دينار	50.000(

 من	هذا	القانون.	12ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

 إلزامية�تجربة�ا)نتوجو �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�الضمان�أو�تنفيذ�الضمان- جـ

كل	من	يخالف	إلزامية	الضمان	أو	تنفيذ	ضمان		03-09لقانون	رقم	من	ا	75لقد	عاقبت	ا)ادة	

دج)	إ�ى		100.000(	بغرامة	من	مائة	ألف	دينار،	من	هذا	القانون 	13ا)نتوج	ا)نصوص	عليه	@ي	ا)ادة	

 دج).	500.000(	خمسمائة	ألف	دينار

وج	ا)نصوص	كل	من	يخالف	إلزامية	تجربة	ا)نت	03-09من	القانون	رقم		76بينما	عاقبت	ا)ادة	

دج)	إ�ى	خمسمائة	ألف		50.000(	بغرامة	من	خمس\ن	ألف	دينار،	من	هذا	القانون 	15عليه	@ي	ا)ادة	

 دج).	100.000(	دينار

 إلزامية�تنفيذ�الخدمة�ما�بعد�البيعو �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�وسم�ا)نتوج-د

	 	ا)ادة 	لنص 		78استنادا 	رقم 	القانون 	03- 09من ،	 	يعاقب 	دينارفإنه 	ألف 	مائة 	من 	بغرامة

كل	من	يخالف	إلزامية	وسم	ا)نتوج	ا)نصوص	عل·Wا	،	دج)	1.000.000(	دج)	إ�ى	مليون	دينار	100.000(

  من	هذا	القانون.	18و	17@ي	ا)ادت\ن	

  

                                                           
  ا)تعلق	بالصحة،	سالف	الذكر.	11-18من	القانون	رقم		408أنظر	ا)ادة		1
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	50.000(	بغرامة	من	خمس\ن	ألف	دينار	يعاقب،	03- 09من	القانون	رقم		77و	عمU	بنص	ا)ادة	

كل	من	يخالف	إلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيع	،	دج)	1.000.000(	يناردج)	إ�ى	خمسمائة	ألف	د

  من	هذا	القانون.	10ا)نصوص	عل·Wا	@ي	ا)ادة	

 العقوبات�ا)قررة�ع¡ى�ا)تدخل�?ي�حالة�العود- هـ

	 	الفقرة 		1عمU	بنص 		85ا)ادة 	رقم 	القانون 	03-09من 	@ي	، 	عل·Wا 	ا)نصوص 	العقوبات تضم

  ق	ع	ج.	36ا	لم	يقرر	القا01É	خUف	ذلك	بنص	صري	مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	م،	أحكام	هذا	القانون 

	 	ا)ادة 	من 	الفقرة 	نفس 	85و	تضيف 	الغرامات، 	تضاعف 	العود 	حالة 	@ي 	أنه 	كجزاء	، ا)قررة

  )خالفة	ا)تدخل	�لtuاماته	ا)فروضة	عليه	قانونا.

فإنه	،	03-09من	القانون	رقم		85ة	ا)تممة	للماد،	09- 18من	القانون	رقم		9ا)ادة		و	وبالرجوع	إ�ى

	يعد	@ي	حالة	عود 	قمع	الغشو 	@ي	مفهوم	قانون	حماية	ا)سWXلك، قيام	ا)تدخل	بمخالفة	أخرى	لها	،

  )	ال�0	تfي	انقضاء	العقوبة	السابقة	ا)تعلقة	بنفس	النشاط.5(	عUقة	بنشاطه	خUل	السنوات	الخمس

  :	عة	شرطا	Öييتضح	أن	ا)شرع	قيد	حالة	العود	بضرورة	توافر	أرب

 �حقة	)خالفة	سابقة.	،	أن	يرتكب	ا)تدخل	مخالفة	أخرى  -

 أن	تكون	ا)خالفة	ا)رتكبة	ثانية	مرتبطة	بنشاطه. -

 أن	يقع	ارتكاب	ا)خالفة	خUل	السنوات	الخمس	التالية	�نقضاء	العقوبة	السابقة. -

ذي	ارتكبت	أن	تكون	هذه	العقوبة	السابقة	قد	تقررت	بشأن	مخالفة	تتعلق	بنفس	النشاط	ال -

 @ي	إطاره	ا)خالفة	الثانية.

 ا)تعلق�بالصحة�11- 18العقوبات�ا)قررة�للجرائم�ا)نصوص�علÚ&ا�?ي�القانون�رقم� -5

عfى	الجرائم	ا)رتكبة		1ا)تعلق	بالصحة	11- 18لقد	عاقب	ا)شرع	الجزائري	بمقت�1µ	القانون	رقم	

	@ي	مجال	الصحة 	بأمن	ا)سWXلكو ، 	ا)اسة 	@ي	قد	جمع	ا)شرع	بخصو و ، 	أقرها 	العقوبات	ال�0 ص	هذه

عfى	إ�	بينما	اقتصر	@ي	بعض	الجرائم	بالنص	،	عقوبات	ماليةو 	هذا	الشأن	ب\ن	عقوبات	سالبة	للحرية

  العقوبات	ا)الية.

  
                                                           

  ،	سالف	الذكر.ا)تعلق	بالصحة	11- 18القانون	رقم	 1



Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ] 

 

~ 403 ~ 
 


دارية  - أ� �ا)راقبة �مخالفة �لجريمة �ا)قررة �mستعمالو�التقنيةو �العقوبة �ا)واد�7منية

 رة�أو�ا)ؤثرة�عقلياالنباتات�ذات�الخصائص�ا)خدو �7دويةو

-18من	القانون	رقم		423لقد	عاقب	ا)شرع	الجزائري	عfى	ارتكاب	هذه	الجريمة	بمقت�1µ	ا)ادة	

	بالصحة	11 	ا)تعلق 	ف·Wا، 	جاء 	ال�0 :	 	ا)ادة 	أحكام 	يخالف 	من 	كل 	يعاقب 	القانون 	245" 	هذا ،	من

	8دارية 	با)راقبة 	موادو	التقنيةو 	ا)تعلقة 	�ستعمال 	مخدرة	و 	ةأدويو 	Kمنية 	خصائص 	ذات 								نباتات

دج	إ�ى		200.000بغرامة	من	و 	)	سنة20(	)	سنوات	إ�ى	عشرين10(	بالحبس	من	عشر،	أو	مؤثرة	عقليا

  دج".	500.000

يتضح	من	خUل	هذه	ا)ادة	أن	الجريمة	ال�0	تضمنWXا	تعد	من	قبيل	الجنايات	من	حيث	تكييفها	

  ال�0	قررت	لها.	هذا	ما	يستشف	من	خUل	العقوبةو ،	القانوني

 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�التعامل�با�دوية�ا)قلدة  - ب

"	يعاقب	كل	من	قام	بصنع	Kدوية	:	فإنه،	11-18من	القانون	رقم		425استنادا	إ�ى	نص	ا)ادة	

	القانون 	211ا)قلدة	ا)حددة	@ي	ا)ادة	 أو	توزيعها	أو	8شهار	لها	أو	عرضها	،	أو	السمسرة	لها،	من	هذا

	أو	ب Wاللبيع 	أو	حيا̄ز 	أو	تصديرها 	أو	است\eادها 	يعها 	عشر5(	بالحبس	من	خمس، 	سنوات	إ�ى (	)10	(

  دج.	5.000.000دج	إ�ى		1.000.000وبغرامة	من	،	سنوات

�الصيدmنية- جـ �ا)واد �تسجيل �إلزامية �مخالفة �لجريمة �ا)قررة �ع¡ى�و �العقوبة ا)صادقة

 ا)ستلزمات�الطبية

	فإنه	يعاقب	بالحبس	من	سنت\ن،	ا)تعلق	بالصحة11-18قم	من	القانون	ر 	426عمU	بنص	ا)ادة	

	إ�ى	خمس2( 	)	سنوات5(	) كل	من	يخالف	أحكام	،	دج	5.000.000دج	إ�ى		1.000.000بغرامة	من	و ،

  ا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبية.و 	ا)تعلقة	بتسجيل	ا)واد	الصيد�نية،	من	هذا	القانون 	230ا)ادة	


شهار�لهاو�لفة�إلزامية�
عJم�العلمي�حول�ا)واد�الصيدmنيةالعقوبة�ا)قررة�لجريمة�مخا-د 

	 	إ�ى	نص	ا)ادة 	ا)تعلق	بالصحة	11-18من	القانون	رقم		427استنادا 	فإنه، 	يعاقب	كل	من	: "

	ا)ادت\ن	 	القانون 	238و	237يخالف	أحكام 	من	هذا 	ا)تعلقة، ̧شهار ، 	با 	التوا�ي 	العلم0	و 	عfى ̧عUم با

  دج.	500.000دج	إ�ى		200.000بغرامة	من	،	نيةحول	ا)واد	الصيد� 

  تضاعف	العقوبة".،	و	@ي	حالة	العود
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  العقوبات�التكميلية:�ثانيا

	أصلية 	عقوبة 	عن 	مستقلة 	�Wا 	الحكم 	�	يجوز 	ال�0 	تلك 	Öي 	التكميلية 	العقوبات 	عدا	، فيما

	القانون	صراحة 	ينص	عل·Wا 	الحا�ت	ال�0 	أو	اختيارية، 	إجبارية 	إما 	1وÖي 	بعض	ذلك	أ، 	@ي 	ا)شرع ن

	�Wا 	بالنطق 01Éالقا	يأمر	 	Kحيان 	�Wاو، 	بالنطق 	له 	تسمح 	تقديرية 	سلطة 	له 	يeuك 	أخرى 	أحيان 									،	@ي

كما	قد	يسمح	له	القانون	@ي	حا�ت	خاصة	بالنطق	�Wا	بصفة	أصلية	مع	إهمال	،	أو	8جحام	عن	ذلك

 .2العقوبة	Kصلية

عقوبات	التكميلية	ال�0	قد	تطبق	عfى	ا)تدخل	ا)رتكب	تتمثل	ال،	3وعمU	بأحكام	قانون	العقوبات

	8ضرار	بصحة 	جرائم 	ا)سWXلكو 	̧حدى 	سUمة 	الحجز	القانوني، 	الحقوق	و 	@ي 	ممارسة 	من الحرمان

	)1(	العائليةو 	الوطنية 	8قامة، 	8قامةو 	تحديد 	من 	)2(	ا)نع 	مهنة	و 	ا)صادرة، 	ممارسة 	من 													ا)نع

	)3(	أو	نشاط ، Uا)ؤسسةإغ	ق	العموميةو	الصفقات	من	 	)4(	8قصاء 					الحضر	من	إصدار	الشيكات،

تعليق	أو	سحب	الرخصة	أو	إلغاؤها	مع	ا)نع	من	استصدار	رخصة	،	)5(	و/	أو	استعمال	بطاقات	الدفع

با¸ضافة	إ�ى	عقوبة	شطب	،	)7(	نشر	أو	تعليق	حكم	أو	قرار	8دانةو 	سحب	جواز	السفر ،	)6(	جديدة

  ).8(	03-09تجاري	للمتدخل	ا)خالف	ال�0	أوردها	القانون	رقم	السجل	ال

 العائليةو �و�ا)دنية�الحرمان�من�ممارسة�الحقوق�الوطنيةو �الحجز�القانوني -1

سوف	نتطرق	بداية	للحجز	القانوني(أ)،	عfى	أن	نتناول	بعد	ذلك	الحرمان	من	ممارسة	الحقوق	الوطنية	

 و	ا)دنية	و	العائلية(ب).

 الحجز�القانوني  - أ

@ي	حرمان	ا)حكوم	عليه	،	مكرر	من	قانون	العقوبات	9يتمثل	الحجز	القانوني	عمU	بنص	ا)ادة	

حيث	تأمر	به	ا)حكمة	وجوبا	@ي	حالة	الحكم	،	من	ممارسة	حقوقه	ا)الية	أثناء	تنفيذ	العقوبة	Kصلية

  .4بعقوبة	جنائية

 

                                                           
1		 	اK66 -156مر	رقم	من		4من	ا)ادة		3أنظر	الفقرة ،	سالف	23-06)تضمن	قانون	العقوبات	ا)عدل	و	ا)تمم	بموجب	القانون	رقم	،

  الذكر.
  .254،	ص2014لحس\ن	بن	شيخ	آث	ملويا،	دروس	@ي	القانون	الجزائي	العام،	دار	هومة	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	الجزائر،	الطبعة		2
  ،	سالف	الذكر.23-06)عدل	و	ا)تمم	بموجب	القانون	رقم	،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	اK66 -156مر	رقم	من		9أنظر	ا)ادة		 3
درجة	بمقت�1µ	القانون	رقم	156-66مكرر	من	Kمر	رقم		9مضمون	ا)ادة		 4

ُ
  ،	سالف	الذكر.23- 06،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ا)
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 العائليةو و�ا)دنية��الحرمان�من�ممارسة�الحقوق�الوطنية  - ب

  :	@ي،	1ق	ع	ج	1مكرر		9ا	الحرمان	عمU	بنص	ا)ادة	يتمثل	هذ

 ،	العزل	أو	8قصاء	من	جميع	الوظائف	وا)ناصب	العمومية	ال�0	لها	عUقة	بالجريمة -

 ،	الحرمان	من	حق	£نتخاب	أو	الeuشح	ومن	حمل	أي	وسام -

القضاء	أو	شاهدا	أمام	،	أو	شاهدا	عfى	أي	عقد،	أو	خب\eا،	عدم	Kهلية	§ن	يكون	مساعدا	محلفا -

 ،	إ�	عfى	سبيل	£ستد�ل

	حمل	Kسلحة - 	الحرمان	من	الحق	@ي 	التدريس، 	و@ي 	مؤسسة	، 	@ي 	أو	الخدمة 	مدرسة 	إدارة و@ي

 ،	للتعليم	بوصفه	أستاذا	أو	مدرسا	أو	مراقبا

 ،	عدم	Kهلية	§ن	يكون	وصيا	أو	قيما -

 سقوط	حقوق	الو�ية	كلها	أو	بعضها. -

عfى	القا01É	أن	يأمر	بالحرمان	من	حق	أو	أكeü	من	الحقوق	يجب	،	@ي	حالة	الحكم	بعقوبة	جنائية

	عشر 	أقصاها 	)دة 	أعUه 	عل·Wا 	سنوات10(	ا)نصوص (	 	Kصلية	، 	العقوبة 	انقضاء 	يوم 	من 											تسري

 أو	8فراج	عن	ا)حكوم	عليه.

	@ي	جنحة،	غ\e	أنه 	يجوز	للمحكمة	عند	قضاW¹ا 	القانون ، 	الحا�ت	ال�0	يحددها 	أن	تحظر ،	و@ي

وذلك	)دة	�	،	1مكرر		9	ا)ادةعfى	ا)حكوم	عليه	ممارسة	حق	أو	أكeü	من	الحقوق	الوطنية	ا)ذكورة	@ي	

وتسري	هذه	العقوبة	من	يوم	انقضاء	العقوبة	السالبة	للحرية	أو	8فراج	،	)	سنوات5(	تزيد	عن	خمس

  .2ق	ع	ج	14مثلما	أشارت	إليه	ا)ادة	،	عن	ا)حكوم	عليه

 ع�من�
قامةا)نو �تحديد�
قامة -2

 سوف	نتكلم	بداية	عن	تحديد	8قامة(أ)،	عfى	أن	نتحدث	بعدها	عن	ا)نع	من	8قامة(ب).

 تحديد�
قامة  - أ

ق	ع	ج	@ي	إلزام	ا)حكوم	عليه	بأن	يقيم	@ي	نطاق	إقليم0		11يتمثل	تحديد	8قامة	عمU	با)ادة	

قامة	من	يوم	انقضاء	العقوبة	يبدأ	تنفيذ	تحديد	8و ،	)	سنوات5(	يعينه	الحكم	)دة	�	تتجاوز	خمس

                                                           
درجة	بمقت�1µ	القانون	رقم	 1

ُ
  ،	سالف	الذكر.23-06ا)

  ف	الذكر.،	سال23- 06ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رقم	 2
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	عليه 	أو	8فراج	عن	ا)حكوم 	Kصلية 	أن	تصدر	رخصا	و ، 	يمك�Wا 	ال�0 	الداخلية 	وزارة 	إ�ى 	الحكم يبلغ

كما	يعاقب	الشخص	الذي	يخالف	أحد	تداب\e	تحديد	،	مؤقتة	للتنقل	خارج	ا)نطقة	ال�0	عي�Wا	الحكم

  .1دج	300.000دج	إ�ى		25.000وبغرامة	من)	سنوات	3(	)	أشهر	إ�ى3(	8قامة	بالحبس	من	ثUثة

 ا)نع�من�
قامة  - ب

@ي	حظر	تواجد	ا)حكوم	،	ق	ع	ج	12يتمثل	ا)نع	من	8قامة	طبقا	للمادة	،	خUفا	لتحديد	8قامة

)	سنوات	10(	)	سنوات	@ي	مواد	الجنح	وعشر5(	و�	يجوز	أن	تفوق	مدته	خمس،	عليه	@ي	بعض	Kماكن

وعندما	يكون	ا)نع	من	8قامة	مقeuنا	بعقوبة	،	القانون	عfى	خUف	ذلك	ما	لم	ينص،	@ي	مواد	الجنايات

	للحرية 	سالبة 	أو	8فراج	عن	ا)حكوم	عليه، 	العقوبة	Kصلية 	فإنه	يطبق	من	يوم	انقضاء 	تم	و ، م��

فإن	الفeuة	ال�0	يقض·Wا	@ي	الحبس	�	تطرح	من	مدة	ا)نع	من	،	حبس	الشخص	خUل	منعه	من	8قامة

 .82قامة

)	3(	)	أشهر	إ�ى	ثUث3(	فإن	الشخص	ا)منوع	من	8قامة	يعاقب	بالحبس	من	ثUثة،	مهما	يكنو	

 دج	إذا	خالف	أحد	تداب\e	ا)نع	من	8قامة.	300.000دج	إ�ى	25.000سنوات	وبغرامة	من	

 ا)نع�من�ممارسة�مهنة�أو�نشاطو �ا)صادرة -3

 سة	مهنة	أو	نشاط(ب).سوف	نتناول	بداية	ا)صادرة(أ)،	ثم	نتكلم	عن	ا)نع	من	ممار 

 ا)صادرة�  - أ

	 	بالفقرة U1عم		 	ا)ادة 	ج	15من 	ع 	3ق 	)ال	، 	الدولة 	إ�ى 	ال�Wائية 	Kيلولة 	Öي 	ا)صادرة 																فإن

  أو	ما	يعادل	قيمWXا	عند	£قتضاء.،	4أو	مجموعة	أموال	معينة

	ا)صادرة 	ال�	5إن 	الخاصة 	ا)صادرة 	8طار	Öي 	هذا 	@ي 	ا)شرع 	قصدها 	01Îء	ال�0 	تنصب	عfى 0							

                                                           
  ،	سالف	الذكر.23-06،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رقم	156-66من	Kمر	رقم		11مضمون	ا)ادة		 1

  ،	سالف	الذكر.23-06،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رقم	156-66من	Kمر	رقم		12مضمون	ا)ادة	 2	
  ،	سالف	الذكر.23- 06م	ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رق 3
 ق	ع	ج:		15من	ا)ادة		�2	يكون	قابU	للمصادرة،	عمU	بالفقرة		4

̧يواء	الزوج	وKصول	والفروع	من	الدرجة	Kو�ى	للمحكوم	عليه،	إذا	كانوا	يشغلونه	فعU	عند	معاينة	الجريمة،	وعfى		- محل	السكن	الUزم	

 روع،	شرط	أن	�	يكون	هذا	ا)حل	مكتسبا	عن	طريق	غ\e	مش

 من	قانون	8جراءات	ا)دنية،		�378ا)ادةمن		8و	7و	6و	5و	4و	3و	K2موال	ا)ذكورة	@ي	الفقرات		-

  ا)داخيل	الضرورية	)عيشة	الزوج	وأو�د	ا)حكوم	عليه	وكذلك	Kصول	الذين	يعيشون	تحت	كفالته.	-

كميلية	جوازية	�	وجوبية،	و	من	جهة	أخرى	Öي	تدب\e	احeuازي	تتسم	عقوبة	ا)صادرة	بأWkا	ذات	طبيعة	مزدوجة:	إذ	تعد	من	جهة	عقوبة	ت	

.261باعتبارها	أحد	التداب\e	العينية	الوقائية،	نقU	عن:		كريمة	برني،	ا)رجع	السابق،	ص	 5  
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	بالذات 	محددة 	أو	أشياء 	للمصادرة، 	أو	عfى		1العامة	خUفا 	عليه 	أموال	ا)حكوم 	جميع 	عfى 	ترد ال�0

  .2حصة	شائعة	ف·Wا

		يتع\ن	Kمر	بمصادرة	Kشياء	ال�0	تشكل	صناعWXا	أو	استعمالها	،	ق	ع	ج	16و	وفقا	لنص	ا)ادة	

Wا	أوبيعها	جريمة 	ا	Kشياء	ال�0	تعد	@ي	نظر	القانون	أو	التنظيم	خط\eة	أو	مضرة.وكذ،	أو	حملها	أو	حيا̄ز

  .3مهما	يكن	الحكم	الصادر	@ي	الدعوى	العمومية،	و@ي	هذه	الحالة	تطبق	ا)صادرة	كتدب\e	أمن

منه	ال�0		82قمع	الغش	عfى	عقوبة	ا)صادرة	@ي	ا)ادة	و 	قد	نص	قانون	حماية	ا)سWXلكو ،	هذا

	جاء	ف·Wا 	@ي	ا)واد	"إضافة	إ�ى	العقوبا: تصادر	،	أعUه	78و	73و	71و	70و	69و	68ت	ا)نصوص	عل·Wا

  كل	وسيلة	أخرى	استعملت	�رتكاب	ا)خالفات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	هذا	القانون".و 	Kدواتو	ا)نتوجات

 ا)نع�من�ممارسة�مهنة�أو�نشاط  - ب

ن	�رتكابه	يجوز	الحكم	عfى	الشخص	ا)دا"	:عfى	أنه	4مكرر	ق	ع	ج	16من	ا)ادة		1نصت	الفقرة	

	ثبت	للجهة	القضائية	أن	للجريمة	ال�0	ارتك¼Wا	،	جناية	أو	جنحة	با)نع	من	ممارسة	مهنة	أو	نشاط إذا

م�Wا	أن		2كما	أضافت	الفقرة		."وأن	ثمة	خطر	@ي	استمرار	ممارسته	§ي	م�Wما،	صلة	مباشرة	بمزاولWXما

	عشر 	�	تتجاوز 	يصدر	)دة 	با)نع 	8د10(	الحكم 	حالة 	@ي 	سنوات 	وخمس) 	جناية 	�رتكاب )	5(	انة

	أجازت	الفقرة	،	سنوات	@ي	حالة	8دانة	�رتكاب	جنحة م�Wا	Kمر	بالنفاذ	ا)عجل	بالنسبة	لهذا		3كما

  .85جراء

	أمر 	من 	يكن 	و	مهما 	هذه	، �1µبمقت	 	عليه 	ا)فروضة 	£لtuامات 	يخرق 	عليه 	محكوم 	كل فإن

)	3(	)	أشهر	إ�ى	ثUث3(	بالحبس	من	ثUثةق	ع	ج		6مكرر		16يعاقب	وفقا	للمادة	،	العقوبة	التكميلية

  دج.	300.000دج	إ�ى		25.000بغرامة	من	و ،	سنوات

 

                                                           
مع	مبدأ		لقد	حظرت	أغلبية	التشريعات	ا)عاصرة	ا)صادرة	العامة	كعقوبة	جنائية،	عfى	اعتبار	أWkا	عقوبة	مفرطة	@ي	القسوة	وتتعارض	1

	�	تمس	ا)حكوم	عليه	 	تناقض	مبدأ	شخصية	العقوبة	ذلك	أن	آثارها 	أWkا 	كما التناسب	ب\ن	إيUم	العقوبة	وجسامة	الجريمة	ا)رتكبة،

  .311وحده	إنما	تمتد	أيضا	§هله	ودائنيه.	نقU	عن:	عبد	القاد	عّدو،	ا)رجع	السابق،	ص	
  .311عبد	القاد	عّدو،	ا)رجع	السابق،	ص	2
  ،	سالف	الذكر.23- 06،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رقم	156-66من	Kمر	رقم		16ا)ادة		مضمون  3
  ،	سالف	الذكر.23-06ا)درجة	بموجب	القانون	رقم		 4
درجة	بمقت�1µ	القانون	ر 156-66من	Kمر	رقم		16من	ا)ادة		مكرر		2مضمون	الفقرة	 5

ُ
،	سالف	23-06قم	،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ا)

  الذكر.
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قصاء�من�الصفقات�العموميةو�إغJق�ا)ؤسسة -4 

 سوف	نتحدث	بداية	عن	إغUق	ا)ؤسسة(أ)	ثم	نتكلم	بعدها	عن	8قصاء	من	اللصفقات	العمومية(ب).

 إغJق�ا)ؤسسة  - أ

يeuتب	عfى	عقوبة	غلق	ا)ؤسسة	منع	ا)حكوم	عليه	"	:فإنه،	ق	ع	ج	1	مكرر 	16عمU	بنص	ا)ادة	

 من	أن	يمارس	ف·Wا	النشاط	الذي	ارتكبت	الجريمة	بمناسبته.

	بصفة	Wkائية	أو	)دة	�	تزيد	عن	عشر 	العقوبة	إما 	سنوات	@ي	حالة	8دانة	10(	ويحكم	�Wذه (

 نحة.)	سنوات	@ي	حالة	8دانة	�رتكاب	ج5(	وخمس،	�رتكاب	جناية

 ."كما	يجوز	أن	يؤمر	بالنفاذ	ا)عجل	بالنسبة	لهذا	8جراء


قصاء�من�الصفقات�العمومية  - ب 

	 	نص	ا)ادة 	إ�ى 		16استنادا 	ق	ع	ج	2مكرر 	من	الصفقات	"	:فإنه، 	عقوبة	8قصاء يeuتب	عfى

	أية	صفقة	عموم	العمومية	منع	ا)حكوم	عليه	من	ا)شاركة	بصفة	مباشرة 	@ي 	يةأو	غ\e	مباشرة 	إما،

	أو	)دة	�	تزيد	عن	عشر 	سنوات	@ي	حالة	8دانة	�رتكاب	جناية)10	Wkائيا (	 	سنوات	@ي	5(	وخمس، (

 حالة	8دانة	�رتكاب	جنحة.

 ."كما	يجوز	أن	يؤمر	بالنفاذ	ا)عجل	بالنسبة	لهذا	8جراء

	عل·Wا 	النص 	الجزائري 	ا)شرع 	أغفل 	فقد 	العقوبة 	سريان 	بداية 	بخصوص 	أما 	فقط	، مكتفيا

  .	1عfى	Kمر	بالنفاذ	ا)عجل	بالنص

 الحضر�من�إصدار�الشيكات�و/�أو�استعمال�بطاقات�الدفع -5

عfى	عقوبة	الحظر	من	إصدار	الشيكات	و/أو	يeuتب	"	:فإنه،	ق	ع	ج	3مكرر		16عمU	بنص	ا)ادة	 

ئه	ا)حكوم	عليه	بإرجاع	الدفاتر	والبطاقات	ال�0	بحوزته	أو	ال�0	عند	وكU  إلزام	استعمال	بطاقات	الدفع

 إ�ى	ا)ؤسسة	ا)صرفية	ا)صدرة	لها.

غ\e	أنه	�	يطبق	هذا	الحظر	عfى	الشيكات	ال�0	تسمح	بسحب	Kموال	من	طرف	الساحب	لدى	

 ا)سحوب	عليه	أو	تلك	ا)ضمنة.

                                                           
  .226،	ص	2017سعيد	بوعfي،	شرح	قانون	العقوبات	الجزائري،	القسم	العام،	دار	بلقيس	للنشر،	الدار	اليضاء،	الجزائر،	د	ط،		1
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)	سنوات	5(	وخمس،	حالة	8دانة	�رتكاب	جناية	)	سنوات	@ي10(	و	�	تتجاوز	مدة	الحظر	عشر

 ة.@ي	حالة	8دانة	�رتكاب	جنح

 يجوز	أن	يؤمر	بالنفاذ	ا)عجل	بالنسبة	لهذا	8جراء.	و 

دج		500.000دج	إ�ى		100.000)	سنوات	وبغرامة	من	5(	)	إ�ى	خمس1(	يعاقب	بالحبس	من	سنة

 eüأك	أو	 	منأصدر	شيكا 	ذلكو	كل 	من 	منعه 	رغم 	الدفع 	بطاقة 	أو	استعمل /	 	بتطبيق	، 	8خUل دون

 ."هذا	القانون 	من	374ا)ادة�العقوبات	ا)نصوص	عل·Wا@ي	

 تعليق�أو�سحب�الرخصة�أو�إلغاؤها�مع�ا)نع�من�استصدار�رخصة�جديدة -6

)	5(	فإن	مدة	التعليق	أو	السحب	�	تزيد	عن	خمس،	ق	ع	ج	4مكرر		16استنادا	إ�ى	نص	ا)ادة	

  سنوات	من	تاريخ	صدور	حكم	8دانة.

 .1ح��	ا)خالفاتأن	هذه	العقوبات	مجالها	يتسع	ليشمل	،	وتجدر	8شارة	@ي	هذا	8طار

 نشر�أو�تعليق�حكم�أو�قرار�
دانةو �سحب�جواز�السفر  -7

سوف	نتطرق	بداية	للحديث	عن	سحب	جواز	السفر(أ)،	ثم	نتناول	بع	ذلك	نشر	أو	تعليع	حكم			أو	قرار	

 8دانة(ب).

 سحب�جواز�السفر  - أ

بسحب	يجوز	للجهة	القضائية	أن	تحكم	"	فإنه:	،ق	ع	ج	5مكرر		16من	ا)ادة		1حسب	الفقرة	

وذلك	من	،	)سنوات	@ي	حالة	8دانة	من	أجل	جناية	أو	جنحة5(	جواز	السفر	)دة	�	تزيد	عن	خمس

 ."تاريخ	النطق	بالحكم

  نشر�أو�تعليق�حكم�أو�قرار�
دانة  - ب

	 	ا)ادة 	ج	18عمU	بنص 	ع 	2ق 	ال�0	، 	الحا�ت 	تأمر	@ي 	أن 	با¸دانة 	الحكم 	عند 	للمحكمة فإن

أو	بتعليقه	@ي	Kماكن	،	مله	أو	مستخرج	منه	@ي	جريدة	أو	أكeü	يعي�Wايحددها	القانون	بنشر	الحكم	بأك

	يبي�Wا 	ال�0 	عليه، 	ا)حكوم 	نفقة 	عfى 	وذلك	كله 	الذي	يحدده	، 	مصاريف	النشر	ا)بلغ 	أ�	تتجاوز عfى

  وأ�	تتجاوز	مدة	التعليق	شهرا	واحدا.،	الحكم	با¸دانة	لهذا	الغرض

                                                           
  .226سعيد	بوعfي،	ا)رجع	السابق،	ص	1
  ،	سالف	الذكر.23-06ا)عدلة	بموجب	القانون	رقم		 2
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	25.000)	وبغرامة	من	2(	)	أشهر	إ�ى	سنت\ن3(	ن	ثUثةيعاقب	بالحبس	م،	و	استنادا	لذات	ا)ادة

دج	كل	من	قام	بإتUف	أو	إخفاء	أو	تمزيق	ا)علقات	ا)وضوعة	تطبيقا	للفقرة	السابقة		200.000دج	إ�ى	

  ويأمر	الحكم	من	جديد	بتنفيذ	التعليق	عfى	نفقة	الفاعل.،	كليا	أو	جزئيا

قد	يصل	و ،	انزعاجا	@ي	أوساط	ا)تدخل\ن	ن	هذا	النشر	أو	التعليق	من	شأنه	أن	يحدثإف،	وعليه

  .1مما	ينبه	ا)سWXلك\ن	إ�ى	الجرائم	ال�0	يجهلون	وقوعها،	صداه	إ�ى	الرأي	العام

 إعJن�شطب�السجل�التجاري�للمتدخل�ا)خالف -8

	 	ا)ادة 	@ي 	التكميلية 	العقوبة 	هذه 	إيراد 	تم 		85لقد 	رقم 	القانون 	03-09من 	بمقتضاها	و ، ال�0

م��	،	ا)ختصة	توقيع	عقوبة	إعUن	شطب	السجل	التجاري	للمتدخل	ا)خالف	يمكن	للجهة	القضائية

  تعلق	Kمر	بحالة	العود.	

  :الفرع�الثاني

  العقوبات�ا)طبقة�ع¡ى�الشخص�ا)عنوي 

	ا)عنوية 	لºشخاص 	الجنائية 	ا)سؤولية 	حول 	القائم 	الفق0$ 	الجدل 	من 	بالرغم 	ا)شرع	، فإن

عfى	ا)سؤولية	،	مكرر	ق	ع	ج	51ا)ادة		الفقرة	Kو�ى	من	@ي	الجزائري	قد	حسم	هذا	الجدل	عندما	نص

	أجهزته	أو	ممثليه	الشرعي\نمن	طرف		لحسابه	عن	الجرائم	ا)رتكبة	للشخص	ا)عنوي	الخاصالجزائية	

	 	ذلكم�� 	عfى 	القانون 	نص 	الدولة، 	ا)حليةو 	باستثناء 	الخاضعة	و	الجماعات 	ا)عنوية Kشخاص

بروز	العديد	من	و 	ا	مع	التطور	التكنولوMي	الذي	شهدته	الحياة	£قتصاديةهذا	تماشيو ،	2للقانون	العام

  الشركات	ا)صنعة	§نواع	مختلفة	من	ا)نتجات.

	يتعرض	الشخص	ا)عنوي	للمساءلة	الجزائية،	و	عليه م��	صدر	سلوك	إجرامي	من	قبل	أحد	،

	الشرعي\ن 	أو	ممثليه 	أجهزته 	لحساب	الشخص	ا)عنوي	الخ، 	تحقيق	منفعة 	اصبغية كان	القانون	و ،

	ينص	عfى	ذلك ،	 	التصنيع	بإضافة		معقمات	Kيديكأن	يأمر	مثU	مس\e	شركة	لتصنيع القائم\ن	عfى

،	عند	استعمالهالزوجة	أو	الرائحة	الطيبة	الكث\e	من	ال	ح��	تفرز ،	بعض	ا)واد	الكيميائية	@ي	تركيبWXا

  ركة	كشخص	معنوي.ها	بما	يعود	بالفائدة	عfى	الشبيعترويجها	و	من	أجل	زيادة	فرص	

                                                           
  .73لع	والتدليس	@ي	ا)واد	الغذائية	والطبية،	ا)رجع	السابق،	ص	محمد	بودا�ي،	جرائم	الغش	@ي	بيع	الس	1
-04القانون	رقم	من		5بموجب	ا)ادة		ا)درجة	،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،156-66مر	رقم	K مكرر	من		51من	ا)ادة		1مضمون	الفقرة		2

  .2004نوفم�e		10،	الصادرة	@ي	71،	ج	ر،	العدد	2004نوفم�e		10،	ا)ؤرخ	@ي	15
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ال�0	تطبق	نجد	أWkا	حددت	العقوبات	،	1مكرر	ق	ع	ج	18	)ادةاالفقرة	Kو�ى	من		و	بالرجوع	إ�ى

ق	ع		1مكرر		18ا)ادة		الفقرة	Kو�ى	من	فيما	حددت،	الجنحو 	@ي	مواد	الجنايات،	عfى	الشخص	ا)عنوي 

بداية	العقوبات	Kصلية	ا)طبقة		عليه	سوف	نتناول و ،	العقوبات	ا)طبقة	عليه	@ي	مادة	ا)خالفات،	2ج

  ثانيا).(	ثم	نتطرق	بعدها	إ�ى	العقوبات	التكميلية،	أو�)(	الشخص	ا)عنوي	ا)تدخل	عfى

mالعقوبات�7صلية:�أو  

"	العقوبات	ال�0	تطبق	عfى	الشخص	ا)عنوي	:	مكرر	ق	ع	ج	عfى	أنه	18من	ا)ادة		1تنص	الفقرة	

  :	الجنح	Öيو 	@ي	مواد	الجنايات

)	مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي	5(	)	إ�ى	خمس1(	ة	ال�0	تساوي	من	مرةالغرام -

 @ي	القانون	الذي	يعاقب	عfى	الجريمة".

	 	الفقرة 		1وتضيف 	ا)ادة 		18من 	1مكرر 	@ي	: 	ا)عنوي 	الشخص 	عfى 	تطبق 	ال�0 	العقوبات "

 :	ا)خالفات	Öي

)	مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	5(	)	إ�ى	خمس1(	الغرامة	ال�0	تساوي	من	مرة	واحدة -

  الطبي¬ي	@ي	القانون	الذي	يعاقب	عfى	الجريمة".

	ا)ادت\ن 	لهات\ن 	و	تطبيقا 	ا)عنوي	، 	الشخص 	عfى 	ا)طبقة 	ال�0 	العقوبات 	تبي\ن 	نتو�ى سوف

	الغش 	لجريمة 	الخداعو 	)1(	ا)رتكب 	الجسدية		،)2(	جريمة 	الغ\e	و	سUمته 	حياة 	تعريض و	جريمة

كذا	العقوبات	ا)طبقة	عليه	عند	ارتكابه	للجرائم	ا)تعلقة	بمخالفة	£لtuامات	ال�0	يفرضها	و 	)3خطر(لل

	)4(	قمع	الغشو 	قانون	حماية	ا)سWXلك فضU	عن	العقوبات	ا)طبقة	عليه	@ي	حالة	ارتكابه	للجرائم	،

	1ديدها	إ�ى	الفقرة	ال�0	سوف	نستند	@ي	تحو ،	ا)تعلق	بالصحة	11-18ا)نصوص	عل·Wا	@ي	القانون	رقم	

  ).5(	منه	441من	ا)ادة	

 العقوبات�ا)طبقة�ع¡ى�الشخص�ا)عنوي�ا)رتكب�لجريمة�الغش -1

	ا)ع 	الشخص 	عfى 	ا)طبقة 	8طار	العقوبات 	هذا 	@ي 	نحدد 	الغش	نسوف 	لجريمة 	ا)رتكب وي

  ب).(	كذا	العقوبات	ال�0	يتعرض	لها	عندما	يتعلق	Kمر	بالغش	ا)شددو 	أ)(	البسيط

 

                                                           
  ،	سالف	الذكر.23- 06ا)عدلة	بمقت�1µ	القانون	رقم		 1
  ،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	سالف	الذكر.156-66،	ا)عدل	و	ا)تمم	لºمر	رقم	15-04من	القانون	رقم		4ا)درجة	بموجب	ا)ادة		 2
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 وبة�ا)قرة�لجريمة�الغش�البسيطالعق  - أ

	 	كانت	ا)ادة 	تeuاوح		431إذا 	الغش	بغرامة 	ا)رتكب	لجنحة 	تعاقب	الشخص	الطبي¬ي 	ج ق	ع

)	5(	)	إ�ى	خمس1(	دج	فإن	الغرامة	ا)قررة	للشخص	ا)عنوي	تساوي	من	مرة	50.000إ�ى		10.000من

بمع�Å	،	مكرر	ق	ع	ج	18ا)ادة		مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي	استنادا	إ�ى	نص

	عfى	 	ا)طبقة 	للغرامة 	Kق��1 	هو	الحد 	ا)عنوي 	الشخص 	عfى 	ا)طبقة 	للغرامة 	Kدنى 	الحد يصبح

خمس	مرات		هو،	بينما	يص\e	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	عfى	الشخص	ا)عنوي ،	الشخص	الطبي¬ي

  الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي.

  دج.	250.000دج	إ�ى		50.000)عنوي	من	الغرامة	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا	وبالتا�ي	تكون 

تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	عن	حيازة	ا)واد	ا)غشوشة	بدون	،	ق	ع	ج	433إذا	كانت	ا)ادة	و ،	هذا

)ا	كان	الشخص	ا)عنوي	قد	يساءل	عن	كل	و ،	دج	100.000دج	إ�ى		20.000سبب	شرAي	بغرامة	من	

فإن	الغرامة	،	1بدون	سبب	شرAي	)واد	مغشوشةو 	ي	من	خUله	إ�ى	حيازةسلوك	يأتيه	أحد	ممثليه	ويرم

  دج.	500.000دج	إ�ى		100.000ا)قررة	عfى	الشخص	ا)عنوي	@ي	هذا	8طار	تeuامح	تبدأ	من	

 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�الغش�ا)شدد  - ب

	 	كانت	الفقرة 		1إذا 	ا)ادة 	الغ	432من 	لجريمة 	ا)رتكب 	تعاقب	الشخص	الطبي¬ي 	ج ش	ق	ع

فإن	الغرامة	،	م��	ترتب	عل·Wا	مرض	أو	عجز	عن	العمل،	دج	1.000.000دج	إ�ى		500.000بغرامة	من	

	مرة 	من 	تساوي 	ا)عنوي 	للشخص 	خمس1(	ا)قررة 	إ�ى 	ا)قررة	5(	) 	للغرامة 	Kق��1 	الحد 	مرات (

)طبقة	بمع�Å	يصبح	الحد	Kدنى	للغرامة	ا،	مكرر	ق	ع	ج	18للشخص	الطبي¬ي	استنادا	إ�ى	نص	ا)ادة	

	الشخص	الطبي¬ي 	عfى 	ا)طبقة 	للغرامة 	الشخص	ا)عنوي	هو	الحد	Kق��1 	عfى 	يص\e	الحد	، بينما

	ا)عنوي  	الشخص 	عfى 	ا)قررة 	للغرامة 	Kق��1 	ا)قررة		هو، 	للغرامة 	Kق��1 	الحد 	مرات خمس

  للشخص	الطبي¬ي.

،	دج	5.000.000	دج	إ�ى	1.000.000و	بالتا�ي	تكون	الغرامة	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	من	

  ذلك	إذا	ما	أحقت	ا)ادة	ا)غشوشة	مرضا	أو	عجزا	عن	العمل.و 

  

                                                           
  .306نوال	مجدوب،	الحماية	الجنائية	و8دارية	للمسWXلك	@ي	عملية	التسويق،	ا)رجع	السابق،	ص		1
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~ 413 ~ 
 

	هذا 	و ، 	كانت	الفقرة 		2إذا 	ا)ادة 	ج	432من 	ا)رتكب	لجريمة		ق	ع تعاقب	الشخص	الطبي¬ي

أو	فقد		م��	ترتب	عل·Wا	مرض	غ\e	قابل	للشفاء،	دج	2.000.000دج	إ�ى		1.000.000الغش	بغرامة	من	

	مستديمةاستعمال	عضو	أو	عا 	هة 	للشخص	ا)عنوي	تساوي	من	مرة، 	ا)قررة 	الغرامة 	إ�ى	1(	فإن (

مكرر	ق	ع		18)	مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي	استنادا	إ�ى	نص	ا)ادة	5(	خمس

بمع�Å	يصبح	الحد	Kدنى	للغرامة	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	هو	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)طبقة	،	ج

	بينما	يص\e	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	عfى	الشخص	ا)عنوي ،	الطبي¬ي	عfى	الشخص خمس		هو،

  مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي.

،	دج	10.000.000دج	إ�ى		2.000.000و	بالتا�ي	تكون	الغرامة	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	من	

فقد	استعمال	عضو	أو	@ي	عاهة		أو	@ي	للشفاء	ذلك	إذا	ما	تسببت	ا)ادة	ا)غشوشة	@ي	مرض	غ\e	قابلو 

  مستديمة.

ق	ع	ج	تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	ا)رتكب	لجريمة	الغش		432من	ا)ادة		3إذا	كانت	الفقرة	و 	هذا

فإن	الغرامة	ا)قررة	للشخص	ا)عنوي	،	م��	تسببت	ا)ادة	ا)غشوشة	@ي	موت	8نسان،	بالسجن	ا)ؤبد

	 	دج	Ö2.000.000ي 	إ�، 	وذلك	استنادا 	ا)ادة 		18ى 	ق	ع	ج	2مكرر 	ف·Wا، 	جاء 	ال�0 	�	ينص	: 	عندما "

	أو	الجنح 	الجنايات 	@ي 	سواء 	الطبيعي\ن 	لºشخاص 	بالنسبة 	الغرامة 	عقوبة 	عfى 	القانون وقامت	،

	 	§حكام 	طبقا 	ا)عنوي 	للشخص 	الجزائية 	ا)سؤولية 	مكرر 	51ا)ادة 	للغرامة	، 	Kق��1 	الحد فإن

 :	ة	ا)قررة	للعقوبة	فيما	يخص	الشخص	ا)عنوي	يكون	كا�تيا)حتسب	لتطبيق	النسبة	القانوني

̧عدام	أو	بالسجن	ا)ؤبد..."	2.000.000	-   دج	عندما	تكون	الجناية	معاقبا	عل·Wا	با

 لجريمة�الخداع�العقوبات�ا)طبقة�ع¡ى�الشخص�ا)عنوي�ا)رتكب -2

	الشخص	ا)ع 	عfى 	8طار	العقوبات	ا)طبقة 	هذا 	@ي 	ا)رتكب	لنسوف	نحدد 	الخداع	وي جريمة

 ب).(	كذا	العقوبات	ال�0	يتعرض	لها	عندما	يتعلق	Kمر	الخداع	ا)شددو 	أ)(	البسيط

 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�الخداع�البسيط-أ

ق	ع	ج	تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	ا)رتكب	لجريمة	الخداع	البسيط	بغرامة		429إذا	كانت	ا)ادة	

	 		2.000من 	إ�ى 	دج	20.000دج ،	 	ا)عنوي 	الشخص 	الجريمةفإن 	لهذه 	ا)رتكب 	من	، 	بغرامة يعاقب

  مكرر	ق	ع	ج.	18ذلك	تطبيقا	لنص	ا)ادة	و ،	دج	100.000دج	إ�ى		20.000
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 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�الخداع�ا)شدد-ب

ق	ع	ج	تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	ا)رتكب	لجريمة	الخداع	ا)شدد	برفع	مبلغ		430إذا	كانت	ا)ادة	

يرفع	مبلغها	،	لغرامة	ا)قررة	للشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لهذه	الجريمةفإن	ا،	دج	500.000الغرامة	إ�ى	

  مكرر	ق	ع	ج.	18ذلك	تطبيقا	لنص	ا)ادة	و ،	دج	2500000إ�ى	

�الغ£��و�سJمته�� -3 �حياة �تعريض �لجريمة �ا)رتكب �ا)عنوي �الشخص �ع¡ى �ا)طبقة العقوبات

 الجسدية�للخطر

ص	ا)عنوي	ا)رتكب	لهذه	الجريمة	@ي	صور¯Wا	سوف	نب\ن	@ي	هذا	8طار	العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخ

  البسيطة	(أ)	وكذا	@ي	صور¯Wا	ا)شددة	(ب).

 العقوبة�ا)قررة�لهذه�الجريمة�?ي�حال'&ا�البسيطة�  - أ

	 	كانت 	إذا 		1الفقرة 	من 	لجريمة		290ا)ادة 	ا)رتكب 	الطبي¬ي 	الشخص 	تعاقب 	ج 	ع 	ق مكرر

	صور¯Wا 	للخطر	@ي 	الجسدية 	الغ\e	و	سUمته 	حياة 		البسيطة	تعريض 	من 	إ�ى		60.000بغرامة دج

200.000		 	من 	بغرامة 	يعاقب 	الجريمة، 	لهذه 	ا)رتكب 	ا)عنوي 	الشخص 	فإن 	إ�ى		200.000دج، دج

  مكرر	ق	ع	ج.	18دج،	وذلك	تطبيقا	لنص	ا)ادة		1.000.000

 العقوبة�ا)قررة�لهذه�الجريمة�?ي�حال'&ا�ا)شددة�  - ب

	 	الفقرة 	كانت 		2إذا 	ا)ادة 	ع	290من 	ق 	لجريمة		مكرر 	ا)رتكب 	الطبي¬ي 	الشخص 	تعاقب ج

	 	من 	بغرامة 	ا)شددة 	صور¯Wا 	للخطر	@ي 	الجسدية 	الغ\e	و	سUمته 	حياة 	إ�ى		300.000تعريض دج

	من		500.000 	بغرامة 	يعاقب 	الصورة، 	هذه 	@ي 	الجريمة 	لهذه 	ا)رتكب 	ا)عنوي 	الشخص 	فإن دج،

  مكرر	ق	ع	ج.	18دج،	وذلك	تطبيقا	لنص	ا)ادة		2.500.000دج	إ�ى		500.000

 03-09العقوبات�ا)طبقة�ع¡ى�الشخص�ا)عنوي�ا)خل�بال��اماته�ا)فروضة�بموجب�القانون� -4

	ا)سWXلك 	قانون	حماية �1µبمقت	 	كانت	£لtuامات	ا)قررة 	)ا 	ا)تدخل	الذي	قد	، مفروضة	عfى

	يعاقب	عند	8خUل	�Wا 	أو	معنوي	يتدخل	@ي	عملو ، 	كان	ا)تدخل	هو	كل	شخص	طبي¬ي ية	عرض	)ا

	لUسUWXك 	ا)نتجات 	بالtuاماته	، 	أخل 	م�� 	الجنائية 	للمساءلة 	يتعرض 	قد 	ا)عنوي 	الشخص فإن

  القانونية	شأنه	@ي	ذلك	شأن	الشخص	الطبي¬ي	ا)تدخل.	
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،	ا)وقعة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)تدخل	و	عليه	سوف	نتطرق	@ي	هذا	8طار	إ�ى	بيان	العقوبات

  من	قانون	العقوبات.	1مكرر		18ا)ادة	و ،	03- 09القانون	رقم	بناء	عfى	نصوص	الفصل	الثاني	من	

 سJم'&او �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�نظافة�ا)واد�الغذائية  - أ

	 	كانت	ا)ادة 		71إذا 	رقم 	القانون 	سUمة		03-09من 	بإلزامية 	ا)خل تعاقب	الشخص	الطبي¬ي

	من 	بغرامة 	الغذائية 		500.000ا)واد 	إ�ى 	دج	200.000دج 	ا)عنوي		فإن، 	للشخص 	ا)قررة الغرامة

)	مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي	استنادا	إ�ى	5(	)	إ�ى	خمس1(	تساوي	من	مرة

بمع�Å	يصبح	الحد	Kدنى	للغرامة	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	هو	،	ق	ع	ج	1مكرر		18نص	ا)ادة	

ما	يص\e	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	عfى	بين،	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)طبقة	عfى	الشخص	الطبي¬ي

  خمس	مرات	الحد	Kق��1	للغرامة	ا)قررة	للشخص	الطبي¬ي.	هو،	الشخص	ا)عنوي 

دج		200.000و	بالتا�ي	يعاقب	الشخص	ا)عنوي	ا)خل	بإلزامية	سUمة	ا)واد	الغذائية	بغرامة	من	

  دج.		1.000.000إ�ى	

	النظاف 	بإلزامية 	ا)خل 	ا)عنوي 	الشخص 	الغذائيةو 	ةأما 	للمواد 	الصحية 	النظافة فيعاقب	،

،	ق	ع	ج	1مكرر		18تطبقيا	للقاعد	الواردة	@ي	ا)ادة	،	دج	5.000.000دج	إ�ى		1.000.000بغرامة	من	

عاقبة	الشخص	الطبي¬ي	ا)خل	�Wذا	£لtuام	بغرامة		03- 09من	القانون	رقم		72عfى	اعتبار	أن	ا)ادة	

  دج.	1.000.000دج	إ�ى		50.000من	

 إلزامية�الرقابة�ا)سبقة�للمطابقةو �لعقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�أمن�ا)توجا  - ب

	 	ا)ادة 	كانت 		74إذا 	رقم 	القانون 	رقابة		03-09من 	بإلزامية 	ا)خل 	الطبي¬ي 	الشخص تعاقب

فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)خل	لهذا	£لtuام	،	دج	500.000دج	إ�ى		50.000ا)طابقة	ا)سبقة	بغرامة	من	

  ق	ع	ج.	1مكرر		18ذلك	تطبيقا	للمادة	و ،	دج	2.500.000دج	إ�ى		500.000غرامة	من	يعاقب	ب

 إلزامية�تجربة�ا)نتوجو �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�الضمان�أو�تنفيذ�الضمان- جـ

	 	كانت	ا)ادة 	تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	ا)خل	بإلزامية	الضمان	03- 09من	القانون	رقم		75إذا

فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)خل	�Wذا	،	دج	500.000دج	إ�ى		100.000ج	بغرامة	من	تنفيذ	ضمان	ا)نتو و 

  ق	ع	ج.	1مكرر		18ذلك	تطبيقا	للمادة	و ،	دج	2.500.000دج	إ�ى		500.000£لtuام	يعاقب	بغرامة	من	
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	�و 	كانت	ا)ادة الشخص	الطبي¬ي	ا)خل	بإلزامية	تجربة		تعاقب	03- 09من	القانون	رقم		76إذا

		50.000من		ا)نتوج	بغرامة 	دج	100.000دج	إ�ى 	£لtuام	يعاقب	، فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)خل	لهذا

  ق	ع	ج.	1مكرر		18ذلك	تطبيقا	للمادة	و ،	دج	500.000دج	إ�ى.	100.000بغرامة	من	

 إلزامية�تنفيذ�الخدمة�ما�بعد�البيعو �العقوبة�ا)قررة�لïخJل�بإلزامية�وسم�ا)نتوج-د

	 	ا)ادة 	كانت 	القان	78إذا 	من 	رقم 	وسم		03- 09ون 	بإلزامية 	ا)خل 	الطبي¬ي 	الشخص تعاقب

فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)خل	�Wذا	£لtuام	يعاقب	،	دج	1.000.000دج	إ�ى		100.000ا)نتوج	بغرامة	من	

  ق	ع	ج.	1مكرر		18ذلك	تطبيقا	للمادة	و ،	دج	5.000.000دج	إ�ى.	1.000.000بغرامة	من	

	�و 	كانت	ا)ادة تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	ا)خل	بإلزامية	تنفيذ		03-09من	القانون	رقم		77إذا

	 	من 	بغرامة 	البيع 	بعد 	ما 	إ�ى.	2.000الخدمة 	دج	20.000دج 	لهذا	، 	ا)رتكب 	ا)عنوي 	الشخص فإن

  ق	ع	ج.	1مكرر		18ذلك	تطبيقا	للمادة	و ،	دج	100.000دج	إ�ى.	20.000الفعل	يعاقب	بغرامة	من	

�القانون�العقوبات�ا)طبقة�ع¡ى�الشخص�ا)عنوي�ا)رت -5 �?ي كب�للجرائم�ا)نصوص�علÚ&ا

 ا)تعلق�بالصحة�11-18رقم�

	 	الفقرة 		1حددت 	ا)ادة 		441من 	رقم 	القانون 	11-18من 	بالصحة، 	ا)تعلق 	Kصلية	، العقوبات

	القانون  ̧حدى	الجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	هذا :	حيث	جاء	ف·Wا،	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	

  :	بما	يأتي،	الذي	يرتكب	إحدى	ا)خالفات	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	الباب	الثامن	أعUه	يعاقب	الشخص	ا)عنوي "

 )	أضعاف	الغرامة	القصوى	ا)نصوص	عل·Wا	للشخص	الطبي¬ي".5(	غرامة	�	يمكن	أن	تقل	عن	خمسة -1

استنادا	إ�ى	هذه	ا)ادة	سوف	نتو�ى	تحديد	مبلغ	هذه	الغرامة	تبعا	لكل	جريمة	من	الجرائم	ال�0	

WXدراس	اتمت	¥تي،	النحو	ىfع	وذلك	: 


دارية  - أ� �ا)راقبة �مخالفة �لجريمة �ا)قررة �ا)وادو�التقنيةو �العقوبة �mستعمال �7منية

 النباتات�ذات�الخصائص�ا)خدرة�أو�ا)ؤثرة�عقلياو �7دويةو

تعاقب	الشخص	الطبي¬ي	الذي	،	ا)تعلق	بالصحة	11-18من	القانون	رقم		423إذا	كانت	ا)ادة	

	Kمنية	�ستعمال	موادو	التقنيةو 	ا)تعلقة	با)راقبة	8دارية،	من	هذا	القانون 	245م	ا)ادة	يخالف	أحكا

	أو	مؤثرة	عقلياو 	أدويةو  	نباتات	ذات	خصائص	مخدرة 		200.000بغرامة	من	، ،	دج"	500.000دج	إ�ى

	£لtuام 	فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)خالف	لهذا 	�	يمكن	أن	تقل	عن	، ،	دج	2.500.000يعاقب	بغرامة

  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		441ذلك	تطبيقا	للمادة	و 
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 العقوبة�ا)قررة�لجريمة�التعامل�با�دوية�ا)قلدة  - ب

ا)تعلق	بالصحة	تعاقب	كل	من	قام	بصنع	Kدوية		11- 18من	القانون	رقم		425إذا	كانت	ا)ادة

	القانون 	211ا)قلدة	ا)حددة	@ي	ا)ادة	 أو	توزيعها	أو	8شهار	لها	أو	عرضها	،	أو	السمسرة	لها،	من	هذا

Wا فإن	،	دج	5.000.000دج	إ�ى		1.000.000بغرامة	من	،	للبيع	أو	بيعها	أو	است\eادها	أو	تصديرها	أو	حيا̄ز

	الفعل ذلك	و ،	دج	25.000.000يعاقب	بغرامة	�	يمكن	أن	تقل	عن	،	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لهذا

  ا)تعلق	بالصحة.	11-18من	القانون	رقم		441تطبيقا	للمادة	

ا)صادقة�ع¡ى�ا)ستلزمات�و �العقوبة�ا)قررة�لجريمة�مخالفة�إلزامية�تسجيل�ا)واد�الصيدmنية- جـ

 الطبية�لجريمة�

	 	كانت	ا)ادة 		426إذا 	القانون	رقم 	تعاقب	كل	من	يخالف	أحكام		11-18من ا)تعلق	بالصحة

،	ا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبيةو 	د�نيةا)تعلقة	بتسجيل	ا)واد	الصي،	من	هذا	القانون 	230ا)ادة	

		1.000.000بغرامة	من	 	دج	5.000.000دج	إ�ى 	الفعل، 	فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لهذا يعاقب	،

	�	يمكن	أن	تقل	عن	 	دج	25.000.000بغرامة 	و ، 	للمادة 		441ذلك	تطبيقا 	القانون	رقم 	11-18من

  ا)تعلق	بالصحة.


شهار�لهاو�إلزامية�
عJم�العلمي�حول�ا)واد�الصيدmنية�العقوبة�ا)قررة�لجريمة�مخالفة-د 

	238و	237تعاقب	كل	من	يخالف	أحكام	ا)ادت\ن		11-18من	القانون	رقم		427إذا	كانت	ا)ادة	

	القانون  ̧شهار ،	ا)تعلقة،	من	هذا ̧عUم	العلم0	حول	ا)واد	الصيد�نيةو 	عfى	التوا�ي	با بغرامة	من	،	با

فإن	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لهذا	،	تضاعف	العقوبة	@ي	حالة	العودو 	دج	500.000دج	إ�ى		200.000

من	القانون	رقم		441ذلك	تطبيقا	للمادةو ،	دج	2.500.000.يعاقب	بغرامة	�	يمكن	أن	تقل	عن،	الفعل

  مع	مضاعفة	العقوبة	@ي	حالة	العود.،	ا)تعلق	بالصحة	18-11
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  العقوبات�التكميلية:�ثانيا

		2	حددت	الفقرة 	مكرر	ق	ع	ج	18من	ا)ادة 	قد	تطبق	عfى	و ، أنواع	العقوبات	التكميلية	ال�0

من	ا)ادة		2الفقرة		كما	تضمنت	هذه	العقوبات	التكميلية،	الجناياتو 	الشخص	ا)عنوي	@ي	مواد	الجنح

تظهر	هذه	العقوبات	@ي	حل	،	بناء	عfى	هات\ن	ا)ادت\نو ،	ا)تعلق	بالصحة،	111-18من	القانون	رقم		441

8قصاء	،	)2(	خمس	سنوات	غلق	ا)ؤسسة	أو	فرع	من	فروعها	)دة	�	تتجاوز ،	)1(	لشخص	ا)عنوي ا

	)3(	،من	الصفقات	العمومية	)دة	�	تتجاوز	خمس	سنوات 	أنشطة	، ا)نع	من	مزاولة	نشاط	أو	عدة

	�	تتجاور	خمس 	أو	)دة 	أو	اجتماعية	بشكل	مباشر	أو	غ\e	مباشر	Wkائيا 	)4(	سنوات	مهنية رة	مصاد،

	أو	الناتج	ع�Wا 	ارتكاب	الجريمة 	ا)ستعمل	@ي 	)5(ال01úء 	)6(	تعليق	حكم	8دانةو 	نشر ، 	تحت	، الوضع

 ).7(سنوات	الحراسة	القضائية	)دة	�	تتجاوز	خمس

 حل�الشخص�ا)عنوي  -1

عندما	يكون	قد	أن91ú	،	يتعرض	الشخص	ا)عنوي	لهذه	العقوبة	الخط\eة	ا)ساوية	لعقوبة	8عدام

	ريمة�Wدف	ارتكاب	الج 	ارتكا�Wا، 	انحرف	عن	هدفه	وسع	إ�ى 	2أو	إذا كأن	يرتكب	إحدى	جرائم	8ضرار	،

	3با)سWXلك	السابق	ذكرها 	الشخص	ا)عنوي	من	ممارسة	نشاطه	بصفة	و ، 	منع 	@ي 	العقوبة تتمثل	هذه

لوكان	تحت	اسم	آخر	أو	مع	مديرين	أو	أعضاء	مجلس	و 	�	يحق	له	£ستمرار	@ي	ممارسة	نشاطهو ،	Wkائية

  .4يeuتب	عfى	ذلك	تصفية	أمواله	مع	ا)حافظة	عfى	أموال	الغ\e	حسن	النيةو ،	ة	أو	مس\eين	آخرينإدار 

 )�سنوات5(�غلق�ا)ؤسسة�أو�فرع�من�فروعها�)دة��mتتجاوز�خمس -2

	غلق	 	الشخص	ا)عنوي	عقوبة 	عfى 	أن	توقع 	أو	جنحة 	لجناية 	8دانة 	حالة 	@ي 	للمحكمة يجوز

)	سنوات	5(	ذلك	)دة	�	تتجاوز	خمسو ،	ستخدم	@ي	ارتكاب	الجريمةا)ؤسسة	أو	فرع	من	فروعها	الذي	ا

                                                           
،	عfى	انه:	"	يعاقب	الشخص	ا)عنوي	الذي	يرتكب	إحدى	ا)خالفات	ا)نصوص	11- 18من	القانون	رقم		441من	ا)ادة		2نصت	الفقرة		1

  عل·Wا	@ي	الباب	الثامن	أعUه	بما	يأتي:	

1 - ................................  

 عقوبة	واحدة	أو	أكeü	من	العقوبات	التكميلية	¥تية:	 - 2

 اد	ا)ستعمل	@ي	ارتكاب	ا)خالفة،	حجز	الوسائل	والعت -

 )	سنوات،	5ا)نع	من	ممارسة	نشاط	الصحة	)دة	�	تتجاوز	خمس	( -

 )	سنوات،	5غلق	ا)ؤسسة	أو	إحدى	ملحقا¯Wا	)دة	�	تتجاوز	خمس	( -

  حل	الشخص	ا)عنوي". -
  .289 288لحس\ن	بن	شيخ	آث	ملويا،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		2
  .280بحري	فاطمة،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .289 288لحس\ن	بن	شيخ	آث	ملويا،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		4
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eüكK	ىfع	ا)ؤسسةو ،	قUبإغ	الحكم	ىfع	تبeuي		ال�0	ا)دة	لUخ	اW·ف	النشاط	بمزاولة	خيصeuال	وقف

	با¸دانة 01Éالقا	الحكم	 	يحددها 	و ، 	�	يمكن	أن	تتجاوز 	سنوات	5ال�0 	8غUق	ال�Wائي	فيتضمن	، أما

  .1ة	Wkائيةسحب	الeuخيص	بصف

 )�سنوات5(�
قصاء�من�الصفقات�العمومية�)دة��mتتجاوز�خمس -3

يeuتب	عن	هذه	العقوبة	منع	الشخص	ا)عنوي	من	ا)شاركة	بصفة	مباشرة	@ي	أية	صفقة	عمومية	

كما	يeuتب	ع�Wا	أيضا	ا)نع	من	ا)شاركة	@ي	هذه	الصفقات	بطريقة	،	)	سنوات5(	)دة	�	تتجاوز	خمس

  .2البلدياتو 	اسطة	التعاقد	مع	شركاء	ا)ستفيد	من	الصفقة	العمومية	كالو�ياتغ\e	مباشرة	أي	بو 

�مباشر�أو�غ£��مباشر� -4 �بشكل �أو�اجتماعية �مهنية �أنشطة �نشاط�أو�عدة �من�مزاولة ا)نع

 )�سنوات5(�î&ائيا�أو�)دة��mتتجاور�خمس

	بشك 	أو	8جتماعية 	ا)هنية 	Kنشطة 	أو	بعض 	النشاط 	مزاولة 	من 	ا)نع 	مباشر	أو	غ\e	يتقرر ل

	مباشر 	للمجتمع، 	حماية 	فرص	ارتكاب	جرائم	جديدة، 9Oت	 	من	العوامل	ال�0 	كانت	ا)هنة 	م�� كمنع	،

	الغش 	جرائم 	ارتكب 	الذي 	ا)عنوي 	التجارةو 	الشخص 	نشاط 	مزاولة 	من 	الخداع 	أو	، 	التوزيع أو

  .3واتسن	5يستوي	أن	يكون	هذا	ا)نع	Wkائيا	أو	محددا	بمدة	�	تتجاوز	و ،	8ست\eاد

بقدر	ما	،	فإن	الهدف	من	هذه	العقوبة	�	يتمثل	@ي	معاقبة	الشخص	ا)عنوي	عfى	سلوكه،	و	عليه

  .	4يتمثل	@ي	الحيولة	دون	إمكانية	ارتكابه	لجرائم	أخرى 

 مصادرة�ال��òء�ا)ستعمل�?ي�ارتكاب�الجريمة�أو�الناتج�ع±&ا -5

	الطبي¬ي 	للشخص 	بالنسبة 	هو	الحال 	مثلما 	ا، 	الشخص 	يكون 	أن 	إ�ى	يمكن 	عرضة )عنوي

	تكميfي 	كجزاء 	5ا)صادرة 	الغرامة، 	لعقوبة 	مصاو ، 	أمثلWXا 	الفاسدةمن 	أو 	ا)غشوشة 	البضائع 													درة

فضU	عن	،	الوسائل	ال�0	استعملها	الجاني	قصد	الغش	@ي	ا)نتجاتو 	أو	مصادرة	العتاد،	أو	ا)سمومة

                                                           
  .331  330عبد	القادر	عّدو،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		1
  .331عبد	القادر	عّدو،	ا)رجع	نفسه،	ص		2
  .281بحري	فاطمة،	ا)رجع	السابق،	ص		3
  .331عبد	القادر	عّدو،	ا)رجع	السابق،	ص	4
حة	عfى	عقوبة	ا)صادرة	ا)وقعة	عfى	الشخص	ا)عنوي	بمصطلح	الحجز،	وذلك	بمقت�1µ	ا)تعلق	بالص	11-18اصطلح	القانون	رقم		5

  منه.	441من	ا)ادة		2الفقرة	
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	الخاطئة 	ا)كاييل 	ال�0و 	مصادرة 	بحو 	ا)غشوشة 	ضبطها 	الجانيتم 	زة 	القابلة	و ، 	Kشياء 	من غ\eها

  .1للحجز

 تعليق�حكم�
دانةو �نشر  -6

	فإن	لهذه	العقوبة	دور	كب\e	@ي	ردع	الشخص	ا)عنوي ،	كما	هو	الحال	بالنسبة	للشخص	الطبي¬ي

	تنطوي	عfى	ا)ساس	ا)باشر	بسمعته،	منعه	من	ارتكاب	جريمة	أخرى	@ي	ا)ستقبلو  ،	2عfى	اعتبار	أWkا

النشر	هو	قوام	الشركة	@ي	مرحلة	التأسيس	ح��	يعلم	الجمهور	بميUد	شخص	معنوي	فإذا	كان	إجراء	

̧حدى	جرائم	8ضرار	با)سWXلك،	جديد   .3فقد	ارتآه	ا)شرع	خ\e	جزاء	للشركة	ا)رتكبة	

 )�سنوات5(�الوضع�تحت�الحراسة�القضائية�)دة��mتتجاوز�خمس -7

	النشاط	الذ 	ممارسة 	8طار	عfى 	هذا 	@ي 	ارتكبت	تنصب	الحراسة 	أو	الذي 	الجريمة 	إ�ى 	أدى ي

	الجريمة	بمناسبته 	العقوبة	ا)سؤولية	الجنائية	للشخص	ا)عنوي	بالد�لة	عfى	أن	هدف	و ، 	هذه ت�eر

	التخويف 	عfى 	�	يقتصر	فقط 	الجزاءو 	العقوبة 	التأهيلو ، 	إعادة 	إ�ى 	كذلك 	يمتد 	إنما 	عfى	و ، يeuتب

،	دد	مهمته	بمقت�1µ	الحكم	القضائي	ا)ع\ن	لهالوضع	تحت	الحراسة	القضائية	تعي\ن	وكيل	قضائي	تح

	من	القانون	الفرن012و  	لم	يتضمن	القانون	الجزائري	كيفية	تطبيق	هذه	العقوبة	ال�0	اقتبسها الذي	،

  .	4تضمن	أحكاما	تفصيلية	بشأن	مهمة	الوكيل	القضائي

ة	دون	فإن	الغاية	من	هذه	العقوبة	تتمثل	@ي	تقييد	الشخص	ا)عنوي	بقصد	الحيول،	و	مهما	يكن

  .5ا)نع	من	مزاولة	النشاط	من	ثم	ف$0	ذات	طابع	وقائي	شأWkا	@ي	ذلك	شأنو ،	إعادة	ارتكاب	الجريمة

	 	ا)ادة �1µبمقت	الجزائري	 	أن	ا)شرع 	إ�ى 	أخ\eا 		18تجدر	8شارة 	ق	ع	ج	1مكرر 	ذكر	، 	يرد لم

	العقوبات	التكميلية	ا)طبقة	عfى	Kشخاص	ا)عنوية	@ي	مادة	ا)خالفات ه	ا)ادة	نصت	@ي	إ�	أن	هذ،

Wا	Kخ\eة	عfى	إمكانية	الحكم	بمصادرة	ال01úء	الذي	استعمل	@ي	ارتكاب	الجريمة	أو	نتج	ع�Wا �	و ،	فق̄ر

لو	لم	يذكر	و 	ح��،	ق	ع	ج	9من	ا)ادة		5خUف	@ي	كون	ا)صادرة	عقوبة	تكميلية	بمقت�1µ	نص	الفقرة	

  .6ج.ع.ق	1مكرر 	18ا)شرع	هذه	الصفة	ضمن	نص	ا)ادة	

                                                           
  .310نوال	مجدوب،	الحماية	الجنائية	و8دارية	للمسWXلك	@ي	عملية	التسويق،	ا)رجع	السابق،	ص		1
  .332عبد	القادر	عّدو،	ا)رجع	السابق،	ص		2
  .310الجنائية	و8دارية	للمسWXلك	@ي	عملية	التسويق،	ا)رجع	السابق،	ص		نوال	مجدوب،	الحماية	3
  .290 289لحس\ن	بن	شيخ	آث	ملويا،	ا)رجع	السابق،	ص	ص		4
  .332عبد	القادر	عّدو،	ا)رجع	السابق،	ص		5
  .229يد	بوعfي،	ا)رجع	السابق،	ص	سع	6
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	تجدر	 	كما 	ا)ادة 	أن 	أيضا 		818شارة 	شخص		3مكرر 	يعاقب 	عندما 	أنه 	ج	نصت	عfى ق	ع

	 	@ي 	عل·Wا 	ا)نصوص 	التكميلية 	العقوبات 	أكeü	من 	أو 	بواحدة 	مكرر 	�18ا)ادةمعنوي 	خرق	، فإن

	بالحبس	من	سنة 	يعاقب	عليه 	الحكم	من	طرف	شخص	طبي¬ي 	هذا 	إ�ى	1(	£لtuامات	ا)euتبة	عfى (

 دج.	500.000دج	إ�ى		100.000من		)	سنوات	وبغرامة5(	خمس

،	ويمكن	كذلك	التصريح	بقيام	ا)سؤولية	الجزائية	للشخص	ا)عنوي	عن	الجريمة	ا)ذكورة	أعUه

ويتعرض	@ي	هذه	الحالة	إ�ى	عقوبة	الغرامة	،	مكرر 	51ا)ادة�وذلك	حسب	الشروط	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	

  مكرر.	�18ا)ادة	ا)نصوص	عل·Wا	@ي حسب	الكيفيات
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لردع	كل	مساس	بأمن		كضمانةعمدنا	إ�ى	دراسة	ا)سؤولية	الجزائية	للمتدخل	و	كخUصة	لهذا	الفصل	

	ا)سWXلك 	ا)سWXلك، 	بأمن 	ا)اسة 	الجرائم 	مختلف 	تناول 	8طار	إ�ى 	هذا 	@ي 	إ�ى 	تطرقنا ا)رتبة	و 	حيث

  لعقوبات	ا)وقعة	عليه.او 	كذا	إجراءات	متابعة	ا)تدخل	جنائياو ،	للمسؤولية	الجزائية	للمتدخل

اتضح	أن	ا)شرع	،	ا)رتبة	للمسؤولية	الجنائية	للمتدخلو 	فبالنسبة	للجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك

أحال	العقوبات	ا)قررة	لها	إ�ى	قانون	و 	03-09الجزائري	جرم	العديد	من	Kفعال	بمقت�1µ	القانون	رقم	

	العقوبات 	ا)نتو ، 	تصنيع 	الغش	@ي 	@ي	جريمة 	تجfى 	ما 	تسويقهاو 	جاتهذا 	الخداعو ، و	جنحة		،جنحة

	للخطر، 	الجسدية 	الغ\e	وسUمته 	حياة 	بمقت�1µ		تعريض 	ا)شرع 	عل·Wا 	نص 	ال�0 	الجرائم 	جانب إ�ى

قمع	الغش	كل	و 	@ي	هذا	8طار	جرم	ا)شرع	الجزائري	بموجب	قانون	حماية	ا)سWXلكو،	نصوص	خاصة

	القانون سلوك	يرمي	من	خUله	ا)تدخل	إ�ى	مخالفة	£لtuامات	ا حيث	،	)فروضة	عليه	بمقت�1µ	هذا

	@ي	مخالفة	إلزامية	النظافة ،	سUمWXاو 	النظافة	الصحية	للمواد	الغذائيةو 	تمثلت	هذه	الجرائم	أساسا

	فة	إلزامية	أمن	ا)نتوجلمخا 	مخالفة	إلزامية	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة، مخالفة	إلزامية	الضمان	أو	،

لم	يكتف	و ،	كذا	مخالفة	إلزامية	تنفيد	الخدمة	ما	بعد	البيعو ،	وجإلزامية	تجربة	ا)نتو 	تنفيذ	الضمان

إنما	س¬ى	إ�ى	مد	نطاق	الحماية	،	03-09ا)شرع	بتجريم	Kفعال	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك	@ي	القانون	رقم	

	 	رقم 	القانون 	11-18إ�ى 	بالصحة، 	ا)تعلق 	الحماية	، 	تكفل 	ال�0 	الضمانات 	من 	العديد 	تضمن الذي

كما	تضمن	هذا	القانون	@ي	بابه	الثامن	العديد	من	النصوص	ال�0	،	ا)واد	الصيد�نية	الUزمة	)سWXلكي

	قطاع	الصحة 	يمكن	أن	تحدث	@ي 	ال�0 	غرار		و	تمس	بأمن	ا)سWXلك	،جرمت	الكث\e	من	Kفعال عfى

ئص	جريمة	مخالفة	ا)راقبة	8دارية	والتقنية	وKمنية	�ستعمال	ا)واد	وKدوية	والنباتات	ذات	الخصا

	عقليا 	ا)ؤثرة 	أو 	ا)خدرة 	ا)قلدة، 	با§دوية 	التعامل 	جريمة 	ا)واد	، 	تسجيل 	إلزامية 	مخالفة جريمة

فضU	عن	جريمة	مخالفة	إلزامية	8عUم	العلم0	حول	،	الصيد�نية	وا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبية

  ا)واد	الصيد�نية	و8شهار	لها.

أن	ا)شرع	الجزائري	قد	،	للمسؤولية	الجزائية	للمتدخل	و	قد	تب\ن	من	خUل	هذه	الجرائم	ا)رتبة

  حاول	قدر	8مكان	أن	يضمن	للمسWXلك	حماية	جزائية	بعدية	من	أضرار	ا)نتجات	ا)صنعة.

فقد	تب\ن	أWkا	،	أما	بالنسبة	إجراءات	متابعة	ا)تدخل	جنائيا	عن	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك

@ي	ماعدا	،	ال�0	تضم�Wا	قانون	8جراءات	الجزائية	كأصل	عام	إجراءات	�	تختلف	عن	8جراءات	العامة

كذا	ا)حاضر	و ،	8ثباتو	�سيما	@ي	التحقيق،	ما	يتعلق	بإجراء	الخ�eة	الذي	ثبت	أهميته	@ي	هذا	8طار

	الرقابة 	أعوان 	يحررها 	الغشو 	ال�0 	قمع ،01Éالتقا	 	@ي 	ا)سWXلك 	حماية 	جمعيات 	حق 	عن Uفض	



Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ]Ô×ãjŠ¹]<àÚ`e<Œ^ŠÚ<ØÒ<ÅF†Ö<İíÞ^Û•<VØ}‚jÛ×Ö<íéñ]ˆ¢]<íéÖæöŠ¹]<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<JJJJJ<VêÞ^nÖ]<h^fÖ] 

 

~ 423 ~ 
 

إخطار	النيابة	العامة	بكل	£عتداءات	ا)اسة	و 	الجهات	القضائية	الجزائيةالتأسس	كطرف	مدني	أمام	و 

  بسUمة	ا)سWXلك\ن.

فقد	�حظنا	أWkا	،	أما	بخصوص	العقوبات	ا)قررة	للجرائم	ا)رتبة	للمسؤولية	الجزائية	للمتدخل

شكل	الفعل	حيث	أWkا	قد	تتسم	بالتشديد	تارة	عندما	ي،	عقوبات	متنوعة	تبعا	لتنوع	الجرائم	ا)رتبكة

عندما		-و	Öي	الصورة	الغالبة-تكون	مخففة	تارة	أخرى	و ،	ا)جرم	جناية	تصل	عقوبWXا	إ�ى	السجن	ا)ؤبد

	 	جنحة 	ا)جرم 	الفعل 	يشكل 	الحبسو ، 	عن 	العقوبة 	�	تخرج 	الغرامةو 	حينئذ 	تلك		، 	تختلف كما

	أو	معنويا 	كان	مرتك¼Wا	شخصا	طبيعيا 	إذا 	تتوزع،	العقوبات	بحسب	ما 	 	أWkا 	ب\ن	عقوبات	أصلية	كما

  عقوبات	تكميلية.و 

	 	العقوبات 	هذه 	تعدد 	من 	الرغم 	الحا�ت	- وشد¯Wاو	عfى 	بعض 	ا)شرع		-@ي 	حرص 	يفيد بما

̧حدى	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك،	 الجزائري	عfى	انWXاج	سياسة	عقابية	رادعة	للمتدخل\ن	ا)رتكب\ن	

	يثبت	انتشار  	�	يزال 	الواقع 	أضرت	بصحةكث\e	من	ا)نلل	اإ�	أن 	لطا)ا 	ال�0 	الخط\eة 	تجات	ا)صنعة

أن	و 	،	بلقليلة	جدا	Kحكام	القاضية	بإدانة	ا)تدخل\ن	ا)خالف\نسUمة	ا)سWXلك،	ضف	إ�ى	ذلك	أن	و 

	ابالعقوبات	السالبة	للحرية	ال�0	تعت�e	أكeü	ردع	Kخذ¦Wمل	و 	أغل¼Wا	يق01µ	بتسليط	غرامات	مالية	فقط،

روة	ا)تدخل	أن	دفع	مبلغ	الغرامة	�	يؤثر	عfى	ث	إ�ى	من	باب	أو�ى،	بالنظر 	جديرة	بالتطبيقو 	للمتدخل\ن

الذي	�	يجد	أي	إشكال	@ي	دفعها،	Kمر	الذي	يدفعه	إ�ى	£ستمرار	@ي	ارتكاب	العديد	من	الجرائم،	مما	

  قد	يجعل	سUمة	ا)سWXلك	مهددة	دائما	بالخطر.
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  خJصة�الباب�الثاني:�

£رتقاء	با)نظومة	القانونية	سعيا	منه	@ي	-مكن	القول	أن	ا)شرع	الجزائري	كخUصة	لهذا	الباب	ي

عمل	عfى	سن	جملة	من	القواعد	الحمائية		-	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	الهادفة	لحماية	ا)سWXلك

بموجب	أحكام	ترمي	إ�ى	ج�e	هذه	،	البعدية	الهادفة	إ�ى	التصدي	لºضرار	ا)euتبة	عن	ا)نتجات	ا)صنعة

 Kضرار	لكو ،WXا)س	بأمن	ا)اسة	فعالK	كل	تجرم	للمتدخل\ن.،	ردعا  

و	قد	تجلت	هذه	القواعد	الحمائية	من	جهة	@ي	Kحكام	ا)نظمة	للمسؤولية	ا)دنية	للمتدخل	عن	

	ا)صنعة 	أضرار	منتجاته 	و، 	ا)دنية 	للمسؤولية 	العامة 	القواعد 	8طار	تب\ن	قصور 	هذا بطابعها		–@ي

،	هذه	ا)سؤوليةلفكرة	خطأ	ا)تدخل	كأساس		تراجعو ،	@ي	توف\e	الحماية	ا)طلوبة	-التقص\eي و 	العقدي

مختلف	التشريعات	إ�ى	توحيد	قواعد	ا)سؤولية	ع�e	إقرارها	لنظام	موضوAي	موحد	قائم	عfى		اتجاهو 

	أساس	£لtuام	با§من 	و ، 	ا)ادة 	التوجه	الجديد	@ي ،	مكرر	ق	م	ج	140قد	أخد	ا)شرع	الجزائري	�Wذا

بذلك	أصبح	و ،	لو	لم	تربطه	با)تضرر	عUقة	تعاقديةو 	ا	جعل	ا)نتج	مسؤو�	عن	عيوب	منتجاتهعندم

قد	و ،	عUقة	السببية	بي�Wماو 	الضرر و 	الحق	@ي	التعويض	مكفو�	للمتضرر	بمجرد	إثبات	تعيب	ا)نتوج

ادة	عزز	ا)شرع	الجزائري	من	ضمان	الحق	@ي	التعويض	بأن	جعل	الدولة	مسؤولة	عن	دفعه	بموجب	ا)

140		 	للمضرور	ف·Wا	1مكرر 	�	يد 	ال�0 	يتعلق	Kمر	با§ضرار	الجسمانية 	ق	م	ج	عندما 	انعدم	و ، ال�0

عفى	غ\e	أن	ا)تدخل	قد	يُ ،	إ�ى	جانب	مساهمة	التأم\ن	@ي	ضمان	التعويض	عن	الضرر ،	ا)سؤول	ع�Wا

خصوص.كما	برزت	هذه	من	ا)سؤولية	م��	استند	إ�ى	أحد	الدفوع	العامة	أو	الخاصة	ا)قررة	@ي	هذا	ال

القواعد	الحمائية	من	جهة	أخرى	@ي	Kحكام	ا)نظمة	للمسؤولية	الجزائية	للمتدخل	عن	Kفعال	ا)اسة	

@ي	هذا	8طار	جرم	ا)شرع	الجزائري	العديد	من	Kفعال	ال�0	قد	تنصب	عfى	ا)نتجات	و،	بأمن	ا)سWXلك

	صحةو 	ا)صنعة 	عfى 	ا)سWXلكو 	تؤثر	سلبا 	سUمة 	توز و ، 	قانون	قد 	ب\ن 	عل·Wا 	تجريمها 	نصوص عت

	ا)سWXلكو 	العقوبات 	الغشو 	قانون	حماية 	قانون	الصحةو 	قمع 	ا)قرر ، 	جانب	Kحكام	8جرائية 	ةإ�ى

أنه	و 	خاصة،	ال�0	أقر	ا)شرع	الجزائري	بمقتضاها	حماية	قضائية	للمسWXلكو ،	)تابعة	ا)تدخل	جنائيا

	 	رقم 	القانون 	بموجب 	خاصة 	إجراءات 	التحقيق	03-09أوجد 	ا)خالفاتو 	بشأن 	إثبات إضافة	،

@ي	مقابل	تجريم	ا)شرع	لºفعال	و،	للنصوص	8جرائية	العامة	ا)تضمنة	@ي	قانون	8جراءات	الجزائية

	بأمن	ا)سWXلك 	ا)اسة 	ثبت	وقوع	إحدى	الجرائم، 	كلما 	نجد	أنه	جعل	ا)تدخل	محل	مساءلة	جزائية

	أركاWkاو  	كل 	اجتمعت 	الو ، 	توقيع 	يتم 	جريمةحينئذ 	لكل 	تبعا 	ا)قررة 	عقوبات 	تلك	و ، 	أن 	�حظنا كما

  عقوبات	تكميلية.و 	عقوبات	ماليةو 	العقوبات	توزعت	ب\ن	عقوبات	سالبة	للحرية
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يتب\ن	أن	هذا	،	@ي	Wkاية	بحثنا	حول	8طار	القانوني	لحماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

تنوع	@ي	و ،	ية	بالغة	بالنظر	)ا	أفرزه	التقدم	العلم0	من	تعقيد	@ي	تقنيات	التصنيعا)وضوع	يح�1µ	بأهم

	ا)نتجات 	ع�Wو ، 	ترتب 	ا)سWXلك	اما 	8ضرار	بصحة 	إ�ى 	مخاطر	أفضت 	من 	ضحية	، 	وقع 	لطا)ا الذي

  ظل	عاجزا	بمفرده	عن	اتقاء	مخاطرها.و ،	منتجات	صناعية	معيبة

	الوضع 	هذا 	أمام 	ا)سWXلك	@ي		تدخلت	مختلف	التشريعات، 	قصد	حماية 	قانونية 	قواعد لوضع

Kمر	،	)سWXلكا	صحة	و	سUمةا)نتجات	ا)صنعة	ذات	¥ثار	الضارة	عfى	�سيما	من	،	مواجهة	ا)تدخل

	يس¬ىو 	يو�ي	أهمية	بالغة	للمسWXلك	-عfى	غرار	العديد	من	التشريعات	–الذي	جعل	ا)شرع	الجزائري	

  ضرار	ال�0	قد	تنجر	عن	بعض	ا)نتجات	الصناعية	الخطرة.سUمته	الجسدية	من	K و 	صحته	لحماية

	 	£هتمام 	هذا 	الجزائري 	ا)شرع 	ترجم 	قد 	سنو 	خUل 	القانونية	من 	النصوص 	من 	جملة

ا)سWXلك	من		و	صحة	أن	يكفل	أمن	من	خUله	حاول 	قانونيا	ال�0	تشكل	@ي	مجموعها	إطاراالتنظيمية	و 

  .مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة

	ل 	منا 	ا)وضوعو	محاولة 	�Wذا 	النظريةو 	ïحاطة 	8شكا�ت 	مختلف 	عfى 	ال�0	و 	الوقوف العملية

يطرحها،	فقد	تناولنا	@ي	الباب	Kول	من	هذا	البحث	مختلف	القواعد	الوقائية	القبلية	الهادفة	إ�ى	إبعاد	

تحقيق	متطلبات	أمن	ا)نتجات	و 	ذلك	من	خUل	التطرق	إ�ى	أسس	الوقايةو 	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة،

  )صنعة،	إ�ى	جانب	إبراز	مختلف	آليات	وقاية	ا)سWXلك	من	مخاطر	تلك	ا)نتجات.ا

	الدولة	 	طرف 	من 	ا)خاطر	ا)نتهجة 	من 	الوقاية 	سياسة 	ضمن 	الوقائية 	القواعد 	هذه و	تندرج

	مجال	£سUWXك، 	@ي 	�سيما 	الجزائري	و 	الجزائرية 	ا)شرع 	الذي	أقره 	من	8طار	القانوني تشكل	جزًءا

  سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة.لحماية	ا)

	فيه	مختلف	القواعد	الحمائية	البعدية 	البحث،	فقد	تناولنا 	الباب	الثاني	من	هذا ال�0	من	و 	أما

  خUلها	م\tنا	ب\ن	نوع\ن	من	القواعد:	

ضمان	تعويض	و 	ار	الناجمة	عن	ا)نتجات	ا)صنعة،قواعد	ذات	طبيعة	عUجية	ترمي	إ�ى	ج�e	Kضر 

  هر	@ي	أحكام	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل.تظو 	ا)تضررين،

قواعد	ذات	طبيعة	عقابية	¯Wدف	إ�ى	ردع	ا)تدخل\ن	ا)رتكب\ن	§حدى	Kفعال	ال�0	تشكل	جرائم	و 

	بأمن 	للمتدخل،و 	ا)سWXلك	و	صحة	تمس 	الجزائية 	ا)سؤولية 	التجريم		و 	ترتب 	سياسة 	ضمن 	تندرج

ردع	مرتكب·Wا،	من	أجل	الحفاظ	عfى	و 	مكافحة	الجرائم	لالعقاب	ال�0	تنتهجها	الدولة	الجزائرية	@ي	مجاو 

 .بصفة	عامة	و	ا)سWXلك\ن	عfى	وجه	الخصوص	سUمة	ا)واطن\نو 	أمن
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حاول	قدر	8مكان	أن	يساير	أن	ا)شرع	الجزائري	قد	،	@ي	هذه	ا)نظومة	القانونيةو	قد	ب\ن	البحث	

	 	كما 	الصناAي، 	ا)جال 	@ي 	التكنولوMي 	التطور 	@يد	إ�ى	س¬ىتحديات 	كب\eة خاطر	)	حد	وضع	رجة

  نتجات	ا)صنعة	و	ضمان	حماية	ا)سWXلك	م�Wا.ا)

ا)تمثلة	أساسا	،	8قeuاحاتتقديم	بعض	و 	جملة	من	النتائج		قد	مكننا	هذا	البحث	من	تسجيلو 	

  @ي	مايfي:		

 ا)سجلة:أوm:�النتائج�

	الوقاية	هو	 - 	للوقوف	عfى	و 	Wا	علميا@ي	التصدي	للمخاطر	ا)تيقن	م�	ةKساسي	الرك\tةأن	مبدأ تقييمها

	صحة 	عfى 	الوخيمة 	ا)سWXلك	و	أمن	آثارها 	قانون	و ، 	ثم 	البيئة 	قانون 	@ي 	بداية 	ا)بدأ رس	هذا
ُ
	ك قد

بعدما	كانت	الشريعة	8سUمية	Öي	السباقة	@ي	تكريسه	من	خUل	،	الصحة	لينتقل	إ�ى	قانون	£سUWXك

	اتقان	التصنيعو ،	الطرق	الوقائية	لتجن¼Wا	واتباع	تحريم	ا)ضارو ،	تجنب	Kذىو 	ح¾Wا	عfى	حفظ	النفس

  ضرورة	الرقابة	عfى	ا)نتجات	تجسيدا	)بدأ	الوقاية	من	ا)خاطر.و ،	جودة	£نتاجو 

وقد	عرف	هذا	الtuام	العديد	،	ا)خاطرأن	£لtuام	بضمان	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة	هو	أساس	الوقاية	من	 -

	الفقه 	يد 	عfى 	التطورات 	الفرن012و 	من 	القضاء 	التشريعات، 	مختلف 	@ي 	تكريسه 	ليتم كالتشريع	،

	Kوروبيو 	الفرن012 	التوجيه 	الجزائري و ، 	التشريع 	و 	كذا 	رقم 	القانون ،	ا)تممو 	ا)عدل	03-�09سيما

مفاد	هذا	£لtuام	أنه	عfى	ا)نتج	أو	الصانع	أن	يحرص	أشد	الحرص	عfى	توف\e	منتجات	آمنة	ضامنة	و 

كما	أن	هذا	£لtuام	يقع	عfى	،	مانعة	�حتمال	تعرضه	للخطرو ،	سUمة	ا)سWXلكو 	للحفاظ	عfى	صحة

يتقرر	)صلحة	كل	مسWXلك	بصرف	النظر	عما	إذا	و ،	عاتق	كل	متدخل	@ي	عملية	وضع	ا)نتوج	لUسUWXك

  �e	منتوجا	خط\eا.فم��	افتقر	ا)نتوج	لعنصر	Kمن	اعتُ ،	كان	من	ا)تعاقدين	أو	من	Kغيار

	ا) - 	ا)نتجات 	أمن 	متطلبات 	شروطأن 	باحeuام 	ا)تدخل 	الtuم 	كلما 	تتحقق 	تصنيع	و 	صنعة ضوابط

ا)واد	و 	�سيما	بالنسبة	للمواد	السامة-التصنيع	و 	ا)نتجات	بدًءا	بضرورة	الحصول	عfى	رخصة	8نتاج

	التجميلو 	الصيد�نية 	ا)ستخدم\نو 	بضرورة	مUءمة	مكان	التصنيعو 	-التنظيف	البدنيو 	مواد مرورا	،

	مخاطرهو 	يم	ا)نتوجبمراعاة	ضوابط	تصم 	ظوابط	تصنيعه	قصد	التحكم	@ي 	مطابقته	و ، 	ضرورة كذا

	ا)قاييسو 	للتنظيمات 	إخضاعه	للرقابةو 	وتقييم	مطابقته، شروط	و 	بضرورة	مراعاة	ضوابط		انWXاءً و ،

	حفظهو 	تخزينهو 	تجه\tه 	تسليمهو 	نقلهو ، 	عن	طرق	استعمالهو ، 	8فضاء 	مخاطرهو 	كذا 	التحذير	من

 .احتياطات	تجن¼Wاو 
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	الجزائري	ركز	بصفة	خاصة - 	النصوص	التشريعية- أن	ا)شرع �1µبمقت	و 	حماية	 	إ�ى 	الرامية التنظيمية

من	خUل	إلزام	ا)تدخل	بضمان	نظافة	ا)واد	،	عfى	ضرورة	مراعاة	ضوابط	التصنيع	الغذائي	-ا)سWXلك

بما	ف·Wا		-ة	Kخرى جعله	شامU	لجميع	ا)نتجات	ا)صنعو 	بينما	فرض	إلزامية	Kمن،	سUمWXاو 	الغذائية

	الغذائية 	غرار	ا)واد	الصيد�نية	- ا)واد 	الكيميائيةو 	ا)واد	السامة،	Kدويةو	عfى 	تشكل		ا)واد أو	ال�0

	خاص 	نوع 	من 	خطرا 	اللعب، 	التجميلو ، 	البدنيو 	مواد 	التنظيف 	غ\eهاو ، 	اهتمام	و ، 	علة 	أن نعتقد

	الغذائية 	أو 	ا)شرع	با)واد 	إ�ى 	بأحكام	خاصة	ترجع 	تعد	من	ب\ن	الضروريات	خّصها 	الغذائية ن	ا)واد

  Kساسية	ال�0	�	يمكن	§ي	مسWXلك	أن	يستغ0Å	ع�Wا	@ي	حياته.

أن	ا)شرع	الجزائري	أقحم	نفسه	بوضع	تعريف	غ\e	دقيق	للمواد	الصيد�نية	مكتفيا	بتعداد	ا)واد	ال�0	 -

	تندرج	ضمن	مفهوم	ا)واد	الصيد�نية 	يUحظ	أنه	استغ�Å	عن	بعض	ا)، واد	ال�0	كانت	تندرج	@ي	كما

	 	رقم 	القانون 	ظل 	@ي 	الصيد�نية 	ا)واد 		13-08مفهوم 	رقم 	للقانون 	وا)تمم ا)تعلق		05-85ا)عدل

ومن	جهة	أخرى	أدخل	@ي	هذا	ا)فهوم	طائفة	جديدة	من	ا)واد	ال�0	لم	،	بحماية	الصحة	وترقيWXا	ا)لÒى

	الجالينوسية 	غرار	ا)واد 	عfى 	السابق 	القانون 	الصيد�ني	،يتضم�Wا 	£ستعمال 	ذات 	Kولية ،	ا)واد

  Kغذية	الحميوية	ا)وجهة	§غراض	طبية	خاصة.

من	قانون	الصحة	الجديد	باستغنائه		208أن	ا)شرع	الجزائري	ضيق	@ي	مفهوم	الدواء	بمقت�1µ	ا)ادة	 -

	تعريف	الدواء	بمقت�1µ	ا)ادة	 عدلة	ا)	05-85من	القانون	رقم		170عن	اث0Å	عشر	فقرة	كان	يشملها

بمقت�1µ	رغم	أنه	استحدث	من	جهة	أخرى	،	ا)لÒى	13-08من	القانون	رقم		4ة	وا)تممة	بموجب	ا)اد

	 	يب\ن		210ا)ادة 	أن 	دون 	الصيد�نية، 	و	8ختصاصات 	ا)ستحضرات 	من 	)جموعة 	جديدة مفاهيم

،	خذ	حكمهاال�0	تأما	إذا	كانت	تندرج	ضمن	طائفة	Kدوية	أو	ضمن	طائفة	ا)واد		حول موقفه	بشأWkا،	

  خاصة	و	أن	معضمها	كان	واردا	ضمن	مفهوم	الدواء	@ي	ظل	قانون	الصحة	ا)لÒى.

�سيما	،	أن	ا)شرع	الجزائري	تب�Å	مبدأ	الحيطة	كدعامة	لتحقيق	أمن	ا)نتجات	ا)صنعة	عند	تسويقها -

ر¯Wا	عfى	بالنسبة	لبعض	ا)نتجات	ال�0	تث\e	شكوكا	@ي	مدى	أم�Wا	نتيجة	لغياب	اليق\ن	العلم0	بشأن	خطو 

	منع	ا)شرع	است\eاد	وإنتاج	وتوزيع	وتسويق	واستعمال	و ،	سUمة	ا)سWXلكو 	صحة 	ا)بدأ بمقت�1µ	هذا

كذلك	الشأن	بالنسبة	للمنتجات	£سUWXكية	ال�0	تحتوي	عfى	مادة	أو	أكeü	و ،	ا)ادة	النباتية	ا)غ\eة	وراثيا

	الكيميائية 	من	ا)واد ،	 	قيد 	ا)بدأ- كما 	إطار	هذا 	الحصول	تسويق		-@ي 	بضرورة ا)نتجات	الصيد�نية

	عل·Wاو 	تسجيلها 	ا)صادقة 	السوق و ، 	@ي 	الوضع 	رخصة 	عfى 	الحصول 	ضرورة 	كذا 	بالنسبة	، �سيما

التنظيف	البدني	ا)ستوردة،	إ�ى	جانب	التداب\e	التحفظية	و 	كذا	مواد	التجميلو 	للمنتجات	الصيد�نية

  ال�0	تم	فرضها	تحت	ظل	مبدأ	الحيطة.
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الجزائري	الtuاما	جديدا	يفرض	عfى	عاتق	ا)تدخل	أن	يتتبع	مسار	منتجاته	ا)طروحة		استحدث	ا)شرع -

قصد	تدارك	هذه	ا)خاطر	ع�e	إعUم	ا)سWXلك\ن	،	@ي	Kسواق	وال�0	أسفر	التقدم	العلم0	عن	مخاطرها

  أو	القيام	بسح¼Wا	عند	£قتضاء.،	تزويدهم	باحتياطات	تUف·Wاو 	�Wا

-قاعدة	حظر	است\eاد	أو	إنتاج	أو	تسويق	ا)ادة	ا)عدلة	وراثيا	عندما	أخرج	أن	ا)شرع	الجزائري	تمسك	ب -

من		-ال�0	تستعمل	@ي	العUج	وإنتاج	Kدوية-الجسيمات	ا)عدلة	وراثيا		-بموجب	قانون	الصحة	الجديد

	@ي	،	طائفة	ا)نتجات	ال�0	تدخل	@ي	حكم	Kدوية 	كان	يج\t	استخدام	الجسيمات	ا)عدلة	وراثيا بعدما

	الع 	ا)ادة 	@ي 	واللقاحات 	Kدوية 	أو	صنع 		U171ج 	رقم 	القانون 	الصحة	05-85من 	بحماية ا)تعلق

	وترقيWXا ،	 	بموجب	ا)ادة 	وا)تممة 		5ا)عدلة 	رقم 	القانون 	ا)لÒى	13-08من 	بذلك	التناقض	، متداركا

  الذي	كان	قائما	@ي	هذا	الخصوص.	

	ا)شرع	الجزائري	قد	س¬ى	إ�ى	حد	كب\e	@ي	فرض	الع - ديد	من	£لtuامات	ذات	الطابع	الوقائي	عfى	أن	

	عاتق	ا)تدخل 	من	ا)خاطر، 	يضمن	خلو	ا)نتجات	ا)صنعة 	ح�� 	أداء	، 	@ي 	ا)دني 	أشرك	ا)جتمع كما

غ\e	أن	البعض		،أوجد	العديد	Kجهزة	ا)كلفة	بالوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	و	مهمة	الوقاية

	 	غرار	ا)جلس	ال	–من	هذه	Kجهزة 	ا)عfى 	لحماية 0Åسوط	لك\نWX	 	 لم	يتم		-و	شبكة	8نذار	السريع	

 تنصي¼Wا	إ�ى	حد	الساعة،	Kمر	الذي	قد	تقل	معه	8ستفادة	من	دورها	عfى	أرض	الواقع.

،	ا)نتجات	ا)صنعة	عن	مخاطر الكشف		من	أجل	منح	الكث\e	من	الصUحيات	§عوان	الرقابةأن	ا)شرع		 -

إ�	أنه	لم	يتمكن	،	\e	التحفظية	ا)فروضة	تحت	ظل	مبدأ	الحيطةالتصدي	لها	بموجب	اتخاذ	التدابو 

عfى	اعتبار	أن	الواقع	�	يزال	يثبت	وقوع	ا)سWXلك	ضحية	الكث\e	،	من	درء	تلك	ا)خاطر	بصفة	مطلقة

إما	بسبب	تقاعس	تلك	و ،	إما		بسبب	إخUل	ا)تدخل	بالtuاماته،	من	Kضرار	ا)نجرة	عن	تلك	ا)نتجات

  أو	ضعف	إمكانيا¯Wا.،	ن	@ي	أداء	مهمة	الرقابةKعواو	Kجهزة

أن	ا)شرع	الجزائري	س¬ى	إ�ى	التعزيز	من	حماية	ا)سWXلك	من	خUل	سن	قواعد	حمائية	بعدية	ترمي	إ�ى	 -

بغية	منه	@ي	£رتقاء	،	أمنهو 	ُتجّرم	كل	فعل	من	شأنه	ا)ساس	بصحتهو ،	ج�e	Kضرار	الUحقة	با)سWXلك

 ة	لحماية	ا)سWXلك.با)نظومة	القانونية	الهادف

	عfى	 - 	الحصول 	من 	ا)تضرر 	تمك\ن 	عن 	عاجزة 	أصبحت 	ا)دنية 	للمسؤولية 	التقليدية 	القواعد أن

	التعويض 	ا)صنعةو ، 	با)نتجات 	ا)خاطر	ا)رتبطة 	استيعاب 	عن 	الجزائري	، 	با)شرع 	دفع Kمر	الذي

،	مكرر	ق	م	ج	140ا)ادة		ت�1µقإقرار	مسؤولية	ذات	طبيعة	موضوعية	بمو 	با�قتداء	بالتشريع	الفرن012

	با)سWXلك 	ضرر 	إحداث 	@ي 	ساهم 	با)نتوج 	عيب 	حدوث 	بمجرد 	تنعقد 	و ، 	أساس 	عfى إخUل	قائمة
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	ا)نتوج 	أمن 	بواجب 	ا)تدخل 	صعّ ، 	ا)ادة 	هذه �1µبمقت	 	ا)شرع 	أن 	تلك	إ� 	قواعد 	إعمال 	من ب

	ا)سؤولية 	للمنتج، 	تعريف 	لوضع 	إغفاله 	ا)نتوجو 	بالنظر	إ�ى 	عيب 	دعوى	و 	تإجراءاو ، 	رفع آجال

ذلك	خUفا	للتوجيه	و ،	كذا	الدفوع	الخاصة	ال�0	قد	يعفى	ا)نتج	بناء	عل·Wا	من	ا)سؤوليةو ،	التعويض

  ا)شرع	الفرن012.و 	Kوروبي

	نحو	 - 	إيجابية 	خطوة 	خطى 	التعويض	يكون	قد 	بدفع 	الدولة 	تكفل 	)بدأ 	بإقراره 	الجزائري 	ا)شرع أن

كما	،	عويض	عن	Kضرار	الجسمانية	ال�0	انعدم	ا)سؤول	ع�Wاضمان	حق	ا)سWXلك	@ي	الحصول	عfى	الت

	أنه	بإقراره	¸لزامية	التأم\ن	من	ا)سؤولية	ا)دنية	عن	فعل	ا)نتجات 	التأم\نل	هتوسيعو ، ،	نطاق	هذا

	 	نحو	ضمان 	مهما 	طريقا 	سلك 	قد 	با)سWXلك\ن	يكون 	Kضرار	ا)اسة 	من 	أك�e	قدر	ممكن تعويض

e\والغ	وا)ستعمل\ن	ا)صنعة.والنا،	ا)نتجات	مخاطر	عن	جمة 

- 	 	أن 	الجزائري 	ا)شرع 	أحد 	وقوع 	ثبت 	كلما 	جزائية 	مساءلة 	محل 	ا)تدخل 	قد	جعل 	ال�0 Kفعال

						تنصب	عfى	ا)نتجات	ا)صنعة	وتؤثر	سلبا	عfى	صحة	و	أمن		ا)سWXلك،	وقد	توزعت	نصوص	تجريمها

 سWXلك	وقمع	الغش	وقانون	الصحة.عل·Wا	ب\ن	قانون	العقوبات	وقانون	حماية	ا)	و	ا)عاقبة

- 	 	رقم 	القانون 	عن		11-18أن 	تنصب 	قد 	ال�0 	الجرائم 	من 	العديد 	تضمن 	الجديد 	بالصحة ا)تعلق

ا)نتجات	الصيد�نية،	ا)عاقب	عل·Wا	بمقت�1µ	هذا	القانون،	وذلك	من	أجل	حماية	مسWXلكي	هذه	ا)واد	

�ي	تلك	ا)واد	وح¾Wم	عfى	مدى	أهمية	التصنيع	من	Kضرار	ال�0	قد	تلحق	�Wم	من	جراW¹ا،	وكذا	لردع	منت

الصيد�ني	من	جهة	ومدى	الخطورة	ال�0	قد	تeuتب	عن	عدم	الحرص	عfى	تنفيذ	الtuاما¯Wم،	أو	التUعب	

  @ي	طرق	التصنيع	والتسويق	من	جهة	أخرى.

- 		 	عfى 	أبقى 	الجزائري 	ا)شرع 	أن 	8جرائية 	ا)تدخلKحكام 	بمساءلة 	يتعلق 	فيما 	العامة مع	،

بشأن	التحقيق	وإثبات	ا)خالفات،	غ\e	أن		03-09تنصيص	عfى	إجراءات	خاصة	بموجب	القانون	رقم	ال

	ظل	ضعف	مركزه	 	ا)سWXلك	@ي 	حماية 	@ي 	غ\e	كافية 	اعتقادنا 	@ي 	تبقى 	8جراءات	القضائية كل	هذه

 .القانوني	مقارنة	با)تدخل

	 	إ�ى 	الجزائري 	ا)شرع 	س¬ي 	من 	الرغم 	ي	إرساءو	عfى 	القواعد	إطار	قانوني 	من 	العديد ضم

	إ�ى	حد	كب\e	@ي	حماية	ا)سWXلك	من	مخاطر	و ،	التنظيمية	ا)تشعبةو 	التشريعية ال�0	ساهم	من	خUلها

منح	لنا	فرصة	ا)حاولة		- @ي	سياق	الدراسة-	إ�	أن	البحث	@ي	خبايا	تلك	النصوص،	ا)نتجات	ا)صنعة

  @ي	تقديم	بعض	8قeuاحات	ا)تمثلة	أساسا	@ي	ما	يfي:
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  انيا:�
ق��احات�ا)قدمة:�ث�

	أعوان		03-09من	القانون	رقم		،تعديل	عنوان	الفصل	Kول	من	الباب	الثالث - "	 بعنوان	جديد	هو:

	ا)نتجات" 	الرقابة	عfى 	أعوان	البحث	ومعاينة	ا)خالفات"، 	أو	" 	العنوان	مع	، 	يتما�1Î	هذا وذلك	ح��

	ل�0	اصطلحت	عfى	القائم\ن	بمهة	البحثا،	من	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش	25مضمون	ا)ادة	

ضباط	الشرطة		همو 	@ي	حيث	تضمنت	ثUث	فئات	من	Kعوان،	معاينة	ا)خالفات	بـ:	أعوان	قمع	الغشو 

	القضائية 	أعوان	قمع	الغش، 	ف·Wا 	يفتح	مجا�	،	وKعوان	ا)رخص	لهم	بنصوص	خاصة	بما 	ما وهذا

الغش	وتتضمن	@ي	نفس	الوقت	هؤ�ء	Kعوان		كيف	لطائفة	من	Kعوان	تسم�	بأعوان	قمع،	لUستفهام

	-كما	رأينا–وأن	مهمة	هؤو�ء	Kعوان	�	تقتصر	فقط		�سيما،	ضمن	أحد	عناصرها	وبنفس	التسمية

والوقاية	من	،	إ�ى	ضمان	جودة	ومطابقة	ا)نتجات	-وبصفة	أساسية	–وإنما	تنصرف	،	عfى	قمع	الغش

 	تجسيدا	)بدأ	الحيطة.،	مخاطرها

	ا) - 	نص 	تعديل 		70ادة 	رقم 	القانون 	03- 09من 	الغش، 	لجريمة 	ا)تضمنة 	بمصطلح	و�، 	عنه ا)ع�eة

ال�0	تضمنت	،	ق	ع	ج	431تماشيا	مع	ا)ادة	،	ذلك	ع�e	استبدال	مصطلح	الtuوير	بكلمة	الغشو ،	الtuوير

ذلك	أنه	،	لكن	بتسمية	أخرى	وÖي	كلمة	الغشو	،	70تقريبا	نفس	صور	Kفعال	ا)جرمة	بمقت�1µ	ا)ادة	

	@ي	تصنيع	منتوج	موجه	لUسUWXكمن	 	تزويرا 	غ\e	ا)ستساغ	أن	يقع 	يبقى	ا)شرع	الجزائري		، وبالتا�ي

 مطالبا	بتدارك	هذه	الثغرة	تفاديا	§ي	لبس	قد	يقع	@ي	هذا	الخصوص.	

- 		 	ا)سWXلك	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة 	حماية 	إ�ى 	الرامية 	كل	النصوص	القانونية 	تقن\ن	تجميع @ي

مثلما	ينادي	،	و	الباحث\ن	و	رجال	القانون 	ن	السهل	£طUع	عل·Wا	من	قبل	ا)سWXلك\نواحد	ح��	يكون	م

 به	معظم	الباحث\ن	@ي	هذا	ا)جال.

- 		 	ضمن 	مسار	ا)نتوج 	بتتبع 	£لtuام 	ا)سWXلكإدراج 	حماية 	الغشو 	قانون 	قمع 	£لtuامات	، 	جانب إ�ى

 Kخرى	ا)تضمنة	@ي	هذا	القانون.

ا)واد	الصيد�نية	عfى	و 	لنصوص	التنظيمية	ا)قررة	@ي	قطاع	الصحة	عمومامختلف	ا	و	تحي\ن	تحديث	 -

	الخصوص	 	الجديدة	لكيوجه 	مقتضيات	التصنيع 	مع �1Îتتما	العلم0	 	التقدم 	أفرزها 	ا)جال		ال�0 @ي

	الصيد�ني 	مع	ح��و ، 	ا)تعلق	بالصحة	11- 18القانون		تتUءم 	صدر	تطبيقا	، 	اعتبار	أن	معظمها عfى

 .1985الصادر	سنة		05-85	لقانون	الصحة	رقم

بما	يتUءم	مع		التصنيع	الغذائيمتابعة	ا)ستخدم\ن	@ي	مجال	و 	تأط\e و 	إنشاء	مراكز	متخصصة	لتكوين			 -

 .العمليات	ا)كلف\ن	بالقيام	�Wا
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قصد	،		)(HACCP	تحديد	النقاط	الحرجة	ال�0	W¯دد	أمن	ا)واد	الغذائية	و	تفعيل	نظام	تحليل	ا)خاطر 	 -

	و	التصدي	لهامخاطره	التحكم	@ي 	فعالة	ا 	و 	،بصفة 		إسراعكذا 	ا)عنية 	الوزارة قرار	يحدد		إصدار @ي

 	ضمان	التطبيق	Kمثل	له.من	أجل	،	كيفيات	تطبيق	هذا	النظامو 	شروط

	عfى	ضرورة	 - 	ترك\t	ا)شرع 	ينصب 		أن 	خاصة 	نصوص 	عfى	إفراد 	تفرض 	ا)سWXلك 	حماية 	قانون @ي

	يتعلق	بت التنظيف	و 	التجميلو 	موادو 	صنع	ا)نتجات	الصيد�نيةا)تدخل	احeuام	ضوابط	خاصة	فيما

عfى	ضرورة	مراعاة		- بمقت�1µ	هذا	القانون -مثلما	ركز	بصفة	خاصة،	اللعب	ا)وجهة	لºطفالو 	البندني

 ضوابط	التصنيع	الغذائي.

و	تفعيل	مهامهما	سWXلك\ن	و	شبكة	8نذار	السريع،	8سراع	@ي	تنصيب	كل	من	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا) -

fا)صنعة.ع	ا)نتجات	مخاطر	من	الوقاية	@ي	لهما	ا)خول	الدور	§همية	بالنظر	الواقع،	أرض	ى 

 تشديد	الرقابة	عfى	مستوى	الحدود	توقيا	¸دخال	ا)نتجات	ا)عدلة	وراثيا	إ�ى	Kسواق	الجزائرية.	 -

̧ 	140ضرورة	تعديل	القانون	ا)دني	الجزائري	بإدراج	مواد	أخرى	إ�ى	جانب	ا)ادة		 - زالة	أي	لبس	مكرر	

	ا)وضوعي 	ا)سؤولية 	بأشن 	للمنتج	ةقائم 	ا)نتج، 	)فهوم 	بالنسبة 	ا)نتوجو 	�سيما 	رفع	و 	،عيب آجال

أو	إفراد	باب	خاص	لها	@ي	قانون	حماية		الطرق	الخاصة	لïعفاء	م�Wا،و 	دعوى	ا)سؤولية	ا)وضوعية،

	الغشو 	ا)سWXلك 	قمع 	Kوروبيو ، 	بالتوجيه 	اقتداء 	الفو 	ذلك 	اللذالتشريع 	كب\e	يرن012 	حد 	إ�ى 	أ)ا ن

 بأحكام	هذه	ا)سؤولية.

دفع	الدولة	ب	تكفل	طرق و 	أو	إدراج	مادة	جديدة	تب\ن	كيفيات،	ق	م	ج	1مكرر		140تعديل	نص	ا)ادة		 -

 للتعويض.

تشجيع	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	ح��	تتمكن	من	أداء	مهامها	عfى	نحو	يضمن	حماية	ا)سWXلك	و 	دعم	 -

 صنعة.من	مخاطر	ا)نتجات	ا)

الوسائل	الUزمة	ال�0	بتزويدها	و ،	أعوان	الرقابةو 	،	�سيما	ا)خابرو 	التقنيةو 	دعم	Kجهزة	£ستشارية	 -

 Wا.تزيد	من	فعالية	الدور	الوقائي	ا)نوط	�

- 	 	ا)ادة 	نص 	نطاق 	توسيع 	من		431ضرورة 	شامU	للعديد 	يكون 	ح�� 	الغش، 	لفعل 	ا)جرم 	ج 	ع ق

ع�Wا	أضرار	وخيمة	م��	انصب	الغش	بشأWkا،	عfى	غرار	مواد	التجميل		ا)نتجات	ا)صنعة	ال�0	قد	تeuتب

والتنظيف	البدني،	اللعب	ا)وجهة	لºطفال،	ا)واد	السامة،	وKجهزة	الكهرومtòلية،	و¥�ت	ا)يكانيكية،	

 وهذا	إ�ى	جانب	Kغذية	وا)نتجات	الفUحية	والطبية.
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لtuامات	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	أو	إرفاقها	رفع	قيمة	الغرامات	ا)الية	ا)قررة	)خالفات	ا	 -

	وأن	ا)خاطر	وKضرار	ال�0	قد	تنجر	عن	 	من	الردع،	�سيما بعقوبات	سالبة	للحرية	ح��	تكت012	نوعا

	ال 	والخداع 	الغش 	جريم�0 	عن 	ا)euتبة 	تلك 	عن 	جسامWXا 	�	تقل 	قانون	لمخالفWXا 	عل·Wما 	يعاقب ت\ن

 ية	إ�ى	جانب	العقوبة	ا)الية.العقوبات	بعقوبة	سالبة	للحر 

و	التنظيمية	الهادفة	لحماية	ا)سWXلك		التشريعيةمهما	تعددت	النصوص	و	@ي	Kخ\e	يمكن	القول	أنه	

	ا)ستمر 	@ي	مواكبة	تحديات	التقدم	الصناAي	و	مهما	بلغ	اجWXاد	ا)شرع	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة،

	الهدف، 	هذا 	تحقيق 	أجل 	مسWXلك		من 	كل 	عfى 	ينبÒي 	بالوAي 	يتحfى 	@ي		أن 	يجWXد 	و	أن و	اليقضة

الثقافة	£سUWXكية،	ح��	يساهم	@ي	حماية	نفسه	بنفسه	عfى	اعتبار	أن		أك�e	قدر	ممكن	من	اكتساب

  .\نالحماية	Öي	مهمة	الجميع،	باعتبارنا	جميعا	مسWXلكمسألة	
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  القرآن�الكريم�برواية�حفص-

  m:�قائمة�ا)صادرأو 

 باللغة�العربية�*

-Iتفاقيات�الدولية�L  

مارس		22التخلص	م�Wا	ع�e	الحدود،	ا)وقعة	@ي	و 	اتفاقية	بازل	بشأن	التحكم	@ي	نقل	النفايات	الخطرة	-1	

،	1998ماي		16ا)ؤرخ	@ي		158-98ال�0	صادقت	عل·Wا	الجزائر	بمقت�1µ	ا)رسوم	الرئا01î	رقم	و 	،1989

  .1998ماي		19الصادرة	@ي	،	32ج،ر	العدد	

	العامة	)نظمة	Kمم		-2 	من	طرف	الجمعية 	8طارية	بشأن	تغي\e	ا)ناخ	ا)وافق	عل·Wا اتفاقية	Kمم	ا)تحدة

ا)ؤرخ	@ي		99-93ال�0	صادقت	عل·Wا	الجزائر	بمقت�1µ	ا)رسوم	الرئا01î	رقم	و 	،1992ماي		9ا)تحدة	@ي	

  .1993أفريل		21	الصادرة	@ي	24،	ج	ر،	العدد	1993أفريل		10

-IIالنصوص�التشريعية  

	الجزائري	لسنة	 -1 	الصادر	بمقت�1µ	2016الدستور 	ا)ؤرخ	@ي	01-16القانون	رقم	، ،	2016مارس		06،

 .2016مارس	7،	الصادرة	@ي	14ا)تضمن	التعديل	الدستوري	ج	ر،	العدد	

،	48ة،	ج	ر،	العدد	،	ا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائي1966جوان		8،	ا)ؤرخ	@ي	K66-155مر	رقم	 -2

 .1966جوان	10الصادرة	@ي	

،	الصادرة	@ي	49،	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ج	ر،	العدد	1966	جوان	8،	ا)ؤرخ	@ي	K66-156مر	رقم	 -3

  ،	ا)عدل	وا)تمم.1966جوان		11

	ا)عدل	وا)تمم	لºمر	رقم	1975جوان		17ا)ؤرخ	@ي		K75-47مر	رقم	 -4 	ا)ؤرخ	@ي	66-155، ،8		eنوفم�

 .		1975يوليو	4،	الصادرة	@ي	53،	ا)تضمن	قانون	العقوبات	ج	ر،	العدد	1966

	30،	الصادرة	@ي	78،	يتضمن	القانون	ا)دني،	ج	ر،	العدد	1975سبتم�e		26ا)ؤرخ	@ي		K75-58مر	رقم	 -5

e1975سبتم�. 

الصادرة	،	101،	يتضمن	القانون	التجاري،	ج	ر،	العدد	1975سبتم�e		26،	ا)ؤرخ	@ي	K75-59مر	رقم	 -6

 .1975ديسم�e.	ا)عدل	وا)تمم	19@ي	

		04-82القانون	رقم	 -7 		13ا)ؤرخ	@ي 	مميت	و	عدلي	1982ف�eاير	 	ا)تضمن	قانون	K66-156مر	رقم		 ،

 .1982ف�eاير		16،	الصادرة	@ي	7ج	ر،	العدد	العقوبات،	

8- 	 	رقم 	05-85القانون 	@ي 	ا)ؤرخ 	1985ف�eاير		16، 	وترقيWXا، 	الصحة 	بحماية 	يتعلق ،	 	العدد 	ر، ،	8ج

 .1985ف�eاير	17الصادرة	@ي	
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9- 	 	رقم 	02-89القانون 	@ي 	ا)ؤرخ ،07		 	ر،	1989فيفري 	ج 	ا)سWXلك، 	لحماية 	العامة 	بالقواعد 	يتعلق ،

 .	(ملÒى).1989فيفري 	8،	الصادرة	@ي	06العدد	

ن	،	ا)تضمن	قانو 155-66ا)تمم	لºمر	رقم	و 	،	ا)عدل1990غشت		18ا)ؤرخ	@ي		24-90القانون	رقم	 -10

  .1990غشت		22،	الصادرة	@ي	836جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	

	5،	الصادرة	@ي	53،	يتعلق	بالجمعيات،	ج	رن	العدد	1990ديسم�e		04،	ا)ؤرخ	@ي	31-90القانون	رقم	 -11

e1990ديسم�. 

12- 	 	رقم 	10-98القانون 	ا)ؤرخ	@ي 	ر،	1998غشت		22، 	ج 	ا)عدل	وا)تمم، 	ا)تضمن	قانون	الجمارك، ،

 .1998غشت	23،	الصادرة	@ي	61العدد	

،	ا)تعلق	بحماية	البيئة	@ي	إطار	التنمية	ا)ستدامة،	ج،	العدد	2003يوليو		19ا)ؤرخ	@ي		10- 03القانون	 -13

  .2003يوليو	20،	الصادرة	@ي	43

،	يحدد	القواعد	العامة	ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجاریة،	ج	2004يونيو		23ا)ؤرخ	@ي		02- 04القانون	 -14

  .	2004يونيو		27الصادرة	@ي	،	41ر،	عدد	

		04- 04القانون	رقم	 -15 	العدد	2004جوان		23ا)ؤرخ	@ي 	ج	ر، 	يتعلق	بالتقييس، 	@ي	41، 	الصادرة ،27	

 .2004جوان

16- 	 	14-04القانون	رقم 	ا)ؤرخ	@ي ،10		e2004نوفم�	رقم	مرK	ويتمم	يعدل	 	ا)تضمن	قانون	66-155، ،

 .2004نوفم�e	10ي	،	الصادرة	@871جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	

،	ا)تضمن	قانون	155-66،	ا)عدل	وا)تمم	لºمر	رقم	2004نوفم�e		10،	ا)ؤرخ	@ي	15-04القانون	رقم	 -17

 .2004نوفم�e	10،	الصادرة	@ي	71العقوبات،	ج	ر،	العدد	

18- 			 		10- 05القانون	رقم 	يعدل2005جوان		20ا)ؤرخ	@ي 	ا)تضمن	القانون	58-75يتمم	Kمر	رقم	و 	، ،

 .2005جوان	26،	الصادرة	@ي	44ج	ر،	العدد	ا)دني،	

ا)تعلق	بالتأمینات،	ج	ر،	عدد		95/07ا)عدل	وا)تمم	لºمر	،	2006ف�eایر		20ا)ؤرخ	@ي		06/04القانون	 -19

 .2006مارس	12،	الصادرة	@ي	15

20- 	 	رقم 		23-06القانون 	@ي 	2006ديسم�e		20ا)ؤرخ 	لºمر	رقم 	و	ا)تمم 	ا)عدل 	قانون	66-156، 	ا)تضمن ،

 .2006ديسم�e		24،	الصادرة	@ي	84لعقوبات،	ج	ر،	العدد	ا

	ا)ؤرخ	@ي	22-06القانون	رقم	 -21 ،20		e2006ديسم�	رقم	مرK	ويتمم	يعدل	 	ا)تضمن	قانون	155- 66، ،

 .2006ديسم�e	24،	الصادرة	@ي	884جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	
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	ا)ؤرخ	@ي	09-08القانون	رقم	 -22 	يتضمن	قانون	2008فيفري		25، 	ج	ر،	، 8جراءات	ا)دنية	و8دارية،

 .2008أفريل	23،	الصادرة	@ي	21العدد	

ف�eاير		16،	ا)ؤرخ	@ي	05-85،	يعدل	ويتمم	القانون	رقم	2008يوليو		20،	ا)ؤرخ	@ي	13- 08القانون	رقم	 -23

 .2008غشت	3،	الصادرة	@ي	44،	وا)تعلق	بحماية	الصحة	وترقيWXا،	ج	ر،	العدد	1985

قمع	الغش،	ج	ر،	العدد	و 	،	يتعلق	بحماية	ا)سWXلك2009فيفري		25ا)ؤرخ	@ي		03-09القانون	رقم			 -24

 .2009مارس	8،	الصادرة	@ي	15

		10/06القانون	رقم			 -25 	ا)عدل	وا)تمم	للقانون	رقم	2010أوت		15ا)ؤرخ	@ي 	للقواعد	04/02، ا)حدد

 .2010أوت	18،	صادرة	@ي	46ا)طبقة	عfى	ا)مارسات	التجارية،	،	ج	ر	عدد	

	ا -26 	رقم 	10-11لقانون 	@ي 	ا)ؤرخ 	2011يونيو		22، 	العدد 	ر، 	ج 	بالبلدية، 	يتعلق ،37	 	@ي 	الصادرة ،3	

 .2011يوليو

	06-12القانون	رقم	 -27 	ا)ؤرخ	@ي 	العدد	2012يناير		12، 	ج	ر، 	يتعلق	بالجمعيات، ،2	 	@ي 	الصادرة ،15	

 .2012يناير

28- 	 	رقم 	07-12القانون 	ا)ؤرخ	@ي 	يتعلق	بالو�ي2012ف�eاير		21، ،	 	العدد 	ج	ر، 	12ة، 	@ي 	الصادرة ،29	

 .2012ف�eاير

الصادرة		40،	ا)تضمن	قانون	ا)الية	التكميfي،	ج	ر،	العدد	2015يوليو		23ا)ؤرخ	@ي		K15-01مر	رقم	 -29

 .2015يوليو	23@ي	

30- 	 		K15-02مر	رقم 	@ي 		23ا)ؤرخ 	2015جويلية 	لºمر	رقم 	وا)تمم 	ا)عدل 	قانون	155- 66، 	ا)تضمن ،

 .2015يوليو	23،	الصادرة	@ي	40لجزائية،	ج	ر،	العدد	8جراءات	ا

	ا)ؤرخ	@ي	K15-02مر	رقم	 -31 	العدد	2015يوليو		23، 	ج	ر، 	ا)تضمن	قانون	8جراءات	الجزائية، ،40	،

 .2015يوليو	23الصادرة	@ي	

ن	جوا	23ا)ؤرخ	@ي		04-04،	ا)عدل	وا)تمم	للقانون	رقم	2016جوان		19ا)ؤرخ	@ي		04-16القانون	رقم	 -32

 .	2016جوان	22،	الصادرة	@ي	37،	يتعلق	بالتقييس	ج	ر،	العدد	2004

33- 	 ،	وا)تضمن	قانون	155-66،	يعدل	ويتمم	Kمر	رقم	2017مارس		27،	ا)ؤرخ	@ي	07-17القانون	رقم	

 .2017مارس	29،	الصادرة	@ي	820جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	

يوليو		21،	ا)ؤرخ	@ي	07-97عدل	ويتمم	القانون	رقم	،	ي2017ف�eاير		16،	ا)ؤرخ	@ي	04- 17القانون	رقم	 -34

 .2017ف�eاير	19،	الصادرة	@ي	11،	وا)تضمن	قانون	الجمارك،	ج	ر،	العدد	1997
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35- 	 	رقم 	09-18القانون 	@ي 	ا)ؤرخ 	2018يونيو		10، 	رقم 	القانون 	ويتمم 	يعدل 	بحماية		09-03، ا)تعلق

  .2018يونيو	13،	الصادرة	@ي	35ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ج	ر،	العدد	

36- 	 	رقم 	11- 18القانون 	@ي 	ا)ؤرخ 	2018يوليو		2، 	العدد 	ر، 	ج 	بالصحة، 	يتعلق ،46	 	@ي 	الصادرة ،29	

 .2018يوليو

37- 	 	14- 18القانون	رقم 	ا)ؤرخ	@ي 	يعدل	ويتمم	Kمر	رقم	2018يوليو		29، ،71-28		 أبريل		22ا)ؤرخ	@ي

 .2018غشت	1ة	@ي	،	الصادر 47،	وا)تضمن	قانون	القضاء	العسكري،	ج	ر،	العدد	1971

38- 	 	02-19القانون	رقم 	ا)ؤرخ	@ي 	من	أخطار	الحريق	2019يوليو		17، 	للوقاية 	العامة 	يتعلق	بالقواعد ،

 .2019يوليو	21،	الصادرة	@ي	46والفزع،	ج	ر،	العدد	

39- 	 	رقم 	08-88القانون 	@ي 	ا)ؤرخ 	الصحة	1988يناير		26، 	وحماية 	البيطري 	الطب 	بنشاطات 	يتعلق ،

،	03-19،	ا)عدل	وا)تمم	بموجب	القانون	رقم	1988يناير		27،	الصادرة	@ي	4عدد	الحيوانية،	ج	ر،	ال

 .2019يوليو	21،	الصادرة	@ي	46،	ج	ر،	العدد	2019يوليو		17ا)ؤرخ	@ي	

40- 	 		10- 19القانون	رقم 	يعدل2019ديسم�e		11ا)ؤرخ	@ي 	 ا)تضمن	قانون		155- 66يتمم	Kمر	رقم	و 	،

 .2019ديسم�e		18،	الصادرة	@ي	878جراءات	الجزائية،	ج	ر،	العدد	

		06-20القانون	رقم	 -41 	يعدل	و	يتمم	Kمر	رقم	2020أبريل		28ا)ؤرخ	@ي ،66-156		 يونيو		8ا)ؤرخ	@ي

 .2020أبريل		29،	الصادرة	@ي	25،	و	ا)تضمن	قانون	العقوبات،	ج	ر،	العدد	1966

-IIIالنصوص�التنظيمية 

 ا)راسيم�التنفيذية •

،	1،	يتضمن	تنظيم	منتجات	الصيدلة،	ج	ر،	العدد	1976أكتوبر		23ؤرخ	@ي	ا)	139-76رسوم	رقم	ا) -1

 .1977يناير	2الصادرة	@ي	

2- 	 	رقم 	التنفيذي 	373-83ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	Kمن	1983مايو		28، 	ميدان 	@ي 	الوا�ي 	سلطات 	يحدد ،

 .1983مايو	31،	الصادرة	@ي	22وا)حافظة	عfى	النظام	العام،	ج	ر،	العدد	

،	يحدد	القواعد	حماية	العمال	من	أخطار	1986مايو		27ا)ؤرخ	@ي		 132-86يذي	رقم	ا)رسوم	التنف� -3

	ع�Wا	 	تتولد 	ال�0 	وKجهزة 	8شعاعية 	ا)واد 	حيازة 	بمراقبة 	ا)تعلقة 	والقواعد 	النووية 8شعاعات

  .1986مايو	28صادرة	@ي		22عدد	 ج	رإشعاعات	أيونية	واستعمالها

،	يتضمن	إنشاء	مكاتب	لحفظ	الصحة	البلدية،	ج	ر،	1987يونيو		30،	مؤرخ	@ي	146-87ا)رسوم	رقم	 -4

 .1987يوليو	1،	الصادرة	@ي	27العدد		
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5- 	 	رقم 	التنفيذي 	147-89ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،8		 	)راقبة	1989غشت 	مركز	جزائري 	إنشاء 	يتضمن ،

 .1989غشت	9،	الصادرة	@ي	33النوعية	والرزم	وتنظيمه	وعمله،	ج	ر،	العدد	

	التنفيذي -6 		ا)رسوم 		366-90رقم 	@ي 	غ\e	1990نوفم�e		10ا)ؤرخ 	ا)tòلية 	ا)نتوجات 	بوسم 	يتعلق ،

 .1990نوفم�e	21،	الصادرة	@ي	50الغذائية	وعرضها،	ج	ر،	العدد	

7- 	 	رقم 	التنفيذي 		95-99ا)رسوم 	@ي 	بمادة		19/04/1990ا)ؤرخ 	Kخطار	ا)تصلة 	من 	بالوقاية يتعلق

 .1990لأفري	21،	صادرة	@ي	29ج	ر	عدد	Kمنيات،	

،	يتعلق	بضمان	ا)نتوجات	والخدمات،	ج	1990سبتم�e		15،	ا)ؤرخ	@ي	266-90ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -8

 .1990سبتم�e	19،	الصادرة	@ي	40ر،	العدد	

،	يتعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	ج	ر،	1990جانفي		30،	ا)ؤرخ	@ي	39- 90ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -9

 .	1990جانفي	31،	الصادرة	@ي	5العدد	

،	يتعلق	بمخابر	تحليل	النوعية،	ج	ر،	العدد	1991يونيو		1،	ا)ؤرخ	@ي	192-91ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -10

 .	(ملÒى).1991يونيو	2،	الصادرة	@ي	27

	ا)ؤرخ	@ي	53-91ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -11 	يتعلق	بالشروط	الصحية	ا)طلوبة	عند	1991فيفري		23، ،

 .1991فيفري 	27،	الصادرة	@ي	09د	عملية	عرض	Kغذية	لUسUWXك،	ج	ر،	العد

عرضها،	ج	ر،	و 	،	يتعلق	بخصائص	أنواع	ال�ن1992يناير		20ا)ؤرخ	@ي		30- 92ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -12

ا)ؤرخ		371-96ا)تمم	بموجب	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	و 	.	ا)عدل1992يناير		26،	الصادرة	@ي	06العدد	

 .1996نوفم�e		6،	الصادرة	@ي	67،	ج	ر،	العدد	1996نوفم�e		3@ي	

13- 	 	رقم 	التنفيذي 	272-92ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	لحماية	1992يوليو		6، 0Åالوط	 	ا)جلس 	تكوين 	يحدد ،

 .	(ملغfى).1992يوليو	8،	الصادرة	@ي	52ا)سWXلك\ن	واختصاصاته،	ج	ر،	العدد	

14- 	 	التنفيذي	رقم 	276-92ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	ر،	1992يوليو		6، 	ج 	أخUقيات	الطب، 	يتضمن	مدونة ،

 .1992يوليو	7،	الصادرة	@ي	52العدد	

15- 	 	رقم 	التنفيذي 		284-92ا)رسوم 	@ي 	الصيد�نية	1992يوليو		6ا)ؤرخ 	ا)نتجات 	بتسجيل 	ا)تعلق ،

 .1992يوليو	12،	الصادرة	@ي	53ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	ج	ر	العدد	

		286-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -16 	 ̧عUم1992يوليو		06ا)ؤرخ	@ي 	ا)تعلق	با 	الخاص		، 	والعلم0 الط�0

 .1992يوليو	12،	الصادرة	@ي	13با)نتجات	الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي	الطب	البشري،	ج	ر،	العدد	

،	يتعلق	بمراقبة	مطابقة	ا)واد	ا)نتجة	محليا	1992فيفري		12ا)ؤرخ	@ي		65-92ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -17

 .1992فيفري 	18،	الصادرة	@ي	13أو	ا)ستوردة،	ج	ر،	العدد	
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	التنفيذي	رقم -18 	285- 92ا)رسوم 	 	@ي 	ا)ؤرخ ̧نتاج	1992يوليو		6، 	 	يتعلق	برخص	استغUل	مؤسسة ،

 .1992يوليو	12،	الصادرة	@ي	53ا)نتجات	الصيد�نية	و/أو	توزيعها،	ج	ر،	العدد	

،	285-92،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	1993مايو		12ا)ؤرخ	@ي	114- 93ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -19

̧نتاج	ا)نتجات	الصيد�نية	و/أو	توزيعها	ج	ر،	العدد	ا)تعل ،	الصادرة	32ق	برخص	استغUل	مؤسسة	

 .1993مايو	16@ي	

،	ا)عدل	وا)تمم	للمرسوم	التنفيذي	رقم	1992فيفري		123ا)ؤرخ	@ي		47-93ا)رسوم	التنفيذي	رقم			 -20

	أو	ا)ستوردة	ج	ر،	،	ا)تعلق	بمراقبة	مطابقة	ا)واد	ا)ن1992فيفري		12ا)ؤرخ	@ي		92-65 تجة	محليا

 .1993فيفري 	10،	الصادرة	@ي		9العدد	

،	يتعلق	بالتنظيم	الخاص	بالبذور	والشتائل،	1993نوفم�e		23،	ا)ؤرخ	@ي	284-93مرسوم	تنفيذي	رقم	 -21

 .1993نوفم�e	28،	الصادرة	@ي	78ج	ر،	العدد		

شاء	الديوان	الوط0Å	لºدوية،	ج	ر،	،	يتضمن	إن1994ف�eاير		9،	ا)ؤرخ	@ي	47-94ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -22

 .1994ف�eاير	16،	الصادرة	@ي	9العدد	

23- 	 	رقم 	التنفيذي 	363-95ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،11		e1995نوفم�	البيطري	 	التفتيش 	كيفيات 	يحدد ،

	العدد	 	ج	ر، 	أو	ا)نتوجات	¥تية	من	أصل	حيواني	ا)خصصة	لUسUWXك	البشري، للحيوانات	الحية	

 .1995نوفم�e	12،	الصادرة	@ي	68

24- 	 	التنفيذي	رقم 	355-96ا)رسوم 	ا)ؤرخ	@ي 	مخابر	التجارب	1996أكتوبر		19، 	شبكة 	يتضمن	إنشاء ،

 .1996أكتوبر	20،	الصادرة	@ي	62والتحاليل	النوعية،	وتنظيمها	وس\eها،	ج	ر،	العدد	

@ي	مجال	"		،	يحدد	شروط	التأم\ن	وكيفيا	ته1996يناير		17،	ا)ؤرخ	@ي	48-96ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -25

 .1996يناير	21،	الصادرة	@ي	5ا)سؤولية	ا)دنية	عن	ا)نتوجات"،	ج	ر،	العدد	

،	ج	355-96،	يتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	1997ديسم�e		1،	ا)ؤرخ	@ي	459	- 97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -26

 .1997ديسم�e	7،	الصادرة	@ي	80ر،	العدد	

27- 	 	التنفيذي	رقم 		254-97ا)رسوم ̧نتاج	ا)واد		1997لية	جوي	08ا)ؤرخ	@ي 	 ا)تعلق	بالرخص	ا)سبقة

 .1997يوليو	09،	الصادرة	@ي	64السامة	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاص	واست\eادها،	ج	ر،	العدد	

	الذي	يحدد	شروط	وكيفيات	صناعة	مواد	1997يناير		14ا)ؤرخ	@ي		37-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -28 ،

،	الصادرة	4ت\eادها	وتسويقها	@ي	السوق	الوطنية،	ج	ر،	العدد	التجميل	والتنظيف	البدني	وتوضي¼Wا	واس

 .1997يناير	15@ي	
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29- 	 	رقم 	التنفيذي 	481-97ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،15		e1997ديسم�	تكلف	 	دائمة 	لجنة 	إنشاء 	يتضمن ،

بتفتيش	البضائع	ا)تلفة	أو	ذات	8قامة	ا)طولة	عfى	مستوى	ا)وانئ	التجارية	وبتقويمها،	ج	ر،	العدد	

 .1997ديسم�e	17الصادرة	@ي	،	83

،	يتعلق	بالوقاية	من	Kخطار	الناجمة	عن	1997ديسم�e		21،	ا)ؤرخ	@ي	494-97ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -30

 .1997ديسم�e	25،	الصادرة	@ي	85استعمال	اللعب،	ج	ر،	العدد	

31- 	 	رقم 	التنفيذي 	192-98ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	لليقظة	1998يونيو		3، 0Åوط	مركز	 	إحداث 	يتضمن ،

 .1998يونيو	7،	الصادرة	@ي	39بخصوص	Kدوية	والعتاد	الط�0	وتنظيمه	وس\eه،	ج	ر،	العدد	

32- 	 	تنفيذي	رقم 	69-98ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	للتقييس	1998ف�eاير		21، 	الجزائري 	ا)عهد 	إنشاء 	يتضمن ،

 .1998مارس	1،	الصادرة	@ي		11ويحدد	قانونه	Kسا01î،	ج	ر،	العدد	

،	يحدد	شروط	ممارسة	تفتيش	الصيدلة	2000يونيو		11،	ا)ؤرخ	@ي	129-2000ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -33

 .2000يونيو		14،	الصادرة	@ي	34و	كيفيات	ذلك،	ج	ر،	العدد	

34- 	 	رقم 	التنفيذي 	145-01ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	الخباز	2001يونيو		6، 	نشاط 	ممارسة 	بشروط 	يتعلق ،

 .2001يونيو	10،	الصادرة	@ي	32والحلواني	وكيفيا¯Wا،	ج	ر،	العدد	

،	ا)عدل	وا)تمم	للمرسوم	التنفيذي	رقم	2001أكتوبر		16،	ا)ؤرخ	@ي	315-01ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -35

 .2001أكتوبر	21،	الصادرة	@ي	61،	ا)تعلق	برقابة	الجودة	وقمع	الغش،	ج	ر	العدد	90-39

36- 	 	التنفيذي	رقم 		453-02ا)رسوم 	@ي 	وزير	التجارة2002ديسم�e		21ا)ؤرخ 	صUحيات 	يحدد 	ر،	، 	ج ،

 .2002ديسم�e	22،	الصادرة	@ي	85العدد	

،	يتضمن	تنظيم	8دارة	ا)ركزية	@ي	وزارة	2002ديسم�e		21ا)ؤرخ	@ي		454- 02ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -37

 .	2002ديسم�e	22،	الصادرة	@ي	85التجارة،	ج	ر،	العدد	

38- 	 	التنفيذي	رقم 	68-02ا)رسوم 	ا)ؤرخ	@ي 	يحدد	شروط	فتح	مخا2002ف�eاير		6، بر	تحاليل	الجودة	،

 .	(ملÒى)2002ف�eاير	13،	الصادرة	@ي	11واعتمادها،	ج	ر،	العدد	

-89،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2003سبتم�e		30،	ا)ؤرخ	@ي	318- 03ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -39

147	 	العدد 	ر، 	ج 	وعمله، 	وتنظيمه 	والرزم 	النوعية 	)راقبة 	ا)ركز	الجزائري 	إنشاء 	ا)تضمن ،59	،

 .2003أكتوبر	5صادرة	@ي	ال

،	يحدد	قواعد	Kمن	ال�0	تطبق	عfى	النشاطات	2003ديسم�e		1ا)ؤرخ	@ي		451-03مرسوم	تنفيذي	رقم	 -40

	7،	الصادرة	@ي	75ا)تصلة	با)واد	وا)نتوجات	الكميائية	الخطرة	وأوعية	الغاز	ا)ضغوطة،	ج	ر،	العدد	

e2003ديسم�. 
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41- 	 	التنفيذي	رقم 	بنقل	2003ديسم�e		1	ا)ؤرخ	@ي	452-03ا)رسوم 	ا)تعلقة 	الشروط	الخاصة 	يحدد ،

 .2003ديسم�e	7،	صادرة	@ي	75ا)واد	الخطرة	ع�e	الطرقات،	ج	ر	ع	

،	الذي	يحدد		كيفيات		ضبط	ا)واصفات	2004يوليو		28،	ا)ؤرخ	@ي	210-04ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -42

مخصصة	لºطفال،	ج	ر،	العدد		التقنية	للمغلفات	ا)خصصة	�حتواء	مواد	غذائية	مباشرة	أو	أشياء

 .2004يوليو	28،	الصادرة	@ي	47

	ا) -43 	رقم 	التنفيذي 		464-05رسوم 	@ي 	ر،	2005ديسم�e		6ا)ؤرخ 	ج 	وس\eه، 	التقييس 	بتنظيم 	يتعلق ،

 .2005ديسم�e	11،	الصادرة	@ي	80العدد	

ا)نتوجات		،	يحدد	شروط	مراقبة	مطابقة2005ديسم�e		10،	ا)ؤرخ	@ي	476-05ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -44

 .2005ديسم�e	31،	الصادرة	@ي	80ا)ستوردة	ع�e	الحدود	وكيفيات	ذلك،	ج	ر،	العدد	

45- 	 	رقم 	التنفيذي 	67-05ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	للمدونة	2005يناير		30، 	الوطنية 	اللجنة 	إنشاء 	يتضمن ،

 .2005ف�eاير	6،	الصادرة	@ي	10الغذائية	وتحديد	مهامها	وتنظيمها،	ج	ر،	العدد		

،	الذي	يحدد	شروط	تخزين	البذور	والشتائل	2006يونيو		18ا)ؤرخ	@ي		217-06التنفيذي	رقم	ا)رسوم	 -46

 .2006يونيو	21،	الصادرة	@ي	41وتغليفها	ووسمها،	ج	ر،	العدد	

-02،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2008غشت		19،	ا)ؤرخ	@ي	266- 08ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -47

 .	2008غشت	24،	الصادرة	@ي	48كزية	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	العدد	ا)تضمن	تنظيم	8دارة	ا)ر 	454

48- 	 	رقم 	التنفيذي 	415-09ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،16		e2009ديسم�	الخاص	 01îساK	 	القانون 	يتضمن ،

،	الصادرة	@ي	75ا)طبق	عfى	ا)وظف\ن	ا)نتم\ن	لºسUك	الخاصة	با¸دارة	ا)كلفة	بالتجارة،	ج	ر،	العدد		

20	e2009ديسم�.  

-97،	ا)عدل	وا)تمم	للمرسوم	التنفيذي	رقم	2010أبريل		18ا)ؤرخ	@ي		114-10ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -49

،	الذي	يحدد	شروط	وكيفيات	صناعة	مواد	التجميل	والتنظيف	البدني	1997يناير		14ا)ؤرخ	@ي		37

 .2010فريلأ	21،	الصادرة	@ي	26وتوضي¼Wا	واست\eادها	وتسويقها	@ي	السوق	الوطنية	ج	ر،	العدد	

-97،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2010مارس		17،	ا)ؤرخ	@ي	94-10ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -50

 .2010مارس	21،	الصادرة	@ي	19،	ج	ر،	العدد	481

،	454- 02،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2011يناير		9،	ا)ؤرخ	@ي	04-11ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -51

 .2011يناير	12،	الصادرة	@ي	2ا)ركزية	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	العدد	وا)تضمن	تنظيم	8دارة	

،	69- 98،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2011يناير		25،	ا)ؤرخ	@ي	20-11ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -52

 .2011يناير	30،	الصادرة	@ي	06ج	ر،	العدد	
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	09-11ا)رسوم	تنفيذي	رقم	 -53 	ا)ؤرخ	@ي 	يتضمن	ت2011يناير		20، 	وزارة	، 	@ي 	الخارجية نظيم	ا)صالح

  .2011يناير	23،	الصادة	@ي	04التجارة	وصUحيا¯Wا	وعملها،	ج	ر،	العدد		

54- 	 	رقم 	التنفيذي 	203-12ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	أمن	2012مايو		6، 	مجال 	@ي 	ا)طبقة 	بالقواعد 	يتعلق ،

 .2012مايو	9،	الصادرة	@ي	28ا)نتوجات،	ج	ر،	العدد	

،	يحدد	شروط	وكيفيات	استعمال	ا)ضافات	2012مايو		15،	ا)ؤرخ	@ي	214-12ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -55

 .2012مايو	16،	الصادرة	@ي	30الغذائية	@ي	ا)واد	الغذائية	ا)وجهة	لUسUWXك	البشري،	ج	ر،	العدد	

56- 	 	التنفيذي	رقم 	355-12ا)رسوم 	ا)ؤرخ	@ي 	لحماية	2012أكتوبر		2، 0Åالوط	ا)جلس	 	تشكيلة 	يحدد ،

 .2012أكتوبر	11،	الصادرة	@ي	56واختصاصاته،	ج	ر،	العدد		ا)سWXلك\ن

57- 	 	رقم 	التنفيذي 	98-12ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،1		 	للصناعات	2012مارس 0Åالتق	ا)ركز	 	إنشاء 	يتضمن ،

 .2012مارس	7،	الصادرة	@ي	14الغذائية،	ج	ر،	العدد	

يفيات	اعتماد	ا)خابر	،	يحدد	شروط	وك2013سبتم�e		26،	ا)ؤرخ	@ي	328	-13ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -58

  .2013أكتوبر	2،	الصادرة	@ي	49قصد	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	ج	ر،	العدد	

	ا)ؤرخ	@ي	327-13ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -59 ،26		e2013سبتم�	ضمان	وضع	وكيفيات	لشروط	يحدد	 ،

 .2013أكتوبر	02،	الصادرة	@ي	49السلع	والخدمات	ح\t	التنفيذ،	ج	ر	العدد	

،	ا)حدد	للشروط	والكيفيات	ا)تعلقة	بإعUم	2013نوفم�e		9ا)ؤرخ	@ي		378-13ذي	رقم	ا)رسوم	التنفي -60

 .2013نوفم�e	18،	الصادرة	@ي	58ا)سWXلك،	ج	ر،	العدد	

،	يحدد	شروط	فتح	مخابر	تجارب	وتحاليل	2014أبريل		30،	ا)ؤرخ	@ي	153-14ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -61

 .2014مايو	14درة	@ي	،	الصا28الجودة	واستغUلها،	ج	ر،	العدد	

،	454-02،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2014يناير		21ا)ؤرخ	@ي		18-14ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -62

 .2014يناير	26،	الصادرة	@ي	04ا)تضمن	تنظيم	8دارة	ا)ركزية	@ي	وزارة	التجارة،	ج	ر،	العدد	

		-	366-14ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -63 ا)تعلق	بتحديد	الشروط	والكيفيات		،2014ديسم�e		15ا)ؤرخ	@ي

	 	العدد 	ر، 	ج 	الغذائية، 	ا)واد 	@ي 	�Wا 	ا)سموح 	ا)لوثات 	مجال 	@ي 	74ا)طبقة 	@ي 	الصادرة ،25	

e2014ديسم�. 

64- 	 	رقم 	التنفيذي 	122-15ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	للتجارب	2015مايو		14، 0Åالوط	eا)خ�	 	إنشاء 	يتضمن ،

 .2015مايو	20لصادرة	@ي	،	ا26ومهامه	وتنظيمه	وس\eه،	ج	ر،	العدد	

65- 	 	التنفيذي	رقم 	172-15ا)رسوم 	ا)ؤرخ	@ي 	@ي	2015جوان		25، 	الشروط	والكيفيات	ا)طبقة 	يحدد ،

 .2015جويلية	8،	الصارة	@ي	37مجال	الخصائص	ا)يكروبيولوجية	للمواد	الغذائية،	ج	رن	العدد	
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66- 	 	رقم 	التنفيذي 	308-15ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ ،6		eمها2015ديسم�	 	يحدد 	للمواد	، 	الوطنية 	الوكالة م

	ج	ر،	 	القانون	Kسا01î	)ستخدم·Wا، 	وكذا 	وس\eها 	الطب	البشري	وتنظيمها الصيد�نية	ا)ستعملة	@ي

 .	(ملÒى).2015ديسم�e	20،	الصادرة	@ي	67العدد	

،	يحدد	شروط	و	كيفيات	استعمال	Kشياء	2016نوفم�e		23ا)ؤرخ	@ي		299-16ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -67

،	69م	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	و	كذا	مستحضرات	تنظيف	هذه	اللوازم،	ج	ر،	العدد	و	اللواز 

 .2016ديسم�e		6الصادرة	@ي	

-05،	يعدل	و	يتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2016ديسم�e		13ا)ؤرخ	@ي		324-16ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -68

 .2016ديسم�e		15رة	@ي	،	الصاد73،	ا)تعلق	بتنظيم	التقييس	و	س\eه،	ج	ر،	العدد	464

،	يحدد	شروط	النظافة	والنظافة	الصحية	2017أبريل		11ا)ؤرخ	@ي		140-17ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -69

 .2017أبريل	16،	الصادرة	@ي	24أثناء	عملية	وضع	ا)واد	الغذائية	لUسUWXك	البشري،	ج	ر،	العدد	

بشروط	وضع	وسم	ا)طابقة	للوائح		،	ا)تعلق2017فيفري		7ا)ؤرخ	@ي	62-17ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -70

 .2017فيفري 	12،	الصادرة	@ي	09الفنية	وخصائصه	وكذا	إجراءات	8شهاد	با)طابقة،	ج	ر،	العدد	

71- 	 	رقم 	التنفيذي 	04-18ا)رسوم 	@ي 	ا)ؤرخ 	2018يناير		15، 	 	رقم 	التنفيذي 	ا)رسوم 	يتمم ،12-98	،

 .2018يناير	21،	الصادرة	@ي	02،	العدد	وا)تضمن	إنشاء	ا)ركز	التق0Å	للصناعات	الغذائية،	ج	ر

-18،	يعدل	ويتمم	ا)رسوم	التنفيذي	رقم	2018مايو		21،	ا)ؤرخ	@ي	139-18ا)رسوم	التنفيذي	رقم	 -72

،	وا)تضمن	تعي\ن	البضائع	موضوع	التقييد	عند	£ست\eاد،	ج	ر،	العدد	2018يناير		7،	ا)ؤرخ	@ي	02

 .2018مايو	23،	الصادرة	@ي	29

	التن -73 	ا)رسوم 	رقم 	190-19فيذي 	@ي 	ا)ؤرخ ،3		 	للمواد	2019يوليو 	الوطنية 	الوكالة 	مهام 	يحدد ،

 .2019يوليو	7،	الصادرة	@ي	43الصيد�نية	وتنظيمها	وس\eها،	ج	ر،	العدد	

 ا)راسيم�الرئاسية •

،	يتضمن	ا)صادقة	عfى	£تفاقية	بشأن	التنوع	1995يونيو		6ؤرخ	@ي	ا)،	163- 95رئا01î	رقم	الرسوم	ا) - 1

يونيو		13،	الصادرة	@ي	32،	ج	ر،	العدد	1992يونيو		5ولوMي	ا)وقع	عل·Wا	@ي	ري	ودي	جان\eو،	@ي	البي

1995. 

،	يتضمن	التصديق	عfى	بروتوكول	قرطاجنة	2004يونيو		8ؤرخ	@ي	ا)،	170- 04رئا01î	رقم	الرسوم	ا) - 2

	مونeuيال	د	بشأن	السUمة	8حيائية	التابع	لUتفاقية	ا)تعلقة	بالتنوع	البيولوMي،	ا)عتم يناير		29يوم	بـ

 .2004يونيو		13،	الصادرة	@ي	38،	ج	ر،	العدد	2000
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،	يتضمن	ا)صادقة	عfى	اتفاقية	بازل	بشأن	1998ماي		16ا)ؤرخ	@ي		158- 98ا)رسوم	الرئا01î	رقم			 - 3

ر	العدد		ج،	1989مارس	22التخلص	م�Wا	ع�e	الحدود،	ا)وقعة	@ي	و 	التحكم	@ي	نقل	النفايات	الخطرة

  .1998ماي		19الصادرة	@ي	،	32

اتفاقية	Kمم	ا)تحدة		،	يتضمن	ا)صادقة	عfى1993أفريل		10ا)ؤرخ	@ي		99- 93ا)رسوم	الرئا01î	رقم		 - 4

	 	@ي 	ا)تحدة 	)نظمة	Kمم 	العامة 	من	طرف	الجمعية 	تغي\e	ا)ناخ	ا)وافق	عل·Wا 	بشأن ماي		89طارية

 .1993أفريل		21الصادرة	@ي		24،	ج	ر،	العدد	1992

  القرارات�الوزارية� •

1- 	 	@ي 	تتوفر	@ي	1993يونيو		12القرار	ا)ؤرخ 	أن 	يجب 	ال�0 	ا)هنية 	و	التجربة 	التأهيل 	شروط 	يحدد ،

،	الصادرة	@ي	47الصيد�ي	ا)دير	التق0Å	)ؤسسة	إنتاج	ا)نتوجات	الصيد�نية	و/أو	توزيعها،	ج	ر،	العدد	

 .1993يوليو		18

	القرار	ال -2 	ا)وزاري 	ا)شeuك، 	@ي 		18ؤرخ 	ا)عد	1993غشت 	الحليب 	أنواع 	بعض 	بمواصفات 	يتعلق ،

 .1993أكتوبر	23،	الصادرة	@ي	69لUسUWXك	وعرضه،	ج	ر،	العدد	

،	ا)تعلق	با)واصفات	التقنية	لºرز	وكيفيات	عرضه،	1997سبتم�e		6القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	 -3

 .1997نوفم�e	26،	الصادرة	@ي	77ج	ر،	العدد	

ا)تعلق	بقائمة	ا)نتجات	£سUWXكية	ذات	الطابع		1997ديسم�e		28ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		القرار	الوزاري  -4

	قوائم	ا)واد	الكيماوية	ا)حظور	أو	ا)نظم	استعمالها	 السام	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاص	وكذا

 .1998مارس	29،	الصادرة	@ي	18لصنع	هذه	ا)نتجات،	ج	ر،	العدد	

5- 	 	@ي 		12القرار	ا)ؤرخ 	إنتاج	1993يونيو 	مؤسسات 	�عتماد 	ا)ركزية 	اللجنة 	تشكيلة 	يحدد 	الذي ،

	 	العدد 	ج	ر، 	44ا)نتوجات	الصيد�نية	وشروط	عملها، 	@ي 	الصادرة .ا)عدل	وا)تمم	1993يوليو		07،

 .	1999يوليو	20،	الصادرة	@ي	48،	ج	ر،	العدد	1999يونيو		20بموجب	القرار	ا)ؤرخ	@ي	

	القرار	ال -6 	ا)وزاري 	ؤ ا)شeuك، 	@ي 		20رخ 	الوطنية	1999مارس 	وس\e	اللجنة 	وتنظيم 	إنشاء 	يتضمن ،

ا)كلفة	بالتنسيق	ما	ب\ن	القطاعات	@ي	مجال	حماية	صحة	ا)سWXلك	من	Kخطار	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

 .1999ماي	2،	الصادرة	@ي	32

الحفظ	بواسطة		،	ا)تعلق	بدرجات	الحرارة	وأساليب1999نوفم�e		21القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	 -7

،	1999ديسم�e		8،	الصادرة	@ي	87الت�eيد	والتجميد	أو	التجميد	ا)كثف	للمواد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

 .2000مارس	11،	الصادرة	@ي	12،	ج	ر،	العدد	2000وقد	تم	استدراك	هذا	القرار	سنة	

8- 	 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 		25القرار	الوزاري 	2001أفريل 	8طارات 	بمواصفات 	ا)تعلق 	لعجUت	، ا)طاطية

  .2001ماي	9،	الصادرة	@ي	26العربات	ومقطورا¯Wا	وكيفية	وضعها	لUسUWXك،	ج	ر،	العدد	
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	ا)قرار	ال -9 	@ي 	النباتية	2000ديسم�e		24ؤرخ 	ا)ادة 	واستعمال 	وتسويق 	وتوزيع 	وإنتاج 	است\eاد 	يمنع ،

 .2001يناير	7،	الصادرة	@ي	2ا)غ\eة	وراثيا،	ج	ر،	العدد	

ديسم�e		28،	يعدل	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	2005أبريل		4ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي		القرار	الوزاري  -10

الذي	يحدد	قائمة	ا)نتجات	£سUWXكية	ذات	الطابع	السام	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاص		1997

	 	العدد 	ر، 	ج 	ا)نتجات 	هذه 	لصنع 	استعمالها 	أو	ا)نظم 	ا)حظور 	الكيماوية 	ا)واد 	قوائم ،	34وكذا

 .2005مايو		11الصادرة	@ي	

11- 	 	@ي 	ا)ؤرخ 		14القرار 	مطابقة	2006مايو 	بمراقبة 	ا)تعلقة 	الوثائق 	ومحتوى 	نماذج 	يحدد 	الذي ،

 .2006غشت	20،	الصادرة	@ي	52ا)نتوجات	ا)ستوردة	ع�e	الحدود،	ج	ر،	العدد		

12- 	 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 	ا)2008ديسم�e	31القرار	الوزاري 	للقرار	الوزاري 	ا)عدل ،	 	@ي 	ا)ؤرخ 	28شeuك

eديسم�،		 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 	القرار	الوزاري 	يحدد	1997ديسم�e		28يعدل 	ا)نتجات		الذي قائمة

£سUWXكية	ذات	الطابع	السام	أو	ال�0	تشكل	خطرا	من	نوع	خاص	وكذا	قوائم	ا)واد	الكيماوية	ا)حظور	

 .2009أفريل	19درة	@ي	،	الصا23ر،	العدد	ج	أو	ا)نظم	استعمالها	لصنع	هذه	ا)نتجات	

	ال -13 	القرار 	ا)وزاري 	ا)شeuك، 	@ي 		16ؤرخ 	للتجارة	2011غشت 	الو�ئية 	ا)ديريات 	تنظيم 	يتضمن ،

 .2012أبريل	25،	الصادرة	@ي	24وا)ديريات	الجهوية	للتجارة	@ي	شكل	مكاتب،	ج	ر،	العدد	

	القرار	ال -14 	ا)وزاري 	ا)شeuك، 	@ي 	2012ف�eاير		2ؤرخ 	8دارة 	تنظيم 	يحدد 	@ي	، 	التجارة 	لوزارة ا)ركزية

 .2012أكتوبر	21،	الصادرة	@ي	58مكاتب،	ج	ر،	العدد	

،	يتضمن	تحديد	مواقع	ا)فتشيات	8قليمية	للتجارة،	2012أبريل		26القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	 -15

 .2013مايو	5،	الصادرة	@ي	24ج	ر،	العدد	

يحدد	عدد	فرق	التفتيش	عfى	مستوى	ا)ديريات		،2014سبتم�e		22القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	 -16

	الحدود	 	مستوى 	عfى 	الغش 	وقمع 	الجودة 	مراقبة 	ومفتشيات 	8قليمية 	وا)فتشيات 	للتجارة الو�ئية

  .2014نوفم�e	9،	الصادرة	@ي	66ال�eية	والبحرية	والجوية	وا)ناطق	وا)خازن	تحت	الجمركة،	ج	ر،	العدد	

،	يتضمن	ا)صادقة	عfى	النظام	التق0Å	الذي	يحدد	2014مارس		17ي	ؤرخ	@ا)شeuك	ا)وزاري	القرار	ال -17

 .2014مارس	19،	الصادرة	@ي	15القواعد	ا)تعلقة	با)واد	الغذائية	"حUل"،	ج	ر،	العدد	

،	وا)تعلق	بمواصفات	1999أكتوبر		27،	يعدل	القرار	ا)ؤرخ	@ي	2014ف�eاير		20ؤرخ	@ي	ا)وزاري	القرار	ال -18

Aالصنا	الحليب	مسحوق	العدد	ر،	ج	ذلك،	وكيفيات	وتسويقه	واستعماله	وحيازته	عرضه	وشروط	ي

  .2014يونيو	16،	الصادرة	@ي	34

،	الذي	يحدد	تشكيلة	وتنظيم	وس\e	لجنة	اعتماد	ا)خابر	@ي	إطار	قمع	2015يوليو		20القرار	ا)ؤرخ	@ي	 -19

 .2015سبتم�e	20،	الصادرة	@ي	50الغش،	ج	ر،	العدد	
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،	يتضمن	إنشاء	مفتشيات	إقليمية	للتجارة،	ج	ر،	2011غشت		21)ؤرخ	@ي	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا -20

	 	26العدد 	@ي 	الصادرة 	2013مايو		15، 	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي 	ا)عدل	بموجب	القرار	 مايو		13.

 .2015يوليو	12،	الصادرة	@ي	38،	ج	ر،	العدد	2015

وكيفيات	تسليم	£عتماد	للمتعامل\ن		،	يحدد	شروط2014يوليو		8ؤرخ	@ي	ا)شeuك	ا)وزاري	القرار	ال -21

)مارسة	النشاطات	ال�0	تتطلب	استعمال	ا)واد	والنتوجات	الكميائية	الخطرة	وأوعية	الغاز	ا)ضغوطة،	

 .2015مايو	6،	الصادرة	@ي	23ج	ر،	العدد	

22- 	 	@ي 	ا)ؤرخ 	ا)شeuك 		11القرار	الوزاري 	يحدد		-2016جويلية 	الذي 0Åالتق	 	النظام 	اعتماد ا)تضمن

  .2016نوفم�e	27،	الصادرة	@ي	86ج	ر،	العدد		طلبات	Kمن	§دوات	العناية	با§طفالمت

يحدد	ا)عاي\e	ا)يكروبيولوجية	للمواد	الغذائية،	ج	ر،		-2016أكتوبر		4القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	 -23

 .2017يوليو	2،	الصادرة	@ي	39العدد	

إجراءات	تقييم	ا)طابقة،	ج	ر،	و 	ختلف	مستويات،	يحدد	م2017مارس		29القرار	الوزاري	ا)ؤرخ	@ي	 -24

 .2017سبتم�e		26،	الصادرة	@ي	55العدد	

25- 	 	@ي 	باستعمال	2018ف�eاير		21القرار	ا)ؤرخ 	الطيف 	بقياس 	ا)اء 	@ي 	الفوسفور 	مع\eة 	منهج 	يجعل ،

 .2018يونيو	3،	الصادرة	@ي	32موليبدات	K)نيوم	إجباريا،	ج	ر،	العدد	

،	06،	العدد	،	يجعل	منهج	تحديد	الرماد	الكfي	@ي	التوابل	إجباريا،	ج	ر2017كتوبر	أ	24القرار	ا)ؤرخ	@ي	 -26

 .2018يناير		24الصادرة	@ي	

27- 	 	@ي 	ا)ركز	التق0Å	2017ديسم�e		9القرار	ا)ؤرخ 	إدارة 	مجلس 	§عضاء 	£سمية 	القائمة 	يحدد 	الذي ،

 .2018مارس	29،	الصادرة	@ي	19للصناعات	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

	الذي	يحدد	الكيفيات	ا)طبقة	@ي	مجال	الوسم	2017أكتوبر		19الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي		القرار  -28 ،

 .2018مايو	2،	الصادرة	@ي	25الغذائي	عfى	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

̧حصاء	Kجسام	الدقيقة	بحساب	ا)ستعمرات	2019سبتم�e		11القرار	ا)ؤرخ	@ي	 -29 ،	يجعل	ا)نهج	Kفقي	

 .2019أكتوبر	24،	الصادرة	@ي	65نية	الزرع	@ي	السطح	إجباريان	ج	رن	العدد	م	بتق° 30@ي	

30- 	 	@ي 	للمركز	2019مايو		21القرار	ا)ؤرخ 	والتقنية 	العلمية 	اللجنة 	§عضاء 	8سمية 	القائمة 	يحدد ،

 .2019سبتم�e	22،	الصادرة	@ي	58الجزائري	)راقبة	النوعية	والرزم،	ج	ر،	العدد	

،	يحدد	ا)دة	الدنيا	لحفظ	ا)نتوجات	ا)ستوردة	الخاضعة	¸لزامية	بيان	2019ل	أبري	3القرار	ا)ؤرخ	@ي	 -31

 .2019يونيو	23،	الصادرة	@ي	40تاريخ	Wkاية	£سUWXك،	ج	ر،	العدد	
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،	يحدد	القائمة	8سمية	§عضاء	مجلس	التوجيه	للمركز	الجزائري	)راقبة	2019مايو		8القرار	ا)ؤرخ	@ي	 -32

 .2019سبتم�e	22،	الصادرة	@ي	58د	النوعية	والرزم،	ج	ر،	العد

،	الذي	يحدد	الخصائص	ا)تعلقة	با§شياء	واللوازم	2019جانفي		16القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا)ؤرخ	@ي	 -33

،	الصادرة	@ي	40ا)صنعة	من	أغشية	السيليلوز	ا)جدد	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

 .2019يونيو	23

،	الذي	يحدد	الخصائص	ا)تعلقة	با§شياء	واللوازم	2019جانفي		16)ؤرخ	@ي	القرار	الوزاري	ا)شeuك	ا -34

 .2019يونيو	6،	الصادرة	@ي	36ا)صنعة	من	الخزف	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

،	يحدد	ا)ركبات	أو	مجموعات	ا)ركبات	ا)رخص	�Wا	2019مارس		6القرار	الوزاري	ا)شeuك،	ا)ؤرخ	@ي	 -35

،	الصادرة	@ي	62حضرات	تنظيف	Kشياء	واللوازم	ا)وجهة	)Uمسة	ا)واد	الغذائية،	ج	ر،	العدد	@ي	مست

  .2019أكتوبر	7

،	يحدد	ا)دة	الدنيا	لحفظ	ا)نتوجات	ا)ستوردة	الخاضعة	¸لزامية	بيان	2019أفريل		3ؤرخ	@ي	ا)قرار	ال -36

 .2019يونيو	23،	الصادرة	@ي	40تاريخ	Wkاية	£سUWXك،	ج	ر،	العدد	

،	يتضمن	النظام	التق0Å	ا)تعلق	بخصائص	ا)رغرين	2018ديسم�e		20شeuك	مؤرخ	@ي	ا)وزاري	القرار	ال -37

 .2019مايو	19،	الصادر	@ي	33وا)نتوجات	ا)ماثلة	وأخUط	الطfي،	ج	ر،	العدد		

ذي	،	يتضمن	النظام	التق0Å	ا)تعلق	بخصائص	ا)لح	2018أكتوبر		8شeuك	مؤرخ	@ي	ا)وزاري	القرار	ال -38

 .2019جانفي	6،	الصادرة	@ي	1النوعية	الغذائية،	ج	ر،	العدد	

  التعليمات�الوزارية •

1- 	 	@ي 	ا)ؤرخة 	ووزبر	النقل، 	والتجارة 	ا)الية 	وزارتي 	ب\ن 	ا)شeuكة 	الوزارية 		23التعليمة ،	2016أفريل

	 	رقم 	تحت 	الوزير	Kول 	السيد 	 	لتعليمة 	تطبيقا 	-353الصادرة 	 	@ي 	ا)ؤرخة ،	2015نوفم�e		16و.أ،

	الجوانب	ذات	الصلة	بالتجارة	 ا)تعلقة	بتنفيذ	8صUحات	الهادفة	إ�ى	تحس\ن	مناخ	Kعمال،	و�سيما

ع�e	الحدود،	وا)تضمنة	وضع	إجراء	يضمن	مراقبة	مشeuكة	وآنية	للمنتوجات	ا)ستوردة،	تضم	كU	من	

 ة	مشeuكة".مصالح	وزارة	ا)الية	(الجمارك)	ووزارة	التجارة	ووزارة	النقل	@ي	شكل	"	فرق
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matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée et complétée, 
J.O.U.E n° L 210 du 07 aout 1985. 

2- Directive n° 93/13/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993, concernant les clauses 
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5- DIRECTIVE 2001/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 
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janvier 2002. 
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37- Cass. Civ, 15 juin 1972, R.T.D.C , 1973, p 136. 

38- Civ.1re,9 juillet 1996 n° 94-13.414,n°93-19.160,n°94-18.666,n°94-12.868, bull.civ.I,n 
os 303 à306 ;1996.610. 

39- Cass.1er 14 oct.2015 .n° 14-13.847 F-P+B.D.2015.2127. 
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  ثانيا:�قائمة�ا)راجع

  باللغة�العربية*�

-Iالكتب  

�البسطوي��� -1 �أحمد 	إبراهيم 	8سUمي، 	الفقه 	ب\ن 	مقارنة 	دراسة 	السلع 	@ي 	الغش 	عن 	ا)سؤولية

 .2011،	مصر،	د.ط،	دار	الكتب	القانونية،	القانون	التجاري و 

�الحميد�ع¡ي	 -2 �عبد 	إبراهيم 	قو ، 	@ي 	ا)سWXلك	دراسة 	ا)سWXلكحماية 	@ي	و 	ان\ن	حماية 	العامة القواعد

 .2018،	مصر،	1ط،	التوزيعو 	ا)صرية	للنشر ،	القانون	ا)دني

	شرحها	8مام	ابن	دقيق	العيد(	،8بريزية	@ي	شرح	Kربع\ن	الّنووية،	أبو�عبد�الرحمن�عادل�بن�سعد -3

 .2003،	القاهرة	،د.ط،	دار	ابن	الهيثيمن،	الشيخ	محمد	بن	صالح	الُعثيم\ن)و 	8مام	النوويو

،	سòن	ابن	ماجة،	تحقيق:	شعيب	Kرنؤوط		وجماعته،	أبو�عبد�هللا�محمد�بن�يزيد�القزوي½��ابن�ماجة -4

 .2009،	ب\eوت،	1دار	الرسالة	العلمية،	ط

،	الجرائم	ضد	Kموالو 	الجرائم	ضد	Kشخاص،	الوج\t	@ي	القانون	الجزائي	الخاص	،أحسن�بوسقيعة	 -5

 .2006،	3ط	،	دار	هومة،	1ج	

�الحب��� -6 �بن�أحمد �بن�حمود 	أحمد 	البيع، 	عقد 	تنفيذ 	ا)سWXلك	أثناء 	حماية 	العربية، ،	دار	ال�Wضة

 .2018،	القاهرة،	د.ط

�خلف	 -7 �ع¡ي �محمود 	أحمد 	ا)صري ، 	القانون 	@ي 	للمسWXلك 	الجنائية الشريعة	و 	الفرن012و 	الحماية

 .2005،	ية8سكندر ،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة	للنشر،	8سUمية	دراسة	مقارنة

	-عمان،	1ط	،	التوزيعو 	دار	الثقافة	للنشر ،	شرط	8عفاء	من	ا)سؤولية	العقدية،	أحمد�مفلح�خوالده	 -8

 .،2011	Kردن

،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة	للنشر،	ضمان	مخاطر	ا)نتجات	الطبية	دراسة	مقارنة،	أسامة�أحمد�بدر� -9

 .2005،	8سكندرية

،	القانون و 	عن	الضرر	Kدبي	دراسة	تطبيقية	@ي	الفقه	£سUميالتعويض	،	أسامة�السيد�عبد�السميع -10

 .2007،	£سكندرية،	د	ط،	دار	الجامعة	الجديدة

 .،2015	Kردن	-عمان،	1ط	،	التوزيعو 	دار	الراية	للنشر ،	حماية	ا)سWXلكو 	الرقابة،	أسامة�خ£�ي  -11

دراسة	(	الفقه	£سUميو 	)دنيالحماية	القانونية	للمسWXلك	ب\ن	القانون	ا،	إسJم�هاشم�عبد�ا)قصود	 -12

 .2014،	8سكندرية،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة،	مقارنة)
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�قايد	 -13 �رزق 	أشرف�محمد 	ا)سWXلك، 	حماية 	قوان\ن 	@ي 	دراسة 	ا)سWXلك 	@ي	و 	حماية 	العامة القواعد

 .2016،	مصر،	1التوزيعن	ط	و 	مركز	الدراسات	العربية	للنشر ،	القانون	ا)دني

	مأعصم�أحمد�حمدي�إما -14 	القانون	ا)دني، 	ا)سWXلك	عfى 	أثر	تشريعات	حماية 	العربية، ،	دار	ال�Wضة

 .2018،	القاهرة،	د.ط

منشورات	،	الeuويج	الجرمي	للسلع	£سUWXكية	بطريق	8عUن	دراسة	مقارنة،	أف£ن�كاكة�زياد�محمد	 -15

 .2015،	ب\eوت	لبنان،	1ط	،	زين	الحقوقية

،	وني	للم�0	دراسة	مقارنة	@ي	نطاق	Kعمال	التجاريةالتنظيم	القان،	أكرم�محمد�حس£ن�التميمي -16

 .2010،	لبنان،	1ط،	منشورات	الحل�0	الحقوقية

�الغفار -17 �عبد 	أنس�محمد 	الوض¬ي، 	القانون 	ب\ن 	مقارنة 	دراسة 	مخاطر	النانوتكنولوMي 	من 	التأم\ن

 .2014،	القاهرة،	د.ط،	دار	الكتب	القانونية،	الفقه	8سUميو 

18- 	��õالعمرو� 	التعرض	دعاوى 	،أنور 	ضمان 	دعاوى 	ا)دني 	القانون 	@ي 	ضمان		-الضمان دعاوى

 .2004،	8سكندرية،	د.ط،	منشأة	ا)عارف،	دعاوى	ضمان	العيوب	الخفية	-£ستحقاق

دراسة	تحليلية	تأصيلية	مقارنة	@ي	،	ا)سؤولية	عن	الجرائم	8قتصادية،	أنور�محمد�صد[ي�ا)ساعدة -19

،	1ط،	التوزيعو 	دار	الثافة	للنشر ،	غ\eهاو 	الفرنسيةو 	ا)صلريةو 	نيةاللبناو 	السوريةو 	التشريعات	Kردنية

 .2009،	عمان

20- 	��õ،بوعبيد�عبا	ا)تعاقد	 	@ي	حماية 	دراسة 	العقود 	@ي ̧عUم 	با 	ا)سWXلكو 	£لtuام الوراقة	و 	ا)طبعة،

 .2008،	ا)غرب	-مراكش،	1ط	،	الوطنية

،	عيوب	ا)نتجات	الصناعية	دراسة	مقارنةالحماية	ا)دنية	للمسWXلك	من	،	جابر�محمد�ظاهر�مشاقبة -21

  .،2012	Kردن،	1ط	،	التوزيعو 	دار	وائل	للنشر 

�الوادي -22 	Kردن،حازم 	الثقا@ي، 	دار	الكتاب 	8سUم، 	@ي 	8قتصادي 	النظام 	إلكeuوني	2009، 	كتاب ،

 منشور	عfى	ا)وقع:

https://books.google.dz/books?id=KlQrDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage
&q&f=false 

،	حماية	ا)سWXلك	الحماية	الخاصة	لرضاء	ا)سWXلك	@ي	عقود	£سUWXك،	حسن�عبد�الباسط�جمي�ي -23

 .1996	،القاهرة،	د.ط،	دار	ال�Wضة	العربية

مسؤولية	ا)نتج	عن	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	منتجاته	ا)عيبة	دراسة	مقارنة	،	حسن�عبد�الباسط�جمي�ي	 -24

صدور	القانون	الفرن012	بشأن	مسؤولية	ا)نتج	عن	عيوب	ا)بيع	@ي	و 	@ي	ضوء	تطور	القضاء	الفرن012

 .2000،	القاهرة،	دط،	دار	ال�Wضة	العربية،	1998مايو		19
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دار	،	مدى	الtuام	ا)نتج	بضمان	السUمة	@ي	مواجهة	مخاطر	التطور	العلم0،	سحسن�عبد�الرحمان�قدو  -25

 د.س.ن.،	القاهرة،	د.ط،	ال�Wضة	العربية

	£لtuام	با¸فضاء	بالصفة	الخطرة	لل01úء	ا)بيع	دراسة	مقارنة	ب\ن	القانون	ا)دني،	حمدي�أحمد�سعد -26

 .2010،	مصر،	د.ط،	دار	الكتب	القانونية،	الفقه	8سUميو 

حماية	ا)سWXلك	@ي	نطاق	العقد،	دراسة	تحليلية	مقارنة،	شركة	ا)طبوعات	للتوزيع		م�أحمد�آمانج،رحي -27

 .2010لبنان،		- ،	ب\eوت1والنشر،	ط

�ا)جيد	 -28 �عبد �الحليم �عبد 	إنتاج	،رضا 	عن 	القانونية 	Kدويةو 	ا)سؤولية ا)ستحضرات	و 	تداول

 .2005،	القاهرة،	1ط	،	دار	ال�Wضة	العربية،	الصيدلية

دار	،	الضمان)	دراسة	مقارنة	@ي	ضوء	الفقه	£سUمي(	الوج\t	@ي	ا)سؤولية	ا)دنية،	رضا�متوZي�وهدان	 -29

 .2011،	مصر،	ا)نصورة،	1ط	،	التوزيعو 	القانون	للنشر و 	الفكر 

�حجازي 	 -30 �ع¡ي �هللا �بيد 	رمزي 	مقارنة، 	دراسة 	£لكeuوني 	التعاقد 	بعد 	للمسWXلك 	ا)دنية ،	الحماية

 .2016،	لبنان	- ب\eوت،	1ط	،	حقوقيةمنشورات	الحل�0	ال

دار	،	دراسة	مقارنة)(	الحماية	الجنائية	للمسWXلك	@ي	مجال	ا)عامUت	التجارية،	عطية�مو�ö�õنو	روسم	 -31

 .	2014،	8سكندرية،	د.ط،	ا)طبوعات	الجامعية

�يوسف	 -32 ��õ� �حورية 	للمنتج	،زاهية 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	للطباعة، 	التوزيعو 	النشر و 	دار	هومة 	،د.ط،

 .2011،	الجزائر

�يوسف -33 ��õ� �حورية 		،زاهية 	رقم 	قانون 		03-09دراسة 	@ي 		25ا)ؤرخ 	بحماية		2009فيفري ا)تعلق

 .2017،	الجزائر،	د.ط،	التوزيعو 	النشر و 	دار	هومة	للطباعة،	ا)سWXلك	الجزائري 

ر	الثقافة	دا،	£تفاقيات	الدوليةو	مسؤولية	ا)نتج	@ي	القوان\ن	ا)دنية،	سالم�محمد�رديعان�العزاوي 	 -34

 .2008،	عمان	Kردن،	1ط	،	التوزيعو 	للنشر 

ع\ن	مليلة	،	1ط،	دار	الهدى،	تطبيقاو 	شرحا،	تعليقاو 	قانون	8جراءات	ا)دنية	نصا	،سائح�سنقوقة	 -35

 .2001،	الجزائر

 .2017،	الجزائر،	دط،	دار	بلقيس	للنشر،	شرح	قانون	العقوبات	الجزائري ،	سعيد�بو�ع¡ي	 -36

يض	عن	الضرر	ا)عنوي،	ا)ؤسسة	الوطنية	للكتاب،	مطبعة	النخلة،	د.ط،	نظرية	التعو 	سعيد�مقدم، -37

 .1992الجزائر،	

�سعداوي 	 -38 	ا)سWXلك	،سليم 	للنشر 	-الجزائر	نموذجا	-حماية 	التوزيعو 	دار	الخلدونية 	1ط، ،	الجزائر،

2009	. 
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�بارش	 -39 	سليمان 	ال، 	الدعاوى 	الجزائية: 	ا)تابعة 	الجزائري 	الجزائية 	8جراءات 	قانون 	ع�Wاشرح 	ناشئة

 .2007،	الجزائر،	1ج،	التوزيعو 	النشر و 	دار	الهدى	للطباعة،	إجراءا¯Wا	Kوليةو 

،	ا)عجم	Kوسط،	تحقيق:	طارق	بن	سليمان�بن�أحمد�بن�أيوب�بن�مط£��الد)ي�أبو�القاسم�الط��اني -40

 .1995،	القاهرة،	1عبد	ا)حسن	بن	ابراهيم	الحسي0Å،	دار	الحرم\ن،	ط-عوض	هللا	بن	محمد

�عمرانا	 -41 �السيد �محمد 	لسيد 	مقارنة، 	دراسة 	العقد 	تكوين 	أثناء 	ا)سWXلك 	حماية ،	الدار	الجامعية،

 .2003،	مصر،	د.ط

-659الحلول	ا)ستحدثة	@ي	القانون	رقم	و 	السبل،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك،	شاه£ن�جوZي�حص½� -42

 .2013،	لبنان،	1ط،	ا)ؤسسة	الحديثة	للكتاب	،	2005

	مقارنة	،شحاتة�غريب�شلقامي	 -43 	دراسة 	مجال	الدواء 	@ي 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	خصوصية دار	الجامعة	،

 .2008،	مصر،	د.ط،	الجديدة

دار	،	القضاءو 	الجرائم	التموينية	@ي	ضوء	الفقهو 	التدليسو 	الدفوع	@ي	جرائم	الغش،	شريف�الطباخ	 -44

 .2007،	ا)نصورة،	التوزيعو 	الفكر	والقانون	للنشر 

	دار	الخلدونية	للنشر ،	£تفاقيات	الدوليةو	صيد�نية	@ي	القانون	ا)قارن حماية	ا)واد	ال	،شريفة�ناجم	 -45

 .2014،	الجزائر،	د.ط،	التوزيعو 

46- ،��õشو[ي�بنا		ط	الجزائر،	الخلدونية،	دار	امات،tu£ل	@ي	2018مقدمة. 

�فايد	 -47 �الفتاح �عبد �فايد 	عابد 	حماية	، 	قواعد 	ضوء 	@ي 	السياحة 	عقود 	@ي 	السUمة 	بضمان £لtuام

WXمقارنةا)س	دراسة	لك	القانونية،	الكتب	دار	د.ط،	القاهرة،	2010،. 

�القي���	 -48 �أحمد 	ا)دني	،عامر�قاسم 	القانون 	@ي 	دراسة 	للمسWXلك 	القانونية 	ا)قارن و 	الحماية الدار	،

 .،2002	Kردن	-عمان،	1ط،	التوزيعو 	دار	الثقافة	للنشر و 	العلمية	الدولية

	ا)صرية	للنشر ،	لتعويض	ا)Uئم	لضحايا	حوادث	£سUWXكالنظام	القانوني	ل	،عبد�الحفيظ�بوقندورة -49

 .2019،	مصر،	القاهرة،	1ط	،	التوزيعو 

�الشواربي   -50 �الحميد 	عبد 	الغش، 	التدليسو 	جرائم 	الغش، 	قمع 	قانون 	غش	- التدليسو 	جرائم جرائم

	ا)غشوشة	-Kغذية 	Kغذية 	است\eاد 	التجاري 	-الفاسدةو 	جرائم 	الصناAي	-الغش 	الغش ، �	 خر	طبقا

	النقضو 	التعديUت 	محكمة 	أحكام 	العلياو 	أحدث 	الدستورية 	ا)عارف، 	منشأة 	2ط، ،	8سكندرية،

1996. 

�ثروت	 -51 �الحميد 	م�Wا	،عبد 	الحماية 	وسائل 	أو	ا)لوث 	الفاسد 	الغذاء 	عن 	الناشئة 	- Kضرار	الصحية

 .2007،	8سكندرية،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة	للنشر،	مشكUت	التعويض	ع�Wاو 
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،	التوزيعو 	النشر و 	دار	بغدادي	للطباعة،	8داريةو	شرح	قانون	8جراءات	ا)دنية	،د�الرحمن�بربارةعب	 -52

 .2009،	الرويبة	الجزائر،	مزيدة	2ط	

،	1998-1979التطبيق	@ي	الفeuة	ما	ب\ن	و 	حماية	ا)سWXلك	ب\ن	النظرية،	عبد�العزيز�محمود�عبد�العزيز -53

 .2008،	رمص،	د.ط،	الهيئة	ا)صرية	العامة	للكتاب

،	مصر،	د.ط،	دار	الكتب	القانونية،	حماية	ا)سWXلك	عبد	شبكة	£نeuنيت	،عبد�الفتاح�بيومي�حجازي 	 -54

2008. 

 .2000،	1ج،	مصر،	د.د.ن،	موسوعة	شرح	تشريعات	الغش	،عبد�الفتاح�مراد	 -55

56- 	��ù،عبد�القادر�أقصا	العقود	@ي	مةUالس	بضمان	امtu£ل	عامة)(	نظرية	نحو	الجا،	الفكر	م¬يدار	،

 .2010،	8سكندرية،	1ط

ا)سؤولية	ا)دنية	دراسة	مقارنة	عfى	ضوء		مصادر	£لtuامات،	الكتاب	الثاني،	،عبد�القادر�العرعاري  -57

 .2014،	الرباط،	3ط	،	مكتبة	دار	Kمان،	النصوص	التشريعية	الجديدة

،	3ط	،	دار	Kمان،	بيععقد	ال،	الكتاب	Kول ،	النظرية	العامة	للعقود	ا)سماة	،عبد�القادر�العرعاري 	 -58

 .2011،	الرباط

�عّدو	 -59 �القادر 	العام	،عبد 	القسم 	الجزائري 	العقوبات 	قانون 	مبادئ 	للطباعة، 	هومة 	النشر و 	دار

 .2010،	الجزائر،	د.ط،	التوزيعو 

 .2013،	طنجة	ا)غرب،	د.ط،	مطبعة	سليكي	أخوين،	ا)وجز	@ي	قانون	التأم\ن،	عبد�هللا�أشركي�أفق£�	 -60

ط	،	التوزيعو 	النشر و 	دار	هومة	للطباعة،	شرح	قانون	8جراءات	الجزائية	الجزائري 	،يبيةعبد�هللا�أوها	 -61

 .2006،	الجزائر،	6

الصناAي	دراسة	مقارنة	ب\ن	دولة	و 	حماية	ا)سWXلك	من	الغش	التجاري 	،عبد�هللا�حس£ن�ع¡ي�محمود	 -62

 .2002،	قاهرةال،	2ط	،	دار	ال�Wضة	العربية،	الدول	Kجنبيةو 	8مارات	العربية	ا)تحدة

	التعاقد	£لكeuوني	،عبد�هللا�ذيب�محمود	 -63 	التوزيعو 	دار	الثقافة	للنشر ،	حماية	ا)سWXلك	@ي ،	1ط	،

 .،2012	Kردن	- عمان

ب\eوت	،	1ط	،	منشورات	الحل�0	الحقوقية،	حماية	ا)سWXلك	دراسة	مقارنة	،عبد�ا)نعم�مو�ö�õإبراهيم -64

 .2007،	لبنان

�غانم  -65 �بن 	القا	،ع¡ي 	التجاري الوج\t	@ي 	Kعمالو 	نون 	قانون 	للنشر ، 	التوزيعو 	موفم 	الجزائر، ،	ط.د،

2005. 
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�بوخميس -66 �بن �بولحية 	ع¡ي 	ا)سWXلك، 	لحماية 	العامة 	التشريع	و 	القواعد 	@ي 	ع�Wا 	ا)euتبة ا)سؤولية

 .2000،	الجزائر،	التوزيعو 	النشر و 	دار	الهدى	للطباعة،	الجزائري 

،	1ط	،	دار	الفكر	الجام¬ي،	ية	عامة	@ي	القانون	ا)قارن ضمان	حماية	ا)سWXلك	نحو	نظر 	،ع¡ي�حساني -67

 .2017،	8سكندرية

	ع¡ي�رسول�سه�نكه�ر -68 	ا)سWXلك، 	أحكامهو 	حماية 	دراسة	مقارنة، 	دار	الفكر	الجام¬ي، 	1ط، ،	مصر،

2016. 

،	القاهرة،	د.ط،	دار	ال�Wضة	العربية،	£لtuام	بالسUمة	@ي	عقد	البيع	دراسة	مقارنة،	ع¡ي�سّيد�حسن	 -69

1990. 

،	8سكندرية،	1ط،	دار	الفكر	الجام¬ي،	تأث\e	ا)نافسة	عfى	£لtuام	بضمان	سUمة	ا)نتوج،	ع¡ي�فتاك	 -70

2007. 

 .2015،	الجزائر،	3ط،	موفم	للنشر،	£لtuامات	الفعل	ا)ستحق	للتعويض،	ع¡ي�فيZJي	 -71

 .2018،	العقود	الخاصة،	البيع،	موفم	للنشر،	د.ط،	الجزائر،	ع¡ي�فيZJي -72

�م	 -73 �جعفرع¡ي 	8قتصادي	،حمد 	العقوبات 	قانون 	@ي 	Kساسية 	ا)سWXلكو 	ا)بادئ 	حماية مجد	،

 .2009،	لبنان-ب\eوت،	1ط	،	التوزيعو 	النشر و 	ا)ؤسسة	الجامعية	للدراسات

 .2002،	عنابة	الجزائر،	د.ط،	التوزيعو 	دار	العلوم	للنشر ،	الوج\t	@ي	8جراءات	ا)دنية،	عمارة�بلغيث	 -74

�الب	 -75 �عبد 	الشريعة	،ا[يعمر�محمد 	ب\ن 	مقارنة 	للمسWXلك	دراسة 	العقدية 	القانون و 	الحماية منشأة	،

 .2008،	8سكندرية،	2ط،	ا)عارف

،	دار	الفكر	العربي،	الوا@ي	@ي	شرح	ضمان	العيوب	الخفية	@ي	عقد	البيع،	عمرو�أحمد�عبد�ا)نعم�دبش	 -76

 .2012،	القاهرة،	1ط	

�حّوى 	 -77 �حس£ن 	فاتن 	ا)، 	حماية 	قانون 	سWXلكالوج\t	@ي 	الحقوقية، 	الحل�0 	منشورات 	1ط، ب\eوت	،

 .2012،	لبنان

	فاطمة�بحري � -78 	للمسWXلك، 	الجنائية 	مقارنة)(	الحماية 	دراسة 	دار	الفكر	الجام¬ي، 	1ط، ،	8سكندرية،

2015. 

 .2008،	مصر،	د.ط،	دار	الكتب	القانونية،	قضاءً و 	ضمان	عيوب	ا)بيع	فقها	،فدوى�قهوا}ي -79

 .2005،	عمان	Kردن،	د.ط،	التوزيعو 	دار	أسامة	للنشر ،	حماية	ا)سWXلكو 	ضبط	الجودة	،فؤاد�زكريا	 -80
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تطبيقية	@ي	ضوء	و 	آليات	تعويض	ا)تضرر	دراسة	تحليليةو 	ا)سؤولية	ا)دنية	للمنتج،	كريم�بن�سخرية	 -81

،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة،	2009قمع	الغش	لعام	و 	قانون	حماية	ا)سWXلكو 	أحكام	القانون	ا)دني

 .2013،	ية8سكندر 

	لحس£ن�بن�شيخ�آث�ملويا	 -82 	للطباعة، 	دار	هومة 	العام 	الجزائي 	القانون ،	التوزيعو 	النشر و 	دروس	@ي

 .2014،	الجزائر،	د.ط

�محب�حافظ	 -83 	مجدى�محمود 	تشريعات	الغش، 	التدليسو 	موسوعة 	الغش، 	-التدليسو 	قانون	قمع

	Kغذية 	التجاري 	-غش 	الصناAي	-الغش 	الغش 	الفقه، 	ضوء 	او 	@ي 	العلياو	لنقضأحكام 	8دارية

 .2004،	1ط	،	القاهرة،	التوزيعو 	دار	محمود	للنشر ،	الدستورية	العلياو 

دار	الجامعة	،	ا)سؤولية	ا)دنية	عن	أفعال	ا)نتجات	الخطرة	دراسة	مقارنة	،محمد�أحمد�ا)عداوي 	 -84

 .2012،	8سكندرية،	د.ط،	الجديدة

�أحمد	 -85 �الحميد �عبد �أحمد 	محمد 	للم، 	ا)دنية 	التقليديالحماية 	8لكeuونيو	سWXلك دار	الجامعة	،

 .2015،	8سكندرية،	د.ط،	الجديدة

86- 	��ù،محمد�العرو	البيع	عقد	تكوين	مرحلة	لUخ	مU̧ع ،	مطبعة	وراقة	سلجمانة	الزيتون ،	£لtuام	با

 .2012،	ا)غرب	- مكناس،	2ط	

،	التوزيعو 	ار	الفجر	للنشر د،	£لtuام	بالنصيحة	@ي	نطاق	عقود	الخدمات	دراسة	مقارنة	،محمد�بوداZي	 -87

 .2005،	القاهرة،	1ط

	بيع	السلع	،محمد�بوداZي	 -88 	الغذائيةو 	جرائم	الغش	@ي 	ا)واد 	الطبية	دراسة	مقارنةو 	التدليس	@ي دار	،

 .2005،	مصر	-القاهرة،	1ط،	التوزيعو 	الفجر	للنشر 

	ال	،محمد�بوداZي	 -89 	القانون 	مع 	مقارنة 	القانون	ا)قارن	دراسة 	ا)سWXلك	@ي 	فرن012حماية دار	الكتاب	،

 .2006،	مصر،	د.ط،	الحديث

،	الجزائري)و 	دراسة	مقارنة	@ي	القانون\ن	الفرن012(	مسؤولية	ا)نتج	عن	منتجاته	ا)عيبة	،محمد�بوداZي	 -90

 .2005،	القاهرة،	1ط،	التوزيعو 	دار	الفجر	للنشر 

�منصور 	 -91 �حس£ن 	التقليدية	،محمد 	البيع 	ا)سXو 	الدوليةو 	8لكeuونيةو	أحكام 	Wلكحماية دار	الفكر	،

 .2006،	8سكندرية،	د.ط،	الجام¬ي

�منصور 	 -92 �حس£ن 	معلومة	،محمد 	)دة 	للعمل 	ا)بيع 	صUحية 	ضمان 	الجديدة، 	دار	الجامعة ،	د.ط،

 .2004،	8سكندرية
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دار	الثقافة	،	أصول	8جراءات	الجزائية	شرح	لقانون	أصول	ا)حاكمات	الجزائية	،محمد�سعيد�نمور 	 -93

 .،2016	Kردن	-عمان،	4ط،	التوزيعو 	للنشر 

94- ،ö»الن� �عبد �سيد 		محمد 	الغذاء 	لسUمة 	الحديث 	وكالة	HACCPالنظام "	 	ا)صرية، 	دار	الكتب ،

 .2019،	مصر،	1الصحافة	العربية"،	ط.

ط	،	دار	الفكر	العربي،	مسؤولية	ا)نتج	عن	Kضرار	ال�0	تسب¼Wا	منتجاته	الخطرة	،محمد�شكري�سرور	 -95

 .1983،	القاهرة،	1

	أرجوزة	@ي	علم	الحسبة	§بي	زيد	عبد	الرحمن	بن	عبد	القادر	الفا01î،	نوميديا	للطباعة	،محمد�فرقاني -96

  .2014التوزيع،	د.ط،	الجزائر،	و 	النشر و 

،	خصوصية	أحكامهاو 	ا)سؤولية	ا)دنية	الناشئة	عن	أضرار	الدواء	مشكW¯Uا	،محمد�محمد�القطب	 -97

 .2014،	8سكندرية،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة

�محم -98 �القا��ú،محمد �مصباح 	مقارنة	د 	دراسة 	للمسWXلك 	الجنائية 	ا)ملكة	و 	الحماية 	@ي تطبيقا¯Wا

 .2008العربية	السعودية،	دار	ال�Wضة	العربية،	د.ط،	القاهرة،	

̧عفاء	ا)نتج	من	ا)سؤولية	،محمد�مûي�الدين�إبراهيم�سليم	 -99 دار	ا)طبوعات	،	مخاطر	التطور	كسبب	

 .2007،	8سكندرية،	د.ط،	الجامعية

مدى	(	،دراسة	تحليلية	لنظرية	الضرر	ا)رتد)(	،نطاق	الضرر	ا)رتد	،محمد�مûي�الدين�إبراهيم�سليم -100

	ا)ضرور	Kصfي) 	الصادر	من 	بالخطأ 	تأثر	ا)ضرور	ارتدادا 	8سUمي)، 	الفقه 	@ي 	الضرر 	نظرية دار	،

  .2007،	8سكندرية،	دط،	،	ا)طبوعات	الجامعية

101- 	��ú،محمد�مختار�القا	التج	اري الغش	الجديدة،	الجامعة	دار	د.ط،	8سكندرية،	2014،. 

	قانون	حماية	ا)سWXلك	دراسة	تحليلية	مقارنة	،محمد�مهدي�الصغ£� -102 	دار	الجامعة	الجديدة، ،	د.ط،

 .2015،	8سكندرية

دار	ال�Wضة	،	مخاطر	التقدمو 	ا)سؤولية	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة،	محمود�السيد�عبد�ا)عطي�خيال	 -103

 .1998،	القاهرة،	د.ط،	التوزيعو 	النشر و 	اعةالعربية	للطب

،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة،	الحماية	ا)دنية	للمسWXلك	دراسة	مقارنة	،محمود�عبد�الرحيم�الديب		 -104

 .2011،	8سكندرية

	ا)نتجات	ا)عيبة	،مختار�رحماني	 -105 	عن	فعل 	ا)دنية 	ا)سؤولية 	للطباعة، ،	التوزيعو 	النشر و 	دار	هومة

 .2016،	الجزائر،	د.ط
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�درغام	 -106 	Kدوية	،مروى�طJل 	@ي 	الخفية 	العيوب 	عن 	الدواء 	)نتج 	ا)دنية ا)ستحضرات	و 	ا)سؤولية

 .2018،	ب\eوت	لبنان،	1ط،	منشورات	زين	الحقوقية،	الصيد�نية

�عمرو 	 -107 �أبو �أحمد 	£سUWXك	،مصطفى 	عقود 	@ي ̧عUم 	با 	£لtuام 	الجديدة، 	الجامعة 	دار ،	د.ط،

 .2010،	8سكندرية

،	1ط،	منشورات	الحل�0	الحقوقية،	موجز	أحكام	قانون	حماية	ا)سWXلك	،مصطفى�أحمد�أبو�عمرو 	 -108

 .2011،	لبنان	-ب\eوت

	الضرر	@ي	القانون	ا)دني	الجزائري و 	ا)سؤولية	التقص\eية	ب\ن	الخطأ	،مصطفى�بوبكر	 -109 دار	الجامعة	،

 .2015،	8سكندرية،	د.ط،	الجديدة

�التواب  -110 �عبد 	شر 	،معوض 	@ي 	الغشالوسيط 	جرائم 	التجاريةو 	التدليسو 	ح 	العUمات 	تقليد من	،

 .1998،	8سكندرية،	4ط	،	دار	ا)طبوعات	الجامعية،	ا)دنيةو 	الناحيت\ن	الجنائية

�الصديق	 -111 �بكر �أبو ö½م	 	ا)نتجات، 	عن 	ا)سWXلك 	بإعUم 	£لtuام 	الجديدة، 	الجامعة 	دار ،	د.ط،

 .2013،	8سكندرية

 .82006سكندرية	،	1ط	،	،	دار	الفكر	الجام¬ي،	القضاءو 	ي	@ي	ضوء	الفقهالتعويض	ا)دن،	من£��قزمان	 -112

القا01É	بتحديد	تداب\e	لحماية		31- 08تسوية	نزاعات	£سUWXك	@ي	ضوء	القانون	رقم		،ا)هدي�العزوزي  -113

 .2013،	الرباط	ا)غرب،	دار	نشر	ا)عرفة،	ا)سWXلك

�الجبوري -114 	العي0Å	،نص£��صبار�لفته 	مقا(	التعويض 	رنة)دراسة 	للنشر ، 	التوزيعو 	دار	قنديل ،	 ،	1ط

 .2010،	عمان

،	ا)ركز	القومي	لïصدارات	القانونية،	الحماية	ا)دنية	8جرائية	للمسWXلك	دراسة	مقارنة	،هدى�تريكي	 -115

 .2017،	القاهرة،	1ط	

�رزق -116 �محمد 	8سUمي	،ياسر�أحمد 	الفقه 	ب\ن 	مقارنة 	دراسة 	الكيماوية 	أضرار	ا)واد 	عن 	ا)سؤولية

 .2010،	مصر،	د.ط،	دار	الجامعة	الجديدة،	قانون	ا)دنيالو 

�الجليل	 -117 �عبد 	الطائرات	،يسرية 	عن	عيوب	تصنيع 	عن	Kضرار	الناشئة 	ا)سؤولية 	ا)عارف، ،	منشأة

 .2007،	8سكندرية،	د.ط

�الزوجال -118 	يوسف 	نموذجا، 	التأم\ن 	عقد 	الخدمات 	عقود 	@ي 	للمسWXلك 	الحمائية دراسة	-ا)نظومة

 .2013الرباط		-منشورات	دار	Kمان،	-خر	ا)ستجدات	القانونيةتحليلية	وفق	آ
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-IIت�العلميةmا)قا 

كلية		 ،	الحماية	الجنائية	8جرائية	للمسWXلك	@ي	ظل	التشريع	الجزائري،	مجلة	ا)عيار،أحمد�بو)كاحل -1

 .2019	،48،	العدد	23ا)جلد		أصول	الدين	جامعة	Kم\e	عبد	القادر	للعلوم	8سUمية	قسنطينة،

،	£لtuام	با¸فضاء	وسيلة	لUلtuام	بضمان	السUمة،	أكرم�محمود�حس£ن�البدو�وإيمان�محمد�ظاهر -2

 .2005،	24،	العدد	1ا)جلد	جامعة	ا)وصل	العراق،	مجلة	الرافدين	للحقوق،

�بوسماحة -3 	الشيخ 	8نسانية، 	والعلوم 	الحقوق 	مجلة 	ا)نتجات، 	عن 	ا)سؤولية 	تأم\ن 	زيان	، جامعة

 .2014،	20ا)جلد	Kول،	العدد		الجزائر،	لجلفة،ا-عاشور 

	ا)جلة	الجزائرية	للعلوم	القانونية		أمازوز�لطيفة، -4 ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	عن	منتجاته	ا)عيبة،

	الجزائر،	 	خدة، 	بن 	يوسف 	بن 	 	جامعة 	السياسية 	والعلوم 	الحقوق 	كلية 	والسياسية، و£قتصادية

 .2018،	2،	العدد	55ا)جلد	

5- � �اعمر�ويوسف�مسعودي،آمنة 	التطورات		سيد 	ظل 	@ي 	الغذائي 	لتحقيق	Kمن 	كآلية 	الحيطة مبدأ

	 	السياسية، 	والعلوم 	القانون 	مجلة 	الحيوية، 	التكنولوجية 	السياسية، 	والعلوم 	الحقوق ا)ركز	معهد

 .2017،	جوان	2،	العدد	3ا)جلد		الجزائر،	الجام¬ي	النعامة،

�حمادوش -6 	القضائيأنيسة 	ا)تابعة 	حول 	الباحث	، 	Kستاذ 	مجلة 	ا)عيبة، 	منتجاته 	عن 	ا)نتج 	ضد ة

،	سبتم�e	3،	العدد	3ا)جلد		الجزائر 	للدراسات	القانونية	والسياسية،	جامعة	محمد	بوضياف	ا)سيلة،

2018. 

من		1مكرر		140ا)ادة	(	ضمان	الدولة	لºضرار	الجسمانية	@ي	إطار	القواعد	العامة،	بوسعد�أوقنون، -7

جزائري)،	ا)جلة	النقدية	للقانون	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	القانون	ا)دني	ال

 .2018،	1،	العدد	13ا)جلد	

�الحجاحجة، -8 	ا)جلة		جابر�إسماعيل 	نموذجا"، 	"البيع 	8سUمي، 	الفقه 	@ي 	العيوب 	ضمان شروط

 .2010،	1،	العدد	K6ردنية	@ي	الدراسات	8سUمية،	ا)جلد	

�ع¡ -9 �محجوب،جابر�محجوب 	ا)نتجات		ي 	عيوب 	عن 	Kضرار	الناشئة 	من 	ا)سWXلك 	سUمة ضمان

،	مجلة	الحقوق،	2الصناعية	ا)عيبة،	دراسة	@ي	القانون	الكوي�0	والقانون\ن	ا)صري	والفرن012	القسم	

 .1996،	4،	العدد	20جامعة	الكويت،	ا)جلد	

�محمد، -10 �ع¡ي �بن 	بالتتبع	حاج 	مقارنة-£لtuام 	Kك	-دراسة 	£جتماعية	ا)جلة 	للدراسات اديمية

 .	2017،	17العدد	الجزائر،	الشلف،	-جامعة	حسيبة	بن	بوAيو8نسانية،	

�معام£�، -11 		حسيبة 	الحقيقة، 	مجلة 	ا)دنية، 	ا)سؤولية 	نظام 	@ي 	والعقابي 	8صU÷ي جامعة	التعويض

 .2017،	40العدد	الجزائر،	أدرار،	-أحمد	درارية
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�حسن، -12 �والهيثم �غزال 		حمود 	تشرين	ا)سؤولية 	جامعة 	م 	مجلة 	التكنولوMي، 	مخاطر	التطور عن

 .2011،	1،	العدد	33للبحوث	والدراسات	العلمية،	سلسلة	العلوم	£قتصادية	والقانونية،	ا)جلد	

وبش\e	بن	لحبيب،	حماية	ا)سWXلك	@ي	ظل	قواعد	ا)سؤولية	ا)دنية	ا)ستحدثة،		خاليدة�بن�بعJش، -13

	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	عمار	ثل�ي	Kغواط،	مجلة	الدراسات	القانونية	والساسية ،

 .2015،	جانفي	1العدد	الجزائر،	

�بن�سالم�ومحمد�جغام، -14 	جامعة		خ£�ة 	القضائي، 	مجلة	£جWXاد 	ا)سWXلك، 	الجمعيات	@ي	حماية دور

 .2017،	أفريل	14العدد		الجزائر،	محمد	خيضر	بسكرة،

		دليلة�معزوز، -15 قسم	العلوم	القانونية،	مجال	الصناعة	الغذائية،	مجلة	معارف،	£لtuام	با)طابقة	@ي

 .2014،	17العدد		الجزائر،جامعة	أكfي	محند	أولحاج	البويرة،	

سUمة	ا)سWXلك	من	خUل	أمن	ا)نتوجات	والخدمات،	ا)جلة	الجزائرية	للعلوم	القانونية		ذهبية�هامق، -16

 .2015،	2،	العدد	52ا)جلد		ائر،جامعة	بن	يوسف	بن	خدة،	الجز 	و8قتصادية	والسياسية،

�ناصر�، -17 		رانيا 	العدد 	الجزائر، 	وهران	السانية، 	جامعة 	أبحاث، 	مجلة ،	3التقدير	القضائي	للتعويض،

2016. 

	القانون	الدو�ي		رانية�دخ£�، -18 	مجلة 	الغش، 	ا)سWXلك	وقمع 	قانون	حماية 	@ي 	الصلح خصوصية	غرامة

ا)جلد	الجزائر،		مستغانم،	-عبد	الحميد	ابن	باديس	العلوم	السياسية	جامعةو 	كلية	الحقوق 	والتنمية،

 .2019،	جوان	1،	العدد	7

حول	فعلية	أحكام	وإجراءات	حماية	ا)سWXلك	@ي	القانون	الجزائري،	مداخلة	مقدمة		ربيعة�صبايûي، -19

،	جامعة	عبد	2009،	نوفم�e	18،	17ضمن	أعمال	ا)لتقى	الوط0Å	حول	ا)نافسة	وحماية	ا)سWXلك،	أيام	

 م\eة	بجاية،	الجزائر.	الرحمن

دور	جمعيات	حماية	ا)سWXلك	@ي	حماية	ا)سWXلك،	مجلة	الحقيقة،		كجار)،(�زاهية�حورية����õيوسف -20

 .2015،	34جامعة	أحمد	درارية	أدرار،	العدد	

تجريم	الغش	والخداع	كوسيلة	لحماية	ا)سWXلك،	ا)جلة	النقدية	للقانون		زاهية�حورية����õيوسف، -21

 .2007،	1امعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو	العدد	والعلوم	السياسية،	ج

مكرر	من	تقن\ن	مدني	جزائري،	ا)جلة	النقدية		140تعليق	عfى	نص	ا)ادة		زاهية�حورية����õيوسف، -22

 .2010،	2للقانون	والعلوم	السياسية،	كلية	الحقوق	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	العدد	

آلية	لحماية	ا)سWXلك،	مجلة	£جWXاد	للدراسات	رقابة	ا)نتوجات	ا)ستوردة		زاهية�حورية����õيوسف، -23

 .2017،	جانفي	11القانونية	و£قتصادية،	ا)ركز	الجام¬ي	لتامنغست،	معهد	الحقوق،	العدد	
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�القادر، -24 �بن�عبد 	الشريعة		زهرة 	مجلة 	الجزائري، 	التشريع 	@ي 	دراسة 	ذاتيا 	ا)تفاقم 	الجسدي الضرر

	العدد	و£قتصاد،	جامعة	Kم\e	عبد	القادر	للعلو  	ا)جلد	الثامن، ،	جوان	15م	8سUمية،	قسنطينة،

2019. 

�عبوب، -25 		زه£�ة 	العدد 	ا)قارنة، 	القانونية 	الدراسات 	مجلة 	ا)عنوي، 	الضرر 	عن 	التعويض ،	3طبيعة

 .2016ديسم�e	الجزائر،	جامعة	حسيبة	بن	بوعfي	الشلف،	

ة	الحقوق	والحريات،	جامعة	دور	الجمعيات	@ي	حماية	ا)سWXلك،	مجل	زوليخة�رواحنة�وسمية�قJت، -26

 .2017،	أفريل	4العدد		الجزائر،	محمد	خيضر	بسكرة،

	،	معاي\e	تقدير	التعويض	عن	الضرر	ا)عنوي	وأشكاله،	مجلة	ا)فكر،زوليخة�رواحنة�وعادل�مستاري  -27

 .2018،	جوان	17العدد		الجزائر،	العلوم	السياسية	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،و 	كلية	الحقوق 

�بن�حملة، -28 	والعلوم		سامي 	الحقوق 	مجلة 	ا)عيبة، 	منتجاته 	عن 	الناتجة 	ا)سؤولية 	من 	ا)نتج إعفاء

 .2016،	مارس،	10السياسية،	جامعة	عمار	ثل�ي	Kغواط،	الجزائر،	العدد	

�خميس، -29 	ا)نتوج	سناء 	أمن 	بضمان 	ا)تدخل 	(	الtuام 	رقم 	القانون 	أحكام 	ضوء 	عfى 	03-09دراسة

لة	دراسات	وأبحاث	ا)جلة	العربية	لºبحاث	والدراسات	@ي	العلوم	)،	مج203-12وا)رسوم	التنفيذي	رقم	

 .2019،	جوان	2،	العدد	11ا)جلد		الجزائر،	جامعة	زيان	عاشور	الجلفة،	8نسانية	و£جتماعية،

مبدأ	الحيطة	ودوره	@ي	حماية	ا)سWXلك،	ا)جلة	الدولية	للبحوث	القانونية	والسياسية،		سناء�خميس، -30

 .2018،	1،	العدد	2لخضر	الوادي،	ا)جلد	جامعة	الشهيد	حمة	

�البعبيدي، -31 	دراسة		سهام 	ا)دنية، 	للمسؤولية 	التقليدية 	تطوير	القواعد 	@ي 	الحيطة 	مبدأ مساهمة

مقارنة،	ا)جلة	8فريقية	للدراسات	القانونية	والسياسية،	جامعة	أحمد	درارية	أدرار،	الجزائر،	ا)جلد	

 .2019،	جوان	1،	العدد	3

32- �  بشو[ي
ّ
	محند		ا��õ،ن 	أكfي 	جامعة 	معارف، 	مجلة 	مختلفة، 	مستمر	بأبعاد 	تطور 	بالسUمة: £لtuام

 .2018،	جوان	24أولحاج	البويرة،	قسم	العلوم	القانونية،	العدد	

�العمري، -33 	التشريع		صالحة 	@ي 	الدواء 	)نتج 	ا)ستحدثة 	ا)سؤولية 	إطار	قواعد 	@ي 	ا)سWXلك حماية

 .2017،	4محمد	خيضر	بسكرة	كلية	الحقوق،	العدد		الجزائري،	مجلة	الحقوق	والحريات،	جامعة

ا)فهوم	الحديث	للعيب	@ي	ظل	Kنظمة	الحاكمة	)سؤولية	ا)نتج،	مجلة	القانون		ظافر�حبيب�جبارة، -34

 .2014،	8جامعة	ذي	قار،	العدد	كلية	الحقوق	للدراسات	والبحوث	القانونية،	

�عجيل -35 	لدعوى	حواطارق�كاظم 	Kحكام	8جرائية 	@ي 	دراسة 	ظل	، 	@ي 	مقارنة 	دراسة دث	£سUWXك	"

	 	رقم 	العرا«ي 	ا)سWXلك 	حماية 		1قانون 	2010لسنة 	العدد 	الجامعة، 	ا)أمون 	كلية 	مجلة ،"27	،

 .2016العراق،
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�زرو[ي، -36 	للدراسات		عاسية 	معالم 	مجلة 	تقديرها، 	@ي 	الجزائي 01Éالقا	 	سلطة 	ومدى 	الجزائية الخ�eة

 .2019،	1،	العدد	3ا)جلد	الجزائر،	وف،	ا)ركز	الجام¬ي	تندالقانونية	والسياسية،	

القواعد	الشرعية	لسUمة	إنتاج	وحفظ	الغذاء،	مجلة	الجامعة	8سUمية		عاطف�محمد�أبو�هربيد، -37

،	1،	العدد	20فلسط\ن،	ا)جلد	-غزة-للدراسات	8سUمية،	كلية	الشريعة	والقانون،	الجامعة	8سUمية

 .2012يناير	

�قريمس -38 �الحق 	حمايعبد 	جمعيات 	القضائي، 	£جWXاد 	مجلة 	وا)سؤوليات، 	ا)هام 	ا)سWXلك: 	كلية	ة ،

 .2017،	أفريل	14العدد		الجزائر،	،	،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرةالحقوق	

،	حماية	ا)سWXلك	من	خUل	£لtuام	بضمان	السUمة	الغذائية،	حسيبة�زغJميو �عبد�الحق�لخضاري  -39

 .2017،	4،	العدد	3ا)جلد	الحريات،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	و 	مجلة	الحقوق 

�الهي¤�، -40 �الستار�إبراهيم 	الدليل		عبد 	موقع 	@ي 	منشور 	مقال 	8سUمي، 	الفقه 	@ي 	ا)سWXلك حماية

	 	ا)وقع: 	من 	محمل 	العربي، 	للقانون 		tb.com/-http://k£لكeuوني 	بتاريخ 	عليه 	8طUع 	-04	-13تم

2018. 

شروط	قبول	الدعوى،	مجلة	البحوث	والدراسات	القانونية	والسياسية،	جامعة		ول�ي،عبد�العزيز�مقف -41

 .2013،	2،	العدد	3ا)جلد		الجزائر،	،2لوني012	عfي	البليدة	

ضمانات	التعويض	@ي	ظل	تطور	مفهوم	ا)سؤولية	ا)دنية،	مجلة	الحقيقة،	جامعة		عبد�القادر�أزوا، -42

 .2014،	28أدرار،	الجزائر،	العدد	

	،	أساس	وظيفة	التعويض	ب\ن	العقاب	و8صUح،	ا)جلة	Kكاديمية	للبحث	القانوني،�لفق£�ي عبد�هللا -43

 .2016،	1،	العدد	13ا)جلد		جامعة	عبد	الرحمان	م\eة	بجاية،	الجزائر،

،	العدد	1تطور	الحق	@ي	التعويض	بتطور	الضرر	وتنوعه،	مجلة	حوليات،	جامعة	الجزائر		ع¡ي�فيZJي، -44

 .2017،	الجزء	Kول،	31

أركان	ا)سؤولية	ا)دنية،	مجلة	العلوم	القانونية	و£جتماعية،	جامعة		عمرو�أحمد�عبد�ا)نعم�دبش، -45

 .2019،	جوان	2،	العدد		4زيان	عاشور	الجلفة،	الجزائر،	ا)جلد،	

مسؤولية	ا)نتج	عن	مخاطر	التطور	العلم0	@ي	مجال	الدواء،	مجلة	£جWXاد		فاطيمة�الزهرة�بومدين، -46

 .2014،	ا)ركز	الجام¬ي	لتامنغست،	الجزائر،	جانفي	5القانونية	و£قتصادية،	العدد	للدراسات	

،	فكرة	إشراك	ا)سWXلك\ن	كآلية	وقائية	من	مخاطر	ا)نتوجات،	مجلة	فائزة�التون����ومصطفي�بوديسة -47

	Kغواط،	 	ثل�ي 	عمار 	جامعة 	السياسية، 	والعلوم 	الحقوق 	كلية 	والسياسية، 	القانونية الدراسات

 .2015،	جوان	2العدد	ائر،	الجز 
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�معاشو، -48 �نباZي 	القضائي،	فطة 	8جWXاد 	مجلة 	الصيد�نية، 	ا)واد 	مسWXلك 	تجاه 	الصيد�ي 	الtuامات

 .2017،	أفريل	14العدد		جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	الجزائر،

	عfى	رسم	مUمح	النظام	القانوني	)سؤولية	ا)نتج،	دراس	قادة�شهيدة، -49 ة	@ي	إشكالية	ا)فاهيم	وتأث\eها

	الحقوق	 	كلية 	والسياسية، 	القانونية 	والدراسات 	البحوث 	مجلة 	ا)قارن، 	والقانون 	الجزائري القانون

 .2012،	عدد	خاص،	جانفي	2العدد	الجزائر،	جامعة	سعد	دحلب،	البليدة،

�عJل -50 	كلية	قا��² 	والسياسية، 	والدراسات	القانونية 	البحوث 	مجلة 	ا)نتج، 	مسؤولية 	حا�ت	انتفاء ،

 .2012،	جانفي	2العدد	الجزائر،	عة		سعد	دحلب	البليدة،	الحقوق	جام

�بركات، -51 	معارف،	كريمة 	مجلة 	الغذائية، 	الصناعة 	مجال 	ا)سWXلك	@ي 	بضمان	سUمة 	ا)تدخل 	الtuام

 .2014،	17العدد		جامعة	أكfي	محند	أولحاج	البويرة،	الجزائر،

�قونان، -52 	ا)سWX	كهينة 	لحماية 	كآلية 	ا)نتوج 	مسار 	بتتبع 	الدراسات	£لtuام 	مجلة 	8لكeuوني، لك

 .2018،	8العدد		جامعة	ي�ي	فارس	ا)دية،	الجزائر،	القانونية،

أحكام	ا)سؤولية	التقص\eية	كأساس	)سؤولية	ا)نتج	عن	فعل	ا)نتجات	ا)عيبة،	ا)جلة		لطيفة�أمازوز، -53

 .2018،	2العدد		،جامعة	عبد	الرحمان	م\eة	بجاية،	الجزائر	Kكاديمية	للبحث	القانوني،

إنعكاسات	التداخل	ب\ن	مفهوم	العيب	وعدم	ا)طابقة	عfى	نظام	ا)سؤولية	العقدية،		لطيفة�أمازوز، -54

،	8ا)جلد		الجزائر،	،2مجلة	القانون،	ا)جتمع	والسلطة،	كلية	الحقوق،	جامعة	محمد	بن	أحمد	وهران	

 .2019،	1العدد	

عيبة،	ا)جلة	الجزائرية	للعلوم	القانونية	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	عن	منتجاته	ا)	لطيفة�أمازوز، -55

	الجزائر،	 	خدة، 	بن 	يوسف 	بن 	جامعة 	السياسية 	والعلوم 	الحقوق 	كلية 	والسياسية، و£قتصادية

 .2018،	2،	العدد	55ا)جلد	

شروط	قبول	الدعوى	عfى	ضوء	تعديل	قانون	8جراءات	ا)دنية	الجزائري،	مجلة		محمد�أم£ن�مودع، -56

 .2018،	أكتوبر	2،	العدد	5ا)جلد		الجزائر،	جي�Uي	بونعامة،	خميس	مليانة،صوت	القانون،	جامعة	ال

قصور	قواعد	ضمان	العيوب	الخفية	@ي	ا)نتجات	الصناعية،	مجلة	البحوث	العلمية		محمد�بن�عمارة، -57

	ابن	خلدون	تيارت 	الحقوق	والعلوم	السياسية	جامعة 	كلية 	الحقوق	والعلوم	السياسية، الجزائر،	- @ي

 .2015رس	،	ما1العدد	

�بوخ½�، -58 �وأحمد �بومدين 	مجلة		محمد 	ا)سWXلك، 	إطار	حماية 	@ي 	وراثيا 	ا)عدلة 	ا)واد 	من £حتياط

	والسياسية، 	القانونية 	للدراسات 	الباحث 	الحقوق 	Kستاذ 	محمد	و 	كلية 	جامعة 	السياسية، العلوم

 .2017،	جوان	6العدد		بوضياف	ا)سلة	،	الجزائر،
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طبيق	قانون	حماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش،	مجلة	دفاتر	السياسة	نطاق	ت	محمد�عماد�الدين�عياض، -59

 .2013،	09العدد	الجزائر،	والقانون،	جامعة	قاصدي	مرباح	ورقلة،	

ا)سؤولية	العقدية	عن	8خUل	بالحق	@ي	إعUم	ا)سWXلك	با)نتجات	الخطرة،		مرت�ö�þعبد�هللا�خ£�ي، -60

 .2016،	ديسم�e	9حث	العلم0،	العدد	مجلة	جيل	Kبحاث	القانونية	ا)عمقة،	مركز	جيل	للب

تأصيل	الرقابة	عfى	الغذاء	والدواء	@ي	ضوء	الشريعة	8سUمية،		،مزورى �مصطفى�إسماعيل�أردوان -61

	 	ا)عيار، 	الجزائر،		مجلة 	قسنطينة، 	£سUمية 	القادر	للعلوم 	Kم\e	عبد 	جامعة 	الدين، 	أصول كلية

 .2018،	جانفي	43العدد	

�طرية -62 	ا)س	،معمر�بن 	لحوادث	نظام 01µالتعوي	 	النظام 	تقوية 	@ي 	ودوره 	للمنتج 	ا)وضوعية ؤولية

	أبوبكر	 	جامعة 	الحقوق	والعلوم	السياسية، 	كلية 	للقانون	ا)قارن، 	الجزائرية 	ا)جلة ا)نتجات	ا)عيبة،

 .2014،	1،	العدد1ا)جلد		الجزائر،	بلقايد	تلمسان،

م0	عfى	مسؤوليته	ا)دنية،	مجلة	الشريعة	أثر	تعذر	إحاطة	ا)نتج	بمخاطر	التقدم	العل	مهدي�علواش، -63

	م\e	عبد	القادر	للعلوم	8سUمية	قسنطينة،	الجزائر،جامعة	K كلية	الشريعة	و£قتصاد،	و£قتصاد،	

 .2018،	جوان	13،	العدد	7ا)جلد	

	مخاطر	ا)نتجات،		مهدي�علواش، -64 	من 	ا)خالفات	والوقاية 	الكشف	عن 	@ي 	الرقابة صUحيات	أعوان

،	العدد	الثالث،	ديسم�e	1@ي	العقود	وقانون	Kعمال،	جامعة	8خوة	منتوري	قسنطينة	وثالبحمجلة	

2017. 

�وفواز�لجلط، -65 �ظريفي 	مجلة		نادية 	الدفاع	عن	حقوق	ا)سWXلك\ن، 	ا)سWXلك	@ي 	جمعيات	حماية دور

 .2017،	أفريل	14العدد		الجزائر،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،كلية	الحقوق،	£جWXاد	القضائي،	

تعويض	Kضرار	الناتجة	عن	ا)نتجات	ا)عدلة	وراثيا	بناء	عfى	قواعد		ايك،ر نز�&ة�بوجرادة�والطاهر�ب -66

	 	والقانون، 	التنمية 	£قتصاد 	@ي 	ا)شكاة 	مجلة 	ا)دنية، 	تيموشنت،	ا)سؤولية 	لع\ن ا)ركز	الجام¬ي

 .2017،	6،	العدد	1ا)جلد	الجزائر،	

اييس	القانونية	@ي	حماية	ا)سWXلك	عfى	ضوء	القانون	رقم	دور	مطابقة	ا)نتوجات	للمق	نص£�ة�تواتي، -67

،	14العدد		الجزائر،	ا)تعلق	بالتقييس،	مجلة	8جWXاد	القضائي،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	16-04

 .2017أفريل	

�لحرش، -68 �بن 	الجودةو 	مخابر	التجارب	نوال 	الفنية	و 	تحليل 	للوائح 	ا)نتجات 	مطابقة 	تقييم 	@ي دورها

،	3،	العدد	30ا)جلد		،	الجزائر،1ة،	جامعة	£خوة	منتوري	قسنطينةالعلوم	£نساني	الجزائري،	مجلة

	e2019ديسم�. 
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حماية	ا)سWXلك	جنائيا	@ي	عملية	تسويق	ا)واد	الصيد�نية،	مجلة	البحوث	@ي	الحقوق		نوال�مجدوب، -69

	ابن	خلدون  	جامعة 	السياسية، 	والعلوم 	الحقوق 	كلية 	السياسية، 	الجزا-تيارت- والعلوم 	العدد ،	3ئر،

 .2016مارس	

	مجلة		نوال�مجدوب، -70 	الغذائية، 	ا)واد 	تسويق 	عملية 	@ي 	الخداع 	من	جريمة 	ا)سWXلك	جنائيا حماية

 .2016،	جوان	15العدد		جامعة	قاصدي	مرباح	ورقلة،	الجزائر،	دفاتر	السياسة	والقانون،

عمfي	الهاتف	النقال،	دراسة	لعينة	من	مست	-الخداع	التسوبقي	وسبل	حماية	ا)سWXلك	يوسف�تبوب، -71

 .2019،	2،	العدد	10)جلد	اجامعة	خميس	مليانة،	الجزائر،مجلة	£قتصاد	الجديد،	

،	£تجاه	ا)وضوAي	)سؤولية	ا)نتج	@ي	التشريع	الجزائري،	مجلة	يوسف�مسعودي�ورحاب�أرجيلوس -72

 .01/06/2017،	1،	العدد	05ا)جلد		جامعة	أحمد	درارية	أدرار،	الجزائر،	القانون	وا)جتمع،

  

-III7طروحاتو�الرسائل  

£سUWXك،	مذكرة	لنيل	شهادة	ماجست\e	@ي	القانون	الخاص،		قانون Kمن	الغذائي	@ي		أحمد�بن�عزوز،	 -1

	العلوم	السياسية،	جامعة	وهران،و 	كلية	الحقوق 	تخصص	عUقات	Kعوان	£قتصادي\ن/	ا)سWXلك\ن،

2011-2012. 

�أوشن -2 	@	،أمال 	وKمن 	السUمة 	القانون	ضمان 	ا)اجست\e	@ي 	شهادة 	لنيل 	مذكرة 	الغذائية، 	ا)واد ي

	والعلوم	 	للقانون 	الدكتوراه 	مدرسة 	السياسية، 	والعلوم 	الحقوق 	كلية 	العقود، 	قانون 	فرع الخاص،

 .2016ت\tي	وزو،		-السياسية،	جامعة	مولود	معمري 

�جليل، -3 	شها	أمال 	لنيل 	مذكرة 	البيع، 	عقد 	عfى 	ا)سWXلك 	حماية 	قانون	تأث\e	قانون 	ا)اجست\e	@ي دة

 .2012	K2011-عمال	ا)قارن،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	مدرسة	الدكتوراه،	جامعة	وهران،	

حماية	ا)سWXلك	@ي	عقد	البيع،	بحث	لنيل	درجة	ا)اجست\e	@ي	قانون	Kعمال،	معهد		أمينة�بن�عامر،	 -4

 .1998-1997الحقوق	والعلوم	8دارية،	جامعة	تلمسان،	

،	£لtuام	بضمان	السUمة	@ي	عقد	البيع،	دراسة	تحليلية	مقارنة،	ان�محمد�طاهر�عبد�هللا�العبيديإيم -5

 .2003رسال	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	القانون	الخاص،	كلية	القانون،	جامعة	ا)وصل،	

�الشاعر، -6 �محمد �يوسف 	الفقه		باسل 	@ي 	ا)سWXلك 	لحماية 	والتشريعية 	£حeuازية e\التداب

	الفقه	£سUمي" 	@ي 	الدكتوراه 	درجة 	رسالة	مقدمة	استكما�	)تطلبات	الحصول	عfى 	مقارنة"، دراسة

 .2004وأصوله،	كلية	الدراسات	العليا	الجامعة	Kردنية،	
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�خويرة، -7 �سعيد �مسعود �الدين 	ا)دنية	¹&اء 	ا)سؤولية 	من 	التأم\ن 	عقد 	عfى دراسة	(	¥ثار	ا)euتبة

لبات	درجة	ا)اجست\e	@ي	برنامج	القانون	الخاص	بكلية	الدراسات	مقارنة)،	رسالة	مقدمة	استكما�	)تط

 .2008العليا،	جامعة	النجاح	الوطنية،	نابلس،	فلسط\ن،	

دور	أجهزة	الدولة	@ي	حماية	ا)سWXلك	عfى	ضوء	التشريع	الجزائري	والفرن012،	مذكرة		جمال�جمJ}ي، -8

لحقوق	والعلوم	التجارية،	جامعة	أحمد	لنيل	درجة	ا)اجست\e	@ي	القانون،	فرع	قانون	Kعمال،	كلية	ا

 .2006بوقرة	بومرداس،	

�غربوج، -9 �الدين 	الجزائري،		حسام 	التشريع 	@ي 	غ\e	الW¦tòة 	التجارية 	ا)مارسات 	من 	ا)سWXلك حماية

	الحقوق	 	كلية 	Kعمال، 	قانون 	تخصص 	ل.م.د، 	الحقوق 	@ي 	الدكتوراه 	شهادة 	لنيل 	مقدمة أطروحة

 .2018-2017الحاج	لخضر،		1والعلوم	السياسية،	جامعة	باتنة

	فرع	قانون		قرواش،  رضوان	 -10 	الحقوق، 	@ي 	دكتوراه 	أطروحة 	ا)سWXلك، 	لحماية الضمانات	القانونية

 .2013-2012)،	بن	يوسف	بن	خّدة،	)1	Kعمال،	جامعة	الجزائر

�الرحمن، -11 �ناصر�عبد 	القانون		زيد 	@ي 	الدكتوراه 	درجة 	لنيل 	مقدمة 	رسالة 	ا)نتجات، 	جودة ضمان

  .2017ني،	كلية	الحقوق،	قسم	القانون	ا)دني،	جامعة	8سكندرية،	ا)د

�رباج،	 -12 	ا)اجست\e	@ي		سعيدة 	شهادة 	لنيل 	مذكرة 	الجزائري، 	التشريع 	@ي 	للمسWXلك 	العقدية الحماية

العلوم	القانونية	والسياسية،	تخصص	قانون	خاص:	قانون	Kعمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	

 .2014-2013سطيف،	جامعة	فرحات	عباس	

�زوبة،	 -13 	دكتوراه		سم£�ة 	درجة 	لنيل 	رسالة 	ا)تعاقد، 	ا)سWXلك 	لحماية 	ا)ستحدثة 	القانونية Kحكام

ت\tي		-الدولة	@ي	القانون،	التخصص	القانون،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولود	معمري 

 .2016وزو،	

ضية	لضحايا	حوادث	ا)نتجات	ا)عيبة،	دراسة	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمنتج	كآلية	تعوي	سناء�خميس، -14

مقارنة،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	القانون،	فرع	قانون	العقود،	جامعة	مولود	معمري	ت\tي	وزو،	

 .2015كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	

ن،	تخصص	دراسة	مقارنة)،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e	@ي	القانو (	الtuام	ا)نتج	بالسUمة	سهام�ا)ر، -15

 .2009-2008تلمسان،		- قانون،	قسم	الحقوق،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد

�ا)ر،	 -16 	وبائع·Wا	سهام 	الصيد�نية 	ا)واد 	)نت�ي 	ا)دنية 	مقارنة	-ا)سؤولية 	لنيل		-دراسة 	مقدمة رسالة

شهادة	الدكتوراه	@ي	العلوم،	تخصص	القانون	الخاص،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي	

 .	2017-2016تلمسان،	-لقايدبكر	ب
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17-  
ّ
أثر	تشريعات	£سUWXك	عfى	ا)بادئ	الكUسيكية	للعقد،	أطروحة	لنيل	شهادة	دكتوراه		ا��õ،شو[ي�بن

 .2016- 2015،	1علوم،	تخصص:	قانون	خاص،	كلية	الحقوق	جامعة	الجزائر

	أحكام	القانون 	صافية�زيد�ا)ال، -18 	إطار	التنمية	ا)ستدامة	عfى	ضوء 	رسالة		حماية	البيئة	@ي الدو�ي،

	جامعة	 	الحقوق	والعلوم	السياسية، 	كلية 	تخصص	القانون	الدو�ي، 	العلوم، 	@ي 	دكتوراه لنيل	شهادة

 .2013ت\tي	وزو،	

ا)سؤولية	القانونية	للعون	£قتصادي،	دراسة	@ي	القانون	الجزائري،	أطروحة	مقدمة		عادل�عم£�ات، -19

	خ 	قانون 	تخصص 	القانون، 	@ي 	علوم 	دكتوراه 	شهادة 	السياسية،	لنيل 	والعلوم 	الحقوق 	كلية اص،

 .2016- 2015جامعة	أبي	بكر	بلقايد	تلمسان،	

عUقة	قانون	حماية	ا)سWXلك	بقانون	ا)نافسة،	مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e،	كلية		عائشة�مزاري،	 -20

 .2013-2012الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	وهران،	

بالوسم	دراسة	مقارنة	ب\ن	التشريع\ن	الفرن012	والجزائري،	الحماية	القانونية	لUلtuام		عبد�الحق�ماني، -21

	الحقوق	 	كلية 	Kعمال، 	قانون 	تخصص 	الحقوق، 	@ي 	العلوم 	دكتوراه 	شهادة 	لنيل 	مقدمة أطروحة

 .2016-2015والعلوم	السياسية،	جامعة	محمد	خيضر	بسكرة،	

ادة	ا)اجست\e	@ي	القانون	الجرائم	ا)اسة	بأمن	وسUمة	ا)سWXلك،	مذكرة	لنيل	شه	عبد�الحليم�بوقرين، -22

 .2010- 2009الجنائي	وعلم	8جرام،	جامعة	أبو	بكر	بلقايد	تلمسان،	كلية	الحقوق،	

	القواعد	القانونية	)سؤولية		عبد�الحميد�الديسطي�عبد�الحميد،	 -23 	ا)سWXلك	@ي	ضوء آليات	حماية

	الحقوق، 	كلية 	الحقوق، 	@ي 	الدكتوراه 	درجة 	عfى 	للحصول 	مقدمة 	دراسة 	القانون		ا)نتج، قسم

 .2008التجاري،	جامعة	ا)نصورة،	

8طار	القانوني	لUلtuام	بالضمان	@ي	ا)نتوجات	دراسة	مقارنة،	رسالة	لنيل	شهادة	دكتوراه		ع¡ي�حساني، -24

 .2012- 2011@ي	القانون	الخاص،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد	تلمسان،	

	م	ار�زع«�،عمّ  -25 	ا)سWXلك 	شهادة	حماية 	لنيل 	مقدمة 	رسالة 	ا)عيبة، 	ا)نتجات 	عن 	Kضرار	الناتجة ن

الدكتوراه	@ي	الحقوق،	فرع	قانون	Kعمال،	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	محمد	خيضر،	

 .2013	-2012بسكرة	

،	ضمان	سUمة	ا)سWXلك	من	ا)نتوجات	الخطرة	@ي	القانون	الجزائري	عfى	ضوء	القانون	فتيحة�حدوش -26

لفرن012،	مذكرة	لنيل	درجة	ا)اجست\e	@ي	الحقوق	@ي	إطار	مدرسة	الدكتوراه،	فرع	عقود	ومسؤولية،	ا

 .2010-2009كلية	الحقوق،	جامعة	أحمد	بوقرة	بومرداس،	،	
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،	مذكرة	لنيل	شهادة	03-09،	الحماية	الجنائية	للمسWXلك	عfى	ضوء	أحكام	القانون	رقم	فرحات�زموش -27

جامعة	مولود	معمري	ت\tي	كلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	نون	العقود،	ا)اجست\e	@ي	القانون،	فرع	قا

 .2015وزو،

جامعة	كلية	الحقوق،	قا01É	التحقيق،	أطروحة	مقدمة	لنيل	شهادة	دكتوراه	العلوم،		فوزي�عمارة، -28

 .2010-82009خوة	منتوري	قسنطينة،	

�شهيدة،	 -29 		قادة 	للمنتج 	ا)دنية 	مقارنة–ا)سؤولية 	لن	-دراسة 	@ي	أطروحة 	الدولة 	دكتوراه 	شهادة يل

 .2005-2004تلمسان،	-القانون	الخاص،	كلية	الحقوق،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد

�بركات، -30 	السوق 	كريمة 	اقتصاد 	ظل 	@ي 	ا)سWXلك 	أمن 	درجة	(	حماية 	لنيل 	أطروحة 	مقارنة)، دراسة

ي	ت\tي	وزو،	معمر 	دكلية	الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	مولو دكتوراه	@ي	العلوم،	تخصص	قانون،	

2014. 

�برني، -31 	القانون		كريمة 	@ي 	الدكتوراه 	شهادة 	لنيل 	رسالة 	Kعمال، 	مجال 	@ي 	الجنائي 	الجزاء فعالية

 .2016-2015الخاص،	كلية	الحقوق	و	العلوم	السياسية،	جامعة	أبي	بكر	بلقايد	تلمسان،	

ائري،	دراسة	حالة	ملبنة	تأث\e	التعبئة	والتغليف	عfى	السلوك	الشرائي	للمسWXلك	الجز 	كمال�بن�يمينة،	 -32

	8قتصادية	 	العلوم 	كلية 	دو�ي، 	تسويق 	تخصص e\ا)اجست	 	شهادة 	لنيل 	مذكرة 	البليدة، ترافل/

 .2011- 2010تلمسان،	-والتجارية	وعلوم	التسي\e،	جامعة	أي	بكر	بلقايد

�قونان، -33 	من	أضرار	ا)نتجات	الخط\eة	كهينة 	بالسUمة 	د(	£لtuام 	لنيل 	أطروحة 	مقارنة)، رجة	دراسة

	مولود	 	جامعة 	السياسية، 	والعلوم 	الحقوق 	كلية 	القانون، 	تخصص 	القانونية، 	العلوم 	@ي دكتوراه

 .2017ت\tي	وزو،		-معمري 

مبدأ	الحيطة	للوقاية	من	خطر	Kضرار	الجسيمة	ا)ضرة	بالبيئة،		مذكرة	لنيل	شهادة		محمد�العمري، -34

الحقوق	والعلوم	السياسية،	جامعة	أبي		ا)اجست\e	@ي	الحقوق،	تخصص	القانون	8داري	ا)عمق،	كلية

 .2016-2015تلمسان،		-بكر	بلقايد

�بن�عمارة، -35 	لنيل		محمد 	أطروحة 	الجزائري، 	القانون 	@ي 	ا)نقو�ت	الجديدة 	@ي 	البيع 	بعد 	ما الخدمة

 .2013-2012شهادة	الدكتوراه،	كلية	الحقوق	جامعة	وهران،	

زع	دراسة	@ي	قانون	التجارة	الدولية	مع	ا)قارنة	مسؤولية	ا)نتج	وا)و 	محمد�عبد�القادر�ع¡ي�الحاج، -36

	القاهرة،	 	جامعة 	الحقوق، 	كلية 	الحقوق، 	@ي 	الدكتوراه 	درجة 	رسالة	للحصول	عfى بالفقه	£سUمي،

1982. 

�قجاZي، -37 	@ي		مراد 	علوم 	دكتوراه 	أطروحة 	الجسدية، 	السUمة 	@ي 	الحق 	انWXاك 	عن 	التعويض نطاق

 .2015-2014،	1لحقوق،	جامعة	الجزائر	الحقوق،	فرع	القانون	الخاص،	كلية	ا
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ا)تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش)،	(	03-09ضمانات	حماية	ا)سWXلك	@ي	ظل	قانون		منال�بوروح، -38

،	1مذكرة	لنيل	شهادة	ا)اجست\e،	فرع	قانون	حماية	ا)سWXلك	وا)نافسة،	كلية	الحقوق،	جامعة	الجزائر

2014-2015. 

�عمارة -39 	ومسنعيمة 	الحيطة 	مبدأ 	القانون	، 	@ي 	الدكتوراه 	شهادة 	لنيل 	مقدمة 	رسالة 	ا)هني\ن، ؤولية

 .2014-2013تلمسان،	-الخاص،	كلية	الحقوق،	جامعة	أبو	بكر	بلقايد
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  100  ..................................:	الضوابط	الواجب	احeuامها	أثناء	وبعد	عملية	التسويق...............................ثانيا

  101  .......................................................ضرورة	مراعاة	شروط	النقل.........................................................	-1

  102  .....................................................ضرورة	مراعاة	شروط	التسليم.......................................................	-2

  103  .........................ضرورة	8فضاء	عن	ا)نتجات:	وسيلة	لتحقيق	أمن	ا)نتوج	عند	تسويقه...............	-3

	لدرء	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	@ي	مرحلة	التسويقالفرع�الثاني 	جديدٌ   108  ............:	مبدأ	الحيطة:	وجهٌ

mا)نتجات................................أو	أمن	مجال	@ي	وتكريسه	الحيطة	مبدأ	نشأة	109  ......................................:  

  111  ........................................القواعد	و£لtuامات	ا)تولدة	عن	مبدأ	الحيطة......................................	:ثانيا

  111  ....................................................قاعدة	الحظر	الكfي	لعرض	ا)نتوج..................................................	-1

  112  ...................................................قاعدة	الeuخيص	بالعرض	@ي	السوق.................................................	-2

  116  .........................................£لtuام	بتتبع	مسار	ا)نتوج:	مظهٌر	من	مظاهر	الحيطة..............................		-3

  122  ...............................................................................................................................	خJصة�الفصل�7ول 
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عة
ّ
  الفصل�الثاني:�آليات�وقاية�ا)س'&لك�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صن

عةا)بحث�7ول:�أ
ّ
�للوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صن

ٌ
  124  ..................................جهزة�الرقابة:�آلية

  124  .............................:	دور	Kجهزة	8دارية	@ي	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة..........ا)طلب�7ول 

  125  ..........................................عة	لها......................................:	دور	وزارة	التجارة	والهيئات	التابالفرع�7ول 

mالتجارة...................................................أو	لوزارة	ا)ركزية	ا)صالح	125  ......................................................:  

  126  ............................................مة	لضبط	النشاطات	وتنظيمها...........................................ا)ديرية	العا	-1

  127  ............................................ا)ديرية	الفرعية	لتقييس	ا)نتجات	الغذائية............................................	-أ

  128  ...........................................ا)ديرية	الفرعية	لتقييس	ا)نتجات	الصناعية........................................	-ب

  128  .................................................ا)ديرية	الفرعية	لتقييس	الخدمات...................................................	- جـ

  129  .........................................ا)ديرية	الفرعية	لeuقية	الجودة	وحماية	ا)سWXلك......................................	-د

  129  ..........................................ا)ديرية	العامة	للرقابة	£قتصادية	وقمع	الغش........................................-2

  130  ..................................................مديرية	مراقبة	الجودة	وقمع	الغش.....................................................	-أ

  130  ................................................مديرية	مخابر	التجارب	وتحاليل	الجودة.............................................	-ب

  131  ............................................مديرية	التعاون	والتحقيقات	الخصوصية..............................................	-ج

  132  .........................................(DGCCRF)سة	و£سUWXك	وقمع	الغش	بفرنسا	ا)ديرية	العامة	للمناف	-3

  134  ..................................................:	ا)صالح	الخارجية	لوزارة	التجارة...................................................ثانيا

  134  ............................................................................ا)ديريات	الو�ئية	للتجارة.........................................	-1

  136  ...........................................................ا)ديريات	الجهوية	للتجارة..........................................................	-2

	@ي	مهمة	الوقاية......الجماعات		الفرع�الثاني:
ٌ
  137  ................ا)حلية	وجمعيات	حماية	ا)سWXلك:	مساهمة

mا)صّنعة؟.............أو	ا)نتجات	مخاطر	من	الوقاية	@ي	دور	أي	ا)حلية:	الجماعات	137  .............................:  

  137  ....................................................................................................دور	الو�ية..........................................�-1

  138  ..........................................................دور	ا)جلس	الشع�0	الو�ئي.........................................................	-أ

  138  ......................................................................دور	الوا�ي........................................................................	-ب

  139  ....................................................................دور	البلدية	.......................................................................	-2
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  139  ..........................................................دور	ا)جلس	الشع�0	البلدي.........................................................	-أ

  140  ..........................................................................................دور	رئيس	ا)جلس	الشع�0	البلدي............	-ب

  141  .......................:	جمعيات	حماية	ا)سWXلك:	أي	دور	@ي	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة؟.....ثانيا

  141  .......................................................................دور	الجمعيات	@ي	تق�01	مخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة....	-1

  142  ............................................دور	الجمعيات	@ي	8خطار	بمخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة............................�-2

  143  ........................................عة..........................دور	الجمعيات	@ي	التحذير	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنّ 	-3

  143  ...........................................................الدور	8عUمي	والتحسي012.........................................................	-أ

  144  ...........................................قاطعة	ا)نتجات.....................................الدعاية	ا)ضادة	والدعوة	إ�ى	م	-ب

  146  .................:	دور	Kجهزة	£ستشارية	والتقنية	@ي	الوقاية	من	مخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعةا)طلب�الثاني

  146  .....................نتجات	والوقاية	من	مخاطرها........:	Kجهزة	ا)ختصة	@ي	مراقبة	مطابقة	ا)الفرع�7ول 

mلك\ن................................................أوWXا)س	لحماية	0Åالوط	ا)جلس	146  ....................................................:  

  147  ............................................................................تشكيلة	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن............	-1

  149  .............................................اختصاصات	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك......................................	-2

  e...........................................  149ه.....................................تنظيم	ا)جلس	الوط0Å	لحماية	ا)سWXلك\ن	وس\	-3

  :........................................................  150	Kجهزة	ا)كلفة	بالتقييس..........................................................ثانيا

  150  .............................................ة	بالتقييس	عfى	ا)ستوى	الوطK......................................0Åجهزة	ا)كلف	-1

  150  ...........................................................ا)جلس	الوط0Å	للتقييس.............................................................	-أ

  151  ..........................................................ا)عهد	الجزائري	للتقييس...........................................................	-ب

  154  ........................................................................................................للتقييساللجان	التقنية	الوطنية		-ج

  155  ..................................................الهيئات	ذات	النشاطات	التقييسية....................................................	-د

  (...........................................................  155	L’AFNOR.............................الجمعية	الفرنسية	للتقييس	(	-ه

  K.............................................  157جهزة	ا)كلفة	بالتقييس	عfى	ا)ستوى	الدو�ي.......................................	-2

  (....................................................................................  158	CEN)......................اللجنة	Kوروبية	للتقييس	-أ

  158  ......................................................)	...............................................(L’ISOا)نظمة	الدولية	للتقييس		-ب
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	فعاٌل	للرقابة...........................................:	شبكة	8نذار	السر ثالثا   159  ............................................يع:	جهازٌ

  160  ....................................:	ا)خ�e	الوط0Å	للتجارب	ومخابر	التجارب	وتحليل	الجودة...........................رابعا

1-Åالوط	eللتجارب.............................................................ا)خ�	160  ...............................................................0  

  162  .......................................................مخابر	التجارب	وتحليل	الجودة.......................................................-2

  :......................  165	Kجهزة	ا)ختصة	@ي	مراقبة	جودة	ا)نتجات	والوقاية	من	مخاطرها.........الفرع�الثاني

mمخاطرها...........................أو	من	والوقاية	ا)نتجات	جميع	جودة	مراقبة	أجهزة	165  ................................:  

  165  ...................................................ا)ركز	الجزائري	)راقبة	النوعية	والرزم.............................................	-1

  166  .......................................................تشكيلة	ا)ركز	وتنظيمه	وس\eه........................................................	-أ

  167  ........................................................................مهامه.............................................................................	-ب

  168  .............................................................................شبكة	مخابر	التجارب	وتحاليل	النوعية..................	-2

  170  ..........................:	أجهزة	مراقبة	جودة	ا)نتجات	الصيد�نية	والوقاية	من	مخاطرها......................ثانيا

  170  .....................خاطر	ا)نتجات	ا)صنعة.......دو	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية	@ي	الوقاية	من	م	-1

  171  ...............................................مهام	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية...............................................	-أ

  172  ................................................................تنظيم	الوكالة	الوطنية	للمواد	الصيد�نية	وس\eها...........	-ب

  174  .........................................................دور	الديوان	الوط0Å	لºدوية.........................................................	-2

3-	 K	بخصوص	لليقظة	0Åالوط	ا)ركز	الط�0..........................دور	والعتاد	175  .....................................دوية  

  176  .............................:	أجهزة	مراقة	جودة	ا)نتجات	الغذائية	والوقاية	من	مخاطرها........................ثالثا

1-�............................0Åالوط	ا)ستوى	ىf176  ..................................................................................................ع  

اللجنة	الوطنية	ا)كلفة	بالتنسيق	ما	ب\ن	القطاعات	@ي	مجال	حماية	صحة	ا)سWXلك	من	Kخطار		-أ

  ................................................................................................الغذائية.......................................................

176  

  177  ...............................................اللجنة	الوطنية	للمدونة	الغذائية.........................................................-ب

  179  ...................................................لتق0Å	للصناعات	الغذائية.....................................................ا)ركز	ا	-ج

  180  ..............................................................عfى	ا)ستوى	الدو�ي..................................................................-2

  180  ..........................................................هيئة	الدستور	الغذائي.................................................................	-أ
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  ................................................................................................  181	IAEA)(الوكالة	الدولية	للطاقة	الذرية	-ب

عة
ّ
  184  ............................ا)بحث�الثاني:�أعوان�الرقابة:�تفعيٌل�للوقاية�من�مخاطر�ا)نتجات�ا)صن

  184  ......................:	أعوان	الرقابة	ودورهم	@ي	الكشف	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة..........ا)طلب�7ول 

	متعددة................................................الفرع�7ول    184  ...............................................:	أعوان	الرقابة:	فئاتٌ

:mأو	القضائية...........................................................	الشرطة	185  .......................................................ضباط  

  :......................................  187	Kعوان	ا)رخص	لهم	بموجب	النصوص	الخاصة	�Wم.............................ثانيا

  188  ......................................................................................................................................أعوان	الجمارك	-1

  188  ........................................................................................................................أعوان	ا)راقبة	البيطرية	-2

  190  ....................................................................................................ا)وانئ	أعوان	التفتيش	عfى	مستوى �-3

  191  ........................................سلك	ا)مارسون	ا)فتشون	التابعون	لوزارة	الصحة...................................	-4

  192  ...........................................مع	الغش	التابع\ن	لوزارة	التجارة..........................................:	أعوان	قثالثا

	كث\eة...........الفرع�الثاني   195  ..:	دور	أعوان	الرقابة	@ي	الكشف	عن	مخاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة:	صUحياتٌ

  195  ..............................مهمة	الرقابة	عfى	ا)نتجات	ا)صّنعة................	دور	أعوان	قمع	الغش	@ي	أداء	أو�:

  195  ........................................................................................................................صUحية	جمع	ا)علومات	-1

2-	 Uا)ح	دخول	حيةU196  .........................................................................................................................تص  

  197  ........................................................................................................................صUحية	تحرير	ا)حاضر	-3

  199  ..............................دور	أعوان	الرقابة	@ي	أداء	مهمة	التحقيق	@ي	ا)خالفات	ومعاينWXا..................	ثانيا:

  199  ......................................................................................التحقيق	ا)تعلق	با)نتجات	ا)حلية	ومعاينWXا	-1

  200  .......................................................................................................ا)عاينة	العامة	للمخالفات	ا)باشرة	-أ

  200  ............................................................................................ا)عاينة	ا)عَمقة	للمخالفات	غ\e	ا)باشرة	-ب

  205  .................................................................................التحقيق	ا)تعلق	با)نتجات	ا)ستوردة	ومعاينWXا	-2

  205  .........................................................................................................................................فحص	الوثائق	-أ

  206  .........................................................................................................................ا)راقبة	بالع\ن	ا)جردة	-ب

  207  .....................................................................................................................ة	باقتطاع	العيناتا)راقب	-ج
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  210  ..............................دور	أعوان	الرقابة	@ي	التصدي	)خاطر	ا)نتجات	ا)صّنعة..............	ا)طلب�الثاني:

  211  ............................ا)نتجات.................	الحد	من	مخاطر 	:	التداب\e	التحفظية	ال�0	تسWXدفالفرع�7ول 

  211  ..............................................................................................................................تدب\e	إيداع	ا)نتوج	أو�:

  211  ..............................................................................................................................:	تدب\e	حجز	ا)نتوجثانيا

  213  ...........................................................................................................................:	تدب\e	سحب	ا)نتوجثالثا

  214  ........................................................................................................................السحب	ا)ؤقت	للمنتوج�-1

  216  .........................................................................................................................السحب	ال�Wائي	للمنتوج	-2

  217  .................يح	أو	الeuخيص	ا)شروط	بدخولها.ر تدب\e	رفض	دخول	ا)نتجات	ا)ستوردة	أو	التص	رابعا:

  217  ....................................................................................................................03-09@ي	ظل	القانون	رقم	-1

  217  ...................................................................................................................09-18@ي	ظل	القانون	رقم		-2

  218  ..............................:	التداب\e	التحفظية	ال�0	تسWXدف	ردع	ا)تدخل	ا)خالف.....................لفرع�الثانيا

mالنشاطأو	عن	ا)ؤقت	التوقيف	e\تدب	218  ..................................................................................................:  

  220  ........................................................................................................................:	فرض	غرامة	الصلحثانيا

  222  ...............................................................................................................................مقدار	غرامة	الصلح	-1

  223  ...............................................................................................................إجراءات	فرض	غرامة	الصلح	-2

  225  ...............................................................................................................................خJصة�الفصل�الثاني

  226  ...................................................................................................................................خJصة�الباب�7ول 

  الباب�الثاني:�

  عدية:�ج�ٌ��للضرر�وردٌع�لكل�مساس�بأمن�ا)س'&لكلقواعد�الحمائية�البَ ا

  228  ............................................................................................................................................تمهيد�وتقسيم

عةالفصل�7ول:�ا)سؤولية�ا)دنية�
ّ
�لج���الضرر�الناتج�عن�منتجاته�ا)صن

ٌ
  للمتدخل:�ضمانة

عة
ّ
  230  .........................................ا)بحث�7ول:�قيام�مسؤولية�ا)تدخل�عن�أضرار�منتجاته�ا)صن

  230  .............................:	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل:	ب\ن	التداخل	و£زدواجية.....................ا)طلب�7ول 

  230  .............................:	مسؤولية	ا)تدخل	عن	أضرار	منتجاته	الخط\eة	بطبيعWXا.....................الفرع�7ول 
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  231  ...............................الحاجة	إ�ى	تكييف	مسؤولية	ا)تدخل	وحتمية	إثبات	الخطأ...........................	أو�:

  231  .........................................................تكييف	مسؤولية	ا)تدخل.............................................................-1

  231  ..............................................................حتمية	إثبات	الخطأ.................................................................	-2

  232  ....................:	مظاهر	خطأ	ا)تدخل	ا)وجب	للمسؤولية	عن	أضرار	ا)نتجات	الخطرة	بطبيعWXا....ثانيا

  233  ......................................................الخطأ	النا91Î	@ي	مرحلة	التصنيع...................................................	-1

2-	.....t\التجه	بضوابط	لU8خ	عن	تبeu(وا	التسويق	قبل	ما	مرحلة	@ي	91Îالنا	234  ......................الخطأ  

  236  .....................................................الخطأ	النا91Î	@ي	مرحلة	التسويق....................................................	-3

  236  ...............................................الخطأ	النا91Î	عن	8خUل	بضوابط	النقل...........................................	-أ

  237  ............................................الخطأ	النا91Î	عن	8خUل	بضوابط	التسليم........................................	-ب

  237  .............................................الخطأ	النا91Î	عن	8خUل	با�لtuام	با¸فضاء.......................................	- جـ

  241  ...............................:	مسؤولية	ا)تدخل	عن	أضرار	منتجاته	الخط\eة	بسبب	عيب	ف·Wا...الفرع�الثاني

:mأو	ا)صنعة...........................	ا)نتجات	عيوب	عن	للمتدخل	العقدية	241  ................................ا)سؤولية  

  241  .........................................العيب	الظاهر	ا)وجب	)سؤولية	ا)تدخل	العقدية....................................	-1

  242  ...العيب	الخفي	ا)وجب	)سؤولية	ا)تدخل	العقدية	ومدى	مUءمته	@ي		ا)نتجات	ا)صنعة............	-2

  242  ...................................................................العيب	الخفي........................................................................	-أ

  244  ......................مدى	مUءمة	قواعد	ضمان	العيوب	الخفية	@ي	تغطية	مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة....	-ب

  247  ................................:	ا)سؤولية	التقص\eية	للمتدخل	عن	أضرار	ا)نتجات	ا)صنعة.......................ثانيا

  247  ...........................الخطأ	التقص\eي	ا)وجب	)سؤولية	ا)تدخل	عن	أفعاله	الشخصية....................�-1

  250  ...................................................مسؤولية	ا)تدخل	كحارس	لºشياء...................................................	-2

  251  ...........................................................مفهوم	فكرة	الحراسة..................................................................	-أ

  252  ............................................................فكرة	تجزئة	الحراسة...............................................................�-ب

  254  ................................ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل:	نظاٌم	موضوAٌي	موحد.......................ا)طلب�الثاني:�

  254  ......................................ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل:	مفهوٌم	جديد...................................الفرع�7ول:�
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mوخصائصها....................................أو	ا)ستحدثة	ا)تدخل	مسؤولية	تعريف	255  ......................................:  

  255  ......................................................................................................مدلولها.............................................	-1

  255  .....................................................................خصائصها.........................................................................	-2

  255  ....................................ية	قانونية	خاصة	وموحدة....................................مسؤولية	ا)تدخل:	مسؤول	-أ

  256  .............................................مسؤولية	ا)تدخل:	ذات	طبيعة	موضوعية...........................................	-ب

  256  ...........................................من	النظام	العام.............................................قواعد	مسؤولية	ا)تدخل		-ج

  257  ................................................أركان	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمتدخل.............................................	ثانيا:

  257  ...............................................................لعيب	@ي	ا)نتوج.............................................................ركن	ا	-1

  263  ......................................................................ركن	الضرر.......................................................................�-2

  264  ...................................................عUقة	السببية	ب\ن	العيب	والضرر...................................................	-3

  267  .....................................أساس	ا)سؤولية	ا)وضوعية	للمتدخل:	أساٌس	مستحدث.......الفرع�الثاني:�

:mأو	ا)تدخل..........................................	مسؤولية	كأساس	ا)خاطر	267  ............................................نظرية  

  risque profit..........................................................................................................  268مبدأ	الغرم	بالغنم		-1

  risque crée...................................................................................................  268مبدأ	الخطر	ا)ستحدث		-2

  271  ................................................................................£لtuام	با§من	كأساس	)سؤولية	ا)تدخل......	ثانيا:

  273  ..................................ا)بحث�الثاني:�أثر�قيام�ا)سؤولية�ا)دنية�للمتدخل�وطرق�
عفاء�م±&ا

  273  .......................................................................أثر	قيام	مسؤولية	ا)تدخل.........................ا)طلب�7ول:�

  273  .....................................مباشرة	دعوى	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل....................................الفرع�7ول:�

mا)دنيةأو	ا)سؤولية	دعوى	لرفع	ا)وضوعية	الشروط	:	274  ..............................للمتدخل..........................  

  274  ..................................................................شرط	الصفة........................................................................	-1

  274  ............................................................................................................................صفة	ا)دAي.................	-أ

  277  .................................................................صفة	ا)دAى	عليه................................................................	-ب

  278  ..................................................................شرط	ا)صلحة.....................................................................	-2

278  ........................................:	الشروط	الشكلية	لقبول	دعوى	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل................ثانيا
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278  

  279  .................................................................£ختصاص	النوAي................................................................	-1

  279  ............................................................................................£ختصاص	8قليم0..................................	-2

  281  ............................................................:	آجال	رفع	الدعوى.................................................................ثالثا

  281  ..................................................جال	القانونية	@ي	التشريع	الفرن012................................................¥ 	-1

  283  .................................................¥جال	القانونية	@ي	التشريع	الجزائري................................................	-2

  283  ...........................التعويض	كأثر	ناتج	عن	قيام	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل....................	الفرع�الثاني:

mا)صنعة....................................أو	ا)نتجات	أضرار	عن	التعويض	ماهية	284  ............................................:  

  284  ..............................................مفهوم	التعويض	عن	أضرار	ا)نتجات	ا)صنعة.....................................�-1

  284  ........................................................................تعريفه..............................................................................	-أ

  285  .....................................................شروط	الضرر	ا)وجب	للتعويض...................................................	-ب

  288  ..........................................................................	نطاق	التعويض	عن	Kضرار...................................	- جـ

  291  .................................................طرق	التعويض	عن	أضرار	ا)نتجات	ا)صنعة.....................................�-2

  292  ............................................................................................................التعويض	العي0Å..........................	-أ

  293  ...............................................................التعويض	بمقابل...................................................................	-ب

  294  ...........................................................كيفيات	تقدير	التعويض............................................................�-3

  294  ...........................................................التقدير	£تفا«ي	للتعويض...........................................................	-أ

  294  ........................................................التقدير	القانوني	للتعويض..........................................................	-ب

  295  ......................................................................................التقدير	القضائي	للتعويض............................	- جـ

  296  .........................................ق	م	ج................................	1مكرر		140:	التعويض	وفقا	§حكام	ا)ادة	ثانيا

  297  ..........................................................................................................أن	يكون	الضرر	جسمانيا...........	-1

  297  ............................................أن	يكون	الشخص	ا)سؤول	عن	الضرر	منعدما.....................................	-2

  298  ...............................................ور	قد	تسبب	@ي	إحداث	الضرر.....................................أ�	يكون	ا)ضر �-3

  299  ........................:	مساهمة	التأم\ن	عن	ا)سؤولية	@ي	ج�e	الضرر	الناتج	عن	ا)نتجات	ا)صنعة......ثالثا
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  303  ....................................دخل	من	ا)سؤولية	ا)دنية.............................أسباب	إعفاء	ا)تا)طلب�الثاني:�

̧عفاء	ا)تدخل	من	ا)سؤولية	ا)دنية.......................الفرع�Lول:�   K...............................  303سباب	العامة	

mئ.أوMا)فا	الحادث	أو	القاهرة	القوة	304  ......................................................................................................:  

  304  ................................................مفهوم	القوة	القاهرة	أو	الحادث	ا)فاMئ..............................................	-1

  305  ...............................................القوة	القاهرة	أو	الحادث	ا)فاMئ..............................................شروط	�-2

  305  ...........................................................شرط	استحالة	التوقع.................................................................	-أ

  306  ..........................................................شرط	استحالة	الدفع................................................................	-ب

  306  ..................................................................شرط	الخارجية.....................................................................-ج

  307  ...................................................................:	خطأ	ا)ضرور..................................................................ثانيا

  308  .............................................................................................................................مفهوم	خطأ	ا)ضرور	-1

  308  .............................................................................................................................مظاهر	خطأ	ا)ضرور	-2

  309  .....................الخطأ	النا91Î	عن	£ستعمال	الخاطئ	للمنتوج	با)خالفة	لتعليمات	£ستعمال...........	-أ

  309  ..............................الخطأ	النا91Î	عن	عدم	التحقق	من	صUحية	ا)نتوج	لUستعمال......................	-ب

  311  .............................................................و	فعل	الغ\e................................................................:	خطأ	أثالثا

̧عفاء	ا)تدخل	من	ا)سؤولية	ا)دنية.....................الفرع�الثاني:�   K.............................  313سباب	الخاصة	

mللتداول......................................أو	ا)نتوج	طرح	بعملية	ا)رتبطة	الدفوع	314  ............................................:  

  314  .....................................................الدفع	بعدم	طرح	ا)نتوج	للتداول.....................................................-1

  315  ......................................الدفع	بعدم	وجود	عيب	لحظة	طرح	ا)نتوج	للتداول...................................	-2

  315  ..........................................الدفع	بعدم	طرح	ا)نتوج	للتداول	قصد	الربح..........................................	-3

  316  .................................:	دفع	ا)نتج	لعدم	مخالفة	القواعد	¥مرة	@ي	تصنيع	ا)نتوج.........................ثانيا

  316  .............................................................................:	إعفاء	ا)نتج	للجزء	ا)كون..................................ثالثا

  317  ..........................................:	الدفع	بتعذر	8حاطة	بمخاطر	التقدم	العلم0........................................ربعا

  321  ...............................................................................................................................خJصة�الفصل�7ول�
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  الفصل�الثاني:

�لردع�كل�مساس�بأمن�ا)س'&لك
ٌ
  ا)سؤولية�الجزائية�للمتدخل:�ضمانة

بة�للمسؤولية�الجزائية�للمتدخل:	ا)بحث�7ول 
ّ
رت
ُ
  323  .................الجرائم�ا)اسة�بأمن�ا)س'&لك�وا)

  323  ..........................................الجرائم	ا)حالة	إ�ى	قانون	العقوبات........................................ا)طلب�7ول:

  324  .......................................جريمة	الغش	@ي	تصنيع	ا)نتجات	وتسويقها................................الفرع�7ول:�

mأو	مفهوم	جريمة:	ي......................................................Aالصنا	324  .....................................................الغش  

  324  .....................................................مدلول	الغش	@ي	ا)نتجات	ا)صنعة.................................................	-1

  325  ......................................................مجال	الغش	@ي	ا)نتجات	ا)صنعة.................................................	-2

  326  ........................................................ا)واد	الصالحة	لتغذية	8نسان	والحيوان....................................	-أ

  327  ...................................................................ا)واد	الطبية......................................................................	-ب

  327  ..................................................................................................................ا)نتجات	الطبيعية..............	- جـ

  327  ................................................................ا)نتجات	الفUحية..................................................................	-د

  328  .............................................................الغش.............................................................	جريمة:	أركان	ثانيا

  328  .....................................................................الركن	ا)ادي......................................................................	-1

  328  ..................................الغش	البسيط.............................	لجريمةصور	Kفعال	ا)شكلة	للركن	ا)ادي		-أ

  335  ...........................................................الغش	ا)شدد....	لجريمةصور	Kفعال	ا)شكلة	للركن	ا)ادي		-ب

  337  ......................................................................................................................................الركن	ا)عنوي		-2

  339  ............................................تجات	ا)صّنعة.....................................الخداع	@ي	ا)ن	جريمةالفرع�الثاني:�

mأو	مفهوم	جريمة:	339  ..........................................................الخداع..............................................................  

  339  ...........................................يف	الخداع	وتمي\tه	عن	Kفعال	ا)شا�Wة	له......................................تعر 	-1

  339  ..................................................................تعريف	الخداع......................................................................	-أ

  340  ...................................................تمي\t	الخداع	عن	Kفعال	ا)شا�Wة	له..............................................	-ب

  341  .............................................................الخداع................................................................	جريمةنطاق		-2

  341  ..............................................الخداع	من	حيث	Kشخاص.............................................	جريمةنطاق		-أ



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

~ 494 ~ 
 

  342  ...................................................................الخداع	من	حيث	ا)وضوع.........................	جريمةنطاق		-ب

  343  ..........................................................الخداع..............................................................	جريمة:	أركان	ثانيا

  343  ..........................................................................................................................الركن	ا)ادي.................�-1

  343  .................................الخداع	البسيطة..........................	لجريمةصور	Kفعال	ا)شكلة	للركن	ا)ادي		-أ

  347  .................................الخداع	ا)شددة.........................	لجريمةKفعال	ا)شكلة	للركن	ا)ادي		صور 	-ب

  347  ...................................................................الركن	ا)عنوي.....................................................................�-2

  349  ...................................................جريمة	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطر	الفرع�الثالث:

:mأو		للخطر	الجسدية	متهUس	و	e\الغ	حياة	تعريض	جريمة	349  ................................................خصوصية  

  350  ........................................................جريمة	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطران	أرك	ثانيا:

  351  ..........................الركن	ا)ادي.................................................................................................................	-1

  351  الركن	ا)ادي	لجريمة	تعريض	حياة	الغ\e	وسUمته	الجسدية	للخطر	@ي	صور¯Wا	البسيطة.................-أ

  351  الركن	ا)ادي	لجريمة	تعريض	حياة	الغ\e	وسUمته	الجسدية	للخطر	@ي	صور¯Wا	ا)شددة..............	-ب

  352  ...............................................................................................................الركن	ا)عنوي...........................-2

  353  ..الجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	التشريعات	الخاصة	ذات	الصلة	بحماية	ا)سWXلك........ا)طلب�الثاني:�

  353  تعلق	بحماية	ا)سWXلك	وقمع	الغش.ا)03	-09انون	رقم	الجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	القالفرع�7ول:�

mا.......................................أوWXمUوس	الغذائية	ا)واد	نظافة	إلزامية	مخالفة	353  ........................................:  

  353  .....................................................8خUل	بإلزامية	النظافة	والنظافة	الصحية	للمواد	الغذائية......	-1

  354  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  356  ...................................................................................................................الركن	ا)عنوي....................	-ب

  257  ...................................................8خUل	بإلزامية	السUمة	الغذائية....................................................�-2

  257  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  358  ..................................................................الركن	ا)عنوي.....................................................................	-ب

  358  ............................:	مخالفة	إلزامية	أمن	ا)توج	وإلزامية	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة.......................ثانيا

  358  ..................................................................................مخالفة	إلزامية	أمن	ا)نتوج................................	-1
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  359  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  360  ..................................................................ن	ا)عنوي.....................................................................الرك	-ب

  360  ............................................مخالفة	إلزامية	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة..............................................	-2

  360  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  361  ........................................................................................الركن	ا)عنوي...............................................	-ب

  361  .........:	مخالفة	إلزامية	الضمان	أو	تنفيذ	الضمان	وتجربة	ا)نتوج	وتنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيعثالثا

  361  ..........................................................مخالفة	إلزامية	الضمان	أو	تنفيذ	الضمان	وتجربة	ا)نتوج......	-1

  363  ....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  363  .......................................................................................................................الركن	ا)عنوي................	-ب

  363  ..........................................مخالفة	إلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيع.............................................�-2

  364  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  364  ...................................................................الركن	ا)عنوي....................................................................	-ب

  364  ....................................................:	مخالفة	إلزامية	وسم	ا)نتوج.....................................................رابعا

  366  ..............................................................................................................الركن	ا)ادي..............................	-أ

  367  ..................................................................الركن	ا)عنوي.....................................................................	-ب

  367  ..........................ا)تعلق	بالصحة.........	11-18:	الجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	القانون	رقم	الفرع�الثاني

mأو	ذات	والنباتات	دويةKو	ا)واد	ستعمال�	منيةKو	والتقنية	8دارية	ا)راقبة	مخالفة	:

  ....................................................................................................الخصائص	ا)خدرة	أو	ا)ؤثرة	عقليا

368  

  368  ...................................................................محل	الجريمة......................................................................	-1

  369  ...................................................................أركان	الجريمة......................................................................�-2

  369  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  369  ..................................................................الركن	ا)عنوي.....................................................................	-ب

  370  ....................................................دة....................................................:	جريمة	التعامل	با§دوية	ا)قلثانيا

  270  ...................................................................محل	الجريمة......................................................................�-1



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

~ 496 ~ 
 

  270  .........................................................................أركاWkا.............................................................................	-2

  371  ..............................................................................الركن	ا)ادي..............................................................	-أ

  371  ...................................................................الركن	ا)عنوي....................................................................	-ب

  372  .................لزامية	تسجيل	ا)واد	الصيد�نية	وا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	الطبية.........:	مخالفة	إثالثا

  373  ...................................................................محل	الجريمة......................................................................	-1

  374  .........................................................................كاWkا.............................................................................أر 	-2

  374  .....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-أ

  374  ..................................................................الركن	ا)عنوي.....................................................................	-ب

  375  ...........................لم0	حول	ا)واد	الصيد�نية	و8شهار	لها.................:	مخالفة	إلزامية	8عUم	العرابعا

  376  ....................................................................الركن	ا)ادي.......................................................................	-1

  377  ..................................................................ا)عنوي......................................................................	الركن	-2

  379  ................................ا)بحث�الثاني:�إجراءات�ا)تابعة�الجزائية�للمتدخل�والعقوبات�ا)قررة�له

  379  ..........................................:	إجراءات	ا)تابعة	الجزائية	للمتدخل.......................................ا)طلب�7ول 

  379  ...................................................تحريك	الدعوى	العمومية.................................................الفرع�7ول:�

�:mالعامة..........................................أو	النيابة	بإخطار	ا)ؤهلون	شخاصK............................................  380  

  380  ......................................ا)وظفون	ا)ؤهلون	قانونا	لتحريك	الدعوى	العمومية..................................	-1

  381  ............................................................شكوى	Kطراف	ا)تضررة..........................................................	-2

  382  .............................................:	الجهة	القضائية	ا)ختصة	بالنظر	@ي	الدعوى...................................ثانيا

  382  .................................................................£ختصاص	النوAي................................................................	-1

  383  ...............................................................................................£ختصاص	ا)حfي..................................	-2

  384  ........................التحقيق	وا)حاكمة	الجزائية	@ي	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك...............الفرع�الثاني:�

mاأو	بأمن	ا)اسة	الجرائم	@ي	التحقيق	لك.........................................:WX384  ..............................................)س  

  384  .............................................سلطة	النيابة	العامة	@ي	الدعوى	العمومية.............................................-1

  385  ...............................................................................................................................طلب	فتح	التحقيق..	-أ
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  385  ............................................إحالة	الدعوى	الجزائية	إ�ى	ا)حكمة	ا)ختصة.......................................	-ب

  K................................................................  386مر	بحفظ	ا)لف..................................................................- جـ

  386  .........................................وصول	ا)لف	إ�ى	الجهة	القضائية	ا)ختصة	بالتحقيق................................-2

  387  ..............................................................طرق	إجراء	التحقيق.................................................................	-أ

  391  .......................................................................طرق	التصرف	@ي	التحقيق...........................................	-ب

  392  ......................................:	ا)حاكمة	الجزائية	@ي	الجرائم	ا)اسة	بأمن	ا)سWXلك................................ثانيا

  395  ........................)سؤولية	ا)تدخل	الجزائية..............	العقوبات	ا)قررة	للجرائم	ا)رتبةا)طلب�الثاني:�

  395  ...............................العقوبات	ا)طبقة	عfى	ا)تدخل	الشخص	الطبي¬ي............................الفرع�7ول:�

mصلية............................................أوK	العقوبات	395  ...................................................................................:  

  395  ........................................العقوبات	ا)قررة	عfى	ا)تدخل	ا)رتكب	لجريمة	الغش..............................�-1

  395  .............................................................................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الغش	البسيط...	-أ

  397  ...............................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الغش	ا)شدد................................................	-ب

  398  .....................................عfى	ا)تدخل	ا)رتكب	لجريمة	الخداع.............................	العقوبات	ا)طبقة	-2

  398  .............................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الخداع	البسيط................................................	-أ

  399  ..............................................)قررة	لجريمة	الخداع	ا)شدد...............................................العقوبة	ا	-ب

  399  العقوبة	ا)قررة	لجريمة	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطر............................................-3

  400  رة	لجريمة	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطر	@ي	صور¯Wا	البسيطة.........العقوبة	ا)قر 	-أ

  400  العقوبة	ا)قررة	لجريمة	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته	الجسدية	للخطر	@ي	صور¯Wا	ا)شددة........	-ب

  400  .................03-09العقوبات	ا)قررة	لجرائم	إخUل	ا)تدخل	بالtuاماته	ا)فروضة	بموجب	القانون		-4

  400  ..............................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	نظافة	ا)واد	الغذائية	وسUمWXا........................	-أ

  401  ...................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	أمن	ا)توج	وإلزامية	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة........	-ب

  401  ...................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	الضمان	أو	تنفيذ	الضمان	وإلزامية	تجربة	ا)نتوج...- جـ

  401  .................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	وسم	ا)نتوج	وإلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيع.......-د

  402  .............................................تدخل	@ي	حالة	العود........................................العقوبات	ا)قررة	عfى	ا)- هـ
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  402  .......................ا)تعلق	بالصحة	11-18العقوبات	ا)قررة	للجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	القانون	رقم		-5

8دارية	والتقنية	وKمنية	�ستعمال	ا)واد	وKدوية		العقوبة	ا)قررة	لجريمة	مخالفة	ا)راقبة	-أ

  ..................................................والنباتات	ذات	الخصائص	ا)خدرة	أو	ا)ؤثرة	عقليا...............................

403  

  403  ..........................................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	التعامل	با§دوية	ا)قلدة....................	-ب

العقوبة	ا)قررة	لجريمة	مخالفة	إلزامية	تسجيل	ا)واد	الصيد�نية	وا)صادقة	عfى	ا)ستلزمات	- جـ

  ..........................................................................................................................................................الطبية

403  

  403  .....العقوبة	ا)قررة	لجريمة	مخالفة	إلزامية	8عUم	العلم0	حول	ا)واد	الصيد�نية	و8شهار	لها..-د

  404  ...........................................................العقوبات	التكميلية................................................................	ثانيا:

  404  ............................الحجز	القانوني	والحرمان	من	ممارسة	الحقوق	الوطنية	والعائلية.......................	-1

  404  ...............................................................................الحجز	القانوني.........................................................	-أ

  405  .........................والعائلية......................................	و	ا)دنية	الحرمان	من	ممارسة	الحقوق	الوطنية	-ب

  405  ............................................................................................تحديد	8قامة	وا)نع	من	8قامة.............�-2

  405  ..................................................................تحديد	8قامة.......................................................................	-أ

  406  ..................................................................ا)نع	من	8قامة..................................................................	-ب

  406  ................................................ا)صادرة	وا)نع	من	ممارسة	مهنة	أو	نشاط.........................................	-3

  406  ........................................................................ا)صادرة...........................................................................	-أ

  407  ..................................................................................ا)نع	من	ممارسة	مهنة	أو	نشاط.......................	-ب

  408  ........................................إغUق	ا)ؤسسة	و8قصاء	من	الصفقات	العمومية...................................	-4

  408  .............................................................................................................إغUق	ا)ؤسسة..........................	-أ

  408  ...................................................8قصاء	من	الصفقات	العمومية....................................................	-ب

  408  .................................الحضر	من	إصدار	الشيكات	و/	أو	استعمال	بطاقات	الدفع..........................	-5

  409  .........................تعليق	أو	سحب	الرخصة	أو	إلغاؤها	مع	ا)نع	من	استصدار	رخصة	جديدة............	-6

  409  ........................................م	أو	قرار	8دانة..............................سحب	جواز	السفر	ونشر	أو	تعليق	حك	-7

  409  ................................................................سحب	جواز	السفر.................................................................	-أ
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  409  ......................................................عليق	حكم	أو	قرار	8دانة.................................................نشر	أو	ت	-ب

  410  .........................................إعUن	شطب	السجل	التجاري	للمتدخل	ا)خالف.....................................	-8

  410  .........................................العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي.................................الفرع�الثاني:�

mصلية.................................................................أوK	العقوبات	411  ..............................................................:  

  411  ..............................العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لجريمة	الغش......................�-1

  412  ................................................العقوبة	ا)قرة	لجريمة	الغش	البسيط..................................................	-أ

  412  ...............................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الغش	ا)شدد................................................	-ب

  413  ..............................العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لجريمة	الخداع.....................�-2

  413  ..............................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الخداع	البسيط.................................................-أ

  414  ...............................................العقوبة	ا)قررة	لجريمة	الخداع	ا)شدد...............................................-ب

	العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	لجريمة	تعريض	حياة	الغ\e	و	سUمته�-3

  .........................................................................................................................................لجسدية	للخطرا

  

414  

  414  العقوبة	ا)قررة	لهذه	الجريمة	@ي	صور¯Wا	البسيطة..............................................................................-أ

  414  .............................العقوبة	ا)قررة	لهذه	الجريمة	@ي	صور¯Wا	ا)شددة...............................................	-ب

  414  .....	03- 09وجب	القانون	العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)خل	بالtuاماته	ا)فروضة	بم	-4

  415  ..............................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	نظافة	ا)واد	الغذائية	وسUمWXا........................	-أ

  415  ...................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	أمن	ا)توج	وإلزامية	الرقابة	ا)سبقة	للمطابقة........	-ب

  415  ...................العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية	الضمان	أو	تنفيذ	الضمان	وإلزامية	تجربة	ا)نتوج...- جـ

  416  .................وسم	ا)نتوج	وإلزامية	تنفيذ	الخدمة	ما	بعد	البيع.......	العقوبة	ا)قررة	لïخUل	بإلزامية-د

- 18العقوبات	ا)طبقة	عfى	الشخص	ا)عنوي	ا)رتكب	للجرائم	ا)نصوص	عل·Wا	@ي	القانون	رقم		-5

  ..........................................................................ا)تعلق	بالصحة..........................................................	11

  

416  

العقوبة	ا)قررة	لجريمة	مخالفة	ا)راقبة	8دارية	والتقنية	وKمنية	�ستعمال	ا)واد	وKدوية		-أ
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  خص:ـا)ل

و	ذلك	من		،مخاطر	ا)نتجات	ا)صنعة وضع		ا)شرع	الجزائري	إطارا	قانونيا	لحماية	ا)سWXلك	من

	ا)خاط 	درء 	إ�ى 	الهادفة 	القبلية، 	الوقائية 	القواعد 	من 	جملة 	سن 	وقد	خUل 	Kضرار، 	وقوع ر	قبل

	عfى	 	ينبÒي 	ال�0 	£لtuامات 	من 	مجوعة 	طيا¯Wا 	@ي 	تحمل 	Kسس 	من 	جملة 	القواعد 	هذه تضمنت

يا	)خاطر	ا)نتجات	ا)صنعة	ا)تدخل\ن	مراعا¯Wا
ّ
  .توق

و@ي	سبيل	تفعيل	هذا	النهج	الوقائي،	أوجد	ا)شرع	الجزائري	جملة	من	¥ليات	الوقائية	ال�0	تتجfى		

	Kج 	عfى	@ي 	ا)سWXلك 	حصول 	تضمن 	ال�0 	الصUحيات 	من 	بالعديد 	ا)خول\ن 	وKعوان 	الرقابية هزة

  منتجات	آمنة	خالية	من	ا)خاطر.

و	إ�ى	جانب	هذه	القواعد	الوقائية،	وضع	ا)شرع	الجزائري	قواعد	حمائية	بعدية،	بعضها	ذو	طابع	

و	يظهر	@ي	إقرار	أحكام	ُتنظم		عMUي	يرمي	إ�ى	ج�e	الضرر	و	ضمان	حصول	ا)تضررين	عfى	التعويض،

		مساس	بأمن	ا)سWXلك،كل	ا)سؤولية	ا)دنية	للمتدخل،	و	بعضها	¥خر	ذو	طابع	عقابي	¦Wدف	إ�ى		ردع	

  م	أفعال	ُترتب	ا)سؤولية	الجزائية	للمتدخل.	يو	يظهر	@ي	تجر 

  ية	ا)تدخل.ا)سWXلك،	ا)خاطر،	ا)نتجات	ا)صّنعة،	الوقاية،	مسؤولحماية	:	الكلمات�ا)فتاحية

  

  

  

  

  



 

 

  

Résumé :  

  

Le législateur algérien à mis en place un cadre juridique afin de protéger le 

consommateur contre les risques des produits manufacturés, en édictant un ensemble 

de règles préventives proactives visant à éloigner les risques avant que les dommages 

ne se produisent. Ces règles contenaient un certain nombre de fondations qui portent 

un ensemble d’obligations que les intervenants doivent respecter afin d’éviter les 

risques des produits manufacturés. 

 Pour mettre en œuvre cette approche préventive, le législateur algérien a instauré 

un ensemble de mécanismes préventifs qui se reflètent dans les organes et les agents 

de surveillance qui disposent de nombreuses prérogatives garantissant au 

consommateur l’obtention à des produits sûrs et sans risque. 

Outre ces règles préventives, le législateur algérien a adopté des règles 

protectionnistes ultérieures, certaines sont à caractère thérapeutique, visant à réparer 

les dommages et assurer l’indemnisation des victimes, et cela apparait dans 

l’approbation des dispositions qui régissent la responsabilité civile de l’intervenant, 

d’autres sont de nature punitive, visant à réprimer tout ce qui touche la sécurité des 

consommateurs,  en se manifestant dans la criminalisation des actes qui établissent la 

responsabilité pénal de l’intervenant.   

Mots clés : protection du consommateur, les risques, produits manufacturés, 

prévention, responsabilité de l’intervenant.  

 

 

 

 



 

 

 

Abstract : 

 

The Algerian legislator has put in place a legal framework in order to protect the 

consumer against the risks of manufactured products, by enacting a set of proactive 

preventive rules aimed at warding off risks before damage occurs. These rules 

contained a number of foundations that carry a set of obligations that stakeholders 

must meet in order to avoid the risks of manufactured products. 

 To implement this preventive approach, the Algerian legislator has set up a set 

of preventive mechanisms which are reflected in the supervisory bodies and officers 

who have numerous prerogatives guaranteeing the consumer the obtaining of safe and 

risk-free products. 

In addition to these preventive rules, the Algerian legislator adopted subsequent 

protectionist rules, some of which are of a therapeutic nature, aimed at repairing the 

damage and ensuring compensation for the victims, and this appears in the approval of 

the provisions which govern the civil liability of the intervener; others are punitive in 

nature, aimed at repressing everything that affects consumer safety, manifesting itself 

in the criminalization of acts which establish the penal responsibility of the intervener. 

Key words : consumer protection, the risks, manufactured products, prevention, 

responsibility of the intervener 

  

  

 


