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شكر وتقدير
قال عميو الصالة والسالم " :من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالمتنان إلى األستاذة المشرفة الدكتورة
"قونان كهينة" ،عمى كل ما قدمتو لنا من توجيو وارشاد أثناء إشرافيا عمى
إنجاز ىذه المذكرة ،كما نتقدم بالشكر إلى أساتذة كمية الحقوق جامعة مولود معمري
عمى تمويننا طيمة السنوات الجامعية وسيموا عمينا إنجاز ىذه المذكرة في أحسن
الظروف.
نتوجو بالشكر إلى من كان لو الفضل ولو بكممة شكر وتشجيع.
وفقنا اهلل و ّاياكم إلى ما فيو الخير والصالح خدمة لمعمم والوطن.



فازي  -ليدية
ة
**

اإلهداء
إلى أبي وأمي حفظيما اهلل
إلى إخوتي وأخواتي األعزاء.
إلى أعز ما اممك  ،أسماء ،أمينة ،روميساء ،ممك ،أيوب واسالم .
إلى من شاركتني في إتمام ىذه المذكرة فازية
إلى األستاذة المشرفة قونان كيينة.
والى كل من ساندني من قريب ومن بعيد ولو بكممة طيبة.
والى األصدقاء والزمالء في الطور الدراسي والجامعي.
إلى كل الذين عرفتيم ونسيتيم بقممي.....
إلييم كمّيم أىدييم ثمرة جيدي.



** ليدية

اإلهداء
إلى من وضع الجنة تحت قدمييا ،إلى من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا
بمسم نجاحي.
إلى أغمى الحبايب والدتي أطال اهلل عمرىا
إلى من أحمل إسمو بكل إفتخار ،أرجوا من اهلل أن يمد في عمرك
لترى ثمار قد حان قطافيا بعد طول إنتظار والدي حفظو اهلل.
إلى من ىم أقرب إلى روحي إخوتي وأخواتي األعزاء
إلى من دعمني وشجعني وقدم لي يد العون خطيبي العزيز وكل عائمتو حفظيم اهلل
والى كل أساتذتي طول مسيرتي الدراسية.
إلى كل األصدقاء والزمالء.
إلى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل المتواضع.



** فازية

النظام العام الحمائي وعقىد االستهالك

مقدمة

مقدمة:
ساىم التطور الفني والتكنولوجي في تيسير وتسييل أمور الحياة عمى المستيمك من
المتعددة
التقنية العالية واألشكال واالستخدامات
خالل توفير المنتوجات ذات
ّ
ّ

والتي تزداد

تطور أساليب التّوزيع ،وظير نوع جديد من التبادل يعيد
وتتطور يوما بعد يوم ،صاحبو ّ
لشركات ضخمة تتولى بيع المنتجات يتعدى نشاطيا حدود الدولة.
لكن بالرغم من المزايا التي يوفر ىا ىذا التطور ،إال أنو

بالمقابل زاد من حجم

المخاطر التي يتعرض ليا المستيمك  ،يزيد األمر صعوبة فقدان الخبرة أو المعرفة الكافية
لديو لتمييز سمعة عن أخرى ،في الوقت الذي أصبح التركيز عمى الكم أىم من النوع،
وتحقيق الربح عمى حساب جودة وسالمة المنتجات .
أمام ىذا الوضع أولت الجزائر اىتماما كبي ار لحماية المستيمك  ،خاصة بعد انتقالو ا إلى
األمر الذي فرض عمى المشرع الجزائري

نظام اقتصاد السوق القائم عمى المنافسة الحرة،

وضع قواعد خاصة تنظم وتبين كيفية توفير ىذه الحماية لممستيمك ،نظ ار لمتالعب واالتجار
بصحة المستيمك من طرف أشخاص طبيعية أو معنوية تتدخل في عممية عرض منتوجات
مغشوشة وغير مطابقة لممواصفات القانونية واالشتراطات الصحية لممستيمك

 ،خاصة مع

الترويج واإلشيار المضممين ،تحقيقا لمنافع مالية كثيرة وثروة اقتصادية عالية .
ومن أجل مواجية ىذه الظاىرة ،لم يكتف المشرع الجزائري باألحكام الواردة في القواعد
العامة ،بل تدخل بوضع قانون خاص ذو طابع حمائي يخدم مصمحة المستيمك ،يتمثل في
القانون رقم  02-89المتعمق بالقواعد العامة

لحماية المستيمك  ،1الذي يعتبر أول قانون

خاص بحماية المستيمك في الجزائر ،والذي أتبعو بمراسيم تنفيذية ،ولم يكتف بذلك بل حاول
سد ثغرات ىذا القانون بعدما ألغاه بال قانون رقم  03–09يتعمق بحماية المستيمك وقمع
 -1قانون رقم  02-89مؤرخ في  ،1989/02/07يتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك ،ج .ر عدد
( .1989/02/08ممغى).
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 ،6صادر في

النظام العام الحمائي وعقىد االستهالك

مقدمة

الغش 1الذي ييدف المشرع من ورائو إلى تحقيق حماية فعالة وكافية لممستيمك تحقيقا ألمنو
وسالمتو ضد أي منتوج يشكل خط ار عميو أو يمحق ضر ار بو.
نظر لما يشيده
ونظ ار لكون موضوع حماية المستيمك حديث نسبيا ومتطور باستمرار ًا

من حيوية تشريعية محمية ودولية ،وما يحتويو من طابع تقني

فإن األمر يستدعي الوقوف

عمى ما يوفره من طابع حمائي لممستيمك .

المشرع
بناء عمى ما سبق فإن موضوع الدراسة يطرح االشكالية التالية :كيف نظم
ّ

الجزائري الطابع الوقائي لعقود االستهالك؟

ولإلجابة عمى اإلشكالية أعاله اتبعنا منيجا تحميميا ووصفيا معتمدين عمى خطة
مقسمة إلى فصمين:
الفصل األول :االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك.
الفصل الثاني :الرقابة عمى تنفيذ االلتزامات الوقائية.

 -1قانون رقم  ،03-09مؤرخ في  ،2009/09/25يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،ج .ر عدد  ،15الصادر في
 .2009/03/08معدل ومتمم بالقانون رقم  09 -18مؤرخ في  ،2018 /06/10ج .ر ،عدد  ،35الصادر في
.2018/06/13
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الفصل األول
اإللتزامات الوقائية لحماية المستهلك

االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

الفصل األول
االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك
أدرك المشرع الخطورة التي يتعرض ليا المستيمك خاصة بازدياد المنتوجات في
السوق وتطورىا مما يفتح المجال أمام المتدخمين لفرض شروطيم ،فسارع إلصدار سمسمة
من القوانين والمراسيم التنفيذية ىدفيا بدرجة أولى حماية المستيمك ،بحيث تكتسي ىذه
القوانين الخاصة الطابع الحمائي ،مما نممس اتجاه إرادة المشرع إلى جعل حماية المستيمك
من بين عناصر النظام العام الحمائي ،كونو الطرف الضعيف مقارنة بالمتدخل الذي يتصف
باالحترافية.
من أجل ذلك نالحظ من خالل نصوص قانون رقم

 03-09المتعمق بحماية

المستيمك وقمع الغش ،أن معظم مواده جاءت بصيغة األمر مع منع عمى االتفاق عمى ما
يخالفيا وىي في مجمميا إلتزامات مفروضة عمى عاتق المتدخل لمحفاظ عمى رغبات
المشروعة لممستيمك فيعد ضمانة حقيقية ليذا األخير.
يستدعي األمر التطرق إلى تصنيف االلتزامات الوقائية (
التطرق إلى نطاق ىذه االلتزامات (المبحث الثاني).
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المبحث األول ) ،ومن ثم

االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

المبحث األول
تصنيف االلتزامات الوقائية
أوجب القانون أن تكون جميع المنتوجات المعروضة في السوق مطابقة لممواصفات،
وال تحمل أخطا ار لممستيمكين ،ومن أجل حماية المستيمك تفرض من خالل النصوص
التشريعية والتنظيمية التي جاء بيا المشرع الجزائري عمى كل متدخل جممة من االلتزامات.
تتعمق ىذه االلتزامات أساسا بااللتزامات المادية المتعمقة بحماية المستيمك  ،تتمثل
ىذه االلتزامات بااللتزام بالمطابقة وااللتزام بضمان العيب الخفي ( المطمب األول ) ،إلى جانب
االلتزامات المتعمقة بصحة المستيمك حيث تتضمن ىذه االلتزامات االلتزام باإلعالم وااللتزام
بالسالمة (المطمب الثاني).

المطمب األول
االلتزامات التي تحمي المصالح المادية لممستيمك
تشكل جودة المنتوجات عنص ار أساسيا في التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي،
حيث بفضميا يمكن ترويج ىذه المنتوجات والمحافظة عمى األسواق الداخمية  ،باإلضافة إلى
كسب قواعد جديدة وضمان ثقة المستيمكين

 ،مما يزيد من وتيرة

الطمب عمى ىذه

المنتوجات .1لذلك نتعرف عمى االلتزام بالمطابقة ( الفرع األول) ،وكذا االلتزام بضمان العيب
الخفي (الفرع الثاني).

 -1حبيبة كالم  ،حماية المستيمك ،بحث لنيل شيادة الماجستير ،فرع العقود والمسؤولية ،كمية الحقوق والعموم اإلدارية،
جامعة الجزائر ،2005 ،ص .39
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االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

الفرع األول
االلتزام بالمطابقة
ألزم المشرع المتدخل بمطابقة المنتوج لمرغبات المشروعة لممستيمك وذكرىا في نص
صريح ،بيدف حماية المستيمك باعتباره الطرف الضعيف في العالقة االستيالكية ( أوال)،
ولم يكتفي المشرع بذلك بل أكد عمى ضرورة مطابقة المنتوج المعروض لالستيالك
لممواصفات المحددة قانونا ولممقاييس المعتمدة (ثانيا).
أوال :تعريف المطابقة
يعتبر االلتزام بالمطابقة االلتزام الذي يقع عمى عاتق المتدخل عند تولي ميمة
اإلنتاج ،فبعدما كنا في ظل القانون المدني نتحدث عن المطابقة لممحل المتقف عميو من
طرف المتعاقدين ،أصبحنا في ظل أحكام قانون حماية المستيمك وقمع الغش نتحدث عن
المطابقة لممواصفات القانونية والقياسية ،وذلك قصد توفير الجودة العالية في المنتوجات
العالمية.1
يقصد بالمطابقة في قانون حماية المستيمك وقمع الغش رقم  03-09المعدل والمتمم،
سلف الذكر ،من خالل المادة  3مطة  18منو عمى ما يمي ":استجابة كل منتوج موضوع
ا
لالستيالك لمشروط المتضمنة في الموائح الفنية ولممتطمبات الصحية والبيئية والسالمة
واألمن الخاصة بو".
كما نصت المادة  11من القانون رق م  09-18المتعمق بحماية المستيمك وقمع
الغش ،2عمى ما يمي ":يجب أن يمبي كل منتوج معروض لالستيالك ،الرغبات المشروعة
 -1أرزقي زوبير  ،حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع" :المسؤولية
المينية" ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2011 ،ص.134

 -2قانون رقم  ،09-18مؤرخ في  ،2018/06/10يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،يعدل ويتمم القانون رقم
 ،03المؤرخ في  ،2009/02/25المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش.
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االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

لممستيمك من حيث طبيعتو وصنفو ومنشئو ومميزاتو األساسية والتركيبتو ونسبة مقوماتو
الالزمة وىويتو وكمياتو وقابميتو لالستعمال واألخطار الناجمة عن استعمالو.
كما يجب أن يحترم المنتوج المتطمبات المتعمقة بمصدره ونتائج المرجوة منيا ومميزات
التنظيمية من ناحية تغميفو وتاريخ صنعو وتاريخ األقصى الستيالكو وكيفية استعمالو
وشروط حفظو واحتياطات المتعمقة بذلك ورقابة التي أجريت عميو.
تحدد الخصائص التقنية لمنتوجات التي تتطمب تأطي ار خاصا ،عن طريق التنظيم ".
يستخمص من خالل ىذين النصين ،أن االلتزام بالمطابقة يعني االلتزام بتقديم منتوج
يستجيب لمرغبات المشروعة لممستيمك ولممتطمبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن الخاصة
بو ولمتشريعات والتنظيمات السارية المفعول.1
ثانيا :احترام المواصفات القانونية والقياسية لممطابقة
يشمل االلتزام بالمطابقة الذي فرضو المشرع عمى المتدخل احترام أصول المينة،
حيث ال يمكن اإلتقان والتفنن في طرق اإلنتاج إال باحترام المواصفات القانونية والقياسية
الموضوعة لغرض ذلك ،قصد الوصول إلى وضع منتوج ذو جودة عالية حاليا من كل عيب
أو نقص من شأنو المساس بصحة وسالمة المستيمك .2
- 1االلتزام باحترام المواصفات القانونية:
ألزم المشرع في الفصل الثالث من قانون حماية المستيمك وقمع الغش وتحت عنوان
إلزامية مطابقة المنتوجات ،كل متدخل أن يحترم الرغبات المشروعة لممستيمك أثناء عرضو
لممنتوج ،طبقا لذلك فقد تم إصدار القانون المتعمق بالتقييس،

وكذا القانون المتعمق بالنظام

 -1كيينة قونان  ،االلتزام بالسالمة من أضرار المنتوجات الخطيرة (دراسة مقارنة) ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العموم
القانونية ،تخصص .القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2017،ص .245

 -2أرزقي زوبير ،مرجع سابق ،ص .134
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االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

الوطني القانوني لمقياسة  ،1حيث يمثالن االطار القانوني بشكل عام لنشاط التقييس في
الجزائر.
تشمل المواصفات القانونية مجموعة الخصائص والمميزات التي يجب عمى المتدخل
احتراميا في المنتوج سواء كانت سمعة أو خدمة طوال فترة اإلنتاج حتى االستيالك ،حيث ال
يمكن تصور تقديم شيادة المطابقة لمنتوج ما في حين ىو ال يستجيب لشروط إنتاجو أو تم
إنتاجو بطريقة مخالفة لممقاييس الموضوعية لذلك ،األمر الذي يؤدي إلى إقرار جزاءات مدنية
وادارية وجزائية تبعا لألضرار التي يمحقيا بالمستيمك ،كما يمكن اعتبار االلتزام بالمطابقة
الصورة الحقيقية والسميمة الحترام القواعد اآلمرة المتعمقة باحترام المواصفات القانونية ،ىذا ما
أكده المشرع الفرنسي فقد ورد في تقنين االستيالك تحت عنوان االلتزام العام بالمطابقة الذي
لم يولد تعريفا لو فيو ،بل تناول فقط االلتزام بشكل عام في مادة (  )411-1التي نصت عمى
أنو ":بمجرد الطرح األول من منتوج لمتداول في السوق ،يجب أن يستجيب لمتطمبات
سالمة وصحة األشخاص ،ولممعامالت التجارية النزيية والى حماية المستيمك.2 "....
- 2أنواع المواصفات والمقاييس المعتمدة:
تمعب المواصفات القياسية دو ار ىاما في حماية المستيمك حيث تستخدم كذلك كأدوات
رقابة تساعد في التأكد من احترام المنتوجات المعروضة لشروط الجودة والسالمة ،يقسميا
المشرع الجزائري إلى مواصفات وطنية(أ) ولوائح فنية (ب).

 -1قانون رقم  18-90مؤرخ في  ، 1990/7/31يتعمق بالنظام الوطني القانوني لمقياسة ،ج ر عدد  ،35الصادر في
 ،1990/8/13معدل ومتمم بالقانون رقم  ،09-17مؤرخ في  ،2017/03/27يتعمق بالنظام الوطني القانوني
لمقياسة ،ج ر عدد  ،21الصادر في .2017/04/02
2- Article ( 411-1) de code de la consommation, op-tic, dispose : « Dès la première
mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux

prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à

des

protection

la

à

et

commerciales
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الفصل األول

أ -المواصفات الوطنية:
بالرجوع إلى المادة  2مطة  3من القانون رقم ( 04-16التي تعدل المادة  2مطة 3
من القانون رقم  04-04المتعمق بالتقييس ،عرفت المواصفة بأنيا ":وثيقة تصادق عمييا
ىيئة التقييس المعترف بيا تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر ،القواعد واإلرشادات أو
الخصائص لمنتوج أو عممية أو طريقة إنتاج معينة ،ويكون احتراميا غير إلزامي ،كما
يمكن أن تتناول كميا أو جزئيا المصطمحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغميف
والسمات المميزة أو المصقات لمنتوج أو عممية أو طريقة إنتاج معينة".1
تعد المواصفات من قبل لجان تقنية وطنية ،لتعرض عمى المعيد الجزائري لمتقييس
في شكل مشاريع مواصفات ،مرفقة بتقارير يبرر محتواىا وذلك بغرض التحقق من مطابقة
المشروع ،من خالل منح فترة زمنية قدرىا ستون (  )60يوما لممتعاممين االقتصاديين ولكل
األطراف المعنية لتقديم مالحظاتيم ،حيث يتكفل المعيد الجزائري لمتقييس بيذه المالحظات
خالل فترة التحقيق العمومي .2
تصادق المجنة الوطنية التقنية عمى الصيغة النيائية لممواصفة عمى أساس
المالحظات المقدمة من طرف المتعاممين االقتصاديين والمعيد الوطني لمتقييس ،وتسجل
المواصفات المعتمدة بموجب مقرر بعد اعتمادىا ،صادر عن المدير العام لممعيد الجزائري
لمتقييس ،لتدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توزيعيا عبر المجمة الدولية لممعيد .3
يجري فحص لممواصفات الوطنية مرة كل

 05سنوات من قبل المعيد الجزائري

لمتقييس قصد اإلبقاء عمييا أو مراجعتيا أو إلغائيا .4
 -1قانون رقم  04-16مؤرخ في  ،2016/06/19يعدل ويتمم القانون رقم  04-04المتعمق بالتقييس ،ج ر عدد ،37
الصادر في .2016/06/22
 -2المادة  13من القانون رقم

 04-04مؤرخ في  ،2004/06/23يتعمق بالتقييس ،ج

ر عدد  ،37الصادر في

 ،2004/06/22معدل ومتمم ،والمادة  16من المرسوم التنفيذي رقم  ،464 -05مؤرخ في  ،2005/12/06يتعمق
بتنظيم التقييس وسيره ،ج ر عدد ،80الصادر في .2005/12/11

 -3المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  ،464-05المتعمق بتنظيم التقييس وسيره ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -4المادة  19من المرسوم التنفيذي نفسو.
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ب  -الموائح الفنية:
عرفت المادة الثنية (  )02مطة  7من قانون رقم  04-16المتعمق بالتقييس عمى
أنيا " :وثيقة تنص عمى خصائص منتوج ما أو العمميات وطرق اإلنتاج المرتبطة بو ،بما
في ذلك النظام المطبق عمييا ويكون احتراميا إلزاميا ،كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كميا
المصطمحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغميف والسمات المميزة أو المصقات لمنتوج
أو عممية أو طريقة إنتاج معينة".1
يمكن لالئحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منيا إلزاميا طبقا لمفقرة الثانية من
المادة أعاله.
يكون إعداد الموائح الفنية واعتمادىا ضروريا لالستجابة ليدف مشروع ،مع األخذ
بعين االعتبار المخاطر التي تنج ر عن عدم احتراميا ولتقدير ىذه المخاطر ،فإن العناصر
ذات الصمة الواجب أخذىا بعين االعتبار ىي عمى وجو الخصوص المعطيات العممية
والتقنية المتوفرة  ،وتقنيات التحويل المرتبطة بيا أو االستعماالت النيائية المتوقعة لممنتجات
وتعد الموائح الفنية من قبل الدوائر الو ازرية المعينة وفق اإلجراءات المبنية في الدليل الممحق
بالمرسوم التنفيذي المتعمق بتنظيم التقييس وسيره .3
تخص الموائح الفنية كل المواضيع التي ليست محل مواصفات وطنية أو إن كانت
محال لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات وطنية ،فإنو يجب أن تحدد بمزيد من التفصيل.
يخضع كل مشروع الئحة فنية ،غير مؤسس عمى مواصفات وطنية أو إن كانت
محال لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات وطنية و/أو دولية ،إلى التحقيق العمومي طبقا
لممادة  16من المرسوم التنفيذي رقم 464-05المتعمق بتنظيم التقييس وسيره.

سلف الذكر.
 -1المادة  07من القانون رقم  04-04المتعمق بالتقييس .المعدل والمتمم .ا
 -2المادة  10من القانون رقم  04-16المعدل والمتمم لمقانون رقم  04-04المتعمق بالتقييس ،سالف الذكر.
 -3مرسوم التنفيذي رقم  ،464-05المتعمق بتنظيم التقييس وسيره ،سالف الذكر.
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يجوز في أي حال أن تكون الموائح الفنية مناقضة لخصائص المواصفات الوطنية،

ال تعد الموائح الفنية وال تعتمد وال تطبق بيدف أو بغرض إحداث عوائق غير ضرورية
لمتجارة ،وتطبق الموائح الفنية بكيفية غير تمييزية عمى المنتجات المماثمة ذات منشأ وطني .1
تستند الموائح الفنية إلى المتطمبات المتعمقة بالمنتوج ،من حيث خصائص استعمالو ال
إلى خاصياتو الوصفية  ،2ويجب مراعاة أثناء إعدادىا وتطبيقيا عدم إحداث صعوبات أو
عوائق غير ضرورية لمتجارة  ،3كما أنو ال يتم اإلبقاء عمى الموائح الفنية إذا زالت الظروف
واألىداف التي دعت إلى اعتمادىا ،أو تغيرت بحيث أصبح من الممكن تمبية اليدف
المشروع بطريقة أقل تقييد لمتجارة.4
يجب أن يكون إعداد الموائح الفنية واعتمادىا ضروريا لتحقيق األمن الوطني ،حماية
المستيمكين ،والنزاىة في المعامالت التجارية ،وحماية صحة األشخاص وأمتيم وحياة
الحيوانات أو صحتيا ،والحفاظ عمى النباتات.
في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ممحة ،تتعمق بالسالمة أو بالصحة أو بحماية
البيئة أو باألمن الوطني ،يتم إعداد مشروع الالئحة الفنية عمى الفور ،مع إخطار سمطة
التبميغ الوطنية ،دون تأخر.5
تخضع الموائح الفنية لالعتماد بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتقييس والوزراء
المعنيين ،تنشر كاممة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .6

 -1المادتين  5و  8من القانون رقم  04-04المتعمق بالتقييس ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.
 -2المادة  7من القانون نفسو.
 -3المادة  5من القانون نفسو.
 -4المادة  2مطة  4والمادة  10مطة  2من القانون نفسو.
 -5المادة  26من المرسوم التنفيذي رقم  ،464-05المتعمق بتنظيم التقييس وسيره ،سالف الذكر.
 -6المادة  28من المرسوم التنفيذي نفسو.
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ج  -اإلشياد عمى المطابقة:
يقصد بإشياد عمى المطابقة ،عالمة تشيد مطابقة المنتجات لممواصفات الجزائرية
وفقا لمشروط التي يحددىا الجياز المكمف بالتقييس ،يرمز إلييا بالحرفين" :

ت ،ج " والتي

تعني "تقييس جزائري".
تتم المصادقة عمى عالمة المطابقة لممواصفات الجزائرية بموجب رخصة استعمال
لوضع العالمة ،ومنح شيادة المطابقة بعد تقديم الصانع لطمب في ىذا الشأن ينتيي بإبرام
عقد بين الطرفين.
تتعمق الشروط التي يضعيا الجياز المكمف بالتقييس لمنح العالمة بشكل خاص
بمستوى الوسائل التقنية والبشرية المستعممة في نظام اإلنتاج ،وبمدى التزام الصانع بيا في
صنع منتجاتو وعرضيا مع رقابتو عمى ذلك.
الفرع الثاني
االلتزام بضمان العيب الخفي
عالج القانون المدني الجزائري أحكام ضمان العيب الخفي في المواد من
 386من القانون المدني ،وفي المقابل ألزم المشرع المتدخل بموجب أحكام المادة

 371إلى
 13من

القانون رقم  03-09السالف الذكر ،بضمان منتوجاتو من العيوب الخفية ،ونظ ار ألىمية ىذا
االلتزام سيتم تناول ىذا الفرع من خالل تعريف العيب الخفي ( أوال) ،ثم بيان شروطو ( ثانيا).
أوال :تعريف العيب الخفي
يعتبر العيب الخفي من بين االلتزامات التي فرضيا القانون عمى عاتق البائع التزامو
بضمان العيوب الخفية ،التي نضميا المشرع الجزائري تحت أحكام العيوب الخفية ،وذلك في
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المادة  1379من الباب السابع ضمن العقود المتعمقة بالممكية ،بحيث تمزم المادة  379مطة
 1من القانون المدني الجزائري البائع بضمان إذا لم يشتمل المبيع عمى الصفات التي تعيد
وجودىا وقت تسميميا إلى المشتري ،أو إذا كان المبيع عيب ينقص من قيمتو أو غير صالح
لالنتفاع بو فيكون ليذا األخير الرجوع عمى البائع في ىذه الحالة عمى أساس أحكام
الضمان.2
نضم المشرع أحكام الضمان بموجب المادة

 13من القانون رقم  03-09السالف

الذكر بنصيا" :يستفيد كل مقتن ألي منتوج سواء كان جيا از أو أداة أو مركبة أو أي مادة
تجييزية من الضمان بقوة القانون.
ويمتد ىذا الضمان أيضا إلى الخدمات.
يجب عمى كل متدخل خالل فترة الضمان المحددة ،في حالة ظيور عيب بالمنتوج،
استبدالو أو إرجاع ثمنو ،أو تصميح المنتوج أو تعديل الخدمة عمى نفقتو.
يستفيد المستيمك من تنفيذ الضمان المنصوص عميو أعاله دون أعباء إضافية.
يعتبر باطال كل شرط مخالف ألحكام ىذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام ىذه المادة عن طريق التنظيم ".3
نستخمص مما سبق ذكره ،أنو ينشأ التزام بضمان العيوب الخفية متى كان العيب
ينقص من قيمة الشيء المبيع ،لدرجة لو كان المشتري يعمم أن بو عيبا لما أبرم العقد
أصال ،4والعيب الذي يمحق بالمبيع ىو العيب الذي يصيب المنتوج أو الخدمة ،سواء في
 -1المادة  379من األمر رقم  ،58-75مؤرخ في  ،1975/09/ 26يتضمن القانون المدني ،ج ر عدد  ،78الصادر في
 ،1975/09/30معدل ومتمم بالقانون رقم

 ،10-05مؤرخ في

 ،2005/06/20ج ر عدد  ،44الصادر في

.2005/06/26
 -2نادية مامش  ،مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،مذكرة ماجستير في قانون األعمال ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012 ،ص .8

 -3المادة  13من القانون رقم  ،03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -4لطيفة أمازوز  ،التزام البا ئع بتسميم المبيع في القانون الجزائري ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه ف ي العموم ،تخصص:
القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2011،ص .367
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األوصاف أو في الخصائص بحيث يجعميما غير صالحين لميدف المعدين من أجمو ،بحيث
يؤثر ذلك في جودة المبيع أو المنتوج وكميتو وكفاءتو.
تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري جعل البائع ضامنا لمعيوب الخفية في البيوع ،سواء
كان محميا عقا ار أو منقوال شيئا ماديا أو غير مادي باستثناء البيوع القضائية واإلدارية  ،1ىذا
ما تؤكده نص المادة  385من القانون المدني الجزائري  ،2أما الضمان القانوني الخاص
باالستيالك فيو يشمل المنتجات والخدمات وىذا راجع لنص المادة

 13مطة 1و 2من

القانون رقم  03-09السالف الذكر.
ثانيا :شروط العيب الخفي
يستوجب المشرع الجزائري توفر شروط في العيب الخفي لكي يكون محال لضمان،
ومن بين ىذه الشروط ،أن يكون العيب قديما ( ،)1وأن يكون مؤث ار ( ،)2أن يكون خفيا (،)3
وفي األخير يشترط عدم عمم المشتري بالعيب (.)4
- 1أن يكون العيب قديما:
يشترط في العيب الموجب لضمان أن يكون قديما

 ،3فالعيب الذي يمتزم المنتج

بضمانو يجب أن يكون قبل تسميم المبيع لممستيمك ،أما إذا وجد العيب بعد التسميم المبيع
فال يضمنو البائع ،إال إذا حدث عيب عمى المنتوج بسبب عدم اتخاذ المنتج احتياطات
الالزمة ،أو عدم إعالم المستيمك بطريقة استعمال المنتوج ،ويقع عبئ اإلثبات في ىذه عمى
المستيمك ،ويستطيع ذلك بكل طرق اإلثبات باعتبار وجود العيب مسألة واقع.
- 2أن يكون العيب مؤث ار:
لقد تطمب المشرع الجزائري درجة كافية من الجسامة في العيب ،تقاس وفقا لمعيار
الموضوعي أو مادي يقوم عمى أساس وقوع العيب عمى مادة الشيء فيكون من شأن العيب
 -1محمد بودالي ،مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة( ،دراسة مقارنة) ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2005 ،ص
.84
 -2المادة  385من األمر رقم  58-75من القانون المدني الجزائري ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -3محمد بودالي ،م سؤولية المنتج  ،...مرجع سابق ،ص .56
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المؤثر أن ينقص من قيمة الشيء و منفعتو المادية مع ما بين القيمة والمنفعة من تمايز،
ويستدل عمى نقصان قيمة أو منفعة الشيء بعناصر مادية ثالثة حددتيا المادة

 379من

القانون المدني ،وىي بما ىو مذكور في العقد وبما يظير من طبيعة الشيء وباالستعمال
العادي لمشيء.1
يقصد بالعيب المؤثر في مجال مسؤولية المنتج عن منتجاتو ،العيب الذي يكون من
شأنو أن يجعل ما يصنعو خط ار عمى خالف طبيعتو أو يزيد مما يكون ليذا الشيء

من

خطورة ذاتو ،فمثال السيارة تصبح منتوجا خط ار إذا كان بيا عيبا أو خمل في نظام المكابح
أو التوجيو وكذلك األمور بالنسبة لمغسالة أو السخان الكيربائي إذا لم يكونا مزودين بعازل
كيربائي لحماية المستعمل .2
- 3أن يكون العيب خفيا:
يقصد بالخفاء أن يكون العيب غير ظاىر ،وأن يكون المشتري ال يعمم بو وقت تسميم
المبيع ،أو أنو ال يمكن اكتشاف ذلك العيب ولو بذل المشتري عند تفحصو لشيء المبيع
عناية الرجل العادي ،وعميو إذا أثبت البائع أن العيب كان ظاىرا ،أو أن العيب من الممكن
اكتشافو ببذل عناية الرجل العادي سقط حق المشتري في الضمان .3
غير أنو يحدث أن يحصل المستيمك المضرور عمى التعويض في حالة العيب
الظاىر وذلك في حالتين:
 حالة ما إذا أثبت المشتري أن البائع أكد لو خمو المبيع من العيب. -حالة ما إذا أثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العيب غشا منو

ىذا بالنسبة لألضرار

التجارية ،لكن إذا تعمق األمر باإلضرار الصناعية فالبائع يضمن العيب ولو كان ظاى ار
 -1محمد بودالي ،مسؤولية المنتج  ،...مرجع سابق ،ص .59

 -2زاىية حورية سي يوسف ،المسؤولية المدنية المنتج ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2011 ،ص .82
 -3لطيفة أمازوز ،مرجع سابق ،ص ص .373-372

ويعتبر تسمم المشتري لممبيع وىو معيبا ،قبوال لو بحالتو وتنازال منو عن التمسك بالضمان .أنظر:
DAHAN Ariane, L’obligation de sécurité des produits en droit civil comparé, étude
comparative du droit Français et du droit Anglais, thèse pour le doctorat en droit privé,
Université Pantheon- Assas, Paris2, 2006/2007, p 200.
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االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

 وىذا تشديدا لمسؤوليو وتقوية لحماية المستيمك .1- 4أن ال يكون المشتري قد عمم بالعيب وقت إبرام عقد البيع :
تطبيقا لمفقرة الثانية من المادة  379من القانون المدني الجزائري نستخمص عمى أنو
يسقط حق المشتري في ضمان العيوب الخفية في حالتين:
 إذا عمم المشتري بشيء المبيع وقت البيع ،ولم يبدي أية مالحظة سقط عنو حق الضمانحتى ولو أثبت المشتري أن ىذا العيب كان عيب خفي.
 أو أن يكون المشتري قد عمم بالعيب من شخص أخر غير شخص البائع.ففي كمتا الحالتين تبرئ خدمة البائع من الضمان ،وعميو يقع عمى عاتقو عبء اإلثبات
أن المشتري كان يعمم بالعيب وقت تسميم المبيع وىي واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة طرق
اإلثبات.2

المطمب الثاني
االلتزامات المتعمقة بصحة المستيمك
تعتبر االلتزامات المتعمقة بصحة المستيمك من أىم االلتزامات التي تقع عمى عاتق
المتدخل إلى جانب االلتزامات المادية المتعمقة بحماية المستيمك ،لذلك سوف نتعرض في
ىذا المطمب إلى االلتزام باإلعالم (الفرع األول) ،ثم االلتزام العام بالسالمة (الفرع الثاني).
الفرع األول
االلتزام باإلعالم
ألزمت المادة  17من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش
السالف الذكر ،المتدخل إعالم المستيمك مما يستدعي تعريف ىذا االلتزام ( أوال) ،وتمييزه عن
بعض المفاىيم المتداخمة معو (ثانيا) ،وتحديد الشروط المتطمبة فيو (ثالثا).
سبق ،ص .10
 -1نادية مامش ،مرجع ا

 -2لطيفة أمازوز ،مرجع سابق ،ص .373
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االلتزامات الوقائية لحماية المستيمك

الفصل األول

أوال :المقصود بااللتزام باإلعالم
كشفت عممية البحث عن تعريف االلتزام باإلعالم ،وجود مرادفات ومصطمحات
 ،)1ثم

متعددة ،األمر الذي يستوجب استقصاء ىذه المعاني في معناىا المغوي (
االصطالحي (.)2
- 1تعريف االلتزام باإلعالم لغة:

جاء في كتاب لسان العرب البن منظور اإلفريقي أن اإلعالم من الفعل عمم ،وعممت
بالشيء أي عرفتو أو عمم األمر بمعنى تعممو وأتقنو وتحصل عمى حقيقة الشيء وأدركو .1
- 2تعريف االلتزام باإلعالم اصطالحا:
يعتبر االلتزام باإلعالم من بين المواضيع التي أثارت اىتمام الباحثين ،والذين حاولوا
تحديد مضمونو فقد اعتبره البعض عممية توصيل األحداث واألفكار لعمم الجميور عن طريق
وسائل عديدة سواء كانت مسموعة أو مرئية

 ،2وفي ذلك عرفو البعض

بأنو" :

نشر

الحقائق والمعمومات واألخبار بين الجميور بقصد نشر الثقافة وتنمية الوعي السياسي
واالجتماعي وليس بقصد الربح ،فيو يعد وفقا لذلك من وسائل الربط واالتصال بين
األفراد".3
كما عرف البعض اآلخر بأنو " :التزام سابق عمى التعاقد يتعمق بااللتزام أحد
المتعاقدين بأنو يقدم لممتعاقد األخر عند تكوين العقد البيانات الالزمة

إليجاد رضا سميم

كامل متنور عمى عمم بكافة تفصيالت ىذا العقد وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة ،قد
 -1إبن منظور اإلفريقي المصري  ،لسان العرب ،المجمد التاسع ،ط  ،4دار صادر لمطباعة والنشر ،لبنان ،2005 ،ص
.264

 -2عمي بولحية بن بوخميس  ،القواعد العامة لحماية المستيمك والمسؤولية المترتبة عنيا في التشريع الجزائري ،دار

اليدى ،الجزائر ،2000 ،ص  ،50وأعمر جبالي " ،حماية رضا المستيمك عن طريق اإلعالم (الوسم واإلشيار)

"،

المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد الثاني،

 ،2006ص ،07و زاىية حورية سي يوسف " ،االلتزام باإلفضاء عنصر من ضمان سالمة المستيمك " ،المجمة النقدية
لمقانون والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد الثاني ،2009 ،ص.55

 -3خالد ممدوح إبراىيم  ،أمن المستيمك في المعامالت االلكترونية ،دراسة مقارنة ،الدار الجامعية ،مصر،
.84
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الفصل األول

ترجع إلى طبيعة ىذا العقد أو صفة أحد أطرافو أو طبيعة محمو ،أو أي اعتبار أخر يجعل
من المستحيل عمى أحدىما أن يمم بيانات معينة أو يحتم عميو منح ثقة مشروعة لمطرف
األخر الذي يمتزم بناء عمى جميع ىذه االعتبارات بااللتزام باإلدالء بالبيانات ".1
يتضح من التعاريف السابقة أن جوىر

التزام المتدخل بإعالم المستيمك ىو

البيانات والمعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات المزمع التعاقد عمييا،

توفير

حتى يكون المستيمك

عمى بينة من أمره ،بناء عمى رضا سميم كامل ومتنور ،وبإرادتو الواعية لمنتائج المترتبة عمى
القرار الذي سيتخذه مما يحقق حماية لمصالح وسالمة المستيمك.
ثانيا :تمييز االلتزام باإلعالم عن بعض المصطمحات المتداخمة معو
يستدعي دراسة االلتزام باإلعالم تحديد عالقتو ببعض المصطمحات التي تتداخل معو
كاإلعالن ( ،)1والترويج (.)2
- 1التمييز بين اإلعالم واإلشيار:
يجب عدم الخمط بين اإلعالم واإلشيار ،فبالنسبة لألول يكتفي بإعالم الجميور
بالمنتوج أو الخدمة لإلقبال عميو  ،2أما الثاني فيو مجموع االقتراحات أو الدعايات أو
البيانات أو العروض أو اإلعالنات أو المنشورات أو التعميمات المعدة لترويج سمعة أو خدمة
بواسطة وسائل بصرية أو سمعية بصرية  ،3وبالتالي فاإلشيار ىدفو ىو جمب المستيمك
وليس تنبييو واحاطتو عمما بتفاصيل المنتجات أو الخدمات.
- 2التمييز بين اإلعالم والترويج:
يعرف مصطمح الترويج بأنو " :ذلك العنصر المتعدد األشكال والمتفاعل مع غيره من
عناصر المزيج التسويقي واليادف إلى تحقيق عممية االتصال بين ما تقدمو المؤسسات
 -1زاىية حورية سي يوسف ،المسؤولية المدنية ،...مرجع سابق ،ص .137
 -2وأعمر جبالي ،مرجع سابق ،ص .7

 -3المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  ،39-90مؤرخ في  ،1990/01/30يتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،ج ر
عدد  ،15الصادر في  ،1990/01/31معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  ،315-01مؤرخ في  ،2001/10/16ج ر
عدد  ،61الصادر في .2001/10/21
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من سمع وخدمات مؤسسات ووفق إمكانيتيم وتوقعاتيم ".1
يختمف الترويج عن اإلعالم ألنو ال يتسم بالموضوعية بل ييدف إلى استمالة
المستيمك وحثو عمى الشراء ،كما أن الترويج يتفق أكثر من حيث المضمون واليدف مع
اإلشيار إال أنيما يختمفان في شيء واحد كون األول محدد الزمان والمكان أما اإلشيار
فميس كذلك.2
ثالثا :شروط االلتزام باإلعالم
تنص المادة  18من القانون رقم  03-09السمف الذكر غمى أنو" :يجب أن تحرر
بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معمومة
أخرى منصوص عمييا في التنظيم الس اري المفعول بالمغة العربية أساسا ،وعمى سبيل
المثال اإلضافة ،يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سيمة الفيم من المستيمكين،
وبطريقة مرئية ومقروءة ومعتذر محواىا " ،أو أفكار ،تعمل عمى إشباع حاجات ورغبات
المستيمكين من أفراد أو لكي يؤدي االلتزام باإلعالم دو ار فعاال في ضمان صحة المستيمك
يجب توافر الشروط التالية :أن يكون اإلعالم كامال ( ،)1أن يكون اإلعالم مكتوبا بالمغة
العربية ( ،)2يجب أن يكون اإلعالم مرئيا

( ،)3أن تكون البيانات لصيقة ومرتبطة

بمنتوجات (.)4
- 1أن يكون اإلعالم كامال:
يجب أن تكون المعمومات المقدمة كافية لجمب انتباه المستيمك لخصائص المنتوج

 -1محمد إبراىيم عبيدات  ،مبادئ التسويق (مدخل سموكي) ،الطبعة الثانية ،دار المستقبل لمنشر والتوزيع ،األردن،
 ،1999ص  ،33نقال عن  :نصيرة بوعولي  ،حماية المصمحة االقتصادية في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون ،فرع ،القانون العام ،تخصص :القانون العام لألعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة

عبد الرحمان ميرة – بجاية ،2012 ،ص ص.74،75 ،
 -2نصيرة بوعولي ،المرجع نفسو ،ص .75
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وعناصره وأخطاره ،التعريف باالحتياطات الالزمة لتجنب حدوثيا أو تدارك

آثارىا ،1حيث

المتدخل بإعالم المستيمك بجميع المعمومات المتعمّقة بالمنتوج الذي
ألزم المشرع الجزائري،
ّ
يضعو لالستيالك ،وىو ما يستفاد من المادة  17من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية

المستيمك وقمع الغش ،التي تنص عمى ّأنو " :يجب عمى كل متدخل أن يعمم المستيمك بكل

المعمومات المتعمقة بالمنتوج ."...أ ّكد عمى ذلك أيضا بخصوص بيانات المادة الغذائية في

المادة  36من المرسوم التنفيذي رقم  378-13الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم
2
تنص عمى ّأنو:
المستيمك  ،التي ّ

" يجب أال يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضممة أو كاذبة أو من

المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعو بطريقة تؤدي إلى تغميط المستيمك.
يجب أال تكون االدعاءات المستعممة عمى الوسم و عرض المواد الغذائية الموضوعة
حيز االستيالك:
 -غير صحيحة أو غامضة أو مضممة،

 تثير شكوكا فيما يتعمق باألمن و/أو تطابقيا غذائيا مع مواد غذائية أخرى، تشجع أو تسمح باالستيالك المفرط لمادة غذائية، توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة ال يمكن أن توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية، -غير مبررة،

 تشير إلى تغييرات في الوضائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند المستيمكإما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية،

 -تشير إلى خصائص وقائية أو عالجية لألمراض البشرية ،باستثناء المياه المعدنية

الطبيعية والمواد الغذائية الموجية لتغذية خاصة».

 -1ويزة لحراري (شالح)  ،حماية المستيمك في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش وقانون المنافسة ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون ،فرع المسؤولية المينية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري

 ،تيزي وزو،

 ،2012ص.52
 -2مرسوم تنفيذي رقم  378-13مؤرخ في 2013 /11/09ة يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك ،ج ر
عدد  ،58الصادر في .2013 /11/18
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- 2أن يكون مكتوبا:
يجب أن يكون اإلعالم مكتوبا

وذلك بالمغة العربية كأصل العام ،إال أنو كاستثناء

عمى األصل يمكن أن يحرر بلغات أخرى سيمة الفيم من المستيمكين وأن تكون العبارات
 21من القانون رقم  ،05-91المتعمق

بسيطة وخالية من الغموض ،بحيث تنص المادة

بتعميم المغة العربية  1بأنو " :تطبع بالمغة العربية وبعدة لغات أجنبية الوثائق والمطبوعات
واألكياس والعمب التي تتضمن البيانات التقنية وطرق استخدام وعناصر التركيب وكيفيات
االستعمال".
كما تنص المادة  22منو أيضا " :تكتب بالمغة العربية وجميع األشياء المصنوعة أو
المستوردة في الجزائر ويمكن استعمال المغة العربية استعماال تكميميا " ،وىو ما نصت عميو
أيضا المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم

 ،494-97المتعمق بالوقاية من األخطار

الناجمة عن استعمال المعب.2
- 3يجب أن يكون اإلعالم مرئيا:
يجب أن يكون اإلعالم مرئيا حسب المادة

األولى (  )1من القانون رقم ،03-09

السالف الذكر ،بمعنى واضحا ومحر ار بحروف كبيرة وبمون مختمف حتى يجذب انتباه
المستيمك أو مستعمل المنتوج وىذا ما جاءت بو المادة

 1/10من المرسوم التنفيذي رقم

 ،37-97المتعمق بشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوظيبيا
واستيرادىا في السوق " :،يجب أن يشتمل وسم مواد التجميل  ،...عمى بيانات ممصقة
وتكون ظاىرة لمعيان ميسورة القراءة وغير قابمة لممحو ،مكتوبة بالمغة الوطنية

وبالمغة

 -1قانون رقم  ،05-91مؤرخ في  ، 1991/01/16متضمن قانون تعميم استعمال المغة العربية ،ج ر عدد  ،3الصادر
في .1991/01/16
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،494-97مؤرخ في  ، 1997/12/21يتعمق بالوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال المعب،
ج ر عدد  ،85الصادر في .1997/12/24
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أخرى كإجراء تكميمي".1
ن تكون البيانات لصيقة ومرتبطة بالمنتوجات: 4أ
يشترط في بيانات االعالم أن تكون لصيقة بالمنتوجات لتحقيق الغرض منو ،خاصة
لما يتعمق األمر بالمواد الغذائية ،وفي ذلك نصت المادة 11من المرسوم التنفيذي رقم -13
 378الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك،

سالف الذكر ،عمى ّأنو:

"عندما توضع بيانات المواد الغذائية عمى بطاقة ،يجب أن تثبت ىذه األخيرة بطريقة ال
يمكن إزالتيا من التغميف."...
الفرع الثاني
االلتزام بالسالمة

تضمن قانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،سالف الذكر،
التزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك ،الذي أصبح ضروري لمحفاظ عمى السالمة
الجسدية لممستيمك ،فينبغي تعريف ىذا االلتزام ( أوال) ،ثم تحديد شروطو ( ثانيا).
أوال :تعريف االلتزام بالسالمة
عرف المشرع سالمة المنتوجات بموجب المادة الثالثة مطة  6من قانون رقم 03-09
السالف الذكر عمى أنيا" :غياب كمي أو وجود ،في مستويات مقبولة وبدون خطر ،في
مادة غذائية لمموثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانيا جعل
المنتوج مض ار بالصحة بصورة حادة أو ممزمة".
ت أيضا االلتزام بالسالمة المادة الثانية مطة  3من المرسوم التنفيذي رقم -97
عرف
 ،494المتعمق بالوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال المعب بأنيا ":البحث عن التوازن

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،37-97مؤرخ في  ،1997/01/14يتعمق بشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني
وتوظيبيا واستيرادىا وتسويقيا في السوق الوطنية ،ج ر عدد  ،4الصادر في  ،1997/01/15المعدل والمتمم بالمرسوم
التنفيذي رقم  ،114-10مؤرخ في  ،2010/04/18ج ر عدد  ،26الصادر في .2010/04/21
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الفصل األول

األمثل بين جميع العناصر المعنية والتي تستيدف التقميل من أخطار الجروح في حيز ما
ىو معمول بو".1
نستخمص مما سبق ،أن المشرع الجزائري حرص عمى توفير حماية أكبر لممستيمك،
باإلضافة إلى االلتزامات التي كرسيا في القواعد العامة ،حيث أتى بمفاىيم جديدة كإلزامية
النظافة والنظافة الصحية لممواد الغذائية وسالمتيا ،فوجود ىذه االلتزامات يوسع من فرص
المستيمك في الحصول عمى التعويض عما قد يمحقو من أضرار جراء اقتنائو واستعمالو ليذه
المنتوجات والخدمات.2
ثانيا :شروط االلتزام بالسالمة
يتم الوقوف عند الشروط القانونية لاللتزام بالسالمة ،حيث تتمثل ىذه الشروط فيما
يمي :وجود خطر ييدد سالمة أحد المتعاقدين ( ،)1أن يكون أحد المتعاقدين قد أوكل حفظ
سالمتو لألخر( ،)2أن يكون المدين بااللتزام محترفا (.)3
- 1وجود خطر ييدد سالمة أحد المتعاقدين:
يستمزم قيام االلتزام بضمان السالمة احتمالية وجود خطر يتعرض لو المستيمك في
جسده ،و مؤدى ىذا الشرط أن يتضمن العقد خطر مستمر ييدد سالمة أحد المتعاقدين مما
يستوجب القول بضرورة وجود التزام بسالمة المتعاقد االخر وضرورة اتخاذ كافة التدابير
واالحتياطات لتحقيق ىذه السالمة.3
- 2أن يكون أحد المتعاقدين قد أوكل حفظ سالمتو لألخر:
يقصد بشرط انتقال حق أحد المتعاقدين في

سالمة جسده إلى المتعاقد اآلخر أن

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ، 494-97المتعمق بالوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال المعب ،سالف الذكر.
 -2الصادق صياد  ،حماية المستيمك في ظل القانون الجديد رقم ،03-09 :المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،مذكرة
مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية واإلدارية ،تخصص قانون األعمال ،كمية الحقوق ،جامعة قسنطينة

 ،2014 ،1ص .75
 - 3محمد براسي" ،تقدير االلتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص البري" ،مجمة القانون  ،معيد العموم القانونية واإلدارية
بالمركز الجامعي أحمد زبانة ،غميزان ،عدد ،2012 ،3ص .18
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الفصل األول

يكون أمر الحفاظ عمى السالمة الجسدية ألحدىما موكوال لممتعاقد اآلخر إذ ال يمكن إال أن
يخضع لو ،وذلك ال يعني أن يكون المتعاقد في حالة خضوع كمي ،بحيث يفقد سيطرتو عمى
سالمتو الجسدية ،مثال عالقة المريض بالطبيب الذي يجري لو عممية جراحية.
كما يكون الخضوع من الناحية االقتصادية وىذا ما يتحقق في عقود اإلذعان التي
يكون فييا أحد المتعاقدين في مركز ضعيف ،ودون أن يكون في استطاعة الطرف األخر
تعديل ىذه الشروط أو حتى مناقشتيا ،فال يكون لو إال أن يقبميا أو يرفضيا كميا وىو بذلك
يذعن إلرادة الطرف القوي لعممو أن ىذه المنافع ضرورية وال غنى عنيا لممستيمكين .1
- 3أن يكون المدين بااللتزام محترفا:
يعود اشتراط احتراف المدين لقيام االلتزام بالسالمة في مواجيتو إلى جممة من
االلتزامات ،أىميا أن من يتعاقد معو يترقب منو حرصا شديدا في أداء ميامو ،فعندما يظير
المتعاقد بمظير المحترف ذلك يوحي بالثقة لما يتمتع بو المحترف من خبرة ،وذلك من خالل
التخصص الذي يكتسبو في أداء عممو ،وذلك يؤدي إلى رفع درجة المستوى الفني في تنفيذه
لاللتزام ،باإلضافة إلى الدراية في مجال مينتو التي تفرض عميو اإللمام باألصول العممية
والفنية لممارستيا عمى أكمل وجو ،وأيضا يمكن تغطية األعباء المالية التي تترتب عمى ىذا
االلتزام عن طريق التأمين ،الذي يمكن لممحترفين المجوء إليو لما لدييم من إمكانيات مادية .2
المبحث الثاني
نطاق االلتزامات الوقائية
يحتل موضوع نطاق االلتزامات الوقائية أىمية كبيرة ،حيث يستجمع فئة المستيمكين
تجاه فئة المينيين ،ويحدد النطاق الشخصي لتطبيق قانون حماية المستيمك بما تضمنو من
حقوق والتزامات ليتان الفئتان (فئة المستيمكين ،فئة المينيين ).3
 -1كيينة قونان ،االلتزام بالسالمة  ،...مرجع سابق ،ص.50 ،

 -2كيينة قونان ،االلتزام بالسالمة ،......مرجع نفسو ،ص.54 ،
 -3الصادق صياد ،مرجع سابق ،ص .39
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لذا يمكننا تحديد نطاق ىذه االلتزامات من حيث األشخاص إذ يستفيد منيا المستيمك
تجاه كل متدخل في عممية عرض المنتوج لالستيالك (المطمب األول)  ،ومن حيث موضوع
االستيالك تطبق عمى كل سمعة أو خدمة معروضة لالستيالك (المطمب الثاني).
المطمب األول
نطاق تطبيق االلتزامات الوقائية من حيث األشخاص
تحتل مسالة تحديد نطاق االلتزامات الوقائية من حيث األشخاص أىمية بالغة من
خالل تحديد الدائن بالحماية التي تتضمنيا أحكامو ىو المستيمك (الفرع األول)  ،أما المدين
بيا فيتمثل في المتدخل (الفرع الثاني).
الفرع األول
الدائن بالحماية الوقائية
ّ
يعتبر قانون حماية المستيمك وقمع الغش أن الدائن بالحماية التي تتضمنيا أحكامو
ىو المستيمك ،وىنا تكمن ضرورة تحديد مفيومو (أوال) ،ثم عناصر تعريفو (ثانيا).
أوال :مفيوم المستيمك

1

يستدعي دراسة مفيوم المستيمك دراسة موقف الفقو من المسألة (

 ،)1وتحديد موقف

المشرع الجزائري من الموضوع (.)2
- 1التعريف الفقيي لممستيمك:
ثار خالف فقيي حول تحديد تعريف المستيمك بين من يدعوا إلى التضييق من
تعريفو (أ) ومن ينادي بالتوسع منو (ب).
 -1المستيمك لغة :ىو من إستيمك المال أو الشيء أي من أنفق المال أو أنقذه ،فاستيمك مأخوذة من فعل ىمك ومن ثم
فإن لفظ استيمك يأتي بمعنى اإلنفاق والنفاذ ،عبير مزغيش " ،الضوابط الحمائية المصوبة إلختالل التوازن العقدي في

عقود االستيالك" ،مجمة الحقوق والحريات ،العدد الرابع ،2017 ،ص .95
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الفصل األول

أ .التعريف الضيق لممستيمك:
يدعوا أصحاب االتجاه الضيق في تعريف المستيمك ،إلى التضييق من نطاق تطبيق
األحكام الحمائية من حيث الدائن بيا ،إذ يعرف البعض المستيمك بأنو " :الشخص الطبيعي
أو المعنوي الذي يبرم تصرف قانونيا لمحصول عمى منتوج بقصد أن يكون ىو أو ذويو
المستعمل النيائي لو وتمتد نفس الصفة إلى الميني الذي يتعاقد خارج مجال تخصصو" .1
يعرف البعض اآلخر المستيمك بأنو":

الشخص الطبيعي أو االعتباري لمقانون

الخاص ،والذي يقتني أو يتعمل األموال أو الخدمات لغرض غير ميني ،أي إلشباع
حاجاتو الشخصية أو العائمية".2
يعرف في نفس السياق األستاذ عمى بولحية بن بوخميس المستيمك بأنو " :الشخص
الطبيعي المقتني لمنتوج معين لتحقيق رغبة االستيالك الشخصي أو العائمي أو
المستفيدين من الخدمات المعروضة لالستيالك" .3
ىناك فقياء آخرون الذين أخذوا بالتعريف الضيق نذكر التعريف الذي اعتمده الدكتور
"جمال نكاس" الذي عرف المستيمك عمى أنو " :كل من يقتني سمعة أو خدمة لغرض غير
ميني ،أو بعبارة أخرى لغرض شخصي أو عائمي".4
يؤديو في ىذا الرأي الدكتور "عبد المنعم موسى إبراىيم" عمى أن المستيمك " كل من
يقوم بتصرفات إلشباع حاجاتو الشخصية أو العائمية " .5
 -1عمر محمد عبد الباقي ،الحماية العقدية لممستيمك ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف ،مصر ،2008 ،ص .17

 -2محمد بودالي  ،حماية المستيمك في القانون المقارن ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر،
 ،2006ص ص .24-23

 -3عمي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص .15

 -4جمال نكاس " ،حماية المستيمك وأثرىا عمى النظرية العامة لمعقد في القانون الكويتي" ،مجمة الحقوق ،العدد ،2سنة
 1989نقال عن :حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص .15

 -5عبد المنعم موسى إبراىيم ،حماية المستيمك ،دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان ،2007 ،ص .25
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لذلك فإنو ال يكتسب صفة المستيمك وفقا ليذا المفيوم من يتعاقد ألغراض مينية،
كما ىو الحال بالنسبة لمشخص الذي يشتري سمعة إلعادة بيعيا ،ألن المنتوج ىنا ال يوجو
لالستيالك مباشرة ،وانما الشخص يمارس ىذا التصرف بيدف مينتو.
يستخمص من مما سبق أن المعيار المعتمد حسب ىذا االتجاه ىو معيار الغرض من
التصرف ،والذي يسمح بتصنيف شخص ما ضمن طائفة المحترفين أو طائفة المستيمكين ،1
وبذلك فإن المستفيد من الحماية المقررة في القوانين المتعمقة بحماية المستيمك ،ىو كل
شخص يقتني أو يستعمل ماال أو خدمة لتحقيق ىدف شخصي أو عائمي ،دون أن يكون
ليذا االقتناء أي ىدف ميني ،وذلك

ألنو ال يمكن اعتبار الميني شخص ضعيف مثل

المستيمك العادي ،فحتى لو تعامل خارج نطاق تخصصو ،فسيكون أكثر إلماما بخصائص
المنتوج.2
ب .التعريف الواسع لممستيمك:
يتجو أصحاب ىذا الرأي إلى تبني مفيوم واسع لالستيالك ،بحيث يشمل ىذا
المصطمح لدييم كل شخص يستخدم سمعة أو خدمة في أغراضو الشخصية أو المينية ،ذلك
ألنو قد يجد المتدخل نفسو في مركز ضعف مثمو مثل المستيمك إذا تصرف خارج
3
يتصرف في إطار
يتصرف خارج اختصاصو مع ميني آخر
أن الميني الذي
تخصصو ّ ،
ّ
ّ

مينتو ،يكون من حيث المعمومات والخبرة المتعمّقة بموضوع التّصرف في مركز أضعف من
الثّاني ،ما يستدعي توفير الحماية الالّزمة لو .4مثل الطبيب الذي يتصرف خارج الميدان

 -1محمد بودالي ،حماية المستيمك ،.......مرجع سابق ،ص .24

2- Yves GUYON, Droit des affaires, T1, 8éme éd Economica, Paris, 1994, p 91

 -3عبير مزغيش ،مرجع سابق ،ص .95

4- Monique LIGER, « La notion de non professionnel ou consommateur ? », N°
104, 1999, p 19.
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الطبي ،ويشتري المعدات الطبية الالزمة لعيادتو ،والمحامي الذي يشتري جياز اإلعالم اآللي
لمكتبو.
بناءا عمى ىذا فقد عرف بعض الفقو المستيمك عمى أنو":

الشخص الطبيعي أو

المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا لمحصول عمى منتوج بقصد أن يكون ىو أو ذويو
المستعمل النيائي لو ،وتمتد نفس الصفة إلى الميني الذي يتعاقد خارج مجال
تخصصو".1
كما يعرفو البعض اآلخر بأنو ":الشخص الذي يتعاقد من أجل الحصول عمى ما
يمزمو من سمع وخدمات الستخداميا في غير مجال نشاطو الميني ،أي الستخداميا في
مجال منبت الصمة عن ىذا النشاط ".2
يعتبر بناء عمى ما سبق مستيمكا من يشتري سيارة الستعمالو الشخصي ،أو من
يشتري سيارة الستعمالو الميني ،ففي كمتا الحالتين تستيمك السيارة عن طريق االستعمال،
وعميو فإن من يشتري سيارة إلعادة بيعيا ال يعد مستيمكا ،كما أن من يشتري سيارة بوصفو
مينيا يتعامل في إطار تخصصو ليس مستيمكا كذلك .3
- 2موقف المشرع الجزائري من تعريف المستيمك:
لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف المستيمك في أول قانون يخص حماية المستيمك
أال وىو قانون رقم  02-89الممغى بموجب القانون رقم

 ،03-09إال أنو تدارك األمر

بنصوص قانونية الحقة  ،4ويتعمق األمر بالنصوص اآلتية:

 -1عمر محمد عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص .41
 -2خالد ممدوح إبراىيم ،مرجع سابق ،ص .24

 -3زاىية حورية كجار (سي يوسف)  ،المسؤولية المدنية لممنتج  ،دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون،
فرع القانون الخاص ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2006 ،ص ص .33-32

 -4أرزقي زوبير ،مرجع سابق ،ص .43
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المادة الثانية (  )02مطة  9من المرسوم التنفيذي رقم  39-90المتعمق برقابة الجودة
وقمع الغش ،معدل ومتمم ،عرفت المستيمك بأنو":

كل شخص يقتني بثمن أو مجانا

منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي لسد حاجاتو الشخصية أو حاجات شخص
آخر أو حيوان يتكفل بو".1
كما اعتبر القانون رقم  02-04المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية
تعريف لممستيمك  2بمقتضى المادة  3مطة  2منو .مستيمكا كافة األشخاص الطبيعية
والمعنوية شريطة أن تكون مجردة من كل طابع ميني ،وىو اال تجاه الذي تبناه القانون
 03 -09الذي يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش الذي اعتبر مستيمكا طبقا لممادة

03

منو ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتضي بالمقابل أو مجانا ،سمعة أو خدمة موجية
لالستعمال النيائي من أجل تمبية حاجاتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيوان
يتكفل بو.
ثانيا :عناصر تعريف المستيمك
اعتمد المشرع الجزائري في تعريفو لممستيمك عمى العناصر اآلتية :المستيمك قد يكون
شخصا طبيعيا أو معنويا

( ،)1ويقتني بالمقابل أو مجانا

( ،)2كما يكون االستعمال

نيائيا( ،)3واليدف من ذلك ىو تمبية حاجات شخص أو حيوان يتكفل بو (.)4

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،39-90يتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -2المادة  3مطة  2من المرسوم التنفيذي رقم
الممارسات التجارية ،ج ر عدد

 ،02-04مؤرخ في  ،2004/06/23المتعمق بالقواعد المطبقة عمى

 ،41الصادر في  ،2004/06/27معدل ومتمم بالقانون رقم

 ،06-10مؤرخ

في  ،2010/08/15ج ر عدد  ،46الصادر في  ،2010/08/18حيث تنص المادة  3مطة  2من القانون رقم

 02-04المعدل والمتمم المستيمك عمى ّأنو " :كل شخص طبيعي أو معنوي يقتضي سمعا قدمت لمبيع أو يستفيد من
خدمات ُعرضت ومجردة لكل طابع ميني"
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- 1المستيمك قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا:
نصت المادة الثانية (  )2مطة  9من المرسوم التنفيذي رقم  ،39-90السالف الذكر،
عمى أن المستيمك ىو" :

كل شخص يقتني " ........دون أن يحدد إذا كان المستيمك

شخصا طبيعيا أو معنويا ،لكن المشرع تدارك األمر في القانون رقم  03-09المتعمق بحماية
المستيمك وقمع الغش ،من خالل المادة  3مطة  2منو حينما نص أن المستيمك ىو " :كل
شخص طبيعي أو معنوي.1 " ...............
- 2المستيمك يقتني بالمقابل أو مجانا:
يظير من النصوص السابقة أن المستيمك المشمول بالحماية ىو المستيمك الذي
يقتني المنتوج أو الخدمة ،وبالتالي أسقط المستعمل من دائرة المستيمكين ،فالمستيمك الذي
يقتني ىو غالبا من يستعمل المنتوج أو الخدمة لكن كثي ار ما يتم استعماليا من طرف الغير،
كأفراد أسرة المقتني ،أما عن اقتناء المنتوج بالمقابل أو مجانا فإن لفظ يقتني في غير محمو
ألن االقتناء يكون دائما بمقابل ،فماذا قصد المشرع بذلك؟ ىل قصد أن المتدخل ممزم اتجاه
كل من يستعمل المنتوج سواء الذي تحصل عميو بمقابل أو مجانا ،لذلك فإن عمى المشرع
استخدام لفظ يتحصل وليس يقتني .2
- 3االستعمال النيائي لممنتوج:
أقر قانون حماية المستيمك أنو حتى يعتبر شخصا ما مستيمكا يجب أن يتوجو إلى
اقتناء المنتوج إلى االستعمال النيائي ،ومفاده االقتناء من أجل االستيالك الفوري ،أو خالل
 -1سموى تقرين ،حماية المستيمك في مواجية مخاطر التطور العممي والتكنولوجي (دراسة مقارنة) ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون فرع :قانون العقود ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،

،2015

ص .22
 -2نوال شعباني (حنين)  ،إلتزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغش ،مذكرة

لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية ،فرع المسؤولية المينية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري،

تيزي وزو ،2012،ص ص .30-29
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مدة من الزمن ،عمى أن يكون االستيالك سمعة أو خدمة عمى شكميا النيائي الموجودة عميو
دون إخضاعيا إلى تغييرات وتحويالت وبذلك يكون قد أنتج منتوجا مغاير لألول والقواعد
الحمائية ال تشممو.1
- 4تمبية المستيمك لحاجاتو أو حاجات شخص أو حيوان يتكفل بو:
ينحصر تعريف المستيمك طبقا لمقانون الجزائري في الشخص الذي يمبي حاجاتو
الخاصة أو العائمية وليس حاجاتو المينية ،كأن يشتري الشخص غذائو أو يصالح أو يكتتب
تأمينا أو يسافر ،2 .....كما يدخل في مفيوم المستيمك األشخاص الذين ىم تحت كفالة
المتدخل كما يشمل التعريف الحيوان ،وىذا راجع إلى األىمية البالغة التي أصبح يحضى بيا
حيوان الصحبة في وقتنا الحاضر ،غير أن لفظ يتكفل الذي استخدمو المشرع يثير العديد من
التساؤالت ،حول ما إذا تعمق األمر بالكفالة المنظمة بنصوص القانون المدني أو في قانون
األسرة ،وما ىي وضعية األشخاص الذين يقيمون مع المستيمك وال يتكفل بيم .3
الفرع الثاني
المدين بالحماية الوقائية
كان المشرع الجزائري يعبر عن المدين بمفظ "

المحترف" ،4ولكن بصدور القانون

رقم 03-09جاء المشرع بمفظ "المتدخل" وىو مصطمح جديد في نصوص حماية المستيمك،
لذا ينبغي تعريفو (أوال) والحديث عن توسع المشرع الجزائري في تحديد سمسمة المتدخمين في
عممية عرض المنتوج لالستيالك (ثانيا) ،وعن مدى اعتبار األشخاص المعنوية العامة من
المتدخمين (ثالثا).
 -1سموى تقرين ،مرجع سابق ،ص .23

 -2الياقوت جرعود  ،عقد البيع وحماية المستيمك في التشريع الجزائري ،بحث لنيل شيادة الماجستير ،فرع العقود
والمسؤولية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الجزائر ،2011 ،ص .26

 -3نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .31
 -4الصادق صياد ،مرجع سابق ،ص .44
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أوال :تعريف المدين بالحماية الوقائية
يقتضي تعريف المدين بالحماية الوقائية الوقوف عند توجو الفقو الذي اعتمد عمى
مصطمح الميني والمحترف ،ثم التطرق إلى تعريف المشرع الجزائري الذي جاء بمصطمح
جديد وىو المتدخل .
- 1التعريف الفقيي لممدين بالحماية الوقائية:
يعرف البعض المينيون في العممية االستيالكية عمى أنيم" :

جماعة المحترفين

والبائعين وغيرىم الذين يقومون بإنتاج السمع االستيالكية وتسويقيا بشكل دوري،
أشخاص طبيعيون كانوا أو أشخاصا معنوية وأي كان انتماؤىم إلى القانون الخاص

"

األفراد ،والشركات "...أم القانون العام "الدولة ومؤسستيا.1 "...
نستنتج أن ىذا التعريف قد أعتمد عمى معيار االحتراف ومعيار الربح ويقصد بيما
ممارسة األعمال التجارية عمى سبيل التكرار وبصفة منظمة ومستمرة واتخاذىا مينة ،مع
اليدف إلى تحقيق الربح ،وىو المعنى المراد في القانون التجاري ،ويعتبر االحتراف أو
االمتيان في القانون التجاري شرطا الكتساب صفة التاجر لكن في نطاق عالقات االستيالك
بين المستيمك والميني ،فإن الشخص قد ال يعتبر تاج ار بالمفيوم التجاري ولكنو يعتبر مينيا
في مواجية المستيمك.2
يعرف البعض الميني باالعتماد عمى عنصر القوة من الناحية التقنية واالقتصادية
والمعرفية ،فالميني أو المحترف ىو " :ذلك الشخص الذي يتمتع بعناصر من األفضمية أو
التفوق وىي المقدرة التقنية بحيث يكون عمى دراية تامة بما يقدمو من منتجات وخدمات،
والمقدرة االقتصادية والقانونية بالتفوق عمى المستيمك "  ،3غير أن ىذا التعريف ركز عمى
 -1جمال نكاس " ،مرجع سابق ،ص  ،48نقال عن حبيبة كالم ،المرجع السابق ،ص .14
 -2الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص .28

 -3نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .14
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العالقة بين الميني (المتدخل) والمستيمك من الناحية االقتصادية أكثر من اىتمامو بالناحية
القانونية.
- 2موقف المشرع الجزائري من تعريف المدين بالحماية الوقائية:
عرف المشرع الجزائري المدين بالحماية الوقائية في المادة  3مطة  7من قانون حماية
المستيمك وقمع الغش السالف الذكر ،الذي يسميو بالمتدخل كما يمي" :

المتدخل  :كل

شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عممية عرض المنتوجات لالستيالك ".
ثم عرفت نفس المادة  3مطة  8وضع المنتوج لالستيالك بأنيا" :

مجموع مراحل

اإلنتاج واالستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجممة وبالتجزئة"
كما عرفت المنتوج بأنو" :

كل سمعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع متنازل

بالمقابل أو مجانا".1
من خالل الجمع بين ىذه التعريفات فإن المتدخل ىو كل شخص طبيعي أو معنوي
يتدخل في مجموع مراحل اإلنتاج واالستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجممة والتجزئة ،سواء
تعمق األمر بالسمع أو الخدمات ،ومن ثم فإن مصطمح المتدخل يشمل المنتج والموزع ليا
بالجممة أو بالتجزئة ،فكل ممتين ألحد ىذه األنشطة يعتبر متدخال بغض النظر عن طبيعة
نشاطو.2
سمي المتدخل في القانون رقم

 02-04المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات

التجارية ،السالف الذكر  ،3سمي بـ " عونا اقتصاديا " حيث عرفتو المادة  03منو عمى أنو:

 -1المادة  3من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،سالف الذكر.
 -2محمد عماد الدين عياض  " ،نطاق تطبيق قانون حماية المستيمك وقمع الغش " ،مجمة دفاتر السياسة والقانون ،
جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،عدد  ،2013 ،9ص .61

 -3قانون رقم  ، 02-04المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
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"كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات ،أي كانت صفة القانونية ،يمارس نشاطو في
إطار الميني العادي ،أو يقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجميا ".
إذا تتبعنا مفيوم المتدخل في القانون الجزائري ،نجد أن المشرع قد أطمق عميو
تسميات مختمفة من محترف إلى عون اقتصادي إلى مؤسسة وأخي ار متدخل ،كما أنو لم يقدم
تعريفا لممتدخل ،بالقدر ما عدد سمسمة المتدخمين في العممية االستيالكية.
ثانيا :المفيوم الواسع لممتدخل
يترتب عمى ىذا المفيوم التوسيع في تحديد المتدخمين في عممية عرض المنتوج
لالستيالك ،ليشمل أشخاص غير مشاركين في العممية اإلنتاجية

 ،1وىم المتدخمين الذين

قصدتيم المادة  3مطة  7من قانون رقم  ،03-09السالف الذكر ،والمتمثمين في المنتج ()1
أو الصانع ( ،)2الوسيط ( ،)3التاجر ( ،)4المستورد ( )5والموزع (.)6
 .1المنتج:
أغفل المشرع الجزائري عن تعريف المنتج رغم أىميتو  ،2لكنو عرف عممية اإلنتاج
بمقتضى المادة  03مطة  9من قانون حماية المستيمك وقمع الغش السالف الذكر بأنيا:
"اإلنتاج ،العمميات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري
والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج بما في ذلك تسويقو
األولى".

 -1كيينة قونان ،االلتزام بالسالمة  ،...مرجع سابق  ،ص .128
 -2نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .17
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فالمنتج إذا ىو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بعممية اإلنتاج سواء كان
إنتاجا طبيعيا كتربية المواشي والصيد البحري أو صناعيا ،ولكن قبل التسويق األول .1
 .2الوسيط:
لم يعرفو المشرع الجزائري في قانون حماية المستيمك وقمع الغش لذلك فيو غير
واضح ،باعتباره أن كل من يتدخل في العممية اإلستيالكية ما عدا طرفا العقد األصميين يعد
وسيطا ،واذا إفترضنا بأن المشرع قصد بو السمسار ،فإن المحكمة ذىبت في قرار ليا إلى
تعريفو كما يمي " :كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة
عمى مكافئتو أو ميزة من أي نوع كانت عند التفاوض أو إبرام الصفقة ".2
 .3الموزع:
ىو الشخص الذي يتولى عممية إدخال السمع حيز التداول واالستيالك سواء كانت
سمعا ومنتجات ذات صنع محمي أو ذات صنع أجنبي  ،3بحيث يمثل التوزيع وظيفة أساسية
لمتسويق ،تيدف إلى إيصال السمع بعد اإلنتياء من إنتاجيا .4
ولقد عرفو المرسوم التنفيذي رقم  39-90المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،السالف
الذكر ،التسويق بأنو " :مجموع العمميات التي تتمثل في تخزين كل منتوجات بالجممة أو
نصف الجممة ونقميا وحيازتيا وعرضيا قصد البيع أو التنازل عنيا مجانا ".

 -1إيمان بوشارب  ،حماية المستيمك من الشروط التعسفية في عقود اإلستيالك ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير،

تخصص قانون العقود المدنية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة العربي بن مييدي ،أم البواقي،2012-2011 ،

ص .17
 -2قرار المحكمة العميا ،مؤرخ في  ،1990/12/30نقال عن نوال شعباني (حنين) ،المرجع السابق ،ص .18
 -3إيمان بوشارب ،مرجع سابق ،ص .17

 -4نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .18
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 .4التاجر:
تعرف المادة األولى من القانون التجاري التاجر بأنو ":كل شخص طبيعي أو معنوي

يباشر عمال تجاريا ويتخذه مينة معتادة لو ما لم يقضي القانون بخالف ذلك ".1

رغم أن المشرع لم يفرق بين التاجر المتخصص والتاجر غير المتخصص إال أن
الفقو درج عمى التفرقة بينيما ،بأن إعتبر األول من يخصص نشاطو في بيع سمعة معينة أو
بعض السمع التي تخدم عرضا واحدا ،أما الثاني فيو الذي يبيع سمعا مختمفة دون أن
يتخصص في إحداىا ،وتظير أىمية التفرقة في بيان درجة المسؤولية .2
يختمف التاجر عن الحرفي باعتبار أن األخير يكون مسجال في سجل الصناعات
التقميدية والحرف ،يمارس نشاطا تقميديا يثبت تأىيال ويتولى بنفسو مباشرة تنفيذ العمل وادارة
نشاطو وتحمل مسؤولياتو ،والقائم بالنشاط التقميدي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا
كتعاونية الصناعة التقميدية والحرف والمقاولة.3
 .5المستورد:
لم يعرف األمر رقم  04-03المتعمق بالقواعد العامة المطبقة عمى عممية االستيراد
4

والتصدير

المستورد ،غير أنو يمكن القول أن المستورد ىو كل من يتولى عممية المنتوجات

األجنبية إلى الجزائر ،لذا أوجب المشرع عميو أن يراعي عند استيراد المنتوجات توفر

 -1أمر رقم  ،59-75مؤرخ في  ،1975/09/26يتضمن القانون التجاري ،ج ر عدد  ،78الصادر في ،1975/09/30
معدل ومتمم.
 -2زاىية حورية سي يوسف ،االلتزام باإلفضاء ،.....مرجع سابق ،ص .71

 -3المواد  10إلى  13من األمر رقم  01-96مؤرخ في  ، 1996/01/10المحدد لمقواعد التي تحكم الصناعة التقميدية
والحرف ،ج ر عدد  ،3الصادر في .1996/01/14

 -4األمر رقم  04-03المتعمق بالقواعد العامة المطبقة عمى عممية اإلستيراد والتصدير ،مؤرخ في  19يوليو  ،2003ج ر
عدد  ،43الصادر بتاريخ  20يوليو  ،2003معدل ومتمم بالقانون رقم  15-15مؤرخ في  ،2015/07/15ج ر عدد
 ،43الصادر في .2015/08/12
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المواصفات القانونية والدولية المعمول بيا  ،1حتى يتأكد أن المنتوج يستجيب لمتطمبات
السالمة ،وأنو مطابق لشروط تداولو وخزنو.
المطمب الثاني
نطاق االلتزامات الوقائية من حيث الموضوع
تظير أىمية تحديد نطاق االلتزامات الوقائية من حيث الموضوع أىمية بالغة من
حيث تحديد السمع والخدمات ،فبالرجوع إلى المادة الثانية من قانون حماية المستيمك وقمع
الغش ،فإن أحكام ىذا القانون تسري عمى كل سمعة أو خدمة معروضة لالستيالك.
مما ال شك فيو أن المنتوج في قانون حماية المستيمك وقمع الغش قد يكون ماديا في
شكل سمع (الفرع األول) ،وقد يكون معنويا في شكل خدمات (الفرع الثاني).
الفرع األول
الســــــــــمع
تمثل السمع التي يتم اقتناؤىا من أجل االستعمال النيائي موضوع ومحل الحماية التي
أقرىا المشرع لصالح المستيمك بصفتو دائنا في مواجية المتدخل المدين بالحماية ،لذلك
تظير أىمية تعريفيا (أوال) ،وبيان أنواعيا (ثانيا).
أوال :تعريف السمعة
بالرجوع إلى نصوص قانون حماية المستيمك وقمع الغش السالف الذكر ،نجد أن
المشرع قد عرف السمعة ،إال أن ىذا ال يغنينا عن بيان المجيود الفقيي في ىذا الشأن.

 -1مرسوم تنفيذي رقم  467-05مؤرخ في  ،2005/12/10يحدد شروط مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر
الحدود وكيفيات ذلك ،ج ر عدد  ،80الصادر في .2005/12/11
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- 1تعريف السمعة في الفقو:
عرف البعض السمعة بأنيا " :منقول مادي قابل لمتعامل فيو تجاريا بالبيع والشراء،
وفي ىذا المجال تكون السمع المقصودة تمك المقدمة لممستيمك أي في آخر مراحل الدورة
االقتصادية ".1
واعتبر البعض اصطالح السمع مرادفيا لمقيم أو المنقوالت المادية بغض النظر فيما
إذا كانت من قبيل األموال التي تستيمك بمجرد استعماليا مثل المواد الغذائية أو السيارات أو
األجيزة الكيربائية ،فالسمعة ىي كل القيم المادية سواء كانت ذات طبيعة عقارية أو منقولة .2
يستفاد من التعاريف السابقة أن السمعة ىي منقول مادي ،حيث اتفق الفقو بشأن
المنقول واعتباره سمعة ومن جانب آخر نجد الفقو لم يتفق حول مسألة العقار فيما يمكن
اعتباره سمعة أم أنو ال يصمح ذلك.
- 2تعريف السمعة في قانون حماية المستيمك وقمع الغش:
أورد المشرع الجزائري تعريفا لمسمعة في نصوص قانون حماية المستيمك وقمع الغش،
إذ عرفت المادة  03مطة  18من قانون حماية المستيمك وقمع الغش السمعة بأنيا" :

كل

شيء مادي قابل لمتنازل عنو بالمقابل أو مجانا " .3
أما المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم

 39-90المتعمق برقابة الجودة وقمع

الغش السالف الذكر ،فقد قامت بتعريف المنتوج عمى أنو" :

كل شيء منقول مادي يمكن

أن يكون موضوع معامالت تجارية " .4
1- Jean CALAIS AULOY et Frank STEINMETZ, doit de la consommation, 7e ed., éd.
Dalloz, Paris, 2006, p 185.
 -2لتفاصيل أكثر في الموضوع الرجوع إلى :نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .35
 -3قانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.

 -4مرسوم تنفيذي رقم  ،39-90المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
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من خالل ىذه النصوص ،يتبين لنا التناقض الصريح بين قانون حماية المستيمك
ومراسيمو التطبيقية ،حيث نجد أن قانون حماية المستيمك وقمع الغش قد وسع من دائرة
المنتوج المادي ،أما مراسيمو التنفيذية قد حصرت السمعة في المنقول مخرجا بذلك العقار من
دائرة السمع.
ثانيا :أنواع السمع
لم يأت المشرع الجزائري عمى ذكر أنواع السمع في قانون حماية المستيمك وقمع
الغش ،إال أنو ذكر بعضيا في نص المادة  140مكرر من القانون المدني الجزائري  ،1ورغم
أن المشرع ذكر مصطمح المنتوج ،إال أنو قصد السمع دون الخدمات ،لذا سنذكر بعض أنواع
السمع المحددة عمى ضوء ىذه المادة وتجدر اإلشارة إلى أنيا جاءت عمى سبيل المثال وليس
الحصر ،خاصة في وقتنا الذي تتطور فيو المنتوجات بشكل سريع ويتعمق األمر بما يمي:
المنتوج الزراعي (أ) ،المنتوج الصناعي (ب) ،تربية الحيوانات (جـ) ،الصناعة الغذائية (د)،
منتوج الصيد البري (ه) ،منتوج الصيد البحري (و) ،الطاقة الكيربائية (ز).
أ .المنتوج الزراعي:
يقصد بالمنتوجات الزراعية ،كل المنقوالت المتأتية من مصدر زراعي مباشرة ،كالقمح
والشعير واألرز وغيرىا من المنتجات التي يكون مصدرىا األرض .2
ب.

المنتوج الصناعي:
يعتبر منتوجا صناعيا ،كل المنقوالت التي تكون محل لإلنتاج الصناعي ،وأىم ما

يميز المنتوجات الصناعية خطورتيا عل سالمة القائمين عمى استعماليا كاألجيزة الكيربائية

 -1تنص المادة  140مكرر من القانون المدني الجزائري عمى أنو " :

يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال

بعقار ،السيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي ،وتربية الحيوانات ،والصناعة الغذائية ،والصيد البحري ،والطاقة

الكيربائية ".

 -2ويزة لحراري (شالح) ،مرجع سابق ،ص .24

- 39 -
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عمى تنوعيا والمنظفات الكيميائية الصناعية والمبيدات .1
ج -تربية الحيوانات:
يقصد بتربية الحيوانات كل الحيوانات القابمة لمتربية ،كاألبقار واألغنام والدجاج
وغيرىا من الحيوانات التي يمكن استيالكيا أو استعماليا أو استعمال جزء منيا ،باإلضافة
إلى المنتوجات المستخمصة من ىذه الحيوانات ،والتي يتم استيالكيا أو استعماليا كالبيض
والجمود والزيوت المستخرجة من الحيوانات.2
د .الصناعة الغذائية:
عرفت المادة الغذائية من خالل المادة  3مطة  02من القانون رقم  03-09السالف
الذكر ،بأنو " :كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام ،موجية لتغذية اإلنسان أو
الحيوان ،بما في ذلك المشروبات وعمك المضغ ،وكل المواد المستعممة في تصنيع األغذية
وتحضيرىا ومعالجتيا ،باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو
مواد التبغ ".
نالحظ أن التعريف يقتصر عمى كل مادة خامة معالجة كميا أو جزئيا ،حيث تكون
ىذه السمع مخصصة لتغذية اإلنسان دون أغذية الحيوان ،وىي شاممة لممشروبات واأللبان،
وكذا جميع المواد المستعممة في صناعة األغذية وتحضيرىا ،باستثناء المواد المستخدمة في
شكل أدوية أو مستحضرات التجميل.

 -1نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .36
 -2نوال شعباني (حنين) ،مرجع نفسو ،ص .37
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ه  -منتوج الصيد البري:
يتمثل منتوج الصيد البري في الحيوانات التي تعيش في البر كالطيور ،والتي تم
الترخيص بصيدىا.1
و -منتوج الصيد البحري:
يمثل منتوج الصيد البحري كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات التي تعيش في البحار
أو المياه العذبة بما فييا بيوضيا وغددىا الذكرية باستثناء الثديات المادية .2
لعل المشرع استثنى الثديات المائية من اعتبارىا من منتوجات الصيد البحري ،إلفتقار
مصادر المياه البحرية والعذبة في بالدنا إلى مثل ىذا النوع من الحيوانات ،كالفقمة والحيتان.
ويعتبر منتوج الصيد البحري سواء طازجا أو مبردا أو مجمدا أو محض ار أو محوال .3
ز -الطاقة الكيربائية:
اعتبرت المادة  140مكرر من القانون المدني الطاقة الكيربائية منتوجا رغم الطابع
غير المادي ليا مساي ار في ذلك نظيره الفرنسي بمقتضى المادة

 02-1245من القانون

المدني الفرنسي  ،4ولقد حدد القانون رقم  01-02المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
القنوات ،5عممية إنتاج وتوزيع الكيرباء والغاز.

 -1نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .38

 -2المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،158-99مؤرخ في  ،1999 /07 / 20المحدد لتدابير الصحة والنظافة
المطبقة عند عممية عرض منتوجات الصيد البحري لالستيالك ،ج ر عدد
معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم

 ،49الصادر في ،1999 /07/25

 ،189-04مؤرخ في  ، 2004/07/07يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة

المطبقة عمى منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ،ج ر عدد  ،44الصادر في .2004/07/11

 -3المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،158-99سالف الذكر.

4- code civil. Voir sur : www.legifrance.gov.fr
 -5القانون رقم  01-02مؤرخ في  ،2002/02/05يتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،ج ر عدد
الصادر في .2002/02/06
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أغفل المشرع إلحاق الغاز بالكيرباء ليأخذ حكم المنتوج وحتى المياه لمشرب أو
لالستعمال المنزلي أو لصنع المشروبات والمياه المعدنية أو لتحضير المواد والسمع الغذائية
وحفظيا.1
تجدر اإلشارة أن المشرع الفرنسي قد اعتبر المنتوجات اإلنسانية منتوجا ماديا،
ويستخمص ذلك ضمن لنص المادة  ،1245ويقول األستاذ " محمد بودالي " في ىذا الشأن
بأنو قد يفيم أنو خرق لممبادئ القانونية الراسخة التي تدعو إلى احترام الجسم اإلنساني....إال
أنو سرعان ما يتالشى ىذا الفيم إذا عممنا أن المعاممة في عناصر ومنتجات الجسم من
وحي واعتبارات السالمة الصحية.2
الفرع الثاني
الخدمة
يشمل مفيوم الخدمة غموضا أكثر ،لذا يستدعي األمر تعريفيا (أوال) ،باإلضافة إلى
أن المشرع خص بالذكر في قانون حماية المستيمك وقمع الغش خدمتين ىما خدمة القرض
االستيالكي وخدمة ما بعد البيع حيث تعتبر الخدمتين من أىم أنواع الخدمات التي ح ِ
ضيتا
ُ

بالتنظيم في قانون حماية المستيمك (ثانيا).
أوال :تعريف الخدمة

عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة

 3مطة  16من قانون حماية المستيمك

وقمع الغش ،السالف الذكر عمى أنيا " :كل عمل مقدم غير تسميم السمعة حتى ولو كان
ىذا التسميم تابعا أو مدعما لمخدمة المقدمة "

 -1نوال شعباني (حنين) ،المرجع السابق ،ص .39

 -2محمد بودالي ،مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة ،المرجع السابق ،ص .22
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أما المرسوم التنفيذي رقم  39-90من خالل المادة  2مطة  04منو المتعمق برقابة
الجودة وقمع الغش السالف الذكر ،عرفت ىذه المادة الخدمة كما يمي " :كل مجيود يقدم ما
عدا تسميم المنتوج ولو كان ىذا التسميم ممحقا بالمجيود المقدم أو دعما لو ".
لذلك يمكن تعريف الخدمة بأنيا نشاط أو اداء

1

أو استغالل لحرفة أو مينة معينة،

ويستخمص ىذا التعريف من تعريف النشاط الفندقي وىو خدمة بأنو" :

كل استغالل بمقابل

لمؤسسة فندقية ،وتعتبر مؤسسة فندقية كل مؤسسة تستقبل الزبائن إليوائيم مع تقديم
خدمات إضافية ليم أو بدونيا ".2
فالخدمة ىي كل مجيود لقاء مقابل قد تكون ذات طابع مادي كاإلصالح والتنظيف،
أو ذات طابع مالي كالتأمين والقرض ،أو ذات طابع فكري كالعالج الطبي واإلرشادات،
واإلرشادات القانونية التي يقدميا المحامي.3
نالحظ من ىذه النصوص التنظيمية والتشريعية إتفاقيا عمى إعتبار الخدمة ىي
مجموع النشاطات المقدمة لجميور المستيمكين باستثناء عممية تسميم المنتوج ،حتى ولو كان
ىذا التسميم تابعا أو مدعما لمخدمة ذاتيا ألن مفيوم السمعة ال يعد من الخدمات في قانون
حماية المستيمك بل يتعمق بعقد البيع ويعتبر من اإللتزامات التي تقع عمى البائع ،وقد أخرجو
المشرع من مفيوم الخدمة وأبقى عميو إلتزاما مستقال يقع عمى عاتق أحد المتعاقدين وىو
البائع في عقد البيع.4

 -1تعرف المادة  2مطة  4من األمر رقم  06-03المتعمق بالعالمات عمى أنيا " :كل أداء لو قيمة إقتصادية " ،أمر
مؤرخ في  ،2003/07/19ج ر عدد  ،44الصادر في .2003/07/23

 -2المادة  04من القانون رقم  01-99مؤرخ في  ، 1999/01/06يحدد القواعد المتعمقة بالفندقة ،ج ر عدد  ،2الصادر
في .1999/01/10
 -3الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص ص .73-72

 -4تنص المادة  364من القانون المدني الجزائري عمى أنو  " :يمتزم البائع بتسميم المبيع لممشتري في الحالة التي كان
عمييا وقت البيع".
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يشترط في الخدمة أن ال تمس بمصمحة المستيمك المدين ،كأن تتسبب خدمة
التصميح مثال في إنفجار الجياز واإلضرار بممتمكات المستيمك أو بجسمو ،وأن ال تمحق
ضر ار معنويا كعدم استجابتيا لتطمعاتو والغاية التي كان ينتظرىا منيا ،وىذا ما نصت عميو
المادة  1/19من القانون رقم 09-18
وتتمم المادة  1/19من القانون رقم

1

المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش التي تعدل

 03-09السالف الذكر بأنو" :

يجب أن ال يمس

المنتوج المقدم لممستيمك بمصمحتو المادية ،وأن ال يسبب لو ضر ار معنويا".
ثانيا :بعض أنواع الخدمات
تتعدد وتتنوع الخدمات فال يمكن حصرىا أ تعدادىا ،إال أن المشرع في قانون حماية
المستيمك وقمع الغش ومراسيمو التنفيذية السيما المرسوم التنفيذي رقم
حماية المستيمك وقمع الغش ،خص بالذكر خدمة ما بعد البيع

 39-90المتعمق

( ،)1وكذلك خدمة القرض

االستيالكي (.)2
 .1خدمة ما بعد البيع:
نص المشرع عمى خدمة ما بعد البيع بمقتضى المادة  16من القانون رقم 03-09
السالف الذكر ،عمى ما يمي " :في إطار خدمة ما بعد البيع ،وبعد انقضاء فترة الضمان
المحددة عن طريق التنظيم ،أو في كل الحاالت التي ال يمكن لمضمان أن يمعب دوره،
يتعين عمى المتدخل المعني ضمان صيانة وتصميح المنتوج المعروض في السوق ".
تشمل خدمات ما بعد البيع التي تؤدي بعد نياية عقد البيع كل أنواع الخدمات ميما
كان نوع المقابل ،ومنيا التسميم في مقر السكن بينما تشمل الخدمة المنفصمة عن عقد البيع

 -1القانون رقم  09-18المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،مؤرخ في
 ،03-09سالف الذكر.
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كل األداءات التي تتعمق بالنشاطات التجارية والنشاطات ذات طابع صناعي ،ونشاطات
المين الحرة ونشاطات البنوك والضمان االجتماعي والنقل.1
 .2خدمة القرض االستيالكي:
اىتمت التشريعات المقارنة بخدمة القرض االستيالكي اىتماما كبيرا ،نظ ار النتشارىا
 20مطة  1من قانون رقم  03-09المتعمق

الواسع بين المستيمكين ،ولقد نصت المادة
بحماية المستيمك وقمع الغش عمى ما يمي" :

دون اإلخالل باألحكام التشريعية السارية

المفعول يجب أن تستجيب عروض القرض لالستيالك لمرغبات المشروعة لممستيمك فيما
يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة االلتزام وكذا أجال تسديده ،ويحرر
عقد بذلك "
يتمثل القرض االستيالكي في كل قرض يوجو لتمويل شراء السمع والخدمات
االستيالكية أي ُيبرم من أجل تمبية حاجات المستيمك الشخصية أو األسرية ولقد اشترط
ومدة االلتزام وأجال
المشرع في ىذه الخدمة أن تكون شفافة من حيث عرضيا ،مضمونيا ّ

تسديد القرض عمى أن يحرر كل ىذا في عقد .2

 -1الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص .76

 -2ويزة لحراري (شالح) ،مرجع سابق ،ص .26
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الفصل الثاني
الرقابة على تنفيذ االلتزامات الوقائية

الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

الفصل الثاني
الرقابة عمى تنفيذ االلتزامات الوقائية
يعد المستيمك الطرف الضعيف في العالقة التي تربطو مع المتدخل ،ىذا األخير
الذي يممك من القدرات المادية والفنية ما يجعمو في مركز أقوى ،لذلك فان مصالحو معرضة
لمخطر وىذا راجع إلى امكانية تياون المتدخل في تنفيذ التزاماتو ،ىذا ما دفع بالمشرع
الجزائري إلى إحداث نصوص قانونية ،تعمل عمى حماية المستيمك مما قد يصيبو من
أضرار اقتصادية وجسدية ،ومن أجل ضمان التقيد بيا وضع آلية وقائية لدفع األضرار التي
قد تمس سالمة األشخاص في أجساميم وأمواليم.
تتمثل ىذه اآللية في الرقابة عمى المنتجات ( المبحث األول ) ،وفي ىذا الصدد أنشأ
المشرع أجيزة مختمفة مؤىمة لمراقبة تطبيق تمك االلتزامات ،من خالل منحيا صالحيات
واسعة في الكشف عن المخالفات القانونية (المبحث الثاني).
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الفصل الثاني

المبحث األول
الرقابة كآلية لتكريس الطابع الحمائي
تقتضي حماية المستيمك إخضاع المنتوجات لمرقابة لمتأكد من جودتيا وسالمتيا وعدم
مخالفتيا لممواصفات والمقاييس المحددة في القانون ،يمارس المتدخل ىذه الرقابة اما بنفسو
أو عن طريق أجيزة مختصة ،لكن ىذه األخيرة تتسم بنوع من النقص ،نظ ار لألخطار التي
يمكن أن تنجر عنيا ،ىذا الذي أدى بالدولة إلى انتياج سياسة رقابة وضبط السوق من
جية ،ومتابعة تصرفات المتدخمين من جية أخرى ،كما أن ىذه الرقابة يشوبيا نوع من
الغموض األمر الذي يدفعنا إلى تحديد مفيوميا( المطمب األول ) ،وتبيان طبيعتيا ( المطمب
الثاني).
المطمب األول
تحديد مفيوم الرقابة
وضع المشرع الجزائري كغيره من التشريعات نصوصا قانونية نصت عمى ضرورة
ممارسة الرقابة عمى المنتوجات والخدمات المعروضة لالستيالك ،وذلك حفاظا عمى
المستيمك ،الذي يواجو سوقا تمارس فيو مختمف الممارسات التي قد تنعكس سمبيا عمى
مصالحو المادية وصحتو ،ولدراسة الرقابة البد من تحديد تعريفيا

(الفرع األول)  ،ثم تحديد

طبيعتيا (الفرع الثاني).
الفرع األول
المقصود بالرقابة
يقصد بالرقابة بصفة عامة" :

ذلك النظام الذي يتم من ورائو عممية المتابعة

المستمرة لمختمف األنشطة ،والظروف المحيطة بيدف منع حدوث أو اكتشافيا والعمل
عمى تصحيحيا ،تفاديا لتكرارىا في المستقبل" .1
 -1رحمة شكالط" ،األجيزة الرقابية عمى القطاع المصرفي"  ،المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية  ،كمية الحقوق ،جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  ،2006 ،2ص.116
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الفصل الثاني

كما يقصد بيا " :خضوع شيء معين لرقابة ىيئة أو جياز يحدده القانون و ذلك
لمقيام بالتحري والكشف عن الحقائق المحددة قانونا".1
يقصد بالرقابة في مجال االنتاج " :ذلك الفعل الذي يقصد من ورائو التأكد من مطابقة
المنتوج لممواصفات المتطمبة ،إما بموجب فعل سابق لعممية اإلنتاج واالستيراد والتوزيع،
متجسدا من خالل الترخيص والتصريح ،وقد يكون سابقا لعرض المنتوج في السوق ،وىو
العمل الذي يقوم بو المتدخل ،وآخر يتجسد من خالل الفعل الذي تقوم بو السمطة اإلدارية
المختصة عقب عرض المنتوج في السوق" .2
يقصد بالرقابة أيضا في مجال االنتاج" :

مجموعة من األنشطة المحددة والتي

تستخدم بيدف التأكد من أن اإلنتاج الذي تم تحقيقو يتفق ويتطابق مع تمك المواصفات
التي وضعت لو سمفا".3
تعرف أيضا بأنيا" :

مختمف التحريات والتحقيقات التي تقوم بيا ىيآت مختصة

بالرقابة حول كل المنتوجات والسمع والخدمات المعروضة لالستيالك ،ويتم ذلك عن طريق
أخذ عينات وفحصيا وتحميميا والتأكد من مدى مطابقتيا لممواصفات والمقاييس القانونية،
وفي حالة إثبات المخالفة تقوم ىذه الييآت بتحرير محاضر في ىذا الشأن وبالتالي توقيع
الجزاء المناسب بالمخالفة المرتكبة" .4
يستنتج من التعاريف أعاله أن الرقابة تشمل عممية اإلنتاج والتوزيع واالستيراد وىي
مفروضة عمى المنتوجات الوطنية والمستوردة ،والتي قد تكون سابقة لعممية وضع المنتوج
لالستيالك ،أو تالية لعممية عرضو ،كما أن وظيفة الرقابة ال تنحصر فقط عمى تصحيح
 -1فريد عبد الفتاح زين الدين ،تخطيط ومراقبة اإلنتاج ،مدخل إدارة الجودة ،دار الكتاب ،مصر ،2000 ،ص .490

 -2عمي فتاك  ،تأثير المنافسة عمى االلتزام بضمان سالمة المنتوج ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ،كمية الحقوق،
جامعة وىران ،2007 ،ص . 278

 -3ويزة لحراري (شالح)  ،مرجع سابق ،ص .37
 -4زاىية حورية (سي يوسف) كجار ،مرجع سابق ،ص .173
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الفصل الثاني

األخطاء ومدى القيام بالواجب ،إنما ىدفيا أيضا ىو التأكد من مدى تطابق المنتوجات
لممواصفات الموضوعة والمحددة قانونا.
الفرع الثاني
طبيعة الرقابة
تكون الرقابة إما إجبارية تممييا اعتبارات المصمحة العامة ،وتمارسيا أجيزة تابعة
لمدولة (أوال) ،إما أن تكون اختيارية أين يكون المنتج ح ار بالمجوء إلييا ( ثانيا).
أوال :الرقابة اإلجبارية.
يقتضي دراسة الرقابة اإلجبارية التعرض إلى تعريفيا ( )1وذكر مجاالتيا(.)2
 .1تعريف الرقابة اإلجبارية:
يقصد بالرقابة اإلجبارية الرقابة التي تفرض عمى المنتج وتمزمو بإخضاع منتجاتو
لييئة معنية قبل إنتاجيا ،وذلك لمتأكد من مدى حرصو عمى مطابقة منتجاتو لممواصفات
والمقاييس المحددة قانونا ،خاصة بالنسبة لممنتوجات التي تتسم بالخطورة ،مثل صناعة المواد
الصيدالنية والمستمزمات الطبية ،ومواد التجميل والتنظيف البدني إلى جانب المنتجات ذات
الطابع السام.1
 .2مجاالت الرقابة اإلجبارية:
تفرض الرقابة اإلجبارية عمى مجاالت معينة من أىميا :مجال المواد الصيدالنية
والمستمزمات الطبية (أ)  ،مجال مواد التجميل والتنظيف البدني

(ب) ،باإلضافة إلى مجال

المنتجات ذات الطابع السام (جـ).

 -1كيينة قونان  ،ضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم ،فرع المسؤولية المينية،

 ،2010ص.97
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

أ -الرقابة المفروضة في مجال انتاج المواد الصيدالنية والمستمزمات الطبية:
تعتبر المواد الصيدالنية والمستمزمات الطبية من المنتجات التي ليا عالقة وطيدة
بصحة المستيمك ،لذلك تخضع لرقابة صارمة ،وفي ذلك نصت المادة  241من القانون رقم
 11-18المتعمق بالصحة  ،1عمى وجوب خضوعيا لمراقبة المطابقة ،وتشمل المواد
الصيدالنية عمى األدوية المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات المواد الجاليسونية ،المواد
األولية ذات االستعمال الصيدالني ،األغذية الحميوية الموجية ألغراض طبية خاصة
ومختمف المواد األخرى الضرورية لمطب البشري.2
بينما المستمزمات الطبية فتشمل كل جياز أو أداة أو تجييز أو مادة أو منتوج،
باستثناء المنتوجات ذات األصل البشري ،أو مادة أخرى مستعممة لوحدىا أو بصفة مشتركة،
بما في ذلك الممحقات التي تدخل في سيره ،وموجية لالستعمال لدى االنسان ألغراض
طبية.3
تتجسد الرقابة في مجال صناعة األدوية والمستحضرات الطبية ،من خالل إلزام
األطباء بوصف المواد الصيدلية المذكورة في المدونات الوطنية الخاصة بيا ،بيدف حماية
صحة المواطنين من األدوية الغير مرخص بيا  ،4فالمنتجات الصيدالنية يجب أن تنتج تحت
رقابة ،ألن عكس ذلك سيؤدي حتما إلى اإلضرار بصحة المستيمك ،لذلك نجد أن الدولة
تولي أىمية بالغة ليذا المجال ،بأن وضعت لو نظام قانوني صارم من نشأة الدواء إلى
طرحو في السوق ،وىذا ال يكون إال بعد إجراء التحاليل المنصوص عمييا في مخابر
الرقابة.5

 -1قانون رقم  11 -18مؤرخ في  ،2018/07/02يتعمق بالصحة ،ج ر عدد  ،46الصادر في .2018 /07/29
 -2المادة  207من القانون أعاله.
 -3المادة  212من القانون أعاله.
 -4حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص .86
 -5كيينة قونان ،ضمان السالمة ،...مرجع سابق ،ص.98
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الفصل الثاني

ونظ ار لخصوصية تمك المنتجات فإن المشرع يشترط ترخيصا إلنتاجيا وفي ىذا
االطار نصت المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،285-92المتعمق برخص استغالل
مؤسسة إلنتاج المنتجات الصيدالنية و/أو توزيعيا  ،1عمى أنو " :يخضع فتح مؤسسة إلنتاج
المنتجات الصيدالنية و/أو توزيعيا واستغالليا لرخصة قبمية من والي والية مقر
المؤسسة".
يفيم من مضمون المادة ،أنو بعد صدور المرسوم أعاله أصبح بإمكان المؤسسات
التابعة لمقطاع الخاص ممارسة عممية إنتاج األدوية ،لكن بشرط الحصول عمى ترخيص
مسبق باإلنتاج والتوزيع واالستغالل ،أي أنو يمنع منعا باتا وضع أي دواء لالستيالك إذا لم
يرخص مسبقا بذلك ،وذلك بموجب رخصة صادرة عن الوزير المكمف بالصحة العمومية.
تدعم التوجو أعاله من خالل القانون رقم  11 -18المتعمق بالصحة ،سالف الذكر،
من خالل المادة  206التي تنص عمى أنو" :

تقوم الدولة عبر تدابير تحفيزية ،بتدعيم

االنتاج الوطني وتشجيع البحث والتطوير الصيدالنيين ،السيما بترقية االستثمار في ىذا
المجال".
وفي ىذا الصدد تحدد المصالح المختصة التابعة لموزير المكمف بالصحة ،قائمة المواد
الصيدالنية ،والمستمزمات الطبية األساسية وكذا دستور األدوية المتمم بالسجل الوطني
ألدوية والذي يحدد الخصائص المطبقة عمى األدوية ومكوناتيا وعمى بعض المستمزمات
الطبية ،وكذا مناىج التعرف عمييا وتجريبيا وتحميميا بغرض ضمان مراقبتيا وتقييم
نوعيتيا.2

 -1مرسوم تنفيذي رقم

 ،285-92المؤرخ في  ،1992/07/06المتعمق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج المنتوجات

الصيدالنية و/أو توزيعيا ،ج ر عدد  ،58الصادر بتاريخ .1992/07/12

 -2أنظر المواد من  215إلى  217من القانون رقم  ،11 -18سالف الذكر.
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الفصل الثاني

أوكل المشرع في القانون أعاله ميمة انتاج واستغالل واستيراد وتصدير وتوزيع بالجممة
المواد الصيدالنية والمستمزمات الطبية الموجية لمطب البشري ،لممؤسسات الصيدالنية التي
نظميا من خالل المواد  218إلى  222منو.
ب  -الرقابة المفروضة في مجال مواد التجميل والتنظيف البدني:
يقصد بمواد التجميل والتنظيف البدني كل مادة أو مستحضر باستثناء الدواء،معد
لالستعمال في مختمف األجزاء السطحية لجسم اإلنسان ،مثل البشرة ،الشعر ،الشفاه،
األجفان ،األسنان وذلك بيدف تنظيفيا والمحافظة عمى سالمتيا وتعديل ىيئتيا وتعطيرىا،
وتصحيح رائحتيا ،وىي مواد حساسة األمر الذي يدعو إلى إيجاد الطرق المناسبة لمحفاظ
والتكفل بيا ،وليذا قامت و ازرة التجارة بإصدار المرسوم التنفيذي رقم

 114-10المتعمق

بشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبيا واستيرادىا وتسويقيا في
السوق الوطنية  ،1الذي أكد عمى ضرورة خضوع منتج مواد التجميل أو التنظيف البدني قبل
عرض المنتوج لالستيالك لتصريح مسبق مرفوقا بممف يضم مجموعة من الوثائق ،يقدمو
إلى مصمحة الجودة وقمع الغش المؤىمة إقميميا وىذا نظ ار لخطورة ىذا النوع من المواد عمى
صحة المستيمك.2
يذكر من الحوادث التي وقعت في الجزائر في ىذا الصدد ،قيام مؤسسة "

"ENAD

الخاصة بصناعة المواد التطييرية والتجميمية ببيع معجون أسنان في عمب مخصصة لذلك،
إال أن األنبوب كان يحتوي عمى مرىم إلزالة الشعر ،وقد تسبب استعمال ىذا المرىم إلى

 -1المادة  08من المرسوم التنفيذي رقم  ،114-10مؤرخ في  ، 2010/04/18المتعمق بشروط وكيفيات صناعة مواد
التجميل والتنظيف البدني وتوضيبيا

.2010/04/21

واستيرادىا وتسويقيا في السوق الوطنية،

 -2المادة  08من المرسوم التنفيذي أعاله.
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الفصل الثاني

التيابات في أفواه المستعممين ،ولذلك فان عدم إتباع التعميمات القانونية في إنتاج ىذا النوع
من المواد يرتب أضرار عمى سالمة و صحة المستيمك .1
ج  -الرقابة المفروضة عمى المنتجات ذات الطابع السام:
يشترط المشرع الجزائري قبل إنتاج المنتجات ذات الطابع السام الحصول عمى رخصة
مسبقة وذلك حسب المادة

 05من المرسوم التنفيذي رقم

 254-97المتعمق بالرخص

المسبقة إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل خط ار من نوع خاص واستيرادىا ،حيث يقوم وزير
التجارة تسميم الرخصة المسبقة ،وذلك بعد استشارة مجمس التوجيو العممي والتقني لممركز
الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.2
وفي ىذا الصدد تشترط المادة

 6من المرسوم التنفيذي رقم

 254-97المتعمق

بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل خط ار من نوع خاص واستيرادىا من
المنتج بتقديم طمب لمحصول عمى رخصة مسبقة إلنتاج المواد االستيالكية ذات الطابع
السام ،ويودعو لدى مديرية المنافسة واألسعار المختصة إقميميا  ،3ويكون ىذا الطمب مرفوقا
بممف يحتوي عمى الوثائق التالية:
 نسخة طبق األصل من مستخرج السجل التجاري، الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيماوية التي تدخل في صنع المنتوج المعني، نتائج التحاليل التي تمت في إطار المراقبة، -تدابير الحماية المتخذة في مجال تغميف المنتوجات و وسميا،

 -1زاىية حورية (سي يوسف) كجار ،مرجع سابق ،ص ص .177-176

 -2المادة  05من المرسوم التنفيذي رقم  ،254-97المؤرخ في  ،1997/07/08يتعمق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد
السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص واستيرادىا ،ج ر عدد  ،46الصادر بتاريخ .1997/07/09

 -3المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  ،254-97سالف الذكر.
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الفصل الثاني

 االحتياطات الواجب اتخاذىا بمقتضى عرض المنتوج لالستيالك والسيما االستعماالتالمحظورة منيا.1
نصت المواد من  08إلى  10من نفس المرسوم انو بعد إيداع الطمب تقوم مديرية
المنافسة واألسعار بإرسالو إلى وزير التجارة الذي يممك سمطة تسميم الرخصة المسبقة،
ويتولى وزير التجارة تبميغ المتعامل في أجل خمسة وأربعين (

 )45يوما من تاريخ استالم

الطمب إما بمنحو الرخصة المسبقة لمصنع واالستيراد أو عدم منحو الرخصة المسبقة ،ويمكن
تمديد مدة (  )45يوم بميمة جديدة ال تتجاوز خمسة عشر(  )15يوما ،ويمكن سحب ىذه
الرخصة بعد إنذار كتابي توجيو مصالح مديرية المنافسة واألسعار المختصة إقميميا إلى
صاحب الرخصة وتدعوه لالمتثال إلى التشريع والتنظيم المعمول بيما في أجل شير من
تاريخ التبميغ.2
الصدد أن المشرع الجزائري في القانون الحالي المتعمق بحماية
تجدر اإلشارة في ىذا
ّ
المستيمك وقمع الغش لم يشر إلى ضرورة الحصول عمى رخصة مسبقة لممارسة بعض
أنشطة اإلنتاج لكنو ابقي العمل بالمراسيم المتعمقة بالقانون القديم ،عمى خالف القانون رقم
( 02-89الممغى) الذي نص في المادة  16عمى أنو":دون اإلخالل بالطرق األخرى لممراقبة
المنصوص عمييا في التشريع المعمول بو ،فان بعض المنتوجات يجب أن يرخص بيا قبل
إنتاجيا أو صنعيا و ذلك نظ ار لسيمتيا او لإلخطار الناتجة عنيا".
ثانيا :الرقابة االختيارية
يقصد بالرقابة االختيارية الرقابة التي ال يكون فييا المنتج ممزما بإخضاع منتجاتو
ألي نوع من الرقابة ،وانما يقوم بيا باختياره ليضع عمى منتجاتو الثقة الرسمية وضمان نوعية
ثابتة ،وىذا يبعث االطمئنان في نفس المستيمك ،كعرض المنتوج لرقابة مخبر شيير أو ىيئة
 -1المادة  07من المرسوم التنفيذي رقم  ،254-97المتعمق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر
من نوع خاص واستيرادىا ،سالف الذكر.

 -2المواد من  08إلى  10من نفس المرسوم.
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الفصل الثاني

عالمية تمنح شيادة أو عالمة متميزة بالجودة  ،1ومن بين ىذه الشيادات نذكر " شيادة ايزو
 "2009التي تحصمت عمييا مؤسسة " "ENIEMعمى عالمة الجودة من الجمعية الفرنسية
لضمان الجودة.2
يمكن أن يكون المجوء إلى رقابة ىيئة خارجية ذو غرض تنافسي ،كرقابة الجودة التي
تمارسيا المنظمة العالمية لمتقييس التي يتسابق غالبية المنتجين لمحصول عمى شيادة
مطابقة منتجاتيم لممواصفات المعدة من طرفيا  ،3فيي تمثل نظاما لضمان الجودة ،ويعتب
الحصول عمى ىذه الشيادة دليل عمى احترام المؤسسة لمقاييس ومواصفات الجودة ،وكمثال
عمى الرقابة االختيارية ففي القانون الفرنسي الرقابة عمى المنتجات كانت موجودة منذ القدم،
حيث كان المنتجون يقومون فيما بينيم بموافقة السمطات العامة بوضع معايير معينة يجب
احتراميا في إنتاج كل سمعة.
تقوم ىذه الجمعية بناءا عمى تقارير تتمقاىا مكاتب ليا موجودة في كل فرع من فروع
النشاط الزراعي والتجاري والصناعي ،بوضع مشروع المواصفات الذي يقدم إلى الوزير
المختص الذي يقوم بإصداره عمى شكل قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية.4
يتم الحصول عمى العالمة التي تفيد مطابقة اإلنتاج ليذه المعايير ،عن طريق تقديم
طمب مرفوق بنموذج اإلنتاج الذي يخضع لتجارب وتحاليل لمتأكد من مطابقتو لممواصفات
التي حددىا القرار الوزاري ،فإذا كان الطمب مطابق يقدم المنتج عينات من اإلنتاج لكي تثبت
 -1جمال حمالجي  ،دور أجيزة الدولة في حماية المستيمك عمى ضوء التشريع الجزائري والفرنسي ،مذكرة لنيل درجة
الماجستير في القانون فرع قانون

األعمال ،كمية الحقوق والعموم التجارية  ،جامعة أحمد بوقرة  ،بومرداس-2005 ،

 ،2006ص .12
 -2ربيعة صبايحي"،حول فعمية أحكام واجراءات حماية المستيمك في القانون الجزائري"  ،الممتقى الوطني حول "حماية
المستيمك والمنافسة" ،كمية الحقوق ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،يومي  17و  18نوفمبر  ،2009ص .19

 -3عاشور مريزق – محمد غربي "،تسيير و ضمان جودة المؤسسات الصناعية الجزائرية"  ،مجمة اقتصاديات شمال
إفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعمي ،الشمف ،2004 ،ص .246

 -4عامر قاسم احمد القيسي  ،الحماية القانونية لممستيمك (دراسة مقارنة في القانون المدني والمقارن) ،الدار العممية
الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص .210
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الفصل الثاني

مطابقتيا فتمنح الجمعية لممنتج عالمتيا ،بعد تعيده كتابيا بان ال يضع العالمة إال عمى
منتجات مطابقة لمنموذج الذي منحت العالمة عمى أساسو وان يقبل الرقابة التي تجرييا
الجمعية عمى منتجاتو .1
أما بالنسبة لمقانون الجزائري فبعد إلغاء القانون رقم  02-89المتعمق بحماية المستيمك
وقمع الغش ،جعل إجراء مراقبة مطابقة المنتوجات إجراء إجباري لكل المنتوجات دون تمييز،
حيث انو كانت الرقابة االختيارية متوقفة عمى إرادة المنتج في القيام بيا أو عدم القيام بيا،
وبعد صدور القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش الممغي لمقانون رقم
 02-89و حسب المادة

 12منو فالرقابة االختيارية أصبحت إجبارية أيضا وقد وضع

المشرع جزاءات عمى من ال يقوم بيا.
أي أن كل منتج قبل عرض منتوجو لمتداول ووضعو في متناول المستيمك يجب عميو
الحصول عمى شيادة المطابقة ،وباعتبار أن القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك
وقمع الغش ،لم يضع أحكام خاصة بكيفية الحصول عمى شيادة المطابقة ،فإن األحكام
السابقة تبقى سارية المفعول ،وىذا ما تناولتو المادة  94من القانون أعاله التي تنص عمى
أنو " :تمغى أحكام القانون رقم  02-89المؤرخ في أول رجب عام  1409الموافق ل 7
فبراير سنة  1989والمتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك ،وتبقى نصوصو التطبيقية
سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية ليذا القانون التي تحل محميا".
المطمب الثاني
أنواع الرقابة

تختمف الرقابة باختالف الصفة التي يقوم بيا المتدخل ،فيمكن أن تكون
رقابة إدارية وذلك عندما تفرضيا عميو الدولة عن طريق األجيزة التابعة ليا ( الفرع

 -1زاىية حورية كجار (سي يوسف) ،مرجع سابق ،ص .183
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الفصل الثاني

األول) ،وقد تكون رقابة ذاتية خارجية عن تمك التي تممييا اعتبارات المصمحة
العامة (الفرع الثاني).
الفرع األول
الرقابة اإلدارية
يقصد بالرقابة اإلدارية الرقابة التي تقع عمى عاتق المتدخل بإخضاع منتجاتو لمرقابة
قبل عرضيا في السوق ،لمتأكد من مدى مطابقتيا لممعايير والمقاييس القانونية .1
تناول المشرع الجزائري ىذا النوع من الرقابة في المادة  12من القانون رقم 03-09
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،وقد أوكل ىذه الرقابة إلى أعوان مؤىمين (أوال) يممكون
سمطات واسعة (ثانيا).
أوال :تصنيف األعوان المكمفون بالرقابة
نصت المادة

 25من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،

عمى أنو ":باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية واألعوان اآلخرين المرخص ليم بموجب
النصوص الخاصة بيم ،يؤىل لمبحث ومعاينة مخالفات أحكام ىذا القانون ،أعوان قمع
الغش التابعون لموزارة المكمفون بحماية المستيمك.".
يتبين من خالل ىذه المادة أن األعوان المكمفون بالرقابة ىم ضباط الشرطة القضائية
ويقصد بيم رؤساء المجالس الشعبية البمدية ،ضباط الدرك الوطني ،محافظو الشرطة
وضباط الشرطة.2

 -1جابر محجوب عمي  ،ضمان سالمة المستيمك من أضرار المنتوجات الصناعية المبيعة ،دراسة مقارنة بين القانون
الفرنسي والقانون المصري والقانون الكويتي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،دون سنة نشر ،ص .309

 -2المادة  15من األمر رقم  ،155-66مؤرخ في  ،1966/06/08يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،ج ر عدد ،48
الصادر في  ،1966/09/10معدل و متمم.
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الفصل الثاني

إلى جانب أعوان آخرين ىم أعوان الجمارك وأعوان قمع الغش التابعون لمو ازرة
المكمفة بحماية المستيمك وكذلك األعوان التابعون لممديريات الوالئية والجيوية لمتجارة
األعوان التابعون لممفتشيات الحدودية.1
تتمثل ميمة األعوان المكمفون بالرقابة،

برقابة كل المنتوجات المقدمة لالستيالك

المتمثمة في المواد الغذائية والصناعية والخدمات وىذا بيدف الكشف عن المخالفات التي
تمس بسالمة وصحة المستيمك ،ويتمتعون بالحصانة القانونية من جميع أشكال التيديد الذي
قد يعيق ممارستيم ليذه الرقابة.2
ثانيا :سمطات األعوان المكمفون بالرقابة
منح المشرع الجزائري لألعوان المكمفون بالرقابة سمطات واسعة تسمح ليم بالقيام
بتحريات حول أي منتوج أو سمعة أو خدمة معروضة لالستيالك ،وذلك بيدف االطالع
عمييا واكتشاف عدم مطابقتيا لممواصفات والمقاييس المحددة قانونا .3
ممارسة الرقابة تكون عن طريق جمع المعمومات واالستماع إلى األشخاص
المسؤولين ( ،)1زيارة المحالت المينية ( ،)2المعاينات المباشرة ( ،)3تحرير محاضر بيذه
العمميات ( ،)4وفي حالة شك األعوان في المنتجات قاموا باقتطاع عينات منيا وتحميميا
(.)5
 .1جمع المعمومات واالستماع إلى األشخاص المسؤولين:
يممك األعوان المكمفون بالرقابة في إطار أداء مياميم صالحية االطالع عمى كل
الوثائق التقنية واإلدارية ،التجارية والمالية أو المحاسبية وفحصيا مع إمكانية الحجز عمى
 -1قرار وزاري ،مؤرخ في  ، 2004/09/22المتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود ،ج ر
عدد  ،68الصادر في .2004/10/27
 -2عماد عجابي  ،دور أجيزة الرقابة في حماية المستيمك ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق ،فرع قانون األعمال،
جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،2009-2008 ،ص.11

 -3نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .116
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الفصل الثاني

الوثائق المتعمقة بالمخالفة ،وفي ىذه الحالة يتوجب تحرير محضر الجرد أو محضر إعادة
الوثائق المحجوزة ،وتسمم نسخة منو إلى الطرف المعني وىذا ما نصت عميو المادة  33من
القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ":يمكن لألعوان المذكورين في
المادة  25أعاله ،في إطار أداء مياميم ودون أن يحتج اتجاىيم بالسر الميني ،فحص
كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيمة مغناطيسية أو
معموماتية.
ويمكنيم طمب االطالع عمى ىذه الوثائق في أي يد وجدت و القيام بحجزىا.1 ".
إضافة إلى إمكانية االستماع إلى األشخاص المسؤولين لإلدالء بما لدييم فيما يخص
موضوع المخالفات التي تم اكتشافيا ،كما أن األعوان المكمفون بالرقابة مؤىمون لمعاينة
المخالفات واثباتيا وتحرير محاضر بذلك .2
 .2دخول المحالت وتفتيشيا:
يخول القانون لألعوان المكمفون بالرقابة حرية الدخول إلى المحالت التجارية
والمكاتب باستثناء المحالت ذات االستعمال السكني ،كما يسمح ليم بممارسة مياميم أثناء
نقل المنتوجات ،وذلك تطبيقا لممادة  34من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك
وقمع الغش ،التي تنص عمى أنو " :لألعوان المذكورين في المادة  25أعاله ،حرية الدخول
نيا ار أو ليال ،بما في ذلك أيام العطل ،إلى المحالت التجارية والمكاتب والممحقات وممحقات
الشحن والتخزين ،وبصفة عامة إلى أي مكان ،باستثناء المحالت ذات االستعمال السكني
التي يتم الدخول إلييا طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية.3 ".

 -1المادة  33من القانون رقم  ،03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل متمم ،سالف الذكر.
 -2زاىية حورية كجار (سي يوسف) ،مرجع سابق ،ص .173

 -3المادة  34من القانون رقم  ،03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل متمم ،سالف الذكر.
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الفصل الثاني

تكمن العبرة من دخول المحالت وتفتيشيا ،في البحث في مدى توفر ىذه المحالت
عمى ما نص عميو القانون من شروط النظافة ،وتصميم المحالت وتييئتيا ،ومحاولة التوصل
إلى الوسائل المستعممة لمغش إذا تمت معاينتو .1
 .3المعاينة المباشرة:
نعني بالمعاينة المباشرة التي تتم بالعين المجردة ،وما نالحظو من مخالفات وتجاوزات
ظاىرة ،يمكن إثباتيا عند فحص المنتجات واالطالع عمى الخدمات المعروضة لالستيالك ،2
كانخفاض نوعية الخدمات أو انتياء مدة الصالحية المدونة عمى المنت ـ ـ ــجات ،أو ظيور
عالمات التمف مثل انتفاخ العبوات ،أو انعدام شروط النظافة والحفظ .3
بينت المادة  30من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش أنو
تتم أيضا المعاينة المباشرة بواسطة فحص الوثائق والتدقيق فييا بواسطة المكاييل والموازين
والمقاييس التي تسمح بالكشف عن التجاوزات  ،4ثم تميو عممية تحرير محضر يورد فيو العون
المؤىل نتائج المعاينة ،ويرفق معو كل وثيقة من شأنيا أن تثبت الوقائع المبينة فيو .5
 .4تحرير المحاضر:
نصت المادة  31من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش
عمى أنو " :يقوم األعوان المذكورين في المادة  25أعاله في إطار مياميم الرقابية ،وطبقا
ألحكام ىذا القانون ،بتحرير محاضر تدون فيو تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فييا
الوقائع المتعمقة بيا".

 -1ويزة لحراري (شالح) ،مرجع سابق ،ص .102

 -2عمي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص .71
 -3ويزة لحراري (شالح) ،مرجع سابق ،ص .103

 -4المادة  30من القانون رقم  ،03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل متمم ،سالف الذكر.
 -5محمد بودالي ،مسؤولية المنتج ،.....مرجع سابق ،ص .292
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الفصل الثاني

يتبين من خالل ىذه المادة انو عند قيام األعوان لعممية الرقابة يحررون محاضر عن
المعاينات التي قاموا بيا ،وتدون فييا كل المعمومات المتعمقة بالعممية المنجزة ،ويجب أن
تحتوي المحاضر عمى البيانات التالية:
 اسم و لقب العون أو األعوان الذين يحررون المحاضر وصفاتيم واقامتيم اإلدارية، تاريخ المعاينة المنتيية وساعتيا ومكانيا، اسم و لقب الشخص الذي وقعت لديو المعاينة وعنوانو ومينتو، جميع عناصر الفاتورة التي يتم بيا إعداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة مفصمة، رقم تسمسل محضر المعاينة، إمضاء المعني إذا كان ،وفي حالة رفضو يذكر ذلك في المحضر أو في دفترالتصريح.
حسب المادة  04/31من القانون رقم

 03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع

الغش ،فان ىذه المحاضر تكون ليا حجية قانونية حتى يثبت العكس  ،1وتسجل في سجل
مخصص ليذا الغرض ،وتبمغ المحاضر المثبتة لممخالفات لممدير الوالئي المكمف بالتجارة .2
 .5اقتطاع العينات:
منح المشرع الجزائري لألعوان المكمفين بالرقابة صالحية أخذ عينات من المواد
المعروضة لمبيع ،وذلك طبقا لنص المادة

 30من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية

المستيمك وقمع الغش التي نصت عمى أنو " :تتم الرقابة المنصوص عمييا في ىذا القانون
عن طريق ،...وتتم عند االقتضاء باقتطاع عينات بغرض إجراء التحاليل واالختبارات
والتجارب.3".

 -1المادة  04/31من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل متمم ،سالف الذكر.
 -2ويزة لحراري(شالح) ،مرجع سابق ،ص .104

 -3المادة  30من القانون رقم  ،03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،معدل متمم ،سالف الذكر.
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

يتضح من خالل نص المادة أعاله أنو يمكن لألعوان المؤىمين قانونا أخذ ىذه
العينات وتحميميا في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش ،أو في مخابر معتمدة ،وقد حددت
المادة  01/09من المرسوم التنفيذي رقم

 39-90المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش،

الطريقة التي تتم بيا عممية اقتطاع العينات لتحميميا ،حيث يشمل كل اقتطاع عل ثالث
( )03عينات كأصل.1
أضافت المادة  01/11من نفس المرسوم انو يكون االقتطاع بكيفية تجعل العينات
الثالث متجانسة و ممثمة لمكمية التي تمت رقابتيا .2
حسب المادتين  01/16و  01/17من المرسوم التنفيذي رقم  39-90السالف الذكر
فإنو إذا كان المنتوج سريع التمف ولم يكن يمكن اقتطاع ثالث عينات بسبب وزنو أو قيمتو
أو طبيعتو أو كميتو القميمة فال تأخذ منو إال عينة واحدة فقط لمتحميل في مجال الرقابة
الجرثومية ،كما يمكن اقتطاع عينة واحدة فقط لمتحميل والدراسة وذلك بناءا عمى طمب من
اإلدارة المختصة.3
نصت المادة  40من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،
أنو " :إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب،

تقتطع ثالث (  )03عينات متجانسة

وممثمة لمحصة موضوع الرقابة و تشمع.
ترسل العينة األولى إلى المخبر المؤىل بموجب ىذا القانون إلجراء التحاليل أو االختبارات
أو التجارب.
وتشكل العينتان الثانية والثالثة شاىدتين ،واحدة يحتفظ بيا المتدخل المعني".

 -1المادة  01/09من المرسوم التنفيذي رقم  ،39-90يتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -2المادة  01/11من نفس المرسوم.

 -3المادتين  01/16و ،01/17من نفس المرسوم.
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

ويجب أن تحتفظ العينات ضمن شروط الحفظ المناسبة  ،1كما يجب أن يوضع عمى
كل عينة ختم يحتوي عمى وسمة تعريف تشمل جميع البيانات المتعمقة بالمنتوج الذي تمت
معاينتو ،وبعد االنتياء من تحميل العينات ،يحرر المخبر وثيقة

تحميل تدون فييا نتائج

الدراسة والتحاليل فيما يخص مطابقة المنتوج ،وترسل الوثيقة إلى المصمحة التي قامت
باقتطاع العينات خالل أجل  30يوما ابتداءا من تاريخ استالم المخبر لمعينات إال في حالة
وجود قوة قاىرة تمنع ذلك.2
حسب المادتين  21و  22من المرسوم التنفيذي رقم  39-90المتعمق برقابة الجودة
وقمع الغش ،فانو إذا تبين من التحميل أن العينات المقتطعة من المنتوج مطابقة لممواصفات
والمقاييس المقاييس المحددة قانونا،يتحصل المتدخل عمى شيادة البراءة تمغي بيا اإلدارة
الغرامة المفروضة ،أما إذا كانت نتيجة التحميل أن العينة غير مطابقة لممواصفات المحددة
قانونا فانو يتم اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة في حق المتدخل .3
نستخمص مما سبق أن األعوان المكمفون بالرقابة تقع عمييم ميمة الحرص عمى
فاعمية اإلجراءات التي كرسيا المرسوم التنفيذي رقم

 39-90المتعمق برقابة الجودة وقمع

الغش ،بأن يقوموا بأعمال الرقابة بصرامة خاصة في مرحمة اإلنتاج حيث أنو ال يمكن أن
يتواجد ويتوفر في السوق المحمية منتجات إال إذا تحصمت عمى شيادة المطابقة التي تمنحيا
السمطات المختصة بذلك.4

 -1كيينة قونان ،االلتزام بالسالمة  ،......مرجع سابق ،ص .277
 -2كيينة قونان ،االلتزام بالسالمة ،....مرجع نفسو ،ص .277

 -3المادتين  21و  22من المرسوم التنفيذي رقم  39-90المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -4الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص .96
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

الفرع الثاني
الرقابة الذاتية
يقصد بالرقابة الذاتية تمك التي يقوم بيا المتدخل في عممية وضع المنتوج أو الخدمة
لالستيالك عن طريق إجراء المراقبة الضرورية لمتأكد من مطابقتيا لممواصفات والمقاييس
القانونية.
الرقابة الذاتية يمجأ الييا المتدخمون بصفة ذاتية لكسب ثقة المستيمك( أوال) ،باإلضافة
إلى رقابة جمعيات حماية المستيمك( ثانيا).
أوال :رقابة المتدخل الذاتية
نصت المادة  12من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،
أنو":يتعين عمى كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضو لالستيالك طبقا
لالحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول" .1
اشترط المشرع في المتدخل شروط مادية وأخرى شخصية لكي يقوم بعممية الرقابة،
حيث يجب أن تتوفر في المتدخل الخبرة والمعرفة خاصة فيما يتعمق بالمين التي تتطمب
التخصص مثل مينة الطب أو مينة الصيدلي فال يمكن ممارستيا إال بعد الحصول عمى
شيادة معترف بيا من طرف الدولة.2
بالعودة إلى نص المادة

 03من المرسوم التنفيذي رقم

 65-92المتعمق بمراقبة

مطابقة المواد المنتجة محميا أو المستوردة ،نجد أن المشرع اشترط الكفاءة في المستخدمين

 -1المادة  12من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك و قمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -2حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص .57
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

الذين يعتمد عمييم الصانع.1
أما فيما يتعمق بالشروط المادية فيي الشروط الواجب توفرىا في بعض المين بيدف
توفير النظافة في األماكن واألعوان القائمين بالمينة نذكر عمى سبيل المثال الشركات
والمؤسسات والقائمين بالخدمات في مجال التغذية ،حيث يجب عمييم إجراء فحوصات طبية
دورية عمى عماليم ،ويجب عمى مسؤولي ىذه المؤسسات صيانة محالت اإلنتاج طبقا لقواعد
النظافة.2
كما أوجب المشرع أن تكون التجييزات والمعدات واألماكن الالزمة لعمميات جمع
المواد األولية أو إنتاجيا أو تحفيزىا أو معالجتيا أو تخزينيا مجيزة ومالئمة وذلك لتجنب
وقوع خطأ.3
كما أن جودة المنتجات تمعب دور ىام في التقدم الصناعي ،ومن أىم انشغاالت
المؤسسات الصناعية والخدماتية ،4حيث تساىم في الترويج ليذه المنتوجات ،والمحافظة عمى
األسواق الداخمية ،كما تساىم أيضا في زيادة وتيرة الطمب عمى ىذه المواصفات ،والمستيمك
يتعرف عمى جودة المنتوج عن طريق ختميا بعالمة الجودة ،التي تضمن احتياجات
المستيمكين ومردودية المؤسسة المنتجة .5
ألزم القرار الوزاري المحدد لمواصفات بعض أنواع الحميب المعد لالستيالك ،كل
متدخل بوضع مادة الحميب لالستيالك بمراعاة المقاييس والمواصفات الخاصة بمكوناتو
وطريقة معالجتو ،وبالعودة إلى نص المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  65-92المتعمق
 -1المادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  65-92مؤرخ في  ،1992/02/ 12المتعمق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محميا
والمستوردة ،ج ر عدد  ،13الصادر في  ،1992/02/13معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  47-93مؤرخ
في  ،1993/02/06ج ر عدد  ،09الصادر في .1993/02/10
 -2حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص .58

 -3الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص .88
 -4ربيعة صبايحي ،مرجع سابق ،ص .19
 -5نوال شعباني (حنين ) ،مرجع سابق ،ص .92
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

بمراقبة المواد المنتجة محميا والمستوردة ،نجدىا تنص عمى أنو " :يجب عمى المتدخمين في
مرحمة إنتاج المواد الغذائية والمنتجات الصناعية واسترادىا وتوزيعيا ،ان يقوموا باجراء
تحميل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ينتجونيا و/أو التي يتولون المتاجرة فييا ،أو
يكمفون من يقوم بذلك.
يجب أن تخضع المواد المنتجة محميا أو المستوردة لمتحميل ومراقبة المطابقة قبل
عرضيا في السوق".1
يتضح من خالل المادة أن ىذا النوع من الرقابة يشمل جميع المنتجات المحمية
والمستوردة.
فيما يخص برقابة المنتجات المحمية فانو حسب المادة  12من القانون رقم 03-09
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم المنتج في مرحمة
إنتاج المواد الغذائية والمنتجات الصناعية وتوزيعيا أن يقوم بعممية تحاليل الجودة ومراقبة
مدى مطابقة المواد التي ينتجونيا والمواصفات القانونية ويتم ذلك في مخبره التابع لو،
فالمتدخل عند قيامو ليذا اإلجراء يعتمد عمى الوسائل المادية المالئمة ،وعمى خبراء مؤىمين
لذلك ،وفي حالة عدم امتالك المنتج ليذا المخبر الخاص بو يمكنو التعاقد مع خدمات مخابر
التحاليل المعتمدة ،وتنتيي ىذه الرقابة بمنحو شيادة المطابقة .2
لكن رغم فرض المشرع الجزائري عمى المتدخل القيام بيذا النوع من الرقابة ،إال أن
ىذا لم يمنع من تسجيل عدد ال يستيان بو من المخالفات التي مست بصحة وسالمة
المستيمك نذكر مثال قضية الكاشير المسموم الذي تسبب في وفاة عدد كبير من األشخاص

 -1المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ، 65-92المتعمق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محميا والمستوردة ،معدل ومتمم،
سالف الذكر.
 -2عمي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص .28
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

في سطيف ،وقضية متاجرة بماء الزىر وماء الخل المصنوعين بمياه قذرة .1
أما فيما يخص بالمنتوجات المستوردة فإنو حسب المادة  07من األمر رقم 04-03
المتعمق بالقواعد المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع وتصديرىا ،نجد أن المشرع ألزم عمى
المستورد أن يقوم بإجراء تحاليل الجودة ومراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ،حيث تنص
المادة  17سالفة الذكر عمى أنو ":يجب ان تكون المنتجات المستوردة مطابقة لممواصفات
المتعمقة بنوعية المنتوجات وامنيا كما ىو منصوص عميو في التشريع والتنظيم المعمول
بيما.2".
كما يجب عميو أن يضع مواصفات المنتوج في دفتر الشروط و ىذا قبل دخوليا إلى
أرض الوطن وعرضيا لالستيالك ،وتخضع ىذه المنتوجات المستوردة الموجية لالستيالك
لتفتيش مسبق تقوم بيا مصالح اإلدارة المكمفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود قبل
العممية الجمركية.3
إذا كانت نتيجة التجارب تفيد سالمة المنتوجات يسمم لممستورد مقرر يسمح لو بإدخال
منتوجو إلى ارض الوطن ،أما إذا كانت النتائج غير مطابقة يرفض دخول المنتوج  ،4وتكون
مدة تبميغ النتائج ثمان وأربعين(  )48ساعة من تاريخ إيداع الممف من طرف المستورد أو
ممثمو القانوني ،وتمدد المدة متى اقتضت التجارب ذلك .5

 -1زاىية حورية سي يوسف كجار ،مرجع سابق ،ص .16

 -2المادة  07من القانون رقم  ،04-03المؤرخ في  ، 2003/07/19المتعمق بالقواعد المطبقة عمى عمميات استيراد السمع

والبضائع وتصديرىا ،ج ر عدد  ،43الصادر بتاريخ  ،2003/07/20معدل ومتمم بالقانون رقم  ،15-15المؤرخ في

 ،2015/07/15ج ر عدد  ،43الصادر في .2015/08/12
 -3المادة  30من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك و قمع الغش ،معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -4المادة  13من المرسوم التنفيذي رقم  ،467-05مؤرخ في  ،2005/12/10يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات
المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك ،ج ر عدد  ،88الصادر في .2005/12/11

 -5المادة  14من نفس المرسوم.
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

في األخير يمكن القول أن رغم النصوص القانونية التي وضعيا المشرع الجزائري في
مجال المنتوجات المستوردة إال أن ىذا لم يمنع من ارتكاب مخالفات ،منيا قضية الحميب
المجفف المستورد من طرف متعاممين جزائريين عن المعيد اإلسالمي لبروكسل ،الذي تبين
بعد إخضاعو لمرقابة عمى مستوى الميناء بأنو غير مطابق لممواصفات القانونية .1
ثانيا :الرقابة عن طريق جمعيات حماية المستيمك.
ساير المشرع الجزائري الحركة الدولية لحماية المستيمك من خالل إحداث آلية الرقابة
عمى المتدخل عن طريق جمعيات حماية المستيمك ،وتم تنظيميا بموجب القانون رقم

-12

 06المتعمق بالجمعيات.2
عرفت المادة  21من قانون حماية المستيمك وقمع الغش جمعية حماية المستيمك
ّ

أنيا " :كل جمعية منشأة طبقا لمقانون ،تيدف إلى ضمان حماية المستيمك من خالل
إعالمو وتحسيسو وتوجييو وتمثيمو".
يخضع تأسيس تجمعيات حماية المستيمك ألحكام القانون رقم

 06-12المتعمق

بالجمعيات ،أعاله خاصة الشروط المتعمقة بمؤسسي الجمعية فحسب المادة  04منو  ،فإنو
يتعين عمى مؤسسي الجمـعية في الجزائر أن يكونوا متمتعين بالجنس ـ ــية الجزائرية ،ومتمتعين
بالحقوق المدنية والسياسية.3
إضافة إلى الشروط المتعمقة بإجراءات التأسيس والضوابط المتعمقة بحقوق وواجبات
الجمعية ،وىذه األخيرة تعتبر منظمات حيادية تطوعية ال عالقة ليا بالدولة ،يؤسسيا أفراد
من كافة فئات المجتمع المتخصصين في مجاالت مختمفة ،تعمل ىذه الجمعيات عمى رفع

 -1الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص .97

 -2نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص .100

 -3المادة  04من القانون رقم  ،06-12المؤرخ في  ،2012/-01/12يتعمق بالجمعيات ،ج ر عدد  ،02الصادر في
.2012/01/15
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الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

مستوى الوعي العام لدى المستيمك حول مختمف السمع والخدمات المعروضة لالستيالك،
وتوجييو إلى طرق التأكد من سالمة المواد االستيالكية والخدمات المعروضة في السوق .1
من خالل العمل عمى إعداد برامج إعالنية واذاعية معدة لمبث أو لمنشر عبر وسائل
اإلعالم ،تقديم االستشارات التي من شأنيا حماية حقوق المستيمك ،إصدار مجالت ونشريات
ومطبوعات حول القوانين والغش ،كذلك القيام بحمالت تحسيسية وتوعوية من أجل إرشاد
المستيمكين ،جمع ونشر المعمومات والتحايل واالختبارات المتعمقة بالسمع والخدمات .2
يتجمى دور جمعيات حماية المستيمك في الدور الوقائي والدور الردعي:
بالنسبة لمدور الوقائي ىو مختمف اإلجراءات التي تتخذىا جمعيات حماية المستيمك
قبل وقوع الضرر ،ويتم ذلك عن طريق التحسيس واإلعالم وذلك بتوعية المستيمكين
بالمخاطر التي تيدد صحتيم وأمنيم ،وذلك باالعتماد عمى كافة وسائل اإلعالم بإعداد برامج
تعميمية خاصة بالثقافة االستيالكية ،باإلضافة إلى إقامة المحاضرات ونشر الدراسات التي
تقوم بيا حول المنتوج  ،3وأسموب التحسيس ال يقتصر فقط عمى المستيمك إنما يمتد إلى
أصحاب القرار.
مثال ذلك أن تقوم جمعيات حماية المستيمك بإخطار مجمس المنافسة عن كل ما
يتعمق بالمنافسة ،وكل ما يمكن أن ييدد بصحة وسالمة المستيمك وفي ىذا الصدد نصت
فالمادة  02/35من القانون رقم  03-03المتعمق بالمنافسة ،عمى أنو ":يمكن أن تستشيره
أيضا في المواضيع نفسيا الجماعات المحمية والييآت االقتصادية والمالية والجماعات

 -1نوال شعباني (حنين) ،مرجع سابق ،ص ص.101-100

 -2عمي محمد جعفر  ،المبادئ األساسية في قانون العقوبات االقتصادي وحماية المستيمك ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
والنشر والتوزيع ،لبنان ،2009 ،ص .77

 -3عبد الحق حميش ،حماية المستيمك من منظور إسالمي ،مركز البحوث والدراسات ،اإلمارات العربية المتحدة،2004 ،
ص .255
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المحمية والنقابية وكذا جمعيات حماية المستيمكين" .1
ال يقتصر دور وميام جمعيات حماية المستيمك في التحسين واإلعالم فقط بل يمتد
دورىا في المشاركة في إعداد سياسة االستيالك.2
أما فيما يخص دور جمعيات حماية المستيمك في مراقبة الجودة واألسعار التي تكون
من حيث مطابقة المنتوجات لممواصفات القانونية وذلك من حيث مراقبة األسعار حيث
اعترف ليا المشرع الجزائري بالمنفعة العامة بمجرد تأسيسيا وفق التنظيم الساري المفعول .3
يبرز دور جمعيات حماية المستيمك في ىذا الشأن من خالل تحسيس المتدخل
بالتزاماتو المتمثمة في المراقبة الذاتية لمنتجاتو حتى تكون مطابقة لممواصفات والمقاييس
القانونية ،كما يمكنيا أن تقوم بدراسات واجراء خبرات متعمقة باالستيالك عمى نفقتيا وتحت
مسؤوليتيا ،أما فيما يتعمق بمراقبة األسعار ،فأسعار المنتجات غير ثابتة ومتغيرة حيث أنيا
ترتفع بصفة خيالية في المناسبات مثل شير رمضان واألعياد ،وفي بعض المناطق النائية
تفرض عمييا أسعار تعسفية من قبل التجار ،وىنا يظير دور الجمعيات من خالل تحسيس
التجار بواجباتيم نحو المستيمكين عن طريق إعالن األسعار .4
أما عن الدور الدفاعي لجمعيات حماية المستيمك فبالرجوع إلى نص المادة

 17من

القانون رقم  06-12فان لمجمعيات الحق في تمثيل المستيمكين أمام القضاء والتأسيس
كطرف مدني فييا في حالة تعرض المستيمك ألضرار وىذا ما أكدتو أيضا المادة
القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،التي تنص عمى أنو":

 23من
عندما

 -1قانون رقم  03-03المؤرخ في  ،2003/07/14يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،43الصادر بتاريخ ،2003/07/20
معدل ومتمم بالقانون رقم  12-08مؤرخ في  ،2008/01/25ج ر عدد  ،36الصادر في .2008/01/02
 -2عمي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص .66
 -3أرزقي زوبير ،مرجع سابق ،ص .209

 -4عبد النور بوتوشنت  " ،دور جمعيات حماية المستيمك في ضمان امن المستيمك
الحقوق ،جامعة باجي مختار ،العدد  ،2008 ،12ص .123
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يتعرض مستيمك أو عدة مستيمكين ألضرار فردية تسبب فييا المتدخل وذات أصل
مشترك ،يمكن لجمعيات حماية المستيمكين أن تتأسس كطرف مدني".
وسع من نطاق الحماية لمدفاع عن المصالح الفردية
أي أن القانون رقم  03-09قد ّ

والمشتركة لممستيمكين ،والتعويض يكون عن الضرر المادي أو المعنوي ،عمى خالف المادة

 02/12من القانون رقم (02-89الممغى) الذي قيد من حق الجمعيات في حماية المستيمك
في رفع دعاوى التعويض وذلك بشرطين ىما أن تدافع الجمعية عن المصالح المشتركة
لممستيمكين واستبعاد المصالح الفردية ،وأن يكون التعويض مقتص ار عمى الضرر المعنوي.
أما القانون رقم  03-03المتعمق بالمنافسة لم يشر إلى الدور الدفاعي لجمعيات
حماية المستيمك أمام الجيات القضائية ،إنما اعترف بإمكانية استشارة المجمس حول كل
مسألة مرتبطة بالمنافسة،عمى عكس القانون رقم  06-95المتعمق بالمنافسة (الممغى) الذي
نص في مادتو  96إلى دور الجمعيات في رفع دعوى أمام الجيات القضائية ضد كل عون
اقتصادي ارتكب مخالفة في قانون المنافسة ،وبالرجوع إلى مضمون المادة

 03/10من

القانون رقم  12-08المتعمق بالمنافسة المعدلة لممادة  24من القانون رقم  03-03المتعمق
فعال ،وذلك بإدخالو
بالمنافسة نجد أن المشرع قد أعطى جمعيات حماية المستيمك دور ّ
ضمن التشكيمة الجديدة لمجمس المنافسة ممثمين عن ىذه الجمعيات .1

يقوم ىذين الممثمين لجمعيات حماية المستيمكين في تقديم آراء واقتراحات حول كل ما
يتعمق باالستيالك ،والمشرع أعطى لجمعيات حماية المستيمك الحق في المشاركة في إعداد
سياسة االستيالك بحضور ممثمييا في الييآت االستشارية كالمجمس الوطني لحماية
المستيمكين وىو ما يسمح ليم بالتعبير عن أىدافيا وتشجيع الحوار والتشاور مع السمطات
وبالعضوية في المجمس الوطني لمتقييس والمتمثل في المجمس الجزائري العتماد أجيزة تقييم

 -1قانون رقم  12-08مؤرخ في  ،2008-01-25يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد  ،36الصادر بتاريخ .2008/01/02
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المطابقة ،وىذا يعتبر شكل آخر لمشاركة الجمعيات .1
نالحظ انو رغم الصالحيات التي منحيا المشرع الجزائري لجمعيات حماية المستيمك
إال أن دورىا يبقى محدود و ذلك لعدم كفاية اإلمكانيات المادية المسخرة ليا.
إضافة إلى نقص وعي المجتمع الجزائري حول االستيالك وأىمية ىذا النوع من
الجمعيات ،لذلك يبتعد الشعب الجزائري عن تأسيسيا فعددىا قميل جدا مقارنة بالدول األخرى
فطبقا لإلحصائيات الرسمية لو ازرة التجارة فانو توجد في الجزائر  44جمعية لحماية المستيمك
وىو عدد قميل مقارنة بمساحة الجزائر وبعدد سكانيا ،إذ ال يجب التقميل من الدور الذي
أعطي لجمعيات حماية المستيمك في مجال الرقابة ،فعمى الدولة مساعدتيا ماديا لكي تقوم
بدورىا عمى أكمل وجو ،وبالتالي تقديم حماية أفضل لممستيمك .2

 -1كيينة قونان ،االلتزام بالسالمة ، ....مرجع سابق ،ص .269
 -2عبد النور بوتوثنت ،مرجع سابق ،ص .125

- 73 -

الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

المبحث الثاني
األجيزة المكمفة بالرقابة
أنشأ المشرع الجزائري العديد من األجيزة بيدف اإلشراف عمى الرقابة ،وكمفت بالعديد
من الصالحيات في إطار الدفاع عن مصالح المستيمك وحمايتو من جية وضمان تنفيذ
المتدخل التزامو من جية أخرى  ،وىذه األجيزة متعددة بتعدد مجاالت الرقابة ،كما يتنوع
دورىا تبعا لمغرض الذي أنشأت من أجمو ،وفي الغالب ما تتشابو اإلجراءات التي تتخذىا في
ممارسة الرقابة ،وتتمثل ىذه األجيزة في األجيزة االستشارية التي تضمن رقابة أولية
(المطمب األول ) ،واألجيزة اإلدارية التي تكفل عممية الرقابة عمى المنتوجات طيمة عممية
عرض المنتوج لالستيالك (المطمب الثاني).
المطمب األول
األجيزة االستشارية
قام المشرع الجزائري بإنشاء أجيزة استشارية تضمن الرقابة عمى نشاط المتدخمين
وذلك لتحقيق الحماية الالزمة لممستيمك ويكون موضوع ىذه األجيزة اقتراح توصيات
لمسمطات العامة وابداء آراء حول االستيالك.
تنقسم األجيزة االستشارية إلى أجيزة استشارية قانونية (

الفرع األول ) ،وأجيزة

استشارية تقنية (الفرع الثاني) .
الفرع األول
األجيزة االستشارية القانونية
أنشأ المشرع الجزائري عدة ىيأت متخصصة تسعى لمراقبة السوق وتوفر الحماية
المادية والمعنوية لممستيمك ،وتتمثل ىذه الييآت في المجمس الوطني لحماية المستيمك ( أوال)
والمجمس الوطني لمتقييس ( ثانيا).
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أوال :المجمس الوطني لحماية المستيمك
نصت المادة  24من القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،
ّ
()1
 ،و تطبيقا ليذه المادة صدر المرسوم
عمى انشاء مجمس وطني لحماية المستيمكين
التنفيذي رقم  ،355-12يحدد تشكيمتو واختصاصاتو.
يعد ىذا المجمس ىيئة حكومية استشارية يقوم بإبداء آراء تتعمق بالمسائل التي تمس
بتوفير الحماية القانونية لممستيمك ،فيو ىيئة تشاورية ال يجوز لو أن يصدر ق اررات بل
تقتصر ميمتو في تقديم اقتراحات وابداء آراء ذات الصمة بحماية المستيمك ،فالمجمس يدلي
عمى الخصوص باآلراء التالية:
 كل التدابير التي يمكن أن تساىم في تحسين الوقاية من المخاطر التي قد تسببيا السمعوالخدمات المعروضة لالستيالك وذلك لتوفير الحماية الالزمة لممصالح المادية
والمعنوية لممستيمك.
 كما يطمع بالبرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش واعالم المستيمكين وتوعيتيم.وىو ما نصت عميو المادة

 20والمادة  22من المرسوم التنفيذي رقم

355-12

سالف الذكر.2
كما يمعب أيضا المجمس دور كبير من خالل تحسيس وتوجيو المستيمكين من
مخاطر المنتجات و الخدمات المعروضة في السوق .3

 -1أنشىء المجمس الوطني لحماية المستيمكين بموجب المرسوم التنفيذي رقم  272 -92مؤرخ في  ،1992/07/06يحدد
تشكيمة المجمس الوطني لحماية المستيمكين واختصاصاتو،

ج .ر ،عدد  52الصادر في  .1992/07/08الممغى

بالمرسوم التنفيذي رقم  355-12مؤرخ في  ،2012/10/02يحدد تشكيمة المجمس الوطني لحماية المستيمكين
واختصاصاتو ج .ر عدد  ،56صادر في 2012/10/11

 -2المادتين  20و  22من المرسوم التنفيذي رقم  ،355-12سالف الذكر.
 -3قني سعدية  ،جرائم االضرار بمصالح المستيمك ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوق و العموم السياسية،
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2009 ،ص . 159
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 24في فقرتيا الثانية من القانون رقم

أما عن تشكيمة المجمس فالمادة

03-09

المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش تنص عمى أنو ":تحدد تشكيمة المجمس واختصاصاتو
عن طريق التنظيم".
وحسب المادة  03من المرسوم التنفيذي  355-12سالف الذكر فان المجمس الوطني
لحماية المستيمك يتشكل من ممثل واحد عن كل و ازرة من الو ازرات التالية:
 و ازرة الداخمية و الجماعات المحمية، و ازرة الموارد المائية، و ازرة الفالحة والتنمية الريفية، و ازرة التجارة، و ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات، و ازرة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، و ازرة الصيد البحري والموارد الصيدية، و ازرة الطاقة والمناجم، و ازرة التضامن الوطني واألسرة،يتشكل أيضا من ممثل واحد عن الييآت والمؤسسات العمومية وىي كالتالي:
 المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعيد الوطني لمطب البيطري، المركز الوطني لعمم السموم، المعيد الوطني لحماية النباتات، المعيد الجزائري لمتقييس، المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية، الديوان الوطني لمقياسة الوطني، الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،- 76 -
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 الغرفة الوطنية لمفالحة، خمسة (  )05ممثمين خبراء مؤىمين في ميدان نوعية المنتوجات والخدمات ويختارىمالوزير المكمف بحماية المستيمك.
 ممثل عن كل جمعية لحماية المستيمك المؤسسة قانونا .1لمدة خمس (  )05سنوات
يعين أعضاء المجمس الوطني لحماية المستيمكين ونوابيم ّ
قابمة لمتجديد وذلك بقرار من الوزير المكمف بحماية المستيمك ،والرئيس ينتخب من ضمن
ممثمي الييآت العمومية أعضاء المجمس وىذا ما نصت عميو المادتين

 11و  12من

المرسوم التنفيذي  355-12سالف الذكر.2
المادة  17من نفس المرسوم تنص عمى أنو يجتمع المجمس في دورات عادية مرتين
في السنة بناءا عمى استدعاء من رئيسو ،كما يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية إذا دعت
الحاجة إلى ذلك وبناءا عمى طمب من رئيس المجمس أو بطمب من ثمثي (  )3/2أعضائو.3
مع اإلشارة إلى أن آراء المجمس واقتراحاتو تدون في سجل خاص ،ويمكن أن تنشر
في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية ،إضافة إلى أن المجمس يعد برنامج أعمالو قبل بداية
كل سنة وحصيمة أعمالو في نياية كل سنة مالية.
من خالل دراستنا لممجمس الوطني لحماية المستيمكين يتضح لنا أنو رغم الصالحيات
الممنوحة لو ،إال أنو ال يتمتع بالقوة اإللزامية المطموبة التي تتمتع بيا األجيزة األخرى،
باعتبار أن ميمتو تنحصر فقط في تقديم اآلراء واالقتراحات الغير ممزمة ،ليذا السبب
فالمجمس الوطني لحماية المستيمكين ال يممك الوسائل والصالحيات التي تسمح لو بالتّطبيق
الفعال لمق اررات التي يقوم باتخاذىا.
ّ
 -1المادة  03من المرسوم التنفيذي  ،355-12سالف الذكر.

 -2المادتين  11و 12من المرسوم التنفيذي  ،355 –12سالف الذكر.
 -3المادة  17من نفس المرسوم .
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ثانيا :المجمس الوطني لمتقييس
تناولت المادة  02من القانون رقم

 04-16المتعمق بالتقييس ،تعريف التقييس

ّأنو":النشاط الخاص المتعمق بوضع أحكام ذات استعما ل موحد ومتكرر في مواجية مشاكل
حقيقية أو محتممة يكون الغرض منيا تحقيق الدرجة المثمى من التنظيم في إطار معين".
عرفتو المنظمة الدولية لمتقييس " ايزو" عمى ّأنو  " :وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط
ّ

معين لصالح جميع األطراف المعنية وبتعاونيا وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل مع
األخذ بعين االعتبار ظروف األداء و مقتضيات األمان".1
أنشئ المجمس الوطني لمتقييس بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

 464-05المتعمق

بالتقييس وسيره ،وقد نصت المادة  02منو عمى ّأنو  ":ينشأ جياز االستشارة وال ّنصح في
ميدان التقييس يدعى الميدان الوطني لمتقييس."...
كما عرفو المرسوم التنفيذي رقم  324-16المتعمق بتقييس وسيره ،المعدل لممرسوم
التنفيذي رقم  464-05المتعمق بالتقييس وسيره ،عمى أنو ":تعوض تسمية المجان التقنية
الوطنية في مرسوم تنفيذي رقم  464-05بتسمية المجان التقنية لمتقييس"

2

يتشكل المجمس من مجموعة ممثمي الو ازرات باإلضافة إلى:
 ممثل عن جمعيات حماية المستيمكين، ممثل عن جمعيات حماية البيئة، ممثل عن الغرفة الوطنية لمفالحة، -ممثل عن الجزائرية لمتجارة والصناعة،

النيضة العربية،
 -1محمد عبد المنعم محمد حمودة  ،المواصفات والمقاييس ،مقومات العناصر التقنية لمدول النامية ،دار ّ
مصر ،1997 ،ص . 40

 -2المادة  3من المرسوم التنفيذي رقم  ،324-16مؤرخ في  ،2016/12/13المتعمق بالتقييس وسيره ،ج ر عدد 73
الصادر .2016/12/15
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 أربعة ( )04ممثمين عن جمعيات أرباب العمل .1يترأس ىذا المجمس الوزير المكمف بالتقييس أو ممثمو الذي يعين أعضائو بقرار منو
لمدة ثالث (  )03سنوات قابمة لمتجديد ،وىذا بناءا عمى اقتراح من السمطة والجمعية التي
ينتمون إلييا بحكم كفاءاتيم.
خول القانون ليذا المجمس جممة من الوظائف والصالحيات ذات طابع استشاري في
ّ

مجال التقييس ،ذكرتيا المادة  03في فقرتيا الثانية من المرسوم التنفيذي رقم

464-05

المتعمق بالتقييس وىي:
 "اقتراح االستراتجيات والتدابير الكفيمة بتطوير النظام الوطني لمتقييس وترقيتو، تحديد األىداف المتوسطة و البعيدة المدى في مجال التقييس، دراسة مشاريع البرامج الوطنية لمتقييس المعروضة عميو إلبداء الرأي، متابعة البرامج الوطنية لمتقييس، تقديم حصيمة نشاطات في آخر كل سنة إلى رئيس الحكومة .2 ".كما يممك المجمس الوطني لمتقييس صالحية إصدار آراء وتوصيات بمصادقة
األغمبية المطمقة لممثمي المجمس.
مرتين (  )02في السنة بطمب من رئيسو ،كما يمكن
يجتمع المجمس في دورات عادية ّ

أن يجتمع في دورات استثنائية إلى جانب الدورات العادية .3

يكمن اليدف األساسي من وراء إنشاء المجمس الوطني لمتقييس في مراقبة مدى
مطابقة السمع والخدمات المعروضة لالستيالك لممقاييس والمواصفات القانونية.
 -1المادة  04من المرسوم التنفيذي رقم  ،464-05معدل ومتمم ،سالف الذكر.
 -2المادة  2/03من نفس المرسوم.

 -3المادتين  5و  6من القانون رقم  ،04-04يتعمق بالتقييس ،معدل ومتمم ،سالف الذكر .
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إلى جانب المجمس الوطني لمتقييس نجد المعيد الجزائري لمتقييس الذي تم إنشاءه
بموجب المرسوم التنفيذي رقم  96-98يتضمن المعيد الجزائري لمتقييس .1
كما ذكر المعيد الجزائري لمتقييس في المادة

 1/02و المادة  04من القانون رقم

ومشرع متمم ) .
 04-04المتعمق بالتقييس (معدل
ّ
المشرع الجزائري بتعديل جوىري بإنشائو ليذا المعيد حيث تم بموجبو فصل نشاط
قام
ّ

مخولة لممعيد الجزائري لمتوحيد الصناعي والممكية
التقييس عن الصالحيات التي كانت ّ

الصناعية ( ،)I.N.A.P.Iويخضع ىذا المعيد لوصاية وزير الصناعة .2
المشرع الجزائري لممعيد الجزائري لمتقييس طبقا لنص المادة
خول
ّ
ّ

 07من المرسوم

التنفيذي رقم  464-05المتعمق بتنظيم التقييس وسيره ،فقد حددت ميامو عمى وجو
الخصوص كالتالي:3
 السير عمى إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختمف القطاعات،الدراسات والبحوث و إجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس،
 انجاز ّ تحديد االحتياجات الوطنية في مجال التقييس، السير عمى تنفيذ البرنامج الوطني لمتقييس بالعوائق التقنية لمتجارة، ضمان تمثيل الجزائر في الييآت الدولية والجوىرية والجوىرية لمتقييس التي تكون طرفافييا،
 -تحديد الميام األخرى لممعيد الجزائري في قانونو األساسي .4

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،69-98يتضمن إنشاء المعيد الجزائري لمتقييس ،ويحدد قانونو األساسي ،ج ر عدد  ،10الصادر
بتاريخ . 1998 /3/ 01
 -2قمواش الطيب " ،دور التقييس في حماية المستيمك عمى ضوء القانون  ، "04-16مجمة االجتياد القضائي  ،عدد
 01 ،19أفريل  ،2017ص . 182

 -3قمواش الطيب  ،مرجع سابق ،ص . 182

 -4المادة  07من المرسوم التنفيذي رقم  ،464-05معدل ومتمم ،سالف الذكر.
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حددت المادة  07من القانون األساسي لممعيد الجزائري لمتقييس  69-98ميام أخرى
ليذا المعيد وىي اعتماد عالمات المطابقة لممواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح رخص
الدولية في مجال
الستعمال ىذه العالمات والطوابع ،ويتكمّف بتطبيق االتفاقيات والمعاىدات ّ
التقييس التي تكون الجزائر قد انضمت إلييا .1

فعالة في حفظ
من خالل ما سبق نستنتج أن المجمس الوطني لمتقييس يعد أداة ّ

المشرع
الصحة واألمن ومكافحة الجرائم الماسة بالمستيمك ،وحماية المصالح ،حيث نجد أن
ّ

خول ليذا المجمس ميام واسعة في نشاط التقييس ،يعتبر من أىم األجيزة مقارنة
الجزائري ّ

الدولي ،وذلك من خالل تمثيمو
بأجيزة التقييس األخرى عمى المستوى الوطني والمستوى ّ
الدولية.
لمجزائر في المحافل ّ
الفرع الثاني
األجيزة االستشارية التقنية

يكمن دور األجيزة االستشارية التّقنية في مساعدة األجيزة اإلدارية في الكشف عن
العيوب الخفية الموجودة في السمع والخدمات ونذكر منيا:

النوعية
المركز الجزائري لمراقبة ّ

الرزم (أوال) ،مجمس المنافسة (ثانيا) ،إدارة الجمارك (ثالثا) ،مخابر تحميل الجودة (رابعا).
وّ
الرزم
ّأوال :المركز الجزائري لمراقبة ال ّنوعية و ّ
الرزم بموجب المرسوم التنفيذي رقم
أنشئ المركز الجزائري لمراقبة ّ
النوعية و ّ

-89

 ،2147يتضمن إنشاء المركز وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم ،ويعتبر ىذا المركز الييئة

 -1قمواش الطيب ،مرجع سابق ،ص . 182

مؤرخ في  ،1989/08/08يتضمن إنشاء المركز مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم
 -2مرسوم تنفيذي رقم ّ ،147-89
مؤرخ في
وتنظيمو ،ج ر عدد  ،33الصادر في  ،1989/08/09معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ّ 318-03
 ،2003/09/30ج ر عدد  ،59الصادر في .2003/10/05
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العميا لنظام الرقابة عمى المستوى الوطني.1
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل
المالي ،وىو خاضع لرقابة و وصاية وزير التجارة ،2ويتشكل من:
 مدير عام مجمس التوجيو لجنة عممية وتقنية.3يمكن أن نجمل ميام المجمس حسب المرسوم التنفيذي رقم  318-03في مادتو 04
كالتالي :
 إبداء اآلراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ليا صمة بنوعية السمعوالخدمات ،4وذلك لتوفير الحماية القانونية لممستيمك،
 يعمل عمى تحسين نوعية السمع و الخدمات، تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش وتسييرىا وعمميا، التأكد من مطابقة المنتوجات لممقاييس والخصوصيات التي يجب أن يميزىا .5ثانيا :مجمس المنافسة
ظير مجمس المنافسة في الجزائر بصدور األمر رقم

 06-95المتعمق بالمنافسة

6

 -1فاطمة بحري  ،الحماية الجنائية لممستيمك ،بحث مقدم لنيل شيادة الدكتوراه في القانون الخاص  ،كمية الحقوق و العموم
السياسية  ،جامعة أبو بكر بمقايد ،تممسان ، 2013-2012 ،ص . 170

 -2الصادق صياد ،المرجع السابق ،ص .105

 -3المادتين  09و  14من المرسوم التنفيذي  ،318-03سالف الذكر.
 -4فاطمة بحري ،مرجع سابق ،ص .177

 -5المادة  04من المرسوم التنفيذي رقم  ،318-03سالف الذكر.

 -6تم إلغاء األمر رقم  06-95بموجب القانون رقم  12-08المؤرخ في  2008 /06/ 25والمتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد
 ،36الصادر في  ،2008 /07/ 02معدل ومتمم.
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وىو ىيئة استشارية لدى رئيس الحكومة ،يعمل عمى ضمان حرية المنافسة وشفافيتيا ،كما
أسندت لو عدة اختصاصات منيا االختصاصات االستشارية واالختصاصات القمعية ،ويكون
اليدف منيا ضبط المنافسة والسير عمى حسن سير السوق االقتصادية ،وتحسين ظروف
معيشة المستيمكين ،كما يقوم باتخاذ اإلجراءات التي يمكن أن تضع حدا لمممارسات التي
من شأنيا أن تعيق حسن سير السوق الجزائرية وتمس المبادئ العامة لممنافسة ،ويوضع لدى
الوزير المكمف بالتجارة ،ويتكون مجمس المنافسة من الييآت الممثمة لجمعيات حماية
المستيمكين ،وكذا الشخصيات التي ليا خبرة مينية في مجال المنافسة واالستيالك والتوزيع.
ىذا ما أكدتو المادة

 24من القانون رقم

 12-08المتعمق بالمنافسة المعدل

والمتمم.1
إضافة إلى الميام السابقة فان مجمس المنافسة ممزم بتقديم آرائو حول كل مسألة ليا
صمة بالمنافسة متى طمبت منو الحكومة أو المحترفين أو المستيمكين.
كل شخص بإمكانو المجوء إلى مجمس المنافسة لالستشارة ابتداءا من السمطة العامة
الدور االستشاري لمجمس المنافسة
إلى المواطن البسيط عبر جمعيات حماية المستيمكين ،و ّ
ظير بموجب المرسوم الرئاسي رقم

الدولة
 372-2000المتضمن لجنة إصالح ىياكل ّ

والذي وضع لجنة فرعية تسمى " المجنة الفرعية لالستشارة والضبط والمراقبة".2

مع اإلشارة إلى أن الق اررات الصادرة من مجمس المنافسة يمكن الطعن فييا أمام
مجمس قضاء الجزائر الفاصل في األمور التجارية.3

 -1المادة  24من القانون رقم  ،12-08سالف الذكر.
 -2مرسوم رئاسي رقم  372-2000مؤرخ في  ،2000 /11/ 22يتضمن إحداث لجنة إصالح ىياكل الدولة ومياميا ،ج
ر عدد  ،71الصادر في .2000 /11/ 26
 -3ارزقي زوبير ،مرجع سابق ،ص . 171
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ثالثا :إدارة الجمارك.
تمعب المنافذ الحدودية لكل دولة أىمية كبيرة كونيا تتحكم في حركة دخول وخروج
األفراد والبضائع ،من ىنا يبرز الدور الكبير إلدارة الجمارك كونيا الييئة التي تتولى الحفاظ
عمى حدود الدولة في المجال األمني واالقتصادي ،من أي تيديد لممصالح االقتصادية
لممستيمك ( )1أو لصحتو وسالمتو (.)2
- 1حماية المصالح االقتصادية لممستيمك:
تحمي إدارة الجمارك المستيمك من زيادة أسعار السمع في السوق عن طريق تطبيق
نسب الرسوم الجمركية وكذلك حتى ال يتحمل المستيمك أعباء ىذه الزيادات ،لذا فقد نص
المشرع عمى وضع نوعين من الرسوم عمى البضائع ،بضائع تخضع لرسوم ذات نسب
ضعيفة وبضائع تخضع لرسوم عالية ،وىي تمك التي تخضع لمحقوق والرسوم التي تتجاوز
نسبتيا اإلجمالية .1%45
ال يقتصر دور إدارة الجمارك في متابعة وضع دخول األشياء المخدرة لمبالد ،وانما
تتولى ميمة مواجية البضائع المستوردة من قبل المتدخمين االقتصاديين ،والتي ليا قيمة
كبيرة وذات سعر مرتفع في السوق كال ّذىب والفضة التي أصبحت محل التيريب.
 -2ضمان أمن وسالمة المستيمك:
حسب المادة  8مكرر من القانون رقم  17-04المتعمق بقانون الجمارك فان دورىا
يتجمى في وضع حد لكل ما من شأنو المساس بالمستيمك نتيجة لوجود بضائع تيدد صحة
وسالمة المستيمك ،أو وضع حد لكل منتوج موجو لمسوق الوطنية بيدف إغراقيا أو إعاقة
تنمية المنتوج المحمي  ،2حيث يتمثل الدور األمني الذي تمعبو الجمارك في حماية سالمة
 -1أرزقي زوبير ،مرجع سابق ،ص . 172

 -2المادة  08مكرر من القانون رقم  ،04-17مؤرخ في  ،2017 /02/ 16المتضمن قانون الجمارك  ،ج ر عدد ،11
الصادر في .2017 /02/19
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وصحة المستيمك في مراقبة ومنع إدخال المواد المصنوعة وأىميا المخدرات والمواد
المغشوشة ،كما يكمن دور أعوان الجمارك في إطار تنفيذ حق تفتيش األشخاص والبضائع
وكذلك وسائل النقل مع مراعاة االختصاص اإلقميمي لكل فرقة ،أن تقوم في حال وجود معالم
حقيقية يفترض من خالليا وجود أشخاص يحممون مواد مخدرة داخل أجساميم أن تخضعيا
لفحوص طبية لمكشف عنيا .
رابعا :مخابر تحميل الجودة
مخابر تحميل الجودة ىي مخابر معتمدة بصفة رسمية بناءا عمى أحكام المرسوم
التنفيذي رقم  328-13الذي يحدد شروط وكيفيات إعتماد المخابر قصد توفير الحماية
لممستيمك وقمع الغش ،والمرسوم التنفيذي رقم

 153-14الذي يحدد شروط قمع الغش

مخابر التجارب وتحميل الجودة واستغالليا ،ومن ميام مخبر تحميل الجودة فحص وتجربة
ومعايرة المادة والمنتج وتركيبيا ،ويحدد بصفة أعم مواصفاتيا أو خصائصو .1
حسب المادة  04من المرسوم التنفيذي رقم  355-96المتضمن إنشاء مكتب مخابر
التجارب وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا فانو تتشكل شبكة مخابر التجارب وتحاليل
2
الدفاع ،و ازرة
النوعية من المخابر التابعة لـ  16و ازرة  ،من بينيا عمى سبيل المثال :و ازرة ّ

الصحة ،...تعد مخابر
الصناعة ،و ازرة التّجارة ،و ازرة ّ
الصناعة و ّ
الداخمية ،و ازرة المالية ،و ازرة ّ
ّ

تحاليل النوعية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية

واالستقالل المالي ،يكمف بتحقيق كل أعمال الدراسة ،والبحث واالستشارة والخبرة والتجارب.

 -1المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  153-14مؤرخ في  ،2014 /04/ 30الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب
وتحميل الجودة و استغالليا ،ج ر عدد  ،28الصادر في . 2014-05-14
 -2المادة  04من المرسوم التنفيذي رقم  ،355-96مؤرخ في  ،1996 /10/ 19المتضمن إنشاء مكتب مخابر التجارب
وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا ،ج ر عدد  ،62الصادر في  ،1996 /10/ 20المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم -97

 459المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا ،ج ر عدد  ،80الصادر في /12/ 07
. 1997
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يمكن لشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ،أن تساعد المخابر األخرى المنشئة
الرسمية الموجودة عبر التّراب الوطني المتمثمة
بيدف تحميل الجودة وقمع الغش والمخابر ّ
في :مخبر الجزائر ،عنابة ،بجاية ،الشمف ،قسنطينة ،وىران ،ورقمة.

يتضح من خالل دراستنا ليذه المخابر أن مياميا تتمثل في القيام بالرقابة والتأكد من
السير الحسن لنشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش ،والعمل عمى احترام
الرسمية وطرقيا وتوحيد مناىج التحميل والتجارب التقنية لكل منتوج .1
إجراءات التحميل ّ
المطمب الثاني
األجيزة اإلدارية
تتولى الييئات اإلدارية في إطار حماية المستيمك ،تنظيم السوق ومنع حدوث أي
اضطراب فيو بيدف توفير ضروريات المستيمك خارج الممارسات الغير قانونية التي يمجا
إلييا المتدخمين لتحقيق مصالح خاصة.
لذلك فقد قام المشرع الجزائري بإنشاء األجيزة اإلدارية لتوفير الحماية الالزمة
لممستيمك ،وتتمثل في األجيزة اإلدارية المختصة (

الفرع األول ) ،واإلدارة العامة التقميدية

(الفرع الثاني).
الفرع األول
األجيزة اإلدارية المختصة
تتمثل األجيزة اإلدارية المختصة في كل من األجيزة المركزية
الخارجية لو ازرة التجارة (ثانيا).

 -1أرزقي زوبير ،مرجع سابق ،ص . 164
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أوال  :األجيزة المركزية
خول المرسوم التنفيذي رقم
ّ

 266-08المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة

التجارة ،لكل من المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات وتنظيميا

( ،)1وكذا المديرية

العامة لمرقابة االقتصادية وقمع الغش ( )2صالحية حماية المستيمك.1
إضافة إلى شبكة اإلنذار السريع التي تتولى ميمة متابعة المنتوجات التي تشكل
أخطار عمى صحة المستيمك ،المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 203-12المتعمق

بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات .2
- 1المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا:
تؤدي المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا الوظائف التالية:
 إعداد اآلليات القانونية لمسياسة التجارية وتكييفيا وتنسيقيا ،وتحديد جياز المالحظةومراقبة األسواق،
 اتخاذ جميع التدابير لحماية صحة وأمن المستيمك ،وذلك عن طريق اقتراح مشاريعالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بترقية الجودة وحماية المستيمك ،حيث تقوم بيذه
الميمة أربع (  ) 04مديريات تتمثل في كل من :مديرية المنافسة ،مديرية الجودة
واالستيالك ،ومديرية تنظيم األسواق والنشاطات التجارية والمين المقننة ،ومديرية
الدراسات واالكتشاف واإلعالم االقتصادي.3

 -1مرسوم تنفيذي رقم  266-08مؤرخ في  ،2008/08/ 19يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التجارة ،ج ر عدد
 ،48معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،18-14مؤرخ في  ،2014 /01/ 21ج ر عدد  ،04الصادر في
. 2014 /01/ 26
 -2مرسوم تنفيذي رقم  203-12مؤرخ في  ،2012 /05/ 06المتعمق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجاتٍ ،جج ر
عدد  ،28الصادر في . 2012 /05/ 09

 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،18-14سالف الذكر.
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الفصل الثاني

- 2المديرية العامة لمرقابة االقتصادية وقمع الغش:
نصت المادة  04من الرسوم التنفيذي رقم  18-14المنظم لإلدارة المركزية في و ازرة
التجارة عمى الميام المخولة لممديرية العامة لمرقابة االقتصادية وقمع الغش والمتمثمة
في:
مراقبة الجودة والعمل عمى تطويرىا ،والقيام بتحقيقات وبحوث حول االختالفات التي
تمس السوق ،وىذه الوظائف تقوم بيا مديريات تابعة لممديرية العامة وىي كالتالي،
 مديرية مراقبة الممارسات التجارية المضادة لممنافسة، مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية.1- 3شبكة اإلنذار السريع:
نصت المادتين  17و  18من المرسوم التنفيذي رقم

 203-12المتعمق بالقواعد

المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،عمى إنشاء شبكة اإلنذار السريع التي تيدف إلى حماية
المستيمك عن طريق متابعة المنتوجات التي تشكل خطر عمى صحة وسالمة المستيمكين،
والعمل عمى تطبيق التدابير المتعمقة بالمنتوجات الخطيرة ،وتتكفل بيذه الميمة اإلدارة
المركزية لو ازرة التجارة المكمفة بحماية المستيمك وقمع الغش ومصالحيا الخارجية ،باإلضافة
الدولية ،كما تتولى بمراقبة
إلى اتصال شبكة اإلنذار السريع بشبكات اإلنذار الجميورية و ّ
جميع أنواع السمع والخدمات المعروضة لالستيالك واالستعمال النيائي لممستيمك ،وتشمل

 -1المادة  04من مرسوم تنفيذي رقم  ،18-14سالف الذكر.
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الفصل الثاني

أيضا عممية المراقبة جميع مراحل عممية العرض لالستيالك ماعدا المنتوجات التي تخضع
ألحكام تشريعية وتنظيمية خاصة مثل المواد والمستحضرات الكيماوية .1
ثانيا :المصالح الخارجية لوزارة التجارة
تم تنظيم المصالح الخارجية لو ازرة التجارة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-11
يتعمق بتنظيم المصالح الخارجية في و ازرة التجارة وصالحياتيا ومياميا وعممو  .2والمادة 02
من نفس المرسوم حددت مديريات والئية ( ،)1أخرى جيوية (.)2
- 1المديريات الوالئية لمتجارة:
حسب المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  09-11فانو تتمثل ميام المديرية الوالئية
لمتجارة فيما يمي:
 تنفيذ السياسة الوطنية المقررة وميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتوفيرالحماية القانونية لممستيمك،
 توفير السير الحسن لمنشاطات التجارية والمين المقننة، العمل عمى تطبيق كافة القوانين التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالتجارة وحماية المستيمكوقمع الغش.3
 تقوم أيضا بالسير عمى تطبيق سياسة الرقابة االقتصادية، تقديم المساعدة لممتعاممين االقتصاديين والمستيمكين فيما يخص أمن وجودة المنتوجالمعروض لالستيالك .

 -1المادتين  17و  22من المرسوم التنفيذي رقم  ،203-12سالف الذكر.
 -2مرسوم تنفيذي رقم

 09-11مؤرخ في

 ، 2001/01/20المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في و ازرة التجارة

وصالحياتيا وعمميا ،ج ر عدد  ،04الصادر في .2001/01/ 23

 -3المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،09 –11سالف الذكر.
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الفصل الثاني

تضم المديرية الوالئية لمتجارة فرق تفتيش تسيرىا رؤساء فرق وتنظيم في مصالح ،يبمغ
عددىا خمسة ( )05حيث نجد فييا المصالح التالية :
 مصمحة المنازعات والمسائل القانونية، مصمحة اإلدارة والوسائل، مصمحة مراقبة أوضاع السوق.وكل مصمحة تضم عمى األكثر ثالثة (  )03مكاتب.1
- 2المديرية الجيوية لمتجارة:
أنشأت المديرية الجيوية لمتجارة لتحل محل المفتشيات الجيوية لمتحقيقات االقتصادية
وقمع الغش ،يحدد عدد المديريات الجيوية بـتسع (

 )09مديريات عمى المستوى اإلقميمي

والوطني ،وحسب المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  409 – 03فان كل مديرية تنظم في
شكل مصالح يبمغ عددىا ثالثة ( )03مصالح وىي:
 مصمحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييميا، مصمحة اإلعالم االقتصادي وتنظيم السوق، مصمحة اإلدارة والوسائل.حسب المادة  15من المرسوم التنفيذي رقم  409 – 03سالف الذكر ،فانو يتم تسيير
المديرية الجيوية لمتجارة مدير جيوي ،يكمف بضمان صيانة ونظافة وأمن وسالمة األمالك
تصرفو .
الموضوعة تحت ّ

حددت المادة  10من المرسوم التنفيذي المتعمق بتنظيم المصالح الخارجية في و ازرة

التجارة ميام ىذه المديريات ،حيث تتولى باالتصال مع اليياكل المركزية لو ازرة التجارة ميام
تأطير وتقييم نشاطات المديريات الوالئية لمتجارة التابعة الختصاصيا وانجاز كل التحقيقات

 -1المادة  05من المرسوم التنفيذي رقم  ،09 –11سالف الذكر.

- 90 -

الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

االقتصادية المتعمقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستيمك وسالمة
المنتوجات .
تقوم أيضا بتفتيش المديريات الوالئية لمتجارة التابعة الختصاصيا اإلقميمي ومصالح
الييآت الموضوعة تحت وصاية و ازرة التجارة ،مع السير عمى احترام مقاييس وكيفيات
واجراءات سيرىا وتدخالتيا.1
كما تتولى أيضا المديريات عممية تنشيط وتقييم االختصاصات اإلقميمية خاصة في
مجال الرقابة االقتصادية وقمع الغش ،وذلك باالتصال مع اإلدارة المركزية وكذا المديريات
الوالئية لمتجارة .2
الفرع الثاني
اإلدارة العامة التقميدية
خول القانون رقم  10 – 11المتعمق بالبمدية وكذا القانون رقم  07 – 12المتعمق
ّ

بالوالية ،3لإلدارة التقميدية المتمثمة في كل من رئيس المجمس الشعبي الوالئي (أوال) ،ورئيس
المجمس الشعبي البمدي (ثانيا) صالحية القيام بكل عمل ىدفو تنظيم تنمية األعمال التجارية
عبر التراب الوطني ،وممارسة الرقابة لتوفير الحماية و األمن لممستيمكين .4
أوال :رئيس المجمس الشعبي الوالئي
يمعب رئيس المجمس الشعبي الوالئي دور ىام عمى مستوى إقميم الوالية في مجال
حماية المستيمك ،إذ يعتبر مسؤوال عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمدفاع عن مصالح
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،09 –11سالف الذكر.
 -2المادة  10من مرسوم تنفيذي رقم  ،09 –11سالف الذكر.

 -3قانون رقم  10 –11المؤرخ في  ،2011 /06/ 22المتعمق بالبمدية ،ج ر عدد  ،37الصادر في ،2011 /07/ 30
والقانون رقم  07 –12المؤرخ في  ،2012 /02/ 21المتعمق بالوالية ،ج ر عدد  ،12الصادر في .2012 /02/19
 -4جميمة آغا " ،دور الوالية والبمدية في حماية المستيمك "  ،مجمة العموم القانونية واإلدارية؛ عدد خاص  ،جامعة سيدي
بمعباس ،2005 ،ص . 242
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الفصل الثاني

المستيمكين ،وذلك بتطبيق السياسة الوطنية في مجال قمع الغش وحماية الجودة
والمستيمك.1
الوالي في إطار أدائو لميامو باعتباره ممثال لمدولة يجب عميو أن يقوم بكل ما يكفل
يحقق صحة وسالمة األفراد ،حيث نصت المادة

 144من القانون رقم  07–12المتعمق

بالوالية " :يكون الوالي مسؤول عن المحافظة عمى النظام واألمن والسالمة والسكينة
العامة".
كما نصت المادة  108من القانون رقم  07–12سالف الذكر أنو " :يسير الوالي
عمى وضع المصالح الوالئية ومؤسساتيا العمومية وحسن سيرىا ويتولى تنشيط ومراقبة
نشاطاتيا طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما " .2
تطبيقا ليذا المبدأ فقد تم توفير جميع الوسائل المادية لتحقيق ذلك ،وعميو فمن بين
احتياجات المستيمك توفير مكاتب الصحة ومخابر مراقبة النوعية بيدف تفادي األضرار
بمصالح المستيمك ،وتوعيتيم من المخاطر التي تواجييم وتيددىم ،إذ يتمثل دور ىذه
الييآت في الوقاية من مخاطر المنتوجات والخدمات المعروضة لالستيالك ،كما يمكن
لرئيس المجمس الشعبي الوالئي االستعانة بالمديريات التابعة لو ازرة التجارة الموجودة عمى
مستوى كل والية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية المتعمقة بحماية المستيمك .3
يتجسد دور الوالي من خالل سمطتو الممنوحة لو في اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي
من شأنيا أن تقضي عمى الخطر الذي ييدد بسالمة وأمن المستيمك ،ومن بين ىذه

 -1حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص . 86

 -2المادة  108من القانون رقم  ،07 –12المتعمق بالوالية سالف الذكر.
 -3حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص . 96

- 92 -

الرقابة على تنفيذ اإللتزامات الوقائية

الفصل الثاني

اإلجراءات سحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نيائية أو سحب الرخص بصفة مؤقتة أو نيائية
وذلك بناءا عمى اقتراح من المصالح الوالئية المختصة.1
يقوم أيضا بالسير عمى تطبيق أعمال الوقاية الصحية ،واتخاذ اإلجراءات الموجية
لتشجيع إنشاء ىياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في مواد االستيالك.
ثانيا :رئيس المجمس الشعبي البمدي
يمارس رئيس المجمس البمدي وظائفو في مجال واسع يطبق سمطات في مجاالت
غير منظمة لضمان حماية صحة المستيمك وىذا ما يفسر توسيع مفيوم النظام العام الذي
يسمح بإدماج حماية المستيمك في إطار انشغاالت السمطة اإلدارية العامة.
يعتبر رئيس المجمس الشعبي البمدي ضابط الشرطة القضائية ،يتمتع بسمطة الضبط
اإلداري التي يتدخل عن طريقيا لفرض النظام العام.
بالرجوع لنص المادة  88من القانون رقم  01–11المتعمق بالبمدية تحت سمطة رقابة
الوالي الميام التالية :حسن النظام واألمن العموميين وعمى النظافة العمومية ،كما يتولى
بموجب المادة  2 / 94من ذات القانون المحافظة عمى النظام العام وسالمة األشخاص
واألمالك .2وأضافت الفقرة  10من المادة  94من القانون رقم  10–11سالف الذكر عمى
أنو" :يتولى السير عمى سالمة المواد الغذائية االستيالكية المعروضة لمبيع ".
يمكن لرئيس المجمس الشعبي البمدي في إطار تنفيذ ىذه االلتزامات المجوء إلى
استعمال كل الموارد البشرية والمادية لتحقيق ذلك ،قصد منع األضرار بالمستيمكين ،حيث
يمكن لو أن يعتمد لممارسة صالحياتو عمى ىيئة الشرطة طبقا لما جاء في نص المادة 93
من القانون رقم  10 – 11المتعمق بالبمدية ،إلى جانب ىذا وحفاظا عمى صحة المستيمكين
وأمنيم والنظافة العمومية تطبيقا لنص المادة  123من القانون رقم  10–11سالف الذكر،
 -1عمي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص . 64

 -2المادتين  88و  2/94من القانون رقم  ،10 –11المتعمق بالبمدية ،سالف الذكر.
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تتكفل البمدية بحفظ الصحة والمحافظة عمى النظافة العمومية

السيما في مجال ما يأتي :
 توزيع المياه الصالحة لمشرب، صرف المياه المستعممة ومعالجتيا، جمع النفايات الصمبة ونقميا ومعالجتيا، مكافحة نواقل األمراض المتنقمة، الحفاظ عمى صحة األغذية واألماكن والمؤسسات المستقبمة لمجميور، صيانة طرقات البمدية، إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتيا ".صدر في ىذا الصدد في سنة  1987المرسوم التنفيذي رقم  146–87يتضمن إنشاء
مكاتب لحفظ الصحة عمى مستوى بمديات الوطن ،كما يسير طبقا لممادة

 3/2من نفس

المرسوم عمى تحقيق وتنفيذ مراقبة نوعية المواد الغذائية ومنتجات االستيالك والمنتجات
المخزونة آو موزعة عمى مستوى البمدية .1

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،146–87مؤرخ في  ،1987 /06/30يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة عمى مستوى البمديات ،
ج ر عدد  ،27الصادر في .1987/07/01
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خاتمة

خاتمة
تتميز األحكام الخاصة بحماية المستيمك بالطابع الحمائي ،وأىو أىم ىدف تسعى
لتحقيقو ،ومن خالل ىذه الدراسة توصمنا إلى عدة نتائج يمكن اجماليا فيما يمي:
رتب المشرع الجزائري عدة التزامات عمى المتدخل تشكل ضمانات حمائية
لممستيمك ،ييدف بعضيا إلى حماية المصالح المادية لممستيمك ،والتي تشمل كل من االلتزام
بالمطابقة بمقتضاىا يمتزم باحترام المواصفات والمقاييس المتعمقة بالسمع والخدمات المنتجة
محميا والمستوردة وااللتزام بالضمان من خالل تسميم منتوجات صالحة لتأدية الدور
المخصص ليا.
بينما ييدف البعض اآلخر إلى حماية صحتو وسالمة المستيمك والتي تشمل كل من
االلتزام بالسالمة وأمن المنتوجات عن طريق وضعو لمنتوجات ال تمحق الضرر بالمستيمك
مع تحديده لمعايير تحقيق السالمة المرجوة من قبل المستيمك ،ومن أجل تدعيمو ليذه
الحماية ألزم المتدخل بضرورة امداد المستيمك بكل المعمومات المتعمقة بالمنتوج أو الخدمة
التي يقدميا لو ،بيدف توخي ما قد ينجر عن استعمال خاطئ ليا.
المشرع آلية وقائية تضمن التقيد بااللتزامات الممقاة عمى المتدخل ،تتمثل في
كرس
ّ
ّ

إجراء الرقابة من خالل إخضاع المنتوجات لمرقابة قبل وأثناء عرضيا لمتداول.

لمدولة ويتوالىا أعوان قمع الغش إلى جانب جمعيات حماية
أنشأ المشرع أجيزة تابعة ّ
المستيمك التي سمح ليا بممارسة الرقابة عمى المتدخمين ،وذلك عن طريق دورىا الوقائي
المتمثل في تحسيس وتوعية المستيمك وكذلك دورىا الدفاعي المتمثل في تمثيل المستيمكين
أمام القضاء والدفاع عن مصالحيم الفردية والمشتركة.
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لكن بالرغم من النقمة التي قام بيا المشرع الجزائري في تكريسو لمنظام الحمائي لعقد
االستيالك ،إال أن التطبيق العممي يكشف عجزىا عن تحقيق اليدف المتوخى منيا ،يرجع
ذلك إلى عدة أسباب يمكن اجماليا فيما يمي:
غموض المصطمحات الدالة عمى االلتزامات خاصة االلتزام بالمطابقة ،السالمة
واألمن ،الذي يالحظ عدم ضبطيا بشكل يوضح دور كل التزام بدقة ،باإلضافة إلى عدم
التوحيد في استعمال البعض اآلخر كالسمعة والمنتوج واقحام مصطمح الخدمة فيو.
الدور الكبير الذي تمعبو جمعيات حماية المستيمك في توفير الحماية لممستيمك
رغم ّ
إال أنيا لم تمق الدعم الكافي من قبل الدولة سواء بالوسائل المادية أو القانونية الالزمة
لضمان نجاعة دورىا.
الرقابة التي تمارسيا الدولة وعدم إعطاء سمطة القمع الحقيقية لألعوان
عدم فعالية ّ

المكمفون بالرقابة باإلضافة إلى عدم التنسيق والتعاون بين مختمف القطاعات المتعمقة بحماية
المستيمك ،يظير ذلك من خالل الكم اليائل من المنتوجات المقمدة التي تغزوا أسواقنا والتي
يكثر عمييا الطمب من قبل المستيمكين دون إدراك خطورتيا ،وكل ذلك نتيجة غياب
السمطات المعنية.
ومن ىنا يمكن أن نقدم بعض الحمول التي قد تكون مجدية لتوفير الحماية الالزمة
والكافية لممستيمك ،وذلك من خالل:
 تكثيف الرقابة عمى كل المنتوجات والخدمات قبل عرضيا لمبيع أو االستيالك. تكثيف الرقابة عمى الموزعين و وضع نصوص قانونية لردعيم في حالة ارتكابيم لمقواعدالمعمول بيا في قانون.
 تحسيس وتوعية المستيمكين من خالل برامج تمفزيونية ومختمف البرامج اإلعالمية حولكيفية المطالبة بالتعويض عن األضرار التي قد تمحقيم.
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 إنشاء مخابر التحاليل ومراقبة مدى مطابقة المنتوجات لممواصفات والمقاييس القانونية. تدعيم الجمعيات التي تسير عمى حماية صحة وأمن المستيمك بمختمف الوسائل الماديةالمتاحة ومنح الصالحية ليا لتمثيل المستيمك أمام القضاء.
 وضع قوانين صارمة واتخاذ تدابير ردعية ضد كل من يخالف القوانين المعمول بيا فيمجال حماية المستيمك.
وفي األخير نقول أن المستيمك ىو المسؤول األول واألخير عن حماية نفسو ،فماذا
عساىا أن تفعل كثرة القوانين الحماية إذا لم يتحمى بثقافة استيالكية ،ويبتعد عن أي منتوج
مشبوه ،قد ييدد مصالحو المادية ويعرض سالمتو وصحتو لخطر قد يصل لدرجة فقدانو
لحياتو.
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قائمة المراجع
أوال :بالمغة العربية
أ -الكتب:
- 1إبن منظور اإلفريقي المصري  ،لسان العرب ،المجمد التاسع ،ط  ،4دار صادر لمطباعة
والنشر ،لبنان.2005 ،
- 2جابر محجوب عمي  ،ضمان سالمة المستيمك من أضرار المنتوجات الصناعية المبيعة،
دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الكويتي ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،دون سنة نشر.
- 3خالد ممدوح إبراهيم  ،أمن المستيمك في المعامالت االلكترونية ،دراسة مقارنة ،الدار
الجامعية ،مصر.2007 ،
اهية حورية سي يوسف  ،المسؤولية المدنية المنتج ،دار ىومة لمطباعة والنشر 4ز
والتوزيع ،الجزائر.2011 ،
- 5عامر قاسم احمد القيسي  ،الحماية القانونية لممستيمك (دراسة مقارنة في القانون المدني
والمقارن) ،الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.2002 ،
- 6عبد الحق حميش  ،حماية المستيمك من منظور إسالمي ،مركز البحوث والدراسات،
اإلمارات العربية المتحدة.2004 ،
- 7عبد المنعم موسى إبراهيم  ،حماية المستيمك ،دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي الحقوقية،
لبنان.2007 ،
- 8عمي بولحية بن بوخميس  ،القواعد العامة لحماية المستيمك والمسؤولية المترتبة عنيا
في التشريع الجزائري ،دار اليدى ،الجزائر.2000 ،
- 9عمي محمد جعفر  ،المبادئ األساسية في قانون العقوبات االقتصادي وحماية المستيمك،
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان.2009 ،
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- 10عمر محمد عبد الباقي  ،الحماية العقدية لممستيمك ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف،
مصر.2008 ،
- 11فريد عبد الفتاح زين الدين  ،تخطيط ومراقبة اإلنتاج ،مدخل إدارة الجودة ،دار
الكتاب ،مصر.2000 ،
- 12محمد بودالي  ،حماية المستيمك في القانون المقارن ،دراسة مقارنة مع القانون
الفرنسي ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر.2006 ،
- 13محمد بودالي  ،مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة( ،دراسة مقارنة) ،دار الفجر
لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2005 ،
- 14محمد عبد المنعم محمد حمودة  ،المواصفات والمقاييس ،مقومات العناصر التقنية
النيضة العربية ،مصر.1997 ،
لمدول النامية ،دار ّ

ب  -الرسائل والمذكرات الجامعية:
-رسائل الدكتوراه:

- 1زاهية حورية (سي يوسف ) كجار  ،المسؤولية المدنية لممنتج ،دراسة مقارنة ،أطروحة
لنيل درجة دكتوراه في القانون ،فرع القانون الخاص ،كمية الحقوق ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو.2006 ،
- 2عمي فتاك  ،تأثير المنافسة عمى االلتزام بضمان سالمة المنتوج ،رسالة لنيل درجة
الدكتوراه في القانون ،كمية الحقوق ،جامعة وىران.2007 ،
- 3فاطمة بحري  ،الحماية الجنائية لممستيمك ،بحث مقدم لنيل شيادة الدكتوراه في القانون
الخاص ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة أبو بكر بمقايد تممسان.2013-2012 ،
- 4كهينة قونان  ،االلتزام بالسالمة من أضرار المنتوجات الخطيرة (دراسة مقارنة)،
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العموم ،تخصص القانون ،كمية الحقوق والعموم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2017 ،
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- 5لطيفة أمازوز  ،التزام البائع بتسميم المبيع في القانون الجزائري ،رسالة لنيل درجة
الدكتوراه في العموم ،تخصص :القانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية،

جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو.2011 ،
مذكرات الماجستير:- 1أرزقي زوبير  ،حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير
في القانون ،فرع" :المسؤولية المينية" ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو.2011 ،
- 2الصادق صياد ،حماية المستيمك في ظل القانون الجديد رقم ،03-09 :المتعمق بحماية
المستيمك وقمع الغش ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية واإلدارية،
تخصص قانون األعمال ،كمية الحقوق ،جامعة قسنطينة .2014 ،1
- 3الياقوت جرعود  ،عقد البيع وحماية المستيمك في التشريع الجزائري ،بحث لنيل شيادة
الماجستير ،فرع العقود والمسؤولية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الجزائر،
.2011
- 4إيمان بوشارب  ،حماية المستيمك من الشروط التعسفية في عقود اإلستيالك ،مذكرة
مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،تخصص قانون العقود المدنية ،كمية الحقوق والعموم
السياسية ،جامعة العربي بن مييدي ،أم البواقي.2012-2011 ،
- 5جمال حمالجي  ،دور أجيزة الدولة في حماية المستيمك عمى ضوء التشريع الجزائري
والفرنسي ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع قانون

األعمال ،كمية الحقوق

والعموم التجارية ،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس.2006-2005 ،
- 6حبيبة كالم  ،حماية المستيمك ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع العقود
والمسؤولية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر .2005 ،
- 7سعدية قني  ،جرائم االضرار بمصالح المستيمك ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.2009 ،
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- 8سموى تقرين ،حماية المستيمك في مواجية مخاطر التطور العممي والتكنولوجي (دراسة
مقارنة) ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون فرع :قانون العقود ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2015 ،
- 9عماد عجابي  ،دور أجيزة الرقابة في حماية المستيمك ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير
في الحقوق ،فرع قانون األعمال ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر.2009-2008 ،
 - 10كهينة قونان  ،ضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري،
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية ،فرع
المسؤولية المينية ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2010 ،
- 11منال بوروح  ،ضمانات حماية المستيمك في ظل قانون

( 03-09المتعمق بحماية

المستيمك و قمع الغش) ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،1
.2015-2014
- 12نادية مامش  ،مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،مذكرة ماجستير في
قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
.2012
- 13نصيرة بوعولي  ،حماية المصمحة االقتصادية في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون ،فرع ،القانون العام ،تخصص :القانون العام لألعمال ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة  ،بجاية.2012 ،
- 14نوال شعباني (حنين)  ،التزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء قانون
حماية المستيمك وقمع الغش ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية ،فرع
المسؤولية المينية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
.2012
- 15ويزة لحراري (شالح)  ،حماية المستيمك في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش
وقانون المنافسة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع المسؤولية المينية ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو.2012 ،
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جـ -المقاالت:
- 1جميمة آغا  " ،دور الوالية و البمدية في حماية المستهمك "،

مجمة العموم القانونية

واالدارية؛ عدد خاص ،جامعة سيدي بمعباس ( .2005 ،ص ص )247-233
- 2رحمة شكالط" ،األجهزة الرقابية عمى القطاع المصرفي"  ،المجمة النقدية لمقانون والعموم
السياسية ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد .2006 ،2
- 3زاهية حورية سي يوسف " ،االلتزام باإلفضاء عنصر من ضمان سالمة المستهمك "،
المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية  ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد الثاني،

 ( .2009ص ص )78-55
- 4عاشور مريزق – محمد غربي "،تسيير وضمان جودة المؤسسات الصناعية

الجزائرية" ،مجمة اقتصاديات شمال افريقيا  ،جامعة حسيبة بن بوعمي ،الشمف .2004 ،

(ص ص )272-233
- 5عبد النور بوتوشنت  " ،دور جمعيات حماية المستهمك في ضمان امن المستهمك

"،

مجمة العموم القانونية ،كمية الحقوق ،جامعة باجي مختار ،العدد ( .2008 ،12ص ص
.)137-120
- 6عبير مزغيش  " ،الضوابط الحمائية المصوبة إلختالل التوازن العقدي في عقود
االستهالك" ،مجمة الحقوق والحريات ،العدد الرابع ( .2017 ،ص ص )118-92
- 7قمواش الطيب  " ،دور التقييس في حماية المستهمك عمى ضوء القانون

، "04-16

مجمة االجتياد القضائي  ،عدد  01 ،19افريل  ( .2017ص ص .)185-178
- 8محمد براسي " ،تقدير االلتزام بالسالمة في عقد نقل االشخاص البري"  ،مجمة القانون،
معيد العموم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة ،غميزان ،عدد .2012 ،3
( ص ص )52 -09
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- 9محمد عماد الدين عياض  " ،نطاق تطبيق قانون حماية المستهمك وقمع الغش "،
مجمة دفاتر السياسة والقانون  ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،عدد  ( .2013 ،9ص
ص .)84-74
 - 10وأعمر جبالي  " ،حماية رضا المستهمك عن طريق اإلعالم (الوسم واإلشهار)"

،

المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،العدد الثاني ( .2006 ،ص ص .)58-5
ت  -مداخمة:
- 1ربيعة صبايحي"،حول فعمية احكام واجراءات حماية المستهمك في القانون الجزائري" ،
الممتقى الوطني حول " حماية المستهمك والمنافسة " ،كمية الحقوق ،جامعة عبد الرحمان

ميرة ،بجاية ،يومي  17و  18نوفمبر ( .2009غير منشورة)
د -النصوص القانونية:
النصوص التشريعية: - 1أمر رقم  155-66مؤرخ في  ،1966/06/08يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،ج
ر عدد  ،48الصادر في  ،1966/09/10معدل ومتمم.
 - 2أمر رقم  ،58-75مؤرخ في  ،1975/09 / 26يتضمن القانون المدني ،ج ر عدد
 ،78الصادر في

 ،1975/09/30معدل ومتمم بالقانون رقم

 ،10-05مؤرخ في

 ،2005/06/20ج ر عدد ،44الصادر في .2005/06/26
 - 3أمر رقم  59-75مؤرخ في  ،1975/09/26يتضمن القانون التجاري ،ج ر عدد ،78
الصادر في  ،1975/09/30معدل ومتمم.
- 4قانون رقم  02-89مؤرخ في  ،1989/02/07يتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك،
ج .ر عدد  ،6صادر في ( .1989/02/08ممغى)
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- 5قانون رقم  ،09-90مؤرخ في  ،1990/04/07يتعمق بالوالية ،ج ر عدد  ،15الصادر
في ( ،1990/04/11ممغى) ،المعدل والمتمم بالقانون رقم

 ،07-12مؤرخ في 21

فبراير  ،2012المتعمق بالوالية ،ج ر عدد  ،12الصادر في .2012 /02/ 29
- 6قانون رقم  18-90مؤرخ في  ،1990/7/31يتعمق بالنظام الوطني القانوني لمقياسة ،ج
ر عدد  ،35الصادر في  .1990/8/13معدل ومتمم بقانون رقم  09-17مؤرخ في
 ،2017/03/27يتعمق بالنظام الوطني القانوني لمقياسة  ،ج.ر عدد  ،21الصادر في
.2017/04/02
 - 7قانون رقم  ،05-91مؤرخ في  ،1991/01/16متضمن قانون تعميم استعمال المغة
العربية ،ج ر عدد  ،3الصادر في .1991/01/16
 - 8أمر رقم  01-96مؤرخ في  ،1996/01/10المحدد لمقواعد التي تحكم الصناعة
التقميدية والحرف ،ج ر عدد  ،3الصادر في .1996/01/14
 - 9قانون رقم  01-99مؤرخ في  ،1999/01/06يحدد القواعد المتعمقة بالفندقة ،ج ر
عدد  ،2الصادر في .1999/01/10
- 10قانون رقم  01-02مؤرخ في  ،2002/02/05يتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
القنوات ،ج ر عدد  ،08الصادر في .2002/02/06
 - 11قانون رقم  03-03مؤرخ في  ،2003/07/14يتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد

،43

الصادر بتاريخ  ،2003 /07/20معدل ومتمم .
 - 12أمر رقم  04-03المتعمق بالقواعد العامة المطبقة عمى عممية اإلستيراد والتصدير،
مؤرخ في  ،2003 /07/ 19ج ر عدد  ،43الصادر بتاريخ  ،2003 /07/ 20معدل
ومتمم بالقانون رقم  15-15مؤرخ في  ،2015/07/15ج ر عدد  ،43الصادر في
.2015/08/12
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 - 13قانون رقم  ،04-03مؤرخ في

 ،2003/07/19المتعمق بالقواعد المطبقة عمى

عمميات استيراد السمع والبضائع وتصديرىا ،ج ر عدد

 ،43الصادر بتاريخ

 ،2003/07/20معدل ومتمم بالقانون رقم  ،15-15المؤرخ في  ،2015/07/15ج ر
عدد  ،43الصادر في .2015/08/12
 - 14أمر رقم  06-03يتعمق بالعالمات ،مؤرخ في

 ،2003/07/19ج ر عدد

،44

الصادر في .2003/07/23
 - 15قانون رقم  ،02-04المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية مؤرخ في
 ،2004/06/23ج ر عدد  ،41الصادر في  2004/06/27معدل ومتمم بالقانون رقم
 ،06-10مؤرخ في  ،2010 /08/ 15ج ر عدد  ،46الصادر في .2010 /08/ 18
 - 16قانون رقم  04-04مؤرخ في  ،2004/06/23يتعمق بالتقييس ،ج ر عدد ،37
الصادر في  ،2004/06/22معدل ومتمم بالقانون رقم  04-16مؤرخ في /06/ 19
 ، 2016ج ر عدد  ،37الصادر في . 2016 /06/ 22
 - 17قانون رقم  12-08المؤرخ في  ،2008 /06/ 25المتعمق بالمنافسة ،ج ر عدد
 ،36الصادر في  ،2008/07/ 02معدل ومتمم.
 - 18قانون رقم  ،03 -09مؤرخ في  ،2009 / 09 /25يتعمق بحماية المستيمك وقمع
الغش ،ج .ر عدد  ،15الصادر في  .2009/03/08معدل ومتمم بالقانون رقم -18
 09مؤرخ في  ،2018 /06/10ج .ر  ،عدد  ،35الصادر في .2018/06/13
 - 19قانون رقم  ،10-11مؤرخ في  ،2011/06/22يتعمق بالبمدية ،ج ر عدد

،37

الصادر في .2011/07/30
 - 20قانون رقم  ،06-12المؤرخ في  ،2012/01/12يتعمق بالجمعيات ،ج ر عدد
 ،02الصادر في .2012/01/15
 - 21قانون رقم  07 – 12المؤرخ في  ،2012 /02/ 21يتعمق بالوالية ،ج ر عدد ،12
الصادر في .2012 /02/ 19
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 - 22قانون رقم  ،04-17مؤرخ في  ،2017 /02/ 16يتضمن قانون الجمارك ،ج ر عدد
 ،11الصادر في .2017/02/19
- 23

قانون رقم  11 -18مؤرخ في  ،2018/07/02يتعمق بالصحة ،ج ر عدد ،46

الصادر في .2018 /07/29
أ .النصوص التنظيمية:
 المراسيم الرئاسية:
مرسوم رئاسي رقم  372-2000مؤرخ في  ،2000 /11/ 22يتضمن إحداث لجنة
إصالح ىياكل الدولة ومياميا ،ج ر عدد  ،71الصادر في .2000 /11/ 26
 المراسيم التنفيذية:
- 1مرسوم تنفيذي رقم  ،146 – 87مؤرخ في  ،1987 /06/ 30يتضمن إنشاء مكاتب
لحفظ الصحة عمى مستوى البمديات ،ج ر عدد  ،27الصادر في سنة .1987
مؤرخ في  ،1989/08/08يتضمن إنشاء المركز مركز
- 2مرسوم تنفيذي رقم ّ ،147-89
جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمو ،ج ر عدد  ،33الصادر في ،1989/08/09
مؤرخ في  ،2003/09/30ج ر عدد
معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ّ 318-03
 59الصادر في .2003/10/05
- 3مرسوم تنفيذي رقم  ،39-90مؤرخ في  ،1990/01/30يتعمق برقابة الجودة وقمع
الغش ،ج ر عدد  ،5الصادر في  ،1990/01/31معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم
 ،315-01مؤرخ في  ،2001/10/16ج ر عدد  ،61الصادر في .2001/10/21
- 4مرسوم تنفيذي رقم  65-92مؤرخ في  ،1992/02/12يتعمق بمراقبة مطابقة المواد
المنتجة محميا والمستوردة ،ج ر عدد  ،13الصادر في  ،1992/02/13معدل ومتمم
بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 47-93مؤرخ في  ،1993/02/06ج ر عدد ،09

الصادر في .1993/02/10
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- 5مرسوم تنفيذي رقم

 272-92مؤرخ في

 ،1992/07/06يحدد تشكيمة المجمس

الوطني لحماية المستيمكين واختصاصاتو ،ج ر عدد  ،52صادر في ،1992/07/08
ممغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  355-12مؤرخ في  ،2012/10/02يحدد تشكيمة
المجمس الوطني لحماية المستيمك واختصاصاتو ،ج ر عدد

 ،56الصادر في

. 2012/10/11
- 6مرسوم تنفيذي رقم  ،285-92المؤرخ في  ،1992/07/06يتعمق برخص استغالل
مؤسسة إلنتاج المنتوجات الصيدالنية و/أو توزيعيا،ج ر عدد

 ،58الصادر بتاريخ

.1992/07/12
- 7مرسوم تنفيذي رقم  ،355 - 96مؤرخ في  ،1996 /10/19يتضمن إنشاء مكتب
مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا ،ج

ر عدد  ،62الصادر في 20

 ،1996 /10/المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  459-97المتضمن إنشاء شبكة مخابر
التجارب وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا ،ج

ر عدد  ،80الصادر في /12/07

.1997
- 8مرسوم تنفيذي رقم  ،37-97مؤرخ في  ،1997/01/14يتعمق بشروط وكيفيات صناعة
مواد التجميل والتنظيف البدني وتوظيبيا واستيرادىا وتسويقيا في السوق الوطنية ،ج ر
عدد  ،4الصادر في ( ،1997/01/15ممغى) المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم
 ،114-10مؤرخ في  ،2010/04/18ج ر عدد  ،26الصادر في .2010/04/21
- 9مرسوم تنفيذي رقم  ،254-97المؤرخ في  ،1997/07/08يتعمق بالرخص المسبقة
إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص واست يرادىا ،ج ر عدد ،46
الصادر بتاريخ .1997/07/09
- 10مرسوم تنفيذي رقم  ،459-97مؤرخ في  ،1997 /12/01يتضمن إنشاء شبكة
مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا ،ج ر عدد
.1997 /12/
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- 11مرسوم تنفيذي رقم

 ،494-97مؤرخ في

 ،1997/12/21يتعمق بالوقاية من

األخطار الناجمة عن استعمال المعب ،ج ر عدد  ،85الصادر في .1997/12/24
- 12مرسوم تنفيذي رقم  ،69-98يتضمن إنشاء المعيد الجزائري لمتقييس ،ويحدد قانونو
األساسي ،ج ر عدد  ،10الصادر بتاريخ . 1998/03/01
- 13مرسوم تنفيذي رقم  ،158-99مؤرخ في  ،1999 /07/20المحدد لتدابير الصحة
والنظافة المطبقة عند عممية عرض منتوجات الصيد البحري لإلستيالك ،ج ر عدد ،49
الصادر في  ،1999 /07/25معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  ،186-04مؤرخ في
 ،2004/07/07يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عمى منتوجات الصيد
البحري وتربية المائيات ،ج.ر عدد  ،44الصادر في .2004/07/11
- 14مرسوم تنفيذي رقم  ،318-03مؤرخ في  ،2003 /12/30يتضمن إنشاء المركز
الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمو وعممو ،ج ر عدد
 ،2003/10/يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم

 ،59الصادر في 05

 ،147-89مؤرخ في

/08 / 08

.1989
 - 15مرسوم تنفيذي رقم  ،02-04مؤرخ في  ،2004/06/23يتعمق بالقواعد المطبقة
عمى الممارسات التجارية ،ج ر عدد  ،41الصادر في  ،2004/06/27معدل ومتمم
بالمرسوم التنفيذي رقم  ،06-10مؤرخ في  ،2010/08/15ج ر عدد  ،46الصادر
في .2010/08/18
مؤرخ في  ،2005/12/ 06يتعمق بتنظيم التقييس
 - 16مرسوم تنفيذي رقم ّ ،464-05
وسيره ،ج ر عدد  ، 80الصادر في  ،2005/12/ 11معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم
 ،324-16مؤرخ في  ،2016/12/13ج ر عدد  ، 43الصادر في .2016/12/15
 - 17مرسوم تنفيذي رقم

 467-05مؤرخ في

 ،2005/12/10يحدد شروط مراقبة

ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك ،ج ر عدد
.2005/12/11
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- 18مرسوم تنفيذي رقم  266-08مؤرخ في  ،2008 /08/ 19يتضمن تنظيم اإلدارة
المركزية في و ازرة التجارة ،ج ر عدد  ،48معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 ،18-14مؤرخ في  ،2014/01/ 21ج ر عدد ،04الصادر في . 2014 /01/ 26
 - 19مرسوم تنفيذي رقم  ،114-10مؤرخ في  ،2010/04/18يتعمق بشروط وكيفيات
صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبيا واسترادىا وتسويقيا في السوق
الوطنية ،ج ر عدد  ،26الصادر بتاريخ .2010/04/21
- 20مرسوم تنفيذي رقم  09 -11مؤرخ في  ،2001/01/ 20يتضمن تنظيم المصالح
الخارجية في و ازرة التجارة وصالحياتيا وعمميا ،ج ر عدد  ،04الصادر في /01/ 23
. 2001
- 21مرسوم تنفيذي رقم  ،241-11مؤرخ في  ،2011 /07 / 10يحدد تنظيم مجمس
المنافسة وسيره ،ج ر عدد  ،39الصادر في .2011 /07/ 13
- 22مرسوم تنفيذي رقم  203-12مؤرخ في  ،2012/05/ 06يتعمق بالقواعد المطبقة في
مجال أمن المنتوجات ،ج ر عدد  ،28الصادر في . 2012 /05/ 09
- 23مرسوم تنفيذي رقم  ،18-14مؤرخ في  ،2014 /12 / 21يتضمن تنظيم اإلدارة
المركزية في و ازرة التجارة ،ج ر عدد

 4الصادرة في  ،2014 /01 / 26يعدل ويتمم

المرسوم التنفيذي رقم  ،454-02مؤرخ في  ،2002 /12 / 21يتضمن تنظيم اإلدارة
المركزية في و ازرة التجارة ،ج ر عدد  ،85الصادر في .2002 /12/ 22
 - 24مرسوم تنفيذي رقم  153-14مؤرخ في  ،2014 /04/ 30يحدد شروط فتح مخابر
تجارب وتحميل الجودة واستغالليا ،ج ر عدد  ،28الصادر في .2014/05/14
- 25مرسوم تنفيذي رقم  ،324-16مؤرخ في  ،2016/12/13يتعمق بالتقييس وسيره ،ج
ر عدد  73الصادر في .2016/12/15
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:قرار وزاري يتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة،2004/09/22  مؤرخ في،قرار وزاري
.2004/10/27  الصادر في،68  ج ر عدد،وقمع الغش عند الحدود
: بالمغة الفرنسية:ثانيا
1- Livre :
- Yves GUYON, Droit des affaires, T1, 8éme éd Economica, Paris,
1994.
- CALAIS Jean AULOY et Frank STEINMETZ, doit de la
consommation, 7e ed., éd. Dalloz, Paris, 2006.
2- Thèse :
DAHAN Ariane, L’obligation de sécurité des produits en droit
civil comparé, étude comparative du droit Français et du droit
Anglais, thèse pour le doctorat en droit privé, Université PantheonAssas, Paris2, 2006/2007.
3- Article :
Monique LIGER, « La notion de non professionnel ou
consommateur ? », Revue de concurrence de la consommation, n°
104, 1999, p.p. 19- 21 .
4- Texte juridique francais :
- Loi :
* code civil : www.legifrance.gov.fr
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ملخص
المشرع الجزائري فرض التزامات على عاتق المتدخل فنظم نطاق تطبيقها ،فهذه االلتزامات
تقسم إلى التزامات التي تحمي المصالح المادية للمستهلك ،والمتمثلة في كل من االلتزام
بالمطابقة وكذا االلتزام بضمان العيب الخفي ،باإلضافة إلى االلتزامات التي تحمي سالمة
وصحة المستهلك والمتمثلة في كل من االلتزام باإلعالم وااللتزام بالسالمة ،وقد حدد المشرع
الجزائري نطاق تطبيق هذه االلتزامات سواء من حيث األشخاص المخاطبين الذي يتمثل في
المستهلك بالنسبة للدائن بالحماية الوقائية ،أما المدين بالحماية الوقائية فينعته بالمتدخل ،أما
فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي كمسألة مرتبطة بتحديد مدلول المنتوج ،والذي يتمثل في كل
من السلعة والخدمة في القانون الجزائري ،ولضمان التقيد بااللتزامات التي فرضها المشرع
وجب على الملتزم بها الخضوع لرقابة ،التي تعتبر كآلية لتكريس الطابع الحمائي والتي
يمكن تقسيم طبيعتها إلى إجبارية تفرض بمجاالت معينة ،ورقابة إختيارية التي ال يكون فيها
المنتج ملزما بأي نوع من الرقابة ،إنما يقوم بها بإختياره كما يمكن تقسيم الرقابة إلى رقابة
خارجية يقوم بها أعوان مؤهلون ،ورقابة ذاتية يقوم بها المنتج ،وجمعيات حماية المستهلك،
وقد حدد المشرع األجهزة المكلفة بالرقابة التي تتمثل في األجهزة اإلستشارية واألجهزة
اإلدارية.

