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 مجال الرقابة في ظل حماية املستهلكالفصل ألاول :

 مقدمة:

متخصصة  نظرا لالضرار الجمة التي يتعرض لها املستهلك، فقد بادر املشرع الجزائري الى ايجاد اجهزة

في مجال الرقابة و الدفاع عن حقوق املستهلكين، و التي تشرف على تطبيق و تنفيد الانظمة و القواعد و تكفل 

احترامها، حيث تبذل هذه الاجهزة جهودا ال يستهان بها في سبيل حماية املستهلك و تتعلق في املقام الاول 

يتطلبها الاستقرار املعيش ي و رفع الاخطار او  بمعاونته في الحصول على ما يلزمه من منتوجات و خدمات

بمنع عرض املنتوجات الفاسدة او املغشوشة في السوق، العوامل التي من شانها الاضرار بسالمته الجسدية 

فالغش املرتكب في مادة ما و فسادها بمقدوره ان يقض ي على حياة املئات من الاشخاص الذين يستهلكون 

اس هي "الوقاية خير من العالج" دة ، اذا ان الحكمة السائدة على السنة النتلك السلعة املغشوشة الفاس

، و ال ياتي ذلك الى في اطار  1ناول ضرورة لضمان سالمة املستهلك هو معرفة مخاطر املنتجات و الخدماتا

و  متعددة تكاثف الجهود ما بين الاجهزة املكلفة بوقاية املستهلك قصد تحقيق املصلحة العامة، هذه الاجهزة

احيانا تتشابه الاجراءات التي تتخدها، لذلك وجب حصر دراستنا في الاجهزة التي لها دور هام في حماية 

 املستهلك بصفة عامة و التي تحمي املستهلك بصفة خاصة و التابعة لوزارة التجارة .

 حماية املستهلك مجالماهية الرقابة في املبحث ألاول:

 الرقابةاملطلب ألاول: 

 مفهوم الرقابة : -1

وإنما ، ام بالواجبـإن مفهوم المراقبة ال ينحصر فقط بوصفها أداة لتصحيح األخطاء ومالحظة مدى القي

ظيما وذو مردودية أحسن ر تنـم أكثـعملهل لجعل الطريق األمثل شيء أداة لتعليم العمال كل باعتبارها قب

 : جهتينوللمراقبة ، بـت المناسـي الوقـلمواجهة األخطار الفجائية وف همواستعداد

عملية ل ف مراحـع مختلـق تتبـالمؤسسة وذلك عن طريل المراقبة الذاتية وهي التي يقوم بها مسؤوـ  1

 المؤسسة.ل إعادة اإلنتاج المرتبطة بعم

 الدولة ومن الهيئات المراقبة التابعة لها.ل المراقبة المركزية وهي التي تتم من قب - 2

وهذا ال يتم إال بواسطة ، ومن ثمة هدف المراقبة هو الوقاية أو القضاء على الخطر الذي يهدد المستهلك

وجوب رقابة جودة ونوعية المنتوج أو الخدمة وقمع  ت التنظيمات و القوانينوعليه فقد أقر ، تنظيم خاص

 .2املمارسات التجارية و املضادة للمنافسةالغش إضافة إلى 

                                                 
الاردنية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي،السنة الثالثة و العشرون، العدد الاول، الكويت نائل عبدالرحمان صالح، الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين -1

 101،ص 1111

2- BOUACHE MOHAMED, Qualité des aliments et protection de la santé de consommateur, Revue ASJEP P 15  
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وإلزالة هذا الخلط نقوم ، مفهومي الجودة والنوعيةل انه كثير ما يجري الخلط بين استعما والجدير بالذكر

 بتوضيح الفرق بين هذين المفهومين :

ستهلك وإشباع حاجاته بحيث ـاء المـى إرضـفالمقصود بالجودة هو قابلية منتوج معين أو خدمة معينة عل

أن جودة المنتوج مرتبطة بخصائصه ـبل وـى يمكن القبهذا المعن، تجعله إما يرغب في المزيد أو االمتناع

ة فالجودة تنسب إلى الكيفية التي يتم بها تقديم ـأما بالنسبة للخدم، أي طبيعة عناصره أو مكوناته الداخلية

المتقن للسلعة الذي يمكن قياسه ل العمل فالجودة إذا تمث، ةـسهولة والراحـود الـالخدمة بما في ذلك وج

 حكم فيه.وتحديده والت

ي تتماشى مع رغبات ـوج والتـمنتل ويمكن التعبير عن الجودة بأنها مختلف المعايير والمقاييس المحددة لك

ودة وهذا عن طريق مالحظة مدى ـإذ تتخذ هذه المواصفات كأساس لقيام عملية الرقابة على الج، الزبائن

 مطابقة هذه السلعة أو الخدمة للمواصفات المحددة لها مسبقا.

فهي التي تمكن ل، الشك، ونـالل، ما المقصود بالنوعية فهي الخصائص الخارجية للمنتوج أو الخدمة كالحجمأ

أي أنها تعبر عن المفهوم ، الجانب الفني للسلعةل فهي تمث، منها أنواعا مختلفةل من تعداد المنتجات وتجع

 الضيق للجودة.

، ى سلعة معينة أو خدمةـصب علـعمدي إيجابي ينل فع لأما بالنسبة للغش فقد عرفه فقهاء القانون بأنه "ك

من خواصها أو ل ى كان من شأنه أن يناـالبضاعة متل ويكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع أو من أصو

ه" والغش بصفة عامة يقع إما بإضافة مادة غريبة للسلعة ـر بـاآلخـل فائدتها أو ثمنها شرط عدم علم المتعام

أو ، يء من عناصرها النافعة أو بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتريأو بانعدام ش

جودة بقصد ل أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أق، ايرة لطبيعة البضاعةـبخلط أو إضافة مادة مغ

ه ـيي علـأو يقصد إخفاء رداءة البضاعة أو مظهرها في صورة أجود مما ه، يط ال شائب فيهـاإليهام بأن الخل

 .1ي الحقيقةـف

ارة إلى الجانب ـويتضمن هذا التعريف اإلشل"، أو العمل ويقصد بالغش عموما "عدم األمانة في القو

فال ، ذي يتضمنه لفظ الغشـالق الـاألخالقي الحميد الذي يتضمنه لفظ األمانة والجانب غير المطابق لألخ

فالمستهلك عادة ليست لديه ، الغش اهرةـكبير في عدم انتشار ظشك فيه أن سمو القيم األخالقية له دور 

أو الشيء الذي يضره من عدمه وسعي نحو تجنب ما ينجم ، القدرة على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه

تهالك ـأو اسل داوـأو تل سواء في ذلك االستعما، ن أضرار بالصحة العامة للمستهلكـعن هذا الغش م

                                                 
 .1111القاهرة، دار النهضة العربية،  حماية املستهلك: الحماية الخاصة لرضاء املستهلك فى عقود الاستهالك، حسن عبد الباسط جميعى، - 1
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ى ـوحت، عـالغش في ذاته أو في البيل ئع المختلفة فعولهذا جرمت الشرا، واد المغشوشة أو الفاسدـالم

 1ي الغشـفل ستعمـي تـواد التـمجرد طرح أو عرض المواد المغشوشة أو الفاسدة للبيع وكذلك الم

 أنواع المراقبة -2

 ة أنواع:ـوباستقرائنا مختلف النصوص القانونية المتعلقة بموضوع المراقبة نجدها تنقسم إلى ثالث

 مراقبة مسبقة •

 مراقبة الحقة •

 مراقبة مستمرة •

 أوال : المراقبة المسبقة

 في هذه النقطة دراسة رقابة المنتج أوال ثم رقابة المنتوج.ل سنتناو

في ل متدخل منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل "يجب على كفي اطار حماية املستهلك:رقابة المنتج

وج ـالك أن يقوم بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات الالزمة للتأكد من مطابقة المنتعملية الوضع لالسته

ا ـوتكون هذه التحريات متناسبة مع نوع العمليات التي يقوم به، ة للقواعد الخاصة والمتميزة لهـأو الخدم

فر عليها ب أن يتوـومع حجم صنف المنتوج أو الخدمة المعروضة لالستهالك وإلمكانيات التي يجل المتدخ

المتدخلين في مرحلة إنتاج ل ألزم ك و قدبها عادة في هذا الميدان". ل اعتبار لتخصصه والقواعد المعمو

ة ـة مطابقـالجودة ومراقبل ات الصناعية واستيرادها وتوزيعها القيام بإجراء تحليـة والمنتجـواد الغذائيـالم

اجرة فيها أو يكلفون من ي ينتجونها بأنفسهم وهذا ما يسمى "بالمراقبة الذاتية" أو التي يتولون المتـواد التـالم

 .2بهذهالعمليةأشخاص مؤهلين يقومون بتكليف ل يستطيع هذا المتدخ كما ك،يقوم بذل

حيث يجب أن ، حتى يقوم بعملية المراقبة شروط شخصية وأخرى ماديةل في هذا المتدخ ويجب ان تتوفر

صص والخبرة والمعرفة خاصة بالنسبة للمهن ـي التخـمهنـل الكفاءة أي يفترض في كل تتوفر في هذا المتدخ

ثال حرية ممارسة مهنة الطب مثال أو الصيدلي أو الطب ـصور مـالتخصص حيث ال يمكن التالتي تتطلب 

صال على شهادة معترف بها من طرف الدولة تسمح له بممارسة هذه ـب متحـالبيطري إال إذا كان الطبي

وبصفة عامة من مستخدمين حائزين على ، مستخدمينل يعتمد الصانع على تدخ دماـر عنـكذلك األم، المهنة

الجودة ومراقبة مطابقة المواد ل شهادات تثبت المؤهالت المطلوبة للقيام بالفحوص الضرورية لتحلي

 ي السوق.ـها فـعرضـل المنتجة وهذا قب

توفير النظافة ل ن أجـأما بالنسبة للشروط المادية فقصد بها تلك الشروط الواجبة التوفر في بعض المهن م

 ئمين بالمهنة.ط وكذا األعوان القافي األماكن والمحي

                                                 
 11و  11، ص1111عبد الفتاح مراد،شرح لتشريعات الغش، دار الكتب و الوثائق املصرية، الطبعة الاولى، -1

بتاريخ  11املتعلق بمراقبة مطابقة املواد املنتجة مخليا و املستوردة، الجريدة الرسمية العدد  12/02/1112املؤرخ في  12/11رقم  راجع املرسوم التنفيدي -2

  111، ص 11/02/1112
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روا فحوصات طبية ـكما يتعين على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات في ميدان التغذية أن يج

اييس النظافة وقواعد التغذية ويتعين ـابق لمقـكما يجب أن يكون اإلطعام الجماعي مط، دورية على عمالهم

ة طبقا لقواعد النظافة والنقاو الت اإلنتاجـعلى مسؤولي الهيئات والمؤسسات والمقاوالت صيانة مح

المواد األولية أو ل تكون التجهيزات والمعدات واألماكن الالزمة لعمليات جمع محصو حيث،1ومقاييسها

إنتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو تكييفها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستغلة على نحو مالئم بحيث يتجنب 

وأن ، توفر للمستخدمين في جميع المؤسسات منشآت صحيةكما أوجب أن ت، تكوين ألية بؤرةل فيها ك

جيدة اإلنارة ، وحجرات لحفظ المالبس ومراحيض مزودة بدقاقة ماء، ومضخاتل على مغاسل تشم

 وأن تتعهد بالنظافة على الدوام.، والتهوية

م األغذية لواجب العناية الفائقة بنظافة ثيابهل كما ألزم المستخدمين المدعون بحكم منصب لتداو

ل التبغ والطعام في األماكن التي تتداول وأبدانهم. وأوجب اتخاذ التدابير الالزمة لمنع البصق والتدخين وتناو

األغذية ل ى أن يكون العتاد المخصص لنقـإذ ألزم علل فيها األغذية. وقد وضع المشرع أحكام تطبق على النق

والتجهيزات الضرورية لضمان حسن اد بالتعديالت ـويجب أن يزود هذا العت، مقصورا على ما خصص له

 .1حفظ األغذية المنقولة والحيلولة دون أي فساد لها

 :رقابة المنتوج 

ةالمفروضة على المنتوج ينبغي معرفة معنى ـى الرقابـرق إلـالتطل قب، أما فيما يخص الرقابة على المنتوج

، تهالكـالك الفوري أو ممتد االسسلعة أو خدمة مهما كانت طبيعتها فقد يكون قابال لالستهل ك فهو،المنتوج

الحرفية المحلية والمستوردة والخطيرة أيضا. ، المنتوجات الفالحيةل فلفظ منتوج هو لفظ عام فقد يشم

زام بأمن المنتوج أي ضرورة توفير ـالقائمين بإنتاج السلع والخدمات االلتفعلى ومهما كانت طبيعة المنتوج 

ن شأنها المساس بصحة المستهلك أو أمنه أو تضر بمصالحه المخاطر التي مل ضمانات في المنتوج ضد ك

 .المادية 

ا دور الرقابة ـفهنا يظهر جلي؟ ما هي المنتوجات التي يحضر إنتاجهال وعلى ضوء ذلك نتساء

على ما يسمى ل في منع إنتاج بعض المنتوجات دون الحصول المسبقة على المنتوج. هذه الرقابة تتمث

را لتعدد المنتوجات التي تخضع للرقابة فقد أخذنا أمثلة من المنتوجات على ونظ، "بالرخصة المسبقة"

 عليها السوق يوميا وهي :ل اعتبار أن هذه المنتوجات كثيرا ما يتداو

 المنتوجات ذات الطابع السام. ـ

 المواد الصيدلية. ـ

 والتنظيف البدني.ل مواد التجمي ـ

                                                 
 . 111،ص11/02/1151بتاريخ  05املتعلق بحماية الصحة و ترقيتها،الجريدة الرسمية، العدد  11/02/1151املؤرخ في  51/01ارجع الى القانون رقم -1
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 ام :الرقابة المفروضة على المنتوجات ذات الطابع السـ  أ

فإن بعض المنتجات يجب ، بهل بالطرق األخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع المعمول الـدون اإلخ

وعليه يقوم  …"اـوذلك نظرا لسمتها أو لألخطار الناتجة عنهل إنتاجها أو صنعها األول أن يرخص بها قب

الكية ذات الطابع السام. هذا الطلب تهـواد االسـعلى رخصة مسبقة إلنتاج المل المنتج بتقديم طلب للحصو

المختصة إقليميا عن  الوالئية للتجارةة ـى مديريـيرفق بملف يحتوي على جملة من الوثائق يتم توجيهه إل

هذا الطلب ل بعد إيداع الطلب تقوم هذه األخيرة بإرسا ذات املديرية وطريق البريد أو إيداعه مباشرة لدى 

ليم الرخصة المسبقة وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني إلى وزير التجارة الذي يتولى تس

 (45)ين ـخمسة وأربعل في أجل ويتولى وزير التجارة تبليغ المتعام، ري لمراقبة النوعية والرزمـز الجزائـللمرك

هذه رر رفض منح ـأو بمق، تيرادـيوما من تاريخ استالم الطلب بمقرر منح الرخصة المسبقة للصنع أو االس

يوما. ويتم  (15)دى خمسة عشر ـدة ال تتعـيوما بمهلة جدي (45)ل قانونا. ويمكن تمديد أجل الرخصة معل

المختصة إقليميا إلى صاحب  الوالئية للتجارةة ـصالح مديريـسحب هذه الرخصة عقب إنذار كتابي توجهه م

 .1شهر واحد من تاريخ التبليغل أجبهما في ل شريع والتنظيم المعموـالتل اـى امتثـالرخصة وتدعوه فيه إل

 الرقابة المفروضة على المواد الصيدالنية :ـ ب 

والكواشف ، ى األدويةـصيدلية علـواد الـالمل تشم، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05/85بمفهوم قانون 

ميع المواد وإيناء التضميد وج، والمواد الغالينية، والمواد الكيماوية الخاصة بالصيدليات، البيولوجية

 ني كلمة الدواءـوتع، األخرى الضرورية للطب البشري والبيطري

ة أو وقائية من األمراض ـمادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات عالجيل حسب هذا القانون "ك

قصد القيام بالتشخيص الطبي ، أو الحيوان المواد التي يمكن تقديمها لإلنسانل وك، البشرية أو الحيوانية

وعلى هذا يظهر لنا دور الرقابة هنا في أن المشرع قد ، أو استعادة وظائفها العضوية أو تصحيحها أو تعديلها

واد الصيدلية الواردة في المدونات الوطنية التي تعدها اللجنة ـستعملوا إال المـألزم األطباء أن يصفوا أو ي

حة المواطنين وضمان تنفيذ الحمالت الوقائية وتشخيص األمراض ـصد حماية صالمدونة الوطنية ق

 .1ة السكان من األدوية غير المرخص بهاـوحماي، ىـومعالجة المرض

إضافة إلى ذلك يجوز أن توزع على الجمهور أو تضع عبر التراب الوطني إال األدوية المستعملة في الطب 

 صحة بناءا على لجنة المدونة الوطنية.ـف بالـالطبية التقنية التي يعتمدها الوزير المكل البشري أو األجهزة

 ة بالمواد الصيدلية.ـاألحكام الجزائية المتعلق 205إلى  241وقد أورد المشرع في هذا القانون المواد من 

 والتنظيف البدني :ل الرقابة المفروضة على مواد التجميـ ج 

                                                 

 .111، مرجع سابق، ص51/01ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يمكن الرجوع إلى،القانون --1
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ذا أصبح من الضروري ـدا لـساسة جـوهي مادة ح، والتنظيف البدني مستهلكة بكثرةل أصبحت مواد التجمي

ارة بإصدار مرسوم تنفيذي يحدد من خالله ـت وزارة التجـرض قامـذا الغـبها ولهل المثلى للتكفل إيجاد السب

 والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوقل شروط وكيفيات صناعة مواد التجمي

 الوطنية.

ل مستحضر أو مادة باستثناء الدواء المعد لالستعمال ومنتوج المنظف البدني كـل وج التجميـبمنت فاملقصود

نان ـان واألسـشفاه واألجفـالبشرة والشعر واألظافر والل ف األجزاء السطحية بجسم اإلنسان مثـي مختلـف

 ائحتها.رأو تعطيرها أو تصحيح  هيئتهال عديواألغشية بهدف تنظيمها أو المحافظة على سالمتها أو ت

تيرادها وتوزيعها يجب أن يخضع ـيبها واسـدني وتوضـف البـوالتنظيل فيما يخص شروط صناعة مواد التجمي

سبق مرفوق بملف يضم جملة الوثائق يوجه إلى ـعرضها لالستهالك أو دخولها للتراب الوطني لتصريح مل قب

ل إذا تعلق األمر بمادة التجمي، اما إيداعل ي تسلم وصـالتا ـة إقليميمصلحة الجودة وقمع الغش المؤهل

ى المستورد أن يسلم الصيغة الكاملة للمنتوج أو ـب علـفي صناعة يجل والتنظيف البدني أو مكون يدخ

المكون المستورد إلى جمع مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة أو شهادة تثبت بأن الممون قد أودع 

 .1ون لدى مركز مكافحة التسمم للبلد المصدر أو البلد األصليـة للمنتوج أو المكالصيغة الكامل

 ثانيا : الرقابة الالحقة

ع التحريات الالزمة ـصنع المنتوج ويصبح جاهزا للتسويق واالستهالك ال بد من القيام بجميل بعد أن يكتم

فات القانونية قصد تفادي المخاطر ـدة والمواصـاييس المعتمـللمق لمراقبة مدى مطابقة واستجابة المنتوج

وهو ما يتولى القيام به مجموع ، صالحة الماديةـالتي قد تهدد صحة وأمن وسالمة المستهلك أو تمس بم

 الرقابة  الاقتصاديةاألعوان 

الت ة بمساعدة آـات ظاهريـة وفحوصـينجز هؤالء األعوان مهمتهم عن طريق تقديم مالحظات آني

ل وإجراءات لفحص الملفات وسماع المسؤولين من أج، (11)صور عن هذه الاجهزة في امللحق رقم وأجهزة

 .2وللتأكد من أن الشروط المفروضة لصنعها وتسويقها قد احترمت، ى المواد والخدماتـالتعرف عل

ستهلك ـلحماية المفإن لهذه السلطة الحق في اتخاذ جميع التدابير التحفظية والوقائية الرامية  لهذا

 صالحه وهذا ما سوف نتعرض له تحليال وتفصيال الحقا.ـوم

والجدير بالذكر فإن هذه اإلجراءات التي يقوم بها العون هي التي تضمن شرعية العملية وتضمن حماية 

 ومن جهة أخرى فإن ضرورة احترام هذه اإلجراءات تضمن حماية سر صناعة المنتوج.، من جهةل المتدخ

                                                 
التي تشكل خطر، الجريدة  ،املتعلق بالرخص املسبقة النتاج املواد السامة او 05/01/1111املؤرخ في  11/212من مرسوم التنفيدي رقم  10الى  1ارجع للمواد من -1

 21، ص 01/01/1111بتاريخ  21الرسمية العدد 

، حماية املستهلك فى ظل ، ورقة مقدمة إلى املؤتمر الوطنى ألاول ملعهد العلوم القانونية وإلاداريةرقابة الجودة ودورها فى حماية املستهلك براق محمد وآخرون،-2

 م.2005الجزائر، أبريل  ، فىالانفتاح الاقتصادى
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 قابة المستمرةثالثا : الر

رض المنتوج لالستهالك ـعـل ن مراحـيمكن للسلطة اإلدارية المختصة أن تقوم في أي وقت وفي أي مرحلة م

 ،ه التي تمس مصالحه الماديةـأمنبتحريات لمراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي تهدد المستهلك و

رقابة مستمرة ل الموزع أو البائع يكون محوبالتالي أثناء عرض المنتوج لالستهالك سواء من طرف المنتج أو 

مصالح الرقابة وذلك عن طريق معاينات مفاجأة إما من طرف ضباط الشرطة القضائية أو األعوان 

ن أماكن اإلنشاء ـحيث يقوم هؤالء بممارسة نشاطهم في أي مكان م ةالاقتصادية التابعين لوزارة التجار 

ل أي في أي مرحلة من مراح، والتسويقل، والنق، والعبور، والتوضيب واإليداعل واإلنتاج والتحوي، األولي

وذلك قصد االطالع على المنتوجات أو الخدمات ومدى مطابقتها للمواصفات ، عرض المنتوج لالستهالك

بالتزام الحفاظ على ل ا يخص الرقابة على عدم اإلخالـذا فيمـه، القانونية والمقاييس المعتمدة التي تتميز بها

 صحة المستهلك.

هنا تخضع عملية ، فيما يخص تحقيق أمن المستهلك وتفادي األخطار التي تمس المصالح المادية له أما

البائع أو ل على تفادي إخالل عرض المنتوج لالستهالك إلى رقابة أخرى أين يقوم األعوان المختصين بالعم

من مبدأ ل في كل تدخاء عرضه للمنتوج والتي ـه أثنـعرض المنتوج بالتزاماتل المنتج أو الموزع حسب مراح

بتفحص جميع المستندات اضافة الى ذلك يقوم هؤالء الاعوان افية ونزاهة الممارسات التجارية شف

كما يمكنهم أن يشترطوا استالم ، ة والمالية والمحاسبة دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهنيـالتجاري

 ا.ـت ومهما كانت طبيعتهحيثما وجد، وحجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم

رض المنتوج لالستهالك ـعـل ن مراحـإن السلطة اإلدارية المختصة تقوم في أي وقت وفي أي مرحلة م

ن المستهلك أو التي تمس مصالحه ـبتحريات لمراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد سالمة وأم

بالمتابعات ل الوذلك دون اإلخ، لوضع حد لذلكل دخـا تتـوفي حالة ما إذا وجدت مخالفة معينة فإنه، المادية

حماية ل أجاإلجراءات التحفظية أو الوقائية من ل ي الوحيدة المؤهلة التخاذ كـفه، القضائية المحتملة

 صالح المستهلك.ـحة ومـص

 في مجال حماية املستهلك الهيئات المكلفة بالرقابة:املطلب الثاني

 مقدمة:

توجد مجموعة من آلاليات تكفل توفير الحماية للمستهلك من الغش والخداع التسويقي املمارس            

عليه من قبل ألاطراف التي تتعامل معه في إطار عملية التبادل، وهذا بما تتضمنه هذه آلاليات من إجراءات 

ي حالة وجود عيوب في تصميم ما قدم تقود في النهاية إلى حصول املستهلك على التعويض املناسب والكافي ف

له، أو في حالة التضليل فيما يتعلق باملعلومات الخاصة بمستوى جودة املنتجات موضوع التبادل، إلى غير 

 ذلك من الانتهاكات التي قد يذهب املستهلك ضحية لها.
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 ألاطراف املسؤولة عن حماية املستهلك. ألاول: الفرع

املستهلك على الحكومة، ألافراد، جمعيات حماية املستهلك، واملؤسسات املنتجة أو حماية  مسؤولية تقع    

 املوزعة.

 الحكومات: -1

منذ أن تنامت الحركات التي تتكفل بمهمة حماية املستهلك والدفاع عن مصالحه زاد دور الحكومات في      

نطالقا من مسؤوليتها عن حماية الدول املختلفة في لعب أدوار هامة تصب في تجسيد هذا الهدف، وهذا ا

 مواطنيها في املجاالت املختلفة.

ويمكن تلخيص أهم هذه ألادوار في ضمان حقوق مواطنيها في الحصول على البيانات واملعلومات دون تضليل، 

وضمان حقه في الاستماع إلى انشغاالته وانتقاداته...الخ؛ ويتم التكفل بهذه القضايا وغيرها التي تصب في 

 التالية: 1ية املستهلك من خالل تفعيل عمل ألاجهزة الحكوميةحما

: وهي ذات العالقة بموضوع الحماية، والتي تتولى إلاشراف على وضع ألاجهزة القانونية في الوزارات -أ

 وصياغة القرارات التي تكفل حماية املستهلك، وإجراءاتها الخاصة في حالة حدوث إخالل بهذه الحماية.

: وهي التي يتجسد دورها في عملية إلاشراف والرقابة تجاه موضوع ارشراةية والرقابيةألاجهزة لا  -ب

إلاخالل بحماية املستهلك؛ حيث يمتد مجال عملها إلى رقابة املمارسات التسويقية للمنتجين والبائعين 

ت: السوق، واملوزعين، باإلضافة إلى الاضطالع بدور إلاشراف على إجراء بحوث التسويق واملتضمنة ملجاال 

 املستهلكين، ألاسعار، الترويج، والتوزيع.

كما يمتد الدور الرقابي لهذه ألاجهزة إلى كل ما يرتبط بعملية التبادل مثل كفاية الضمانات املمنوحة 

 للمستهلك، وجودة املنتجات املباعة، وصالحيتها لالستعمال....الخ.

في القضايا املتعلقة بحماية املستهلك، غير أن  : ويتمثل دورها في مسألة الفصلألاجهزة القضائية -ج

ما يالحظ عند تقييم فعالية ألاجهزة القضائية هو البطء في الفصل في مثل هذه القضايا، باإلضافة إلى 

 عدم وجود محاكم خاصة بقضايا حماية املستهلك، فهي حاليا تعالج ضمن املخالفات التجارية.

 ألاةراد. -2

وا أفرادا أم جماعات دورا هاما في تفعيل الحماية من منطلق أنهم أصحاب يلعب ألافراد سواء أكان

املصلحة ألاولى؛ ويمكن لعب هذا الدور الفعال في الحماية من خالل التنظيمات املختلفة التي يعملون 

 ضمنها، مما يتيح كشف املمارسات التسويقية التي تقود إلى إلاخالل بحماية املستهلك.

 ملستهلك.جمعيات حماية ا -3

                                                 
)دراسة ميدانية ( بالتطبيق على محافظة املنوفية , برعاية  في مجال الخدمات الحكومية حماية املستهلك , أحمد إبراهيم عبد الهادي , أمينة مصيلحى سحبل -1

 .م1111أكتوبر  22:21ستهلك , ومقدم للمؤتمر العام ألاول لحماية املستهلك , القاهرة , جمعية حماية امل
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إذا أردنا أن نحلل دور جمعيات حماية املستهلك في هذا املجال فيمكن القول أن هذه الجمعيات 

تلعب دورا هاما في حماية املستهلك وهذا من خالل القيام بمجموعة من املهام مثل ربط قضايا املستهلك 

املتخصصة إلى سن  بظروف املجتمع للتعرف على الطاقات، حث ودفع املؤسسات الرسمية والهيئات

قوانين تحمي املستهلك، التوعية ونشر ثقافة الاستهالك، والتركيز على القضايا التي تحظى بأكبر اهتمام 

 لدى املجتمع وهي: الغذاء، تلوث الهواء، الاتصاالت، التدخين....الخ.

من املنتج حتى  ينبغي العمل على سن قانون لسالمة الغذاء -على سبيل املثال -فبالنسبة لقضية الغذاء

مائدة املستهلك؛ أيضا بالنسبة لالتصاالت يجب تطوير هذا القطاع وتعظيم استفادة املواطنين منه، 

فاالتصاالت هي إحدى أعمدة الاقتصاديات الحديثة، وال مجال لتطوير الاقتصاد دون تطوير الاتصاالت 

تصلين باالنترنت، الهاتف النقال، وتخفيض تكلفتها؛ وهناك عدة مؤشرات في هذا املجال، منها نسبة امل

الهاتف الثابت...الخ؛ ونالحظ بالنسبة للجزائر أن هذا القطاع يشهد نموا سريعا، وهذا بسبب الانخفاض 

 1دورها عن املنافسة وكسر الاحتكارالنسبي في تكاليف خدمات الاتصال الناتجة ب

 زودت الجمعيات بعدة صالحيات من أهمها :لقد 

 وإعالم المستهلكين. مهام تحسيس ـ أ 

 المستهلكين.ل مهام تمثيـ ب 

 مهام الدفاع عن مصالح المستهلكين.ـ ج 

ل اموسائـذه المهـة بهـظهور الجمعيات كانت المتكفلل قبمهام تحسيس وإعالم المستهلكين : أ ـ 

إال بعد ظهور ، إشهار وكذلك المحاضرات الملصقات والمطبوعات، وإذاعة اإلعالم التقليدية من تلفزة

الحتكاكه المباشر ل اـبح دوره فعـستهلك أصـبقضايا االستهالك والمل النشاط الجمعوي المنشغ

ومن جهة أخرى ، حرية عن مشاكلهم وانشغاالتهم هذا من جهةل بالمستهلكين الذين يعبرون فيها بك

ات وإجراء خبرات مرتبطة باالستهالك على نفقتها وتحت مسؤوليتها ولها أن ـسالدراـل فالجمعية تقوم بك

 سب نفس الشروط.ـك حـتنشر ذل

ل على تمثيـلتعمل الجمعيات للمستهلكين ال ينحصر أمام القضاء فقط بل دور تمثيل :مهام التمثيـ ب 

ات الالزمة والضرورية ـالمعلومـل ا بكـوالتي تزوده، المستهلكين أمام األجهزة الخاصة السالفة الذكر

ة المستهلكين والذي يزود الجمعية ـوطني لحمايـممثلين للمستهلكين في المجلس ال 10لذلك نجد ، لنشاطها

للمستهلكين في المركز الجزائري لمراقبة الجودة ل كما نجد ممث،على تنفيذهل حيث تعمل ببرنامج عم

 مة من مجلس المنافسة .ب االستشارة الالزـة أن تطلـن للجمعيـا يمكـكم 1والرزم

 مهام الدةاع عن مصالح المستهلكين :ج ـ 

                                                 
 . www.aspc-bbc.orgمن املوقع الالكتروني، جمعية حماية املستهلك،-1
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ستهلكينالحق في رفع دعاوى أمام المحكمة المختصة بشرط هو أن يكون الضرر ـة المـلجمعية حمايان 

وهذا دون حاجة ، صالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بهاـق بالمـالح

ويض الضرر الناتج عن الخطأ المهني للمصلحة ـب تعـفالجمعية تطل، كوى من المستهلكينأو شل إلى توكي

 الجماعية للمستهلكين.

ر أو إعالن من الطرف ـمظهل والجدير بالذكر فإن هذه الدعوى يمكن أن تظهر للوجود في حالة غياب ك

مارسة حقوقها الخاصة من طرف مستهلك ما ال يحرم الجمعية من مإلحتجاجات فغياب ا، المدني الفردي

 بالطرف المدني.

، ة للمستهلكينـغير أن هذه الطرق القضائية ال تكن لها دائما االحترام من طرف المصلحة الجماعي

دث أن جمعيات المستهلكين ـفيح، قوانين الحماية وكذلك غالء التقاضيل واألسباب عديدة غموض وتماط

 هار العكسي أو المقاطعة.ـن : اإلشـيه دورـلل في السوق هذا التدخل توجه مباشرة التدخ

فيمكن للجمعيات الخاصة بحماية المستهلك اتخاذ إجراءات فيما يخص الدراسات والخبرة المتعلقة 

فنجد في بعض ، ادـمن هذا المبدأ يمكن تطوير حق االنتق، باالستهالك وبثها على اإلشهار أو إشهارها

ي بعض األحيان األخرى االنتقاد ـر وفـحرية التعبي األحيان نقد عام خاص لبعض أنواع من المواد ناتج عن

ولهذا فإن الجمعية الجزائرية ل، را أو غير فعاـيوجه مباشرة على منتوج مدقق ومعروف بأن يكون خط

فطلب ، الروائح كان هذا األخير يكون ضرر التسممل مادة مزيل لحماية المستهلكين على حسب نتائج تحلي

ض ـي بعـهذا ما جعلها ف، لمنتوج. فحق االنتقاد معترف به للجمعياتهذا ال من مستعمليه عدم استعما

ه ـاتج منـضرر النـوهذا لسبب ال، ن المستهلكين المقاطعة وتوجيه أصابع االتهام لمنتوج ماـب مـان تطلـاألحي

االحتجاج ضد غالء المعيشة والتصرفات غير األخالقيات ل من أج IDECففي سنوات سابقة فإن ، أو لغالئه

نفس الجمعية ، 1989ام ـن أعطى أمرا بمقاطعة لحوم البقر واألغنام حتى أثناء شهر رمضان عللمختلسي

اد فالمقاطعة تعد كسالح فتاك للتأثير ـومهما يكن االنتق، قامت بمقاطعة المنتوجات المطروحة على السوق

 على المهنيين لكي يحترموا الحقوق الشرعية للمستهلكين.

 أجهزة لاعالم. -4

إلاعالم بمختلف أنواعها دورا هاما في تأمين الحماية للمستهلك، وهذا من خالل توعية  تؤدي أجهزة

الجماهير فيما يخص حقوقها ومصالحها، إضافة إلى دفاعها عن هذه الحقوق من منطلق أنها تدخل ضمن 

قضايا القضايا الاجتماعية، حيث نجد أن البرامج إلاعالمية تهدف إلى املساهمة في معالجة مثل هذه ال

 ككل عن طريق توعية املستهلكين بما يتيح لهم إدراك حقوقهم وواجباتهم.  الحساسة بالنسبة للمجتمع
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 (1)الثاني: ألاجهزة املكلفة بحماية املستهلك في الجزائر كنموذج: الفرع

لقد تم تكريس العديد من ألاجهزة وكلفت بالعديد من الصالحيات في إطار الدفاع عن املستهلك وحمايته        

وتختلف مهام هذه ألاجهزة وصالحياتها حسب الغرض الذي تأسست ألجله فقد كلفت بسلطة رقابة وتنظيم 

نهم ، سواء على املستوى الوطني أو الحياة الاقتصادية التي تجمع املستهلك باملحترف أو املحترفين فيما بي

املحلي وذلك حسب الصالحيات املخولة لها وحسب النظام التابعة له فهناك هيئات إدارية ، وأخرى قضائية 

وأخرى أمنية وأيضا ظهرت إلى الوجود هيئات أخرى مستقلة عن ألانظمة السابقة الذكر أصبحت تحتل مكانة 

 اية املستهلك .جد هامة لدى املستهلك وهي جمعيات حم

 :2وزارة التجارة-/1

إن املهام املخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز ألاول املكلف بحماية املستهلك متعددة ومتنوعة ، هذا التنوع 

يعود بالدرجة ألاولى إلى املصالح التابعة لهذه الوزارة سواء كانت مركزية أو خارجية أو جهوية أم فرعية أو 

أم محلية بحيث كل مصلحة من املصالح مكلفة بنوع من املهام وألانشطة تمارسها عبر  عامة أم والئية

 التنظيم الساري.

 الجودة واالستهالك المهام اآلتية :ل يتولى وزير التجارة في مجا

ودة وحماية ـيشارك في تحديد السياسة الوطنية والتنظيمات العامة أو الخاصة المتعلقة بترقية الجـ  1

 وفي تطبيقها.المستهلكين 

ودة والنظافة واألمن ـاييس الجـق بمقـالدراسات التي تتعلل مع الهيئات المعنية في كل يشارك باالتصاـ  2

 ات المعدة الستهالك األسر.ـيما المنتجـصنع المنتوجات وتسويقها ال سل التي تطبق في جميع مراح

ات التجارية وحماية ـات العالمـإقرار منظمل إجراء يرمي إلى تحسين الجودة من خالل يقترح ويتابع كـ  1

 العالمات المميزة والتسميات األصلية.

 املين االقتصاديين.ـستوى المتعـيشجع عن طريق عمليات مالئمة تطوير الرقابة الذاتية للجودة في مـ  2

 يسهر على توجيه برامج رقابة الجودة وقمع الغش وتنسيقها.ـ  1

ذا برامج إعالم ـوك، شجعهاـوالرقابة في ميدان الجودة ويتابعها ويل ينشط ضبط مقاييس مناهج التحليـ 

 مع الهيئات والجمعيات المعنية.ل المهنيين والمستهلكين باالتصا

صة إلنتاج المواد السامة ـودائما في إطار الرقابة فإن وزير التجارة يمارس رقابة مسبقة فيما يخص منح رخ

خطر من نوع خاص واستيرادها وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز ل تشك أو التي

                                                 

 وزارة التجارة الجزائر املصدر :1

 المصدر السابق-2
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صاحب الرخصة ل ذه الرخصة في حالة عدم امتثاـحب هـه سـكما يمكن، الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

 هر واحد من تاريخ التبليغ.ـشل بهما في أجل للتشريع والتنظيم المعمو

 ،الهيئات الضرورية لدعم الرقابة وتأطيرهال صالحيات يبادر وزير التجارة باقتراح كوتنفيذا لهذه ال

 أهم املصالح التابعة لوزارة التجارة املكلفة لحماية املستهلك وتنظيم املنافسة نذكر منها:

 على املستوى املركزي : -1

تتخذ هذه املديرية في إطار أداء مهامها جميع  املديرية العامة لضبط النشاطات والتقنين :         . أ

التدابيرالالزمة الرامية إلى حماية صحة وسالمة املستهلك بحيث تعمل على إعداد آلاليات القانونية 

للسياسة التجارية مع السهر على السير التنافس ي لألسواق قصد تطوير قواعد املنافسة السليمة والنزيهة، 

 السلع والخدمات وحماية املستهلك. وكذا الاهتمام بترقية جودة

تتنوع املهام املخولة للمديرية العامة للرقابة  املديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش:     . ب

الاقتصادية وقمع الغش بحيث يقوم بمراقبة الجودة وقمع ومكافحة املمارسات املضادة للمنافسة وكذا 

شروعة مما تسهر على توجيه برامج املراقبة الاقتصادية وقمع الغش مع محاربة املمارسات التجارية غير امل

العمل على تدعيم وظيفة املراقبة وعصرنتها باإلضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص 

 الاختالالت التي تمس السوق.

 على املستوى الخارجي: -2

 بعة لوزارة التجارة و تظم:يتعلق ألامر في هذه الحالة، باملصالح الخارجية التا

, تكلف املديرية الوالئية للتجارة بمهمة تطبيق السياسة الوطنية 25عددها  : مديريات والئية للتجارة -

الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و املهن املقننة و املراقبة  املقررة في ميدان التجارة الخارجية و املنافسة و 

 الاقتصادية و قمع الغش.

, إن املديرية الجهوية للتجارة باالتصال مع الهياكل املركزية 01عددها : مديريات جهوية للتجارة -

لوزارة التجارة تقوم بمهام تنشيط و توجيه و تقييم أعمال املديريات الوالئية للتجارة التابعة الختصاصها 

جارة الخارجية و الجودة و سالمة كما تقوم بتنظيم و إجراء كل التحقيقات حول املنافسة و الت  إلاقليمي

 املواد.

 الهيئات املتخصصة التابعة لوزير التجارة : - 3

يعتبر املجلس الوطني لحماية املستهلكين هيئة  (:CNPC) املجلس الوطني لحماية املستهلكين :        - أ

املسائل املتعلقة بتحسين حكومية, للمجلس الوطني لحماية املستهلكين دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيه في 

الوقاية من املخاطر التي قد تحملها املنتجات والخدمات املقدمة للمستهلك وما ينجم عنها من أضرار فهو ال 

 . يصدر قرارات بل يبدي رأيه يتعلق أساسا بحماية املستهلك يجوز له أن
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ؤسسة عمومية ذات طابع إداري يعد املركز م (:CACQEاملركز الجزائري ملراقبة النوعية والرزم )    - ب

 يتمتع بدوره ، يعين مديرا لتمثيل املركز ، تتجلى أهداف املركز في مجالين:

أولها في مجال حماية صحة املستهلك وأمنه والسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعية السلع    -

 والخدمات املوضوعة لالستهالك وتحسينها .

بة حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات املختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال ثانيها يمكن في مجال الرقا   -

الغش والتزوير و مخالفة التشريع الساري والعمل به في مجال نوعية السلع و الخدمات. يقوم املركز إلى جانب 

ة وكذا ذلك بإجراء التحاليل الالزمة والبحوث الضرورية لفحص مدى مطابقة املنتوجات واملقاييس املعتمد

 املواصفات القانونية التي يجب أن تتميز بها .

 :1هيئات أخرى لها دور في حماية املستهلك -4

تلعب إدارة الجمارك دورا فعاال في الدول الحديثة إذ أوكلت لها عدة مهام إلى  : إدارة الجمارك-1

 .جانب تلك املتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج ألافراد والبضائع

يمكن للوالي ورئيس البلدية بالنظر إلى الصالحيات التي  : املحلية في حماية املستهلكالجماعات -2

يتمتعان بها في إطار تسيير إلادارة املحلية أن يتدخال لوضع حد للممارسات املنافية للتجارة التي من شأنها 

 . املساس بصحة وأمن املستهلك باعتباره فردا من أفراد املجتمع

ق ـتطبيلفرض  الواليةيم ـعلى مستوى إقلاملستهلك دور في حماية للوالي : حماية املستهلكالوالي في -3

بصفته الوالي وعلى هذا األساسيصبح الجودة املستهلك، وحماية الغش قمع ل في مجاالسياسةالوطنية 

ومن صالحياته اتخاذ ، المةالمستهلكـعلى ضمان صحة وسل مسؤوالشرطة القضائية ضابط 

مؤقتا أو بصفة نهائية أو املنتوج بالمستهلك كسحب الخطر املحدق درء الى تؤدي قائية التي الاجراءاتالو 

 املصالح الوالئيةاملختصة.ن ـأو سحب الرخصة بصفة أو مؤقتة على رأي أو باقتراح ماملحل اتخاذ قرار غلق 

الحية ـمنحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي ص :رئيس البلدية في حماية املستهلك -4

ى النظافة ـسهر علـوكذا ال، اذاالحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المعدية والوقاية منهاـتخا

وذلك عن طريق ، التعميرل اـي مجـات فـللمواد االستهالكية المعروضة للبيع وعلى احترام المقاييس والتعليم

ق ومراقبة نوعية المواد الغذائية ـراء التحقيـالضبطية اإلدارية التي منحها القانون لرئيس البلدية إلج

رئيس البلدية بمارس وظائفه في مجال واسع ويطبق ، هذا ما جعل واالستهالكية المعروضة لالستهالك

سلطاته في مجاالت غير منظمة لضمان حماية صحة املستهلك، هذا ما يفسر توسيع مفهوم النظام العام 

 السلطة إلادارية العامة، الذي يسمح بإدماج حماية املستهلك في إطار انشغاالت

                                                 

 مرجع سابقأحمد إبراهيم عبد الهادي , -1
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أنشئت اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية لحماية المستهلك من األخطار الغذائية : -5

ب القرار ـة بموجـار الغذائيـحماية صحة المستهلك من األخطل ةبالتنسيق ما بين القطاعات في مجاـالمكلف

من نفس القرار  4ا المادة ـصت عليهـتشكيلة هذه اللجنة ن، 11999مارس  20الوزاري المشترك المؤرخ في 

 يرأسها وزير الصحة والسكان.

في ترقية التنسيق والتشاور بين المؤسسات والهيئات العملية المساهمة في ضمان ل مهمتها تتمث

بلجان  ار تأدية مهمتهاـويمكن لهذه اللجنة أن تستعين في إط، حماية صحة المستهلك من األخطار الغذائية

 أو بهيئة أو جمعية أو خبير يتم اختيارهم حسب مؤهالتهم.، متخصصة

 .صالح وزارة التجارة ـا مـإن إنشاء هذه اللجنة راجع لعملية مراقبة النوعية وقمع الغش التي قامت به

 

 املبحث الثاني:مصالح الرقابة الاقتصادية التابعين لوزارة التجارة

 مقدمة:

تكفل توفير الحماية للمستهلك من الغش والخداع التسويقي املمارس  توجد مجموعة من آلاليات 

عليه من قبل ألاطراف التي تتعامل معه في إطار عملية التبادل، وهذا بما تتضمنه هذه آلاليات من إجراءات 

تقود في النهاية إلى حصول املستهلك على التعويض املناسب والكافي في حالة وجود عيوب في تصميم ما قدم 

له، أو في حالة التضليل فيما يتعلق باملعلومات الخاصة بمستوى جودة املنتجات موضوع التبادل، إلى غير 

 ذلك من الانتهاكات التي قد يذهب املستهلك ضحية لها.

 الاعوان املكلفون بالرقابة على املمارسات التجارية  املطلب ألاول:

 :تعريف أعوان املمارسات التجارية  -1

هم موظفين املنتمين إلى ألاسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالتجارة يتمتعون ببعض مهام الضبط القضائي 

، وهم مؤهلين للمراقبة و التفتيش و البحث و معاينة املخالفات التجارية كما 12خاصة املصنفين في الصنف 

بأداء اليمين أمام محكمة إقامتهم   يعتبرون من املساعدين القضائيين اذ انهم ملزمون قبل مباشرة مهامهم

 إلادارية والتي تسلم إشهاد بذلك. يوضع هذا ألاخير على بطاقة التفويض بالعمل.

و يتمتع أعوان املمارسات التجارية و املضادة للمنافسة بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو 

ا يمكنهم طبقا ألحكام القانون في إطار ممارسة التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم، كم

وظائفهم وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعين عليهم مد يد املساعدة عند أول 

طلب، كما يمكنهم اللجوء، عند الضرورة، للسلطة القضائية املختصة اقليميا املتمثلة أساسا في وكيل 

و/أو النائب العام على مستوى املجلس القضائي، طبقا لإلجراءات السارية الجمهورية على مستوى املحكمة 

 املفعول.
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 و العوان املمارسات التجارية رتب و تصنيفات نلخصها في الجدول التالي :

 رتب أعوان املمارسات التجارية 1.  1الجدول رقم :

 الرتبة الاعوان

 قسم املفتشين

 للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية مفتش قسم -1

 رئيس مفتش رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية -2

 مفتش رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية -1

 قسم املحقيقين

 رئيس محقق رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية -1

 محقق رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية -2

 للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية محقق -1

 مراقب للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية - قسم املراقبين

 :11أعوان املمارسات التجارية و املضادة للناةسة مهام -2

إن عملية مراقبة املمارسات التجارية واملنافية للمنافسة هو ضمان لتنفيذ التشريعات القانونية وألانظمة 

وضع برنامج املراقبة الخاص على أساس ، و املتعلقة بقواعد وشروط املمارسات التجارية و إحترام املنافسة

لتعاون ما بين القطاعات والهيئات ألاهداف املسطرة آنفا نظرا لتنوع مجاالت التدخالت وذلك لتطوير ا

 املتدخلة في السوق قصد إضفاء فعالية في العمل الرقابي و محاربة الغش و تطهير دائم للسوق.

 مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة في مايلي :املهام الاساسية العوان تتمثل 

 تجارية عادلة ؛وضع قواعد شفافة و نزيهة لالمتثال لها من أجل معامالت  -

 محــــاربة املمارسات غير الشرعية و غير النزيهة؛ -

 املساهمة في الحد من إنتشار التجارة املوازية؛ -

 مراقبة السوق والكشف عن أي مؤشر ملمارسة منافية للمنافسة، من أجل ضمان إحترام املنافسة الحرة ؛ -

 ين.الحفاظ على مصالح املتعاملين الاقتصاديين واملستهلك-

إن عملية مراقبة ااملمارسات التجارية تهدف أساسا إلى ترسيخ الشفافية والشرعية بين املتعاملين وهذا -

 لصالح املستهلك.

املعاينة امليدانية ملدى إحترام املتعاملين إلاقتصاديين املتدخلين في مختلف املجاالت التجارية وكذا محاربة -

 ظاهرة الغش و التهرب الضريبي.

                                                 
 1، ص 2002يونيو  21بتاريخ  21عدد ، الجريدة الرسمية القواعد املطبقة على املمارسات التجارية املتعلق 2002يوليو  21املؤرخ في  02/02رقم  قانون -1
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التجارية   تطبيق ألاحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملمارسات التجارية، وشروط ممارسة ألانشطة-

 واملنافسة ؛

متابعة حالة السوق، من خالل وفرة املنتوج وألاسعار املطبقة، وجمع واستغالل املعطيات إلاحصائية  -

 الواردة.

 :ضادة للناةسةأعوان املمارسات التجارية و امل صالحيات  -   2

 في إطار ممارسة مهامهم، يتمتع أعوان الرقابة بالصالحيات التالية :

حرية الدخول نهارا أو ليال، بما في ذلك أيام العطل، إلى املحالت التجارية واملكاتب وامللحقات ومحالت  -

يتم الدخول  الشحن والتخزين وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء املحالت ذات الاستعمال السكني التي

 إليها طبقا ألحكام قانون إلاجراءات الجزائية.

 إجراء املراقبة أثناء نقل املنتوجات على مستوى الطرقات. -

 فحص الوثائق و/أو سماع املتدخلين املعنيين في جميع مراحل وضع املنتوج لالستهالك. -

سيلة مغناطيسية أو فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل و  -

معلوماتية في أي يد وجدت ودون أن يحتج اتجاههم بالسر املنهي، والقيام بحجزها إذا كان التحقيق 

 يتطلب ذلك مقابل وصل استالم.

 الحجز العيني او الاعتباري للمنتجات او السلع و هذا حسب طبيعة املخالفة -

 الحجز العيني :* 

سلع و املنتوجات التي كانت موضوع املخالفات تجارية و املحددة في يقصد بالحجز العيني، كل حجز مادي لل

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية،و يكلف مرتكب املخالفة بحراسة املواد  02-02قانون 

املحجوزة عندما يمتلك محالت للتخزين، حيث تشمع هذه املواد بالشمع ألاحمر من طرف ألاعوان الذين 

 املخالفة،عاينوا 

أما في حالة ما إذا كان مرتكب املخالفة ال يمتلك محالت لتخزين املواد املحجوزة، يخول لألعوان الذين عاينوا 

املخالفة تحويلها الى إدارة أمالك الدولة التي تقوم بحراسة املواد املحجوزة في املخازن التابعة لها، اما في حالة 

حالة السوق أو لظروف خاصة، يمكن للوالي املختص إقليميا بناءا حجز مواد سريعة التلف أو تقتض ي ذلك 

على إقتراح املدير الوالئي املكلف بالتجارة أن يقرر، دون املرور باإلجراءات القضائية املسبقة، البيع الفوري 

ابع من طرف محافظ البيع باملزايدة للمواد املحجوزة، أو تحويلها مجانا إلى الهيئات و املؤسسات ذات الط
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إلاجتماعي و إلانسائي، و عند إلاقتضاء إتالفها من قبل مرتكب املخالفة بحضور املصالح املؤهلة و تحت 

 مراقبتها وفقا للتشريع و التنظيم املعمول بهما.

 الحجز لاعتباري :* 

تم  يقصد بالحجز إلاعتباري كل حجز يتعلق بسلع و مواد ال يمكن ملرتكب املخالفة أن يقدمها لسبب ما، و 

حجزها ملخالفة محددة و املتعلقة باملمارسات التجارية و تحدد قيمة املواد املحجوزة على أساس سعر البيع 

 املطبق من طرف مرتكب املخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق.

 طلب اقتراح غلق للمحالت التجارية املخالفة للقوانين و التنظيمات املعمول بها . -

 املختص اقليميا عند الاقتضاء. طلب تدخل وكيل الجمهورية -

طلب تدخل القوة العمومية عند الضرورة و في الحاالت املنصوص عليها قانونا خاصة تلك املتعلقة  -

 بمعارضة املراقبة .

 

 واجـبــات أعــوان املمارسات التجارية  : -3

عند ممارسة تقع على عاتق أعوان املمارسات التجارية واجبات عديدة يستوجب عليهم الالتزام بها 

 مهامهم والتي تتمثل أساسا في :

 احترام السر املنهي. -

 تبيان الوظيفة وإظهار بطاقة التفويض بالعمل. -

 الالتزام الصارم باإلجراءات القانونية للرقابة وتحرير محضر بكل إجراء يتم اتخاذه. -

 احترام حقوق الدفاع للخاضعين للمراقبة. -

 الرسمية عند الحاجة.العمل أيام العطل وخارج أوقات العمل  -

العمل في مختلف املواسم الدينية و إلاجتماعية )شهر رمضان، ألاعياد الدينية، الدخول املدرس ي، املوسم  -

 الصيفي...الخ(.

 املكلفون بالجودة و قمع الغش ألاعوان املطلب الثاني:

 قمع الغش : أعوانتعريف  -1

يعتبر أعوان قمع الغش من املوظفين املنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي وفقا ألحكام املادة 

املؤرخ  01-01من القانون رقم  21من قانون إلاجراءات الجزائية، حيث تم تأهيلهم بموجب أحكام املادة  12

ي أحكام الباب الثاني من املرسوم املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش. حددت مهامهم ف 2001فبراير  21في 
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املتضمن القانون ألاساس ي الخاص املطبق على العمال  2001ديسمبر  11املؤرخ في  211-01التنفيذي رقم 

املنتمين إلى ألاسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالتجارة، على غرار ضباط الشرطة القضائية، للبحث ومعاينة 

 مخالفات أحكام هذا القانون.

يعتبر أعوان قمع الغش من املساعدين القضائيين، حيث تخول لهم مهمة قضائية بحثة، إذ أنهم كما 

ملزمون قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين أمام محكمة إقامتهم إلادارية والتي تسلم إشهاد بذلك. يوضع هذا 

فبراير  21املؤرخ في  01-01من القانون رقم  21ألاخير على بطاقة التفويض بالعمل وذلك طبقا ألحكام املادة 

 .1املذكور أعاله 2001

املذكور أعاله، بالحماية  01-01من القانون رقم  21ويتمتع أعوان قمع الغش بموجب أحكام املادة 

القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم، كما يمكنهم 

هذا القانون في إطار ممارسة وظائفهم وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة  من 25طبقا ألحكام املادة 

 العمومية الذين يتعين عليهم مد يد املساعدة عند أول طلب.

كما يمكن ألعوان قمع الغش اللجوء، عند الضرورة، للسلطة القضائية املختصة اقليميا املتمثلة أساسا 

أو النائب العام على مستوى املجلس القضائي، طبقا لإلجراءات في وكيل الجمهورية على مستوى املحكمة و/

 السارية املفعول.

 و العوان الجودة و قمع الغش رتب و تصنيفات نلخصها في الجدول التالي :

 رتب اعوان قمع الغش 1.  1الجدول رقم :

 الرتبة الاعوان

 قسم املفتشين

 مفتش قسم الجودة و قمع الغش -1

 الجودة و قمع الغش رئيس مفتش رئيس ي لرقابة -2

 مفتش رئيس ي للجودة و قمع الغش -1

 قسم املحقيقين

 رئيس محقق رئيس ي للجودة و قمع الغش -1

 محقق رئيس ي للجودة و قمع الغش -2

 محقق الجودة و قمع الغش -1

 مراقب الجودة و قمع الغش - قسم املراقبين

 

 :1مهام اعوان قمع الغش  -2

                                                 
 12، ص 2001مارس05بتاريخ  11املتعلقبحماية املستهلك، الجريدة الرسمية عدد 2001فبراير21املؤرخ في  01/01قانون رقم -1
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تتمثل املهمة ألاساسية ألعوان قمع الغش في مراقبة مطابقة املنتوجات والخدمات املوجهة للمستهلك  

بمقابل أو مجانا وفي مختلف مراحل عملية وضعها لالستهالك، قصد البحث ومعاينة املخالفات التي من شأنها 

واتخاذ إلاجراءات القانونية  أن تشكل خطرا على صحة وأمن املستهلك و/أو أن تلحق ضررا بمصالحه املادية

 .املناسبة لحمايته وذلك حسب إلاجراءات املنصوص عليها 

 صالحيات اعوان الجودة و قمع الغش : -3

 في إطار ممارسة مهامهم، يتمتع أعوان الرقابة بالصالحيات التالية :

ب وامللحقات حرية الدخول نهارا أو ليال، بما في ذلك أيام العطل، إلى املحالت التجارية واملكات -1

ومحالت الشحن والتخزين وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء املحالت ذات الاستعمال السكنيالتي يتم 

 الدخول إليها طبقا ألحكام قانون إلاجراءات الجزائية.

 إجراء املراقبة أثناء نقل املنتوجات على مستوى الطرقات. -2

 ع مراحل وضع املنتوج لالستهالك.فحص الوثائق و/أو سماع املتدخلين املعنيين في جمي -1

فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو  -2

معلوماتية في أي يد وجدت ودون أن يحتج اتجاههم بالسر املنهي، والقيام بحجزها إذا كان التحقيق يتطلب 

 ذلك مقابل وصل استالم؛

بالعين املجردة أو بأجهزة القياس، لكل منتوج في جميع مراحل وضعه املعاينة املباشرة  -1

 لالستهالك، وتكمل عند الاقتضاء، باقتطاع عينات بغرض اجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

اتخاذ كل التدابير التحفظية الضرورية إزاء املنتوجات املشكوك في مطابقتها أو غير املطابقة  -1

 المة املستهلك و/أو مصالحهم املادية واملتمثلة أساسا في :قصد حماية صحة وس

 رفض الدخول املؤقت أو النهائي للمنتوجات املستوردة عند الحدود. 1-1

 ايداع املنتوجات. 1-2

 السحب املؤقت للمنتوجات عند مختلف مراحل عملية العرض لالستهالك؛ 1-1

 الحجز أو السحب النهائي للمنتوجات؛ 1-2

 ألامر باسترجاع املنتوجات؛ 1-1

 تغيير اتجاه املنتوجات؛; 1-1

 إعادة توجيه املنتوجات الستعمالها بعد التحويل؛ 1-1

 اتالف املنتوجات؛ 1-5

 التوقيف املؤقت للنشاط و ألامر بإعادة التصدير. 1-1
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 واجـبــات أعــوان قـمــع الـغــش -4

والتي تتمثل تقع على عاتق أعوان قمع الغش واجبات عديدة يستوجب عليهم الالتزام بها عند ممارسة مهامهم 

 : 1أساسا في

 احترام السر املنهي؛1 2-1

 تبيان الوظيفة وإظهار التفويض بالعمل؛ 2-2

 الالتزام الصارم باإلجراءات القانونية للرقابة وتحرير محضر بكل إجراء يتم اتخاذه؛ 2-1

 احترام حقوق الدفاع للخاضعين للمراقبة؛ 2-2

 العمل أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية عند الحاجة؛ 2-1

املؤرخ في  02-02من القانون رقم  21در إلاشارة إلى أن أعوان الغش مؤهلون وفق أحكام املادة تج 1-1

الذي يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم للكشف عن  2002جوان  21

 املخالفات املتعلقة باملمارسات وألانشطة التجارية.

 : خاتمة الفصل 

تلعب الرقابة دورا هاما في حماية املستهلك من ألاضرار الصحية الناتجة عن استعمال مواد أو أغذية 

فاسدة، وفحص السلع املنتجة محليا أو املستوردة، ومحاربة الاحتكار، ووضع مواصفات قياسية لإلنتاج 

ؤدي دورها بفعالية في والاستيراد والتصدير و كذا في مجال املمارسات التجارية، ويمكن للرقابة أن ت

حماية املستهلك من خالل قيام ألاشخاص املؤهلون قانونا باملعاينة املباشرة، أو بالفحوص البصرية، 

وبواسطة أجهزة املكاييل واملوازين واملقاييس، وبالتدقيق في الوثائق، والاستماع إلى ألاشخاص املسئولين، 

ألاماكن والتجهيزات ذات العالقة باملنتجات املوجهة أو بأخذ عينات من املنتج، باإلضافة إلى زيارة 

لالستهالك، وهذا في كامل أوقات العمل، لذلك تسعى الدولة جاهدة لتطوير و تاهبل الاعوان املكلفين 

بالرقابة و ذلك من خالل تربصات و اجراءات ندوات و تزويدهم بكافة الوسائل املادية و املعنوية لتحقيق 

 جلها و هي حماية املستهلك .الغاية التي وظفوا ال 

 

 

 

 
 

                                                 
 ،المرجع السابق 90/90القانون -1
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 مجال حماية املستهلك في ظل مراقبة املصالح إلاقتصادية :الفصل الثاني

 مقدمة:

ما يشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل في ظهور تكنولوجيا  

الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي  لالنفتاحوالتوجه الجاد  والاتصاالتاملعلومات 

ألاموال والقوى العاملة بين جميع الدول، جعلت العالم كتلة اقتصادية واحدة تتأثر الدول بنتائجها  وانتقال

لى هذا العالم، وهذا بالطبع وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي تؤهلها للهيمنة ع الاقتصاديةحسب قوتها 

أو الدولي لتعزيز  إلاقليميسيؤدي لشدة املنافسة بين املنتجات الوطنية وألاجنبية سواء في السوق الوطني أو 

إيجابا وسلبا، ألامر  املستهلك املقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه املنافسة على

, وبالتالي البد من بحث السبل الالزمة إلالكترونياملنظور  فيالذي يتطلب دراسة مخاطر السوق التجاري وخاصة 

السلع والخدمات بالسعر  واختيار تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه   تطيعوتأهيله بحيث يس املستهلك لحماية

 .املناسب التي تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته وذوقه

 املمارسات التجارية رقابة مصالح حماية املستهلك في ظل مجال: لالمبحثاألو

 املطلب ألاول: حماية املستهلك قبل التعاقد

 شفافية ألاسعار:حماية املستهلك في مجال  -1

 اإلنفاق مبلغ في مفاجأة أية  عن مأمن في يكون حتى للمستهلك توعية السعر عن اإلعالم إلزاميةوهو 

 أو االسعر فور يعرف أن عليه يجب فالزبون، المقترحة دماتـالخ ديمـتق أو وجـمنت ىـعل لصوـللح الكلي

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات من القانون  13حسب نص املادة ، و 1يدفعه  سوف الذي الثمن

التجارية، يكون العون إلاقتصادي متلبس بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم إلاعالم باألسعار و التعريفات، 

عندما يضبط أثناء عملية املراقبة ملحله التجاري، يعرض سلع أو خدمات دون إحترام القواعد و الكيفيات 

 تعريفات سواءا :املتعلقة بإعالم ألاسعار و ال

لم يقم بإعالم املستهلك باألسعار و التعريفات للسلع و الخدمات التي يعرضها للبيع كما تنص عليه  -

 من القانون السالف الذكر. 4املادة 

من نفس القانون و  7و  6، 5قام بإعالم املستهلك باألسعار و التعريفات بكيفية مخالفة ألحكام املواد  -

 الكيفية فيمايلي :تتمثل هذه 

 يكون إعالم املستهلك بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع عالمات أو وسم أو  و   -         

 معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.

 يجب أن تبين ألاسعار و التعريفات بصفة مرئية و مقروءة. -        

                                                           
1
-Juriss Classeur fasc. 845 op. Cit ,p12 
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عروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن، أو بالكيل أمام يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع امل -     

املشتري، و عندما تكون هذه السلع مغلقة و معدودة أو موزونة أو مكيلة، يجب وضع عالمات على الغالف 

 تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد ألاشياء املقابلة للسعر املعلن.

ت املعلنة، املبلغ إلاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل إقتناء سلعة يجب أن توافق ألاسعار أو التعريفا -       

 أو الحصول على خدمة.

  13ص املادة طبقا لنو الا يكون إعالم بشروط البيع  اضافة الى الاعالم باالسعار و التعريفات يجب على املتدخل

 : التاليةو هذا في حاالت متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم إلاعالم بشروط البيع 

ال يقوم بإخبار املستهلك عند إختتام عملية البيع، بأية طريقة كانت و حسب طبيعة املنتوج، باملعلومات  -

النزيهة و الصادقة املتعلقة بمميزات هذا املنتوج، أو الخدمة و شروط البيع املطبقة، و كذا الحدود املتوقعة 

 .8ا لنص املادة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة وفق

لم يدرج ضمن شروط البيع في عالقاته مع عون إقتصادي آخر، كيفيات الدفع، الحسوم، التخفيضات و  -

 املسترجعات.

 مالحظـة : يمكن أن تتم عملية إلاعالم بشروط البيع عن طريق ذكرها :

 ضمن العقد املبرم بين ألاعوان إلاقتصاديين على الفاتورة. -

 علق داخل املحل.على شكل جداول ت -

 بأية طريقة أخرى مناسبة. -

 ذلك و تناقص في الدولة لتدخ أصبح ثـحي، عارـاألس حرية بمبدأ الجزائرية  الحكومة تأخذ وقد

 لوبك بتحديد المهنيون يقوم وعليه، األسعار حرية نظام على اعتمد ثمة من و السوق القتصاد بدخولها

 و ، رئيسي األسعار تحديد في فدورهم، المستهلكين على يعرضونها يـالت دماتـوالخ اتـالمنتوج عارـأس حرية

 دـبتحدي ةـالعام المبادئ هذه تقيد أن و،1األسعار تحديد ميدان في األدوار بعض تمارس الدولة ىـتبق ذلك مع

 بعد مرسوم بموجب االستراتيجي ابعـالط ذات ةـالدول اـتعتبره يـالت ةـالخاص دماتـوالخ السلع بعض أسعار

السكر الابيض، الفرينة و  ،زيت الغذائيال:  والخدمات سلعـهذهال من نذكر و،مجلسالمنافسة استشارة

 و غاز البوتان و وقود السيارات. المسافرينلنق،ازالكهرباءـالغ،سترـبالمبـالحليالسميد، الاسمنت،

 أن المهني فعلى ،السعر ستهلكـالم لوـقب فمجرد، به المصرح السعر  يحترم أن المهني على وأخيرا

 بيع عن اليمتنع أن عندئذ وعليه،به المصرح سعرـبال منه المطلوبة الخدمة له يقدم أو المنتوج له يسلم

 66/55)مناألمررقم 58 المادة شرعي مبرر بدون لمستهلك خدمة أداء أو سلعة

                                                           
1
- Jean Clais-Auloy et Frank Steinmetz  , op.cit , p 279 
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 على اآلخر المتعاقد يعلم أن العقد نهاية في بالضرورة هـعلي ةـالخدم يقدم أو المنتوج يبيع الذي فالشخص

 و دهنـلل اسـأردين شركة بينعلى ذلك ما حصل   مثال  و  .الخدمة لهذه المنتوج ذاـله األساسية المواصفات

 ذلك. المنتوج لاستعما بطريقة المستهلك إعالم ضرورة لحو القضية وقائع تدور وBoNNIN، ونينـسيدبـال

 ـلأج نـم ابينوكسـس SAPINOX انـده دهنـلل أرديناس شركة من اشترى( مهندسفيالبناء) السيدبونين أن

 اريخـبت وجـالمنت ذاـه لتعماـباس ونينـسيدبـال لدى لعام DUVERNEY ايـديفرن سيدـال امـقي دـعن و،هـحوض

 حيث انفجار إلى أدى اـمم ،منه شرارة انطلقت ،بالدهن خاص كهربائي مسدس بواسطة 3555/63/66

 ،الشركة بمقاضاة بونين السيد فقام  .لحوض ناـم زءـج دمر و البدن في خطيرة بحروق لالعام أصيب

 بونين السيد أن أقرت النقض محكمة أن                          ذلك  .حوضه و هـبعامل ةـالالحق رارـاألض ةـنتيج

 لم 3554 وفمبرـن 4 بتاريخ رسالة طريق عن الدهن لاستعما طريقة أرديناس شركة ـلوكي نـم بـطل عندما

 مع لالسائ أو المنتوج احتكاك أن ذلك، الدهان هذا لاستعما عن الناتجة المخاطر إلى لالوكي هذا ينبهه

 دهنـلل أردبناس شركة على فإنه، مهنية مؤهالت ذو دسـمهن بونين أن ورغم. إلىااللتهاب سيؤدي الشرارة

 1.منتوجاتها لتعماـاس ورةـبخط هـإعالم

 تلك بالفاتورة ونقصد وترةـالف ةـإلزامي على المشرع نص فقد األسعار إعالم إلزامية إلى إضافة

 المباعة للمنتوجات بالنسبة اختيارية هي و، المجهز العدد لخال من السعر نهائيا تحدد التي الوثيقة

 زبون للك المشتريات لمختلف السعر تحدد التي الصندوق ذكرةـت دمونـيق عامة فالبائعون ،للمستهلكين

 2.لهم المقدمة للخدمات بالنسبة ةـإلزامي هي لوبالمقاب،

 املمارسات غير الشرعية:ماية املستهلك من الغش التجاري و ح -2

 في المقررة للقواعد مخالفا يكون, خدمة أو معينة سلعة على ينصب ايجابي عمدي لفع لك"الغش 

 عدم بشرط ثمنها أو فائدتها أو خواصها من لينا أن شأنه من كان متى البضاعة لأصو في أو التشريع

 ."به األخر لالمتعام علم

 لداوـوالت لالنتاج المسموحة والخدمات بالبيع فقط المتعلق الغش به نقصد التجاري فالغش

 3. وقانونا عرفا الستهالكاو

 (ثالثا) اريـالتج لداوـالت(, ثانيا) التزييف( , أوال) الخداع:  في لتتمث طرق التجاري للغش و

 : الخداع طريق عن الغش: أوال

 أمر للغش المكون فالخداع, الخطأ في غيره ليوقع الشخص يستعملها التي االحتيالية لالوسائ هو

 ليحدث نفسه الشيء ىـعل عـتق اتـممارس فيه تتحقق أن يجب لب الكذب تأكيد أو الكتمان فيه يكفي ال مادي

                                                           
1
.Juriss Classeur « Concurrence et consommation » fascicule 850 , op. Cit ,p6 

2
 Jean Clais-Auloy et Frank Steinmetz  ,op. Cit , p 299 

3
اني للالتحاد العربي للمستهلك, ـفضيلة عابد , " التجربة السورية في مكافحة الغش التجاري, الندوة العلمية لظاهرة الغش و التقليد التجاري على هامش الملتقى الث

 ,331ص 3666صنعاء بسنة ,



 الجانب النظري  الفصل الثاني: مجال حماية املستهلك في ظل مراقبة املصالح إلاقتصادية

 

29 
 

 طريق غير عن حقيقته بغير الشئ ارـاظه لالـخ من لمشتري الشخصا فكر على بالتأثير المطلوب الخطأ

 خارجية لأعما على لاألفعا تقتصر بحيث  ,التزييف ىـال رـاألم لصـي ان دون و ،رهـبغي التباسه الى يؤدي

 التي الخداع محاوالت حصر يمكن و.   بجوهره أو بطبيعته تغيير أي قـتلح أن دون شيءـال على تمارس

 / :في1لتتمث أنواع عدة في غشا تعتبر

 السلعة طبيعة في الخداع: 

 هناك يكون. ومكوناتها عناصرها ـلبك نفسها المادة على يقع ،أوضحه و الغش أنواع أقدم هو

 لمح الشيء خصائص يـف جسيم تغيير هناك كان اذا حقيقته أو ،ذاتيته أو الشئ طبيعة بشأن خداع

 من اعد الذي لللالستعما صالح غير هـيجعل اما أو, طبيعته يفقده اما بحيث, الواقع في خصائصه و الخداع

, المنتوجات طبيعة بشأن الخداع من و. أخرى ةـطبيع ذي شيء الى لتحو قد الحقيقة في يعتبر اذ, اجله

 أو ,البرونز عن كثيرا ليق بمعدن يتعلق األمر أن مع,  البرونز نـم أجزائها بعض في تتكون بأنها مدفأة وصف

 .كذلك ليس أنه مع رـالحري من بأنه قماش وصف

 البضاعة مكونات في الخداع  : 

 فتركيب, الخصوص على منها والغذائية امـع لبشك الصناعة عن ناتج الغش من جديد لشك هو

 المشروباتالغازية و لالخ و الصابون كأنواع,  معينة و محددة بنسب مختلفة عناصر من مزيج هو البضاعة

 صوصـبالن ونسبها تركيبها في الداخلة المواد حددت التي البضائع نـم كـذل رـغي و الخبز و والدقيق

 التجارية و المهنية األعراف حددت التي المواد من ذلك غير و,  التقليديةكالحلويات و, ةـالتنظيمي و ةـالقانوني

 من تراكيبها رتـابتك انما و  ,العرف أو بالنص تراكيبها تحدد لم التي وكالمواد, نسبه و فيه الداخلة المواد

 األواني و العلب على التركيب يـف ةـالداخل وادـالم الى االشارة الى يعمدون الذين منتجيها أو صناعها طرف

  .عليها تحتوي التي واللفافات

 االثاث أن عـم ـلبالكام الجوز خشب من مصنوع أنه على أثاث بيع تاجر قيام ذلك أمثلة من و

 .الجوز خشب من خارجية برقائق مغطى ولكنه, بكثير جودة لأق خشب من اآلمر حقيقة في مصنوع

 للبضاعة الجوهرية الخصائص في الخداع  : 

 القيمة عليها تقوم التي و الشيء يتضمنها التي الرئيسية صائصـالخ تلك هي الجوهرية الخصائص

 عند ليتعاقد كان ما و ،التعاقد عند اعتباره في وضعها أي،المتعاقد رـنظ ةـوجه نـم، للبضاعة الحقيقية

 ،للتعاقد الوحيد أو األساسي السبب هي تكون أن يلزم فال مختلفة لشروط وفقا ولكن يتعاقد كان أو تخلفها

 2.  اليه الدافعة األسباب أحد تكون أن فيكفي

                                                           
1

لعربي للمستهلك "الغش التجاري و تأثيره على المستهلك المغربي" , الندوة العلمية لظاهرة الغش و التقليد التجاري على هامش الملتقى الثاني للالنحاد ال, سعيد بريط

 . ص 3666, صفاء ’

 3555وث الاجتماعية والجنائية، سرى صيام، أحمد الطيب، أيسر فؤاد، الحماية التشريعية للمستهلك فى مصر، القاهرة، املركز القومي للبح 3 –
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 غذائها أن عـطمـفق لالغال و بالحبوب تغذيتها يتم البيع لمح الدواجن بأن الزعم خداعا فيعتبر

 لها وقع حادث اخفاء أو دةـجدي أنها على مستعملة سيارة بيع كذلك ولدينا، الصناعية المواد هو األساسي

 : البضاعة عنو في الخداع

 بذرة زيت ،متعددة أنواع فالزيوت ،اـمثيلته غير عن بضاعة تمييز يمكن طريقه عن هو النوع

 لكنها و لالشك و المظهر حيث من لتتماث قد فالمنتوجات ،ذلك رـغي و ـل،النخي زيت، الزيتون زيت ،القطن

 . المتعاقدين نظر في قيمتها تغيير عليه يترتب مما الصنف أو وعـالن سبـبح بينها فيما تختلف

 البضاعة كمية في الخداع : 

 يفيد ما لك و الحجم و العدد الى صرفـتن، لالطو و لالكي و السعة الي تنصرف كما الكمية

 ويتفق المطلوبة الكمية يحدد التي الزبون بـطل ىـعل بناءا تعبئتها أو األشياء صناعة تتم فقد، التحديد

 1. كاملة كانت لو كما ناقصة كمية ويسلمه ،عليها المتفق ةـالكمي يـف يغشه أن البائع على يمنع مما ،عليها

 هذه ففي ،البيع لأج من تعبئتها تتم و البضاعة فتصنع ،مسبقا محدد زبون هناك يكون ال وقد

 فرضيتان:  نكون بصدد الحالة

 بمرسوم هـوزن ددـالمح ثالـم كالخبز نصوص بموجب صناعتها في الواجبة الكميات حددت مواد -أ

 . غشا الوزن انقاص ليشك حيث،

 ،الغالف في المعبئة الكمية الى يشار و مسبقا تعبئتها تتم ولكن ،الكميات محددة غير البضائع -ب

 . خداع يعتبر بها المصرح الكمية عن الوزن نقص كلما الحالة هذه وفي

 أو، مغشوشة لطو أو سعة أو لكي أدوات فيه لتستعم قد الكمية في الخداع طريق عن الغش و

 . البيع عملية أثناء أو لقب مضبوطة غير

 تكفي الغذائية المواد عبوة أن اجرـالت زعمـي أن ،الخصوص هذا في للخداع القضاء تطبيقات من

 في خداع أيضا هو المصدر في الخداع أن يراعى و واحدا صاـشخ يـتكف ال أنها مع أشخاص أربعة أو ثالثة

 الراديو أجهزة أن أو،فرنس ي. أنهعلى هندي حرير أو،فارس ي أنه على أوروبي سجاد بيع على أعلن لو كما ،النوع

 النظارات أن ىـال االعالن في االشارة أو ،فقط المعدني لالهيك كان المستورد أن مع ألمانيا من مستوردة

 2.ايطالية صناعة أنها مع هولندية صناعة

 البضاعة هوية في الخداع : 

                                                           
1

أو على األنساب بالنسبة ، ان االستخراج اذا تعلق األمر بمنتوجات طبيعية أو صناعية ـاج أو مكـان االنتـاما بمك، الخداع في مصدر البضاعة : يحدد المصدر جغرافيا 

 ، . بالنسبة لألثاثل أو العصر الذي صنعت فيه كما هو الحا، للحيوانات

مجلة كلية لسيد، مفهوم املخاطر املدركة ووسائل مواجهتها بواسطة املستهلك دراسة تطبيقية على بعض السلع املنزلية املعمرة بمحافظة إلاسكندرية، إسماعيل ا 3-

  .م 3553التجارة للبحوث العلمية، جامعة إلاسكندرية، العدد ألاول، املجلد التاسع والعشرون، مصر، مارس 
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 لالخيو تاجر يسلم كأن ،العقد إبرام أثناء اـعليه قـالمتف البضاعة غير بضاعة تسليم ونعني بذلك

 الزبون اختارها التي غير خزانة يسلم الذي األثاث تاجر أو ،هـعلي المتفق العربي الجواد عوض انجليزيا جوادا

 . عليها المتفق غير سيارة يسلم الذي سياراتـال تاجر أو ،ثمنها أدى و

 التزييف طريق عن الغش:  ثانيا

 البضاعة على رـتباش يـالت المادية لاألعما هو التزييف ألن ،عام بوجه الحقيقة تغيير هو التزييف

 بموجب محددة وأخري ،قانوني صـن بموجب وخصائصها مكوناتها حددت مواد هناك فنجد،1تغييرها بقصد

 و ،لها تزييفا يكون به يصرح هو لما خالفا بالبضاعة قـيلح رـتغيي أي ةـثم نـم و ،المهنية و تجارية أعراف

 : فيمايلي التزييف تلخيص يمكننا

 . الخلط طريق عن التزييف -3

 . النزع طريق عن التزييف -3

 . الصنع طريق عن التزييف -1

 :الخلط طريق عن التزييف -*

 أو جودة لأق بأخرى  عالية منجودة بضائع طـبخل أو، اـعنه غريبة بمواد البضائع خلط به يقصد و

 الشاي و ،بالقطن الصوف أو، بالمرقارين والسمن ،مرتفعة بنسبة بالنحاس الذهب كخلط، جودة ذات غير

 دـق التي النتائج االعتبار بعين األخذ دون، الثمن فارق ربح هو ذلك من الهدف ،غريبة نبات بأوراق األخضر

 . أموالهم و المستهلكين بصحة فتضر غشهم عن بـتترت

 ،مستعملة معدنية بزيوت نباتية زيوت التجار بعض خلط نتيجة الخمسينات أواخر في حدث كالذي

 العليا األطراف في لالشل نـم بـرهي بنوع المسمومة (  المغشوشة) الزيوت استهلك من لك أصيب أن ونتج

 من اآلالف ضحيتها ذهب و لكك ربـالمغ بها أصيب التي المسمومة الزيوت كارثة فكانت ،السفلى و

 عن سنة عشرون و سبعة من أكثر مضي رغم اآلن الى لالشل هذا من يعاني يزالال من منهم ،المغاربة

 .  عالج فيه ينفع أن دون إصابته

 أو المهني أو التجاري العرف بمقتضى به مرخص هو ما الخلط من هناك أن بالذكر الجذير و

 قانونا يرخص الذي كالبن ،بشروط مورس اذا التزييف طري عن غشا به القيام ليشك ال و ،النصوص

 نسبة توضح مع(  مخلوطة قهوة)   بأنها المستهلك يعرف أن شريطة  محددة  بنسبة بالحمص خلطه

 .الخلط

 :  النزع طريق عن التزييف -*

                                                           
1
 33ص . ،  المرجع السابق ل ، سعيد بريط3- 
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 األصلية المادة خصائص فيها تتوفر ال ودةـالج ناقصة مادة ايجاد الى يؤدي الغش من نوع هو

 بمقتضى قيمة ألاكثر الجزء على النزع ينصب قد و ،دةـالمفي العناصر من محتواها و وتركيبها الجوهرية

 اسم تحت يباع والذي، البن عن الكافيين مادة كنزع ،عليه معاقب غير مشروعا عمال يعد فهو ،تنظيمي نص

 1( .  كافيين على ال يحتوي  بن) 

 المفيدة المادة بنزع تقوم أن الكبرى الشركات بامكان اذ ،كشفه يصعب التزييف من النوع هذا و

 .هائلة وتقنيات زةـمجه راتـمختب من تتمتع لما ألوانها أو للمادة الخارجي المظهر تغيير دون

 :  الصنع طريق عن التزييف -*

 العناصر من محتواها و الجوهرية خصائصها و وتركيبها ماهيتها ،البضائع جميع أن عليه المتفق من

 تـتح لالمسج وبه  املرخص باإلبتكار أو ،المهني أو التجاري العرف أو النصـب ةـالكامل هويتها محددة المفيدة

 البضاعة لكـش ذـتأخ ضاعةـب ناعةـص الى يتجهون المنحرفون بعض نجد ،أننا اال ،2تجارية ةـعالم أو مـاس

 و حليب لشك للمادة يتوفر ثـحي ،اءـم و بيضاء صباغة من حليب صنع تم لو كما محتواها دون األصلية

 . العرف أو بالنص المحدد جوهره دون مظهره

 التجاري لالتدوا طريق عن الغش:  ثالثا

 التجارية لاألعما ىـحت ـلب عـللبي المعدة المواد في التزييف أو الخداع على التجاري الغش ينحصر ال

 السامة أو الفاسدة إلاستهالكية  المواد على تقع التي التجارية لاألعما الى اضافة ،عليها تقع التي المختلفة

 . صالحيتها أجل انتهى التي أو دةـالفاس أو املزيفة المداواة في المستعملة المواد على تقع التي أو

 تحليله يمكن ذيـال و الغش طالها والتي التجاري لالتداو وسائل أهم العرض و الصنع و واالستيراد

 : كالتالي العمليات هذه سرد لخال من

 أو مزيفة استهالكية وادـم ىـعل صبـين دـق هـلكن و ،مشروعا عمال االستيراد يعد:رادــــاالستي 

 لبفع اما التغيير ونـيك ،اـتجاري غشا فيصبح ،صالحيتها مدة انتهت أو سامة أو فاسدة

 دولي بتعاقد يتعلق فاألمر.  الطبيعة لبفع أو، التجار من هما غير أو البائع أو المستورد

 أو فساد أو تزييف بأي تفيد ال قد مطابقة أو تحليلية شهادات على قبله المستورد ليحص

 واجب فمن ،3ضاعةـالب حقيقة تطابق ال نفسها الشهادات تكون قد ذلك ورغم ،تسمم

 . التغيير هذا ابراز و كشف عندئذ المستورد

                                                           
1
 31ص . ،المرجع السابقل ، سعيد بريط– 

3
2
 31ص،المرجع السابقل ، سعيد بريط  – 

3
 35المرجع السابقص . ل ،سعيد بريط
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 مادة انتاج هو انما و أصلية بضاعة على التغيير إدخال ليس هنا بالصنع نقصد:عـــنــصـال 

 حيث ،عليه ونـتك أن بـيج لما مغاير لبشك أصال سامة أو فاسدة أو،(  بأيوسيلة)   مزيفة

 1. صنعها التي بالمادة علمه فيه يشترط هنا الصانع أن

 البيع لأج من العرض هو التجاري بالميدان األمر تعلق إذا العرض لفع لمدلو :رضــــالع، 

 على ادةـم يعرض الذي أن حيث من المستهلك حماية لهدف يستجيب لن ذلك فان واال

 أن ليقا أن يمكن ال ،العام المفهوم حسب ايجابا تفيد بطريقة أو ،تجاري  مكان في الجمهور

 يـف ضائعـالب عرض فإن ثم من و ،بشكلها االعجاب و عليها الناس إلطالع فقط يعرضها

 بعض وجود يتطلب فالعرض2.النهاية في البيع هو الهدف أن تفترض العمومية األماكن

 أو ،بإظهارها أو بإبرازها سواء المشتري رـنظ تـتح وادـالم وضع  شأنها من التي التصرفات

 . لاألعما من ذلك غير الى الوسائل بشتى عنها باإلعالن أو ،بتقديمها

 : ممارسة أسعار غير شرعية 

 يكون العون إلاقتصادي مرتكبا مخالفة موصوفة بممارسة أسعار غير شرعية عندما : 33طبقا لنص املادة و     

 (.33يقوم ببيع سلع أو تأدية خدمات تخضع لنظام ألاسعار املقننة دون إحترام التشريع املعمول به )املادة  -

سعار السلع و الخدمات الخاضعة لنظام ألاسعار القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أ -

 (.31املقننة )املادة 

القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في ألاسعار بإضافة تكاليف وهمية و غير  -

 (.31حقيقية في تحديد سعر التكلفة )املادة 

 التدليسية الممارسات من المستهلك حماية -3

 ،جودتها لقلة أو لندرتها إما ،عليها لالحصو يستطيع فال ،معينة خدمة أو سلعة إلى يحتاج قد المستهلك إن

 على والتأثير ،ألاثمان واقعية عدم إلى  يؤدي مما ،للسلعة المنتجين و الموزعين بعض إخفاء بسبب وذلك

حتكار يعرف  ما وهو ،المستهلكين مصالح على تنعكس استثنائية ظروف وإحداث ،إلاختيار في القدرة
إ

 ،باإل

 وإلى نتناوله سوف لذلك ،التجارية ملمارسات قانونا إطار في المشرع طرف من حظر لمح هو ألاخير هذا

 .حظره من الهدف و شروطه

 املمارسات التجارية التدليسية :حماية املستهلك من  -4

 يقوم بـ: يكون العون إلاقتصادي مرتكبا مخالفة موصوفة بممارسات تجارية تدليسية عندما

 دفع أو إستالم فوارق مخفية للقيمة. √

 تتم معاينة مخالفة دفع و استالم فوارق مخفية عن طريق :

                                                           
1

 35المرجع السابقص ل،سعيد برط
2

 35ص  ،المرجع السابقل، سعيد بريط
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املعاينة املباشرة : في هذه الحالة يشاهد عون الرقابة عملية دفع أو استالم الفوارق املخفية، يكون فيها  -أ

 ( .flagrant délitالعون إلاقتصادي في حالة تلبس "الجرم املشهود")

فحص الوثائق : في هذه الحالة يتم الكشف عن هذه املخالفة بعد تلقي شكاوي من أعوان إقتصاديين  -ب

آخرين ضحايا هذه املمارسة التجارية التدليسية، حيث يقوم عون الرقابة بمقارنة املبالغ إلاجمالية املدونة على 

 الفواتير مع املبالغ إلاجمالية الخاصة بالبائع.

 فواتير وهمية أو فواتير مزيفة. تحرير  √

تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر وهمي "ال وجود له 

 ضمن قائمة املتعاملين إلاقتصاديين املسجلين في السجل التجاري".

قتصادي آخر تحتوي على تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إ

 معلومات مزيفة تتعلق بـ :

 طريقة الدفع  -الكمية املباعة،  -سعر الوحدة،  -

 مالحظـة : يلجأ العون إلاقتصادي إلى هذه التصرفات )ممارسات تجارية تدليسية( قصد التهرب الجبائي.

الشروط الحقيقية للمعامالت التجارية إتالف و إخفاء أو تزوير الوثائق التجارية و املحاسبية، قصد إخفاء  -

 (.34)املادة 

 حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية. -

 حيازة مخزون من املنتوجات بهدف تحفيز إلارتفاع غير املبرر لألسعار. -

 (.35حيازة مخزون من املنتوجات خارج موضوع تجارته الشرعية قصد بيعه )املادة  -

 غير النزيهة :من املمارسات التجاريةال حماية املستهلك -5

يقصد باملعامالت التجارية غير النزيهة تلك املمارسات التي تكون مخالفة لألعراف التجارية النظيفة و النزيهة و 

التي من خاللها يتعدى عون إقتصادي على مصالح عون إقتصادي منافس أو عدة أعوان إقتصاديين آخرين 

 منافسين.

 عندما يقوم بـ : 31العون إلاقتصادي مرتكبا ملخالفة موصوفة بممارسات تجارية غير نزيهة و بالتالي يكون 

 تشويه سمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصيته أو بمنتوجاته. -

صد تقليد العالمات املميزة لعون إقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو إلاشهار الذي يقوم به، ق -

 كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن املستهلك.

 إستغالل مهارة تقنية أو تجارة دون ترخيص من صاحبها. -

 إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون إقتصادي منافس خالفا للتشريع املتعلق بالعمل. -

                                                           
1

 ، المرجع سابقا40/40القانون -
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ا قصد إلاضرار بصاحب العمل أو إلاستفادة من ألاسرار املهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيه -

 الشريك القديم.

 إحداث خلل في تنظيم عون إقتصادي منافس و تحويل زبائنه بإستعمال طرق غير نزيهة مثل : -

 * تبديد أو تخريب الوسائل إلاشهارية للمنافس

 * إختالس البطاقيات أو الطلبيات التابعة للمنافس.

 * السمسرة غير القانونية على املنافس.

 إحداث إضطراب بشبكة البيع للمنافس. *

إلاخالل بتنظيم السوق بإحداث إضطرابات فيها بمخالفة القوانين و التشريعات، خاصة تلك املتعلقة بإقامة و  -

 ممارسة نشاط تجاري.

إقامة محل تجاري في الجوار القريب ملحل عون إقتصادي منافس بهدف إستغالل شهرته خارج ألاعراف و  -

 التنافسية املعمول بها. املمارسات

 إلاشهار غير الشرعي و التضليلي ال سيما عندما : -

 * يتضمن تصريحات أو بيانات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة، كميته، وفرته أو مميزاته.

 * يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى إلالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه.

* يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون إلاقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع، 

 أو ال يمكن ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة باملقارنة مع ضخامة إلاشهار.

 املطلب الثاني: حماية املستهلك بعد التعاقد

 القوة هذه لاستعما إلى يعمد فقد ،للمستهلك بالنسبة المهني به يتحلى الذي األقوى للمركز نظرا

 المستهلك يقتني فقد ،الخدمة أداء أو البيع عقود في سواء ،األخير هذا مع عالقاته في تعسفي لبشك

منتوجا أو يطلب خدمة معينة وال يحصل على فاتورة مقابل ذلك، لذلك أوجب املشرع على املنهي التعامل 

كما قد يظطر املستهلك إلى قبول التعاقد بشروط تعسفية وحماية له منع  ،حالة طلبهابالفاتورة مع املستهلك في 

 املشرع التعامل مع املستهلك بشروط تعسفية.

 وجوب التعامل مع املستهلك بالفاتورة في حالة طلبها -1

 لمجا في واضحة أهميتها و ،اليومية لاألعما نشاطات في شيوعا األكثر الوثيقة الفاتورة تعتبر

 المتعلق  55-66 األمر صدور منذ و .الطرفين على التزامات تحريرها على تتمخض إذ ،التجاري القانون

 ،التجارية الممارسات شفافية لوسائ من وسيلة الفاتورة بتحرير االلتزام المشرع اعتبر ،الملغى بالمنافسة

 أو الشراء طريق عن حاجاته اقتناء على يقدم قد المستهلك ألن ونظرا .منه  56   المادة بمقتضى وذلك

 تكتسي الفاتورة فإن وبهذا ،القانون أقره ما وهذا ،الفاتورة تسليمه حقه من يكون فإنه ،الخدمات طلب
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ماهية  ندرس سوف ولهذا ،مصلحته على التأثير الحق هذا من حرمانه شأن ومن،للمستهلك بالنسبة أهمية

 هميتها و مدى إلزامية التعامل بها.الفاتورة ، أ

 أوال: مفهوم الفاتورة

 بتسليم االلتزام تضمنت قد أنها نالحظ  63/64  القانون   من  36/61 المادة نص إلى بالرجوع

 لوص لمح للمستهلك البيع يكون أن يجب "أنه على نصت حيث ،المستهلك مع لالتعام عند الفاتورة

من  3/3  المادة نصت كما،" الزبون طلبها إذا الفاتورة تسلم أن ويجب ،المعاملة يبرر سند أو صندوق

 المستهلك مع عالقاته في البائع على يجب"على:  3665ديسمبر  36املؤرخ في  468-65املرسوم التنفيذي 

  ."منه طلبها إذا الفاتورة تسليم

 بتحريرها. االلتزام على بالنص اكتفى إنما و ،النصين كال في الفاتورة يعرف لم المشرع أن يالحظ ما

 تعريف الفاتورة: -1

 التجارية العملية هذه تجسد حيث خدمة أو بيع عملية إبرام بمناسبة محررة مكتوبة وثيقة هي

 1بها.  الخاصة الشروط محددة

 .المنتوج سعر في أساسا لتتمث ،البيانات من جملة تتضمن مكتوبة ورقة بأنها تعرف كما

 تنظيم و التسليم شروط ،بالتجزئة السلع بيع في المشتري البائع يحدد بموجبها وثيقة يعتبرها من وهناك

 2األسعار

اعتبرت الفاتورة شكل من أشكال  63-64 القانون من الثالثة المادة أن إلى هنا المالحظة وتجدر 

 على منها الثانية الفقرة من الرابع الشطر في نصت حيثالتي تحرر بها العقود في إطار املمارسات التجارية، 

 .."فاتورة أو طلبية لشك على العقد ينجز أن يمكن" أنه

 مجال تطبيقهاثانيا: 

 ،االتفاقات االتفاقات، بالعقود المتعلقة العمليات هو النشاط حيث من بالفاتورة لالتعام لمجا إن

 من أما ،والخدمات ،المنتوجات توزيع أو اإلنتاج نشاطات بتنفيذ المتعلقة األنشطة لك أو المفاوضات

 المادة نص من مايستخلص وهذا ،االقتصاديين األعوان جميع أمام مفتوح لفالمجا ،األشخاص حيث

  أنه على نصت حيث ،الفاتورة تحرير كيفيات يحدد الذي  ، 3 55-165  رقم التنفيذي المرسوم من الثانية

 هذا إلغاء تم قد و،"األنشطة جميع وعلى ،االقتصاديين األعوان لك على المرسوم هذا أحكام تطبق"

 من 1/36   المادة أن المالحظة وتجدر 65-468. التنفيذي المرسوم من 36  المادة بموجب المرسوم

 ،الخدمة أداء دون البيع نشاطات ذكرت قد المستهلك مع بالفاتورة لالتعام تخص لتي ا64-63  القانون

                                                           
1
– Roget Bout /Cat Prieto/ Gérard Cas- L’information sur les prix et les conditions de vente- Lamy droit économique- concurrence- distributi n 

consommation- l’an 2000 p512. 
2
 41ص  3664ن .عكنوبن  ،كلية الحقوقل مذكرة ماجستير في قانون األعما،مبدأ الشفافية في قانون المنافسة بالجزائرش نجية لطا 

3
 صادرة 58يحدد كيفيات تحرير الفاتورة ج ر عدد   3555/36/67مؤرخ في   165 - 55المسوم التنفيذي رقم  68/36/3555في  –
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 األمر وكذلك،... "صندوق لوص لمح للمستهلك البيع يكون أن يجب "أنه على نصها من يستنتج وذلك

 للمادة لبدلي ،المستهلك مع بالفاتورة لالتعام لمجا تحديد في المشرع من سهو وهذا ،الخدمةبة بالنس

 سهو وهذا ،الخدمة ،أداء دون البيع ذكرت والتي ،الثانية فقرتها في  486-65  التنفيذي المرسوم من الثانية

 المؤرخفي، 551-63القانون أن لبدلي ،المستهلك ةمع بالفاتور لالتعام لمجا تحديد في المشرع من

 ل،المثا لسبي على بالفندقة المتعلق3555/63/36

 الزبون يلتزم" أنه على منه16المادة نصت حيث ،الفاتورات تسديد المستهلك الزبون على فرض قد

 لمجا أن على قاطع لدلي وهذا ،"الفندقية المؤسسة قدمتها التي الخدمات لمقاب الفاتورات بتسديد

 االلتزام لمجا بأن لالقو يمكن عليه و  .الخدمات قطاع كذلك يخص المستهلك مع بالفاتورة لالتعام

 بتسليمها يلتزمالبائع،شراءالمنتوجأوأداءخدمة عالقةلك في باعتبارأنهالبدأنيجسد،جدا واسع بالفوترة

 )ا1(إذاطلبهاالمشتري

 : ثالثا: مدى إلزامية التعامل بالفاتورة

 تمكن و،المضافة القيمة على الرسم تقويم بعد وخاصة ،الجبائية المخالفات لمحاربة وسيلة الفاتورة تعتبر

 .2االقتصاديين علىاألعوان المفروضة الضرائب من الخزينة حق ضمان من بالرقابة المكلفين األعوان

 بين العالقات في إثبات وسيلة كذلك تعتبر لب ،محاسبية وسيلة فقط تعتبر ال الفاتورة إن

 الوثيقة بهذه ليتعام الذي للمستهلك بالنسبة .منه  16 المادة في التجاري القانون ماأقره وهذا، الطرفين

 منالقانون 131 تطبيقالمادة بصدد نكون وهنا ،الفاتورة في المحدد الثمن بدفع احتجاج فإنهاتكونوسيلة،

 .االلتزام بتنفيذ طالب الذي الطرف على اإلثبات عبء تضع التي المدني

تقديم الفاتورة للمستهلك ، حيث يجعله إختياريا إال في حالة طلبها من هذا ألاخير إن املشرع قد فصل في مسألة 

 3/3املادة  في هذا و،468-65 رقم التنفيذي المرسوم أيضا نصعليه ما وهذا،حيث يصبح تفقديمها إلزاميا

 أن يعني وهذا  ".منه طلبها إذا الفاتورة تسليم المستهلك مع عالقاته في البائع على يجب":منه كما يلي: 

وي كون مخيرا من جهة فله تسليمها ، أو عدم تسليمها للمستهلك في  ،وإعدادها الفاتورة بتحرير يقوم البائع

 حالة عدم طلبها و يكون مجبرا من جهة أخرى في خالة طلبها من هذا ألاخير.

 منع التعامل بشروط تعسفية مع املستهلك -2

 وتقتضي ،المساومة و النقاش بحرية إجراؤه يتم أن هو التعاقد في التقليدي النموذج  إن

 تكون أن وكذا ،الشروط بأحسن التعاقد للقبو اآلخر الطرف العقد طرفي من لك يناقش أن هذهاألخيرة

 ،والنقاش المساومة فيها تنعدم إذ ،القاعدة هذه عن يشذ ،العقود من نوعا أنهناك إال،متساويتين إرادتهما

 وهذا ،كاملة رفضها أو قبولها إال اآلخر الطرف أمام يكون وال ،مسبقة شروطا المتعاقدين أحد يضع حيث

                                                           
1
 .لخدمةم امقدزع أو لموأو ابالنسبة للمنتج ت لبيانااذه هر ب ذآجووينص على  55-165قم  ي رلتنفيذم المرسون ااآ- 

2
– Wiffrid- Jean Didier- Droit pénal des affaires- Dalloz – 3ème édition 1998 p 422. 
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بوضع أحكام 63-64فيإطارالقانون المشرع لتدخ،حمايةالطرفالضعيف لوألج ،اإلذعان بعقود يسمى ما

 منه. 35تمنع التعاقد املتضمن الشروط التعسفية و ذلك من خالل املادة 

 أوال: مفهوم الشرط التعسفي

 لميزة الفاحش االستخدام" القانوني االصطالح يـوف ،"دامالسيئــاالستخ" ةـلغ فـتعس كلمة تعني

 لهذا ويمنح ،قوة األكثر الطرف انبـج نـم اـمسبق ررــالمح الشرط "اـتعسفي رـيعتب هـبأن هــالفق يرى ."قانونية

 من اإلعفاء شروط لذلك تطبيقا اـتعسفي رـيعتب أن نــويمك، "رـاآلخ الطرف عن فاحشة ميزة األخير

 ررـالمح و   ،يــمهن و مستهلك بين المبرم العقد في أنه أو ،روطالجزائيةـالش وكذا ،ددةلهاـأوالمح ةــالمسؤولي

 اتــوالتزام وقـحق في وازنـالت  عدم ىــإل يؤدي عندما تعسفيا الشرط يعتبر ،األخير هذا طرف من مسبقا

 .يــالمهن ىـعل رةـالقاص زةـللمي رـبالنظ، رافـاألط

 في الضعيف الطرف على حماية أضفى قد ،العامة القواعد إطار وفي فإنه ،الجزائري المشرع أما

 ،منها المذعن الطرف إعفاء أو ،التعسفية   الشروط للتعدي لالتدخ سلطة القاضي ومنح ،اإلذعان عقود

 إذا بينما، التعسفي الشرط تعريف على يأت لم أنه إال،المدني القانون من 336 المادة نص في وذلك

 الذي،عدمالضمان شرط فقط ذكر قد أنه،الغش وقمع المستهلك بحماية المتعلق 61-65 رجعناإلىالقانون

 ورتبتالبطالنعلى الضمان في المستهلك حق على نصت حيث منه31فيالمادة الغيا شرطا اعتبره

االفإنهقدجاءبهذاالتعريففيالفقرةا،ةالمخالفلذلكوبمقتضىالمادةالثالثةمنقانونالممارساتالتجاريالشرط

 من ،أخرى شروط أو بنود عدة أو واحد بند مع مشتركا او بمفرده شرط أو بندكل منهابنصهاعلىأنهخامسة

 ."واجباتأطرافالعقد و حقوق بين بالتوازن الظاهرلاإلخال شأنه

 ثانيا: معيار التعسف

 على اعتمد قد المشرع أن نالحظ ،الذكر سالفة الثالثة المادة تضمنته الذي القانوني التعريف إلى بالرجوع

 الشروط وأصبحت، ،الطرفين واجبات و حقوق بين بالتوازن الظاهر لاإلخال وهو ،للتعسف واحد معيار

 .1العقد في الطرفين وواجبات حقوق بين الظاهر التوازن عدم خلق إلى تهدف التي تلك هي التعسفية

 المبرم العقد في توازن وجود عدم عن البحث إلى نرجع، التعسف لمعرفة أنه لالقو يمكن وعليه

 بما شروط عليه يفرض الذي ،القوي المهني أمام األخير هذا ضعف عن والناتج ،والمستهلك المهني بين

 لك إزاء و ،الخدمة أو للسلعة المستهلك لحاجة وباستغالله ،التقنية القدرة في وتفوق نفوذ من يملكه

 وينتج ،اختياره فينعدم ،المناقشة إمكانية دون ،للتعاقد لالكام الرفض أو لالقبو إال يكونأمامه فال،ذلك

 .الطرفين التزامات و حقوق ميزان في لتعاد عدم الخضوع هذا عن

 ثالثا: مجال تطبيقه
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 (1) – Jérôme Huet- Eléments de réflexion sur le droit de la consommation- petites affiches du 08/11/2001 N° 223 p 11. 
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 منع أن لفه ،تطبيقه لمجا تحديد أيضا يقتضي التعسفي الشرط مفهوم تحديد إن

 طبيعة ناحية من ؟األخرى العقود باقي إلى تمتد أم،اإلذعان عقود على فقط يسري الشروطالتعسفية

 بين العقود في تعسفية وشروطا بنودا تعتبر" أنه على نصت 64-63  القانون من 35 فإنالمادة،العقد

 ،والبائع المستهلك بين المبرمة البيع عقود قصد قد المشرع أن لالقو يمكن وعليه ،"والبائع المستهلك

 .للمستهلك واضحة حماية هذا وفي ،المهنيين بين المبرمة العقود استبعد أنه يعني

 محلها كان وأيا ،الخ...قرضا ،تأمينا، إيجارا ،بيعا كانت سواء، العقود لك على االستهالك قانون من

 طلبات تكون أن يمكن حيث ،للعقد معينا شكال يشترط لم فإنه ،ذلك من وأكثر لب ،منقوال أو عقارا

 باعتبار ،المستهلك حماية من يقصر ،المشرعالجزائري طرف من التحديد فهذا تذاكروعليه،فواتير،بضاعة

 .فقط بيع وليسعقود،أشكالها لبك عقودا المهني مع يبرم قد األخير هذا أن

 الجودة وقمع الغش رقابة مصالح حماية املستهلك في ظل  مجالالثاني: املبحث 

 زامات املفروضة على املتدخل وإلالتزام العام بالسالمة إلالتاملطلب ألاول: 

 ستهلكـالم حماية بغرض وتنظيمية قانونية نصوص عدة المشرع وضع قد: إلزام املتدخل باإلعالم -1

 إعالم نشأنهاـم ةـبطريق يبهـوتوض ،منتوجه خصوصيات وإشهار بإعالم المهني فيها فألزم

المعادلة  من اإلعالمي يتجلىالدور ،سلعـمنال غيرها عن وتمييزها السلعة بطبيعة المستهلك

ALFRED SAWY دراية و علم على أكون عندما حرا أكون: " ليقو." 

 توضيب ونـيك أن يـينبغ"  هـأن على تنص  166/56  رقم التنفيذي المرسوم من 7  المادة أن دـفنج

 نجد ذلك من وبالرغم  "الغذائية اتـللمنتوج سبةـبالن لالمستعم اللتوضيب مغاير الغذائية غير المنتوجات

 بالستيك أو مقوى أوورق ،معدنية:  كانت مهما التغليف ادةـأنم الجزائرية األسواق في العموم وعلى حاليا

 إنـف تيكـالبالس قارورة يخص وفيما،…إلخ الرسومات ،اللون ،المقياس ،الحجم ثـحي نـم تتشابه فإنها

 قارورة بتشابه نددنا رةـم من فكم ،نفسالتغليف يستعملون التنظيف ومنتوجات والموادالغذائية محترف

 موجودة منتوجاتالتنظيفالمختلفة بين االلتباس،السيارات لبطارية المقطر الماء بقارورة الزهر ماء

 .علىالعموم

 في يخطأ ال أن للمستهلك يسمح ـلىاألقـعل أو ،طرق بعدة منوعا يكون أن المنتوجات لتغليف يمكن أنه مع

 ،االلتباس أخطار عدا لالمنز في يستعمله عندما أو ،المحالت رفوف فوق من بأخذه يقوم حين المنتوج

 ضمان القارورة لاستعما فسهولة ،المغلق مستوى على العيوب بنفس عموما زـتتمي البالستيك تغليفات فإن

 1.التغليف صالبة و المنتوجات حماية
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 37ص.،المرجع السابق ،  مجلة المستهلكـ  1 
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 الخاصة الضرورية المعلومات ـلك عـوض ىـعل  15/56  ذيـالتنفي المرسوم من 5/3 المادة في ألزم كما

 توجد التي الرموز أو والشواهد الصور ،التجارة و الصنع اوينـعن و اتـالبيان جميع أي ،الخدمة أو بالمنتوج

 .يرتبطبها أو خدمة أو ما منتوجا يرافق طوق أو خاتم أو وسمة أو ةـوثيق أو تغليف أي في

 إعطاء إلى دائما يهدف بالوسم زامـااللت أن كـذل ،التغليف في منه أكثر الوسم في اإلعالمي الدور يتضح و

 .نفسه المنتوج بطبيعة إعالمه أو،المنتوجات لاستعما اتـبكيفي ستهلكـالم المـإع إلى توحي معلومات

 و،العقد إبرام لقب يظهر اإلعالمي دورـفال اءهـاقتن دمـع أو المنتوج ذلك باقتناء قراره بأخذ له تسمح وبالتالي

 فرض اإلعالمي الدور هذا على منه حرصا والمشرع،المنتوجلتعماـاس ةـطريق وضع لخال من إبرامه بعد

 والتغليف مـبالوس ةـاتالمتعلقـالبيان على تضفي أن شأنها من كان روعيت و احترمت ما إذا،وأحكام قواعد

 .إشهارية صفة لها التي ذلك عن البعدلك وتبعدها ،إعالمية طبيعة

 وطبيعة ونطاق إلالتزام باإلعالم مضمون  -2

 الممارسات قانون من الثامنة المادة في الخدمة أو بالمنتوج المتعلقة بالبيانات اإلعالم مبدأ كرس

 طريقة بأية المستهلك بإخبار البيع عملية اختتام لقب البائع يلزم"  علىأنه نصت حيث،التجارية

 وحسب،كانت

على ل نصت المادة الثامنة في الشطر األو  -هذا النص فيما يأتي.ل بعض المالحظات حول وهنا يمكن تسجي

المنتوج أو ل عبارة " اختتام عملية البيع" ليفرض على البائع إعطاء المعلومات النزيهة والصادقة للمستهلك حو

 لكن هذه العبارة ال تتالءم مع طبيعة ، الخدمة

 بعض النصوص التنظيمية. فنرجع إلى قانون الممارسات التجارية و، ذا االلتزامأما عن كيفية تنفيذ ه

 :   42-44فيإطارالقانون - أ

 أو للمنتوج البائع ،الذكر سالفة 63-64 المهني القانون من الثامنة المادة لخال من المشرع ألزم

 يقدم بأن ،المعروضة الخدمة أو المباع المنتوج طبيعة وبمراعاة ،الالزمة العناية لبذ على للخدمة العارض

 إعالم المهني عاتقعلى  يقع و عليه،بمميزاتالمنتوجأوالخدمة تتعلق التي والصادقة النزيهة المعلومات

 1.الكافية الوافية بالمعلومات العقد بتضمين  وذلك،إبرامه المزمع بالعقد يتعلق ما لبك المستهلك

فقد أشارت المادة الثامنة إلى عبارة "المعلومات النزيهة والصادقة ، أما عن كيفية تنفيذ هذا االلتزام

 65-61لذلك نرجع إلى القانون ، هذه المميزاتل لكنها لم توضح فيما تتمث، المتعلقة بمميزات المنتوج"

أن يعلم ل متدخل " يجب على كمنه على أنه  37حيث نصت المادة   ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

، ووضع العالمات،  المعلومات  المتعلقة  بالمنتوج  الذي  يضعه  لالستهالك  بواسطة  الوسمل المستهلك بك

وعليه فقد اعتبر هذا القانون أن اإلعالم بالبيانات يكون عن طريق الوسم "، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة 
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  4ص   3585.58 -منشور بمجلةالعدد ل مقا -الكويتية الحقوق -لعامة للعقد في القانون الكويتي رها على النظرية احماية المستهلك وأث - النكاسل جما،
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أن يتم تحرير هذه البيانات والمعلومات باللغة  38المادة لخال و أوجب من، والعالمات أو أية وسيلة مناسبة

، لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكينل ويمكن استعما، اإلضافةل  وعلى سبي، العربية أساسا

وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها. إن الهدف من تقرير االلتزام باإلعالم بالبيانات التي توضح 

ويقصد بالغش في ، وعارضي الخدمات، ت المنتوجات والخدمات هو حمايته من غش البائعينالمستهلك مميزا

وخواصها أو تركيبها أو ، ذلك التصرف المادي الذي من شأنه إحداث تغير في طبيعة السلعةل، هذا المجا

ستهلك هذا الغش يقوم على خداع المل مث، بحيث يفقدها طبيعتها األصلية أو يضعف من صفاتها، فائدتها

. وعليه  1وهو الصنف الذي يبحث عنه، وإيهامه بان السلعة التي يرغب شرائها هي من جنس وطبيعة خاصة

، لهذا األخير حماية إلرادته وصحته وأمنهل فإن إجبار المهني على إعالم المستهلك بالبيانات من شانه أن يكف

 والخدمات.اعتمادا دائما على أساس ضعفه التقني بخصائص هذه المنتوجات 

 في إطار بعض النصوص التنظيمية: -ب 

المتضمن القواعد  85-63لقد تم صدور العديد من النصوص التنظيمية المطبقة منذ صدور القانون 

ل وذلك من خال، والتي تلزم المنتجين بوسم منتجاتهم المعروضة في السوق، العامة لحماية المستهلك الملغى

ل وتتناسب هذه البيانات مع طبيعة ك، طريق ملصقة مرفقة بالمنتوجتوضع عن   ، مجموعة من البيانات

ألزمت المادة الخامسة من المرسوم ل المثال فعلى سبي، وتهدف إلى تحقيق أمن وسالمة المستهلك، منتوج

ل والذي  يحدد  شروط  وكيفيات  صناعة  مواد التجمي 3557جانفي  34المؤرخ في  56-166التنفيذي رقم 

مجموعة من البيانات الهامة التي تحمي ، دني وتوضبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنيةوالتنظيف الب

وكذا ل الشروط الخاصة باالستعما، ومنها التركيب، المادة العاشرة منهل صحة المستهلك وذلك من خال

ستوجبت أن تكون قد ا، فإن الفقرة األولى من هذه المادة، وزيادة على ذلكل ب، تاريخ انتهاء مدة الصالحية

البيانات الخاصة بوسم هذه المنتوجات واضحة وغير قابلة للمحو. من  هنا  يظهر  لنا  أن  هذه  النصوص  

المعلومات  المتعلقة  ل  وذلك  عن  طريق  ك،  كبير في حماية  المستهلكل التنظيمية تساهم بشك

تمكنه من تجنب األخطار التي ، مبسطل بشكبالمنتوجات  التي  يستهلكها أو يستعملها في الحياة اليومية 

وهو الهدف األساسي الذي ، وبالتالي ضمان صحته وأمنه وسالمته، يمكن أن  تنجر عن تناولها أو استخدامها

 ل.تصبوا إليه النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجا

 إلاعالم عن طريق الوسم: -3

 مميزات أو خصائص نـع اإلعالمـب االلتزام بمبدأ توضيحه سبق كما الجزائري المشرع اخذ لقد

 لحماية وتشجيعا له تكملة خاص نظام عـوض أن زامـااللت لهذا نتيجة فكان ،والخدمات المنتوجات

 والتغليف الوسم بنظام عرف،المستهلك

                                                           
1
 املرجع السابقنعبد الرحمال د/ نائ 

 السنة  31 -العدد  4 -سنة  3556ص  366منشور بمجلة الحقوق الكويتية.ل الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين األردنية مقا 
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واملتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش   3665فيفري  35املؤرخ في  65-61تعرض القانون املؤرخ في 

 أو العالمات أو اإلشارات أو الكتابات أو البيانات كل"  أنهعلىنصت حيث ،لوسم تعريفا إلى الثالثة مادتهفي

 أو الفتة أو وثيقة أو غالف لك على تظهر بسلعة المرتبطة الرموز أو لالتماثي أو الصور أو المميزات

  ،سندها أو شكلها كان مهما منتوج طبيعة على دالة  مرفقة معلقة أو ختم أوبطاقة  أو ملصقة سمةأو

 ." وضعها طريقة عن النظر بعض

 يجب لذلك،أحكامه في لالتفصي دون، الوسم بتعريف فقط اكتفى قد القانون  هذا أن يالحظ ما

 والمتمملالمعد484-65املرسوم التنفيذي رقم  األخص وعلى،الخاصة التنظيمية إلىالنصوص الرجوع علينا

 3556نوفمبر  36 الصادرفي256– 167املعدل و املتمم للمرسون التنفيذي رقم  36651دسيمبر  33املؤرخ في 

 أو مكتوب نص لك"  بنصها منه الثالثة المادة في عرفه والذي ،وعرضها الغذائية السلع بوسم المتعلق

 ترقية لألج األخير هذا قرب أويوضع بالمنتوج يرفق الذي ،البطاقة على ظهر بيانيي عرض لك أو مطبوع

 ،منه الخامسة المادة به ماجاءت بينها من ،المستهلك تحمي صارمة بأحكام جاءهذاالمرسوم وقد،"البيع

 ظاهر مكان في اتسجيلها وكذ، المستهلكين لدى االستيعاب سهلة بلغة الوسم بيانات تحرر أن ألزمت والتي

 ألزم اإلطار نفس في  .العادية الشروط في محوها ومتعذر ،القراءة وواضحة مرئية تجعلها بطريقة

 .لبىفيأذهانالمستهلكين إحداث إلى تؤدي أن شأنها من اليكون بطريقة الوسم يكون أن المرسوم

 فيجب الوسم بيانات كانت فمهما ،الوسم لمجا في احترامها يجب قواعد هناك انه على نشير أن البد

 .اإلضافة لسبي على أخرى وبلغة العربية باللغة ومكتوبة،محوها متعذرة،راءةـالق هلةـس،مرئية:  أنتكون

 الغذائية غير و الغذائية المنتوجات وسمأوال: 

 : الغذائية المنتوجات وسمـأ

 رقم التنفيذي المرسوم وهو الغذائية المنتوجات وسم ينظم مرسوم جاء 63/85 قانون تطبيق لأج من

 تحدد منه األولى فالمادة ،وعرضها الغذائية السلع مـبوس قـالمتعل 3556/33/36 بتاريخ الصادر 167/56

 3 وحسبالمادة،معرفةماالمقصودبالسلعالغذائية بدمن ال وبداية. لهذاالمجا في احترامها الواجب القواعد

 المواد جميع وكذا ،واللبان ،للمشروبات والشاملة ،اإلنسان لتغذية المخصصة المواد جميع" هفهيـمن

 أو أدوية لشك في المستخدمة وادـالم باستثناء لجتها ومعا وتحضيرها األغذية فيصناعة المستعملة

 "فقط لللتجمي مستحضرات

 عدم" على منه 31 المادة صتـن فقد المنتوجات هذه بوسم المتعلقة العامة المبادئ أو للقواعد وبالنسبة

 لإلشهار أسلوب أي أو،الوسم أو للتقديم طريقة أي أو ،ةـخيالي تسمية أي أو أوعالمة ،إشارة أي لاستعما
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 16 - 56والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ل المعد 3665 - 33 - 33مؤرخ في  484 - 65المرسوم التنفيذي رقم 

 3665. - 33 - 35صادرة في  81ج ر عدد  -المتعلق بوسم السلع غير الغذائية وعرضها 
2

 ة وعرضهايتعلق بوسم السلع الغذائي 3556 - 33 - 36المؤرخ في  167 - 56المرسوم التنفيذي رقم 

 عدد ر ج 56في صادرة 21 - 11 - 1990.
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 ،وتركيبها السلعة طبيعة لحو سيما ال المستهلك ذهن في لبسا لتدخ أن شأنها من البيع أو،العرض أو

 األقصى لواألج ناعتهاـص اريخـوت، تناولها وطريقة ،فيها الضرورية العناصر ومقدار األساسية اـونوعيته

 ".ومقدارها استهالكها لصالحية

 ومنتوجات معينة سلعة بين سفيـتع لبشك التمييز بهدف بيانات أي ذكر عدم على المادة نفس  نصت كما

 باستثناء اإلنسان تصيب التي مناألمراض عالجية أو ةـوقائي فاتـمواص إلى اإلشارة تمنع كما ،مماثلة

 ةـفيالمياهالمعدني نجد فمثال خاصة لتغذية المعدة الغذائية والسلع الطبيعية المعدنية بالمياه األمر مايتعلق

IFRI وكذلك ل،الحوام ساءـللن ذلكـك صلحـي وهو…  ملح بدون للحمية مخصص …إيفري ماء إيفريمكتوب 

 .الرضاعة لتحضير

 كافة للمستهلك تؤمن خاصة بطرق محضر غلوريا" : مكتوب GLORIA غلوريا الحليب مسحوق في ونجد

 لم لالسائ بـالحلي ـلمث اـغلوري أن إال ،نموهم فترة في لألوالد عنها الغنى…  الجراثيم نـم اوةـللنق الضمانات

 ".الرضع لتغذية يعد

 .الغذائية السلع من نوعين بين يفرق األخير هذا أن لنا يتضح المرسوما هذ من 4و 3 المادة نص لخال ومن

 تقتضي فالتعبئة وبالتالي مـالوس عـوض قـطري عن المنتج عاتق على عنها اإلعالم يكون : معبئة سلع 

 من المؤلفة البيع وحدة" أنها على 3 المادة اـوعرفته ،اـبيعه مكان خارج معبئة السلعة تكون أن

 على ما تغيير لإدخا معها يمكن ال بكيفية المستهلك تصرف تـتح عهاـوض لقب الموضبة السلع

 دـعن اـلفه تم ما إذا للتعبئة جاهزة التعد ما سلعة أن غير". تغييرها أو التعبئة تحـف دون المحتوى

 .الصحية الوقاية بهدف البيع

 هذا من 4 المادة وحسب ائيـالنه شتريـالم على والمعروضة التعبئة جاهزة غير أو: سلعغيرمعبئة 

 بالبيع الخاصة تسميتها بواسطة لاألق على معرفة السلع هذه تكون أن" فيجب المرسوم

 في للشك لمجا أي الالفتة هذه موقع يدع ال بحيث رىـأخ وسيلة أي على أو الفتة على والمسجلة

 ".نفسه التغليف ضمن تكون  بطاقة على لتشم أن يجب كما ،المعنية السلعة

 من عدد الغذائية المنتوجات مـوس ضمنـيت أن بـفيج ومـالمرس هذا من 6 المادة نص إلى وبالرجوع

 : وهي اإلجبارية البيانات

 .بالبيع الخاصة التسمية -3

 .لالتواب قائمة االقتضاء عند -3

 .الطولي النظام بوحدة عنها والمعبر الصافية الكميةـ -1

 .الخاصة ظـالحف روطـش ذاـوك استهالكه لصالحية األقصى لواألج،الصنع تاريخ -4



 الجانب النظري  الفصل الثاني: مجال حماية املستهلك في ظل مراقبة املصالح إلاقتصادية

 

44 
 

 السلعة صناعة نـع لسؤوـالم الشخص وعنوان المسجلة العالمة أو الشركة أواسم االسم -5

 .استيرادها أو توزيعها أو وتوضيبها

 .الضرورة عند الخاصة لالتناو شروط أو لاالستعما طريقة -6

 .خاص نص بموجب إجبارية تصبح التي األخرى البيانات جميع -7

 غذائية سلعة بين المستهلك دىـل بسـل إحداث شأنه من عرض أو وسم لك الجزائري المشرع منع وقد

 : الغذائية غير المنزلية المنتوجات بوسم 33 المادة حسب وهذا غذائية غير وسلعة

 المنتوجات بوسم والمتعلق 3556/33/36 يـف المؤرخ 166/56 رقم التنفيذي المرسوم بموجب نظمت

 .وعرضها الغذائية غير المنزلية

 المحالت صيانة في المستعملة اتـالمنتوج عـجمي اـبه يقصد" بقولها 3 مادته في المرسوم هذا عرفها وقد

 ".الغذائية والسلع األدوية باستثناء ورفاهيتها

 نصت ما هذا. بإحكام بطاقة اـبه صقـتل السد ومحكمة صلبة تعبئة في المنتوجات هذه توضع أن ويجب

 .المرسوم هذا من 1 المادة عليه

 : اآلتية اإلجبارية البيانات ىـعل الغذائية غير المنتوجات وسم ليشم أن فيجب 5 المادة لنص وبالرجوع

 .المنتوجالحقيقية ةـطبيع على التعرف من المستهلك تمكن أن وينبغي،بالبيع الخاصة التسميةـ 1

 الدولي النظام بوحدات عنها المعبرة الصافية الكميةـ 2

 أو المنتوج صناعة نـع لسؤوـالم الشخص وعنوان المسجلة العالمة أو ،الشركة أواسم االسمـ 3

 .توزيعه أو استيراده أو توظيبه

 1. وجدت إن،الخاصة لاالستعما شروط أو المنتوج لاستعما طريقةـ 4

 .خاص نص في عليها المنصوص األخرى اإلجبارية البيانات جميعـ 5

 : التنظيف و لالتجمي مواد وسمـ 2

 مواد صناعة وكيفيات شروط دـتحدي 3557/63/34 يـف ؤرخـالم 17/57 رقم التنفيذي المرسوم نضمه

 .الوطنية فيالسوق وتسويقها تيرادهاـواس يبهاـوتوض البدني والتنظيف لالتجمي

 مادة أو مستحضر لك: " هو بقولها البدني والتنظيف لالتجمي منتوج المرسوم هذا من 63 عرفتالمادة وقد

 ،الشعر ،البشرة لمث اإلنسان لجسم السطحية زاءـاألج مختلف في للالستعما المعد الدواء باستثناء

 هيئتها لتعدي أو سالمتها على المحافظة أو تنظيفها بهدف ،األغشية ،نانـاألس ،األجفان ،الشفاه ،األظافر

 ".رائحتها تصحيح أو تعطيرها أو

                                                           
1
 .صبات باتنة الجزائرـوحدة القل منتوج من طرف : موبيدال. م 466مبيد الحشرات. التسمية : مبيد. الكمية : ل وللتوضيح نذكر مثا 

تموت ، األثاثل أماكن التخزين وداخ، المنزلية سم خلف اآلالت36تبخير األماكن المعدة للتعقيم على مسافة ل، االستعمال إخلط جيدا قبل : طريقة االستعما

 .الحشرات بعد بضعة دقائق
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 تكون بحيث ملصقة بيانات ىـعل البدني والتنظيف لالتجمي مواد وسم ليشم أن فيجب بالوسم يتعلق فيما

 والبيانات ،كإضافة أخرى وبلغة الوطنية باللغة مكتوبة ،وـللمح ةـقابل رـغي ،القراءة ميسورة ،للعيان ظاهرة

 : وهي الذكر السالف المرسوم من 36 المادة بموجب حددت قد الوسم ضمنهاـيت أن بـيج التي

 لمزي مثال)  نفسها التسمية تتضمنه لم ما بتعيينه مباشر نحو على مصحوبة المنتوج تسميةـ 1

 .(الجسدية الروائح

 المصدر البلد وكذا ستوردـالم أو الموضب للمنتج االجتماعي المقر أو التجاري والعنوان االسمـ 2

 .مستوردة المواد هذه تكون عندما

 .(ملم) مالئمة قانونية قياس بوحدة عنها معبرا التوضيب وقت االسمية الكميةـ 3

 إجبارية تكون  المدة هذه ،التخزين أو بالحفظ الخاصة والظروف لاالستعما مدة انتهاء تاريخ 4

 .شهرا 16 صالحيتها دةـم اوزـتتج يـالت البدني والتنظيف لالتجمي لمواد بالنسبة

 .(المجموعة رقم) ذلك على بالتعرف يسمح الذي المرجع أو الصنع تاريخـ 5

 .للمنتوج ةـالتجاري التسمية في ليدخ مكون عنصر ذكر كان إذا المستعملة النسبة ذكرـ 6

 (. لاالستعما مخاطر) لباالستعما الخاصة والشروط التركيبـ 7

 للمنتوج الخارجي الغالف على اإلشارة هذه تكتب أن يجب المنتوج على الملصقات وضع استحالة حالة وفي

 العطور وسم يحتوي ال أن يمكن أنه كما  .المغلف لداخ لدليـال ذاـه يوجد ،مرفق لاالستعما لدلي على أو

 اـم وهذا 36 المادة في سابقا المذكورة 7،5،1،3،3 الفقرات في عليها المنصوص اإلشارات على إال بأنواعه

 .المرسوم نفس من 33 المادة نص محتوى في جاء

 نمط أو خيالية تسمية أو عالمة أو ارةـإش ـلك لتعماـاس يمنع فإنه المرسوم نفس من 33 للمادة وبالرجوع

 بـبالتركي يتعلق فيما السيما حقا فيه تتوفر ال بخصائص زـمتمي المنتوج بأن يوحي عرض أو وسم أو تقديم

 .وأصله المنتوج وأبعاد الصنع وطريقة ةـالجوهري اـوالمزاي

 : اللعب وسم-3

 موجه مصمم هي اللعبة"فإن  المرسوم هذا وحسب ، 454/57* رقم التنفيذي المرسوم بموجبنظم 

 ".سنة 34 نـم ـلأق لسن للألطفا اللعب لغرض صراحة

 : وهي اللعب رسم يتضمنها أن بـيج يـالت ةـاإلجباري اتـالبيان المرسوم هذا من 6 المادة حددت وقد

 .المبيع تسميةـ 1

 .لاالستعما طريقةـ 2

 .التجاري وعنوانه ستوردـالم مـاس،صانعـال وانـوعن العالمة أو التجاري العنوان أو االسم3

 خاص نص بموجب الزما يصبح آخر بيان لك4
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 إلالتزام العام بالسالمة -4

 المتضمن 3585 فيفري 7 في ؤرخـالم 63/85 رقم قانون بواسطة فسرت قد المستهلك حماية سياسة نجد

 ،(قرارات ،أوامر ،مراسيم ،قوانين) أخرى نصوص عدة هـإلي أضيفت وقد ،المستهلك لحماية العامة القواعد

 عـتوق قد النظام هذا ونجد ل،قب من الموجود المستهلك حماية نظام ليتمم جاء التشريعي المجمع هذا

 :هما التزامين ودـبوج

 بالسالمة العام الالتزام •

 القانونية والمواصفات للمقاييس المنتوج بمطابقة لتزامإلا •

 على لتجع أن عازمة الفيدرالية ةـالحكوم" نأ ابـخط في كيندي األمريكي الرئيس صرح ،3563 سنة يف

 في الحق ،األمن في الحق بمعنى ،لحقوقهم الكاملة ةـالممارس ستهلكينـللم لتضمن املسؤولية عاتقها

 ".حقاالختيار ،اإلعالم يـف قـالح ،هـإلي تماعـاالس

 المتطلبات عن ألاجوبة دـكأح يعتبر كيندي الرئيس طرف من للمستهلك األمن في الحق على التأكيد

 .العالم في للمستهلكين األساسية

 تربية على كذلك تعتمد اـوإنم ،دماتـالخ مقدمي أو المواد منتجي فقط تخص ال المستهلك سالمة إن

 المستهلك سالمة أن غير ،لالحتياط حد أدنى ذـأخ تم إذا تتفادى أن يمكن المنزلية فالحوادث ،المستهلك

 .المواد لمنتجي بالنسبة قائمة تبقى

 هذا. والثانية األولى مادتيه يـف 3581 قانون في عليه منصوص للسالمة عام كالتزام الخدمات ومقدمي

 3565 أوت 3 قانون من 3/33 للمادة طبقا المستهلك المـإع رورةـض يـف كذلك يترجم بالسالمة االلتزام

 .3581.  لقانون لالمعد

 أو المنتوج يقدم أن يجب إذ ،4و 1،3 وادـالم في 63/85*  القانون في الجزائرى المشرع عليه أكد ما هذا

 يستجيب ان يجب الحاالت لك وفي ،المستهلك سالمة تمس أن نـيمك التي المخاطر لك ضد ضمان الخدمة

 .الخدمة أو بالمنتوج كافي علم على يكون وأن شروعةـالم اتـلرغب

 الخدمات مقدم أو المواد منتج كان سواء المهني عاتق على يقع الذي االلتزام هو بالسالمة العام االلتزام

 .والسالمة نـاألم رـاألخي ذاـله ضمنـي ثـبحي ،المستهلك اتجاه

 المنتوجات" أن على تنص نجدها سيـالفرن تهالكـاالس قانون من 3/333 للمادة بالرجوع أنه بالذكر والجدير

 من ومتوقعة متميزة أخرى شروط ضمن أو ل،لالستعما العادية الشروط ضمن تكون أن يجب ،والخدمات

 ذاـه من يتضح فما" األشخاص بصحة تمس ال والتي المنتظرة المشروعة السالمة نحـتم ،يـالمهن رفـط

 المنتوجات بسالمةليناألوائـمالمعنيـستهلكينهـأنالم األكيد لكن ،موجودة غير مستهلك كلمة أن النص

 نـع اتجـن سديـج ضرر يصيبه قد شخص للك ممنوحة سالمةـفال ،ونـالمعني دهمـلوح ليس ولكن ،والخدمات
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 وحتى يـمهن لستعمـالم انـك أو،مستهلك لالمستعم كان سواء السوق في المعروضة ةـالخدم أو وجـالمنت

 يفهم ذكره سبق ومما 63/85 1قانون نـم 1و4/3 ادةـلنصالم وبالرجوع الفرنسي المشرع خالف وعلى الغير

 . تعميم ودون ،غيره دون عليه السالمة واقتصر المستهلك كلمة أورد قد الجزائري المشرع أن

 

 مضمون إلالتزام العام بالسالمة: 1.4

 بعض لاستعما أن إذ ستهلكـالم حماية يطرحها التي النقاط أهم من والصحة السالمة مشاكل إن

 خطيرة الحوادث لك ليست وللحظ ،السيدا بفيروس الملوث كالدم ،وخيمة أضرارا أحيانا تلحق المنتوجات

 ابـواأللع عـتتفرق يـالت كاآلالت ،المختلفة للمواد كثيرة أمثلة يعطي أن اـيمكنن ذلك من الرغم وعلى ،كهذه

 متكررة وادثـالح لتجع السوق في المعروضة والخدمات للمنتوجات المتطورة المركبات ،رةـالخطي

 .خطيرة ونتائجها

 لكنها الخدمات بتقديم ينـالمكلف أو المنتجات صانع أو المنتج على فقط تقتضي ال المستهلك فسالمة

 من االحتياطات بعض اتخذت لو منزلية حوادث دةـع اوزـنتج أن نـيمك إذ ،المستهلكين تربية كذلك لتشم

 .المستهلكين طرف

 هذه ألن،بذاتها الخدمة أو رـالخطي المنتوج فكرة إلى اإلشارة تفادى قد الجزائري المشرع أن والمالحظ

 من نوع خلق إلى يؤدي مما، الخطر لتحديد خاص ارـمعي ىـعل ويـتحت ال أنها بما الدقة تنقصها الفكرة

 رفـالمعت وجـالمنت بسحب بالسماح فقط ليس أثر هذا عن وينتج المضر والشيء رـالخطي شيءـال ينـب الخلط

 بالسالمة التزام بفرض دماتـوالخ اتـالمنتوج ذهـه وتسويق إنتاج بمراقبة ولكنه ،السوق من ورته بخط

 من 3/5 المادة أكدته ما هذا لالستهالك الوضع عملية في تدخلهم لمراح من مرحلة لك في المهنيين على

 يـف لدخـمت لك عامة وبصفة موزع أو وسيط أو منتج لك على يجب" أنه على تقضي التي 63/85 قانون

 المنتوج مطابقة من للتأكد الالزمة بالتحريات الغير طريق عن أو بنفسه يقوم أن لالستهالك الوضع ةـعملي

 ".له والمميزة به الخاصة للقواعد الخدمة أو

 والمنتوجات( المنظفة المواد ،اريـالن سالحـكال) اـطبيعته حيث من الخطيرة المنتوجات بين نميز أحيانا

 ال الحمائية القواعد أغلبيةـف،(عازلة غير كهربائية آلة ،الفاسدة الغذائية كالمواد) بها عيب لوجود الخطيرة

 ضرورية فالحماية ،المظهر في إال صارمة التفرقة فهده,  الخطيرة للمنتوجات صنفينـال ينـب تفرق تجدها

 .الحاالت جميع في

                                                           
1

 354ص،1998/02/8اريخ ـبت 6دد ـج/ر الع،ستهلكـة المـة لحمايـد العامـق بالقواعـالمتعل 3585ري ـفيف 7اريخ ـبت 63/85انون ـق
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 ال فالمهني وعليه ،العادية االتـالح يـف المنتوج لاستعما حالة في إال ليتدخ ال للسالمة العام وااللتزام

 خدمات أو منتوج المستهلك فيها ليستعم التي ةـحال لك في بالسالمة االلتزام في كمقصر اتهامه يمكن

 .غيره إلى حتى أو شخصيا إليه ضررا لتفعي ـلأج نـم ةـالعادي المعايير خارج

 من المقدمة التعليمات حسب والـمقب دائما يكون ال المنتوج لعماـالست العادي الطابع ان كرذبال والجدير

 ،جـالمنت أو عـالصان هاـنـوعي وصفها كما السالمة ال الشرعية سالمةـال يـه المرجوة فالسالمة ،انعــالص طرف

 ،راءـالغ بيع تنظيم وتم الغرض لهذا لاستعم ولكن ديرـالتخلأج من يصنع مـل راءـفالغ

 المنتوج عمدا حرف ذيـال لستعمـالم تصرفات في مسؤوال يكون أن يمكن ال المهني أن المؤكد ومن

 .للغير أو سهـلنف ضررا إثارة لأج من العادي استعماله من الخدمات أو

 الصحة حماية بهدف ،شروط وفق إال بها االلتحاق يمكن ال المهن بعض هناك أن بالذكر والجدير

 كان إذا إال المهن هذه ممارسة من شخص أي يستطيع ال حيث ،والصيادلة األطباء حالة وهم ،العمومية

 .اختصاصه تضمن شهادة على لحاص

 قواعد تضع بحيث المستهلك صحة لحماية العمومية السلطات تستعملها آخر منهج هناك عموما

 قواعد وضعتا ل،الدو من وكغيرهم الجزائر ذاـوك فرنسا ففي ،والخدمات المنتوجات على مطبقة للسالمة

 ،االستهالك نهاية تاريخ وضع ،الغذائية المواد في اإلضافات بعض عـتمن مثال فهي ،النوع هذا من كثيرة

 .كثيرة واألمثلة،األمن حزام ،لنارية الدراجاتا لسائقي القبعات صالبة

 : للسالمة العام االلتزام وفهم لتحديد معيارين نستنتج أن يمكن 63/85 قانون لخال ومن

 يعني هذا ،مشروعة صورةـب ستهلكـالم إليه يسعى الذي ذلك مع يتناسب أن يجب السالمة مستوى 

 .انفرادية بصفة اـم وجـلمنت رـالخطي الطابع تحديد يستطيع ال المهني أن

 السالمة كانت إذا إال ذلكـك ونـتك أن يمكن وال ،مشروعة المستهلك رغبات تكون أن يجب 

 اعتبار يمكن ال كما ،الراهن العلمي والتطور التكنولوجية للحالة بالنظر تحقيقها يمكن المرجوة

 غير بصورة المنتوج ليستعم الذي المستهلك أـخط هو الخطر مصدر كان إذا مشروعة الرغبة

 .عادية

 أن هو تأكيده ان يمكن الذي الشيء نـولك ل،تعماـلالس ةـالعادي غير الشروط تحديد لحو لالمشك يثور وهنا

 ألن للالستعما العادية الشروط لتحديد معيارا لتشك أن يمكن ال المهني يقدمها التي لاالستعما شهادات

 وليس شرعية بصورة المستهلك فيها يرغب التي السالمة عن يتحدث 63/85 قانون نـم 1و 3 ادتينـالم نص

 .الصانع أو المنتجلقب من محددة هي كما السالمة

 ثالثة على ليشم الجزائري شرعـالم اهـتبن اـكم سالمةـبال العام االلتزام أن توضيحه سبق مما نستنتج

 :التزامات
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 السالمة لمقاييس المنتوج مطابقة بمراقبة مهني التزام. 

 المنتوجات وسم طريق عن المستهلك إعالم ضرورة. 

 الخطيرة بالمواد المتعلقة المعلومات لبك المستهلك بإعالم االلتزام. 

 طبيعة إلالتزام العام بالسالمة:  -2.4

 فمن بالسالمة التعاقدي االلتزام عـم هـخلط بـيج ال والتي الجديدة المفاهيم من بالسالمة العام االلتزام يعد

 أما ،المخاطر من الوقاية ضمان إلى يهدف 63/85 قانون يـف ررـالمق االلتزام أن بما ،مختلف هدفهما جهة

 امـالع االلتزام أن كما ،الخدمة أو السلعة عن الناتجة األضرار بتعويض فقط يتعلق وـفه التعاقدي االلتزام

 والقضاء اإلدارة طريق عن تطبيقها يتم والتي الحمائية اإلجراءات من مجموع لوضع كأساس يعد بالسالمة

 فقط متعلق فهو التعاقدي االلتزام بينما ،63/85 قانون نـم 35 و 34 ادتينـالم هـعلي نصت ما حسب الجزائي

 .المهني لمسؤولية أساس ونـتك أين المدني بالجانب

 ،منهما يستفيدون الذين األشخاص ثـحي نـم فـمختل انـااللتزام هذان تطبيق لمجا فإن أخرى جهة من و

 يستلزم التعاقدي االلتزام ولكن ،الخدمات أو المنتجات بمستهلكي الحالتين كال في يتعلق األمر أن حقيقة

 ـلمجم لشمـي سالمةـبال امـزامالعـلاللت فالطابعالقانوني لوبالمقاب ،يالمستهلكـف دـالمتعاق صفة لتطبيقه

 المشروعة اتـللرغب يستجيب الذي البائع أو للمنتج بالنسبة الغير من أو متعاقدين كانوا سواء المستعملين

 من بالخروج لنا يسمح بالسالمة التعاقدي أنااللتزام ريـي من هناك هذا لك من رغمـبال لكن و. كـللمستهل

 صهـنستخل أن يمكن ما وهذا والتعويض للوقاية موحإد أساس إلى  لواالنتقا كااللتزامـذل ـللمث ديـالطابعالتعاق

 أن المادة هذه لخال من يتضح إذ. ستهلكـالم ةـلحماي ةـالعام بالقواعد المتعلق 63/85 منقانون 35  المادة من

 الضرر حالة في المهني مسؤولية وتحريك للوقاية التنظيم لدخـت أساس يكون أن يجب بالسالمة العام االلتزام

 1.سلعةأوالخدمةـنالـع اتجـالن

 وأداءا المنتوجات أو السلع عـبي ينـب نميز أن فيجب ،بالسالمة العام لاللتزام للطبيعةالقانونية بالنسبة أما

 الخدمات عكسأداء،   نتيجة بتحقيق التزام هو بالسالمة االلتزام دائما يكون المنتوجات بيع أن إذ لخدمات

 :علىاألوجهالتالية وذلك ةـعناي لدـبب أوالتزام،نتيجة بتحقيق يكونالتزام قد التي

 نتيجة بتحقيق التزام الخدمة أداء يعتبر: 

 مبادرة أو إجراء أي اتخاذ بذلك فاقد وهو الخدمات لمقدمي كليا ماله أو شخصه عناية المستهلك يمنح عندما

 .لألجهزةالخاصة باستعماله ضرر يسبب لهأن اليمكن الجراح ذلكأنلومثا،نفسه تلقاء من

 عناية لببذ االلتزام الخدمة أداء ويعتبر : 

                                                           
رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية إلادارة والاقتصاد والعلوم إلادارية، الجامعة دراسة تحليلية للواقع ألاردني،  محمد فهمي عمر الحجار، "حماية املستهلك"،-1

 م.3586ألاردنية، 
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 ضمني باتفاق يمكنه مثال فالزبون. دماتـالخ مقدمي مسؤولية طبيعة على التأثير في دور للضحية تكون عندما

 لعملية لخضوع كقبوله ،خدمة عن الناتجة الجسمانية المخاطر بعض للتحم مسبقا ليقب أن صريح او

 .خطر مصدر يعد ممارستها أين لعبة أو رياضة لممارسة بعقد األمر يتعلق عندما أو جراحية

 .نتيجة بتحقيق التزام لك من معفى بـفالطبي،ةـعملي إلجراء أو عالج التباع رضاه المريض يبدي عندما كذلك

 مجال تطبيق السالمة من حيث املوضوع:   -3.4

 : نقطتين إلى التطرق من بد ال بالسالمة االلتزامالعام تطبيق لمجا ولمعرفة

 (أوال) األشخاص على بالسالمة العام االلتزام تطبيق 

 الخدمات )ثانيا( و سلعـال ىـعل تطبيقه و 

 لألشخاص بالنسبة االلتزام تطبيق لمجا:  أوال

 و المهنيين من لك التوالي   على هم 63/85 قانون حسب بالسالمة العام االلتزام في والدائنين المدنيين إن

 . المستهلكين

 فكرةالمهني -1

 المنتجين  من المحترفين جماعة"  مـأنه ىـعل تهالكيةـاالس العملية في المهنيون " نكاس لجما"  الدكتور يعرف

 كانوا طبيعيين أشخاص ،دوري لبشك وتسويقها االستهالكية سلعـال اجـبإنت ونـيقوم الذين وغيرهم والبائعين

 و دولةال" امـالع انونـالق أم..." والشركات،األفراد"  الخاص القانون إلى انتماؤهم كان أيا و ةـمعنوي أشخاصا أو

 1".مؤسستها

 ،وسيط ،صانع ،منتج لك بالمهني يقصد 366/56 رقم2التنفيذي منالمرسوم( 3)الثانية المادة لنص وبالرجوع

 ذ.لالستهالك الوضع عملية في لمتدخ لك بصفةعامة و ،موزع ،مستورد ،تاجر ،حرفي

 معني فالحي أو حرفي أو صناعي، اريـتج انـك سواء نشاط لك أن للمهني القانوني االتعريف هذ من يستنتج

 النظامالقانوني بين للتمييز الداعي ثمة من و، للمستهلكين خدمات أو لأموا تقديم   إلى يهدف مادام باألمر

 العام انونـللق المعنوية األشخاص كذلك ليشم المهني وتكييف، شركة أو فردية مؤسسه ونـيك دـففق لدخـللمت

املفيالتجارةوالصناعةوتعرضلشخاصتتدخبماأنهذهاأل،كالمؤسساتالعموميةذاتالطابعالصناعيوالتجاري

 . المعتاد شاطهاـن ارـإط يـف دماتـخ ونتوجات 

 فكرة املستهلك -2

 حتى و الغموض من نوع تبعث المستهلك رةـفك فإن ،وواضح لسه المهني مفهوم أو فكرة كانت إذا

 عقودا يبرم الذي الشخص ذلك"  أنه  "نكاس لجما" الدكتور هـعرف دـفق دهـتحدي لحو فقهي للجد

 ةـوأغذي وخدمات ومواد سلع من إليه يحتاج ما توفير لأج من ،وغيرها وإيجار شراء من مختلفة

                                                           
1
 4ص    1989سنة ،     3نكاس. "حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي" مجلة الحقوق" العدد ل جما ـ  1

2
 3346ص . ،  3556/65/35بتاريخ  46مية العددـدة الرسـالجري،ات والخدماتـالمتعلق بضمان المنتوج 3556/65/35في  المؤرخ 366/56المرسوم التنفيذي رقم  
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 بهذه المضاربة ةـني هـل ونـتك أن دون ستقبليةـوالم اآلنية الكمالية و الضرورية حاجاته إلشباع ةـوأدوي

 له تتوفر أن ودون،(التاجر)  الموزع أو تجـللمن بالنسبة لالحا هو كما تسويتها إعادة طريق عن األشياء

 1".إصالحها و األشياء لمعالجة الفنية القدرة

 السلع يستخدمون ذينـال كـأولئ"  مـأنه ىـعل المستهلكين  "لطفي شريف"  الدكتور عرف وقد

 استثمارية أو استهالكية بسلع يتعلق كـذل كان وسواء الوسطي أو النهائي لالستهالك سواء المختلفة

 ضاـأي شملونـي وهم، مجانية بصورة حتى و، التأجير  أو الشراء قـطري نـاالستخدامع هذا كان سواء وكذلك

 الخدمات ذهـه تـكان واءـس و ـلمقاب بغير أولبمقاب سواء المختلفة الخدمات يستخدمون ذينـال كـأولئ

 أية من أو بفئاتهمالمختلفة المهنيين من أو لاألعما منقطاع أو فروعها بمختلف الحكومة من مقدمة

 2.أخرى جهات

 315/56التنفيذيرقم المرسوم من( 3) الثانية المادة في المستهلك عرف فقد الجزائري المشرع أما

 لسد النهائي أو الوسيطي للالستعما معدين خدمة أو اـمنتوج اـمجان أو بثمن يقتني شخص لك"   أنه على

 ".به ليتكف حيوان أو آخر شخص ةـحاج أو صيةـالشخ هـحاجات

 نهائيا مستهلكا يعد وعليه ،ستعملينـالم عـبجمي يتعلق األمر أن لصـنستخ التعريف هذا لخال من

 للمستهلك اضافة،به ـليتكف حيوان أو آخر شخص اتـحاج أو صيةـالشخ حاجاته لسد يسعى شخص لك

 سـنف نـم دـيع به يقوم الذي لالعم فهنا ،نشاطه حاجات يقـلتحق يسعى الذي يـالمهن هو الذي طيـالوسي

 التشريع أو القانون نطاق من همـإخراج يتم البعض ان غير ،ائيـالنه لكـالمسته به قام الذي لالعم بيعةـط

 مواد تعتبر ال الحالة هذه في ،أخرى منتوجات نعـص لأج من اد مو يستعملون الذين المهنيون وهم

 .لإلنتاج مواد لب استهالكية

  فمثال اشتراه الذي الشيء يـف تصـمخ غير يكون أن وسيطي مستهلك يعد الذي المهني في يشترط و

 مختص غير فهو ،المشروبات لبيع لمحله الحريق ئـمطف تجاري لوكي عليه يقترح الذي مقهى صاحب: 

 .لالوكي نفس من الجهاز نفس عليها اقترح لو لالمنز مديرة لمث هـمثل الجهاز هذاجودة  لمعرفة

 النعدام نظرا محمي خصـش يعد فإنه ،أوالخدمات للسلع لمستعم كونه المستهلك لصفة باإلضافة

 تلبية لأج من يتصرفون الذين شكبدون  هم اربـالتج عديمي يعتبرون الذين األشخاص وهؤالء ،تجاربه

 صرفونـيت ذينـال ونـالمهني  افةـباإلض ،سؤوليتهمـمتحت  لحيوان أو رـآخ لشخص أو ،الشخصية حاجاتهم

 مستعملون رونـيعتب بذلك فهم  مؤسساتهم حاجات تلبية لأج من يشترون ألنهم ،اختصاصاتهم ارجـخ

 فهم ،المنتوجات هذه خاصية معرفة نـم نهمـتمك ال تهمـمهن ألن أخرى جهة ومن ،جهة من هذا  المنتوج

                                                           
1

 47ص، المرجع السابق ، نكاسل جماـ 
2

 353ص.ـ  3553س 435شريف لطفي. "حماية المستهلكين في اقتصاد السوق". مجلة مصر المعاصرة. ع.ـ 
3

 363ص .،  3556/63/16بتاريخ   65الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق برقابة النوعية وقمع الغش 3556/63/16المؤرخ في  15/56المرسوم التنفيذي رقم 
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 لفه ،متفاوتة درجات عدة في يتضح قد المستهلكين اختصاص دمـع. كـذل ونـيجهل أو ملمين غير زبائن

 تشريعات ودـوج دمـلع راـنظ صاصـاالخت مستوى إدراك لاج من المتبعة المنهجية عن لساءـنت أن يمكن

 .العادي المستهلك صفة إلى شك بدون ينظر أن وله ،للقاضي تعود التقديرية السلطة فهنا ،سريعة

 :يأتي كما وذلك له خصائص الثـث تحديد طريق عن بالمستهلك المقصود تحديد يمكن تقدم ما لخال ومن

o أو الفردية حاجاته لسد عقود بإبرام يقوم معنوي أو طبيعي كان سواء الشخص هو 

 .األسرية

o المضاربة ةـني له تكون ان دون ،بها ينتفع وخدمات سلع على لللحصو العقود تلك يبرم 

 ،ما لسلعة منتجا كان لو حتى مستهلكا يعتبر فالفرد ،تصنيعها أو بيعها إعادة طريق عن

 على لللحصو يسعى حين ةـالحماي يستحق فهو وعليه ،السلع من لغيرها مستهلكا يعد فإنه

 .المهني وليس الشخصي الستهالكه السلع هذه

o كانت إذا ما لمعرفة الفنية بالقدرة يتمتع ال إذ ،مهني غير شخص هو المستهلك وأخيرا 

 1.جودة ذو عليها لتحص التي والخدمات السلع

 التطبيقمنحيثالموضوعلمجا:  ثانيا

 المنتوجات أو السلع بين زـنمي أن يجب الموضوع حيث من بالسالمة العام االلتزام تطبيق لمجا ففي

 : والخدمات

 لك"  أنها على الغش وقمع بالنوعية قـالمتعل 15/56 ومـمرس نـم 3 المادة عرفتها لقد( :المنتوجات) السلعـ1

 ". تجارية معامالت وعـموض يكون أن يمكن مادي لمنقو شيء

 يكون قد كما ل،مستعم أو دـجدي المادي لالمنقو يكون أن يمكن إذ ،واسع جاء التعريف هذا أن المالحظ

 .العقارات يخص ال األمر أن حاـواض ويبدوا منزلية أجهزة أو الغذاء لمث ليأك شيء

 قد المستهلك لحماية جاءت التي صوصـالن مختلف وبخصوص الجزائري المشرع أن إليه اإلشارة تجدر وما

 سابقـال فـالتعري جانب فإلى ،اللبس من نوع إلى يؤدي دـق ما وهذا،" للمنتوج"  مختلفة تعريفات أعطى

 : التالية التعاريف دـفنج هـإلي ارةـاإلش

 المنتوج تعرف والخدمات المنتوجات بضمان المتعلق 366/56 رقم التنفيذي المرسوم من 3 المادة 

 ".خدمة أو مادي منتوج من المستهلك يقتنيه ما لك هو " أنه على

 مادة أية" انه على بالتقييس قـالمتعل 3585/33/35 يـف ؤرخـالم 31/85 قانون من 63 المادة تعرفه 

 ". طريقة أو وظيفة إجراء ،نظام ،جهاز ،تركيبية

                                                           
1

 47، املرجع السابق، ص نكاسلجما



 الجانب النظري  الفصل الثاني: مجال حماية املستهلك في ظل مراقبة املصالح إلاقتصادية

 

53 
 

 سواء ،منتوج لك" انه على المستهلك بحماية المتعلق 63/85 رقم القانون من 3 المادة تعرفه كما 

 المنتوج يعتبر األخير التعريف ذاـه أن فالمالحظ ، "طبيعته كانت أي ،أوخدمة ماديا شيئا كان

 نفس في المواد باقي مع يتناقض بذلك وهو أبدا تصوره يمكن ال وهذا األحيان بعض في خدمة

 يميز أنه أي،" الخدمة أو المنتوج " مصطلح المشرع ليستعم 1 ادةـالم يـف مثال نجد حيث القانون

 .المصطلحين بين

 في المصنوعة المنتوجات وكذا تقليديا المصنوعة المنتوجات ذكره سبق ما إلى إضافة المنتوجات تضم

 منحيثطبيعتهاوهي الخطيرة المنتوجات ليشم أن" وجـالمنت" لمصطلح ويمكن ،المستوردة أو الجزائر

 ابـااللته ريعةـس اتـمنتوج أو" شراتـالح كمبيد"  سامة منتوجات هناك نجد ثـبحي ممنوعة غير منتوجات

 أضرار إزالة أو الستبعاد الالزمة التدابير جميع اتخاذ سوى المهني على ما الحالة هذه وفي" الغاز كقارورة"

 حيث من الخطيرة للمنتوجات باإلضافة ،المستهلك ذيرـلتح مخصصة إعالمية ملصقات كوضع لاالستعما

 نظر الوقتطوالمع لكن الضرر تلحق التي المنتوجات وهي المعيبة المنتوجات ذلكـك رـذك بـيج ،طبيعتها

 القهوة إبريق" منها أمثلة ذلك في نذكر و صالحة غير فتصبح بالصنع أو التكيف في عيوب لها الوجود

 .خطر تعمالهاـاس لشكـي المدفأة من أنواع بعض وهناك" اكسبراس"

 بالمجهود ملحقا التسليم ذاـه كان ولو المنتوج تسليم ماعدا يقدم مجهود لك هو الخدمة: "  تالخدما.2

 وقمع النوعية برقابة المتعلق 15/56 التنفيذي ومـالمرس نـم 3 ادةـالم عرفتها فهكذا" عماله أود المقدم

 فكرية أو ،تأمين ،كالقرض مالية أو ،واإلصالح ،والتنظيف كالفندقة ةـمادي ونـتك دـق والخدمة. الغش

 .قانونية استشارة ،طبي كعالج

 مشكوك الميدان هذا في فعاليته أن إال الخدمات على حتى يطبق 63/85 قانون كان وإن أنه والمالحظ

 طابع له ليس 63/85 قانون أن بالذكر والجدير. الخدمات على للتطبيق مهيأة غير به التي القواعد ألن،فيه

 التشريعية للتنظيمات تخضع يـالت والخدمات المنتوجات على لنا يبدوا ما حسب يطبق ال وهو ،عام

 . السيارات ،المخدرات أو موادالسامة ،المتفجرات ،األسلحة:  وهي الخاصة

 و الالتزام بضمان الخدمة ما بعد البيع:ام بالمطابقة للمواصفات االلتزاملطلب الثاني :

 بالمطابقة للمواصفات القانونيةااللتزام الفرع الاول:

المواصفات ن تعريف ـمل وللتعرف على االلتزام بالمطابقة للمواصفات القانونية سنتعرض إلى ك

 : تنظيمها القانوني وكذا القانونية

 : تعريفه - 3
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وتمكين ، يعتبر من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق المهني إلى جانب االلتزام بتقديم الضمان

إذ يجب أن يتوفر المنتوج على المقاييس ، 02/89)انون ـمن ق 9و 6المستهلك من تجربة المنتوج )المادة 

 02/89).ن من قانو 8المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه )المادة 

وج أو الخدمة لكي يحقق ـفالمواصفات القانونية تعبر عن الخصائص والمميزات المطلوبة في المنت

فااللتزام بالضمان ، وال بد من اإلشارة إلى الفرق بين هذا االلتزام بالمطابقة وااللتزام بالضمان، غرضا معينا

 يكون على عاتق المنتج أو الصانع

وهو ، ة المصالح المادية للمستهلكـى حمايـدف إلـو يهـوه، أو الموزع أو البائع وذلك بعد البيع أو االقتناء

 أشهر. 6عن ل والضمان محدد بمدة معينة ال تق، التزام بتحقيق نتيجة عند مخالفة االلتزام بالضمان

ذلك على ل رد الثمن ويكون كفي إصالح المنتوج أو استبداله أو ل والجزاءات المترتبة عن مخالفته تتمث

في عملية عرض ل متدخل زام بالمطابقة فهو يقع على عاتق كـأما االلت 02/89)من قانون  8نفقة المهني )المادة 

وعليه ، اإلنتاج إلى غاية العرض النهائي لالستهالكل حتى قبل المراحل ويكون هذا في ك، تهالكـوج لالسـالمنت

ة أكثر ويهدف إلى حماية صحة ـن االلتزام بالمطابقة له مهمة وقائيكما أ، فهو أوسع من االلتزام بالضمان

وفي حالة مخالفته هناك ل األوقات والمراحل إذ يكون في ك، ةـدة معينـوهو غير محدد بم، وأمن المستهلك

 ة وعقابية.ـإداري، جزاءات مدنية

 مهاـتنظي-2

من قانون  3ي نص المادة ـنونية فلقد نص المشرع الجزائري على االلتزام بالمطابقة للمواصفات القا

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك إذ تنص على أنه "يجب في المنتوج أو الخدمة التي تعرض  02/89

 دة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه".ـلالستهالك المقاييس المعتم

ا يتعلق بطبيعة المنتوج أو ـواء فيمـس، للجودةوعليه تعتبر المواصفات القانونية هي المحدد األساسي 

وذكر تاريخ الصنع والتاريخ األقصى ، وكذا صنفها ومميزاتها األساسية وتركيبها وكيفية تغليفها، الخدمة

ذا ـذا االحتياطات والواجب اتخاذها خاصة إذا كان المنتوج خطير وعلى هـوك، الستهالكه وكيفية استعماله

هذه ل كما تشم، ا معيناـق غرضـر عن الخصائص المطلوبة في المنتوج لكي يحقاس فهذه المواصفات تعبـاألس

األبعاد ل ي هناك حاجة إليها أثناء عملية اإلنتاج مثـة التـالمواصفات على جميع أوصاف المنتوج أو الخدم

 األوزان والمقادير.، الالزمة

الواجب توفرها أثناء  كذا الظروف، المنتوجل كما يجب أن تحدد المواصفات وصفا لطريقة استعما

 1المنتوج وخطوات التركيب وصيانة المنتوج.ل استعما

                                                           
1

 19.ص،  2001سنة ،  233العدد ، وطنيـ"المضافات الغذائية نعمة أم نقمة على البشرية" روضة الجندي مجلة ثقافية توجيهية لوزارة الدفاع ال، فريدة ح
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والذي يحدد شروط  1992/01/19ي ـؤرخ فـالم 25/92م ـذي رقـوم التنفيـار المرسـذا اإلطـونجد في ه

دة ات الغذائية وكيفيات ذلك. تعرف المضافات الغذائية بأنها أية ماـى المنتوجـضافة إلـواد المـالمل استعما

، وم واألسماكـظ اللحـثال لحفـكاستخدام الملح م، ذاء وتأثر على تركيبه الكيميائي أو الفيزيائيـتضاف إلى الغ

 إلى المخلالت لحفظها فترة طويلة.ل والخ

 ويعود السبب في استخدام المضافات الغذائية في الوقت الحالي إلى :

 البحث عن تحسين الطعام أو تغليظ القوام. ـ

 إعداده وتصنيعه ونقله وتخزينه.ل و تسهيتسيير الغذاء  ـ

 المنتوج بإضافة لون مناسب.ل المظهر العام والمحافظة على شكل تعدي ـ

 1دة الغذائية للمنتوج.ـدعمها بالفيتامينات والمعادن الغذائية الضرورية للجسم لتحسين وزيادة الفائ ـ

ه يجب توخي الحذر والحد من ـفان ومهما يكن، جزءا ال يتجزأ من األغذيةل تبقى المضافات الغذائية تشك

ذا البد أن تحتوي المواصفات الخاصة باستخدام المضافات ـل، ليس باألمر الهينل استهالكها وإن كان المشك

روف ـالغذائية المسموح إضافتها في المواد الغذائية على شروط وضوابط تقنية معينة يجب تطبيقها تحت ظ

 2التصنيع الجيدة.

ة والكيميائية ونجد في هذا ـالخواص الطبيعيل مواد المستعملة في المنتوج مثوهناك أوصاف موحدة لل

 المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية.ل ق باستعماـالمتعل 1992/02/10ي ـؤرخ فـرار المـالقل المجا

ل ا المجاونجد في هذ، ات المختلفةـللمنتجـل زين والنقـكما تحدد المواصفات طرق التغليف والتعبئة والتخ

يحدد الشروط الصحية عند عملية عرض األغذية  1991/02/23ي ـؤرخ فـالم 53ــ91م ـالمرسوم التنفيذي رق

م ـالمتعلقين برس 367/90و 366/90الوسم نجد المرسومين التنفيذيين رقم ل وفي مجا، لالستهالك

السالف الذكر قد نص على  53/91نجد مرسوم ل التخزين والنقل وفي مجا، المنتوجات غير الغذائية وعرضها

ة ـوملحقاته ذات سعة كافيل من حيث أن تكون المجا، والتخزينل مجموعة من األحكام تحدد شروط النق

ة ـة التهويـويجب أن تكون المحالت كافي، 7))نرجع للمادة ل دات المستخدمة والعماـزات والمعـذا التجهيـوك

 ى تجهيزات ومعدات التبريد )المادة ـعلـل وفر المحـب أن تتوفيما يخص األغذية سريعة التلف يج، وجيدة اإلنارة

 االلتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية:  الثاني الفرع

ل( ف التقييسة )الفرع األوـتعريل الـن خـوسوف نتطرق لاللتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية م

 مواصفات القياسية )الفرع الثاني(وأنواع ال

 :القياسيةتعريف المواصفات  -3

                                                           
1

 24.ص، المرجع السابق ،  234العدد ، فريدة ح
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هدفها األساسي ، وج أو الخدمةـعرفت المقاييس على أنها الوثائق المرجعية التي تبين خصائص المنت

و ـويعتبر "فورق، ألمن مظهر لهذه المطابقةادـفي حين يع، المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات

 المقياس كوسيلة ألمن المستهلكين. MIHAILOV)وف" ) ـوميهول

 1معايير تحدد خصائص معينة لحماية صحة وأمن المستهلكين.فالمقياس أو ال

ل ونجد في هذا المجا، ات المختلفةـللمنتجـل زين والنقـكما تحدد المواصفات طرق التغليف والتعبئة والتخ

يحدد الشروط الصحية عند عملية عرض األغذية  1991/02/23ي ـؤرخ فـالم 53ــ91م ـالمرسوم التنفيذي رق

م ـالمتعلقين برس 367/90و 366/90الوسم نجد المرسومين التنفيذيين رقم ل جاوفي م، لالستهالك

السالف الذكر قد نص على  53/91نجد مرسوم ل التخزين والنقل وفي مجا، المنتوجات غير الغذائية وعرضها

ة ـوملحقاته ذات سعة كافيل من حيث أن تكون المجا، والتخزينل مجموعة من األحكام تحدد شروط النق

ة ـة التهويـويجب أن تكون المحالت كافي، 7))نرجع للمادة ل دات المستخدمة والعماـزات والمعـذا التجهيـوك

 ى تجهيزات ومعدات التبريد )المادة ـعلـل وفر المحـب أن تتوفيما يخص األغذية سريعة التلف يج، وجيدة اإلنارة

 االلتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية:  الثاني الفرع

ل( ف التقييسة )الفرع األوـتعريل الـن خـوسوف نتطرق لاللتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية م

 مواصفات القياسية )الفرع الثاني(وأنواع ال

 القياسيةتعريف المواصفات : -3

هدفها األساسي ، وج أو الخدمةـعرفت المقاييس على أنها الوثائق المرجعية التي تبين خصائص المنت

و ـويعتبر "فورق، ألمن مظهر لهذه المطابقةادـفي حين يع، المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات

 المقياس كوسيلة ألمن المستهلكين. MIHAILOV)وف" ) ـوميهول

 1عايير تحدد خصائص معينة لحماية صحة وأمن المستهلكين.فالمقياس أو الم

فالمواصفة القياسية عبارة عن وثيقة قانونية متاحة للجميع ومصاغة بالتعاون أو باالتفاق مع جمع من ذوي 

وتستند إلى النتائج الناتجة عن العلم والترقية  …)المستهلكين، ارةـالتج، ةـ)أجهزة الرقاب، المصالح المتأثرة بها

 ى تحقيق المصلحة العامة المثلى.ـوالخبرة وتهدف إل

ا أو امتداد أبعادها أو متطلبات ـفالمواصفة القياسية تحدد صفات السلعة أو خصائصها أو مستوى جودته

 ووضع بطاقات البيان.رق االختبار وطرق أخذ العينات ـوز وطـصطلحات والرمـالمل السالمة فيها وتشم

السوق ل ولعلنا كثيرا ما نتذكر أهمية المواصفات عندما تتهدم بناية أو تنشطر سيارة أو تسقط طائرة أو يدخ

 إلخ.1…منتج مغشوش

"فالمواصفات  3/2لنص المادة  23/89م ـانون رقـن قـم 3/2أما فيما يخص التشريع الجزائري فقد نصت المادة 

تم إعدادها بتعاون األطراف ، الجميعل تقنية أو أية وثيقة أخرى وضعت في متناوالقياسية هي الخصائص ال
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رة وتهدف إلى ـا والخبـاق منها وهي مبنية على النتائج المشتركة الناجمة عن العلم والتكنولوجيـة وباتفـالمعني

كما أقرت في فقرتها ن طرف هيئة معترف بها "ـا مـصادق عليهـتوفير المصلحة العليا لألمة في مجملها ويكون م

مستوى ل ي الوثيقة التي تحدد الخصائص التقنية المطلوبة لمنتوج ما مثـة هـالثانية" أن الخصائص التقني

 ات أو البطاقات".ـأو المهارة واألمن واألبعاد واالختبار وطرق االختبار والتغليف ونظام العالم، ودةـالج

والتجارب ل ة وطرق التحليـت والخصائص التقنيوعليه فإن المواصفات القياسية هي جملة من المعطيا

الالزم إجراؤها على المنتوجات قصد التأكد من نوعيتها وجودتها واالطمئنان على تحقيق الرغبات المشروعة 

 للمستهلك.

 ؟ي تقييس جزائري "فما هو التقييسـوالتي تعن، (TEDJ)والمنتوج المطابق للمواصفات يميز بالعالمة )ت ج( 

حقيقية ل د ومتكرر في مواجهة مشاكـموحل تعماـام ذات اسـع أحكـلنشاط الخاص المتعلق بوضفالتقييس هو ا

 2أو اجتماعية الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين.

ى بقرار من الوزير المكلف بالتقييس ـوتنشأ أو تلغ، وعالمة )ت ج( هي ملك مقصور للمعهد الجزائري للتقييس

 1عنها وغير قابلة للحجز.ل ر قابلة للتنازـوهي غي، ى اقتراح من هيئة التقييسبناءا عل

االقتصاد الوطني من و  والجذير بالذكر أن المشرع قد وضع قواعد عامة تساعد على حماية المواطن

طبقا لنظام الوحدات الدولي ل ر يستعمـذا االخيـوه، 1وضع نظام وطني قانوني للقياسةل خال

ل ي التي تساعد بطريقة مباشرة او غيرمباشرة على تطبيق كـوحسب هذا القانون فان أدوات القياس ه،

سلطة ـالـل ن قبـهذه االدوات اال بعد ءاخضاعها للفحوص الدورية مل التستعم،ة ـامالت التجاريـالمع

 ية في حالة عدم مطابقتها للنظام القانوني للقياسة.التي وضعت تدابير وقائ،االدارية 

 :أنواع المواصفات القياسية-2

 ة ومواصفات المؤسسة.ـفات الجزائريـالمواص، رـي الجزائـفات فـوهناك صنفان من المواص

 :للمواصفات الجزائرية3-3

وهي ،  سنواتخمس ل ة كـمراجعة إلزاميل حهي م 5المادة ، فالمواصفات الجزائرية بالرجوع لنص

 العناصر التالية :ل تشم

 ة والكيماوية ونوعيتها.ـياتها الطبيعيـا وخاصـوأبعاده، اـالمنتوجات وتركيبهل وحدات القياس شك ـ

 طرق الحساب واالختبار والمعايرة والقياس. ـ

 المنتوج.ل العالمات وطريقة استعما ـ

 األمن والصحة وحماية الحياة. ـ

 6.ين في المادة ـالمواصفات المصادق عليها والمواصفات المسجلة كما هو مبل فهي تشم
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تقدم كمشروعمن طرف الهيئة المكلفة ، هي مواصفات ملزمة التطبيق:  المواصفات المصادق عليهاـ أ

هذه اللجنة وبعد دراسة ، والتي يترأسها الوزير المكلف بالتقييس، التقييسل بالتقييس إلى لجنة توجيه أشغا

وهذا بعد ، لهذا المشروع والموافقة عليه تتولى الهيئة تبليغه إلى اللجنات التقنية قصد وضعه موضوع التنفيذ

وينشر قرار المصادقة على المقياس المعتمد في الجريدة ، المصادقة عليه من طرف الوزير المكلف بالتقييس

 الرسمية.

 فات المصادق عليها :وهناك إستثناءين على مبدأ إلزامية المواص

بشرط تقديم طلب على ، اـفي حالة إيجاد صعوبات في تطبيق المواصفات الجزائرية المصادق عليهـ 

 هذه الصعوبة.

هذه ل تاريخ دخول وعة قبـال يمكن أن تطبق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات الموضـ 

 132/90ادة األولى من المرسوم التنفيذي ا. )المـي وجههـالمواصفات حيز التنفيذ أو تكون عائقا ف

 المتعلق بتنظيم التقييس وسيره(. 1990/01/15ي ـالمؤرخ ف

صحة واألمن وحماية الحياة والبيئة ال ـررا بالـق ضـوإن كان من المرجح أن يلح، لكن هاذين االستثناءين

 .31 يجوز الترخيص بهما

 منها :وفيما يخص هذه المواصفات فقد صدرت عدة قرارات نذكر 

 يحدد المواصفات التقنية للسكر األبيض. 1997/04/27قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ـ

 يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر المرطب. 1997/05/27قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ـ

وكيفيات ة للحليب الجاف وشروط ـفات التقنيـيتعلق بالمواص، 1997/05/31قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ـ

 عرضه.

ة ألنواع سميد القمح الصلب ـفات التقنيـق بالمواصـيتعل 1997/05/25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ـ

 وشروط وكيفيات عرضه.

 1997.أوت  20بتاريخ  55وقد نشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية رقم 
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 ، املرجع السابق.براق محمد وآخرون-
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، نالهيئة المكلفة بالتقييسـويتم تسجيلها بقرار م، فهي اختيارية التطبيق:  أما المواصفات المسجلةـ ب 

الجزائرية حسب ترتيب فيه المواصفات ل هذه الهيئة تمسك سج، بعد أخذ رأي اللجان التقنية المعنية

 وتاريخه وبيان المقياس وتسميته.ل ويذكر فيه على الخصوص : رقم التسجي، رقمي

 مواصفات المؤسسة  2-2

المؤسسة ل صنوعة أو المستعملة داخـزات المـصنع والتجهيـفهي بوجه خاص المنتجات وأساليب ال

إجراءات الصنع واآلالت المستعملة. وتطبق صوصا : المنتوج ـس خـوعليه فمواصفات المؤسسة تم، نفسها

 ومصالح نفس المؤسسة.ل هذه المواصفات على مجموع وحدات وهياك

مع مراعاة التشريع والتنظيم ، ةـوهي مواصفات توضع أو تعد وتنشر بمبادرة من مديرية المؤسسة المعني

 التقييس.ل الخاص في مجا

دى الهيئة المكلفة بالتقييس. ـلـل وبدون مقابويتم وضع نسخة من مواصفات المؤسسة بصفة إلزامية 

ل، فات المؤسسة للمواصفات الجزائرية الجاري بها العمـة مواصـدى مطابقـب مـهذه األخيرة تسهر وتراق

تثناء ـباس، اصـسابه الخـى حـشخص يهمه األمر أن يطلع عليها مجانا أو استخراج نسخة منها علل ويمكن لك

 .المواصفات ذات الطابع السري

، أي تعتمد كأنها مقاييس جزائرية 3اـصادق عليهـفات مـمواصل ويمكن أن تكون مواصفات المؤسسة مح

 ف بالتقييس بناءا على اقتراح من هيئة التقييس.ـوهذا بعد الموافقة عليها بقرار من الوزير المكل

 العالمة وهي كالتالي :ل على رخصة استعمال وهناك إجراءات للحصو

 (AINOR).بالمستندات التقنية إلى المعهد الوطني للتقييس تقديم طلب مدعم 

 العالمة.ل اختبار المعهد لنوعية المنتجات المرشحة لحم ـ

ادر باستمرار على صنع منتجات لها ـصانع قـن أن الـد مـتقديم للمعهد طرق ضبط الجودة في المصنع للتأك ـ

 نفس الجودة المتوفرة في العينة النموذجية.

 وتسليم الرخصة. عقد لجنة العالمة ـ

 ودة المصرح بها.ـوضع المعهد لبرنامج مراقبة يضمن محافظة المنتوجات على مستوى الج ـ

ذ العينات بهدف اختبارها ـأو أخ، اتـبمراقبة المنتوج، ويقوم المعهد بمقتضاه بسابق إعالم أو بدونه

 ي السوق.ـستودعات أو فـي المـسواء على سلسلة اإلنتاج أو ف

 وضع العالمة على منتجاته.قيام الصانع بـ 

العالمة الفردية هي التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمييزا لها عن غيرها من 

التي يلجأ إليها الصانع أو التاجر لتمكين المستهلك من ل وهي من أهم الوسائ، المنتجات والبضائع المماثلة

أقصى ل مما يدفعه إلى بذ، الجمهور وخديعته في أمرهال تضليدت وضمان عدم ـالتعرف على سلعة أينما وج
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جهده في تحسين منتجاته وتخفيض تكاليف اإلنتاج ليضمن تفوقها ورواجها على مثيالتها في ميدان 

 المنافسة.

ا امتالك شيء أو التصرف فيه ـصد بهـويق، صناعيةـوتعد العالمة التجارية عنصر من عناصر الملكية ال

وهو حق معترف به قانونا ل، صناعية بالحق االستئتاري لالستغالـعند أصحاب الملكية الفي نطاق ما يعرف 

ويمنع على ، الملكيةل والتسويق واالستيراد للموضوع الذي هو محل صاحبه حق االستعماـوالذي يعطي ل

 غير مشروع.ل ك االستعماـر ذلـة وإال اعتبـاحب الملكيـاآلخرين استغالله بدون ترخيص مسبق من ص

على السلع ل ى أنها ال تستعمـبمعن، العالمة التجارية على السلع أو باالرتباط مع تسويق السلع لتستعم

التلفزيون ل د بيعها وحتى ظهورها في اإلعالنات مثـحتى على صناديق أو أوراق التغليف عنل ب، فحسب

 والجرائد.

ل ب، رة فحسبي التجاـة فـوال تستخدم العالمات في تمييز منتجات الصناعة والبضائع المتداول

اك ـبينما هن، …صناعي أو استثماري زراعي أوـل ن عمـتستخدم في تمييز المنتجات بوجه عام سواء كانت م

ز المنتجات في حد ذاتها وإنما لتمييز خدمة من الخدمات التي يقدمها أحد ـستخدم ال لتمييـات تـعالم

ي تستخدمها ـات التـكالعالم، نروـوالتفريق بينها وبين الخدمات التي يقدمها أشخاص آخ، األشخاص

وتعرف ، المالبس أو كيها أو صياغتهال سـوغـل، ومؤسسات النق، مؤسسات اإلعالن والدعاية لحساب الغير

ل آل ولدينا كمثا، ن العالمة التجارية التي ذاعت في الوقت الحاضرـي مـوه، هذه العالمة "بعالمة الخدمة"

 وط الجوية.ـخليفة للخط

ل المثال منه نذكر على سبي 2ادة ـوبالرجوع للم 57/66 *رية بموجب أمر رقم وقد نظمت العالمة التجا

 التي يمكن أن تكون منها العالمات :ل األشكا

م التاجر أو الصانع بشرط أن ـن اسـة مـيجوز أن تتكون العالمة التجاري :األسماء المتخذة شكال مميزا 

وفي أو ـدائري أو مربع أو مثلث أو أن يكتب بالخط الكل كـي شـب فـكأن يكت، يتخذ هذا االسم شكال مميزا

 لتمييز نوع Singer "و"سنجر ، لتمييز نوع السيارات Ford"ذلك اسم "فورد ل ومثا، ديوانيـي أو الـالفارس

على رضائه أو رضا ورثته ل صوـشرط الحـاسم الغير كعالمة بل ويجوز استعما، معين من ماكينات الخياطة

 .1شروبات الغازيةـولدينا في الجزائر عالمة حمود بوعالم للم

ه بشرط أن تكون هذه ـيجوز للصانع أو التاجر أن يتخذ تسمية لتمييز منتجات :التسميات المبتكرة 

ذلك "بالموليف" لتمييز نوع من الصابون وكوكاكوال لتمييز نوع من المشروبات الغازية  لالتسمية مبتكرة مثا

 كمنظف للبدن. Venus"وس ـة "فنـولدينا في الجزائر عالم
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 مصدر موقع مديرية التجارة لوالية مستغانم-
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ك أكانت هي الحروف األولى ـيجوز استخدام الحروف كعالمة تجارية سواء في ذل :الحروف واألرقام 

ي ـكما ف، في اسم الشركة أو عنوانها أو كانت حروفا أخرىل خالسم التاجر أو الحروف األولى لألسماء التي تد

ا تستخدم ـا مـوغالب 333أو  555جائر ـوقد تتكون العالمة من األرقام كما في س، OKجائر ـوس LMجائر ـس

 لألدوات الكهرومنزلية. ENIEة ـر عالمـولدينا في الجزائ، األرقام مقترنة بالحروف والتسميات

ز أو صورة شرط أن تكون ذات صفة ـيجوز أن تتكون العالمة من رسم أو رم :ر الرسوم والرموز والتصاوي

أو نسر أو صورة بحار أو ترتيب مميز للخطوط ل أو غزال د أو جمـنجم أو أسـك، مميزة للمنتجات عن غيرها

 كما يجوز له أن يتخذ صورة أحد مشاهير، ويجوز للتاجر أن يتخذ صورته كمركز لتمييز منتجاته، واأللوان

على ذلك ل وكمثا، في الماضي أو الحاضر عالمة تجارية شرط رضاء هذا الشخص أو رضاء ورثتهل الرجا

 ى علب الجبن.ـلدينا صورة البقرة الضاحكة المرسومة عل

، ويذكر القانون في عداد العالمات الدمغات واألختام والرسوم البارزة :الدمغات واألختام الرسوم البارزة 

فالعالمات ، طرق وضع العالمات على المنتجاتل ات ال تعني العالمات في ذاتها بوالواقع أن هذه الكلم

 وإما بلصق بطاقات مطبوعة عليها.، توضع على المنتجات إما بطرق الدمغ أو الختم أو النقش البارز

 يجب أنل ب، ع بالحماية القانونيةـى تتمتـوالجدير بالذكر العالمة التجارية ال تكفي أن تتخذ شكال معينا حت

 تتوفر على شروط معينة هي :

 أن تكون ذات صفة مميزة. ـ

 أن تكون جديدة لم يسبق استعمالها. ـ

 أن تكون مشروعة غير منافسة للنظام العام و اآلداب السليمة. ـ

ما من شأنه ل يقصد بالحماية القانونية منع الغير من استخدام عالمة تجارية دون ترخيص أو بك 

خص أو شركة أو منظمة بذلك فأنه سيتعرض للمسألة ـام شـوبالتالي إذا ق، انتهاك حقوق مالك هذه العالمة

 القانونية.

 منها :ل ويمكن أن يأخذ انتهاك العالمة التجارية عدة أشكا

نفس ل وج األصلي الذي يحمـة للمنتـاستخدام العالمة التجارية نفسها وعلى منتجات تكاد تكون مماثلـ  3

 ختصة.وذلك دون ترخيص من الجهة الم، العالمة

ات تختلف في خصائصها ـتقليد العالمة التجارية تقليدا تجاريا وتقليدا حرفيا واستخدامها على منتجـ  3

 نفس العالمة التجارية.ل على المنتوج األصلي الذي يحم

صد أو بدون قصد حيث يصعب ـسواء بق، طفيف على العالمة التجارية األصليةل تعديل تحريف أو إدخاـ  1

ة التجارية األصلية والعالمة المحرفة ومن أمثله ذلك " ـين العالمـن يدرك الفرق بعلى المستهلك العادي أ

 يبا" أو "بنافونيك" بدال من "باناسونيك".ـأوشيبا" بدال من "توش
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مما يؤدي إلى الرقابة على النوعية ، للتمييز بين السلعل ومن المألوف بأن العالمة التجارية تستعمـ  4

 ن منتجات أخرى مماثلة لها.ـصها عـوتتميز خصائ، السلع المباعة تحت عالمة معينة

ة فهي بمثابة الصورة التي نجدها في ـامالت التجاريـومما سبق توضيحية فالعالمة التجارية دورا هاما في المع

ن هوية المؤسسات ويتم تصميمها انطالقا من عالمة إبتداعية ـفرد تعبر عل بطاقات التعريف الخاصة بك

 ثقافتها وتقاليدها.، املة لتاريخ المؤسسة المحتجزة عنهاناتجة عن دراسة شاملة وك

ة محليا أو المستوردة من الخارج ـدمات المنتجـسلع والخـوعليه فإن إصدار مواصفات فنية قياسية لجميع ال

 ام ونمو المعامالت االقتصادية.ـهو أمر حيوي لحماية المستهلكين وكذلك النتظ

، األخرىل ة بالمقارنة بالدوـدودة للغايـية محـفات القياسـالمواصوالمالحظ في الجزائر أن عدد هذه 

 صفة مستمرة متماشية مع تطورات التكنولوجيا.ـفات بـكما أنه ليس هناك حداثة في هذه المواص

 الفرع الثالث:الالتزام بالضمان و الخدمة ما بعد البيع :

او عتاد او مركبة او أي مادة تجهيزية من الضمان  يستفيد كل مقتني الي منتوج سواءا كان جهازا او اداة او الة

 بقوة القانون .

و التي تكون قانونيا في يمتد هذا الضمان ايضا الى الخدمات و يجب على متدخل خالل فترة الضمان املحددة 

شهرا )انظر الى املدة حسب كل  34حدود ستة اشهر و يمكن ان تتعدها في بعض املنتوجات الاخرى لتصل الى 

و في حالة ظهور عيب باملنتوج فاملتدخل ملزم بتصليح او استبدال املنتوج املعيب  ،توج(و ذلك لعدة اسبابمن

على نفقته، اذا استحال ذلك، يمكن للمستهلك رد السلعة و طلب ارجاع الثمن او الاحتفاظ بالسلعة و طلب 

 تعويض جزئي في الاجال املحددة.

بضمان سالمة وأمن ، وج أو الخدمةـه للمنتـملزم عند تقديم أن المهنيل وفي نهاية هذا يمكن القو

ستهلك ـالحاالت أن يستجيب لرغبات المل وعلى المهني في ك، المخاطر التي قد تلحق بهل المستهلك ضد ك

دة ـاييس المعتمـق المقـك وفـة وذلـوج أو الخدمـزوده بمعلومات دقيقة تخص المنتـشروعة وأن يـالم

 ة والتنظيمية التي تهمه وتميزه.والمواصفات القانوني
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 : حماية املستهلك الكترونيا.الثالث املبحث

 :  مقدمة

يحتاج املستهلك للحماية القانونية بسبب املخاطر، وقلة ألامان، وكثرة املشاكل عبر الشبكة إلالكترونية،  

فحماية املستهلك في التعاقد إلالكتروني من أهم وأكثر املواضيع التي تحتاج إلى البحث والتفصيل، بسبب 

بحيث أصبح العالم سوق كبيرة داخل حداثة هذا املوضوع، وما يواكب التعاقد إلالكتروني من تطور علمي 

شاشة حاسوب صغيرة، يمكن من خاللها املرور إلى املوقع املراد وإلاطالع على شروط الشراء، والتعاقد، 

والوصول إلى السلعة، أو الخدمة املعينة, ومن جهة أخرى فقد أدى ظهور التكتالت الاقتصادية الكبيرة في 

في التعاقد  حماية املستهلك من الدول لإلسراع في وضع تشريعات تقوم علىالسوق إلالكترونية إلى تنبه العديد 

 .إلالكتروني

 .ألاول: املفهوم العام لحماية املستهلك إلالكتروني املطلب 

تكمن أهمية توفير الحماية للمستهلك ألنه الطرف الضعيف في التعاقد بينما املهنيون في مركز القوة في  

مواجهة املستهلكين ، وأيضا ألنه في املعامالت إلالكترونية يكون التعاقد عن بعد وال يكون املنتج محل التعاقد 

 للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليه
ً
ا العملية الاستهالكية في جميع مراحلها ولوقاية بين يدي املستهلك, ونظرا

املستهلك من مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات ولوقايته من شر الوقوع ضحية لنزعته الاستهالكية ، لذلك 

وجب على القانون أن يتعرض لحماية املستهلك في املعامالت إلالكترونية الستخراج آلاليات الالزمة إلعادة 

ات الاستهالكية بما يرفع ضرر والخطر عن املستهلك ، وليس ذلك على املستوي الوطني فقط التوازن في العالق

بل أن املعامالت إلالكترونية وألنها في الغالب تكون معامالت دولية تتم عن طريق شبكة املعلومات 

ال تعرف الحدود ومن ثم فهي تمتد لتشمل كافة أرجاء املعمورة مما يستدعي توحيد النظام  نترنتإلا  الدولية

القانوني الدولي بهدف التنسيق بين املراكز القانونية للمتعاقدين واتساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك ، 

بين ما هي الضمانات الواجب توفيرها ومن هنا تظهر أهمية التعريف باملستهلك والعملية الاستهالكية قبل أن ن

 .(1)له

هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود إلالكترونية املختلفة من شراء و إيجار وقرض  : املستهلك إلالكتروني-1

وانتفاع وغيرها من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن 

 . يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية ملعالجة هذه ألاشياء وإصالحها

عقوًدا دولية، عابرة للحدود، وال تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو  العقود إلالكترونية وتعدإ 

 .مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعالقة التي تربط أطراف العقد
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 فيه العناصر ألاساسية كافة
ً
 مبينا

ً
حتى يكون  وفي انعقاد العقد إلالكتروني يجب أن يكون إلايجاب واضحا

القابل على بينة من أمره، لهذا حرص املشرع على توفير القدر الكافي من حماية املعامالت إلالكترونية، بسبب 

جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة املعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي 

 للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول إلالكتروني 
ً
، وال يعد السكوت قبوال

ً
واضحا، وصريحا

 .في التعاقد إلالكتروني

وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للداللة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على املحررات 

إلالكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه ألاشكال التوقيع 

منح الحجية للتوقيع إلالكتروني ذو ارتباط وثيق البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم إلالكتروني، وغير ذلك. و 

بدرجة ألامان املتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على 

 .التوقيع إلالكتروني، ملنحه الحجية في إلاثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها

 .إلالكتروني حماية املستهلك مبررات-2

تتلخص في افتقار املستهلك إلى التنوير املعلوماتي التقني، وحاجة املستهلك إلى الخدمات إلالكترونية، في  

املستهلك وهو ما  وسائل التسوق والاتصال، أضف إلى ذلك مدى تأثير التطور الحديث في شبكة إلانترنت على

 :سنبينه فيما يلي

 التطور الحديث في شبكة إلانترنت:-2-1

عندما أصبحت أجهزة الحاسوب أكثرة قوة في أواخر الثمانينيات زاد استخدام الشركات التجارية لها إلنشاء 

ي شبكاتها الداخلية الخاصة، وبالرغم من أن هذه الشبكات كانت تتضمن برامج البريد إلالكتروني الذ

يستطيع املستخدمون استخدامه في إرسال رسائل كل منهم لآلخر إال أن هذه الشركات عملت على أن يكون 

موظفيها قادرين على الاتصال مع الناس خارج نطاق شبكة شركتها، ففي أوائل التسعينيات ظهر ما يسمى 

 .(1)في تطوير هذه الشبكة بشبكة إلانترنت، وظهرت العديد من التقنيات. وألادوات والوسائل التي أسهمت

تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على تفاعل املستهلك مع جهاز  إلانترنت ولذلك فإن شبكة

إلانترنت، فمن خاللها يمكن الوصول الحاسوب، وتتألف من آلاالف من أجهزة الحاسوب املتصلة مًعا بشبكة 

 .إلى العديد من السلع والخدمات بطريقة سهلة

ويمثل التطور التقني في هذا الجانب واقًعا علمًيا يأتي كل لحظة بالجديد، مما ينبغي أن يقود إلى تحسين 

، (2)إلالكترونيةالروابط التجارية بين املزود واملستهلك بهدف الحصول على أفضل أداء للممارسات التجارية 
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غير أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني يتجسد في قهر املستهلك بطريقة تبدو عدائية، مما ينبغي أن يؤثر 

نة بالبيع الذي يتم في موطن ومحل مقار  إلانترنت على الوصف القانوني لعقد التجارة، إلالكترونية عبر شبكة

إقامة املستهلك ويتمثل ذلك في عدم قدرة املستهلك على معاينة املبيع بطريقة حقيقية، أو الالتقاء مع املزود 

 .في مجلس عقدي تقليدي

 حاجة املستهلك إلى الخدمات إلالكترونية:-2-2

عن التفاعل مع املواقع التجارية عبر يؤدي افتقار املستهلك إلى الخدمات إلالكترونية جعله عاجًزا 

بسبب قلة الحاجة لهذه  نترنتإلا  ، واملقصود عدم اكتراث املستهلك باملواقع التجارية عبر شبكة إلانترنت شبكة

املواقع. ولكن مع التطور الحاصل أصبح لهذه املواقع أهمية كبيرة، بحيث أخذت تحتوي على العديد من 

ألاشكال ألانواع منها: الخدمات العقارية والسياحية واملصرفية والتأمين وبيع تذاكر الطائرات والفنادق وغيرها 

 .من الخدمات املهمة

الضرورية إلى الخدمات إلالكترونية تنبع من كونها توفر منتجات وخدمات ذات جودة عالية  فحاجة املستهلك

بأسعار معقولة بسبب كثرة املواقع إلالكترونية التجارية، وبالتالي زيادة املنافسة بين هذه املواقع على تقديم 

في هذا السياق فإنه ال توجد ألافضل للمستهلك، باإلضافة إلى الخدمات املمتازة لعمليات ما بعد البيع، و

فروق جوهرية بين التجارة التقليدية والتجارة إلالكترونية. فأهمية الخدمات إلالكترونية املوجودة على شبكة 

ل من هذه الخدمات محور طلب للكثير من تزيد من إقبال املستهلكين على هذه الخدمات، وتجع إلانترنت

 .املستهلكين، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن حماية للمستهلك بشكل ملح وواضح

 .افتقار املستهلك إلى التنوير املعلوماتي التقني-2-3

املنتشرة حول العالم نافذة مفتوحة أمام املاليين من الناس، فهذه الشبكة تمثل صالة  إلانترنت تعتبر شبكة

والتفاعل املباشر تتلخص جمعيها في  إلانترنتعرض لكافة املنتجات والخدمات، فالبريد إلالكتروني ومواقع 

 ,(1)د أال وهو عرض أنواًعا متباينة من املنتجات والخدمات للمستهلك، والتعاقد معه من خاللهاهدف واح

والخدمات تسهل عليه الوصول إلى املنتجات  إلانترنت فقدرة املستهلك على التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة

التي يريدها، وهنا يجب أن نفرق بين ما يسمى إعالم املستهلك والذي هو من حقوق املستهلك وهو ما سأتناوله 

في الفصول القادمة وبين معرفة املستهلك املعلوماتية بشبكة إلانترنت، والتي تمثل حد أدنى من أجل وصول 

دنى يعبر عن قدرة املستهلك عن التعامل مع جهاز املستهلك إلى معلومات عن الخدمات واملنتجات، فالحد ألا 

  .الحاسوب وشبكة إلانترنت
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فافتقار املستهلك قد يمثل عدم معرفة كبيرة بشبكة إلانترنت، باإلضافة إلى املشاكل التي قد تواجه املستهلك 

حصل أمامه في ، ويتمثل ذلك من خالل ما يواجه املستهلك منعدم معرفته ملا ي(1)عند التعمق في هذه الشبكة

 .من خالل املواقع الوهمية أو التعاقد الوهمي إلانترنت قراصنة

لذا فإن حاجة املستهلك إلى الحماية في التعاقد إلالكتروني تنبع أيًضا من كون املستهلك الطرف ألاقل خبرة 

 .(2)ةالاقتصاديملعامالت التجارية إلالكترونية، وألاقل قوة في املعادلة ودراية في ا

 .إلالكترونية حماية املستهلكل أهمية مواقع املطلب الثاني: 

من أنه  حماية املستهلكيحتاج املستهلك إلى الحماية سواء على املستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمية توفير 

تجار واملنتجين، يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فالرغبة في الربح السريع دفعت العديد من ال

ومقدمي الخدمات إلتباع أساليب غير مشروعة لإلثراء السريع باستخدام وسائل الغش والخداع املختلفة، 

ة للمستهلك، والذي يعني في العالم، بدأ يتبلور مفهوم الحماية إلالكتروني إلانترنتوبعد اتساع مستخدمي 

الحفاظ على حقوق املستهلك وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات 

 .اًنا ألادوات التقليدية في الواقعالتي تستطيع الوصول إلى كل مكان، وتمارس تأثيًرا يتجاوز أحي إلانترنت شبكة

ومن ناحية أخرى فقد بدأ مفهوم الحماية إلالكترونية في التبلور، خاصة بعد اتساع   

ه من الغش أو الاحتيال أو في العالم، وهو ما يعني الحفاظ على حقوق املستهلك وحمايت إلانترنت مستخدمي

 
ً
 يتجاوز أحيانا

ً
شراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات الويب التي تستطيع الوصول لكل مكان وتمارس تأثيرا

 (3).ألادوات التقليدية

وقد ظهرت مواقع عديدة خاصة في الدول الغربية ترفع صوت املستهلك في مواجهة الغش التجاري بجميع 

لحماية املستهلك العربي وتعريفه بحقوقه  إلانترنت بعض املواقع العربية علىأشكاله، كما بدأ تدشين 

الاستهالكية التي من أبرزها سالمة املنتج، والحق في الاختيار، وأن يستمع إليه البائع، وكذلك أن يعلم بأي 

 لعة، باإلضافة إلى الحق في التوعية، والتعويض عن ألاضرار التي يتعرض لها املستهلك.عيوب في الس

 للمستهلك إلبداء رأيه  
ً
 مهما

ً
ولقد أصبحت هذه املواقع، التي بعضها مجاني وأخرى تقدم خدمة بمقابل، منبرا

ا، وإعطاء النصيحة وإعطاء فرصة لآلخرين للمشاركة في خبراتهم عن املنشآت التجارية التي يتسوقون منه

للمستهلك فيما يخص مع من يتعامل؟ وكيف تنتقي مقدم السلعة قبل السلعة نفسها؟ وما مدى رضا الزبائن 
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السابقين؟ وكذلك تقييمات مستهلكي بعض ألاسواق وإمكانية الاطالع على أرشيف يضم الشكاوى السابقة 

 .واملراسلة من قبل املستهلكين

بتقديم هذه الخدمات من خالل منتديات لتبادل الخبرات أون الين، والقيام  حماية املستهلك وتقوم مواقع

بعرض قصص واقعية لتجارب املشترين مع السلع الرديئة، وتحديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمن حوادث 

 .قضايا الحديثة مدعمة بآراء الخبراء واملتخصصينالغش التجاري وتفاصيل ال

 خدمة استقبال الشكاوى عبر البريد إلالكتروني من خالل ما يسمى مركز الشكاوى، 
ً
وتوفر هذه املواقع أيضا

كما تفرد بعض الصفحات التي تحتوي على املعلومات التي تساعد املستهلك على تجنب الوقوع في حالة 

 .(1)احتيال أو غش

مصر على أن تصبح إحدى  فيومن ناحية أخرى فقد أتاح انتشار خدمة إلانترنت وزيادة عدد مستخدميها 

 . 2آليات الضغط لحماية املستهلك، وزيادة الوعي بحماية حقوق املستهلكين
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 :الفصل خاتمة

و لهذا املستهلك نستنتج مما سبق ان الدولة الجزائرية على غرار باقي دول العالم تولي اهمية بموضوع حماية 

قامت و على عدة مراحل بتحيين ترسانتهاالقانونية املتعلقة بحماية املستهلك و هذا حرصا منها على الحفاظ 

املظاهر السلبية التي تؤثر على املنتوج و على سالمته و حماية قدرته الشرائية و بالتالي القضاء على كل 

 كما ،املستهلكالتالعب بمصالح املستهلكين الامر الذي يؤدي الى املحافظة على الاستقرار  الاقتصاد الوطني 

أنها أصبحت تسن بعض القوانين ملواجهة الجرائم املترتبة عن استعمال شبكة الانترنيت بعدما أصبحت 

 .مامها. ألامراة غير قادرة على الوقوف التقليديالنصوص القانونية 

ولقد صاحب هذا التطور تزايدا ملحوظا في الاعتماد على نظم املعلومات والتكنولوجيا القائمة على الحاسوب 

والبرامج التشغيلية والتطبيقية التي أتيحت لالستعمال بين ألافراد العاديين على مستوى معظم دول العالم 

النامية ألداء الخدمات املتطلبة والتي لم تتوافر إال من خالل البرامج املتطورة كوسائل املتقدم, وبعض الدول 

 
ً
 على الجهد املبذول ماليا

ً
رئيسة, ولن تستمر مسيرة هذا التقدم الكبير إال بتوفير الحماية القانونية لها, حفاظا

 في إعداد هذه البرامج وإنتاجها لإلفادة والاستفادة من ثمارها
ً
, بال إفراط أو تفريط, في الحفاظ على وفكريا

الحقوق املتعلقة بها. وكان من الطبيعي أن يصحب هذا التطور العلمي ارتكاب بعض أنماط الجرائم التقليدية 

أو املستحدثة اعتمادا على هذا التطور ولذلك فأننا نصبح بحاجة ماسة إلى وضع نظام تشريعي يؤمن حمايتها 

 من أي تهديد.
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 مديرية التجارة لوالية مستغانم   ملحة عناملبحث ألاول: 

 املديرية الوالئية للتجارة  الهيكل التنظيمي املطلب ألاول:

 :تمهيد

قبل التطرق الى التعربف بمديرية التجارة خالل هذا البحث نتكلم على تطور مراحل املراقبة مند         

الفالحة تقوم بمراقبة الجودة و قمع الغش للمواد الاستقالل حيث انشات مصلحة على مستوى وزارة 

و املتضمنة للقانون الجبائي  6611الفالحية النباتية و الحيوانية و هذا طبقا الحكام و القوانين الصادرة سنة 

و القانون املتعلق بالعالمة التجارية، وكان في ذلك الوقت محاولة الحرص بصفة عامة على الاقتصاد الوطني و 

السيما  ك مع مراعاة حقوقه و سالمتهو كذا تماشيا و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسيةاملستهل

منها التفتح على العالم بتحرير السوق و رفع الاحتكار على التجارة الخارجية و اعطاء فرصة للخواص 

 باالستيراد و التصدير و الانتاج و التصنيع.

الى وزارة مستقلة تسمى وزارة التجارة و صدرت عدة نصوص قانونية جديدة و بعدها تحولت مصالح املراقبة  

تتعلق جديدة  املتعلق بالقواعد العمة لحماية املستهلك و تم تعديله بقوانين 96/20لتنظيم القطاع كقانون 

 بحماية املستهلك في جميع املجاالت

 مصالح : 20يحتوي تنظيم املديرية الوالئية للتجارة على  *تنظيم املصالح :

 مصلحة إلادارة و الوسائل. 

 مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش. 

 مصلحة مالحظة السوق وإلاعالم الاقتصادي. 

 مصلحة مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة. 

 مصلحة املنازعات و الشؤون القانونية. 

  تتشكل كل مصلحة من ثالث مكاتب و هي :*تنظيم املكاتب : 

 : إلادارة و الوسائل و تضم مصلحة -1

 متابعة املسار املنهي للموظفين واقتراح برامج تكوين و تحسين املستوى.  *مكتب املستخدمين و التكوين:

 التكفل بأجور املوظفين ، تسيير النفقات و جرد العتاد و املمتلكات . *مكتب امليزانية و الوسائل :

 تنظيم و تسيير الرصيد الوثائقي و ألارشيف. *مكتب التوثيق و ألارشيف و إلاعالم آلالي:

 مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش و تضم: -2

تتمثل مهام هذا املكتب في مراقبة و فتح تحقيقات حول  *املكتب املكلف مراقبة املنتوجات الغذائية :

 أنشطة املواد الغذائية .

ثل مهام هذا املكتب في مراقبة و فتح تتم *املكتب املكلف مراقبة املنتوجات الصناعية و الخدمات :

 تحقيقات حول أنشطة املواد الصناعية .
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توعيـــــــة و تحسيـــس املستهلكين و املهنيين  *املكتب املكلف بترقية الجودة والعالقات مع الحركة الجمعوية :

 بالتنسيق مع جمعياتهم .

 مصلحة مالحظة السوق وإلاعالم الاقتصادي و تضم : -3

متابعة أسعار السوق يوميا ومتابعة التموين كذلك إلاشراف على  الحظة السوق وإلاحصائيات:*مكتب م

 معاينة السلع يوميا في إطار صندوق تعويض تكاليف النقل.

 املقننة.إلاشراف على تنظيم ألاسواق ومتابعة املهن  *مكتب تنظيم السوق واملهن املقننة:

متابعة النشاطات املرتبطة بالتجارة الخارجية  املنفعة العمومية:*مكتب ترقية التجارة الخارجية و أسواق 

 على املستوى املحلي وكذلك إنجاز الحصائل الخاصة باالستيراد والتصدير ومتابعة ملف املقايضة.

 مصلحة مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة و تضم : -4   

املعدل واملتمم املتعلق باملمارسات  20-20ى القانون رقم تطبيق محتو  *مكتب مراقبة املمارسات التجارية:

 التجارية.

دراسة وضعية ألاسواق بصفة عامة ملدى شفافية املمارسات  *مكتب مراقبة املمارسات املضادة للمنافسة:

 التجارية واملنافسة الشرعية.

 ة للمنافسة.القيام بتحقيقات في املمارسات التجارية واملضاد *مكتب التحقيقات املتخصصة:

 مصلحة املنازعات والشؤون القانونية وتضم: -5

 تسجيل املحاضر والتسوية إلادارية وإلاحالة على العدالة. مكتب منازعات املمارسات التجارية:

تسجيل املحاضر والتسوية إلادارية وإلاحالة على العدالة محاضر الغلق والفتح  مكتب منازعات قمع الغش:

 غش.وإعداد حصيلة قمع ال

 : تحصيل ألاحكام وتسديد الغرامات.مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل
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 الهيلك التنظميي ملديرية التجارة

  مس تغامن لوالية 
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 ومهام املديرية  املوارد البشرية:الثاني املطلب

 املوارد البشرية:-1

 تمهيد:

من  مختصين في املراقبة يشرف عليهم مجموعة تتشكل مديرية  التجارة لوالية مستغانم من أعوان     

إلاطارات ذوي املستوى الجامعي )مهندسين في عدة تخصصات علمية وتكنولوجية، حاملي شهادة ليسانس في 

 الحقوق، العلوم التجارية، املالية، الخ( بنسبة تأطير عالية.

 موزعين كما يلي: 16/60/2017إلى غاية  موظف 192العدد إلاجمالي للموظفين:   -

 157عدد املوظفين الدائمين:   -

     28عدد املوظفين املؤقتين )عن طريق التعاقد( :   -

 02  عدد املوظفين في إطار جهاز إدماج الشباب: -

 تطور عدد املستخدمين خالل السنوات ألاخيرة-

 املجموع املتعاقدين أسالك مشتركة أسالك تقنية السنوات

2212 11 00 6 69 

2211 92 01 6 660 

2212 660 01 60 601 

2213 127 33 28 699 

2214 131 32 27 662 

2215 129 35 28 192 

2212 600 11 09 690 

2017 119 31 26 178 

 

يتوزع هؤالء ألاعوان على مستوى املديرية و املفتشيات إلاقليمية ألاربعة و مفتشيتيى الحدود بامليناء       

      سائقين(. 20أن عدد السائقين غير كاف )، إال سيارة إدارية 12 كما تتوفر املديرية على،و امليناء الجاف

 إقليمية( موزعة كما يلي: 20حدودية و  20( مفتشيات: )21تضم املديرية الوالئية للتجارة أيضا ستة )

 0262، دخلت حيز الخدمة املفتشية إلاقليمية لدائرة عين تادلس. 

 6661،دخلت حيز الخدمة املفتشية إلاقليمية لدائرة بوقيرات. 

 6669، دخلت حيز الخدمة ية إلاقليمية لدائرة سيدي علياملفتش. 

 0262،دخلت حيز الخدمةاملفتشية إلاقليمية لدائرة عشعاشة. 
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 .مفتشية الحدود بميناء مستغانم 

  تتمثل مهمة املفتشيتين الحدوديتين في مراقبة مطابقة السلع واملواد املستوردة ملعايير الجودة املعمول

 بها. 

 قليمية بمهمة املراقبة على مستوى الدوائر.تقوم املفتشيات إلا 

 لقد تم إنشاء هذه الهياكل بغرض تعزيز عملية املراقبة وتحسين الخدمات الجوارية للمواطنين.

 توزيع ألاعوان حسب ألاسالك:

 ألاسالك الخاصة: .1

 حماية املستهلك و قمع الغش:شعبة  -1

 العدد الدرجة

 07 رئيس مفتش رئيس ي لقمع الغش

 32 ي لقمع الغشمفتش رئيس 

 03 رئيس محقق رئيس ي لقمع الغش

 09 محقق رئيس ي لقمع الغش

 10 محقق لقمع الغش

 61 املجموع

 

0
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رئيس مفتش رئيسي 
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رئيس محقق رئيسي  غ .مفتش رئيسي ق
 غ.ق

 محقق لقمع الغش غ.محقق رئيسي ق
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10 

 قمع العش

 الرتبة

 العدد
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 :املمارسات التجارية و املضادة للمنافسةشعبة  -0
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 املمارسات التجارية

 الدرجة

لعددا  

 الدرجة

لعددا  

 العدد الدرجة

 08 مفتش رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 08 محقق رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 32 رئيس محقق رئيس ي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 12 محقق للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 60 املجمـــــوع
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 ألاسالك املشتركة:شعبة -2

 العدد الرتبة

 20 متصرف محلل

 26 متصرف 

 / مهندس دولة في إلاعالم آلالي

 20 21مستوى  مهندس دولة في إلاعالم آلاليمساعد 

 21 مساعد متصرف

 21 ملحق إدارة رئيس ي

 26 وثائقي أمين محفوظات

 20 ملحق إدارة

 20 21مستوى  في إلاحصائيات مساعد مهندس

 20 عون إدارة

 26 عون إدارة رئيس ي 

 26 كاتبة مديرية رئيسية

 26 كاتبة مديرية

 21 كاتبة

 20 عون حفظ البيانات 

 22  املجمــــوع
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 :املتعاقدين -1

 العدد الرتبة

 21 عون منهي من الصنف الثاني 

 21 2سائق سيارة من املستوى 

 21  1صنف سائق سيارة 

 21 عون الوقاية من املستوى ألاول 

 12 حارس

 25 عامل منهي من املستوى ألاول توقيت جزئي

 24 توقيت كامل عامل منهي من املستوى ألاول 

 21 عون الخدمة من املستوى ألاول 

 22 ملجموعا
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 :مهام مديرية التجارة -2

في تنفيذ   0266يناير  02املؤرخ في  26-66تتمثل مهام املديرية الوالئية للتجارة حسب املرسوم التنفيذي     

السياسة الوطنية املقررة في ميادين التجارة الخارجية واملنافسة والجودة وحماية املستهلك وتنظيم النشاطات 

 هن املقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.التجارية وامل

 وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:

  السهر على تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقين بالتجارة الخارجية واملمارسات التجارية واملنافسة

 والتنظيم التجاري وحماية املستهلك وقمع الغش.

 مع النظام الوطني لإلعالم. املساهمة في وضع نظام إعالمي حول وضعية السوق باالتصال 

 .اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي املتعلقة بممارسة وتنظيم املهن املقننة 

 .اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجارية واملهنية 

  يكون موضوعها ذا صلة بصالحياتها.املساهمة في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية التي 

 .وضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف إلادارة املركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات 

  تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات املهام املتصلة بترقية التبادالت التجارية

 الخارجية.

 املبادالت التجارية الخارجية.املساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق ب 

  وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير ودعم

 وظيفة الرقابة.

 .ضمان تنفيذ براج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل املعنية 

 .التكفل بمتابعة املنازعات املرتبطة بنشاطاتها 

 مل نشاط املديرية جميع القطاعات الاقتصادية:و يش

 .املنتجين 

 .املتعاملين في التصدير والاستيراد 

 املتعاملين في تجارة الجملة. 

 التجار بالتجزئة. 

 .املتعاملين في مجال الخدمات 
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  التجارية التابعة لوالية مستغانم: الهياكل الثالث ملطلب ا

طني ومواكبة مسار التنمية الاقتصادية التي انطلقت عبر نظرا للتطور الذي يشهده الاقتصاد الو 

املخططات املتعددة املسطرة من طرف الدولة عمدت وزارة التجارة على تكييف و عصرنة مقراتها إلادارية 

عبر أرجاء الوطن وعليه فقد خصصت من ميزانية القطاع مبلغا ماليا النجاز مقر جديد للمديرية الوالئية 

وبهدف تحقيق مهام الرقابة على أكمل  %.122مستغانم التي وصلت بها نسبة ألاشغال للتجارة لوالية 

وجه، تدعمت املديرية بمشروع انجاز مخبر ملراقبة الجودة وقمع الغش حيث وصلت نسبة الانجاز به  

د، ( مفتشيات إقليمية التي لم تنطلق بها ألاشغال بع20باإلضافة إلى مشروع دراسة وانجاز أربع )%  122

 (.%  122مفتشية عين تادلس )نسبة تقدم ألاشغال باستثناء 

 عنوان العملية
سنة 

 التسجيل
 البرنامج

مبلغ رخصة 

 إلانجاز

نسبة 

 إلانجاز

نسبة استهالك 

 قروض الدفع
 املالحظة

إنجاز و تجهيز مخبر 

 مراقبة النوعية

 -خروبة  -

0261 
 م خ د ن إ

0262-0260 
602.222.222 622 % 

 % 66.60دراسة:  -

 % 16.01إنجاز  :  -

 دراسة منتهية -

استالم مؤقت للمشروع  -

20/60/0260  

تجهيز مقر  إنجاز و 

مديرية التجارة مع 

 سكن وظيفي

 -خروبة  -

0260 
 م خ د ن إ

0262-0260 
662.222.222 622 % 19.06 % 

 دراسة منتهية -

استالم مؤقت للمشروع  -

09/26/0260  

دراسة، إنجاز وتجهيز 

املفتشية  مقر

 -إلاقليمية للتجارة

 -عين تادلس

0260 
 م خ د ن إ

0262-0260 
12.222.222 622 % 16.60 % 

 دراسة منتهية -

استالم مؤقت للمشروع  -

20/26/0261 

دراسة، إنجاز و تجهيز 

مقر املفتشية 

 -إلاقليمية للتجارة

 -سيدي علي

0260 
 م خ د ن إ

0262-0260 
12.222.222 / 6.10 ℅ 

/ 

 

، إنجاز وتجهيز دراسة 

مقر املفتشية 

 –إلاقليمية للتجارة 

 -بوقيرات 

0260 
 م خ د ن إ

0262-0260 
12.222.222 / 6.12 ℅ / 

دراسة ، إنجاز وتجهيز 

مقر املفتشية 

 -إلاقليمية للتجارة 

 عشعاشة  

0260 
 م خ د ن إ

0262-0260 
12.222.222 / 1.01 ℅ / 
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 القانونية: ملك الواليةوضعيته  ،مقر القديم للمديريةللبالنسبة 

 ( أشخاص. تاريخ استغالله: سنة 21مكتب متوسط استيعـــاب املكتــب: ثالثة )   00:    عدد املكاتب

6662 

 . 0269. واملفتشية إلاقليمية لعين تادلس شهر فيفري 0261شهر جويلية  املقر الجديد للمديرية  وتم استغالل

 :واليةلتقديم قطاع التجارة ل -1

يتميز قطاع التجارة بوالية مستغانم بنشاطات البيع بالتجزئة  2017خاصة بسنة الحصائيات إلا حسب      

من مجمل املسجلين في السجل التجاري ، وهذا يرجع أساسا للطابع  % 81والخدمات التي تشكل حوالي 

على تطور نشاطات دوار. هذا التوزع السكاني ال يشجع  902الريفي للوالية حيث يبلغ عدد دواويرها أكثر من 

 التجارة الخارجية أو التجارة بالجملة.

كما تتوفر مستغانم على ميناء تجاري يحتوي على كل املنشئات الضرورية للتجارة الخارجية. حيث 

يستقبل امليناء كم هائل من البضائع املستوردة. يقدر عدد املتعاملين الاقتصاديين بالوالية الناشطين في 

متعامل. يضاف لهذا ميناء الصيد الذي يوفر حاجيات الجهة من املنتجات  022 بأكثر من  التصدير والاستيراد

 البحرية.

يتميز اقتصاد الوالية بالصناعات الغذائية، مواد البناء، الكوابل، املنتوجات الكيمياوية والتبغ والكبريت.  

ة )بلديات صيادة، ماسرة، فرناكة، وتتوزع هذه النشاطات على املناطق الصناعية املتوزعة عبر تراب الوالي

 عين تادلس، بوقيرات، سيدي علي، خضرة، وادي الخير وخيرالدين(.

 يتوزعون كما يلي: 10.112يبلغ العدد الكلي للتجار الناشطين بالوالية  و 

 املنتجين 4822

 املتعاملين في تجارة الجملة 243

 املتعاملين في التصدير والاستيراد 272

 ر بالتجزئةالتجا 12232

 املتعاملين في مجال الخدمات 11782

قفزة نوعية على مستويات متعددة من خالل رعاية  0269عرف قطاع التجارة في سنة    و قد

ألاولويات امللحة التي فرضها واقع السوق التجارية على مستوى الوالية والوطن وتطلعات املتدخلين في 

التجارية إلى مستوى مقبول من ناحية أنماط التسيير وترقية  القطاع من اجل الارتقاء بمستوى الحياة

 املمارسة التجارية والاتصالية وذلك من اجل تبسيط إلاجراءات إلادارية وتحسينها .
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كما أن  رهان التنافسية ،النزاهة و محاربة كل أنواع الغش ، اقتض ى على مديرية التجارة لوالية مستغانم 

يتماش ى مع توجيهات الوزارة وخصوصيات الوالية مع ألاخذ بعين الاعتبار  2016إعداد برنامج عمل لسنة 

 كل املعطيات السالفة الذكر .

إن الحصيلة املحققة خالل هذه السنة تظهر التكفل الجيد باملحاور الرئيسية لبرنامج العمل املسطر الذي 

عليمة الوزارية املشتركة بين وزارة يعتبر من ألاولويات التي عملنا على تجسيدها في امليدان و تجسيدا للت

التجارة و وزارة الداخلية واملتعلقة بإزالة ألاسواق املوازية من خالل مقاربة استيعابية جديدة للتجار غير 

فإن عملية إلاحصاء وإعادة نشر التجار غير الشرعيين  كانت حصيلة هذه العملية جد ايجابية حيث 

 06( تاجر يتوزعون عـلى 0060د التجار غير الشرعيين بالوالية )الشرعيين تبقى متواصلة، حيث وصل عد

 0620% من الفضاءات غير الرسمية واستفاد من مقرارات التعيين باملحالت  60فضـاء تم إخالء حـوالي 

تاجر ينشطون على مستوى مدينة مستغانم في بيع املجوهرات ومنتجات العطارة ومواد  166تاجر ويبقي 

دات املهاتفة، الذين سيتم تحويلهم إلى السوق التي سيتم تهيئتها )مقر سونيتاكس سابقا التجميل وكذا مع

 بوسط املدينة .

املتعلق بشروط  29-20املعدل و املتمم للقانون  61/21كما أن العمل للسنة الثالثة بأحكام القانون 

عض النشاطات املتعلقة باملواد ممارسة ألانشطة التجارية املحدد لآللية و عقوبة عدم مداومة التجار في ب

الواسعة الاستهالك خالل العطل و املناسبات و ألاعياد مكن مصالح املديرية من تنظيم و ضبط السوق 

 للقضاء على ظاهرة غلق املحالت مع توفير املواد الغذائية للمواطنين خالل هذه ألايام.

يع السلع على حالتها ألاصلية و التجار و في نفس السياق تم تطهير البطاقية الوطنية للمستوردين لب

ألاجانب بموجب القرار الوزاري املتعلق بتحديد صالحية السجل التجاري لهذا الصنف من النشاط 

 009-20املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم  606-61بسنتين ، إضافة ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 

سة نشاطات استيراد املواد ألاولية ، املنتوجات و البضائع املحدد كيفيات ممار  12/66/0220املؤرخ في 

 املوجهة إلعادة البيع على حالتها.

و تعمل املديرية على توسيع عملية التطهير إلى بعض الفروع ألاخرى من النشاطات بما يسهل عملية 

 املتابعة، الرقابة و تنظيم السوق.

بة املمارسات التجارية و حماية املستهلك و قمع الغش في نفس املسار، حققت مصالح املديرية في مجال رقا

 محضرا ألجل املتابعة القضائية. 0296تدخال، تم على إثرها تحرير  16092

دج كرقم أعمال مخفي  6969201109.29وعليه، فإن هذه التحريات مكنت الرقابة من كشف ما قيمته 

 ملعامالت تجارية .

ة في إطار الاقتراب من نقطة التوازن بين السوق و املستهلك و كما أولت مديرية التجارة اهتماما خاص

السلطات العمومية حيث عملت على إطالق لقاءات  و حوارات دورية مع الفاعلين على املستوى املحلي 
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من مأموري السجل التجاري ، غرفة الصناعة و التجارة و كذا مسير سوق الجملة للخضر و الفواكه ، 

 و الحرفيين و املتعاملين الاقتصاديين.ممثلي إتحاد التجار 

و من جهة أخرى و من أجل الرقابة و إلاعالم و التحسيس عقدت مصالح املديرية لقاءات تحسيسية 

وإعالمية مع مختلف املتعاملين في بعض قطاعات النشاط للتعريف بالتدابير التشريعية و التنظيمية 

 الجديدة.

م تحسيسية و إعالمية باتجاه تالميذ املؤسسات التربوية و املهنية إضافة لهذا تنظم مديرية التجارة أيا

 لتعريفهم باملفاهيم ألاساسية املتعلقة بحماية املستهلك و قمع الغش.

كما أن للمديرية حصة أسبوعية ملدة ساعة كاملة تقوم بإعدادها و تنشيطها على مستوى إذاعة مستغانم 

 ة الثقافة الاستهالكية للمواطن.مع تقديم ومضات يومية موجهة أصال لترقي

فرقة في مجال  11للعلم ، و بهدف القيام بعمليات املراقبة و التفتيش امليداني تعتمد املديرية على 

 .املمارسات التجارية و قمع الغش

أما بالنسبة للمعلومات الاقتصادية، فتعد مالحظة و متابعة تطورات السوق السيما من حيث التموين و 

و ذلك من أجل رض و الطلب و رصد ألاسعار بصفة عامة يعد من أهم مهام املديرية اليومية دراسة الع

 تنظيم و ضبط السوق.

 :املحالت املهنية-2

من محل 2543 وزعت  و  محل 2708، أنجزت منها  2721حصة الوالية من املحالت املهنية املسجلة             

املتعلق بشروط و  02/21/0266املؤرخ في  666-66اللجنة املنصوص عليها في املرسوم التنفيذي رقم  طرف

 كيفيات وضع املحالت املنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف.

فإن املحالت  الوالية،ب عبر كامل ترا املراقبةو حسب املعاينات امليدانية التي قامت بها فرق              

فهي  محل( 1654)% من املحالت املوزعة، و الباقي  41.05فقط أي بنسبة  محل 1044املستغلة يبلغ عددها 

 العائالت. أصبحت مركز إقامة ومأوى لبعض  محل 107غير مستغلة، حيث أن 

 حيث بلغت             

  ية:التالهذه ألاسباب ترجــــع إلى العوامل  لإلشارة، فان

  بالسكان.كون أن هذه املحالت في السابق أنجزت في مناطق معزولة و غير آهلة  

  مساحة املحالت صغيرة ال تتناسب مع إقامة بعض الحرف )كنجارة الخشب، ألاملنيوم، الخبازة

  ...الخ(.

 .عدم تجانس النشاطات باملحالت املوزعة على سبيل الذكر: مهنة ميكانيك عامة بالطابق ألاول  

 .عدم الربط بقنوات الصرف الصحي و شبكة املياه، باإلضافة إلى نقص إلانارة  
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 . نقص ألامن في بعض املناطق  

 . الانعدام التام لشروط النظافة بمحيط هذه املحالت  

 ألاسبوعية:ألاسواق  -2

 ومجموعها أربعة عشرة سوقا

 : (supermarché-hypermarché et superettes)منشآت التوزيع بالتجزئــة  -3

 طبيعة املواد املعــروضة للبيـــع عددها بالوالية طبيعة املنشأة

  hypermarché املتاجر الضخمة "

 "UNO " ملجموعة"NUMIDIS 

و  2م 5222)يتربع على مساحة  21

زيادة على حظيرة لتوقف  0م 4222

 سيارة  6660السيارات تتسع لركن 

مواد غذائية واسعة الاستهالك 

ضرورية ،ألبسة وأحذية وال

 ......الخ

 
 

  

 مواد غذائية واسعة الاستهالك superettes 22املساحات الصغرى 

املحـدد  0260مارس  21املؤرخ في  666-60إلاجراءات املتخذة ضمـن تطبيق املرسوم التنفيذي رقم 

 لتجارية :لشروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض ألانشطة ا

الصادرة عن وزار ة التجارة املتعلقة بمراقبة  0261فيفري  20املؤرخة في  100تطبيقا لنص التعليمة رقم 

احترام شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ألانشطة التجارية،تم هذه السنة 

 يلي : فضاء تجاري مفصلة كما 00مراقبة 

 اليوم البلديات اليوم البلديات

 لثالثاءا بوقيرات الاثنين عين النويص ي

 الجمعة ماسرى  ألاحد سيدي علي

 ألاربعاء منصورة الخميس حجاج

 ألاحد صفصاف الجمعة سيدي لخضر

 ألاربعاء بن عبد املالك رمضان الثالثاء عشعاشة

 ألاحد سيرات الخميس تازقايت

 السبت واد الخير الاثنين عين تادلس
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 29سوبيرات :  من نوع الصغرى * املساحات 

 21*املساحات الكبرى من نوع متاجر ضخمة :

 26* أسواق الجملة :

  26*ألاسواق املغطاة :

                                                  26*ألاسواق الجوارية :

لإلشارة ، فان العملية أسفرت عن تسجيل نقائص تم بموجبها اعذار املخالفين وفق نص التعليمة 

 فة الذكر .السال

  املطاحـــن:-4

مؤسسات كلها تابعة للقطاع الخاص  (25)لضمان التموين بمنتجات الطحانة، تنشط على مستوى الوالية  

 نذكرهــا فيما يلــي: 

 املطاحـن الكبرى للظهرة . -

 مطاحــن مستغانــم )شور خالد(. -

 مطاحــن سيدي بن ذهيبـة . -

 مطاحـن أوالد مع اللـه. -

 مومطاحن النجاح ح -

 مطاحن سيدي عبدهللا   -

 تنتج هذه املنشآت مواد الفرينة ، السميـد و الكسكس و يقدر إنتاجها اليومـي كما  يلي :    

    قنطار 1522لفرينـة: ا -

 . قنطار 272و العادي  قنطار 452السميــد بنوعيه : املمتاز  -

 . قنطار 222الكسكـس      :  -

و تمون الواليات املجـاورة : غليزان  %122يات الوالية بنسبـة هذه الكميات املنتجـة تكفي لتغطيـة حاج

 تلمسان ... الخ.  –معسكر  –شلف  –سيدي بلعباس  –وهران  –تيارت  –

 بصفة منتظمة. UCAيتم تموين هذه املطاحن بالحبوب من طرف إتحاد التعاونيات الفالحية           

 امللبنــات : -5

( خاصة وواحدة تابعة 24( ملبنات ناشطة:  )25ملبستر هناك خمسة )لتوفير مادة الحليب ا        

 للقطاع العام  وهــي كالتالي :   
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  GIPLAITملبنـة الساحـل   -

 ملبة الجنانات . -

 ملبنة سيدي بلقاسم . -

 SAIMEXملبنة سايمكس  -

ستر املعبأ في أكياس من الحليب املب لتر 142225يقـدر إلانتاج اليومي لهذه امللبنات بـحوالي               

كمتوسط في اليوم من حليب البقر الطازج املبستر، كما  أن قدرات هذه املنشآت يمكنها من رفـع  لتر 12522و

 مستوى إلانتاج عند الضرورة  و في حالة ارتفاع الطلب خاصة في شهر رمضان املعظم و موسم الاصطياف .

املتواجد مقره الجهوي بوالية  -(ONIL) لديوان الوطني للحليب يمون هذه امللبنات باملادة ألاولية ا          

 .مستغانم

 ) للحوم الحمراء والبيضاء( تابعة للقطاع العام والخاص .و مسلخ مذبح 47تتوفر الوالية على  

 مذبـــح ( 66* اللحوم الحمـــراء :)عـددها 

 مذبح ( 09اللحوم البيضـــاء : ) عددها *

 الفواكه :سوق الجملة للخضر و -7

 ،حيث 1887سنة تتوفر الوالية على سوق الجملة للخضر و الفواكه الذي يعـد تاريخ إنشائه إلى             

لبيع الخضر و الفواكه  محل 134مغطاة تحتوي على  0م  0022منهـا  هكتــارات 12تتربع على مساحة مقدرة بـ 

التي تم تعيين املستفيدين منها،لكن التحقيق ل مح 32ويبقى  تاجر 122بالجملة ،كما ينشط على مستواها 

ولم يتم موافاتنا  0260الزال متواصال بشأن املستفيدين على مستوى مندوبية ألامن للوالية منذ شهر ماي 

 بالنتائج املتوصل اليها بالرغم من التذكيـــر بها

 طن 32725.22ما يقارب من الخضر و  طن 24272.22يـسوق على مستوى هذه املنشـأة الاقتصادية حوالي 

من الفواكه كمتوسط يومي ،حيث تمون السوق تجر التجزئة عبر كامل تراب الوالية والعديد من الواليـات 

 املجاورة .

لإلشارة ،عرفت هذه املنشأة الاقتصادية خالل هذه السنة عمليـة تأهيـل وبنـاء بغــالف مالـــي يقــــدر 

محل تجاري جديد، مقهى و مطعم )وهما في حالة نشاط(ولم تقفل  10مست إنجاز دج   132.000.000,00بـ

العملية بعد وهي متواصلة إلى غاية استكمال باقي ألاشغال املتمثلة في تزفيت املمرات بالجهة الوسطى 

 والسفلية للسوق .

ثـــل مم -بلدية  صيادة  -الدر ك الوطني  -وبهدف تنظيم السوق ، شكلت لجنة تضم ممثلين عن )تجــارة

الوكالء بسوق الجملة للخضر والفواكه( قامت بمعاينة املحالت املستغلة والفارغة من طر ف أصحابها و ذلك 

مارس  69املؤرخ في 666-61من أجل اتخاذ كافة التدابير وإلاجراءات التي جاء بها املرسوم التنفيذي رقم 
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خمسة عشر والتي بموجبها تم تسوية املحدد لشروط ممارسة نشاط وكيل الجملة للخضر والفواكه  0261

 وكيل و ذلك بمنحهم رخصة ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه . 

 :سوق الجملة ملنتجات الصيد البحري -2

املحدد لشروط و   21/21/0260املؤرخ في  666-60من املرسوم التنفيذي رقم  01تطبيقا لنص املادة 

التجارية و ممارسة بعض ألانشطة التجارية ، انعقدت جلسة عمل بمقــــر  كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات

بهدف دراسة شروط و  21/60/0260مديرية التجارة جمعت الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين و هذا بتاريخ 

 كيفيات تسيير هذه املنشأة التجارية ، مع تحديد أيام ومواقيت غلق وفتح السوق التي من خاللها تم إعداد

 . 00/60/0260املؤرخ في  0060قم قرار والئي يحمل ر 

  واملشاكل التي تعيق معالجتها التجـــارة غيـر الشرعيـــة باألرقام :الخامس املطلب

  :التجـــارة غيـر الشرعيـــة باألرقام -1

عدد     

الفضاءات غير 

 الرسمية بالوالية

عدد التجار 

غيـــــر 

الشرعيين 

 بالوالية

ــــاءات عــدد الفض

 التي تم إخــــالؤـها

عدد التجار غير الشرعيين 

الذين تم تحويلهم أو 

استلموا مقررات الاستفادة 

 من محل تجـــــاري 

 (insérés) 

عدد 

التجار 

الباقي 

 تحويلهم

41 2415  38 2124 311 

 املشاكل التي تعيق معالجة ظاهرة التجارة غير الشرعية بالوالية :-2

السالفة الذكر، تعتبر املجالس الشعبية البلديــة العضو الرئيس ي و  473لوزارية املشتركة رقم طبقا للتعليمة ا

الفعال ضمن اللجنة املكلفة بمعالجة ظاهرة التجارة غير الشرعية، لكن تجسيد القرارات والتوصيات التي 

 تتخذ خالل كل جلسة عمل ال تطبق على أرض الواقع من طرف البلديات بالنظر إلى :

عدم إتمام املشاريـــع ) الفضاءات التجارية املخصصة المتصاص التجارة غير الشرعية( في آلاجال املحددة لها  -

بالرغم من أن هؤالء املستفيدين من محالت تحصلوا على مقررات الاستفادة منذ مدة طويلة ) أكثر من 

 سنة(، على سبيل

رة ببلدية مستغانم الذي تم تهيئته إلى سوق جوارية " بشارع عماECOTUMالذكر مقر النقل الحضري سابقا "  -

محل )أشغال فصل املحالت( و  002محل ( الزالت أشغال البناء به متواصلة بالجهة التي تحتوي على  112)

 هذا بالرغم من حصول املستفيدين على مقرارات منذ أكثر من سنة .

عض ألاسواق و عودتهم إلى الفضاءات التي تم هجرة املستفيدين من املحالت التجارية املمنوحة لهم في ب  -

 إخالؤها و عدم استخالفهم بطالبي املحالت .
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عدم قيام البلديات بدورها وذلك فيما يخص مراقبة ومتابعة ألاسواق التي تم توزيعها مؤخرا ومعرفـــة  -

 ألاسباب التي أدت إلى هجرة املستفيدين منها .

التي تم فتحها مؤخرا حسب متطلبات التجار غير الشرعيين، مما  عدم تنويع ألانشطة التجارية باألسواق  -

 أدى إلى هجرتهم و عودتهم إلى الفضاءات غير الشرعية السابقة .  

 بناء و انجاز ألسواق جوارية في مناطق غير مالئمة للنشاط التجاري .  -

 عمليات التفتيش والتحسيس واملتابعة من اجل حماية املستهلك. املبحث الثاني:

 :و التفتيش حصيلة عمليات املراقبة -املطلب الاول : 

 مراقبة املمارسات التجارية :   -1

 فــي إطــار مراقبــة املمـارسات التجـارية، فــإن الحصيلة كـــانت كاألتــــي:

 61221عــــدد التدخـــالت:  -

 1110عــــدد املحــاضــر:  -

 0611عــــدد املخــالفـات:  -

 100 عـــــدد الغــــلق: -

 : 660عدد الغلق بالنسبة للمخالفات املسجلة من قبل أعوان ألامن الوالئي 

 دج  100.011.000500مبــلغ عـدم الفـــوترة:  -

 دج. 610.011.106501مبلغ املمارسات التجارية التدليسيــة:  -

 ملخالفـات أكثـــر تكــرار:* ا

 عدم إلاعالم باألسعار و التعريفات -

 عـدم الفوترة -

 سعار غير شرعية ممارسة أ -

 ممارسة  تجارية تدليسية  -

 ممارسة تجارية غير النزيهـة  -

 معـارضة للمراقبـة -

 عدم التسجيل في السجل التجاري  -

 عدم إشهار البيانات القانونية -

 ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري  -

 ممارسة نشاط تجاري مقنن دون الرخصة أو الاعتماد املطلوبين -

 ارجة عن موضوع السجل التجاري ممارسة تجارة خ -
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 عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري. -

 ممارسة تعاقدية تعسفية. -

 الفــرقة املختلطــــة للرقـابـــة  ) ضرائب ، جمارك ، تجارة ( : -  2

تدخــل  06بإجـــراء   0269قامت الفرق املختلطة للرقابة )ضرائب، تجارة جمارك،( خالل  سنة 

 ي: مفصلة كما يل

 60قطاع إلانتاج:  - -

 66قطاع الاستيراد:  - -

 20قطاع الجملة :  - -

 01قطاع التجزئـة:  - -

 00عدد املحاضر املحررة: -  -

 و هي مفصلة كما يلي: 10عدد املخالفات املسجلة:  - -

 دج . 602.166.106511مخالفات تخص عدم الفوترة بمبلغ:   21  - -

 حيازة محل تجاري. مخالفة تخص ممارسة نشاط تجاري قار دون  20 - -

 دج .   16.960.106500مخالفة تخص ممارسة تجارية تدليسية بمبلغ:    21 - -

 مخالفة تخص معارضة للمراقبة.  26 - -

 مخالفات تخص عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري. 21 - -

 مخالفات تخص تحرير فواتير غير مطابقة. 20 - -

 ممارسة تجارية غير نزيهة.  26 - -

 دج.  060.201.606566عمال املخفي: رقم ألا  - -

 :  إلاجــراءات إلاداريـــة املتخــذة  -3 

 : التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين -أ     

 متعامل إقتصادي في البطاقية الوطنية للغشاشين.  90 تم طلب تسجيل 0269خالل سنة           

 الغـلــق إلاداري:   -ب       

 100 عـدد الغلق: -

 :  التحقيقــات الخاصــة –  4 

فيما يخص التحقيقات الخاصة في مجال مراقبة املمارسات التجارية وحماية املستهلك وقمع   

الغش وتنفيذا للتعليمات الوزارية ، أعطيت أولويات في إنجاز هذه التحقيقات وكانت الحصيلة 

 كمــا يلــي:  0269خالل سنة 
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 :  مراقبة مادة إلاسمنت . أ

 199لتدخــــالت : عدد ا -

 100عدد املحاضـــر :  -

 090عدد املخــالفات :  -

 طــن.252201كميـة الحجـز:  -

 دج. 0.902522مبلغ الحجـز:  -

 .دج 12.992.600511مبلغ عدم الفوترة:  -

 دج 6.966.210500مبلغ ممارسة  تجارية تدليسية :  -

 .صاديمتعامل اقت 019عـدد توقيف تموين بمادة إلاسمنت:   -

 مراقبــة قـطع غيار السيـارات : 

 110عدد التدخــــالت :  -

  90عدد املحاضـــر : -

 61عـدد املخالفات:   -

 طن 2.60061كميـة الحجـز:   -

 دج.601.202522مبـلغ الحجـز :  -

 دج.  901.922522مبلغ عدم الفوترة :  -

 دج.  062.922522مبلغ عدم الفوترة :  -

 ادة الدقيـق )الفـرينـة( : مراقبة أسعـار م  . ب

 6690عدد التدخــــالت : 

 669عدد املحاضـــر :  -

 062عدد املخالفات :  -

 20عدد الغلــــــق :  -

 دج. 6.119.992522مبلغ عدم الفوترة:   -

مراقبة إجبارية إلايداع القانوني لحسابات إلاجتماعية للشركات و املؤسسات الخاضعة للقيد  في  . ت

 . 2217ري للسنــــة املاليــة السجل التجا

 106عدد الشركات املسجــلة :  -

         106عدد التدخـــالت:   -

          161عدد املحــاضــر :  -
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 التجـارة التجارة غير الشرعيـة:   -5

 60/29/0261املؤرخ في  0020ورقم   09/26/0261املؤرخ في  6101تنفيذا للقرارين الوالئيين رقم            

املتضمنين منع ممارسة أي نشاط تجاري قار على ألارصفة و الطرقات و ألاماكن العمومية والتي أسفرت 

 عمليات املراقبة بالتنسيق على النتائج التالية:

 .660عـدد التدخـالت:   -

   06عـدد املحاضر املعاينة:  -

   محل تجاري. 06عـلــى إثر ذلك، تم اقتراح غلق             

 ــــالجـــة الشكــــاوي:مع -2

شكوى من مختلف املتعاملين الاقتصاديين  سواء كانوا أشخاص  690وردت إلى مصالحنا 0269خـالل سنة 

 طبيعيين، معنويين أو مستهلكين تمت معالجة  

 شكوى التي أسفرت على النتائج التالية:    

 محضر رسمي.  92:  عدد املحاضر املحررة -

  20تسوية الوضعية: -

 11:   الشكاوي غير مؤسسة عدد -

    66عدد الشكاوي عدم إلاختصاص إلاقليمي :  -

 09عدد الشكاوي املجهولة التي تمت معالجتها:  -

  29عدد الشكاوي التي لم تنجز و التي تمت معالجتها )شكاوي متكررة(:  -

 29عدد الشكاوي التي محالتها مغلقة :  -

 (. 20كما تم التنازل عن شكوتين )  -

 

 

 

 

 ة تسويق السيارات الجديدة   : مراقب -7

املحدد للشروط  و كيفيات  60/60/0229املؤرخ في  29/162تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 

املتعلق بتطبيق  02/20/0229املؤرخ في  06ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة و املنشور الوزاري رقم 

 على النتائج التاليـة: 0269قبة  لسنة املرسوم التنفيذي املذكور أعاله، أسفرت عمليات املرا

 .    00عـدد التدخـالت:  -

 .61عـدد املحاضر:  -
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  00عـدد املخالفات:  -

 مراقبة املمارسات املضادة للمنافسة:  -2

املتعلقة بكيفيات إجراء التحقيقات في مجال  20/60/0220املؤرخة في  26تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 

 بالتحقيقات التالية : 2017ات املضادة للمنافسة خالل سنة املنافسة، قام مكتب املمارس

 مؤسسة ( 10سوق مادة الحليب ) -قطاع املـواد الغذائيـة :  – 6   

 مؤسسة  (   34سوق املياه املعدنية)   -                                  

 ( ةمؤسس 20 سوق املشروبات الغازية ) -                                  

 مؤسسة( . 137مراقبة سوق الاسمنت و حديد الخرسانة ) -قطاع املواد الصناعية :  - 0   

 مؤسسة ( . 17مراقبة سوق السجاد املستورد   ) -                                   

 مراقبة  حركة رؤوس ألاموال من و إلى الخارج -                                  

 مؤسسات خاصة باستيراد و التصدير( . 1)                                     

 مؤسسة (. 01مراقبة  سوق الاجهزة الكهروكمنزلية و الهواتف النقالة ) -                                  

 مراقبة سوق السيارات الجديدة   -                                

      مؤسسات(   62مراقبة سوق الهواتف النقالة )  -                                

 قطاع الخدمــــات:      -3  

 مؤسسة(  00مراقبة  تعبئة شرائح الهاتف النقال ) -   

 أخرى : ترجمة قاموس املصطلحات الخاص باملنافسة من الفرنسية الى العربية .  -0  

 و التفتيشية  املطلب الثاني : العمليات التحسيسية 

 الفرع الاول : العمليات التحسيسية :

تم تنظيم أيام تحسيسية حول عدة مواضيع مع شرح و عرض النصوص التنظيمية         0269و خالل سنة 

 و التشريعية لها:

 التجميعات الاقتصادية. -1  

 املتعلق باملنافسة. 66/29/0221املؤرخ في  21-21*ألامر رقم 

 املتعلق بالترخيص لعمليات التجميع. 0220/ 21/ 00املؤرخ في  066-20* املرسوم التنفيذي رقم 

 . التعسف في وضعية الهيمنة -2

 املتعلق باملنافسة  التجارية.  66/07/0221املعدل واملتمم  املؤرخ في  21-21*ألامر رقم 

ى املمارسات الذي يحدد القواعد املطبقة عل 0220/ 29/ 01املعدل و املتمم املؤرخ في  20-20*القانون رقم 

 التجارية.

 الفرع الثاني : العمليات التفتيشية 
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 حماية املستهلك و قمع الغش :  . أ

تطبيقا للبرنامج املسطر خالل هذه السنة، قام أعوان قمع الغش بالعديد من عمليات املراقبة امليدانية عبر 

 ( أهداف أساسية و يتعلق ألامر بـ:  21ثة )مراحل إلانتاج، التوزيع و الخدمات مع تحديد ثال

تقليص الخطــر الغذائـي من خالل احتـــرام شــروط النظافــة و النظافة الصحية و مطابقة املواد       و 

 الخدمات املوضوعة لالستهالك. 

 التحكم في مطابقة املواد الصناعية للحفاظ  على صحة و سالمة املستهلكين .

 ك من خالل وسم املواد املعروضة لالستهالك .دعم إعالم املستهل

 فرقة من ألاعوان موزعة حسب كل تخصص: 69لهذا الغرض تم تشكيل 

 فرقة مخصصة لتقليص الخطر الغذائي.   60 

 فرق مكلفة للتحكم في أمن املنتوجات.    21

 فرق موجهة ملراقبة احترام إلزامية إعالم املستهلك.   21

 مايلي : حيث أسفرت النتائج على 

 61211عدد التدخالت :  -

 6900عدد املحاضر من أجل املتابعة القضائية:  -

 6991عدد املخالفات:  -

  دج  9.990.026509قيمة املواد املحجوزة :  -

 تقليص الخطر الغذائي :   . ب

 فرقة ملراقبة هذا القطاع الحساس الذي يستدعي 60قصد حماية املستهلك وقمع الغش، تم تشكيل       

 مراقبة صارمة ودائمة وفي هذا املجال تم تسجيل النتائج التالية: 

 66110عدد التدخالت :  -

 6100عدد املخالفات املسجلة : -

 6090عدد املحاضر الرسمية من أجل املتابعة القضائية :  -

 009عدد العينات املقتطعة قصد املراقبة التحليلية:  -

 طن 09.069020كمية املحجوزات :  -

 دج                   9.229.006516يمة املحجوزات:ق -

 منفذ. 19مقترح،  96عدد توقيف النشاط :  -
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 :2017جدول تفصيلي ألهم املحجوزات الغذائية لسنة 

 قيمة الحجز)دج( كمية الحجز )طن( أهم املواد الغذائية املحجوزة

 4821225.52 21.254523 اللحوم ومشتقاتها

 22222 2.285522 الحليب ومشتقاته

 1227522 2.2221 منتوجات البحر

 52722.21 2.232142 مياه ، املشروبات و عصير

 التحكم في أمن املنتوجات و الخدمات :

السيما الفصل الثالث و الرابع املتضمن الحرص على ضمان   0269تنفيذا  للبرنامج السنوي لسنة       

ومنزلية و مراقبة مطابقة املنتجات الصناعية خاصة منها مواد املنتجات و خدمات ما بعد البيع لألجهزة الكهر 

التجميل ، مواد الشبه صيدالنية ، حيث تمت مراقبة مختلف نشاطات بيع ألاجهزة الكهرومنزلية ، ألاجهزة 

منتجات الكهربائية و معدات املهـــــــاتفة و إلاعالم آلالي ، نشاطات بيع ألاعشاب الطبية و منتجات الحميـــــــة و 

كمال ألاجسام أما فيما يخص الخدمات تم تسطير برنامج ملراقبة محالت إلاطعام و املشروبات و التي مست 

نشاطات املسمكات ، إلاطعام السريع فاست فود و إلاطعام الكامل  حيث  أسفرت عمليات مراقبة فيما 

 يخص أمن املنتجات و الخدمات على الحصيلة التالية :

 تدخل 1900:عدد التدخالت  -

 . 199عدد املخالفات : -

 . 116عدد املحاضر : -

 . 02عدد اقتطاع العينات : -

 طن 1.106190كمية الحجز : -

 دج 6.160.966569القيمة إلاجمالية للحجز : -

 إجبارية إعالم املستهلك : -ج

، وهذا بوضع آليات للمراقبة تم التركيز في هذا املجال على إعالم املستهلك وذلك باحترام إلزامية الوسم        

 على جميع مراحل وضع املنتوج لالستهالك، جاءت النتائج على النحو التالــي :  

   691عدد التدخالت : -

 92و عدد املحاضر :   92عدد املخالفات:  -     

الكمية       بـــ ولعدم احترام إلزامية الوسم تم أخذ التدابير التحفظية وهذا بحجز املواد غير املطابقة قدرت  

 دج من مختلف السلع الغذائية والصناعية . 190616طن بقيمة مالية بلغت . 2.000001

 الرقابة التحليلية: -د
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 استعمال حقيبة التـفـتـيـش:- 1

اختبار ميداني على مختلف املواد الغذائية والصناعية و  3209من أجل تقليص الخطر الغذائي تم استخدام 

بـ      هزة قيــاس حقيبة التفتيش و مـن أكثر ألاجهزة املستعملة جهــاز قياس درجة الحرارة ذلك باستعمال أج

 مخالفة. 60اختبار مع تسجيل  161مخالفة، يليها امليزان بـ  666اختبار تم على إثره معاينة  0090

     :                                   جدول تفصيلي لألجهزة ألاكثر استعماال

عدد عدم  عدد التجارب املنتوج املفحوص ألادوات املستعملة

 املراقبة

جهاز قياس درجة 

 الحرارة

-البيض  –الحليب ومشتقاته 

اللحوم  –الحلويات  –املثلجات 

 املشروبات -ألاسماك  -والدواجن 

2225 181 

 14 313 الخبز امليزان

 13 127 الخضر والفواكه مقياس القطر

 ليلية باقتطاع العينات:الرقابة التح -1

عينة للمراقبة التحليلية على مستوى قطاعي إلانتاج  119من أجل التأكد من مطابقة املنتوجات، تم اقتطاع 

والتوزيع شمل مواد غذائية من بينها الحليب ومشتقاته، الحلويات، املشروبات، اللحوم ومشتقاتها، البن، 

 غير غذائية تمثلت في مواد التنظيف والتبييض  ومواد التجميل. الخبز واملثلجات باإلضافة إلى مواد صناعية

 تم تسجيل النتائج التالية: 

 املؤشرات    

 القطاع        

 عدد العينات غير املطابقة عدد العينات املقتطعة طبيعة املنتوج

 فيزيوكيميا صناعي غذائي

 ئية

 ميكروبيو

 لوجية

 ميكروبيو فيزيوكيميائية

 لوجية

 15 27 72 24 21 142 إلانتاج

 22 21 24 22 22 22 الجملة

 12 23 45 28 27 122 التجزئة

 21 22 23 22 22 11 الخدمات

 22 51 132 127 52 227 املجموع

 الفرق املختلطة : --ه

 صحة": –الفرقة املختلطة "تجارة  - 1
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ية و املكمالت الغذائية حيث تم تسطير برنامج كامل و شامل ملراقبة الصيدليات ، منتجات الشبه صيدالن  

 أسفرت العملية على مايلي :

 صيدلية.  19عدد التدخالت :  -

  61عدد املحاضر : -

 61عدد املخالفات : -

 طن . 2.291106022كمية الحجز : -

 .دج 621091.16القيمة إلاجمالية للحجز :  -

 صحة نباتية" : –الفرقة املختلطة "تجارة  -2

مفتشية حماية النباتات التابعة ملصالح الفالحية ملراقبة املبيدات الفطرية ، الحشرية      تم تسطير برنامج مع   

 و البذور و النباتات حيث أسفرت العملية على ما يلي :

 .  10عدد التدخالت : -

 .20عدد املحاضر : -

 طن . 2.926122عدد املخالفات : -

 .الحيةدج من مبيدات منتهية الص 2290.962كمية الحجز :5 -

 قياسة قانونية :  –الفرقة املختلطة تجارة  -3

تبعا للبرنامج املسطر مع مصالح الديوان الوطني للقياسة القانونية قامت الفرقة املختلطة بالتدخل علة       

مستوى مختلف نشاطات إلانتاج ، البيع و الخدمات نذكر منها محطات خدمات ، مطحنة الحبوب ، بيع 

 التي تستعمل أجهزة الوزن و الكيل حيث أسفرت التدخالت على ما يلي :اللحوم و محالت 

  92عدد التدخالت : -

 .29عدد املحاضر : -

 .29عدد املخالفات : -

 بيطرة :  –الفرقة املختلطة تجارة  -4

بيطرة على مستوى مختلف -تبعا لعمليات املراقبة و التفتيش التي قامت بها الفرقة املختلطة تجارة    

اطات إنتاج اللحوم ،املذابح ، املسالخ ،إنتاج الحليب الحليب و مشتقاته و كذا مراقبة البياطرة الخواص و نش

 ألادوية البيطرية حيث أسفرت على الحصيلة التالية :

 . 620عدد التدخالت : -

 .02عدد املحاضر : -

 .01عدد املخالفات : -

 طن. 06.9010022كمية الحجز :  -
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 دج . 0611119.02ية :القيمة إلاجمال -

 .22عدد توقيف النشاط :  -

  التحقيـقات الخـاصة: -و

 مراقبة مطابقة مادة املرقاز و اللحم املفروم:  - 1

و املتعلقة بمطابقة مادتي املرقاز  62/20/0269املؤرخة في  016طبقـا ملحتـوى التعليمــة الوزاريـــة رقم             

 92قصابة تم تسجيل من خاللها  099بمراقبة و تفتيش على مستوى  املراقبةن و اللحم املفروم ، قام اعوا

 مخالفة متمثلة في :

مخالفة عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية ترتب عنها التوقيف املؤقت للنشاط عند  11 -

 قصابة واحدة.

 مخالفات عدم احترام الزامية رقابة املطابقة املسبقة . 29 -

 عدم احترام الزامية وسم املنتوج.مخالفات  21 -

مخالفات عدم احترام الزامية سالمة املواد الغذائية في مجال الخصائص امليكروبيولوجية، ترتب  26 -

 قصابات . 29عنها التوقيف املؤقت للنشاط عند 

 مخالفات خداع املستهلك حول النتائج املنتظرة من املنتوج. 62 -

o الحية املنتوج.مخالفات خداع املستهلك حول تاريخ ص 

 مخالفة عرقلة مهام اعوان الرقابة. -

إضافة إلى ذلك قام أعوان مصالحي باقتطاع عينات من مادتي اللحم املفروم واملرقاز و هذا لغرض  -

 إجراء التحاليل امليكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، وكانت كاألتي:

إجراء التحاليل  ذا لغرضعينات من اللحم املفروم وه 21عينة مـــن مادة املرقاز و  61 -

 .الفيزيوكيميائية

عينات من اللحم املفروم وهذا لغـرض إجراء التحاليل  29عينـة من مادة املرقاز و  00 -

 امليكروبيولوجية.  

 أسفرت نتائج التحاليل ملادة املرقاز على مايلي : -

 روبيولوجية(. عينات ذات جودة غير مرضية )من الناحية امليك 29عينة ذات جودة مرضيـة و  61 -

 عينات ذات جودة غير مطابقة )من الناحية الفيزيوكيميائية(. 29عينات ذات جودة مطابقة  و 26 -

 أسفرت نتائج التحاليل ملادة اللحم املفروم على مايلي : -

 عينة ذات جودة غير مرضية )من الناحية امليكروبيولوجية( . 26عينات ذات جودة مرضيـــــة و  21 -

 م إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية عليها النعدام التنظيم.عينات لم يت 21 -

 مراقبة مطابقة مادة الحلويات:  - 2
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و املتعلقة بمراقبة مطابقة مادة الحلويات و تقليصا  02/20/0269املؤرخة في  91/69تطبيقا للمذكرة رقم 

 619ام اعوان مصالحي بمراقبة للخطر الغذائي املتعلق بعدم احترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية ، ق

مخالفة متمثلة في عدم احترام إلزامية  00محال تجاريا لنشاط تحضير الحلويات تم من خاللها تسجيل 

 01محال تجاريا لتحضير مادة الخبز تم تسجيل على إثرها  610النظافة و النظافة الصحية كما تم معاينة 

افة و النظافة الصحية ، كمــــــا تم اقتــــراح توقيف مؤقـــت مخالفة تنحصر أساسا في عدم احترام شروط النظ

 0222طن بقيمــــة  2.000محضر متابعة قضائية و حجــــز كميـــة تقـــــدر ب  66محالت       و تحريــــر  29لنشــــاط 

 دج.

 مراقبة مطابقة مادة الخل :  - 3

بقة مادة الخل ، قام اعوان املتعلقة بمراقبة مطاو  02/20/0269املؤرخة في  99تطبيقا للتعليمة رقم 

 بمراقبة وحدات إلانتاج و أسفرت النتائج على مايلي : مصالح

 21عدد التدخالت : -

متمثلة في الخداع في تاريخ أو مدد صالحية املنتوج ، الخداع في النتائج   21عدد املخالفات:  -

 توج.املنتظرة من املنتوج و عدم احترام إلزامية وسم املن

 20عدد املحاضر:  -

من منتوج بهار محمض للتتبيل أسفرت نتائج التحاليل على عدم  20عدد اقتطاع العينات : -

 مطابقة منتوج واحد.

 لتر: 21مراقبة مطابقة مادة الحليب املعبأ في أكياس  -1

ــليب املبســـتر املــعبأة فــــي و املتعــلقـــة بمراقبــــــة مـــادة الحـ 09/20/0269املؤرخ في  906تبعا لإلرسالية  رقم 

لتــر  26وحدات إلنتاج الحليب املبستــر املعبــــأ في أكياس  20بمراقبة  لـــتر قـــام  أعــوان مصـالح 26أكيـــاس 

، ملبنة بلحرمي الحاج، ملبنة Giplaitاملتواجدة على مستوى والية مستغانم : ملبنة الساحـــــــل :

 ، تم تسجيل ما يلي :   Saimex، ملبنة  سايمكــس:Vallée Des Jardinsالجنانـــــات:

 عينة من مادة الحليب املبستر منزوع الزبدة جزئيا . 09اقتطاع 

عينات  21عينات ذات جودة مطابقة و  62عينة من اجل التحاليل الفيزيوكيميائية سجل من خاللها  60 

 اليل .ذات جودة غير مطابقة و عينتين في انتظار التح

عينة  26عينة ذات جودة مرضية و  66عينة من اجل التحاليل امليكروبيولوجية سجل من خاللها  61

 عينات مازالت قيد التحليل . 20ذات جودة غير مرضية  و 

 ترتب عنها مايلي :

 محاضر متابعة قضائية. 21تحرير  

 متمثلة في:  20عدد املخالفات  
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 نتظرة من املنتوج.خداع املستهلك في النتائج امل 21

 انعدام سالمة املواد الغذائية. 26

 مراقبة مطابقة املشروبات الطاقوية : -1

و املتعلقة بمراقبة مطابقة مادة املشروبات  20/29/0269املؤرخة في  909تطبيقا للمذكرة رقم      

حدات إنتاج بعملية مراقبة و تفتيش على مستوى و  الرقابة الاقتصادية الطاقوية ، قام أعوان مصالح

املياه املعدنية و املشروبات املختلفة غير الكحولية و قد تم تسجيل وجود وحدة إنتاج واحدة تقوم 

بصناعة مشروبات الطاقة و املتمثلة في : م.ش.و.ذ.م. م مشروبات حقاني أين تم اقتطاع عينات من 

رت على عدم مطابقته لنسبة و امليكروبيولوجية و التي أسف املنتوج قصد التحاليل الفيزيوكيميائية 

الغلوسيدات أكثر من املقياس املعلن عنها إما التحاليل امليكروبيولوجية فلم تنجز لعدم وجود معايير 

مخالفات على مستوى وحدة إلانتاج املذكورة أعاله متمثلة في عدم احترام  21خاصة.كما تم تسجيل 

قة و عدم احترام إلزامية وسم املنتوج، تم على إثرها إلزامية وسم املنتوج ، انعدام رقابة املطابقة املسب

 دج و تحرير محضر متابعة قضائية. 01990وحدة من وسم املنتوج بقيمة  60122حجز و إتالف 

 مراقبة مطابقة مادتي الباتي و الكاشير: -2

اتي و الكاشير ، و املتعلقة بمراقبة مادتي الب 62/20/0269املؤرخة في  019تطبيقا للتعليمة رقم              

( محال تجاريا يمارسون نشاط تجارة بالتجزئة 99قام أعوان مصالحي بمراقبة و تفتيش على مستوى  )

 ( محاضر متابعة قضائية .21تحرير ثالث ) -للتغذية العامة أسفرت على مايلي: 

 وج.متمثلة في مخالفة خداع املستهلك حول تاريخ أو مدد صالحية املنت 21عدد املخالفات : 

 كغ من مادة الكاشير منتهية مدة الصالحية.   1.912كمية الحجز: 

( شاحنة خاصة بنقل و تسليم املنتوجات الغذائية على البارد، ولم 31كما تم مراقبة  تالثة و تالثون ) 

 نسجل أي مخالفة.

م فقد تم أما فيما يخص وحدات إنتاج مادتي  الباتي و الكاشير على مستوى والية مستغان          

 التدخل على مستوى وحدتي إنتاج مصبرات اللحوم )فطائر الدجاج و الكاشير( و املتمثلة في:

"،هي في حالة التوقف املؤقت عن إلانتاج بسبب إعادة SPA   Mostavie شركة ذات أسهم موستافي "

 التهيئة 

لنظافة الصحية شركة مذابح ك.س.ب.م ، لم نسجل أي مخالفة بخصوص انعدام شروط النظافة و ا

( قصد القيام بالتحاليل امليكروبيولوجية            و 20حيث تم على مستواها اقتطــــاع أربعة عينات )

الفيزيوكيميائية أين لم نسجل أي مخالفة فيما يخص انعدام سالمة املواد الغذائية ، كما أسفرت نتائج 

 ابقة من الناحية الفيزيوكيميائية .التحاليل أنها مرضية من الناحية امليكروبيولوجية و مط

 مراقبة مطابقة مادة امللح :  -3
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فانه ال يتواجد على مستوى والية  21/21/0269املؤرخة في  601بناءا على التعليمة رقم             

  مستغانم أية وحدة إنتــاج أو تعبئة ملادة امللـــــــح.

 

 مراقبة نسبة املادة الجافة في الحليب:   -4

و املتعلق بمراقبة نسبة املادة الجافة فــي  12/26/0260املؤرخ في  119تبعا لإلرسالية  رقم             

 20،قام أعوان مصـالحـي بمراقبة و تفتيش على مستوى         لتر6الحليب املـــــــبـــــــستر املـــعــــبـــأ  في أكياس 

عينة من مادة الحليب  60لتــر تم من خاللها  اقتطاع  26اس وحدات إلنتاج الحليب املبستــر املعبــــأ في أكي

 املبستر منزوع الزبدة جزئيا قصد التحاليل الفيزيوكيميائية.

 مراقبة مطابقة مادتي الدواجن و البيض: -5

و املتعلقة بمراقبة مطابقة  62/20/0269املؤرخة في  092في هذا السياق و تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 

واجن و الببض،قام أعوان مصالحي بعمليـــة مراقبــــــة و تفتيش في إطــــــــار الفرقــة املختلطـــة ) مادتي الد

( مذبحـــة صناعية خاصة بذبح 19تجارة/ مصالح البيطرة( ، و مست هذه العملية سبعة و ستون )

الذبح، الحفــظ و التخزين ،  الدواجـــن على مستوى والية مستغــانم، تم من خاللها معاينة شـــروط نظافة

 60النقل و مطابقة الوسم الخاصة بالدواجن ، وهذا طبقا للتنظيم املعمول به حيث تم تسجيــل 

 مذابح صناعية : 26محضر متابعة قضائية و توقيف مؤقت لـ  61مخالفة ترتب عنها تحرير 

 مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية . 66 -

 خالفات عدم احترام إلزامية وسم املنتوج .م 20 -

 مخالفة خداع املستهلك حول تاريخ صالحية املنتوج .  26 -

كما تم تسجيل عدة مخالفات عند التجار الذين ينشطون في هذا املجــــال على مستوى والية مستغانم ،         

ملعدات ، نظافة املستخدمين ، و هذا لعدم احترامهم لشروط النظافة املتعلقة بأماكن التحضير ، ا

 شروط الحفظ ، كما تم تسجيل وضع لالستهالك لحوم بيضاء بدون وسم و أخرى بدون شهادة بيطرية .

محل  60مخالفة و توقيف مؤقت لـ  002محضر متابعة قضائية عن  069وقد ترتب عن هذا تحرير    

 تجاري:

 الصحية.مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة  600 -

 مخالفات عدم احترام إلزامية وسم املنتوج . 60 -

 مخالفة خداع املستهلك حول النتائج املنتظرة من املنتوج . 60 -

 مخالفة عدم احترام إلزامية سالمة املنتوجات الغذائية في مجال الخصائص امليكروبيولوجية . 29 -

 مخالفة عدم احترام إلزامية رقابة املنتوج. 16 -

 خالفة عدم احترام إجراء التوقيف املؤقت للنشاط. م 26 -
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 عرقلة إتمام مهام أعوان الرقابة. 21 -

  مخالفة خداع املستهلك حول تاريخ صالحية املنتوج. 26 -

عينات من مادة البيض لغرض إجراء  62أما فيما يخص مطابقة مادة البيض ، فقد تم اقتطاع       

عينات ذات جودة  62عن الساملونيال( أسفرت نتائج التحاليل على أن التحاليل امليكروبيولوجية )البحث 

 مرضية.

 مراقبة مطابقة مادة زيت الزيتون: -2

عن املديرية العامة للرقابة  12/62/0269الصادرة بتاريخ  6691طبقا ملحتوى التعليمة رقم         

يتون ، قام أعوان مصالحي الاقتصادية و قمع الغش واملتعلق بالتحقيق حول مطابقة مادة  زيت الز 

بعملية مراقبة و تفتيش على مستوى كل من وحدات عصر و تصفية الزيوت النباتية، مؤسسة الصناعة 

 التقليدية إلنتاج زيت الزيتون ، حرفي مكرر لزيت الزيتون)عصر و تكرير تقليدي للزيتون(

 ومؤسسات توضيب و تغليف املنتجات و املواد الغذائية.

( واحد على مستوى وحــدة إلانتاج التابعة للسيد 26ل هذا التحقيق ، تم تسجيل تدخل )خال           

درهمون مختار تقوم بتوضيب مادة زيت الزيتون ، أين تم تسجيل عدة مخالفات متمثلة في: عدم احترام 

رقابة إلزامية النظافة و النظافة الصحية،عدم احترام إلزامية وسم املنتوج و عدم احترام إلزامية 

املطابقة املسبقة تم على إثرها تحرير محضر متابعة قضائية ضد املتدخل ، كما تم اقتطاع عينة من 

منتوج زيت الزيتون املوضب على مستوى وحدة إلانتاج املذكورة أعاله قصد التحاليل الفيزيوكيميائية 

 حيث أسفرت نتائج التحاليل على مطابقته من الناحية الفيزيوكيميائية.

 قبة مطابقة مادة التونة املعلبة:مرا -7

و خالل هذا التحقيق الذي قام به  02/66/0269املؤرخ في  6099طبقا ملحتوى التعليمة رقم            

محال تجاريا  00أعوان مصالحي تم  إحصاء العالمـــات التجاريـــة املسوقــــة ملادة التونة حيث مست العملية 

، املغازات "سوبيرات" و كذا محالت تجارة بالتجزئة للتغذية العامـــــة( و ) محالت ذات املساحات الكبرى 

عالمة تجارية منها املحلية و املستوردة و في إطار الدراسة و للتأكد من جودة املنتوج تم  66قــــد تم إحصاء 

كروبيولوجية ( عينات قصد التحاليل الفيزيوكيميائية و عينة واحدة قصد التحاليل املي09اقتطاع تسعة )

حيث أسفرت نتائج التحاليل على مطابقة منتوج واحد من الناحية الفيزيوكيميائية أما التحاليل املتبقية 

 فمازالت قيد الانجاز. 

  مراقبة املنتوجات املوجهة لتغذية الكالب و القطط:  -11

سويق منتوجـات موجهة و املتعلق باستيراد و ت 69/62/0269املؤرخ في  0169تبعا لإلرسال رقم            

لتغذية الكــــــالب و القطـط، قام أعوان مصالحي بعملية مراقبة و تفتيش على مستوى السوق املحلية 

 20تدخل سجل من خاللها  10للبحث و التحري على هذه املنتوجات حيث أسفرت العملية على 
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ملسبقة و مخالفة واحدة عدم احترام مخالفات عدم احترام إلزامية رقابة املطابقة ا 21مخالفات :        

كغ من هذه  6.622محاضر متابعة قضائية و حجز  20إلزامية وسم املنتوج ،تم على إثرها تحرير 

 املنتوجات.

 التحقيق في مخفضات ضغط الغاز :  -12

عن املديرية الجهوية للتجارة بوهران و املتضمنة مراقبة   60/62/0260املؤرخة في  0006إلارسالية رقم 

 جهزة التدفئة ،مخفض ضغط الغاز و موقد النار حيث أسفرت عملية التدخالت على ما يلي :أ

 .610عدد التدخالت : -

 .60عدد املحاضر : -

 غياب بيانات الوسم. 61عدد املخالفات : -

 مخفض ضغط الغاز .  600كمية الحجز : -

 التحقيق الخاص بالعطور و مزيالت الروائح الجسدية :  -14

 عن املديرية الجهوية للتجارة بوهران حيث أسفرت على:  09/21/0269املؤرخة في  6069لية رقم إلارسا 

 21عدد التدخالت : -

 20عدد املحاضر : -

 خداع املستهلك. 26انعدام ألامن ، 26عدد املخالفات : -

 لتر من مواد تجميل غير مطابقة. 1090،92كمية الحجز :  -

 دج. 006912،22: القيمة إلاجمالية للحجز -    

التحقيقات الخاصة بمراقبة محالت إلاطعام الكامل ،إلاطعام السريع و قاعات الشاي :      -15

  عن املديرية الجهوية للتجارة بوهران حيث أسفرت على:  12/21/0269املؤرخة في  61119إلارسالية رقم 

 تدخل .  6110عدد التدخالت :  -

 .106عدد املحاضر :  -

 . 106خالفات : عدد امل -

 طن  . 2.61كمية الحجز : -

 دج 96111القيمة إلاجمالية للحجز: -

 .69عدد توقيف النشاط: -

 التحقيق في نشاطات بيع ألاعشاب الطبية :  -12

عن املديرية الجهوية للتجارة بوهران حيث قامت   62/29/0269املؤرخة في  6616إلارسالية رقم     

الاقتصادية بإحصاء الناشطين في مجال ألاعشاب و إعالمهم بإلزامية التوقف فرق قمع الغش و التحقيقات 

و  026666الفوري عن إنتاج الخلطات العشبية و تعديل قيدهم في السجل التجاري وفق رمز النشاط الجديد 
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عدم ترويج منتوجات عشبية التي تحمل ادعاءات عالجية كما تم إلزامهم بإمضاء تعهدات كتابية وفقا 

 موذج املرفق مع إلارسالية املشار إليها أعاله ، حيث  أسفرت عملية التحقيق على: للن

 .01عدد التدخالت : -

 66عدد املحاضر : -

 . 26عدد اقتطاع العينات :  -

عدم  20 -عدم إلاعالم باألسعار عدم الفوترة  26 -وهي مفصلة كاألتي :  01عدد املخالفات : -

معارضة  26 –ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري  20   -التسجيل في السجل التجاري 

 انعدام رقابة املطابقة املسبقة. 21 –للمراقبة 

 . 22كمية الحجز :  -

  2217جوان  11مؤرخة في  552التحقيقات الخاصة بمراقبة املكمالت الغذائية : تعليمة وزارية رقم  -17

 . 26عدد التدخالت : -

 .22عدد املحاضر :  -

 .  22عدد املخالفات :  -

 التحقيق في ألادوات املدرسية :  -12

عن املديرية الجهوية للتجارة بوهران حيث أسفرت   12/21/0269املؤرخة في  61119إلارسالية رقم 

 على: 

 09عدد التدخالت : -

 60عدد املحاضر : -

 . 26عدد اقتطاع العينات :  -

 عدم التسجيل في السجل التجاري   20 ألسعار عدم الفوترةعدم إلاعالم با 29عدد املخالفات : -

 ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. 20

 . 22كمية الحجز :  -

 التحقيق في تبغ الترشق : -18

عن املديرية الجهوية بوهران : على اثر  61/62/0269مؤرخة بتاريخ  0090إلارسالية رقم     

ي إلارسالية املتعلقة بترويج تبغ الترشق مغشوش مصنوع بطريقة غير شرعية قامت املعلومات الواردة إلينا ف

فرق قمع الغش         و التحقيقات الاقتصادية بالتحقيق على مستوى محالت بيع التبغ و أدوات املدخنين 

 حيث أسفرت العملية على النتائج التالية : 

 09عدد التدخالت : -

 60عدد املحاضر : -
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 . 26طاع العينات : عدد اقت -

 20 - دج92.222عدم الفوترة بقيمة إجمالية  20 –عدم إلاعالم باألسعار  26عدد املخالفات : -

غياب بيانات  21 -انعدام رقابة املطابقة املسبقة 26 –ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري 

 وسم املنتوج.

 دج  . 60002،22كغ بقيمة إجمالية تقدر بـ  6.11كمية الحجز :  -

 لفائدة املستهلكين و املتعاملين الاقتصاديين: لالعالم فضاءات - الفرع الثالث:

 عبر إذاعة مستغانم: الاعالم -1

حصة إذاعية على املباشر كل يوم أحد مدتها  10، قامت مديرية التجارة بتسجيل 0269خالل سنة   

عبر إذاعة مستغانم شملت عدة مواضيع لهدف ومضة تبث خالل أيام ألاسبوع  92ساعة واحدة، إضافة إلى 

التوعية و التحسيس أهمها: حقوق املستهلك في العصر الرقمي، التسممات الغذائية و كيفيات الوقاية منها، 

 تعليمات ألامن الخاصة املطبقة على قاعات الحالقة و التجميل...

 ألايام إلاعالمية لفائدة املتعاملين الاقتصاديين: - 2

لقاءا إعالميا و تحسيسيا لفائدة املتعاملين  06، نظمت مديرية التجارة 0269 خالل سنة  

الاقتصاديين مست مختلف القطاعات الاقتصادية من أبرز مواضيعها: شروط إنتاج و تسويق مواد التنظيف 

و الصيانة، حقوق املستهلك في العصر الرقمي، الشروط الصحية املطلوبة عند عملية عرض ألاغذية 

 هالك، نشاط دور الحضانة ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، استعمال املبيدات في الفالحة... لالست

 

 و التوعية عبر املؤسسات التربوية، مراكز التكوين املنهي و مؤسسات التعليم العالي: الاعالم - 3

 املؤسسات التربوية: -

 061بتسجيل  0269جارة خالل سنة بالتنسيق مع مديرية التربية لوالية مستغانم، قامت مديرية الت  

تدخال عبر مراكز إلاطعام التابعة للمؤسسات التربوية في مختلف دوائر والية مستغانم مست جميع ألاطوار 

 الابتدائي، املتوسط و الثانوي.

لقاءات تحسيسية لفائدة التالميذ بالطور الابتدائي، املتوسط و الثانوي حول  20كما تم تنظيم  

 عات بمناسبة املولد النبوي الشريف.أخطار املفرق

قامت مديرية التجارة بزيارات ميدانية ملراقبة   املؤسسات الاطعامية التابعة لقطاع التعليم العالي :  -

 (.29مطاعم إلاقامات الجامعية املتواجدة على مستوى الوالية و التي عددها سبعة )

 مراكز التكوين املنهي:  -
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( مطعما تابعا ملراكز التكوين املنهي 66ت ميدانية ملراقبة إحدى عشر )قامت مديرية التجارة بزيارا 

 املتواجدة على مستوى الوالية.

 :التوعية عبر القافلة الوطنية للتحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية  - 4

تجسيدا لبرنامج وزارة التجارة حول التحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية، نظمت مديرية 

رة أيام وطنية تحسيسية و وقائية من التسممات الغذائية تحت شعار " التسممات الغذائية: تحـدي و التجا

ماى  02إلى  60مسؤولية الجميع، بمناسبة الحفالت و الوالئم، توخوا الحذر عند تحضير وجباتكم"   من 

ئها، حيث تم توزيع عبر كامل دوائر والية مستغانم على مستوى ساحات البلديات        و شواط  0269

 مطويات توعوية على املواطنين و التجار مع تقديم التوجيهات و النصائح للوقاية من التسممات الغذائية.

 حيث تمثلت مختلف ألانشطة فيما يلي:

برمجة حصص مباشرة و ومضات إذاعية عبر إذاعة مستغانم خاصة للتحسيس بمخاطر  -

ية منها، نصائح حول كيفيات تداول املواد التسممات الغذائية، أسبابها و طرق الوقا

كما تم تغطيتها من طرف وسائل  الغذائية سريعة التلف، الوقاية من التلوث املتبادل  ...الخ،

         Reflexionإلاعالم املكتوبة و تلفزيون النهار، حيث تم إصدار مقالين صحفيين في جريدتي 

 .Le carrefour d’Algérieو  

 حيث تم اختيار ثالثة قاعات حفالت 0269حسن قاعة حفالت لسنة تنظيم مسابقة أ -

 من بين القاعات الناشطة على مستوى الوالية. -

 تنظيم جناح خاص بعرض املنتوج الغذائي املحلي لتشجيع الاستهالك املحلي. -

 

 متابعة مراكز إلاطعام المتحانات نهاية السنة: -1

، قامت مديرية 0261/0269السنة الدراسية  خالل امتحانات شهادة التعليم الابتدائي لنهاية

مركز إطعام ملمتحني شهادة  45التجارة بمراقبة مطاعم املؤسسات التربوية، حيث تم معاينة 

 التعليم الابتدائي تفاديا لوقوع تسممات غذائية جماعية على مستوى هذه املؤسسات.

  :متابعة قفة رمضان و مطاعم الرحمة -2

 :قفة رمضان -

فرق ملتابعة  05لحسن لعملية توزيع قفة رمضان، سخرت مديرية التجارة لضمان السير ا

 العملية و معاينة نوعية املنتجات املقدمة في القفة، كانت حصيلتها كالتالي:

  :17عدد البلديات  

  :قفة. 18487عدد القفف املوزعة 



 الجانب التطبيقي الفصل الثالث         دور املديرية الوالئية للتجارة في حماية املستهلك

 

104 
 

  :محضر للمخالفة التالية: 21عدد املحاضر املسجلة 

 اري " نشاط قار" قيد ثانوي.عدم التسجيل في السجل التج -

 :مطاعم الرحمة -

، سطرت مديرية التجارة برنامجا ملراقبة مطاعم الرحمة 0269خالل شهر رمضان املعظم لسنة 

( مطعما، أين تم برمجة زيارات ميدانية ملعاينة مدى احترام الشروط 17التي بلغ عددها )

غذائية املستعملة فـــي تحضير الصحية على مستوى هذه املطاعم، و كذا مراقبة املواد ال

 الوجبات.

 وجبـة محمـولة في ظـروف صحية حسنة. 622وجبـة على الطـاولـة و  6962تم تـقديم حـوالي 

 املشاركة ضمن اللجنة الوالئية ملراقبة املؤسسات املصنفة: -3

نة في إطار هذه اللجنة الوالئية، قام أعوان قمع الغش رفقة أعضاء اللجنة الوالئية خالل س

 122بزيارات ميدانية ملراقبة املؤسسات املصنفة الناشطة في والية مستغانم حيث سجلت  0269

 تدخل.

 مراقبة املخيمات الصيفية و العائلية: -4

بزيارات ميدانية ملراقبة املخيمات  0269قام أعوان قمع الغش خالل موسم الاصطياف لسنة 

أجل تحسين الخدمات املقدمة إلى العائلية و الصيفية عبر شواطئ والية مستغانم من 

 تدخال. 42املصطافين حيث سجلت 

 مراقبـــة املخـابــر: -5

 0269تنفيذا للبرنامج املسطر من طرف مديرية التجارة، قام أعوان قمع الغش خالل سنة 

( مخبرا للتحاليل 61( مخبرا للمراقبة الذاتية متمثلة في ثالثة عشر )60بمراقبة خمسة عشر )

 ( للتحاليل امليكروبيولوجية.20ميائية و مخبرين )الفيزيوكي

لصناعة أو استيراد مواد التجميل و التنظيف البدني و املواد السامة أو  حصيلة الرخص املسبقة -2

 التي تشكل خطرا من نوع خاص:

ملفا خاصا بصناعة مواد التجميل  55 ، تم إيداع على مستوى مديرية التجارة0269خالل سنة 

ملفات خاصة بصناعة املواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع  20دني و و التنظيف الب

خاص، تم دراستها و توجيهها إلى اللجنة العلمية و التقنية باملركز الجزائري ملراقبة النوعية و 

( 26رخص مسبقة لصناعة مواد التجميل و رخصة ) 22الرزم بالجزائر، حيث تم تسليم ثمانية 

 ة. لصناعة املواد السام

 حصيلة رخص بيع الخبز:  -7
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الخاصة بتسويق مادة  0220جوان  02املؤرخة في  600في إطار تطبيق مذكرة املنشور رقم 

و الحرفيين فـرع  الخبز، تم برمجة اجتماع تشاوري شهريا مع ممثل إلاتحاد العام للتجار

طلبــا و  22تم دراسـة مستغانم لدراسـة ملفـات الطلبات املتـعلقـة برخص بيـع مــادة الخبز حيـث 

 رخصة لبيع مادة الخبز على مستوى محالت تجارة املواد الغذائية. 58تسليم 

 :2017التسممات الغذائية خالل سنة  -2

( أشخاص 62( تسمم غذائي جماعي بمجموع عشرة )20، تم تسجيل حالتي )0269خالل سنة 

النظافة و النظافة  مصابين بدائرتي سيدي علي و سيدي لخضر نتيجة عدم احترام شروط

 الصحية عند عملية عرض ألاغذية لالستهالك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجانب التطبيقي الفصل الثالث         دور املديرية الوالئية للتجارة في حماية املستهلك

 

106 
 

 خاتمة الفصل:

مما سبق ذكره ، نالحظ ان مديرية التجارة لوالية مستغانم خصصت وسائل بشرية و مادية لتاطير  

ية من تحقيق نسبة النشاط التجاري بالوالية، و بالتنسيق مع الشركاء والقطاعات ألاخرى تمكنت املدير 

تنفيذ حسنة ملختلف البرامج و ألاهداف املسطرة من طرف الوصايا و املصالح الوالئية في ميادين التجارة 

الخارجية ، املنافسة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و املهن املقننة و الرقابة الاقتصادية و قمع 

 تعامل الاقتصادي و الاقتصاد الوطني عموما.الغش ، بما يخدم املصلحة العامة للمستهلك ، امل

و إن تحسين هذه النتائج و املرودية سببه تطور إلامكانيات منها املادية، البشرية والتقنية و هذا 

 رغم الصعوبات و العراقيل التي تواجهنا أثناء تأدية املهام املخولة لنا.

املتعاونة ) الدرك الوطني ، ألامن الخارجية  كما يمكننا القول أن تضافر جهود مختلف املصالح

الوطني و مختلف املديريات القطاعية ( ساعد كثيرا على بلوغ نتائج جد معتبرة  وخاصة تلك املتعلقة 

 بالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية.

و إلعطاء فعالية و نجاعة أكثر ملختلف إلاستراتيجيات ، السياسات و البرامج املسطرة في املجال 

 جاري البد من التأكيد على تحقيق النقاط التالية:الت

ضرورة ألاخذ بعين الاعتبار ضمن مخططات التهيئة و التعمير للبلديات ، تخصيص أوعية   -

 عقارية إلنشاء فضاءات تجارية )أسواق مغطاة،أسواق جوارية، مساحات كبرى ...(.

ة ) ألاسواق( و ذلك بإعادة تأهيلها مساهمة املجالس املنتخبة املحلية في تحسين املرافق التجاري  -

 كما يمكن تلخيصها فيما يلي:

تنظيم ممارسة ألانشطة التجارية عن طريق دفاتر الشروط مع تحديد ضوابط قانونية و صحية  -

 الستغالل هذه املرافق)ضبط مواقيت الافتتاح و الغلق و التنظيف(.

 التابعة لهذه املجالس.السهر على التأهيل الدوري واملستمر للهياكل التجارية    -

تفعيل دور مكاتب النظافة البلدية و تدعيمها باإلمكانيات البشرية املؤهلة و املادية للقيام   -

 بمهامها على أحسن وجه و ذلك نظرا لتواجدها عبر  بلديات الوالية.

إعادة تنشيط الفرق املختلطة مما يساعد على تبادل املعلومات و الخبرات بين جميع   -

 ت ملحاربة الظواهر السلبية في قطاع التجارة.القطاعا

املساهمة الجماعية ملختلف املديريات الوالئية ملعالجة ظاهرة التجارة غير الشرعية و هذا بصفة  -

 مستمرة و دائمة.

تدعيم الجانب التحسيس ي و التوعوي و تسخير كل إلامكانيات املتاحة من أجل ترقية الثقافة  -

 ملواطن.الاستهالكية السليمة عند ا
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 :العامة الخاتمـــة

 اق بة سومص لح الاقتص رية و رواه  في حم ية سومستهلك سنه  تحظى ل راستنا  ومضوض  نالحظ من خال    

تقاية و تشريعية تستعمله  سلدولة  ميك نيزم تهذس سومضوض  من ل، وم  من طرف سلدولة سلجزسئريةب هتم م متزسيد 

كم  أن هذس الاهتم م يعكس من جهة أخرى حجم سلتحدي ت سلرسهاة سلتي تضسجه  لتطبيق تي تته  الاقتص ر،

 سومعلضم تي سلكبير. سومجتمع ت بفعل الانفت ح الاقتص ري سومتع ظم، وسلتدفق إلاعالمي و

سلطاف  هضإذ اجر أن سلماتج ، سهـعلى سلمستهلك افمسؤولية حم ية سلمستهلك تقع ب لراجة سألولى سن    

سلمستهلك كطاف ضعيف  ل بيام  اجر ب لمق ب، سلقوي في سلعملية سالستهالكية ذو سلوك تج اي وس  وه رف

ة ـفتثقيف وتوعي، سلمتعلقة بتأمين حم يته ل سلعوسم سهمف لوعي يعر من ، يتمتع بمستوى معين من سلوعي

في حم ية  ل ن أن تكون له  روا فع ـإذ أن سلرولة ال يمك، ألس سي لتمكن حم يتهوتعليم سلمستهلك هو سلج اب س

 وسعي وال يستطيع سلمستهلك سلقي م بذلك إال إذس ك ن ، رواـسلمستهلك في هذس سل ت همسلمستهلك إال إذس 

 لحقوقه وكيفية سلرف   عاه .

ب عتب ا أن سألجهزة سلمسؤولة ، ستهلكـسلمسلا مية وماه  سلجزسئا اقص وعي  ل ويمكن أن يالحظ في سلرو     

باسمجه  وأس ليبه  سلتوعية  ل ولم تص، لم تاق بعر في جرية رواه ، سلتي تتصرى لقضية حم ية سلمستهلك

ة ـلذس ال بر من توفيا سلمعلوم ت سلك فية للمستهلك وسلمتعلق، ستوى أهمية هذه سلقضيةـوسلتثقيفية إلى م

 الم سلمختلفة سلسمعية وسلبصاية.ـسإلع ل  ئـض ي  سالستهالك عن طايق وسب لماتوج أو سلخرمة وسلتصاف لق

كم  يجب على سومستهلك أن يكضن وسعي  بضرواة حم ية نفسه من ألاطرسف ألاخرى سلتي تشكل معه عا صر 

عملية سلتب ر ل، وهذس من خال ل سلتدقيق في مدى صالحية أي ماتج معروض عليه لالتتهالك ب لرجض  إلى 

خذ بعين ألاتع ا، أي ينبغي عليه تثقيف نفسه تضسء تعلق ألامر ب لجضسنب سلصحية سلضق ئية، أو سلبي ن ت، وأ

تعلق ألامر ب لجضسنب سلتج اية والاقتص رية، وهذس كله من حم ية نفسه من سلغش وسلخدس  سلذي يمكن أن 

 يم اس عليه في هذس سومج  ل.

 ون بين قضى سومجتمع سلرتمية وسومدنية، وهض م  يمكن كم  نرى إو فة إلى ذلك ورواة أن يكضن ها ك تع      

سعتب اه سومدخل سلرئيس إلحدسث سلتغيير سومطلضب ق نضن  ومم اتة ب لنسبة لهذس سومضوض  سلحس س وسله م في 

سلضقت نفسه؛ ألن سومستهلك سلفرر تيكضن ف عال ويصاع سلاج ح إذس م  أاسر ذلك؛ فمن خال ل تلضكه سليضمي 

لع وسلتأكد من معلضم ته  ونضعيته  وإصرساه على سلشكضى لدى جمعي ت حم ية سومستهلك وهيئ ت من مرسقبة سلس

هض سلذي  -في اأيا  -سلرق بة هض سلذي تيضغط على سلجميع وتيحدر مصير تطضير الاقتص ر؛ إذس سومستهلك

عف سطالعه تيؤري إلى يحدث سلتضسزن ألنه هض في سلنه ية من يخت ا ويدفع سلسعر، أم  تكضته وال مب الته وو

 ستتمرسا سلفس ر وسلغش وغالء ألاتع ا.

ومن جهة أخرى يجب تفعيل ألات ليب سلترويجية في تضعية سومستهلك وتضجيهه بم  يضمن حم يته وحفظ     

حقضقه، وهض م  نعتبره من أنجع أت ليب سلحم ية، ونقصد بذلك تفعيل الاتص  ل وسلذي يتم عن طريقه نقل 
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لسلع وسلخدم ت وألافك ا للمضسطاين لتعريفهم بتلك سوماتج ت وإقا عهم بقبض ل أو افض م  تم سومعلضم ت عن س

إلاعالن عاه من حيث مكضن ته، ومقدسا سومافعة سلتي يحصلضن عليه ؛ أي يجب نشر سلضعي وسلثق فة بين 

سومستهلك، ولكي سلجم هير سلتي يحتمل أن تنتفع من هذه سوماتج ت؛ يض ف إلى ذلك سلتعرف على وجه ت نظر 

نضمن فع لية هذه ألات ليب وتأثيره  فإن ذلك يعتمد أت ت  على سلفكر وسلتصميم سلجيدين للرت لة 

 سلترويجية ب إلو فة إلى سلحمالت. إلاعالنية سومخططة.

في حم ية سلمستهلك من سلغش وسلحف ظ على صحته  ل ف لرولة روا فع   Kسو فة سلى م  تبق ذكره 

وقر أاشأت أجهزة ، سلسلع وسلخرم ت ذو جورة لمط بقته  له  ل موسصف ت قي سية تجعوسالمته بوضع 

غيا أن هذس لم يكن ك ف إذ أن هذه سألجهزة ال تحظى ب إلمك اي ت سلتي تمكاه  من ، مختصة لاق بة ذلك

لحم ية  ذس البر من رعمه  ب لكف ءست سلفاية وسإلمك اي ت سلم رية سلفع لة لتقوم بوسجبه ـل،  ـسلقي م بمه مه

ومن جهة أخاى فإن ، ن جهةـذس مـسلمستهلك بماسقبة مرى تقير سلجه ت سلماتجة ب لموسصف ت وسلمق ييس ه

  تبقى مسألة سلجورة ماتبطة بمستوى وعي سلمستهلك ـهذه سألخياة ال تعتبا ك فية لضم ن سلجورة وإام

ذه ـي هـم  ليس ها ك حرسثة فك، وسلمالحظ في سلجزسئا أن عرر هذه سلموسصف ت سلقي سية محرورة للغ ية

 سلموسصف ت بصفة مستماة متم شية مع تطواست سلتكاولوجية.

 ومن خال ل هذه سلداستة نستخلص مجمضعة من الاتتنت ج ت وسلتضصي ت نلخصه  فيم  يلي:

 . ومستهلكس حم ية سلى تهدف ق نضنية نصضص ووع يضمن بم  الاقتص رية للرق بة ع م مفهضم سعط ء-

 زي رة و  بينه  فيم  سلتدسخل لعدم تف ري  هذس و  ب لرق بة سومكلفة سلهيئ ت روا  تحدر سلي ت و  ميك نيزم ت وع و -

 و  ب لت جر  سليضمي الحتك كهم سلتج اة وزساة لدى ب لرق بة سومكلفين سعضسن و  ومص لح الاقتص رية سلرق بة صالحي ت

 .سلخدم تية سو  سلنسضيقية سو  الانت جية سلعملية سطضسا  جميع على سوطالعهم و  سومستهلك

 سومستهلك. سلحم ية مج  ل في مستغ نم لضالية سلتج اة مديرية مه م عرض-

نقص سلف رح في ألاعضسن سومكلفين   ا الحظ سنهب لرغم من تعدر سلجه ت سلحكضمية سومعاية بحم ية سومستهلك إال -

 ومقترح ته.يعنى بمش كل سومستهلك ومت بعة شك ويه ب لرق بة.وجبه ت خ صة 

 حمالت سلتضعية و سلتحسيس من سجل إبرسز حقضق سومستهلك. زي رة -

جمعي ت سومستهلكين، و تنش  جمعية حم ية سومستهلك طبق  للق نضن سلجمعي ت سومعمض ل به ) سلق نضن  زي رة -

 .سومش ايع سومسطرة في برسمجه  ( و هي جمعية ال تسعى إلى تحقيق سلربح و يجب أن تخصص النج ز 09/13اقم 

تحسيس و تضعية سومستهلك عن سومخ طر سلا تجة عن ستتهالك ماتضج ت ال تتط بق مع سومضسصف ت سومحدرة -

 ق نضني .

إن عملية مرسقبة سومم ات ت سلتج اية وسوما فية للما فسة هض وم ن لتافيذ سلنشريع ت سلق نضنية وألانظمة  -

 م ات ت سلتج اية و إحترسم سوما فسة.سومتعلقة بقضسعد وشروط سوم

 .ه  من أجل مع مالت تج اية ع رلة ووع قضسعد شف فة و نزيهة لالمتث  ل ل -
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   .سلحد من إننش ا سلتج اة سومضسزيةسومس همة في  -

 مرسقبة سلسضق وسلكشف عن أي مؤشر ومم اتة ما فية للما فسة، من أجل وم ن إحترسم سوما فسة سلحرة ؛ -

 على مص لح سومتع ملين الاقتص ريين وسومستهلكين.سلحف ظ -

يضوع برن مج سومرسقبة سلخ ص على أت س ألاهدسف سومسطرة آنف  نظرس لتاض  مج الت سلتدخالت وذلك لتطضير -

سلتع ون م  بين سلقط ع ت وسلهيئ ت سومتدخلة في سلسضق قصد إوف ء فع لية في سلعمل سلرق بي و مح ابة سلغش 

  لسضق. و تطهير رسئم ل

 سلقي م ب لداست ت و سلبحضث ذست سلعالقة ب لنش ط الاتتهالكي عمضم .-

 مش اكة سلسلط ت سلعمضمية في إعدسر سلبرسمج و سلسي ت ت سلضطاية لحم ية سومستهلك.-

 مت بعة و مع لجة سلشك وى سومقدمة من سومستهلكين و إح لته  على سومص لح سوما فسة و مديري ت سلتج اة.-

تعضيض عاد سلضرا سلذي قد  ىو رعم سومستهلك سلذي يرفع رعضى قض ئية من سجل سلحصض ل علمس ندة -

 .لحصض ل على تعضيض عن سلضرا سلذي يلحق بمص لح سومستهلك، و سيلحق به

كل أشك  ل سلعرض غير مط بق  للبلدية زي رة على سومضجضرة من سجل مح ابةمك تب لحفظ سلصحة  إنش ء-

 للمق ييس للماتج ت أو سلخدم ت.

يجب مرسع ة سللغة ألام للمستهلك، ف للغة هي وتيلة مهمة في فهم سومستهلك ومحتضى سلتع قد سلذي يريد أن -

يقدم عليه، كذلك ورواة أن تنا و ل سلقضسنين سلحديثة وخصضًص  قضسنين حم ية سومستهلك، وقضسنين سلتج اة 

رونية حم ية سومستهلك جزسئًي  بشكل صريح، بحيث تجد هذه سلنشريع ت عقضب ت اسرعة ومن يستغل إلالكت

سومستهلك في مق بل سلشرك ت سلكبرى، وسلتي يقضى ال سومستهلك على مق ومته ، و سلبحث عن وت ئل أكثر أم ًن  

لزسمية للتضجيه ت ألاواوبية، كذلك ب لقضة إلا والاعترسفللتع قد إلالكتروني، لتضفير سلثقة لدى سومستهلك، 

خ صة إذس تم تحديد مدة زماية معياة، ينبغي خالله  على سلدو ل ألاعض ء في إلاتح ر ألاواوبي تعديل قضسنينه  

أيًض  ب لقضة سوملزمة للقضسنين سلامضذجية سومعاية ب لتج اة إلالكترونية،  الاعترسفوفًق  ألحك مه ، ب إلو فة إلى 

تمثل وم نة أت تية لحم ية سومستهلك في سلتع قد إلالكتروني، وورواة إصدسا ق نضن خ ص ألن هذه سلقضسنين 

 ملزم يتعلق بحم ية سومستهلك من ألامم سومتحدة.

ضية حم ية سلمستهلك وذلك ـبق و سهتمت سعتنت سنه اغم  سلجزسئرية سلحكضمةب ن  ل وأخياس يمكن سلقو    

سلجه ت  ل على ماسقبته  وسحتاسمه  من قب ل زة حكومية تعمـأجه ش ءـى إاـعل ل وعم، بوضع موسصف ت قي سية

وب لت لي ال ، الج"ـن سلعـإذ أن "سلوق ية خيا م، غيا أن هذس لم يكن ك في، سلماتجة واغم إصرساه لعقوب ت اسرعة

 جهور جميع سألطاسف سبترسء من سلمستهلك. ل وال يتم ذلك إال بتك م، بر من سلتوعية
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 الكتب:

دراسة  ) في مجال الخدمات الحكومية حماية املستهلك , أحمد إبراهيم عبد الهادي , أمينة مصيلحى سحبل -1 

للمؤتمر العام ألاول ميدانية ( بالتطبيق على محافظة املنوفية , برعاية جمعية حماية املستهلك , ومقدم 

 .م1991أكتوبر  22:21لحماية املستهلك , القاهرة , 

 : ,اتجاهات املستهلكين نحو ممارسات الخداع التسويقي في جانب إلاعالن ,محمد الزعبي, عاكف زيادات -2

 2002في مدينة إربد, قسم التسويق، كلية العلوم إلادارية واملالية، جامعة اربد ألاهلية, دراسة ميدانية 

، ص 1991أحمد إبراهيم عبد الهادي، إدارة املبيعات وحماية املستهلك، القاهرة، دار النهضة العربية، -2

192. 

علمية للنشر والتوزيع، ، دار اليازوري ال2002أسس ومفاهيم معاصرة، طبعة  ثامر البكري، التسويق:-4 

 ألاردن -عمان

سرى صيام، أحمد الطيب، أيسر فؤاد، الحماية التشريعية للمستهلك فى مصر، القاهرة، املركز القومي  -1

 .   1999للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

رشاد، العوامل املؤثرة على ثقة العميل في التسوق عبر شبكة إلانترنت، دراسة تطبيقية عبد املنعم محمد  -2

مجلة آفاق جديدة العلمية للدراسات  للمواقع إلالكترونية الخاصة ببعض املنظمات الصناعية والخدمية،

 م.2001ر وأبريل التجارية، كلية التجارة جامعة املنوفية، السنة التاسعة عشرة، العدد ألاول والثاني يناي

رسالة  دوافع التبني أو الرفض، دراسة ميدانية، -عماد أحمد إسماعيل النونو، التسوق عبر إلانترنت  -1

التسويق في املفهوم "زكي خليل املساعد، - . م2001دكتوراه، جامعة العالم ألامريكية، غزة، فلسطين، 

  م.   1991، دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 2، ط "الشامل

حسن عبد الباسط جميعى، حماية املستهلك: الحماية الخاصة لرضاء املستهلك فى عقود الاستهالك،  -1

 .1992القاهرة، دار النهضة العربية، 

مركز البحوث واملعلومات، أكاديمية  عائشة مصطفى املنياوي، الاتجاهات الحديثة للتسويق إلالكتروني، -9

 م.2002السادات للعلوم إلادارية، السنة العشرون، العدد الرابع، مصر، أكتوبر -10

إسماعيل السيد، مفهوم املخاطر املدركة ووسائل مواجهتها بواسطة املستهلك دراسة تطبيقية على بعض  -11

السلع املنزلية املعمرة بمحافظة إلاسكندرية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة إلاسكندرية، العدد 

 . م1992ألاول، املجلد التاسع والعشرون، مصر، مارس 

ألابعاد التكنولوجية واملالية  –التحديات  –التجارب  –التجارة إلالكترونية _املفاهيم  طارق عبد العال، -12

 ..  2002الطبعة ألاولى. مصر: الدار الجامعية.  .والتسويقية والقانونية
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ألابعاد التكنولوجية واملالية  –التحديات  –التجارب  –التجارة إلالكترونية _املفاهيم  طارق عبد العال، -12

 .  2002الطبعة ألاولى. مصر: الدار الجامعية.  .والتسويقية والقانونية

  .  2004الطبعة ألاولى. ألاردن: عالم الكتب الحديث.  .مشكالت التعاقد عبر إلانترنت بشار طالل مومني، -14

مجلة كلية الرافدين الجامعة  نوار دهام مطر الزبيدي, الحماية القانونية ضد إساءة استخدام الكومبيوتر, -11

 . م2001هـ، 1422السنة الرابعة  2للعلوم, العدد 

مهندس: إبراهيم أحمد/ كتاب: التجارة إلاليكترونية/ كتاب: كيف تستخدم البريد إلاليكتروني في -12

 التسويق/ إعداد: اللجنة العلمية للتأليف والتحرير والنشر/ د.عماد الحداد إعداد وصياغة: وفاء فرج

دول السوق  حماية املستهلك في مصر باملقارنة مع أوضاع الحماية في حسن عبد الباسط جميعي،  -11

 .     1992الطبعة ألاولى. مصر: دار الفكر.  .ألاوروبية والشرق ألاوسط

مبيوتر والانترنت, الحماية املدنية لبرامج الكمبيوتر, بحوث مؤتمر القانون والك نزيه محمد الصادق املهدي, -11

م, الطبعة الثالثة، 2000/مايـو/2-1كلية الشريعة والقانون, جامعة الامارات العربية املتحدة، املجلد الثاني من 

   م2004

, دراسة تحليلية ألثر الوعى الاستهالكي فى حماية  عبد العزيز بن محمد الشعيبى , جالل عبد الفتاح املالح-19

 -الاحساء–كلية العلوم الزراعية وألاغذية, جامعة امللك فيصل  -قسم الاقتصاد وإلارشاد الزراعى املستهلك

 م.1991اململكة العربية السعودية,

 م1991، دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 2زكي خليل املساعد، "التسويق في املفهوم الشامل"، ط -20

القاهرة،  الخاصة لرضاء املستهلك فى عقود الاستهالك، حماية املستهلك: الحماية حسن عبد الباسط جميعى،

 1992دار النهضة العربية، 

الجهود املصرية فى حماية املستهلك"، منتدى املرأة وحماية املستهلك، القاهرة، املجلس  أحمد جويلى،  -21

 م.2001القومى للمرأة، 

 م.1994العقدي، دار النهضة العربية الحماية املدنية للمستهلك إزاء املضنون  أحمد الرفاعي،     -22

 م.1991إدارة املبيعات وحماية املستهلك، القاهرة، دار النهضة العربية،  أحمد إبراهيم عبد الهادى،     -22

)دراسة  مجال الخدمات الحكومية حماية املستهلك فى أحمد إبراهيم عبد الهادى, أمينة مصيلحى سحبل,  -24

ميدانية( بالتطبيق على محافظة املنوفية , برعاية جمعية حماية املستهلك, ومقدم للمؤتمر العام ألاول لحماية 

 م.1991أكتوبر  22:21املستهلك, القاهرة, 

 الرسائل الجامعية:

إلالكتروني وتأثيرها في اتخاذ قرار  أحمد السيد كردي، املخاطر املدركة لدى املستهلك النهائي في التسويق -1

 . م2014رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر،  الشراء عبر إلانترنت،
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دراسة تحليلية للواقع ألاردني، رسالة ماجستير)غير منشورة(،  محمد فهمي عمر الحجار، "حماية املستهلك"،-2

 م.1912ة ألاردنية، كلية إلادارة والاقتصاد والعلوم إلادارية، الجامع

اثر تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة على حماية املستهلك"  ناجي عبد الستار محمود احمد الدوري، "-2

دراسة استطالعية في عينة من مستشفيات بغداد، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية إلادارة والاقتصاد، 

 م.2000الجامعة املستنصرية، 

الطبعة ألاولى. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر  .حماية املستهلك في التعاقد إلالكتروني أسامة أحمد بدر،-4

 .2001 .  

السلع املعمرة،  إستراتيجيات املستهلك ألاردني لتخفيض درجة املخاطرة املدركة عند شراء سناء الجرابعة، -1

 م1994رسالة ماجستير، الجامعة ألاردنية, ألاردن, 

سناء الجرابعة، إستراتيجيات املستهلك ألاردني لتخفيض درجة املخاطرة املدركة عند شراء السلع  -2 

 .م  1994ألاردنية، ألاردن، رسالة ماجستير، الجامعة  املعمرة،

 امللتقيات:

 د. الداوي الشيخ/تحليل آليات حماية املستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر. -1

في حماية املستهلك، امللتقى الوطني ألاول حول: حماية املستهلك  والتقييس  دور وأهمية الجودة عمر لعالوي،-2

 .2001أفريل 14-12الجزائر:  -في ظل الانفتاح الاقتصادي، املركز الجامعي بالوادي

جمعيات حماية املستهلك وترشيد الاستهالك، امللتقى الوطني ألاول حول: حماية املستهلك  عنابي بن عيس ى، - 2

 .2001أفريل 14-12الجزائر:  -تصادي، املركز الجامعي بالواديفي ظل الانفتاح الاق

 .1991ألاردن،  -التسويق في املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان زكي خليل املساعد، - 4

ألابعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمات وانعكاساتھا على رضا  ,فؤاد محمد حسين الحمدى-1

دراسة تحليلية آلراء عينة من املديرين واملستهلكين في عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات  املستھلك

 .م2002الغذائية في الجمهورية اليمنية إلى مجلس كلية إلادارة والاقتصاد في الجامعة املستنصرية, 

( مؤتمر ألامم 2012، 1911ألامم املتحدة: التقرير التنفيذي املتعلق مبادئ ألامم املتحدة لحماية املستهلك)-2

 .2012املتحدة للتجارة والتنمية جنيف 

ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الرابعة ملكافحة الغش التجاري  - الغش التجاري في املجتمع إلالكتروني-1

 21-20من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالل الفترة  والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي ,

 .م2001سبتمبر عام 

، ورقة مقدمة إلى املؤتمر الوطنى ألاول رقابة الجودة ودورها فى حماية املستهلك براق محمد وآخرون،-1

 م.2001بريل ، فى الجزائر، أ، حماية املستهلك فى ظل الانفتاح الاقتصادىملعهد العلوم القانونية وإلادارية
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 القوانين واملراسيم:

 ، املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش)الجزائر(.1990جانفي 20املؤرخ في  29 -90املرسوم التنفيذي رقم -1

 ، املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش1990جانفي 20املؤرخ في  29 -90من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  -2

 )الجزائر(.

 .املتعلق بالقواعد العامة لحماية املستهلك 1919فيفري  01املؤرخ في  19/02قانون  -2

املتعلق بشروط  2004أوت  14املوافق ل  1421جمادى الثانية عام  21املؤرخ في  04/01قانون رقم  -5

 . ممارسة ألانشطة التجارية

يحدد القواعد  2004يوليو  22ل املوافق  1421جمادى ألاولى عام  01املؤرخ في  04/02قانون رقم  -4

  املطبقة على املمارسات التجارية.

 . املتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 1990جانفي  20مؤرخ في  90/29مرسوم تنفيدي رقم  -1

املتعلق بشروط و طرق إستعمال املواد املضافة  1992جانفي  12مؤرخ في  92/91مرسوم تنفيدي رقم  -2

  للمنتوجات  الغدائية.

 املتعلق بالفوترة. 1991أكتوبر  01املؤرخ في  91/201مرسوم تنفيدي رقم -1

املتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة املنتوجات  2000أكتوبر  19املؤرخ في  2000/202مرسوم تنفيدي رقم  -1 

 املستوردة و نوعيتها.

 .املتعلق املنافسة 2002وليو ي 19املوافق ل  1424جمادة ألاولى عام  19املؤرخ في  02/02ألامر رقم  -9 

 .املتعلق بقواعد العامة لحماية املستهلك 19/02من القانون رقم  02فقرة  02املادة -10

 .املتعلق بقواعد العامة لحماية املستهلك 19/02من القانون  02فقرة  04املادة  -11

 .املستهلكاملتعلق بقواعد العامة لحماية  19/02من القانون رقم  01املادة -12

 .املتعلق بقواعد العامة لحماية املستهلك 19/02من القانون رقم  12املادة  -12

 مواقع الانترنت:

 http://www.dcw-mostaganem.dzاملوقع الالكتروني ملديرية التجارة لوالية مستغانم 

 http://www.ccidahra.comوالصناعةاملوقع الالكتروني لغرفة التجارة 

 http://www.mincommerce.gov.dz املوقع الالكتروني لوزارة التجارة

 http://www.caci.com.dzالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 http://www.cnrc.org.dz املركز الوطني للسجل التجاري 
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 :املراجع باللغة 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 ،Perceived risk and the consumer buying process: 

internet airline reservations ،International Journal of service industry management ،(on-line) ،Vol: 

16 ،No: 4 ،Available: file: //A Emerald. Host: Htm ،2005 ،P: 58. 

3-OECD Guidelines for Protecting Consumers from Fraudulent and Deceptive Commercial 

Practices Across Borders (2003), 
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 التوصيل

اطلع عىل مواصفات املنتج و مقارنته 

 مبنتوجات مماثةل

املتخصصة يف اس تفد من مواقع الانرتنيت 

 مقارنة ال سعار

 اطلع عىل س ياسات الاسرتجاع و الضامن

جيب حتديث برامج امحلاية من الفريوسات 

 للحفاظ عىل معلوماتك الشخصية



 الجـــــــــمــهــوريـــة الجـــــزائــريـــة الـــــديمـــقــــراطيــــــة الــشــــــعبــيــــــة

وزارة الـتــــــــجـــارة                   

 مــديــرية الــتجــــارة لــواليــــة مــــستـــغــــانــــــم

 

  7152مارس  51اليوم العاملي لحقوق املستهلكين 

حقوق املستهلك في العصر الرقمي ""   

 

 

  .خذوا حذركم من سوء استعمال شبكة الانترنيت 

  .خذوا الاحتياطات الالزمة لالستعمال العقالني لالنترنيت من طرف أطفالكم 

  عند القيام باألبحاث عبر الانترنيت. انتبهوا 

  التواصل الاجتماعي و تحويلهابكة حذار من سرقة الهوية الرقمية، يمكن تعديل الصور املأخوذة من ش 

 دون علم صاحبها.

  أي ش يء يضر آلاخرين أو يكون مخالفا للقانون. واعلى الانترنيت وال تفعل ينصالح ينمواطن وانو ك 

 

 

 

  Faites attention aux conséquences d’une mauvaise utilisation de l’internet. 

  Prenez le soin de veiller à ce que votre jeune enfant utilise avec modération l’internet. 

  Soyez attentifs quand vous faites des recherches sur internet. 

  Attention au vol d’identité numérique, une photo récupérée sur un réseau social peut être 

modifiée, détournée à l’insu de son propriétaire. 

  Soyez des bons citoyens sur Internet, ne faites rien qui nuit aux autres ou contrevient la 

loi. 
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 : باللغة العربية امللخص

 
على اعتبار ، " دور مصالح الرقابة الاقتصادية في حماية املستهلكتحت عنوان " ألاهميةموضوع في غاية  تهدف هذه الدراسة الى شرح     

التي تملك الصالحيات القانونية وإلامكانيات املادية والبشرية  الرقابية الاجهزةلمستهلك تكمن في عديد  لأن الحماية الفعلية واملحورية 

وللمهنيين وحتى بالنسبة لألفراد القائمين  للمستهلكينفائدة كبيرة بالنسبة  الاجهزة لهاهذه  و عليه فانوحتى العلمية والتكنولوجيا ، 

 بصفتهم مخولين بتطبيق أحكام قانون حماية املستهلك.

ــــــوف        اطار  في الرقابة مجال إلى فيه تطرقنا ألاول  فصلين  فيه تناولنا والذي النظري  ألاول  جانبين إلى العمل قسمنا ذلك على وللوقـــ

 بالرقابة املكلفين الاعوان الى تطرقنا كما الرقابة بهذه املكلفة الهيئات ثم انواعها و  الرقابة مفهوم  عند وقوفا وذلك املستهلك حماية

في تحديد مجال حماية  ذلك من ابعد إلى ذهبنا الثاني الفصل وفي  الجزائر في بالرقابة املكلفة الاولى الهيئة بصفتهم التجارة لوزارة التابعين
 المستهلك في ظل رقابة مصالح الممارسسات التجارية و كذا مصالح الجودة و قمع الغش اضافة الة حماية المستهلك الكترونيا

ماهية املديرية الوالئية للتجارة  إلىدور املديرية الوالئية للتجارة في حماية املستهلك والذي تطرقنا فيه   بعنوان  فكان التطبيقي الجانب أما

 وكل ما تقوم به من اجل حماية املستهلك . إليهواملهام واملسندة 

 

 امللخص باللغة الفرنسية :

 
                              L’objectif de cette étude est de bien définir  des services du ‘’contrôle économique dans la protection                 

du consommateur’’ et des mettre en avant le rôle effectif et réel des agents de contrôle chargés d’applique la loi en 

exploitant les divers moyen légaux. Humains. Scientifique et technique mis a leurs disposition pour mieux protégerait et 

servir le consommateur. 

                               Et pour ce faire nous avons partager 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 et  tous le travail réel 

pour protéger le consommateur   "qualité, pratiques commerciales et  e-commerce   "    . 

                               Le deuxième chapitre ,pratique , a pour but d’éclairer et d’expliquer le rôle de la direction du commerce    

de la wilaya dans la stricte application des mesures de protections du consommateur et la bonne pratique des divers 

échanges commerciaux   dans  le cadre  de la législation algérienne .     


