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 ( مً طىزة اإلاطّففين01،02،03،04،05آلاًاث  )                          صدق هللا العظُم 

 

 مً احخكس على اإلاظلمين  : "ررىل هللا  لى هللا عليه ورلم ييىل طمعذ  : عن عمز رض ي هللا عنه قال

 (زواٍ ابً ماجه)"                               وؤلافالضبالحصامطعامهم ضسبه هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

دعــــــــــــاء 

 

ًا زب ال جدعىا هصاب بالغسوز إذا هجحىا وال هصاب بالُأض إذا فشلىا بل ذكسها دائما أن الدظامح َى أكبر 

. مساجب اللىة وأن حب الاهخلام َى أول مظاَس الضعف

 

ًا زب إذا أعطُدىا ماال ال جأخر به طعادجىا وإذا أعطُدىا كىة ال جأخر بها عللىا وإذا أعطُدىا هجاحا ال جأخر به 

. جىاضعىا ، وإذا أعطُدىا جىاضعا ال جأخر اعتزاشها بكسامخىا 

 

 .ًا زب إذا أطأها إلى الىاض أعطىا شجاعت الاعخراز ، وإذا أطاء الىاض إلُىا أعطىا شجاعت العفى والغفسان

 

 

آ ـيــــن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمــة شكــ

 

الشكس هلل أوال وأخيرا الري وفلىا وكلل ثمسة جهىدها بئهجاش َرا العمل اإلاخىاضع والري هسجى أن هكىن كد 

. كدمىا مً خالله لبىت جضاف لبىاء صسح العلم واإلاعسفت

 

ب أو مً  ل وؤلامخىان الكبير إلى كل مً طاَم وطاعدها مً كٍس ومً باب الاعتراف بالجمُل هخلدم بالشكس الجٍص

: بعُد مً أجل أن ًسي عملىا َرا الىىز وعلى زأطهم 

ٌ مً مظاعدة وهصائح كُمت أفادجىا في إهجاش ث على كل ما كدماالري وشكٍسبً حلُمت خيرة  : ة اإلاؤطسةألاطخاذ

. َرا العمل وصبٍر اإلاخىاصل معىا

 

 وخاصت طلبت العلىم  وأصدكائىا الطلبتعبد الحمُد ابً بادٌع ـ مظخغاهم ـــوكل أطاجرجىا اإلاحترمين بجامعت 

  . 2019ؤلاكخصادًت جخصص إكخصاد وحظُير اإلاؤطظاث دفعت 

 

 

 

 

 

 



 
 داءـــــــــــــــــــــــــــــــإلاوـــــ

 

: أَدي َرا العمل اإلاخىاضع 

إلى هىز الللىب وطُد الىجىد محمد صلى هللا علُه وطلم  

 

: ال ًمكً أن هلىل إال كما كاله خاللىا طبحاهه وحعالى 

" وكض ى زبك أال حعبدوا إال إًاٍ وبالىالدًً إحظاها "

 

:  أَدي ثمسة عملي إلى مً كان لهما الفضل في جسبُتي وجيشئتي، إلى أغلى وأعص هاض إلي 

مت و ما، وزشكهما الشفاء والصحت والعافُت،وإلى الصوجت الكٍس  وفلراث بىاحيأمي وأبي أطال هللا في عمَس

 َىاء،َدًت و طُلين كاملُا ـ :أكبادي

 وإلى كل معلمي وأطاجرحي كاًم:  وإلى كل مً ًحمل للب، ،شوجاتهم، أشواجهم وأوالدَم ووإلى كل إخىحي

"  كعبع هىزالدًً"والظُد " بً حلُمت "ة اإلاشسفةمً ؤلابخدائي إلى الجامعت، خاصت ألاطخاذ

ت الخجازة لىالًت مظخغاهمزئِع مصلحت    حماًت اإلاظتهلك وكمع الغش بمدًٍس

عمل جاَدا الطخعادة مجدَا . وإلى كل مً ٌظعى لخير َرٍ ألامت َو

 

 قايم الطيب  
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 خــــــــــــاتمــــــــــــــة

 
 فساغ ؤو هقظ ؤي طد منها حدًدة الهدف لىطىص بظىه للمظتهلو االصابسيي اإلاشسع ؤواله الري الاهخمام إن

ت اإلاظتهلو مطااح ٌعسع ؤن ًمنً قاهىوي  ؤجبعخه الري للىهج مباشس اوعهاض لهى للخطس، اإلاادًت واإلاعىٍى

 اإلاظتهلو ًخمخع مان الري اإلاىحه، والاقخطاد الاشترامي الىهج عً وجذليها ااحس جبىيها الاقخطاد دالى مً االصابس

 اإلاخحنمت هي الدولت مىني الظلع وااخدماث، مجاى في والادخُاز الىفسة هاحُت مً ؤقل وفسص ؤلبر بحماًت ظله في

جي الدولت واوسحاب ااخاص القطاع  وبفخح.الىطني الاقخطاد دوالُب مل في الري  الظىوي اقخطاد ظل في الخدٍز

س دالى مً مبادبه له ت ألاطعاز جحٍس  إلي االصابس اهػمام و اإلاظخىزدًً ااخىاص، دالى مً الظلع عبىزي وحٍس

 العاإلاُت للمىظمت لالهػمام االصابس وطعي ألاوزبي مع ؤلاجحاد الشسالت ماجفاقُت ودولُت إقلُمُت مىظماث

 مل الػابط واإلاساقب، دوزي إلى حىاهبه مل في واإلاخحنم الظىوي على اإلاهُمً دوزي مً دوز الدولت ؤضبح للخجازة،

 و به، اإلاحدقت اإلاذاطس مً اإلاظتهلو بػسوزة حماًت العالمي الىعي جىامي ظل في وؤلازهاضاث الخؼيراث هره

ت عُت ااحٍُى  اإلاشسع إزادة على لبير بشهل ؤزسث منها، اإلاخطىزة داضت العالم مذخلل دوىي حشهدها التي الدشَس

 جم والري ،89/02 القاهىني بئضداز ااحسلُت هره طاًس الري  اإلاظتهلو احماًت العامت بالقىاعد اإلاخعلق االصابسيي

 هرا ألحهام بالدزاطت جىاولىا دالى م ومً 2009 فبراًس 25 في اإلاؤزخ 09/03اإلاظتهلو  القاهىني بمىحب إلؼاءه

ذُت عً بلمحت مهدها االدًد، القاهىني  مذخلل جبىتها التي اإلاظتهلو حقىوي جبلىزي إلى ؤدي الري الخطىزي جاٍز

عاث  في ااحق) احماًت اإلاظتهلو ألاطاطُت اإلابادا وشىء في العالم في اإلاظتهلو حماًت حسماث الُىم ودوزي الدشَس

ت هره االصابسيي اإلاشسع والب لُل حػىا وال (...ٌظمع له ؤن في ؤلاعالم،ااحق في ااحق ألامً، عُت ااحٍُى  الدشَس

 دعىاث ؤو ألي مشازلت للي شبه ػُاب مً الحظىاه وما اإلاظتهلو، بحماًت داص لقاهىني دالى إضدازه مً

 حماًت ؤحل مً ومؤزس غاػط دفاعي اإلاظتهلو  لدوزي بحماًت اإلاهخمت واالمعُاث الهُئاث طسف مً دادلُت

 الدوىي في ااحاى بعنع االصابس في اإلاظتهلو حقىوي وغع مً هي اإلاىفسدة للمشسع فاإلزادة اإلاظتهلو، مطااح

 القاعدة وعي اإلاطالباث مً هره حاءث حُث مثال، ؤ.م.الى في اإلاظتهلو حماًت احسلت الشإن هى ألادسي لما

 اإلاظتهلو حماًت قاهىني جطبُق وهطاو إلافهىم اإلاظتهلو الخطسوي جم لما اإلاظتهلنين، حمهىزي في اإلامثلت العٍسػت

في  ػمىع مً ضاحبه وما اإلاشسع طسف مً للمظتهلو حعٍسل فىغع مً اإلاأدر، حملت ا والحظً الؼش، وقمع

 ألاضل في هى حعٍسل هنرا القاهىن، فىغع هرا جطبُق في وإشهاالث ضعىباث وبالخالي اإلاخددل وبين بِىه الخفسقت

 النهاةي الاطخعماى معُاز باعخباز للمظتهلو الػُق اإلافهىم جبنى اإلاشسع لُل وزؤًىا والقػاء، الفقهاء مهمت

 شبنت ؤلالنترووي وعبر اإلاظتهلو حماًت إلى إشازة ؤي مً القاهىني دلى لما اإلاخددل، وبين للخمُيز بِىه للمىخجاث

 لها والخطدي وجىظُمها حماًتها والتي ًجب الىقذ هفع في وااخطيرة اإلاظخحدزت القػاًا مً مىنها الاهترهذ

ي.ومفطلت داضت بىطىص

 ؤمً على حفاظا اإلاذالفين وزدع ضالحُاث اإلاساقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت اإلاشسع بها ؤهاط التي و اإلاذخلفت السقابت آلُاث وبذطىص

ت بما الهُئاث هجد اإلاظتهلو، وطالمت ت مىازد مً جملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه ؤلاداٍز  حماًت جىفير عً بعُدة شالذ ال ومادًت بشٍس

 عسع عملُت إلى ؤلاهخاج مسحلت مً والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذدماث للظلع اإلاساقبت عملُاث ؤحظمذ للمظتهلو حُث حقُقُت
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 زاحع وهرا اإلاذالفين، القاهىهُت على الىطىص جطبُق في الطسامت عىطس وافخقاد بالبظاطت لالطتهالك اإلاىخىج

ت الهُامل لىقظ  الخجازي، الؼش ؤطالُب جطىزي مع داضت اإلاساقبت ااحدًثت لعملُاث والىطابل واإلاادًت البشٍس

يُت الدوزاث اإلاجاى جنثُل هرا في وهقترح على  إن اإلاظخجداث مافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مظاًسة ؤحل مً السقابت ألعىان الخهٍى

عي اإلاظخىيي  هره مذـــــــخلل جدعُم الؼش، لرلو ومهافحت السقابت مجاى في ااخبراث جبادى مظخىيي على ؤو الدشَس

 الخجاوشاث حمُع على والىقىف ؤلاحاطت وضعىبت هطاو عملها الحظاع هظسا وهىعا، لما البشسيي بالعىطس الهُئاث

ت اهدشاز مع داضت  لـــــــــــــحماًت الىطني اإلاجلع جىطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب في ؤلاطساع ًجب لما ، ... والتهٍسب ألاطىاو الفىغٍى

 اطخحدار وهثمً إلاطااح اإلاظتهلو، ددمت القاهىني لهم دىلها التي مهامهم إلاباشسة اإلاىافظت ومجلع اإلاظتهلنين

ع ؤلاهراز لشبنت اإلاشسع  ٌظهل مما ودازحُا، دادلُا القطاعاث مذخلل مع في الخيظُق دوزها دالى مً التي الظَس

يي.للمظتهلو حماًت وقذ بإطسع اإلاىاطبت ذ ؤلاحساءاث واجذا اإلاعلىماث جبادى

 مً ؤو والخحظِع الخىعُت مجاىيفي طىاء منها اإلاىخظس الدوزي وبسػم اإلاظتهلو، حماًت حمعُاث لدوزي وباليظبت

 منها، اإلاىخظس الدوزي هرا دوني ًبقي اإلاُداوي واقعها ؤن إال للقػاء،يوالللىء للمقاطعت مالدعىة السدعي دوزها دالى

 مً اوعدامه هقليلم إن اإلاادي الدعم وقلت حهت، مً فعالُتها مً جحد التي القىاهين وحمىد العساقُليبظبب وذلو

ي.جإزيرها ومحدودًت الفاعلُت عدم عليها ٌعابيفئهه قلتها على اإلاظتهلو حماًت حمعُاث وحىد وزػم ؤدسي، حهت

 مجاى في طىاء االهاش لهرا والفعاىيالنبير الدوزي مً فبالسػم اإلاظتهلو حماًت في القػابُت الهُأث دوزي عً ؤما

 ؤطاطُت لػماهت السدع، لخحقُق اإلاذالفين على االصاء بخىقُعيؤو بحقىقه اإلاظاض حاى في بالخحقُقاث القُام

ت، منها اإلاادًت وحقىقهيمطااحه احماًت  داضتيؤقظام وحىد وعدم الخقاض ي إحساءاث طىىي ؤن إال واإلاعىٍى

يييجهالُل وػالء الخجازي، القظم في آلان جدزج حُذ اإلاظتهلو قػاًا بمعاالت

 الثىزة مع داضت جدازلهيًجب جقطير هى للمظتهلو ؤلالنتروهُت للحماًت الخعسع عً اإلاشسع وطهىث

ت اإلاعامالثيؤطالُب وجىىع الُىم، العالم ٌشهدها التي ؤلالنتروهُت  حدًدة مذاطس إلى اإلاظتهلو ٌعسع مما الخجاٍز

  .ااحالُت القاهىهُتيالىطىص ججسمها ال

منً  حماًت جىفير مجاى في إغافُتيلبىت ٌعد الؼش وقمع اإلاظتهلو بحماًت اإلاخعلق االدًد القاهىني بإن القىىي ٍو

 اإلاذالفين حق في ؤقسها التي العقىباث مجاى في داضت ًخدازلها،يؤن باإلاشسع نهُب التي الىقابظ بسػم للمظتهلو

 حماًت حمعُاث داضتياإلادوي اإلاجخمع لدوزي ممازلت ؤهمُت إعطابه وعدم اإلاادي، حاهبها في بالطسامتيجدظم والتي

 فقط، والخحظِس ي الخىعىيي االاهب على الاقخطازيفي ااحاى لرلو ًنفي ال وحده السدعي فاالاهب اإلاظتهلو،

 ًطب ا وبهر حقُقُت حماًت إلى للىضىىي ذلسها، الظابق االهىد حمُع جػافسيعلى ًخىقل القاهىني هرا فخطبُق

ي.اإلاخددل مع مخىاشهت وغعُت في اإلاظتهلوماًت ح

ي

ي

ي
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:  ثمهُض 

للض غمض اإلاضغع الجؼائغي ئلى جىظُم اإلادُك الخجاعي بما ًدىاسب مؼ الخدىالث التي حضهضها الضولت         

زاعت مؼ الاهفخاح التي حضهضه أسىاكىا الضازلُت و هظا اإلاباصعة التي ًباصغها اللقاع الخاظ ، و غلُه فاطا 

ت و الغىاغُت مػترف بها صسخىعٍا فاهه لم ًمىؼ مً سً كىاهحن جدمي هظه ألاوضقت مً  ت الخجاٍع واهذ الخٍغ

. حهت ، و مً حهت أزغي جدمي اإلاستهلً مً اإلاسالفاث التي جترجب غنها
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 ٌ سُة عً ظهىر خزوات خماًة املطتهلً:  املبدح ألاو :    ملدة ثاٍر

 ٌ  ثملىر كاهىن خماًة املطتهلً في الجشائز :  اململلل ألاو

 ؼ الجؼائغي مىػؼال غً الاهخمام الػالمي بلؾُت خماًت  : 89/02 ظهىع اللاهىن : أوال لم ًىً الدضَغ

ػاث أولها اللاهىن   89/02اإلاستهلً فللض كقؼ صىفا مهم في الخىفل بهظا اإلاىؽىع مً زالٌ غضة حضَغ

 30اإلاخػلم باللىاغض الػامت لخماًت اإلاستهلً الظي ٌػض هلقت الاهقالق للاهىن خماًت اإلاستهلً و أهثر مً 

  .1مغسىم جىفُظي مخػلم به و أهم الخلىق اإلاخؾمىت

   خم اإلاستهلً في سالمخه مً اإلاداؽغ التي جمس صخخه و أمىه أو جؾغ بمغالخه اإلااصًت

  خم اإلاستهلً في جىفغ اإلاىخىج أو الخضمت غلى اإلالاًِس و اإلاىاعفاث اللاهىهُت      و الخىظُمُت و ئلؼام

اإلاقابلت و عغبخه اإلاضغوغت في الاستهالن  

  ول ملتن )الاغتراف بدم اإلاستهلً في الؾمان اللاهىوي للمىخىج أو الخضمت و خله في ججغبت اإلاىخىج

. (ألي مىخىج سىاء وان حهاػ أو آلت ٌسخفُض بدىم اللاهىن مً ؽمان 

 الاغتراف بدم اإلاستهلً في الخمثُل و خم الخلاض ي في ئفاع حمػُاث اإلاستهلىحن .

  م اجساط الاحغاءاث الالػمت لىكاًت اإلاستهلً و وؽؼ هظام ئكغاع واحب جضزل ألاحهؼة اإلاسخغت غً فٍغ

.  لغكابت حىصة اإلاىخجاث و الخضماث

 وان مً الؾغوعي ئعضاع هػ جىظُمي ًدضص ئحغاءاث اإلاغاكبت و 89/02و لىؽؼ خحز الخقبُم أخيام اللاهىن 

 اإلاخػلم بغكابت الجىصة و كمؼ الغط اإلاػضٌ و 1990 ًىاًغ 30 اإلاإعر في 90/39هى اإلاغسىم الخىفُظي عكم 

 : اإلاخمم ، هظا اإلاغسىم ًدضص ما ًلي

  مماعست الغكابت 

  اكخقاع غُىاث اإلاىخىحاث 

  جدلُل الػُىاث اإلالخقػت

 ت  جضابحر ئصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ة - 1  6، ص2008املزهش الجامعي بالىاصي حي الىىر – خماًة املطتهلً في ظل الاهفحاح الاكحطاصي معهض العلىم اللاهىهُة و إلاصاٍر
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   :كبل عضوع هظا اللاهىن، فان مجاٌ خماًت اإلاستهلً وان ًسؾؼ لإلحغاءاث اللاهىهُت الخالُت

ؼ و الخىظُم الفغوس ي زاعت كاهىن 1966 ئلى 1962مً  -  اإلاخػلم بالغط و 1905 أوث 1 الدضَغ

.  الخضلِس للمىخىحاث و الخضماث 

  اإلاخؾمً كاهىن الػلىباث اإلاػضٌ و اإلاخمم 156-66 ألامغ عكم 1989 ئلى 1966مً  -

ئن مىؽىع خماًت اإلاستهلً يهم الجمُؼ وىهىا مستهلىحن   و ًجب أن ٌػغف  : 09/03 ظهىع اللاهىن : ثاهُا

 09/03الجمُؼ اللىاهحن التي جدمُه مً الغط و الخضلِس في اإلاػامالث الخجاعي خُث عضع اللاهىن عكم 

و ًغجىؼ . 1 اإلاخػلم باللىاغض الػامت لخماًت اإلاستهلً و أخضر فُه غضة حغُحراث07/02/1989اإلاإعر في 

،  و كض اخخىي هظا ألازحر غضة    فغل16 ماصة مىػغت غلى سخت أبىاب  و جدخىي غلى 95 غلى 09/03اللاهىن 

:   بىىص أساسُت بضأن خماًت اإلاستهلً حضمل ما ًلي 

  ئلؼامُت الىظافت و الىظافت الصخُت للمىاص الغظائُت و سالمتها

   ئلؼامُت امً اإلاىخىحاث

   ئلؼامُت  مقابلت اإلاىخىحاث

   ئلؼامُت الؾمان و الخضمت ما بػض البُؼ

 ًئلؼامُت ئغالم اإلاستهل  

   ًت للمستهل اإلاغالر اإلااصًت و اإلاػىٍى

   ًحمػُاث خماًت اإلاستهل

   أغىان الغكابت

   ئحغاءاث الغكابت

   مسابغ كمؼ الغط

   اكخقاع الػُىاث

   الخبرة

   الخضابحر الخدفظُت و مبضأ الاخخُاـ

   اإلاسالفاث و الػلىباث

   غغامت الغلر

  صًىاع ، 50.000و الجضًض في هظا اللاهىن هى اعجفاع الغغاماث خُث أن أصوى غغامت  هي ،
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ش 15ر العضص . املحعلم بدماًة املطتهلً و كمع الغش ، ج25/02/2009 ، املؤرر في 09/03اللاهىن ركم -   . 2009 مارص 08 الطاصرة بحاٍر
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أَضاف و مباصيء كاهىن خماًة املطتهلً  :  اململلل الثاوي

 أهضاف كاهىن خماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط : أوال

 اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط الظي ًلغي اللاهىن 2009 فبراًغ 25 اإلاإعر في 09/03ئن اللاهىن 

ض جدلُم ألاهضاف الغئِسُت الخالُت07/02/1989 اإلاإعر في 89/02 :  1 و خسب مؾمىهه فاهه ًٍغ

ؽمان مقابلت حمُؼ السلؼ و الخضماث في مساع غملُت الاستهالن و طلً مهما وان اإلاخضزل - 

 ئغاصة جأهُض ئحغاءاث خماًت و أمً اإلاستهلىحن - 

ت وظُفت كمؼ الغط  -  جلٍى

جدضًض مبضأ الىكاًت - 

 .ؽمان هؼاهت التي جلىم غلى أساسها اإلاىافست الجزيهت باليسبت إلاسخلف اإلاخضزلي- 

ت -  م الخغهت الجمػٍى حمػُاث خماًت اإلاستهلىحن التي حػخبر )ئغقاء اإلاستهلً فغق و الىسائل الخماًت غً فٍغ

. (طاث مىفػت غامت

. جىؽُذ اللىاغض اإلاقبلت في مُضان الخبرة اإلاػاهست- 

جدضًض غلىباث عصغُت مً أحل عصع غضم اخترام اللىاغض اإلاخػللت بدماًت الصخت ، ألامً و مغالر - 

. اإلاستهلىحن

أبىاب  (06) ماصة مىػغت غلى سخت 95 اإلاغجىؼ غلى 09/03و مً أحل جىَغس هظه ألاهضاف أخيام اللاهىن 

:   فغل جخػلم بـ16جدخىي غلى 

  جىسُؼ مجاٌ جقبُم كاهىن خماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط ليل اإلاىخىحاث و الخضماث اإلاىؽىغُت في

. السىق بثمً أو مجاها

  مً أحل جىخُض الفهم و الخقبُم (جدضًض اإلافاهُم)حػٍغف اإلاغقلخاث اإلاسخػملت. 

 ائي بىؽؼ الخاماث مخػللت بـ :  اللىاغض الػامت لخماًت اإلاستهلً في مجاٌ أمىه الغحي و الفحًز

سالمت ألاغظًت  - 

أمً اإلاىخىحاث و الخضماث  - 

مقابلت اإلاىخىحاث و الخضماث باللىاغض التي حػغفها و جىضخها - 

الؾمان و الخضمت ما بػض البُؼ  - 

 ئغالم اإلاستهلً - 
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  حمػُاث خماًت اإلاستهلً فُما ًسػ صوعها في خماًت مغالر اإلاستهلً و طلً بمىدها عفت حمػُت

طاث مىفػت غامت و التي حسخفُض مً اإلاساغضة اللؾائُت  

   جدضًض ألاغىان اإلاإهلحن إلاػاًىت و كمؼ اإلاسالفاث فبلا لهظا اللاهىن مؼ حػٍغف مهامهم

  حػٍغف ئحغاءاث اإلاغاكبت و اكخقاع الػُىاث مً احل اإلاغاكبت و الضعاست

 جدضًض اإلاسابغ اإلاإهلت لللُام بالخدالُل، الازخباعاث و الخجاعب فُما ًسػ كمؼ الغط .

  م ئصزاٌ هغىظ حضًضة ئؽافت ئلى ئحغاءاث اإلاغاكبت و خماًت ألاغىان اإلايلفىن باإلاغاكبت غً فٍغ

. جلً اإلادضصة في كاهىن الػلىباث

 ئصزاٌ مبضأ الخبرة اإلاػاهست و صغوـ الخىفل بها  .

:  1هظا اللاهىن ٌػني مً حهت أزغي باإلحغاءاث الخدفظُت للخماًت و مبضأ الاخخُاـ مثل

   ؤلاًضاع

   السخب اإلاإكذ

   الدجؼ

   ئغاصة اإلاقابلت

   السخب النهائي مً أحل ئغاصة جىحيهها أو ئجالفها

الخػضي، غضم جىفُظ كغاعاث ئعحاع )في مُضان اإلاسالفاث و الػلىباث فان اللاهىن ًضزل مسالفاث حضًضة 

ض مً غضة الػلىباث مؼ وؽؼ غغامت اإلاغالخت (ئلخ...السلؼ ، ئجالفها . و ًٍؼ

 مؼ ئبلاء 89/02 مىه جلغي أخيام اللاهىن 94 و زاعت اإلااصة 2009 فبراًغ 25 اإلاإعر في 09/03ئن اللاهىن 

ت اإلافػٌى ئلى خحن عضوع الىغىظ الخقبُلُت     .هغىعه الخقبُلُت ساٍع

 مباصيء كاهىن خماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط  : ثاهُا

  5،6،7، 4ئلؼامُت الىظافت و الىظافت الصخُت للمىاص الغظائُت و سالمتها اإلاىغىظ غليها في اإلاىاص 

. 72 و 71اإلاػاكب غليها باإلاىاص 

  73 و اإلاػاكب غليها باإلااصة 10 و 9ئلؼامُت أمً اإلاىخىحاث مىغىظ غليها باإلااصجحن 

  433، 429 و اإلاػاكب غليها باإلاىاص 69 و68ئلؼامُت مقابلت اإلاىخىحاث اإلاىغىظ غليها في اإلاىاص 

ئلؼامُت الؾمان و الخضمت ما بػض البُؼ اإلاىغىظ غليها في / 24. مً كاهىن الػلىباث435و 

. 75،76 و اإلاػاكب غليها باإلاىاص16 و 15، 14، 13اإلاىاص 

  78 و اإلاػاكب غليها باإلااصة 18، 17ئلؼامُت ئغالم اإلاستهلً، اإلاىغىظ غليها في اإلاىاص 

  ت للمستهلىحن اإلااصجحن . 20 اإلاػاكب غليها باإلااصة 20 و 19ئلؼامُت خماًت اإلاغالر اإلااصًت و اإلاػىٍى

  74 اإلاػاكب غليها باإلااصة 12اإلااصة  (اإلاغاكبت اإلاسبلت)ئلؼامُت اإلاغاكبت الظاجُت. 

 

 

 

                                                 
1
 ، هفظ املزجع الطابم09/03اللاهىن ركم -  
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:   اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط هى 25/02/2009 اإلاإعر في 09/03الجضًض في اللاهىن 

ل ئحغاءاث اللمغاكبت مً اإلاغسىم ئلى اللاهىن خُث حػخبر هفس ئحغاءاث اإلاغسىم   اإلاإعر في 90/39جدٍى

.  اإلاخػلم بمغاكبت الجىصة و كمؼ الغط و ؽػذ في اللاهىن مؼ الخىؽُذ أهثر30/01/1990

   ئحغاءاث الغكابت

   اكخقاع الػُىاث

   مسابغ كمؼ الغط

   الخضابحر الخدفقُت و مبضأ الاخخُاـ

  الغفؿ اإلاإكذ أو النهائي لضزٌى اإلاىخىج اإلاسخىعص

   السخب اإلاإكذ أو النهائي

   الدجؼ

  ؤلاجالف للمىاص الخقحرة

  (ؽبك اإلاىخىج اإلاضدبه فُه)ؤلاًضاع  

   الخىكُف اإلاإكذ لليضاـ

ت الىصًت مؼ 1هما أن مً الجضًض أًؾا في اللاهىن هي غغامت اإلاغالخت التي سمذ بها لإلصاعة  في غغؽها الدسٍى

. اإلاخضزل في خالت الغغامت فلك
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عالكة كاهىن خماًة املطتهلً باألهظمة ألاززي :  اململلل الثالح

 مؼ مسخلف ألاهظمت إلاا ًدسم به مً عوابك وزُلت بجمُؼ الػلىم اإلاستهلً غالكت و فُضةللاهىن خماًت 

:  اللاهىهُت و أهمها 

ئن اللاهىن اإلاضوي ًىظم أساسا وافت الػالكاث بحن : عالكة كاهىن خماًة املطتهلً باللاهىن املضوي- 

مسخلف ألافغاص صون جمُحز بحن هىع الخغغف أو اللائم به فان كاهىن خماًت اإلاستهلً ًىظم غالكاث 

مػُىت هي الػالكاث بحن اإلادترفحن و اإلاستهلىحن أو ول مخضزل في غملُت الػغؼ، ئن هال مً كاهىهحن 

اإلاضوي و خماًت اإلاستهلً ًإزغ و ًخأزغ باآلزغ ، الن الػالكت بحن اإلادترف و اإلاستهلً جيىن مدل غلىص 

و هظلً في مجاٌ ؽمان الػُىب الخفُت و التي جدىػ غلى أهمُت . اللاهىن الخاظ في بػؿ الخاالث 

 1.زاعت للمستهلً و جضزل ؽمً مجاٌ أو هقاق كاهىن خماًت اإلاستهلً

ئن اللاهىن الخجاعي له علت وزُلت بلاهىن خماًت   :عالكة كاهىن خماًة املطتهلً باللاهىن الحتاري - 

اإلاستهلً أساسها أزغ ول منهما غلى ألازغ ّ، فلاهىن خماًت اإلاستهلً الظي ًبدث في هُفُت ئصباع 

الخاحاث ؤلاوساهُت و بُان وسائل ؤلاصباع واألصُاء و ألامىاٌ و بُان غىامل ئهخاحها و جضاولها و جىػَػها 

و استهالهها و أسالُب ئصهاعها فىما ان اللاهىن الخجاعي ًإزغ في كاهىن الاستهالن فهى بضوعه ًخأزغ به و 

مً مظاهغ طلً ان احساع حجم اليضاـ الخجاعي أصي ئلى جىسؼ الاستهالن و زاعت بػض جضزل و جقىع 

ت، الغىاغُت الخضماجُت . اسالُب ؤلاصهاع للمىخىحاث الخجاٍع

للاهىن خماًت اإلاستهلً علت وزُلت بػلم الاكخغاص،   :عالكة كاهىن خماًة املطتهلً بعلم الاكحطاص- 

م مىاعص الثروة و يهخم ببُان  فُما ًبدث غلم الاكخغاص في هُفُت جىفحر السلؼ و الخضماث غً فٍغ

. وسائل ئصباع جلً الخاحاث و بػىامل ئهخاحها و جضاولها و جىػَػها

. يهخم ببُان وسائل ئصباع  جلً الخاحاث و بػىامل ئهخاحها و جضاولها و جىػَػها

يهخم كاهىن خماًت اإلاستهلً ببُان هظامها مً هاخُت ئهخاحها و جغيُػها و غغؽها لالستهالن و مظاهغ 

. نخماًت اإلاستهل

ئن كاهىوي الاحغاءاث اإلاضهُت و   :عالكة كاهىن خماًة املطتهلً بلاهىن الاجزاءات املضهُة و الجشائُة- 

الجؼائُت لهما صوع في جبسُك ئحغاءاث ميافدت الغط و الخضلس غلى اإلاستهلً و هُفُت اإلاخابػت و 

 .اإلاداهمت أمام الػضالت و بالخالي ًيىن لهما جفاغل و جأزحر غلى كاهىن خماًت اإلاستهلً

 

 

 

 

                                                 
1
ع الجشائزي، صار الهضي، عين ملُلة الجشائز ، -  عليى بىلحُة بً بىزمِظ-  اللىاعض العامة لحماًة املطتهلً و املطؤولُة املترثبة عنها في الخشَز

 .21ص 
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ًخؾمً كاهىن الػلىباث أخيام غلابُت جسػ خماًت   :عالكة كاهىن خماًة املطتهلً بلاهىن العلىبات- 

اإلاستهلً، هما أن كاهىن خماًت اإلاستهلً ًخؾمً أًؾا أخيام حؼائُت حػاكب غلى ألافػاٌ اإلاسخلفت 

لىغىعه و التي بأمً و صخت و أمىاٌ اإلاستهلً و هُفُت مغاكبتها مً فغف ؽباـ الضغفت اللؾائُت و 

. أغىان و مفدش ي الاصاعة بما ًإهض الغلت الىزُلت بحن اللىاهحن

الػالكت بحن اللاهىهحن جبرػ بىؽىح جأزحر   :عالكة كاهىن خماًة املطتهلً بلاهىن املىافطة و ألاضعار - 

كاهىن خماًت اإلاستهلً غلى كاهىن اإلاىافست في مىؽىغاث هثحرة منها جقبُلهما غلى مداعبت اإلاماعساث 

م اإلاىخىحاث و الخضماث و ؽبك اليضافاث الىسُقت بحن  ت الخػسفُت و هُفُت غغؼ و حسٍى الخجاٍع

. اإلادترفحن و اإلاستهلىحن

ٌػخبر ليل مً كاهىن خماًت اإلاستهلً و كاهىن  :  عالكة كاهىن خماًة املطتهلً و كاهىن خماًة البِئة- 

خماًت البِئت هضف واخض ال ًمىً ججؼئخه و هى خماًت الفغص مً مسافغ ألاهظمت الاكخغاصًت التي 

جبدث غً اإلاغصوصًت ؤلاهخاحُت غلى خساب مغالر الفغص و ًبرػ جأزحر هال مً اللاهىهحن مً خُث خماًت 

. صخت و أمً اإلاستهلً

مُت بما له مً -  و زالعت اللٌى أن كاهىن خماًت اإلاستهلً غالكت وزُلت مؼ حمُؼ الػلىم الخلٍى

خساسُت و جأزحر بالػىامل السُاسُت و اكخغاصًت و احخماغُت التي جخفاغل في البِئت التي بػث فيها و 

. 1علظلً ًيىن أكغب الى الىاكؼ و الى الخقىع اإلاسخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ع الجشائزي، صار الهضي، عين ملُلة الجشائز ، -  عليى بىلحُة بً بىزمِظ-  اللىاعض العامة لحماًة املطتهلً و املطؤولُة املترثبة عنها في الخشَز

. 22ص
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.    اطزاف العالكة الاضتهالهُة:  املبدح الثاوي

 ٌ  املطتهلً:  اململلل ألاو

ئن جدضًض مفهىم اإلاستهلً ًىدس ي أهمُت هبحرة و طلً لػضة اغخباعاث فهى همػُاع لخدضًض الصخػ 

 1اإلالغىص بالخماًت هما أن جدضًض مفهىم اإلاستهلً ٌساغض غلى فهم كىاغض و كىاهحن خماًت اإلاستهلً

 اهلسم الفله ئػاء مىؽىع جدضًض مفهىم اإلاستهلً ئلى اججاهحن  :مىكف الفله مً مفهىم املطتهلً : أوال

:  ازىحن غلى الىدى الخالي

جظهب غالبُت الفله الفغوس ي ئلى جأًُض هظا الاججاه، فاإلاسفُض : الاثتاٍ املػُم ملفهىم املطتهلً/ 1

مً أخيام اللىاهُحن اإلاخػللت بدماًت اإلاستهلً هى ول شخػ ًلخني أو ٌسخػمل ماال أو زضمت لخدلُم 

هضف شخص ي أو غائلي سىاءا حػلم ألامغ باكخىاء اإلاىلىالث أو الػلاعاث ، صون أن ًيىن لهظا الاكخىاء 

 .يأي هضف مهً

فاث   و  و جغي هظه الغالبُت مً الفله ، بأن هظا الخػٍغف اإلالضم إلافهىم اإلاستهلً هى أؽُم الخػٍغ

أفؾلها ألهه ًلغغه غلى شخػ الظي ًخػاكض بهضف ئصباع خاحاجه الصخغُت له أو ألخض أفغاص غائلخه 

ت أو مهىُت  ، و بهظا الضيل سُمىؼ هظا الخػٍغف فئت الخجاع و اإلاهىُحن الظًً ًخػاكضون ألغغاؼ ججاٍع

 ، فُػض مستهليا وفلا لهظا الاججاه طلً الصخػ نمً الخمخؼ بالخماًت التي ًىفلها اللاهىن للمستهل

 .2يالظي ًدغل أو ٌسخػمل أمىالا أو زضماث لغغؼ غحر مهً

، هما ٌسدبػض مً هظا الخػٍغف و ال جىقبم غلُه عفت ةو ال ٌػخبر مستهليا مً ًخػاكض ألغغاؼ منهي

اإلاستهلً مً ًلخني مىخىحاث أو زضمت لغغؼ مؼصوج ، مثل أن ًلخني و هُل غلاعي سُاعة ٌسخػملها في 

جىلالجه الخاعت مؼ غائلخه ئلى حاهب اسخػمالها في حىالجه اإلاهىُت ، و في هظه الخالت جقبم كاغضة 

 " .الفزع ًخبع ألاضل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - PICOD Yves, DAVO Hélène, Droit de la consommation, édition Datez, Armand collin, paris, France 2005 p20. 

2
عة الاضالمُة ، صراضة ملارهة صار -   زاف أخمض مدمض مدمىص علي، الحماًة الجىائُة للمطتهلً في اللاهىن املطزي و الفزوس ي و الشَز

ة ، مطز  . 52 ص2005الجامعة الجضًضة لليشز الاضىىضٍر
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 وفلا لهظا الاججاه ٌػض مستهليا ول شخػ ًخػاكض بغغؼ : الاثتاٍ املىضع ملفهىم املطتهلً / 2

 ، سىاءا السخسضاماجه الصخغُت أو السخػماالجه اإلاهىُت1الاستهالن

فاإلاستهلً خسب هظا الاججاه هى ول مً ًلىم باسخػماٌ أو اسخسضام ماٌ أو زضمت ، فمً ٌضتر سُاعة 

 ئن هظا الخىسؼ في نالسخػماله الصخص ي أو اإلانهي ٌػخبر مستهليا فاإلاا أن السُاعة حستهلً في الخالتي

مفهىم اإلاستهلً مً صأهه أن ًىسؼ صائغة ألاشخاظ الظًً ًمىنهم الاسخفاصة مً اللىاغض الخمائُت 

، بأمثلت غً هظه الخالت و أصهغها اإلادامي الظي 1وبالخالي الفله اإلاساهض لهظه الفىغة   ، 3للمستهلً

ٌضتري حهاػ ؤلاغالم آلالي إلاىخبه لخاحخه اإلاهىُت أفال جيىن هظه مً اإلاهىُحن اإلاخػاكضًً زاعج ئفاع 

جسغغهم في خاحت لإلخخماء باللىاغض اإلالغعة بدماًت اإلاستهلً فاإلاا أنهم ًخػاكضون مؼ مهىُحن 

ًلضمىن لهم السلػت أو الخضمت اإلاقلىبت؟  

ػاث اإلاخأزغة :مفهىم املطتهلً في اللاهىن الجشائزي : ثاهُا  ٌػخبر اإلاضغع الجؼائغي مً بحن الدضَغ

ف للمستهلً في أٌو كاهىن  باإلاىكف الفغوس ي في جدضًض مفهىم اإلاستهلً بالغغم مً أهه لم ًغص حػٍغ

 1989حؼائغي ًسػ خماًت اإلاستهلً الظي عضع في سىت 

 اإلاخػلم بمغاكبت الجىصة 90/39للض جضاعن اإلاضغع ألامغ سىت بػض طلً بمىحب اإلاغسىم الخىفُظي عكم 

 . و كمؼ الغط

ول شخظ ًلحني بثمً أو متاها مىحىجا : " مىه اإلاستهلً غلى أهه 09خُث غغفذ اإلااصة الثاهُت فلغة 

أو زضمة معضًً لالضحعماٌ الىضُملي و النهائي لطض خاجاثه الصخطُة أو خاجة شخظ ازز أو 

". خُىان ًحىفل به 

 اإلادضص اللىاغض اإلاقبلت غلى اإلاماعساث 2004 ًىهُى 23 اإلاإعر في 04/02هظلً حاء اللاهىن عكم 

ت، مدضصا إلافهىم اإلاستهلً في اإلااصة الثالثت مىه ، خُث هغذ اإلااصة الثالثت منها املطتهلً ول ": الخجاٍع

شخظ طبُعي أو معىىي ًلحني ضلعا كضمد للبُع أو ٌطحفُض مً زضمات عزغد و متزصة مً ول 

 ".طابع منهي

قت أن  ت صٍغ ًالخظ مً هظه اإلااصة أن مفهىم اإلاستهلً ٌضخمل وافت ألاشخاظ القبُػُت و اإلاػىٍى

جيىن مجغصة مً القابؼ اإلانهي لها 

 فاهه 2009 فبراًغ 25أما اللاهىن الجضًض اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط الغط الغاصع في - 

املطتهلً ول شخظ طبُعي أو ":  مىه خُث جىػ02 الفلغة 03جقغق ئلى مفهىم اإلاستهلً في اإلااصة 

معىىي ًلحني، بملابل أو متاها ، ضلعة أو زضمة مىجهة لالضحعماٌ النهائي مً أجل ثلبُة خاجحه 

فاإلاستهلً هى طلً الصخػ الظي  " الصخطُة أو ثلبُة خاجة شخظ أزز أو خُىان محىفل به

ًدغل غلى سلؼ أو زضماث بهضف غحر منهي و هظه اإلاىخىحاث جلضم لهم مً فغف شخػ أزغ غالبا ما 

 .ًيىن مدترفا

                                                 
1
ة هًعبض الباقي عمز مدمض، الحماًة العلضًة للمطتهلً ، ميشأة املعارف باالص-     45 ، ص2004صٍر
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 خترفالم:  اململلل الثاوي

ف التي كُلذ خترفالقغف الثاوي في الػالكت الاستهالهُت هى طلً الم ، ئط حػضصث و ازخلفذ الخػاٍع

ت  ت اإلاستهلً غلى هظٍغ بضأهه، و طلً ٌػىص لػضة أسباب ، لىً السبب الغئِس ي ٌػىص ئلى جأزحر هظٍغ

 . خترفالم

املحضزل  ":  اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط أهه09/03 مً اللاهىن عكم 08 فلغة 03جىػ اإلااصة 

". ول شخظ طبُعي أو معىىي ًحضزل في عملُة عزع املىحىجات لالضتهالن

املؤضطة ول ": غلى أن1  اإلاخػلم باإلاىافست08/12 مً اللاهىن عكم 02 فلغة 03هظلً جىػ اإلااصة 

شخظ طبُعي أو معىىي أًا واهد طبُعحه ًمارص بطفة صائمة، وشاطات إلاهحاج أو الحىسَع أو 

 ".الخضمات أو الاضحيراص

ت فانها 04/02 مً اللاهىن عكم 02 فلغة 03    أما اإلااصة   اإلادضص لللىاغض اإلاقللت غلى اإلاماعساث الخجاٍع

:  جىػ غلى أهه

ول مىحج أو ثاجز أو خزفي أو ملضم زضمات أًا واهد ضفحه اللاهىهُة، ًمارص : عىن اكحطاصي - 1

 مً 02بالغحىع اإلااصة ". وشاطه في إلاطار املنهي العاصي أو بلطض ثدلُم الغاًة التي ثأضظ مً أجلها

 اإلاخػلم بؾمان اإلاىخىحاث و الخضماث  15/09/1990 اإلاإعر في 90/266اإلاغسىم الخىفُظي عكم 

املدترف َى مىحج أو ضاوع أو وضُط خزفي أو ثاجز أو مطحىرص أو مىسع و على ":  فانها جىػ غلى أن

..." ي عملُة عزع املىحىج أو الخضمة لالضتهالنٌالعمىم ول محضزل غمً إطار مهىحه ، 

ف التي حاء بها اإلاضغع الجؼائغي فانها جدضابه فُما بُنها في اغخباع اإلانهي  مً زالٌ سغصها إلاسخلف الخػاٍع

مدترفا في اإلاجاٌ الظي ًباصغ فُه وضافه هما أن اإلاضغع لم ًفغق بحن اإلاىخج و اإلاىػع و الىسُك و 

 اغخبرهم مخضزلحن في غملُت غغؼ اإلاىخىج لالستهالن

فاإلانهي هى طلً الصخػ الظي ًخػاكض في مباصغجه إلاهىخه أو هى الصخػ القبُعي أو اإلاػىىي الظي 

ا أو خغفُا أو ػعاغُا ، و سىاء وان هظا الصخػ اإلاػىىي شخغا غامل أو  ًؼاٌو وضافا عىاغُا أو ججاٍع

  .زاعا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 -

3 BOSCD David, le contentieux des clauses abusives, p15 
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املدل في علض الاضتهالن :  اململلل الثالح

    حػخبر اإلاىخىحاث بمثابت الغهً الثالث في غلض الاستهالن خُث ًخم ئبغام غلض الاستهالن بحن اإلاستهلً واإلانهي 

 مً كاهىن خماًت اإلاستهلً و 02كغض الخغٌى غلى مىخىحاث فبلا لالجفاق اإلابرم بُنهما، و بالغحىع ئلى اإلااصة 

ثملبم أخيام َذا اللاهىن على ول ضلعة أو زضمة معزوغة لالضتهالن بملابل أو متاها ": كمؼ الغط فاهه

". و على ول محضزل و في جمُع مزاخل عملُة العزع لالضتهالن

    مما ال صً فُه أن اإلاىخىحاث كض جيىن سلػا أو زضماث ، و غلُه فانها جيىن مىؽىع مػاملت بحن اإلاستهلً 

و اإلانهي ول سلػت أو زضمت مدل غغؼ لالستهالن سىاء واهذ بملابل أو مجاها جخىفغ غلى مجمىع الخغائػ 

 . 1الخلىُت اإلاغجبقت بصخت و سالمت اإلاستهلً

 اإلاخػلم بغكابت الجىصة و كمؼ الغط الغاصع في 09/39 مً اإلاغسىم الخىفُظي عكم 02 جىػ اإلااصة : الطلع/ 1

ة" غلى أن 30/01/1990   "املىحىج َى ول مىلٌى ماصي ًمىً أن ًىىن مىغىع املعامالت الحتاٍر

فا للمىخىج مبِىا فُه أهه ًضزل هظا 09/03بغضوع اللاهىن   اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط أغقى حػٍغ

املىحىج َى ول ضلعة أو "  غلى أن 11 مىه في فلغتها 03اإلافهىم ول مً السلػت و الخضمت خُث جىػ اإلااصة 

فاث " زضمة ًمىً أن ًىىن مىغىع الحىاٌس بملابل أو متاها باإلؽافت ئلى  طلً فلض كضم اإلاضغع غضة حػٍغ

في هفس اإلااصة و الغغؼ مً طلً هى عفؼ اللبس و الغمىؼ غً مسخلف اإلاغقلخاث، و غلى سبُل  للمىخىج

ول ماصة معالجة أو معالجة جشئُا أو زام، مىجهة لحغذًة إلاوطان ": اإلاثاٌ هظهغ حػٍغف اإلااصة الغظائُت بأنها

 :  هظلً حػغف السلػت بأنها  اأو الحُىان بم

  2 "اول ش يء ماصي كابل للحىاٌس عىه بملابل أو متان"

حضمل هظه الىغىظ اللاهىهُت ئلى حاهب الىغىظ ألازغي و هظا اللىائذ غلى اإلاىاعفاث و مخقلباث السلؼ 

ت و اسخػمالها ، هما جدضص هظه الىغىظ الضغوـ و  ت أو ؤلاحباٍع مً خُث صغوـ جغهُب اإلايىهاث الازخُاٍع

اإلاماعساث الصخُت السلُمت في اهخاج السلؼ زاعت اإلاىاص الغظائُت ، و كض أصي الخلضم الخىىىلىجي ئلى حػاظم 

همُت السلؼ اإلاقغوخت لالستهالن في ألاسىاق مؼ غضم ئمياهُت الخىهً بما ًمىً أن ًيخج غنها مً مسافغ و في 

ت هظغا الجغالها و اسخػمالها الُىمي مً أهم و أزقغ اإلاىخجاث التي  هظا اإلاجاٌ حػض اإلاىاص الغظائُت و ألاصٍو

. عتهضص صخت و سالمت اإلاستهلً بضيل مباش

 

 

  

 

 

                                                 
1
 فبراًز 25 املىافم 09/03 ًحعلم باللىاعض العامة لحماًة املطتهلً ، امللغى بمىجل اللاهىن ركم 1989 فبراًز 07 مؤرر في 89/02كاهىن ركم 1- 

 .2009 الطاصرة ضىة 15 ًحعلم بدماًة املطتهلً و كمع الغش ، جز عضص 2009
- ، جامعة مىلىص معمزي "املطىلُة املهىُة"، خماًة املطتهلً في ظل املىافطة الحزة، مذهزة لىُل شهاصة املاجطحير في اللاهىن ، فزع سوبير أرسقي 2

 .47، ص2011ولُة الحلىق و العلىم الطُاضة، – ثيزي وسو 
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حاهب السلؼ هجض الخضماث و التي هي مىخىج ًسؾؼ للاهىن خماًت اإلاستهلً ًلضم بها  ئلى : الخضمات/ 2

ألاوضقت الاكخغاصًت غحر اإلاجسضة في عىعة سلػت ماصًت ، و ئهما جلضم في عىعة زضمت أو وضاـ مفُض إلاً 

. 1ًقلبه

ول عمل "  مىه غلى أن الخضمت 17 فلغة 09 بالغحىع ئلى كاهىن الاستهالن الجؼائغي فاهه ًىػ في اإلااصة 

". ملضم ، غير جطلُم الطلعة ختى و لى وان َذا الخطلُم ثابعا أو مضعما للخضمة امللضمة

الخضمة َى ":  اإلاخػلم بغكابت الجىصة و كمؼ الغط فخىػ أن 09/39 مً اإلاغسىم الخىفُظي عكم 02 أما اإلااصة 

  2"ول متهىص ًلضم ما عذا جطلُم املىحىج و لى وان َذا الخطلُم ملحلا باملتهىص امللضم أو صعما له

 07 اإلاخػلم بؾمان اإلاىخىحاث و الخضماث ئط جىػ اإلااصة 90/260و كض هػ اإلاضغع في اإلاغسىم الخىفُظي عكم 

ً الاضتهالن" : مىه غلى أهه   3ًلتزم املهىُىن املحضزلىن في عملُة وغع املىحىجات الخاغعة للػمان َر

بئكامة و ثىظُم زضمة ما بعض البُع املىاضبة، ثزثىش على ألازظ على وضائل ماصًة مىائُة و على ثضزل 

لين و على ثىفير كملع غُار مىجهة للمىحىجات املعني   " ةعماٌ ثلىُين مَؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ة غبض الباقي غمغ مدمض،    45 ، ص2004 الحماًة العلضًة للمطتهلً ، ميشأة املعارف باالضمىضٍر
 08 خماًة املزجع الطابم صغمغان السُض مدمض السُض، 2
 51، املزجع الطابم صزلف أخمض مدمض مدمىص غلي 3
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 "ئصاعة ئلى خالت الجؼائغ:  "ركابة الجىصة و صورَا في خماًة املطتهلً :  الثالحاملبدح 

 ٌ ع الجشائزي :  اململلل ألاو  ركابة الجىصة مً كبل املحضزل في الخشَز

ًجب الخأهض مً حىصة اإلاىاص اإلاىخجت مدلُا أو اإلاسخىعصة و مقابلتها كبل غغؽها للسىق و يهضف جدلُل 

الجىصة و مغاكبت اإلاقابلت اإلاػني ئلى ئزباث أن اإلاىاص اإلاىخجت مدلُا أو اإلاسخىعصة جقابم اإلالاًِس اإلاػخمضة أو 

 1.اإلاىاعفاث اللاهىهُت و الخىظُمُت التي تهمهذ و بغفت زاعت جقابم ألاخيام اللاهىن اإلاخػللت بيل مىخىج

لؼ واحب جدلُل الجىصة و مغاكبت اإلاقابلت غلى ول مىخج أو وسُك أو مىػع ، و بغفت غامت ول مخضزل في   ٍو

م الغحر . غملُت الىؽؼ لالستهالن ، هما ًلؼ غلى غاجم اإلاسخىعص و ًلىم اإلاػني بالغكابت بىفسه أو غً فٍغ

 وجيىن الخدلُالث مخىاسبت مؼ هىع الػملُاث التي ًلىم بها اإلاخضزل و مؼ حجم وعىف اإلاىخىج اإلاػغوؼ 

لالستهالن و ؤلامياهُاث التي ًجب أن ًخىفغ غليها اغخباعا لخسغغه و اللىاغض اإلاػميٌى بها في هظا اإلاُضان مً 

 .ةو مً حهت أزغي ًيبغي أن جيىن للػُىت، مدل الخدلُل الغبغت الخمثلي ، حهت 

ومً جمذ الخدالُل، و خغل اإلاػني غلى صهاصة مقابلت، فانها جلؼم ألاحهؼة التي جغضعها فُما ًسػ هخائج 

صهاصة اإلاقابلت جدذ جغغف ألاغىان – خسب الخالت – الخدالُل ئػاء الؼبائً، و ًؾؼ الغاوؼ أو اإلاسخىعص 

 اإلاخػلم بدماًت 09/03 مً اللاهىن عكم 25اإلايلفىن بمغاكبت الجىصة و كمؼ الغط اإلاإهلىن فبلا للماصة 

. اإلاستهلً و كمؼ الغط

و ًخػحن غلى مغلخت الجماعن أن جقالب بدسلُمها وزُلت ًغسلها وزُلت آلُت اإلامىن، جثبذ بضكت أن اإلاىخىج 

 .اإلاػني ًقابم اإلالاًِس اإلاػخمضة و اإلاىاعفاث اللاهىهُت و الخىظُمُت التي تهمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ؼ الجؼائغي ، مظهغة لىُل صهاصةجزعىص الُاكىت، - 1  املاجطحير في اللاهىن ، فزع العلىص و املطؤولُة ، ولُة غلض البُؼ و خماًت اإلاستهلً في الدضَغ

28 ص2002-2001الحلىق ، بتامعة الجشائز، الطىة الجامعُة   
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ة :  اململلل الثاوي  :  ركابة الجىصة مً طزف الطلملة إلاصاٍر

ت اإلاسخغت الخدغي إلاغاكبت مقابلت اإلاىخىحاث اإلاىؽىغت في السىق كغض      زٌى اللاهىن السلقت ؤلاصاٍع

. جفاصي اإلاسافغ التي تهضص صخت اإلاستهلً و أمىه أو جمس مغالخه اإلااصًت

ت بالغكابت غلى اإلاىخىحاث في مفدش ى ألاكسام و اإلافدضحن الػامحن و اإلاغاكبحن الخابػحن  جخمثل السلقت ؤلاصاٍع

. إلاغالر مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط 

 مؼ مالخظت أن ؽباـ الضغفت اللؾائُت اإلاىغىظ غليهم في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت، ًسخغىن أًؾا 

. بمػاًىت اإلاسالفاث طاث الغلت بصخت و سالمت اإلاستهلً

: شعبة ركابة الجىصة/1

:  الحىظُم إلاصاري لشعبة مزاكبة الىىعُة و كمع الغش1-1

ت مغاكبت الجىصة و كمؼ الغط  ًخمثل الخىظُم ؤلاصاعي اإلاغهؼي لضػبت مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط ، في مضًٍغ

اث الػامت  ت الػامت للغكابت الاكخغاصًت و كمؼ الغط و حػخبر هظه ألازحرة ئخضي اإلاضًٍغ اإلاخفغغت غً مضًٍغ

 .ةاإلاضيلت للهُيل اإلاغهؼي لىػاعة الخجاع

ت مغاكبت الجىصة و كمؼ الغط بما ًأحي    : و جخيلف مضًٍغ

  ؼ و الخىظُم اإلاخػللحن بالجىصة و اإلاقابلت و أمً اإلاىخىحاث غىض الخضوص، في السهغ غلى جقبُم الدضَغ

. السىق الضازلي و غىض الخغضًغ غىض اللؼوم

  اإلاساهمت في جىظُم وضافاث مغاكبت الجىصة و كمؼ الغط اإلاىجؼة بالخػاون مؼ اإلاغالر الىظحرة

. الخابػت لللقاغاث ألازغي 

خحن فغغُخحن هما  ت اإلاظوىعة ، مضًٍغ ت الفغغُت : و جؾم اإلاضًٍغ ت الفغغُت للمغاكبت في السىق و اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

. للمغاكبت الخضوصًت

خان الفغغُخان، ول في مُضانها ، بما ًأحي  :  و جيلف هاجان اإلاضًٍغ

 جدضًض بغامج مغاكبت الجىصة و كمؼ الغط اإلاىجؼة مً فغف اإلاغالر الخاعحُت .

   اكتراح ول الخضابحر الغامُت ئلى جدسحن هجاغت ألاغماٌ و ئحغاءاث مغاكبت الجىصة و كمؼ الغط

ت فُخمثل جىظُم صػبت مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط في مغلخت الجىصة التي  أما غلى مسخىي الالمغهٍؼ

ت الىالئُت للخجاعة ، و جخىفل هظه ألازحرة غامت بما ًلي    : 1حػخبر أخض مغالر مغالر اإلاضًٍغ

   ؼ و الخىظُم اإلاخػللحن بالجىصة ، و اكتراح ول الخضابحر مً أحل جىُُفها السهغ غلى جقبُم الدضَغ

 السهغ غلى جقبُم سُاست الغكابت الاكخغاصًت و كمؼ الغط .

  جىظُم حسُحر الضإون اللاهىهُت و اإلاىاػغاث اإلاغجبقت بيضاـ اإلاغاكبت و مخابػت جقبُم كغاعاث الػضالت

 .و الخىفل بها غىض الاكخؾاء
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  جلضًم اإلاساغضة للمخػاملحن الاكخغاصًحن و الجماغاث و اإلاسخػملحن و اإلاستهلىحن في مُضان الجىصة و

. أمً اإلاىخىحاث و الىظافت الصخُت

 غ ؤلاغالم و جدسِس اإلاهىُحن و اإلاستهلىحن بالخيسُم مؼ حمػُاتهم . جقٍى

  اكتراح حمُؼ ؤلاحغاءاث الالػمت لخدسحن و جغكُت حىصة السلؼ اإلاقغوخت في السىق و هظا خماًت

. اإلاستهلً

  اإلاضاعهت مؼ الهُئاث اإلاػىُت في حمُؼ الضعاساث و الخدلُلاث و أغماٌ عُاغت اإلالاًِس الػامت أو

. الخاعت في مجاٌ الجىصة و الىظافت الصخُت و ألامً اإلاقبلت غلى اإلاىخىحاث

   و جدسحن اإلاسخىي و ئغاصة الخأهُل لغالر اإلاىظفحن ً اكتراح بغامج جيٍى

 جىظُم وؽؼ الغعُض الىزائم و ألاعصُف و حسُحره      .

: كمع الغشٌ ضليي شعبة مزاكبة 1-2

:  كمؼ الغط غلى ٌحضخمل صػبت مغاكبت 

. لضػبت كمؼ الغطسلً مغاكبي  .1

. لضػبت كمؼ الغط مدلليسلً  .2

 .لضػبت كمؼ الغطسلً مفدش ي  .3

 كمؼ الغط،  و مغاكب عئِس ي ٌ ، فاهه ًؾم عجبت مغاكب. لضػبت كمؼ الغطبسغىظ سلً مغاكبي

 :   يو ًيلفىن بما ًل

البدث غً مسالفاث الخىظُم اإلاػمٌى به في مجاٌ الىىغُت و كمؼ الغط و ئزباتها و اجساط حمُؼ الخضابحر - 

. الخدفظُت اإلاىغىظ غليها في هظا اإلاجاٌ غىض الاكخؾاء

. مساغضة اإلاغاكبحن الغئِسُحن  في مهامهم- 

اإلاضاعهت غلى الػمىم في حمُؼ مهام الضعاساث أو الخدلُلاث أو اإلاغاكبت اإلاخػللت بمُضان الىىغُت  - 

  ،عئِس فغكت+  هُىلي ووظُفي عئِس جدلُمو ًؾاف ئلى سلً اإلاغاكبحن مىغب غالي ، ًمثل في

: و ًيلف بما ًلي

البدث غً مسالفاث الخىظُم اإلاػمٌى به  في مجاٌ الىىغُت و كمؼ الغط و ئزباتها و اجساط حمُؼ الخضابحر - 

 .الخدفظُت اإلاىغىظ غليها في هظا اإلاجاٌ ، غىض الاكخؾاء

جأفحر اإلاغاكبحن اإلاىؽىغحن جدذ سلقتهم و مغاكبت أغمالهم  - 

ت-  . السهغ في مجاٌ الىىغُت غلى أماهت اإلاػامالث الخجاٍع

. اللُام بذجؼ حمُؼ اإلاىخىحاث الفاسضة أو السامت أو جضمحرها ؽمً اخترام اللىاغض و ؤلاحغاءاث اإلالغعة- 

الخضزل الػاحل في الخاالث التي ًمىً أن جلخم الؾغع بصخت اإلاستهلً أو بسالمخه و جضزل في هقاق - 

 .مغاكبت الىىغُت
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:   عجب هيزالر، فاهه ًؾم 1أما بسغىظ سلً مفدش ي كمؼ الغط

:    اإلافدضحن الغئِسُحن، مفدط ألاكسام فبسغىظ مفدضى الىىغُت، فُيلفىن بما ًلي    عئِساإلافدضحن،

البدث غً مسالفاث الخىظُم اإلاػمٌى به في مجاٌ الىىغُت و كمؼ الغط و ئزباتها و اجساط حمُؼ الخضابحر - 

. الخدفظُت اإلاىغىظ غليها في هظا اإلاجاٌ غىض الاكخؾاء

كمؼ الغط في جدلُم مهامهم  ٌاإلافدضحن الغئِسُحن  عئِس مساغضة - 

. ئغضاص بغامج صوعٍت للخضزل و مخابػت جىفُظها- 

. ؽمان الخيسُم و الاوسجام للخضزالث بحن اإلافدضحن و مسابغ مغاكبت و كمؼ الػط - 

. ؽمان الاسخػماٌ ألامثل لىسائل اإلاغاكبت الخلىُت و الخدلُل - 

جدلُل الىخائج و اكتراح الخضابحر الالػمت لخدسحن فػالُاث الخضزالث  - 

. اجساط ؤلاحغاءاث اإلاالئمت الغامُت ئلى ئجالف ول مىخىج ًىقىي غلى مسافغ إلاسخػملُه- 

. اإلاضاعهت في جيضُك ملخلُاث جلىُت أو حػمُمُت طاث علت باليضاـ الخجاعي - 

ً اإلاسخسضمحن و مغالر مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط و جدضًض مػلىماتهم في -  اإلاضاعهت في ئغضاص بغامج جيٍى

 .جقبُلها

 .كمؼ الغط ، فُيلفىن بما ًليٌاإلافدضىن الغئِسُىن عئِس أما 

البدث غً مسالفاث الخىظُم اإلاػمٌى به في مجاٌ مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط و ئزباتها و  اجساط حمُؼ - 

. الخضابحر الخدفظُت اإلاىغىظ غليها في هظا اإلاجاٌ ، غىض الاكخؾاء 

. جىظُم وضاـ مغالر الخفخِط الخاعت بمغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط و جىحيهه و مخابػخه- 

اللُام بمهام الخدلُلاث التي جىقىي غلى عػىباث زاعت و اللُام غلى الػمىم بجمُؼ مهام اإلاغاكبت لسحر - 

ت اإلاخسغغت في هظا اإلاجاٌ و الخابػت لىػاعة الخجاعة . اإلاغالر الالمغهٍؼ

ت-  غ ألاغماٌ اإلاسبًر . اإلاضاعهت في جقٍى

. اللُام بيضغ الخىظُم و مخابػت جقبُلت في اإلاُضان- 

ً ألاولى و اإلاسخضًم إلاسخسضمي مغالر مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط-   .اإلاساهمت في الخيٍى

. اإلاضاعهت في ئغضاص الخىظُماث و اإلاػاًحر اإلاخػللت باإلاُاصًً اإلاػىُت- 

. و ًمىنهم فؾال غً طلً مخابػت مغالر اإلاسبر و اللُام بأصغاٌ البدث في اإلاسبر- 

 كمؼ الغط ، فُيلفىن بما ًلي ٌأما عؤساء اإلافدضحن الغئِسُحن 

البدث غً مسالفاث الخىظُم اإلاػمٌى به في مجاٌ الىىغُت و كمؼ الغط و ئزباتها و اجساط حمُؼ الخضابحر - 

. الخدفظُت غليها في هظا اإلاجاٌ، غىض الاكخؾاء

ً اإلاىؽىغحن جدذ سلقتهم و مغاكبت أغمالهم-   .جأفحر اإلافدضحن الغئِسُحن و ألاغىان آلازٍغ

 

 

                                                 
1
 25 املىافم 09/03 ًحعلم باللىاعض العامة لحماًة املطتهلً ، امللغى بمىجل اللاهىن ركم 1989 فبراًز 07 مؤرر في 89/02كاهىن ركم 1-  

. 2009 الطاصرة ضىة 15 ًحعلم بدماًة املطتهلً و كمع الغش ، جز عضص 2009فبراًز 
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. اكتراح حمُؼ الخضابحر التي مً صأنها جدسحن مغالر مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط و حسُحرها- 

اصة فػالُت غملُاث -  صعاست حمُؼ الخضابحر التي مً صأنها جىحُه غملُاث اإلاغاكبت و جدسحن فغق الخضزل و ٍػ

. اإلاغاكبت و الخدالُل و ألابدار و اكتراخها

ً ألاولى و اإلاسخضًم إلاسخسضمي مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط-  . اإلاساهمت في الخيٍى

مخابػت الخقىعاث اللاهىهُت و الػملُت و الخلىُت غلى الغػُض الضولي كغض اكخباسها و اغخماصها في اإلاسخىي - 

. الىفني

اللُام بجمُؼ ألابدار و أغماٌ الخىمُت الغامُت ئلى جدسحن هىغُت السلؼ و الخضماث و جلىُاث اإلاغاكبت و - 

. الخدلُل و أسالبيها و وسائلها

.   كمؼ الغط ًيلفىن بما ًليٌأزحرا فان مفدش ي ألاكسام 

البدث غً مسالفاث الخىظُم اإلاػمٌى به في مجاٌ الخىىغُت و كمؼ الغط و ئزباتها و اجساط حمُؼ الخدفظُت - 

. اإلاىغىظ غليها في هظا اإلاجاٌ ، غىض الاكخؾاء

. جىحُه أغماٌ مغالر مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط الخابػت لإلصاعة اإلايلفت بالخجاعة و جيسُلها و مغاكبتها- 

. اللُام بضعاساث و أبدار في مُضان مغاكبت الىىغُت و كمؼ الغط- 

غ الىىغُت و جغكُتها و اكتراح طلً-  . صعاست حمُؼ الخضابحر الخىظُمُت التي مً صأنها خماًت اإلاستهلىحن و جقٍى

. جغىع ملاًِس هىغُت اإلاىخىحاث و القغق الثابخت لغالخُت الخدلُلاث و الخدالُل- 

مخابػت الخقىعاث اللاهىهُت و الػلمُت و الخلىُت غلى الغػُض الضولي كغض اكخباسها و ئغخماصها في اإلاسخىي - 

. الىفني

اللُام بالخلضًغاث السمُت للمىاص غحر اإلاغغىب فيها صازل اإلاىخىحاث و اإلاضاعهت مؼ الهُئاث اإلاػىُت في جدضًض - 

 .الخضوص اللغىي للغواسب السامُت اإلامىً كبىلها فب اإلاىاص الغظائُت
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ًخم الغكابت التي ًلىم بها ألاشخاظ اإلاإهلىن كاهىها باإلاػاًىت اإلاباصغة أو بالفدىظ :  ممارضة الزكابة / 2

ً و اإلالاًِس و بالخضكُم في الىزائم  ت و بىاسقت أحهؼة اإلاياًُل و اإلاىاٍػ البغٍغ

اعة ألاماهً و الخجهحزاث التي جضزل في مساع  و الاسخماع ئلى ألاشخاظ اإلاسإولحن أو بأزظ الػُىاث و هظا ٍػ

. وؽؼ اإلاىخىج لالستهالن  

أما بسىظ ظغوف الغكابت ، فانها جخم في وامل أوكاث الػمل أو مماعست اليضاـ و غلى الػمىم في وامل 

. 1خللاث غملُاث الىؽؼ خحز الاستهالن

غ مدؾغ، و الظي ًجب أن ًدخىي غلى البُاهاث الخالُت : و ًترجب غبى ول غملُت عكابت جدٍغ

ت-  . اسم الػىن الظي ًدغع أو أسماء ألاغىان الظًً ًدغعون اإلاداؽغ و أللابهم و عفاتهم و ئكامتهم ؤلاصاٍع

ش اإلاػاًىت اإلاىتهُت و ساغتها و ميانها أو أماهً الؾبك-  . جاٍع

. اسم الصخػ الظي وكػذ لضًه اإلاػاًىاث و للبه و مهىخه و مدل سىىاه أو ئكامخه- 

. حمُؼ غىاعغ الفاجىعة التي ًخم ئغضاص كُمت اإلاػاًىاث التي وكػذ بغفت مفغلت - 

. عكم حسلسل مدؾغ اإلاػاًىت - 

. ئمؾاء اللائم أو اللائمحن باإلاػاًىت- 

ذ  -  ئمؾاء اإلاػني ئن وان و ئطا عفؿ ؤلامؾاء ًظهغ طلً في اإلادؾغ أو في صفتر الخغٍغ

.  و ًمىً أن ًغفم ألاغىان اإلاداؽغ بأي وزُلت ئزباجُه- 

و ًمىً لألشخاظ اإلاإهلحن كاهىن اللُام غُىاث لخدلُلها في مسابغ مغاكبت الجىصة و كمؼ الغط أو في مسابغ 

. مػخمضة لهظا الغغؼ

:  و بػض اكخقاع الػُىاث ًخم جدلُل هما ًلي 

ه أو لم ًىً باإلميان  ؼ الدضٍى ٌضمل ول اكخقاع زالر غُىاث بدسب ألاعل، غحر أهه اطا وان اإلاىخىج سَغ

اكخقاع زالر غُىاث مىه بسبب و ػهه أو بػاصه أو كُمخه أو فبُػخه أو همُخه الؾئُلت، فال جلخقؼ ئال غُىت 

هما أهه ًمىً اكخقاع غُىاث أًؾا للضعاست بىاء غلى فلب ؤلاصاعة .واخضة في مجاٌ الغكابت الجغزىمُت

 .اإلاسخغت، و ًخم طلً بىاسقت غُىت واخضة
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غ مدؾغ ٌضمل البُاهاث آلاجُت :  و ًترجب غً ول اكخقاع جدٍغ

ت-  . أسماء ألاغىان الظًً ًدغعون اإلاداؽغ و أللابهم و عفاتهم و ئكامتهم ؤلاصاٍع

ش اكخقاع الػُىاث و ساغخه و مياهه بيل صكت-  . جاٍع

و ئطا وكؼ ؤلاكخقاع  . اسم الصخػ الظي ًلؼ لضًه اكخقاع الػُىاث، للبه، مهىخه، مدل سىىاه، أو ئكامخه- 

. وزائم السُاعة أو وزائم ئعساٌ السلؼ، باغخباعهم مغسلحن أو مغسل ئليهم و طهغ أللابهم و ميان سىىاهم

عكم حسلسل اكخقاع الػُىاث  - 

عكم حسلسل مداؽغ اإلاػاًىت، ئطا اكخط ى ألامغ  - 

. ئمؾاء أو ئمؾاءاث اللائم أو اللائمحن باكخقاع الػُىاث- 

ت ،   و الجضًغ باإلصاعة أن غلى اإلاسابغ أن حسخػمل في فدػ الػُىاث اإلاىاهج وفلا للملاًِس الجؼائٍغ

ت كغاع   . الخجاعةوػٍغ  و التي حػلها ئحباٍع

اجه فُما ًسػ مقابلت اإلاىخىج و  جبػث  و ًدغع اإلاسبر فىع اهتهاء أصغاله وعكت جدلُل حسجل فيها هخائج جدٍغ

. هظه الىعكت ئلى مغلخت التي كامذ باكخقاع الػُىاث

غ اإلاسبر أن اإلاىخىج مقابم ، ًمىً جلضًم البراءة ئلى ؤلاصاعة الجبائُت كغض الخغٌى غلى ئلغاء  ئطا جبحن مً جلٍغ

بت . الؾٍغ

 أو مً الخدالُل 39-90 مً اإلاغسىم الخىفُظي عكم 6 و 5أما ئطا جبحن مً اإلاداؽغ اإلادغعة جقبُلا للماصجحن 

 مً هفس اإلاغسىم أن اإلاىخىج غحر مقابم للمىاعفاث اللاهىهُت و 21 ئلى 19 و 18اإلاخممت وفلا للمىاص 

الخىظُمُت ، جيىن اإلاغلخت اإلاسخغت بغكابت الجىصة و كمؼ الغضملفا ٌضمل غلى حمُؼ الىزائم و اإلاالخظاث 

التي جلُض الجهت اللؾائُت اإلاسخغت و حسلم في خاالث الخبرة التي جأمغ بها الجهت اللؾائُت اإلاسخغت، الػُىت 

التي بلُذ اخخُافا لضي اإلاغلخت التي سجلذ الػُىاث اإلالخقػت و هظلً الػُىت التي بلُذ لضي الخائؼ، 

. 90/39 مً اإلاغسىم الخىفُظي عكم 19للخبراء الظًً ًجب غليهم أن ٌسخػملىا اإلاىاهج اإلادضصة في اإلااصة 

و ئؽافت ئلى ئخالت اإلالف ئلى الجهت اللؾائُت اإلاسخغت، فاهه ًخم اجساص حمُؼ الخضابحر الخدفظُت أو الىكائُت 

ت اإلاسخغت  .الغامُت ئلى خماًت صخت اإلاستهلً و مغالخه مً كبل السلقت ؤلاصاٍع
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جخسلػ هظه  الخضابحر في السخب اإلاإكذ أو  : الحضابير الحدفظُة أو الىكائُة إلشامُة لحماًة املطتهلً- 3

. 1النهائي، حجؼ البؾائؼ ، ئجالفها ، أو ئغاصة جىحيهها

ًلغض به مىؼ خائؼ اإلاىخىج مً الخغغف في طلً اإلاىخىج، أي هؼغه مً مساع وؽؼ البؾاغت خحز :  السجل 3-1

. الاستهالن مً فغف مىخجها في غُاب هظا ألازحر مً فغف اإلاخضزل ألاكغب

و كض ًيىن السخب مإكخا و طلً في خالت ما ئطا أزاعث اإلاىخىحاث فػال صيىوا لضي أغىان  الغكابت أو ئزغ 

اكخقاع الػُىاث في وىنها غحر مقابلت، غحر أهه ئطا وان اإلاىخىج اإلافدىظ أو الظي ًخم جدلُله غلى زقغ و صًُ 

ت اإلاسخغت جأمغ بسخب اإلاىخىج . يهضص صخت أو أمً اإلاستهلً و غىضما حسخدُل مقابلخه فان السلقت ؤلاصاٍع

. 2نهائُا

ت ًمىنها أن جأمغ غلى هفلت و مسإولُت خائؼ اإلاىخىج  أما ئطا حػلم ألامغ بالسخب النهائي، فان السلقت ؤلاصاٍع

 . ةاإلادلي ئغاصة جىحيهه أو حغُحر اججاهه أو ئجالفه  صون ئزالٌ باإلاخابػاث اللؾائُت اإلادخمل

ًخمثل الػمل بجػل اإلاىخىج مقابلا للمقلىب في ئهظاع خائؼ اإلاىخىج أن ًٌؼ :  العمل بتعل املىحىج مملابم3-2

سبب غضم مقابلت أو غضم التزام ألاغغاف و اللىاغض الفىُت اإلالبىلت لضي الػمىم مً زالٌ ئصزاٌ حػضًل أو 

. حػضًالث غلى اإلاىخىج أو حغُحر فئت جغيُفها

 : ٌػني طلً:  جغُير امللطض3-3

ئما ئعساٌ اإلاىخىحاث اإلاسخىبت غلى هفلت اإلاخضزل اإلالغغ ، ئلى حاهب هُئت حسخػملها في غغؼ صغعي، ئما 

لها ، و ًدخفظ بػائض الخىاٌػ لضي هظه الهُئت جبذ السلقت اللؾائُت في ملغض طلً،  مباصغة و ئما بػض جدٍى

 .أو عص اإلاىخىحاث اإلاسخىبت غلى هفلت اإلاخضزل اإلالص ى ئلى الهُئت اإلاسإولت غً جىؽُبها أو اهخاحها أو اسخحراصها
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 الطالف الذهز 09/03 مً اللاهىن ركم 18 فلزة 03 املاصة - 
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ًخمثل الدجؼ في سخب اإلاىخىج اإلاػترف بػضم مقابلخه مً خائؼه ًلىم بهظا الدجؼ الاغىان :  الحجش3-4 

 1 اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً 09/03اإلاإهلىن فبلا لللاهىن 

جخلف اإلاىخىحاث اإلاذجىػة ولما حػظع الخفىحر في اسخػمالها اسخػماال كاهىهُا و اكخغاصًا، هما :  إلاثالف 3-5

. ًمىً أن ًخمثل طلً ؤلاجالف أًؾا في حغُحر فبُػت اإلاىخىج

 جىحُه اإلاىخىحاث اإلاذجىػة ئطا واهذ كابلت لالستهالن ئلى مغهؼ مىفػت حماغُت بىاء غلى : إعاصة الحىجُه3-6

ت اإلاسخغت   .2ملغع جخسظه السلقت ؤلاصاٍع

متى وان أمام ئخضي الخضابحر اإلاظوىعة أغاله، سىاء السخب أو :  الحىكُف املؤكد ليشاط املؤضطة3-7

الخغُحر اإلالغض أو الدجؼ أو ؤلاجالف أو ئغاصة الخىحُه ، فاهه ًغفم اللغاع ؤلاصاعي اإلاػني بخىكُف ليضاـ 

اإلاإسست أو اإلاإسساث اإلاساهمت في غملُت فغح اإلاىخىج في مساع وؽػه خحز الاستهالن لغاًت ػواٌ ألاسباب 

. التي أصث ئلى ئجساط ؤلاحغاء اإلاػني
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.  هفظ املزجع الطابم90/39 مً املزضىم الحىفُذي ركم 06 املاصة - 

 ًتعا مىهج  ثدضًض وطبة ألاسوت اللاعضي املحبسز الاجماٌ في مىحىجات الطُض البدزي 08/07/2006اللزار املؤرر في : مً بين َذٍ اللزارات -2

ا  .إجباٍر
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 ركابة الجىصة مً طزف املطتهلً و جمعُات خماًة املطتهلً :  اململلل الثالح  

 :املطتهلً : أوال 

    ئن اإلاستهلً فػال في أًامىا هظه في أمس الخاحت للخماًت بمسخلف الجىاهب، و لػل أٌو زقىة في جلً 

الخماًت جىظلم مً اإلاستهلً هفسه مً هفسه، في ظل التهافذ خٌى الاستهالن صون مغاغاة الاخخُاحاث و 

ؤلامياهاث اإلااصًت اإلاالئمت، هما ًدمي هفسه بالخضكُم في ما مضي عالخُت أي سلػت مً زالٌ البُاهاث و 

ألاسػاع و جثلُف هفسه في هظا اإلاجاٌ ، سىاءا حػلم ألامغ بالجىاهب الصخُت الىكائُت، أو اعجبقذ بالجىاهب 

ت و الاكخغاصًت  ..1الخجاٍع

: و ًخمثل صوع اإلاستهلً في اإلاسإولُاث الخالُت

  الىعي و الىىغُت و هي مسإولُت هبحرة إلاػغفت أهىاع السلؼ و اإلاىاص الغظائُت و مغضعها و جغهُبتها و

حىصتها و طلً مً زالٌ حمُؼ الىسائل اإلاغئُت و اإلاسمىغت و اإلالغوءة و طلً ٌضمل كغاءة وافت 

. البُاهاث اإلاىحىصة غلى اإلاىاص الغظائُت

  اجباع ألاسالُب و اإلاماعساث الصخُت السلُمت أزىاء جىاٌو ألاغظًت و جدؾحرها و صعحاث الخغاعة

. اإلاىاسبت لخفظها

  الخبلُغ غً أي خالت أو جؾلُل أو فساص للمىاص الغظائُت و في خاالث الدسمم الغظائي للجهاث

. اإلاسخغت

جمعُات خماًة املطتهلً :  ثاهُا

في هظام اكخغاص السىق ، ًيىن الخجاع اسُاصا في غغؼ السلؼ و الخضماث ، و ًفغؽىن صغوفهم مً زالٌ 

لِس لهم في الغالب الخُاع سىي اللبٌى أو " مقالبىن "أما باليسبت للمستهلىحن فهم . غلىص ًدغعنها بأهفسهم 

. الغفؿ

، لُفغؼ غلى 1989 لُدل مدل كاهىن سىت 2009و لهظا فلض عضع اللاهىن الجؼائغي لخماًت اإلاستهلً سىت 

ول اإلاخضزلحن ، سىاءا واهى مسخىعصًً أو مىخجحن أو بائػحن ، التزاماث غامت لؾمان أمً و سالمت اإلاىخىحاث و 

ت للمستهلىحن . الخضماث و خفظ اإلاغالر اإلااصًت و اإلاػىٍى

 جخضزل مسخلف سلقاث الغكابت اإلاإهلت لخقبُم هظه الالتزاماث و في الىثحر مً ألاخُان جترجب غنها غلىباث 

 2.حؼائُت

لىً في هظا الىػ جلػب أًؾا حمػُاث خماًت اإلاستهلىحن صوعا أساسُا في اإلاساهمت في جغكُت الخم الباعػ 

 .للمستهلىحن و مساغضتهم و الضفاع غنهم مُضاهُا 
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 : جعٍزف جمعُة خماًة املطتهلً 

 اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط ئلى حمػُاث خماًت اإلاستهلىحن في الباب 09/03للض جقغق اللاهىن عكم 

 مىه و التي جىػ غلى أن 21الثاوي الفغل السابؼ مىه، خُث غغف حمػُاث خماًت اإلاستهلىحن في اإلااصة 

حمػُت خماًت اإلاستهلً هي ول حمػُت ميضأة فبلا لللاهىن ، تهضف ئلى ؽمان خماًت اإلاستهلً مً زالٌ "

 1.ئغالمه و جدسِسه و جىحيهه و جمثُله

ًمىً أن حػترف لجمػُاث خماًت اإلاستهلىحن اإلاظوىعًٍ في الفلغة أغاله باإلاىفػت الػمىمُت ؽمً الضغوـ و 

ؼ و الخىظُم الساعي اإلافػٌى  . "الىُفُاث اإلاىغىظ غليها في الدضَغ

:  لجمػُاث خماًت اإلاستهلىحن زالر مهم عئِسُت : مهام جمعُات خماًة املطتهلً- 

ً، إعالم و ثدطِظ املطتهلىين/ 1 حػلُم  اإلاستهلىحن الاستهالن الغصُض و : هى صوع أساس ي للجمػُاث : ثىٍى

فهم بدلىكهم و الضفاع غنها و الخغغف بأهثر ًلظت و أهثر حضضصا اججاه  جيبيههم ئلى كىاغض الىظافت ، حػٍغ

الخجاع ، فُمىً للجمػُاث جىظُم مػاعؼ و كىافل و ئكامت حىاح في السىق ، و وضغ و جىػَؼ مقبىغاث و 

. ئلخ....ؤلاصالء بدىاعاث صخفُت و اإلاضاعهت في بغامج ئطاغُت أو بملاالث في الجغائض 

ً في مىاحهت أي مضيل ، : هطائذ و مطاعضات / 2 غاصة ما ًجض اإلاستهليىن أهفسهم مػؼولحن و غاحٍؼ

حسخقُؼ الجمػُاث اإلادلُت اسخلبالهم و هصخهم في مياجبهم، و حسخقُؼ هظلً مساغضتهم في كغاءة الىزائم  و 

فهمها ، و الخأهض مً أنهم غلى خم و مساغضتهم غلى ججمُؼ ألاصلت و ئًجاص الدجج اللاهىهُت إلاىاحهت الخجاع 

. لدضىُل ملف مخحن، هما ًمىنها جىحيههم ئلى ؤلاصاعة اإلاسخغت

" عىث"للجمػُاث صوع أساس ي في جمثُل اإلاستهلىحن أمام اإلاهىُحن و السلقاث الػمىمُت فهي : الحمثُل / 3

لخحن  : اإلاستهلىحن الظًً ال ًمليىن الىسائل للخػبحر بغفت مباصغة و ًخم هظا الخمثُل بقٍغ

ة– أ  التي جملً فيها صوعا فػاال في الضفاع غً مغالر اإلاستهلىحن ئلى حاهب ممثلي  :في الهُئات الاضخشاٍر

:  اإلاهىُحن و ممثلي السلقاث الػمىمُت 

  و الظي ًبضي آعاءه و ًلترح ئحغاءاث كغض جىمُت و جغكُت : اإلاجلس الىفني لخماًت اإلاستهلىحن

. سُاست خماًت اإلاستهلىحن

  ت: لجىت البىىص الخػسفُت  .و ملغها الىػاعة اإلايلفت بالخجاعة ، جيلف هظه اللجىت الاسدضاٍع
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ًمىنها أن جخأسس هقغف مضوي باسم مستهلً أو غضة مستهلىحن ألخلذ بهم أؽغاع : أمام املداهم – ب 

. فغصًت حسبب فيها هفس اإلاخضزل و طاث أعل مضترن

. في هثحر مً ألاخُان ، كلُل مً اإلاستهلىحن اإلاخؾغعًٍ مً ًلبل الخؾىع ئلى اإلادىمت

ا ، لىً زاعت بخلضًم غىاعغ جىمُلُت لللاض ي ئزباث زقىعة  حسخقُؼ الجمػُاث مساغضتهم ماصًا و مػىٍى

ً . ألافػاٌ، و طلً بخبُان مثال أن اإلاسالفت كض سببذ أؽغاع لىثحر مً اإلاستهلىحن غحر الخاؽٍغ

ً في  ؿ الطخاًا الخاؽٍغ فبػا ال ًجىػ للجمػُت أن جخغغف هُابت غً الغائبحن، لىنها حساهم في أن ًخم حػٍى

ؾا أفؾل . اإلادىمت حػٍى

ض: مثاٌ  . باع جاحغ مىخىحاث مجمضة فاسضة ألهه أففأ الثالحت في اللُل و لم ًدترم سلسلت الخبًر

كام غضص مً اإلاستهلىحن بغفؼ . أعِب بػؿ اإلاستهلىحن بأمغاؼ زقحرة ، و هثحر منهم حػغؽىا إلعاباث أزف 

ؿ غً الؾغع  و أما آلازغون فلم ًخابػىه كؾائُا بدىم الؾغع الؾػُف . 1صغىي كؾائُت للمقالبت بالخػٍى

ً في  الظي لخم بهم ، لىً هظا ال ًمىؼ مً أن جلضًغ الخقغ ال ًيىن ملخغغا غلى ألاشخاظ الخاؽٍغ

ألن مسالفت الخاحغ حسبب في الىثحر مً ألاؽغاع التي ٌسخدُل ئعالخها و وان بامياهه أن ًيىن سببا في . الجلست

ئط هلمس الضوع الظي حسخقُؼ الجمػُاث أن جلػبه إلغقاء البػض الخلُلي للجزاع و ئكىاع اللاض ي . أؽغاع أزغي 

 ..ةبخقبُم الػلىبت اإلاىاسب
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 : الفطل ألاٌو زالضة 

ت   للض كامذ الجؼائغ باعضاع أهظمت جدفظ خلىق الجمُؼ و باألزػ خماًت اإلاستهلً مً مماعساث الخجاٍع

 فُفغي 07 اإلاإعر في 89/02غحر الضغغُت، و لم ًخدضص الاهخمام بدماًت اإلاستهلً  فػلُا ئال بظهىع كاهىن 

  فبراًغ 25 اإلاىافم لـ 09/03 و اإلاخؾمً اللىاغض الػامت لخماًت اإلاستهلً ، اإلالغى بمىحب اللاهىن عكم 1989

اإلاخػلم بدماًت اإلاستهلً و كمؼ الغط ، هظلً و كض أغقى اإلاضغع الجؼائغي أسس اإلاػضٌ واإلاخمم و 2009

: كاهىهُت إلوضاء غضة أحهؼة و هُئاث و حمػُاث ، حػمل غلى ججسُض الخماًت غلى أعؼ الىاكؼ و مً بُنها 

ت الخجاعة ، حمػُاث خماًت اإلاستهلً ، اإلاغهؼ الجؼائغي إلاغاكبت الىىغُت و الغػم  أحهؼة الغكابت الخابػت إلاضًٍغ

 .ئلخ ....
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  ماهية مدًسية الحجازة : ااملبث  ألاو 

مهام مدًسية الحجازة  : ااملطل  ألاو 

ت التي لها صوع هبحر و مباشغ في خماًت املؿتهلً ،  ت الخجاعة واخضة مً أهم الهُئاث إلاصاٍع حعض مضًٍغ

ت الخجاعة أن جلىم بها لخدلُم هضف الحماًت املغحى ،  فهىان حملت مً إلاحغاءاث اللاهىهُت حؿخؿُع مضًٍغ

ت، و كؿم آزغ ٌشمل إلاحغاءاث   كؿم منها ٌشمل إلاحغاءاث املخسظة في إؾاع الغكابت على املماعؾاث الخجاٍع

. املخسظة في إؾاع عكابت الىىعُت و كمع الغش

ت و أهم إلاحغاءاث  و لإلؾالع بطفت أكغب عً مسالفاث املخعللت بالجىصة و املماعؾاث الخجاٍع

ت الىالئُت للخجاعة لىالًت مؿخغاهم و طلً مً أحل معغفت مهامها و  الغكابُت، كمىا بضعاؾت مُضاهُت في املضًٍغ

. صوعها في خماًت املؿتهلً
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  الهيكل الحىظيمي ادًسية الحجازة  : ااملطل الثاوي

 املطالح الخاعحُت لىػاعة جىظُم  املخػمً  2011 ًىاًغ20 املؤعر في  09-11املغؾىم الخىفُظي بلا  ؽ:أألاال

ت الخجاعة زمؿت مطالح و هي الخجاعة  :   فئن ملضًٍغ

   مطلحت إلاصاعة و الىؾائل

   مطلحت املىاػعاث و الشؤون اللاهىهُت

  مطلحت خماًت املؿتهلً و كمع الغش

   ت و املػاصة للمىافؿت مطلجت مغاكبت املماعؾاث الخجاٍع

  مطلحت مالخظت الؿىق و إلاعالم الاكخطاصي

 : مصلحة إلادازة ألا الوسائل/ 1

:  جدخىي هظه املطلحت على زالزت مياجب و هي واآلحي

   ً مىخب املىظفحن و الخيٍى

   مىخب املحزاهُت و الىؾائل

  مىخب الخىزُم و ألاعشُف و إلاعالم الالي .

: مصلحة ااىاشعات ألا الشؤألان القاهوهية/ 2

:  جدخىي هظه املطلحت على زالزت مياجب و هي واآلحي

    ت مىخب مىاػعاث املماعؾاث الخجاٍع

  مىخب مىاػعاث كمع الغش

  مىخب الشؤون اللاهىهُت و مخابعت الخدطُل .

: مصلحة حماًة ااستهطك ألا قمع الغش/ 3

   مىخب مغاكبت املىخىحاث الطىاعُت و الخضماث

  مىخب مغاكبت املىخىحاث الغظائُت

 ت . مىخب جغكُت الجىصة و العالكاث مع الحغهت الجمعٍى

: مصلجة مساقملة اامازسات الحجازية ألا ااضادة لطمىافسة / 4

   ت مىخب مغاكبت املماعؾاث الخجاٍع

   مىخب مغاكبت املماعؾاث املػاصة للمىافؿت

   مىخب الخدلُلاث املخسططت

: مصلحة مالحظة السوق ألا إلاعالم إلاقحصادي/ 5

   مىخب مالخظت الؿىق و الاخطائُاث

   مىخب جىظُم الؿىق و املهً امللىىت

   مىخب جغكُت الخجاعة الخاعحُت و أؾىاق املىفعت العمىمُت
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:   اافخشيات إلاقطيمية لطحجازة :ثاهيا 

ت الخجاعة زمؿت مفدشُاث و هي  : ملضًٍغ

 .مغاكبت مؿابلت املىخىحاث املؿخىعصة  جخلخظ مهامهما في: مفخشية الحدألاد بميىاء مسحغاهم  

 .مفخشية إقطيمية لطحجازة بملوقيرات  

 .مفخشية إقطيمية لطحجازة بسيدي علي   

 .مفخشية إقطيمية لطحجازة بعين ثادلس  

  .مفخشية إقطيمية لطحجازة بعشعاشة  
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ااوازد البشسية ادًسية الحجازة لوالًة مسحغاهم    : ااملطل الثالث

ت الخجاعة إلى هىعحن مً املىظفحن الىىع ألاٌو هى الؿلً إلاصاعي و ٌشمل املىظفحن : جىلؿم مضًٍغ

حن و أعىان الىظافت و غحرها و هؤالء ال  حن و ألاعىان إلاصاٍع ت بدثه واملخطغفحن إلاصاٍع الظًً ًماعؾىن مهام إصاٍع

عالكت لهم بمُضان الغكابت، و الىىع الثاوي و هى ألاهم هى الؿلً الخلني الظي ًظم حمُع املىظفحن الظًً 

ت ت الخجاعة ملؿخغاهم العضص                         وكمع الغش،  ًماعؾىن مهام الغكابت على املماعؾاث الخجاٍع وبمضًٍغ

:   جابعحن إلى أؾالن زاضت و هم مىػعحن واألحي180منهم 216إلاحمالي للمىظفحن 

:   مىظف جابع لؿلً كمع الغش أغلبهم طو مؿخىي صعاس ي حامعي في الخسططاث الخالُت80- 

. إعالم آلي– مياهًُ – إلىتروهًُ – هُمُاء – علىم ػعاعُت– بُىلىحُا 

 مىظف جابع لؿلً املىافؿت و الخدلُلاث الاكخطاصًت أغلبهم طو مؿخىي صعاس ي حامعي في الخسططاث 100- 

ت : الخالُت ت و الدؿُحر, اكخطاصًت)علىم – علىم كاهىهُت و إصاٍع . (ججاٍع

:   أعوان السقابة- 

 مً 27 مً املاصة 4كمع الغش و املىافؿت إلى الػبـ اللػائي ؾبلا ألخيام الفلغة ًٌيخمي ألاعىان الخابعحن 

:  كاهىن إلاحغاءاث الجؼائُت و التي جىظ على ما ًلي

:  جشمل الضملط القضائي : 14ااادة 

غباؽ الشغؾت اللػائُت  - 

أعىان الشغؾت اللػائُت  - 

 .املىظفىن و ألاعىان املىىؽ بهم كاهىها بعؼ مهام الػبـ اللػائي - 

   الصفة القاهوهية ألعوان السقابة

 ًسٌى لهظًً الؿلىحن مهمت كػائُت مدػت، بدُث ٌعخبرون مؿاعضًً كػائُحن كبل اؾخالم 

ت و حؿلم  مهامهم و اشترؽ اللاهىن غغوعة أن ًؤصي هؤالء املىظفحن الُمحن أمام مدىمت ملغ إكامتهم إلاصاٍع

ؼ بالعمل . لهم بؿاكت الخفٍى

 ًيلف هؤالء ألاعىان بمعاًىت املسالفاث املىطىص عليها في اللىاهحن التي جسٌى لهم بعؼ ؾلؿاث 

 مً كاهىن 27 املظوىع ؾالفا، و هظا املاصة 09/03 مً اللاهىن 25الػبـ اللػائي ؾبلا ألخيام املاصة 

:   و التي جىظ على ما ًلي02-15 املعضٌ و املخمم باالمغ إلاحغاءاث الجؼائُت

ًباشغ املىظفىن و أعىان إلاصاعاث و املطالح العمىمُت بعؼ ؾلؿاث الػبـ اللػائي التي جىاؽ بهم بمىحب 

. كىاهحن زاضت وفم ألاوغاع و في الحضوص املبِىت بخلً اللىاهحن
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إلاحساءات ااحخرة في إطاز السقابة على اامازسات الحجازية :  ااملبث  الثاوي

 ، املخعلم بالشغوؽ املؿبلت على املماعؾاث 23/06/2004 املؤعر في 04/02للض خضص اللاهىن  

ت الخجاعة مً زالٌ أعىان الغكابت بػمان خماًت املؿتهلً  ت إلاحغاءاث التي حؿمذ ملضًٍغ . الخجاٍع

اكتراح غغامت مالُت ، حجؼ : و جخمثل إلاحغاءاث التي ًمىً ألعىان الغكابت اللُام بها في هظا إلاؾاع في 

. الؿلع، اكتراح الغلم إلاصاعي 

  اقتراح غسامة مالية  : ااملطل  ألاو 

إلصام اابكوم عطيه بأن ًدفع إلى خصيىة الدألالة ااملطغ الري ": حعغف الغغامت املالُت على أنها 

". حدده الحكم

:  ًمىً الخمُحز بحن هىعحن مً الغغامت 

:  غسامة مبددة: أألاال 

ىت الضولت مبلغا ملضعا في الحىم، و ألن أغغاع هظا  الغغامت املدضصة هي إلؼام املديىم علُه بأن ًضفع إلى زٍؼ

الىىع مً الغغاماث كض ًطِب مطالح أزغي فغصًت أو حماعُت على هدى ًخعظع معه، في هثحر مً ألاخُان ، 

عاث خماًت املؿتهلً أضخذ جػع خضوصا صهُا و أزغي كطىي،  مت فئن حشَغ جلضًغ الػغع الىاحم عً الجٍغ

مت ، و بحن العلىبت امللط ي بها ختى  ختى ًمىً لإلصاعة أن جىاػن بحن ألازؿاع و ألاغغاع الىاحمت عً الجٍغ

ت فُما ًخعلم بئًلاف جىفُظ علىبت  جدلم عصع الجىاة، هما خغم اللاض ي مً اؾخسضام ؾلؿخه الخلضًٍغ

ضا مً الغصع الخاص . الغغامت ختى ًدلم بظلً مٍؼ

ع الجؼائغي هجض أن أصوى خض فغغه املشغع هغغامت ًخمثل في مسالفت عضم إلاعالم باألؾعاع و  ففي الدشَغ

فاث ، و كضعها بـ ت و 5000,00: الخعٍغ  صج، بِىما أكص ى خض هجضه في املسالفاث املاؾت بجزاهت املماعؾاث الخجاٍع

ت الخعؿفُت و كضعها زمؿت مالًحن صًىاع  .  صج5.000.000,00املماعؾاث الخجاٍع

 صج هدض أكص ى ، هما 200.000,00 صج هدض أصوى و 10.000,00بِىما باقي املسالفاث جتراوح الغغامت فيها بحن 

هى الشأن باليؿبت ملسالفت عضم إلاعالم بشغوؽ البُع، فاجىعة غحر مؿابلت مماعؾت أؾعاع غحر شغعُت ، و 

. غحرها

:   غسامة وسبية: ثاهيا 

الغغامت اليؿبُت هي الغغامت التي ال ًدضصها اللاهىن بشيل زابذ، و إهما ًخدضص ملضاعها بالىظغ إلى وؿبت 

ت مً اللضعة املالُت للجاوي . مئٍى

 مً املبلغ الظي لم ًلم املنهي %80و مً أمثلت طلً هجض الغغامت املترجبت على مسالفت عضم الفىجغة، إط جلضع بـ 

 .بفىجغجه مهما بلغذ كُمخه

 

 

 

 

 

 



                       دزاسة حالة مدًسية الحجازة لوالًة مسحغاهم                            الفصل الثالث                                           

 
  

58 

 

 

غ  ت الػاعة باملؿتهلً ًلىمىن بخدٍغ و في خالت ما إطا عاًً أعىان الغكابت مسالفت في إؾاع املماعؾاث الخجاٍع

 الؿالفت الظهغ، زم ًلترخىن 04/02 مً اللاهىن 56مدػغ، ًخػمً حمُع البُاهاث التي هطذ عليها املاصة 

لخحن ع الؿاعي املفعهٌى ، و حؿىي الغغامت بؿٍغ :  غغامت مالُت هعلىبت على مسالفخه  الدشَغ

م ألاضلي ، هما ًبحن طلً خىم املاصة : الملسيق القضائي  - أ  بىطها 04/02 مىم اللاهىن 60وهى الؿٍغ

ذ  " ثخضع مخالفات أحكام هرا القاهون الخحصاص الجهات القضالئية": الطٍغ

إط ًغؾل مضًغ الخجاعة الىالئي املدػغ إلى وهُل الجمهىعٍت املسخظ إكلُمُا و لهظا ألازحر خم مالئمت 

ت الخجاعة  املخابعت، فهى ضاخب الظعىة العمىمُت ًدغهها و ًباشغها صون ؾىاه ألن اللاهىن ال ٌعترف ملضًٍغ

. بأي صوع في املخابعت اللػائُت

ت الخجاعة املؤهل كاهىها، ختى و لى واهذ إلاصاعة غحر ؾغف في الضعىي، أن  غحر أن املشغع أحاػ ملمثل مضًٍغ

زالفت  مًلضم أمام الهُئاث اللػائُت ؾلباث هخابُت أو شفاهُت في إؾاع املخابعت اللػائُت الىاشئتعً

. 04/02جؿبُم اللاهىن 

ــت :   الملسيق الودي-ب ــم اؾثدىائي عً اللاعـــضة العامــت املخمثلت في الدؿٍى  و هــى ؾٍغ

أن ًقملل من ... غير أهه ًمكن "...  بلٌى املشغع 60 مً املاصة 02اللػائُت و حاء الىظ علُه في الفلغة 

 ". عوان إلاقحصادًين ااخطفين بمصالحة

غغامت املطالحت، و ختى ٌؿخفُض املنهي مً إلاحغاءاث التي وغعها املشغع : و حؿمى هظه الغغامت كاهىها 

أن الًيىن في خالت عىص و أن جيىن الغغامت جلل أو حؿاوي : لظلً ًيبغي جىفغ حملت مً الشغوؽ منها 

 صج و أن ًلبل املسالف بئكتراح الغغامت ألاهضاف التي وغعها املشغع لخدلُلها و جىهي 1.000.000,00

. املطالحت املخابعاث اللػائُت
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 حجص  السطع  : ااملطل الثاوي

ت الخجاعة لحماًت املؿتهلً مً املسالفاث  ٌعخبر حجؼ الؿلع أخض إلاحغاءاث التي زىلها اللاهىن ملضًٍغ

ت، و لىً مماعؾت هظا إلاحغاء ال ًيىن إال ؾبلا لشغوؽ معُىت حاءث  في  املىضعحت في إؾاع املماعؾاث الخجاٍع

.  الؿالفت الظهغ04/02اللاهىن 

ت الخجاعة اللُام بحجؼ البػائع عىضما ًغجىب املنهي املسالفاث املاؾت بجزاهت  ًمىً ألعىان مضًٍغ

ت بمسخلف ضىعها، و هظا مسالفت عضم الفىجغة . املماعؾاث الخجاٍع

و للحجؼ ضىعجحن ازىحن حجؼ عُني و آزغ اعخباعي 

 :  الحجص العيني/ أألاال

ول حجؼ ماصي للبػائع، و ًلىم به أعىان الغكابت على حمُع املمخلياث التي : ًلطض بالحجؼ العُني 

جيىن مدل املسالفاث، و طلً بخدضًض كُمت املىاص املحجىػة على اؾاؽ البُع املؿبم مً ضاخب املسالفت 

بدغاؾت املىاص املحجىػة بعض أن حشمع بالشمع ألاخمغ، و ًمىً أن جدٌى املىاص املحجىػة إلى إصاعة أمالن 

ً هظه املىاص إلى غاًت ضضوع خىم أو كغاع مً العضالت بشأنها،  و جيىن الخيالُف       الضولت، التي جلىم بخسٍؼ

. على خؿاب املسالف

، و هظه ألازحرة جيىن على كُمت 
ّ
و كض جدىم العضالت بغص املىاص املحجىػة إلى أصحابها، أو بمطاصعتها

. ألامىاٌ املحجىػة بياملها أو على حؼء منها

 :  الحجص إلاعحملازي / ثاهيا

الحجؼ الاعخباعي هى ول حجؼ ًخعلم بؿلع ال ًمىً ملغجىب املسالفت أن ًلضمها لؿبب ما فخلىم 

ت الؿلع و كُمتها الحلُلُت و ٌعخمض في طلً على كاعضة ؾعغ البُع الظي  إلاصاعة بجغص و ضفي و همي لهٍى

. ًؿبله املسالف خؿب الفاجىعة ألازحرة أو الؿعغ الحلُلي في الؿىق 

و في الحالخحن، عىض الحجؼ العُني أو إلاعخباعي، عىضما ًطضع اللاض ي خىمه باملطاصعة جطبذ املىاص 

ىت العمىمُت، و في خالت ضضوع كغاع بغفع الُض عً الحجؼ حعاص املىاص املحجىػة إلى  املحجىػة مىدؿبت للخٍؼ

ً، أما إطا ضضع كغاع بغفع الُض عً حجؼ مىاص جم بُعها على أؾاؽ  ضاخبها، و جخدمل الضولت جيالُف الخسٍؼ

ؼ عً الػغع  ؾعغ البُع املؿبم في الؿىق مً ؾغف ضاخبها أزىاء الحجؼ، فلطاخبها الحم في ؾلب الخعٍى

 .الظي لحله مً حغاء الحجؼ
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اقتراح الغطق إلادازي   : ااملطل الثالث 

ًلطض بالغلم مىع هغجىب الفعل مً مماعؾت اليشاؽ الظي وان ًماعؾه كبل إغالق مدله و الغلم 

إحغاء وكائي ًفغع على ألاشخاص الظًً ازبخىا أزىاء مماعؾتهم لحغفت أو وشاؽ اكخطاصي أو ججاعي ، عضم 

كضعتهم على الالتزام باللىاعض التي هظم املشغع بها طلً اليشاؽ ، و كض ًيىن الغلم نهائُا أو مؤكخا ، و في 

. الحالت ألازحرة عاصة ما ًيخهي بخمام الشهغ ، أو بؼواٌ ألاؾباب التي أصث إلى اجساط إحغاء الغلم 

ع الجؼائغي ججحز املاص   الؿالف الظهغ للىالي املسخظ إكلُمُا بعض 04/02 مً اللاهىن 46وفي الدشَغ

ت ملضة ال جخجاوػ الثالزحن  ( 30)اكتراح ًلضمه له املضًغ الىالئي للخجاعة ، إضضاع كغاع إصاعي بغلم املدالث الخجاٍع

ت الىغعُت إطا حعلم ألامغ بغُاب الىزائم اللاهىهُت الالػمت ملماعؾت   ًىما ، أو إلى غاًت حؿٍى

ت الخجاعة على اؾخسضام ضالخُاتها . إلخ ...اليشاؽ والسجل الخجاعي أو الغزظ  لهظا جػؿغ مضًٍغ

 .اللاهىهُت لحماًت املؿتهلً
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  إلاحساءات ااحخرة في إطاز السقابة على الىوعية ألا قمع الغش  : ااملبث الثالث

ت الخجاعة املىطىص عليهم في  جخمثل إلاحغاءاث التي ًمىً اجساطها في هظا إلاؾاع مً كبل أعىان الغكابت بمضًٍغ

 املخعلم بدماًت املؿتهلً و كمع 25/02/2009 املؤعر في 09/03الفطل ألاٌو الباب الثالث مً اللاهىن 

معاًىت املىخج ، سحب املىخج حغُحر ملطضه حجؼه و إجالفت و هى مىطىص عليها في الفطل : الغش، فُما ًلي 

.  املظوىع ؾالفا و ؾخدىاٌو ول إحغاء على خضا09/03الثاوي مً هفـ الباب مً اللاهىن 

معاًىة ااىحوج   : ااملطل  ألاو 

م إحغاء  ت الخجاعة بمعاًىت املىخجاث و الخضماث املىحىصة في الؿىق عً ؾٍغ ًلىم أعىان مضًٍغ

ت بمؿاعضة الاث و أحهؼة للخأهض مً أن الشغوؽ املفغوغت لطىعها و  مالخظاث أهُت و فدىضاث ظاهٍغ

لها كض اخترمذ ، فئطا الخظىا أًت مسالفت ًضوهىن على إزغها مداغغ ، جخػمً حملت مً البُاهاث وعص  حؿٍى

.  املخعلم بغكابت الجىصة و كمع الغش90/39 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 06جدضًضها في املاصة 

م اكخؿاع عُىاث مىه كطض جدلُلها و هظا على الىدى الخالي :  و جخم معاًىت املىخىج عً ؾٍغ

: اقحملاع العيىات/ أألاال  

 و ًلطض بهظا إلاحغاء ازظ حؼء مً املىخىج املعغوع في الؿىق كطض جدلُله و ًيىن الاكخؿاع عاصة شامال 

لثالر عُىاث و فغي هظه الحالت حؿلم العُىت ألاولى للمسبر لخدلُلها ـ أما العُيخحن الباكُخحن فانهما حؿخعمالن 

. في الخبرجحن املدخملخحن

:  و كض  ًيىن الاكخؿاع شامال لعُىت واخضة فلـ و هظا في خالخحن و هما

ع الخلف أو أن وػهه أو ابعاصه أو كُمخه غئُلت : الحالة  ألالى  جخمثل في ؾبُعت املىخىج مدل الاكخؿاع ، ؾَغ

 .مما ال ٌؿمذ لىا باكخؿاع أهثر مً عُىت واخضة

جخمثل في ؾلب إلاصاعة املسخطت، فلض جؿلب إلاصاعة املسخطت اكخؿاع عُىت واخضة، غحر أهه في : الحالة الثاهية

. هظه الحالت ال ٌعخمض على هخائج فدطها في املالخلاث التي ًلىم بها إلاصاعة

هظا و ًجب أن جيىن الاكخؿاعاث بىُفُت ججعل العُىاث الثالر مخجاوؿت و ممثلت للىمُت التي جمذ عكابتها، و 

. ًخم وغع زخم على عُىت الحخىاب الغش و الخالعب به

 الؿالف 90/39 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 12و ًخػمً هظا الخخم بُاهاث حاء جدضًضها في هظ املاصة 

 مً هفـ 10الظهغ، زم ًدغع مدػغ اكخؿاع العُىاث الظي ًخؿلب هى أًػا شىال معُىا خضص في املاصة 

. املغؾىم

غ املداغغ و زخم العُىاث ًبحن العىن إما كُمت العُىاث املطغح بها مً ؾغف خائؼ البػاعت أو  و بعض جدٍغ

ت املسخطت  .اللُمت امللضعة مً ؾغف الؿلؿت إلاصاٍع
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: ثبطيل العيىات/ ثاهيا

ًجغي جدلُل العُىاث في مسابغ الجىصة و كمع الغش أو أي مسبر معخمض لهظا الغغع و طلً في أحل أكطاه 

. زالزىن ًىما مً حؿلم العُىت

و ًخم جدلُل العُىاث  امللخؿعت في املسابغ املعخمضة مً ؾغف الضولت على هفلت محزاهُت الىػاعة امليلفت بالجىصة 

ش 02/68 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 29ؾبلا لىظ املاصة    الظي ًدضص شغوؽ فخذ 06/02/2002 الطاصع بخاٍع

 املخعلم بغكابت الجىصة 90/39 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 18مسابغ جدالُل الجىصة و اعخماصها و وفلا للماصة 

. و كمع الغش

اث الخاضت  بمؿابلت أو  بعض اهتهاء املسبر مً مهامه ًدغع وعكت حؿمى بىعكت الخدالُل، ًضون فيها وا ول الخدٍغ

و ًخطغف ألاعىان خؿب  عضم مؿابلت املىخىج، و جغؾل هظه الىعكت إلى الهُئت التي كامذ باكخؿاع العُىاث ،

 .هخائج الخدلُل
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 سحل ااىحوج : ااملطل الثاوي    

ت عً عضم مؿابلت املىخىج ًلىم ألاعىان بدبه و ًيىن السحب  إطا أؾفغث هخائج الخدالُل املسبًر

. إما مؤكخا أو نهائُا، و طلً بهضف جدلُم املؿابلت أو حغُحر امللطض

 املخعلم بغكابت الجىصة و كمع 90/39 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 24وكض عغف املشغع السحب في هظ املاصة 

:  الغش، على أهه 

..." مىع حائص أألا مقدم خدمة معين من الحصسف في ذلك ااىحوج"...

و في خالت ما إطا جبحن عضم مؿابلت العُىت للمىاضفاث، اشترؽ املشغع غغوعة إحغاء فدىضاث جىمُلُت، و 

:  طلً للخأهض مً جىفغ املىاضفاث مً عضمها ، و ًخم عفع إحغاء السحب املؤكذ في خالخحن هما

  خالت عضم اللُام بالفدىضاث الخىمُلُت في املضة املدضصة كاهىها، و هي ؾبعت أًام مع إمياهُت جمضًض

. هظا ألاحل وفلا ملخؿلباث الخدالُل

 خالت عضم الخأهض مً عضم مؿابلت املىخىج .

و إطا جبحن عضم املؿابلت ًلىم ألاعىان بخىحُه إهظاع لطاخب املىخىج أو ملضم الخضمت و مؿالبخه بئػالت ؾبب 

عضم املؿابلت، و حعله مؿابلا، فئطا اؾخدالذ مؿابلت املىخىج ٌغحر ملطضه، و ٌعني حغُحر امللطض إعؾاٌ 

لها أو عصها إلى : املىخىحاث املسحىبت مً ضاخبها إلى هُئت حؿخعملها في غغع شغعي إما مباشغ، و إما بعض جدٍى

. الهُئت املؿؤولت عً جىغُبها أو اؾخحراصها و ًخدمل هفلاث طلً ضاخب املىخىج
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 حجص ااىحوج : ااملطل الثالث

ًخمثل الحجؼ في سحب املىخىج املعترف بعضم مؿابلخه مً خائؼة، و ًخم الحجؼ بئطن كػائي،            

 املخعلم بدماًت املؿتهلً و كمع 09/03 مً كاهىن 57و كض خضص املشغع خاالث الحجؼ، و طلً في هظ املاصة 

غ مداغغ و حشمع املىخىحاث و جىغع جدذ خغاؾت املخضزل املعني، هما  الغش، و ًؤصي حجؼ املىخىج إلى جدٍغ

 66 و 61ًخدمل املخضزل امللطغ املطاٍعف الىاججت عً جؿبُم طلً، هما هى مىطىص عليها في أخيام املىاص 

.  املظوىع أعاله09/03مً هفـ اللاهىن 

:  غحر أن أعىان الغكابت بئميانهم حجؼ املىخىحاث صون إطن كػائي، و طلً في الحاالث الخالُت

  املىخىحاث املعترف بعضم ضالخُتها لالؾتهالن، ما عضا املىخىحاث التي ال ٌؿخؿُع العىن أن ًلغع عضم

. ضالخُتها لالؾتهالن صون جدالُل الخلت

  املىخىحاث املعترف بعضم مؿابلتها للملاًِـ املعخمضة و املىاضفاث اللاهىهُت و اللىائذ الفىُت و جمثل

. زؿغا على صحت املؿتهلً و أمىه

 اؾخدالت العمل لجعل املىخىج أو الخضمت مؿابلحن للمؿلىب أو اؾخدالت حغُحر امللطض .

 عفؼ خائؼ املىخىج أن ًجعله مؿابلا أو أن ٌغحر ملطضه .

. مع غغوعة إعالم الؿلؿت اللػائُت فىعا في حمُع هظه الحاالث

:  إثالف ااىحوحات ااحجوشة 

غمدػغ إلاجالف الظي ًخػمً هفـ  إطا جبحن أن املىخىج لم ٌعض ضالحا لالؾخعماٌ ًخم إجالفه، و ًخم جدٍغ

.  الؿالف الظهغ90/39 مً املغؾىم الخىفُظي 06البُاهاث امللغعة في املاصة 
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:  خاثمــة الفصل الثالث

ت الىالئُت للخجاعة لىالًت مؿخغاهم و زاضت ألاعىان           خؿب ما الخظىاه زالٌ فترة التربظ، فئن املضًٍغ

امليلفىن بالبدث عً املسالفاث جبظٌ كطاعي حهضها لخىفحر أهبر كضع ممىً مً الحماًت للمؿتهلً الظي هى 

فعال في أمـ الحاحت للحماًت بمسخلف الجىاهب، و لعل أٌو زؿىة و كمع الغش فئن مسالفت عضم إخترام 

 جدخل الطضاعة ملاعهت باملسالفاث ألازغي و طلً بيؿبت 2016إلؼامُت الىظافت و الىظافت الصحُت زالٌ ؾىت 

ت فئن مسالفت كىاعض شفافُت املماعؾاث % 54,18  مً مجمىع املسالفاث، أما باليؿبت للمماعؾاث الخجاٍع

فاث لها أهبر وؿبت و امللضعة بـ  ت و جدضًضا مسالفت عضم إلاعالم باألؾعاع و الخعٍغ  مً مجمىع % 41,15الخجاٍع

. املسالفاث ألازغي 
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ةالهيكل الحىظيمي ادًسية الحجاز

 السىق هالحظت هكتب

 واإلحصائياث

 التجارة تزليت هكتب

 وأسىاق الخارجيت

العوىهيت الوٌفعت  

 السىق تٌظين هكتب

الومٌٌت والوهي  

 هزالبت هكتب

التجاريت الووارساث  

 التحميماث هكتب

 الوتخصصت

 هزالبت هكتب

 الوضادة الووارساث

 للوٌافست

 الوٌتىجاث هزالبت هكتب

والخذهاث الصٌاعيت  

 الجىدة تزليت هكتب

 الحزكت هع والعاللاث

 الجوعىيت

 الوٌتىجاث هزالبت هكتب

 الغذائيت

 الوذيز

العاهت األهاًت  

 حوايت هصلحت

 ولوع الوستهلك

 الغش

 الوٌاسعاث هصلحت

الماًىًيت والشؤوى  

 اإلدارة هصلحت

 والىسائل

 الووارساث هزالبت هصلحت

 والوضادة التجاريت

 للوٌافست

 السىق هالحظت هصلحت

االلتصادي واإلعالم  

 هٌاسعاث هكتب

التجاريت الووارساث  

 الماًىًيت الشؤوى هكتب

التحصيل وهتابعت  

 لوع هٌاسعاث هكتب

 الغش

 الوستخذهيي هكتب

 والتكىيي

 اآللي اإلعالم هكتب

واألرشيف والىثائك  

 الوحاسبت هكتب

والىسائل الويشاًيت  
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:  ثمهيد        

ض مً الفهالُت إلاكخطاصًت و جدلُم الغبذ، فئهه لم ًمىو بهؼ املخهاملحن          ملا واهذ املىافؿت الحغة جٍؼ

ت  إلاكخطاصًحن هكغا لجشههم ان ًباشغوا بهؼ املماعؾاث او ألاوشؿت املسالفت لللىاهُحن و ألانغاف الخجاٍع

ألامغ الظي صفو باملشغم بالخضزل مً أحل الخدضي ليل ؾلىن ممازل كض ًىجؼ نىه إغغاعا باملؿتهلً، وبهض 

أن جؿغكىا الؿىض اللاهىوي الظي ًلىم نلى أؾاؾه خماًت املؿتهلً، فئهىا ؾيخؿغق في هظا الفطل إلى أهم 

ت و الجىصة و الهلىباث امللغعة لها التي جؿاٌ مغجىبي هظه املسالفاث  املسالفاث املخهللت باملماعؾاث الخجاٍع

. املػغة باملؿتهلً
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ة  :  اململبح  وو  مخالفة كواعد شفافية املمازسات التجاٍز

ت فئهه ٌهخبر ان ول مماعؾت 04/02بالغحىم إلى اللاهىن عكم   املخهلم باللىانض املؿبلت نلى املماعؾاث الخجاٍع

ت ، و هظه املسالفاث جخمثل في : جسالف أخيام الباب الثاوي مىه مماعؾت مسالفت لشفافُت املماعؾاث الخجاٍع

 فاث . نضم إلانالم باألؾهاع و الخهٍغ

    نضم إلانالم بشغوؽ البُو

  نضم الفىجغة  

فات:  املؿلل  وو    عدم إلاعالم باألسعاز و التعٍس

ت اللهبت الخىافؿُت و عغم  فاث غغوعي لشفافُت الؿىق و هظا  لحٍغ          ٌهخبر إلانالم باألؾهاعو الخهٍغ

. ضهىبت جىكُمه

فاث الؿلو و 04/02 مً اللاهىن عكم 04جىظ املاصة   نلى أهه ًخىلى البائو وحىبا إنالم الؼبائً بأؾهاع و حهٍغ

"  مً هفـ اللاهىن فئنها جىظ أهه05أما املاصة " الخضماث و بشغوؽ البُو 

م وغو نالماث أو عؾم أو  فاث الؿلو و الخضماث نً ؾٍغ ًجب أن ًيىن إنالم املؿتهلً بأؾهاع و حهٍغ

فاث بطفت مغئُت و ملغوءة  . 1"مهللاث أو بأًت وؾُلت أزغي مىاؾبت ًجب أن جبحن ألاؾهاع و الخهٍغ

ففي هظه الحالت ًيىن خم املؿتهلً في مهغفت ؾهغ الؿلو و  الحالة التي ًكون فيها الصبون مستهلك: أوال 

الخضماث أمغ وحىبي ًسػو له البائو ختى و إن لم ًؿلب مىه طلً ، إطا الغغع مً إشهاع هظه ألاؾهاع ًؤصي 

ت اللهبت الخىافؿُت ، هظلً فئهه ًلهب إشهاع أؾهاع الؿلو صوعا هاما في  إلى غمان شفافُت الؿىق و هظا خٍغ

ضها وفلا  الخازحر هظا ألازحر باملغهؼ املالي التي ًخمخو به، فمً خله إطا أعاص الخهاكض أن ًدطل نلىالؿلو التي ًٍغ

ض مً فغص إخخُاٌ البائو نلى املؿتهلً و إيهامه  للثمً الظي نغغذ به و ان نضم قهىع الؿهغ كض ًٍؼ

بأؾهاع ال جىؿبم مو كُمت الؿلهت او الخضمت املىحهت للبُو زاضت إطا وان هىان أػماث في الؿىق جأزغ في 

  .إؾخلغاع الاؾهاع، فظلً ٌهخبر بمثابت هضعا لحلىق املؿتهلً

الحالة التي ًكون فيها الصبون عون إكتطادي : جاهيا 

ًلؼم البائو في الهالكاث بحن الانىان إلاكخطاصًحن : "  نلى اهه 04/02 مً اللاهىن عكم 01 فلغة 07جىظ املاصة 

فاث نىض ؾلبها  .، باإلنالم الؼبىن باألؾهاع و الخهٍغ
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  .216 ضفدت 1994، الحماًت املضهُت للمؿتهلً إػاء املػمىن الهلاعي، صاع النهػت الهغبُت مطغ، أحمد مبمـد الفساعي - 
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: ٌهىص ؾبب الخؿغق للحالت التي ًيىن فيها الؼبىن نىن إكخطاصي لهضة أؾباب منها

خماًت هظا الؼبىن مً الخالنب باألؾهاع ختى ال ًلجأ هظا ألازحر بضوعه إلى عفو ألاؾهاع نىض حهامله مو - 

. املؿتهلً هكغا إلعجفام أؾهاع جيلفت إلاهخاج و الخىػَو

ألامغ الثاوي ًمىً في أهه في بهؼ ألاخُان الخهامل الظي ًبرمه نىن غلخطاصي مو غحره مً الانىان زاعج - 

 و اهه ًخمخو بالحماًت امللغعة 1وشاؾه إلانخُاصي أو ًخطغف لغاًاث شخطُت ًجهله مؿتهليا في مىاحهت البائو

في كاهىن خماًت املؿتهلً و كمو الغش زاضت مو املىكف الظي جبىاه املشغم الجؼائغي للمفهىم  الػُم 

 .للمؿتهلً

  فاث فهي حهخبر حىدت مهاكب نليها بمىحب أما نً الهلىبت امللغعة نً نضم إلانالم باألؾهاع و الخهٍغ

  .04/02 مً اللاهىن عكم 31املاصة 

  ًإطا فالشفافُت إلاكخطاصًت في هظا الطضص جىمً في جىفحر املهلىماث ألاؾاؾُت في ول وكذ للمؿتهل

فاث الالػمت نً همُت و هىنُت الؿلو و الخضماث ختى ًدم للمؿتهلً  نً ألاؾهاع ، و هظا الخهٍغ

. إلاؾالم نليها ، و غُااها ًدضر نضم الخىاػن في الؿىق 

هما ان ؾهغ الؿلو و الخضماث ًجب أن جلضم و جىغو في نلم املؿتهلً مبضئُا في امليان الظي نغغذ فُه 

. هظه الؿلو و الخضماث

فاث ، مسالفت ٌهاكب نليها بغغامت مً زمؿت أالف صًىاع   صج إلى 5000و ٌهخبر نضم إلانالم باألؾهاعو الخهٍغ

 . صج10.000مائت ألف صًىاع 
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  .عدم إلاعالم بشسوؽ المليع:  املؿلل الثاوي    

ًلو نلى البائو بئنخباعه مخضزال في الهالكاث إلاكخطاصًت وحىبا إلى حاهب إلانالم باألؾهاع ان ًبحن للؼبائً 

 ًلؼم البائو ان ًسبر املؿتهلً بشغوؽ البُو املماعؽ 04/02 مً اللاهىن 08شغوؽ البُو ، إط ان هظ املاصة 

كبل إزخخام نملُت البُو و مثاٌ طلً أن ًخفم البائو أن ًخدمل جيالُف الىلل أو إعؾاٌ ؾلهت إلى امليان 

ؿت أن جيىن هظه إلاجفاكُت مسالفت للىطىص اللاهىهُت   .املخفم نلُه او الهىـ، شٍغ

كض هظ املشغم الجؼائغي نلى حملت مً الشغوؽ التي ًجب نلى املدترف أن ًباصع اها إججاه املؿتهلً كبل 

 الظي ًدضص الهىاضغ ألاؾاؾُت للهلىص املبرمت بحن 06/306 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 03حهاص في املاصة 

 و التي جىظ نلى اهه جخهلم الهىاضغ ألاؾاؾُت 1الانىان إلاكخطاصًحن و املؿهلىحن و البىىص التي حهىبر حهؿفُت

 : أناله، أؾاؾا بما ًلي 02املظوىعة في املاصة 

 أو الخضماث و ؾبُهتها/ زطىضُاث الؿلو. 

 فاث  .الاؾهاع و الخهٍغ

 هُفُاث الضفو. 

 نلىباث الخأزحر نً الضفو أو الدؿلُم. 

 او الخضماث/ هُفُاث الػمان و مؿابلت الؿلو 

  شغوؽ حهضًل البىىص الخهاكضًت. 

 ت الجزناث  .شغوؽ حؿٍى

 إحغءاث فسخ الهلض. 

أمـا فُما ًسظ خضوص املؿؤولُت التي طهغبها املاصة الؿالفت فئهه ًخهحن وحىبا نلى البائو إنالم املؿتهلً 

 و حؼاء مسالفت طلً أهه ٌهاكب نلى نضم 2بمضي غمان املىخىج أو الخضمت صون الجزوٌ نً الحض ألاصوى

".  صج100.000"إلى مائت ألف صًىاع "  صج10.000"إلانالم بشغوؽ البُو بغغامت نً نشغ أالف صًىاع 

 مــً اللاهــىن 29للض اوعص املشغم الجؼائغي بهؼ الشغوؽ الخهؿفُت نلى ؾبُل املثاٌ ألٌو مغة في املاصة 

 24 و هظا املغؾىم الطاصع في 1978 حاهفي 10 و ؾبله في طلً املشغم الفغوس ي بمىحب كاهىن 04/02

 .1978ماعؽ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 و املخػمً كاهىن الجماعن، حغ نضص 1998 غشذ 22 املؤعر في 98/10 املهضٌ و املخمم باللاهىن عكم 1979 ًىلُى 21 املؤعر في 07-79 كاهىن عكم - 

 .1998 الطاصعة ؾىت 61
. 66 هفـ املغحو ص شوبير أزشقي ،-  2
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 جياص جيىن ؾبلا 04/02 مً اللاهىن 29و ًمىً أن هلٌى بأن املشغم الجؼائغي جأزغ اهما زاضت أن املاصة 

 : و هي واألحي1978 حاهفي 10 مً اللاهىن 35الاضل مو املاصة 

. أو إمخُاػاث مهترف اها للمؿتهلً/أو إمخُاػاث ال جلابلها / أزظ خلىق  -   1

 ، في خحن أهه ًخهاكض هى بشغوؽ مدللا متى 1فغع الخاماث فىعٍت و نهائُت نلى املؿتهلً في الهلىص- 2

. أعاص

إمخالن خم حهضًل نىاضغ الهلض ألاؾاؾُت أو ممحزاث املىخىج املؿلم او الخضمت امللضمت صون مىافلت - 3

 .املؿتهلً

الخفغص بدم جفؿحر شغوؽ أو نضة شغوؽ مً الهلض او الخفغص في إجساط كغاعاث البث في مؿابلت - 4

ت للشغوؽ الخهاكضًت . الهملُت الخجاٍع

. إلتزام املؿتهلً بدىفُظ إلتزاماجه صون أن ًلؼم هفؿه اها- 5

. عفؼ خم املؿتهلً في فسخ الهلض إطا أزل هى بئلتزام أو نضة إلتزاماث في طمخه- 6

. الخفغص بخغُحر أحاٌ حؿلُم املىخىج أو أحاٌ جىفُظ زضمت- 7

ت حضًضًت غحر - 8 بهضًض املؿتهلً بلؿو الهالكت الخهاكضًت ملجغص عفؼ املؿتهلً الخػىم لشغوؽ ججاٍع

. مخيافئت

 . . نلى بىىص حهخبر حهؿفُت06/306 مً املغؾىم الخىفُظي عكم 05هما هطذ املاصة 
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      67 و60 شوبير زشقي ، هفس املسجع السابم ص - 
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 عدم الفوثسة:  املؿلل الثالح

ت ، خُث      حهخبر الفاجىعة زاوي نىطغ إؾخهمله املشغم الجؼائغي وىؾُلت لخجؿُض شفافُت املماعؾاث الخجاٍع

ًجب أن ًيىن ول بُو ؾلهت أو جأصًت زضماث بحن ألانىان إلاكخطاصًحن " مىه نلى أهه 10هطذ املاصة 

"  ًلؼم البائو بدؿلُمها و ًلؼم املشتري بؿلبها مىه و حؿلم نىض البُو أو نىض جأصًت الخضمت"مصحىبا بفاجىعة 

 ًجب أن ًيىن البُو للمؿتهلً مدل وضل ضىضوق او ؾىض ًبرع هظه املهاملت و ًجب أن حؿلم الفاجىعة إطا 

. ؾلبها الؼبىن 
 ة  املخهلم باملماعؾاث 04/02ٌهخبر اللاهىن عكم  : الفاثوزة وسيلة لشفافية املعامالت التجاٍز

ت ت أن الفاجىعة وؾُلت الشفافُت املماعؾاث الخجاٍع  الخجاٍع

 ة  2004اجسظث املدىمت الهلُا في كغاع ضاصع ننها في ؾىت : الفاثوزة وسيلة إلجملاث املعامالت التجاٍز

مت جىضعج غمً حغائم التهغب في خالت خُاػة بػانت   .، إطا حهخبر نضم الفىجغة حٍغ

 جلهب الفاجىعة صوعا أؾاؾُا في مؿانضة الخجاع في اللُام بالهملُاث : الفاثوزة وسيلة للمباسملة

املداؾبُت لألوشؿت التي أبغمذ، خُث فغع املشغم نلى جاحغ مؿانضة حسجُل املهامالث في الضفتر 

 مً الخلىحن الخجاعي و التي حشترؽ إلاخخفاف بيل الىزائم التي 09الُىمي و هى ما هطذ نلُه املاصة 

ًمىً مهها مغاحهت جلً الهملُاث الحؿابُت ، و مً بحن هظه الىزائم الفاجىعة، هما أنها حؿانض 

املؿتهلً نلى كُامه بدؿاباث خٌى املطاٍعف التي جم جلضًمها للحطٌى نلى الؿلو و الخضماث مً 

ت التي جم او ؾِخم ضغفها  .احل مهغفت املحزاهُت ألاؾبىنُت أو الشهٍغ

غها نىض -  الفاجىعة لِؿذ إلؼامُت نلى البائو إال إطا ؾلبها املؿتهلً مهما واهذ البػانت، و مً جم نضم جدٍغ

 نلى أهه 04/02 مً اللاهىن 33ؾلبها و حؿلُمها للمؿتهلً ٌشيل طلً حىدت نضم الفىجغة ؾبلا للماصة 

 80 مً هظا اللاهىن و ٌهاكب نليها بغغامت بيؿبت 13و 10،11حهخبر نضم الفىجغة مسالفت ألخيام املىاص "........

 "مً املبلغ الظي وان ًجب فىجغجه مهمت بلغذ كُمخه

غ فاجىعة و حؿلُمها و إهما ًجب أن ًخػمً بُاهاث وفلا للشغوؽ و -  هما ال ًىفي اللاهىن نلى مجغص جدٍغ

 الؿالف الظهغ و مسالفت جلً 468-05 مً املغؾىم الخفُظي عكم 03الىُفُاث املىطىص نليها في املاصة 

 و ٌهاكب نليها 04/02 مً الفاجىعة 12ألاخيام ٌشيل حىدت نضم مؿابلت الفاجىعة املىطىص نليها في املاصة 

 مً هظا اللاهىن ، و 12حهخبر الفاجىعة غحر مؿابلت ، ول مسالفت ألخيام املاصة : "  و التي جىظ أهه 34باملاصة 

بشغؽ أال جمـ "  صج50.000"إلى زمؿحن ألف صًىاع "  صج10.000"ٌهاكب نليها بغغامت مً نشغة أالف صًىاع 

فه الجبائُت الهىىان و الىمُت و  نضم املؿابلت إلاؾم أو الهىىان إلاحخماعي للبائو أو املشتري ، و هظا عكم حهٍغ

إلاؾم الضكُم و ؾهغ الىخضة مً غحر الغؾىم للمىخجاث املبانت أو الخضماث امللضمت خُث ٌهخبر نضم طهغها 

. مىه"  33املاصة الؾُما وام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الفاجىعة نضم فىجغة و ٌهاكب نليها ؾبلا ألح
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ة:  اململبح الثاوي : مخالفة كواعد هصاهة املمازسات التجاٍز

ت إط  ت الىاججت نً نضم إخترام كىانض شفافُت ألاوشؿت الخجاٍع جخؿلب خماًت املؿتهلً مً املسالفاث الخجاٍع

 بهُضة نً ول مماعؾت غحر 1ال بض مً ان جيىن ألاوشؿت ؾىاءا حهلم بالؿلو او الخضماث املهغوغت للمؿتهلً

ت  شغنُت أو مماعؾت جضلِؿُت ، و نلُه ؾيخؿغق إلى بهؼ ضىع املسالفاث التي جمـ بجزاهت املماعؾاث الخجاٍع

.  04/02التي حاء اها املشغم الجؼائغي في الباب الثالث مً اللاهىن عكم 

ة غير الشسعية:  املؿلل  وو  . املمازسات التجاٍز

 هجض ان املشغم الجؼائغي أصعج غمً املماعؾاث 04/02 مً اللاهىن عكم 18 إلى 14بئؾخلغاع أخيام املىاص 

ت ألاوشؿت الخالُت : الخجاٍع

:  مصاولة وشاؽ ثجازي دون إكتساب الطفة:أوال 

ًمىو نلى أي شخظ مماعؾت ألانماٌ " الؿالف الظهغ فئهه 02 -04 مً اللاهىن 14بالغحىم إلى اخيام املاصة 

ت صون إهدؿاب الطفت التي جدضصها اللىاهُحن املهمل اها ". الخجاٍع

ت جىظ نلى اهه 08-04 مً اللاهىن 04أما املاصة  ًلصم كل شخظ " املخهلم بشغوؽ مماعؾت ألاوشؿت الخجاٍع

فمً جمت فئن هظا " ........ؾمليعي او إعتملازي ًسغل في ممازسة وشاؽ ثجازي، بالليد في السجل التجازي 

اللُض ًمىده الحم في مماعؾت اليشاؽ الخجاعي إطا وان اللُض في السجل الخجاعي ًطفي نلى الصخظ ؾىاءا 

ا ضفت الخاحغ . وان ؾبُهُا او مهىٍى

: زفؼ المليع أو أداء خدمة: جاهيا . .

ًدمي اللاهىن املؿتهلً مً ول عفؼ بُو لؿلهت أو زضمت صون مبرع شغعي متى واهذ مهغوغت للبُو ، خُث 

حهخبر ول ؾلهت مهغوغت نلى هكغ الجمهىع مهغوغت للبُو و " نلى اهه 02-04 مً اللاهىن 15جىظ املاصة 

." واهذ الخضمت مخىفغة

 املخهلم بالغزظ املؿبلت إلهخاج املىاص الؿامت او 08/07/1997 مؤعر في 254-97املغؾىم الخىفُظي عكم -1

.  1997، الثاصعة ؾىت 46التي حشيل زؿغا مً هىم زاص و إؾخحراصها ج ع نضص 

ىت مفاصها أن مل ؾلهت مهغوغت للجمهىع مهغوغت للبُو، بئؾخثىاء جلً ألاصواث التي  ًلُم اللاهىن كٍغ

حن املدالث و املىخىحاث املهغوغت بمىاؾبت جىكُم املهاعع و الخكاهغاث    و نلُه ول عفؼ او  حؿخهمل لتًز

إمخىام نً بُو ؾلهت أو أصاة زضمت مخىفغة صون مبرع شغعي للمؿتهلً ٌهخبر فهال مسال بجزاهت املماعؾاث 

ت و املهاكب نليها بغغامت مالُت مً مائت ألف صًىاع   3.000.000"إلى زالزت مالًحن صًىاع"  صج100.000"الخجاٍع

   "صج
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حن مت إلامخىام أو الغفؼ البُو نىطٍغ : ال بض لخىافغ حٍغ

ًخمثل في إلامخىام نً البُو و طلً بغفؼ ناعع الؿلهت بُهها عغم أهه مهُئت للبُو أو قاهغة : العىطس  وو 

. للمؿتهلً في امليان املسطظ لظلً

 ًمىً في إوهضام املبرع الشغعي لإلمخىام خُث ًيىن ؾبب إلامخىام غحر مبرع كاهىها أو واكهُا : العىطس الثاوي

 .نً عفؼ البائو أو املىخج

: المليع او أداء الخدمة بشسوؽ :جالثا

: هىالً هىنان مً البُو أو أصاء الخضمت بشغوؽ و هي

 البُو أو اصاء الخضمت املشغوؽ بميافأة مجاهُت. 

  البُو أو أصاء الخضمت املشغوؽ بشغاء همُت او املىخىج او بأصاء زضمت ازغي. 

ًمىع كل : " نلى أهه04/02 مً اللاهىن 16جىظ املاصة : المليع او أداء الخدمة املشسوؽ بمكافأة مجاهية- 1

بيع أو عسع لسلع أو خدمات إال إذا كاهت من هفس السلع أو الخدمات موغوع المليع أو ثأدًة الخدمة و 

 من اململلغ إلاجمالي للسلع أو الخدمات املعىية ال ًؿملم هرا الحكم على  شياء 10كاهت  كيمتها  ال ثتجاوش 

 ."الصهيدة او الخدمات غئيلة الليمة و كرلك العيىات

ت  هما حهخبر مً 1و نلُه فالحىم مً هظا املىو هى مؿاؽ هظا الىىم مً الخهامالث بئؾخلغاع ألاوشؿت الخجاٍع

. بائً ػكبُل املىافؿت غحر الشغنُت فُما بحن ألانىان إلاكخطاصًحن هكغا لؿعي لجظب اٌ

ا جبضو أن الهضًت ؾلمذ بضون -  ًضزل هظلً في هظا الىىم مً البُو امللترهت اهضاًا و الحىمت في طلً قاهٍغ

ملابل للمؿتهلً، إال أهه في خلُلت ألامغ زمً الهضًت أصعج غمً الثمً الظي كُم به املبُو و هظا ما ًفؿغ 

. ؾبب مىهه

 04/02 مً اللاهىن 17 جمىو املاصة :المليع أو اداء خدمة مشسوؽ بشساء كمية أو مىتوو او خدمة اخسر - 2

بشغاء ؾلهت ازغي او زضماث و هظلً إشتراؽ 2إشتراؽ البُو جأصًت زضمت بسضمت مفغوغت أو إشتراؽ البُو 

جأصًت زضمت بسضمت أزغي أو شغاء ؾلهت، ٌؿدثنى املشغم مً هظا الىىم مً البُو أو أصاء الخضمت متى واهذ 

الؿلو مً هفـ الىىم املبُهت نلى شيل خطت، و نلُه ؾىاء هىا بطضص بُو أو اصاة زضمت مشغوؽ بميافأة 

 مجاهُت أو مشغوؽ بشغاء همُت أو مىخىج أو بأصاء زضمت ازغي،

 صج 100.000 بغغامت مً 04/02 مً اللاهىن 35 فئن إجُان طلً ٌشيل حىدت و املهاكب نليها ؾبلا للماصة 

  صج3000.000إلى 
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:  المليع امللسون بشسؽ ثميييي :زابعا 

ٌهخبر مً كبُل املىافؿت غحر املشغونت جلً املماعؾاث التي جيىن فُما بحن ألانىان إلاكخطاصًحن و املىطىص 

 خُث جؤصي إلى مماعؾت هفىط نلى الهىن إلاكخطاصي و طلً بان ًدطل 04/02 مً اللاهىن 18نليها في املاصة 

إلخ مما ال ..........نلى محزاث ال ًدطل نليها نىن أزغ ؾىاء حهلم ألامغ باألؾهاع أو أحاٌ الضفو او شغوؽ البُو 

ت الجزيهت  و نلُه فئطا واهذ هظه املماعؾاث جغص نلى الهالكاث بحن 1ًدىاؾب مو ما جلطُه املهمالث الخجاٍع

ض مً إغؿغاب ألاؾهاع في الؿىق  ألانىان إلاكخطاصًحن فئن لها صوعا ًىهىـ ؾلبا نلى املؿتهلً بدُث كض جٍؼ

ً الؿىق بالؿلو التي ًدخاحها املؿتهلً زاضت إطا وان الهىن إلاكخطاصي الظي ًلىم اهظا  او ضهىبت جمٍى

الىىم مً البُو ٌهؿي مؿاخت حغغافُت هامت و ًلىم بتزوٍضها بمسخلف الؿلو خُث ًؤصي طلً إلى هُمىت 

ت بحن ػبائىه املؿتهلىحن لت جمُحًز   .الهىن إلاكخطاصي الظي شغل مىكهه في الؿىق لبُو ؾلهت بؿٍغ
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: ممازسة اسعاز غير شسعية: املؿلل الثاوي  

ت مً زالٌ املىاص   04/02 مً اللاهىن عكم 23 و 22للض جؿغق املشغم الجؼائغي لهظا مً املماعؾاث الخجاٍع

: خُث حهخبر مً كبُل املماعؾاث الغحر الشغنُت  ول مً 

  عفو أو زفؼ ألاؾهاع امللىىت. 

 ُف جيلفت الؿلو و الخضماث   .جٍؼ

ول بُو ؾلو او جأصًت زضماث ال " أهه 04/02 مً اللاهىن عكم 22جىظ املاصة : عفو او زفؼ ألاؾهاع امللىىت- 1

و املهمٌى به  ت ألاؾهاع، ال ًمىً ان جخم إال غمً إخترام هكام ألاؾهاع امللجن ؾبلا للدشَغ " جسػو لىكام خٍغ

ت ألاؾهاع الظي هى بمثابت مبضأ نام مىغؽ  صؾخىعٍا  فاألضل ان ؾهغ الؿلو او الخضماث ًسػو للىانض خٍغ

و جدضًض مً ؾغف الضولت صون غحرها و التي ال 1، إال ان بهؼ أؾهاع الؿلو و الخضماث جيىن مدل جلىُحن 

  .ًخضزل اللؿام الخاص فيها

للض ضضعث الهضًض مً الىطىص اللاهىهُت التي جدضص بهؼ الؿلو الخاغهت لىكام جلىُحن ألاؾهاع و  – 

: ًمىً ان هظهغ منها

ل 24 املىافم 1426 عبُو ألاٌو نام 15 املؤعر في 05/128مغؾىم جىفُظي عكم -  ، ًخػمً جدضًض 2005 أبٍغ

 ".29ج نضص "أؾهاع البُو الضازلي للغاػ الؿبُعي 

ُف أؾهاع جيلفت الؿلو و الخضماث- 2  مً اللاهىن 23حهخبر مماعؾت أؾهاع غحر شغنُت ؾبلا ألخيام املاصة : جٍؼ

:  ولما واهذ جغمي إلى04/02

ت - "  فت بأؾهاع الخيلفت كطض الخأزحر نلى أؾهاع و الخضماث غحر الخاغهت لىكام خٍغ داث مٍؼ اللُام بخطٍغ

 .ألاؾهاع

اصاث غحر شغنُت في ألاؾهاع-   "اللُام بيل مماعؾت او مىاوعة جغمي إلى إزفاء ٍػ

و نلُـــه فدماًــــت للمطالـــذ الاكخطاصًـت للمؿتهلً حؼم املشغم ول فهل ؾىاء حهلم باللُام  

فت أو وان بمثابت مىاوعة بهضص املطالح املاصًت للمؿتهلً داث مٍؼ . جطٍغ

 جلضع الهلىبت امللغعة .أما الحالت الثاهُت فخىمً في وحىص فىاعق زفُت في املبالغ املالُت أو نىض جباصٌ املطالح

ً ألف صًىاع 23 و 22في خالت مسالفت أخيام املاصجُحن   مً اللاهىن الؿالف الظهغ بغغامت مالُت مً نشٍغ

هما ًمىً حجؼ البػانت مىغىم املسالفاث املىطىص نليهما   صج 200.000 صج إلى مئتي ألف صًىاع 200.000

في املاصجُحن الؿابم طهغهما مً هفـ اللاهىن مو إمياهُت حجؼ الهخاص و الخجهحزاث التي إؾخهملً في إعجيااها 

  .مو مغاناة خلىق الغحر خؿً الىُت
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ة التدليسية:املؿلل الثالح .  املمازسات التجاٍز

ت و بالخالي فهي  ت الخضلِؿُت ول أنماٌ مً شأنها املؿاؽ بشفافُت املماعؾاث الخجاٍع حهخبر املماعؾاث الخجاٍع

 نليها و طلً في الفطل الثالث مً الباب 04/02مماعؾاث غحر هؼيهت و هظه املماعؾاث هظ اللاهىن عكم 

ت الخضلِؿُت و جخمثل هظه الجىدت في : الثالث مىه جدذ نىىان املماعؾاث الخجاٍع

 .04/02 مً اللاهىن 24اللُام باملماعؾاث املىطىص نليها في املاصة : أوال

ت " أهه 04/02 مً اللاهىن 24جىظ املاصة   :التي جغمي إلى 1جمىو املماعؾاث الخجاٍع

 صفو أو إؾخالم فىاعق مسفُت اللُمت. 

 فت غ فىاجحر وهمُت او فىاجحر مٍؼ  جدٍغ

  ت أو املداؾبُت و إزفائها أو جؼوٍغها كطض إزفاء الشغوؽ الحلُلُت للمهامالث إجالف الىزائم الخجاٍع

ت  .الخجاٍع

ت الحلُلُت التي كام اها :دفع فوازق أو إستالم فوازق مخفية الليمة- 1  كطض إزفاء كُمت املهامالث الخجاٍع

مت  بي عغم ان هظا الفهل ٌشيل بضوعه حٍغ و طلً كطض الخللُل مً عكم ألانماٌ املىجؼة لغغع التهغب الػٍغ

. 2حبائُت

فة- 2 س فواثير وهمية او مٍص غ فىاجحر ال جخػمً مهلىماث خلُلت ؾىاء مً :ثبٍس  هلُام بهؼ املدترفحن بخدٍغ

ت و طلً كطض جطخُم كُمت املهاملت . خُث هىم الؿلهت أو مً خُث الؿهغ املؿبم في املهامالث الخجاٍع

ة و املباسبية أو إخفائها أو ثصوٍسها كطد إخفاء الشسوؽ الحليلية للمعامالت - 3 إثالف الوجائم التجاٍز

ة  . و جخمثل في لجىء املدترف إلى وؾائل مً شأنها إنضام هظه الىزائم بطىعة ولُت أو حؼئُت:التجاٍز

ت او املداؾبُت حؼئُا إلى حاهب الغغامت  و للض املشغم الخالنب بالبُاهاث الحلُلت للفاجىعة او الىزائم الخجاٍع

  و امللضعة بثالزمائت ألف صًىاع 04/02 مً اللاهىن عكم 37املالُت املىطىص نليها في املاصة 

بجؼاء ًطل مً ؾىت خبـ إلى زمـ ؾىىاث و "  صج10.0000.000"إلى نشغة مالًحن صًىاع "  صج300.000"

 صج و ًجىػ نالوة نلى طلً أن ًدىم نلى الجاوي بالحغمان مً الحم او أهثر 20.000صج إلى 500بغغامت مً 

.  و باملىو مً إلاكامت مً ؾىت إلى زمـ ؾىىاث نلى ألاهثر14مً الحلىق الىاعصة في املاصة 

 .04/02 مً اللاهىن 25خُاػة مىاص مسالفت للماصة : زاهُا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ت ،ج ع نضص 2004 اوث 14 مؤعر في 04/08 كاهىن عكم -   .2004 الطاصعة ؾىت 52 ًخهلم بشغوؽ مماعؾت ألاوشؿت الخجاٍع
 74 ، هفـ املغحو الؿابم صشوبير أزشقي- 2
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ت جضلِؿُت ؾبلا ألخيام املاصة  :  هدُاػة لـــ25حهخبر مماعؾاث ججاٍع

 مىخىحاث مؿخىعصة أو مطىهت بطفت غحر مشغونت. 

 مسؼون مً املىخىحاث اهضف جدفحز إلاعجفام غحر املبرع لألؾهاع. 

هي مىخجاث مللضة و مؼوعة مً خُث الهالمت : خُاػة مىخىحاث مؿخىعصة أو مطىهت بطفت غحر شغنُت- 1

ت   .1الخجاٍع

ً أو خبـ املىخىج و :حياشة مىتوجات بهدف ثبفيي إلازثفاع غير املبرز لألسعاز- 2  جخم هظه الهملُت بخسٍؼ

. و الؿلب نضم نغغه للبُو بطىعة ناصًت ألامغ الظي ًؤصي إلى نضم الخىػان بحن الهغع

له أضبذ ؾمت ًخدىم فيها الخاحغ زاضت املىػنحن و طلً كطض املػاعبت في  فخأحُل نملُت بُو املىخىج أو جدٍى

اصة ألاؾهاع   2.الؿىق لٍؼ

إطا وان الدسجُل في السجل الخجاعي  :حياشة مخصون من املىتوجات خازو موغوع ثجازتهم الشسعية- 3

 مً الخلىُحن الخجاعي فئهه ًجب نلى ول 21ًىؿب ضفت الخاحغ إػاء اللىاهحن املهمٌى اها ؾبلا ألخيام املاصة 

ا وفم ما هى مظوىع و مضون في السجل الخجاعي و ول وشاؽ زاعج مىغىم  مدترف أن ًؼاٌو وشاؾا ججاٍع

و الجبائي هما ٌهاكب نليها ؾبلا ألخيام املاصة  ت جضلِؿُت ٌهاكب نليها ؾبلا للدشَغ اللُض إنخبر مماعؾت ججاٍع

ت ، خُث غالبا ما ًخم نضم طهغ بهؼ 04/02 مً اللاهىن عكم 33  املخهلم بشغوؽ مماعؾت ألاوشؿت الخجاٍع

ألاوشؿت املؼاولت في السجل الخجاعي كطض جسفُف مً ألانباء الجبائُت أما إطا وان مىغىم اليشاؽ الخجاعي 

 مً 10ملجن ٌؿخلؼم الحطٌى نلى عزطت أو نلى إنخماص فُهاكب نلى مسالفت طلً ؾبلا ألخيام املاصة 

 صج متى جم مؼاولت طلً صون الحطٌى 500.000 صج إلى 50.000 بغغامت مالُت جطل مً 04/08اللاهىن عكم 

. نلى هظه الغزطت أو إلانخماص

بات غير " اهه 04/08 مً اللاهىن عكم 33جىظ املاصة -  ٌعاكل كل من ًلوم عن سوء هية باإلدالء بتطٍس

 دو إلى 50.000صحيبة او ًدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجازي بغسامة من 

 " دو500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ت الطىانت و الخجاعة في اللاهىن الجؼائغي، املجلت الىلضًت لللاهىن و الهلىم الؿُاؾُت/  أكلىلي-  . ولض عابذ ضفُت، مبضا خٍغ
2

. 134، هفـ املغحو الؿابم، صأحمد مبمد مبمود خلف-
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: ممازسة  عماو املىافسة غير املشسوعـة : املؿلل السابـع

إن ألانماٌ املىافؿت غحر املشغونت مسخلفت و مخهضصة و ال ًمىً خطغها، غحر أهىا وهغع ضىعها املىطىص 

. 04/02 مً اللاهىن عكم 28 و 27نليها في املاصجُحن 

حهض هظه الىؾُلت هي أكضم الىؾائل املؤصًت إلى إخضار : الاعماو التي من شأنها إحداث الخلـ و اللبس : أوال

و بدُث ٌؿخفُض املىافـ املىافـ مً عواج و ؾمهت و مالئمت املؤؾؿت  زلـ أو لبـ بحن املىخجاث و املشاَع

م ما ًدضزه مً زلـ لضي الجمهىع املخهامل مهه و  املىافؿت و ًداٌو إؾخغالٌ هظا الىغو لطالحه نً ؾٍغ

. نضم جمُحزهم و مهغفتهم بأنهم ًخهاملىن مو بػانت و مىخج أزغ غحر الظي إنخاصوا الخهامل مهه

 فُخمثل في وشغ مهلىماث واطبت جخهلم بىحىص 27فاملثاٌ الظي ًمىً ؾغصه بمىحب الفلغة ألاولى مً املاصة 

صنىي كػائُت مىغىنها وشغ إفالؽ نىن إكخطاصي مما ًىهىـ ؾلبا في إنخلاص نمالئه فُؤصي طلً إلى 

مو نمالئه 1إجحام الخهامل مهه زىفا مً شهغ إفالؾه أو إؾالق شائهاث خٌى املىاص التي ٌؿخهملها في حهامله 

 .مً املؿتهلىحن بلطض ضغفهم نىه

 جخمثل في جللُض الهالمت املمحزة لهىن إكخطاصي ، 27الحالت ألازغي املىطىص نليها في الفلغة الثالثت مً املاصة 

وللض جىعجث الىطىص  ، املخهلم بالهالمت 19/17/2003 املؤعر في 03/06الامغ الظي ٌشيل حىدت ؾبلا ألمغ 

اللاهىهُت بهضها مً احل وغو هكام ًػمً للمؿتهلً الحطٌى نلى ؾلو و زضماث وفلا للملاًِـ و 

. املىاضفاث اللاهىهُت بهُضا نً ول غش أو جللُض

 أمام الجهاث اللػائُت متى واهذ الهالمت مسالفت 2ًخمخو املؿتهلً بدم إلانتراع نً حسجُل الهالمت

  للىطىص اللاهىهُت

ت مً ضاخبها، إط حهضص مؿخهملي هظه  ٌهخبر مً كبُل املىافؿت غحر املشغونت إؾخغالٌ مهاعة جلىُت او ججاٍع

املهاعة ال ًؤصي إلى إخضار إلالخباؽ و الخلـ في صهً املؿتهلً، و لىً كض ًؤصي طلً إلى إػاخت الهىن ضاخب 

الخلىُت مما ٌهىـ ؾلبا نلى املؿتهلً املخهامل مو هظا الهىن هكغا إلوسحابه مً الؿىق مما ًللل مً فغص 

. الحطٌى نلى الؿلو أو الخضماث مدل مىاكشت في الؿىق 

هظلً حهخبر مماعؾت جؤصي إلى الخلـ و اللبـ بحن املخاحغ وان ٌهمض نىن إكخطاصي إلى إكامت مدل 

ب ملدل مىافـ اهضف إؾخغالٌ شهغجه  .ججاعي في حىاع كٍغ

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
ت 01، املجلت اللػائُت، الهضص 25/06/2002 مؤعر في 286391 كغاع عكم -   .269، ص2003 الضًىان الىؾني لألشغاٌ التربٍى
 خماًت املدل الخجاعي، صنىي املىافؿت غحر املشغونت، مظهغة لىُل شهاصة املاحؿخحر في اللاهىن، فغم نلىص و مؿؤولُت، ولُت إلهام شعموم،- 2

.. 64 ص2003،2004الحلىق، حامهت الجؼائغ الؿىت الجامهُت 
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:   عماو التي من شانها عسكلة وشاؽ مؤسسة مىافسة:جاهيا

 هجض إغغاء 04/02 مً اللاهىن عكم 7-6-5 فلغة 27فمً ألامثلت التي طهغها املشغم الجؼائغي في املاصة 

املؿخسضمحن أو إلاؾخفاصة مً ألاؾغاع املهىُت هدُجت إلاؾالم نليها أو غغب الشبىت إلاهخاحُت ملؤؾؿت ما، لىً 

في خالت و إن جم إبغام نلض ًخػمً شغؽ نضم املىاؾبت إن الهامل الظي ًسالف طلً كض إعجىب زؿأ نلضًا 

و هى مىافؿت عب الهمل ألاضلي او الهمل لضي املؤؾؿت املىافؿت، أما عب الهمل الجضًض الظي كام بدشغُل 

الهامل و الظي ٌهلم باهه ؾبم و ان نمل لضي املىافؿُه ال ٌهض مغجىبا ألي زؿأ ٌهاكب نلُه اللاهىن ما صام 

ت الدشغُل . 1ألاضل هى خٍغ

 :   عماو التي من شأنها بح إلاغؿسبات في السوق :جالثا

لُت ألامغ الظي ًىهىـ  هثحرا ما ًخم اللجىء إلى وؾائل غحر مشغونت ججغمها اللىاهحن في إؾاع الهملُاث الدؿٍى

ؾلبا ؾىاء نلى املؿتهلً او نلى الؿىق، فاإلزالٌ بالؿىق ًبث إغؿغباث فُه غالبا ما جيىن هدُجت مسالفت 

 شغوؽ مماعؾت وشاؽ الخجاعي في الؿىق فلض ًيخدل 1اللىاهحن أو املدػغاث الشغنُت او ختى مسالفت 

الخاحغ أللابا او ضفاث ال ًجىص لها كطض إحخظاب الهمالء، هما إطا أنلىذ أهه خاضل نلى مُضالُت او حىائؼ او 

ت هما كض ًبُو الؿلهت  . بخسفُؼ هبحر أو بسؿاعة مً احل إحخظاب نمالء الغحر2صعحاث فسٍغ

. خالت إلاغؿغاب في الؿىق خالت ًطهب جدضًضها، هكغا لىثرة الىؾائل التي ًخم اللجىء إلُه مً احل طلً

و مو طلً لخأهض أهه ًمىً للمخػغع ألاؾدىاص إلى كىانض صنىي املىافؿت غحر املشغونت للمؿابلت بدفه في 

ؼ أو بخىكف جلً الخطغفاث التي واهذ هىان حغحراث في الىطىص اللاهىهُت و لم ٌؿخؿو جبها لظلً  الخهٍى

إزباث انماٌ املىافؿت املمىىنت بىظ اللاهىن او وان الىظ غامػا و لم ٌؿخىنب الحاالث املخجضصة بئؾخمغاع 

ت ، فالهضًض مً ألاخيام اللػائُت إنترفذ للمخػغع بدله في اللجىء لضنىي 3في مجاٌ املماعؾاث الخجاٍع

  .املىافؿت غحر املشغونت

 ممازسة إشهاز ثػليلي  :زابعـا 

. إلاشياٌ الظي ًثاع في هظا ًىمً فُما مضي إنخباع هظه الضناًت أو إلاشهاع الخػلُلي مىافؿت غحر مشغونت

ت غمً 04/02بالغحىم إلى اللاهىن عكم   فئهىا هجض املشغم الجؼائغي أصعج هظا الىىم مً املماعؾاث الخجاٍع

 ".مىافؿت غحر مشغونت"ألانماٌ غحر املشغونت 

 

 

 

 

 

                                                 
1
، املؿؤولُت املضهُت في غىء الفله و اللػاء الؿبهت الخامؿت، صاع املؿبىناث  الجامهُت، عص الدًن الدهاضوزي، عملد الحميد الشوازبي- 

ت   .1316، ص 1996إلاؾىىضٍع
 .2003 ، الطاصعة ؾىت 44 ًخهلم بالهالماث ، ج ع نضص 2003 ًىلُى ؾىت 19 املؤعر في 03/06أمغ عكم - 2
 .2003 ، الطاصعة ؾىت 44 املخهلم بالهالمت ج ع نضص 03/06 مً الامغ 07املاصة - 3
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صون إلازالٌ باألخيام " التي جىظ نلى اهه 04/02 مً اللاهىن 28املشغم الجؼائغي أنؿى امثلت منها في املاصة 

هُت و الخىكُمُت الازغي املؿبلت في هظا املُضان ، ٌهخبر إشهاعا غحرشغعي و ممىىنا، ول إشهاع جػلُلي ال 1الدشَغ

 :ؾُما إطا وان

  داث أو بُاهاث أو حشىُالث ًمىً ان جؤصي إلى الخػلُل بخهٍغف مىخىج او زضمت او ًخػمً جطٍغ

  .بىمُخه أو ممحزاجه

 ًخػمً نىاضغ ًمىً أن جؤصي إلى الغلخباؽ مو بائو أزغ او مو مىخجاجه أو زضماجه أو وشاؾه. 

  ًًخهلم بهؼ مهحن لؿلو او زضماث في خحن ان الهىن إلاكخطاصي ال ًخىفغ نلى مسؼون واف مً جل

الؿلو او ال ًمىىه غمان الخضماث التي ًجب جلضًمها ناصة بامللاعهت مو ضخامت إلاشهاع و نلُه 

هأضل نام فالضناًت او إلاشهاع ٌهخبر مشغونا ما صام أهه ًؤزغ جأزحرا إًجابُا في نلُضة املؿتهلً و ليي 

ت أن جلخطغ نلى ؾغص زطائظ الؿلو و  ًؤصي إلاشهاع وقُفخه الحماهُت ًخهحن نلى الغؾالت إلاشهاٍع

 .الخضماث املهغوغت في الؿىق بيل مىغىنُت
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ة                                الفطل الثاوي                            وكمع الغش              املخالفات املتعللة باملمازسات التجاٍز  

44 

 

.  الجسائم املتعللة بالجودة و كمع الغش:اململبح الثالح

 ٌ مت الغش في الؿلو: املؿلب الاو : حٍغ

مة الغش- 1 : مفهوم جٍس

 :املفهوم العام للغش: أوال 

بت إلى الؿلهت او بئهتزام ش ىء مً نىاضغ الىافهت هما ًخدلم أًػا بئزفاء   كض ًلو الهىـ بئغافت ماصة غٍغ

البػانت جدذ مكهغ زاصم مً شاهه غش املشتري و ًخدلم طلً بالخلـ أو بئغافت ماصة مغاًغة لؿبُهت 

البػانت او مً هفـ ؾبُهتها و لىً مً ضىف اكل حىصة ًلطض إلايهام بأن الخلُـ ال شائبت فُه أو بلطض 

 .1إزفاء عصاءة البػانت و إقهاعها بطىعة أحىص مما هي نلُه في الحلُلت

: املفهوم الخاص للغش: جاهيا

نىضما جيىن الؿلهت غي مؿابلت للمىاضفاث امللغعة فئهه ٌشترؽ اللٌى بىحىص غش في هظه الحالت ان ًيىن 

كغاع وػاعي اهظه املىاضفاث و مً زم فاٌ ًمىً اللٌى بان زمت مىاضفاث او ما ال جىً ملخػُت بؿبُهتها هظه 

مت الغش ال جلىم 2املىاضفاث أو بدؿب الىضف املؿلم نليها في الهلض  و نلى هظا ًمىً الخلىص ان حٍغ

  .ملجغص مسالفت الطاوو ملىاضفاث مهىُت في الؿلهت ما لم ًىظ نليها كاهىن أو كغاع وػاعي لم ًخؿلبها املشتري 

مة الغش- 2 :  أزكان جٍس

مت الغش: أوال  : الغهً املاصي لجٍغ

مت  مت إطا لم ًدضر الغش و للُام الفهل املاصي لجٍغ مت الغش، فاٌ حٍغ ًخهحن الغهً املاصي هظا بدضور حٍغ

 :الغش ًخهحن جىافغ الهىاضغ الخالُت

. غش املخهاكض ألازغ- 1

وحىص نلض - 2

 .ان ًىطب هظا الهلض او الخهامل نلى ؾلهت أي وحىص ؾلهت- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
.  املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش25/02/2009 املؤعر في 09/03 اللاهىن - 

1
ت ضفدت 1997 61الؿبهت " حغائم الغش و الخضلِـ "إبساهيم املىجي-    .49 ميشأة املهاعف إلاؾىىضٍع
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 غش املتعاكد  خس: 

ض الخاحغ للحلُب همُت مً املاء أو ان ًطُف ماصة مً شأنها أن جؤصي إلى  ًيىن الغش بأفهاٌ ماصًت وان ًٍؼ

اصة همُت املاصة ألاضلُت ألنها ال جغي هدُجت مؼحها مهها  1.ٍػ

 وجود علـد :

مت الغش املخهاكض، فهاصة ما ًبرم ما بحن البائو و املشتري نلض  هى الهىطغ الثاوي امليىن للفهل املاصي لجٍغ

 هجض أهه لم ٌهض غغوعي وحىص نلض، فُمىً 09/03ًلخط ي حؿلُم أنُان مىلىلت و بالغحىم إلى اللاهىن عكم  

مخابهت الفانل و لى لم ًىً مخهاكض مو املشتري واملىخج مثال، أي أهه وان مخضزل وان ٌهلم بىحىص الغش و 

 ٌ مت الغش بشغؽ أن ٌهمل به  وكذ الخضاو  .ازفاءه فئهه مدل مخابهت كػائُت و ٌؿأٌ نً حٍغ

 أن ًىطل هرا العلد أو التعامل على سلعة: 

إن غش املخهاكض ًىطب نلى ؾلهت أو بػانت و ًمىً أن ًبحن ان الغش في الؿلهت ًيىن في ؾبُهت الؿلهت، 

ً و الؼبضة هىان جمُحز بُنهما: و ًلطض بؿبُهت الؿلهت هي املمحزاث التي جمحزها نً غحرها مثال . املاعغٍغ

مة الغش:جاهيا :  السكن املعىوي لجٍس

ألاضل في حمُو الجغائم و منها حغائم و منها حغائم الغش أنها جلو نمضا فُلؼم لها إبخضاء جىفغ اللطض الجىائي 

مت  .  مو الهلم بخىافغ أعوانها هما ًخؿلبه اللاهىن 2الهام و هى إججاه إعاصة الجاوي إلى إعجياب الجٍغ

مت الغش الىاكو نلى املخهاكض او في البػائو ًخدلم بئججاه إعاصة الجاوي إلى إعجياب  و اللطض الجىاي في حٍغ

ُف او حغُحر الؿلهت بئغافت  الغش و إكامت الضلُل نلى نمله به أي أن ٌهلم ول الهلم ان ما ًلىم به مً جٍؼ

 ًسػو في إزباجه لؿلؿت إلابهام التي جأحي بالضلُل نلى 3مىاص زاضت لها بهض أن واهذ ؾلُمت و اللطض الجىائي

. نلم الجاوي اهظا الغش

و اهه هى مً كام به و هى ما جفػل فُه مدىمت املىغىم و طلً بدؿبب اللطض الجىائي وافُا باإلنخماص نلى 

ت املجغاث نلى الؿلهت   .الخدالُل املسبًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .144، هفـ املغحو الؿابم، صأحمد مبمد مبمود خلف- - 

2
 . املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش25/02/2009 املؤعر في 09/03 اللاهىن - 

3
ت ضفدت 1997 61الؿبهت " حغائم الغش و الخضلِـ "إبساهيم املىجي- -   .51 ميشأة املهاعف إلاؾىىضٍع
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مة الغش- 3 : العلوبات امللسزة لجٍس

 بحن فهل غش الؿلهت املسططت لإلوؿان و 431ًجضع بىا إلاشاعة أن املشغم الجؼائغي ؾاوي في املاصة 

التي أحاػها 1الحُىان و بحن فهل بُهها أو ؾغخها أو نغغها للبُو مً خُث الهلاب و جخمثل الهلىبت ألاضلُت 

.  صج50.000 صج إلى 10.0000املشغم في هظه املاصة بالحبـ مً ؾيخحن إلى زمـ ؾىىاث و بغغامت مً 

 املخهلم بدماًت 09/03 مً اللاهىن 83 مً كاهىن الهلىباث و املظوىعة في املاصة 432أمــــا في هظ املاصة 

املؿتهلً و كمو الغش، فغىه إطا لحلذ املاصة الغظائُت او الؿبُت املغشىشت أو فاؾضة أو مؿمىمت بالحبـ 

.  صج 1.000.000 صج إلى 500.000مً زمـ ؾىىاث إلى نشغ ؾىىاث و بغغامت مً 

إطا حؿببذ املاصة املغشىشت في مغع غحر كابل للشفاء أ في فلضان إؾخهماٌ نػى أو في ناهت  مؿخضًمت 

ً ؾىت، و بغغامت مً  .  صج2.000.000 صج إلى 1.000.000فالهلىبت جمىن بالسجً املؤكذ مً نشغة إلى نشٍغ

  .و ٌهاكب الجىاة بالسجً املؤبض، إطا حؿببذ جلً املاصة املغشىشت في مىث إوؿان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ت ،ج ع نضص 2004 اوث 14 مؤعر في 04/08 كاهىن عكم -   .2004 الطاصعة ؾىت 52 ًخهلم بشغوؽ مماعؾت ألاوشؿت الخجاٍع
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مة الخداع او مباولة الخداع :املؿلل الثاهـــي : جٍس

مت الخضام  "  la tomperie"حهٍغف حٍغ

م الفهل زم بُان  مت زضام املخهاكض بل إهخفى اللاهىن بالىظ نلى ججٍغ فا لجٍغ لم ًػو املشغم الجؼائغي حهٍغ

فا شمل ول حىاهبها مت الخضام، فهغفها حهٍغ مت و كض جطضي الفله لجٍغ . الهلىباث امللغعة للجٍغ

ه الحلُلت في شأن واكهت ًترجب نلُه الىكىم في الغلـ و ٌهني طلً ان حىهغ  للض نغف الخضام بأهه حشٍى

الخضام هظب و مىغىم الىظب واكهت و ًترجب نلُه زلم إلاغؿغاب في نلُضة شخظ و جفىحره ججهله ٌهخلض 

 1.غحر الحلُلت

ان الخضام هى إلباؽ امغ مً ألامىع مكهغا ًسالف خلُلت ما هى نلُه و هى ًخم بيشاؽ إًجابي : و حهٍغف أزغ 

. ملمىؽ

مت الىطب التي جخؿلب جأًُضه بمكاهغ  فاٌ ًىفي فُه مجغص الىخمان و ًىفي فُه الىظب املجغص بهىـ حٍغ

  .زاعحُت

لت ًلجأ إليها الجاوي  و  و لم ٌشترؽ املشغم في الخضام ان ًيىن بىؾائل مدضصة او مهُىت فالخضام ًخم بأًت ؾٍغ

ٌ 2إطا هظ املشغم نلى بهؼ الىؾائل فهي لدشضًض الهلىبت  لت خى : بشأنها، و الخضام ًيىن بأًت وؾُلت أو ؾٍغ

 همُت املىخىحاث املؿلمت 

 حؿلُم املىخىحاث غحر جلً املهُىت مؿبلا. 

 كابلُت إؾخهماٌ املىخىج 

 ش او مضص ضالخُت املىخىج  جاٍع

 الىخائج املىخكغة مً املىخىج. 

 ؾغق إلاؾخهماٌ او إلاخخُاؾاث الالػمت إلؾخهماٌ املىخىج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش25/02/2009 املؤعر في 09/03 اللاهىن - 

2
. 2003 ، الطاصعة ؾىت 44 ًخهلم بالهالماث ، ج ع نضص 2003 ًىلُى ؾىت 19 املؤعر في 03/06أمغ عكم - - 
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مة الخداع : أزكان جٍس

مة الخداع :أوال : السكن املادي لجٍس

ًلطض بالغهً املاصي بطفت نامت الؿلىن الطاصع نً إلاوؿان و الظي ًخهاعع مو اللاهىن فالفهل هى حىهغ 

مت لظلً كُل  مت بضون فهل"الجٍغ ". ال حٍغ

مت الخضام بىحه زاص باهه في أخض ألامىع التي نضصبها املاصة اللاهىهُت و  و كض نغف الفله الغهً املاصي لجٍغ

:  مً كاهىن الهلىباث نلى ما ًلي429كض هطذ املاصة 

ً إلى زالزت ؾىىاث و بغغامت مً "  صج او بئخضي هاجحن 20.000 صج إلى 2.000ٌهاكب بالحبـ مً شهٍغ

 :الهلىبخحن فلـ ول مً ًسضم أو ًداٌو أن ًسضم املخهاكض

 ت او في الترهُب او وؿبت امللىماث الالػمت ليل هظه الؿلو  .ؾىاء في الؿبُهت او في الطفاث الجىهٍغ

 ؾىاء في هىنها او مطضعها. 

 تها  .ؾىاء في همُت ألاشُاء املؿلمت او في هٍى

". و في حمُو الحاالث فئن نلى مغجىب املسالفت إناصة ألاعباح التي خطل نليها بضون خم

إطن فالخضام هى ضضوع جأهُضاث واطبت ، جىطِب نلى الؿلهت مدل الهلض هظه الاواطًب جيىن في أمغ مً 

مت الخضام .ألامىع التي أوعصبها املاصة جخؿلب أن ًيىن هىان ؾغف أزغ جىحه إلُه أؾالُب الخداًل و 1و حٍغ

. هظب لحمله نلى الخهاكض هما ًبحن الىظ

: و كض خضص املشغم هؿاق الخضام في ألامىع الخالُت

ت أو الترهُب او وؿبت امللىماث الالػمت . الؿبُهت او الطفاث الجىهٍغ

و ًخدلم الخضام في الؿبُهت بخغُحر الص ىء بدُث ًيىن املخهاكض امام ش ىء مغاًغ جماما ملا إجفم نلُه فالخضام 

. في الؿبُهت مهىاه حغُحر البػانت بدُث جطبذ غحر ضالحت لإلؾخهماٌ الظي أنضث له

  ت فهي مجمىم املحزاث التي جخػمنها الؿلهت مىغىم الهلض و بىاء نلى أما باليؿبت للطفاث الجىهٍغ

 . هظه الطفاث جلُم البػانت

أي هي جلً املحزاث و الطفاث التي لىالها ملا أكضم املخهاكض نلى شغاء الؿلهت ، و في هظا الخطىص كػذ 

مت الخضام في خم جاحغ بام مىاص نلى أنها حلضًت في خحن أنها مطىىنت  مدىمت الىلؼ الفغوؿُت بخىفغ حٍغ

. مً فىُل إط وان بئمياهه أن ٌهلم املؿتهلً بظلً نلى إنخباع ان هظا ألازحر كلُل الخبرة

  أما فُما ًسظ الغهُب او وؿبت امللىماث الالػمت فُيىن الخضام هىا في خالت الىظب في همُت املىاص

نها  .الىافهت التي جضزل في جغهُب البػانت أو جيٍى

و باليؿبت للخضام في هىم البػانت أو مطضعها فئن هظا الىىم مً الخضام ًدطل وكذ الخهاكض و ًخدلم إطا 

وان الىىم أو املطضع مدل إلانخباع ألاٌو في الخهاكض أي أهه الؿبب الظي صفو املخهاكض إلى الشغاء هبُو جاحغ 

 .للمخهاكض كؿو غُاع الؿُاعاث نلى انها ًاباهُت الطىو في خحن أنها ضىانت جاًىاهُت

 

 

                                                 
1
 . املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش25/02/2009 املؤعر في 09/03 اللاهىن - 
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مت الخضام  تها فئن حٍغ و في ألازحر و خؿب هظ املاصة املظوىعة و فُما ًخهلم بالخضام في همُت ألاشُاء أو هٍى

. جخم إطا وان ما جم حؿلُمه ٌغاًغ طاث ما إجفم نلُه

مت جامت مىظ لحكت إبغام الهلض و ال ًدٌى صون جمامها أن ًيىن الدؿلُم مؤحال ألي ؾبب كاهىوي  و جمىن الجٍغ

 .أو فهلي هما ال ًدٌى صون جمامها أن ًيىن الهلض مشىبا بأي نُب وان

يهضف به املشغم ال إلى جدلُم مطلحت زاضت و " حغائم زضام املخهاكض"طلً أن الهلاب نلى طلً الجغائم 

إهما يهضف إلى ما هى أؾمى و هى جدلُم مطلحت نامت و املخمثلت في مىو الغش و الخضام فُما ًخهامل فُه 

. الىاؽ

مة الخداع: جاهيا     :السكن املعىوي لجٍس

مت و إعصاة إعجيااها . الغهً املهىىي او اللطض الجىائي هى الهلم بهىاضغ الجٍغ

مت نمضًت ٌشترؽ للُامها زبىث اللطض الجبائي و هى إعاصة الجاوي اللُام  مت زضام املخهاكض هي حٍغ إن حٍغ

مت مو الهلم بخىافغ أعوانها في الىاكو و بأن اللاهىن ٌهاكب نليها   .بالجٍغ

م اللاهىن هىا مفترع ال ؾبُل لىفُه نلى أؾاؽ ان الهلم باللاهىن الجىائي  و اللىاهُحن املىملت  و الهلم بخجٍغ

.  فيها هحجت لىفي اللطض الجىائي 1له، ًفترع في خم اليافت و مً زم ال ًلبل الهظع بجهلها او الغلـ

مت زضام  اما الهلم بالىاكو فهى غحر مفترع و ًيبػي إكامت الضلُل اليافي نلُه و بخىافغ اللطض الجىائي في حٍغ

املؿتهلً بمجغص نلم املتهم بالىكائو املخهللت بؿبُهت البػانت هىنها او مطضعها أو همُت ألاشُاء املؿلمت ، او 

تها  فُجب ان ًيىن املخهاكض ناملا بالخضلِـ الظي أصزله نلى املخهاكض مهه، نلما خلُلُا واكهُا ........... هٍى

. ًبرع وضف املشغم لفهله بأي زضام او شغم في أن ًسضم

إطن ٌشترؽ جىافغ هُت الخضام لضي البائو و هي جخىافغ بمجغص نلم الجاوي بأن الىؾُلت التي ًدبهها مً شأنها 

 .أن جؤصي إلى زضام املؿتهلً

مت زضام املؿتهلً مً  و ًجب جىافغ اللطض وكذ وكىم الفهل أي وكذ إحغاء البُو أو أصاء الخضمت ألن حٍغ

. 2الجغائم الهمضًت الىكخُت

مت زضام املؿتهلً  وكض أهضث أخيام مدىمت الىلؼ الفغوؿُت بطفت صائمت ان الغش نىطغ إوشائي لجٍغ

. مً الجغائم الهمضًت الىكخُت

مت الخضام . و كض أهضث أخيام مدىمت الىلؼ الفغوؿُت بطفت صائمت أن الغش نىطغ إوشائي لجٍغ

و نلُه فاللاهىن ال ٌهاكب نلى الجهل او الغلـ الظي ًلو فُه البائو إػاء املخهاكض طلً ان خؿً الىُت ًىفي 

مت الخضام و إلاهماٌ ختى و لى وان حؿُما فئهه ال ٌهخبر غشا إط هى أخض ضىع الخضام غحر الهمضي  .حٍغ

 .أما الخضلِـ الظي هدً بطضصه فُجب ان ًخىافغ فبه الخضام الهمضي
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 . املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش25/02/2009 املؤعر في 09/03 كاهىن - 

2
 .249ص " شغح كاهىن الهلىباث الجؼائغي  " عملد هللا سليمان- 
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مة الخداع : العلوبات امللسزة لجٍس

ًلطض بالهلىبت طلً الجؼء الجىائي الظي ًلغعه اللاهىن، و ًىكهه اللػاء نلى املجغم ، او هي عص الفهل 

.  إلاحخماعي نلى إهتهان اللانضة اللاهىهُت ويهضف املشغم مً زالٌ الهلىبت إلى عصم املسالفحن

ً إلى زالزت ؾىىاث و بغغامت مً : " نلى ما ًلي 424إطا هطذ املاصة   إلى 2.000ٌهاكب بالحبـ مً شهٍغ

". صج أو بئخضي هاجحن الهلىبخحن فلـ ول مً ًسضم أو ًداٌ أن ًسضم املخهاكض20.000

ت املديىم نلُه  و نلىبت الحبـ هي نلىبت ملغعة في ماصة الجىذ ههلىبت أضلُت و هي أًػا نلىبت ؾالبت لحٍغ

ت لخدضًض  ً إلى زالر ؾىىاث أي أهه جغن املشغم لللاض ي ؾلؿت جلضًٍغ و خضصها املشغم هىا بحن الشهٍغ

. 1الهلىبت التي ًغاها مىاؾبت للفهل إلاحغامي

. و الهلاب امللغع هظا فيهضف به املشغم إلى خماًت املطلحت الهامت ال خماًت املطلحت الخاضت            

و املالخل ان املشغم كض شضص الهلىباث في خالت ما إطا وان الخضام او مداولت الخضام كض إعجىبذ ؾىاءا 

: بىاؾؿت

 الىػن أو الىُل أو بأصواث أزغي مؼوعة أو غحر مؿابلت. 

  م الغش ؾغق جغمي إلى الخغلُـ في نملُاث الخدلُل او امللضاع او الىػن أو الىُل أو الخغُحر  نً ؾٍغ

 .في جغهُب او وػن او حجم املىخىج

 إشاعاث أو إصناءاث جضلِؿُت. 

  هخِباث او ميشىعاث او وشغاث او مهللاث أو إنالهاث أو بؿاكاث أو أًت حهلُماث أزغي. 

 مً 430 املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش و املاصة 09/03 مً اللاهىن 69إط هطذ ول مً املاصة 

".  دو500.000ثسفع مدة الحبس إلى خمس سىوات و غسامة كدزها "كاهىن الهلىباث نلى ألاحي 

و لىً كض حغث ناصة املداهم و زاضت في فغوؿا نلى نضم الحىم بهلىبت الحبـ و ختى و إن ؾبلذ 

. 2فأخيام الحبـ هاصعة حضا و مو هضعبها فهي غالبا ما جلترن بىكف الخىفُظ

    لظلً ًلو في ألاغلب ألانم إلاهخفاء بهلىبت الغغامت و هي نلىبت غحر فهالت ملىاحهت زؿىعة حغائم 

: الخضام و لظلً لؿببحن 

. أولهما ان الغغامت غئُلت ملاعهت باألعباح الباهػت التي ًدللها الجاوي و بالخالي فهي نلىبت غحر عاصنت

زاهيها ان الغغامت املفغوغت نلى الجاوي بدىم اللاهىن ًخدملها املؿتهلً النهائي الاغلب ألانم مً الحاالث 

اصة في أؾهاع الؿلو و الخضماث م ٍػ   .خُث ًلىم الجىاة بخدمُل املؿتهلىحن املبالغ املديىم اها نليهم نً ؾٍغ

 

 

 

                                                 
1
 الجؼائغي، مظهغة جسغج لىُل شهاصة الضعاؾاث الجامهُت الخؿبُلُت ، كاهىن ن الحماًت الجؼائُت للمؿتهلً في كاهىن إلاؾتهالبلكبل هطيرة ، - 

 33، ص 2002/2003ألانماٌ لؿىت 
2
. 125كاهىن الهلىباث هفـ املغحو الؿابم ص -  
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 غسامة املطالح :املؿلل الثالح

 فسع الغسامة- 1

 املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش هى غغامت الطلح التي زطظ لها 09/03إن مً الجضًض في اللاهىن 

ت  هظا اللاهىن الباب الخامـ مىه و الظي ٌشمل زماهُت مىاص أؾاؾُت هظه الغغامت حؿمذ لها إلاصاعة بالدؿٍى

. الىصًت مو املخضزل في خالت وحىص غغامت

 مً هظا اللاهىن 25ًمىً ألانىان املىطىص نليهم في املاصة " فئهه 09/03 مً اللاهىن 86و خؿب املاصة 

. فغع غغامت ضلح نلى مغجىب املسالفت املهاكب نليها ؾبلا ألخيام هظا اللاهىن 

ًغؾل املدػغ إلى الجهت اللػائُت املسخطت و في هظه الحالت "  ًىم30"و إطا لم حؿضص غغامت الطلح في ألاحل 

 .جغفو الغغامت إلى الحض ألاكص ى

: حاالت عدم إمكاهية فسع غسامة الطلح- 2

.  جىظ نلى اهه ال ًمىً فغع غغامت الطلح09/03 مً اللاهىن 87املاصة 

ؼ غغع  إطا واهذ املسالفت املسجلت حهغع ضاخبها إلى نلىبت أزغي غحر الهلىبت املالُت و إما جخهلم بخهٍى

 .1مؿبب لألشخاص أو ألامالن

 .و في خالت حهضص املسالفاث التي ال ًؿبم في إخضاها نلى ألاكل إحغاء غغامت الطلح في خالت الهىص

: ممللغ غسامة الطلح/ 3

 : مً اللاهىن املخهلم بجماًت املؿتهلً ، ًدضص مبلغ غغامت الطلح هما ًأحي 88   خؿب املاصة 

  صج 300.000:  مً هظا اللاهىن 71إوهضام ؾالمت املىاص الغظائُت املهاكب نليها في املاصة . 

  صج200.000 مً هظا اللاهىن 72إوهضام الىكافت و الىكافت الصحُت املهاكب نليها في املاصة . 

  صج300.000 مً اللاهىن 73إوهضام املىخىج املهاكب نليها في املاصة . 

  صج300.000 مً اللاهىن 74إوهضام عكابت املؿابلت املؿبلت املهاكب نليها في املاصة . 

  صج 300.000 مً اللاهىن 75إوهضام الػمان او نضم جىفُظه املهاكب نليها في املاصة . 

 صج 50.000  مً هظا اللاهىن 76نضم ججغبت املىخىج املهاكب نليها في املاصة 

  مً زمً املىخىج 10 مً هظا اللاهىن 77عفؼ جىفُظ الخضمت ما بهض البُو املهاكب نليها في املاصة 

. امللخنى

  صج200.000 مً هظا اللاهىن 78غُاب بُاهاث وؾم املىخىج املهاكب نليها باملاصة . 

 

 

 

 

 

  الفطل الثاويخالضة 

                                                 
1
 . املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش25/02/2009 املؤعر في 09/03 - 
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ت غحر الشغنُت جخػانف ًىم بهض ًىم زاضت بضزىلىا  إن الحاحت إلى خماًت املؿتهلً مً املماعؾاث الخجاٍع

ألالفُت الثالثت التي ؾبلها و واهبها جؿىع مظهل و زؿحر ، هظا ما ًفؿغ إهخمام املشغم اهظا املىغىم خُث أن 

ت 2004 حىان 23 املؤعر في 04/02اللاهىن عكم   الظي ًدضص اللىانض الهامت املؿبلت نلى املماعؾاث الخجاٍع

ت غحر الشغنُت و ًمىو املغؾىم الخجاعي مً صفو أو  ًخػمً حشضًض الهلىباث املفغوغت نلى املماعؾاث الخجاٍع

فت  غ فىاجحر وهمُت أو مٍؼ إلخ أما اللاهىن .................إؾخالم فىاعق مسفُت للُمت الؿلهت هما ًمىههم مً جدٍغ

.  املخهلم بدماًت املؿتهلً و كمو الغش ، فلض هظ نلى نلىباث ضاعمت نلى املخهاملحن املسالفحن09/03

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفهرس

املبادىء العامة لحماية املستهلك  : الفصل ألاول   

جمهيد 

.. ملحت جاريخيت عن ظهور حزكاث حمايت املستهلك  : املببح ألاول 

 ..جطور قاهون حمايت املستهلك في الجزائز : املطلب ألاول 

أهداف و مبادىء قاهون حمايت املستهلك  :  املطلب الثاوي

 عالقت قاهون املستهلك باألهطمت ألاخزى : املطلب الثالث

أطزاف العالقت الاستهالكيت  : املببح الثاني

املستهلك  : املطلب ألاول 

  املحترف: املطلب الثاوي 

املحل في عقد الاستهالك  : املطلب الثالث

رقابت الجودة و دورها في حمايت املستهلك  : املببح الثالح

رقابت الجودة من قبل املتدخل  : املطلب ألاول 

رقابت الجودة من طزف السلطت إلاداريت  : املطلب الثاوي 

رقابت الجودة من طزف املستهلك و حمعياث حمايت املستهلك : املطلب الثالث

 

 

 

 

 

 



 

  

 مقدمة الفصل الثاني  

املخالفاث املتعلقت باملمارساث التجاريت و العقوباث املقزرة لها : املببح ألاول 

 عدم إلاعالم باألسعار و التعزيفاث : املطلب ألاول 

عدم إلاعالم بشزوط البيع  : املطلب الثاوي 

عدم الفوجزة  : املطلب الثالث

مخالفت قواعد هزاهت املمارساث التجاريت   : املببح الثاني

املمارساث التجاريت غير الشزعيت  : املطلب ألاول 

ممارست اسعار غير شزعيت  : املطلب الثاوي 

املمارساث التجاريت التدليسيت  : املطلب الثالث

ممارست ألاعمال املىافست غير املشزوعت  : املطلب الزابع 

الجزائم املتعلقت بالجودة و قمع الغش   : املببح الثالح 

 حزيمت الغش في السلع : املبحث ألاول 

 حزيمت الخداع أو محاولت الخداع :  املبحث الثاوي 

غزامت الصلح  : املبحث الثالث 

خاجمت الفصل الثاوي 

 

 

 

 

المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية  الجودة : لفصل الثاني ا  



درارسة حالة مديرية التجارة لوالية مستغانم : الفصل الثالح    

 مقدمة الفصل الثالح

ماهيت مديزيت التجارة   : املببح ألاول 

. مهام مديزيت التجارة : املطلب ألاول 

 الهيكل التىظيمي ملديزيت التجارة : املطلب الثاوي

املوارد البشزيت ملديزيت التجارة  : املطلب الثالث

إلاحزاءاث املتخذة في إطار الزقابت على املمارساث التجاريت  : املببح  الثاني 

 اقتراح غزامت ماليت : املطلب ألاول 

حجز السلع : املطلب الثاوي 

.. اقتراح الغلل إلادارر : املطلب الثالث 

 

إلاحزاءاث املتخذة في إطار الزقابت على الىوعيت و قمع الغش : املببح  الثالح 

معايىت املىتوج : املطلب ألاول 

سحب املىتوج  : املطلب الثاوي 

حجز املىتوج  : املطلب الثالث 

خاجمت الفصل الثالث 

خاجمت عامت  

قائمت املزاحع  

 املالحل
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 مقدمة

 

 

 مجخمع وجحقُق الفسد معِشت مظخىي  جحظحن في مىه زغبت اإلاجاالث، مذخلف في زىزة الُىم العالم ٌشهد               

 الظلع ؤضبحذ حُث الاطتهالك، وحجم ؤهماط في لبحر حغحر مً جبعه وما العىإلات مىاخ ظل وفي السفاهُت،

 إًجابُت حىاهب مً الىفسة هره جحققه ما وبقدز حُاجه، في الفسد ًحخاحه ما مل وجلبي ومخىىعت مخىفسة والخدماث

 ,الخالي وقخىا في الخجازة علُه جقىم الري ألاطاس ي العىطس مىهه اإلاظتهلو على الخطحرة طلبُاتها لها فئن لبحرة،

عاث مً جسطاهت بىغع اإلاشسع جددل اطخلصم مما اإلاذاطس مً بالعدًد مهدد فهى  بحاحت فإضبح لخماًخه، الدشَس

 الاطخحراد، ؤلاهخاج، مساحلها مذخلف في الخدماث و الظلع في الغش مً قاهىهُت حماًت إلى مض ى وقذ ؤي مً ؤلثر

 .الخىشَع و الخذٍصً

 مً حدًدة مسحلت الجصابسي  الاقخطاد شهد حُث والخحىالث، الخغحراث هره عً بمىإي جنً لم والجصابس            

 وطُطسة اإلاسلصي  الخذطُط على ٌعخمد اشترامي اقخطادي هظام مً الىاضح الخحىى  في وؤدر جطىزه مساحل

 الخطىزاث هره فىالبذ الخاص، القطاع وعلى الظىو  اقخطاد عل ٌعخمد حس اقخطادي هظام إلى العام القطاع

 الظلع وحعدد جىىع دالى مً الجصابسي  اإلاظتهلو معِشت بمظخىي  النهىع في داضت جمثلذ لبحرة مصاًا مً لها إلاا

 ومطدزها طبُعتها ًجهل مىخجاث ألاطىاو غصث حُث لثحرة، طلبُت حىاهب لها مان اإلاقابل في لنً ,والخدماث

 الاقخطادًحن ألاعىان جالعب و إلاىاوزاث عسغت اإلاظتهلو وؤضبح والىىعُت الجىدة حظاب على الىفسة هره وماهذ

 ,اإلامازطاث هره مل زمً ًدفع الري اإلاظتهلو، طالمت حظاب على السبح جحقُق في والسغبت الجشع هدُجت والخجاز

 فترة مً ًنُفها ومساطُم قىاهحن بمجمىعت اإلاظتهلنحن حماًت لطالح الجصابسي  اإلاشسع جددل الىغعُت هره وؤمام

 في ًطب الري السدع لخحقُق الاطتهالك وؤهماط الخجازة طسو  لخغحر جبعا اإلاذاطس هره وجطىز  لخغحر هظسا  دسي 

 .اإلاظتهلنحن حماًت مطلخت

 دالى مً اإلاشسع إزادة ؤطاض فهان اإلاظتهلو، لخماًت العامت بالقىاعد مخعلق قاهىوي هظ ؤوى  فطدز               

 لخماًت اإلاظتهلو، العامت بالقىاعد واإلاخعلق الىطني، الاقخطاد حماًت وزابه ومً اإلاظتهلو حماًت القاهىن  هرا

 حقىو  وؤطس العٍسػت الخطىط حدد م،والري 1989 فبراًس 07 في الطادز    89\ 02زقم القاهىن  بمىحبوذلو 

 بحماًت ضلت له مجاى مل جىظم والقسازاث الخىفُرًت اإلاساطُم مً مجمىعت جبعخه مظخقل، قاهىن  في اإلاظتهلو

 (.الخ... اإلاطابقت، الػمان، الغرابُت، الظلع وطم) شملذ حقىقه وزعاًت اإلاظتهلو

ع النبحر الخغحر الجصابسي  اإلاشسع وطاًس                 الخجازة مجاى في داضت الاقخطادًت الظاحت حشهده الري والظَس

 حُث محله في اإلاشسع جفطً اإلاظتهلنحن، فهان فئت تهدد قبل مً جنً لم حدًدة مذاطس ظهىز  مً ًطاحبه وما

 اإلاعدى و اإلاخمم 2009  فُفسي  25 في اإلاؤزخ الغش  وقمع اإلاظتهلو بحماًت اإلاخعلق  09/03: القاهىن زقم حاء

  ,اإلاظتهلو لخماًت العامت بالقىاعد واإلاخعلق الظابق القاهىن  ؤحهام ؤلغي بمىحبه والري

  دالى مً اإلاظتهلو الجصابسي  اإلاشسع بها دظ التي الخماًت حىى  اإلاىغىع لهرا السبِس ي اإلاحىز  ًدوز  حُث           

 اإلاخػمً اإلامازطاث 04/02 ولرا القاهىن الغش وقمع اإلاظتهلو بحماًت اإلاخعلق 09/03 :زقممذخلف القىاهحن 

ت  هظسا بئطخمساز ومخطىز  وظبُا حدًث اإلاظتهلو حماًت مىغىع لهىن  هظسا اإلاىغىع هرا ادخُاز وحاء ،الخجاٍز

عاث لخغحر  بظً مىالبتها غسوزة إلي  اإلاشسع وجفطً دابم حغحر في باإلاظتهلو اإلاحدقت فاإلاذاطس به، الخاضت الدشَس
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عاث  هرا في الدزاطاث وقلت اإلاىغىع حظاطُت لرلو ؤفػل، حماًت لخحقُق الخاحت دعذ ملما حدًدة حشَس

 وقابُت بألُاث حاء مىهه زغم الباحثحن طسف مً الهافُت بالدزاطت عنيث لم ةالجدًد واهحنالق ؤن حُث اإلاجاى،

 .اإلاخددل مىاحهت في اإلاظتهلو لخماًت ضسامت ؤلثر وزدعُت

ت مً ماٌشهده ظل في اإلاىغىع ؤهمُت ؤن لما                 عُت حٍُى  جقني طابع مً ًندظُه وما ودولُت، محلُت حشَس

.القاهىن  هرا مً اإلاشسع هدف وهى للمظتهلو حقُقُت لخماًت وجحقُقه هجاعخه مدي على الىقىف ٌظخدعي

 الدولت ومظؤولُاث مهام ؤحد هى به جلخق قد التي اإلاذاطس حمُع مً اإلاظتهلو حماًت إن                 

عاث طً دالى مً وذلو الخدًثت،  ألاعىان دالى مً الىاقع ؤزع على وجطبُقها ؤولى لمسحلت والقىاهحن الدشَس

 الاقخطادًت العالقت ؤطساف لهافت اإلاشسع طسف مً اإلايشىدة الخماًت وجحقُق ,زاهُت لمسحلت برلو اإلاهلفحن

 الغش وقمع اإلاظتهلو حماًت وقاهىن  زالثت، لمسحلت اإلاعادلت هره في ألاغعف الخلقت ًمثل مىهه اإلاظتهلو داضت

 جخمحىز  طبق ما على وبىاء وزدعُت، وقابُت زقابُت آللُاث وغعه دالى مً الغاًت هره لخحقُق حاء 09/03 زقم

ت و الجىدة : البحث لهرا السبِظُت ؤلاشهالُت  . ؟حماًت اإلاظتهلو في ظل اإلاذالفاث اإلاخعلقت باإلامازطاث الخجاٍز

حماًت اإلاظتهلو مخاحت لجمُع اإلاظتهلنحن وذلو مً مذخلف اإلابادا وألاهداف وماهذ الفسغُاث البحث 

عاث والقىاهحن مافُت لسدع الخجاوشاث في حق حماًت اإلاظتهلو،إلايشىدة ؤلاحساءاث الىقابُت بدًل  و هل الدشَس

ت واإلاظاعدة في حماًت الاقخطاد الىطني   .لخل الجزاعاث الخجاٍز

 اإلاىهج إجباع ًقخض ي الىاقع ؤزع على الخماًت هره فعالُت ومدي اإلاظتهلو حماًت مىغىع دزاطت إن             

 ؤقسها التي الخماًت آلُاث على للىقىف وجمحُطها جحلُلها مىا ًخطلب الىطىص هره دزاطت  ن الىقدي، الخحلُلي

 الخاضت القىاهحن جطىز  ولرلو ، الىاقع ؤزع على آلالُاث هره فعالُت مدي إلاعسفت الىقدي اإلاىهج ولرلو اإلاشسع،

 مً النثحر في علُه ؤعخمد الجصابسي  اإلاشسع مىن  الفسوس ي اإلاشسع اإلاىهج  واعخمادالجصابس، في اإلاظتهلو بحماًت

 .هطىضه

 بحن وجىاطق منهجي حظلظل وفق ,زالر فطىى  إلى الدزاطت جقظُم ازجإًىا اإلاىغىع هرا لبحث           و ؤدحرا 

 .ؤعسج البحث ًهىن  ال حتى الفطىى 

خي للخطىز  ألاوى  اإلابحث مفسدًً اإلاظتهلو، لخماًت الىظسي  ؤلاطاز ألاوى  الفطل في هدىاوى  حُث                الخاٍز

  ؤطساف عالقتفىدىاوى  الثاوي  اإلابحث في ؤما الدزاطت، قُد للمىغىع ددمت مذخطس لخمهُد الخماًت هره ليشإة

 ٌظسد دوز السقابت الجىدة في حماًخه الثالث واإلابحث ، اإلاظتهلو

عاث و القىاهحن اإلاخعلقت بحماًت اإلاظتهلو ،هدىاوى في اإلابحث الاوى  الثاوي الفطل في هخطسو و               آلُاث حشَس

ت ظل في اإلاظتهلو حماًت  مً مذخلف اإلاذالفاث ـىفي اإلابحث الثاوي في 04/02 قاهىن اإلاخعلق باإلامازطاث الخجاٍز

 . لخماًت اإلاظتهلو09/03الجسابم اإلاخعلقت للقاهىن 

ت الخجازة لىالًت مظخغاهم  .وهدىاوى في الفطل الثالث  دزاطت حالت إلادًٍس

 



 :املــــــــــــــــــــــــــــــــزاجع 
 :الكـــــــــــــــتب باللــــــــــــــــــــــــــغت العزبـــــــــــــــــــــــــــــــــُت 

 :  الكتب

 الحماًة املدهية للمطتهلك إساء املضمىن العقاري، دار النهضة العزبية مطز، ،الفزاغيأحمذ محمـذ - 01 -

                                                                                                                                                                  .216ضفحة1994

       .49 ميشأة املعارف إلاضكىدرية ضفحة 1997 61الطبعة " و التدليظ حزائم الغش "إبزاهُم املىجي  -02

، حماًة املحل التجاري، دعىي املىافطة غير املشزوعة، مذكزة لىيل شهادة املاحطتير في وعمىمإلهام  -03 

            ..64 ص2003،2004القاهىن، فزع عقىد و مطؤولية، كلية الحقىق، حامعة الجشائز الطىة الجامعية 

 "التشزيع و التىظيم املتعلقان بحماًة املطتهلك " بلعزوس ي احمذ التُجاوي -04

ل شهادة املاحطتير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، عقد البيع و حماًة املطتهلك في التشزيع الجشائزي ، مذكزة لنيجزعىد الُاقىث- 05

-2001ًة ـــــــــــــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي القاهىن ، فزع العقىد و املطؤولية ، كلية الحقىق ، بجامعة الجشائز، الطً

 .    28ص2002

، الحماًة الجىائية للمطتهلك في القاهىن املطزي و الفزوس ي و الشزيعة خاف أحمذ محمذ محمىد علي   -06 

                                                                                                                                                                      52.03 ص2005 ، مطز إلاضكىدرية ، دراضة مقارهة دار الجامعة الجدًدة لليشز إلاضالمية

، حماًة املطتهلك في ظل املىافطة الحزة، مذكزة لىيل شهادة املاحطتير في القاهىن ، فزع سوبير أرسقي - 07

       .47، ص2011كلية الحقىق و العلىم الطياضة، – ثيزي وسو - ، حامعة مىلىد معمزي " املهىيةةاملطؤولي"

                                                                                  2009دار الخلدوهية  لليشز الجشائز ،" حماًة املطتهلك " ضلُم ضعذواي - 08

                                                                                                  249ص"الجشائزي  العقىبات  اهىن  شزح"ضلُمان عبذهللا-09

                                                   45 ، ص2004 باإلضكىدرية، الحماًة العقدًة للمطتهلك ، ميشأة املعارف عبذ الباقي عمز محمذ-10

القىاعد العامة لحماًة املطتهلك و املطؤولية املترثبة عنها في التشزيع - عليى بىلحُت بن بىخمِظ- 11

.                                                                                                                                                                              21مليلةالجشائز ، ص  الجشائزي،دارالهدي،عين

، املطؤولية املدهية في ضىء الفقه و القضاء الطبعة الذًن الذهاضىري، عبذ الحمُذ الشىاربي -12

                                                                                     .1316،ص1996لجامعية،إلاضكىدرية الخامطة،داراملطبىعاثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : الزضائل و الــــــــــــــمذلـــــــــــــــــــــزاث 

 

 :أ الزضـــــــــائل

 في الدكتىراه لىيل درحة ة أطزوح ،"الطىق  ا تطاد ظل في للمطتهلك القاهىهية الحماًة " العُذ حذاد– 01 

 .م 2004 الجشائز، عكىىن، حامعة بً إلادارية، والعلىم الحقىق  كلية القاهىن،

 القاهىن، في دكتىراه لىيل شهادة أطزوحة ،"املىتىج ضالمة بضمان إلالتزام على املىافطة ثأثير"  فتاك علي- 02

 .م 2007 ،(الطاهية)وهزان  حامعة الحقىق، كلية

 

 :    املذلزاث- ب

 مذكزة ،"والفزوس ي التشزيع الجشائزي  ضىء على املطتهلك حماًة في الدولة أحهشة دور " جمال حمالجي.  – 01

 بىمزداص  زة، بى أمحمد حامعة التجارية، والعلىم كلية الحقىق  ، ألاعمال  اهىن  فزع القاهىن، في ماحطتير

 .م 2006 -م 2005

 كلية ومالية، فزع إدارة القاهىن، في ماحطتير مذكزة ،"املىافطة ملجلظ إلاضتشاري  الدور "مالك علُان- 02

 .م 2003 -م 2002 الجشائز، حامعة الحقىق،

 الحقىق  كلية أعمال، فزع  اهىن  ماحطتير، مذكزة ،" ثطبيقا و هطا الجشائز في املطتهلك حماًة"سعبي عمار- 03

 .م 2008 بطكزة، خيضز، محمد الطياضية،حامعة والعلىم

 ،"التشزيع الجشائزي  املغشىشة في والخدمات املىتىحات مً للمطتهلك الجىائية الحماًة"مِطُت بن هادًت- 04

 بطكزة، خيضز محمد حامعة الطياضية، الحقىق  والعلىم كلية ، أعمال  اهىن  ثخطظ ماحطتير، مذكزة

 .م 2009 -م 2008

 

 :املــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــاالث

 حياللي حامعة عدد خاص، وإلادارية، القاهىهية العلىم مجلة"املطتهلك حماًة حزكة ثطىر " محمذ بىدالي- 01

 .م 2005 الجشائز، ضيدي بلعباص، ، والتىسيع واليشز للطباعة الزشاد مكتبة اليابظ،

 القاهىهية الجشائزية للعلىم املجلة"الجشائزي  التشزيع في للمطتهلك الجىائية الحماًة"مىالك بختت- 02

 .م1999 ،02  العد والطياضية، والا تطادًة

 بحث"الاضتهالك في عقىد املطتهلك لزضاء الخاضة الحماًة املطتهلك، حماًة"جمُعي الباضط عبذ حطن- 03

 .م 13،1991العدد  أضيىط، الحقىق، حامعة كلية ثطدرها القاهىهية، الدراضات بمجلة ميشىر 

 

 

 

 

 

 



 :  الىـــــــــــــــــــــطـــــــــىص القاهىهُت

عُت  :أ الىطىص التشَز

ذة 07/02/1989 املؤرخ في 89/02قاهىن رقم - 01  املتعلق بالقىاعذ العامت لحماًت املطتهلك ، الجٍز

 . م08/02/1989 املؤرخت في 06الزضمُت عذد 

ذة عذد  باألضعار،  املتعلق05/07/1989في   املؤرخت89/12 رقم قاهىن - 02  املؤرخت في 29الجٍز

 . م 19/07/1989

ت ،  املمارضاث  م املحذد للقىاعذ املطبقت على23/06/2004 املؤرخ في 04/02قاهىن رقم - 03 التجاٍر

ذة الزضمُت العذد   . م27/06/2004 املؤرخت في 41الجٍز

ذة املطتهلك بحماًت  م املتعلق25/02/2009 املؤرخ في 09/03قاهىن رقم - 04  الزضمُت وقمع الغش ، الجٍز

 .م2009 مارص 08 في املؤرخت 15 العذد

تمم  م ، ٌعذل2010 أوث 15 مؤرخ في 05-10قاهىن رقم   - 05  2003 ًىلُى 19 في  املؤرخ03-03رقم  ألامز ٍو

ذة باملىافطت، املتعلق و م   .م 2010لطىت 46 د عذ رضمُت جٍز

 غشت 22 املؤرخ في 98/10 املعذل و املتمم بالقاهىن رقم 1979 ًىلُى 21 املؤرخ في 07-79 قاهىن رقم -06

. 1998 الطادرة ضىت 61 و املتضمن قاهىن الجمارك، جز عذد 1998

ت ،ج ر عذد 2004 اوث 14 مؤرخ في 04/08قاهىن رقم - 07   ال52 ًتعلق بشزوط ممارضت ألاوشطت التجاٍر

. 2003 ، الطادرة ضىت 44 ًتعلق بالعالماث ، ج ر عذد 2003 ًىلُى ضىت 19 املؤرخ في 03/06رقم أمز - 08

 : الىطىص التىظُمُت-ب

 :  ةاملزاضُم التىظُمي* 

 الىىعُت ملزاقبت مزلش جشائزي  إوشاء املتضمن م، 1989 أوث 8  مؤرخ في 89/147جىفُذي رقم  مزضىم- 01

ذة ه، وعمل وجىظُمه والزسم خ الطادرة 33 عذد الزضمُت الجٍز  .م 1989 أوث 9 بتاٍر

ذة  الجىدة وقمع بمزاقبت  م ، املتعلق30/01/1990 املؤرخ في 90/39مزضىم جىفُذي رقم - 02 الغش، الجٍز

 الجشائز،ضىت الزضمُت، املطبعت لحكىمت، م ، ألاماهت العامت31/01/1990في  املؤرخت 05 الزضمُت ، عذد

 .م 1990

 والخذماث، املىتىجاث م ، واملتعلق بضمان1990ضىت /15/10 املؤرخ في 266-90جىفُذي رقم  مزضىم- 03

ذة خ  ، 40 رقم عذد الزضمُت، الجٍز  .م1990، الجشائز، 19/10/1990الطادرة بتاٍر

 وعزضها،  م ، املتعلق بىضم الطلع الغذائُت10/11/1990 املؤرخ في 90/367مزضىم جىفُذي رقم - 04

ذة  الجشائز، الزضمُت، املطبعت للحكىمت،  م ، ألاماهت العامت31/11/1990في  املؤرخت 50 عذد الزضمُت الجٍز

 .م 1990 ضىت

 املنزلُت غير  م ، املتعلق بىضم املىتىجاث10/11/1990 املؤرخ في 90/366مزضىم جىفُذي رقم - 05

ذة وعزضها،  .م 1990 الجشائز، الزضمُت، املطبعت العامت للحكىمت، ألاماهت ، 50 عذد الزضمُت الجٍز

ذة جحلُل الىىعُت، بمخابز م، املتعلق 1991 ًىهُى 1  مؤرخ في91/192مزضىم جىفُذي رقم - 06  الجٍز

خ الطادرة 27 عذد الزضمُت  .م 1991 ًىهُى 2 بتاٍر



ذة وعزضها، البن بخطائظ أهىاع م، املتعلق20/01/1992 املؤرخ في 92/30رقم  جىفُذي مزضىم- 07  الجٍز

 1992 الجشائز، الزضمُت، املطبعت للحكىمت، العامت  م، ألاماهت26/01/1992في  املؤرخت 06 عذد الزضمُت

ذة3/11/1996 املؤرخ في 96/371واملتمم باملزضىم  املعذل م، املؤرخت في  67 العذد الزضمُت  م، الجٍز

 . م06/11/1996

 

 القزاراث* 

 ًجعا مىهج  جحذًذ وطبت ألاسوث القاعذي املتبخز الاجمال في مىتىجاث 08/07/2006 القزار املؤرخ في -01

ا . الطُذ البحزي إجباٍر

 الذًىان الىطني لألشغال 02، املجلت القطائُت ، العذد 07/07/2004 مؤرخ في 267580 قزار رقم -02

ت ،   . 457ص2004التربٍى

 الذًىان الىطني لألشغال 01، املجلت القضائُت، العذد 25/06/2002 مؤرخ في 286391 قزار رقم -03

ت  . 269، ص2003التربٍى
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