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 اإلهداء

 بسم هللا الرحمن الرحيم
رى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون  اعملواقل (  صدق هللا العظيم  )فس

ى بطاعتك  يطيب الليل إال بشكرك وال إله ال ار إ وال .. بذكرك  تطيب اللحظات إال وال.. يطيب ال
  وال تطيب الجنة إال برؤيتك.. تطيب ٓالاخرة إال بعفوك 

  هللا جل جالله
ى من بلغ الرسالة وأدى ٔالامانة  ن. .ٔالامةونصح .. إ ى ن الرحمة ونور العامل   ..إ

ى هللا عليه وسلم   سيدنا محمد ص
ى من كلله هللا بالهيبة والوقار  ى من علم العطاء بدون انتظار .. إ ى من أحمل .. إ .. سمه بكل افتخار اإ

رى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم  ي عمرك ل أرجو من هللا أن يمد 
ى  ي الغد وإ ا اليوم و   ..ٔالابدأهتدي 

 والدي العزيز
ى الحبايب ى أغ ي إ ا بلسم جرا ي وحنا ا سر نجا ى من كان دعا   إ

  أمي الحبيبة
ي الحياة  ى مالكي  ى مع الحنان .. إ ى مع الحب وإ ى بسمة الحياة. .والتفانيإ   إ

 زوج الغالية
ى  نشمعالإ ن  ت ر  اللت   ا أكتسب قوة ومحبة ال حدود لهاممن بوجوده و  ظلمة حياتي انتن

رين:  بنتاي رة س راس ندى الريحان ، أم   ن
اية مشواري أريد أن ..  ى كل منأهدي هذا الي  ي بنظرات ٔالامل عمل املتواضع إ  ... تطلع لنجا

 
  

  

  

  

  



 
  

  كلمة شكر وتقدير

 
الحمد هلل أوال الذي وفق من لدنه إلنجاز هذه املذكرة، والشكر والتقدير ثانيا لوالدي اللذين لم  "

ى كل  ابدعمهما املعنوي واملادي راجي ايبخال علي ى رد جميلهما، وثالثا إ ى عز وجل أن يعين ع من املو
ي تعليم من الطور  ي، وأخص بالذكر الابتدائيمن كان له فضال  ى الجام   إ

ن: ٔالاستاذ  بن زيدان ياس
رام ر و له   كل التقدير والاح ى هذا البحث فجزاه هللا كل الخ  .الذي تفضل باإلشراف ع

ى إتمام هذا وكذلك نشكر كل من ساعدني ي يد املساعدة البحث ع ي العون ومد  وزودني  وقدم 
  :البحث باملعلومات الالزمة إلتمام هذا

ى   :وأخص بالذكر..... كل أساتذة جامعة مستغانم  إ

  بن ش يوسف-
  يسعد عبد الرحمان-

ي-   بوظراف الجيال
  بن ش عبد القادر-

ي رقية   مال

ى ى رأسهم السيد املدير بلحسان مختار إ  .كل عمال مديرية التجارة لوالية مستغانم وع

ي  أما ى جان ، ومن وقف  ى كل من لم يقف إ الشكر الذي من النوع الخاص فأتوجه بالشكر أيضا إ

ي طريق بح فلوال وجودهم ملا ، وزرع الشوك  رة بح ، وال  البحث أحسست بمتعة طريقي وعرقل مس
ى ما وصلت إليه فلهم منا كل الشكر  ......حالوة املنافسة ٕالايجابية، ولوالهم ملا وصلت إ

 
 
 
 
 

 
  

       



 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

لك: العنوان  راتيجيات الحماية املستدامة للمس   آليات واس

 الجانب النظري 

لك: الفصل ٔالاول    ٕالاطار املفاهيمي للحماية املستدامة للمس

 لك: ٔالاول  املبحث   09.........................................................................................................ماهية حماية املس
 لك:املبحث الثاني  15...................................................................................آليات الحماية املستدامة للمس
 ي الجزائر :املبحث الثالث لك    24..................................................................واقع وآفاق حركة حماية املس

ي ظل التحديات الراهنة :الفصل الثاني لك    الحماية املستدامة للمس

  ي التسويق : املبحث ٔالاول لك  رنتاملخاطر املدركة لدى املس ر الان   33....................................................ع
 رونيا:املبحث الثاني لك الك  46...................................................................................................حماية املس

  الجانب التطبيقي
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ي  1.  2 لك  ر  أهم املفاهيم الخاصة باملخاطر املدركة لدى املس التسوق ع
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36  
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ر ربح ممكن دون مراعاة       ن يزداد التسابق من اجل الظفر بأك ن واملهني ي ظل انفتاح ٔالاسواق وتعاظم دور املنتج
ى استقطاب املزيد  ى من خالله كل تاجر إ لك وهذا التسابق املحموم الذي يس ي املس الطرف ٔالاخر واملتمثل أساسا 

ى من الزبائن، خاصة تلك السلع والخدمات ال  م يفتقرون إ ى اعتبار أ ن ع لك دف شريحة هؤالء املس تس
ى تنظيم ٔالاسواق وحماية  ي هذا ٕالاطار تدخل املشرع إ ى خصائص كل منتوج، ى التعرف ع رة الكافية والقدرة ع الخ

رة الضعيفة عن طريق العديد من التشريعات    .هذه الفئات املعت

لك كقضية       رة، وبرزت قضية حماية املس ي السنوات ٔالاخ رة  لك أهمية كب ولهذا اكتس موضوع حماية املس
ي الحسبان عند وضع الخطط واتخاذ  ى املنظمات أخذها  هامة ضمن قضايا املسؤولية الاجتماعية الواجب ع

ن الق, القرارات لك مكانًا بارزا ب ضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية املطروحة كما احتلت قضية حماية املس
ن ى اهتمام العديد من الكتاب والباحث   .)1(ي املؤتمرات والندوات وحازت ع

لك نتيجة للعديد من املمارسات الالإنسانية ال كان يمارسها املنتجون والتجار       بدأت حركة حماية املس
ي السوق بعيدًا عن القيم الاجتماعية والضوابط ٔالاخالقية ن  لك وبذلك نشأت فكرة حماية , والوسطاء ضد املس

ي املجتمعات املتقدمة جراء الض ا  لك وتوسعت حرك م من أجل املس ى حكوما لكون ع غط الذي مارسه املس
ن من التجار والصناع م مما ُيعرف بجشع املضارب ن لحماي   .التدخل وفرض القوان

ي الواليات املتحدة سنة       لك صدر  ن واتخاذ 1873إن أول قانون لحماية املس ى بعد ذلك صدور القوان ، ثم توا
ر من دول  لك وحقوقه، سواء تعلق ٔالامر بما يختص بقوته املعي ٕالاجراءات من قبل الكث العالم بغية حماية املس

ي بيئة سليمة وصحية ا حقه  ي الحياة بما ف ي منا   .اليومي، أو با

ي مختلف املجاالت لذلك نالحظ العديد من       ي حقبة الحقوق والواجبات  ر ٔالالفية الثالثة ال نعيشها  تعت
وما , ية لحماية البيئة من أخطار التلوث وحماية ٕالانسان والنبات والحيوان من نتائج هذه املخاطرالاتفاقيات الدول

ي ظهور التكتالت الاقتصادية وٕالاقليمية  يشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل 
ي ظل العوملة والتوجه الجاد لالنفتاح الاقتصادي العالم  ي والخدمي والدولية  لتحرير التبادل التجاري السل

ي كتلة اقتصادية واحدة تتأثر الدول  ن جميع الدول، جعلتنا نشعر بأننا نعيش  وانتقال ٔالاموال والقوى العاملة ب
ى هذا العالم، وهذا  ا البحثية والعلمية والتقنية ال تؤهلها للهيمنة ع ا الاقتصادية وبني بنتائجها حسب قو

ي السوق الوط أو ٕالاقليمبالطبع س ن املنتجات الوطنية ؤالاجنبية سواء  البد من إصدار  يؤدي لشدة املنافسة ب
لك وتأهيله بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه واختيار السلع  التشريعات الالزمة لحماية املس

  .وذوقهوالخدمات بالسعر املناسب ال تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته 
 

   

ن الحمدى -1 ى رضا املستھلك, فؤاد محمد حس دراسة تحليلية آلراء عينة من املديرين  ٔالابعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمات وانعكاساتھا ع
ى مجلس كلية ٕالادارة  ي الجمهورية اليمنية إ ي عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات الغذائية  ن  لك ي الجامعة املستنصريةواملس   .م2003, والاقتصاد 



 
  

لك إيجابا  ى املس ي لتعزيز املقدرة التنافسية لكل بلد من ناحي الجودة والسعر، وستؤثر هذه املنافسة ع أو الدو
از التجاري (وسلبا، ٔالامر الذي يتطلب إزالة املنعكسات السلبية  ي     لم يعد ) الصحية الغش التضليل والاب وبالتا

ا سابقا سوق تقليدية  ي ٔالالفية الثالثة كما كان عل ري (التعامل التجاري  لك أو البائع باملش ا املنتج باملس ) يلتقي ف
ى أساس الجودة، التكلفة، حجم  ن السوق الدولية ال تفرض التنافس ع وإنما أصبحت السوق تخضع لقوان

ي اتفاقية الك، وال تبلورت  ى  ٕالانتاج، حجم الاس ي ع ي وصندوق النقد الدو رات البنك الدو التجارة العاملية وتأث
ر السياسات  قضايا التنمية والتمويل، وتوفر وسائل الاتصال وثورة املعلوماتية، ٔالامر الذي يتطلب تغي

راتيجيات والتعامل مع ايجابيات الوضع الراهن   .والاس

ي تطور املج     ي يبقى ٕالانسان هو ٔالاساس والغاية  ى املستوى الوط أو الدو تمعات الذي يتطلب الحماية سواء ع
ي أو إنشاء تكتالت اقتصادية تستطيع حماية  ى املستوى الدو ولن يتم ذلك إال وفق ٕالاطار الذي يتم التعامل به ع

ر ا ى الساحة العاملية وخاصة التغي رات املستجدة ع ا وفقا ملتطلبات املتغ ي قوى مصالحها ورفاهية مواطن لحاصل 
رات الاقتصادية العاملية  ر البعض أن الثورة التكنولوجية الحديثة حلقة من سلسلة التغ وهياكل ٕالانتاج، إذ يعت

ى تقانة املكننة والحاسوب والاستخدام ٔالامثل لقدرات ٕالانسان الذهنية    .ال تعتمد ع
ن عند أفضل       لك ى إشباع رغبات املس ومما ال شك فيه أن الفكر التسويقي املعاصر يؤكد ضرورة العمل ع

ي شكل سلع وخدمات ثم التأكد  ا  ى تلك الرغبات وترجم مستوى ممكن وذلك من خالل قيام الشركات بالوقوف ع
الك أو الاستخ ى من املستوى املطلوب من ٕالاشباع بعد عملية الاس اية ع ي ال دام للسلع والخدمات مما ينعكس 

لك كقضية ومسؤولية  ي السوق وهذا يتحقق بحماية املس تحقيق أهداف هذه الشركات الاقتصادية واستمرارها 
ر من العقوبات القانونية وال يقرها  ي خدمة املجتمع وإال فهناك الكث اجتماعية لها إذا ما كان لها أن تنمو وتستمر 

  )1(.تمعاملج

ي ظل العوملة،         ي ظهور التكتالت  يشهد العالم حاليًا العديد من التطورات السريعة واملتالحقة، وال تتمثل 
ن الدول  ، والاتجاه نحو تحرير التبادل التجاري ب ى شدة والانفتاح الاقتصادي العالم ، وهو ما يؤدى بدوره إ

ن املنتجات الوطنية ؤالاجنبية، وتطوير أساليب ٕالانتاج والتسويق  )2(.املنافسة ب
ا       رات الهامة وم زيادة ٕالانتاج تطوير أساليب ٕالادارة : إن الثورة التكنولوجية الحالية أدخلت العديد من املتغ

ر طرق ٕالانتاج لخفض  لك باملنتجات تطوير وخلق منتجات جديدة تغي استخدام تكنولوجيا املعلوماتية لتعريف املس
ى التكلفة الاستفادة من تواصل عملية ٕالانتاج استخ ي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الاعتماد ع دام العامل ٓالا

ى آليات اتخاذ القرارات وطبيعة , املعارف البشرية عالية التدريب واملستوى امل رات ستؤثر ع وبالطبع فإن هذه املتغ
طلب البحث النظم املؤسسية ملنشآت ٕالانتاج واملؤسسات النقدية وتنظيم ٔالاسواق وحدوث منافسة واحتكار يت
لك ال يعود لها     .)3(والدراسة واتخاذ ٕالاجراءات ال تؤمن حماية مصالح الدولة الوطنية والعناية باملس

  
ى حامد أبو زيد -1   ى تحقيق الحماية له ,الدسو لك املصرى  ,  1993يوليو , السنة الثالثة , العدد السادس , مجلة العلوم ٕالادارية , ) ميدانية دراسة( دور املس

  .12:11ص 
2 . Asher, Allan,"Going global: A new paradigm for consumer protection", Journal of consumer affairs,Vol.32,No.2,1998, p 2. 

لكى العالم , نوردويك -3 روني   ,املنتجات الخضراء صديقة البيئة مشكلة جديدة تواجه مس  .م2010هولندا , موقع جريدة الشروق ٕالاليك



 
  

ى نيوزلندا يقومون بتدريب فر    لك من و ى لندن يطلب جهاز حماية املس ي مثل هذه القضايا و يق للتحقيق 
ي الدعاية ملنتجها بضرورة وقف إنتاج السلعة املعنية إذا كانت تحمل تضليال  الشركات ال تتبع هذا ٔالاسلوب 

ى حالة الرفض يلجأ الجهاز للقضاء ويحدد الجهاز بنفسه الغرامة ال يتم توقيعها  لك و رللمس ى الشركة ويش  ع
ى تشكيل مجموعة عمل خاصة باإلعالنات املضللة ال سيما تلك  "جاس فريمان" ريطاني إ لك ال مسئول حماية املس

ى  ي مثل هذه القضايا من تلقاء أنفسهم أما هولندا و ن يتطوعون باملرافعة  املتعلقة بالبيئة كما أن هناك محام
لك فقد وضعت ما أطلقت عليه الرئيسة الحالية للشبكة الدولية  الذي يضم جميع » الدليل ٔالاخضر«لحماية املس

ذا املجال   .)1(ٕالارشادات املتعلقة 
لك من جميع      ا عبء مسؤولية حماية املس ن الجهات ال يقع عل ٔالاضرار ال قد تلحق فإذا كانت الدولة من ب

ا الرقابية، إن الدعاية ألي منتج  ن ال تشرعها مؤسسا ا تتحمل ذلك بشكل مباشر عن طريق القوان به، فإ
عن طريق وسائل ٕالاعالم بأشكالها املختلفة، ذلك أن الدعاية وٕالاعالن بالنسبة للشركات  -غالبًا  - وٕالاعالن عنه يتم 

ي تكاليف تتحملها م ي أرباح وأحد مصادر إيراداته، وهذا املنتجة  ا، بينما بالنسبة لإلعالم  رويج ملنتجا ن أجل ال
ن، ومع إيماننا بمراعاة املؤسسات ٕالاعالمية  لك ى املس يع أن ٕالاعالن َيستخدم ٕالاعالم كوسيلة تنفُذ من خاللها إ

ي هذا الجانب، الشركات املنتجة وشرائح املجتمع املس ن  لكة ، فذلك ألننا ال نريد لإلعالم أن يخسر لكال الطرف
ن وتضليلهم، وقد تكون هذه املعادلة  لك ي غش املس م، كما ال نر أن يشارك  ن عن ُمنتجا زبائنه من املُعلن
لك ضرورة ال يمكن تجاهلها  .صعبة بالنسبة لإلعالم ولكن مسؤولية حماية املس

ي التثقيف والتوعية وكشف الحقائق وعرض املعلومات إن ٕالاعالم مسؤولية ورسالة، وهو ٔالاقدر  ى ممارسة دوره  ع
م وبيان حقوقهم  م وترجمة احتياجا ن وآرا لك بشفافية متناهية، ٔالامر الذي يجعله نافذة لنقل هموم املس

ي كل ومختلف أجهزة الدولة أوال، وثانيا الشركات املـنتجة والتجار والو  ن  سطاء وكل من له املشروعة أمام املسؤول
ي  ي حفظ الحقوق والابتعاد عن املساهمة  لك  ر مباشرة، من أجل مساعدة املواطن املس عالقة مباشرة أو غ

لكون  ى كل حاالت الغش والخداع والتضليل ال من املمكن أن يتعرض لها املس  )2(.التضليل، ال بل والكشف ع
ي تلبية  ى الجميع أهمية ٔالاسواق  ي اقتناء ال يخفى ع ن وما تحققه لهم من أسباب املتعة والرفاهية  لك رغبات املس

ن ماديا ومعنويا وخاصة بعد  لك دد املس ى تزايد املخاطر ال  ما يحتاجونه من سلع و خدمات وقد أدى ذلك إ
لك مضارها املحتملة ٔالاضرار وحماية  ولتفادي, تطور الدعاية وٕالاعالن عن هده املنتوجات ال تكاد تنس املس

لك  ر حماية للمس ر أك ا و ضع املشرع الجزائري ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية قصد توف لك م املس
ي الجودة و النوعية   . (3)من املخاطر و الغش 

  

 

ي اقتصاد السوق، القاهرة، دار الشروق،  شريف لطفي، -1 ن  لك   . 7، ص1993حماية املس
ي رقابة الجودة ودور  براق محمد وآخرون، -2 لك  ى املؤتمر الوط ٔالاول ملعهد العلوم القانونية وٕالادارية، حماية املس لك، ورقة مقدمة إ ي حماية املس ها 

ي الجزائر، أبريل    .39، ص2008ظل الانفتاح الاقتصادي، 
لك"نصر،  محمود مح الدين وسحر  -3 لك"البعد الاقتصادي لحماية املس ي القاهرة، املجلس القومي للمرأة، "، ورقة مقدمة ملنتدى املرأة وحماية املس  ،

  . 26، ص 2005

 



 
  

  :الدراسة أهمية
ي غاية ٔالاهمية، أال وهو  أهمية هذه الدراسة  تتمثل          ى موضوع   املستدامة حمايةالي تسليط الضوء ع
لك، مما نتج ل ى املس ي سلبية ع ا  ي أغل لك، فالتحديات الراهنة ال تفرضها ظاهرة العوملة أفرزت أثارا  لمس

ديد لسالمته وصحته، وكذا مصالحه املادية ا  لك،  ،ع ى تشخيص كل ما يتعرض له املس ٔالامر الذي يقودنا إ
ي ٓالاليات ال تكفل له حق الحماية   .والبحث 

ى تحليل مفهوم  دف الدراسة نمابي      لك من خالل التعريف ل املستدامة حمايةالإ باإلطار املفاهيم آلليات لمس
لك ى الجوانب ال تمثل الحماية املستدامة للمس ، وعرض أهداف وأبعاد هذه الحماية، ثم تسليط الضوء ع

ى حماية  لك من الغش والخداع التسويقي املستدامة لإخالل بمبدأ الحماية، مع تقديم ٓالاليات ال تحافظ ع لمس
ي  الذي يمكن أن يمارس عليه لك  ي ظل التحديات الراهنة ،وأيضا من خالل إبراز املخاطر املدركة لدى املس

رونيا رنت، وحمايته الك ر الان   .التسوق ع

  :ٕالاشكالية
 يمكن وال الدراسة موضوع ي املطروحة ٕالاشكالية بخصوص الرؤية لنا تتضح املوضوع أهمية عرض خالل من  

ي فيما تلخيصها   :ي
ن هذه الحماية ي ٓالاليات ال يمكن اعتمادها لتأم لك، و ما  ي فلسفة الحماية املستدامة للمس  ظـل فـي ،ما 

  ؟ الراهنة التـحديات
  : وتندرج تحت هذه ٕالاشكالية الرئيسية ٔالاسئلة الفرعية ٓالاتية

لكل املستدامة حمايةال  ي ما-    ؟لمس
لك املستدامـــــة الحمـــــــايـــة آليات ي ما -   ؟ للمس
لك املستدامة الحماية وآفاق تحديات واقع، هو ما -   .؟العوملة ظل ي للمس

  :الفرضيات
لــــــــــك املستدامــــــــــة الحمايـــــــــــة وأبعــــــــــــاد أهــــــــــداف عــــــــــــــــــرض   –   .بالحمايــــــــــــــــة الكفيلــــــــــــــــة ٓالاليــــــــــــــات .للمس
لك املستدامة الحماية تحقيق وإشكاالت عوائق مختلف عرض   –   .الراهنة التحديات ظل ي املس
لك املستدامة الحماية مجال ي مستغانم لوالية التجارة مديرية مهام عرض   –  .املس
  :السابقة الدراسات

لك حماية : بعنوان دكتوراه أطروحة-1  زع الدكتور  إعداد من املعيبة املنتجات عن الناتجة ٔالاضرار  من املس
  .بسكرة ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية عمار،

ر  مذكرة-2 لك حماية بعنوان املاجست  ، الحقوق  كلية نوال كيموش لألستاذة التجارية املمارسات قانون  إطار  ي املس
  .2010 خدة بن يوسف– الجزائر جامعة

ر  مذكرة-3 لك حماية : بعنوان املاجست  بكلية عمار، زع الدكتور  إعداد من إعداد من وتطبيقا نصا الجزائر  ي املس
  .2008 بسكرة، ، السياسية العلومو  الحقوق 

ر  مذكرة-4 روني التسويق بعنوان ماجس لك حماية واليات الالك  جامعة.مريم خليفة بن الطالبة إعداد من املس
       ،2016 سطيف



 
  

  :ي الدراسة املنهج املتبع
ن ،        ن ،نظري وتطبيقي ، فمن خالل الجانب النظري وضعنا فصل ى قسم نظرا لطبيعة املوضوع قسمنا الدراسة إ

ي  لك  لك، والفصل الثاني بعنوان حماية املس ٔالاول  تحت عنوان ٕالاطار املفاهيم آلليات الحماية املستدامة للمس
ن اعتمدنا  ي كال الفصل ى در  ظل التحديات الراهنة   من خالل   املنهج الوصفياسة علمية منهجية تتصف بع

ل ي تعدادنا لآلليات الكفيلة بالحماية املستدامة للمس وكذلك ٔالاطراف املسؤولة   كالتعاريف  ال أوردناها وكذلك 
ر  ي التسوق ع لك  ي ظل التحديات الراهنة وذلك من خالل ادراك املخاطر املدركة لدى املس عن تلك الحماية 

رونياالا  رنت وحمايته الك   . ن
لك وذلك من خالل تقديم كامل       ي حماية املس ي دور املديرية الوالئية للتجارة  أما الجانب التطبيقي فتمثل 

ا وكامل الهياكل التجارية ال لها عالقة  ى مفتشيا ا وا وشامل للمديرية الوالئية للتجارة بمستغانم واملهام املسند إل
لك ، والدور ال تلعبه م لكمباشرة مع املس   . ن اجل الحماية املستدامة للمس

ي الدراسة خطة ال   :املعتمدة 
ي هذه      ن اعتمدنا  ى خطة تتكون من جانب ى الجانب خر تطبيقي، آجانب نظري و : الدراسة ع النظري فقسمناه إ

ن ، لك: ٔالاول الفصل فصل والذي بدوره يتكون من ثالثة مباحث ، املبحث   ٕالاطار املفاهيم للحماية املستدامة للمس
لك، واملبحث الثاني بعنوان  لك ٔالاول بعنوان ماهية حماية املس ، واملبحث الثالث آليات الحماية املستدامة للمس

لك أما الفصل  ي ظل التحديات الراهنة الالثاني فكان بعنوان  بعنوان واقع وآفاق حماية املس لك  حماية املس
رنت وا ر الان ي التسويق ع لك  ن املبحث ٔالاول بعنوان املخاطر املدركة لدى املس ى مبحث لذي بدوره ينقسم إ

رونيا لك الك   .واملبحث الثاني بعنوان حماية املس
لكالجانب التطبيقي تحت عنوان  ي حماية املس : والذي بدوره يتكون من ثالثة مباحث  دور املديرية الوالئية للتجارة 

عمليات التفتيش واملتابعة من اجل  ، والثاين بعنوان تقديم مديرية التجارة لوالية مستغانم   املبحث األول بعنوان
لك، أما املبحث الثالث   بمديرية التجارة ٕالاجراءات ٕالادارية الخاصةبعض  : حماية املس

   :الدراسة صعوبات
ا، من الصعوبات من العديد واجهت فلقد ومختص دقيق املوضوع الن نظرا       املتخصصة والكتب املراجع قلة بي

ا جدت وما  املجال هذا ي والكافية ر  ف  رغم تفصيل أو تدقيق دون  املوضوع تناول  ي بالعمومية ويمتاز  كاف غ
لك  منحها ال الحقوق  بتنوع وذلك املوضوع، تشعب هذا ي ظل الغش والخداع القانون للمس من اجل حمايته 
  . التسويقي

  
  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

لك: الفصل ٔالاول    ٕالاطار املفاهيمي آلليات الحماية املستدامة للمس

  :مقدمة الفصل

لك من أساليب الغش والخداع  ي أزمنة مختلفة، وهذا من خالل السلع   تمتد معاناة املس رات طويلة و لف
ا والخدمات  ي حقيق ي نحو خدمته وإشباع حاجاته ورغباته، ولكن  ي ظاهرها الس املقدمة له، وال كانت تبدو 

ر من  ت الكث ى درجة ن ر قدر ممكن من ٔالارباح؛ وقد استفحل هذا ٔالامر إ ى استغالله وتحقيق أك دف إ كانت 
ى ما  ر الرسمية إ ا أو غ لك من استغالل فاحش وغش تسويقي ٔالافراد والجماعات والهيئات الرسمية م يعانيه املس

ي هذا  ى لعب دور هام  ن بالتسويق إ ى ذلك من أضرار مادية ومعنوية؛ كما دفع ذلك املهتم رتب ع ر، وما ي كب
ي السلع والخدمات ي وموز ي تعامله مع منت لك  ات وتوصيات تكفل حماية املس   .الشأن بما قدموه من توج

ر أخرى، ناحية ومن رويج املنظمات و من املؤسسات تقوم كث ر سلع وبيع ب  املشبعة  ٔالاغذية  مثل صحية غ
ى املحتوية والحلوى  الضارة، الحافظة باملواد بالدهون  واملعالجة   لألطفال خاصة، السكر، من عالية نسبة ع

ى والخطرة بالبيئة الضارة السلع عن والدخان ،فضال الكحولية واملشروبات  ال  ال والسلع الصحة، ع
ى تحتوي     الاستخدام أثناء السالمة من ٔالادنى الحد ع

ر وأن هنالك كما  رمجة من الكث ى واملصممة السلع امل ر والتلف العطب سرعة أساس ع  عمرها لتقص
ي،  رونية، بعض مثل   ٕالانتا ر مما ٔالاجهزة الكهربائية وٕالالك لك يج ى املس ا أو  استبدالها ع ر  بزمن  صيان  قص
اف جدا، وهذا  لك الاقتصادية، يسبب است مسبقا  املخطط  السريع  الاستعمال بطالن أن الواضح ومن ملوارد املس

ى يؤدي ى املدى املجتمع ألفراد  الرفاه الاقتصادي  تراجع إ ى الحديث  التسويق ويتعرض. الطويل ع   إ
الك مادية وقيم وطموحات اصطناعية  حاجات خلق محاولة حيث من عديدة انتقادات لها   ضرورة  ال اس
الك وثقافة قيم الحديث يحفز التسويقي فالنظام ى الحكم مادية، بحيث يتم اس يمتلكونه  ما من خالل الناس ع
    . ما يمثلونه كأشخاص خالل من وليس

  

  

  

  

  

  

 

  



 
  

لك :املبحث ٔالاول    ماهية حماية املس
لكمفهوم حماية : املطلب ٔالاول   املس

ي ا ما ي لك، وم   :لقد تعددت التعريفات الخاصة بمفهوم حماية املس
ا" -1 لك وضمان حصوله عل لك تتضمن ٕالاقرار  )1(".حفظ حقوق املس ى أن حماية املس ر هذا التعريف إ يش

ا ن الاستفادة م لك، ويجب أن تبذل كل املجهودات لتأم   .بوجود حقوق للمس
لك من الغش التجاري أو استغالله أو سوء " -2 عبارة عن خدمة توفرها الحكومة أو املجتمع املدني لحماية املس

  )2(". أو الخضوع لظروف معينة تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار 
لك " -3 ر السلع أو  تقديم الخدمات  الالفلسفة  يحماية املس تتبناها مختلف املنظمات بالدولة نحو توف

رات البيئية السائدة بالدولة لك بأقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية من خالل املتغ   )3(.للمس

لك "-4 لك، وكذلك  المجموعة القواعد والسياسات  يحماية املس ى منع الضرر ؤالاذى عن املس دف إ
ى حقوقه   )4( .ضمان حصوله ع

ى سلعة أو -5 ى للحصول ع لك تع ٕالاجراءات الالزمة لحماية كل شخص يس ويذكر تعريف آخر أن حماية املس
دف إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية   )5( .خدمة 

ن، وال يعرفهاويرتبط  لك لك مفهوم أخر هو حركة املس ا)  Kotler (بمفهوم حماية املس ى أ حركة اجتماعية :" ع
ن م بالبائع ي عالقا رين  ى زيادة وتدعيم حقوق املش   )6(".تعمل ع

ى تج      دف إ ن، والذي  لك ي املنظم من طرف املس سيد حق بمع أن هذه الحركة تمثل ذلك الفعل الاجتما
ي التبادل، مما  ا من قبل ٔالاطراف ٔالاخرى  ن، وضمان استعادة حقوقهم ال تم ٕالاخالل  لك الاستماع لهؤالء املس

ي ٕالاشباع   .سبب لهم نقص 

لك: املطلب الثاني ي لفلسفة حماية املس   .التطور التاري

ي متابعة حقوقه، الذي يعد       لك كرد فعل لإلهمال والقصور  ر ظهور الحركات املدافعة عن حقوق املس يعت
ى فلسفة  ن ع ى أصول املؤسسات واملنظمات من املنظور التسويقي املعاصر، ومن ثم فقد طغت هيمنة املنتج أغ

لك ى العملية  النشاط التسويقي؛ فكان لزاما وجود من يدافع عن حقوق املس ن ع ن املهيمن أمام الفاعل
لك لتلعب هذا الدور    .التسويقية، فجاءت حركة حماية املس

ي الواليات املتحدة ٔالامريكية، حيث  ي القرن املا  لك أول ما ظهرت  ى أن حركة حماية املس وتجدر ٕالاشارة إ
ي الثالثينات من القرن املا وتبلو  لك  ي الخمسينات من نفس القرن؛ ومنظهرت فكرة جمعية املس   رت 

  .ٔالاردن - ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان2006أسس ومفاهيم معاصرة، طبعة  :ثامر البكري، التسويق-1
ي ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر/الداوي الشيخ. د -2 لك    .تحليل آليات حماية املس
ضة العربية، أحمد إبراهيم عبد الهادى، -3 لك، القاهرة، دار ال   .192، ص 1997إدارة املبيعات وحماية املس
ى مصر، القاهرة، املركز  -4 لك    .7، ص1999للبحوث الاجتماعية والجنائية،  القوميسرى صيام، أحمد الطيب، أيسر فؤاد، الحماية التشريعية للمس
لك -5 ى، حماية املس ضة العربية، الحماية : حسن عبد الباسط جمي الك، القاهرة، دار ال ى عقود الاس لك    .1996الخاصة لرضاء املس
6 - ، الك، امللتقى الوط ٔالاول حول  عنابي بن عيس لك وترشيد الاس ي ظل الانفتاح الاقتصادي، املركز : جمعيات حماية املس لك  حماية املس

ي بالوادي   .2008أفريل 14-13: الجزائر -الجام



 
  

رة عن نتائج الاختبارات العلمية املتعلقة       ن، مع لك جانب أخر فقد تم إصدار أول مجلة تحت عنوان تقارير املس
لك قدر ٕالامكان الكية الجديدة، ومقارنة أسعارها، ومساعدة املس  . )1( بجودة السلع الاس

ي لظهور هذه الحركة ال تولت مهمة      لك، من خالل تحليل  ويمكن تتبع التطور التاري الدفاع عن حقوق املس
  )2(: املراحل التالية

ىامل -1   ).1930 -1900:( رحلة ٔالاو
ر بداية سنة       لك، نظرا ملا تعرض له  1900تعت ى بدايات حركة الدفاع عن املس بمثابة التاريخ الذي شهد أو

ي أسعار السلع املقدمة لهم؛ ٔالامر الذي دفع  رة من استغالل من خالل الارتفاع الواضح  ي هذه الف ن  لك املس
ي إدارة التعامل املؤسسات املسوقة ل ى اعتماد أشكال وصيغ جديدة  ن إ لك م املس لسلع، بما يضمن تلبية حاجا

م من السلع بالشكل الذي اعتادوا عليه   .ورغبا
  ).1950-1930:( رحلة الثانيةامل -2

لك       ي هذه املرحلة تأخذ مالمح واضحة نظرا للظروف الصعبة ال عايشها املس لك  بدأت حركة حماية املس
ي سنة ) أزمة الكساد( آنذاك، خاصة بعد ٔالازمة الاقتصادية فقد ظهر للعيان العجز  ،1929ال شهدها العالم 

ى مستويات دنيا م الشرائية إ م من املنتجات بسبب تراجع قدر م ورغبا ن تجاه تلبية حاجا لك ر للمس   .الكب
ى ما       ن سوءا بعد اندالع الحرب العاملية الثانية، نظرا ملحدودية حصولهم ع لك كما ازدادت معاناة املس

  .يحتاجونه من سلع وخدمات
  ).1962 -1950( املرحلة الثالثة -3

تمثل التاريخ الحديث لتأسيس ونشأة حركة حماية ) 1950أي سنة ( هناك من يرى بأن بداية هذه املرحلة     
ي الدول الغربية، وهذا من خالل بروز وظهور عدة مجموعات ضاغطة وقوى اجتماعية تنادي بوضع حد  لك  املس
ي والتسويقي للمؤسسات ومنظمات ٔالاعمال بمختلف  اية لآلثار السلبية الناتجة عن تفعيل النشاط الصنا و

ن؛ ومن ثم كثفت ه لك ى املس ر من جهودها تجاه أنواعها، وال عادت بالضرر الجسيم ع ر فأك ذه الحركة أك
م م، والحد من ٔالاضرار ال تصي ى حماي ن، والعمل ع لك   .تحقيق هدفها الرئيس، أال وهو الدفاع عن حقوق املس

ى ٓالان  1962( املرحلة الرابعة -4   .)إ
م      ر من الكتاب وم بمثابة الانطالقة الرسمية لنشأة تعد  1962أن سنة )  Kotler, Armstrong, Engel (يرى كث

الكية ا الرئيس ٔالامريكي )  Consumérisme (الحركة الاس ، حيث جاء هذا التأسيس انعكاسا للرسالة ال تقدم 
لك" ، وال عرفت بـ)جون كنيدي( آنذاك ى )3(؛"قائمة حقوق املس ي العالم الغربي ع ا  هذه القائمة أصبح ينظر إل

ا التجسيد الح ا تلك الحركةأ   .قيقي للمعاني السامية ال تتشبع 
ن سواء أكانوا أفرادا أو جماعات،  لك ي تثبيت وترسيخ حقوق املس ويكمن الهدف الرئيس لهذه الحركة الاجتماعية 

ي املمارسات التسويقية للمؤسسات واملنظمات تجاه   وترسيخ مفهوم املسؤولية الاجتماعية 

  
لك، امللتقى الوط ٔالاول حول    وأهمية الجودةدور  عمر لعالوي،-1  ي حماية املس ي ظل الانفتاح الاقتصادي، املركز : والتقييس  لك  حماية املس

ي بالوادي   .2008أفريل 14-13: الجزائر -الجام
  .نفس املرجع-2
ي املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان زكي خليل املساعد، - 3   .1997ٔالاردن،  -التسويق 



 
  

ام بمبدأ تعظيم       ن، وهذا من خالل تناس الال لك مل املسوقون حقوق املس ن؛ ففي بعض ٔالاحيان  لك املس
ن الاعتبار املسؤولية  لك، أي عدم ٔالاخذ بع التصرفات ٕالايجابية والحد من التصرفات السلبية تجاه املس

ي املمارسة التسويقية   .الاجتماعية 
لك:الثالث املطلب  ى نشأ و مبادئ حماية املس   :االعوامل ال أدت إ

ي لك فيما ي  :تتلخص مبادئ حماية املس
لك -1  ر السالمة املادية للمس من خالل اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وأنظمة السالمة  :توف

ر الوطنية والدولية بما يضمن أن تكون املنتجات  وإبالغ ) أثناء التداول التخزين(املصنعة مأمونة أينما وجدت واملعاي
ى املتضرر بالتعويض  ا والتعويض ع موا بسح ن املعلومات الهامة املتعلقة بسالمة الاستعمال وان يل لك املس

ي حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه املواد  .املناسب 
لك -2  لك من  :تعزيز وحماية املصالح الاقتصادية للمس من خالل تنفيذ السياسات الحكومية ال تمكن املس

ر املقبولة لألداء وطرق التوزيع املالئمة واملمارسات  ى من موارده الاقتصادية وتحقيق املعاي ى الفائدة املث الحصول ع
ن ن والبائع ن واملوزع بالتقيد باملواصفات  التجارية العادلة والتسويق، أي اتخاذ السياسات ال تضمن قيام املنتج

ة والفعالة  ى املنافسة ال ن وتشجع ع لك ر ٕالالزامية وتحد من املمارسات التجارية ال تلحق الضرر باملس واملعاي
 . واملعامالت العقدية املنصفة

الكية والخدمات -3  ر واملواصفات ٕالالزامية  :ضمان السالمة وجودة السلع الاس وسيتم ذلك بوضع املعاي
ا دوريا بما ينسجم مع القواعد  والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سالمة وجودة السلع والخدمات وإعادة النظر 

ر البنية التحتية الختبار ) دستور الغذاء العالم(الدولية املوضوعة لسالمة الغذاء  كما انه البد من بذل الجهود لتوف
ر واعتماد سالمة وجودة وأداء السلع والخدمات الا  الكية ٔالاساسية وبذل الجهود املمكنة لرفع مستوى املعاي س

ر الدولية  . املوضوعة بالسرعة املمكنة لتتوافق مع املواصفات واملعاي

الكية والخدمات ٔالاساسية -4  يجب أن تقوم الحكومة باعتماد السياسات   :تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاس
ن ويمكن النظر باستخدام إجراءات محددة لضمان عدالة ال تضمن كفاءة توزيع السلع والخد لك مات للمس

ي ٔالارياف، ويمكن أن تشمل هذه  توزيع السلع والخدمات ٔالاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثال 
ن مراقبة الشروط ال تقد ي إنشاء املرافق املناسبة للتخزين والبيع بالتجزئة وتحس ا السياسات املساعدة  م بموج

ي املناطق الرئيسية وتشجيع ٔالانشطة التجارية والتعاونية املتعلقة بذلك  .السلع والخدمات وخاصة 

ى تعويض -5 ن من الحصول ع لك ر ال تمكن املس ر القانونية والتنظيمية ال  :تشجيع التداب إن ضمان التداب
ى التعويض عند الاقتضاء بحي لك من الحصول ع ث تكون منصفة وسريعة التنفيذ وتل حاجات تمكن املس

ر من املهام الرئيسية للدولة ال يجب أن تشجعها لحل املنازعات بطريقة  ن من ذوي الدخل املحدود تعت لك املس
لك لتعريفه باإلجراءات  عادلة بصرف النظر سواء أكانت ٕالاجراءات رسمية أو طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع املس

ي هذه الحالةاملتبعة  ن , لحل الخالفات التجارية وواجباته  ي تلك القضايا واملنازعات وتقن ام بسرعة البت  مع الال
ن لك ك حقوق املس لك وتجريم العقوبة بالنسبة للشركات ال تن ا بالنسبة للمس  .تكلف



 
  

لك إن تشجيع وضع برامج إعالمية هادفة لتوعي :وضع برامج التثقيف وٕالاعالم -6  ن تمكن املس لك ة وإعالم املس
ن  لك ر حاجات الفئات الحساسة من املس ٔالاطفال (اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توف

ن ن الفقراء ٔالامي ن املهجرين املحروم ي املناهج التعليمية بحيث تشمل ) الخ... املسن رامج  ويمكن إدخال مثل هذه ال
ى البيئة مواضيع الصحة  ا ع والتغذية والوقاية من ٔالامراض ال تنقلها ٔالاغذية ووسائل غشها ومخاطرها ومنعكسا

رامج  ى ال ومتطلبات بطاقة البيان واملقاييس القانونية املعتمدة، كما أن اطالع قطاع ٕالاعمال التجارية والصناعية ع
ر من املتطلبات ال يجب  ا تعت م   .التشجيع لهااملالئمة لهم ومشارك

لك -7 ر خاصة متعلقة باملواضيع ال تعطى ٔالاولية للمس ر  :)1(تداب ى الدولة إعطاء الصحة والغذاء وتوف يجب ع
ي الصناعة وتطبيق املواصفات ووضع  املاء والدواء ٔالاولوية، كما إن تقييم مبادئ الجودة وشهادة املطابقة 

ي بطاقة البيان ال تقل أهمية    عن السياسات والخطط املتعلقة بتحديد احتياجات السكان من املعلومات 
ر ٔالادوية وترخيص أنتاجها وتوزيعها  ن، وكذلك توف لك الغذاء املتوازن واملاء الصالح للشرب لجميع فئات املس

   . وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العاملية
ى نشأة حركة حماية و  لك نذكرمن العوامل الرئيسة ال أدت إ   : املس

ي العديد من املنتوجات املعروضة -1 ن بسبب ازدياد انعدام ٔالامان  لك   .عدم رضا املس
ي السلع والخدمات املعروضة  -2  . عدم توفر املعلومات الكافية 
ن  -3 لك ن بالشكاوي املقدمة من طرف املس رم   .عدم اهتمام املح
  .النوعيةالاهتمام برفع مستوى معيشة الفرد من الناحية  -4

لك: الرابعاملطلب    .تحليل أهداف حماية املس
ي مرتبطة بما        ا، و لك، وتناضل من أجل الدفاع ع ا حركة حماية املس يمكن حصر مجموعة من ٔالاهداف تبن

ي ٔالاسواق لك من خداع وغش  ي ،يتعرض له املس   )2(:من أهم هذه ٔالاهداف نجد ما ي
ن أو الوسطاء أثناء إتمام التكفل بحماية  -1 م من طرف املنتج ن من أساليب الغش والخداع املمارس عل لك املس

ي إطار العمليات البيعية   .عمليات التبادل 
ي السلع  -2 م من مختلف أشكال وصور التالعب املمكن حدوثه  ن، وحماي لك ام بضمان حقوق املختلفة املس الال

ا و  اوالخدمات ال يحتاجو  .يرغبون ف
ى السلع والخدمات ال -3 م من الحصول ع ن وتقديم املساعدة املمكنة لفئات الدخل املحدود، وتمكي تأم

ا   .يحتاجو
ن، وال قد ال -4 لك ا من املعلومات ال تخص املس تفعيل التنسيق والتعاون مع منظمات ٔالاعمال من أجل تمكي

ي الاتصالتتاح لتلك املنظمات، نظرا لضعف قد ا    .را
  

ن الحمدى-1 ى رضا املستھلك ,فؤاد محمد حس دراسة تحليلية آلراء عينة من  ٔالابعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمات وانعكاساتھا ع
ى مجلس كلية  ي الجمهورية اليمنية إ ي عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات الغذائية  ن  لك ي الجامعة املديرين واملس ٕالادارة والاقتصاد 

  .م2003, املستنصرية

2- Kotler Ph, What consumers means for marketers, Harvard Business Review, 1972 



 
  

لك: الخامساملطلب  ا مجاالت ٕالاخالل بحماية املس   :وأسباب الاهتمام 
اك لحقوقه املشروعة من قبل        لك من ان ر يعاني املس ا لتحقيق أك املنظمات، وال غالبا ما تتصارع فيما بي

ي أي , ربح ممكن ى وجود أجهزة رقابية فعالة تحميه من ٕالاخالل الذي قد يتعرض له  لك يحتاج دومًا إ لذا فإن املس
  : )1(من املجاالت التالية

ي رسائلها  :ٕالاعالن -1 لك وإثارة حيث انتهجت بعض املنظمات أساليب الخداع  ٕالاعالنية لغرض تضليل املس
ر الرشيدة لديه القتناء السلعة ح ولو لم يكن بحاجة لها و يمكن القول بأن الدعاوى . التصرفات الانفعالية غ

ا الرسالة  لك من املعلومات ال تضمن ا املس ر مضللة وخادعة إذا كانت الصورة الذهنية ال يكو ٕالاعالنية تعت
لكٕالاعالني ى سلوك املس رك أثرًا سلبيًا ضارًا ع ء الذي تروجه تلك املعلومات، مما ي  .)2(ة مخالفة لحقيقة ال

ن يجب أن يعطى ضمانًا من املنتج حول صالحية  :الضمان -2  ى منتج مع لك ع ن يحصل املس رض أنه ح حيث يف
رادها ال تتضمن ضمانا وذلك ومن املالحظ أن غالبية املنت, املنتج املباع وسالمته من العيوب جات ال يتم است

 .لصعوبة الرجوع للمستورد أو الشركة املنتجة واملصدرة
ن -3  ى املعلومات املتعلقة باملنتجات  :التبي ي الحصول ع ن يعانون , وهو الحق  لك حيث ال يزال العديد من املس

م حول كيفية استعمال املنتجات لعدم وجود الب م بكيفية الاستفادة من من نقص دراي يانات، أو عدم معرف
ي أحيان أخرى تقصد الشركات املنتجه  لك و ي بعض ٔالاحيان من جانب املس البيانات املتاحة وهذا يرجع لقصور 

  .ذلك ح ال تضع نفسها تحت املسائلة
لك بالنسبة ملشكلة السعر  :السعر -4  لك من فرض وهناك العديد من صور ٕالاخالل بحماية املس ا يعاني املس وف

ى ٔالاسعار ال يتبعها املنتجون من خالل البيع بالتقسيط  ى التحايل ع أسعار ال تنسجم مع مقدرته املادية، إضافة إ
ي السوق وحاجة  ر املشروعة أو إستغالل فرصة نقصان املنتج  رها من ٔالاساليب غ يالت الصورية وغ أو الت

لك الضرورية لها و  ي السوق السوداءاملس  .كذلك بيع املنتجات املدعمة 
لك لحاالت الاحتكار وتخصيص  :التوزيع -5 ي أماكن وأوقات محددة، قد تعرض املس إن عدم توزيع املنتجات 

ر من الجهد والوقت القتناء تلك املنتجات   .الكث
ي عملي  :التعبئة والتغليف -6 ر صحية  التعبئة والتغليف، ٔالامر الذي قد تستخدم املنظمة موادها غ

ر من ٔالاضرار جراء تلك املمارسات لك للكث  .يعرض املس
ي جانب املقاييس ؤالاوزان  :املقاييس ؤالاوزان -7 لك لإلخالل  إذ أن عدم وجود الرقابة الكافية قد يعرض املس

ي الوزن أو الحجم واملكونات  .الخاصة باملنتجات مثل النقص 
ى  :ينالنقل والتخز  -8 لك إ ي النقل والتخزين قد يعرض املس عدم قيام املنظمات باستخدام ٔالاساليب ٔالافضل 

 .أضرار صحية، خاصة إذا ما كانت تلك املواد سريعة التلف مثل املواد الغذائية
لك ومما سبق نالحظ أن مجاالت ٕالاخالل        ي  عديدة وان املسؤولية امللقاة أمام املنظمات بحماية املس الرقابية 

ا أو الشعبية كمنظمات املجتمع املدني تعد مسؤولية ثقيلة، إذ أن ٕالاخالل   أجهزة الدولة سواء الرسمية م

ي املفهوم الشامل"زكي خليل املساعد، -1  . 499:492ص . م1998، دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 2، ط "التسويق 
ي جانب ٕالاعالن ,عاكف زيادات, محمد الزع -2 ن نحو ممارسات الخداع التسويقي  لك ي مدينة إربد : ,اتجاهات املس قسم التسويق، , دراسة ميدانية 

  2003, د ٔالاهليةكلية العلوم ٕالادارية واملالية، جامعة ارب



 
  

ي   ي الدول النامية والذي يتعرض لإلخالل  لك  لك لألذى، فكيف باملس بجزء من تلك املجاالت قد يعرض املس
ر من تلك املجاالت ى أهم , الكث ى دائما للوقوف ع ي الدول النامية أن تس ى الجهات املعنية بالحماية  لذا يجب ع

ن لك ر الحماية للمس ي الدول  سبل وطرق توف ي ذلك بالدراسات ؤالابحاث ؤالاساليب الحديثة املتبعة  والاهتمام 
  .املتقدمة

لك*  :ومن أسباب الاهتمام بحماية املس
ا ن م لك ى الاهتمام بحماية مصالح وحقوق املس   )1(: توجد مجموعة من ٔالاسباب ال أدت إ

ى  -1 ي الحصول ع ن  لك من املنتج نتيجة ارتفاع دخل ومعيشة , خدمات تتفق مع رغباته كفردزيادة متطلبات املس
لك ومستوى تعليمة ورفاهيته ر, املس م لسوق كب ى , بينما يقدم املنتجون منتجا دون مراعاة رغبات كل فرد ع

ي حالة دون ٕالاشباع الكامل لك  ى ترك املس  .حدة، وأدى ذلك إ
لك جودة مرتفعة للمنتجات أو الخد -2 لك توقع املس مات مع انخفاض الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للمس

لك, نتيجة ارتفاع ٔالاسعار ى إحباط وغضب املس  .أدى ذلك إ
 .عدم توافر املعلومات الكافية عن خصائص الخدمات وأسعارها -3
لك منخفض الدخل -4 ي ٔالاسعار وانخفاض الجودة و , ظهور مشكلة املس لعدم : ذلكومعاناته من الغش واملغاالة 

رته وعدم وعيه بحقوقه  .إدراكه ألهمية حمايته، وانخفاض مستوى تعليمه وخ
ن لتأييد لك واتجاه السياسي لك حماية املس ي مجال حماية املس   .كوسيلة لكسب املزيد من ٔالاصوات 

ر النظرة -5 ن تغ لك   .القانونية والسياسية ملوضوع الحماية، وقبول الحكومة التدخل لحماية مصالح املس
ن بسبب استخدام بعض السلع والخدمات -6 لك  .ٔالاضرار النفسية ال يتعرض لها بعض املس
ن بالجوانب القانونية للنظام التسويقي لكل من السلع والخدمات  -7 لك وال يمكن عدم معرفة العديد من املس

م ا وقت الضرورة لحماي     .اللجوء إل

  
  
  

  

  

  

  

  

ى سحبل, أحمد إبراهيم عبد الهادي  -1 لك , أمينة مصيل ى محافظة ) دراسة ميدانية  ( ي مجال الخدمات الحكومية حماية املس , املنوفية بالتطبيق ع
لك  لك , برعاية جمعية حماية املس   .م1995أكتوبر  22:21, القاهرة , ومقدم للمؤتمر العام ٔالاول لحماية املس

  



 
  

لك:املبحث الثاني   آليات الحماية املستدامة للمس
  :مقدمة

لك من الغش والخداع             ر الحماية للمس التسويقي املمارس عليه من توجد مجموعة من ٓالاليات تكفل توف
اية  ي ال ي إطار عملية التبادل، وهذا بما تتضمنه هذه ٓالاليات من إجراءات تقود  قبل ٔالاطراف ال تتعامل معه 
ي حالة التضليل  ي تصميم ما قدم له، أو  ي حالة وجود عيوب  ي  ى التعويض املناسب والكا لك ع ى حصول املس إ

اكات ال قد يذهب فيما يتعلق باملعلومات  ر ذلك من الان ى غ الخاصة بمستوى جودة املنتجات موضوع التبادل، إ
لك ضحية لها   .املس

لك :املطلب ٔالاول    .ٔالاطراف املسؤولة عن حماية املس
لك، واملؤسسات املنتجة أو املوزعة مسؤولية  تقع     ى الحكومة، ٔالافراد، جمعيات حماية املس لك ع   .حماية املس

  :الحكومات -1
ي الدول       لك والدفاع عن مصالحه زاد دور الحكومات  منذ أن تنامت الحركات ال تتكفل بمهمة حماية املس

ي  ا  ا عن حماية مواطن ي تجسيد هذا الهدف، وهذا انطالقا من مسؤولي ي لعب أدوار هامة تصب  املختلفة 
  .املجاالت املختلفة

ى البيانات واملعلومات دون تضليل، ويمكن تلخيص أهم هذه ٔالا  ي الحصول ع ا  ي ضمان حقوق مواطن دوار 
ى انشغاالته وانتقاداته ي الاستماع إ ي حماية ...وضمان حقه  رها ال تصب  ذه القضايا وغ الخ؛ ويتم التكفل 

لك من خالل تفعيل عمل ٔالاجهزة الحكومية التالية   :املس
ي الو  - أ ى وضع : زاراتٔالاجهزة القانونية  ى ٕالاشراف ع ي ذات العالقة بموضوع الحماية، وال تتو و

ذه الحماية ي حالة حدوث إخالل  ا الخاصة  لك، وإجراءا   .وصياغة القرارات ال تكفل حماية املس
ي عملية ٕالاشراف والرقابة تجاه موضوع : ٔالاجهزة ٕالاشرافية والرقابية - ب ي ال يتجسد دورها  ٕالاخالل و

ن،  ن واملوزع ن والبائع ى رقابة املمارسات التسويقية للمنتج لك؛ حيث يمتد مجال عملها إ بحماية املس
ى إجراء بحوث التسويق واملتضمنة ملجاالت ى الاضطالع بدور ٕالاشراف ع ن، : باإلضافة إ لك السوق، املس

رويج، والتوزيع   .ٔالاسعار، ال
ى كل ما يرتبط بعملية التبادل مثل كفاية الضمانات املمنوحة  كما يمتد الدور الرقابي لهذه ٔالاجهزة إ

ا لالستعمال لك، وجودة املنتجات املباعة، وصالحي   .الخ....للمس
ر أن ما : ٔالاجهزة القضائية -ج لك، غ ي القضايا املتعلقة بحماية املس ي مسألة الفصل  ويتمثل دورها 

ى عدم وجود  يالحظ عند تقييم فعالية ٔالاجهزة ي مثل هذه القضايا، باإلضافة إ ي الفصل  القضائية هو البطء 
لك، فه حاليا تعالج ضمن املخالفات التجارية   .محاكم خاصة بقضايا حماية املس

  .ٔالافراد -2
م أصحاب املصلحة  ي تفعيل الحماية من منطلق أ يلعب ٔالافراد سواء أكانوا أفرادا أم جماعات دورا هاما 
ا، مما يتيح  ي الحماية من خالل التنظيمات املختلفة ال يعملون ضم ى؛ ويمكن لعب هذا الدور الفعال  ٔالاو

لك ى ٕالاخالل بحماية املس  .كشف املمارسات التسويقية ال تقود إ

  



 
  

لك -3   .جمعيات حماية املس
ي هذا املجال فيمكن ا لك  لقول أن هذه الجمعيات تلعب دورا إذا أردنا أن نحلل دور جمعيات حماية املس

لك بظروف املجتمع  لك وهذا من خالل القيام بمجموعة من املهام مثل ربط قضايا املس ي حماية املس هاما 
لك،  ن تحم املس ى سن قوان ى الطاقات، حث ودفع املؤسسات الرسمية والهيئات املتخصصة إ للتعرف ع

ر  الك، وال يالتوعية ونشر ثقافة الاس ر اهتمام لدى املجتمع و ى القضايا ال تحظى بأك الغذاء، تلوث : ك ع
ن   .الخ....الهواء، الاتصاالت، التدخ
ى سبيل املثال -فبالنسبة لقضية الغذاء ى سن قانون لسالمة الغذاء من املنتج ح  -ع ي العمل ع ينب

لك؛ أيضا بالنسبة لالتصاالت يجب تطوير هذا القطاع ن منه، فاالتصاالت  مائدة املس وتعظيم استفادة املواطن
ا؛  ي إحدى أعمدة الاقتصاديات الحديثة، وال مجال لتطوير الاقتصاد دون تطوير الاتصاالت وتخفيض تكلف

رنت، الهاتف النقال، الهاتف الثابت ن باالن ا نسبة املتصل ي هذا املجال، م الخ؛ ...وهناك عدة مؤشرات 
ي تكاليف خدمات ونالحظ بالنسبة للجزا ئر أن هذا القطاع يشهد نموا سريعا، وهذا بسبب الانخفاض النس 

  .الاتصال الناتجة بدورها عن املنافسة وكسر الاحتكار
  .أجهزة ٕالاعالم -4

ر  لك، وهذا من خالل توعية الجماه ن الحماية للمس ي تأم تؤدي أجهزة ٕالاعالم بمختلف أنواعها دورا هاما 
ا تدخل ضمن القضايا فيما يخص حقوق ى دفاعها عن هذه الحقوق من منطلق أ ها ومصالحها، إضافة إ

ي معالجة مثل هذه القضايا الحساسة بالنسبة  ى املساهمة  دف إ رامج ٕالاعالمية  الاجتماعية، حيث نجد أن ال
م  للمجتمع ن بما يتيح لهم إدراك حقوقهم وواجبا لك   .ككل عن طريق توعية املس
ي الجزائر كنموذج: املطلب الثاني لك   )1( :ٔالاجهزة املكلفة بحماية املس

لك وحمايته         ي إطار الدفاع عن املس لقد تم تكريس العديد من ٔالاجهزة وكلفت بالعديد من الصالحيات 
ا حسب الغرض الذي تأسست ألجله فقد كلفت بسلطة رقابة وتن ظيم الحياة وتختلف مهام هذه ٔالاجهزة وصالحيا

ي وذلك حسب  ى املستوى الوط أو املح م ، سواء ع ن فيما بي رف رف أو املح لك باملح الاقتصادية ال تجمع املس
الصالحيات املخولة لها وحسب النظام التابعة له فهناك هيئات إدارية ، وأخرى قضائية وأخرى أمنية وأيضا ظهرت 

ى الوجود هيئات أخرى مستقلة عن ٔالا  ي إ لك و نظمة السابقة الذكر أصبحت تحتل مكانة جد هامة لدى املس
لك   .جمعيات حماية املس

  :وزارة التجارة- /1
لك متعددة ومتنوعة ، هذا التنوع يعود  إن املهام املخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز ٔالاول املكلف بحماية املس

ى املصالح التابعة لهذه  ى إ الوزارة سواء كانت مركزية أو خارجية أو جهوية أم فرعية أو عامة أم والئية بالدرجة ٔالاو
ر التنظيم الساري    .أم محلية بحيث كل مصلحة من املصالح مكلفة بنوع من املهام ؤالانشطة تمارسها ع

ا لك وتنظيم املنافسة نذكر م   :أهم املصالح التابعة لوزارة التجارة املكلفة لحماية املس
ى  -1   :املستوى املركزي ع
ن           . أ ر :املديرية العامة لضبط النشاطات والتقن ي إطار أداء مهامها جميع التداب   تتخذ هذه املديرية 
  
  وزارة التجارة الجزائر :املصدر -1



 
  

ى إعداد ٓالاليات القانونية للسياسة التجارية مع   لك بحيث تعمل ع ى حماية صحة وسالمة املس الالزمة الرامية إ
رقية جودة  ة، وكذا الاهتمام ب ر التنافس لألسواق قصد تطوير قواعد املنافسة السليمة وال ى الس السهر ع

لك   .السلع والخدمات وحماية املس
تتنوع املهام املخولة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية  :العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغشاملديرية      . ب

وقمع الغش بحيث يقوم بمراقبة الجودة وقمع ومكافحة املمارسات املضادة للمنافسة وكذا محاربة املمارسات 
ى توجيه برامج املراقبة الاقتصادي ر املشروعة مما تسهر ع ى تدعيم التجارية غ ة وقمع الغش مع العمل ع

ى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختالالت ال تمس  ا باإلضافة إ وظيفة املراقبة وعصرن
  .السوق 

ي  -2     ى املستوى الخار   :ع
ي هذه الحالة، باملصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة و تظم   :يتعلق ٔالامر 

تكلف املديرية الوالئية للتجارة بمهمة تطبيق السياسة الوطنية املقررة , 48عددها  :  جارةمديريات والئية للت  -
الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و املهن املقننة و املراقبة  ي ميدان التجارة الخارجية و املنافسة و 

  .الاقتصادية و قمع الغش

الجهوية للتجارة باالتصال مع الهياكل املركزية لوزارة إن املديرية , 09عددها  : مديريات جهوية للتجارة  -
   التجارة تقوم بمهام تنشيط و توجيه و تقييم أعمال املديريات الوالئية للتجارة التابعة الختصاصها ٕالاقليم

  .كما تقوم بتنظيم و إجراء كل التحقيقات حول املنافسة و التجارة الخارجية و الجودة و سالمة املواد
  :الهيئات املتخصصة التابعة لوزير التجارة  -  3     

ن          - أ لك ن هيئة حكومية ):CNPC( :املجلس الوط لحماية املس لك ر املجلس الوط لحماية املس , يعت
ن الوقاية من  ي املسائل املتعلقة بتحس ن دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيه  لك للمجلس الوط لحماية املس

ا من أضرار فهو ال يجوز له أناملخاطر  لك وما ينجم ع يصدر  ال قد تحملها املنتجات والخدمات املقدمة للمس
لك  . قرارات بل يبدي رأيه يتعلق أساسا بحماية املس

يعد املركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بدوره  ):CACQE(املركز الجزائري ملراقبة النوعية والرزم      - ب
ن، يع ي مجال ى أهداف املركز    :ن مديرا لتمثيل املركز ، تتج

رام النصوص ال تنظم نوعية السلع والخدمات     - ى اح لك وأمنه والسهر ع ي مجال حماية صحة املس أولها 
ا  الك وتحسي   .املوضوعة لالس

ي مجال الرقابة حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات املختصة قصد    - ا يمكن  ى اكتشاف أعمال الغش  ثان الوصول إ
ي مجال نوعية السلع و الخدمات وير و مخالفة التشريع الساري والعمل به  ى جانب ذلك بإجراء . وال يقوم املركز إ

التحاليل الالزمة والبحوث الضرورية لفحص مدى مطابقة املنتوجات واملقاييس املعتمدة وكذا املواصفات القانونية 
ا ال يجب أن تتم  .  

  



 
  

لك -4 ي حماية املس   :هيئات أخرى لها دور 
ى جانب تلك  : إدارة الجمارك-1 ي الدول الحديثة إذ أوكلت لها عدة مهام إ تلعب إدارة الجمارك دورا فعاال 

  .املتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج ٔالافراد والبضائع
ي حماية -2 لكالجماعات املحلية  ي  : املس ى الصالحيات ال يتمتعان يمكن للوا ورئيس البلدية بالنظر إ

ا املساس  ر ٕالادارة املحلية أن يتدخال لوضع حد للممارسات املنافية للتجارة ال من شأ ي إطار تسي ا 
لك باعتباره فردا من أفراد املجتمع  . بصحة وأمن املس

لك-3 ي حماية املس ي  ي مسؤوال عن اتخا : الوا ر الوا ذ ٕالاجراءات الالزمة للدفاع عن مصالح يعت
ي ميدان  ى املديريات الوالئية للمنافسة ؤالاسعار ال تطبق السياسة الوطنية  ن وذلك بإشرافه ع لك املس

 .املنافسة ؤالاسعار ومراقبة النوعية وقمع الغش
لك -4 ي حماية املس ي مجال واسع و  :رئيس البلدية  ي يمارس رئيس البلدية وظائفه  يطبق سلطاته 

لك، هذا ما يفسر توسيع مفهوم النظام العام الذي يسمح  ر منظمة لضمان حماية صحة املس مجاالت غ
ي إطار انشغاالت السلطة ٕالادارية العامة لك    .بإدماج حماية املس

لك من الغش والخداع التسويقي: املطلب الثالث   .آليات حماية املس
ي      لك نجد ما ي ن أهم هذه ٓالاليات ال يمكن أن تكفل حماية املس   :ومن ب

لك  -1 ي حماية املس   .دور ٓالاليات التسويقية 
ي النقاط التالية لك     :يتمثل دور ٓالاليات التسويقية بالنسبة لحماية املس

لك عن طريق ٕالارشاد والتوجيه بما يكفل  -أ ي هذا تفعيل أساليب توعية املس حمايته، وصيانة حقوقه؛ و
ن لكـــ ن املس ي والثقافة ب را فـــي تحقيق هـدف نشر الـو رويـــــج كأحد أقوى هذه ٔالاساليب تأث رز ال (     ٕالاطار ي

ر مباشر ي أداء هذه الوسيلة من حيث )باعتباره أداة اتصال مباشر وغ ؛ وعليه لكي نضمن تحقيق الفعالية 
ي أ ر ينب رويجية بصورة جيدةالتأث   .ن تصاغ وتصمم الرسالة ال

ا لك، يجب أن تتوفر مجموعة من العوامل، من بي ي حماية املس رويج دوره املخطط  أن : ولكي يؤدي ال
ى تحقيق  اية إ ي ال رويجية معلومات صحيحة وصادقة ودقيقة وذات جودة، مما يؤدي  تتضمن الرسالة ال

ي الحماية؛ باإلضا رويجية وما مدى وضوحها بما يضمن أهدافها  ي اختيار فكرة الرسالة ال ى مدى التوفيق  فة إ
  .الخ...تقبلها من طرف الجمهور املوجه إليه

ر  -ب ى غالفها مما يتيح توف ن بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسلع ع ن أو البائع ام املنتج مدى ال
لك، ومن ثم تمكينه من اتخا ى دراية كافيةالحماية للمس لك ع   ذ قرار الشراء بكل حرية؛ حيث يكون املس

ر ذلك من املعلومات الضرورية، ى غ ى  بمحتويات وكمية ومجاالت وطرق استعمال كل منتج من املنتجات، إ ع
ا وفهمها لك استيعا   .أن تصاغ كل هذه ٔالامور بلغة بسيطة وسهلة تتيح للمس

ي املراكز والهيئات  -ج ن بمدى أهمية تو املختصة عملية وضع املواصفات القياسية للمنتجات، وإقناع املنتج
لك من الغش والخداع التسويقي،  ي حماية املس م  تقديم البيانات الكاملة والدقيقة والصادقة عن منتجا

  .وكذلك حمايته من ٔالاخطار
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لك عن السلع والخدمات املقدمة له سواء أكان هذا  -د ر الضمان للمس ن بضرورة توف ن أو البائع إلزام املنتج
    .الضمان صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا

ٔالاسعار، مع تشديد العقوبات تفعيل الرقابة الدقيقة من طرف الهيئات املختصة فيما يخص مخالفات  -هـ
لك   .الرادعة ح ال يتضرر املس

ي ٔالاسعار بما ال  - ك ر  لك، مع متابعة التغ تحديد ٔالاسعار بطريقة واقعية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمس
لك   .يضر بمصالح املس

ي ذلك التعبئة والت -ل ر الشروط الصحية الستخدام املواد والعبوات بما    .غليفتوف
ي التوزيع - ر ن، مع تحقيق العدالة  ي املكان والزمان املناسب لك  ى املس ام بإيصال املنتجات إ   .الال
لك  دور الجودة ورقابة الجودة -2   .ي حماية املس

لك، كما يمكن أيضا تحقيق هدف الحماية من خالل تفعيل  ي ضمان حماية املس تلعب الجودة دورا هاما 
ى الجودة نشاط الرقابة   )1(.ع

لك   - أ ي ضمان حماية املس   .أهمية الجودة 
لك خاصة بعد هيمنة       ي ضمان حماية املس ر الجودة والتقييس من ٓالاليات الهامة ال تعتمد  الاتجاه   تعت

ى عوملة ٔالاسواق واشتداد املنافسة، تزايد ظاهرة الغش والخداع التسويقي الذي يتعرض له  ايد إ لك؛ امل املس
ا، كما أن  ي ٔالاسواق عن منافس ها  فاعتماد الجودة والتقييس يع أن املؤسسات اتجهت للبحث عن ما يم
ى كسب رضاه وضمان وفائه من منطلق أن هذا  ى إ لك، وتس ى املس ا تركز ع ي الوقت نفسه أ ذلك يع 

ي السوق  رر الرئيس لوجودها واستمرارها  لك هو امل   .املس
ي وسعها من أجل       ى بذل كل ما  ره من ٔالاهداف ٔالاخرى لجأت إ ولكي يتحقق للمؤسسات هذا الهدف وغ

ى أصولها، وهذا عن طريق ضمان جودة املنتجات املقدمة  لك من الغش التسويقي باعتباره من أغ حماية املس
لك بمثابة )OIS(له من خالل التقيد بمتطلبات املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس رها املس ، وال يعت

ي ٔالاسواق ن املنتجات املعروضة    )2( .مرجع للتمي ب
لك، مما يع من جهة أخرى      كما أن عدم تقيد املؤسسات بعنصر الجودة يجعلها تخل بمبدأ حماية املس

ن  ا نظرا للعالقة القوية املوجودة ب لك أن هذه املؤسسات سوف تفقد أجزاء هامة من أسواقها، ومن ثم مس
لكون شعور بعدم الرضا نتيج ي جودة السلع والخدمات الجودة والتسويق؛ فعندئذ سيتملك املس ة للنقص 

ى البحث عن  املقدمة، ٔالامر الذي يكون لديه انطباعا سيئا عن صورة تلك املؤسسات، وسيضطره ذلك إ
ي موضوع الجودة ومن  اونة  ر مكلفة للمؤسسات امل ي ٔالاخ منتجات أخرى ملؤسسات أخرى؛ وتكون النتيجة 

ي الو  لك؛ وسيقود ذلك  ي وضعيات تنافسية خاللها حماية املس ى أن تجد تلك املؤسسات نفسها  اقع إ
ن لك ي ذهن املس ا مرة أخرى  رة لتصحيح صور ا عندئذ بذل مجهودات كب   .ضعيفة، وسيتطلب م
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لك دور رقابة الجودة - ب   .ي حماية املس
لك من ٔالاضرار الصحية الناتجة عن استعمال مواد أو       ي حماية املس ى الجودة دورا هاما  تلعب الرقابة ع

أغذية فاسدة، وفحص السلع املنتجة محليا أو املستوردة، ومحاربة الاحتكار، ووضع مواصفات قياسية لإلنتاج 
راد والتصدير   .والاست

ا وتوجد عدة تعريفات ملفهوم رقابة      ا أ مجموعة من ٔالانشطة املحددة، وال تستخدم :" الجودة من بي
  )1(".دف التأكد من ٕالانتاج الذي تم تحقيقه يتفق ويتطابق مع تلك املواصفات ال وضعت له سلفا

لك من خالل قيام ٔالاشخاص املؤهلون  ي حماية املس ى الجودة أن تؤدي دورها بفعالية  ويمكن للرقابة ع
ي  قانونا باملعاينة املباشرة، أو بالفحوص البصرية، وبواسطة أجهزة املكاييل واملوازين واملقاييس، وبالتدقيق 

ات  ى زيارة ٔالاماكن والتجه ن، أو بأخذ عينات من املنتج، باإلضافة إ ى ٔالاشخاص املسئول الوثائق، والاستماع إ
ي كامل الك، وهذا    .أوقات العمل ذات العالقة باملنتجات املوجهة لالس

لك:الرابع املطلب    :)1(ومحاوره من آليات حماية املس
 ى ضرورة أن يتوفر املنتج ضد كل املخاطر ال يمكن  ضمانات ى، عأكان سلعة أو خدمة ء، سواالتأكيد ع

لك، أو بأمنه، أو بمصالحه املادية ي إحداث ضرر بصحة املس   .أن تتسبب 
  ى ضرورة مطابقة الك للمقاييس املعتمدة،التأكيد ع واملواصفات القانونية  املنتج املعروض لالس

  .والتنظيمية
 ات املنتج املعروض من لك بخصائص ومم ى ضرورة إعالم املس الك التأكيد ع   .أجل الاس
 لك عن طريق ٕالارشاد والتوجيه بما يكفل   .حمايته، وصيانة حقوقه تفعيل أساليب توعية املس
 ن ن بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسلع إلزام املنتج ر الحماية  أو البائع ى غالفها مما يتيح توف ع

لك  .للمس
 ي املراكز والهيئات املختصة عملية وضع املواصفات القياسية للمنتجات   .تو
 لك عن السلع ر الضمان للمس ن بضرورة توف ن أو البائع أكان سواء  والخدمات املقدمة له، إلزام املنتج

  .هذا الضمان صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا
 ٔالاسعار، مع تشديد العقوبات  تفعيل الرقابة الدقيقة من طرف الهيئات املختصة فيما يخص مخالفات

لك   .الرادعة ح ال يتضرر املس
 ،لك ر  تحديد ٔالاسعار بطريقة واقعية، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمس  ٔالاسعار،ي مع متابعة التغ

لك   .بما ال يضر بمصالح املس
 ي ذلك التعبئة والتغليف ر الشروط الصحية الستخدام املواد والعبوات بما    .توف
 ،ن ي املكان والزمان املناسب لك  ى املس ام بإيصال املنتجات إ ي التوزيع الال   .مع تحقيق العدالة 
 ى الجودة     .تفعيل نشاط الرقابة ع
  يوضع التشريعات لك من الغش  ى حماية املس دف إ ن ال  املعامالت التجارية،و املمارسات  والقوان

ا للمواصفات   ...الاحتكارية،وضمان سالمة املنتجات ومطابق
 لك  .إنشاء وتفعيل مؤسسات حماية املس
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ي * ي ما ي لك وأبعاده   )1(:املحاور تتلخص محاور حماية املس
ا للمواصفات القياسية العاملية، . الذي :املحور الرقابي -1 يضمن سالمة املعروض من السلع والخدمات ومطابق

ى مؤسسات املجتمع املدني  ذا الدور بصفة أساسية، باإلضافة إ ي الجمعيات وتقوم ٔالاجهزة الحكومية  املمثلة 
لك للتدليس والغش التجاري  ى الحيلولة دون تعرض املس ى إ دف بالدرجة ٔالاو لك، و ال  املعنية بحماية املس

 .والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله
ي -2 ي التشريع القائم من أجل إيجاد مظلة حماية : املحور التشري ى أساس إعادة النظر  لكافة وهو القائم ع

لك  .حقوق املس
ره بحقوقه  :املحور التثقيفي والتعليمي -3 لك وتبص ى املس لك، وهو الذي يقوم عليه رفع و وٕالارشادي للمس

ر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية ى ما يحقق له القدر ٔالاك   .وواجباته، بما يرشد قراراته ويوجهه إ
ى أن مفه :ٔالابعــــاد* ي الوقت نفسه املجتمع، حيث أن تجدر ٕالاشارة إ وم الحماية ال يتضمن الفرد فقط بل يشمل 

ر  لك أك ي حماية للمجتمع وضمانا لحقوقه؛ وعليه تكون الحماية الوقائية للمس ي حد ذاته  لك  حماية املس
   :فعالية من الحماية العالجية بعد وقوع الضرر؛ وعادة للحماية بعدان

لك : ٔالاول    .من نفسهحماية املس
الك  الك أو استعمال منتج ما مع علمه التام باألضرار الناجمة عن هذا الاس وذلك نتيجة تعمده القيام باس
الك بعض املنتجات املمنوعة قانونا؛ كذلك حمايته من  ن، أو اس مثل ٔالاضرار الصحية الناتجة عن التدخ

ي  نفسه جراء جهله باملنتجات، أو بكيفية استعمالها بالرغم اونه  ى الغالف، أو  ا البيانات ع من تضمي
ر  املطالبة بحقوقه عند إخالل املنتج أو املوزع بأي شرط من شروط عقد البيع، أو شرائه لبعض السلع غ

  .الخ...املطابقة للمواصفات مع علمه بذلك بسبب انخفاض سعرها
  :حمايته من أطراف أخرى  :  الثاني

لك كمقدمي السلعحيث توجد عدة أطراف قد تؤدي ع ر قصد ٕالاضرار بمصالح املس أو   ن قصد أو غ
ى ي تركيبة مكونات املنتجات املقدمة إ ى استعمال أساليب الغش والخداع    الخدمات، حيث يلجئون إ

امه وإقناعه بأهمية السلع والخدمات املقدمة  ى تضليله عن طريق إ لك؛ كما قد تتعدد هذه ٔالاساليب إ املس
، أو عدم تناسب الضمان املمنوح مع طبيعة  باستخدام عدة وسائل مثل الاتصال املضلل، أو الاتصال الشخ

  .الخ....استعمال املنتجات
ى  لك، باإلضافة إ ى املس كما تمتد هذه الحماية لتشمل الوقوف ضد ارتفاع أسعار السلع والخدمات املقدمة إ

ا وبيعها له بأسعار مرتفعة حمايته من معضلة الاحتكار وحجب السلع عنه بغية   .الخ...تخزي
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لك :الخامساملطلب    : الاتجاهات الحديثة لحماية املس
ر تلك الحماية لذا تدخل املشرع لوضع بعض       ى توف لك أصبحت عاجزة ع إن القواعد التقليدية لحماية املس

ن ى قسم ر املألوفة إلضفاء الحماية ويمكن تقسيمها إ   : القواعد غ
رة تكوين العقد-1 ي ف لك  الكية ظهرت معه الضرورة لوضع :حماية املس قواعد من بازدياد مختلف وإشكال الاس

ى ذكر أهمها رف من اجل ذلك وضعت مبادئ هامة سنأتي ع لك واملح ن املس   :اجل ردم الهوة املوجودة ماب
ام باإلعالم*    ام عام  :الال لك عن محل العقد والبيانات املتعلقة به هو ال ام قبل التعاقدي بإعالم املس الال

ي جميع ع ى التعاقد  رف واجب يغطي املرحلة السابقة ع ى عاتق املح ام انه يقع ع ن هذا الال الك يع قود الاس
ى لتقديمها   .إفضاء معلومات ذات صلة باملنتوج والخدمة ال يس

ام باإلعالم التعاقدي: أوال ام باإلعالم قبل التعاقدي عن الال   : تمي الال
ام التعاقدي باإلعالم ينفصل عن العقد  ى التعاقد وذلك كما هو واضح فإن ال ي املرحلة السابقة ع وين 

لك تماما ء بمناسبة تنفيذ العقد ولتجنيب , قد يكون رضا املس ام التعاقدي باإلعالم ين بينما الال
  .املتعاقد ٔالاخر أضرار ناجمة عن تنفيذ أو استخدام السلعة املباعة

ام : ثانيا ام قبل التعاقدي باإلعالم عن الال ن عدم خلط  :التعاقدي باالستشارات الفنيةتمي الال يتع
ئ عن عقد خاص يكون الهدف منه تقديم  ام النا ام ٕالاعالم قبل التعاقدي والال ن ال ن أي ب ن املفهوم ب
ر  ي فال يعت ى التعاقد وبالتا ام عام سابق ع ام باإلعالم هو ال الاستشارات أو النصيحة الفنية، ذلك أن الال

اما عق رف بتقديم ال ام املح ئ عن عقد محله ال ام نا ام بتقديم الاستشارات الفنية فهو ال اديا، أم الال
ام املهندس املعماري بتقديم معلومات فنية وفقا ألصول علم الهندسة: استشارات فنية مثال ذلك   .ال

ام باإلعالم قبل التعاقدي*    ررات تقرير الال ررا ذلك :م   : أهم م
ن املتعاقدينإعا - أ ي العلم ب ي املعرفة الفنية بشأن محل التعاقد  :دة املساواة  قلنا سابقا أن هناك تفاوت 

الكية، لذلك  ي العالقة الاس لك الطرف الضعيف  ن املس رف الطرف ٔالاقوى وب ن املح والشروط املتعلقة به ب
ام باإلعالم رر تقدير الال ي املعرفة ي   .فإن عدم املساواة 

ى العقد - ب لك :إعادة التوازن إ ي حماية رضا املس ام باإلعالم دورا هاما  ذلك ألنه بفضل املعلومات / يلعب الال
ائيا رم العقد  ى العقد وإما يعدل شرط العقد وإما ال ي لك فإما يقدم ع رف يتنور سبيل املس   .ال يمدها املح

ي القانون الجزائر  ام باإلعالم  ام باإلعالم اعتمده املشرع بموجب القانون رقم : ي أحكام الال املتعلق  89/02الال
لك السيما باملواد  رف أن يرفق املنتوجات املعروضة بـ 21و4و3بحماية املس   :وهكذا، فقد ألزم املشرع الجزائري املح

  .ويشمل العدد والكيل والحجم :الكم- 
  .ويشمل عناصر املواد وخصائصها وطريقة إنتاجها :الكيف- 
  .ويشمل الاسم والشكل الذي تعرف به البضائع :النوع- 
  .اسم وعنوان الشخص املسئول عن ٕالانتاج- 
الك-    .تاريخ الاس
  .كيفية الاستعمال- 
  . ٕالاعالم باألسعار- 



 
  

ى مبدأ الحرية التقاعدية بعد الثورة  :الشروط التعسفية*  ي القواعد العامة للعقد أن العقود تقوم ع رأينا 
ن، ومن هنا ظهرت مسألة  ن الطرف ى انعدام التوازن ب رفون يدرجون شروطا تؤدي إ الصناعية بالذات أصبح املح

  .الشروط أو البنود التعسفية
هو كل بند أو : (04/08من القانون رقم  03خالل نص الم عرف املشرع الجزائري الشرط التعسفي من  :تعريفها

ن  رك مع بند أو مع عدة بنود أخرى أو شروط أخرى من شانه ٕالاخالل الظاهر التوازن ب شرط مع واحد أو مش
  .حقوق و واجبات أطراف العقد

بتحديد العناصر  املتعلق 06/306أما من يقرر ما إذا كان البند تعسفيا أم ال فان املشرع الجزائري بموجب 
ر تعسفية فان املشرع أو كل ذلك  ن و البنود ال تعت لك ن ٔالاعوان الاقتصادية و املس رمة ب ٔالاساسية للعقود امل
للجنة البنود التعسفية و ال تتمثل من ممثل عن وزارة التجارة و ممثل عن وزارة العدل و ممثل عن مجلس 

ن و مم رف ن من املح ناملنافسة و ممثل لك ن من جمعيات حماية املس   .ثل
  :جزاءات تضمن العقد بندا تعسفيا

ي العقد أما إلغاء ذلك العقد و أما إلغاء البند م كان ذلك  :الجزاءات املدنية- أ ينتج عن اعتبار بند ما تعسفيا 
 .محل
رف يدرج بندا تعسفيا بغرامة مالية تقدر بـ 04/02. من ق 38عاقبت املادة  :الجزاءات الجنائية- ب ألف  50: كل مح

ى  ن دج 5إ   .مالي
رة تنفيذ العقد-2 ي ف لك    : حماية املس

ن      ن التالي ام رة العقد و ذلك من خالل الال لك أثناء مرحلة ف  :وضع القانون حماية خاصة للمس
ام بالضمان- أ رف أن يوفر الضمانات الكافية  02مادته  89/02نص القانون رقم  :الال ى عاتق املح ى انه يقع ع ع

لك أو امن هاو تضر بمصالحه املادية و هكذا يثبت املادة  ا أن تمس املس من نفس  06ضد كل املخاطر ال من شا
ن لكل جهاز أو أداة أو آلة يستفيد بحكم القانون من  ضمان صالحيته حسب طبيعة املنتوج، كما القانون انه كل مق

ى أداء خدمات و أكدت املادة  لك دون مصاريف  07يمكن أن يمتد الضمان إ ام بالضمان حق للمس أن الال
  .إضافية و كل شرط مخالف لذلك يكون باطال بطالنا مطلق

ام بالسالمة- بـ ام بالضمان قرر  :الال ام بموجب نفس املواد ال تكلمت عن الال اما أخر و هو الال املشرع ال
لك نتيجة استعماله لذلك املنتوج أو  ر ٔالامان للمس رف بتوف م املح بالسالمة، و يكون ذلك من خالل أن يل
دف  ن كل العناصر املعنية  لك ٔالامن البحث عن التوازن ٔالامثل ب الخدمة، و قد عرف مشروع قانون حماية املس

  .بات بقدر ٕالامكانتقليل ٔالاخطار و ٕالاصا

  

  

 

 

  



 
  

ي الجزائر : املبحث الثالث لك    واقع وآفاق حركة حماية املس
ي الجزائر:ٔالاول املطلب  لك     :تطور حركة املس

ن     ن مرحلت ي الجزائر يستطيع أن يمر ب لك    : إن الحارس لتطور تشريعات حماية املس
ن العامة وال ح وغن لم توفر  :89/02مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  -1 ت هذه املرحلة ببعض القوان وتم

ا ٔالامر رقم  ا أسست أسس هامة م لك الجزائري املطلوبة إال إ والذي عدل قانون العقوبات الجزائري  75/74للمس
ي املواد الغذائية والطبية وذلك من ي بيع السلع والتدليس  ا الغش  خالل املواد من  لها سيحدث بعض الجرائم م

ى  429    .ع. من ق 435إ
ئ وكان الغرض منه حماية املنتج أصال 76/65ٔالامر رقم    . املتعلق بتسميات املن

لك رائجا وال معروفا استعملت   لك بل ولم يكن مصطلح املس رة حماية خاصة للمس تالحظ خالل هذه الف
ري    . املصطلحات مثل البائع واملش

لك واحتوى  89/02صدر القانون رقم : 89/02ور القانون رقممرحلة ما بعد صد -2 بالقواعد العامة لحماية املس
ى  ي 30ع ا هذا القانون نذكر ما ي   : مادة واهم الحقوق ال تضم

ي سالمته من املخاطر ال تمس صحته وأمنه -  لك    .حق املس
ى املقاييس  -  ر املنتوج أو الخدمة ع ي توف لك     أو املواصفات القانونيةحق املس
ي الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة -  لك     حق املس

ى هذا القانون مجموعة من  لك و ت ي ايطار جمعيات حماية املس ي التمثيل وحق التقا  لك  راف بحق املس الاع
ا   : املراسيم التنفيذية نذكر م

  .)1(الجودة وقمع الغش املتعلق برقابة 90/39املرسوم التنفيذي رقم  - 
  .املتعلق بضمان املنتوجات والخدمات 90/266املرسوم التنفيذي رقم  - 
  .املتعلق بوسم املنتوجات الغذائية وعرضها 90/366املرسوم التنفيذي رقم  - 

السوق ي  .يحدد شروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها 92/41املرسوم التنفيذي رقم  - 
ر ذلك من املراسيم التنفيذية ال ال يكفي املقام هنا للتعرض لها بالتفصيل ى غ  . الوطنية إ

لك:الثاني املطلب    :مراحل تطور حركة حماية املس
لك باملراحل التالية    : مرت حركة حماية املس
لك بحقوقه - أ ي املس ى أواخر القرن ( وتمتد هذه املرحلة : مرحلة ما قبل و ا )   19من العصور القديمة إ وساد ف

ر مما هو متوفر من الحقوق ، وقد أصل العديد من الفالسفة لهذا  ي املطالبة أك الاعتقاد بأنه ليس للناس الحق 
م ادم سميت الحق نادي بضرورة املنافسة الحرة والتوازن التلقائي ، ومبدأ  اليد الحقية ال تسيطر الاتجاه ، فم

ى النظام الاقتصادي    .ع
لك ى ضمان حقوق املس ى إ ى تصريف منتوجاته يس رف زيادة ع ي هذه املرحلة أن البائع واملح   .فساد 

لك - ب ي جمهور املس ي ألو :مرحلة و لك  ي هذه املرحلة بالخصوص ظهور حماية املس ن املدني . م.شهدت  أ وتب
لك وهكذا بدأت هذه الجمعيات خاصة بعد ٔالازمة ٔالامريكي ملوضو   ع حماية املس
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ر 1929الاقتصادية العاملية لسنة  ي ٔالاخ ى ٕالادارة ٔالامريكية وال استجابت  ى الكونغرس وع ى م بالضغط ع إ
  .مطالب تلك الجمعيات والحركات

لك -ج ت بالخصوص باستجابة  :مرحلة بلورة حقوق املس ى يومنا هذا وتم وتمتد هذه املرحلة من الستينيات إ
لك   .التشريعات ملطالب جمعيات حماية املس

ي الجزائر: الثالثاملطلب  لك    .تحليل واقع وآفاق حماية املس
ي نظرا لتعاظم الضغط الذي أصبحت تمارسه جمعيات حماية       ى املستوى الدو لك ع بعد تزايد الاهتمام باملس

ن إدارات تع  ى إنشاء هيئات وتعي لك، فعمدت إ لك، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لالهتمام نسبيا باملس املس
ن والتشريعات ال  لك، وسن القوان تكفل مراقبة مدى مطابقة املنتجات املعروضة لغرض بموضوع حماية املس

ى ذلك فقد تبنت الجزائر حقوق  لك؛ إضافة إ الك ملقاييس الجودة، ومن ثم محاربة الغش وحماية املس الاس
ا مواثيق منظمة ٔالامم املتحدة لك ال أقر  .املس

ر  الحكومية، أي جمعيات املجتمع املدني كما دعمت الجزائر هذا التوجه الرسم للحماية بتشجيع املنظمات غ
لك ي مجال حماية املس  .ي لعب دور أساس 

لك الجزائري من الغش ٔالاخرى ٔالاطراف  -1  .املسؤولة عن حماية املس
ي املطلب ٔالاول  ى كما ذكرنا  ى وزارة التجارة، حيث تتو ي الجزائر إ لك  ى حماية املس ترجع مهمة ٕالاشراف رسميا ع

ر الجودة والصحة ؤالامان؛ تنفيذ ن ا ملعاي ا من زاوية مدى مطابق ظام مراقبة السلع الغذائية والخدمات املرتبطة 
ي لك إضافة للوزارة الوصية قطاعات وزارية أخرى تتمثل   :)1(كما يتم تنفيذ هذا الدور الحمائي للمس

 .وزارة الدفاع ، من خالل عناصر الدرك الوط ،و وذلك من خالل عمل مفت السياحة وزارة السياحة، -أ
 .وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، وهذا عن طريق مصالح الوقاية، واملخابر الوالئية للصحة -ب
 .وزارة الفالحة والتنمية الريفية، وهذا بواسطة مصالح الطب البيطري، مصالح الصحة النباتية -ج
  .املحلية، وهذا عن طريق مكاتب النظافة، كذلك ٔالامن الوط وزارة الداخلية والجماعات - ـد

ي الجمعيات املهنية وأرباب العمل، وجمعيات  ر رسمية تتمثل  ى هذه الهيئات الرسمية، هيئات أخرى غ يضاف إ
ذه املهمة النبيلة ؤالاخالقية ي الوفاء  لك؛ وهذا من منطلق ضرورة مساعدة الدوائر الحكومية  ، فليس حماية املس

لك نفسه لك من املس ى تحقيق مصلحة املس  .أحرص ع
لك الجزائري من الغش والخداع -2  .آليات حماية املس

ى املستوى        ي ع لك من تطور نو ي الجزائر تماشيا مع ما تشهده حماية املس لك  بغية تفعيل حماية املس
ي أوائل سنة  ي، أصدرت الجزائر  ي) 02- 89( قمالقانون ر  1989الدو راير  07: املؤرخ  ، املتعلق بالقواعد 1989ف

الك،  لك، حيث يجسد هذا القانون املبادئ ٔالاساسية ملراقبة السلع والخدمات املعروضة لالس العامة لحماية املس
ا هذ لك، ومن املبادئ ٔالاساسية ال تضم ى املس ا القانون ومحاربة وقمع مختلف أنواع الغش والتحايل املمارس ع

 :)2(نجد
ي  - )أ ى ضمانات ضد كل املخاطر ال يمكن أن تتسبب  إجبارية أن يتوفر املنتج، سواء أكان سلعة أو خدمة ع

لك، أو بأمنه، أو بمصالحه املادية   .إحداث ضرر بصحة املس
 .490، ص 2000فريد عبد الفتاح زين الدين،  -1
ي  39 -90من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  -2  ).الجزائر(، املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش1990جانفي 30املؤرخ 



 
  

الك للمقاييس املعتمدة، واملواصفات القانونية والتنظيمية - )ب   .إجبارية مطابقة املنتج املعروض لالس
الك - )ج ات املنتج املعروض من أجل الاس لك بخصائص ومم  .إجبارية إعالم املس
ى إجبارية الضماناتإجبارية املر  - )د  .اقبة الذاتية، باإلضافة إ
ي إطار التبادل - )هـ ي تجريب املنتجات املقدمة إليه  لك   .حق املس

ر من       نصا تنظيميا متعلقا بإجراءات  70ومن أجل وضع القانون املشار إليه أعاله ح التنفيذ، تم إصدار أك
  )1(.املراقبة واملواصفات التقنية لبعض املنتجات

ى ذلك صدور القانون رقم     ى املمارسات 2004جوان  23بتاريخ  04/02: يضاف إ ، الذي يحدد القواعد املطبقة ع
لك بصفة خاصة  التجارية من أجل تدعيم املنظومة التشريعية املنظمة للمجال التجاري بصفة عامة وحماية املس

لك بشأن السلع من ٔالاشكال الجديدة للتحايل والغش والتالعب، ملا لهذ ى تضليل املس ه ٔالاشكال من قدرة ع
ي ٔالاحكام العامة، شفافية ونزاهة املمارسات :والخدمات ال تقدم له؛ ويتضمن هذا القانون عدة جوانب تتمثل 

را ٔالاحكام الختامية ا، وأخ   .التجارية، املخالفات والعقوبات، معاينة املخالفات ومتابع
لك وما دعت إليه :الرابعاملطلب    :)2(ٔالامم املتحدةالحقوق العامة للمس

    :حق ٔالامان -1
لك،        ى حياة املس ر الحماية والسالمة من السلع والخدمات الضارة ال تسبب خطورة ع ويع هذا الحق توف

ى املنظمات  ي السوق  أنلذا يجب ع ا من العيوب قبل عرضها  ا للتأكد من سالم . تقوم بفحص واختبار منتجا
ن تضع ٔالامم  لك ذا الحق تجاه املس امها  ي هذا الجانب للتأكد من مدى ال ا  ولكي تقوم الحكومات بتقييم أدا

ي دليلها الخاص ي، املتحدة مجموعة تساؤالت    :تتمثل 
لك ٔالامان جراء استخدامه ملنتجات وخدمات هل توجد أنظمة مالئمة و  - مقاييس كافية تضمن للمس

  املنظمات؟
ي الوقت املحدد  - لك للمنتوج  ا املنظمات لضمان تسلم املس ي التحسينات ال يمكن أن تقوم  ما 

ى املعلومات الكافية حول املنتجات والخدمات؟   وضمان حصوله ع
  س عاملية لضمان املنتوج مثل مواصفات أال يزو العاملية؟هل تقوم املنظمات باستخدام مقايي -
ي الضمانات ال تلزم  - م الخطرة من ٔالاسواق؟ وما  ي الضمانات ال تلزم املجهزين بسحب منتجا ما 

روا تلك املنتجات؟ ن الذين اش لك   املجهزين بتعويض املس
ي امل - رم مقاييس الجودة الوطنية والعاملية، وما  ي هذا املجال؟هل تح ا    جاالت ال تم تحسي
  هل يتم تنفيذ مقاييس ٔالامان بشكل فعال؟ -
  هل يتم مراجعة املقاييس الوطنية دوريا لتتكيف مع املقاييس العاملية؟ -

ى املعلومات -2   :  حق الحصول ع
ي شرا       ى املعلومات املتعلقة باملنتجات ال يرغب  ي الحصول ع لك الحق  لك للمس ا ح تتكون لدى املس

ى اتخاذ القرار الصائب دون التعرض للغش والتدليس وٕالاعالنات املضللة   .صورة كاملة ويكون قادرا ع
ى ي كافة أنحاء العالم إ   :لذلك دعت ٔالامم املتحدة املنظمات 

  

ى-1 ، مرجع سابق، : ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يمكن الرجوع إ   .244صعنابي بن عيس
لك: ٔالامم املتحدة-2   .2013التنمية جنيف للتجارة و مؤتمر ٔالامم املتحدة ) 2013، 1985(التقرير التنفيذي املتعلق مبادئ ٔالامم املتحدة لحماية املس



 
  

  .ضرورة التعريف باملنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله واملواد املصنعة منه -
ي ٔالاسواقتقديم املعلومات الصحيحة  -   .واملجانية عن كل ما يتعلق باملنتجات املوجودة 
لك بشكل دائم -   .ضرورة تب برامج لتطوير املعلومات املتاحة للمس
ى املنتجات تتضمن  - ٕالانتاج  خ، تارير، السعالخصائص، الوزن(هل يتم وضع عالمات شاملة ع

  ؟) الخ..والنفاد،
ن تثار مجموعة من التساؤالتولكي تقوم الحكومات بتقييم مدى  لك ذا الحق تجاه املس امها    :ال

لك؟ وهل ما قدمته الجهات املعنية  - م املس ي تقديم املعلومات ال  ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة 
ي السبل الكفيلة بتفعيل ذلك الدور؟   ي الحكومة كاف وفعال وما 

ى - ر الجودة؟ هل امللصقات والبيانات املوجودة ع م بمعاي   املنتج تل
لك من ٕالاعالنات املضللة والخادعة؟ وهل هناك عقوبات  - ما هو موقف الجهات املعنية بحماية املس

ى مثل تلك املمارسات؟   محددة ع
ا  - ي صادقة أم أ ي حقيقة املسابقات والهدايا والسحوبات ومدى ارتباطها بشراء املنتجات؟ هل  ما 

  منتجات فقط؟مجرد ترويج لل
م؟ - ن بوضع املعلومات املتعلقة بسالمة منتجا ن تلزم املنتج   هل هناك قوان

  : حق سماع رأيه -3
لك هو الحلقة ٔالاساس       ي إبداء رأيه حول مدى إشباع املنتجات لحاجاته، وباعتبار املس لك الحق  أي إعطاء املس

ى املنظمات ان  لك وإقامة عالقات طويلة ٔالامد معه ي العملية ٕالانتاجية لذا يجب ع ى رضا املس ى للحصول ع تس
ي تطوير وابتكار املنتجات الحديثة وبما يل رغباته   .)1(لكسب والءه، وذلك من خالل بذل الجهود الحثيثة 

ى هذا الحق حق التمثيل أو املشاركة ضرورة إشراك املس Representationوتع        لك وتطلق بعض ٔالادبيات ع
لك، وإعطاء  مه وذلك من خالل تسهيل إنشاء منظمات وجمعيات خاصة بحماية املس ي وضع السياسات ال 

لك ي القرارات املتعلقة بحقوق املس   .الفرص لتلك املنظمات والجمعيات للمشاركة 
ى الاستفسارات التالية   :ويمكن تحقيق ذلك من خالل ٕالاجابة ع

راف الحكومة با - ي لهم؟ وهل يتم السماح لتلك مدى اع ن كمثل شر لك تم بحقوق املس ملنظمات ال 
م بتلك الحقوق؟   املنظمات برفع دعاوى قضائية ضد املنظمات ال ال تل

لك؟ - تم املنظمات ٕالانتاجية بمسالة ٕالابداع والابتكار لتقديم ما يطمح إليه املس   هل 
ي مجالس ٕالا  - ن  لك ي الاعتبار هل يتم تمثيل املس م  دارات للمنظمات ٕالانتاجية والخدمية؟ وهل تؤخذ آرا

  عند إقرار سياسات املنظمة؟
  
  
  

ي جانب ٕالاعالن ,عاكف زيادات, محمد الزع-1 ن نحو ممارسات الخداع التسويقي  لك ي مدينة إربد :اتجاهات املس قسم التسويق، كلية , دراسة ميدانية 
 2003, واملالية، جامعة اربد ٔالاهليةالعلوم ٕالادارية 

  



 
  

  : حق الاختيار -4
ن       ا من ب ي اختيار املنتجات ال يرغب الحصول عل لك    ويضمن هذا الحق حرية املس

ى. السلع املتعددة وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة   :ولذلك دعت ٔالامم املتحدة حكومات الدول إ
ر مشروعةمعاقبة الشركات الاحتكارية  - ا بطرق غ ى الاستغالل وعرض منتجا   .ال تعتمد ع
  .يجب أن توفر خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفر قطع الغيار -

ى إمكانية تطبيق هذا الحق،  ى التساؤالت التاليةوللوقوف ع   :يمكن ٕالاجابة ع
ي  - لك؟ وهل املنتجات املوجودة  ي الخيارات املتاحة للمس لك فرصة لالختيار؟ما    ٔالاسواق تعطي املس
ر املشروعة ال تمارسها بعض املنظمات؟ -   ما هو موقف الحكومة من املمارسات غ
  هل هناك خطوات محددة متوفرة ملحاربة السياسات الاقتصادية املقيدة؟ -
ى املنتجات املباعة؟ -   هل توجد ضمانات معقولة ع
ى خدمات ما ب - لك ع   عد البيع؟هل يحصل املس
ررات لذلك؟ - ي ٔالاسباب وراء التالعب باألسعار من وقت آلخر دون وجود م   ما 
ن من قبل املنظمات ٕالانتاجية والخدمية؟ - لك رام اهتمامات ورغبات املس   هل يتم اح

  : )1(حق التعويض -5
ي حالة تضرره من السلع ى التعويض العادل  لك حصوله ع ا، والخ ويضمن هذا الحق للمس دمات ال حصل عل

ر املرضية   .كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غ
ر الضمان ملدة معينة، إذ أن ذلك سيعزز من  رط توف ر الخدمات ٔالاساسية ملا بعد البيع والذي يش ويتطلب ذلك توف

ي تعامله مع السوق ويوفر درجة من الاستقرار لك  ىوتعزيزا لهذا . ثقة املس   :الحق دعت ٔالامم املتحدة الحكومات إ
ي حالة  - لك، ويستطيع من خاللها الدفاع عن نفسه وعن حقوقه  ى وجود جهات تع باملس العمل ع

  .تعرضه ألي ضرر 
لك وبطريقة عادلة وتوفر  - ا أضرار تمس املس ى املنظمات أن تقوم بحل املشاكل ال تنتج ع يجب ع

  .الوقت والجهد
ى إن  - ن مثل الرد ع لك ى التوعية والنصيحة للمس توفر املنظمات بعض الخدمات التطوعية ال تعمل ع

ن لك   .استفسارات وشكاوى املس
ى التساؤالت التالية ي، يمكن ٕالاجابة ع ي الواقع العم ى أي مدى طبق هذا الحق    :وملعرفة إ

ن ال تحدد املسؤولية  - ن؟ما مدى فعالية القوان لك   القانونية للمنظمات تجاه املس
ر املطابقة  - ن واملوردين للمنتجات الخطرة وغ ى املصنع ي العقوبات ال يمكن تطبيقها ع ما 

  للمواصفات؟
  

لك: ٔالامم املتحدة-1 ية لحماية املس تحدة للتجارة والتنمية جنيف ضمن مؤتمر ٔالامم امل) 2013، 1985(التقرير التنفيذي املتعلق مبادئ ٔالامم املتحدة التوج
2013. 

  



 
  

ى تعويض مناسب من خالل إجراءات إدارية أو قضائية محددة؟ وهل  - لك الحصول ع هل يستطيع املس
ر مكلف ماديا؟   ذلك متاح وسهل املنال؟ وغ

ى ذلك الحق؟ - ي التعويض وآلية الحصول ع لك بحقه    هل اتخذت الحكومة خطوات لتوعية املس
ي حل املشاكل هل تمتلك  - ى التدخل  لك القدرة ع تم بحقوق املس لك أو أية جهة  جمعية حماية املس

لك؟ ن املنتج واملس   القائمة ب
  : حق التثقيف -6

لك ان يكتسب املهارات واملعارف املطلوبة بما يمكنه من ي للمس   وتحت هذا الحق ينب
ن السلع والخدمات بشكٍل واٍع، وبما  ومن . يجعله مدركا لحقوقه ٔالاساسية ومسئوليته وكيفية استخدامهاالاختيار ب
ي ى ضرورة القيام بما ي   :هنا دعت ٔالامم املتحدة إ

ن بحقوقهم املشروعة من خالل املدارس - لك   .توعية املس
م -   .تقديم برامج تثقيفية خاصة بمحدودي الدخل والدفاع ع
ن ووسائل ٕالاعالمتنظيم إقامة برامج تثقيفية ودورات تدريب -   .ية من خالل املختص
لك - ي برامج التوعية والتثقيف الخاصة باملس   .دعوة املنظمات ٕالانتاجية للمشاركة 

ي دليلها الخاص بعض التساؤالت ذا الحق، أوردت ٔالامم املتحدة  ي الاهتمام  ي    :وملعرفة الوضع الحا
ل - ر الحكومية للقيام هل تنفذ الحكومات سياسات فعالة لتعليم املس ك؟ وهل تحث وتشجع املنظمات غ

  بذلك؟
ي املدارس والجامعات؟ - ي املناهج والكتب ال تدرس  لك يتضمن التعليم الرسم    هل تعليم املس
لك - لك :هل تغطي برامج تعليم املس الصحة،أمان املنتوج،املعلومات، التشريعات القانونية ال تحم املس

  والبيئة؟
ا؟ ما - لك املحلية والوطنية؟ وكيف يمكن تحسي   مدى فعالية برامج تعليم املس
ر الرسمية؟ - لك من خالل أنظمة التعليم غ   هل تروج الحكومة لتعليم املس

  : حق إشباع احتياجاته ٔالاساسية -7
ي ى حاجاته ٔالاساسية ال تتمثل  لك ع ى ضرورة ضمان حصول املس   :ويؤكد هذا الحق ع

ر بعض . الغذاء،الرداء،املسكن،الصحة،ٔالامن،التعليم،املاء،الطاقة ،التوظيف، والخدمات ٔالاساسية ٔالاخرى  وتش
ى هذا الحق تحت اسم حق الفرصة ى حاجاته ٔالاساسية والعمل والحياة . الدراسات إ ي الحصول ع أي حق الفرد 

ن هذا الحق طالبت الجمعي, الكريمة وبدون ضغوط أو تعذيب يولتام   :ة العامة لألمم املتحدة بما ي
  .تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص واملساواة وإتباع سياسات اقتصادية وبرامج اجتماعية فاعلة -
ن املأكل واملشرب والدواء -   .إعطاء ٔالاولوية لصحة ٕالانسان وتام
ا - ى مراقب ا  اعتماد قواعد صحية وضوابط آمنة بالنسبة للمنتجات الغذائية، والعمل ع والتفتيش عل

  .وفحصها دوريا وفق آلية فعالة
  :ويمكن للحكومات أن تعرف موقفها من ذلك الحق من خالل التساؤالت التالية

  



 
  

ى الغذاء الضروري، املاء النظيف، الخدمات  - ن ذوي الدخل املحدود يحصلون ع لك هل جماعات املس
  .الخ؟…الصحية، الكهرباء والطاقة

لك بأسعار تتوافق مع دخله؟ي حالة توفر تلك  - ى املس   الخدمات ٔالاساسية هل تعرض ع
  .هل تقدم قروض عقارية لبناء مساكن لذوي الدخل املحدود؟ -

ي بيئة صحية -8   : حق العيش 
ى ٔالاجل الطويل ي بيئة خالية من املخاطر ولو ع لك العيش والعمل  وتعزيزا لهذا الحق . ويكفل هذا الحق للمس

ي طالبت ٔالامم   :املتحدة بما ي
ى البيئة وخاصة بالنسبة لتخزين ونقل املواد  - ى إيجاد وسن التشريعات امللزمة للحفاظ ع العمل ع

  .الخطرة
ن  - ن واملنتج ن مدى خطورة املنتج وكيفية التصرف  بإتباعإلزام املصنع نظام امللصقات التحذيرية ال تب

  .ي حالة التعرض لخطر ذلك املنتج
  .استخدام املنتجات ٔالامينة بيئياتعزيز  -

ى هذا الحق تطرح التساؤالت التالية   :وللوقوف ع
الك وتقليص الهدر ملوارد املجتمع كاملياه والطاقة؟ - ى ترشيد الاس   هل تشجع السياسات الحكومية ع
  هل تضع الدولة برامج رقابية الستخدام املواد الكيماوية؟ -
ى استخدام املبيدات الحشرية؟هل تقوم الدولة بدعم الجهود ا -   لعاملية للقضاء ع

هل تعمل الدولة بنظام إعادة التدوير بزيادة  -  Recyclingوهل حددت الدولة عقوبات ضد من يقومون ؟ 
ي التسهيالت املوجودة إلعادة تدوير املخلفات؟   املخلفات؟ ما 

ر ٔالاماكن املخصصة  - ي غ ي حالة رمي املخلفات  ي العقوبات    .لها؟ما 
ى ٔالاسواق؟ - ي ٕالاجراءات املتبعة ملنع دخول املنتجات الخطرة والفاسدة إ   .ما 

  :حق املقاطعة  -9
ى عدم استخدام واقتناء منتجات منظمة معينة إذا ما ي ٕالاجماع ع ن  لك   ويقصد به حق املس

ن لك رام تلك املنظمة لرغبات وحقوق املس ي مقاطعة أي منتج أو حق : "أن ذلك الحق يع, ثبت عدم اح لك  املس
 "شخص أو خدمة ال تتواءم وحاجاته 

ى ما طبقه الزعيم الهندي الراحل  ريطانية، و " غاندي"وقد تم اعتماد هذا املبدأ بناء ع من مقاطعة للمنتجات ال
وني نتيجة كما هو الحال بالنسبة للمقاطعة العربية املطبقة حاليا للمنتجات ٔالامريكية ومنتجات العدو الصهي

  .السياسات ال تنتهجها حكومات تلك املنظمات تجاه القضايا العربية
ى حماية  رجم ذلك ٕالايمان إ ى املنظمات أن تؤمن بتلك الحقوق وان ت ى ما سبق، يمكن القول إن ع وتأسيسا ع

ى أي مد ا املختلفة، وان تحدد إ ا وأنشط ي ضمن سياسا ي الواقع العم لك  تم حقيقية للمس ي و ى أصبحت ترا
رامها لحقوق ٕالانسان بشكل عام ر عن مدى اح   .بتلك الحقوق، وال تع

  
لك: ٔالامم املتحدة-1 ية لحماية املس ضمن مؤتمر ٔالامم املتحدة للتجارة والتنمية جنيف ) 2013، 1985(التقرير التنفيذي املتعلق مبادئ ٔالامم املتحدة التوج

2013.  



 
  

 : الفصل  خاتمة

ا الدول مبدأ حرية التجارة ، و لكي يتحقق هذا       ى إل ي العالم اليوم و تس إن من املبادئ ٕالاقتصاية ال تنتشر 
ى  ة بدون تحايل ع ئ نفسها لذلك و تفتح أسواقها أمام ممارسات تجارية حقيقية و نز املبدأ ال بد للدول أن ت

لك أو التدليس عليه بسبب عدم توفر الح ماية النظامية له و ذلك بوضع ضوابط لهذه املمارسات التجارية املس
  . تكفل حقوق الجميع و تشملهم بالنفع

ى         ي وقت من ٔالاوقات إ ا قد تصل  ر املشروعة أل ى الدولة أن تحم ٔالافراد من املمارسات غ و لذلك ع
وير الفوا ى املتعاقد و غشه أو قيام ب ي سلوكيات منحرفة كتدليس ع ا  رها فه ممنوعة و منه ع ر و غ ر للغ ت

ا   . النظام الجزائري و ال يسمح 

لك من ممارسات       ي هذا الصدد تحفظ حقوق الجميع و باألخص حماية املس و قد قامت الجزائر بإصدار أنظمة 
لك يبقى من املواضيع الحديثة و الهامة و  ر شرعية ، فموضوع حماية املس الجديرة بالدراسة فالحاجة  تدليسية و غ

ر شرعية تتضاعف يوميا بعد يوم خاصة بدخولنا ٔالالفية الثالثة  لك من ممارسات تدليسية و غ ى حماية املس إ
لك فعليا إال بظهور قانون  را ، و لم يتحدد الاهتمام بحماية املس ا تطور مذهل و خط  89/02ال سبقها و واك

ي  لك ، كذلك أعطى املشرع الجزائري أسس و  1989فيفري  07املؤرخ  املتضمن القواعد العامة لحماية املس
ا ، املجلس الوط  ى أرض الواقع ، و من بي ى تجسيد الحماية ع قانونية إلنشاء عدة أجهوة و هيئات تعمل ع

لك و املركز الجزائري ملراقبة النوعية و الرزم    . الخ... لحماية املس

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  



 
  

ي ظل التحديات الراهنة: الفصل الثاني لك    حماية املس
  :مقدمة

ي ظهور تكنولوجيا املعلومات        ما يشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل 
ي والخدمي  لالنفتاحوالتوجه الجاد  والاتصاالت ٔالاموال  وانتقالالاقتصادي العالم لتحرير التبادل التجاري السل

ا  ن جميع الدول، جعلت العالم كتلة اقتصادية واحدة تتأثر الدول بنتائجها حسب قو  الاقتصاديةوالقوى العاملة ب
ن  ى هذا العالم، وهذا بالطبع سيؤدي لشدة املنافسة ب ا البحثية والعلمية والتقنية ال تؤهلها للهيمنة ع وبني

ي السوق الوط أو  ي لتعزيز املقدرة التنافسية لكل بلد من  ٕالاقليماملنتجات الوطنية ؤالاجنبية سواء  أو الدو
لك ىناحي الجودة والسعر، وستؤثر هذه املنافسة ع إيجابا وسلبا، ٔالامر الذي يتطلب دراسة مخاطر السوق  املس

ى املنظور  رونيالتجاري وخاصة  ي البد من بحث السبل الالزمة لحماية, ٕالالك لك وبالتا وتأهيله بحيث  املس
السلع والخدمات بالسعر املناسب ال تؤمن احتياجاته  واختيار تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه   يستطيع

 .وتنسجم مع رغباته وذوقه
رنت: املبحث ٔالاول  ر ٕالان ي التسويق ع لك   املخاطر املدركة لدى املس

ي        رنت، قد إن التحول  ر مواقع ٕالان راضية ع ى الشراء من املتاجر واملراكز الاف الشراء من ٔالاسلوب التقليدي إ
رات؛ مثل ر عادات وأنماط الشراء لدى العمالء، واستجدت بعض التغي ى تغي ن بأن : أدى إ لك إقناع العمالء واملس

رنت تتصف باألمان وضمان جودة املنتجات، مع ر ٕالان توافر قنوات الاستبدال وإرجاع املنتجات،  التعامالت ع
ن بالقاعدة العريضة من املنتجات  لك وتحديد الطرق املختلفة املتاحة لتسليم املنتجات، وتعريف العمالء واملس

ا أواًل بأول، وأن يتصف التسوق بأنه صديق املستخدم    )1(. وٕالاضافات والحذف ال تحدث عل
رنت      راتيجية التعامل مع ٕالان ايد  -وقد أصبحت إس ظاهرة متعددة ومتشعبة املجاالت والحلقات،  - وبشكل م

ي الظروف الاقتصادية املحيطة بمنظمات ٔالاعمال، أ ي ظل التحديات الحالية املوجودة  ر كما أنه  صبح املديرون أك
رنت، وأيًضا جميع أدوات أو قنوات التسويق  -من أي وقت م  - احتياًجا  ر ٕالان ى تجميع املوارد النادرة للتسوق ع إ

ي التعامل مع  لك  م، وال شك أن خلق الثقة لدى املس دف بناء عالقات ثابتة ومستقرة مع عمال ٔالاخرى؛ وذلك 
رنت أصبح مطلًبا  ا لخلق هذه العالقات الطويلة مع العمالءشبكة ٕالان ا وضروريًّ  )2(.أساسيًّ

رنت ال يخلو من بعض ٓالاثار السلبية، ال قد يجدها       ر ٕالان ن ٕالانسان وتكنولوجيا التسوق ع إن التفاعل ما ب
ديد له؛ مما يجعل تب ي لهذا النوع من الاستخدامات، ذات خطورة و يه ألساليب العميل املحتمل والعميل الحا ّنِ

ي  ن هذا العميل أو ذاك  ر، ويخلق بذلك تبايًنا ب ى التأني والتفك رنت أمًرا يحتاج إ ر ٕالان ي التسوق ع التكنولوجيا 
ر مباشر، وحل محل التفاعل  ن العميل والبائع غ درجة تب هذا النوع من التكنولوجيا، الذي جعل التعامل ب

لك وم ن املس   )3(.قدم الخدمةالبشري الذي كان ب
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م يشعرون بأخطار مختلفة تصاحب عملية الشراء بشكل عام، ونظًرا للطبيعة     ن، فإ لك وبحسب طبيعة املس
لك ل ي زيادة الخطر املدرك ِمن ِقَبل املس رنت فقد ساهم ذلك  ي ينعكس الخاصة لإلن لشراء من خالله، وهذا بالتا

َره ْ ى حجم وعدد مرات الشراء َع  .ع
لك :املطلب ٔالاول   مفهوم املخاطر املدركة لدى املس

ن   الخطر املدرك مفهومإن          لك لك، ومما ال شك فيه أن املس ي دراسة سلوك املس يعد أحد املنعطفات الهامة 
ى مجموعة من  يتعرضون ملخاطر مختلفة عند قيامهم بالسلوك الشرائي، وتتفاوت نوعية تلك املخاطر بناء ع

لك، ومدى توافر امل علومات، ففي حالة الخدمة العوامل، وأهمها طبيعة املنتج إذا كان سلعة أو خدمة، وطبيعة املس
 )1(.تكون املخاطر املدركة عالية مقارنه بالسلعة

ي بداية الستينيات من القرن العشرين من ِقَبل باير         ا ،Bauer إن أصل املفهوم تم تقديمه  حالة :" ووصفها بأ
لك، وال تفرز سلوًكا أو فعاًل الحًقا يقوم به  ا املس لك إزاء سلعة أو خدمةمن عدم التأكد يشعر  ، حيث "املس

ي هذه املقالة  الخطر املدرك مفهوم باير قدم ى الجمعية ٔالامريكية للتسويق، و رة ال قدمها إ ي مقالته الشه
رح لك باير اق ره باستخدام هذا املفهوم، ويقول  أن سلوك املس : ي هذا الصدد باير الشرائي يمكن النظر إليه وتفس

لك يتضمن نوًعا من املخاطر؛ ألنه ال يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره الشرائي لسلعة ما إن السلوك ا" لشرائي للمس
لك ر مريحة للمس  .)2("بصورة مؤكدة، وإن بعض هذه النتائج قد تكون غ

راتيجيات، ال تمكنه من تخفيض ما يشعر به  ى تنمية عدد من الطرق وٕالاس لك يعمل ع من  ومن هنا، فإن املس
ى التصرف مع درجة ثقة نسبية، وسهولة أفضل، وخاصة عندما يتصف املوقف  مخاطر، ٔالامر الذي يساعده ع

 .الشرائي بعدم كفاية املعلومات املتاحة له، وصعوبة تقدير نتائج القرار الشرائي بصورة صحيحة
ي سلوك باير ووفًقا ملا يقوله  ي ثالثة أبعاد أساسية، فإن الدور الذي يلعبه هذا املفهوم  لك يتلخص   )3(:املس

لك -1 ي  -وفًقا لهذا املفهوم  - أن املس ن البدائل املتاحة أمامه  هو متخذ للقرار، والذي يحاول الاختيار من ب
ر مؤكدة فقط، ولكن   .قد تكون بعضها سلبية بالنسبة له -أيًضا  -ٔالاسواق، وال ال تكون نتائجها غ

لك  -2 ى حالة عدم التأكد ال يواجهها  -أن املس ى التغلب ع ى للبحث عن مزيد من املعلومات، ال  -عماًل ع يس
نه  ى ذلك املستوى الذي ُيمّكِ ى تخفيض حجم ما يشعر به من مخاطر إ تأتي من العديد من املصادر، وال تؤدي إ

ي ظل مستوى مقبول له من الثقة والسهولة   .من اتخاذه للقرار 
لك هو فرد يحاول أن  -3 أن يحل مشكالته الخاصة بالشراء بطريقة  - ليس بصورة ناجحة دائًما  - املس

 .تتصف بالرشد
لك عندما يريد شراء سلعة أو خدمة ما،  - أيًضا  - املخاطرة املدركة وعرفت  ا املس ا حالة عدم التأكد ال يمر  بأ

ى قرار الشراء الذي اتخذه رتبة ع   )4(.والنتائج امل
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ن للمخاطرة  رز هذا التعريف محورين أساسي  :وهما  ،وُي

لك قبل عملية الشراء أو أثناءها ♦  .حالة عدم التيقن ال يتعرض لها املس
ى نتائج متعلقة  ♦  لك، حسب درجة وحجم املخاطر، حيث لم تضف النتائج إ النتائج ال سيتحملها املس

لك تخفيض درجة املخاطرة املدركة إذا ما اتخذ  باألداء، ونتائج نفسية واجتماعية ومالية، ويستطيع املس
ر الرسمية ا ما، من خالل البحث عن معلومات قبل الشراء، ومن مختلف املصادر الرسمية وغ  .قراًرا شرائيًّ

ن من املخاطر املدركة بالتفرقة بيتمان قاموقد   ن نوع يمكن التعامل املخاطر ٔالاساسية، واملخاطر ال : ؛ وهماب
ى تلك املخاطر ال تتعلق بمجموعة املنتج بصفة عامة، بصرف النظر عن  ر النوع ٔالاول من املخاطر إ معها، ويش
ن مجموعة  لك عند قيامه بعملية املقارنة ب ي ذهن املس ى تلك املخاطر ال توجد  ر إ العالمة، أما النوع الثاني فيش

ى منتج م ن، وقد أوضحالعالمات ال تنتم إ ى زيادة املخاطر ال  بيتمان ع وجود بعض العوامل ال تساعد ع
ي ي املوقف الشرائي، وال أهمها ما ي ا  لك بنوع ا املس  )1(:يشعر 

 .عندما ال تتوافر لدى الفرد معلومات عن مجموعة املنتج موضع الشراء ♦ 
ي  ♦  رة الفرد بالعالمات ال توجد   .مجموعة املنتج موضع الشراءعندما تقل خ
ى الفرد ♦   .عندما يكون املنتج جديًدا ع
 .عندما يتصف املنتج بالتعقيد من الناحية الفنية ♦ 
ى تقييم البدائل  ♦   .املتاحة أمامه) العالمات(عندما تقل ثقة الفرد بقدرته ع
ي جودة البدائل املتاحة أمامه ♦   .عندما يكون هناك تباين عاٍل 
 .ما يكون السعر املدفوع عالًياعند ♦ 
لك ♦  رة للمس   .عندما يكون قرار الشراء ذا أهمية كب

ره، ومعرفة أبعاده، وطرق قياسه،   ي محاولة لتفس ولقد تتابعت الدراسات حول هذا املفهوم بعد تقديمه، وذلك 
ي عام  م 1967و ا يمكن استخدامه لقياس هذا  كانينغام م قدَّ ا، ووفًقا له فإن مفهوم تعريًفا قياسيًّ املفهوم عمليًّ

ن؛ وهما ن أساسي ر املكون ٔالاول : الخطر املدرك يتكون من مكون درجة عدم التأكد، والنتائج الخاصة بالقرار، ويش
لك متخذ القرار تجاه النتائج املتوقعة لهذا القرار، أما املكون الثاني  ا املس ى قياس درجة عدم التأكد ال يشعر  إ

لك عند اتخاذه للقرار الشرائي، وأهمية هذه ٔالانواع بالنسبة للسلعة ف ا املس هو يقيس أنواع املخاطر ال يشعر 
ي ي ثالثة أنواع، و املخاطر املادية، ومخاطر ٔالاداء، : موضع القرار، ويرى كانينغام أن املخاطر املحتملة تتمثل 

 .واملخاطر الاجتماعية
ن بدراسة ذلك املقياس الذي قدمهولقد قام العديد من الب  صدق املحتوى الخاصة به،  لتحديد درجة كانينغام احث

ي قياس مفهوم الخطر املدرك، وبناًء  ى تحديد درجة صحة هذا املقياس  فقد هدفت الدراسات املتعلقة باملقياس إ
ى نتائج الدراسات تم إضافة بعض النتائج ٔالاخرى املحتملة لقرار الشراء، وال تمثل بعض ٔالانواع ٔالاخرى من  ع

  )2(.راملخاط
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رنت، وهذه املخاطر متعلقة   لك مخاطر ناتجة عن استخدام ٕالان رنت، ويواجه املس بإدراكاته ومعتقداته حول ٕالان
ا ا من ناحية شخصية واجتماعية؛ إذ يل له حاجات مختلفة؛ م ر التسوق مهمًّ لك يعت التفاعالت : فاملس

رنت، حيث توجد بعض  ر ٕالان الاجتماعية، والاستمتاع، والراحة، حيث ال تتوافر تلك ٔالاشياء من خالل التسوق ع
ي قلة ٕالا   .حساس بعملية التسوق، وقلة التفاعالت الاجتماعيةاملخاطر، وتتمثل 

رنت: املطلب الثاني  ر ٕالان ي التسوق ع   :أنواع املخاطر املدركة 
ر          ي التسوق ع لك  ى سلوك املس رة ومتعددة، ولها انعكاسات متباينة ع روني كث إن مخاطر التسوق ٕالالك

رنت، وليس من السهل حصرها، فتكنولوجيا ر أو  ٕالان ر والتطور، وكل تغ رونية تكنولوجيا سريعة التغ التجارة ٕالالك
 .تطور يواكبه مخاطر جديدة

رنت؛   ر ٕالان ي الشراء ع ن  لك لك أنواًعا مختلفة من املخاطر ال يدركها املس ي سلوك املس وقد حدد الباحثون 
ا رنت يدركون  - الزمنية  - النفسية  - الاجتماعية  -املادية  -املخاطر الوظيفية : م ر ٕالان ن ع املالية، وبالنسبة للمتسوق

ي  رز دور رجال التسويق  ا مخاطر محتملة الحدوث؛ مما يحول دون اتخاذ قرار الشراء، وهنا ي ى أ هذه املخاطر ع
ن ع ر املتسوق رنت؛ إلزالة الشكوك من أنفس غ ر ٕالان ى إظهار بساطة استخدام التسوق ع م ع ر مدى قدر

رنت، حول صعوبة الاستخدام   )1(. ٕالان

  
رنت 1.  2:الجدول رقم  ر ٕالان ي التسوق ع لك   أهم املفاهيم الخاصة باملخاطر املدركة لدى املس

 املضـمون  أنواع املخاطر

امخاطر أداء املنتج لك من أال تؤدي الخدمة ٔالاداء املتوقع واملطلوب م  .تخوف املس

ى الخدمة املخاطر املالية  .التخوف من خسارة املال الذي ُدفع من أجل الحصول ع

ااملخاطر الاجتماعية  .التخوف من عدم قبول ٓالاخرين للخدمة، أو الانتقاد املوجه له من نتائج الحصول عل

املخاطر 
 التكنولوجية

ى ي الشراء، إضافة إ روسات، وغياب الاتصال املادي  تعرض الجهاز للتخريب بسبب الف
رنت  .فقدان املعلومات بسبب ٕالان

ري عند الاختيار الخاطئ للمنتج املخاطر النفسية  .تتعلق بخيبة أمل املش

 مخاطر الوقت
رنت وقًتا طوياًل يمثل خسارة من ر ٕالان ى احتمالية استغراق البحث للتسوق ع ر إ تش

 .وجهة نظر الزبون

املخاطر املعلوماتية
ى إمكانية أن يقوم ر إ شخص ما بالتالعب والعبث بتنسيق بيئة معلومات موقعتش

رنت ر ٕالان ر متماثلة وخادعة للمتسوق ع ر متناسقة وغ  .التسوق من خالل معلومات غ
مخاطر الفرص 

 البديلة
ر املنافذ ٔالاخرى من خارج الشبكة، وال قد تمثل بدائل أفضل  .ضياع فرص التسوق ع
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ي رنت، أهمها ما ي ر ٕالان ن ع ن أن هناك العديد من املخاطر املدركة لدى املتسوق   :مما سبق يتب
رنت ر ٕالان   :أنواع مخاطر التسوق ع

ي رنت فيما ي ر الان   :نلخص مخاطر التسوق ع
 :املخاطر التكنولوجية-1

لك  ي املخاطر ال قد تنتج عن استعمال املس روسات، : للتكنولوجيا؛ مثلو تعرض الجهاز للتخريب بسبب الف
رنت ى ذلك فقدان املعلومات بسبب ٕالان ي الشراء، إضافة إ ، ففي منتصف عملية التقدم [2]وغياب الاتصال املادي 

ري لعائق؛ نتيجة لبعض خطوط الهاتف املحدثة بطلب الشراء قد ينقطع الاتصال باإل  رنت، أو ح يتعرض املش ن
  )1(. للضجة

 :املخاطر املرتبطة بأداء املنتج -2
لك من عدم مطابقة  ى حالة خوف املس ر إ ي املخاطر الناتجة من أن املنتج لن يكون أداؤه كما كان متوقًعا، وتش و

ري املنتج للفوائد واملنافع املتوقعة منه،  ا، وهو الخسارة ال يمكن أن يتحملها املش وباملواصفات والجودة املتفق عل
ى أكمل وجه  . ي حالة عدم أداء املنتج ملا يتوقع منه ع

لك الحصول   ي إشباع بعض الحاجات، ال كان يتوقع املس لك للفشل  ريه املس فقد يتعرض املنتج الذي يش
ا نتيجة لقراره بالشراء، كذ لك عند اتخاذه للقرار، عل ي أداء بعض وظائفه ال يتوقعها املس لك قد يفشل املنتج 

 )2( . ويزداد ما يدركه الفرد من هذه املخاطر كلما كان املنتج معقًدا من الناحية الفنية

 :املخاطر املالية -3 
ي تلك  ى الخوف من أن املنتج ال يستحق الثمن الذي ُدفع و ر إ ا، وتش لك ماليًّ املخاطر ذات النتائج ال تضر املس

ى السلعة، ويتعلق  باملال الضائع ثمن املنتج  - أيًضا  -فيه، والتخوف من خسارة املال الذي دفع من أجل الحصول ع
 .الذي أثبت فشله بسبب الغش، أو خسارته بسبب الاحتيال

ن العالمات املتاحة   ي الخسارة املالية ال يتوقعها الفرد نتيجة قراره بشراء عالمة معينة من ب وتعد تلك املخاطر 
ى تكلفة  ن موضع قرار الشراء، وكلما زادت احتماالت تعرُّض املنتج للتلف، وحاجته إ أمامه، وال تتعلق بمنتج مع

ي القرارعالية إلصالحه وصيانته، زاد شعور الفرد ب  )3(. أهمية املخاطر املالية 

 
 :املخاطر الاجتماعية-4

لك ِمن ِقَبل ٓالاخرين، أو أن يكون          ى إحراج املس ى الخوف من أن الاختيار الخاطئ للمنتج سيؤدي إ ر إ وتش
ر  ي قرار الشراء ع رنت، وعدم الحكمة  ر ٕالان رنتموضع سخرية؛ لكونه يستعرض نفسه بالشراء ع  .ٕالان

ي طياته نوًعا من  ريه من سلع، ومع ذلك أن شراء املنتج قد يحمل  لك برأي ٓالاخرين فيما يش تم املس عادة ما 
م  ر الخاصة بالجماعات املرجعية ال  ي احتماالت عدم اتفاق املنتج مع املعاي املخاطر الاجتماعية، ال تتمثل 

 .الفرد
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لية املعمرة، أو         ر عرضة لآلخرين؛ كاملالبس، أو بعض ٔالاجهزة امل وكلما كانت السلعة محل قرار الشراء أك
ي ر موضًعا للمخاطر الاجتماعية، كذلك فإن السلع ال ترتبط بانتماء الفرد الخ... السيارات، أو ٔالاثاث امل ، كانت أك

ى جماعات، وإشباع العالقة الاجتماعية مع ٓالا   .ةخرين، تكون محالًّ للمخاطر الاجتماعية بصورة عاليإ
 :املخاطر النفسية-5

لك بمشاكل نفسية، وعدم ثقة         رنت، قد يصاب املس نتيجة للتعرض للغش التجاري، والاحتيال عن طريق ٕالان
رن  .تبأّيِ تعامل أو تسوق من ٕالان

لك، وتقديره   ي نفسية املس ر املنتج  ى تأث ر إ ي وتش لذاته، والخوف من أن الاختيار الخاطئ للمنتج سيؤثر سلًبا 
ري عند الاختيار الخاطئ للمنت ، وخيبة أمل املش لك، ويتعلق باإلحباط النفس  .جنفسية املس

 :املخاطر املتعلقة بالوقت-6 
رنت، والوقت الضائع نتيجة الاختيار الخاطئ،  ر ٕالان لك وهو الوقت املستنفذ لشراء املنتج ع ى خوف املس ر إ وتش

رنت وقًتا طوياًل  ر ٕالان ي البحث عن املنتج املراد شراؤه، واحتمالية استغراق تنفيذ طلب الشراء ع من إضاعة الوقت 
لك   .يمثل خسارة من وجهة نظر املس

 :املخاطر املعلوماتية-7
ا الخطر املصاحب للمعلوم ي املخاطر املتعلقة بأمن املعلومات، ويقصد  م عن طريق و ات الخاطئة ال تقدَّ

ى إمكانية  ر إ ي اتخاذ القرارات، وتش ر مالئمة  ر دقيقة وغ رنت، وتشمل مخاطر استخدام معلومات مضللة وغ ٕالان
ر  ر متناسقة، وغ ي تنسيق بيئة معلومات موقع التسوق، من خالل معلومات غ أن يقوم شخص ما بالتالعب 

ر  رنتمتماثلة، وخادعة للمتسوق ع ه،  ،ٕالان َّ الطرق؛ ليستخدمها ضدَّ ى معلومات املتسّوِق بش وذلك للحصول ع
كأن يعرف تاريخ ميالده الذي لربما يكون كلمة السر املستخدمة، أو أن يقوم باستخدام مواقع مزيفة الصطياد 

ى امل(Phishing)املتسوق، وهو ما يسم بـ روني إ رق بإرسال بريد إلك تسوق يطلب منه تحديث ، أو أن يقوم املخ
ى موقع املتجر الحقيقي رق املزيف، وليس إ ى موقع املخ   .بياناته عن طريق رابط يقود إ

ء  ى  ى الحصول ع ى فقدان القدرة ع لك، قد يؤدي إ ن من جانب املس ي املخاطر الناتجة عن اتخاذ قرار مع و
ر املنافذ ٔالاخرى    .)1(من خارج الشبكة، وال قد تمثل بدائل أفضل آخر يفضل أن يفعله، وضياع فرص التسوق ع
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رنتأنواع  1. 2الشكل رقم  ر ٕالان ي التسوق ع   املخاطر املدركة 
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ى تفادي املشكالت  ي العمل ع ا أن تبذل قصارى جهدها  رونيًّ ا إلك ى الشركات الناجحة ال تسوق منتجا ي ع وينب
ن،  ديدات، ال يمكن أن تواجه العمالء الحالي رنت، من والعقبات، واملخاطر وال ر ٕالان ي الشراء ع ن  وكذلك املرتقب

ا تحقيق ٔالاهداف التسويقية  روني؛ ح يمك لك ٕالالك خالل ضمان الحماية الوقائية وٕالاجرائية والقانونية للمس
 .بنجاح

رنت: املطلب الثالث  ر ٕالان  :الحد من مخاطر التسوق ع
يهناك العديد من العوامل ال تدعم الثقة، وتحد من امل رنت، أهمها ما ي ر ٕالان ن ع  :خاطر املدركة لدى املتسوق

 :بناء الثقة (1) 
ي  ي استخدام تلك القنوات الحديثة  ى زيادة رغبة العميل  رنت إ ر ٕالان ترجع أهمية ثقة العميل بمواقع التسويق ع

ي اتخاذ القرارات الشرائية املتعلقة بال ى املعلومات املختلفة، وأيًضا  ي فإن الحصول ع سلع والخدمات، وبالتا
ر  ي مجال التسوق ع لك  ى َفْهم أعمق ملفهوم املخاطر املدركة لدى املس ي حاجة إ منظمات اليوم أصبحت 
ا ا هذا املفهوم، والعوامل املختلفة ال تؤثر فيه، وٓالالية ال يعمل  ن م رات املختلفة ال يتكوَّ رنت، واملتغ  ،ٕالان

رامج الخاصة بتلك املنظمات ي ال ا وفعااًل  دف جعل هذه الوسيلة عنصًرا هامًّ  .وذلك 
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ى درجة من ر أمًرا ع ي تلبية أمر الشراء يعت روني، فه  إن مدى الكفاءة  ي بناء ثقة العميل باملوقع ٕالالك ٔالاهمية 
ى  ا ع ر مؤشًرا هامًّ ا تعت ى أ ي بناء العالقة املستمرة مع العميل، وترجع أهمية الثقة إ ا  ا وضروريًّ ر عاماًل هامًّ تعت

رونية، فإن أهمية ي مجال ٔالاعمال ٕالالك ا تقلل من احتماالت عدم التأكد، أما  ا  الرضا، كما أ ى أ الثقة ترجع إ
ي مدى تطبيق التكنولوجيا الحديثة  رنت  -تؤثر  ي استخدام شبكة ٕالان  .ي مجاالت النشاط املختلفة - واملتمثلة 

ى ٕالاحجام عن وضع البيانات الخاصة؛ مثل إن  رنت يؤدي إ ر ٕالان رقم البطاقة الائتمانية : ضعف الثقة بالتسوق ع
ر أشكا رنت، وهو أك ى ٕالان ي صلب أّيِ ع ر عملية تحويل النقود  رنت، وتعت ر ٕالان ل السداد ارتباًطا بالتسوق ع

ن  ر التحديات؛ لذا أصبح هناك اتجاه نحو استخدام برمجيات خاصة لتأم رنت من أك ر ٕالان معامالت تجارية ع
ا مثل روني، وترسيخ ثقة العمالء   .Secure Electronics Transactions  برنامج: وسائل السداد ٕالالك

ى بعض الخصائص ٔالاخرى للموقع   سهولة التصفح، عمق : مثل(إن ثقة العميل بموقع التسويق سوف تعتمد ع
ا، والعالمة التجارية الخاصة  ، ال )باملنظمة صاحبة املوقعاملعلومات ال يقدمها، النصائح وٕالارشادات ال يتضم

 .ي إدراك العميل للثقة بموقع التسوق  - أيًضا  -يمكن أن تؤثر 
 :الخصوصـية ؤالامـان (2) 

رنت،  ى شبكة ٕالان رونية ع ي الثقة باملواقع ٕالالك ر عنصَرا الخصوصية ؤالامان من املحددات ٔالاساسية  يعت
م فالعمالء دائًما ما يشعرون بالقلق بشأن  رنت، كما أ ى شبكة ٕالان ي أي معلومة حساسة أو سرية ع التعامل 

ي التعامل، وذلك عند استخدام بطاقات  ر درجة من ٔالامان والخصوصية  يفضلون تلك املواقع ال توفر لهم أك
ى الحصول ع روني تحتاج إ ي املعامالت املالية، خاصة أن عملية التبادل ٕالالك م  ى بعض الائتمان الخاصة 

ة : البيانات من العمالء؛ مثل رها؛ لذا فهنالك ضرورة ُملحَّ الاسم، والنوع، والجنسية، والعنوان، وطريقة السداد، وغ
ن  ن آليات لتأم ى تقن رونية، إضافة إ ى سرية وخصوصية التعامالت ٕالالك الستخدام برمجيات خاصة؛ للحفاظ ع

رنت ر ٕالان   .عمليات الدفع ال تتم ع
ى شركات التسويق   ي ع ر  وينب م عند القيام بالشراء ع ى سرية وأمن املعلومات الخاصة  بحث سبل املحافظة ع

ي عملية اتخاذ قرار  رنت؛ للحد من أثر الخطر النفس املدرك  ر ٕالان ري ع رنت، وتقديم الضمانات الالزمة للمش ٕالان
لك توافر ٔالامن عند ال ر الشراء، وإذا ما أدرك املس رنت، فإن ذلك سيعزز ويدعم عملية الشراء ع ر ٕالان شراء ع

رنت  . ٕالان
 :العالمة التجارية للمنظمة (3)

ى ثقة  ا ع رات التسويقية الهامة ملنظمات ٔالاعمال، كما تعد العالمة مؤشًرا هامًّ ر العالمة التجارية أحد املتغ تعت
ر عن جميع ٔالانشط ا تع ر امللموسة للثقة، كما يمكن أن تكون العالمة العميل بتلك املنظمات، كما أ  -أيًضا  -ة غ

ي بديل ي بناء الثقة، فالعالمة  ى الجودة والصدق اللذين يساهمان  ا ع  . للمخاطرة  Surrogate مؤشًرا هامًّ
رنت، والعالمات  كما يمكن تدعيم العالمة التجارية  رويجية املختلفة عن طريق شبكة ٕالان من خالل الوسائل ال

ر  رنت، وكلما كانت العالمة التجارية  -أيًضا  - تعت ر ٕالان ي بناء وتطوير الثقة بالعالقات التسويقية ال تتم ع مهمة 
ي الاستخدام َقلَّت َكمية املخاطرة أو عدم التأكد امُلصاحبَ  ر راحة وسهولة  ِن لتلك العالمة، وكلما قلت كمية عدم أك ْ

ا بشكل عام، وتحدد شهرة ي الثقة باملنظمة ومنتجا التجارية درجة العالمة  التأكد زادت الثقة بالعالمة، وبالتا
روني" الثقة بما يسم بـ ي Electronic Store "املتجر ٕالالك ي تؤثر  ي مدى إدراك الخطر، وبالتا ، وال تؤثر بدورها 

رونيم  )1(. دى استعداد العميل للشراء من املتجر ٕالالك



 
  

ن املخاطر املدركة ومفهوم الوالء للعالمة؛ فقد أشار  عند تقديمه ملفهوم املخاطر املدركة  باير أما من حيث العالقة ب
ر والء  م للمنتجات، سوف يكونون أك ًرا من املخاطر عند شرا ى أن ٔالافراد الذين يدركون حجًما كب للعالمات إ

م لتخفيض حجم ما يشعرون به من مخاطر، ولقد أوضحت الدراسات امليدانية الخاصة  ي محاولة م التجارية؛ 
رضه  )2(.حولها عند تقديمه ملفهوم املخاطر املدركة باير ذه العالقة صحة ما اف

 :املعـلومات (4)
روني من  ى املوقع ٕالالك أن تقلل من حساسية العميل تجاه  -أيًضا  - املحتمل إن عمق وغزارة املعلومات املقدمة ع

من قيمة املوقع  -ي نفس الوقت  - بعض جوانب قرار الشراء، وخاصة ما يتعلق بسعر السلعة أو الخدمة، وأن تزيد 
ا أن تعزز من البدا ي املوقع يمك ئل ي نظر العميل، وال شك أن كمية أو نوعية أو توقيت املعلومات املقدمة للعميل 

ى درجات مرتفعة من الثقة باملوقع من جانب العمي ي قرار الشراء؛ مما يؤدي إ  .لأو الاختيارات الصحيحة 
ن  ن الواقعي ن أن توافر الناصح من املمكن أن يعزز من ثقة العمالء  Virtual Advisors قد أوضح بعض الباحث

روني، وهناك حاجة الختبار كيف يمكن أن يساعد ن  باملوقع ٕالالك مقدمي ٕالارشادات والنصائح (وجود الناصح
ي اتخاذ القرار رهم من املساعدين  ر الصناعات أو ) وغ روني، وذلك ع ي خلق ٕالاحساس بالثقة باملوقع ٕالالك

 .ةاملنتجات املختلف
ا ٔالافراد والسلوك املرتبط بالبح  ن حجم املخاطر ال يشعر  ن بدراسة العالقة ب ث عن وقد قام بعض الباحث

املعلومات قبل اتخاذ القرار الشرائي، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسات أنه كلما زاد حجم املخاطر ال يدركها 
ى البحث عن مزيد من املعلومات حول املنتجات البديلة موضع  ٔالافراد زادت جهودهم، وزاد مقدار الوقت املنفق ع

 )3(.رالاختيا

رة السابقة (5)   :الخ
رة  ي تلعب الخ ا  رنت بشكل عام، دوًرا هامًّ روني بعينه، أو مع شبكة ٕالان ي التعامل مع موقع إلك السابقة للعميل 

ي  ي تحديد سلوكه تجاه هذا املوقع، وتؤثر الثقة  ر ذات أهمية  ذا املوقع، حيث تعت ي إدراك العميل للثقة  ر  التأث
ي سلوك العميل عن حالة السلع املعلن ع ي املوقع، فحينما تتوافر املعلومات الكافية التخاذ قرار هذه الحالة  ا 

لكون سوف يثقون تماًما برجل البيع إذا استطاع أن يعكس مستويات املعرفة املوجودة  الشراء املناسب، فاملس
ي عملية البيع نفسها، أما إذا كانت املعلومات املتاحة للعمالء عن املنتج محدودة، فإنه من املحتم م  ل أن لد

رات السابقة، ومدى السهولة  م من التفاعالت والخ ى املعلومات ال توافرت لد م بالبائع بناء ع يقوموا ببناء ثق
ما تلك املعلومات لهم   .واليسر اللذين توافرت 
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ى الشبكة (6)    :خصائص املوقع ع
وتتضمن املحتوى والتصميم ووظائف املوقع، فصفحات املوقع يجب أن تكون جذابة ومالئمة وحديثة، إذا كان 
ي استخدام أحدث ما توصلت إليه  ى الشركات أن تفكر  املوقع يريد جذب زوار يعودون إليه مرة ثانية، ويجب ع

ى استمرار زيارة املوقع، أسبتقنية الرسوم التصويرية، والصوت، والفيديو، وأن تضيف أخباًرا  وعية تشجع الزوار ع
مة للزوار، كما فعلت شركة ، ال قدمت خدمة إمكانية "هوليدي إن" كما يمكن تطوير املواقع لتقديم مساعدات قّيِ

رنت، أو ر ٕالان ا" حجز الغرف ع ر زوارها بأماكن وجود ماكينات الصرف"ف  )1(.، وال تخ

ر  إن عملية  رنتالتسوق ع ي ممارسة  ٕالان لكون الصعوبَة  ا املس ن َفْهم الكيفية ال يدرك  قد تتطلب من املسوق
رنت؛ وذلك ليتس تبسيط  ر ٕالان ا عملية التسوق ع ي ٕالاجراءات ال تتم  هذا النوع من التسوق، والصعوبة 

ِ
ّ ى تب م ع ن، ومساعد لك رنت لدى املس ر ٕالان  .العمليةهذه  عملية التسوق ع

رونية :املطلب الرابع ي التجارة ٕالالك ائي  لك ال  املخاطر املدركة لدى املس
ن عند أفضل  التسويقيومما ال شك فيه أن الفكر        لك ى إشباع رغبات املس املعاصر يؤكد ضرورة العمل ع

ا  ى تلك الرغبات وترجم شكل سلع وخدمات ثم التأكد  يمستوى ممكن وذلك من خالل قيام الشركات بالوقوف ع
الكمن املستوى املطلوب من ٕالاشباع بعد عملية  ا يللسلع والخدمات مما ينعكس  الاستخدامأو  الاس ى ال ية ع

لك السوق وهذا يتحقق بحماية ي واستمرارها الاقتصاديةتحقيق أهداف هذه الشركات   ةومسؤوليكقضية  املس
 .)2( خدمة املجتمع يلها إذا ما كان لها أن تنمو وتستمر  اجتماعية

رونيالتسويق  -1   .ٕالالك

ى أنه نتيجة تطبيق تكنولوجيا املعلومات         روني إ ى التسويق الالك ى  والاتصاالتيمكن النظر إ رونية ع ٕالالك
روني يشمل تحديد , التسويق التقليدي ى  الاحتياجاتوالتسويق ٕالالك دفة والحصول ع والرغبات للسوق املس

ر من امل رنت بكل ما أتاحته من الرضا املرغوب بفعالية وكفاءة أك ا فضاء ٕالان ي ظل بيئة وأدوات يجمع بي ن  نافس
رونية ره من ٔالادوات ٕالالك رونيًا أم غ ن البشر سواء كان بريدًا الك  .تكنولوجيا للتواصل ب

رنت والتقنيات الرقمية ذات الصلة   ى أنه عبارة عن استخدام ٕالان رنت ع ر ٕالان ومن املمكن تعريف التسويق ع
رنت . لتحقيق ٔالاهداف التسويقية وإسناد املفهوم التسويقي الحديث وتتضمن التقنيات أشياء مثل وسائل ٕالان

ي تشغليه  ى جنب وبرمجيات الحاسوب ال تساعد  والوسائل الرقمية ٔالاخرى مثل الكابل والستااليت جنبًا إ
روني كما أن ,واستخدامه دف  سلسة واسعة من تكنولوجياهو تطبيق ل :E-marketing التسويق الالك  -: املعلومات 
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  ن الفردية وبأهداف لك لكةابتكار تبادالت بحاجات املس  .املؤسسات املس
 ر البضائع والخدمات رويج ، وتسع ر فعالية لتنفيذ ٔالافكار، والتوزيع، وال  .تخطيط أك
 ا راتيجيات التسويق، وذلك لزيادة املنافع ال يحصل عل لك إعادة تشكيل اس التجزئة  لمن خال املس

راتيجيات داف، التمي واس  .تحديد املوقع  الفعالة للسوق، الاس

روني ويعرف أيضاً   لك بأنه تعريف وتحديد حاجة التسويق الالك ى الشركة   وإرضاء املس الحاجات بشكل يدر ع
ا  دف  الاتصاالتتقنية  باستخدامأرباحًا ويضمن بقا روني يس رنت، والتسويق الالك ي ٕالان الحديثة املتمثلة 

ى الشركات ن باإلضافة إ  .مجموعة محددة من الزبائن هم خليط من أشخاص عادي
روني -2  .متطلبات التسويق ٕالالك

ا كل من التسويق هو أسلوب تج      ي الحاجة ال يشعر  ى حد : اري حديث يبحث  ن ع لك الشركات والتجار واملس
ن السلع والخدمات وزيادة سرعة تقديم الخدمة ي نفس الوقت تحس ويسري هذا . سواء لخفض التكاليف و

ا لتقديم عملية ص نع القرار املصطلح أيضًا كلما استخدمت شبكات الحاسوب للبحث عن املعلومات واستعاد
ا العنصر البشري وكذلك الشركات  .بشق

ي        ي أيامنا هذه و ر شبكة الحاسوب  روني بشراء وبيع املعلومات واملنتجات والخدمات ع ويرتبط التسويق ٕالالك
ر عدد ال يح من الشبكات ال تشكل طريق معلومات متقدمة  .املستقبل ع

روني شكل صفقات تجارية يمكن أن يالحظ تأخذ أنشطة معالجة املعلومات ال تتم ا  ي التسويق ٕالالك بشأ
 :العديد من النقاط ٓالاتية

  ي أو إجراء العمليات ر الشبكات العامة لغرض التسويق امل ن ع لك ن الشركة واملس املعلومات التجارية ب
روني أو إلشعارات مدين أو دائن  .البنكية باستخدام رموز لألمن والنقد ٕالالك

 رونية ن باستخدام تبادل املعلومات ٕالالك  .املعامالت التجارية مع الشركاء التجاري
  املعامالت التجارية الخاصة بجميع املعلومات كبحوث السوق باستخدام أجهزة مسح رمزية ومعالجة

 .اتالبيانات التخاذ القرارات ٕالادارية أو حل املشاكل التنظيمية ومعالجة املعلومات إلدارة العملي
 ي ذلك عمليات ٕالاعالن والبيع ن بما   .املعامالت التجارية بخصوص توزيع املعلومات مع زبائن محتمل

رنت -3  ر ٕالان  .التسوق ع
ايد كما أوضحته ٕالاحصائيات والدراسات، ومن املتوقع أن يأخذ هذا  ي ال رنت آخٌذٌ◌  ر ٕالان إن نشاط التسوق ع

را من  ا كب ا  اهتمامالنمط من التسوق ح ى حد سواء وذلك ملا يتمتع به من مزايا يتفوق  ن ع ن واملسوق لك املس
ره من وسائل التسوق ٔالاخرى  ى غ  .ع

ى املواد  رنت وإ ى الشبكة ٕالان رنت من الخدمات ال أصبحت رائجة بسبب سهولة الوصول إ ر ٕالان يعد التسوق ع
ا وانخفاض  ي الا  ٔالاسعار املراد شرا لك وعند دراسة سلوك. ختياروالحرية  رنت يجب  املس ر ٕالان عند الشراء ع

ن مفهوم التسوق  رونيالتفرقة ب رونيوالتسويق  ٕالالك لك فالتسوق يكون من جهة ٕالالك   والتسويق يكون من املس
رنت ى شبكة ٕالان   .جهة الشركة املسوقة للمنتجات ع

  
  
 



 
  

ر :املطلب الخامس  رنتأهم معوقات انتشار التسوق ع  :ٕالان
ا -1 ي التسوق رغم تزايد أعداد مستخدم رنت   ضعف استخدام ٕالان
رة ملثل هذا  -2 ى الخ ن إ لك  .النوع من التسوق افتقار املس
ى ٕالاحجام عن وضع البيانات الخاصة مثل رقم  -3 رنت، مما يؤدي إ ر ٕالان ي التسوق ع ضعف الثقة 

رنت ى ٕالان  .البطاقة الائتمانية ع
ا -4 ي مالمسة املنتجات وتفحصها قبل شرا ن  لك  .رغبة املس
رنت الافتقاد -5 ر ٕالان ى املتعة أثناء القيام بالتسوق ع  .إ
 .قلة عدد مواقع التسوق العربية -6
ن حيث أن قلة من هذه الشركات  اعتماد -7 لك ي الاتصال باملس ى ٔالاساليب التقليدية  الشركات العربية ع

ن لك ي التفاعل مع املس رنت   .تستخدم ٕالان
   

رنت :السادساملطلب  ي عقد الان   .مكافحة الشروط التعسفية 
ن         رنيت من تتطلب قوان ر شبكة الان رونية ضرورة اعتبار وثائق الدعاية و ٕالاعالن ال تتم ع التجارة الالك

أما بالنسبة للتعاقد بالطريق التقليدي، فيتم تبادل الوثائق , الوثائق املكملة للعقود ال يتم إبرامها لشراء املنتجات
ي العقد و ال تتضمن عروضا بالسلع ن طر ي مرجع عند . و الخدمات و املستندات ما ب ا ومزاياها و ومواصفا

رنيت عن السلع  ى شبكة الان روني تكون الدعاية ع ن أنه فيما يتعلق بالتعاقد الالك ي ح الخالف حول تنفيذ العقد 
رنيت أو عن طريق أقراص أو شرائط، وأنه بإعدام هذه الوسائط  ى شبكة ٕالان رونية ع ر وسائط الك و الخدمات ع

ي شأن تنفيذيكون  ن قد افتقدا مرجعا هاما لحل خالفهما  ن التجارة   لذلك تنص. بنود العقد كال الطرف قوان
رونية ال تمت الدعاية أو ٕالاعالن بمقتضاها بوصفها وثائق  ى الوسائط الالك ى ضرورة الاحتفاظ ع رونية ع الالك

ي شر  لك  امكملة للعقود املتعلقة باملنتجات ال يرغب املس   ا

لك: بعاملطلب السا   .ي مكافحة الشروط التعسفية وحمايـة البيانات الشخصية   حق املس
رنيت هو الطرف الضعيف دائما، لذلك فإن اعتبارات العدالة        ر الان رونية ع ي عقد التجارة الالك لك  ر املس يعت

لك  تقت اعتبار هذه العقود ا بمثابة عقود إذعان ح يكون للمس ي إبطالها أو رد الشروط التعسفية ف . الحق 
لك  ي فإن أي شرط تعسفي يستطيع املس ا، و بالتا ي شأ ى أن هذه العقود يصعب التفاوض  ي ذلك ترجع إ العلة 

ى مصلحته   .املطالبة بإبطاله ألنه يمثل اعتداء ع
رونية، هو عقد إذعان ب لك نظرا لظروفه الاقتصادية لهذا يرى بعض الفقهاء أن عقد التجارة الالك النسبة للمس

ي هذه العالقة أمام الطرف ٓالاخر الذي يكون غالبا شركات قوية وعمالقة من الناحية  بوصفه الطرف ٔالاضعف 
ى ٕالاعالن و التسويق لك . الاقتصادية لها قدرة هائلة ع ى املس من هنا، فإن اعتبارات العدالة تقت النظر إ

رونيـةبوصفه طرفا مذعنا    .ي عقد التجارة الالك
ي نطاق    حيث  رونية –أن هذه الشركات العمالقة  ي  - التجارة الالك ي عقود ٕالاذعان  ا شركات احتكار  ى أ تشبه ع

رونية ي عقد التجارة الالك لك الضعيف  ن السلع و . مواجهة املس ي املفاضلة ب أيا كانت الحرية املمنوحة له 
رنيت، وكذلك القوة الاقتصادية للشركات الخدمات املعروضة  ر شبكة الان ، عليه فإن الدعاية الهائلة ال تتم ع



 
  

ى الحماية ، وذلك برفع مظاهر ٕالاذعان ال يكون قد  ي حاجة إ لك  ال تعرض السلعة أو الخدمة تجعل املس
ي العقد ا  ي الشروط التعسفية ال قد يجري تضمي   .تعرض لها ، املتمثلة 

ي املعامالت املدنية خاصة فيما يتعلق بعقود ٕالاذعان، تحم الطرف املذعن بوصفه الطرف  إن القواعد العامة 
ي العقد رونية تحقق له حماية كاملة، . الضعيف  ي عقد التجارة الالك لك  ى املس ن تطبق ع ا ح هذه القواعد عي

ر شروط العقد، أو ما غمض منه   وكذلك فيما يتعلق بإبطال ورفع الشروط الجائرة عن  سواء تعلق ٔالامر بتفس
لك  .ذلك املس

ى نص املادة  ي  9وبالرجوع إ لك الفرنس الصادر  ى مدة الحماية ال  1992جانفي  18من قانون حماية املس يؤكد ع
ا عقود التجارة الا ي العقود بصفة عامة ، م لك  ي حماية املس رونيةشك أن هذا ، يمثل تطورا هاما    .لك

رام سرية . هذا، فيما يخص الشروط التعسفية لك، فإنه يستوجب اح رام خصوصية املس أما فيما يخص اح
ام بعدم  ي الخصوصية، و يقت ذلك الال رام حقهم  ن، وكذلك اح لك البيانات الخاصة بالعمالء بوصفهم مس

م الخاصة،  م أو حيا ى سبيل نشر أو بث أي بيانات تتعلق بشخصيا م ع وكذلك البيانات املصرفية الخاصة 
  .املثال

ي  ي هذه التجارة طاملا أن البيانات  رونية تورث الثقة  ي التجارة الالك لك  ى بيانات املس وعليه، فإن الاحتفاظ ع
راق والسرقة ومن ثم إساءة استعمالها ى هذه التجارة و يدف. مأمن من الاخ ع ٔالاشخاص ٔالامر، الذي يؤثر إيجابا ع

ا   .للتعامل ف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

رونيا: املبحث الثاني لك الك   .حماية املس
  :مقدمة

ي تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت،            رة  رة العديد من التطورات الهامة الكب رة ٔالاخ لقد حدثت خالل الف
ن لك ر طبيعة ونمط الحياة الاقتصادية لكافة املس ى تغي لك اليوم أن يتسوق ويتم , أدت إ فقد أصبح بإمكان املس

ل، وأصبح  رونيا عن طريق الحاسب بدون كافة تعامالته التجارية واملصرفية من امل بإمكانه أن يعمل ويدفع إلك
رونية جعلت منه خلية  , جهد ى عملية ربط العالم بشبكات إلك ر والسريع ٔالاثر ع روني الكب فقد كان للتقدم ٕالالك

رابطة بشكل قوي  ر متوقع. م رة من الخروقات والاعتداءات الغ ا موجات كب ة، لكن هذه الشبكة فور ظهورها رافق
ى نشوء محاوالت  ي بروز العديد من ٔالاشكال الجديدة من الجريمة والاحتيال والغش، مما أدى إ ٔالامر الذي تسبب 
نشطة للبحث عن الوسائل ؤالاساليب الكفيلة بالحد من تلك الخروقات والاعتداءات، ومن ثم مكافحة الغش 

  )1(.والاحتيال املرافق لها

رونية جعلت منه خلية فقد كان للتقدم ٕالالك          ى عملية ربط العالم بشبكات إلك ر والسريع ٔالاثر ع روني الكب
رابطة بشكل قوي  ر متوقعة، . م رة من الخروقات والاعتداءات الغ ا موجات كب لكن هذه الشبكة فور ظهورها رافق

ي بروز العديد من ٔالاشكال الجديدة من الجريمة والاحتيال والغش ى نشوء محاوالت ٔالامر الذي تسبب  ، مما أدى إ
نشطة للبحث عن الوسائل ؤالاساليب الكفيلة بالحد من تلك الخروقات والاعتداءات، ومن ثم مكافحة الغش 

ر عرضة لصور الغش التجاري املعتاد،  .والاحتيال املرافق لها ي العالم أك ن  لك لذلك، فقد أصبح العديد من املس
رونيوأيضا ألشكال جديدة من الغش ال رة منذ عام . تجاري ٕالالك ر ٕالاحصاءات الحديثة خالل الف ى  2000وتش إ

ي كافة أشكال الصناعات  ن للغش  مثل املؤسسات املالية، والصناعية، والجامعات –تزايد أعداد املتعرض
ي قيمة الخسائر -والحكومية رنت لذلك، فقد تسبب ظهور . مع تزايد حاد  ي تفاقم حاالت  ٕالان رونية  والتجارة ٕالالك

روني ى البنية التحتية، وال تعرف بالهجوم ٕالالك ي بحروب  وأشكال الهجوم ع ي ٔالادب الدو وال تعرف 
رنت/الكمبيوتر  . )2(ٕالان

ي            ي التعامالت من هنا، فإنه من ٔالاهمية بمكان الس ى ٔالانواع ؤالاشكال املحتملة للغش والاحتيال  للوقوف ع
ي سياق التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصاالت، أو باألدق ما يعرف بالغش التجاري  التجارية ال تتم 

روني لك، والتطور التق الحديث أديا .ٕالالك ي حماية املس امات  ى صدور إن قصور النظرية التقليدية لالل إ
ي مجال الاتصاالت  ي الحديث  لك، فالتطور التكنولو ن والتشريعات الخاصة بحماية املس العديد من القوان

ي مجاالت  رونية  ي دخول ٔالاجهزة ٕالالك ي السنوات القليلة املاضية أسهم   واملعلومات، وخصوًصا 
  
  
  

روني [1] ي املجتمع ٕالالك ي  - الغش التجاري  ي دول مجلس التعاون الخلي ى الندوة الرابعة ملكافحة الغش التجاري والتقليد  من , ورقة عمل مقدمة إ
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ا املعامالت والصفقات  الحياة اليومية         ى الطريقة ال تتم  ى حد سواء، وهو ما أثر أيضا ع لألفراد والشركات ع
امن  التجارية، سواء رتبة عل امات القانونية امل ئ لها، أو من حيث طريقة الوفاء الال  .حيث الاتفاق املن

ى النظام  ًرا ع ًرا كب رنت، أثرت تأث ر شبكة ٕالان رونية وما رافقها من تطور بحيث أصبحت تتم ع فظهور التجارة ٕالالك
ر  روني ع ى  القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسم بالتسوق ٕالالك الحدود، وما تبعه من إجراءات للوصول إ

ر من ٔالاحيان ي كث لك أحد أطرافه ٔالاساسية  روني الذي يشكل املس  .التعاقد ٕالالك
رونية من أبرز ما يحتاج          ي السوق ٕالالك رونية، فالثقة  ي السوق ٕالالك لك  ومن هنا بدأت الحاجة لحماية املس

ي سبيل تلبية لك  ي مرحلة ما قبل  إليه املس لك سواء  احتياجاته الشخصية، حيث أن الحماية القانونية للمس
ر مهمة جًدا بسبب أن  روني تعت ي مرحلة تنفيذ العقد ٕالالك روني، أو  ي مرحلة إبرام العقد ٕالالك التعاقد، أو 

لك يمكن أن يكون طرفا ضعيَفا، ففي تلك الحالة قد يحتاج لسلعة معينة بصورة  ي يخضع املس ضرورية، وبالتا
لك ي مقابل املس ي هذا العقد  ي الطرف القوي  ر عادية ومجحفة بحقه، فالشركة البائعة تكون    .)1(لشروط غ

ر الشبكة  رة املشاكل ع لك للحماية القانونية بسبب املخاطر، وقلة ٔالامان، وك باإلضافة ملا سبق يحتاج املس
ي  لك  رونية، فحماية املس ى البحث والتفصيل، ٕالالك ر املواضيع ال تحتاج إ روني من أهم وأك التعاقد ٕالالك

رة داخل  روني من تطور علم بحيث أصبح العالم سوق كب بسبب حداثة هذا املوضوع، وما يواكب التعاقد ٕالالك
ى شروط الشراء، وا ى املوقع املراد وٕالاطالع ع رة، يمكن من خاللها املرور إ ى شاشة حاسوب صغ لتعاقد، والوصول إ

ى , السلعة، أو الخدمة املعينة رونية إ ي السوق ٕالالك رة  ومن جهة أخرى فقد أدى ظهور التكتالت الاقتصادية الكب
ى ي وضع تشريعات تقوم ع لكحماية  تنبه العديد من الدول لإلسراع  روني املس  .ي التعاقد ٕالالك
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روني: املطلب ٔالاول   لك ٕالالك  .املفهوم العام لحماية املس
ي مواجهة            ي مركز القوة  ي التعاقد بينما املهنيون  لك ألنه الطرف الضعيف  ر الحماية للمس تكمن أهمية توف

ن يدي  رونية يكون التعاقد عن بعد وال يكون املنتج محل التعاقد ب ي املعامالت ٕالالك ن ، وأيضا ألنه  لك املس
لك رة ال تنطوي عل, املس لك من مخاطر ونظرًا للمخاطر الكب ي جميع مراحلها ولوقاية املس الكية  ا العملية الاس

ى القانون أن  الكية ، لذلك وجب ع عته الاس ما يقتنيه من سلع وخدمات ولوقايته من شر الوقوع ضحية ل
ي العالق رونية الستخراج ٓالاليات الالزمة إلعادة التوازن  ي املعامالت ٕالالك لك  الكية يتعرض لحماية املس ات الاس

ي  ا  رونية وأل ى املستوي الوط فقط بل أن املعامالت ٕالالك لك ، وليس ذلك ع بما يرفع ضرر والخطر عن املس
ال تعرف الحدود ومن ثم فه تمتد  رنتٕالان الغالب تكون معامالت دولية تتم عن طريق شبكة املعلومات الدولية

ن املراكز القانونية  دف التنسيق ب ي  ي توحيد النظام القانوني الدو لتشمل كافة أرجاء املعمورة مما يستد
لك والعملية  لك ، ومن هنا تظهر أهمية التعريف باملس للمتعاقدين واتساع نطاق الحماية القانونية للمس

الكية قبل أن نب رها لهالاس ي الضمانات الواجب توف   .)1(ن ما 

رونية:املطلب الثاني ي التجارة ٕالالك لك    : مفهوم املس
ي           الك الفرنس الصادر  م  1993يوليو 26وعرف مشروع قانون الاس لكون بأ ٔالاشخاص الذين " هم املس

ر امل ولكن صدر القانون خاليًا من أي تعريف . يحصلون أو يستعملون املنقوالت أو الخدمات لالستعمال غ
لك   .للمس

روني لك ٕالالك رونية املختلفة من شراء و إيجار وقرض وانتفاع  :  املس رم العقود ٕالالك هو ذلك الشخص الذي ي
ر كل ما  رها من أجل توف يحتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من وغ

رة الفنية ملعالجة هذه ٔالاشياء وإصالحها   . ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخ

رونية وتعّد  ، عقوًدا دولية، عابرة للحدود، وال تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية العقود ٕالالك
 .أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعالقة ال تربط أطراف العقد

ى  روني يجب أن يكون ٕالايجاب واضحًا مبينًا فيه العناصر ٔالاساسية كافة ح يكون القابل ع ي انعقاد العقد ٕالالك و
رونية، ب ي من حماية املعامالت ٕالالك ر القدر الكا ى توف سبب جهل كل طرف بينة من أمره، لهذا حرص املشرع ع

ى شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض،  بمن يتعامل معه فالصورة املعروضة ع
روني ي التعاقد ٕالالك روني واضحا، وصريحًا، وال يعد السكوت قبواًل    .أو نقص، ويجب أن يكون القبول ٕالالك
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ى مضمو  م ع ى موافق ى توقيع أطرافها للداللة ع ى املحررات وبما أن الكتابة بحاجة إ ا، فإن التوقيع ع
رونية، ومن هذه ٔالاشكال التوقيع  ر وسائل الك ى طبيعته، وكونه يتم ع رونية ذو أشكال عدة، ترجع إ ٕالالك

ر ذلك روني، وغ ، والتوقيع بالقلم ٕالالك ري، والرقم روني ذو ارتباط وثيق بدرجة . البيوم ومنح الحجية للتوقيع ٕالالك
روني، ٔالامان املتوفرة في ى التوقيع ٕالالك ى فرض شروط معينة ع ر من التشريعات إ ي كث ن ذوي الشأن؛ لهذا س ه ب

ي شروطها ن  ن هذه القوان ي ٕالاثبات وكان هناك تقارب ب   .ملنحه الحجية 

ررات: املطلب الثالث لكحماية  م روني املس  .ٕالالك
ي وسائل         رونية،  ى الخدمات ٕالالك لك إ ، وحاجة املس ى التنوير املعلوماتي التق لك إ ي افتقار املس تتلخص 

لك وهو ما سنبينه فيما  ى املس رنت ع ي شبكة ٕالان ر التطور الحديث  ى ذلك مدى تأث التسوق والاتصال، أضف إ
ي   :ي
رنتالتطور الحديث -1  :ي شبكة ٕالان

ي أواخر الثمانينيات زاد استخدام الشركات التجارية لها إلنشاء        رة قوة  عندما أصبحت أجهزة الحاسوب أك
روني الذي يستطيع  ريد ٕالالك ا الداخلية الخاصة، وبالرغم من أن هذه الشبكات كانت تتضمن برامج ال شبكا

ي إرسال رسائل كل ا قادرين  املستخدمون استخدامه  ى أن يكون موظف م لآلخر إال أن هذه الشركات عملت ع م
رنت، وظهرت  ا، ففي أوائل التسعينيات ظهر ما يسم بشبكة ٕالان ى الاتصال مع الناس خارج نطاق شبكة شرك ع

ي تطوير هذه الشبكة. العديد من التقنيات   .)1(ؤالادوات والوسائل ال أسهمت 
رنت ولذلك فإن شبكة لك مع جهاز  ٕالان ى تفاعل املس تعد من أحدث خدمات التقدم التق ال تعتمد ع

ى  رنت، فمن خاللها يمكن الوصول إ الحاسوب، وتتألف من ٓالاالف من أجهزة الحاسوب املتصلة مًعا بشبكة ٕالان
  .لع والخدمات بطريقة سهلةالعديد من الس

ن          ى تحس ي أن يقود إ ي هذا الجانب واقًعا علمًيا يأتي كل لحظة بالجديد، مما ينب ويمثل التطور التق 
رونية ى أفضل أداء للممارسات التجارية ٕالالك دف الحصول ع لك  ن املزود واملس ر أن )2(الروابط التجارية ب ، غ

ى الوصف الجانب السل لهذا  ي أن يؤثر ع لك بطريقة تبدو عدائية، مما ينب ي قهر املس التطور التق يتجسد 
ر شبكة رونية ع رنت القانوني لعقد التجارة، ٕالالك ي موطن ومحل إقامة املس ٕالان لك مقارنة بالبيع الذي يتم 

ي مجلس عقدي  ى معاينة املبيع بطريقة حقيقية، أو الالتقاء مع املزود  لك ع ي عدم قدرة املس ويتمثل ذلك 
  .تقليدي

رونية-2 ى الخدمات ٕالالك لك إ  :حاجة املس
ر          رونية جعله عاجًزا عن التفاعل مع املواقع التجارية ع ى الخدمات ٕالالك لك إ يؤدي افتقار املس

رنت شبكة ر شبكة ٕالان لك باملواقع التجارية ع راث املس رنت ، واملقصود عدم اك بسبب قلة الحاجة لهذه  ٕالان
ى العديد من ٔالاشكال  ولكن مع. املواقع رة، بحيث أخذت تحتوي ع التطور الحاصل أصبح لهذه املواقع أهمية كب

ا رها من الخدمات : ٔالانواع م ن وبيع تذاكر الطائرات والفنادق وغ الخدمات العقارية والسياحية واملصرفية والتأم
  .املهمة

  
رونية  طارق عبد العال، )1( ى .ٔالابعاد التكنولوجية واملالية والتسويقية والقانونية –التحديات  –التجارب  –املفاهيم _التجارة ٕالالك : مصر. الطبعة ٔالاو

 .36ص  2003. الدار الجامعية
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ا ت رونية تنبع من كو ى الخدمات ٕالالك لك الضرورية إ وفر منتجات وخدمات ذات جودة عالية بأسعار فحاجة املس
ى تقديم ٔالافضل  ن هذه املواقع ع ي زيادة املنافسة ب رونية التجارية، وبالتا رة املواقع ٕالالك معقولة بسبب ك
ن  ي هذا السياق فإنه ال توجد فروق جوهرية ب ى الخدمات املمتازة لعمليات ما بعد البيع، و لك، باإلضافة إ للمس

رونيةالتجار  ى شبكة . ة التقليدية والتجارة ٕالالك رونية املوجودة ع رنتفأهمية الخدمات ٕالالك تزيد من إقبال  ٕالان
ن، ومن لك ر من املس ى هذه الخدمات، وتجعل من هذه الخدمات محور طلب للكث ن ع لك هنا كانت الحاجة  املس

لك بشكل ملح وواضح   .للبحث عن حماية للمس
ى التنوير املعلوماتي التق -3 لك إ  .افتقار املس

ر شبكة        رنت تعت ن من الناس، فهذه الشبكة تمثل صالة  ٕالان املنتشرة حول العالم نافذة مفتوحة أمام املالي
روني ومواقع  ريد ٕالالك رنتعرض لكافة املنتجات والخدمات، فال ي هدف  ٕالان ا  والتفاعل املباشر تتلخص جمع

لك، والتعاقد معه من خاللهاواحد  لك  ,)1(أال وهو عرض أنواًعا متباينة من املنتجات والخدمات للمس فقدرة املس
ى التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة رنت ع ى املنتجات والخدمات  ٕالان ال يريدها، وهنا يجب تسهل عليه الوصول إ

ن  ي الفصول القادمة وب لك وهو ما سأتناوله  لك والذي هو من حقوق املس ن ما يسم إعالم املس أن نفرق ب
ى معلومات عن  لك إ رنت، وال تمثل حد أدنى من أجل وصول املس لك املعلوماتية بشبكة ٕالان معرفة املس

ر  رنت الخدمات واملنتجات، فالحد ٔالادنى يع لك عن التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة ٕالان   .عن قدرة املس

لك            ى املشاكل ال قد تواجه املس رنت، باإلضافة إ رة بشبكة ٕالان لك قد يمثل عدم معرفة كب فافتقار املس
ي هذه الشبكة لك من)2(عند التعمق  ي  عدم معرفته ملا ، ويتمثل ذلك من خالل ما يواجه املس يحصل أمامه 

رنت قراصنة  .من خالل املواقع الوهمية أو التعاقد الوهم ٕالان
ي  رة ودراية  لك الطرف ٔالاقل خ روني تنبع أيًضا من كون املس ي التعاقد ٕالالك ى الحماية  لك إ لذا فإن حاجة املس

ي املعادلة ا رونية، ؤالاقل قوة    .)3(ةالاقتصاديملعامالت التجارية ٕالالك
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لك :املطلب الرابع  .ي القانون املقارن  حماية املس
لك أن         ر من التشريعات املختلفة  حماية املس ى التشريعات الوضعية بل هناك كث ليست بالفكرة الحديثة ع

ي مواجهة امل دف حمايته  ى إبرام العقود  لك وتنوير إرادته قبل أن يقدم ع كما , ال اهتمت بتوعية املس
ى دف إ لك أنشئت أيضا جمعيات  ي دفاعها عن  حماية املس ى تحقيق الربح وتتبع  دف إ ي جمعيات مدنية ال  و

ن عدة طرق ومن أهمها التوعية والدعاية املضادة لك ومن الدول    والامتناع عن الدفع والامتناع عن الشراء      املس
ى من بادر بإصدار قانون خاص باملعام ا ع لك وم رونية وضمنه نصوص خاصة بحماية املس الت التجارية ٕالالك

 : سبيل املثال
الك الفرنس -1 الك الفرنس الجديد رقم  :قانون الاس ي  93 – 949أصدر املشرع الفرنس قانون الاس الصادر 

لك وحمايته وتنظيم 1993يوليو  62 ن وتطابق  وهو يتكون من خمس أجزاء تتعلق بإعالم املس لك جمعيات املس
 .وأمان املنتجات والخدمات

ولكن املشرع الفرنس قبل إصدار هذا القانون كان قد وضع ترسانة هائلة من التشريعات والنظم الخاصة بحماية 
ردد البعض عن تسميته بالنظرية القانونية  ن نظام قانوني قائم بذاته ال ي لك وقد تمخض عن تلك القوان املس

لكلحما  . ية املس
رونية لدوقية لوكسمبورج -2  ي :قانون التجارة ٕالالك رونية لدوقية لوكسمبورج ع كما أنطوي قانون التجارة ٕالالك

لك باملعلومات الخاصة باملورد وبمواصفات السلع و الخدمات والعملة  لك وأهمها إعالم املس نصوص لحماية املس
ي العدول عن التعاقد، كما فرض  ال يتم بمقتضاها السداد ومدة العرض لك  والسعر وشروط القرض وحق املس

ي  ن باملواصفات التفصيلية للبضاعة أو الخدمة بما  لك رونية بإيطاليا املوردين بإحاطة املس قانون التجارة ٕالالك
ي الوقت املناسب قبل إبرام العقد رونية   . ذلك الضرائب ٕالالك

رونية إلمارة دبيقانون املعامالت  -3  رونية رقم  :والتجارة ٕالالك لعام ) 2(صدر قانون املعامالت والتجارة ٕالالك
ي املعامالت التجارية محل الوسائل التقليدية ، وقد تضمن  2002 دف إحالل الوسائل التقنية الحديثة  إلمارة دبي 

ا ،  رونية وإنشاء العقود وصح ن نصوصه بيان املعامالت ٕالالك ن قواعدمن ب حماية  إال أن هذا القانون لم يب
لك رف، ولعل املشرع  املس ي مواجهة التاجر املح رونية وماهية حقوقه باعتباره الطرف الضعيف  ي املعامالت ٕالالك

ى القواعد العامة   . قصد بذلك الرجوع إ
ىوم دف إ ي دولة ٕالامارات العربية املتحدة ظهرت بعض الجمعيات ال  لك ع ذلك فأننا نجد  وهذه  حماية املس

ر وسائل ال رة لتوف ى توحيد الجهود والخ دف إ ى تحقيق الربح وإنما  دف إ دفاع عن مصالح الجمعيات ال 
لك وال تتطابق أهدافها مع أهداف جمعيات ا جمعية ٕالامارات لحماية املس ن وم لك لك املس ي  حماية املس

لك  ي عام لدي املس وإرشاده وتوعيته بمضار ٕالاعالنات الدول ٔالاوربية ، ومن أهم أهداف هذه الجمعية خلق و
ر ممنوعة من  ا غ الكية والتأكد من إ التجارة الخادعة واملضللة وإرشاده لكيفية التأكد من سالمة املواد الاس

ي  لك وحمايته ، وقد تأسست هذه الجمعية  ي بلد املنشأ ألي سبب يتعلق بصحة املس  11/3/1987التداول 
ي  1981لسنه  246إشهارها وفق القرار الوزاري رقم  ومقرها مدينة الشارقة وتم وقد انضمت لعضوية الاتحاد الدو

الك  . لالس
لك -4  ات املجلس ٔالاوربي حماية املس ى املستوى  :ي توج ي الغالب ع رونية تتم  وملا كانت التعاقدات ٕالالك

لك ، ولذلك أصدر  ى وضع الوسائل القانونية املناسبة من أجل الحماية الدولية للمس ي لذلك وجب العمل ع الدو



 
  

ى أن من أجل الحماية الدولية للمس ي هذا الشأن ، التوجيه ٔالاول ونص فيه ع ن  لك يجب املجلس ٔالاوربي توج
رونية ال تتم  رونية وخاصة فيما يتعلق باملعامالت التجارية ٕالالك عمل املؤتمرات الدولية للمعامالت التجارية ٕالالك
ي  لك وبصفة خاصة  ي املحكمة ٔالافضل للمس خارج أوربا ، كما صدر التوجيه الثاني بشأن القواعد ال تحدد ما 

ي  ي  13/93، كما صدر التوجيه ٔالاوربي رقم  1980يوليه  19ظل معاهدة روما الصادرة   1993أبريل  5الصادر 
لك بشأن رف كالشرط الذي يعفي البائع  حماية املس من الشروط التعسفية ال تفرض عليه من جانب البائع املح

ي  99/144ة ، كما صدر التوجيه ٔالاوربي رقم من ضمان العيوب الخفي حماية  بشأن 1999مايو  25الصادر 
لك الكية املس   .ي عمليات البيع وضمانات ٔالاموال الاس

روني:الخامساملطلب   الخطوات الثالثة لنجاح التسويق ٕالالك
ربح بالنسبة           ا يمكن أن تكون مصدرًا لل رنت مصدر هام للمعلومات، ولكن من منا يعلم بأ نعلم أن شبكة الان

رين أيضًا؟ رونية"ظهر ذلك من خالل ما يطلق عليه  للكث ى عمليات تنفيذ و وهو مصطلح يطلق " التجارة الالك ع
رنت، وذلك من خالل  ر شبكة ٕالان إدارة ٔالانشطة التجارية املتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحويل املعطيات ع

روني لعرض السلع املراد تسويقها   .إنشاء موقع الك
رونيةا أسس وقواعد*   :لتجارة الالك
ي السؤال لنطرح        رنت؟ وهل يتم عرض السلع بشكل عشوائي؟  ، التا ر ٕالان ربح ع  كيف يمكن ال

بالطبع ال فلتحقيق ذلك يجب أن يكون لديك خطة، وهذه الخطة مكونة من ثالثة أضالع تمثل مثلث النجاح، 
رنت، أو ما سنطلق عليه  ر الان ى ضعف فرص نجاح مشروع البيع ع التسويق "وفشل أي من هذه النقاط يؤدي إ

رونيالال   ."ك
 :أما نقاط الخطة الثالث فه

  ًتطوير منتج جيد: أوال. 
  ًروني مخصص للتسويق: ثانيا  .موقع إلك
  ًخطة تسويقية محكمة: ثالثا. 

 :تطوير منتج جيد: أوالً 
رون أن خلق منتج جيد عملية صعبة التحقيق، ولكننا نقول إن ذلك ليس صحيحا، فأنجح         يعتقد الكث

ي ال  ره، وهذه املهارات، عادة املنتجات  ه عن غ يمكن أن تصنعها بنفسك، وكل منا يمتلك مهارات خاصة تم
رة يكون لهذه املهارات سوق، ومن هنا يمكنك استخدام هذه املهارات لخلق  ي أحيان كث ليست متوفرة للجميع، و

ي م ر من املنافسة  ًا وال يوجد الكث ى منتج خاص بك، وكلما كان هذا املنتج مم جاله، زادت فرص نجاح تسويقه ع
رنت  .شبكة الان

ى العالم، فحاول أن تضع كافة اللغات والثقافات         رنت تجعل من موقعك نافذة مفتوحة ع إن شبكة الان
ن إذا كانت لديك الفرصة لعرض منتجك  ى فئة أو سوق مع ي اعتبارك عند التسويق، وال تقصر منتجاتك ع ٔالاخرى 

 .بصورة أوسع



 
  

ي نفس املجال، وتضع جدواًل لتقييم أوجه املنافسة، وتحديد  ن  قبل أن تبدأ، يجب أن تقوم بالبحث عن املنافس
ى كل ذلك يجب أن يفوق مستوى منتجك توقعات  ا منتجك، وباإلضافة إ ة النسبية ال يتم  القيمة أو امل

 .منتجكالعميل، وهذه خطوة هامة لجعل هذا العميل نفسه يقوم بتسويق 
روني: ثانياً   :تطوير موقع إلك

ي       روني مخصص لتسويق املنتج، وفيه يجب مراعاة أن يكون كل ما  ي تطوير موقع إلك ى الخطوة الثانية و نأتي إ
ي ال  ي أهم أداة تسويقية لديك، الكلمات املناسبة  ى شراء املنتج، وصياغة الكلمات  املوقع يحث الزائر ويحفزه ع

ى موقعكتحول ا ى مواقع أخرى وال يعودون أبدًا إ ى عمالء، أو قد تجعلهم يذهبون إ  .لزائرين إ
ى أسلوب إقناعك،  ى عميل تعتمد كلية ع ي أساس عملك، وطريقة تحويل الزائر إ فصياغة الكلمات املناسبة هنا 

ي ر مبالغ  تصميماته وزخارفه، فكلما كان  والصورة الذهنية ال ترسمها له عن املنتج، ويجب أن يكون املوقع غ
 .بسيطًا كان أفضل

ا واعرض منتجك كما لو كان هو الحل       عند إنشاء املوقع خاطب الزائر مباشرة، وقم بتحديد املشكلة وتحدث ع
ي املوقع يجب. ٔالامثل لهذه املشكلة ا   تكلم عن املنتج بالتفصيل، ويجب مراعاة أن كل كلمة أو عنوان، أو جملة تكت

ن، يجب أن يكون كالمك واضح،  ي حلول املنافس رة و أفضلية هذا املنتج عن با ي بجودة املنتج، وفوائده الكث أن تو
ى باملصداقية وحرفية املنتج ر مبالغ فيه، لكي يو   .دقيق، غ

 :الخطة التسويقية: ثالثاً 
رة املدى   .والخطة التسويقية هنا تتكون من سياسات طويلة املدى وأخرى قص

 رة املدى  :السياسات قص
ي بداية انطالق املوقع، ولكن ال   يكون هدفها ى املوقع، وهو أمر مطلوب ومهم  ي ٕالاقبال ع الرئيس زيادة 

ى املدى البعيد، حيث يمكن  ى املوقع ع ن إقبال جيد ع ذه السياسات وحدها لتأم يجب الاكتفاء 
ي  ى ٕالاعالن عن املوقع الخاص بمنتجك  مواقع أخرى أو وسائط أخرى، كذلك يمكن استخدام اللجوء إ

ي ٕالاعالن أيضاً   .منتديات النقاش، أو محركات البحث 
 السياسات طويلة املدى: 

ي ال تمد ا إذا كنت تريد   و ن باملنتج، هذه السياسات ال غ ع املوقع بسيل دائم من الزوار املهتم
ل املحتوى الجيد واملحدث بشكل مستمر للموقع، مبيعات حقيقية ملنتجك، ويمكن تحقيق ذلك من خال

تقديم عدد من الخدمات املجانية لزائري املوقع، إعداد قائمة بأسماء الزوار إلرسال النشرات الدورية 
م  .للموقع إل

رة وطويلة املدى  ى مجموعة متنوعة من السياسات قص ى أن احتواء خطة التسويق ع ويجب أن ننبه هنا إ
ى  سيضمن للموقع ن باملنتج، وذلك يسهل عملية تحويلهم إ ايد من الزوار املهتم إقبال مستمر ودائم وم

ي تزيد املبيعات   .زبائن وبالتا
  
  

رونية: كتاب/ إبراهيم أحمد: مهندس :املصدر ي التسويق: كتاب/ التجارة ٕالاليك روني  ريد ٕالاليك والتحرير اللجنة العلمية للتأليف : إعداد/ كيف تستخدم ال
 وفاء فرج: عماد الحداد إعداد وصياغة.د/ والنشر



 
  

لك أهمية مواقع: السادساملطلب   رونية حماية املس  .ٕالالك

ر         ي، وتنبع أهمية توف ى املستوى الوط أو الدو ى الحماية سواء ع لك إ لكيحتاج املس من أنه  حماية املس
ي الربح السريع دفعت العديد من التج ي العملية التعاقدية، فالرغبة  ن، ومقدمي يمثل الطرف الضعيف  ار واملنتج

ر مشروعة لإلثراء السريع باستخدام وسائل الغش والخداع املختلفة، وبعد اتساع  الخدمات إلتباع أساليب غ
رنتمستخدمي  رونية لل ٕالان ى حقوق ي العالم، بدأ يتبلور مفهوم الحماية ٕالالك لك، والذي يع الحفاظ ع مس

لك وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة رنت املس ال تستطيع  ٕالان
ًرا يتجاوز أحياًنا ٔالا  ى كل مكان، وتمارس تأث ي الواقعالوصول إ   .دوات التقليدية 

ي التبلور، خاصة بعد اتساع مستخدمي        رونية  رنت ومن ناحية أخرى فقد بدأ مفهوم الحماية ٕالالك ي  ٕالان
لك وحمايته  ى حقوق املس من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة العالم، وهو ما يع الحفاظ ع

رًا يتجاوز أحيانًا ٔالادوات التقليدية   )1( .باستخدام أدوات الويب ال تستطيع الوصول لكل مكان وتمارس تأث

ي مواجهة الغش التجاري بجميع أشكاله،  لك  ي الدول الغربية ترفع صوت املس وقد ظهرت مواقع عديدة خاصة 
ن  ىكما بدأ تدش رنت بعض املواقع العربية ع الكية ال من  ٕالان لك العربي وتعريفه بحقوقه الاس لحماية املس

ي السلع ي الاختيار، وأن يستمع إليه البائع، وكذلك أن يعلم بأي عيوب  ى أبرزها سالمة املنتج، والحق  ة، باإلضافة إ
لك ي التوعية، والتعويض عن ٔالاضرار ال يتعرض لها املس   .الحق 

لك إلبداء رأيه         رًا مهمًا للمس ولقد أصبحت هذه املواقع، ال بعضها مجاني وأخرى تقدم خدمة بمقابل، من
م عن املنشآت التجارية ال يتسوقون  را ي خ لك  وإعطاء فرصة لآلخرين للمشاركة  ا، وإعطاء النصيحة للمس م

ن؟  فيما يخص مع من يتعامل؟ وكيف تنتقي مقدم السلعة قبل السلعة نفسها؟ وما مدى رضا الزبائن السابق
ى أرشيف يضم الشكاوى السابقة واملراسلة من قبل  لكي بعض ٔالاسواق وإمكانية الاطالع ع وكذلك تقييمات مس

ن لك  .املس

لك وتقوم مواقع        رات أون الين، والقيام  حماية املس بتقديم هذه الخدمات من خالل منتديات لتبادل الخ
رين مع السلع الرديئة، وتحديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمن حوادث الغش  بعرض قصص واقعية لتجارب املش

نالتجاري و  راء واملتخصص  .تفاصيل القضايا الحديثة مدعمة بآراء الخ
روني من خالل ما يسم مركز الشكاوى، كما تفرد  ريد ٕالالك ر ال وتوفر هذه املواقع أيضًا خدمة استقبال الشكاوى ع

ي حالة احتيال أو غش ى تجنب الوقوع  لك ع ى املعلومات ال تساعد املس   .)2(بعض الصفحات ال تحتوي ع

 

 

  

  

1 - look at: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156124044&pagename=Zone-Arabic-
Namah%2FNMALayout  

لك حماية املعالجة الصحفية لقضية ,سامى عبد العزيز)2(   .مرجع سابق ".املصري  املس



 
  

لك: السابعاملطلب  رونية لحماية املس   .املواقع ٕالالك
رونية        ي  يومن ناحية أخرى فقد بدأ مفهوم الحماية ٕالالك رنت  التبلور، خاصة بعد اتساع مستخدمي ٕالان

لك وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة  ى حقوق املس العالم، وهو ما يع الحفاظ ع
رًا يتجاوز أحيانًا ٔالادوات التقليدية   .باستخدام أدوات الويب ال تستطيع الوصول لكل مكان وتمارس تأث

ي مواجهة الغش التجاري بجميع أشكاله، وقد ظهرت مواقع ع    لك  ي الدول الغربية ترفع صوت املس ديدة خاصة 
الكية ال من  لك العربي وتعريفه بحقوقه الاس رنت لحماية املس ى ٕالان ن بعض املواقع العربية ع كما بدأ تدش

ي الاختيار، وأن يستمع إليه البائع، وكذلك  ى أبرزها سالمة املنتج، والحق  ي السلعة، باإلضافة إ أن يعلم بأي عيوب 
لك ي التوعية، والتعويض عن ٔالاضرار ال يتعرض لها املس   .الحق 

لك إلبداء رأيه         رًا مهمًا للمس ولقد أصبحت هذه املواقع، ال بعضها مجاني وأخرى تقدم خدمة بمقابل، من
م عن املن را ي خ لك وإعطاء فرصة لآلخرين للمشاركة  ا، وإعطاء النصيحة للمس شآت التجارية ال يتسوقون م

ن؟  فيما يخص مع من يتعامل؟ وكيف تنتقي مقدم السلعة قبل السلعة نفسها؟ وما مدى رضا الزبائن السابق
ى أرشيف يضم الشكاوى السابقة واملرسلة من قبل  لكي بعض ٔالاسواق وإمكانية الاطالع ع وكذلك تقييمات مس

لك   .ناملس

رات أون الين، والقيام        لك بتقديم هذه الخدمات من خالل منتديات لتبادل الخ وتقوم مواقع حماية املس
رين مع السلع الرديئة، وتحديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمن حوادث الغش  بعرض قصص واقعية لتجارب املش

راء واملت التجاري  نوتفاصيل القضايا الحديثة مدعمة بآراء الخ   . خصص
روني من خالل ما يسم مركز الشكاوى، كما تفرد  ريد ٕالالك ر ال وتوفر هذه املواقع أيضًا خدمة استقبال الشكاوى ع

ى املعلومات  ي حالة احتيال أو غش البعض الصفحات ال تحتوي ع ى تجنب الوقوع  لك ع   .تساعد املس
ا        رنت وزيادة عدد مستخدم ى أن تصبح إحدى آليات  يومن ناحية أخرى فقد أتاح انتشار خدمة ٕالان مصر ع

ن لك ي بحماية حقوق املس لك، وزيادة الو   . الضغط لحماية املس
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
ي  عبد الفتاح حجازي،) 01( ا القانونية، دار الفكر الجام رونية وحماي   .26ٕالاسكندرية ص التجارة الالك



 
  

  :الفصل خاتمة 
ي الوطن العربي، إذ     ي الدول الغربية، تكاد تكون منعدمة  رة نشاطها وتقدمها  ى ك لك ع إن العناية بحماية املس

رتبة عن  ن ملواجهة الجرائم امل ا أصبحت تسن بعض القوان ي هذه الدول، أ كل ما حظيت به هذه الحماية 
رن ى الوقوف إمامهااستعمال شبكة الان ر قادرة ع ٔالامر، الذي . يت بعدما أصبحت النصوص القانونية التقليدية غ

ي مجال حماية  ر جدية و مسؤولية ملواكبة التطورات الجارية  نرى معه ضرورة تدخل املشرع العربي بشكل أك
ي الدول املتقدمة لك    .املس

ى بداية ٔالالفية الثالثة، البد وان ن       راء العلم والخصوبة ونحن ع ي ال ، كان حقبة شديدة  ؤشر بأن القرن املا
ال , ومن ابرز نتاجاته العلمية املفاهيم ؤالادوات ال حققت ثورة املعلومات. املعرفية، وانه كان قرن العلوم بحق

ى عصر جديد هو عصر املعلوماتية ي املعرفة ٕالان. مهدت الطريق إ مفاهيمه , سانيةولكل عصر من عصور التحول 
راته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك القانونية   .وتأث

ى الحاسوب        ى نظم املعلومات والتكنولوجيا القائمة ع ي الاعتماد ع ولقد صاحب هذا التطور تزايدا ملحوظا 
ى م ن ع ن ٔالافراد العادي رامج التشغيلية والتطبيقية ال أتيحت لالستعمال ب , ستوى معظم دول العالم املتقدموال

رامج املتطورة كوسائل رئيسة ولن , وبعض الدول النامية ألداء الخدمات املتطلبة وال لم تتوافر إال من خالل ال
ر الحماية القانونية لها ر إال بتوف رة هذا التقدم الكب ي إعداد , تستمر مس ى الجهد املبذول ماليًا وفكريًا  حفاظًا ع

ر  ا, بال إفراط أو تفريط, امج وإنتاجها لإلفادة والاستفادة من ثمارهاهذه ال ى الحقوق املتعلقة  وكان . ي الحفاظ ع
ى هذا  ي أن يصحب هذا التطور العلم ارتكاب بعض أنماط الجرائم التقليدية أو املستحدثة اعتمادا ع من الطبي

ى وضع نظام تشري ديدالتطور ولذلك فأننا نصبح بحاجة ماسة إ ا من أي    .)1(ي يؤمن حماي
  

ن ال      رفتوبالفعل كان القانون الفرنس من أوائل القوان رونية ومن ثَم أسبغت  بابتكار  اع برامج الحاسوب الالك
ا حماية حق املؤلف بموجب قانون  لقد أصبحت برمجيات الحاسوب،  1985/أيلول /23وقانون  1985/تموز /3عل

ا من نظم معلوماتية ى كافة أوجه النشاط املعاصرة، واعتمدت , وما ينشأ ع حقيقة علمية وعملية فرضت نفسها ع
ا معظم هذه النشا طات اعتمادًا كليًا الغ عنه، ومن ثم نشأت الضرورة الحتمية لوجود تنظيم قانوني متكامل عل

رامج املعلوماتية ا, لهذه النظم وال ا، و يرسم حدودها و يحدث صور املسؤولية املتعلقة  ن , يغطي مختلف جوان ويب
 .)2(طرق مواجهة هذه املسئولية ووسائل الحماية املقررة لها
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  .507ص, م2004الطبعة الثالثة، , م2000/مايـو/3- 1املتحدة، املجلد الثاني من 



 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 :قدمةامل
ي     من مجمل  % 81يتم قطاع التجارة بوالية مستغانم بنشاطات البيع بالتجزئة والخدمات ال تشكل حوا

ر من  ي السجل التجاري ، وهذا يرجع أساسا للطابع الريفي للوالية حيث يبلغ عدد دواويرها أك ن   750املسجل
ى تطور نشاطات التجارة الخارجية أو التجارة بالجملة. دوار   .هذا التوزع السكاني ال يشجع ع

ى كل املنشئات الضرو  ى ميناء تجاري يحتوي ع حيث يستقبل . رية للتجارة الخارجيةكما تتوفر مستغانم ع
ي التصدير . امليناء كم هائل من البضائع املستوردة ن  ن بالوالية الناشط ن الاقتصادي يقدر عدد املتعامل

ر من  راد بأك ، اجيات الجهة من املنتجات البحريةيضاف لهذا ميناء الصيد الذي يوفر ح. متعامل 500 والاست
ريتيتم اقتصاد الوالية بالص وتتوزع . ناعات الغذائية، مواد البناء، الكوابل، املنتوجات الكيمياوية والتبغ والك

ر تراب الوالية  ى املناطق الصناعية املتوزعة ع ن تادلس، (هذه النشاطات ع بلديات صيادة، ماسرة، فرناكة، ع
رالدين ر وخ ي، خضرة، وادي الخ رات، سيدي ع  ).بوق

 

  رية التجارة لوالية مستغانم  تقديم مدي: املبحث ٔالاول 
 تنظيم املديرية الوالئية للتجارة  :املطلب ٔالاول 

  :تمهيد
لك و قمع الغش ال          ن و ٔالانظمة املرتبطة بالرقابة الاقتصادية، حماية املس من أجل وضع ح التنفيذ القـوان

ى جانب توظيف  ي إدارة وزارة التجـــــارة و مصالحها الخارجية، إ تضطلع بــــها الـدولة، تم إنشــاء هيئات إدارية تتمثــــل 
- 06لقانون ٔالاســـــاس العـــام للوظيفة الــــعمــــــــــــومية الصــــادر بمـــــــوجب ٔالامـــر رقم امجموعة من ٔالاعوان الذين يحكمهم 

ي  03 ي 415-09و املـــرسوم التنــــــفيذي رقم  2006يوليو  15املــــــــــؤرخ  ر سنـــــة   16 املؤرخ  و املتضمن  2009ديسمــ
ن لألسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالتجارة، و كذا القرار القـــانون ٔالاساس الخاص املطبق  ن املنتم ى املوظف ع

ي  رك املؤرخ  رقية بخصوص 2011يوليو  22الوزاري املش ي توظيف و ال ، املحدد لقائمة التخصصات املطلوبة 
ي  274-12ٔالاسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالتجارة و املرسوم التنفيذي رقم  املحدد لقائمة  2012يوليو  28املؤرخ 

ي املصالح الخارجية لوزارة التجارة و شروط    .املتعلقة بــها الاستدالليةبــها و الزيادة  الالتحاقاملناصب العليا 
تنظيما   ، يتضمن2011سنة   يناير  20  املوافق 1432عام   صفر  15  ي  مؤّرخ 09-11واملرسوم التنفيذي رقم 

ا وعملها  التجارة  وزارة  ي  الخارجية  املصالح   .وصالحيا
ي  رك مؤرخ  يحدد تنظيم املديريات الوالئية  2011أوت سنة  16املوافق لـ  1432رمضان عام  16قرار وزاري مش

ي مكاتب   .للتجارة 
ى : تنظيم املصالح *   :مصالح  05يحتوي تنظيم املديرية الوالئية للتجارة ع

 مصلحة ٕالادارة و الوسائل.  
 لك وقمع الغش   .مصلحة حماية املس
 مصلحة مالحظة السوق وٕالاعالم الاقتصادي.  
 مصلحة مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة.  
 مصلحة املنازعات و الشؤون القانونية. 

  



 
  

  : )1(مصلحة ٕالادارة و الوسائل و تضم -1
ن و التكوين* ن املستوى : مكتب املستخدم راح برامج تكوين و تحس ن واق   . متابعة املسار امل للموظف
انية و الوسائل * ر النفقات و جرد العتاد و املمتلكات  :مكتب امل ن ، تسي   .التكفل بأجور املوظف
ي* ر الرصيد الوثائقي و ٔالارشيف :مكتب التوثيق و ٔالارشيف و ٕالاعالم ٓالا   .تنظيم و تسي

لك وقمع الغشمصلحة  -2   :)2(و تضم حماية املس
ي مراقبة و فتح تحقيقات حول : املكتب املكلف مراقبة املنتوجات الغذائية * تتمثل مهام هذا املكتب 

  .أنشطة املواد الغذائية 
ي مراقبة و فتح : املكتب املكلف مراقبة املنتوجات الصناعية و الخدمات * تتمثل مهام هذا املكتب 

  .نشطة املواد الصناعية تحقيقات حول أ
رقية الجودة والعالقات مع الحركة الجمعوية * ن : املكتب املكلف ب ن و املهني لك توعيـــــــة و تحسيـــس املس

م    .بالتنسيق مع جمعيا
  : )3(و تضممصلحة مالحظة السوق وٕالاعالم الاقتصادي  -3

ى  :مكتب مالحظة السوق وٕالاحصائيات* متابعة أسعار السوق يوميا ومتابعة التموين كذلك ٕالاشراف ع
ي إطار صندوق تعويض تكاليف النقل   .معاينة السلع يوميا 

ى تنظيم ٔالاسواق ومتابعة املهن  :مكتب تنظيم السوق واملهن املقننة*   .املقننةٕالاشراف ع
النشاطات املرتبطة بالتجارة الخارجية  متابعة: مكتب ترقية التجارة الخارجية و أسواق املنفعة العمومية*

راد والتصدير  ي وكذلك إنجاز الحصائل الخاصة باالست ى املستوى املح   .ع
  : )4(و تضممصلحة مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة  - 4   

ق باملمارسات املعدل واملتمم املتعل 04-02تطبيق محتوى القانون رقم  :مكتب مراقبة املمارسات التجارية*
  .التجارية

دراسة وضعية ٔالاسواق بصفة عامة ملدى شفافية  :مكتب مراقبة املمارسات املضادة للمنافسة*
  .املمارسات التجارية واملنافسة الشرعية

ي املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة :مكتب التحقيقات املتخصصة*   .القيام بتحقيقات 
  :)5(وتضمقانونية مصلحة املنازعات والشؤون ال -5

ى العدالة :مكتب منازعات املمارسات التجارية   .تسجيل املحاضر والتسوية ٕالادارية وٕالاحالة ع
ى العدالة محاضر الغلق والفتح  :مكتب منازعات قمع الغش تسجيل املحاضر والتسوية ٕالادارية وٕالاحالة ع
  .وإعداد حصيلة قمع الغش

  .تحصيل ٔالاحكام وتسديد الغرامات: التحصيلمكتب الشؤون القانونية ومتابعة 
  

  رئيسة مصلحة ٕالادارة والوسائل-1
لك وقمع الغش-2   .رئيس مصلحة حماية املس
  مصلحة مالحظة السوق وٕالاعالم الاقتصادي رئيس-3
  مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة مصلحة رئيس -4
  مصلحة املنازعات والشؤون القانونيةرئيس  -5
  



 
  

  الهيكل التنظيمي ملديرية التجارة لوالية مستغانم 2. 3الشكل رقم 

  
ي والتوثيق ؤالارشيف : املصدر  )لوالية مستغانم  مديرية التجارة (مكتب ٕالاعالم ٓالا

  

 الهيلك التنظميي ملديرية التجارة
 مسـتغامنلوالية



 
  

  ومهام املديرية  املوارد البشرية:املطلب الثاني
  :البشريةاملوارد -1

  :تمهيد
م مجموعة من ٕالاطارات ذوي  تتشكل مديرية  التجارة لوالية مستغانم من أعوان      ي املراقبة يشرف عل ن  مختص

ي  ي الحقوق، العلوم (املستوى الجام ي شهادة ليسانس  ي عدة تخصصات علمية وتكنولوجية، حام ن  مهندس
ر عالية) التجارية، املالية، الخ  .بنسبة تأط

ن - ي للموظف ى غاية  192:  العدد ٕالاجما ي 31/12/2016موظف إ ن كما ي   :موزع
ن - ن الدائم   157:  عدد املوظف
ن  - ن املؤقت       28) :  عن طريق التعاقد(عدد املوظف
ي إطار جهاز إدماج الشباب - ن    07  :عدد املوظف

ن خالل السنوات : 2.  3: الجدول رقم  رةتطور عدد املستخدم  ٔالاخ

ركة أسالك تقنية السنوات  املجموع املتعاقدين أسالك مش
2010 66 22 9 97 
2011 80 23 9 112 
2012 115 26 15 156 
2013 127 33 28 188 
2014 131 32 27 190 
2015  129 35 28 192  
2016  124 33 28 185 

ي والتوثيق ؤالارشيف : املصدر   ) لوالية مستغانم مديرية التجارة(مكتب ٕالاعالم ٓالا

  
ى مستوى املديرية و املفتشيات ٕالاقليمية ٔالاربعة و مفتشيت الحدود بامليناء  و امليناء         يتوزع هؤالء ٔالاعوان ع

ى،الجاف ر كاف  سيارة إدارية، 12 كما تتوفر املديرية ع ن غ ن 05(إال أن عدد السائق        ).سائق
ي) إقليمية 04حدودية و  02: (مفتشيات) 06(أيضا ستة تضم املديرية الوالئية للتجارة    :موزعة كما ي

 ن تادلس  .2010، دخلت ح الخدمة املفتشية ٕالاقليمية لدائرة ع
 رات  .1996،دخلت ح الخدمة املفتشية ٕالاقليمية لدائرة بوق
 ي  .1997، دخلت ح الخدمة املفتشية ٕالاقليمية لدائرة سيدي ع
  2010،دخلت ح الخدمةلدائرة عشعاشةاملفتشية ٕالاقليمية. 
 مفتشية الحدود بميناء مستغانم. 

 ا ر الجودة املعمول  ي مراقبة مطابقة السلع واملواد املستوردة ملعاي ن  ن الحدوديت  . تتمثل مهمة املفتشيت
 ى مستوى الدوائر  .تقوم املفتشيات ٕالاقليمية بمهمة املراقبة ع

ن لقد تم إنشاء هذه الهياكل بغرض ن الخدمات الجوارية للمواطن  .تعزيز عملية املراقبة وتحس



 
  

  :توزيع ٔالاعوان حسب ٔالاسالك
 :ٔالاسالك الخاصة .1

لك و قمع الغششعبة  -1  :حماية املس

لك و قمع الغش :  3. 3الجدول رقم   حماية املس

 العدد الدرجة

 6 رئيس مفتش رئيس لقمع الغش

 33 مفتش رئيس لقمع الغش

 5 رئيس لقمع الغشرئيس محقق 

 9 محقق رئيس لقمع الغش

 12 محقق لقمع الغش

 65 املجموع
ن والتكوين: املصدر   )مديرية التجارة لوالية مستغانم ( مكتب املستخدم

لك و قمع الغشرسم بياني يمثل  :  3. 3الشكل رقم   حماية املس

 
ي والتوثيق ؤالارشيف : املصدر   ) لوالية مستغانم التجارةمديرية (مكتب ٕالاعالم ٓالا
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 :املمارسات التجارية و املضادة للمنافسةشعبة  -2
  املمارسات التجارية و املضادة للمنافسة   4 . 3الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

ن والتكوين: املصدر   )مديرية التجارة لوالية مستغانم ( مكتب املستخدم

 املمارسات التجارية و املضادة للمنافسةرسم بياني يمثل  :  4. 3الشكل رقم 

  
ي والتوثيق ؤالارشيف مكتب : املصدر   )مديرية التجارة (ٕالاعالم ٓالا
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املمارسات التجارية

الرتبة

لعددالعددا

 العدد الدرجة

 8 مفتش رئيس للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 7 محقق رئيس للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 34 للمنافسة و التحقيقات الاقتصاديةرئيس محقق رئيس 

 10 محقق للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية

 59 املجمـــــوع



 
  

ركةشعبة -2       :ٔالاسالك املش

ركة 5.  3الجدول رقم   ٔالاسالك املش

   

  

  

  

  

  

  

  

ن والتكوين: املصدر   )مديرية التجارة لوالية مستغانم ( مكتب املستخدم

ركة :  5. 3الشكل رقم   رسم بياني يمثل ٔالاسالك املش

  
ي والتوثيق ؤالارشيف : املصدر   )مديرية التجارة (مكتب ٕالاعالم ٓالا
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ركة ٔالاسالك املش
العدد

الرتبة

العدد

الرتبة

 العدد  الرتبة العدد  الرتبة
 2 عون إدارة 3 متصرف 

ي ي ٕالاعالم ٓالا  3 عون إدارة رئيس  1 مهندس دولة 
 1 كاتبة مديرية رئيسية 5 ملحق إدارة رئيس

 1 كاتبة مديرية 1 محاسب إداري رئيس
ن محفوظات  6 كاتبة 1 وثائقي أم

 3 عون حفظ البيانات  2 ملحق إدارة
ي ي ٕالاعالم ٓالا  2 عون إدارة 2 تق سامي 
ي ٕالاحصائيات  3 عون إدارة رئيس  2 تق سامي 

 33 املجموع 



 
  

 :املتعاقدين -1
 املتعاقدين 6.  3الجدول رقم                     

 العدد الرتبة
 1 عون م من الصنف الثاني 

 1 2سائق سيارة من املستوى
 3 1سائق سيارة من املستوى

 1 عون الوقاية من املستوى ٔالاول 
 12 حارس

 5 عامل م من املستوى ٔالاول توقيت جزئي
 4 عامل م من املستوى ٔالاول 

 1 عون الخدمة من املستوى ٔالاول 
 28 املجموع

ن : املصدر                         )مديرية التجارة لوالية مستغانم ( والتكوينمكتب املستخدم

 رسم بياني يمثل املتعاقدين :  6. 3الشكل رقم 

  
ي والتوثيق ؤالارشيف : املصدر   )مديرية التجارة (مكتب ٕالاعالم ٓالا
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  :مهام مديرية التجارة -2
ي 09- 11تتمثل مهام املديرية الوالئية للتجارة حسب املرسوم التنفيذي        ي تنفيذ   2011يناير  20 املؤرخ 

لك وتنظيم النشاطات  ي ميادين التجارة الخارجية واملنافسة والجودة وحماية املس السياسة الوطنية املقررة 
  .التجارية واملهن املقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش

ذه الصفة بما يأتي   :)1(وتكلف 
 ن با ى تطبيق التشريع والتنظيم املتعلق لتجارة الخارجية واملمارسات التجارية واملنافسة والتنظيم السهر ع

لك وقمع الغش  .التجاري وحماية املس
 ي وضع نظام إعالمي حول وضعية السوق باالتصال مع النظام الوط لإلعالم  .املساهمة 
 ي والتنظيم املتعلقة بممارسة وتنظيم املهن املقننة ر ذات الطابع التشري راح كل التداب  .اق
 ن ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجارية واملهنية ى تحس دف إ ر ال  راح كل التداب  .اق
 ا ي تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية ال يكون موضوعها ذا صلة بصالحيا  .املساهمة 
 ر وترقية الصادرات ي مجال تأط  .وضع ح التنفيذ كل نظام محدد من طرف ٕالادارة املركزية 
  رقية التبادالت التجارية تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات املهام املتصلة ب

 .الخارجية
 ي إعداد نظام معلوماتي متعلق باملبادالت التجارية الخارجية  .املساهمة 
  ى ر الرامية إ راح كل التداب تطوير ودعم وظيفة وضع ح التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واق

 .الرقابة
 ن القطاعات بالتعاون مع الهياكل املعنية  .ضمان تنفيذ براج النشاط ما ب
 ا   .التكفل بمتابعة املنازعات املرتبطة بنشاطا

  :و يشمل نشاط املديرية جميع القطاعات الاقتصادية
 ن   .املنتج
 راد ي التصدير والاست ن    .املتعامل
 ي تجارة الجملة ن    .املتعامل
 التجار بالتجزئة.  
 ي مجال الخدمات ن    .املتعامل

   ٕالاداريةبرنامج انجاز الهياكل :الثالث ملطلب ا
ر املخططات        نظرا للتطور الذي يشهده الاقتصاد الوط ومواكبة مسار التنمية الاقتصادية ال انطلقت ع

ر أرجاء الوطن  ا ٕالادارية ع ى تكييف و عصرنة مقرا املتعددة املسطرة من طرف الدولة عمدت وزارة التجارة ع
انية القطاع مبلغا ماليا النجاز مقر جدي د للمديرية الوالئية للتجارة لوالية مستغانم ال وعليه فقد خصصت من م

ا نسبة ٔالاشغال  ر  %.100وصلت  ى أكمل وجه، تدعمت املديرية بمشروع انجاز مخ دف تحقيق مهام الرقابة ع و
  %  100ملراقبة الجودة وقمع الغش حيث وصلت نسبة الانجاز به  

  ).والية مستغانممديرية التجارة ل(  مكتب مالحظة السوق وٕالاحصائيات-1



 
  

ى مشروع دراسة وانجاز أربع  ا ٔالاشغال بعد، باستثناء مفتشية ) 04(باإلضافة إ مفتشيات إقليمية ال لم تنطلق 
ن تادلس    ).%  100نسبة تقدم ٔالاشغال (ع

  عمليات الانجاز والتجه التابعة ملديرية التجارة لوالية مستغانم  7.  3: الجدول رقم 

 عنوان العملية
سنة 

  التسجيل
رنامج  ال

مبلغ رخصة 
 ٕالانجاز

 

 

نسبة 
 ٕالانجاز

الك  نسبة اس
 قروض الدفع

 

 
 املالحظة

ر  إنجاز و تجه مخ
  مراقبة النوعية

 -خروبة  -

2013 
  م خ د ن إ

2010-2014 
12.000.000  100 % 

 % 19.15: دراسة -

 % 31.56: إنجاز   -

 

 

ية -   دراسة من

استالم مؤقت  -
   02/12/2015للمشروع 

تجه مقر  إنجاز و 
مديرية التجارة مع 

  سكن وظيفي
 -خروبة  -

2012 
  م خ د ن إ

2010-2014 
110.000.000  100 % 100 %  

ية -   دراسة من
للمشروع ائي استالم  -

   2016مارس 

ة، إنجاز وتجه دراس
املفتشية  مقر

 -ٕالاقليمية للتجارة
ن تادلس  -ع

2012 
  م خ د ن إ

2010-2014 
30.000.000  100 % 69.15 %  

ية -   دراسة من

للمشروع  ائياستالم  -
 2016فيفري 

ة، إنجاز و تجه دراس
مقر املفتشية 
 -ٕالاقليمية للتجارة

ي  - سيدي ع

2012 
  م خ د ن إ

2010-2014 
30.000.000  / 1.35 ℅  

/  

 

دراسة ، إنجاز وتجه 
مقر املفتشية 
 –ٕالاقليمية للتجارة 

رات   - بوق

2012 
  م خ د ن إ

2010-2014 
30.000.000  / 1.60 ℅  / 

دراسة ، إنجاز وتجه 
مقر املفتشية 

 -ٕالاقليمية للتجارة 
 عشعاشة  

2012 
  م خ د ن إ

2010-2014 
30.000.000  / 3.26 ℅  / 

  
  )مديرية التجارة لوالية مستغانم(  مكتب مالحظة السوق وٕالاحصائياتاملصدر 

  
  



 
  

 ملك الوالية: وضعيته القانونية ،مقر القديم للمديريةللبالنسبة 

 1990سنة : تاريخ استغالله. أشخاص) 03(ثالثة : مكتب متوسط استيعـــاب املكتــب   52:    عدد املكاتب  
ن تادلس شهر فيفري . 2016شهر جويلية  املقر الجديد للمديرية  وتم استغالل   . 2017واملفتشية ٕالاقليمية لع

  :ال تحت إشراف مديرية التجارةالهياكل التجارية : الرابعاملطلب 
  :املحالت املهنية-1

  : تمهيد
ا  2721حصة الوالية من املحالت املهنية املسجلة               من طرفمحل 2543 و وزعت  محل 2708، أنجزت م

ي املرسوم التنفيذي رقم  ا  ي  119-11اللجنة املنصوص عل لق بشروط و كيفيات وضع املتع 20/03/2011املؤرخ 
ي إطار برنامج تشغيل الشباب تحت التصرف  .املحالت املنجزة 

ا فرق مصالح              ر التجارة  و حسب املعاينات امليدانية ال قامت  فإن املحالت  الوالية،كامل تراب  ع
ي %  41.05فقط أي بنسبة  محل 1044املستغلة يبلغ عددها  ر  )محل 1654(من املحالت املوزعة، و البا فه غ

 . العائالتأصبحت مركز إقامة ومأوى لبعض  محل 107مستغلة، حيث أن 
ى العوامل  لإلشارة، فان   :التاليةهذه ٔالاسباب ترجــــع إ
  ر آهلة ي مناطق معزولة و غ ي السابق أنجزت    .بالسكانكون أن هذه املحالت 
  رة ال تتناسب مع إقامة بعض الحرف مساحة املحالت   ).الخ...كنجارة الخشب، ٔالاملنيوم، الخبازة (صغ
 ى سبيل الذكر   .مهنة ميكانيك عامة بالطابق ٔالاول : عدم تجانس النشاطات باملحالت املوزعة ع
 ى نقص ٕالانارة ي و شبكة املياه، باإلضافة إ   .عدم الربط بقنوات الصرف الص
 ي بعض امل   .ناطق نقص ٔالامن 
  الانعدام التام لشروط النظافة بمحيط هذه املحالت.  

   
  



 
  

  ومجموعها أربعة عشرة سوقا :ٔالاسبوعيةٔالاسواق -2
 أيام فتح ٔالاسواق ٔالاسبوعية 9 .3الجدول رقم  

 )مديرية التجارة لوالية مستغانم(  مكتب مالحظة السوق وٕالاحصائياتاملصدر 

 : (supermarché-hypermarché et superettes)منشآت التوزيع بالتجزئــة  -3
  طبيعة املواد املعــروضة للبيـــع  عددها بالوالية  طبيعة املنشأة

   hypermarché "املتاجر الضخمة 
 "UNO " ملجموعة"NUMIDIS  

ى مساحة ( 01 ربع ع و  2م 5080ي
رة لتوقف  2م 4800 ى حظ زيادة ع

 سيارة  1114السيارات تتسع لركن

الك  مواد غذائية واسعة الاس
 .وأحذية والضرورية، ألبسة

  الخ...

 
  

   

الك  superettes  22املساحات الصغرى    مواد غذائية واسعة الاس
  )مديرية التجارة لوالية مستغانم(  مكتب مالحظة السوق وٕالاحصائياتاملصدر 

ي  111- 12ٕالاجراءات املتخذة ضمـن تطبيق املرسوم التنفيذي رقم  املحـدد لشروط و  2012مارس  06املؤرخ 
 :التجارية و ممارسة بعض ٔالانشطة التجارية كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات 

ي  345تطبيقا لنص التعليمة رقم  الصادرة عن وزار ة التجارة املتعلقة بمراقبة  2013فيفري  04املؤرخة 
رام شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ٔالانشطة التجارية،تم هذه السنة  اح

ي  فضاء تجاري مفصلة كما 22مراقبة  رات  الصغرى املساحات *   :ي   07: من نوع سوب
رى من نوع متاجر ضخمة *   03:املساحات الك

        01:ٔالاسواق الجوارية * 01:أسواق الجملة * 
   09:املغطاةٔالاسواق *

                                 
  )مديرية التجارة لوالية مستغانم( مالحظة السوق وٕالاحصائياتمكتب  -1

  اليوم  البلديات  اليوم  البلديات
ن النوي ن  ع رات  الاثن   الثالثاء  بوق

ي   الجمعة  ماسرى   ٔالاحد  سيدي ع
  ٔالاربعاء  منصورة  الخميس  حجاج

  ٔالاحد  صفصاف  الجمعة  سيدي لخضر
  ٔالاربعاء  عبد املالك رمضانبن   الثالثاء  عشعاشة
رات  الخميس  تازقايت   ٔالاحد  س

ن تادلس ن  ع ر  الاثن   السبت  واد الخ



 
  

  :املطاحـــن-4
ى مستوى الوالية   مؤسسات كلها تابعة للقطاع الخاص  )05(لضمان التموين بمنتجات الطحانة، تنشط ع

  : نذكرهــا فيما يلــي

رى للظهرة  -   .املطاحـن الك
 ).شور خالد(مطاحــن مستغانــم  -
 .مطاحــن سيدي بن ذهيبـة  -
 .مطاحـن أوالد مع اللـه -
 مطاحن النجاح حمو -

ي       :تنتج هذه املنشآت مواد الفرينة ، السميـد و الكسكس و يقدر إنتاجها اليومـي كما  ي
  قنطار    1500: لفرينـةا -
 .قنطار  270قنطار و العادي  450املمتاز : السميــد بنوعيه  -
 . قنطار 620: الكسكـس   -

ان : ون الواليات املجـاورة تمو % 100هذه الكميات املنتجـة تكفي لتغطيـة حاجيات الوالية بنسبـة  غل
 . الخ... تلمسان  –معسكر  –شلف  –سيدي بلعباس  –وهران  –تيارت  –

  .بصفة منتظمة UCAيتم تموين هذه املطاحن بالحبوب من طرف إتحاد التعاونيات الفالحية           
 : امللبنــات -5

ر هناك خمسة          ر مادة الحليب املبس خاصة وواحدة تابعة ) 04:  (ناشطة ملبنات) 05(لتوف
ي    :   للقطاع العام  وهــي كالتا

   GIPLAITملبنـة الساحـل   -
 .ملبة الجنانات  -
 .ملبنة سيدي بلقاسم  -
ر  - ي وادي الخ  .ملبنة مرا
 SAIMEXملبنة سايمكس  -

ي                ر 140605يقـدر ٕالانتاج اليومي لهذه امللبنات بـحوا ر  ل ي أكياس  من الحليب املبس املعبأ 
ر 16500و ا من رفـع  ل ر، كما  أن قدرات هذه املنشآت يمك ي اليوم من حليب البقر الطازج املبس كمتوسط 

ي شهر رمضان املعظم و موسم الاصطياف  ي حالة ارتفاع الطلب خاصة   .مستوى ٕالانتاج عند الضرورة  و 
املتواجد مقره الجهوي بوالية  -(ONIL) وان الوط للحليب يمون هذه امللبنات باملادة ٔالاولية الدي          
                                                                                         .                                                                                                                            مستغانم

 :املذابـــح و املسالـــخ-6
ى    .تابعة للقطاع العام والخاص ) للحوم الحمراء والبيضاء( و مسلخ مذبح 47تتوفر الوالية ع

  )مذبـــح  19عـددها :(اللحوم الحمـــراء * 
 )مذبح  28عددها : ( اللحوم البيضـــاء *



 
  

  :للخضر و الفواكه سوق الجملة -7
ى              ى سوق الجملة للخضر و الفواكه الذي يعـد تاريخ إنشائه إ  ،حيث 1997سنة تتوفر الوالية ع

ى مساحة مقدرة بـ  ربع ع ـا  هكتــارات 10ت ى  2م  2200م لبيع الخضر و الفواكه  محل 134مغطاة تحتوي ع
ى مستواها  ا،لكن التحقيق محل  32قى ويب تاجر 102بالجملة ،كما ينشط ع ن املستفيدين م ال تم تعي

ى مستوى مندوبية ٔالامن للوالية منذ شهر ماي  ولم يتم موافاتنا  2014الزال متواصال بشأن املستفيدين ع
ا ا بالرغم من التذكيـــر    بالنتائج املتوصل ال

ي        ى مستوى هذه املنشـأة الاقتصادية حوا  38705.00من الخضر وما يقارب  طن 64872.00يـسوق ع
ر كامل تراب الوالية والعديد من  طن من الفواكه كمتوسط يومي ،حيث تمون السوق تجر التجزئة ع

 .الواليـات املجاورة 
  :سوق الجملة ملنتجات الصيد البحري -8

ي  111- 12من املرسوم التنفيذي رقم  23تطبيقا لنص املادة                   املحدد   06/03/2012املؤرخ 
لشروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض ٔالانشطة التجارية ، انعقدت جلسة 

ن و هذا بتاريخ  ن و الشركاء الاجتماعي دف دراسة  03/12/2016عمل بمقــــر مديرية التجارة جمعت الفاعل
ر هذه املنشأة التجارية ، مع تحديد أيام ومواقيت غلق وفتح السوق ال من خاللها تم  شروط و كيفيات تسي

ي  2214إعداد قرار والئي يحمل رقم    . 22/12/2016املؤرخ 
ا التجـــارة غيـر الشرعيـــة باألرقام :الخامساملطلب     واملشاكل ال تعيق معالج

   :غيـر الشرعيـــة باألرقام التجـــارة-1
ر الشرعية باألرقام 10.  3الجدول رقم    التجارة غ

عدد     
ر  الفضاءات غ
 الرسمية بالوالية

عدد التجار 
غيـــــر 

ن  الشرعي
 بالوالية

عــدد الفضــــاءات 
 ال تم إخــــالؤـها

ن  ر الشرعي عدد التجار غ
الذين تم تحويلهم أو 

الاستفادة استلموا مقررات 
  من محل تجـــــاري 

  

عدد 
التجار 
ي  البا
 تحويلهم

41 2415  39 2104 311 

  )مديرية التجارة لوالية مستغانم( مالحظة السوق وٕالاحصائياتمكتب : املصدر
ر الشرعية بالوالية -2   :املشاكل ال تعيق معالجة ظاهرة التجارة غ

ركة رقم                     ر املجالس الشعبية البلديــة  473طبقا للتعليمة الوزارية املش السالفة الذكر، تعت
ر الشرعية، لكن تجسيد القرارات  العضو الرئيس و الفعال ضمن اللجنة املكلفة بمعالجة ظاهرة التجارة غ

ى أرض ا ى والتوصيات ال تتخذ خالل كل جلسة عمل ال تطبق ع   :لواقع من طرف البلديات بالنظر إ
ر الشرعية( عدم إتمام املشاريـــع  - ي ٓالاجال املحددة لها ) الفضاءات التجارية املخصصة المتصاص التجارة غ

ى مقررات الاستفادة منذ مدة طويلة  ر من سنة( بالرغم من أن هؤالء املستفيدين من محالت تحصلوا ع ، )أك
ى سبيل ى " ECOTUM"النقل الحضري سابقا مقر  الذكر ع يئته إ بشارع عمارة ببلدية مستغانم الذي تم 



 
  

ى ) محل  330(سوق جوارية  أشغال فصل (محل  220الزالت أشغال البناء به متواصلة بالجهة ال تحتوي ع
ر من سنة ) املحالت ى مقرارات منذ أك  .و هذا بالرغم من حصول املستفيدين ع

ى الفضاءات ال تم هجرة املستفيدين   - م إ ي بعض ٔالاسواق و عود من املحالت التجارية املمنوحة لهم 
 .إخالؤها و عدم استخالفهم بطال املحالت 

عدم قيام البلديات بدورها وذلك فيما يخص مراقبة ومتابعة ٔالاسواق ال تم توزيعها مؤخرا ومعرفـــة  -
ا  ى هجرة املستفيدين م  .ٔالاسباب ال أدت إ

ن، مما   - ر الشرعي عدم تنويع ٔالانشطة التجارية باألسواق ال تم فتحها مؤخرا حسب متطلبات التجار غ
ر الشرعية السابقة  ى الفضاءات غ م إ م و عود ى هجر  .  أدى إ

ر مالئمة للنشاط التجاري  - ي مناطق غ  . بناء و انجاز ألسواق جوارية 
 : 2016حصيلة عملية املراقبة املنجزة خالل سنة -3
  :الحصيلة ٕالاجمالية للمراقبة-  

  31280: عدد التدخالت  -
  5071:عدد املحاضر  -
  5819: عدد املخالفات  -
  طن 7.6819 :املحجوزاتكميـة  -
  دج 4269194.88: قيمة املحجوزات  -
  دج  795285577.79:  مبلغ عدم الفوترة  -
  دج 922741079.29: مبلغ املمارسات التجارية التدليسية -
  603: عدد الغلق ٕالاداري  -
  384:  عدد العينات املقتطعة  -

   :التجاريةمراقبة املمارسات -1
  :فــي إطــار مراقبــة املمـارسات التجـارية، فــإن الحصيلة كـــانت كاألتــــي           

 12.945: عــــدد التدخـــالت -
 3641: عــــدد املحــاضــر -
 4325: عــــدد املخــالفـات -
 526: عـــــدد الغــــلق -
 795285577.79: مبــلغ عـدم الفـــوترة -
 : مبلغ املمارسات التجارية التدليسيــة -
  :املخالفـات أكثـــر تكــرار* 
  عدم ٕالاعالم باألسعار و التعريفات -
  عـدم الفوترة -
ر شرعية  -   ممارسة أسعار غ



 
  

 سة  تجارية تدليسية ممار  -
  معـارضة للمراقبـة -
ي السجل التجاري  -   عدم التسجيل 
  عدم إشهار البيانات القانونية -
  ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري  -
ن دون الرخصة أو  - ن الاعتمادممارسة نشاط تجار مق  املطلوب
 .ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري  -

لك و قمع الغش-2  : حماية املس
لك و قمع  2015مقارنة بسنة  2016شهدت سنة  زيادة نسبة فيما يخص نشاط أعوان حماية املس

ى  18335الغش حيث ارتفعت نسبة التدخالت ب  تدخل أما عدد املحاضر املتابعة القضائية وصل إ
  . محضر رسم 1430

 الحصيلة ٕالاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الواليات  11.  3الجدول رقم

مديرية التجارة 
 للوالية

مجال 
 التدخل

 املحاضراملخالفات التدخالت
مبلغ عدم 

)دج(الفوترة  

مبلغ 
ر  الربح غ
ي  مبلغ الحجز الشر

عدد الغلق 
ٕالاداري أو 
التوقيف 
املؤقت 
 للنشاط 

مديرية التجارة 
 لوالية مستغانم

املمارسات 
 التجارية 

12945 4325 3641 795285577,8 103966 0 526 

مراقبة 
النوعية 
 وقمع الغش

18335 1494 1430 0 0 429194,88 77 

 603 429194,88 103966 795285577,8 5071 5819 31280 املجموع

  املصدر مكتب رئيس مهمة املمارسات التجارية

  

  

  



 
  

لك :الثاني املبحث    عمليات التفتيش والتحسيس واملتابعة من اجل حماية املس
  نشاط مفتشية الحدود و امليناء الجاف: املطلب ٔالاول 

ا السلع واملنتجات من خارج الوطن لذا كان لزاما      ى ال تدخل م تعد املناطق الحدودية املناطق الاو
لك  .علينا التطرق لها وهذا من اجل سالما لصحة املس

  :ميناء مستغانم-1
رة تم تسجيل  ى إثرها   247خالل هذه  الف راد منتوج سلمت ع رخصة دخول  243تصريح باست

 04دج  و   19272939133,71طن وذات قيمــة ماليـــة  782023,3951منتوج بكمية إجماليـــة  تقــدر بـ
ي السداس الثاني من هذه السنة ال  مقررات رفض دخول املنتوج بالنسبة للمواد الصناعية املسجلة 

ا بـ  رام إلزامية  678018390,60طن بقيمة مالية تقدر بـ   16737,88تقدر كمي دج  وهذا بسبب عدم اح
لك من حيث الوسم ن املجردة . إعالم املس رة بلغ عدد عمليات املراقبة بالع ي هذه الف ملف و ال  221و

ا  ملف  16دج و عدد املراقبة بالوثائق بلغ  17232178080,87   طن بقيمة مالية 706317,63تقدر كمي
عينة  104دج أما عدد العينات املقتطع تقدر بـ  154246349,5  طن بقيمة مالية  225,584بكمية تقدر بـ 

      .طن بالنسبة للمواد الصناعية 496294,27طن و  302467,02كما بلغت كمية املواد الغذائية املستوردة ،
  :اء الجافاملين-2

راد ) 17(سجلت املفتشية امليناء الجاف  خالل هذه السنة إيداع سبعة عشرة             تصريح بإست
ى  717,632تقدر بـ  إجماليةاملنتوج بكمية   دج  ولم يسجل  123872013.45طن و قيمة مالية تصل إ

  .رفض دخول أي منتوج 
  املراقبةتوزيع رخص الدخول حسب نوعية  12. 3الجدول رقم 

املفتشية أو   الوالية  تصريح الدخول 
  الحدود

  )دج(القيمة   )طن(الكمية   العدد

    املراقبة الوثائقية
  مستغانم

  
ميناء 
  مستغانم

16  19739.491  164992728.10 
  13786800037.21  418904.33  302  املراقبة العينية
  568255500.00  27851.16  02  املراقبة التحليلية

  14520048265.31  466494.978  320  املجموع
  املصدر مكتب رئيس مهمة املمارسات التجارية

  توزيع رفض دخول املنتوج حسب طبيعة املراقبة13. 3الجدول رقم 
املفتشية أو   الوالية  رخصة دخول املنتوج

  الحدود
  )دج(القيمة   )طن(الكمية   العدد

    املراقبة الوثائقية
  مستغانم

  
ميناء 
  مستغانم

0  0  -  
  132541781.63  2997.12  1  املراقبة العينية
  -  0  0  املراقبة التحليلية

  132541781.63  2997.120  1  املجموع
  املصدر مكتب رئيس مهمة املمارسات التجارية

  
  
  



 
  

  التجارة الخارجية  :نياملطلب الثا
راد  - أ ر التجارة الخارجية ومتابعة عمليات الاست  :تطه

ر التجارة الخارجية تم التدخل لدى        راد و تطه نتج  اقتصاديمتعامل  220ي إطار متابعة عمليات الاست
  .مخالفة 43محضر رسم و تسجيل  37عنه تحرير 

راد املواد  - ب رام الشروط املطلوبة من الشركات التجارية ملمارسة نشاط است طلبات شهادة إثبات اح
ا ٔالاولية و املنتوجات و  ى حال   :البضائع املوجهة إلعادة البيع ع

ي  141- 13املرسوم التنفيذي رقم  05طبقا ألحكام املادة       يحدد كيفيات ممارسة  10/04/2013املؤرخ 
ا ،تم خالل سنة  ى حال راد املواد ٔالاولية و املنتوجات و البضائع املوجهة إلعادة البيع ع نشاطات است

  .شهادة  47تسليم  2015
  : طلبات ٕالاعفاء من الحقوق الجمركية  -ج 

ي  10/89عمال باملرسوم التنفيذي رقم  و املتعلق بكيفيات متابعة الواردات املعفاة  10/03/2010املؤرخ 
طلب لإلعفاء من الحقوق الجمركية، مقدم من  491من الحقوق الجمركية املعدل و املتمم ، تم تسجيل

  .متعامل اقتصادي) 37(طرف 

ر التجارة الخارجية  14.  3رقم  الجدول   الحصيلة املتعلقة بتطه

ن  عدد املتعامل
ن  رمج  امل

عدد 
ن   املتعامل
ن    املراقب

 ٕالاجراءات املتخذة  املخالفات 

ممارسة 
نشاط 

تجاري قار 
دون حيازة 
محل تجاري 

عدم 
 الفوترة 

عدم تعديل 
بيانات 

مستخرج 
السجل 

 التجاري  

عدد 
املحاضر 

عدد طلبات 
الشطب من 

السجل 
 التجاري 

عدد طلبات 
السحب 
املؤقت 
للسجل 
 التجاري 

عدد طلبات 
املنع من 
ن  التوط
 البنكي 

عدد طلبات 
رفع الحضر 
ن  عن التوط

 البنكي 

عدد طلبات 
ي  تسجيل 
البطاقية 
الوطنية 

ن  للغشاش

211 173 30 2 1 47 0 0 0 0 0 

  املصدر مكتب رئيس مهمة املمارسات التجارية
 نظام مداومة التجار بمناسبة العطل القانونية ؤالاعياد الدينية  :الثالثاملطلب 

ى نظام مداومة التجارة بمناسبة العطل القانونية        لك تعمل مديرية التجارة ع من اجل سالمة املس
ي  القرارات إعدادخالل هذه السنة تم ؤالاعياد الدينية ، و    :الوالئية املتمثلة 

ي / 2003قـرار والئي رقم  -   املتضمن مداومة الخبازين،تجار التجزئة للتغذية العامة 30/11/2016م ت املؤرخ 
ي اللحوم خالل مناسب الفاتح من شهر جانفي     .ه 1437و املولد النبوي الشريف 2016و بائ
ي / 1616قم قـرار والئي ر  -   املتضمن مداومة الخبازين،تجار التجزئة للتغذية العامة  21/09/2016م ت املؤرخ 

اية  ي اللحوم خالل مناسب أول محرم و عاشوراء املتمم بعطلة    .ٔالاسبوعوبائ



 
  

ي / 1403قـرار والئي رقم  -   لعامةاملتضمن مداومة الخبازين،تجار التجزئة للتغذية ا 20/08/2016م ت املؤرخ 
ى   ي اللحوم خالل يومي عيد ٔالاض   .2016 املبارك لسنةو بائ
ي / 1132قـرار والئي رقم  - تجار التجزئة للتغذية  الخبازين،املتضمن مداومة  28/06/2015م ت املؤرخ 

ي اللحوم خالل يومي عيد الفطـر    .2016 املبارك لسنةالعامة و بائ
ي/ 0566قـرار والئي رقم  - املتضمن مداومة الخبازين ، تجار التجزئة للتغذية  07/04/2016 م ت املؤرخ 

ي اللحوم خالل يوم الفاتح من شهر ماي لسنة    .  2016العامة و بائ
ي / 1107قـرار والئي رقم  -   املتضمن مداومة الخبازين ، تجار التجزئة للتغذية  21/06/2016م ت املؤرخ 

ي اللحوم بمناسبة    . 2016ة جويلي 05العامة و بائ
ن ية التحسيس ٔالايام:  الرابع املطلب ن الاقتصادي لك واملتعامل    للمس

ر إذاعة مستغانم-1   التحسيس ع
ا ساعة كل  29بتسجيل  2016قامت مديرية التجارة خالل سنة    ى املباشر مد حصة إذاعية ع

ى    .ومضة تبث خالل أيام ٔالاسبوع شملت عدة مواضيع لهدف التوعية و التحسيس 68يوم أحد، إضافة إ
ربوية و ٕالاقامات الجامعية-2 ر املؤسسات ال   التحسيس و التوعية ع

ربوية -  املؤسسات ال
ربية لوالية مستغانم، قامت مديرية التجارة بزيارة    مؤسسة  105بالتنسيق مع مديرية ال

ر مختلف دوائر والية مستغانم مست جميع ٔالاطوار ابتدائي، متوسط و ثانوي، كما تم  تربوية ع
ربوية ري مطاعم املؤسسات ال  .تنظيم يوم إعالمي و تحسيس لفائدة مس

  املطاعم الجامعية -
ى مستوى قامت م   ديرية التجارة بزيارات ميدانية ملراقبة مطاعم ٕالاقامات الجامعية املتواجدة ع

ى املديرية الوالئية للخدمات الجامعية ى إثرها تم تسجيل عدة نقائص و إرسال تقرير مفصل إ   .الوالية، ع
ن-3 ن الاقتصادي  :ٔالايام ٕالاعالمية لفائدة املتعامل

ن  12رية  ، نظمت املدي2016خالل سنة    ن الاقتصادي يوما إعالميا و تحسيسيا لفائدة املتعامل
ي  378- 13شرح املرسوم التنفيذي رقم : مست مختلف القطاعات الاقتصادية من أبرز مواضيعها املؤرخ 

لك،ضمان السلع و الخدمات، السالمة  09/11/2013 يحدد الشروط و الكيفيات املتعلقة بإعالم املس
ري املطاعم املدرسية،حذاري الغذائية ، شروط  و كيفيات ممارسة نشاط وكالء املركبات الجديدة ، س

الك، شروط عملية عرض الدواجن  من التسممات الغذائية ، شروط عملية عرض اللحوم الحمراء لالس
ي قطاع الفندقة و املركبات السياحية ،  الك ، ترقية املنافسة و تطبيق الشروط الصحية للنظافة  لالس

ي ي اليوم ٕالاعالمي الخاص باإلرشاد الفال لك جزائري و املشاركة    .أيام إعالمية بخصوص لنس
ر القافلة الوطنية للتحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية-4  :التوعية ع

رنامج وزارة التجارة حول التحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية، نظمت    تجسيدا ل
ى  2015جوان  01من " حذاري من التسممات الغذائية " مديرية التجارة القافلة الوطنية تحت شعار  إ

ا 2015جوان  10غاية  ى مستوى ساحات البلديات و شواط ر كامل دوائر والية مستغانم ع   .ع
 



 
  

 يوم إعالمي لفائدة أئمة املساجد-5
ر لشهر رمضان الكريم و بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية  و ٔالاوقاف ، نظمت      ي إطار التحض

لك، مخاطر التسممات الغذائيـة و  مديـريـة التجارة يـوما دراسيا و إعالميا لفائـدة ٔالائمة حول حمايـة املس
ر ال  ي  الدروس خطب الجمعة و تكليف املمارسات التجارية غ ة من احتكار و مضاربة  بـغية إدراجها 

ى مستوى ٕالاذاعة الجهوية ملستغانم    .احد ٔالائمة لتنشيط حصة مباشرة مع أعوان مديرية التجارة ع
اية السنة -6 ن بطاقة الحركة الجمعوية  و  قفة رمضانو متابعة مراكز ٕالاطعام المتحانات  تحي

 الية مستغانمالتابعة لو 
ي          ي الوقت الحا لك ال . ال توجد أي جمعية تابعة لقطاع التجارة  ر فإن جمعية حماية املس للتذك

رة طويلـة و لم يتم تجديد  كانت تنشط بصفة قانونية خالل السنوات الفارطة توقفت عن النشـاط منذ ف
ي  ا طبقـا للتشريـع الساري املفعـول ونحن  اتصال مستمـر مع أعضاءها والرئيس السابق من أجل مكت

ي أقرب وقت ممكن    .إعادة بعث هذه الجمعية 
رة"لقاء إعالمي حول  -7   :"نشاط دور الحضانة ومراكز استقبال الطفولة الصغ
ن، قامت مديـرية التـجارة لوال    يـة فـي إطـار عمليـات التحسيــس و التوعيـة اتجاه املتعـامليـن الاقتصادي

نشاط دور الحضانة ومراكز "بتنظيم يوم إعالمي و تحسيس حول      2017جانفي  26مستغانم بتـاريخ 
رة ي و  "استقبال الطفولة الصغ ى مستوى مديرية النشاط الاجتما ري هذه املراكز ع لفائدة مس

ن عن مدير  ي القطاع، ممثل ن  رين الناشط ى املس ي    التضامن،حضر هذا اللقاء إضافة إ ية النشاط الاجتما
  . و التضامن ، مديرية ٔالامن الوالئي  ، الدرك الوط ، إذاعة مستغانم و الصحافة املكتوبة

ن حول    :تم خالل هذا اللقاء تقديم مداخلت

  رة و دور الحضانة  .مراكز استقبال الطفولة الصغ
 رة ي مراكز استقبال الطفولة الصغ  .الضوابط املطبقة 

ى أهــم النـصائح و  ى الحضـور تحتـوي عـ ر، تم فتح النقاش مع  ،ٕالارشـاداتكما تم تـوزيـع مطويـات ع ي ٔالاخ و 
  .الحضور و ٕالاجابة عن أهم الانشغاالت و التسـاؤالت مع تقديم نصائح و توصيات

  ".اليوم ٕالافريقي للتغذية املدرسية "اللقاء ٕالاعالمي حول  -8
رنامج وزارة    بمناسبة اليوم ٕالافريقي للتغذية املدرسية املصادف للفاتح مارس من كل سنة و تنفيذا ل

ربية لوالية مستغانم، قامت بتنظيم  التجارة، يشرف أن أعلمكم أن مديرية التجارة بالتنسيق مع مديرية ال
ري مطاعم املؤسس  2017مارس  01ات التعليمية بتاريخ لقاء إعالمي و تحسيس لفائدة مفت التغذية و مس

ربية ى مستوى مقر مديرية ال   . ع
  :مداخالت حول ) 04(تم خالل هذا اللقاء تقديم أربعة 

 نظافة ٔالاغذية. 
 اليوم ٕالافريقي للتغذية املدرسية. 
 ي املطاعم املدرسية  .الشروط الصحية املطلوبة 
 لك ي مجال إعالم املس                               .  الشروط و الكيفيات املطبقة 



 
  

ي مجملـها حــول ضرورة توفـر         ر، تم فتح النقاش و ٕالاجابة عن أهم الانشغاالت و التسـاؤالت ال تمثـلت  ي ٔالاخ
ى ضرورة  الشهادات البيطرية للحـوم و الدواجن و كيفيـات و شروط حفظ الطبـق الشاهد كما تم التأكيد ع

ي املطبخ، توفر الشهادات النظافة اليومية لك ات ؤالاواني املستعملة  ر و التقديم و خاصة التجه ل أماكن التحض
ريد للمواد سريعة التلف و  رام سلسلة الت ى اح ن باملطعم املدرس مع التأكيد ع الطبية الدورية للمستخدم

ي ن مختلف املواد الغذائية لتفادي خطر التسمم الغذائي الجما  .الفصل ب
ن تحت  تقرير -9 لك ي العصر الرقمي حقوق «شعار حول اليوم العاملي لحقوق املس لك    :"املس
رات-1   : التحض

ي  90تنفيــــذا للتعليمة الوزارية رقم           املتضمنة إحياء اليوم العاملـي لحقــوق  2017فيفري  16املؤرخة 
لكيــن، و تحضيــرا لهذه التـظاهرة، نظمت مديـرية التــجارة لواليــة مستــغانم اجتمـاع تحضيـري بتــاريخ            املس

ن عن مختلف القطـا 2017مـارس  05 ي العصر "عات ذات صلة بشعار هذه السنـة مع ممثل لك  حقـوق املس
ي الهاتف النقال "الرقمي لك و متعام ى جمعيـة حمايـة املس   . إضافة إ

رنامج املسطر من قبل الوزارة إلنجاح اليوم  حيث تم خالل هذا الاجتماع تحديد مهام كل قطاع لتفعيل ال
ن لك   .العالم لحقوق املس

ن برنامج اليوم-2 لك  :العاملي لحقوق املس
ي العصر الرقمي"تحت شعار   لك  لك "حقوق املس ، نظمت مديرية التجارة اليوم العالم لحقوق املس

ى مستوى  مقر املكتبة املركزية لجامعة عبد الحميد ابن باديس يوم  بمشاركة مختلف  2017مارس  15ع
ربوية،  لك، الكشافة ٕالاسالمية، تالميذ املؤسسات ال املديريات الوالئية و الهيئات الرسمية، جمعية حماية املس

رب مر  نم   . اكز التكوين امل و طلبة جامعي
   .تم خالل هذا اللقاء تقديـــم خمس مـداخـالت حسب البـرنـامـج املسطـر         

و فـي ٔالاخيـر، تم فتــح النــقـاش مــع الحضـور و ٕالاجـابــة عـن أهـم الانشغـاالت و التســاؤالت مع تــقديم نــصائح 
يو إرشـادات، و تمثلت أهم الانش   : غاالت 

  .كيفية التصدي ألخطار التطبيقات الرقمية -
رونية - ي الجزائر فيما يخص التجارة الالك   .مدى تطور التشريع 
رنيت - ن فيما يخص استغالل شبكة الان لك ن املس ي ب ي نشر الو  .دور الجمعيات و العمل التحسيس 

  :التغطية ٕالاعالمية -3
ن الذي نظمته مديرية التجارة بتغطية إعالمية من طرف الصحافة  لك حظي اليوم العالم لحقوق املس

ن املكتوبة ، و كذا إذاعة مستغانم ال رصدت أجواء التظاهرة،  ن حول ) 02(كما برمجت حصت حقوق "مباشرت
ي العصر الرقمي لك  ن عن مديرية التجارة، كما تم تسج" املس يل ومضات إذاعية خاصة بحضور ممثل

  :باملوضوع
لك -   .اليوم العالم لحقوق املس
لك -   .الحقوق الثمانية للمس
رونية -   .التجارة الالك



 
  

لك عن طريق تقنية الاتصال عن بعد -   .إعالم املس
روني -   .إرشادات و تعليمات حول الشراء الالك
  .الهواتف النقالة -
ي -  .أجهزة ٕالاعالم ٓالا

  :متفرقات -4
ى مديرية  التجارةتنظيم أبواب  -   .مفتوحة ع
ي الهاتف النقال، بريد الجزائر و اتصاالت الجزائر -     . إقامة جناح للعرض خاص بمتعام
ى مستوى الشاشة العمالقة بساحة  بلدية  - ي العصر الرقم ع لك  عرض فيديو خاص بحقوق املس

  . مستغانم
لك الرقمية -  . نشر ملصقات حول حقوق املس
 . توزيع مطويات تحسيسية حول املوضوع  -
ن حول شعار التظاهرة -  .فتح ورشة رسم لألطفال املتمدرس
  .توزيع شهادات شرفية -
ي فايسبوك الخاص باملديرية بالنشاطات  - روني و كذا صفحة موقع التواصل الاجتما إثراء املوقع الالك

ا املديرية بمناسبة اليوم العالم لحقوق املس نال قامت    .لك
لك جزائري :الخامساملطلب   أسبوع لنس

لك جزائري و       ى ما سبق ذكره تم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بتنظيم أسبوع لنس إضافة إ
رة املمتدة من  ى 26/04/2016ذلك من الف ال عرفت نجاحا بمشاركة جميع  03/05/2016غاية  إ

ى املشاكل  ن تم التطرق من خاللها إ ن محلي ن اقتصادي راء و متعامل ن وخ ن من أساتذة جامعي الفاعل
ى العمل  ن ، حيث وبعد نقاش وحوا طيلة أسبوع تم باإلجماع ع ن املحلي رض املنتج والصعوبات ال تع

ي    :  بالتوصيات ال نلخصها فيما ي
 ر وسائل ٕالاعالم و الاتصال العمومية تشجي ى ٕالاشهار ع ن ع ن الجزائري التلفزيون و (ع املنتج

ى سبيل املثال ) ٕالاذاعة م بأسعار مدعمة ع رويج ملنتوجا من السعر املطبق % 50تخفيض : لل
  .بالسوق 

 ي ٔالافالم و الروبورتاجات الوطنية املنتجة من طرف  ضرورة ترقية صورة منتوجاتنا الجزائرية 
  وزارة الثقافة 

  دف ٕالاشهار باملنتوجات وضع شاشات عمالقة يتم اقتناؤها من طرف غرف التجارة و الصناعة 
ي الغرفة  وذلك بأسعار معقولة تر الجميع   ن  ن املنخرط   .املصنعة محليا مــن طرف املنتج

 لك جزائري " تنظيم أسبوع ي بصفة رسمية من طرف غرف التجارة و ال" لنس صناعة و ممث
 الشركـــــاء 
ن نو  الاجتماعي   ) الخ...جمعية أرباب العمل، منتدى رؤساء املؤسسات( الاقتصادي



 
  

  رنامج السنوي لتالميذ الطور الابتدائي و املتوسط و طلبة إدراج دروس و مواضيع ضمن ال
 التعليـــــم 

  ى ترقية ثقافة دف إ الكالثانوي    .املنتوج الجزائري  اس
  التسويق " إدراج مقياس– Marketing  " ي لجميع  .الشعبضمن برنامج التكوين الجام
 ى العمل و ٕالانتاج وفق املقاييس العاملية للجودة )  HACCP،ISO(تشجيع املؤسسات الجزائرية ع

ات مالية أو ضريبية     .وذلك بتقديم تحف
 ى سبيل املثال ى ٕالادارة إلغاء ال: التخفيف من ٕالاجراءات ٕالادارية ع   .رخــــص و الرجوع إ
  ٕالاجراءات التالية  اتخاذي قطاع ٕالانتاج عن طريق  الاستثمار تشجيع:  

ى الشركات املنتجة  IBSتخفيض ضريبة *      .ع
ى عتاد وآالت ٕالانتاج و املواد ٔالاولية *                 .تخفيض التعريفات الجمركية ع
  ري و مديري وكذا عمال و موظفي املؤسسات املنتجة من طرف أساتذة التكوين املستمر ملس

ن  جامعي
ى العملية غرف التجارة و الصناعة  ى أن تشرف ع راء ع   .وخ

  ي مجال ٕالاشهار للمنتوجات الوطنية عن طريق ا  ن و التنظيمات املعمول  ي القوان إعادة النظر 
  .فتح مكاتب بالخارج للتعريف باملنتوجات الجزائرية 

  ي هذا تنظيم ن  ى التعريف باملنتوج الوط بمشاركة الفاعل دف إ صالونات وطنية طيلة السنة 
املجال يتم من خالله برمجة مسابقات إلختيار أحسن منتوج جزائري بغرض تشجيع املنتج 

ى ترقية الجودة    .الجزائري ع
  ى  03تخفيض الضريبة من   .بالنسبة للمؤسسات املنتجـــة %  05إ
 ي كل واليات الوطن إنشاء أقط   ) .Zone d’excellence( اب صناعية متخصصة 
 دعم الدولة عن طريق إنشاء مناطق لإلستثمار بالجنوب و الهضاب العليا للبالد، ال سيما  

ا هذه املناطق   للمنتوجــــات    .الفالحية ال تتم 
  الكفتح قروض م من  الاس ن و تمكي ا التخفيف عن املواطن للمنتوج الوط و ال من شأ

م  الضرورية   اقتناء   .                                      حاجيا
  رى ر و متجر ضخم ( تشجيع انجاز مساحات ك ن )متجر كب ا محالت تجارية للمنتج تخصص 

م  ن قصد عرض و بيع منتوجا   .الجزائري
 الكحتوى مواد قانون الصفقات العمومية بمراعاة الشق املتعلق تطبيق م ( املنتوج الوط باس

  % .25بنسبة ) املواد ٔالاولية

  
  
  



 
  

 :بمديرية التجارة  ٕالاجراءات ٕالادارية الخاصةبعض : املبحث الثالث
  :إجراءات ٕالاعفاء من الرسوم الجمركية: املطلب ٔالاول 

ي  89- 10املرسوم التنفيذي رقم تخضع هذه ٕالاجراءات ألحكام  الذي يحدد  2010مارس  10املؤرخ 
ي إطار اتفاقيات التبادل الحر يتكون ملف ٕالاعفاء  .كيفيات متابعة الواردات املعفاة من الحقوق الجمركية 

 :من الوثائق التالية
 طلب حسب النموذج املرفق باملرسوم املذكور أعاله. 
  الصيغة القانونية للشركة+  نسخة من السجل التجاري. 
 البطاقة التعريف الضري. 
 نموذجيةمن الفاتورة ال ثالث نسخ )Facture proformat(. 
 شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية حسب القانون املعمول به. 
 ي ن للضمان الاجتما  (canas-casons) شهادة التحي
 مستخرج الضرائب مصفى. 

ى رخص:املطلب الثاني  :ة البيع بالتخفيضالحصول ع
ي  06/215يخضع البيع بالتخفيض ألحكام املرسوم التنفيذي رقم      املحدد لشروط و  18/11/2006املؤرخ 

ي حالة التصفية ي و البيع  روي   كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع ال
ى رخصة البيع بالتخفيض من الوثائق التالية يتكون ملف  :الحصول ع

  لدى املدير الوالئي للتجارةإيداع تصريح. 
 ي  .نسخة من السجل التجاري أو بطاقة الحر
 ا قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض  .وكمي
 ن التحقيقات ؤالاسعار املطبقة سابقا  .قائمة تب

ا العون الاقتصادي منذ ى ٔالاقل ) 03(كما أنه ال يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إال السلع ال اقت أشهر ع
رة البيع اب  .بالتخفيضتداء من تاريخ بداية ف

ي  2141وطبقا للقرار الوالئي رقم  ر  15املؤرخ  رة املرخصة ملمارسة البيع  2015ديسم املتضمن تحديد الف
، فان عملية البيع بالتخفيض  2016بالتخفيض والبيع خارج املحالت التجارية بواسطة فتح الطرود لسنة 

رة الشتوية و الصيفية ي  مبينة كما للف   :ي
رة الشتويـــــة   . 2016فيفري  16جانفي إلــــى غاية يوم الثالثاء  03من يوم ٔالاحد : الف
رة الصيفية               2016أوت  16جويلية إلـــى غاية يوم الثالثاء  03من يوم ٔالاحد : الف

راده :املطلب الثالث ا و است ى رخصة صنع مواد التجميل و التنظيف البدني و توضي  : رخصة بيع الخ ع
ى   -1   :رخصة بيع الخالحصول ع

 :يتكون امللف من الوثائق التالية
 طلب خطي 
  نسخة من عقد امللكية أو الكراء للمحل التجاري. 



 
  

ى مستوى مديرية التجارة، تقوم املديرية  وبالتنسيق مع املصالح ٕالاتحاد العام للتجار بعد إيداع امللف ع
ي بيع الخ ا  ن بمعاينة املحل املع ملعرفة مدى مطابقته للشروط املعمول    .والحرفي

ى  الحصول  -2 راده ع ا و است  رخصة صنع مواد التجميل و التنظيف البدني و توضي
ي  37-97تخضع ألحكام املرسوم التنفيذي رقم         املحدد لشروط و كيفيات صناعة  1997يناير  14املؤرخ 

ي السوق الوطنية، املعدل واملتمم  رادها و تسويقها  ا و است مواد التجميل  و التنظيف البدني و توضب
ي  114- 10باملرسوم التنفيذي   :يتكون امللف من الوثائق التالية. 2010أبريل  18املؤرخ 

 ا لألصل من مست ى مطابق   .خرج السجل التجاري نسخة مصادق ع
 ا لألصل ألصل التعريف الجبائي ى مطابق   .نسخة مصادق ع
 ا لألصل للقانون ٔالاساس للشركة ى مطابق   .نسخة مصادق ع
  ا ألصل شهادة ى مطابق . حسابات الشركة لدى املركز الوط للسجل التجاري  إيداعنسخة مصادق ع

   
 مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة.  
 ا ألصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوط للعمال ٔالاجراء و ى مطابق أو /نسخة مصادق ع

ر ٔالاجراء   .الصندوق الوط لغ
 ن املنتوج   .تسمية و تعي
 كيفية ووجه الاستعمال املنتوج.   
  ركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية ملواده ٔالاولية   .تحديد ال
  ى املواد ٔالاولية و املنتوجات املصنعة نتائج التحاليل و   .الاختبارات ال أجريت ع
  درجة تسمم الجلد(نتائج التجارب ال أجريت و الطرق املستعملة.(  
 طريقة تمي حصص الصنع.  
  الاحتياطات الخاصة الستعمال املنتوج  
 نموذج أو مجسم تصميم وسم املنتوج.  
  راد و مراقبة  أولشخص املسؤول عن الصنع الاسم و املؤهل امل ل –شهادة الدبلوم التوضب او الاست

  .املطابقة
  شهادة عمل(الوظيفة(.  
 ا من طرف  تسجيل العالمة التجارية أو ترخيص باستعمالها من طرف صاحب العالمة مصادق عل

 .املركز الوط الجزائري للملكية الصناعية
:بيانات وسم مواد التجميل   

  تسمية املنتوج.  
 أو العنوان التجاري  الاسم.  
  ا بوحدة قياس قانونية مالئمة را ع   .الكمية الاسمية وقت التوضيب مع



 
  

  اء مدة صالحية املنتوج و الظروف الخاصة بالحفظ أو الخزن   ).شهرا 30اقل من ( تاريخ ان
 تاريخ الصنع أو املرجع.  
 ركيب و الشروط الخاصة باالستعمال و مخاطر الاستعمال  . ال
  الرخصة املسبقةمرجع. 

ى رخصة املسبقة إلنتاج املواد السامة أو ال تشكل خطرا من نوع خاص و : املطلب الرابع الحصول ع
رادها  :است

ي  254-97تخضع هذه الرخصة ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  الذي يتعلق  1997يوليو   08املؤرخ 
رادهابالرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة أو ال تشكل خطرا من نوع خاص  وكذا القرار الوزاري  واست

ي  رك املؤرخ  ر سنة  31املش رك امل2008ديسم ي ، الذي يعدل القرار الوزاري املش ر سنة  28ؤرخ  ديسم
الكيةالذي يحدد قائمة املنتوجات  1997 ذات الطابع السام أو ال تشكل خطرا من نوع خاص وكذا  الاس

 :يتكون امللف من الوثائق التالية. قوائم املواد الكيماوية املحظور أو املنظم استعمالها لصنع هذه املنتوجات
  التجاري نسخة مصدقة طبق ٔالاصل من مستخرج السجل.  
 ي صنع املنتوج يائية و الكيمياوية للمكونات ال تدخل    .الطبيعة و املواصفات الف
 ا قانونا ي إطار الرقابة املنصوص عل   .نتائج التحاليل ال تمت 
  ي مجال تغليف املنتوجات و وسمها ر الحماية املتخذة    .تداب
  الك و ال سيماالاحتياطات الواجب اتخاذها بمقت عرض املنتوج االت مٕالاستع  املع لالس

ا   .املحظورة م
 الرخصة املسبقة أو التصريح املتعلق باملنشآت املصنفة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  :الفصل خاتمة

ى نشاط قطاع التجارة   ة ع من خالل كل ما سبق ذكره ، نستطيع القول أننا أعطينا ملحة و لو وج
ي الوالية ، و بالتنسيق مع الشركاء والقطاعات ٔالاخرى تمكنا من تحقيق نسبة تنفيذ حسنة ملختلف 

ي ميادين التجارة رامج و ٔالاهداف املسطرة من طرف الوصايا و املصالح الوالئية  الخارجية ، املنافسة و  ال
الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و املهن املقننة و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش ، بما يخدم 

لك ، املتعامل الاقتصادي و الاقتصاد الوط عموما   .املصلحة العامة للمس
ا املادية، ال ن هذه النتائج و املرودية سببه تطور ٕالامكانيات م بشرية والتقنية و هذا و إن تحس

  .رغم الصعوبات و العراقيل ال تواجهنا أثناء تأدية املهام املخولة لنا
الدرك الوط ، ٔالامن ( الخارجية املتعاونة  كما يمكننا القول أن تضافر جهود مختلف املصالح

رة  وخاصة ) الوط و مختلف املديريات القطاعية  ى بلوغ نتائج جد معت را ع تلك املتعلقة ساعد كث
ر الشرعية ى ظاهرة التجارة غ   .بالقضاء ع

ي املجال  رامج املسطرة  راتيجيات ، السياسات و ال ر ملختلف ٕالاس و إلعطاء فعالية و نجاعة أك
ى تحقيق النقاط التالية  :التجاري البد من التأكيد ع

ر للبلديات   - يئة و التعم ن الاعتبار ضمن مخططات ال ، تخصيص أوعية ضرورة ٔالاخذ بع
رى (عقارية إلنشاء فضاءات تجارية   ...).أسواق مغطاة،أسواق جوارية، مساحات ك

ن املرافق التجارية   - ي تحس و ذلك بإعادة تأهيلها ) ٔالاسواق( مساهمة املجالس املنتخبة املحلية 
ي  :كما يمكن تلخيصها فيما ي

مع تحديد ضوابط قانونية و صحية تنظيم ممارسة ٔالانشطة التجارية عن طريق دفاتر الشروط  -
 ).التنظيف الغلق و ضبط مواقيت الافتتاح و (الستغالل هذه املرافق

ى التأهيل الدوري واملستمر للهياكل التجارية التابعة لهذه املجالس   -  .السهر ع
تفعيل دور مكاتب النظافة البلدية و تدعيمها باإلمكانيات البشرية املؤهلة و املادية للقيام   -

ر  بلديات الواليةبم ى أحسن وجه و ذلك نظرا لتواجدها ع  .هامها ع
ن جميع   - رات ب ى تبادل املعلومات و الخ إعادة تنشيط الفرق املختلطة مما يساعد ع

ي قطاع التجارة  .القطاعات ملحاربة الظواهر السلبية 
ر  - الشرعية و هذا بصفة  املساهمة الجماعية ملختلف املديريات الوالئية ملعالجة ظاهرة التجارة غ

 .مستمرة و دائمة
ر كل ٕالامكانيات املتاحة من أجل ترقية الثقافة  - تدعيم الجانب التحسيس و التوعوي و تسخ

الكية السليمة عند املواطن  .الاس
 
 
 
 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  :العامة الخاتمـــة
لك يحظى      ى املستوى الوط أو نالحظ من خالل دراستنا ملوضوع حماية املس ايد سواء ع باهتمام م

، ملا يمثله هذا املوضوع من حساسية بالنسبة لقطاعات اجتماعية واسعة اقتصاد، قانون، إدارة، ( العالم
؛ كما أن هذا الاهتمام يعكس من جهة أخرى حجم التحديات الراهنة ال تواجه املجتمعات بفعل ....)

ر والتدفق ٕالاعالمي و الانفتاح الاقتصادي املتعاظم،   .املعلوماتي الكب
لك      ي الجزائر -انطالقا من ذلك نرى أن املس ى حماية متعددة ٔالابعاد -خاصة  صحية، ( ي أمس الحاجة إ

ي ضمان هذه الحماية، .....)أسرية، اجتماعية، تسويقية، إعالمية، معنوية ر هو نفسه أو خطوة  ؛ كما يعت
الكية إال بالقدر  ى املنتجات الاس افته ع الذي يتما مع حاجاته وإمكاناته املالية، وهذا من خالل عدم 

الكه و امه بمبدأ ترشيد اس   .عقلنة إنفاقه وال
لك أن يكون واعيا بضرورة حماية نفسه من ٔالاطراف ٔالاخرى ال تشكل معه عناصر  ى املس كما يجب ع

الك ي مدى صالحية أي منتج معروض عليه لالس ى  عملية التبادل، وهذا من خالل التدقيق  بالرجوع إ
ي عليه تثقيف نفسه سواء تعلق ٔالامر بالجوانب الصحية الوقائية، أو  ن ٔالاسعار، أي ينب البيانات، وأخذ بع
تعلق ٔالامر بالجوانب التجارية والاقتصادية، وهذا كله من حماية نفسه من الغش والخداع الذي يمكن أن 

ي هذا املجال   .يمارس عليه 
ى        ن قوى املجتمع الرسمية واملدنية، وهو ما يمكن كما نرى إضافة إ ذلك ضرورة أن يكون هناك تعاون ب

ي  ر املطلوب قانونا وممارسة بالنسبة لهذا املوضوع الحساس والهام  اعتباره املدخل الرئيس إلحداث التغي
لك الفرد سيكون فاعال ويصنع النجاح إذا ما أراد ذلك؛ فمن خالل س لوكه اليومي الوقت نفسه؛ ألن املس

لك وهيئات  ى الشكوى لدى جمعيات حماية املس ا وإصراره ع ا ونوعي من مراقبة السلع والتأكد من معلوما
لك ر تطوير الاقتصاد؛ إذا املس ى الجميع وسيحدد مص هو الذي  -ي رأينا -الرقابة هو الذي سيضغط ع

اية من يختار ويدفع السعر، ي ال ى  يحدث التوازن ألنه هو  أما سكوته وال مباالته وضعف اطالعه سيؤدي إ
  .استمرار الفساد والغش وغالء ٔالاسعار

ه بما يضمن حمايته وحفظ      لك وتوج ي توعية املس رويجية  ومن جهة أخرى يجب تفعيل ٔالاساليب ال
ره من أنجع أساليب الحماية، ونقصد بذلك تفعيل الاتصال والذي يتم عن طريقه نقل  حقوقه، وهو ما نعت

ن لتعريفهم بتلك املنتجات وإقناعهم بقبول أو رفض ما تم  املعلومات عن السلع والخدمات ؤالافكار للمواطن
ن  ي والثقافة ب ا؛ أي يجب نشر الو ٕالاعالن عنه من حيث مكوناته، ومقدار املنفعة ال يحصلون عل

ى  ر ال يحتمل أن تنتفع من هذه املنتجات؛ يضاف إ لك، ولكي الجماه ى وجهات نظر املس ذلك التعرف ع
ى الفكر والتصميم الجيدين للرسالة  رها فإن ذلك يعتمد أساسا ع نضمن فعالية هذه ٔالاساليب وتأث

ى الحمالت رويجية باإلضافة إ   .ٕالاعالنية املخططة. ال
ي   :ومن خالل هذه الدراسة نستخلص مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نلخصها فيما ي

لك املستدامة بالحمايــــــــــــــــة الكفيلــــــــــــــــة ٓالاليــــــــــــــات عــــــــــــــــــرض ي نقص-   . للمس
لك املستدامة الحماية تحقيق وإشكاالت عوائق مختلف عرض-   .الراهنة التحديات ظل ي املس
لك املستدامة الحماية مجال ي مستغانم لوالية التجارة مديرية مهام عرض-  .املس
لك نقص- الكي لدى املس ي الاس   . نالو



 
  

لك إال - ن   ناالحظ انهبالرغم من تعدد الجهات الحكومية املعنية بحماية املس ي ٔالاعوان املكلف نقص الفادح 
ات خاصة .بالرقابة رحاتهوج لك ومتابعة شكاويه ومق   .يع بمشاكل املس

لك زيادة -   .حمالت التوعية و التحسيس من اجل إبراز حقوق املس
لك طبقا للقانون الجمعيات املعمول به  زيادة - ن، و تنشا جمعية حماية املس لك القانون ( جمعيات املس

ي برامجها) 90/31رقم  ى تحقيق الربح و يجب أن تخصص النجاز املشاريع املسطرة  ى إ ي جمعية ال تس   .و 
الك منتوجات ال تتطابق مع املواصفات املحددة تحسيس و - لك عن املخاطر الناتجة عن اس توعية املس

  .قانونيا
الكي عموما-   .القيام بالدراسات و البحوث ذات العالقة بالنشاط الاس
لك- رامج و السياسات الوطنية لحماية املس ي إعداد ال   .مشاركة السلطات العمومية 
ى املصالح املنافسة و مديريات التجارةمتابعة و معالجة - ا ع ن و إحال لك   .الشكاوى املقدمة من املس
لك الذي يرفع دعوى قضائية من اجل الحصول ع- تعويض عند الضرر الذي قد  ىمساندة و دعم املس

لك، و ايلحق به ى تعويض عن الضرر الذي يلحق بمصالح املس   .لحصول ع
ى املوجودة من اجل محاربةلمكاتب لحفظ الصحة  إنشاء- ر مطابق  لبلدية زيادة ع كل أشكال العرض غ

 .للمقاييس للمنتجات أو الخدمات
لك ملحتوى التعاقد الذي يريد أن - ي فهم املس ي وسيلة مهمة  لك، فاللغة  يجب مراعاة اللغة ٔالام للمس

ن ن الحديثة وخصوًصا قوان ن التجارة  يقدم عليه، كذلك ضرورة أن تتناول القوان لك، وقوان حماية املس
لك جزائًيا بشكل صريح، بحيث تجد هذه التشريعات عقوبات رادعة ملن يستغل  رونية حماية املس ٕالالك
ر أماًنا  ا، و البحث عن وسائل أك ى مقاوم لك ع رى، وال يقوى ال املس ي مقابل الشركات الك لك  املس

ر الثق روني، لتوف لك، للتعاقد ٕالالك رافة لدى املس ات ٔالاوروبية،  والاع كذلك بالقوة ٕالالزامية للتوج
ا  ي ٕالاتحاد ٔالاوروبي تعديل قواني ى الدول ٔالاعضاء  ي خاللها ع خاصة إذا تم تحديد مدة زمنية معينة، ينب

ى  رافوفًقا ألحكامها، باإلضافة إ ن النموذجية املعنية  الاع رونية، أيًضا بالقوة امللزمة للقوان بالتجارة ٕالالك
روني، وضرورة إصدار قانون خاص  ي التعاقد ٕالالك لك  ن تمثل ضمانة أساسية لحماية املس ألن هذه القوان

لك من ٔالامم املتحدة  .ملزم يتعلق بحماية املس
  
  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  : قائمة املراجع
  :الكتب

 - ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان2006معاصرة، طبعة أسس ومفاهيم  :ثامر البكري، التسويق-1
  .ٔالاردن

ضة العربية، -2 لك، القاهرة، دار ال ، ص 1997أحمد إبراهيم عبد الهادي، إدارة املبيعات وحماية املس
192.  

ى سحبل, أحمد إبراهيم عبد الهادي  -3 لك , أمينة مصيل دراسة  ( ي مجال الخدمات الحكومية حماية املس
ى محافظة املنوفية ) ميدانية  لك , بالتطبيق ع ومقدم للمؤتمر العام ٔالاول , برعاية جمعية حماية املس

لك    .م1995أكتوبر  22:21, القاهرة , لحماية املس
ي جانب ٕالاعالن ,عاكف زيادات, محمد الزع -4 ن نحو ممارسات الخداع التسويقي  لك  : ,اتجاهات املس

ي مدينة إربد   2003, اربد ٔالاهلية قسم التسويق، كلية العلوم ٕالادارية واملالية، جامعة, دراسة ميدانية 
ى مصر، القاهرة، املركز القومي  -5 لك  سرى صيام، أحمد الطيب، أيسر فؤاد، الحماية التشريعية للمس

  .   1999للبحوث الاجتماعية والجنائية، 
ي املفهوم الشامل"زكي خليل املساعد، -6     . م1998، دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 2، ط "التسويق 
لك -7 ى، حماية املس الك، : حسن عبد الباسط جمي ى عقود الاس لك  الحماية الخاصة لرضاء املس

ضة العربية،    .1996القاهرة، دار ال
روني، -8 ز البحوث واملعلومات، أكاديمية مرك عائشة مصطفى املنياوي، الاتجاهات الحديثة للتسويق ٕالالك

 .م2002السادات للعلوم ٕالادارية، السنة العشرون، العدد الرابع، مصر، أكتوبر 
رنت،  -9 ر شبكة ٕالان ي التسوق ع ى ثقة العميل  دراسة تطبيقية عبد املنعم محمد رشاد، العوامل املؤثرة ع

رونية الخاصة ببعض املنظمات الصناعية والخدمية، مجلة آفاق جديدة العلمية للدراسات  للمواقع ٕالالك
 .م2007التجارية، كلية التجارة جامعة املنوفية، السنة التاسعة عشرة، العدد ٔالاول والثاني يناير وأبريل 

رنت  -10 ر ٕالان رسالة  دوافع التب أو الرفض، دراسة ميدانية، - عماد أحمد إسماعيل النونو، التسوق ع
ن،   . م2007دكتوراه، جامعة العالم ٔالامريكية، غزة، فلسط

لك دراسة تطبيقية ع -11 ا بواسطة املس ى بعض إسماعيل السيد، مفهوم املخاطر املدركة ووسائل مواجه
لية املعمرة بمحافظة ٕالاسكندرية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة ٕالاسكندرية، العدد  السلع امل

  . م1992ٔالاول، املجلد التاسع والعشرون، مصر، مارس 
رونية  العال،طارق عبد  -12 ٔالابعاد التكنولوجية واملالية  –التحديات  –التجارب  –املفاهيم _التجارة ٕالالك

ى .والتسويقية والقانونية  ..  2003. الدار الجامعية: مصر. الطبعة ٔالاو
رونية  ل،طارق عبد العا -13 ٔالابعاد التكنولوجية واملالية  –التحديات  –التجارب  –املفاهيم _التجارة ٕالالك

ى .والتسويقية والقانونية  .  2003. الدار الجامعية: مصر. الطبعة ٔالاو
14- ، رنتم بشار طالل موم ر ٕالان ى .شكالت التعاقد ع    .  2004. عالم الكتب الحديث: ٔالاردن. الطبعة ٔالاو
افدين الجامعة مجلة كلية الر  ,الحماية القانونية ضد إساءة استخدام الكومبيوتر, نوار دهام مطر الزبيدي  -15

  . م2001هـ، 1422السنة الرابعة  6العدد , للعلوم



 
  

رامج الكمبيوتر ,نزيه محمد الصادق املهدي  -16 رنت, الحماية املدنية ل , بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والان
الطبعة الثالثة، , م2000/مايـو/3-1جامعة الامارات العربية املتحدة، املجلد الثاني من , كلية الشريعة والقانون 

    م2004
رونية: كتاب/ إبراهيم أحمد: مهندس- 17 ي التسويق: كتاب/ التجارة ٕالاليك روني  ريد ٕالاليك / كيف تستخدم ال

  وفاء فرج: عماد الحداد إعداد وصياغة.د/ شراللجنة العلمية للتأليف والتحرير والن: إعداد
ي،  - 18 ي دول السوق  حسن عبد الباسط جمي ي مصر باملقارنة مع أوضاع الحماية  لك  حماية املس

ى .ٔالاوروبية والشرق ٔالاوسط     .  1996. دار الفكر: مصر. الطبعة ٔالاو

ى حماية ,  جالل عبد الفتاح املالح, عبد العزيز بن محمد الشعي - 19 الكي  ى الاس دراسة تحليلية ألثر الو
لك ى املس  -الاحساء–جامعة امللك فيصل , كلية العلوم الزراعية ؤالاغذية - قسم الاقتصاد وٕالارشاد الزرا

  .م1998,اململكة العربية السعودية
ي املفهوم الشامل"زكي خليل املساعد، - 20   م1998، دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 2، ط "التسويق 

ى، لك حسن عبد الباسط جمي الك،: حماية املس ى عقود الاس لك  القاهرة،  الحماية الخاصة لرضاء املس
ضة العربية،    1996دار ال

ضة العربية، إدارة  أحمد إبراهيم عبد الهادى،      -21 لك، القاهرة، دار ال   .م1997املبيعات وحماية املس
ى سحبل, أحمد إبراهيم عبد الهادى   -22 ى مجال الخدمات الحكومية ,أمينة مصيل لك  دراسة ( حماية املس

ى محافظة املنوفية ) ميدانية لك, بالتطبيق ع اية ومقدم للمؤتمر العام ٔالاول لحم, برعاية جمعية حماية املس
لك   .م1995أكتوبر  22:21, القاهرة, املس

ى،   -23 لك  أحمد جوي ى حماية املس لك، القاهرة، املجلس "الجهود املصرية  ، منتدى املرأة وحماية املس
  .م2005القومى للمرأة، 

ي،      -24 ضة العربية  أحمد الرفا لك إزاء املضنون العقدي، دار ال   .م1994الحماية املدنية للمس
 

  :الرسائل الجامعية
لك ٔالاردني لتخفيض درجة املخاطرة املدركة عند شراء السلع  -1 راتيجيات املس سناء الجرابعة، إس

ر، الجامعة ٔالاردنية، ٔالاردن،  املعمرة،  .  م1994رسالة ماجست
ي اتخاذ قرار  أحمد السيد كردي، -2 رها  روني وتأث ي التسويق ٕالالك ائي  لك ال املخاطر املدركة لدى املس

رنت، ر ٕالان ا، مصر،  الشراء ع ر، كلية التجارة، جامعة ب  . م2014رسالة ماجست
روني أسامة أحمد بدر،-3 ي التعاقد ٕالالك لك  ى .حماية املس . نشر دار الجامعة الجديدة لل: مصر. الطبعة ٔالاو

2005 .  
لك ٔالاردني لتخفيض درجة املخاطرة املدركة عند شراء السلع املعمرة،  سناء الجرابعة، -4 راتيجيات املس إس

ر، الجامعة ٔالاردنية  .م1994, ٔالاردن, رسالة ماجست

لك"الحجار، محمد فهم عمر -5 ر دراسة ،"حماية املس ر منشورة(تحليلية للواقع ٔالاردني، رسالة ماجست ، )غ
  .م1986كلية ٕالادارة والاقتصاد والعلوم ٕالادارية، الجامعة ٔالاردنية، 



 
  

ي عبد الستار محمود احمد الدوري، -6 لك  "نا ى حماية املس " اثر تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة ع
ردراسة  ي عينة من مستشفيات بغداد، رسالة ماجست ر منشورة(استطالعية  ، كلية ٕالادارة والاقتصاد، )غ

  .م2000الجامعة املستنصرية، 
  

  :امللتقيات
ي ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر/الداوي الشيخ. د -1 لك    .تحليل آليات حماية املس
لك، امللتقى الوط ٔالاول حول   دور وأهمية الجودة  عمر لعالوي،-2 ي حماية املس لك : والتقييس  حماية املس

ي بالوادي   .2008أفريل 14-13: الجزائر - ي ظل الانفتاح الاقتصادي، املركز الجام
3 - ، الك، امللتقى الوط ٔالاول حول  عنابي بن عيس لك وترشيد الاس لك : جمعيات حماية املس حماية املس

ي بالواديي ظل الانف   .2008أفريل 14-13: الجزائر - تاح الاقتصادي، املركز الجام
ي املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان  زكي خليل املساعد، - 4   .1997ٔالاردن،  - التسويق 
ن الحمدى-5 ى رضا  ,فؤاد محمد حس ٔالابعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمات وانعكاساتھا ع
ي عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات  ستھلكامل ن  لك دراسة تحليلية آلراء عينة من املديرين واملس

ي الجامعة املستنصرية ى مجلس كلية ٕالادارة والاقتصاد  ي الجمهورية اليمنية إ   .م2003, الغذائية 
لكالتقرير التنفيذي املتعلق مبادئ ٔالامم املتحدة لحماية : ٔالامم املتحدة-6 مؤتمر ٔالامم ) 2013، 1985(املس

  .2013املتحدة للتجارة والتنمية جنيف 
روني-7 ي املجتمع ٕالالك ى الندوة الرابعة ملكافحة الغش التجاري  - الغش التجاري  ورقة عمل مقدمة إ

ي  ي دول مجلس التعاون الخلي رة , والتقليد  ر  21-20من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالل الف سبتم
 .م2005عام 

لك براق محمد وآخرون،-8 ى حماية املس ى املؤتمر الوط ٔالاول رقابة الجودة ودورها  ، ورقة مقدمة إ
ى ظل الانفتاح الاقتصادىملعهد العلوم القانونية وٕالادارية لك  ى الجزائر، أبريل ، حماية املس   .م2008، 

  
ن واملراسيم   :القوان

ي  39 - 90 املرسوم التنفيذي رقم-1  ).الجزائر(، املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش1990جانفي 30املؤرخ 
ي  39 -90من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  -2 ، املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990جانفي 30املؤرخ 
 ).الجزائر(

ي  89/02قانون  -3 لكاملتعلق بالقواعد العامة لحماية  1989فيفري  07املؤرخ    .املس
ي  04/08قانون رقم  -5 املتعلق بشروط  2004أوت  14املوافق ل  1425جمادى الثانية عام  27املؤرخ 

  . ممارسة ٔالانشطة التجارية
ي  04/02قانون رقم  -4 ى عام  05املؤرخ  يحدد القواعد  2004يوليو  23املوافق ل  1425جمادى ٔالاو

ى املمارسات التجارية    .املطبقة ع



 
  

ي  90/39سوم تنفيدي رقم مر  -5  . املتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 1990جانفي  30مؤرخ 
ي  92/95مرسوم تنفيدي رقم  -6 املتعلق بشروط و طرق إستعمال املواد املضافة  1992جانفي  13مؤرخ 

   .للمنتوجات  الغدائية
ي  97/305مرسوم تنفيدي رقم -7   .رةاملتعلق بالفوت 1995أكتوبر  07املؤرخ 
ي  2000/306مرسوم تنفيدي رقم  -8  املتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة املنتوجات  2000أكتوبر  19املؤرخ 

ا   .املستوردة و نوعي
ي  03/03ٔالامر رقم  -9  ى عام  19املؤرخ    .املتعلق املنافسة 2003يوليو  19املوافق ل  1424جمادة ٔالاو

لك 89/02من القانون رقم  03فقرة  03املادة - 10   .املتعلق بقواعد العامة لحماية املس
لك 89/02من القانون  03فقرة  04املادة  -11   .املتعلق بقواعد العامة لحماية املس
لك 89/02من القانون رقم  05املادة - 12   .املتعلق بقواعد العامة لحماية املس
لك املتعلق بقواعد العامة لحماية 89/02من القانون رقم  16املادة  -13   .املس

  
رنت  :مواقع الان

روني ملديرية التجارة    mostaganem.dz-http://www.dcwلوالية مستغانم املوقع الالك

روني لغرفة التجارة والصناعة  http://www.ccidahra.comاملوقع الالك

روني لوزارة التجارة   http://www.mincommerce.gov.dzاملوقع الالك
 http://www.caci.com.dzالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 http://www.cnrc.org.dz املركز الوط للسجل التجاري 
  

  :املراجع باللغة الفرنسية 
  

1- 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. 
2-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 . 

3-OECD Guidelines for Protecting Consumers from Fraudulent and Deceptive Commercial Practices Across Borders (2003),  

  

  

  

  
  
  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  قائمة املحتويات

 الصفحة   املوضوع 
  01  .املقدمة العامة 

لك :الفصل ٔالاول       .ٕالاطار املفاهيم آلليات الحماية املستدامة للمس
  08  .مقدمة الفصل

لك: املبحث ٔالاول    09   .ماهية حماية املس
لك :املطلب ٔالاول    09  .مفهوم حماية املس

لك: املطلب الثاني  ي لفلسفة حماية املس   09   .التطور التاري
ىامل   10  .)1930 -1900:( رحلة ٔالاو

  10  .)1950-1930(  :الثانية املرحلة 
  10  .)1962 -1950(  :املرحلة الثالثة 
ى ٓالان  1962(  :املرحلة الرابعة   10  .)إ

لك:الثالث املطلب  ى نشأ و  مبادئ حماية املس   11  .االعوامل ال أدت إ

لك -1 ر السالمة املادية للمس   11   .توف
لكتعزيز وحماية املصالح الاقتصادية  -2   11  . للمس
الكية والخدمات -3   11  .ضمان السالمة وجودة السلع الاس
الكية والخدمات ٔالاساسية -4   11  .تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاس
ى تعويض -5 ن من الحصول ع لك ر ال تمكن املس   11  .تشجيع التداب
  12  . وضع برامج التثقيف وٕالاعالم -6
ر خاصة متعلقة  -7 لكتداب   12  .باملواضيع ال تعطى ٔالاولية للمس

لك: الرابعاملطلب    12  .تحليل أهداف حماية املس
لك: الخامساملطلب  ا مجاالت ٕالاخالل بحماية املس   13  . وأسباب الاهتمام 

  13  . ٕالاعالن -1
  13   . الضمان -2 

ن -3   13  التبي
  13  .  السعر -4 

  13  .التوزيع -5
  13  .والتغليفالتعبئة  -6

  13  .املقاييس ؤالاوزان -7
  13  .النقل والتخزين -8

لك   14  . من أسباب الاهتمام بحماية املس



 
  

لك:املبحث الثاني   15   آليات الحماية املستدامة للمس
  15  .مقدمة

لك :املطلب ٔالاول    15  .ٔالاطراف املسؤولة عن حماية املس
  15  الحكومات -1
  15  .ٔالافراد -2
لك -3   16  .جمعيات حماية املس
  16  .أجهزة ٕالاعالم -4

ي الجزائر كنموذج: املطلب الثاني لك    16  .ٔالاجهزة املكلفة بحماية املس
  16  .وزارة التجارة-1

ى املستوى املركزي  -1   16  .ع
ي -2  ى املستوى الخار   16  .ع
  17   .الهيئات املتخصصة التابعة لوزير التجارة -3 

لكهيئات  -4 ي حماية املس   17  .أخرى لها دور 
لك من الغش والخداع التسويقي: املطلب الثالث   18  .آليات حماية املس

لك  -1 ي حماية املس   18  .دور ٓالاليات التسويقية 
لك دور الجودة ورقابة الجودة -2   19  .ي حماية املس

لك:الرابع املطلب    20  .ومحاوره من آليات حماية املس
لك *   21  محاور حماية املس

  21  .املحور الرقابي -1
ي -2   21  .املحور التشري
  21  . املحور التثقيفي والتعليم -3

  21  ٔالابعــــاد*
لك من نفسه: ٔالاول    21  .حماية املس
  21  .حمايته من أطراف أخرى  : الثاني

لك: الخامس املطلب    22  .الاتجاهات الحديثة لحماية املس
رة تكوين العقد-1 ي ف لك    22  .حماية املس

ام باإلعالم*    22  .الال
ام باإلعالم قبل التعاقدي* ررات تقرير الال   22  .م

  23  . الشروط التعسفية* 
رة تنفيذ العقد-2 ي ف لك    23  . حماية املس

ام بالضمان- أ   23  .الال
ام بالسالمة- بـ   23  .الال



 
  

ي الجزائرواقع : املبحث الثالث لك    24  وآفاق حركة حماية املس
ي الجزائر:ٔالاول املطلب  لك    24  .تطور حركة املس

  24  .89/02مرحلة ما قبل صدور القانون رقم -1
  24  .89/02مرحلة ما بعد صدور القانون رقم -2

لك:الثاني املطلب    24  .مراحل تطور حركة حماية املس
لك  -أ ي املس   24  .بحقوقهمرحلة ما قبل و

لك -ب ي جمهور املس   24  .مرحلة و
لك -ج   25  .مرحلة بلورة حقوق املس

ي الجزائر: الثالثاملطلب  لك    25  .تحليل واقع وآفاق حماية املس
لك الجزائري من الغش ٔالاخرى ٔالاطراف  -1   25  .املسؤولة عن حماية املس
لك الجزائري من الغش  -2   25  .والخداعآليات حماية املس

لك وما دعت إليه :الرابعاملطلب    26  .ٔالامم املتحدةالحقوق العامة للمس
  26    .حق ٔالامان -1
ى املعلومات -2   26   .حق الحصول ع
  27   . حق سماع رأيه-3
  28    .حق الاختيار -4
  28   . حق التعويض -5
  29    .حق التثقيف -6
  29    .حق إشباع احتياجاته ٔالاساسية -7
ي بيئة صحية -8   30    .حق العيش 
  30  .املقاطعة حق  -9

  31  .خاتمة الفصل
ي ظل التحديات الراهنة: الفصل الثاني لك      .الحماية املستدامة للمس
  33  .مقدمة الفصل

رنت: املبحث ٔالاول  ر ٕالان ي التسويق ع لك    33  .املخاطر املدركة لدى املس
لكمفهوم  :املطلب ٔالاول    34  .املخاطر املدركة لدى املس
رنت: املطلب الثاني ر ٕالان ي التسوق ع   36  .أنواع املخاطر املدركة 

رنت ر ٕالان   37  .أنواع مخاطر التسوق ع
  37  .املخاطر التكنولوجية-1
  37  .املخاطر املرتبطة بأداء املنتج -2
  37  .املخاطر املالية -3
  37  .املخاطر الاجتماعية-4



 
  

  38  .املخاطر النفسية-5
  38  .املخاطر املتعلقة بالوقت-6
  38  .املخاطر املعلوماتية-7
  39  .مخاطر الفرص البديلة-8

رنت: املطلب الثالث  ر ٕالان   39  .الحد من مخاطر التسوق ع
  39  .بناء الثقة-1 
  40  .الخصوصـية ؤالامـان-2 

  40  .العالمة التجارية للمنظمة -3
  41  .املعـلومات-4
رة السابقة-5   41  الخ
ى الشبكة-6   42  .خصائص املوقع ع

رونية :املطلب الرابع ي التجارة ٕالالك ائي  لك ال   42  .املخاطر املدركة لدى املس

رونيالتسويق  -1   42  .ٕالالك
رونيمتطلبات التسويق  -2   43  .ٕالالك
رنت -3 ر ٕالان   43  .التسوق ع

رنت :املطلب الخامس ر ٕالان   44  أهم معوقات انتشار التسوق ع
رنت :السادساملطلب  ي عقد الان   44  .مكافحة الشروط التعسفية 

لك: بعاملطلب السا   44  .ي مكافحة الشروط التعسفية وحمايـة البيانات الشخصية  حق املس
رونيا: الثانياملبحث  لك الك   46  .حماية املس
  46  .مقدمة

روني: املطلب ٔالاول  لك ٕالالك   48  .املفهوم العام لحماية املس
رونية:املطلب الثاني ي التجارة ٕالالك لك    48  .مفهوم املس

لك  رونياملس   48  .ٕالالك
ررات: املطلب الثالث لك م روني حماية املس   49  .ٕالالك

رنت-1 ي شبكة ٕالان   49  .التطور الحديث 
رونية-2 ى الخدمات ٕالالك لك إ   49  .حاجة املس
ى التنوير املعلوماتي التق -3 لك إ   50  .افتقار املس

لك :املطلب الرابع   51  .ي القانون املقارن  حماية املس
الك الفرنس -1   51  .قانون الاس
رونية لدوقية لوكسمبورج -2    51  .قانون التجارة ٕالالك

رونية إلمارة دبي -3   51  .قانون املعامالت والتجارة ٕالالك
لك -4 ات املجلس ٔالاوربي حماية املس   51  .ي توج



 
  

روني:الخامساملطلب    52  .الخطوات الثالثة لنجاح التسويق ٕالالك
رونيةا أسس وقواعد   52 .لتجارة الالك

  52 .تطوير منتج جيد: أوالً 
روني مخصص للتسويق: ثانياً    53 .موقع إلك
  53 .خطة تسويقية محكمة: ثالثاً 

رة املدى   53  .السياسات قص
  53  .السياسات طويلة املدى

لك أهمية مواقع: السادساملطلب  رونية حماية املس   54  .ٕالالك

لك: السابعاملطلب  رونية لحماية املس   55  .املواقع ٕالالك
  56  .الخاتمة

لك : الفصل الثالث ي حماية املس     .دور املديرية الوالئية للتجارة 
  58  .قدمةامل

  58    .تقديم مديرية التجارة لوالية مستغانم: ٔالاول املبحث 
  58 .تنظيم املديرية الوالئية للتجارة :املطلب ٔالاول 

  58  . تمهيد -
  58  .تنظيم املصالح -

  59  .مصلحة ٕالادارة و الوسائل*
لك وقمع الغش*   59  .مصلحة حماية املس
  59  .مصلحة مالحظة السوق وٕالاعالم الاقتصادي*
  59  .مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسةمصلحة *
  59  .مصلحة املنازعات و الشؤون القانونية*

  61   .ومهام املديرية املوارد البشرية:املطلب الثاني
  61  .املوارد البشرية-1

  61  .تمهيد*
  62  .توزيع ٔالاعوان حسب ٔالاسالك*

  63 .ٔالاسالك الخاصة-1

لك و قمع شعبة  -1   62 .الغشحماية املس

  63  .املمارسات التجارية و املضادة للمنافسةشعبة  -2

ركة-2   64      .ٔالاسالك املش

  65 .املتعاقدين*



 
  

  .مهام مديرية التجارة -2

  66   .ٕالاداريةبرنامج انجاز الهياكل :الثالث ملطلب ا
  68  .الهياكل التجارية ال تحت إشراف مديرية التجارة: املطلب الرابع

  68   .املهنيةاملحالت -1
  69  .ٔالاسبوعيةٔالاسواق -2

  69  .منشآت التوزيع بالتجزئــة-3

  70   .املطاحـــن-4
  70    .امللبنــات-5
  70   .املذابـــح و املسالـــخ-6
  71    .سوق الجملة للخضر و الفواكه-7
  71  .سوق الجملة ملنتجات الصيد البحري -8

ا التجـــارة غيـر الشرعيـــة باألرقام :املطلب الخامس   71  . واملشاكل ال تعيق معالج
  71  . التجـــارة غيـر الشرعيـــة باألرقام -1
ر الشرعية بالوالية -2   71  .املشاكل ال تعيق معالجة ظاهرة التجارة غ
  72  . 2016حصيلة عملية املراقبة املنجزة خالل سنة -3

  72  . للمراقبةالحصيلة ٕالاجمالية -   
  72   .التجاريةمراقبة املمارسات-1
لك و قمع الغش-2   73   . حماية املس

لك :املبحث الثاني   74  .عمليات التفتيش والتحسيس واملتابعة من اجل حماية املس

  74 .نشاط مفتشية الحدود و امليناء الجاف: املطلب ٔالاول 
  74  . ميناء مستغانم-1
  74   .امليناء الجاف-2

  75  .التجارة الخارجية :املطلب الثاني
  75  .نظام مداومة التجار بمناسبة العطل القانونية ؤالاعياد الدينية :املطلب الثالث
ن:  املطلب الرابع ن الاقتصادي لك واملتعامل   76  .عمليات التحسيس للمس

ر إذاعة مستغانم-1   76  .التحسيس ع
ر املؤسسات -2 ربوية و ٕالاقامات الجامعيةالتحسيس و التوعية ع   76  .ال
ن-3 ن الاقتصادي   76  .ٔالايام ٕالاعالمية لفائدة املتعامل
ر القافلة الوطنية للتحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية-4   76  .التوعية ع
  77  .يوم إعالمي لفائدة أئمة املساجد-5
اية السنة -6 ن بطاقة الحركة  و  قفة رمضانو متابعة مراكز ٕالاطعام المتحانات    78تحي



 
  

  .الجمعوية التابعة لوالية مستغانم
رة"لقاء إعالمي حول  -7   77  ."نشاط دور الحضانة ومراكز استقبال الطفولة الصغ
  77  ".اليوم ٕالافريقي للتغذية املدرسية "اللقاء ٕالاعالمي حول  -8
ن تقرير -9 لك   78   .حول اليوم العالم لحقوق املس

لك جزائري :الخامساملطلب    79  .أسبوع لنس
  81 . بمديرية التجارة ٕالاجراءات ٕالادارية الخاصةبعض : الثالثاملبحث 

  81 .إجراءات ٕالاعفاء من الرسوم الجمركية: املطلب ٔالاول 
ى رخصة البيع بالتخفيض:املطلب الثاني   81  .الحصول ع
ا و  :املطلب الثالث ى رخصة صنع مواد التجميل و التنظيف البدني و توضي رخصة بيع الخ ع

راده  .است
81  

ى   -1   81  .رخصة بيع الخالحصول ع
ى  الحصول  -2 راده ع ا و است   82  .رخصة صنع مواد التجميل و التنظيف البدني و توضي

ى رخصة املسبقة إلنتاج املواد : املطلب الرابع السامة أو ال تشكل خطرا من نوع خاص الحصول ع
رادها   .و است

83  

  84  .الخاتمة
    الخاتمة العامة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  وزارة التجارة 

  مديرية التجارة لوالية مستغانم 
ن  لك ي العصر الرقمي " اليوم العاملي لحقوق املس لك  "حقوق املس  

2017مارس  15  
  روني تعليمات حول الشراء  :الالك

  

 إرشادات مرحلة ما قبل الشراء:  
  

.السمعة اجليدة للموقع الالكرتوين•

.احذر من املواقع اليت تطلب بياانت حسابك البنيك و لكمة املرور اخلاصة به•

.كد من حامية بياانتك الشخصية و املاليةأ ت•

.جتنب املواقع اليت ترسل رسائل تطفلية عىل بريدك الالكرتوين•

.توفر املوقع عىل املواصفات الاكفية للمنتجتأكد من •

.تعرف عىل كيفية تعامل املوقع حول طلب املزيد من املعلومات و الشاكوي•

.تأكد من البياانت احلقيقية للموقع لتسهيل التواصل مع مسؤوليه•

.ري معقوةل بدرجة ال ميكن تصديقهاغاحذر املواقع اليت تقدم ختفيضات •

   .تعرف عىل الية الشحن و التاكليف•

 حدد مواصفات املنتج املطلوب

حمراكت البحث وسـيةل مفيدة ملعرفة املزيد 
 عن املنتج 

 ال تغفل قراءة ٔاراء املسـتخدمني حول املنتج

 حتديد مزيانية الرشاء و التوصيل

اطلع عىل مواصفات املنتج و مقارنته 
 مبنتوجات مماثةل

اسـتفد من مواقع الانرتنيت املتخصصة يف 
 مقارنة أالسعار

اطلع عىل سـياسات الاسرتجاع و الضامن

جيب حتديث برامج امحلاية من الفريوسات 
 للحفاظ عىل معلوماتك الشخصية



  الجـــــــــمــهــوريـــة الجـــــزائــريـــة الـــــديمـــقــــراطيــــــة الــشــــــعبــيــــــة
وزارة الـتــــــــجـــارة                   

 مــديــرية الــتجــــارة لــواليــــة مــــستـــغــــانــــــم
 

ن  لك   2017مارس  15اليوم العاملي لحقوق املس
ي العصر الرقمي "  لك  "حقوق املس  

 
 

  رنيت  .خذوا حذركم من سوء استعمال شبكة الان

  رنيت من طرف أطفالكم  .خذوا الاحتياطات الالزمة لالستعمال العقالني لالن

  وا رنيت انت ر الان  .عند القيام باألبحاث ع

  ي و تحويلهابكة حذار من سرقة الهوية الرقمية، يمكن تعديل الصور املأخوذة من ش  التواصل الاجتما

ا  .دون علم صاح

  رنيت وال تفعل نصالح نمواطن وانو ك ى الان ء يضر ٓالاخرين أو يكون مخالفا للقانون  واع  .أي 

 
 
 

  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. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :حول او حتسيسـي إاعالمي لقاءتنظم 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 مكتب ترقية الجودة و العالقات مع الحركة الجمعوية: إعداد

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية مسـتغامن

نشاط دور احلضانة و 
مراكز اسـتقبال الطفوةل 

2017جانفي  

 

 
:عىل معنا واللمزيد من املعلومات، تواصل  
 املوقع إاللكرتوين:

www.dcw-mostaganem.dz 
 الهاتف :

045.39.29.11 
 الفاكس :

045.39.29.12  



 

  
  

 :أالماكن .1
 .مساحة اكفية •
التعديالت الرضورية لتأمني ضامن اكف ضد التلواثت  •

 .اخلارجية
 .مجيع أالماكنالفصل بني  •
 . توفر هتوية اكفية •
  .عدم دخول احليواانت أالليفة •
 .توفر ماء الرشب اجلاري ساخنا و ابردا •
 .رصف املياه كتمية و مزودة بفتحات مالمئة ٔاانبيبمجيع  •

 :املعدات و التجهزيات .2

 .مصنوعة من مواد اكمتة و غري قابةل للفساد •
 .تتحمل الصدمات •
 .لهاال تلوث أالغذية املالمسة  •
 .سهةل التنظيف و التطهري •
 .هميأة لتسهيل ختزين املواد الغذائية •

 :املسـتخدمني .3
 .ارتداء مالبس العمل و ٔاغطية الرٔاس ملنع تلوث أالغذية •
 .دانأالباب و الثي ةالعناية الفائقة بنظاف •
 .اخلضوع لفحوص طبية دورية و معليات التطعمي •

.بدون مربرعدم وجود ٔاي خشص غريب •

  

  

يف ٕاطار رقابة مطابقة ٔامن اخلدمات، يؤخذ بعني الاعتبار 
 :خصوصا

 . ممزيات اخلدمة مبا يف ذكل رشوط اسـتعاملها •

و التعلاميت احملمتةل اخلاصة راتإالنذاعرض اخلدمة و  •
 . ابسـتعاملها و كذا لك البياانت أالخرى املتعلقة هبا

 . تأثري اخلدمة عىل اجلوار •

فئات املسـهتلكني املعرضني حلاالت خطر عند اسـتعامل اخلدمة •
 . خاصة أالطفال

  
  

  

  

  

  

  

جيب ٔان ال متس اخلدمة املقدمة للمسـهتكل مبصاحله املادية، 
 .و ٔان ال تسبب هل رضرا معنواي

 

 
ٕاعالم و  جيب عىل مقدم اخلدمة ٕابرام عقد •

 .املقدمة املسـهتكل ابخلصائص أالساسـية للخدمة
 إالجباريةعنارص العقد 

 .املعلومات اخلاصة مبقدم اخلدمة و عنوانه   •
 .الرشوط العامة املطبقة عىل العقد  •
 .رمق السجل التجاري  •
 .رمق الرخصة و امس و عنوان السلطة املسلمة لها  •
 .املدة ادلنيا للعقدو  سعر اخلدمة و كيفيات ادلفع  •
الاكتتاب بعقود التامني تضمن حقوق الطفل   •

 .دث عند تعرضه للحوا
 .رشوط فسخ العقد  •

لتفادي اى ٕاجراءات ردعية من قبل مصاحل مديرية التجارة 
فعىل مراكز اسـتقبال الطفوةل الصغرية الالزتام بتطبيق 

 : ماييل
 .التسجيل يف السجل التجاري  •
.الرتخيص مبزاوةل هذا النشاط من اجلهات اخملتصة •
تعديل بياانت السجل التجاري يف حاةل تغيري   •

 .ٕاحدى بياانته
 .إالعالم ابٔالسعار و التعريفات  •
أالولياء و  ود املربمة بني مراكز الاسـتقبالخلو العق •

  .الطرفني من البنود التعسفية و حفظ حقوق

اخلدمةٔامن الضوابط الصحية

املصاحل املادية و املعنوية
 

 

 ٕاعالم املسـهتكل



  رمقيـرص الـكل يف العـوق املسـهتـحق  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

Les droits des consommateurs à l’ère numérique       
  
 
 
  
  
 

  اليوم العاملي حلقوق املسـهتكل

مارس من لك  15حتتفل دول العامل بـاليوم العاملي حلقوق املسـهتكل واذلي ٔاقرته أالمم املتحدة يف 
اذلي قال  "1962مارس  15" تمينا ابعالن الرئيس جون كندي يف الكوجنرس أالمرييك سـنة
ٕان املسـهتلكني مه الرشحية الكبرية يف العامل واليت تتأثر وتؤثر يف السوق الاقتصادي، ٕاال " :فيه

 ".ن صوهتا ال يزال غري مسموعأ 

 املسـهتكل حقوقٔاهداف يوم 
 املطالبة ابحرتام حقوق املسـهتكل وحاميته.  
 أالخالقية واليت ترض مصاحل املسـهتكل عىل بعض املامرسات اخلاطئة وغري تسليط الضوء. 
  كيفية  املعلومات الالزمة للمسـهتلكني يفريتوف وخماطبة اجلهات احلكومية ابصدار الترشيعات 

   .التعامل مع السلع واخلدمات
 حقوق املسـهتكل الامثنية«ملطالبة ابحلقوق أالساسـية والرئيسـية للمسـهتكل ا«. 

                      

  الامثنية للمسـهتكلاحلقوق 
  

 

 

احذروا من نتاجئ الاسـتعامل السـئي لشـبكة الانرتنيت. 

 من ٔاجل اسـتعامل عقالين أالطفال رقابةاحرصوا عىل 

 .لشـبكة الانرتنيت

عند القيام بأحباث يف شـبكة الانرتنيت انتهبوا. 

صور املنشورة الو اسـتعامل  رمقيةحذار من رسقة الهوية ال

يف مواقع التواصل الاجامتعي و ٕادخال تعديالت علهيا 

 .دون عمل صاحهبا

 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. 

 



 

 
         حتت الرعاية السامية ملعايل السـيد وزير التجارة    

  السـيد وايل والية مسـتغامن

  السـيد مدير التجارة 

  :حتت شعار العاملي حلقوق املسـهتلكني تنظم مديرية التجارة لوالية مسـتغامن اليوم
  

  

  

  

  
 إ عــــــداد:

  العالقات مع احلركة امجلعويةة و مكتب ترقية اجلود

  2017مارس  15

 

  املتعلق حبامية املسـهتكل  25/02/2009املؤرخ يف  09/03رمق القانون
 .و مقع الغش

  املتعلق ابلقواعد املطبقة  06/12/2012املؤرخ يف  12/203املرسوم التنفيذي رمق
 .يف جمال امن املنتوجات

  اذلي حيدد رشوط  26/09/2013املؤرخ يف  13/327املرسوم التنفيذي رمق
 .و كيفيات وضع ضامن السلع و اخلدمات

  اذلي حيدد الرشوط 09/11/2013املؤرخ يف  13/378املرسوم التنفيذي رمق 
 .و الكيفيات املتعلقة ابعالم املسـهتكل

  

  

 

 

 

 

 النصوص الترشيعية و التنظميية 

 

:عىل معنا واللمزيد من املعلومات، تواصل
 املوقع إاللكرتوين:

www.dcw-mostaganem.dz 
 الهاتف : 045.39.29.11
 الفاكس : 045.39.29.12

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املتعلق حبامية املسـهتكل   25/02/2009املؤرخ يف  09/03القانون رمق
 .و مقع الغش

  املتعلق  06/12/2012املؤرخ يف  12/203املرسوم التنفيذي رمق
 .ابلقواعد املطبقة يف جمال امن املنتوجات 

  اذلي حيدد  26/09/2013املؤرخ يف  13/327املرسوم التنفيذي رمق
 .رشوط و كيفيات وضع ضامن السلع و اخلدمات

  اذلي حيدد  09/11/2013املؤرخ يف  13/378املرسوم التنفيذي رمق
 .الرشوط و الكيفيات املتعلقة ابعالم املسـهتكل

  يتعلق ابلومس الطاقوي للثالجات  2009فرباير  21قرار مؤرخ يف     
و اجملمدات و أالهجزة املشرتكة ذات الاسـتعامل املزنيل اخلاضعة 
 . للقواعد اخلاصة ابلفعالية الطاقوية و املشـتغةل ابلطاقة الكهرابئية

  يتعلق ابلومس الطاقوي ملكيفات الهواء  2009فرباير  21قرار مؤرخ يف
      ذات الاسـتعامل املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة ابلفعالية الطاقوية 

 . و املشـتغةل ابلطاقة الكهرابئية

  يتعلق ابلومس الطاقوي للمصابيح  2009فرباير  21قرار مؤرخ يف
املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة املزنلية املشرتكة ذات الاسـتعامل 

 . ابلفعالية الطاقوية و املشـتغةل ابلطاقة الكهرابئية

 

  البطاقة التقنية )(Fiche signalétique : 

 تكون هذه البطاقة ملصقة ابحاكم و غري قابةل للزنع 

.ابللغة العربيةتكون و 

 
  .التسمية التجارية للجھاز     .للجھاز الرقم التسلسلي 

 التحذيرات العامة و اخلاصة : 
يمت تركيب اجلهاز من طرف خمتص و ذكل  جيب ان* 

 .للتأكد من امن و سالمة اجلهاز 
فتحات ادلخول و اخلروج ابلنسـبة للهواء ، الغاز، * 

 .الغازات العادمة تكون مالمئة و حممكة التوصيل
 .حتديد معليات التشغيل ، التنظيف و الصيانة* 
عدد مرات و اوقات الصيانة املطلوبة حلسن معل * 

 .اجلهاز
توصية تتعلق بأي ٕاجراء احرتازي محلاية ٕاضافية لفئة * 

أالطفال أالصغر سـنا، ذوي (معينة من أالشخاص 
   .)الاحتياجات اخلاصة

 

 

 

 

 

:حولتنظم يوما ٕاعالميا   

 رشوط تسويق املدفأة ذات الاسـتعامل املزنيل

 
:ٕاعداد  

  .مكتب ترقية اجلودة و العالقات مع احلركة امجلعوية

 امجلهوربة اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية مسـتغامن

2016جانفي   

    النصوص الترشيعية
و التنظميية

  :للمزيد من املعلومات و الاسـتفسارات تواصلوا معنا عىل

 045.30.97.16: الهاتف   
 045.30.97.17:الفاكس  
  الالكرتوين املوقع:  

www.dcw-mostaganem.dz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعني الاعتبار طبية املنتوج  أالخذ  يثبت لك ضامن مع
  :بشهادة يذكر فهيا 

 شهادة الضامن:  

 امس الضامن و عنوانه. 

  رمق الفاتورة. 

  نوع املنتوج املضمون ،منطه ،صنفه و رمقه
 .التسلسيل

  سعر املنتوج املضمون. 

  مدة الضامن. 

 يطبق الضامن القانوين يف لك احلاالت :عبارة. 
  

 حقوق املسـهتكل يف الضامن: 

  للمسـهتكل احلق يف تسمل شهادة الضامن من
 .طرف البائع

 للمسـهتكل احلق يف جتريب املنتوج. 

 ٕاعادة ٔاوالسلعة  ٕاصالحللمسـهتكل احلق يف 
 دون حتميل املسـهتكل ٔاي مصاريف مطابقة اخلدمة

  السلعة استبدالميكن للمسـهتكل . 

  رد مثنيف حاةل العطب املتكرر حيق للمسـهتكل 
 .السلعة

  ٔاشهر  06إالجبارية للضامن ال تقل عن املدة ادلنيا. 

  

  :البياانت إالجبارية لومس ٔاهجزة التدفئة

.مسية البيعت

.امس و عنوان املنتج او املسـتورد

.طريقة الاسـتعامل  

.البدل الاصيل او بدل املنشأ 

.الاحتياطات املتخدة يف جمال الامن 

.عالمة املطابقة املتعلقة ابالمن 

.  بيان الاشارات و الرموز التوضيحية لالخطار

 
  :تمت معلية الرقابة عن طريق 

 .حفص الواثئق* 

الومس، بيان العالمة، (املعاينة املبارشة ابلعني اجملردة * 
 ).ٔاو عيوب التصنيع    ٔاخطاء

الاقتضاء، اقتطاع عينات من أالهجزة و توجهيها  عند* 
 .للمخرب قصد القيام ابملراقبة التحليلية

 

 جيب ان يكون ابللغة العربية: دليل تركيب اجلهاز     
واعد الرتكيب أالمن طريقة التوصيل و قيتضمن و 

 .و عناية املتبعة بدقة

 سا حسب الغاز املسـتعمل/تدفق الغاز ابملرت املكعب 
املسافات ادلنيا بني اجلهاز و اي يشء اخر ابلقرب  و 
  .منه

 

 مراقبة ٔاهجزة التدفئة 

 امن املنتوج 

 ضامن املنتوج

ومس املنتوج



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  وزارة التجارة 

  مديرية التجارة لوالية مستغانم 
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ى التسممات الغذائية   القواعد البسيطة للقضاء ع

 

I– و الوقاية الاحتياط :  

ى تاريخ   وا إ اءانت  .صالحية املواد الغذائية املعبأة و شروط حفظها و استعمالها ان
ى الطريق العمومي و املعرضة للشمس    .تجنبوا املواد الغذائية املباعة ع
ى الوسم    .ال تقتنوا املواد الغذائية املجهولة الهوية و ال ال تحتوي ع
ى   وا إ ردة أو املجمدة انقطاعانت ريد عند شراء املواد الغذائية امل  .سلسلة الت

  
II  - التنظيف:  

خن خ بالصابون و املاء الساــــصصة للطبٔالاواني و كذا املساحات املخ اغسلوأالايدي و اغسلوا دائما  
اية استعمالقبل  ر و عند ال  .ٔالاغذية بطريقة متكررة أثناء التحض
  .جافيل  التقطيع و ٔالاواني بمحلول مكون من ماء و ماءطهروا الطاوالت، ألواح  
الكهايجب أن تغسل الفواكه و الخضر الطازجة باملياه الجارية العذبة قبل   ا اس  .أو طه

  
III  - الفصل:  

نتوجات اللحمية بعيدا عن ٔالاغذية ٔالاخرى أثناء الحفظ و و امل حوملببعض ٔالاغذية  كال احتفظوا 
ر  .التحض

  .ألواح القطع مختلفة للحوم النيئة و الخضراستعملوا  
 .احتفظوا دائما باألغذية املغطاة 

VI - الطه:  

 .ي درجة حرارة املطلوبة و قدموها فورا اطهوهاحضروا ٔالاغذية بسرعة ،  
ريا   ركوا ٔالاغذية تحت درجة حرارة مالئمة لنمو البكت ن ،ال ت رة ب  .م°60م و °4تحدد درجات الحرارة الخط
 

V- ريد   :الت
نأو جمدوا املواد الطازجةبردوا   ي أجل مدته ساعت  .، ٔالاغذية املحضرة و بقايا املأكوالت 
ي   رد مضبوطة  ي °4تأكدوا من أن درجة امل ى ٔالاقل و درجة املجمد مضبوطة    .م°18-م ع
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