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 اإلهــــــــــــــــــــداء
إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب اآلخرة إال  إذلي ال يطيب الليل

بعفوك       و ال تطيب اجلنة إال برؤيتك جل جاللك ،إىل من بلغ الرسالة و أدى 
األمانة                   و نصح األمة إىل نيب الرمحة و نور العادلني سيدان دمحم                                        

  عليو وسل  صلى هللا

 :.... أ هدي هذا البحث يف طبق من ذهب ا ىل

 

 إىل ســــــــر احلياة وجالبة األفراح        ...إىل من كان دعاءىا سر النجـــــــاح                            
 ........أمـــــــــــــي.                                                                                      

 إىل من دتنيتو أن يكون جبانيب روحـــــــــــــــــــــو الطــــــــــــــــاىرة   إىل                  
 ........أبـــــــــــــي.                                                                                      

 إىل عمــــــــري ...وأحلى أحبايب             أم روحي ..........حبـــــي           إىل تو          
 . زوجي......                                                                               

 يف بستـــــاين ورودإىل أحــــــــــلى                  إىل حلمـي ودمـي وقـرة عينـــــــــــــي              
و إسالم  ..أنـــيس و زىـــــرياوالدي ....                                                               

. 
 إىل أصــــــــدقائي ...زمالئي و زمياليت                 إىل عائليت ...إخويت  وأساتـــــــــذيت           

 
 و إىل كل صديق و حبيـــــــب......مديرية التجارة لوالية مستغاًل  وإىل كـل موظفي           

 



 
 

 

 شكر و عرفان 
 

 

 إعرتافا ابلفضل و اجلميل ، أتقدم ابلشكر و التقدير إىل أستاذي الفاضل

 

الكثرية فجزاه هللا   السيد خيلف عبد هللا الذي تعهد ىذا العمل ابإلشراف رغ  إنشغاالتو

 كل خري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 الملخص باللغة العربية 

 

واكبػػػػػػػػػػػػػػػػت اٞتزائر كغَتىا من دوؿ العاَف اٟتركية التشريعية يف ٣تاؿ ٛتاية ا١تستهلك ، نظرا لتطور أ٪تاط و 
اٟتر و ٖترير  حجم اإلستهالؾ و ابلتاِف إزدايد ا١تخاطر اليت هتدد ا١تستهلك خاصة مع تبنيها لإلقتصاد

 التجارة ، فلم تعد القواعد ا١تقررة يف القانوف ا١تدٓف توفر لوحدىا اٟتماية اليت ينشدىا ا١تشرع .

 09/03و الذي مث إلغاءه ابلقانوف رقم  89/02فصػػػػػػػدر أوؿ قانوف خاص ْتماية ا١تستهلك رقم 
ابإللتزامات جديدة على ا١تتدخل ووضع أليات ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش ىذا األخَت ألقى 

 وقائية وردعية لتوفَت أكرب ٦تكنة للمستهلك من أجل إحدات توازف بينو و بُت ا١تتدخل.

 فيو تطرقنا األوؿ فصلُت  فيو تناولنا والذي النظري األوؿ جانبُت إُف العمل قسمنا ذلك على وللوقػػػػػػػػػوؼ
 ا١تكلفة ا٢تيئات مث انواعها و الرقابة مفهـو  عند وقوفا وذلك ١تستهلكا ٛتاية اطار يف الرقابة ٣تاؿ إُف

 ا١تكلفة االوُف ا٢تيئة بصفتهم التجارة لوزارة التابعُت ابلرقابة ا١تكلفُت االعواف اُف تطرقنا كما  الرقابة هبذه
ستهلك يف لل يف ٖتديد ٣تاؿ ٛتاية ا١ت ذلك من ابعد إُف ذىبنا الثآف الفصل ويف  اٞتزائر يف ابلرقابة

 .التجارية و كذا مصاٌف اٞتودة و قمع الغش ا١تمارساتاٌف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقابة مص
 ٚتع طريق عن اإلحصائية األساليب إبستعماؿ تطبيقِت دراسة عن عبارة فهو التطبيقي اٞتانب أما

   . ٥تتارة العينة على إستبياف توزيع بواسطة ا١تصدر من ا١تعلومات
 الكلمات ادلفتاحية : 

 
ا١تستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتٍت ٔتقابل أو ٣تاان سلعة او خدمة موجهة لالستعماؿ 

 النهائي من أجل تلبية حاجاتو الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر أو حيواف متكفل بو .
 الرقابة اإلقتصادية : ىي أداة لتصحيح األخطاء 

و يتعلق ْتماية ا١تستهلك  2009فيفري سنة  25بتاريخ   09/03ف : صدر القانو  09/03القانوف  
 و قمع الغش .

 
 



 
 

 
 
 

 الملخص باللغة الفرنسية :
 

L’algerie a reste au fait comme d’autre  pays de moteur du monde par 
élémentaires dans le domaine de la protection des consommateurs  en 
raison de l’évolution des monde et du volume de 
consommationdoncl’augmentation des risques pour le consommateur 
notamment avec son adoption de l’économie ouverte et la  libéralisationde 
commerce et les règles prescrites au code civil ne peuvent  pas prevoiryoute 
seules la protection recherche par le  législateur . 
Alors est édictée la protection des consommateurs n’ 89/02 dont elleest 
annulée par la loi n’ 09/03 relative a larépression de la fraude cettedernière 
adonne de nouveaux engagements sur l’intervenante a mis des mécanismes 
de prévention et de dissuasion pour fournir la meilleure protection possible 
pour le consommateur dans le but de trouver un équilibre entre lui  et 
l’intervenante. 
 
   Et pour ce faire nous avons partagé le travail en deux grands chapitres, le 
premier théorique qui englobe deux parties, la première dans le domaine 
du contrôle à proprement dit en expliquant la terminologie et les fonctions 
du contrôle de la qualité et des pratiques commerciales et mettre la lumière 
sur les agents du contrôle dans le cadre des activités et des échanges 
commerciaux 

        La seconde partie, plus réelle et palpable quand au rôle du contrôle   
sur le terrain e  tous le travail réel pour protéger le consommateur   "qualité, 
pratiques commerciales et  e-commerce   "    . 

  Le deuxième chapitre ,pratique ,est une étude appliquée utilisant des 
méthodes statistiques en collectant des informations de la source en  
distribuant un questionnaire  sur un échantillon sélectionne .  
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  ا١تبحت الثآف : ٥تالفة قواعد  نزاىة ا١تمارسات التجارية

  ا١تبحت الثالث : اٞترائم ا١تتعلقة ابٞتودة و قمع الغش
  الفصل الثالث : دراسة تطبيقية

  ا٠تا٘تة العامة
  ا١تصادر و ا١تراجع

  ا١تالحق  



 
 

  الفهرس
 

 

 

 قائمة الجداول وألاشكال:

 الصفحة  عنوان الجدول  الجدول رقم

 15 رتب اعواف ا١تمارسات التجاريةاٞتدوؿ  1.  1

 22 رتب اعواف قمع الغشاٞتدوؿ  2.  1

 66 اإلستبيافقياس ثبات و صدؽ  1.  3

 spss 67ٖتليل ا١تعطيات احملور األوؿ أليات ٛتاية ا١تستهلك بواسطة بر٣تة  2.  3

للمصاٌف اإلقتصادية  ٖتليل ا١تعطيات احملور الثآف مهاـ أعواف الرقابة التابعُت 4.  3
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ةادلـــــقــــدم  
 معيشة مستوى ٖتسُت يف منو رغبة اجملاالت، لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٥تت يف ثورة ػػـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليػػ العاَف هدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش                

 وحج االستهالؾ، أ٪تاط يف كبَت تغَت من تبعو وما و١تةػػػػػػػػػػػالع مناخ لل ويف الرفاىية، ٣تتمع وٖتقيق الفرد
 ما وبقدر يف    حياتو، الفرد تاجوػػػ٭ت ما كل وتليب ومتنػػػػوعة متوفرة وا٠تػػػػػدمات السلع أصبػحت حػػيث
 العنصر كػػػػػونو على ا١تستهلك ا٠تطَتة سلبياهتا لػػػػػػها فإف كبَتة، إ٬تابية جػػػػػوانب من الوفػػػػػرة ىذه ٖتققو

 تدخل استلـز مػػػػػػػما من ا١تخاطر ابلعديد مهدد فهو اٟتاِف،  وقتنا يف التجارة عليو تقـو الذي األساسي
 قانونية ٛتاية إُف مضى وقت أي أكثرمن ْتاجة فأصػبح ٟتمايتو، التشػػريعات من ترسانة بوضػػػػػع ا١تشرع

 .التوزيع و التخزين االستَتاد، مراحلها   اإلنتاج، ٥تتلف يف ا٠تػػػػػػػدمات و السلع يف الغػػػش من
 الدولية لالتفاقيات نتيجة وىذا ا١تستهلك ٟتماية ابلغة أ٫تػػػػػػػػػػػية اٟتديثة ريعاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتش أولت لقد       
 تػػػػػػحديدا األمريكية ا١تتحدة ابلوالايت اٟتماية ىذه بوادر بدأت حيث ، اجملاؿ ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف ا١تربمة

 تشملنا ا١تستهلك كػلمة اف ... " كينيدي ػػوفجػػػ األمريكي الرئيس ػػرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػ أين ،1962سنة

 ءاستثنا دوف ٚتيعا

 قرارىا ا١تتحدة لألمم العامة اٞتمعية اعتمدت أف إُف التػػػصريح ىذا على السنوات تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومض       

 ا١تستهلك يتمحور حقػػوؽ ٣تػػموعها يف  وقواعد كونت مبادئ  1985الصػػػػػػادر سػػنة  248/39رقػػم 

 :يف اغلبها

 .السلعة ٔتواصفات العلم يف * حقو     



 
 

 .االختيار حرية يف * اٟتق     

 .السلعة يف عيب أي بوجود الشكوى يف حقو *     

 .وا٠تدمات السلع أفضل على اٟتصوؿ يف * حقو    

 .نظيفة وبيئة صحي ٔتناخ العيش يف حقو  *    

 الوطٍت االقتصاد يشهدىا اليت اٞتذرية خاصة التغَتات اٞتزائر تشهدىا غَتات اليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الت       

 الفًتة ىذه تستلزمو وما السوؽ اقتػػػػػػصاد غلى وجوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلت الراىنة  الفػػػػػًتة ١تػػػػتطلبات استجابة

 االقتصادية القطاعات ٥تػػػػػتلف على ديدةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ومػػػػػػػػػيكانيزمات تغَتات إدخاؿ لضرورة االنتقالية

 و االقتصادية اإلدارية ا١تؤسسات غلى ابإلضافة ىياكلها وكافة الوطنية

 ومسؤوليات مهاـ أحد ىو بو تلحق قد اليت ا١تخاطر ٚتيع من تهلكػػػػػػػػػػػػػػػا١تس حػػػػػػػماية إف           

 الواقع أرض على وتطبيقها أوُف كمػػػػرحلة والقوانُت التشريعات سن خالؿ مػػػػػن وذلك اٟتػػػديثة، الدولة

 ا١تشرع طرؼ من ودةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تنش اٟتماية وٖتقيق اثنية  كمػػػػػػػرحلة بذلك ا١تػػػكػػػػلفُت األعواف من خالؿ

ا١تعادلة   ىذه يف األضعف اٟتلقة ٯتثل كونػػػػو ا١تستهلك خاصػة االقتصادية القةالعػػػ ػػػػراؼلكافة أطػػػػ

 خالؿ من الغاية ىذه لتحقيق جاء 09/03و قانوف ٛتاية ا١تستهلك و قػػػػمع الغش رقػػػػم كمرحلة اثلثة 

٤تاولة  يف البحػػػث ٢تذا الرئيسية اإلشكالية تتمحور سبق ما علػػػى وبناء وردعية وقائية رقابية وضعو آلليات

 فعالية مدى وما تهلك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تس ٟتماية والردعية الوقائية القانونية اآلليات و القػػواعد عن شفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك

 ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك وقمع الغش . 09/03  رقم القانوف لل يف ىذه اٟتماية

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 : الدراسة أمهية
اية األ٫تية، أال وىو دور ػػػػػضوء على موضوع يف غػػػػػػػػػيف تسليط ال أ٫تية ىذه الدراسة تتمثل       

األضعف يف العالقة لقة ػػػػالرقابة االقتصادية يف ٛتاية ا١تستهلك، ىذااألخَت الذي يعترب اٟتصاٌف ػػػػػػػػػػم

ات رقابية و وقائية وردعية، تعمل على ٕتسيد قواعد ٛتاية ػػػػػػػػػػػػػػآلي الذي استوجب وضع األمر اديةػػػػاالقتص

ارض الواقع، األمر الذي يقودان إُف البحث يف اآلليات اليت تكفل لو حق اٟتماية وكذا  تهلك علىػػػػا١تس

 ٣تاؿ او قواعد ىذه اٟتماية.

 إُف ٖتليل مفهـو الرقابة و ا٢تيئات ا١تكلفة هبا و كذا ٖتديد اعواف ا١تكلفوف هبا  هتدؼ الدراسة اػػػػػػػػػػػكم      

ذه االخَتة ٢تا ا١تسؤولية الكبَتة يف ٛتاية ا١تستهلك،وا١تباديء ػػػػػػػػػػا١تنتموف اُف وزارة التجارة ابعتبار اف ى

ليط الضوء على القواعد اليت ٘تثل ٛتاية للمستهلك يف ٣تاؿ ػػػػػػػػػػػػػٟتماية ا١تستهلك و قد مث تس العامة

 التجارية و قمع الغش . ا١تمارسات

 اإلشكالية:

  الدراسة موضوع يف ا١تطروحة اإلشكالية ٓتصوص الرؤية لنا حػػػػػػػتتض ا١توضوع أ٫تية عرض خالؿ من

 يلي: فيما تلخيصها ٯتكن واليت

 ؟  09/03ما ىو دور مصاٌف الرقابة االقتصادية يف ٛتاية ا١تستهلك يف لل القانوف رقم 



 
 

 وتندرج ٖتت ىذه اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية اآلتية: 

  ؟  ابلرقابة نقصد ماذا-

 ا١تستهلك؟ ْتماية ا١تكلفُت االقتصادية ا١تصاٌف رقابة اعواف ىم من -

 ؟ للمستهلك 09/03 رقم القانوف قها٭تق اليت اٟتماية حدود ماىي -

 ؟ االقتصادية ا١تصاٌف رقابة لل يف ا١تستهلك ٛتاية ٣تاؿ ىو ما -

 الفرضيات:

 لذلك. ا١تختصُت أبعواف قوي  مدعم ٥تتص رقابة جهاز وجود ضرورة  –

 االقتصادية. ا١تصاٌف رقابة لل يف ا١تستهلك ٛتاية قواعد تطبيق ٣تاؿ زايدة  –

 السابقة: الدراسات

 الدكتور إعداد من ا١تعيبة ا١تنتجات عن النإتة األضرار من ا١تستهلك ٛتاية : بعنواف دكتوراه أطروحة-1

 بسكرة. ، السياسية والعلـو اٟتقوؽ كلية  عمار، زعيب 

 اٞتزائر ةػػػػػػػػػػػػػجامع ، اٟتقوؽ كلية  حبيبة كاَف  الطالبة اعداد من ا١تستهلك ٛتاية بعنواف ا١تاجستَت مذكرة-2

 .2010 خدة بن يوسف– 

  زعيب الدكتور إعداد من إعداد من وتطبيقا نصا اٞتزائر يف ا١تستهلك ٛتاية : بعنواف ا١تاجستَت مذكرة-3

 .2008 بسكرة، ، السياسية والعلـو اٟتقوؽ بكلية عمار،

 مرٔف. ةخليف بن الطالبة إعداد من ا١تستهلك ٛتاية واليات االلكًتوٓف التسويق بعنواف ماجسًت مذكرة-4

  ،2016 سطيف جامعة

 موشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي  لألستاذة التجارية ا١تمارسات قانوف إطار يف ا١تستهلك ٛتاية بعنواف ا١تاجستَت مذكرة -5

  .2010 خدة بن يوسف– اٞتزائر جامعة ، اٟتقوؽ كلية  نواؿ

 كلية  مراد عجايب الطالب اعداد من لكػػػػػػػػػػها١تست ٛتاية يف الرقابة اجهزة دور بعنواف ا١تاجستَت مذكرة -6



 
 

    .2008 خدة بن يوسف– اٞتزائر جامعة ، اٟتقوؽ 

 قوعيش الطالب إعداد من ا١تستهلك ٛتاية يف اإلقتصادية الرقابة مصاٌف دور بعنواف ا١تاسًت مذكرة – 7

  . 2018 سنة ابديس إبن اٟتميد عبد – التجارية العلـو و اٟتقوؽ كلية  – الدين انصر 

  اٟتقوؽ كلية  –قدور الويػػػػػػػػػػػػػػػكح   الطالب إعداد من ا١تستهلك ٛتاية أليات بعنواف ا١تاسًت مػػػػػػذكرة -8

   . 2017 سنة ابديس إبن اٟتميد عبد – التجارية العلـو و

 ادلنهج ادلتبع يف الدراسة:

 لإلجابة عن سؤالنا ىذا ارأتينا اف نتبع االسلوب ا١تنهجي  التحليلي و الذي يقـو على ٚتع ا١تعلومات 

و ٖتليليها و تصنيفها للوصوؿ إُف حالة ٯتكن معها تقدٔف وصف و تفسَت دقيقُت للظاىرة ٤تل الدراسة 

. 

 اخلطة ادلعتمدة يف الدراسة :

 ة تتكوف من جانبُت : جانب نظري وآخر تطبيقي، اٞتانبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتمدان يف ىذه الدراسة على خط  

 تهلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنظري فقػػػػػسمناه إُف فصلُت ،الفصل األوؿ: ا١تفاىيم العامة للرقابة اإلقتصادية يف ٛتاية ا١تس 

نواف ػػػػػػػػػػػػػاألوؿ بعنواف ماىية الرقابة، وا١تبحث الثآف بع ، ا١تبحثو الذي يتكوف من ثالتة مباحت  

ا١تباديء العامة ٟتماية ا١تستهلك  أما  التالت ،ا١تبحتا١تكلفُت ابلرقابة التابعُت لوزارة التجارةاالعواف 

الذي ٣تاؿ ٛتاية ا١تستهلك يف لل رقابة ا١تصاٌف االقتصادية ا١تكلفة بذلك و  فكاف بعنواف الثآف الفصل

إُف ثالث مباحث، ا١تبحث األوؿ ٥تالفة قواعد شفافية ا١تمارسات التجارية و ا١تبحت  بػػػػػػػػدوره ينقسم

 .و ا١تبحث  اٞترائم ا١تتعلقة ابٞتودة و قمع الغش  نزاىة ا١تمارسات التجارية قواعد الثآف ٥تالفة

 مولفي مديرية التجارة ة من ػػعلى عين إجراء إستبياف قياسية ٖتليلية من خالؿ اٞتانب التطبيقي : دراسة 

لك بصالحيات ىذه ا٢تيئات و ػػػػإدراؾ ا١تسته  ١تعرفة مدىو عينة أخرى عشوائية  بوالية مستغاّف  

 مدى معرفتهم ْتقوقهم وواجباهتم . اسػػػػػػقي



 
 

  :  ادلفتاحية الكلمات

 لإلستعماؿ موجهة خدمة أو سلعة ٣تاان أو ٔتقابل يقتٍت معنوي أو طبيعي شخص كل : ادلستهلك
 . بو متكفل حيواف أو أخر شخص حاجة تلبية أو الشخصية حاجاتو تلبية أجل من النهائي
 ا١تستهلك ٛتاية إُف هتدؼ اليت التنظيمية و التشريعية النصوص من ٚتلة ىو : ادلستهلك محاية القانون

 . احملًتفُت مواجهة يف حقوقو ضماف و

 و مالحظة مدى القياـ ابلواجب . لتصحيح األخطاءأداة الرقابة اإلقتصادية : : 
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 املفاهمي العامة للركابة ال كتصادية يف ظل حامية املس هتكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ية المستهلك            الفصل األول            المفاهيم العامة للرقابة اإلقتصادية في ظل حما
  

 هيد :تمــــــ

نظرا لألضرار اٞتمة اليت يتعرض ٢تا ا١تستهلك، فقد ابدر ا١تشرع اٞتزائري إُف إ٬تاد أجهزة 
متخصصة يف ٣تاؿ الرقابة و الدفاع عن حقوؽ ا١تستهلكُت، و اليت تشرؼ على تطبيق و تنفيذ األنظمة 

اية ا١تستهلك و هبا يف سبيل ٛتيستهاف و القواعد تكفل احًتامها، حيث تبذؿ ىذه األجهزة جهودا ال 
 تتعلق يف ا١تقاـ األوؿ ٔتعاونتو يف اٟتصوؿ على ما يلزمو من منتجات و خدمات يتطلبها االستقرار

ا١تعيشي و رفع األخطار أو العوامل اليت من شاهنا اإلضرار بسالمتو اٞتسدية ٔتنع عرض  
دىا ٔتقدوره أف يقضي ا١تنتجات الفاسدة أو ا١تغشوشة يف السوؽ  فالغش ا١ترتكب يف مادة ما و فسا

على حياة ا١تئات من األشخاص الذين يستهلكوف تلك السلعة ا١تغشوشة الفاسدة ، إذا أف اٟتكمة 
سالمة رورة لضماف ػػػػػػػػػػػػػػر من العالج"    ىو ضػػػػػػػػػػاية خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسائدة على ألسنة الناس ىي "الوق

، و ال أييت ذلك إُف يف إطار تكاثف اٞتهود ما بُت  1نتجات و ا٠تدماتػػػػػػػا١تستهلك ىو معرفة ٥تاطر ا١ت
األجهزة ا١تكلفة بوقاية ا١تستهلك قصد ٖتقيق ا١تصلحة العامة، ىذه األجهزة متعددة و أحياان تتشابو 
اإلجراءات اليت تتخذىا، لذلك وجب حصر دراستنا يف األجهزة اليت ٢تا دور ىاـ يف ٛتاية ا١تستهلك 

 ستهلك بصفة خاصة و التابعة لوزارة التجارة .بصفة عامة و اليت ٖتمي ا١ت

 المبحت األول : ماهية الرقابة في مجال حماية المستهلك

 ادلطلب األول : الرقابة

هـو الرقابة ال ينحصر فقط بوصفها أداة لتصحيح األخطاء و ػػػػػػػػػػػػػػػػػإف مفمفهوم الرقابة :  -1     
إبعتبارىا قبل كل شيء أداة لتعليم العماؿ الطريق األمثل ٞتعل مالحظة مدى القياـ ابلواجب ، و إ٪تا 

عملهم أكثر تنظيما و ذو مردودية أحسن و إستعدادىم ١تواجهة األحطار الفجائية و يف الوقت ا١تناسب 
 و للمراقبة جهتُت : 

ل و ىي اليت يقـو هبا مسؤوؿ ا١تؤسسة و ذلك عن طريق تتبع ٤تتلف مراحادلراقبة الذاتية :  1-1
 .  عملية إعادة اإلنتاج ا١ترتبطة بعمل ا١تؤسسة

                                                           
العدد االوؿ، الكويت  انئل عبدالرٛتاف صاٌف، اٟتماية اٞتزائية للمستهلك يف القوانُت االردنية، ٣تلة اٟتقوؽ، ٣تلس النشر العلمي،السنة الثالثة و العشروف،-1

 105،ص 1999



 
 

و ىي اليت تتم من قبل الدولة و من ا٢تيئات ا١تراقبة التابعة ٢تا .ادلراقبة ادلركزية : 1-2  

و من ٙتة ىدؼ ا١تراقبة ىو الوقاية أو القضاء على ا٠تطر الذي يهدد ا١تستهلك ، و ىذا ال يتم إال 
قرت التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظيمات و القوانُت وجوب رقابة جودة و نوعية ا١تنتود بواسطة تنظيم خاص ، و عليو فقد أ

1أو ا٠تدمة و قمع الغش إضافة إُف ا١تمارسات التجارية و ا١تضادة للمنافسة   

أنواع ا١تراقبة : -2  

٥تتلف النصوص القانونية ا١تتعلقة ٔتوضوع ا١تراقبة ٧تدىا تنقسم إُف ثالثة أنواع :  و إبستقرائنا  

 *مراقبة مسبقة 

 *مراقبة الحقة 

 *مراقبة مستمرة 

 أوال : ا١تراقبة ا١تسبقة 

 سنتناوؿ يف ىذه النقطة دراسة رقابة ا١تنتج أوال مث رقابة ا١تنتوج 

هلك" ٬تب على كل منتج أو وسيط أو موزع و بصفة عامة كل رقابة ا١تنػػػػػػػتج : يف إطار ٛتاية ا١تست
متدخل يف عملية الوضع لإلستهالؾ أف يقـو بنفسو أو عن طريق الغَت ابلتحرايت االزمة للتأكد من 
مطابقة ا١تنتوج أو ا٠تدمة للقواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا٠تاصة و ا١تتميزة لو ، و تكوف ىذه التحرايت متناسبة مع نوع 

مليات اليت يقـو هبا ا١تتدخل و مع الع  
حجم صنف ا١تنتوج أو ا٠تدمة ا١تعروضة لإلستهالؾ و إلمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيات اليت ٬تب أف يتوفر عليها إعتبار 

 لتخصصو و القواعد ا١تعموؿ هبا عادة يف ىذا ا١تيداف ".
وقد ألػػػػػػػػػػػـز كل ا١تتدخلُت يف مرحلة إنتاج ا١تواد الغذائية و ا١تنتجات الصناعية و إستَتادىا و توزيعها القياـ 
إبجراء ٖتليل اٞتػػػػػػػػػػػودة و مراقبة مطابقة ا١تواد اليت ينتػػػػػػػػػػػػػػػجوىا أبنفسهم و ىذا مايسمى " اب١تراقبة الذاتية 

 " أو اليت يتولوف 

-1- bouche mohamed, Qualité des aliments et protection de la santé de consommateur, Revue ASJEP 
P15 



 
 

ا١تتاجرة فيها أو يكلفوف من يقـو بذلك ، كما يستطيع ىذا ا١تتدخل بتكليف أشخاص مؤىلُت يقوموف 
1هبذه العملية   

 رقابة ا١تنتوج :

التطرؽ إُف الرقابة ا١تفروضة على ا١تنتوج ينبغي معرفة معٌت ا١تنتوج أما فيما ٮتص الرقابة على ا١تنتوج ، قبل 
، فهو كل سلعة أو خدمة مهما كانت طبيعتها فقد يكوف قابال لإلستهالؾ الفوري أو ٦تتد لإلستهالؾ 
فػػػػلفظ منتوج ىو لفظ عاـ فقد يشمل ا١تنتوجات الفالحية ، اٟترفية ا١تػحلية و ا١تستوردة و ا٠تطَتة أيضا 

مهما كانت طبيعة ا١تنتوج فعلى القائمُت إبنتاج السلع و ا٠تدمات و اإللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ أبمن ا١تنتوج أي  و
ضرورة توفَت ضماانت يف ا١تنتػػػػػػػػوج ضد كل ا١تخاطر اليت من شأهنا ا١تساس بصحة ا١تستهلك أو أمنو أو 

 تضر ٔتصاٟتو ا١تادية .

ا١تنتوجات اليت ٭تضر إنتاجها فهنا يظهر جػػػػػػليا دور الرقابة ا١تسبقة على  و على ضوء ذلك نتساءؿ ماىي
ا١تنتوج  ىذه الرقابة تتمثل يف منع إنتاج بعض ا١تنتوجات دوف اٟتصوؿ على مايسمى " ابلرخصة ا١تسبقة 

سوؽ و " و نظرا لتعدد ا١تنتوجات اليت ٗتضع للرقابة فيمكن ذكر بعض ا١تنتوجات الكثَتة التداوؿ يف ال
ٗتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع للرقابة و ىي ا١تنتوجات ذات الطابع الساـ ،ا١تواد الصيدلية و مواد التجميل و التنظيف 

 البدٓف .

 اثنيا :الرقابةالالحقة :

بعد أف يكتمل صنع ا١تنتوج و يصبح جاىزا للتسويق و اإلستهالؾ البد من القياـ ّتميع التحرايت 
ابقة و إستجابة ا١تنتوج للمقاييس ا١تعتمدة و ا١تواصفات القانونية قصػػػػػػػػػػػػػػػد تفادي الالزمة ١تراقبة مدى مط

ا١تخاطر اليت قد هتدد صحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و أمن و سالمة ا١تستهلك أو ٘تس ٔتصاٟتو ا١تادية ، و ىو ما يتوُف 
 القياـ بو ٣تموع األعواف الرقابة اإلقتصادية .

: الرقابة ا١تستمرة اثلثا   

ٯتكػػػػػػػػػػػػػػػن للسلطة اإلدارية ا١تختصة أف تقـو يف أي وقت و يف أي مرحلة من مراحل عرض ا١تنتوج 
 لإلستهالؾ

بتحرايت ١تراقبة ا١تطابقة قصد تفادي ا١تخاطر اليت هتدد ا١تستهلك و أمنو اليت ٘تس مصاٟتو ا١تادية، 
 وابلتاِف أثناء
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عرض ا١تنتوج لإلستهالؾ سواء من طرؼ ا١تنتج أو ا١توزع أو البائع يكوف ٤تل رقابة مسػػػػػػػػػػػػػتمرة و ذلك 

الرقابة اإلقتصادية عن طريق معاينات مفاجأة إما منطرؼ ضباط الشرطة القضائية أو األعواف مصاٌف 

التابعُت لوزارة التجارة حيث يقـو ىؤالء ٔتمارسة نشاطهم يف أي مكاف من أماكن اإلنشاء األوِف،و 

 اإلنتػػػػػػػػػػػػػاج و التحويل و التوضيب 

و اإليداع و العبور و النقل و التسويق ، أي يف أي مرحلة من مراحل عرض ا١تنتوج لإلستهالؾ و ذلك  

على ا١تنتوجات أو ا٠تدمات و مدى مطابقتها للمواصفات القانونية و ا١تقاييس ا١تعتمدة قصد اإلطالع 

 اليت تتميز هبا ىذا فيما ٮتص الرقابة على عدـ اإلخالؿ ابإللتزاـ اٟتفاظ على صحة ا١تستهلك .

 ادلطلب الثاين : اذليئات ادلكلفة ابلرقابة يف رلال محاية ادلستهلك 

ادلسؤولة عن محاية ادلستهلك :الفرع األول : األطراف   

تقع مسؤولية  ٛتاية ا١تستهلك على اٟتكومة ، األفراد ، ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك و ا١تؤسسات ا١تنتجة 
 أو ا١توزعة .

احلكومات : -1  

منذ أف تنامت اٟتركات اليت تتكفل ٔتػػػػػػػػػػػػػػػهمة ٛتاية ا١تستهلك و الدفاع عن مصاٟتو زاد دور اٟتكومات 
الدوؿ ا١تختلفة يف لعب أدوار ىامة تصب يف ٕتسيد ىذا ا٢تدؼ ، و ىذا إنطالقا من مسؤوليتها عن يف 

 ٛتاية مواطنيها يف اجملاالت ا١تختلفة . 

و ٯتكن  تلخيص أىم ىذه األدوار يف ضماف حقوؽ مواطنيها يف اٟتصوؿ على البياانت و ا١تعلومات 
االتو و إنتقادتو ......إٍف و يتم التكفل هبذه القضااي دوف تضليل  و ضماف حقو يف اإلستماع إُف إنشغ

التالية :   1و غَتىا اليت تصب يف ٛتاية ا١تستهلك من خالؿ تفعيل عمل األجهزة اٟتكومية   
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:وىي ذات العالقة ٔتوضوع اٟتماية، واليت تتوُف اإلشراؼ األجهزة القانونية يف الوزارات -أ

وصياغة القرارات اليت تكفل ٛتاية ا١تستهلك، وإجراءاهتا ا٠تاصة يف حالة حدوث إخالؿ على وضع 

 هبذه اٟتماية.

:وىي اليت يتجسد دورىا يف عملية اإلشراؼ والرقابة ٕتاه والرقابية األجهزة اإلشرافية -ب

للمنتجُت  موضوع اإلخالؿ ْتماية ا١تستهلك؛ حيث ٯتتد ٣تاؿ عملها إُف رقابة ا١تمارسات التسويقية

والبائعُت وا١توزعُت، ابإلضافة إُف االضطالع بدور اإلشراؼ على إجراء ْتوث التسويق وا١تتضمنة 

 جملاالت: السوؽ ا١تستهلكُت األسعار الًتويج، والتوزيع.

كما ٯتتد الدور الرقايب ٢تذه األجهزة إُف كل ما يرتبط بعملية التبادؿ مثل كفاية الضماانت 

 وجودة ا١تنتجات ا١تباعة، وصالحيتها لالستعماؿ....اٍف.ا١تمنوحة للمستهلك 

: ويتمثل دورىا يف مسألة الفصل يف القضااي ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهلك، األجهزة القضائية -ج

غَت أف ما يالحظ عند تقييم فعالية األجهزة القضائية ىو البطء يف الفصل يف مثل ىذه القضااي، 

خاصة بقضااي ٛتاية ا١تستهلك، فهي حاليا تعاًف ضمن ا١تخالفات ابإلضافة إُف عدـ وجود ٤تاكم 

 التجارية.

 األفراد -2

يلعب األفراد سواء أكانوا أفرادا أـ ٚتاعات دورا ىاما يف تفعيل اٟتماية من منطلق أهنم 

أصحاب ا١تصلحة األوُف؛ وٯتكن لعب ىذا الدور الفعاؿ يف اٟتماية من خالؿ التنظيمات ا١تختلفة 

 ملوف ضمنها، ٦تا يتيح كشف ا١تمارسات التسويقية اليت تقود إُف اإلخالؿ ْتماية ا١تستهلك.اليت يع

 



 
 

 مجعيات محاية ادلستهلك. -3

إذا أردان أف ٨تلل دور ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك يف ىذا اجملاؿ فيمكن القوؿ أف ىذه اٞتمعيات تلعب 

ٔتجموعة من ا١تهاـ مثل ربط قضااي ا١تستهلك بظروؼ دورا ىاما يف ٛتاية ا١تستهلك وىذا من خالؿ القياـ 

اجملتمع للتعرؼ على الطاقات، حث ودفع ا١تؤسسات الرٝتية وا٢تيئات ا١تتخصصة إُف سن قوانُت ٖتمي 

ا١تستهلك، التوعية ونشر ثقافة االستهالؾ  والًتكيز على القضااي اليت ٖتظى أبكرب اىتماـ لدى اجملتمع 

 التدخُت....اٍف ء  االتصاالتوىي: الغذاء، تلوث ا٢توا

فبالنسبة لقضية الغذاء على سبيل ا١تثاؿ ينبغي العمل على سن قانوف لسالمة الغذاء من ا١تنتج حىت 

مائدة ا١تستهلك؛ أيضا ابلنسبة لالتصاالت ٬تب تطوير ىذا القطاع وتعظيم استفادة ا١تواطنُت منو، 

ال ٣تاؿ لتطوير االقتصاد دوف تطوير فاالتصاالت ىي إحدى أعمدة االقتصادايت اٟتديثة، و 

االتصاالت وٗتفيض تكلفتها؛ وىناؾ عدة مؤشرات يف ىذا اجملاؿ، منها نسبة ا١تتصلُت ابالنًتنت، 

القطاع يشهد ٪توا سريعا، وىذا  نالحظ ابلنسبة للجزائر أف ىذاو  ا٢تاتف النقاؿ، ا٢تاتف الثابت...

 1اؿ النإتة بدورىا عن ا١تنافسة وكسر االحتكاربسبب اال٩تفاض النسيب يف تكاليف خدمات االتص

 اٞتمعيات بعدة صالحيات من أ٫تها :زودتلقد 

 مهاـ ٖتسيس و إعالـ ا١تستهلكُت . ػ أ 

 مهاـ ٘تثيل ا١تستهلكُت  . ػ ب 

 مهاـ الدفاع عن مصاٌف ا١تستهلكُت ػ ج 

إشهار ، وإذاعة التقليدية من تلفزةاإلعالم  وسائل امػالمه هبذهة ػالمتكفل كانت ظهور الجمعيات ؿ قب
 ؿظهور النشاط الجمعوي المنشغ بعدإال ، والمطبوعات و كذلك احملاضرات ا١تلصقات
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 إلحتكاكو ا١تباشر اب١تستهلكُت الذين يعربوفؿ اػدوره فع بقضااي اإلستهالؾ و ا١تستهلك أصبح 

تقـو بكل فالجمعية  و من جهة أخرى، من جهةىذا  مشاكلهم و إنشغاالهتمعن  بكل حريةفيها 

تنشر ذلك ولها أن  نفقتها و ٖتت مسؤوليتهاعلى  الدراسات و إجراء  خربات مرتبطة ابإلستهالؾ

 الشروط. حسب نفس

بل تعمل على القضاء فقط  ينحصر أماـال  للمستهلكُتالجمعيات  ٘تثيلدور مهام التمثيل : ـب 

 تزودىابكل ا١تعلومات الالزمة و الضروريةوالتي ، الذكرالسالفة  أماـ األجهزة ا٠تاصةالمستهلكين  ٘تثيل

 يزودوالذي  ٟتماية ا١تستهلكُتوطني ػللمستهلكين في المجلس ال ٦تثلُت 10لذلك ٧تد لنشاطها

لمراقبة  ا١تركز اٞتزائريللمستهلكين في  ثلكما ٧تد٦ت،تنفيذهعلى  حيث تعملؿ عم بربانمجعية ػػػػػػػػػػػػػػالجم

 افسة .المن الالزمة من ٣تلساالستشارة  تطلبة أن ػللجمعي كماٯتكن1الجودة والرزم

 أماـفي رفع دعاوى  اٞتمعية ٛتاية ا١تستهلكُت اٟتقاف : مهام الدفاع عن مصاحل  ادلستهلكني  ج ـ 

 اب١تصاٌف ا١تشًتكة للمستهلكُت قصد التعويضالحق الضرر  يكوفىو أن  بشرطالمحكمة المختصة 

فالجمعية ، ا١تستهلكُت شكوى منأو  توكيلإلى  حاجةدون  وىذا، بها أٟتقعن الضرر المعنوي الذي 

 .للمستهلكُت عن الخطأ المهني للمصلحة الجماعية  الناتجالضرر  تطلب تعويض

من أو إعالن  كل مظهرغياب   حالةفي تظهر للوجودأن  الدعوى ٯتكنفإن ىذه  و اٞتدير ابلذكر

من ٦تارسة حقوقها الجمعية  ٭تـرال  من طرؼ مستهلك ماإلحتجاجات فغياب ا، الفردي الطرؼ ا١تدٓف

 .ا٠تاصة ابلطرؼ ا١تدٓف

 ة للمستهلكينػالجماعي ا١تصلحةطرف  دائما  اإلحًتاـ منلها  تكنال  غَت أف ىذه الطرؽ القضائية

 التقاضي فيحدثغالء  قوانُت اٟتماية و كذلكو ٘تاطل غموض  عديدةواألسباب 
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 اإلشهار:  دورينو ػل التدخلفي السوق ىذا  توجو مباشرة التدخلالمستهلكين  ٚتعياتن 

 العكسي أو المقاطعة.

والخبرة المتعلقة  ٮتص الدراساتفيما  إٗتاذ إجراءاتالمستهلك  ا٠تاصة ْتمايةللجمعيات  فيمكن

بعض في  فنجد، تطوير حق اإلنتقاد ٯتكنىذا المبدأ  من، إشهارىاأو  اإلشهارعلى  ابإلستهالؾ و بثها

بعض األحياف األخر ي ػر وفػالتعبي حريةعن  انتجالمواد  أنواع منلبعض  خاصعام  األحياف نقد

ولهذا فإن الجمعية ؿ أو غير فعا ؼ أبف يكوف خطرامنتوج مدقق و معرو على  اىإلنتقاد يوجو مباشرة

األخَت يكوف ضرر ىذا  حسب نتائج ٖتليل مادة مزيل الروائح كافالمستهلكين على  اٞتزائرية ٟتماية

ىذا ، للجمعيات بو فحق اإلنتقاد معًتؼىذا المنتوج.  فطلب من مستعمليو عدـ إستعماؿ، التسمم

وىذا ، مالمنتوج  و توجيو أصابع اإلهتاـلمستهلكين المقاطعة ا األحياف تطلب من بعضي ػف ما٬تعلها

غالء  من أجل اإلحتجاج ضد IDECفإن  سنوات سابقةففي ، لغالئوأو  الناتج منوضرر ػال لسبب

حىت لحوم البقر واألغنام  أمرا ٔتقاطعةأعطى  األخالقيات للمختلسُتالمعيشة والتصرفات غير 

و مهما  على السوق قامت ٔتقاطعة ا١تنتوجات ا١تطروحةالجمعية  نفس، 1989ام ػع أثناءشهر رمضاف

الحقوق الشرعية  ٭تًتموالكي  ا١تهنيُتعلى  للتأثَتفتاك  تعد كسالحفالمقاطعة  يكن االنتقاد

 للمستهلكين.

 

 

 



 
 

 أجهزة اإلعالم. -

تؤدي أجهزة اإلعالـ ٔتختلف أنواعها دورا ىاما يف أتمُت اٟتماية للمستهلك، وىذا من خالؿ 

توعية اٞتماىَت فيما ٮتص حقوقها ومصاٟتها، إضافة إُف دفاعها عن ىذه اٟتقوؽ من منطلق أهنا تدخل 

 ضمن القضااي االجتماعية، 

مثل ىذه القضااي اٟتساسة ابلنسبة  حيث ٧تد أف الربامج اإلعالمية هتدؼ إُف ا١تسا٫تة يف معاٞتة

 ككل عن طريق توعية ا١تستهلكُت ٔتا يتيح ٢تم إدراؾ حقوقهم وواجباهتم.  للمجتمع

 الفرع الثاين: األجهزة ادلكلفة حبماية ادلستهلك يف اجلزائر كنموذج:

لقد مت تكريس العديد من األجهزة وكلفت ابلعديد من الصالحيات يف إطار الدفاع عن        

ا١تستهلك وٛتايتو وٗتتلف مهاـ ىذه األجهزة وصالحياهتا حسب الغرض الذي أتسست ألجلو فقد  

كلفت بسلطة رقابة وتنظيم اٟتياة االقتصادية اليت ٕتمع ا١تستهلك ابحملًتؼ أو احملًتفُت فيما بينهم ، 

التابعة لو سواء على ا١تستوى الوطٍت أو احمللي وذلك حسب الصالحيات ا١تخولة ٢تا وحسب النظاـ 

فهناؾ ىيئات إدارية ، وأخرى قضائية وأخرى أمنية وأيضا لهرت إُف الوجود ىيئات أخرى مستقلة عن 

 اية ا١تستهلكاألنظمة السابقة الذكر أصبحت ٖتتل مكانة جد ىامة لدى ا١تستهلك وىي ٚتعيات ٛت

1. 

 :وزارة التجارة/ 1

إف ا١تهاـ ا١تخولة لوزارة التجارة ابعتبارىا اٞتهاز األوؿ ا١تكلف ْتماية ا١تستهلك متعددة ومتنوعة ، ىذا التنوع 
يعود ابلدرجة األوُف إُف ا١تصاٌف التابعة ٢تذه الوزارة سواء كانت مركزية أو خارجية أو جهوية أـ فرعية أو عامة أـ 

 والئية أـ ٤تلية 

 ، ا١توقع اإللكًتوٓف .رة اٞتزائرا١تصدر : وزارة التجا– 1



 
 

 

 ْتيث كل مصلحة من ا١تصاٌف مكلفة بنوع من ا١تهاـ واألنشطة ٘تارسها عرب التنظيم الساري.

 يتوُف وزير التجارة يف ٣تاؿ اٞتودة و االستهالؾ ا١تهاـ األتية :

العامة أو ا٠تاصة ا١تتعلقة بًتقية اٞتودة و ٛتاية ا١تستهلكُت  يشارؾ يف ٖتديد السياسة الوطنية و التنظيمات ػ 1

 و يف تطبيقها.

ابالتصاؿ مع ا٢تيئات ا١تعنية يف كل الدراسات اليت تتعلق ٔتقاييس اٞتودة و النظافة و األمن اليت  يشارؾ ػ  2

 تطبق يف

 األسر . ٚتيع مراحل صنع ا١تنتجات و تسويقها السيما ا١تنتجات ا١تعدة الستهالؾ

يقًتح و يتابع كل إجراء يرمي إُف ٖتسُت اٞتودة من خالؿ إقرار منظمات العالمات التجارية و ٛتاية  ػ  3

 العالمات ا١تميزة و التسميات األصلية . 

 يشجع عن طريق عمليات مالئمة تطوير الرقابة الذاتية للجودة يف مستوى ا١تتعاملُت االقتصاديُت .  ػ  4

 على توجيو برامج رقابة اٞتودة و قمع الغش و تنسقيها .  يسهر ػ  5

ينشط ضبط مقاييس مناىج التحليل و الرقابة يف ميداف اٞتودة و يتابعها و يشجعها و كذا برامج ا١تهنيُت و  6

 ػ ا١تستهلكُت ابالتصاؿ مع ا٢تيئات و اٞتمعيات ا١تعنية.

تشكلخطرمن أوالتيالسامةالموادٮتصمنحرخصةإلنتاجفيماٯتارسرقابةمسبقةالتجارةوزيرفإنالرقابةفيإطارو دائما  

كما ٯتكن ،  لمراقبةالنوعيةوالرزمللمركزاٞتزائريالعلميوالتقنيبعدإستشارة٣تلسالتوجيووذلكنوعخاص,وإستَتادىا

د سحبها ىذه الرخصة يف حالة عدـ إمثتاؿ صاحب الرخصة للتشريع و التنظيم ا١تعموؿ هبما يف أجل شهر واح

 من اتريخ التبليغ .  

 و أتطَتىا .  الرقابة لدعم الضرورية الهيئاتكل إبقًتاح التجارةزير و ابدر الصالحيايت ٢تذه و تنفيذا

 



 
 

 أىم ا١تصاٌف التابعة لوزارة التجارة ا١تكلفة ٟتماية ا١تستهلك وتنظيم ا١تنافسة نذكر منها:

 على ادلستوى ادلركزي : -1

 تتخذ ىذه ا١تديرية يف إطار أداء مهامها ٚتيع التدابَت لضبط النشاطات والتقنني :ادلديرية العامة    . أ

الالزمة الرامية إُف ٛتاية صحة وسالمة ا١تستهلك ْتيث تعمل على إعداد اآلليات القانونية للسياسة 

وكذا  التجارية مع السهر على السَت التنافسي لألسواؽ قصد تطوير قواعد ا١تنافسة السليمة والنزيهة،

 االىتماـ بًتقية جودة السلع وا٠تدمات وٛتاية ا١تستهلك.

تتنوع ا١تهاـ ا١تخولة للمديرية العامة للرقابة  ادلديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش:     . ب

االقتصادية وقمع الغش ْتيث يقـو ٔتراقبة اٞتودة وقمع ومكافحة ا١تمارسات ا١تضادة للمنافسة وكذا 

ا١تمارسات التجارية غَت ا١تشروعة ٦تا تسهر على توجيو برامج ا١تراقبة االقتصادية وقمع الغش  ٤تاربة

مع العمل على تدعيم وليفة ا١تراقبة وعصرنتها ابإلضافة إُف القياـ بتحقيقات ذات منفعة وطنية 

 ٓتصوص االختالالت اليت ٘تس السوؽ.

 على ادلستوى اخلارجي: -2

 يتعلق األمر يف ىذه اٟتالة، اب١تصاٌف ا٠تارجية التابعة لوزارة التجارة و تظم:

, تكلف ا١تديرية الوالئية للتجارة ٔتهمة تطبيق السياسة 48عددىا  : مديرايت والئية للتجارة -

هن ا١تقننة اٞتودة و تنظيم النشاطات التجارية و ا١ت الوطنية ا١تقررة يف ميداف التجارة ا٠تارجية و ا١تنافسة و 

 و ا١تراقبة االقتصادية و قمع الغش.

 



 
 

إف ا١تديرية اٞتهوية للتجارة ابالتصاؿ مع ا٢تياكل  09عددىا : مديرايت جهوية للتجارة -

ا١تركزية لوزارة التجارة تقـو ٔتهاـ تنشيط و توجيو و تقييم أعماؿ ا١تديرايت الوالئية للتجارة التابعة 

بتنظيم و إجراء كل التحقيقات حوؿ ا١تنافسة و التجارة ا٠تارجية و كما تقـو    الختصاصها اإلقليمي

 اٞتودة و سالمة ا١تواد.

 اذليئات ادلتخصصة التابعة لوزير التجارة : - 3

يعترب اجمللس الوطٍت ٟتماية  (:CNPC) اجمللس الوطين حلماية ادلستهلكني :        - أ

١تستهلكُت دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيو يف ا١تستهلكُت ىيئة حكومية, للمجلس الوطٍت ٟتماية ا

ا١تسائل ا١تتعلقة بتحسُت الوقاية من ا١تخاطر اليت قد ٖتملها ا١تنتجات  وا٠تدمات ا١تقدمة للمستهلك وما 

 . يصدر قرارات بل يبدي رأيو يتعلق أساسا ْتماية ا١تستهلك ينجم عنها من أضرار فهو ال ٬توز لو أف

يعد ا١تركز مؤسسة عمومية ذات  (:CACQEدلراقبة النوعية والرزم ) ادلركز اجلزائري    - ب

 طابع إداري يتمتع بدوره ، يعُت مديرا لتمثيل ا١تركز ، تتجلى أىداؼ ا١تركز يف ٣تالُت:

أو٢تا يف ٣تاؿ ٛتاية صحة ا١تستهلك وأمنو والسهر على احًتاـ النصوص اليت تنظم نوعية السلع    -

 لالستهالؾ وٖتسينها .وا٠تدمات ا١توضوعة 

اثنيها ٯتكن يف ٣تاؿ الرقابة حيث يقـو ابلتنسيق مع ا٢تيئات ا١تختصة قصد الوصوؿ إُف اكتشاؼ    -

أعماؿ الغش والتزوير و ٥تالفة التشريع الساري والعمل بو يف ٣تاؿ نوعية السلع و ا٠تدمات. يقـو ا١تركز 

ضرورية لفحص مدى مطابقة ا١تنتوجات وا١تقاييس إُف جانب ذلك إبجراء التحاليل الالزمة والبحوث ال

 ا١تعتمدة وكذا ا١تواصفات القانونية اليت ٬تب أف تتميز هبا .

 



 
 

 ىيئات أخرى ذلا دور يف محاية ادلستهلك: -4

تلعب إدارة اٞتمارؾ دورا فعاال يف الدوؿ اٟتديثة إذ أوكلت ٢تا عدة مهاـ  : إدارة اجلمارك-1

 .ٔتراقبة حركة دخوؿ وخروج األفراد والبضائعإُف جانب تلك ا١تتعلقة 

ٯتكن للواِف ورئيس البلدية ابلنظر إُف الصالحيات  : اجلماعات احمللية يف محاية ادلستهلك-2

حلية أف يتدخل لوضع حد للممارسات ا١تنافية للتجارة اليت ػػػػػػػػػػػػيَت اإلدارة ا١تػػػػػػػػػػاليت يتمتعاف هبا يف إطار تس

 . ا١تساس بصحة وأمن ا١تستهلك ابعتباره فردا من أفراد اجملتمعمن شأهنا 

مستوى على ا١تستهلك  ٛتايةدور في  للواِف : ادلستهلك  : الوايل يف محاية ادلستهلك-3

وعلى ىذا اٞتودة ا١تستهلك،  و ٛتايةالغش قمع  ٣تاؿفي الوطنية  السياسة تطبيقلفرض  الواليةإقليم 

و سالمة ا١تستهلك   ضماف صحةعلى  مسؤوؿالشرطة القضائية  ضابطبصفتو الواِف  األساس يصبح

ا١تنتوج  اب١تستهلك كسحبا٠تطر احملدؽ  درء اُف  تؤديالوقائية اليت  االجراءات من صالحياتو إٗتاذ

على رأي أو  مؤقتةأو  سحب الرخصة بصفة دائمةأو احملل  غلققرار  إٗتاذأو  بصفة هنائيةأو  مؤقتا

 ا١تختصة. ٌف الوالئيةا١تصا إبقًتاح من

صالحية إٗتاذ المجلس الشعبي البلدي  منحت لرئيس رئيس البلدية يف محاية ادلستهلك -4

ى النظافة ػسهر علػال و كدا، األمراض ا١تعدية و الوقاية منهالمكافحة  اإلحتياطات و التدابَت الضرورية

طريق وذلك عن ، التعمير ٣تاؿي ػات فػوالتعليم إحًتاـ ا١تقاييسللبيع وعلى  اإلستهالكية ا١تعروضةللمواد 

و المواد الغذائية  لرئيس البلدية إلجراء التحقيق و ومراقبة نوعية القانون  منحهاالتي  الضبطية اإلدارية

 رئيس البلدية ٔتارس ولائفو يف ٣تاؿ واسع ويطبق، ىذا ما جعل لإلستهالؾ  اإلستهالكية ا١تعروضة

 



 
 

 

 

منظمة لضماف ٛتاية صحة ا١تستهلك ىذا ما يفسر توسيع مفهـو  سلطاتو يف ٣تاالت غَت 

 النظاـ العاـ الذي يسمح إبدماج ٛتاية ا١تستهلك يف إطار انشغاالت السلطة اإلدارية العامة،

 أنشئت اللجنة الوطنيةاللجنة الوطنية حلماية ادلستهلك من األخطار الغذائية :   -5

٣تاؿ ٛتاية صحة القطاعات في  ٣تاؿ ٛتاية   ا١تستهلك مابُتابلتنسيق مابُت القطاعات يف  ةػالمكلف

، تشكيلة 1999مارس  20ا١تستهلك من األخطار الغذائية ٔتوجب القرار الوزاري ا١تشًتؾ ا١تؤرخ يف 

 من نفس القرار يرأسها وزير الصحة و السكاف .  4ىذه اللجنة نصت عليها ا١تادة 

المؤسسات والهيئات العملية المساىمة في  بُت والتشاور ترقية التنسيقفي  مهمتها تتمثل

ضماف ٛتاية صحة ا١تستهلك من األخطار الغذائية ، و ٯتكن ٢تذه اللجنة أف تستعُت يف إطار أتدية 

 مهمتها بلجاف متخصصة   أو هبيئة أو ٚتعية أو خبَت يتم إختيارىم حسب مؤىالهتم . 

و قمع الغش اليت قامت هبا مصاٌف وزارة  إف إنشاء ىذه اللجنة راجع لعملية مراقبة النوعية 

 . التجارة 

 المبحثالثاني:مصالح الرقابة االقتصادية التابعين لوزارة التجارة

 ادلكلفون ابلرقابة على ادلمارسات التجارية  األعوانادلطلباألول:

 :تعريف أعوان ادلمارسات التجارية  -1



 
 

ىم مولفُت ا١تنتمُت إُف األسالؾ ا٠تاصة ابإلدارة ا١تكلفة ابلتجارة يتمتعوف ببعض مهاـ الضبط القضائي 

، وىم مؤىلُت للمراقبة و التفتيش و البحث و معاينة ا١تخالفات التجارية  14خاصة ا١تصنفُت يف الصنف 

ملزموف قبل مباشرة مهامهم  أبداء اليمُت أماـ ٤تكمة  إذأهنمكما يعتربوف من ا١تساعدين القضائيُت 

 إقامتهم اإلدارية واليت تسلم إشهاد بذلك. يوضع ىذا األخَت على بطاقة التفويض ابلعمل.

و يتمتع أعواف ا١تمارسات التجارية و ا١تضادة للمنافسة ابٟتماية القانونية من ٚتيع أشكاؿ الضغط أو 

عائقا يف أداء مهامهم، كما ٯتكنهم طبقا ألحكاـ القانوف يف إطار  التهديد اليت من شأهنا أف تشكل

٦تارسة ولائفهم وعند اٟتاجة، طلب تدخل أعواف القوة العمومية الذين يتعُت عليهم مد يد ا١تساعدة 

ا١تتمثلة أساسا يف  إقليمياعند أوؿ طلب، كما ٯتكنهم اللجوء، عند الضرورة، للسلطة القضائية ا١تختصة 

مهورية على مستوى احملكمة و/أو النائب العاـ على مستوى اجمللس القضائي، طبقا لإلجراءات وكيل اٞت

 السارية ا١تفعوؿ.

 :صنيفات نلخصها يف اٞتدوؿ التاِف ا١تمارسات التجارية رتب و ت ألعوافو 

 ادلصدر : القانون األساسي لألسالك اخلاصة  -رتب أعوان ادلمارسات التجارية 1.  1اجلدول رق  :

 الرتبة االعواف

 قسم ا١تفتشُت
 مفتش قسم للمنافسة و التحقيقات االقتصادية -1
 رئيس مفتش رئيسي للمنافسة و التحقيقات االقتصادية -2
 مفتش رئيسي للمنافسة و التحقيقات االقتصادية -3

 احملققُتقسم 
 االقتصاديةرئيس ٤تقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات  -1
 ٤تقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات االقتصادية -2
 ٤تقق للمنافسة و التحقيقات االقتصادية -3

 مراقب للمنافسة و التحقيقات االقتصادية - قسم ا١تراقبُت
 :1أعوان ادلمارسات التجارية و ادلضادة للنافسةمهام  -2



 
 

إف عملية مراقبة ا١تمارسات التجارية وا١تنافية للمنافسة ىو ضماف لتنفيذ التشريعات القانونية واألنظمة ا١تتعلقة 

وضع برانمج ا١تراقبة ا٠تاص على أساس األىداؼ ، و ا١تنافسة احًتاـبقواعد وشروط ا١تمارسات التجارية و 

التعاوف ما بُت القطاعات وا٢تيئات ا١تتدخلة يف السوؽ ا١تسطرة آنفا نظرا لتنوع ٣تاالت التدخالت وذلك لتطوير 

 .1 قصد إضفاء فعالية يف العمل الرقايب و ٤تاربة الغش و تطهَت دائم للسوؽ

، 2004يونيو  27بتاريخ  41ا١تتعلق القواعد ا١تطبقة على ا١تمارسات التجارية ،اٞتريدة الرٝتية عدد 2004يوليو  23ا١تؤرخ يف  04/02قانوف رقم  -1

  3ص

 راقبة ا١تمارسات التجارية وا١تضادة للمنافسة يف مايلي :األساسيةألعوا٪تا١تهاـ تتمثل 

 وضع قواعد شفافة و نزيهة لالمتثاؿ ٢تا من أجل معامالت ٕتارية عادلة ؛ -

 ٤تػػػػاربة ا١تمارسات -

 غَت الشرعية و غَت النزيهة؛

 التجارة ا١توازية؛ انتشارا١تسا٫تة يف اٟتد من  -

 ا١تنافسة اٟترة ؛ احًتاـمراقبة السوؽ والكشف عن أي مؤشر ١تمارسة منافية للمنافسة، من أجل ضماف  -

 اٟتفاظ على مصاٌف ا١تتعاملُت االقتصاديُت وا١تستهلكُت.-

التجارية هتدؼ أساسا إُف ترسيخ الشفافية والشرعية بُت ا١تتعاملُت وىذا لصاٌف  ا١تمارساتإف عملية مراقبة -

 ك.ا١تستهل

ذا ٤تاربة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تتدخلُت يف ٥تتلف اجملاالت التجارية وك االقتصاديُتا١تتعاملُت  احًتاـا١تعاينة ا١تيدانية ١تدى -

 لاىرة الغش و التهرب الضرييب.

تجارية وا١تنافسة ال  تطبيق األحكاـ التشريعية والتنظيمية ا١تتعلقة اب١تمارسات التجارية، وشروط ٦تارسة األنشطة-

 ؛

 متابعة حالة السوؽ، من خالؿ وفرة ا١تنتوج واألسعار ا١تطبقة، وٚتع واستغالؿ ا١تعطيات اإلحصائية الواردة. -



 
 

 :أعوان ادلمارسات التجارية و ادلضادة للنافسةصالحيات   -   2

 يف إطار ٦تارسة مهامهم، يتمتع أعواف الرقابة ابلصالحيات التالية :

هنارا أو ليال، ٔتا يف ذلك أايـ العطل، إُف احملالت التجارية وا١تكاتب وا١تلحقات حرية الدخوؿ  -

و٤تالت الشحن والتخزين وبصفة عامة إُف أي مكاف، ابستثناء احملالت ذات االستعماؿ السكٍت 

 اليت يتم الدخوؿ إليها طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائية.

 على مستوى الطرقات. إجراء ا١تراقبة أثناء نقل ا١تنتوجات -

 فحص الواثئق و/أو ٝتاع ا١تتدخلُت ا١تعنيُت يف ٚتيع مراحل وضع ا١تنتوج لالستهالؾ. -

فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو ٕتارية أو مالية أو ٤تاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو  -

ا إذا كاف التحقيق معلوماتية يف أي يد وجدت ودوف أف ٭تتج إتاىهم ابلسر ا١تهٍت، والقياـ ْتجزى

 يتطلب ذلك مقابل وصل استالـ.

 اٟتجز العيٍت او االعتباري للمنتجات او السلع و ىذا حسب طبيعة ا١تخالفة -

 احلجز العيين :* 

وجات اليت كانت موضوع ا١تخالفات ٕتارية و ػػػػػػػػػػػػػػػػيقصد ابٟتجز العيٍت، كل حجز مادي للسلع و ا١تنت

ا١تتعلق ابلقواعد ا١تطبقة على ا١تمارسات التجارية،و يكلف مرتكب ا١تخالفة  02-04احملددة يف قانوف 

ْتراسة ا١تواد احملجوزة عندما ٯتتلك ٤تالت للتخزين، حيث تشمع ىذه ا١تواد ابلشمع األٛتر من طرؼ 

 .األعواف الذين عاينوا ا١تخالفة

اد احملجوزة، ٮتوؿ لألعواف الذين أما يف حالة ما إذا كاف مرتكب ا١تخالفة ال ٯتتلك ٤تالت لتخزين ا١تو 

عاينوا ا١تخالفة ٖتويلها اُف إدارة أمالؾ الدولة اليت تقـو ْتراسة ا١تواد احملجوزة يف ا١تخازف التابعة ٢تا، اما 

يف حالة حجز مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوؽ أو لظروؼ خاصة، ٯتكن للواِف ا١تختص 



 
 

ير الوالئي ا١تكلف ابلتجارة أف يقرر، دوف ا١ترور ابإلجراءات القضائية إقليميا بناءا على إقًتاح ا١تد

ا١تسبقة، البيع الفوري من طرؼ ٤تافظ البيع اب١تزايدة للمواد احملجوزة، أو ٖتويلها ٣تاان إُف ا٢تيئات و 

بل مرتكب ا١تخالفة سات ذات الطابع اإلجتماعي و اإلنسائيو عند اإلقتضاء إتالفها من قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تؤس

 ْتضور ا١تصاٌف ا١تؤىلة و ٖتت مراقبتها وفقا للتشريع و التنظيم ا١تعموؿ هبما.

 احلجز اإلعتباري :* 

يقصد ابٟتجز اإلعتباري كل حجز يتعلق بسلع و مواد ال ٯتكن ١ترتكب ا١تخالفة أف يقدمها لسبب ما، 

ة و ٖتدد قيمة ا١تواد احملجوزة على أساس سعر و مت حجزىا ١تخالفة ٤تددة و ا١تتعلقة اب١تمارسات التجاري

 البيع ا١تطبق من طرؼ مرتكب ا١تخالفة أو ابلرجوع إُف سعر السوؽ.

 طلب اقًتاح غلق للمحالت التجارية ا١تخالفة للقوانُت و التنظيمات ا١تعموؿ هبا . -

 طلب تدخل وكيل اٞتمهورية ا١تختص اقليميا عند االقتضاء. -

عند الضرورة و يف اٟتاالت ا١تنصوص عليها قانوان خاصة تلك ا١تتعلقة  طلب تدخل القوة العمومية -

 ٔتعارضة ا١تراقبة .

 واجـبــات أعــوان ادلمارسات التجارية  : -3

تقع على عاتق أعواف ا١تمارسات التجارية واجبات عديدة يستوجب عليهم االلتزاـ هبا عند ٦تارسة مهامهم 

 واليت تتمثل أساسا يف :

 ا١تهٍت.احًتاـ السر  -

 تبياف الوليفة وإلهار بطاقة التفويض ابلعمل. -

 االلتزاـ الصاـر ابإلجراءات القانونية للرقابة وٖترير ٤تضر بكل إجراء يتم اٗتاذه. -

 احًتاـ حقوؽ الدفاع للخاضعُت للمراقبة. -



 
 

 العمل أايـ العطل وخارج أوقات العمل الرٝتية عند اٟتاجة. -

اإلجتماعية )شهر رمضاف، األعياد الدينية، الدخوؿ ا١تدرسي، ا١توسم العمل يف ٥تتلف ا١تواسم الدينية و  -

 الصيفي...اٍف(.

 األعوان ادلكلفون ابجلودة و قمع الغش ادلطلب الثاين:

 تعريف أعوان قمع الغش : -1

يعترب أعواف قمع الغش من ا١تولفُت ا١تنوط هبم قانوان بعض مهاـ الضبط القضائي وفقا ألحكاـ 

من القانوف رقم  25من قانوف اإلجراءات اٞتزائية، حيث مت أتىيلهم ٔتوجب أحكاـ ا١تادة  14ا١تادة 

 ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك وقمع الغش. حددت مهامهم يف 2009فرباير  25ا١تؤرخ يف  09-03

ا١تتضمن  2009ديسمرب  16ا١تؤرخ يف  415-09أحكاـ الباب الثآف من ا١ترسـو التنفيذي رقم 

القانوف األساسي ا٠تاص ا١تطبق على العماؿ ا١تنتمُت إُف األسالؾ ا٠تاصة ابإلدارة ا١تكلفة ابلتجارة، على 

 غرار ضباط الشرطة القضائية، للبحث ومعاينة ٥تالفات أحكاـ ىذا القانوف.

يعترب أعواف قمع الغش من ا١تساعدين القضائيُت، حيث ٗتوؿ ٢تم مهمة قضائية ْتثة، إذ أهنم كما 

يوضع هذا ملزموف قبل مباشرة مهامهم أبداء اليمُت أماـ ٤تكمة إقامتهم اإلدارية واليت تسلم إشهاد بذلك.

 25ا١تؤرخ يف  03-09من القانوف رقم  26التفويض ابلعمل وذلك طبقا ألحكاـ ا١تادة ال خري عىل بطاكة

 .1ا١تذكور أعاله 2009فرباير 

ا١تذكور أعاله،  03-09من القانوف رقم  27ويتمتع أعواف قمع الغش ٔتوجب أحكاـ ا١تادة 

ابٟتماية القانونية من ٚتيع أشكاؿ الضغط أو التهديد اليت من شأهنا أف تشكل عائقا يف أداء مهامهم،  

ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا القانوف يف إطار ٦تارسة ولائفهم وعند اٟتاجة، طلمن  28كما ٯتكنهم طبقا ألحكاـ ا١تادة 

 تدخل أعواف القوة العمومية 



 
 

 12، ص2009مارس  08بتاريخ  15عدد ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك ، اٞتريدة الرٝتية  2009فرباير  25ا١تؤرخ يف  09/03قانوف رقم  -1

 يد ا١تساعدة عند أوؿ طلب. الذين يتعُت عليهم مد

كما ٯتكن ألعواف قمع الغش اللجوء، عند الضرورة، للسلطة القضائية ا١تختصة اقليميا ا١تتمثلة 

أساسا يف وكيل اٞتمهورية على مستوى احملكمة و/أو النائب العاـ على مستوى اجمللس القضائي، طبقا 

 لإلجراءات السارية ا١تفعوؿ.

 ش رتب و تصنيفات نلخصها يف اٞتدوؿ التاِف :و العواف اٞتودة و قمع الغ

 ادلصدر :القانون األساسي لألسالك اخلاصة  رتب اعوان قمع الغش 1.  1اجلدول رق  :

 الرتبة االعواف

 قسم ا١تفتشُت
 مفتش قسم اٞتودة و قمع الغش -1
 رئيس مفتش رئيسي لرقابة اٞتودة و قمع الغش -2
 مفتش رئيسي للجودة و قمع الغش -3

 احملقيقُتقسم 
 رئيس ٤تقق رئيسي للجودة و قمع الغش -1
 ٤تقق رئيسي للجودة و قمع الغش -2
 ٤تقق اٞتودة و قمع الغش -3

 مراقب اٞتودة و قمع الغش - قسم ا١تراقبُت
 

 مهام اعوان قمع الغش: -2

تتمثل ا١تهمة األساسية ألعواف قمع الغش يف مراقبة مطابقة ا١تنتوجات وا٠تدمات ا١توجهة  

للمستهلك ٔتقابل أو ٣تاان ويف ٥تتلف مراحل عملية وضعها لالستهالؾ، قصد البحث ومعاينة 

ا١تخالفات اليت من شأهنا أف تشكل خطرا على صحة وأمن ا١تستهلك و/أو أف تلحق ضررا ٔتصاٟتو 

 .واٗتاذ اإلجراءات القانونية ا١تناسبة ٟتمايتو وذلك حسب اإلجراءات ا١تنصوص عليها  ا١تادية

 صالحيات اعوان اجلودة و قمع الغش : -3



 
 

 يف إطار شلارسة مهامه ، يتمتع أعوان الرقابة ابلصالحيات التالية :

ب وا١تلحقات حرية الدخوؿ هنارا أو ليال، ٔتا يف ذلك أايـ العطل، إُف احملالت التجارية وا١تكات -1

و٤تالت الشحن والتخزين وبصفة عامة إُف أي مكاف، ابستثناء احملالت ذات االستعماؿ 

 السكنياليت يتم الدخوؿ إليها طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائية.

 إجراء ا١تراقبة أثناء نقل ا١تنتوجات على مستوى الطرقات. -2

 ع مراحل وضع ا١تنتوج لالستهالؾ.فحص الواثئق و/أو ٝتاع ا١تتدخلُت ا١تعنيُت يف ٚتي -3

فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو ٕتارية أو مالية أو ٤تاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو  -4

معلوماتية يف أي يد وجدت ودوف أف ٭تتج إتاىهم ابلسر ا١تهٍت، والقياـ ْتجزىا إذا كاف التحقيق 

 يتطلب ذلك مقابل وصل استالـ؛

ابلعُت اجملردة أو أبجهزة القياس، لكل منتوج يف ٚتيع مراحل وضعو لالستهالؾ، ا١تعاينة ا١تباشرة  -5

 وتكمل عند االقتضاء، ابقتطاع عينات بغرض اجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب.

اٗتاذ كل التدابَت التحفظية الضرورية إزاء ا١تنتوجات ا١تشكوؾ يف مطابقتها أو غَت ا١تطابقة قصد  -6

 المة ا١تستهلك و/أو مصاٟتهم ا١تادية وا١تتمثلة أساسا يف :ٛتاية صحة وس

 رفض الدخوؿ ا١تؤقت أو النهائي للمنتوجات ا١تستوردة عند اٟتدود. 6-1

 ايداع ا١تنتوجات. 6-2

 السحب ا١تؤقت للمنتوجات عند ٥تتلف مراحل عملية العرض لالستهالؾ؛ 6-3

 اٟتجز أو السحب النهائي للمنتوجات؛ 6-4

 األمر ابسًتجاع ا١تنتوجات؛ 6-5

 تغيَت إتاه ا١تنتوجات؛; 6-6

 إعادة توجيو ا١تنتوجات الستعما٢تا بعد التحويل؛ 6-7



 
 

 اتالؼ ا١تنتوجات؛ 6-8

 التوقيف ا١تؤقت للنشاط و األمر إبعادة التصدير. 6-9

 واجـبــات أعــوان قـمــع الـغــش -4

 تقع على عاتق أعواف قمع الغش واجبات عديدة يستوجب عليهم االلتزاـ هبا عند ٦تارسة مهامهم واليت

 : 1تتمثل أساسا يف

 احًتاـ السر ا١تهٍت؛ 4-1

 تبياف الوليفة وإلهار التفويض ابلعمل؛ 4-2

 االلتزاـ الصاـر ابإلجراءات القانونية للرقابة وٖترير ٤تضر بكل إجراء يتم اٗتاذه؛ 4-3

 احًتاـ حقوؽ الدفاع للخاضعُت للمراقبة؛ 4-4

 العمل أايـ العطل وخارج أوقات العمل الرٝتية عند اٟتاجة؛ 4-5

من القانوف رقم  49شارة إُف أف أعواف الغش مؤىلوف وفق أحكاـ ا١تادة ٕتدر اإل 5-5

الذي ٭تدد القواعد ا١تطبقة على ا١تمارسات التجارية ا١تعدؿ  2004جواف  23ا١تؤرخ يف  04-02

 وا١تتمم للكشف عن ا١تخالفات ا١تتعلقة اب١تمارسات واألنشطة التجارية.

 

 ، ا١ترجع السابق  09/03القانوف  -1

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 العامة حلماية ادلستهلك :    ادلبادئ:  ادلبحت األول

 : تطور قانون محاية ادلستهلك يف اجلزائرادلطلب األول

 َف يكن التشريع اٞتزائري منعزال عن االىتماـ العا١تي بقضية ٛتاية  89/02لهور القانوف  : أوال :
ا١تستهلك فلقد قطع شوطا مهم يف التكفل هبذا ا١توضوع من خالؿ عدة تشريعات أو٢تا القانوف 

هلك و ا١تتعلق ابلقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك الذي يعد نقطة االنطالؽ لقانوف ٛتاية ا١تست 89/02
 مرسـو تنفيذي متعلق بو و أىم اٟتقوؽ ا١تتضمنة :  30أكثر من 

 /  حق ا١تستهلك يف سالمتو من احملاضر اليت ٘تس صحتو و أمنو أو تضر ٔتصاٟتو ا١تادية 1

و التنظيمية و   فات القانونيةػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تواص /  حق ا١تستهلك يف توفر ا١تنتوج أو ا٠تدمة على ا١تقاييس و2
 لزاـ ا١تطابقة و رغبتو ا١تشروعة يف االستهالؾ إ

/ االعًتاؼ ْتق ا١تستهلك يف الضماف القانوٓف للمنتوج أو ا٠تدمة و حقو يف ٕتربة ا١تنتوج )كل مقنت 3
 ألي منتوج سواء كاف جهاز أو آلة يستفيد ْتكم القانوف من ضماف (.

 يف إطار ٚتعيات ا١تستهلكُت. / االعًتاؼ ْتق ا١تستهلك يف التمثيل و حق التقاضي4

الالزمة لوقاية ا١تستهلك و وضع  اإلجراءات/ إقرار واجب تدخل األجهزة ا١تختصة عن طريق اٗتاذ 5
 1نظاـ لرقابة جودة ا١تنتجات و ا٠تدمات.

كاف من الضروري إصدار نص تنظيمي ٭تدد إجراءات   89/02و لوضع حيز التطبيق أحكاـ القانوف 
ا١تتعلق برقابة اٞتودة و قمع  1990يناير  30ا١تؤرخ يف  90/39سـو التنفيذي رقم ا١تراقبة و ىو ا١تر 

 الغش ا١تعدؿ و ا١تتمم  ىذا ا١ترسـو ٭تدد ما يلي: 

 ،/ ٦تارسة الرقابة 1

 ‘،/ اقتطاع عينات ا١تنتوجات 2

 .62، ص2008اٞتامعي ابلوادي حي النور ا١تركز  –ٛتاية ا١تستهلك يف لل االنفتاح االقتصادي معهد العلـو القانونية و اإلدارية 1

 



 
 

 / ٖتليل العينات ا١تقتطعة3

 / تدابَت إدارية4

 :قبل صدور ىذا القانوف، فإف ٣تاؿ ٛتاية ا١تستهلك كاف ٮتضع لإلجراءات القانونية التالية

 1905أوت  1سي خاصة قانوف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتشريع و التنظيم الفرن 1966إُف  1962من  -

 ا١تتعلق ابلغش و التدليس للمنتوجات و ا٠تدمات . 

 ا١تتضمن قانوف العقوابت ا١تعدؿ و ا١تتمم  156-66األمر رقم  1989إُف  1966من  -

و ٬تب أف  يهم اٞتميع كوننا مستهلكُت  : إف موضوع ٛتاية ا١تستهلك 09/03لهور القانوف  : اثنيا

يعرؼ اٞتميع القوانُت اليت ٖتميو من الغش و التدليس يف ا١تعامالت التجاري حيث صدر القانوف رقم 

ا١تتعلق ابلقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك و أحدث فيو عدة  07/02/1989ا١تؤرخ يف  09/03

،  1فصل 16لى و ٖتتوي ع مادة موزعة على ستة أبواب  95على  09/03تغيَتات. و يرتكز القانوف 

 ف ٛتاية ا١تستهلك تشمل ما يلي : و قد احتوى ىذا األخَت عدة بنود أساسية بشأ

 / إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها1

 / إلزامية امن ا١تنتوجات 2

  / إلزامية  مطابقة ا١تنتوجات 3

 / إلزامية الضماف و ا٠تدمة ما بعد البيع 4

 2009مارس  08الصادرة بتاريخ  15ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش ، ج . ر العدد  25/02/2009، ا١تؤرخ يف  09/03رقم  القانوف-1

 

 



 
 

 

 / إلزامية إعالـ ا١تستهلك 5

 / ا١تصاٌف ا١تادية و ا١تعنوية للمستهلك 6

 / ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك 7

 / أعواف الرقابة 8

 / إجراءات الرقابة 9

 / ٥تابر قمع الغش 10

 / اقتطاع العينات 11

 / ا٠تربة 12

 / التدابَت التحفظية و مبدأ االحتياط 13

 / ا١تخالفات و العقوابت 14

 / غرامة الصلح 15

، نارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 50.000,00ىي 50غرامات حيث أف أدْف غرامة و اٞتديد يف ىذا القانوف ىو ارتفاع ال

 .1رامة ا١تصاٟتة ػػػػػػػػو غ

 2009مارس  08الصادرة بتاريخ  15ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش ، ج.ر العدد  25/02/2009، ا١تؤرخ يف  09/03القانوف رقم 1

 



 
 

 قانون محاية ادلستهلك  مبادئ: أىداف و ادلطلب الثاين

 أىداف قانون محاية ادلستهلك و قمع الغش : أوال

ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش الذي يلغي  2009فرباير  25ا١تؤرخ يف  09/03إف القانوف 

و حسب مضمونو فإنو يريد ٖتقيق األىداؼ الرئيسية  07/02/1989ا١تؤرخ يف  89/02القانوف 

 :1التالية 

 تدخلضماف مطابقة ٚتيع السلع و ا٠تدمات يف مسار عملية االستهالؾ و ذلك مهما كاف ا١ت -

 إعادة أتكيد إجراءات ٛتاية و أمن ا١تستهلكُت  -

 تقوية وليفة قمع الغش  -

 ٖتديد مبدأ الوقاية -

 .ا١تتدخلُتضماف نزاىة اليت تقـو على أساسها ا١تنافسة النزيهة ابلنسبة ١تختلف  -

لكُت اليت إعطاء ا١تستهلك طرؽ و الوسائل اٟتماية عن طريق اٟتركة اٞتمعوية )ٚتعيات ٛتاية ا١تسته -

 .تعترب ذات منفعة عامة

 طبقة يف ميداف ا٠تربة ا١تعاكسة.توضيح القواعد ا١ت -

و مصاٌف  تعلقة ْتماية الصحة ، األمنٖتديد عقوابت ردعية من أجل ردع عدـ احًتاـ القواعد ا١ت -

 ا١تستهلكُت.
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مادة موزعة على ستة  95ا١ترتكز على  09/03أجل تكريس ىذه األىداؼ أحكاـ القانوف  و من

 فصل تتعلق بػ: 16( أبواب ٖتتوي على 06)

دمات ا١توضوعية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ توسيع ٣تاؿ تطبيق قانوف ٛتاية ا١تستهلك و قمع الغش لكل ا١تنتوجات و ا٠ت1

 يف السوؽ بثمن أو ٣تاان.

 تعريف ا١تصطلحات ا١تستعملة )ٖتديد ا١تفاىيم( من أجل توحيد الفهم و التطبيق./ 2

 / القواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك يف ٣تاؿ أمنو الصحي و الفيزايئي بوضع التامات متعلقة بػ: 3

 سالمة األغذية  -

 أمن ا١تنتوجات و ا٠تدمات  -

 و توضحها مطابقة ا١تنتوجات و ا٠تدمات ابلقواعد اليت تعرفها -

 الضماف و ا٠تدمة ما بعد البيع  -

 إعالـ ا١تستهلك  -

حها صفة ٚتعية ػػػػػ/ ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك فيما ٮتص دورىا يف ٛتاية مصاٌف ا١تستهلك و ذلك ٔتن4

 ذات منفعة عامة و اليت تستفيد من ا١تساعدة القضائية 

 ا ٢تذا القانوف مع تعريف مهامهم / ٖتديد األعواف ا١تؤىلُت ١تعاينة و قمع ا١تخالفات طبق5

 ./ تعريف إجراءات ا١تراقبة و اقتطاع العينات من اجل ا١تراقبة و الدراسة6



 
 

 / ٖتديد ا١تخابر ا١تؤىلة للقياـ ابلتحاليل، االختبارات و التجارب فيما ٮتص قمع الغش.7

نصوص جديدة إضافة إُف تلك / إجراءات ا١تراقبة و ٛتاية األعواف ا١تكلفوف اب١تراقبة عن طريق إدخاؿ 8

 احملددة يف قانوف العقوابت.

 .  1هبا/ إدخاؿ مبدأ ا٠تربة ا١تعاكسة و شروط التكفل 9

 ىذا القانوف يعٍت من جهة أخرى ابإلجراءات التحفظية للحماية و مبدأ االحتياط مثل : 

 اإليداع  -

 السحب ا١تؤقت  -

 اٟتجز  -

 إعادة ا١تطابقة  -

 أجل إعادة توجيهها أو إتالفها  السحب النهائي من -

يف ميداف ا١تخالفات و العقوابت فإف القانوف يدخل ٥تالفات جديدة )التعدي، عدـ تنفيذ قرارات إرجاع 

 ( و يزيد من عدة العقوابت مع وضع غرامة ا١تصاٟتة.اٍفالسلع إتالفها...

غي أحكاـ القانوف منو تل 94و خاصة ا١تادة  2009فرباير  25ا١تؤرخ يف  09/03إف القانوف 

 .مع إبقاء نصوصو التطبيقية سارية ا١تفعوؿ إُف حُت صدور النصوص التطبيقية لو  89/02

 قانون محاية ادلستهلك و قمع الغش  مبادئ: اثنيا

 5،6،7، 4/ إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها ا١تنصوص عليها يف ا١تواد 1

 ا١تعاقب
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 .72و  71عليها اب١تواد 

 73و ا١تعاقب عليها اب١تادة  10 اب١تادةمنصوص عليها  ا١تتوجات/ إلزامية أمن 2

 433، 429و ا١تعاقب عليها اب١تواد  69و 68ا١تنصوص عليها يف ا١تواد  ا١تتوجات/ إلزامية مطابقة 3

 من قانوف العقوابت. 435و 

و ا١تعاقب عليها  16و  15،  13إلزامية الضماف و ا٠تدمة ما بعد الػػػػبيع ا١تنصوص عليها يف ا١تواد / 4

 .77و  75،76اب١تواد 

 78و ا١تعاقب عليها اب١تادة  18، 17/ إلزامية إعالـ ا١تستهلك، ا١تنصوص عليها يف ا١تواد 5

 20ا١تعاقب عليها اب١تادة  20و  19ادتُت / إلزامية ٛتاية ا١تصاٌف ا١تادية و ا١تعنوية للمستهلكُت ا١ت6

 .74ا١تعاقب عليها اب١تادة  12إلزامية ا١تراقبة الذاتية )ا١تراقبة ا١تسبقة( ا١تادة / 7

 ىػػػػػػػػػو :1ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش 25/02/2009ا١تؤرخ يف  09/03اٞتديد يف القانوف 

ا١تؤرخ يف  90/39من ا١ترسـو إُف القانوف حيث تعترب نفس إجراءات ا١ترسـو  ا١تراقبةٖتويل إجراءات 

 ضعت يف القانوف مع التوضيح أكثر.ا١تتعلق ٔتراقبة اٞتودة و قمع الغش و  30/01/1990

 إجراءات الرقابة  -

 اقتطاع العينات -
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 ٥تابر قمع الغش  -

 التحفطية و مبدأ االحتياط التدابَت  -

 * الرفض ا١تؤقت أو النهائي لدخوؿ ا١تنتوج ا١تستورد

 * السحب ا١تؤقت أو النهائي 

 * اٟتجز 

 * اإلتالؼ للمواد ا٠تطَتة

 * اإليداع )ضبط ا١تنتوج ا١تشتبو فيو( 

 * التوقيف ا١تؤقت للنشاط 

ح هبا لإلدارة يف عرضها التسوية الودية كما أف من اٞتديد أيضا يف القانوف ىي غرامة ا١تصاٟتة اليت ٝت

 .مع ا١تتدخل يف حالة الغرامة فقط 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  :الفصل  خالصة 

تلعب الرقابة دورا ىاما يف ٛتاية ا١تستهلك من األضرار الصحية النإتة عن استعماؿ مواد أو أغذية 

مواصفات قياسية لإلنتاج وفحص السلع ا١تنتجة ٤تليا أو ا١تستوردة، و٤تاربة االحتكار ووضع  فاسدة

واالستَتاد والتصدير و كذا يف ٣تاؿ ا١تمارسات التجارية، وٯتكن للرقابة أف تؤدي دورىا بفعالية يف 

ٛتاية ا١تستهلك من خالؿ قياـ األشخاص ا١تؤىلوف قانوان اب١تعاينة ا١تباشرة، أو ابلفحوص البصرية، 

تدقيق يف الواثئق، واالستماع إُف األشخاص وبواسطة أجهزة ا١تكاييل وا١توازين وا١تقاييس، وابل

ا١تسئولُت، أو أبخذ عينات من ا١تنتج ابإلضافة إُف زايرة األماكن والتجهيزات ذات العالقة 

عى الدولة جاىدة ػػػػػػػػػػػات العمل، لذلك تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب١تنتجات ا١توجهة لالستهالؾ، وىذا يف كامل أوق

و إجراءات ندوات و  تربصاتن خالؿ ػػػػػػػػػػػػػا١تكلفُت ابلرقابة و ذلك م افاألعو لتطوير و أتىيل 

 و ىي ٛتاية ا١تستهلك . ألجلهاتزويدىم بكافة الوسائل ا١تادية و ا١تعنوية لتحقيق الغاية اليت ولفوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الثاين
 

 

مجال حماية المستهلك في ظل الرقابة اإلقتصادية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

مجال حماية المستهلك في ظل الرقابة اإلقتصادية         الفصل الثاني     
 

 دتهيد :        

١تا كانت ا١تنافسة اٟترة تزيد من الفعالية اإلقتصادية و ٖتقيق الربح، فإنو َف ٯتنع بعض ا١تتعاملُت 
لقوانيُت و األعراؼ اإلقتصاديُت نظرا ٞتشعهم اف يباشروا بعض ا١تمارسات او األنشطة ا١تخالفة ل

ارية األمر الذي دفع اب١تشرع ابلتدخل من أجل التحدي لكل سلوؾ ٦تاثل قد ينجز عنو إضرارا ػػػػػػػػػػػػالتج
ـو على أساسو ٛتاية ا١تستهلك، فإننا سنتطرؽ يف ػػػػػػػػػػاب١تستهلك، وبعد أف تطرقنا السند القانوٓف الذي يق

ارسات التجارية و اٞتودة و العقوابت ا١تقررة ٢تا اليت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل إُف أىم ا١تخالفات ا١تتعلقة اب١تم ىذا
 تطاؿ مرتكيب ىذه ا١تخالفات ا١تضرة اب١تستهلك.

 

 : سلالفة قواعد شفافية ادلمارسات التجارية  ادلبحث األول

ابلقواعد ا١تطبقة على ا١تمارسات التجارية فإنو يعترب اف كل ا١تتعلق  04/02ابلرجوع إُف القانوف رقم 
٦تارسة ٗتالف أحكاـ الباب الثآف منو ٦تارسة ٥تالفة لشفافية ا١تمارسات التجارية ، و ىذه ا١تخالفات 

 تتمثل يف:

 عدـ اإلعالـ ابألسعار و التعريفات.  -

 عدـ اإلعالـ بشروط البيع   -

 عدـ الفوترة  -

  : عدم اإلعالم ابألسعار و التعريفات ادلطلب األول 

و التعريفات ضروري لشفافية السوؽ و كذا  ٟترية اللعبة التنافسية  رغم  يعترب اإلعالـ ابألسعار         
 صعوبة تنظيمو.

على أنو يتوُف البائع وجواب إعالـ الزابئن أبسعار و تعريفات  04/02من القانوف رقم  04ا١تادة  تنص
 من نفس القانوف فإهنا تنص أنو" 05السلع و ا٠تدمات و بشروط البيع " أما ا١تادة 

 ادلتعلق بقواعد ادلمارسات التجارية  04/02القانون  - 1

 



 
 

تعريفات السلع و ا٠تدمات عن طريق وضع عالمات أو رسم ٬تب أف يكوف إعالـ ا١تستهلك أبسعار و 

 أو معلقات أو أبية وسيلة أخرى مناسبة ٬تب أف تبُت األسعار و التعريفات بصفة مرئية و مقروءة" .

من نفس القانوف فإهنا تنص أنو : "٬تب أف يكوف إعالـ ا١تستهلك أبسعار و تعريفات  05أمػػػا ا١تادة 

ق وضع عالمات أو رسم أو معلقات أو أبية وسيلة أخرى مناسبة، ٬تب اف السلع و ا٠تدمات عن طري

 1 تبُت األسعار و السلع و ا٠تدمات و التعريفات بصفة مرئية و مقروءة.

 أوال : احلالة اليت يكون فيها الزبون مستهلك

ع لو البائع ػػػػػػػػػػػػػػػػففي ىذه اٟتالة يكوف حق ا١تستهلك يف معرفة سعر السلع و ا٠تدمات أمر وجويب ٮتض

حىت و إف َف يطلب منو ذلك ، إذا الغرض من إشهار ىذه األسعار يؤدي إُف ضماف شفافية السوؽ و 

ىذا األخَت  التأثَتكذا حرية اللعبة التنافسية ، كذلك فإنو يلعب إشهار أسعار السلع دورا ىاما يف 

السلع اليت يريدىا وفقا للثمن الذي  لتعاقد أف ٭تصل علىاب١تركز ا١تاِف اليت يتمتع بو، فمن حقو إذا أراد ا

رضت بو و اف عدـ لهور السعر قد يزيد من فرص إحتياؿ البائع على ا١تستهلك و إيهامو أبسعار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

ا٠تدمة ا١توجهة للبيع خاصة إذا كاف ىناؾ أزمات يف السوؽ أتثر يف  أوال تنطبق مع قيمة السلعة 

 2 ، فذلك يعترب ٔتثابة ىدرا ٟتقوؽ ا١تستهلك.ألسعارا استقرار

 اثنيا : احلالة اليت يكون فيها الزبون عون إقتصادي        

على انو : " يلـز البائع يف العالقات بُت االعواف  04/02من القانوف رقم  01فقرة  07تنص ا١تادة 

 .التعريفات عند طلبو اإلقتصاديُت ، ابإلعالـ الزبوف ابألسعار و

1 -BIOLY Jean Jaques, Transparence tarifaire et pratiques relatives aux fase 286 N° 11,2005P08-09   

2 -    BIOLY Jean Jaques, Transparence tarifaire et pratiques relatives aux fase 286 N° 11 Lexis,2005P08-

09 



 
 

 يعود سبب التطرؽ للحالة اليت يكوف فيها الزبوف عوف إقتصادي لعدة أسباب منها:

ٛتاية ىذا الزبوف من التالعب ابألسعار حىت ال يلجأ ىذا األخَت بدوره إُف رفع األسعار عند تعاملو  -

 مع ا١تستهلك نظرا إلرتفاع أسعار تكلفة اإلنتاج و التوزيع.

مع غَته من االعواف  إقتصاديعض األحياف التعامل الذي يربمو عوف األمر الثآف ٯتكن يف أنو يف ب -

خارج نشاطو اإلعتيادي أو يتصرؼ لغاايت شخصية ٬تعلو مستهلكا يف مواجهة البائع و انو يتمتع 

ابٟتماية ا١تقررة يف قانوف ٛتاية ا١تستهلك و قمع الغش خاصة مع ا١توقف الذي تبناه ا١تشرع اٞتزائري 

 للمستهلك.للمفهـو  الضيق 

أما عن العقوبة ا١تقررة عن عدـ اإلعالـ ابألسعار و التعريفات فهي تعترب جنحة معاقب عليها ٔتوجب  -

 1 .04/02من القانوف رقم  31ا١تادة 

إذا فالشفافية اإلقتصادية يف ىذا الصدد تكمن يف توفَت ا١تعلومات األساسية يف كل وقت للمستهلك  -

ات الالزمة عن كمية و نوعية السلع و ا٠تدمات حىت ٭تق للمستهلك عن األسعار ، و كذا التعريف

 اإلطالع عليها ، و غياهبا ٭تدث عدـ التوازف يف السوؽ.

كما اف سعر السلع و ا٠تدمات ٬تب أف تقدـ و توضع يف علم ا١تستهلك مبدئيا يف ا١تكاف الذي 

 عرضت فيو ىذه السلع و ا٠تدمات.

 5000التعريفات ، ٥تالفة يعاقب عليها بغرامة من ٜتسة أالؼ دينار و يعترب عدـ اإلعالـ ابألسعارو 

 .دج 10.000دج إُف مائة ألف دينار 

 

1- YVES Guyon, Droit des affaires, tome 1.8 eme édition, P949 économico Paris 1994,P949.   



 
 

  : عدم اإلعالم بشروط البيع. المطلب الثاني 

متدخال يف العالقات اإلقتصادية وجواب إُف جانب اإلعالـ ابألسعار اف يبُت  يقع على البائع إبعتباره
يلـز البائع اف ٮترب ا١تستهلك بشروط  04/02من القانوف  08للزابئن شروط البيع ، إذ اف نص ا١تادة 

 البيع ا١تمارس قبل إختتاـ عملية البيع و مثاؿ ذلك أف يتفق البائع أف يتحمل تكاليف النقل أو إرساؿ
 1 سلعة إُف ا١تكاف ا١تتفق عليو او العكس، شريطة أف تكوف ىذه اإلتفاقية ٥تالفة للنصوص القانونية.

ا١تستهلك قبل  قد نص ا١تشرع اٞتزائري على ٚتلة من الشروط اليت ٬تب على احملًتؼ أف يبادر هبا إٕتاه
الذي ٭تدد العناصر األساسية للعقود ا١تربمة بُت  06/306من ا١ترسـو التنفيذي رقم  03تعاد يف ا١تادة 

تعسفية و اليت تنص على انو تتعلق العناصر  تعتربو البنود اليت  ا١تستهلكُتاالعواف اإلقتصاديُت و 
 أعاله، أساسا ٔتا يلي : 02األساسية ا١تذكورة يف ا١تادة 

 خصوصيات السلع/ أو ا٠تدمات و طبيعتها. -
 االسعار و التعريفات. -
 كيفيات الدفع. -
 عقوابت التأخَت عن الدفع أو التسليم. -
 كيفيات الضماف و مطابقة السلع/ او ا٠تدمات -
 شروط تعديل البنود التعاقدية . -
 شروط تسوية النزعات. -
 إجرءات فسخ العقد. -

ا ا١تادة السالفة فإنو يتعُت وجواب على البائع إعالـ أمػا فيما ٮتص حدود ا١تسؤولية اليت ذكرهت
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دج" إُف مائة  10.000أنو يعاقب على عدـ اإلعالـ بشروط البيع بغرامة عن عشر أالؼ دينار "
 1دج". 100.000ألف دينار "

مػػن  29عسفية على سبيل ا١تثاؿ ألوؿ مرة يف ا١تادة لقد اورد ا١تشرع اٞتزائري بعض الشروط الت
و كذا  1978جانفي  10و سبقو يف ذلك ا١تشرع الفرنسي ٔتوجب قانوف  04/02القانػػوف 

 .1978مارس  24ا١ترسـو الصادر يف 

تكاد  04/02من القانوف  29و ٯتكن أف نقوؿ أبف ا١تشرع اٞتزائري أتثر هبما خاصة أف ا١تادة 
 و ىي كاأليت: 1978جانفي  10من القانوف  35صل مع ا١تادة تكوف طبقا اال

 أخذ حقوؽ / أو إمتيازات ال تقابلها /أو إمتيازات معًتؼ هبا للمستهلك.    -1

فورية و هنائية على ا١تستهلك يف العقود ، يف حُت أنو يتعاقد ىو بشروط ٤تققا  إلتزاماتفرض  -2
 مىت أراد.

األساسية أو ٦تيزات ا١تنتوج ا١تسلم او ا٠تدمة ا١تقدمة دوف  إمتالؾ حق تعديل عناصر العقد -3
 موافقة ا١تستهلك.

التفرد ْتق تفسَت شروط أو عدة شروط من العقد او التفرد يف إٗتاذ قرارات البث يف مطابقة  -4
 العملية التجارية للشروط التعاقدية.

 إلتزاـ ا١تستهلك بتنفيذ إلتزاماتو دوف أف يلـز نفسو هبا. -5

 رفض حق ا١تستهلك يف فسخ العقد إذا أخل ىو إبلتزاـ أو عدة إلتزامات يف ذمتو. -6

 التفرد بتغيَت أجاؿ تسليم ا١تنتوج أو أجاؿ تنفيذ خدمة. -7

 حديديةهتديد ا١تستهلك بقطع العالقة التعاقدية جملرد رفض ا١تستهلك ا٠تضوع لشروط ٕتارية  -8
 غَت متكافئة.

 2 على بنود تعترب تعسفية. 06/306من ا١ترسـو التنفيذي رقم  05كما نصت ا١تادة 
1 -CRISTIN Larroumet ,Droit civil, les obligations 3eme édition, Delta, Paris,1996 P64. 

 60زوبَت رزقي ، نفس ا١ترجع السابق ص  -2

 

 



 
 

 : عدم الفوترة المطلب الثالث
تعترب الفاتورة اثٓف عنصر إستعملو ا١تشرع اٞتزائري كوسيلة لتجسيد شفافية ا١تمارسات التجارية ،     

منو على أنو "٬تب أف يكوف كل بيع سلعة أو أتدية خدمات بُت األعواف  10حيث نصت ا١تادة 
واب بفاتورة "يلـز البائع بتسليمها و يلـز ا١تشًتي بطلبها منو و تسلم عند البيع أو ػػػػػػػػػاإلقتصاديُت مصح
 عند أتدية ا٠تدمة" 

٬تب أف يكوف البيع للمستهلك ٤تل وصل صندوؽ او سند يربر ىذه ا١تعاملة و ٬تب أف تسلم الفاتورة  
 إذا طلبها الزبوف.

ا١تتعلق اب١تمارسات  04/02عترب القانوف رقم ي : الفاتورة وسيلة لشفافية ادلعامالت التجارية –أ 
 1 التجارية أف الفاتورة وسيلة الشفافية ا١تمارسات التجارية.

 

اٗتذت احملكمة العليا يف قرار صادر عنها يف سنة  :الفاتورة وسيلة إلثباث ادلعامالت التجارية -ب
 2 ة حيازة بضاعة.، إذا تعترب عدـ الفوترة جرٯتة تندرج ضمن جرائم التهرب يف حال 2004

 

: تلعب الفاتورة دورا أساسيا يف مساعدة التجار يف القياـ ابلعمليات الفاتورة وسيلة للمحاسبة -ج
احملاسبية لألنشطة اليت أبرمت، حيث فرض ا١تشرع على اتجر مساعدة تسجيل ا١تعامالت يف الدفًت 

من التقنُت التجاري و اليت تشًتط اإلحتفاظ بكل الواثئق اليت  09اليومي و ىو ما نصت عليو ا١تادة 
اجعة تلك العمليات اٟتسابية ، و من بُت ىذه الواثئق الفاتورة، كما أهنا تساعد ا١تستهلك ٯتكن معها مر 

على قيامو ْتساابت حوؿ ا١تصاريف اليت مت تقدٯتها للحصوؿ على السلع و ا٠تدمات من اجل معرفة 
 3 ا١تيزانية األسبوعية أو الشهرية اليت مت او سيتم صرفها.

 

 

 
 ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش 09/03من القانوف رقم  20فقرة  03تعرؼ ا١تادة  -1

 61و ا١تتضمن قانوف اٞتمارؾ، جر عدد  1998غشت  22ا١تؤرخ يف  98/10ا١تعدؿ و ا١تتمم ابلقانوف رقم  1979يوليو  21ا١تؤرخ يف  07-79قانوف رقم  - 2
 .1998الصادرة سنة 
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الفاتورة ليست إلزامية على البائع إال إذا طلبها ا١تستهلك مهما كانت البضاعة، و من مت عدـ ٖتريرىا  -
من القانوف  33عند طلبها و تسليمها للمستهلك يشكل ذلك جنحة عدـ الفوترة طبقا للمادة 

من ىذا القانوف و  13و 10،11د تعترب عدـ الفوترة ٥تالفة ألحكاـ ا١توا على أنو ".... 04/02
 1من ا١تبلغ الذي كاف ٬تب فوترتو مهمة بلغت قيمتو"% 80 يعاقب عليها بغرامة بنسبة 

 

مها و إ٪تا ٬تب أف يتضمن بياانت وفقا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما ال يكفي القانوف على ٣ترد ٖترير فاتورة و تسلي  -
السالف الذكر  468-05من ا١ترسـو التفيذي رقم  03للشروط و الكيفيات ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 

اتورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػمن الف 12و ٥تالفة تلك األحكاـ يشكل جنحة عدـ مطابقة الفاتورة ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 
و اليت تنص أنو : " تعترب الفاتورة غَت مطابقة ، كل ٥تالفة ألحكاـ  34و يعاقب عليها اب١تادة  04/02

دج" إُف ٜتسُت  10.000من ىذا القانوف ، و يعاقب عليها بغرامة من عشرة أالؼ دينار " 12ا١تادة 
إلجتماعي للبائع أو دج" بشرط أال ٘تس عدـ ا١تطابقة اإلسم أو العنواف ا 50.000ألف دينار "

ا١تشًتي ، و كذا رقم تعريفو اٞتبائية العنواف و الكمية و اإلسم الدقيق و سعر الوحدة من غَت الرسـو 
رب عدـ ذكرىا يف الفاتورة عدـ فوترة و يعاقب عليها ػػػػػػػػػػػػػػػػللمنتجات ا١تباعة أو ا٠تدمات ا١تقدمة حيث يعت

 2."  33طبقا ألحكاـ ا١تادة 

 : مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجارية: الثانيالمبحث 

تتطلب ٛتاية ا١تستهلك من ا١تخالفات التجارية النإتة عن عدـ إحًتاـ قواعد شفافية األنشطة 
 التجارية 
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إذ ال بد من اف تكوف األنشطة سواءا تعلق ابلسلع او ا٠تدمات ا١تعروضة للمستهلك بعيدة عن كل   
٦تارسة غَت شرعية أو ٦تارسة تدليسية ، و عليو سنتطرؽ إُف بعض صور ا١تخالفات اليت ٘تس بنزاىة 

 . 04/02اليت جاء هبا ا١تشرع اٞتزائري يف الباب الثالث من القانوف رقم ا١تمارسات التجارية 
 

 : الممارسات التجارية غير الشرعية. المطلب األول

٧تد اف ا١تشرع اٞتزائري أدرج ضمن  04/02من القانوف رقم  18إُف  14إبستقرار أحكاـ ا١تواد 
 : ا١تمارسات التجارية األنشطة التالية

 مزاولة نشاط جتاري دون إكتساب الصفة: أوال :

السالف الذكر فإنو "ٯتنع على أي شخص ٦تارسة  02- 04من القانوف  14ابلرجوع إُف احكاـ ا١تادة 
 األعماؿ التجارية دوف إكتساب الصفة اليت ٖتددىا القوانيُت ا١تعمل هبا".

يلزم كل تنص على انو "  1التجاريةا١تتعلق بشروط ٦تارسة األنشطة  08-04من القانوف  04أما ا١تادة 
" فمن .... شخص طبيعي او إعتباري يرغب يف شلارسة نشاط جتاري، ابلقيد يف السجل التجاري 

٘تة فإف ىذا القيد ٯتنحو اٟتق يف ٦تارسة النشاط التجاري إذا كاف القيد يف السجل التجاري يصفي على 
 2 الشخص سواءا كاف طبيعيا او معنواي صفة التاجر.

 ثانيا : رفض البيع أو أداء خدمة:
  ٭تمي القانوف ا١تستهلك من كل رفض بيع لسلعة أو خدمة دوف مربر شرعي مىت كانت معروضة للبيع 

على انو "تعترب كل سلعة معروضة على نظر اٞتمهور  02-04من القانوف  15حيث تنص ا١تادة 
 معروضة للبيع و كانت ا٠تدمة متوفرة."

سلعة معروضة للجمهور معروضة للبيع، إبستثناء تلك األدوات اليت  كليقيم القانوف قرينة مفادىا أف  
تستعمل لتزيُت احملالت و ا١تنتوجات ا١تعروضة ٔتناسبة تنظيم ا١تعارض و التظاىرات    و عليو كل رفض 

 فعال ٥تال بنزاىة خدمة متوفرة دوف مربر شرعي للمستهلك يعترب ءاو إمتناع عن بيع سلعة أو أدا

 
 .2004الصادرة سنة  52يتعلق بشروط ٦تارسة األنشطة التجارية ،ج ر عدد  2004اوت  14مؤرخ يف  04/08قانوف رقم  - 1

 الصادرة، 46إستَتادىا ج ر عدد ا١تتعلق ابلرخص ا١تسبقة إلنتاج ا١تواد السامة او اليت تشكل خطرا من نوع خاص و  08/07/1997مؤرخ يف  254-97ا١ترسـو التنفيذي رقم  -2
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دج" إُف ثالثة  100.000ا١تمارسات التجارية و ا١تعاقب عليها بغرامة مالية من مائة ألف دينار "
 .  1دج" 3.000.000ماليُت دينار"

 ال بد لتوافر جرٯتة اإلمتناع أو الرفض البيع عنصريُت:
مهيئة للبيع أو  اعن البيع و ذلك برفض عارض السلعة بيعها رغم أهن يتمثل يف اإلمتناع: العنصر األول

 لاىرة للمستهلك يف ا١تكاف ا١تخصص لذلك.
ٯتكن يف إنعداـ ا١تربر الشرعي لإلمتناع حيث يكوف سبب اإلمتناع غَت مربر قانوان أو  : العنصر الثاين

 واقعيا عن رفض البائع أو ا١تنتج.
 بشروط:البيع او أداء اخلدمة  اثلثا:

 ىنالك نوعاف من البيع أو أداء ا٠تدمة بشروط و ىي:
 البيع أو اداء ا٠تدمة ا١تشروط ٔتكافأة ٣تانية. 
 البيع أو أداء ا٠تدمة ا١تشروط بشراء كمية او ا١تنتوج او أبداء خدمة اخرى. 

على  04/02من القانوف  16تنص ا١تادة البيع او أداء اخلدمة ادلشروط مبكافأة رلانية:  -1
دينع كل بيع أو عرض لسلع أو خدمات إال إذا كانت من نفس السلع أو "أنو: 

% من ادلبلغ 10يمتها  ال تتجاوز ـــاخلدمات موضوع البيع أو أتدية اخلدمة و كانت ق
احلك  على األشياء الزىيدة او اإلمجايل للسلع أو اخلدمات ادلعنية ال يطبق ىذا 

  اخلدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات
و عليو فاٟتكم من ىذا ا١تنع ىو مساس ىذا النوع من التعامالت إبستقرار األنشطة التجارية كما تعترب 

 . الزابئنا١تنافسة غَت الشرعية فيما بُت األعواف اإلقتصاديُت نظرا لسعي ٞتذب  قبلمن 
ا٢تدية سلمت  هبدااي و اٟتكمة يف ذلك لاىراي تبدو أف  يدخل كذلك يف ىذا النوع من البيع ا١تقًتف -

بدوف مقابل للمستهلك، إال أنو يف حقيقة األمر ٙتن ا٢تدية أدرج ضمن الثمن الذي قيم بو ا١تبيع و ىذا 
 ما يفسر سبب منعو.

من القانوف  17٘تنع ا١تادة  البيع أو اداء خدمة مشروط بشراء كمية أو منتوج او خدمة اخرى:
روضة أو إشًتاط البيع بشراء سلعة اخرى او ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓتدمة مفدمة ػػػػػػػػػػػػػػػإشًتاط البيع أتدية خ 04/02

خدمات و كذلك إشًتاط أتدية خدمة ٓتدمة أخرى أو شراء سلعة، يستثٌت ا١تشرع من ىذا النوع من 
 البيع
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أداء ا٠تدمة مىت كانت السلع من نفس النوع ا١تبيعة على شكل حصة، و عليو سواء كنا   -2
بصدد بيع أو اداة خدمة مشروط ٔتكافأة ٣تانية أو مشروط بشراء كمية أو منتوج أو أبداء 

من القانوف  35خدمة اخرى، فإف إتياف ذلك يشكل جنحة و ا١تعاقب عليها طبقا للمادة 
 دج 3000.000دج إُف  100.000بغرامة من  04/02

 البيع ادلقرون بشرط دتييزي: رابعا :
ا١تنافسة غَت ا١تشروعة تلك ا١تمارسات اليت تكوف فيما بُت األعواف اإلقتصاديُت و ا١تنصوص عليها  قبليعترب من 
و ذلك ابف ٭تصل  حيث تؤدي إُف ٦تارسة نفوذ على العوف اإلقتصادي 04/02من القانوف  18يف ا١تادة 

على ميزات ال ٭تصل عليها عوف أخر سواء تعلق األمر ابألسعار أو أجاؿ الدفع او شروط البيع ..........إٍف 
التجارية النزيهة و عليو فإذا كانت ىذه ا١تمارسات ترد على العالقات  تا١تعامال تقضيو٦تا ال يتناسب مع ما 

األسعار يف  اضطرابفإف ٢تا دورا ينعكس سلبا على ا١تستهلك ْتيث قد تزيد من  االقتصاديُتبُت األعواف 
السوؽ او صعوبة ٘توين السوؽ ابلسلع اليت ٭تتاجها ا١تستهلك خاصة إذا كاف العوف اإلقتصادي الذي يقـو هبذا 

ىيمنة العوف  ٔتختلف السلع حيث يؤدي ذلك إُف النوع من البيع يعطي مساحة جغرافية ىامة و يقـو بتزويدىا
  1 اإلقتصادي الذي شغل موقعو يف السوؽ لبيع سلعة بطريقة ٘تييزية بُت زابئنو ا١تستهلكُت.

 ممارسة اسعار غير شرعية:المطلب الثاني : 
من القانوف رقم  23و  22ا١تمارسات التجارية من خالؿ ا١تواد  هلقد تطرؽ ا١تشرع اٞتزائري ٢تذ

 ا١تمارسات الغَت الشرعية  كل من : قبلحيث تعترب من  04/02
 رفع أو خفض األسعار ا١تقننة . -
 2 تزييف تكلفة السلع و ا٠تدمات. -
أنو "كل بيع سلع او  04/02من القانوف رقم  22رفع او خفض األسعار ا١تقننة: تنص ا١تادة  -1

سعار ا١تقنن طبقا أتدية خدمات ال ٗتضع لنظاـ حرية األسعار، ال ٯتكن اف تتم إال ضمن إحًتاـ نظاـ األ
للتشريع ا١تعموؿ بو " فاألصل اف سعر السلع او ا٠تدمات ٮتضع لقواعد حرية األسعار الذي ىو ٔتثابة 
مبدأ عاـ مكرس  دستوراي ، إال اف بعض أسعار السلع و ا٠تدمات تكوف ٤تل تقنيُت و ٖتديد من طرؼ 

  .3الدولة دوف غَتىا و اليت ال يتدخل القطاع ا٠تاص فيها

صوص القانونية اليت ٖتدد بعض السلع ا٠تاضعة لنظاـ تقنيُت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقد صدرت العديد من الن – 
 األسعار و ٯتكن اف نذكر منها:

 2005أبريل  24ا١توافق  1426ربيع األوؿ عاـ  15ا١تؤرخ يف  05/128مرسـو تنفيذي رقم  -
 4".29عدد  جريدةللغاز الطبيعي " يتضمن ٖتديد أسعار البيع الداخلي

 .1968ديسمرب 01و كذا األمر الصادر يف  1937ديسمرب  27القانوف الصادر يف  -1
2-BIOLAY Jean-Jaques,op cit,p03. 

 أقلوِف/ ولد رابح صفية، مبدا حرية الصناعة و التجارة يف القانوف اٞتزائري، اجمللة النقدية للقانوف و العلـو السياسية. -3
 .1997يناير  19الصادرة يف  05ج .ر عدد  -4



 
 

من  23تزييف أسعار تكلفة السلع و ا٠تدمات: تعترب ٦تارسة أسعار غَت شرعية طبقا ألحكاـ ا١تادة  -
 كلما كانت ترمي إُف:  04/02القانوف 

" القياـ بتصر٭تات مزيفة أبسعار التكلفة قصد التأثَت على أسعار و ا٠تدمات غَت ا٠تاضعة لنظاـ  -
 حرية األسعار.

 القياـ بكل ٦تارسة او مناورة ترمي إُف إخفاء زايدات غَت شرعية يف األسعار" -

و عليػػػو فحمايػػػػة للمصالػػػح االقتصاديػة للمستهلك جـز ا١تشرع كل فعل سواء تعلق ابلقياـ تصر٭تات 
 ١تصاٌف ا١تادية للمستهلكمزيفة أو كاف ٔتثابة مناورة هتدد ا

 1 انية فتكمن يف وجود فوارؽ خفية يف ا١تبالغ ا١تالية أو عند تبادؿ ا١تصاٌف.أما اٟتالة الث

من القانوف السالف الذكر بغرامة مالية  23و  22تقدر العقوبة ا١تقررة يف حالة ٥تالفة أحكاـ ا١تادتيُت  
كما ٯتكن حجز  2دج  200.000دج إُف مئيت ألف دينار  200.000من عشرين ألف دينار 

البضاعة موضوع ا١تخالفات ا١تنصوص عليهما يف ا١تادتيُت السابق ذكر٫تا من نفس القانوف مع إمكانية 
 3 يف إرتكاهبا مع مراعاة حقوؽ الغَت حسن النية. تحجز العتاد و التجهيزات اليت إستعمل

 ادلمارسات التجارية التدليسية. ادلطلب الثالث:

التدليسية كل أعماؿ من شأهنا ا١تساس بشفافية ا١تمارسات التجارية و ابلتاِف  تعترب ا١تمارسات التجارية
عليها و ذلك يف الفصل الثالث  04/02فهي ٦تارسات غَت نزيهة و ىذه ا١تمارسات نص القانوف رقم 

 من الباب الثالث منو ٖتت عنواف ا١تمارسات التجارية التدليسية و تتمثل ىذه اٞتنحة يف صورتُت.

 .04/02من القانوف  24أوال: القياـ اب١تمارسات ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 

 أنو "٘تنع ا١تمارسات التجارية اليت ترمي إُف : 04/02من القانوف  24تنص ا١تادة  -
 دفع أو إستالـ فوارؽ ٥تفية القيمة. -

 ٖترير فواتَت و٫تية او فواتَت مزيفة

 

 

 .134لسابق، صد/ أٛتد دمحم ٤تمود خلف، نفس ا١ترجع ا -1

 .04/02من القانوف رقم  36مضموف ا١تادة  -2

 04/02من القانوف رقم  ١39تادة مصموف  -3



 
 

-  
إتالؼ الواثئق التجارية أو احملاسبية و إخفائها أو تزويرىا قصد إخفاء الشروط اٟتقيقية للمعامالت  -

 التجارية.
قصد إخفاء قيمة ا١تعامالت التجارية اٟتقيقية اليت قاـ  دفع فوارق أو إستالم فوارق سلفية القيمة: -1

هبا و ذلك قصد التقليل من رقم األعماؿ ا١تنجزة لغرض التهرب الضرييب رغم اف ىذا الفعل يشكل بدوره 
 جرٯتة جبائية.

كقياـ بعض احملًتفُت بتحرير فواتَت ال تتضمن معلومات حقيقة سواء   حترير فواتري ومهية او مزيفة: -2
حيث نوع السلعة أو من حيث السعر ا١تطبق يف ا١تعامالت التجارية و ذلك قصد تضخيم قيمة  من

 ا١تعاملة.

إتالف الواثئق التجارية و احملاسبية أو إخفائها أو تزويرىا قصد إخفاء الشروط احلقيقية  -3
ئق بصورة كلية أو و تتمثل يف ٞتوء احملًتؼ إُف وسائل من شأهنا إعداـ ىذه الواث للمعامالت التجارية:

 1 جزئية.

و لقد ا١تشرع التالعب ابلبياانت اٟتقيقة للفاتورة او الواثئق التجارية او احملاسبية جزئيا إُف جانب الغرامة 
و ا١تقدرة بثالٙتائة ألف دينار  04/02من القانوف رقم  37ا١تالية ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 

ل من سنة حبس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج" ّتزاء يص 10.0000.000"دج" إُف عشرة ماليُت دينار  300.000"
دج و ٬توز عالوة على ذلك أف ٭تكم على  20.000دج إُف 500إُف ٜتس سنوات و بغرامة من 

 اٞتآف ابٟترماف من اٟتق 
تيزي  -، فرع "ا١تسؤولية ا١تهنية"، جامعة مولود معمريغَت منشورة   لقانوفزوبَت أرزقي، ٛتاية ا١تستهلك يف لل ا١تنافسة اٟترة، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف ا -1

 68ص  2011وؽ و العلـو السياسية كلية اٟتق  –وزو 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1و اب١تنع من اإلقامة من سنة إُف ٜتس سنوات على األكثر. 14او أكثر من اٟتقوؽ الواردة يف ا١تادة 

 .04/02القانوف من  25اثنيا: حيازة مواد ٥تالفة للمادة 

 كحيازة لػػػ:  25تعترب ٦تارسات ٕتارية تدليسية طبقا ألحكاـ ا١تادة 

 منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غَت مشروعة. -
 ٥تزوف من ا١تنتوجات هبدؼ ٖتفيز اإلرتفاع غَت ا١تربر لألسعار. -
ىي منتجات مقلدة و مزورة من حيث  حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غري شرعية: -1

 2العالمة التجارية.

 

تتم ىذه العملية بتخزين أو حبس  حيازة منتوجات هبدف حتفيز اإلرتفاع غري ادلربر لألسعار: -2
 و الطلب. ي إُف عدـ التوزاف بُت العرضا١تنتوج و عدـ عرضو للبيع بصورة عادية األمر الذي يؤد

ويلو أصبح ٝتة يتحكم فيها التاجر خاصة ا١توزعُت و ذلك قصد ا١تضاربة فتأجيل عملية بيع ا١تنتوج أو ٖت
 3 يف السوؽ لزايدة األسعار.

إذا كاف التسجيل يف السجل   حيازة سلزون من ادلنتوجات خارج موضوع جتارهت  الشرعية: -3
 التجاري

من التقنيُت التجاري فإنو ٬تب  21يكسب صفة التاجر إزاء القوانُت ا١تعموؿ هبا طبقا ألحكاـ ا١تادة 
على كل ٤تًتؼ أف يزاوؿ نشاطا ٕتاراي وفق ما ىو مذكور و مدوف يف السجل التجاري و كل نشاط 

تشريع اٞتبائي كما يعاقب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخارج موضوع القيد إعترب ٦تارسة ٕتارية تدليسية يعاقب عليها طبقا لل
 عليها طبقا

يعاقب كل من يقوم عن سوء نية ابإلدالء بتصرحيات غري صحيحة او يديل مبعلومات غري كاملة هبدف انو " 04/08من القانوف رقم  33تنص ا١تادة  -1
 ".دج 500.000دج إىل  50.000التسجيل يف السجل التجاري بغرامة من 

 .1966يونيو سنة  08ا١تؤرخ يف  156،66من االمر رقم  219ا١تادة مضموف  -

 .269، ص2003الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية  01، اجمللة القضائية، العدد 25/06/2002مؤرخ يف  286391قرار رقم  -3

  

  



 
 

البا ما ا١تتعلق بشروط ٦تارسة األنشطة التجارية ، حيث غ 04/02من القانوف رقم  33ألحكاـ ا١تادة 
يتم عدـ ذكر بعض األنشطة ا١تزاولة يف السجل التجاري قصد ٗتفيف من األعباء اٞتبائية أما إذا كاف 
موضوع النشاط التجاري مقنن يستلـز اٟتصوؿ على رخصة أو على إعتماد فيعاقب على ٥تالفة ذلك 

ج إُف د  50.000بغرامة مالية تصل من  04/08من القانوف رقم  10طبقا ألحكاـ ا١تادة 
 1 دج مىت مت مزاولة ذلك دوف اٟتصوؿ على ىذه الرخصة أو اإلعتماد. 500.000

 : شلارسة األعمال ادلنافسة غري ادلشروعـة: ادلطلب الرابـع

إف األعماؿ ا١تنافسة غَت ا١تشروعة ٥تتلفة و متعددة و ال ٯتكن حصرىا، غَت أننا نعرض صورىا ا١تنصوص 
 .04/02من القانوف رقم  28و  27 عليها يف ا١تادتيُت

: تعد ىذه الوسيلة ىي أقدـ الوسائل ا١تؤدية إُف االعمال اليت من شأهنا إحداث اخللط و اللبس:  أوال
من رواج و ٝتعة و مالئمة  ا١تنافس إحداث خلط أو لبس بُت ا١تنتجات و ا١تشاريع ْتيث يستفيد

ٟتو عن طريق ما ٭تدثو من خلط لدى اٞتمهور ا١تؤسسة ا١تنافسة و ٭تاوؿ إستغالؿ ىذا الوضع لصا
عامل معو و عدـ ٘تييزىم و معرفتهم أبهنم يتعاملوف مع بضاعة و منتج أخر غَت الذي إعتادوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تت

 2 التعامل معو.

فيتمثل يف نشر معلومات كاذبة تتعلق  27فا١تثاؿ الذي ٯتكن سرده ٔتوجب الفقرة األوُف من ا١تادة 
بوجود دعوى قضائية موضوعها نشر إفالس عوف إقتصادي ٦تا ينعكس سلبا يف إعتقاد عمالئو فيؤدي 

 ذلك إُف

 اليت يستعملها يف تعاملو مع ر إفالسو أو إطالؽ شائعات حوؿ ا١توادػػػػػػػػػإجحاـ التعامل معو خوفا من شه

 
 ا١ترجع السابق نفسو. 04/08من القانوف رقم  33ا١تادة  -1

، ٛتاية احملل التجاري، دعوى ا١تنافسة غَت ا١تشروعة، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف القانوف، فرع عقود و مسؤولية، كلية --2 اٟتقوؽ، جامعة اٞتزائر  إ٢تاـ زعمـو
 ..64ص 2003،2004السنة اٞتامعية 

 

 

 

 

 

 1 عمالئو من ا١تستهلكُت بقصد صرفهم عنو.



 
 

تتمثل يف تقليد العالمة ا١تميزة لعوف  27اٟتالة األخرى ا١تنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من ا١تادة 
، ا١تتعلق ابلعالمة 19/17/2003ا١تؤرخ يف  03/06االمر الذي يشكل جنحة طبقا ألمر   إقتصادي 

النصوص القانونية بعدىا من اجل وضع نظاـ يضمن للمستهلك اٟتصوؿ على سلع و  ولقد تورتث 2
 خدمات وفقا للمقاييس و ا١تواصفات القانونية بعيدا عن كل غش أو تقليد.

يتمتع ا١تستهلك ْتق اإلعًتاض عن تسجيل العالمة أماـ اٞتهات القضائية مىت كانت العالمة ٥تالفة 
 3 للنصوص القانونية.

ا١تنافسة غَت ا١تشروعة إستغالؿ مهارة تقنية او ٕتارية من صاحبها، إذ تعدد مستعملي ىذه  قبل يعترب من
ا١تهارة ال يؤدي إُف إحداث اإللتباس و ا٠تلط يف دىن ا١تستهلك، و لكن قد يؤدي ذلك إُف إزاحة 

و من السوؽ العوف صاحب التقنية ٦تا يعكس سلبا على ا١تستهلك ا١تتعامل مع ىذا العوف نظرا إلنسحاب
 ٦تا يقلل من فرص اٟتصوؿ على السلع أو ا٠تدمات ٤تل مناقشة يف السوؽ.

كذلك تعترب ٦تارسة تؤدي إُف ا٠تلط و اللبس بُت ا١تتاجر كاف يعمد عوف إقتصادي إُف إقامة ٤تل ٕتاري 
 يف جوار قريب حملل منافس هبدؼ إستغالؿ شهرتو.

 سسة منافسة:األعمال اليت من شاهنا عرقلة نشاط مؤ  اثنيا:

 ٧تد إغراء 04/02من القانوف رقم  7-6-5فقرة  27فمن األمثلة اليت ذكرىا ا١تشرع اٞتزائري يف ا١تادة 

 

 

  

، ص 1996سكندرية عز الدين الدانصوري، عبد اٟتميد الشواريب، ا١تسؤولية ا١تدنية يف ضوء الفقو و القضاء الطبعة ا٠تامسة، دار ا١تطبوعات  اٞتامعية، اإل -1
1316. 

 .2003، الصادرة سنة  44يتعلق ابلعالمات ، ج ر عدد  2003يوليو سنة  19ا١تؤرخ يف  03/06أمر رقم  -2

 ا١تتعلق ابلعالمة. 03/06من االمر  07ا١تادة  -3

  

 

 

 



 
 

ا١تستخدمُت أو اإلستفادة من األسرار ا١تهنية نتيجة اإلطالع عليها أو ضرب الشبكة اإلنتاجية ١تؤسسة 
لكن يف حالة و إف مت إبراـ عقد يتضمن شرط عدـ ا١تناسبة إف العامل الذي ٮتالف ذلك قد إرتكب  ما

خطأ عقداي و ىو منافسة رب العمل األصلي او العمل لدى ا١تؤسسة ا١تنافسة، أما رب العمل اٞتديد 
ألي خطأ ال يعد مرتكبا  منافيسيو الذي قاـ بتشغيل العامل و الذي يعلم ابنو سبق و اف عمل لدى

 يعاقب عليو القانوف ما داـ األصل ىو حرية التشغيل.

 األعمال اليت من شأهنا بث اإلضطرابت يف السوق:  اثلثا:

 القوانُت يف إطار العمليات التسويقية األمر الذي  ٖترمهاكثَتا ما يتم اللجوء إُف وسائل غَت مشروعة 

ؿ ابلسوؽ يبث إضطرابت فيو غالبا ما ينعكس سلبا سواء على ا١تستهلك او على السوؽ، فاإلخال
شروط ٦تارسة نشاط التجاري يف  1تكوف نتيجة ٥تالفة القوانُت أو احملضرات الشرعية او حىت ٥تالفة 

السوؽ فقد ينتحل التاجر ألقااب او صفات ال ٬تود ٢تا قصد إجتذاب العمالء، كما إذا أعلنت أنو 
ا قد يبيع السلعة بتخفيض كبَت أو ٓتسارة من اجل حاصل على ميدالية او جوائز او درجات فخرية كم

 عمالء الغَت. اجتذاب

يف السوؽ حالة يصعب ٖتديدىا، نظرا لكثرة الوسائل اليت يتم اللجوء إليو من اجل  االضطرابحالة 
 ذلك.

للمطابقة ْتفو يف  إُف قواعد دعوى ا١تنافسة غَت ا١تشروعة االستنادو مع ذلك لتأكد أنو ٯتكن للمتضرر 
التعويض أو بتوقف تلك التصرفات اليت كانت ىناؾ تغَتات يف النصوص القانونية و َف يستطع تبعا 

ا١تنافسة ا١تمنوعة بنص القانوف او كاف النص غامضا و َف يستوعب اٟتاالت  أعماؿلذلك إثبات 
للمتضرر ْتقو  اعًتفتالقضائية من األحكاـ   يف ٣تاؿ ا١تمارسات التجارية، فالعديد ابستمرارا١تتجددة 

 1 يف اللجوء لدعوى ا١تنافسة غَت ا١تشروعة.

 

 .89زوبَت أرزقي، نفس ا١ترجع السابق ، ص  -1

 

 

 

 



 
 

 شلارسة إشهار تضليلي  رابعـا :

اإلشكاؿ الذي يثار يف ىذا يكمن فيما مدى إعتبار ىذه الدعاية أو اإلشهار التضليلي منافسة غَت 
 1 مشروعة.

فإننا ٧تد ا١تشرع اٞتزائري أدرج ىذا النوع من ا١تمارسات التجارية  04/02إُف القانوف رقم  ابلرجوع
 ضمن األعماؿ غَت ا١تشروعة "منافسة غَت مشروعة".

اليت تنص على انو "دوف اإلخالؿ  04/02من القانوف  28ا١تشرع اٞتزائري أعطى امثلة منها يف ا١تادة 
شرعي و ٦تنوعا، كل  الخرى ا١تطبقة يف ىذا ا١تيداف، يعترب إشهارا غَتابألحكاـ التشريعية و التنظيمية ا
 إشهار تضليلي ال سيما إذا كاف:

يتضمن تصر٭تات أو بياانت أو تشكيالت ٯتكن اف تؤدي إُف التضليل بتعريف منتوج او خدمة او  -
 3 بكميتو أو ٦تيزاتو.

 مع ابئع أخر او مع منتجاتو أو خدماتو أو نشاطو. اإللتباس يتضمن عناصر ٯتكن أف تؤدي إُف  -
يتعلق بعض معُت لسلع او خدمات يف حُت اف العوف اإلقتصادي ال يتوفر على ٥تزوف كاؼ من تلك 

اإلشهار و ماف ا٠تدمات اليت ٬تب تقدٯتها عادة اب١تقارنة مع ضخامة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسلع او ال ٯتكنو ض
 عليو

 

 
 

ة اٟتقوؽ جامعة مولود كجار زاىية حورية "سي يوسف"، ا١تسؤولية ا١تدنية للمنتج "دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل درجة دكتورة يف القانوف، فرع القانوف خاص، كلي  -1
 .132ص  04/09/2006معمري، تيزي وزو، اتريخ ا١تناقشة 

 02ة مولود معمر، العدد د/جباِف و أعمر، ٛتاية ا١تستهلك عن طريق اإلعالـ "الوسم و اإلشهار"، اجمللة النقدية للقانوف و العلـو السياسية، كلية اٟتقوؽ، جامع -2
 .28، 26، ص2006تيزي وزو، 

 

 

 

 

 



 
 

قيدة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاإلشهار يعترب مشروعا ما داـ أنو يؤثر أتثَتا إ٬تابيا يف  أوكأصل عاـ فالدعاية  -
يتعُت على الرسالة اإلشهارية أف تقتصر على  اٟتمائيةو لكي يؤدي اإلشهار وليفتو  1ا١تستهلك

    2 سرد خصائص السلع و ا٠تدمات ا١تعروضة يف السوؽ بكل موضوعية.
 اجلرائ  ادلتعلقة ابجلودة و قمع الغش. ادلبحث الثالث: 
 الغش يف السلع:ا١تطلب االوؿ: جرٯتة  -

 مفهوم جردية الغش: -1 
 أوال : ادلفهوم العام للغش: 
من عناصر النافعة كما يتحقق  شيء  ابنتزاعإبضافة مادة غريبة إُف السلعة او  الغشقد يقع          -

غش ا١تشًتي و يتحقق ذلك اب٠تلط أو إبضافة  شأنوأيضا إبخفاء البضاعة ٖتت مظهر خادع من 
مادة مغايرة لطبيعة البضاعة او من نفس طبيعتها و لكن من صنف اقل جودة يقصد اإليهاـ أبف 
 ا٠تليط ال شائبة فيو أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إلهارىا بصورة أجود ٦تا ىي عليو يف اٟتقيقة.

3 
 اثنيا: ادلفهوم اخلاص للغش:    

ىذه اٟتالة اف  تكوف السلعة غي مطابقة للمواصفات ا١تقررة فإنو يشًتط القوؿ بوجود غش يف عندما
ما ال تكن مقتضية  أوٯتكن القوؿ ابف ٙتة مواصفات  فإنويكوف قرار وزاري هبذه ا١تواصفات و من مث 

طلق عليها يف العقد و على ىذا ٯتكن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسب الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطبيعتها ىذه ا١تواصفات أو ْت
 ا٠تلوص اف

 

 

، ا١ترجع السابق ، نفسو، ص -  .64إ٢تاـ زعمـو
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جرٯتة الغش ال تقـو جملرد ٥تالفة الصانع ١تواصفات معنية يف السلعة ما َف ينص عليها قانوف أو قرار وزاري 
 1 َف يتطلبها ا١تشًتي.

  أركان جردية الغش: -2

 أوال : الركن ا١تادي ٞترٯتة الغش:

يتعُت الركن ا١تادي ىذا ْتدوث جرٯتة الغش، فاؿ جرٯتة إذا َف ٭تدث الغش و لقياـ الفعل ا١تادي ٞترٯتة 
 الغش يتعُت توافر العناصر التالية:

 غش ا١تتعاقد األخر. -1

 وجود عقد -2

 اف ينصب ىذا العقد او التعامل على سلعة أي وجود سلعة. -3

 غش ادلتعاقد األخر: -1

يكوف الغش أبفعاؿ مادية كاف يزيد التاجر للحليب كمية من ا١تاء أو اف يصيف مادة من شأهنا أف 
 تؤدي إُف زايدة كمية ا١تادة األصلية ألهنا ال ترى نتيجة مزجها معها.

 وجود عقـد: -2

يرـب ما بُت البائع و ا١تشًتي عقد  ىو العنصر الثآف ا١تكوف للفعل ا١تادي ٞترٯتة الغش ا١تتعاقد، فعادة ما
٧تد أنو َف يعد ضروري وجود  09/03ليم أعياف منقولة و ابلرجوع إُف القانوف رقم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقتضي تس

  عقد

فيمكن متابعة الفاعل و لو َف يكن متعاقد مع ا١تشًتي كا١تنتج مثال، أي أنو كاف متدخل كاف يعلم  
بوجود الغش و اخفاءه فإنو ٤تل متابعة قضائية و يسأؿ عن جرٯتة الغش بشرط أف يعمل بو  وقت 

 التداوؿ.

 
 .84سوعات القانونية، مصر ، ا١تستشار عمرو عيسى الفقى، جرائم قمع الغش و التدليس، ا١تكتب الفٍت للمو  -1

 

 

 



 
 

 على سلعة التعاملأن ينصب ىذا العقد أو  -3
إف غش ا١تتعاقد ينصب على سلعة أو بضاعة و ٯتكن أف يبُت اف الغش يف السلعة يكوف يف طبيعة 

و الزبدة ىناؾ ٘تييز  و يقصد بطبيعة السلعة ىي ا١تميزات اليت ٘تيزىا عن غَتىا مثال: ا١تارغرين  السلعة
 بينهما.

 الركن ادلعنوي جلردية الغش: اثنيا:

توفر القصد اٞتنائي العاـ و  ابتداء األصل يف ٚتيع اٞترائم و منها جرائم  الغش أهنا تقع عمدا فيلـز ٢تا
 1اٞترٯتة مع العلم بتوافر أركاهنا كما يتطلبو القانوف.  ارتكابإرادة اٞتآف إُف  إتاهىو 

 ارتكابإرادة اٞتآف إُف  ابٕتاهو القصد اٞتناي يف جرٯتة الغش الواقع على ا١تتعاقد او يف البضائع يتحقق 
الغش و إقامة الدليل على عملو بو أي أف يعلم كل العلم اف ما يقـو بو من تزييف او تغيَت السلعة 

اليت أتيت  االهتاـباتو لسلطة إبضافة مواد خاصة ٢تا بعد أف كانت سليمة و القصد اٞتنائي ٮتضع يف إث
 ابلدليل على علم اٞتآف هبذا الغش.

 ابالعتمادو انو ىو من قاـ بو و ىو ما تفضل فيو ٤تكمة ا١توضوع و ذلك بتسبب القصد اٞتنائي كافيا 
 2 على التحاليل ا١تخربية اجملرات على السلعة.

 العقوابت ادلقررة جلردية الغش: -3

  بُت فعل غش السلعة ا١تخصصة لإلنساف  431رع اٞتزائري ساوى يف ا١تادة ٬تدر بنا اإلشارة أف ا١تش
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و تتمثل العقوبة األصلية اليت  1العقاب  اٟتيواف و بُت فعل بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع من حيثو 
دج إُف  10.0000أجازىا ا١تشرع يف ىذه ا١تادة ابٟتبس من سنتُت إُف ٜتس سنوات و بغرامة من 

 دج. 50.000

ا١تتعلق  09/03من القانوف  83من قانوف العقوابت و ا١تذكورة يف ا١تادة  432أمػػػػا يف نص ا١تادة 
قت ا١تادة الغذائية او الطبية ا١تغشوشة أو فاسدة أو مسمومة إذا ٟت فإنوْتماية ا١تستهلك و قمع الغش، 

 دج . 1.000.000دج إُف  500.000ابٟتبس من ٜتس سنوات إُف عشر سنوات و بغرامة من 

يف فقداف إستعماؿ عضو أو يف عاىة  مستدٯتة  وإذا تسببت ا١تادة ا١تغشوشة يف مرض غَت قابل للشفاء أ
دج إُف  1.000.000ن عشرة إُف عشرين سنة، و بغرامة من ابلسجن ا١تؤقت م تكوففالعقوبة 

 دج. 2.000.000

 2 و يعاقب اٞتناة ابلسجن ا١تؤبد، إذا تسببت تلك ا١تادة ا١تغشوشة يف موت إنساف.

 

 جردية اخلداع او زلاولة اخلداع: ادلطلب الثانـــي:

 " la tomperieتعريف جرٯتة ا٠تداع "

رٯتة خداع ا١تتعاقد بل إكتفى القانوف ابلنص على ٕترٔف الفعل مث بياف َف يضع ا١تشرع اٞتزائري تعريفا ٞت
 العقوابت ا١تقررة للجرٯتة و قد تصدى الفقو ٞترٯتة ا٠تداع، فعرفها تعريفا مشل كل جوانبها.
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لقد عرؼ ا٠تداع أبنو تشويو اٟتقيقة يف شأف واقعة يًتتب عليو الوقوع يف الغلط و يعٍت ذلك اف جوىر 
ا٠تداع كذب و موضوع الكذب واقعة و يًتتب عليو خلق اإلضطراب يف عقيدة شخص و تفكَته ٕتعلو 

 يعتقد غَت اٟتقيقة.

مور مظهرا ٮتالف حقيقة ما ىو عليو و ىو يتم بنشاط و تعريف أخر : اف ا٠تداع ىو إلباس امر من األ
 إ٬تايب ملموس.

يكفي فيو ٣ترد الكتماف و يكفي فيو الكذب اجملرد بعكس جرٯتة النصب اليت تتطلب أتييده ٔتظاىر  فال
 1 خارجية.

و َف يشًتط ا١تشرع يف ا٠تداع اف يكوف بوسائل ٤تددة او معينة فا٠تداع يتم أبية طريقة يلجأ إليها اٞتآف 
و إذا نص ا١تشرع على بعض الوسائل فهي لتشديد العقوبة بشأهنا، و ا٠تداع يكوف أبية وسيلة أو  2

 طريقة حوؿ:

 كمية ا١تنتوجات ا١تسلمة -
 بقا.تسليم ا١تنتوجات غَت تلك ا١تعينة مس -
 قابلية إستعماؿ ا١تنتوج -
 اتريخ او مدد صالحية ا١تنتوج -
 النتائج ا١تنتظرة من ا١تنتوج. -
 طرؽ اإلستعماؿ او اإلحتياطات الالزمة إلستعماؿ ا١تنتوج. -
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 أركان جردية اخلداع:

 الركن ادلادي جلردية اخلداع: أوال:

يقصد ابلركن ا١تادي بصفة عامة السلوؾ الصادر عن اإلنساف و الذي يتعارض مع القانوف فالفعل ىو جوىر 
 اٞترٯتة لذلك قيل "ال جرٯتة بدوف فعل".

الركن ا١تادي ٞترٯتة ا٠تداع بوجو خاص ابنو يف أحد األمور اليت عددهتا ا١تادة القانونية و قد و قد عرؼ الفقو 
 من قانوف العقوابت على ما يلي: 429نصت ا١تادة 

 دج او إبحدى ىاتُت  20.000دج إُف  2.000"يعاقب ابٟتبس من شهرين إُف ثالثة سنوات و بغرامة من 

 ؿ أف ٮتدع ا١تتعاقد:العقوبتُت فقط كل من ٮتدع أو ٭تاو 

 سواء يف الطبيعة او يف الصفات اٞتوىرية او يف الًتكيب او نسبة ا١تقومات الالزمة لكل ىذه السلع. -
 سواء يف نوعها او مصدرىا. -
 سواء يف كمية األشياء ا١تسلمة او يف ىويتها. -

 حق".و يف ٚتيع اٟتاالت فإف على مرتكب ا١تخالفة إعادة األرابح اليت حصل عليها بدوف 

إذف فا٠تداع ىو صدور أتكيدات كاذبة ، تنصيب على السلعة ٤تل العقد ىذه االكاذيب تكوف يف أمر من 
 األمور اليت أوردهتا ا١تادة.

و جرٯتة ا٠تداع تتطلب أف يكوف ىناؾ طرؼ أخر توجو إليو أساليب التحايل و كذب ٟتملو على التعاقد كما 
 يبُت النص.

 ع يف األمور التالية:و قد حدد ا١تشرع نطاؽ ا٠تدا 

 لًتكيب او نسبة ا١تقومات الالزمةالطبيعة او الصفات اٞتوىرية أو ا

و يتحقق ا٠تداع يف الطبيعة بتغيَت الشىء ْتيث يكوف ا١تتعاقد اماـ شىء مغاير ٘تاما ١تا إتفق عليو 
 1 لو.فا٠تداع يف الطبيعة معناه تغيَت البضاعة ْتيث تصبح غَت صاٟتة لإلستعماؿ الذي أعدت 

أما ابلنسبة للصفات اٞتوىرية فهي ٣تموع ا١تيزات اليت تتضمنها السلعة موضوع العقد و بناء على  -
 ىذه الصفات تقيم البضاعة. 

أي ىي تلك ا١تيزات و الصفات اليت لوالىا ١تا أقدـ ا١تتعاقد على شراء السلعة ، و يف ىذا ا٠تصوص 
قضت ٤تكمة النقض الفرنسية بتوفر جرٯتة ا٠تداع يف حق اتجر ابع مواد على أهنا جلدية يف حُت أهنا 

  قليل ا٠تربة.إذ كاف إبمكانو أف يعلم ا١تستهلك بذلك على إعتبار اف ىذا األخَت قبلمصنوعة من 



 
 

أما فيما ٮتص الركيب او نسبة ا١تقومات الالزمة فيكوف ا٠تداع ىنا يف حالة الكذب يف كمية ا١تواد  -
 النافعة اليت تدخل يف تركيب البضاعة أو تكوينها.

و ابلنسبة للخداع يف نوع البضاعة أو مصدرىا فإف ىذا النوع من ا٠تداع ٭تصل وقت التعاقد و يتحقق 
إذا كاف النوع أو ا١تصدر ٤تل اإلعتبار األوؿ يف التعاقد أي أنو السبب الذي دفع ا١تتعاقد إُف الشراء كبيع 

 ا صناعة اتيوانية.اتجر للمتعاقد قطع غيار السيارات على اهنا ايابنية الصنع يف حُت أهن

و يف األخَت و حسب نص ا١تادة ا١تذكورة و فيما يتعلق اب٠تداع يف كمية األشياء أو ىويتها فإف جرٯتة 
 ا٠تداع تتم إذا كاف ما مت تسليمو يغاير ذات ما إتفق عليو.

سبب  و ٘توف اٞترٯتة اتمة منذ ٟتظة إبراـ العقد و ال ٭توؿ دوف ٘تامها أف يكوف التسليم مؤجال ألي
 قانوٓف أو فعلي كما ال ٭توؿ دوف ٘تامها أف يكوف العقد مشواب أبي عيب كاف.

 ذلك أف العقاب على ذلك اٞترائم "جرائم خداع ا١تتعاقد" يهدؼ بو ا١تشرع ال إُف ٖتقيق مصلحة خاصة 
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ا١تتمثلة يف منع الغش و ا٠تداع فيما يتعامل  و إ٪تا يهدؼ إُف ما ىو أٝتى و ىو ٖتقيق مصلحة عامة و
 فيو الناس.

   الركن ادلعنوي جلردية اخلداع:اثنيا: 

 1 الركن ا١تعنوي او القصد اٞتنائي ىو العلم بعناصر اٞترٯتة و إرداة إرتكاهبا.

إف جرٯتة خداع ا١تتعاقد ىي جرٯتة عمدية يشًتط لقيامها ثبوت القصد اٞتبائي و ىو إرادة اٞتآف القياـ 
  .2ابٞترٯتة مع العلم بتوافر أركاهنا يف الواقع و أبف القانوف يعاقب عليها

  القانوف ىنا مفًتض ال سبيل لنفيو على أساس اف العلم ابلقانوف اٞتنائي  و القوانيُت ا١تكملة لوو العلم بتجرٔف
 و من مث ال يقبل العذر ّتهلها او الغلط فيها كحجة لنفي القصد اٞتنائي . يفًتض يف حق الكافة

لقصد اٞتنائي يف جرٯتة اما العلم ابلواقع فهو غَت مفًتض و ينبغي إقامة الدليل الكايف عليو و بتوافر ا
خداع ا١تستهلك ٔتجرد علم ا١تتهم ابلوقائع ا١تتعلقة بطبيعة البضاعة نوعها او مصدرىا أو كمية األشياء 
ا١تسلمة ، او ىويتها ........... فيجب اف يكوف ا١تتعاقد عا١تا ابلتدليس الذي أدخلو على ا١تتعاقد 

 أبي خداع او شرع يف أف ٮتدع. معو، علما حقيقيا واقعيا يربر وصف ا١تشرع لفعلو

إذف يشًتط توافر نية ا٠تداع لدى البائع و ىي تتوافر ٔتجرد علم اٞتآف أبف الوسيلة اليت يتبعها من شأهنا 
 أف تؤدي إُف خداع ا١تستهلك.

و ٬تب توافر القصد وقت وقوع الفعل أي وقت إجراء البيع أو أداء ا٠تدمة ألف جرٯتة خداع ا١تستهلك 
 م العمدية الوقتية.من اٞترائ

وقد أكدت أحكاـ ٤تكمة النقض الفرنسية بصفة دائمة اف الغش عنصر إنشائي ٞترٯتة خداع ا١تستهلك 
 من اٞترائم العمدية الوقتية.

 .249عبد هللا سليماف "شرح قانوف العقوابت اٞتزائري" ص  -
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 .ا٠تداع أكدت أحكاـ ٤تكمة النقض الفرنسية بصفة دائمة أف الغش عنصر إنشائي ٞترٯتة و قد

و عليو فالقانوف ال يعاقب على اٞتهل او الغلط الذي يقع فيو البائع إزاء ا١تتعاقد ذلك اف حسن النية ينفي 
 داع غَت العمدي.جرٯتة ا٠تداع و اإل٫تاؿ حىت و لو كاف جسيما فإنو ال يعترب غشا إذ ىو أحد صور ا٠ت

 أما التدليس الذي ٨تن بصدده فيجب اف يتوافر فبو ا٠تداع العمدي.

 العقوابت ادلقررة جلردية اخلداع:

رد الفعل يقصد ابلعقوبة ذلك اٞتزء اٞتنائي الذي يقرره القانوف، و يوقعو القضاء على اجملـر ، او ىي 
  القاعدة القانونية ويهدؼ ا١تشرع من خالؿ العقوبة إُف ردع ا١تخالفُت. اإلجتماعي على إنتهاؾ

على ما يلي : "يعاقب ابٟتبس من شهرين إُف ثالثة سنوات و بغرامة من  424إذا نصت ا١تادة 
 1دج أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت فقط كل من ٮتدع أو ٭تاؿ أف ٮتدع ا١تتعاقد".20.000إُف  2.000

قوبة مقررة يف مادة اٞتنح كعقوبة أصلية و ىي أيضا عقوبة سالبة ٟترية احملكـو و عقوبة اٟتبس ىي ع
عليو و حددىا ا١تشرع ىنا بُت الشهرين إُف ثالث سنوات أي أنو ترؾ ا١تشرع للقاضي سلطة تقديرية 

 لتحديد العقوبة اليت يراىا مناسبة للفعل اإلجرامي.

 اية ا١تصلحة العامة ال ٛتاية ا١تصلحة ا٠تاصة.و العقاب ا١تقرر ىذا فيهدؼ بو ا١تشرع إُف ٛت   

و ا١تالحظ اف ا١تشرع قد شدد العقوابت يف حالة ما إذا كاف ا٠تداع او ٤تاولة ا٠تداع قد إرتكبت سواءا 
 بواسطة:

 الوزف أو الكيل أو أبدوات أخرى مزورة أو غَت مطابقة. -
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طريق الغش  عن ار او الوزف أو الكيل أو التغيَت طرؽ ترمي إُف التغليط يف عمليات التحليل او ا١تقد -
 يف تركيب او وزف او حجم ا١تنتوج.

 إشارات أو إدعاءات تدليسية. -
 كتيبات او منشورات او نشرات او معلقات أو إعالانت أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى. -

ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش و ا١تادة  09/03من القانوف  69نصت كل من ا١تادة  إذ
ترفع مدة احلبس إىل مخس سنوات و غرامة قدرىا من قانوف العقوابت على األيت " 430

 دج". 500.000

و لكن قد جرت عادة احملاكم و خاصة يف فرنسا على عدـ اٟتكم بعقوبة اٟتبس و حىت و إف 
 فأحكاـ اٟتبس اندرة جدا و مع ندرهتا فهي غالبا ما تقًتف بوقف التنفيذ.طبقت 

اإلكتفاء بعقوبة الغرامة و ىي عقوبة غَت فعالة ١تواجهة خطورة  األحواؿلذلك يقع يف األغلب     
 جرائم ا٠تداع و لذلك لسببُت :

 ابلتاِف فهي عقوبة غَت رادعة.أو٢تما اف الغرامة ضئيلة مقارنة ابألرابح الباىضة اليت ٭تققها اٞتآف و 
 

اثنيها اف الغرامة ا١تفروضة على اٞتآف ْتكم القانوف يتحملها ا١تستهلك النهائي االغلب األعم من    
لكُت ا١تبالغ احملكـو هبا عليهم عن طريق زايدة يف أسعار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٟتاالت حيث يقـو اٞتناة بتحميل ا١تسته

 1 السلع و ا٠تدمات.
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 غرامة ادلصاحل ادلطلب الثالث:

 فرض الغرامة -1

ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش ىو غرامة الصلح اليت خصص  09/03من اٞتديد يف القانوف  إف
٢تا ىذا القانوف الباب ا٠تامس منو و الذي يشمل ٙتانية مواد أساسية ىذه الغرامة تسمح ٢تا اإلدارة 

 2 ابلتسوية الودية مع ا١تتدخل يف حالة وجود غرامة.

من ىذا  25فإنو "ٯتكن األعواف ا١تنصوص عليهم يف ا١تادة  09/03من القانوف  86و حسب ا١تادة 
 القانوف فرض غرامة صلح على مرتكب ا١تخالفة ا١تعاقب عليها طبقا ألحكاـ ىذا القانوف.

" يرسل احملضر إُف اٞتهة القضائية ا١تختصة و يف ىذه  30و إذا َف تسدد غرامة الصلح يف األجل " يـو
 ٟتد األقصى.اٟتالة ترفع الغرامة إُف ا

 حاالت عدم إمكانية فرض غرامة الصلح: -2

 تنص على انو ال ٯتكن فرض غرامة الصلح. 09/03من القانوف  87ا١تادة 

إذا كانت ا١تخالفة ا١تسجلة تعرض صاحبها إُف عقوبة أخرى غَت العقوبة ا١تالية و إما تتعلق بتعويض 
 ضرر مسبب لألشخاص أو األمالؾ.

 3حالة تعدد ا١تخالفات اليت ال يطبق يف إحداىا على األقل إجراء غرامة الصلح يف حالة العود. و يف

 مبلغ غرامة الصلح:/ 3

 : من القانوف ا١تتعلق ّتماية ا١تستهلك ، ٭تدد مبلغ غرامة الصلح كما أييت 88حسب ا١تادة    
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 دج . 300.000من ىذا القانوف:  71إنعداـ سالمة ا١تواد الغذائية ا١تعاقب عليها يف ا١تادة  -
 

 دج. 200.000من ىذا القانوف  72إنعداـ النظافة و النظافة الصحية ا١تعاقب عليها يف ا١تادة  -



 
 

 دج. 300.000من القانوف  73إنعداـ ا١تنتوج ا١تعاقب عليها يف ا١تادة  -
 دج. 300.000من القانوف  74إنعداـ رقابة ا١تطابقة ا١تسبقة ا١تعاقب عليها يف ا١تادة  -
 دج . 300.000من القانوف  75ذه ا١تعاقب عليها يف ا١تادة إنعداـ الضماف او عدـ تنفي -

 دج 50.000 من ىذا القانوف 76عدـ ٕتربة ا١تنتوج ا١تعاقب عليها يف ا١تادة 

من ٙتن ا١تنتوج  10من ىذا القانوف  77رفض تنفيذ ا٠تدمة ما بعد البيع ا١تعاقب عليها يف ا١تادة  -
 ا١تقتٌت.

 دج 200.000من ىذا القانوف  78عليها اب١تادة غياب بياانت وسم ا١تنتوج ا١تعاقب  
  

 خالصة  

إف اٟتاجة إُف ٛتاية ا١تستهلك من ا١تمارسات التجارية غَت الشرعية تتضاعف يـو بعد يـو خاصة 
بدخولنا األلفية الثالثة اليت سبقها و واكبها تطور مذىل و خطَت ، ىذا ما يفسر إىتماـ ا١تشرع هبذا 

الذي ٭تدد القواعد العامة ا١تطبقة  2004جواف  23ا١تؤرخ يف  04/02قم ا١توضوع حيث أف القانوف ر 
على ا١تمارسات التجارية يتضمن تشديد العقوابت ا١تفروضة على ا١تمارسات التجارية غَت الشرعية و ٯتنع 

يفة ا١ترسـو التجاري من دفع أو إستالـ فوارؽ ٥تفية لقيمة السلعة كما ٯتنعهم من ٖترير فواتَت و٫تية أو مز 
ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش ، فقد نص على عقوابت  09/03إٍف أما القانوف  .......

 صارمة على ا١تتعاملُت ا١تخالفُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالت 

 الدراسة التطبقية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 دتهــــــيد  :

سنقـو من خالؿ ىذا الفصل بتطبيق األساليب اإلحصائية ا١تختلفة على عينة الدراسة و قد إعتمدان  
على ا١تنهج ا١تسحي الذي يعترب أداة قيمة للتعرؼ على أراء و وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهات النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظر على العينة 

ػمدان على أسلوب اإلستبياف  الذي يساعد على ٚتع ا١تعلومات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباشرة من ا١تختارة و قد إعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا١تصدر ، و حرصنا على إعداده بلغة بسيطة و عمدان على ٖتريره ابللغة العربية حىت يكوف يف متناوؿ 

 اٞتميع .     

 وصف اإلستبيان :

سؤاال مبنية على أساس ليكارت  21تبياف يف ىذه الدراسة مشل علىػػػػػػػػػػػػػػػػإف اإلسأشكال األسئلة :  -أ
 " احملور األوؿ ، احملور الثآف ، احملور الثالث ، احملور الرابع"Likertا١تقياس ا٠تماسي

ب- موضوع األسئلة : هتدؼ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئلة إُف معرفة أليات ٛتاية ا١تستهلك و من ىم أعواف الرقابة 
و مامدى  09/03اإلقتصادية و ماىي مهامهم و كذلك ٣تاؿ ٛتاية ا١تستهلك اليت ٭تققها القانوف 

 إدراؾ ا١تستهلك ابلقوانُت اليت ٖتميو من ا١تخاطر و األضرار و ماىي حقوقو و واجباتو .

حتديد حج  العينات :إعػػػػػػػػػػػػػػػػػتمدان يف إختيار حجػػػػػػػػػػػػػػػػم العينة موضوع الدراسة على أسلوب العينات غَت 
العشوائية اليت تعتمد على اإلختيار ا١تعقوؿ لعناصر العينة من اجملتمع اإلحصائي إبعتبارىا الػػػػػػػػػطريقة 

ػػػػػػػػػػػطالع الرأي العاـ و إبعتبار األكثر إستعماال من قبل الباحثُت خاصة إذا تعلق األمر أبْتات إستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موضوع البحث يتعلق بدراسة أراء ووجهات النظر لألعواف الرقابة و ٣تموعة من ا١تستهلكُت .

مولف و عماؿ   192يثمتل ٣تتمع الدراسة يف عماؿ مديرية التجارة لوالية مستغاّف ا١تقدر عددىم  
 مولف  50ا١تعهد الًتبية البدنية و عددىم 

مولف وزعت عليهم اإلستبياانت 30عينة الدراسة من  أتلفت  



 
 

 

 

 الــــــــــفرع الــــــــــثاين :    حتـــــــليل النتائج اخلاصة ابإلستبيان

 السؤال األول : اجلنس

 spssادلصدر : من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج 
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 %53يوضح لنا اٞتدوؿ أف النسبة العالية ألفراد العينة ا١تدروسة ىي من اإلانث حيث بلغت نسبتهم  
قاربة نوعا ما بُت اإلانت و الذكور إال اف ىذا ػػػػػػػػػػػػػػو ىي مت%  47أما نسبة الذكور بلغت نسبتهم 

امهم ٔتهامهم يف أي وقػػػػػت ليال و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن قي و ابلرغمعبة و ػػػػػػػػػػػػمايبُت أبنو رغم مهاـ أعواف الرقابة الص
ية هنػػػار و خالؿ العطل األسبوع  

د أف ا١تراءة تقـو ٔتهامها على أكمل وجو و دليل وجود ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الوطػػػػػػػػػػػػنية و األعياد و ا١تناسبات ٧ت
بنسبة كبَتة اإلانت . 

 السؤال الثاين :  العمر ابلسنوات

 spssادلصدر : من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج  

%النسبة  اإلجابة التكرار 
 47   

14 
 الذكر

 األنثى 16 53

 اجملموع 30 100

%النسبة  
 

 اإلجابة التكرار

سنة 30أقل من  9 30  
سنة31-50 19 63  

فما فوؽ  51 2 7  



 
 

 

""التمثيل البياين للعمر ابلسنوات "   2-3الشكل   

 

و ا١تػػػػػػػػػػػػعهد  لوالية مستغاّف التجارة كل من ا١تديريةالعمرية األكرب يف   الفئةمن خالؿ اٞتدوؿ نالحظ أف  
، و ىذا مايبُت أهنم خليط من  %63سنة حيت بلغت نسبتها  50 – 13الًتبية البدنية ىي من 

ستهلك من العش و ا٠تذاع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادين يف أتدية مهامهم و ٛتاية ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػسُت للعمل و اٞتػالشػػباب ا١تتحم
األقدمية و ا٠تربة من أجل أتطَتىم  و توجيههم .ابإلضافة إُف وجود الكهوؿ ذوي   

 السؤال الثالت : ادلستوى التعليمي 

 spssادلصدر : من إعداد الطالبة ابإلعتماد على برانمج 

 
 

دلستوى التعليمي ""التمثيل البياين  3-3الشكل   
 

100 30 
 

 اجملموع

%النسبة  اإلجابة التكرار 
 

20 
 اثنوي 6

 
66.70 

 جامعي 20

 
13.30 

 دراسات عليا 4

 اجملموع 30 100



 
 

مولف و  20ث بلغ عددىم ػػػػػػػػػػػػػػمن خالؿ اٞتدوؿ نالحظ  أف نسبة ا١تستوى التعليمي ىي جامعي حي
و ىذا مايبُت أهنم ذوي مستوى تعليمي الأبس بو مقارنة مع السنوات السابقة كاف  % 66.70بنسبة 

رة يتم التوليف كعوف رقابة مستوى اثنوي أما يف ثاؿ يف مديرية التجاػػػػػػػػػمستوى التعليمي على سبيل ا١ت
 الوقت الراىن مستوى جامعي من أجل رفع درجة الكفاءة  

 

 

 

السؤال الرابع : قياس مامدى الثبات و صدق اإلستبيان بواسطةحساب معامل كرونباخ الفا :            
على برانمج  ادلصدر : من إعداد الطالبة ابإلعتماد                            spss 

عدد  الثبات الصدؽ
 العبارات

 احملاور
 

 ـ

ك ا١تستهل أليات ٛتاية  2 0.535 0.731  1 
 2 مهاـ أعواف الرقابة التابعُت للمصاٌف اإلقتصادية 2 0.385 0.620
 09/03يت ٭تققها القانوف حدود اٟتماية ال 2 0.424 0.651

كللمستهل  
3 

ك ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهلقانونية النصوص ال 2 0.439 0.662  4 
 

 اإلستبياف  حيت من خالؿ اٞتدوؿ نالحظ أف ىناؾ مصداقية و ثبات يف البياانت ا١تطروحة يف      
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيث الثبات احملاور األربعة و معامل الصدؽ قدرت  من   0.535كرونباخا  ألف قدرت قيمة 

إذا أف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارات و األسئلة كانت تتمتع ابلصدؽ و الثػػػػػػػػػػػػػػػػبات فيما بينها و سوؼ  0.731قيمتو 
 تعطي نفس النتيجة إذا مث إعادة اإلستبياف .

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السؤال اخلامس : حتليل أراء و إجتاىات العينات

 spssمعاجلة معطيات احملور االول أليات محاية ادلستهلك بواسطة بررلة  3-1اجلدول  

النتيجة    
  

اال٨تراؼ 
 ا١تعياري 

ا١تتوسط   
    

 موافق 
 جدا

موافق    
   

غَت موافق   ٤تايد 
 إطالقا  

ا١تقياس  
    

احملور األوؿ : أليات 
 ٚتاية ا١تستهلك

غَت موافق 
 إطالقا

تلعب الرقابة دورا يف  تكرار 0 1 1 9 19 1.47 0.740
ٛتاية ا١تستهلك من 
األضرار النإتة عن 

إستعماؿ مواد 
 غذائية فاسدة

63.3 30 3.3 3.3 0  
 نسبة

غَت موافق 
 إطالقا

الرقابة ىو  ىدؼ تكرار 0 0 0 8 22 1.27 0.450
الوقاية أو القضاء 
على ا٠تطر الذي 
 يهدد ا١تستهلك

73.3 26.7 
 
 

0 0 0  
 نسبة

  0 1 0 16 13 1.63 0.669 غَت موافق
 تكرار

األجهزة القضائية ٢تا 
دور الفصل يف 
القضااي ا١تتعلقة 
 ْتماية ا١تستهلك

43.3 53.3 1 3.3 0  
 نسبة

 تكرار 0 1 1 16 12 1.70 0.702 غَت موافق
 

وزارة التجارة ىي 
اٞتهاز االوؿ 
ا١تكلف ْتماية 

 ا١تستهلك
 نسبة 0 3.3 3.3 53.3 40

 
تقـو ٚتعيات   0 1 1 16 9 2.00 0.9468 غَت موافق



 
 

ا١تستهلك بتحسُت  تكرار
ا١تستهلكُت و دفاع 

 عن مصاٟتهم
 نس بة 1 13.3 3.3 53.3 30.3

 

 

 

 

 

 

 احملور األول : ألــــــــــــيات محــــــــــــــــاية ادلستهلك  

تلعب الرقابة دورا يف ٛتاية ا١تستهلك من األضرار النإتة عن إستعماؿ مواد غذائية  : السؤال األول
من %   63.3حسب النتائج ا١تبينة يف اٞتدوؿ أعاله فيما ٮتص السؤاؿ األوؿ ٧تد أف نسبة فاسدة

٢تا دور فعاؿ  و كبَت يف ٛتاية ا١تستهلك من األضرار النإتة عن ا١تستجوبُت يروف أف الرقابة 
ناؾ نسبة ػػػػػػػػػػػػػػػػػية و ىػػػػػػػػػػػػػػػػػا توافق رأي األغلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيض %30مات الغذائية ابإلضافة إُف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتسم

.%  3,3سبةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف تبدي رأيها بنضئيلة غَت موافقة و اخرى ٤تايدة و   

 السؤال الثاين :ىدؼ الرقابة ىو الوقاية أو القضاء على ا٠تطر الذي يهدد ا١تستهلك

ىدؼ الرقابة ىو الوقاية أو القضاء على ا٠تطر الذي يهدد ا١تستهلك ٧تد  اٞتدوألفنالحظ من خالؿ 
داؼ الرقابة اإلقتصادية ػػػػػػػة و أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى أ٫تي%  73.3ػ : أنو ٙتت ا١توافقة ابألغلبية  بنسبة قدرت بػػػ

.و ما مدى إدراؾ ا١تستهلكُت ٔتهاـ األعواف و ٖتمليهم ا١تسؤولية الكاملة يف ٛتايتو  

 السؤال الثالث :األجهزة القضائية ٢تا دور الفصل يف القضااي ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهلك

و % 43.3نالحػػػػػػػػػظ من خالؿ اٞتدوؿ أف النسب قد توزعت بُت ا١توافقة التامة و أتيد الرأي بنسبة  
و نالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ أف ىناؾ إٚتاع على قياـ األجهزة القضائية % 53.3اجملموعة ا١توافقة بنسػػػػػػػػػػػػػػػبة 

  و الغشاشُت فيما يتعلق اب١تساس ْتماية ا١تستهلك .إبصدار األحكاـ النهائية و معاقبة ا١تخالفُت

 السؤال الرابع : وزارة التجارة ىي اٞتهاز االوؿ ا١تكلف ْتماية ا١تستهلك



 
 

و % 53.3ىنا أيضا نالحظ أف النتائج توزعت النسب بُت ا١توافق بشدة  ابلنسبة                
حيث تعترب وزارة .%3.3نسبة قليلة َف تبدي رأيها يف ا١توضوع ٘تثلت بػػػ  و%40ا١توافق ابلنسبة 

لك و احملافظة على ػػػػػػػػػػػػػػػجارة اٞتهاز األوؿ و ا١تكلف بكل القضااي ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت
إصدار التعليمات اليت من شأهنا احملافظة على ا١تستهلك و ٛتاية  ُت  القوانُت وػػػػػػػػػػػػػسالمتو و ذلك بتحي

 حقوقو .

 

 

 

ا١تستهلكُت و دفاع عن مصاٟتهم بتحسيستقـو ٚتعيات ا١تستهلك السؤال اخلامس :   

نالحظ أف اٞتميع يؤيدوف الدور الذي تلعبو ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك يف ٖتسيسهم و الدفاع عن 
.% 30.3و ا١توافقة بػػػػػػػػػػ : % 53.3أيد بػػػػػػػػػػػ: مصاٟتهم و قد قدرت نسبة الت  

 خالصة  احملور األول  : 

نستنتج من خالؿ ٖتليل  عبارات احملور األوؿ أبف وزارة التجارة ىي اٞتهاز األوؿ ا١تكلف ٔتتابعة و       
التابعة ٢تا حيث ىناؾ أعواف مكلفُت اب١تراقبة  ٛتاية ا١تستهلك و ذلك من خالؿ ا٢تيئات و اإلدرات

اإلقتصادية و ٢تم دور فعاؿ يف ٛتاية ا١تستهلك من ا١تخاطر و األضرار الناٚتة عن عدـ وعيو لذلك تقـو 
 ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك بتحسيسو و نشر ثقافة اإلستهالؾ .

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بواسطة  احملور الثاين مهام أعوان الرقابة التابعني للمصاحل اإلقتصاديةمعاجلة معطيات  3-2اجلدول 
 spssبررلة

النتيجة     
  

اال٨تراؼ 
 ا١تعياري 

ا١تتوسط    
   

موافق 
جدا     

  

موافق    
   

غَت   ٤تايد 
 موافق   

غَت 
موافق 
 إطالقا  

ا١تقياس 
     

 احملور الثآف 
مهاـ أعواف الرقابة 
 التابعُت للمصاٌف

 اإلقتصادية
غَت موافق 

 إطالقا
أعواف الرقابة ىم  تكرار 0 2 0 7 21 1.43 0.817

 مولفُت منتمُت إُف
األسالؾ ا٠تاصة  

 التابعة لوزارة التجارة 

70 23.3 0 6.7 0  
 نسبة

غَت موافق 
 إطالقا

 أعواف الرقابة ملزموف تكرار 0 1 1 4 24 1.30 0.702
أبداء اليمُت قبل 

مباشرة مهامهم أماـ 
 احملكمة 

80 13.3 3.3 3.3 0  
 نسبة

غَت موافق 
 إطالقا

0.764 1.366 23 4 2 1 0  
 تكرار

ألعواف الرقابة بطاقة 
 التفويض ابلعمل 

76.6 13.3 6.7 3.3 0  
 نسبة

 
 غَت موافق

 
 

 تكرار 0 6 3 14 7 2.266 1.048
 

مراقبة السوؽ و اٟتد 
من  إنتشار التجارة 
ا١توازية ىي مهاـ 
 أعواف الرقابة  

 نسبة  0 20 10 46.7 23.3



 
 

غَت موافق 
 إطالقا

ٮتوؿ القانوف لألعواف  تكرار 0 0 0 14 16 1.466 0.507
الرقابة ابٟتجز العيٍت 

 اإلعتباريأو 
للمنتجات حسب 

 طبيعة ا١تخالفة 

 نس بة  1 1 1 46.7 53.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملور الثاين : مهام أعوان الرقابة التابعني للمصاحل اإلقتصادية

                 ا٠تاصة التابعة لوزارة التجارة ُت  لألسالؾواف الرقابة ىم مولفُت منتمأعالسؤال األول :
من خالؿ اٞتدوؿ نالحظ أف النسبة ا١توافقة و ا١تؤيدين ٢تذا  الرأي كبَتة جدا قدرت بػػػػػ                  

 :70%  
أما اجملموعة اليت ابدت عدـ موافقتها و إقتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعها فهي نسبة قليلة جدا %23.3و ا١توافقُت بنسبة   

كما  اننا نالحظ عدـ وجود أي مولف َف ٬تب على ىذا التساؤؿ و الكل عرب   %  6.7قدرت بػ    
أعواف الرقابة ملزموف أبداء اليمُت قبل مباشرة مهامهم أماـ احملكمةالسؤال الثاين  : عن وجهة نظره     

على أف أعواف الرقابة ملزموف أبداء اليمُت قبل مباشرة مهامهم   %80نالحظ ا١توافقة التامة و بنسبة 
أماـ احملكمة  ابعتبار أف جزء من العينة ىم مولفُت يف مديرية التجارة لوالية مستغاّف  و ىم على علم 

 أبف أعواف الرقابة 
رقم                    طبقا للقانوف قبل مباشرة مهامهم يقوموف أبداء اليمُت أماـ احملكمة إقامتهم اإلدارية

توافق على اف اعواف الرقابة ملزموف   %13.3كذلك ا٠تاؿ ابلنسبة للفئة ا١توافقة  ٙتتلت يف            
أبداء اليمُت قبل مباشرة مهامهم ا١تخولة ٢تم من طرؼ وزارة التجارة  و ىناؾ نسبة ضئيلة توزعت بُت 

   .% 3.3الغَت ا١توافقُت و احملايدوف قدرت بػػػ  



 
 

 السؤال الثالت :ألعواف الرقابة بطاقة التفويض ابلعمل 

مؤيدين لفكرة %76.6أيضا ابلنسبة ٢تذا السؤاؿ فاإلجابة كانت ابإلٚتاع و ابلنسبة كبَتة قدرت بػػػػ  
اف ألعواف الرقابة بطاقة التفويض ابلعمل ٦تنوح ٢تم من طرؼ وزارة التجارة لتعريف أبنفسهم و ا١تهاـ 

موافقة و نسب قليلة توزعت بُت غَت موافق و %13.3ا١توكل ٢تم خالؿ ا١تعاينات ا١تيدانية  و نسبة 
.  %6.7و    %3.3احملايد و ىي على الًتتيب   

 السؤال الرابع : مراقبة السوؽ و اٟتد من إنتشار التجارة ا١توازية ىي من مهاـ أعواف الرقابة

و ٣تموعة ٤تايدة  %٧20تد أف النسبة قد توزعت و األراء قد تنوعت بُت ٣تموعة غَت موافقة ابلنسبة 
من % 23.3و ا١تؤيدة بشكل اتـ % 46.7و كانت نسبة ا١توافقة متوسطة قدرت بػػػػػػػ %10بنسبة 

لنا اف من مهاـ أعواف الرقابة مالحظة السوؽ و ذلك من خالؿ متابعة أسعار ا١تواد الواسعة ىنا يتضح 
اإلستهالؾ و ا١تواد ا١تقننة و ا١تدعمة من طرؼ الدولة كاٟتليب ، الزيت ، ا٠تبز .........إٍف أما فيما 

التجارة الفوضوية و  ٮتص إنتشار التجارة ا١توازية فتعمل ابلتنسيق مع أعواف مصاٌف األمن للحد من ىذه
ا١تتضمن إنشاء  464قد مت إصدار القرار رقم   

 

ا١تتضمن  1099ٞتنة متابعة ٤تلية مكلفة ابلقضاء على النشاط التجاري غػػػَت الرٝتي  و القرار رقم 
إدماج  إنشاء ٞتنة والئية مكلفة ابلتعمَت التجػػػػاري و إنشاء و هتيئة الفضاءات التجارية مػػػػػػػػػػػػػػػن أجل 

 التػػػػػػػػػػػػػػجار غَت الرٝتيُت ضمن الفضاءات التجارية .  

السؤال اخلامس :ٮتوؿ القانوف لألعواف الرقابة ابٟتجز العيٍت أو اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػتباري للمنتجات حسب طبيعة 
 ا١تخالفة                           

اإلقتصادية ابٟتجز السلع إما عن طريق اٟتجز العيٍت أو ابلفعل ٮتوؿ القانوف لألعواف مصاٍف الرقابة 
يتضح لنا أف اٞتميع يبدوف نفس % 46.7و ا١توافقة  %53.3اإلعتباري حيث أف نسبة ا١تؤيدة ىي 

 الرأي فيما ٮتص حجز ا١تنتوجات اليت مت مراقبتها يف حالة وجود ٥تالفة يعاقب عليها القانوف . 

 خالصة احملور الثاين :



 
 

13،14، 12ل نتائج احملور الثآف نستنتج أف أعواف الرقابة ىم مولفوف ينتموف إُف الصنف بعد ٖتلي  

ٮتوؿ ٢تم القػػػػػػػػػػػػػػانوف القياـ ٔتهامهم من أجل ٛتاية ا١تستهلك  ىم أعواف ٤تلفوف يقوموف أبداء اليمُت أماـ 
كاـ  التشريعية و التنظيمية احملكمة و ٯتلكوف بطاقة التفويض ابلعمل و يفوضوف ابلعمل طبقا لألح

 السارية ا١تفعوؿ .  
وؿ هنارا أو ليال، ٔتا يف ذلك أايـ العطل، إُف احملالت التجارية وا١تكاتب وا١تلحقات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرية الدخو ٢تم 

السكنياليت فة عامة إُف أي مكاف، ابستثناء احملالت ذات االستعماؿ ػػػػػػػػػػو٤تالت الشحن والتخزين وبص
ابٟتجز و السحب النهائي أو يتم الدخوؿ إليها طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائية و يقوموف 

 ا١تؤقت للمنتوجات .

 

 

للمستهلك  09/03احملور الثالت حدود احلماية اليت حيققها القانون معاجلة معطيات  3-3اجلدول 
 spssبواسطة بررلة 

النتيجة   
    

 اال٨تراؼ
 ا١تعياري 

ا١تتوسط   
    

موافق 
جدا     

  

موافق    
   

غَت   ٤تايد 
 موافق   

غَت 
موافق 
 إطالقا  

ا١تقياس  
    

احملور الثالت   
حدود  اٟتماية اليت 

٭تققها القانوف 
للمستهلك   09/03

       
غَت 

موافق 
 إطالقا 

ضرورة إعالـ  تكرار 0 0 0 10 20 1.333 0.479
ا١تستهلك أبسعار 

  0 0 0 33.3 66.7 ا١تنتوجات 
 نسبة

غَت 
موافق 
 إطالقا

يعمل أعواف قمع  تكرار 0 1 1 6 22 1.366 0.718
الغش إبتالؼ ا١تواد 

  0 3.3 3.3 20 73.3 ا٠تطَتة 
 نسبة

غَت 
موافق 
 إطالقا

0.723 1.400 21 7 1 0 0  
 تكرار

يعمل أعواف قمع 
الغش على إقتطاع 
العينات و ٖتليليها 
 عرب ٥تابر قمع الغش 

70 23.3 3.3 0 0  
 نسبة

غَت 
موافق 
 إطالقا

 تكرار 0 1 1 8 21 1.333 0.479
 

عندما تكوف السلعة 
غَت مطابقة 

 نسبة 0 3.3 3.3 26.7 70



 
 

للمواصفات ا١تقررة  
 يعترب ىذا غش

غَت 
موافق 
 إطالؽ

إلزامية النظافة الصحية  تكرار 0 1 3 14 12 1.333 0.479
للمواد الغذائية حسب 

09/03القانوف   
 نسبة 0 3.3 10 46.7 40

 

 

 

 

 

 

 احملور الثالت :حدود اٟتماية اليت ٭تققها القانوف 03/09 للمستهلك

ضرورة إعالـ ا١تستهلك أبسعار ا١تنتوجات السؤال األول :  

و نسبة ا١توافقة ىي  %66.7نسبة ا١تؤيدة لوضع أسعار ا١تنتوجات ىي من خالؿ اٞتدوؿ يتضح لنا 
أبسعار ا١تنتوجات ا١تعروضة للبيع أبي وسيلة   ا١تستهلكرورة إعالـ ػػػػػػفهناؾ إثفاؽ اتـ على ض 33.3%

من القانوف  7، 6، 5، 4عليو ا١تواد  كانت ا١تهم تكوف واضحة و مفهومة ز مقروؤة حسب مانصت
 100.000دج إُف  5000ا١تتعلقة ٔتراقبة ا١تمارسات التجارية و ا١تعاقب عليها بغرامة من  04/02

من نفس القانوف . 31دج حسب نص ا١تادة   

يعمل أعواف قمع الغش إبتالؼ ا١تواد ا٠تطَتة السؤال الثاين :  

٣تموعة ا١توافقة  و نفس  %20و  %73.3نالحظ من خالؿ اٞتدوؿ نسبة ا١تؤيدة كبَتة ٕتاوزت
و ىي نسبة قليلة  حيث يتضح لنا أف القانوف  %3.3النسبة  توزعت بُت احملايدة و غَت ا١توافقُت  

قد أعطى ألعواف قمع الغش اٟتق يف إتالؼ ا١تنتوجات و يتم ذلك من طرؼ ا١تتدخل و  09/03
ػػػػور األعواف و يكوف اإلتالؼ عن طريق تشويو طبيعة ا١تنتوج و ٭ترر ٤تضر اإلتالؼ من طرؼ ْتضػ

 األعواف و يوقعوف عليو مع ا١تعٍت ابألمر .



 
 

يعمل أعواف قمع الغش على إقتطاع العينات و ٖتليليها عرب ٥تابر قمع الغش السؤال الثالث :   

قوموف إبقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو فعال من خالؿ اٞتدوؿ أثبت أف أعواف قمع الغش ي
و ٭ترر ٤تضر فور إقتطاع  09/03من القانوف  35اإلختبارات أو التجارب ا١تنصوص عليهايف ا١تادة 

 احملايدةو % 23.3و ا١توافقة  %70العينات من طرؼ أعواف قمع الغش و قد كانت نسبة ا١تؤيدة 
3.3%  .  

عندما تكوف السلعة  غَت  مطابقة للمواصفات ا١تقررة يعترب ىذا الغش  السؤال الرابع :  

و اجملموعة  %3.3يتضخ من اٞتدوؿ أف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ قد تنوعت بُت غَت موافقُت بنسبة 
حيث أف  %70و  %26.7أما ا١توافقة و ا١تؤيدة للرأي فهي على التواِف %3.3احملايدة بنسبة 

لسلعة غَت مطابقة للمواصفات و ذلك إبضافة مادة غريبة إُف السلعة أو إبنتزاع الغش ىو عندما تكوف ا
 شيء من عناصر النافعة . 

 

 

. 09/03إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية حسب القانوف السؤال اخلامس :  

   %3.3ا١توافق و ا١توافق بشدة و توزعت على النحو التاِف :  تنوعت اإلجابة بُت غَت موافق، احملايد ،
حيث أف نسبة ا١توافقة كانت متوسطة و ذلك لعدـ معرفة اٞتميع   % 40و   % .46،    10%،

منو على ضرورة إحًتاـ النظافة الصحية يف ٣تاؿ ا١تواد و  7الذي تنص ا١تادة  09/03ابلقانوف 
من نفس القانوف و  72مسة ا١تواد الغذائية و قد عوقب عليها اب١تادة التجهيزات و العتاد ا١تخصصة ١تال

 قد تصل إُف التوقيف ا١تؤقت للنشاط .  

 خالصة  احملور الثالت :

 

ا١تتعلق ْتماية  09/03من خالؿ ٖتليل نتائج احملور الثالت ا١تتمثل يف حدود اٟتماية اليت ٭تققها القانوف 
قمع الغش ٧تد أف ا١تشرع قد أولىأ٫تية كبَتة ٢تذا اٞتانب و قد وضع عقوابت صارمة  هلك وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تست



 
 

فيما ٮتص ا١تخالفُت و قد خوؿ القانوف ألعواف مصاٌف الرقابة القياـ ٔتهامهم من إتالؼ و إقتطاع 
و إجراء التحاليل و اإلختبارات .العينات    

 

 

 

 

 

بواسطة احملور الرابع النصوص القانونية ادلتعلقة حبماية ادلستهلك معاجلة معطيات  3-4اجلدول 
 spssبررلة

النتيجة  
     

 
اإل٩ترؼ 
 ا١تعياري 
 
 

ا١تتوسط    
   

موافق 
جدا     

  

موافق     
  

غَت   ٤تايد 
موافق  

  

غَت 
موافق 
 إطالقا  

ا١تقياس  
  

 احملور الرابع 
النصوص القانونية    

ا١تتعلقة ْتماية 
 ا١تستهلك

غَت 
موافق 
 إطالقا

قاـ  09/03القانوف  تكرار 1 0 9 10 10 1.633 0.850
إبلغاء القانوف 

ا١تتضمن  89/02
القواعد العامة ٟتماية 

 ا١تستهلك

33.33 33.33 30 0 3.3  
 نسبة

غَت 
 موافق

 04/02القانوف  تكرار 0 0 7 7 16 2.066 0.980
ا١تؤرخ يف 

23/06/2014 
٭تدد القواعد العامة 

ا١تطبقة على 
 ا١تمارسات التجارية

53.3 23.3 23.3 0 0  
 نسبة

غَت 
 موافق

0.836 1.700 12 14 3 1 0  
 تكرار

 09/03القانوف 
ا١تتعلق ْتماية 

ا١تستهلك و قمع 
الغش نص على 

العقوابت صارمة على 
 ا١تتعاملُت ا١تخالفُت

40 46.7 10 3.3 0  
 نسبة



 
 

 

 

:النصوص القانونية ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهلك  احملور الرابع  

 السؤال األول : القانوف 03/09 قاـ إبلغاء القانوف 02/89 يتضمن القواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 

 %33.33نالحظ أف اإلجابة توزعت ابلتساوي و مناصفة بُت ا١توافقُت و ا١تؤيدين للرأي ابلتساوي 
ف لعدـ معرفتهم أبف القانو  %30و احملايدوف الذين َف يبدوف أي رأي  %3.3أما غَت ا١توافقُت بنسبة 

قد صدر و أحدث عدة تغَتات يف  09/03حيث اف القانوف   89/02قاـ إبلغاء القانوف  09/03
.89/02القانوف   

السؤال الثاين:القانوف 02/04 ا١تؤرخ يف 2014/06/23 ٭تدد القواعد العامة ا١تطبقة على 
 ا١تمارسات التجارية

أما %23.3الفئة ا١توافقة بػػػػ و  %53.3نسبة الفئة ا١تؤيدة بػػػ    وصلت توزعت اإلجاابت حيت
الذي  04/02لعدـ معرفة ابلقانوف حيث أف ىذا القانوف  %23.3احملايدة اليت َف تبدي رأيها بنسبة 

بقة على ا١تمارسات التجارية و الذي يتضمن ضرورة اإلعالـ ابألسعار و التعريفات و ػػػػػػػػ٭تدد القواعد ا١تط
ات التجارية . نزاىة ا١تمارس إُف الفوترة ابإلضافة  

غَت 
 موافق

 تكرار 0 2 5 10 13 1.766 0.773
 

شاىدت ٥تالفة غَت 
مشروعة تضر 

اب١تستهلك تقـو 
ابلتبليغ السلطات 

 ا١تختصة

 نسبة 0 6.7 16.7 33.3 43.3
 

غَت 
 موافق

0.937 1.866 16 7 3 2 2  
 تكرار

ٖترص على القراءة 
العقود و الضماانت 
 نسبة 6.7 6.7 10 23.3 53.3 قبل العملية الشراء

غَت 
 موافق

الرقم األخضر تتصل  تكرار 0 1 4 8 17 1.900 1.241
عليو يف حالة الشكوى 

او حدوت تسمم 
 غذائي

 نسبة 0 3.3 13.3 26.7 56.72



 
 

السؤال الثالث :القانوف 03/09 ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش نص على العقوابت صارمة 
 على ا١تتعاملُت ا١تخالفُت

و الفئة ا١توافقة بنسبة %40نالحظ أف اإلجاابت ايضا قد توزعت و تنوعت بُت الفئة ا١تؤيدة بنسبة   
َف تبدي رأيها يف ىذا ا١توضوع للعلم   %10و ىي أما   %3.3 و غَت موافقُت بنسبة قليلة46.7%

ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش فعال قد نص على عقوابت للمخالفُت من  09/03أف القانوف 
 6افة إُف اٟتبس من ػػػػػػػػػػػػػػدج ابإلض 1000.000دج إُف   50.000بينها غرامات  مالية تًتواح من 

ات .ا١تخالف ضسنوات  يف بع 3أشهر إُف   

شاىدت ٥تالفة غَت مشروعة تضر اب١تستهلك تقـو ابلتبليغ السلطات ا١تختصة السؤال الرابع :   

و ا١توافقُت  %43.3من خالؿ اٞتدوؿ نالحظ أف األجوبة قد تنوعت و توزعت بُت ا١تؤيدة بنسبة 
 قليلة و ىي و نسبة غَت% 16.7و الفئةاحملايدة بنسبة ال يستهاف هبا ٘تثلت يف  %33.3بنسبة 
حيث يظهر لنا وعي ا١تستهلك و تدخلو ١تنع أي ٕتاوزات و ٥تالفات غَت مشروعة  تضر % 6.7

 بصحتو اب١تقاـ األوؿ .

السؤال اخلامس : ٖترص على القراءة العقود و الضماانت قبل العملية الشراء                            
يتضح لنا أف الكل قد أبدى رأيو يف ا١توضوع دوف إستثناء فهناؾ فئة غَت موافقة إطالقا                  

   %10أخرى غَت موافق بنفس النسبة و الفئة احملايدة     % 6.7على قراءة العقود و قدرت بػػػػػػػػ    
ب على التواِف أي اليهمها قراءة العقود و الضماانت أما فيما ٮتص ا١توافقُت و ا١تؤيدوف فكانت النس

أي اف ىناؾ ٣تموعة كبَتة ٖترص على القراءة البنود و الضماانت و العقود    %53.3و    23.3%
على  09/03من أجل ٛتاية نفسها و معرفة حقوقها وواجباهتا أثناء عملية الشراء و قد نص القانوف 

من نفس القانوف .  75ة و ا١تعاقب عليها اب١تاد 13إحًتاـ إلزامية الضماف و تنفيذه حسب ا١تادة   

 السؤال السادس : الرقم األخضر تتصل عليو يف حالة الشكوى أو حدوت تسمم غذائي   

٦تا يبػػػػػػػػػُت أف  %26.7و ا١توافػػػػقة بنسبة  %  56.72نالحظ اف نسبة ا١تؤيدة كانت كبَتة و ىي 
و لتبليغ عن أي شكوى و أي ا١تستجوبُت على علم هبذا اٟتط األحضر ا١توضوع ١تصلحة ا١تستهلكُت 



 
 

و الفئة احملايدة و َف تبدي رأيها قدرت بػػػػػػ    %3.3تسمم غذائي و نسبة ضئيلة غَت موافقة قدرت بػ   
لعدـ معرفتهم هبذا الرقم ا١تسخر ٠تدمة ا١تستهلكُت   .   13.3%   

 خالصة احملور الرابع :

صوص القانونية ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهلك نستنتج أف  من خالؿ ٖتليل نتائج احملور الرابع و ا١تثمتل يف الن
ستهلكُت و ا١تشرع قد ابدر يف إ٬تاد أجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة متخصصة يف ٣تاؿ الرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة و الدفاع عن حقوؽ ا١ت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلق ابلقواعد ا١تطبقة على ا١تتعػػػػػػػ 04/02ذلك وفقا النصوص القانونية و التشريعية فهناؾ القانوف 
ا١تمارسات التجارية الذي ٭تمي ا١تستهلك من خالؿ ٖتقيق نزاىة و شفػػػػػػػافية يف كل ا١تعامالت التجارية 

ا١تتعلق ْتماية ا١تستهلك و قمع الغش الذي يضمن للمستهلك  09/03ابإلضػػػػػػػػػػػػػػػػافة إُف القانوف 
من ا١تخاطر و األضرار الناٚتة عػػػػػػػػن التسممات الغذائية إُف اف رغم كل ىذه اجملهودات البد اف  اٟتماية

 يتحلى ا١تستهلك  ابلوعي و اإلدراؾ ٟتػػػقوقو و واجباتو .
 

 

 اخلالصة :

ابلدرجة  يثمتل بعد التحليل ٞتميع احملاور و جد أبف دور  مصاٌف أعواف الرقابة  اإلقتصادية        
األوُف يف ٛتاية ا١تستهلك من ا١تخالفات  ا١تًتتبة عن القوانُت  ا٠تاصة بو و ا١تعموؿ هبا  فهي  تقـو  

اربة الغػػػػش و ا٠تداع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلية   العقاب و الرضع و تطبيق العقوابت على ا١تخالفُت  و ٤تػػػػػػػػػػػػػػػػػبعم
من قبل األطراؼ اليت تتعامل معو يف إطار عملية التبادؿ    أكثر من توعيتو  و ا١تمارس على ا١تستهلك  

ٖتسيسو   و ذلك بنشر ثقافة اإلستهالؾ و اإلبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاد عن ا١تنتوجات اليت تسبب أضرار صحية عند 
ا من خالؿ اإلسػػػػػػػػػػػتبياف رفة حقوقو   عند الشراء  و قد لهر ىذا لنػػػػػػػػػػػػػػػإقتناءىا و مساعدتو على مع

الذي أجريناه على العينة و ا١تثمتل جزء منها يف أعواف مصاٌف الرقابة ١تديرية التجارة لوالية مستغاّف حيت 
أف ىذه األخَت هتػػػػػػػػػػتم ابلعقاب أكثر من التوعية و التحسيس و اهنا حقا لديها مبادرات يف ىذا 

نها قليلة و ػػػػػػػػػغذائية  لكػػػػػػػػػػػػقافلة الصيفية من أجل ٤تاربة التسممات الا٠تصوص كاألايـ التحسيسية و ال
 3662ىو   2018و سنة  3660ىو   2017دليل على ذلك عدد احملاضر الذي بلغ سنة  

 للمتابعة القضائية . 



 
 

ة فقد مت إختيارىا كعينة أما ابلنسبة للجزء ا١تتبقى من العينة و اليت ٘تتلت يف مولفُت ا١تعهد الًتبية البدني
ا١تولف مستهلك ابلدرجة األوُف ١تعرفة مامدى معرفتهم أبعواف الرقابة و ْتقوقهم فقد  إبعتبارعشوائية 

قيق ػػػػػػياهتم و دورىم يف ٖتدد كبَت منهم ال يعػػرؼ مهاـ أعواف الرقابة إضافة إُف صالحػػػػػػػػػالحظنا أف ع
رارػػػػػػػػػػػػػػػػاٟتماية ٢تم من األض  

ر.و ا١تخاط   

نستنتج من خالؿ دراستنا ١توضوع دور مصاٌف الرقابة اإلقتصادية يف ٛتاية ا١تستهلك يف لل القانوف 
09/03  

أهنا  ٖتظى إبىتماـ كبَتا و متزايد من طرؼ الدولة اٞتزائرية ، ١تا ٢تذا ا١توضوع من ميكانيزمات تقنية و  
اإلقتصادية ، كما أف ىذا اإلىتماـ يعكس من جهة أخرى تشريعية تستعملها الدولة لتطبيق سياستها 

اإلقتصادي ا١تتعالم ، و التدفق اإلعالمي و  حجم التحدايت الراىنة اليت تواجو اجملتمعات بفعل اإلنفتاح
   ا١تعلومايت الكبَت.

ك ورغم وجود جهاز رقابة ٥تتص  و مدعم قوي أبعواف ٥تتصُت يؤدوف دورىم بفعالية يف ٛتاية ا١تستهل
حفاظ على ػػػػػػػػػػابإلضافة إُف القياـ الدولة دائما بتحيُت ترسنتها القانونية ا١تتعلقة ْتماية ا١تستهلك و ىذا لل

سالمتو و ٛتاية  قدرتو الشرائية و ابلتاِف القضاء على كل ا١تظاىرالسلبية اليت تؤثر على ا١تنتوج و 
 التالعب ٔتصاٌف ا١تستهلكُت األمر

هاـ أعواف الرقابة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإال أف تفعيل م،اإلقتصاد الوطٍت  افظة على اإلستقرارإُف احمل الذي يؤدي
اإلقتصادية يتجو ابلدرجة كبَتة إُف عملية الردع و العقاب و تطبيق القانوف على ا١تخالفُت و يبتعد عن 

ر ثقافة اإلستهالؾ لذلك البد من إعطاء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوعية و ٖتسيس ا١تستهلك و نشالانب ػػػػػػػػاإلىتماـ ابٞت
ن العالج و ابلتاِف البد من التوعية و ال تتم إال بتكافل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ٫تية ٢تذا اٞتانب إذا أف الوقاية خَت م

لتنسيق بُت مصاٌف الرقابة اإلقتصادية  مع ٚتعيات و عليو اقًتح ا تهلكػػػػػػػػػػػٚتيع األطراؼ إبتدءا من ا١تس
ٛتاية ا١تستهلك و اإلٖتاد العػػػػػػػػاـ للتجار و اٟترفُت من أجل العمل معا ضمن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظاـ متكافئ  و 

 ضع األفػػػػػػػػػػكار و ا٠تطط و الربامج من أجل ٖتقيق الوعي و ثقافة

 اإلستهالؾ.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلاتـــــــــــــــمة
 

إف االىتماـ الذي أواله ا١تشرع اٞتزائري للمستهلك بسنو للنصوص جديدة ا٢تدؼ منها سد أي نقص  
أو فراغ قانوٓف ٯتكن أف يعوض مصاٌف ا١تستهلك ا١تادية و ا١تعنوية للخطر ، ٢تو انعكاس مباشر للنهج 

ٗتليها عن النهج االشًتاكي و االقتصاد ا١توجو ، الذي اتبعتو اٞتزائر من خالؿ تبنيها االقتصاد اٟتر و 
الذي كاف ا١تستهلك يتمتع يف للو ْتماية أكرب و فرص أقل من انحية الوفرة و اإلختيار يف ٣تاؿ السلع 

 و ا٠تدمات ، كوف الدولة ىي ا١تتحكمة يف كل دواليب اإلقتصاد الوطٍت .

خالؿ قانوف ٛتاية ا١تستهلك من أجػػػػػػػػل ضماف حيث تناولنا ابلدراسة القواعد اليت وضعها ا١تشرع من 
ٛتايتو يف مواجهة ا١تتدخل ، فاإللتزاـ ابلضماف القانوٓف اإلتفاقي يتيح ٛتاية أكرب للمستهلك إضػػػػػػػػػػػافة 
لألحكاـ ا١تنصوص عليها يف القانوف ا١تدٓف ، و اإللتزاـ ابلسالمة ىو ضمانة أخرى حيث جاء ٔتفاىيم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدة كاإللزامية أمن ا١تنتجات و إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها، جػػػػػػػػػػػػ
فوجود ىذه اإللتزامات يوسع من فرص ا١تستهلك يف اٟتصوؿ على التعويض عما يلحقو من أضرار جراء 

 إقتنائو و إستعمالو ٢تذه ا١تنتجات و ا٠تدمات .



 
 

١تسؤولية اٞتزائية عن إرتكاب الغش و التدليس أضرار ا١تستهلك فيتضح أف ا١تشػػػػػػػػػػػػػػػػرع قد أما من حيث ا
راعى يف النصوص القانونية ا١تتعلقة هبذه اٞترائم مدى الربح غَت ا١تشروع الذي يسعى اٞتآف إُف ٖتقيقو 

ٟترية إبستثناء جرٯتة ا٠تداع، من إرتكاهبا، فجعل اٟتكم ابلغرامة وجوبيا إُف جانب العقوبة السالبة اب
ابإلضافة إُف تشػػػػػػػػػػديد العقوبة يف اٟتالة اليت ينتج عن اٞترٯتة أضرار جسيمة اب١تستهلك ، انىيك على 

 جعلها عقوبة جناية ابلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن ا١تؤبد إذا تسببت ا١تواد ا١تغشوشة يف ىالؾ ا١تستهلك . 

لك ىي اٟتماية الوقائية أي قبل وقوع الضرر، برغم اٞتهد الكبَت الذي تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بو إف أىم ٛتاية للمسته
٥تتلف ا٢تياكل و ا٢تيأت و اٞتمعيات كما رأيناه سابقا ، فإف أىم دور ٯتكن أف ٭تقق أفضل ٛتاية 

و ، فيبتعد عن للمستهلك ىو وعي ا١تستهلك نفسو ْتقوقو و ضرورة ٛتايتها من ا١تخاطر اليت ٖتدؽ ب
اإلسػػػػػػػػػػتهالكالًتيف و ا١تواد غَت ا١تراقبة و اليت تباع يف األسواؽ و على قارعة الطريق .......إٍف ، و نقًتح 

 يف ىذا اجملاؿ ٗتصيص برامج إرشادية

 

بػػػػػػػصره و تثقيفية و إدخا٢تا حىت يف ا١تناىج التعليمية بدءا من ا١ترحلة اإلبتدائية فيزداد وعي ا١تستهلك و ت 
 ْتقوقو وواجباتو ٔتا يرشد قرارتو و يوجهها إُف ما٭تقق لو القدرة األكرب من اٟتماية .

يبقى أف نشَت يف األخَت أنو و يف إنتظار صدور ابقي النصوص التنظيمية لقانوف ٛتاية ا١تستهلك و    
صاٌف ا١تستهلك يف ، فإف ٧تاح ىذا القانوف يف ٖتقيق أفضل ٛتاية ٦تكنة ١ت 09/03قمع الغش رقم 

مواجهة ا١تػػػػػػػتدخل ال يتوقف على نصوص ىذا القانوف فحسب بل ٯتتد ألبعد من ذلك بتضافر ٚتيع 
اٞتهود من أجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة الرقابة اإلدارية إُف دور ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك إُف دور ا١تستهلك بنفسو، كما 

أف تساىم بطريق مباشر أو غَت مباشر كل يف ٣تاؿ ٗتصصو يف ٬تب على كل ىذه األجهزة و غَتىا 
التعاوف مع ىذه زايدة الوعي لدى ا١تستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلك و تعريفو ْتقوقو و ا١تخاطر اليت تواجهو و كيػػػػػػػػػػػػػػػػفية 

لو ، ألننا يف النهاية كلنا  األجهزة يف حاؿ وجود خطر قد ٯتس ٔتصاٟتو و ىذا يشكل ضمانة إضافية
 مستهلكوف .

و سكوت ا١تشػػػػػػػػػػػرع عن التعرض للحماية اإللكًتونية للمستهلك ىو تقصَت ٬تب تدراكو خاصة       
مع الثورة اإللكًتونية اليت يشهدىا العاَف اليـو ، و تنوع أساليب ا١تعامالت التجارية ٦تا يعرض ا١تستهلك 

ىا يف النصوص القانونية اٟتالية .إُف ٥تاطر جديدة ال ٕتد  
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دراسة ٖتليلية للواقع األردٓف، رسالة ماجستَت)غَت  دمحم فهمي عمر اٟتجار، "ٛتاية ا١تستهلك"،-2

 ـ.1986منشورة(، كلية اإلدارة واالقتصاد والعلـو اإلدارية، اٞتامعة األردنية، 

http://www.alukah.net/culture/0/78647/#_ftnref3
http://www.alukah.net/culture/0/78647/#_ftnref1
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/275121#_ftnref10


 
 

دة الشاملة على ٛتاية اثر ٖتقيق متطلبات إدارة اٞتو  انجي عبد الستار ٤تمود اٛتد الدوري، "-3
ا١تستهلك" دراسة استطالعية يف عينة من مستشفيات بغداد، رسالة ماجستَت)غَت منشورة(، كلية اإلدارة 

 ـ.2000واالقتصاد، اٞتامعة ا١تستنصرية، 
4- 

الطبعة األوُف. مصر: دار اٞتامعة اٞتديدة  .ٛتاية ا١تستهلك يف التعاقد اإللكًتوٓف أسامة أٛتد بدر،
 . 2005 للنشر .

إسًتاتيجيات ا١تستهلك األردٓف لتخفيض درجة ا١تخاطرة ا١تدركة عند شراء السلع  سناء اٞترابعة، -5
 ـ1994ا١تعمرة، رسالة ماجستَت، اٞتامعة األردنية, األردف, 

سناء اٞترابعة، إسًتاتيجيات ا١تستهلك األردٓف لتخفيض درجة ا١تخاطرة ا١تدركة عند شراء السلع  -6
 .ـ  1994رسالة ماجستَت، اٞتامعة األردنية، األردف،  ا١تعمرة،

  
 ادللتقيات:

 الشيخ/ٖتليل آليات ٛتاية ا١تستهلك يف لل ا٠تداع والغش التسويقي، حالة اٞتزائر. د. الداوي -1
والتقييس يف ٛتاية ا١تستهلك، ا١تلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ: ٛتاية   دور وأ٫تية اٞتودة عمر لعالوي،-2

 .2008أفريل 14-13اٞتزائر:  -ا١تستهلك يف لل االنفتاح االقتصادي، ا١تركز اٞتامعي ابلوادي
ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك وترشيد االستهالؾ، ا١تلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ: ٛتاية  عنايب بن عيسى، - 3

 .2008أفريل 14-13اٞتزائر:  -ا١تستهلك يف لل االنفتاح االقتصادي، ا١تركز اٞتامعي ابلوادي
األردف،  -التسويق يف ا١تفهـو الشامل، دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف زكي خليل ا١تساعد، - 4

1997. 
( 2013، 1985األمم ا١تتحدة: التقرير التنفيذي ا١تتعلق مبادئ األمم ا١تتحدة ٟتماية ا١تستهلك)-5

 .2013مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للتجارة والتنمية جنيف 
ورقة عمل مقدمة إُف الندوة الرابعة ١تكافحة الغش التجاري  - الغش التجاري يف اجملتمع اإللكًتوٓف-6

 21-20والتقليد يف دوؿ ٣تلس التعاوف ا٠تليجي , من الغرفة التجارية الصناعية ابلرايض خالؿ الفًتة 
 .ـ2005سبتمرب عاـ 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/400808#_ftnref2
http://www.alukah.net/culture/0/78647/#_ftnref7


 
 

ألوؿ ، ورقة مقدمة إُف ا١تؤ٘تر الوطٌت ارقابة اجلودة ودورىا ىف محاية ادلستهلك براؽ دمحم وآخروف،-7
، ىف اٞتزائر، أبريل ، محاية ادلستهلك ىف ظل االنفتاح االقتصادى١تعهد العلـو القانونية واإلدارية

 ـ.2008
 القوانني وادلراسي :

، ا١تتعلق برقابة اٞتودة وقمع 1990جانفي 30ا١تؤرخ يف  39 -90ا١ترسـو التنفيذي رقم -1
 الغش)اٞتزائر(.

، ا١تتعلق برقابة اٞتودة 1990جانفي 30ا١تؤرخ يف  39 -90 من ا١ترسـو التنفيذي رقم 3ا١تادة  -2
 وقمع الغش)اٞتزائر(.

 .ا١تتعلق ابلقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 1989فيفري  07ا١تؤرخ يف  89/02قانوف -3
ا١تتعلق  2004أوت  14ا١توافق ؿ  1425ٚتادى الثانية عاـ  27ا١تؤرخ يف  04/08قانوف رقم  -5

 . طة التجاريةبشروط ٦تارسة األنش
٭تدد  2004يوليو  23ا١توافق ؿ  1425ٚتادى األوُف عاـ  05ا١تؤرخ يف  04/02قانوف رقم -4

 القواعد ا١تطبقة على ا١تمارسات التجارية.
 . ا١تتعلق برقابة اٞتودة و قمع الغش 1990جانفي  30مؤرخ يف  90/39مرسـو تنفيدي رقم -5
ا١تتعلق بشروط و طرؽ إستعماؿ ا١تواد  1992نفي جا 13مؤرخ يف  92/95مرسـو تنفيدي رقم -6

 ا١تضافة للمنتوجات  الغدائية.
 ا١تتعلق ابلفوترة. 1995أكتوبر  07ا١تؤرخ يف  97/305مرسـو تنفيدي رقم -7
ا١تتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة  2000أكتوبر  19ا١تؤرخ يف  2000/306مرسـو تنفيدي رقم -8

 ا١تنتوجات ا١تستوردة و نوعيتها.
ا١تتعلق  2003يوليو  19ا١توافق ؿ  1424ٚتادة األوُف عاـ  19ا١تؤرخ يف  03/03األمر رقم -9

 .ا١تنافسة
 .ا١تتعلق بقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 89/02من القانوف رقم  03فقرة  03ا١تادة -10
 .ا١تتعلق بقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 89/02من القانوف  03فقرة  04ا١تادة -11
 .ا١تتعلق بقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 89/02من القانوف رقم  05ا١تادة -12
 .ا١تتعلق بقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 89/02من القانوف رقم  16ا١تادة -13



 
 

 مواقع االنرتنت:
-http://www.dcwا١توقع االلكًتوٓف ١تديرية التجارة لوالية مستغاّف 

mostaganem.dz 
 http://www.ccidahra.comا١توقع االلكًتوٓف لغرفة التجارة والصناعة

 http://www.mincommerce.gov.dzا١توقع االلكًتوٓف لوزارة التجارة
 http://www.caci.com.dzة للتجارة والصناعةالغرفة اٞتزائري

 http://www.cnrc.org.dz ا١تركز الوطٍت للسجل التجاري
 

 ادلراجع ابللغة الفرنسية :
1-Mohamed Bouaiche , qualité des aliments et protection de la 
santé du consommateur , ce texte développe une communication 
présenté à Tizi-Ouzou le 02 et 03 juin dans le cadre de la 2em 
journée national de la recherche sur technologie et qualité des 
aliments . 
2- Cunningham،& Gerlach،& Harper،& Young ،Perceivedri and 
the consumer buyingprocess: internet airlinereservations ،
International   
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 الفهرس

 الصفحة  ا١توضوع
  اإلىداء

  الشكر
 

  ملخص
 

  قائمة احملتوايت 
 

  قائمة اٞتداوؿ
 

  قائمة األشكاؿ البيانية 
 

اإلختصارات و الرموزقائمة      

  قائمة ا١تالحق 
 

  ادلقدمة العامة .
  ادلفاىي  العامة للرقابة االقتصادية يف محاية ادلستهلك     الفصل األوؿ :

  . ٘تهيد
 1 يف رلال محاية ادلستهلك ادلبحث األول: ماىية الرقابة  

 1 ا١تطلباألوؿ:الرقابة
 2 مفهـو الرقابة -1
 2 الرقابةأنواع   - 2    
 3 الرقابة ا١تسبقة 2-1             

 3 الرقابة الالحقة 2-2      
 3 الرقابة ا١تستمرة 2-3

 4 يف ٣تاؿ ٛتاية ا١تستهلك  ا٢تيئات ا١تكلفة ابلرقابة-ا١تطلب الثآف : 



 
 

 4 الفرع األوؿ : األطراؼ ا١تسؤولة عن ٛتاية ا١تستهلك
 5 اٟتكومات -1
 5 األفراد -2
 5 ٛتاية ا١تستهلك ٚتعيات -3
 9 أجهزة اإلعالـ -4

 10 الفرع الثآف : األجهزة ا١تكلفة ْتماية ا١تستهلك يف اٞتزائر كنموذج
 11 وزارة التجارة -1

 11 على ا١تستوى ا١تركزي  – 1-1                     
 12 على ا١تستوى ا٠تارجي  -1-2

 13 ا٢تيئات ا١تتخصصة التابعة لوزارة التجارة  -1-3                    
 14 ىيئات أخرى ٢تا دور يف ٛتاية ا١تستهلك  -1-4                    

 14 ادلبحث الثاين:األعوان ادلكلفون ابلرقابة التابعني لوزارة التجارة 
 15 األعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على ا١تمارسات التجارية ا١تطلب األوؿ:

 15 تعريف األعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على ا١تمارسات التجارية -1
 16 مهاـ أعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على ا١تمارسات التجارية -2
 18 صالحيات أعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على ا١تمارسات التجارية -3
 19 ا١تكلفوف ابلرقابة على ا١تمارسات التجاريةواجبات أعواف  -4

 19 األعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على اٞتودة و قمع الغشا١تطلب الثآف: 
 20 تعريف األعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على اٞتودة و قمع الغش -1
 21 مهاـ أعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على اٞتودة و قمع الغش -2
 22 صالحيات أعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على اٞتودة و قمع الغش -3
 23 واجبات أعواف ا١تكلفوف ابلرقابة على اٞتودة و قمع الغش -4

 24 ادلبحث الثالث  : ادلبادئ العامة حلماية ادلستهلك
 24 ا١تطلب األوؿ : تطور قانوف ٛتاية ا١تستهلك يف اٞتزائر  

 25 أىداؼ و مبادئ قانوف ٛتاية ا١تستهلك  ا١تطلب الثآف  :
 26 أىداؼ قانوف ٛتاية ا١تستهلك  -1
 28 مباديء قانوف ٛتاية ا١تستهلك  -2

 31 خا٘تة الفصل  



 
 

  الفصل الثاين : رلال محاية ادلستهلك يف ظل رقابة ادلصاحل االقتصادية   
 32 ٘تهيد

 32 ا١تبحث األوؿ  : ٥تالفة قواعد ا١تمارسات التجارية 
 33 ا١تطلب األوؿ : عدـ اإلعالـ ابألسعار و التعريفات 

 34 ا١تطلب الثآف : عدـ اإلعالـ بشروط البيع 
 37 ا١تطلب الثالث :عدـ الفوترة

 38 ادلبحث الثاين : سلالفة قواعد نزاىة ادلمارسات التجارية 
 39 ا١تطلب األوؿ  : ا١تمارسات التجارية غَت شرعية 

 42 ٦تارسة أسعار غَت شرعية  ا١تطلب الثآف :
 43 ا١تطلب الثالث : ا١تمارسات التجارية التدليسية

 44 ا١تطلب الرابع : ٦تارسة أعماؿ ا١تنافسة غَت ا١تشروعة 
 50 ادلبحث الثالث : اجلرائ  ادلتعلقة ابجلودة و القمع الغش 

 51 ا١تطلب األوؿ : جرٯتة الغش يف السلع 
 53 جرٯتة ا٠تداع أو ٤تاولة ا٠تداع  ا١تطلب الثآف :

 60 ا١تطلب الثالث  : غرامة ا١تصاٟتة 
  الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية

 63 ٘تهيد
 63 وصف اإلستبياف

 63 ٖتديد حجم العينات 
 64 ٖتليل نتائج اإلستبياف 

 64 اٞتنس  -1
 65 العمر ابلسنوات  -2
 66 ا١تستوى التعليمي  -3
 67 اإلستبيافصدؽ و ثبات  -4

 68 حتليل أراء و إجتاىات العينة -5
  اخلادتة العامة 

  ا١تصادر و ا١تراجع 
  ا١تالحق



 
 

  ا١تلحق األوؿ : ٪توذج اإلستبياف
  04/02ا١تلحق الثآف : القانوف 

  09/03ا١تلحق الثالث : القانوف 
  ا١تتعلق ابلقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك  02-89ا١تلحق الرابع :

    ا١ترسـو التنفيذي ا١تتضمن القانوف األساسي لألسالؾ ا٠تاصة  207-89ا١تلحق ا٠تامس : 

 قائمـــــــــــــــــة المـــــــــــــــالحق                

 

 

يان ادلستعمل يف التحقيق ادليداين النموذج اإلستب -  

ادلتعلق  ابلقواعد العامة للممارسات   04/02القانون رق   -
 التجارية

ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش 09/03القانون  - -  

 89/207مرسوم التنفيذي يعدل و يتم  ادلرسوم التنفيذي  -
ادلتضمن القانون األساسي اخلاص ادلطبق على العمال 

 ادلنتمني إىل األسالك اخلاصة يف اإلدارة ادلكلفة ابلتجارة .

اية ادلستهلكيتعلق ابلقواعد العامة حلم 02-89القانون  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


