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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

 قانون حماية المستهمك:

 لممستهمك: المفاهيميالمحور األول: اإلطار 

يعتبر المستيمكون الفئة الغالبة في المجتمع، وىم من يقتنون ما يحتاجون إليو من سمع وخدمات بشكل 
وعي لمعرفة حقوقيم من طرف المتدخمين الذين ييدفون الدوري والغالبية منيم ليسوا عمى قدر كبير من 

إيجاد المناخ  ولتحقيق الربح، مما يجعميم يبتعدون عن األسس والقواعد القانونية الكفيمة بحماية المستيمك 
 1االقتصادي وتحقيق التوازن من مصمحة كل من المتدخل والمستيمك. األداءالمناسب لحسن 

لمستيمك من مصطمحات الشائعة في مجال العموم االقتصادية، أصبحت ما كانت كممة االستيالك وابعد
أصبح من الواجب البحث عن التعريف القانوني ليا، ليس  كلذل ، في يومنا ىذا من المصطمحات القانونية

فقط لتحديد نطاق تطبيق القوانين والتي تعود فائدتيا عمى المستيمكين. وحاول كل من االجتياد القضائي 
، إال أنيما لم يوفقا في اإلدالء بتعريف موحد لذلك فإن مفيوم المستيمك مازال المستيمكلتعريف والفقيي 

بأنو المرحمة األخيرة من التطور والتقدم  االستيالكيسوده نوع من الغموض، ولقد عرف عمماء االقتصاد 
 2 االقتصادي.

"جون كيندي" في  األمريكيبدأت حقوق المستيمك في الواليات المتحدة األمريكية عندما أعمن الرئيس 
الكونجرس كممتو الشييرة والتي قال فييا: "إن كممة مستيمك  ماموأ في البيت األبيض 1962مارس 15

قتصادية العامة تؤثر وتتأثر بكل القرارات اال اقتصاديةتشممنا جميعا ولذلك فيي تشكل أكبر مجموعة 
". وحينيا أعمن اوالخاصة، وبالرغم من ىذا الثقل الكبير لممستيمك إال أن صوتو مازال غير مسموع

 3 الحقوق األربعة لممستيمك وىي: حق األمان، وحق المعمومة، وحق االختيار، وحق االستماع.

                                                             
العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، بيمول فاطمة زىرة، تقديم حول مقياس قانون حماية المستيمك، كمية  - 1

 .2020/2021جامعة جيجل، سنة 
http://elearning.univ-بن عمي إحسان، محاضرات مقياس: قانون حماية المستيمك، عمى الموقع اإللكتروني:  -2 

jijel.dz  :27/10/2021بتاريخ. 
بن عبد اهلل صبرينة، ممخص لبرنامج مادة قانون حماية المستيمك، كمية الحقوق والعموم السياسية قسم القانون الخاص،  - 3

 bejaia.dz-http://elearning.univد. سنة، عمى الموقع اإللكتروني:  1يرة، بجاية الجزائر، صمجامعة عبد الرحمان 
  .27/10/2021بتاريخ: 

http://elearning.univ-jijel.dz/
http://elearning.univ-jijel.dz/
http://elearning.univ-jijel.dz/
http://elearning.univ-bejaia.dz/
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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

ل امتدت ىذه الفكرة لتشمل المستوى بمحصورة في حدود إقميم دولة واحدة ولم تكن فكرة حماية المستيمك 
مبادئ توجييية لحماية المستيمك  04/1985//09الدولي، إذ اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

جاء مضمونو: "لحماية المستيمكين مما يشكل أخطارا لصحتيم وسالمتيم،  39/248بموجب قرار رقم 
ول المستيمكين إلى المعمومات الوافية التي تمكنيم من تعزيز وحماية المصالح االقتصادية لممستيمكين وص

االختيار وفقا لرغبات واحتياجات كل منيم، تثقيف المستيمكين، توافر وسائل فعالة لتعويض المستيمكين 
مارس من كل سنة كيوم عالمي لممستيمك، يتم  15أصبح تاريخ  1985". ومنذ صدور ىذا القرار سنة 

تيمك بالنسبة لمغذاء، الصحة، البيئة، المعرفة...إلخ والتي تعتبر في جوىرىا فيو التطرق إلى حقوق المس
 1 من حقوق اإلنسان.

 تعريف المستهمك:

المستيمك ىو أىم طرف في السوق، إذ ىو محور العممية االقتصادية برمتيا ولذلك البد من توفير التوازن 
محل اىتمام الفقو القانوني وىو من  في المصالح بين كل أطراف ىذه العممية، وقد أصبح المستيمك

المفاىيم الميمة جدا والتي عادة ال تحظى بتعريف دقيق، وعرفو الفقو ألنو يتضمن اتجاىين، اتجاه موسع 
 واتجاه ضيق.

 االتجاه الموسع لمفهوم المستهمك: -

جانب من الفقياء إلى تبني مفيوما واسعا لممستيمك، بحيث يشمل ىذا المصطمح بالنسبة إلييم،  يتجو
كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضو الشخصية أو في أغراضو 

 المينية.

 2 فالمستيمك بالنسبة ليذا االتجاه كل من يقوم باستعمال أو استخدام مال أو خدمة.

 

 
                                                             

، 01بادي عبد الحميد، حماية المستيمك في العقد اإللكتروني، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق ، جامعة الجزائر  - 1
 .06، ص2019الجزائر، سنو 

ائرية لمعموم القانونية واالقتصادية عمي أحمد صالح، مفيوم المستيمك والميني في التشريع الجزائري، المجمة الجز  - 2
 .184، ص2011، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، سنة 01، العدد48والسياسية، المجمد 
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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

 االتجاه المضيف لمفهوم المستهمك: -
أحكام  اتجو غالبية الفقو إلى تأييد ىذا التجاه المضيف لمفيوم المستيمك، ويكون المستفيدمن

حاجاتو  إلشباعالقوانين المتعمقة بالحماية، وىو كل شخص يقوم بالتصرفات القانونية الالزمة 
الشخصية العائمية فقط، دون أن يكون ليذا التصرف القانوني أي بعد ميني، وعمى ىذا االساس 
يخرج من وصف المستيمك وفقا ليذا الرأي، كل من يقوم بإبرام تصرفات قانونية موجية ألغراض 

 1 المينة أو الحرفة.

 التعريف التشريعي لممستهمك:

المتعمق بحماية المستيمك وقمع  25/02/2009مؤرخ في  09/03من القانون رقم  03/01عرفت المادة 
الغش، المستيمك بـ:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سمعة أو خدمة موجية 

 2 لالستعمال النيائي من أجل تمبية حاجتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بو."

 التعريف االقتصادي لممستهمك:

صي، أو الشخص الذي يحوز ممكية السمعة، كما خ"ىو كل فرد يشتري سمعة أو خدمة الستعمالو الش
يعرفو البعض اآلخر عمى أنو كل من يحصل من دخمو عمى سمع ذات طابع استيالكي يشبع حاجاتو 

 3 االستيالكية اشباعا مباشرا."

 المتدخل:

عمى أنو:" كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل  09/03من القانون  03عرفتو الفقرة السابعة من المادة 
 4 في عممية عرض المنتوجات االستيالكية."

من خالل ىذا التعريف فإن المتدخل ىو: "كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في جميع مراحل االستيراد 
 والتخزين والنقل والتوزيع بالجممة أو بالتجزئة سواء تعمق األمر بالسمع أو بالخدمات."

                                                             
 .185عمي أحمد صالح المقال نفسو، ص - 1
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، ج رسمية  25/02/2009المؤرخ في  03-09من القانون رقم  03 المادة - 2
 .2018لسنة  35، ج رسمية عدد 2018يونيو 10المؤرخ في  09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009لسنة  15عدد

 .13بيمول فاطمة زىرة، المرجع السابق، ص - 3
 نفسو. 03-09من القانون  03من المادة  07الفقرة  - 4
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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

ن ثم فإن مصطمح المتدخل يشمل المنتج لمسمعة أو الخدمة والمستورد والمخزن والناقل والموزع ليا وم
بالجممة أو التجزئة فكل ممتين لمثل ىذه األنشطة يعتبر متدخال بغض النظر عن طبيعة نشاطو تجاريا 

 1 كان أم لم يكن.

 المادة الغذائية:

موجية لتغذية اإلنسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات ىي كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام 
وعمك المضغ، وكل المواد المستعممة في تصنيع األغذية وتحضيرىا ومعالجتيا باستثناء المواد المستخدمة 

 2 فقط في شكل أدوية أو مواد تجميل أو مواد التبغ.

 التغميف:

كل تعميب مكون من مواد أيا كانت طبيعتيا موجية لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح 
 بذلك. المستيمكبشحنو وتفريغو وتخزينو ونقمو وضمان اعالم 

يحدد كيفيات  2004يوليو سنة  28مؤرخ في  210-04وفي ىذا السياق صدر المرسوم التنفيذي رقم 
مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة لألطفال،  الحتواءالمخصصة  ضبط المواصفات التقنية لممغمفات

جاءت المادة الثانية منو لتعرف المغمف بـ:" كل كيس أو صندوق أو  عمبة أو إناء أو بصفة عامة كل  
حاو من خشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بالستيك يحتوي مباشرة عمى مواد غذائية أو أشياء 

 3 يس مخصص لتوضيبيا أو لنقميا."مخصصة لألطفال أو كل ك

السابق ذكره عمى :"تحدد المواصفات التقنية  210-04من المرسوم التنفيذي  03كما نصت المادة 
لممغمفات المخصصة الحتواء المواد الغذائية بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكمفين بالبيئة والتجارة 

 4 ."والصناعة والصحة

                                                             
نطاق تطبيق قانون حماية المستيمك وقمع الغش، دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، محمد عماد الدين عياض،  - 1

 .68، ص2013جامعة ورقمة الجزائر، سنة 
 السابق ذكره. 03-09من القانون  03من المادة  02الفقرة  - 2
يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية لممغمفات  2004يوليو28المؤرخ في  04/10أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .2004لسنة  47المخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة لألطفال، جريدة رسمية عدد 
 نفسو. 210-04ن المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  - 4
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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

 الوسم:

المعدل بأنو :" كل البيانات أو الكتابات أو  03-09من القانون  03الرابعة من المادة غرفتو الفقرة 
اإلشارات أو العالمات او المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسمعة تظير عمى كل 

 يعة منتوجغالف أو وثيقة أو الفتة أو وسمة أو ممصقة او بطاقة أو ختم أو معمقة مرفقة أو دالة عمى طب
 1 .ظر عن طريقة وضعياميما كان شكميا أو سندىا بغض الن

يحدد الكيفيات المطبقة في مجال  19/10/2017وفي ىذا الشأن صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 الوسم الغذائي عمى المواد الغذائية.

مسبقا والموجية منو عمى: تطبيق أحكام ىذا القرار عمى المواد الغذائية المعبأة  02وتنص المادة 
 منو عمى أنو يجب أن يشمل الوسم الغذائي عمى: 03لالستيالك البشري وأكدت المادة 

 التصريح بالعناصر الغذائية. -
 2 المعمومات الغذائية اإلضافية. -

 اإلنتاج:

العمميات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة 
والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج بما في ذلك تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو وىذا قبل والتصنيع 

 3 تسويقو األول.

ويعرف االنتاج أيضا: بأنو الخطوة الميمة في سمسمة تحتوي عمى مجموعة من العمميات التي تساىم 
أيضا بأنو: كل في الحصول عمى سمعة أو خدمة معينة يتم تقديميا لمجميور المستفيد، كما يعرف 

                                                             
 نفسو. 03-09من القانون  03من المادة  04أنظر الفقرة  - 1
يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي عمى المواد  19/10/2017القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  أنظر - 2

 .2018لسنة 25الغذائية، جريدة رسمية عدد 
 السابق ذكره. 03-09من القانون  03من المادة  09الفقرة  - 3
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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

عممية ليا مدخالت ومخرجات وموارد تعمل عمى تطبيق مجموعة من الخطوات التي تساىم في 
 1 تحويل المواد الخام إلى منتجات يستفيد منيا األفراد في المجتمع

 ن:ــــــــــــاألم

ما  البحث عن التوازن األمثل بين كل العناصر المعينة بيدف تقميل  أخطار اإلصابات في حدود
 2 يسمح بو القانون.

 نطاق تطبيق قانون حماية المستهمك وقمع الغش:

المعدل: "تطبق أحكام ىذا القانون عمى كل سمعة  03-09حسب ما ورد في المادة الثانية من القانون 
أو خدمة معروضة لالستيالك بمقابل أو مجانا وعمى كل متدخل وفي جميع مراجل عممية العرض 

 3 لالستيالك".

خالل ىذه المادة يتضح أن نطاق تطبيق قانون حماية المستيمك عمى كل سمعة وىي كل شيء  من
 4 مادي مقابل لمتنازل عنو بمقابل أو مجانا.

أو خدمة وىي كل عمل مقدم غير تسميم السمعة حتى ولوكان ىذا التسميم تابعا أو مدعما لمخدمة 
نظيف، اإلصالح أو مالية مثل القرض، التأمين، أو . فالخدمة قد تكون مادية مثل الفندقة، الت5المقدمة

فكرية مثل العالج، استشارات قانونية . والخدمة المقصودة ىي الخدمة التي تشمل جميع النشاطات 
التي تقدم كآداءات وقد استثنى المشرع صراحة االلتزام بتسميم السمعة من مفيوم الخمة وأبقى ذلك 

 6 التزاما مستقال يقع عمى المتدخل.

 

 
                                                             

 .26/10/2021بتاريخ:   http://baytdz.comتعريف االنتاج عمى الموقع اإللكتروني:  -1 
 نفسو. 03-09من القانون  03/15المادة  - 2
 نفسو. 03-09من القانون  02المادة  - 3
 نفسو. 03-09من القانون  03/17المادة  - 4
 نفسو. 03-09من القانون  03/16المادة  - 5
 .05فاطمة زىرة، المرجع السابق، ص بيمول - 6

http://baytdz.com/
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  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

 ضمانات حماية المستهمك:المحور الثاني: 

 إلزامية النظافة والنظافة الصحية لممواد الغذائية وسالمتها:أوال: 

المعدل أنو: يجب عمى كل متدخل في عممية  03-09حسب ما ورد في المادة الرابعة من القانون -
احترام إلزامية سالمة ىذه المواد والسير عمى أن ال تضر بصحة  لالستيالكوضع المواد الغذائية 

 المستيمك.
يمنع وضع مواد غذائية لالستيالك تحتوي عمى مموث بكمية غير مقبولة بالنظر إلى الصحة  -

البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعمق بالجانب السام لو كما يجب عمى كل متدخل في عممية 
تيالك أن يسير عمى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وضع المواد الغذائية لالس

لممستخدمين وأماكن ومحالت التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين وكذا وسائل نقل ىذه 
 بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية. لإلتالفالمواد وضمان عدم تعرضيا 

لعتاد والتغميف وغيرىا من اآلالت المخصصة لمالمسة يجب أن ال تحتوي التجييزات والموازم وا -
المواد الغذائية إال عمى الموازم التي ال تؤدي إلى إفسادىا مع إمكانية إدماج المضافات الغذائية 

 1 الغذائية الموجية لالستيالك البشري أو الحيواني. الموادفي 
لممواد الغذائية وسالمتيا صدر وفي إطار المحافظة عمى إلزامية النظافة والنظافة الصحية  -

يحدد شروط وكيفيات استعمال األشياء والموازم الموجية لمالمسة  299-16المرسوم التنفيذي رقم 
 يف ىذه الموازم.ظالمواد الغذائية، وكذا مستحضرات تن

و عمى :"تطبق أحكام ىذا المرسوم عمى األشياء والموازم الموجية لمالمسة نوتنص المادة الثانية م -
الموجية لمالمسة المواد الغذائية المسماة أدناه  المواد الغذائية المسماة أدناه: "األشياء والموازم"

 "األشياء والموازم" التي في حالة المنتوجات النيائية.
، تكون مالمسة لممواد الغذائية ومصممة ليذا الغرض يمكن الغذائيةتكون موجية لمالمسة المواد  -

 2 لممواد الغذائية ضمن الشروط العادية أو المتوقعة الستعماليا.منطقيا توقع مالمستيا 

 
                                                             

 السابق ذكره. 03-09من القانون  08إلى غاية المادة  04أنظر المادة  - 1
وازم الموجية لمالمسة المواد يحدد شروط وكيفيات استعمال األشياء والم 299-16أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .12، ص2016سنة  69، جريدة رسمية عدد 2016نوفمبر23الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف الموازم، المؤرخ في 
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 إلزامية أمن المنتوجات:ثانيا: 

 المعدل ليحدد كيفية أمن المنتوجات في مادتيو التاسعة والعاشرة . 03-09جاء القانون 

 عمى :"يحب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستيالك مضمونة وتتوفر عمى األمن 09نصت المادة 
بالنظر إلى االستعمال المشروع المنتظر منيا وأن ال تمحق ضررا بصحة المستيمك وأمنو ومصالحو، 

 وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى الممكن توقعيا من قبل المتدخمين.

تيالك عمى :"يتعين عمى كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعو لالس 10كما نصت المادة 
 :"فيما يخص

 مميزاتو وتركيبو وتغميفو وشروط تجميعو وصيانتو. -
 تأثير المنتوج عمى المنتوجات األخرى عند توقع استعمالو مع ىذه المنتوجات. -
تالفو وكذا اإلرشادات أو  - عرض المنتوج ووسمو والتعميمات المحتممة الخاصة باستعمالو وا 

 المعمومات الصادرة عن المنتج.
 1 المنتوج خاصة األطفال. استعمالكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة فئات المستيم -

من قانون حماية المستيمك وقمع الغش  15لقد عرف المشرع الجزائري أمن المنتوج في المادة الثالثة فقرة 
عمى أنو: "البحث عن التوازن األمثل بين كل العناصر المعنية بيدف تقميل أخطار اإلصابات في حدود 

 بو العمل."ما يسمح 

من ىذه المادة نالحظ أن األمن يتحقق بإيجاد نوع التوازن بين كل العناصر المعنية، اي مكونات 
وخصائص وكل ما يتعمق بالخدمة أو السمعة بيدف التقميل من المخاطر التي قد تصيب المستيمك سواء 

 2 في مصالحو المادية أو المعنوية أو صحتو.

مايو سنة 06المؤرخ في  203-12المنتوجات صدر المرسوم التنفيذي رقم وفي إطار تنظيم إلزامية أمن 
ليحدد في مادتو الثانية نطاق تطبيق أحكامو: "تطبيق أحكام ىذا المرسوم عمى السمع والخدمات  2012

                                                             
 السابق ذكره. 03-09من القانون  10و 09أنظر المادتين  - 1
والمرسوم التنفيذي رقم  03-09سناء خميس، التزام المتدخل بضمان أمن المنتوجات)دراسة عمى ضوء إحكام القانون  - 2
جوان سنة  02عدد  11وأبحاث، المجمة العربية في العموم اإلنسانية واالجتماعية، مجمد  (، مجمة دراسات203- 12

 .28/10/2021بتاريخ :  http://search.emarfa.cet، عمى الموقع: 539ص 2019

http://search.emarfa.cet/


 

9 

  عداد الدكتور: عبد الوهاب شرقيامن 

... ميما كانت تقنيات وطرق 03-09الموضوعية لالستيالك كما ىي محددة في أحكام القانون رقم 
 البيع."

المنتوجات ونوعيتيا التي ال تخضع إلى أحكام ىذا المرسوم نصت عمى  مادة الثالثة منوكما أن ال
 1 التنفيذي.

 إلزامية مطابقة المنتوجات:ثالثا: 

تجدر اإلشارة إلى أن التشريعات لم تتطرق إلى تعريف االلتزام بضمان المطابقة لممقاييس، إن اقتصرت 
منتج أو سمعة مطابقة لممواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد قوانين حماية المستيمك في الحصول عمى 

ال ثبت ليذا االخير الحق في المطابقة بضمان  عميو والتزام البائع بأن يسمم المشتري شيئا مطابقا، وا 
من قانون  211/4المطابقة، ولقد استخمص بعض فقياء القانون الفرنسي انطالقا من نص المادة 

والتي تنص عمى :"يمتزم البائع بأن يسمم  1993يوليو26الصادر في  949/3االستيالك الفرنسي رقم 
 شيئا مطابقا لمعقد ويضمن عيوب المطابقة الموجودة عند التسميم."

ويعرفيا البعض اآلخر بأنيا: "تعيد البائع بأن يكون المبيع وقت التسميم موافقا لمشروط المتفق عمييا في 
 2 المواصفات التي تجعمو صالحا لالستعمال بحسب طبيعتو..."العقد صراحة أو ضمنا ومحتويا عمى 

أما بالنسبة لممشرع الجزائري بخصوص إلزامية مطابقة المنتوجات كان موقفو واضحا من خالل نص 
 .03-09من القانون 12و11المادتين 

من عمى: "يجب أن يمبي كل منتوج معروض لالستيالك الرغبات المشروعة لممستيمك  11نصت المادة 
حيث طبيعتو وصنفو ومنشئو ومميزاتو األساسية وتركيبتو ونسبة مقوماتو الالزمة وىويتو وكمياتو وقابميتو 

 3 ."لالستعمال واألخطار الناجمة عن استعمالو

                                                             
قواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، يتعمق بال 2012مايو06المؤرخ في 203-12أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .18، ص2012"، لسنة 28جريدة رسمية عدد
ن و قرواش رضوان، مطابقة المنتوجات والخدمات لممواصفات والمقاييس القانونية كضمانو لحماية المستيمك من القان - 2

 .234، ص2014الجزائر، سنة ، جامعة بجاية، 01، العدد05الجزائري، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، المجمد
 السابق ذكره. 03-09من القانون  11/01أنظر المادة  - 3
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يونيو 10المؤرخ في  18/09من القانون رقم  02عدلت بموجب المادة  11أما الفقرة الثانية من المادة 
جب أن يحترم المنتوج المتطمبات المتعمقة بمصدره والنتائج المرجوة منو وتنص عمى: "كما ي 2018

والمميزات التنظيمية من ناحية تغميفو وتاريخ صنعو والتاريخ األقصى الستيالكو وكيفية استعمالو وشروط 
 1 ."حفظو واالحتياطات المتعمقة بذلك والرقابة التي أجريت عميو

ل اجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل خمى:"" يتعين عمى كل متدع 03-09من القانون  12وتنص المادة 
 عرضو لالستيالك".

تنساب ىذه الرقابة مع طبيعة العمميات التي يقوم بيا المتدخل حسب حجم ونوع المنتوجات التي وضعيا 
ىذا ف عمييا في ار و والقواعد والعادات المتعصلالستيالك والوسائل التي يجب أن يتممكيا مراعاة الختصا

 2المجال

 إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع:رابعا: 

نظرا لمتطور التكنولوجي وما أفرزه من تعقيدات وأخطار متعمقة بالمنتوجات، وبغرض حماية المستيمك من 
ىذه االخطار، فرض التزام عمى المتدخل متمثل في الضمان والخدمة ما بعد البيع، والمقصود بالضمان 

بأنو:" التزام كل متدخل خالل فترة زمنية  03-09من القانون  19فقرة  03ص المادة حسب ما ورد في ن
حالة ظيور عيب بالمنتوج استبدال ىذا األخير، أو ارجاع ثمنو أو تصميح السمعة أو تعديل  معينة في

 .3الخدمة عمى نفقتو"

وتضمن الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون حماية المستيمك الضمانات التشريعية في مجال 
عمى:" يستفيد كل مقتن ألي  03-09من القانون  13الضمان والخدمة ما بعد البيع، حيث نصت المادة 

 ."بقوة القانون لة أو عتاد أو مركبة أو اي مادة تجييزية من الضمانآسواء كان جيازا أو أداة أو  منتوج

                                                             
المؤرخ  03-09يعدل ويتمم القانون رقم 2018يونيو10مؤرخ في  18/09من قانون رقم  11المادة من  02فقرة  - 1
 .05، ص2018لسنة  35المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد  25/02/2009في
 المعدل السابق ذكره 03-09من القانون رقم  12المادة  - 2

ولالطالع عمى المراسيم التنفيذية والقرارات التي تحدد كيفيات وشروط المطابقة لممنتوجات اطمع عمى الموقع االلكتروني 
  https://dcwbiskra.dzلمديرية التجارة لوالية بسكرة من خالل الموقع: 

 .05من المحاضرة رقم  01بيمول فاطمة الزىراء، المرجع السابق، ص - 3

https://dcwbiskra.dz/
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خالل ىذه المادة أنو يعتبر باطال كل من ، كما اعتبر المشرع 1ويمتد ىذا الضمان ايضا إلى الخدمات"
 شرط مخالف ألحكام ىذه المادة.

من ىذا  13من نفس القانون أنو:" يستفيد كل مقتن ألي منتوج مذكور في المادة  15كما اكدت المادة 
 .2المقتنى"القانون من حق تجربة المنتوج 

والمالحظ أن المشرع الجزائري من خالل قانون حماية المستيمك وقمع الغش وسع من دائرة األشخاص 
المستفيدين من أحكام الضمان باستعمال مصطمح "مقتن"، حيث ال يقتصر عمى المشتري كما ورد في 

بغض النظر عمى  منتوجا الستيالكو الشخصي او الميني 3القانون المدني، بل يشمل كل شخص اقتنى
 طبيعتو أو مركز ىذا الشخص.

المرسوم التنفيذي رقم  صدرأما بالنسبة لمدة الضمان فيي تحدد حسب طبيعة المنتوج وفي ىذا اإلطار 
وضع ضمان السمع والخدمات حيز التنفيذ بين السمع غير المستعممة  المحدد لشروط وكيفيات 13/327

 .4والسمع المستعممة

، ونصت 21/244شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع صدر المرسوم التنفيذي رقم وفي إطار تحديد 
المادة الثانية منو عمى:" تطبيق أحكام ىذا المرسوم عمى السمع الموجية لممستيمك بعد انتياء فترة الضمان 

 ضمان.ال أو في الحاالت التي ال يمكن أن يطبق فييا

بعد البيع عمى أنيا:" مجموعة الخدمات التي يجب عمى المتدخل وعرف ىذا المرسوم التنفيذي خدمة ما 
المؤقت والتصميح،  التصميحمقابل أو مجانا مثل خدمات  لالستيالكتقديميا عندما تعرض السمعة 

 5والصيانة، التركيب، والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار

                                                             
 السابق ذكره. 03-09من القانون  13المادة  - 1
 من نفس القانون 15أنظر المادة  - 2
القانونية ضويفي محمد، حق المستيمك في ضمان المنتوج وتوفير خدمة ما بعد البيع، مجمة البحوث والدراسات  - 3

 .263، ص2015، الجزائر، سنة 02، جامعة البميدة 02، العدد 04والسياسية، المجمد 
سويسي حمزة، بن الشيخ محمد الصام، حق المستيمك في الضمان، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام االقتصادي،  - 4

 .23، ص2019كمية الحقوق، جامعة ورقمة، سنة 
يحدد شروط وكيفيات تقديم  13/05/2021المؤرخ في  244-21المرسوم التنفيذي رقم من  3، 2أنظر المادتين  - 5

 .14، ص2021اسنة  45خدمة ما بعد التدرج بيع السمع، جريدة رسمية عدد 
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 إلزامية اعالم المستهمك:خامسا: 

باإلعالم أو االلتزام بالتبصير  التزامااللتزام باإلعالم عدة تسميات، البعض يرى أنو الفقو عمى يطمق 
والبعض اآلخر يرى بأنو التزام باإلفضاء بالبيانات والمعمومات ويرى البعض اآلخر أنو التزام باألخبار. 

باإلعالم فإنو يتفق عمى كون ىذا االلتزام قابال لمتطبيق سواء  لاللتزامميما اختمف الفقو في تحديد مفيوم 
 التقميدي أو اإللكتروني. االستيالكتعمق األمر بعقد 

قانوني سابق عمى التعاقد حيث يتوجب عمى المتدخل تقديم كل  التزام وويعرف بعض الفقو ىذا االلتزام بأن
 1 البيانات الالزمة.

و 17يبرز من خالل نص المادتين  المستيمكأما عن موقف المشرع الجزائري بخصوص الزامية اعالم 
 .03-09من القانون  18

بالمنتوج الذي  المتعمقةعمى :"يجب عمى كل متدخل أن يعمم المستيمك بكل المعمومات  17نصت المادة 
 خرى مناسبة".يصنعو لالستيالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية وسيمة أ

عمى :"يجب ان تحرر بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط  18 المادةوتنص 
ضمان المنتوج وكل معمومة أخرى منصوص عمييا في التنظيم الساري المفعول بالمغة العربية أساسا، 

ن المستيمكين، وبطريقة وعمى سبيل اإلضافة يمكن استعمال لغة أخرى أو عدة لغات أخرى سيمة الفيم م
 2 مرئية ومقروءة ومتعذر محوىا.

 المستيمك مبررات حقو في االعالم في: يجدو 

 تحقيق المساواة في العمم بين المتعاقدين. 
 قصور نظرية عيوب االرادة في تحقيق الحماية. 
 3 تحديد المسؤولية في حالة قطع المفاوضات. 

                                                             
، جامعة عمار ثمجبي ، 01، العدد01عبوب زىيرة، حق المستيمك في اإلعالم، الدراسات القانونية المقارنة، المجمد - 1

 .137،138، ص، ص 2015جزائر، سنة األغواط، ال
 السابق ذكرة. 03-09من القانون  18و17أنظر المادتين  - 2
 .141عبوب زىيرة، المقال نفسو، ص - 3
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المؤرخ في  378-13صدر المرسوم التنفيذي رقم  ومن اجل توضيح كيفيات وشروط اعالم المستيمك
 .2013لسنة 08يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك جريدة رسمية رقم  2013نوفمبر09

 جمعيات حماية المستهمك:سادسا: 

تفي بالرغم من وجود العديد من األجيزة المكمفة بحماية المستيمك الموضوعة من طرف الدولة، إال أنيا ال 
 بالغرض الذي وجدت ألجمو، لذلك بات من الضروري وجود جياز يتولى متابعة ىذه الميمة وتجمى ذلك
بظيور ما يسمى بـ: "جمعيات حماية المستيمك"، حيث أدرك المستيمك الجزائري أنو بإمكانو تقديم يد 

 1 تنظيم المعمول بو.دي لممخالفين لمتشريع والالحكومية عمى تطبيق القانون والتصالمساعدة لمدوائر 

، حيث تم إنشاء أول جمعية لحماية المستيمك في العالم في 19وية إلى القرن معشأة الحركة الجن عوترج
"، مع Consumer Researchوتسمى " 1928أوائل الثالثينات في الواليات المتحدة األمريكية سنة 

فكان دور ىذه الجمعيات يتمثل في تنبيو  1873أن أول قانون لحماية المستيمك صدر في سنة  ممالع
السمطات العمومية إلى بعض الممارسات الغير مشروعة التي كان يمارسيا المنتجون والتجار الكبار بعيدا 

 .2 عن القيم االجتماعية والضوابط األخالقية.

ء ىذا النوع من الجمعيات بغرض توسيع نطاق الرقابة في المجال والمشرع الجزائري بدوره عمل إلى إنشا
االستيالكي مدعما بيا الييئات الرقابية سواء عمى مستوى مركزي أو محمي، حيث جاء الفصل السابع من 
الباب الثاني من قانون حماية المستيمك تحت عنوان: "جمعيات حماية المستيمكين" وىذا النوع من 

، من القانون، تيدف إلى ضمان حماية 23، 22، 21التشريعي في المواد  الجمعيات يجد أساسو
 المستيمك من خالل إعالمو وتحسيسو وتوجييو وتمثيمو".

كما يمكن االعتراف ليذا النوع من الجمعيات بالمنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص 
 عمييا في التشريع والتنظيم الساري المفعول."

                                                             
، جامعة 2016زين يونس، ىدى معيوف، حماية حقوق المستيمك في الجزائر، معارف ، السنة العاشرة، العدد جوان  - 1

 .441، ص2016البويرة، الجزائر، سنة 
، 34، العدد14سي يوسف زاىية حورية)كجار(، دور جمعيات حماية المستيمك في الجزائر، مجمة الحقيقة، المجمد  - 2

 .285، ص2015الجزائر، سنة جامعة أحمد درادية، أدرار، 
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اليام الذي تقوم بو ىذه الجمعيات منحيا المشرع بعض االمتيازات في مجال الدفاع عن  ونظرا لمدور
حيث أصبحت تستفيد من المساعدة القضائية  03-09من القانون  22حقوق المستيمك من خالل المادة 

 حتى يتسنى ليا رفع الدعاوى في إطار مياميا أمام الجيات القضائية المختصة.

حق التأسيس في الدعاوى المرفوعة كطرف مدني تطالب  03-09من القانون  23كما منحتيا المادة 
 1 بالتعويض عن الضرر.

 المجمس الوطني لحماية المستهمك:

التي تنص عمى:" ينشأ مجمس وطني لحماية المستيمكين  03-09من القانون  24تطبيقا لنص المادة 
 2 تطوير وترقية سياسات حماية المستيمك.يقوم بإبداء الرأي واقتراح التدابير التي تساىم في 

المحدد لتشكيمة المجمس الوطني لحماية المستيمكين  355-12صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 واختصاصاتو.

من المرسوم التنفيذي المذكور أعاله، يبدي المجمس ويقترح تدابير ليا عالقة عمى  22حسب نص المادة 
 الخصوص بمايأتي:

من األخطار التي يمكن أن تتسبب فييا المنتوجات المعروضة في السوق  المساىمة في الوقاية -
 وتحسينيا من أجل حماية صحة المستيمكين ومصالحيم المادية والمعنوية.

 التي يمكن أن يكون ليا تأثير عمى االستيالك وكذا شروط تطبيقيا. والتنظيماتمشاريع القوانين  -
 .البرامج السنوي لمراقبة الجودة وقمع الغش -
 استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستيمكين. -
 جمع المعمومات الخاصة بمجال المستيمكين واستغالليا وتوزيعيا. -
 التدابير الوقائية لضبط السوق. -
-  

                                                             
 المعدل السابق ذكره. 03-09من القانون  23، 22، 21أنظر المواد  - 1
، 2012لسنة 02يتعمق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد 2012يناير سنة 12المؤرخ في  06-12القانون رقم  صدر -

 .33ص
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 1 آليات حماية القدرة الشرائية لممستيمكين. -

 البحث ومعاينة المخالفات:المحور الثالث: 

المعدل عمى :"باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية واألعوان  03-09من القانون  25نصت المادة 
ومعاينة مخالفات أحكام ىذا القانون  ثة بيم، يؤىل لمبحصاآلخرين المرخص ليم بموجب النصوص الخا

 أعوان قمع الغش التابعون لموزارة المكمفة بحماية المستيمك.

ة القانونية من جميع أشكال الضغط أو التيديد ويتمتع أعوان الرقابة المذكورون في المادة أعاله بالحماي
م، كما يمكنيم أثناء القيام بالميام المسندة إلييم طمب تدخل يالتي من شأنيا أن تشكل عائقا في أداء ميام

 2 أعوان القوة العمومية الذين يتعين عمييم مد يد المساعدة عند أول طمب.

 إجراءات الرقابة:أوال: 

، بأي وسيمة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عممية العرض 25في المادة  يقوم األعوان المذكورون
 مميزة الخاصة بيا.لالستيالك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة لممتطمبات ال

الوثائق، أو بواسطة سماع المتدخمين المعنيين أو عن طريق المعاينات  فحصوتكون الرقابة من خالل: 
اقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل بيزة القياس، وتتم عند االقتضاء المباشرة بالعين المجردة أو بأج

 واالختبارات أو التجارب.

 3 تتم رقابة المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتيا.

، صدر المرسوم التنفيذي رقم 03-09من القانون  30وفي إطار تنظيم االجراءات الواردة في المادة 
يحدد شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر  10/12/2005مؤرخ في  05-467

 الحدود وكيفات ذلك.

                                                             
، يحدد تشكيمة المجمس الوطني 2012أكتوبر02المؤرخ في  355-12لممزيد راجع في ذلك المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .2012لسنة  56اية المستيمكين واختصاصو، جريدة رسمية عدد لحم

 السابق ذكره. 03-09من القانون  28إلى غاية المادة  25أنظر المادة  - 2
 نفسو. 03-09من القانون  30أنظر المادة  - 3
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مى مستوى المراكز الحدودية منو عمى :"تمارس مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ع 02وتنص المادة 
البرية والبحرية والجوية، وتقوم بذلك المفتشيات الحدودية التابعة لإلدارة المكمفة بحماية المستيمك وقمع 

 الغش...". 

أعاله، قبل جمركة المنتوجات  02منو عمى :" تتم المراقبة المنصوص عمييا في المادة  03وتنص المادة 
 1 مو المستورد....."المستوردة عمى أساس ممف يقد

 مخابر قمع الغش:ثانيا: 

تؤىل المخابر التابعة لموزارة المكمفة بحماية المستيمك وقمع الغش  03-09من القانون  35تنص المادة 
في إطار تطبيق أحكام ىذا القانون، لمقيام بالتحاليل واالختبارات والتجارب قصد حماية المستيمك وقمع 

 الغش.

في إطار  36و35عمى المخابر في إطار مياميا، استعمال المناىج المحددة في المادتين  ويتعين
استعمال المناىج المحددة عن طريق التنظيم وفي حالة عدم وجودىا تستعمل المناىج المعترف بيا عمى 

 2 المستوى الدولي.

 وفي ىذا اإلطار صدر:

حدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد ي 26/09/2013مؤرخ في  328-13المرسوم التنفيذي رقم 
 حماية المستيمك وقمع الغش.

 العينات: اقتطاع

من  35إجراء التحاليل واالختبارات أو التجارب المنصوص عمييا في المادة  يجرى اقتطاع العينات قصد
 .03-09القانون 

ة لمحصة موضوع الرقابة إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب تقتطع ثالث عينات متجانسة وممثم
 وتشمع.

                                                             
المستوردة عبر ، يحدد شروط مراقبة المنتوجات 2005ديسمبر  10المؤرخ في  467-05أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2005لسنة  80الحدود وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 
 المعدل السابق ذكره. 03-09من القانون 38إلى غاية المادة  35أنظر المادة  - 2
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ترسل العينة األولى إلى المخبر المؤىل بموجب ىذا القانون إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب 
وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاىدتين واحدة تحتفظ بيا مصالح الرقابة التي قامت باالقتطاع 

 واألخرى يحتفظ بيا المتدخل المعني.

ذا كان المنتوج سريع التمف أو بالنظر إلى طبيعتو ووزنو أو كميتو و حجمو أو قيمتو تقتطع عينة واحدة  وا 
 .1وتشمع ثم ترسل فورا إلى المخبر المؤىل إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب

عدل بموجب الم 03-09من القانون  52إلى غاية المادة  43بالنسبة لمخبرة راجع في ذلك من المادة 
 .09-18القانون رقم 

 التدابير التحفظية ومبدأ االحتياط:ثالثا: 

من ىذا القانون، كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستيمك  25يتخذ األعوان المذكورون في المادة 
 وصحتو وسالمتو ومصالحو.

النيائي لممنتوجات المستوردة عبر ة، يمكن األعوان القيام بمايمي: برفض الدخول المؤقت أو فوبيذه الص
 الحدود، واإليداع والحجز والسحب المؤقت أو النيائي، أو إتالفيا، والتوقيف المؤقت لمنشاطات.

ويصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني 
 وىذا لغرض إجراء تحريات مدققة لضبط مطابقتو.

ما يمكن أن يصرح بالرفض النيائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقتو ك
 بالمعاينة المباشرة أو بعد إجراء التحريات المدققة.

ويتمثل اإليداع في وقف منتوج معروض لالستيالك، ثبت بعد المعاينة المباشرة، أنو غير مطابق وذلك 
 2 اية المستيمك وقمع الغش.بقرار من اإلدارة المكمفة بحم

كمايمي :"وبيذه  09-18بعد تعديميا بالقانون  03-09من القانون  53وجاءت الفقرة الثانية من المادة 
الصفة يمكن األعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول لممنتوجات المستوردة عند الحدود  

                                                             
 من القانون نفسو. 42إلى غاية المادة  39أنظر المادة  - 1
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تالفيا، والتوقيف المؤقت لمنشاطات أو الغمق واإليداع والحجز والسحب المؤقت أو النيائي لممنتوجا ت وا 
 اإلداري لممحالت التجارية طبقا لألحكام المنصوص عمييا في ىذا القانون."

ليضيف صالحية غمق المحالت التجارية كما استبدل عبارة  53من المادة  02جاء ىذا التعديل لمفقرة 
 المشروط".:"يرفض الدخول المؤقت" بعبارة "السماح بالدخول 

 1 الدخول المشروط حيز االستيالك إلى غاية ضبط مطابقتيا. وضعكما يمنع وضع المنتوجات في 

عمى :"يمكن أن يجري الحجز والسحب المؤقت عمى  09-18من القانون  مكرر 61كما تنص المادة 
 2 بالتقميد." ةالمنتوجات المشتبي

المستيمك وقمع الغش بالتوقيف  صالح حمايةمعمى :"تقوم  09-18من القانون ى 65وتنص المادة 
يوم قابمة لمتجديد، إذا  15المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغمق اإلداري لممحالت التجارية لمدة أقصاىا 

ثبت عدم مراعاتيا لمقواعد المحددة في ىذا القانون، إلى غاية إزالة كل األسباب التي أدت إلى اتخاذ ىذا 
 3 وبات الجزائية المنصوص عمييا في ىذا القانون.التدبير دون اإلخالل بالعق
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