
 

 

  -ان  ــــــــــــــســــمــــلـــــت –د  ــــــــــــــايـــــقــــلـــر بـــــــــــــــكـــــو بــــــة أبـــــــــــعــــامـــــج
 . ةـــــــــــــــــيــــوم السياســـــــلــــعــــوق و الـــــــقـــــحــــة الــــــــــــــيـــــلــــك 

 

 وراهــــــــــــــتـــــــدكــــــــالادة  ـــــــــــــــــــهــــــــــل شـــــــــــــيـــــنــــل  ةــــــــــالــــــــــرس
 ــام  ل .م.د( .ــــمــــــال ) نـــــظــائـــــي لألعــجـــــنـــــــــون القــــانـــــــــــص : الــصــــــتـــخ

  

 ـــــــــــــة الجنائيـــــــــــة و اإلداريــــــة للمستهلــــــك  الحمايــ 

        .فـــــــــــي عمليـــــــــة  التسويــــــــــــق                      
 

                                                                   : ذاــــــتـــراف األســــت إشـــــــحـــت             :    ةــــــبـــالــــداد الطـــــــن إعــــــــــــم  

                  راد .ــــــــــــــدران مـــــــــــــــــــــب د.أ.             وال.     ــــــــــدوب نـــــــجــــــــــم  

                                  
                : أعضـــــــــاء اللجنـــــــــــــــــــــــــة                              

 اـــــــــــــــــــــــــــرئيســــــــــــــــــــــــــــــــــــان    جامعة تلمس                        ي           أستاذــــــأ . د تشوار جيالل
   مشرفـا و مقررا ــــان  ـــــــــة تلمســـــــــــــــــــــــجامع                        ستاذأ  ــــــــــدران مراد          أ .د ب

 ـــــــاــاس     مناقشـــــــــــــــــــــجامعة سيدي بلعب                      أ . د بوسندة عباس          أستاذ  
 ــــــــاــدة     مناقشـــــــــــــــــــــ"      جامعــــــــــــــــة سعيـــــــــــــــأ ر " ـــــــــــواري           أستاذ محاضــــد . هامــــــــل ه
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شكـــــــــــــــــــر و عـــــرفــــــــــــــــــــــــان  
  ،هـــــــــــتوفيق ىـــــــــــــعل........نــــــــــــــــالعالمي رب هلل دـــــــــــــالحم  
ى ااستاا الددتور  إل والعرفـان والتقدير الجزيل بالشكر أستًل الحمد وبعد- 

 نصائحى القيمة        دل وعلىرسالتي   على بإشرافى شرفهي الذيبــــــــدران  ـــــــــــراد  
 . هذ بداية  يذو الرسالة   وإرشاداتى توجيًاتىو  
 المهاقشة، لجهة اعضاء واالحترام الشكر بجزيل أتقدم أن إال يسعهي ال اـــــــــــــــــــدم-

  ااستــــاا  –ااستاا الددتور تشوار جييلي  م جا عة تلمسان  : الكرام تذةاااس
 الددتور يا ــــــــل يـــــواري   –الددتور بوسهدة ععاس  م جا عة سيدي بلععاس  

.  م جا عة سعيـــــــدة    
دمــــــــــــــا ال ييوتهــــــي أن أتقـــدم بشكـــــري إلـــــــى الددتـــــورة  جــــــــــــدوب  يـــــــــــرة   - 

. بجا عـــــة إبم  لدون والية تيـــــارت    
دمــــــــــــــــا أن شكري  ووول إلى دل  ممليم الًييات اادارية التي سايمم في  - 

إرساء وورة عملية لرسالتي ، و أ خ بالذدر  دير  ديرية الجمارر لوالية تلمسان  
، رئيــــــــــــــ بلدية المهصورة ، رئيـ  صلحة قمم اللغ بمديرية التجارة و قمم اللغ  

. تلمســـــــــــــــــان    
  .رــــــ ي لــــــر عـــــالجمي اهلل زاــــــج

 
 



 

 إهداء
 إلى روح جدي و جدتي الطاهرة رحمهما اهلل عرف انا بفضلهما الكبير علي ،

ى والدي العزيزين ،   إل      

  ،أختاي خيرة و سميرة و   محمد و فتحيى أخواي            إل    

، غم  اري زكري  اء يح ي/  ى المحضر القضائي األستاذ           إل    

 إل         ى ذلل اللاهر في عتمم الليي ، ذلل اللاعي للعوو أعلى القمم  

  اوق و أمين و نزيه في رسالت     ه،     ث ص           م أو باح     ب عي          ى كي طال        إل   

.وي  ى كي هؤالء أهدي ثمرة جه                      إل   
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كقوة رئيسية دافعة ضلو تغيري أمناط االستهالك و اإلنتاج يف العامل ، 1رغم كل ادلزايا اليت قدمتها العودلة 
 ادلزيد من اخليارات من السلع و اخلدمات ،إال أنو ال ديكن إنكار السلبيات 2أين أصبح أمام ادلستهلك

اليت انطوت على ىذه األخرية من هتديدات للبيئة و انتشار أمناط معيشية غري مستدامة ، أصبحت 
سياسات و أمناط اإلنتاج احلالية غري كافية دلعاجلة الضغط ادلتزايد على البيئة نتيجة ىذه الثورة التقنية 

 .اليت جلبت معها هنضة عارمة يف نظم االتصال و ادلعلوماتية 
و بالنتيجة لذلك عرفت اجلزائر مؤخرا تطورا كبريا يف رلاالت عدة ، رافقو انفتاح سياسي و اجتماعي   

و خاصة اقتصادي أدى إىل حتول اجملتمع اجلزائري إىل رلتمع استهالكي بالدرجة األوىل ،شلا صلم عنو 
 . غزو األسواق احمللية مبختلف السلع و البضائع خاصة ادلستوردة منها

و من أجل أن تضمن شركات التسويق عدم إقصائها من السوق و القضاء على مسعتها التسويقية ،فقد 
بيع ما يمكن " حولت سياستها التسويقية التقليدية القائمة على أساس اإلنتاج إنطالقا من مبدأ 

فالغاية من إعداد  إذن، " إنتاج ما يمكن بيعه " إىل سياسة تسويقية حديثة تقوم على مبدأ " إنتاجه
  .3خطة أو سياسة تسويقية على مستوى أي شركة إنتاج ىي زلاولة إقناع ادلستهلك بإقتناء منتجاهتا

 :فيما يلي مراعاهتاتتجلى الضوابط اليت يتوجب على القائم بالتسويق و 
أين يلتزم ادلنتج مبراعاة كل األحكام و التعليمات ادلرتبطة بالتصنيع  ضوابط تتعلق بعملية اإلنتاج- 

   .بعيدا عن أي غش يف عملية اإلنتاج 
 
 

                                                             

تعد مصطلحات العولمة الكوكبة ، األقلمة ، القرٌة الصغٌرة مختزلة من كلمة واحدة كتعبٌر عن حجم اإلختزال -   1  

و التقارب الكبٌر الذي اخذ ٌربط كل ما على الكرة األرضٌة ،على أنه تجدر اإلشارة أنه ٌصعب تحدٌد مفهوم جامع مانع 
للعولمة ، و مع ذلك ٌمكن تعرٌفها على أنها عملٌة إعادة التصوٌر لخطة العالم بحٌث ال ٌبدو العالم مقسما الى اقالٌم تفصل 

.بٌنها حدود اقلٌمٌة   

 ، اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌّـزٍٙه 2009 فجغا٠غ 26 اٌّئعر فٟ 09/03.أْٛ  ِٓ اٌك3ٚفك  ٔض اٌّبصح ٠ؼغف اٌّـزٍٙه  - 
2  

وً ششض طج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠مزٕٟ ثّمبثً أٚ "  ػٍٝ أٔٗ 2009 ِبعؽ 08 ، اٌظبصعح ثزبع٠ز 15.ج ، ع.ج.ع.ٚ لّغ اٌغش، ج

ِجبٔب ؿٍؼخ أٚ سضِخ ِٛجٙخ ٌإلؿزؼّبي إٌٙبئٟ ، ِٓ أجً رٍج١خ دبجبرٗ اٌششظ١خ أٚ رٍج١خ دبجبد ششض آسغ أٚ د١ٛاْ 

". ِزىفً ثٗ   
.17. ، ص2006ؿٍٜٛ اٌؼٛاصٌٟ ، اإلػالْ ٚ ؿٍٛن اٌّـزٍٙه ، صاع إٌٙضخ اٌؼغث١خ ، ِظغ ، - 

3
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إذ تكتسي عملية النقل دورا ىاما يف عملية التسويق فبموجب ىذه النقل  ضوابط تتعلق بعملية -
 يتوجب  أن تكون وسائل النقل رلهزة لتفادي  العملية تصل ادلادة االستهالكية إىل ادلستهلك، و بالتايل

  دون4ادلواد الغذائية   أن تكون ىذه الوسائل سلصصة لنقل كما جيبفساد األغذية عند عملية النقل ،
  و كذا أو التفريغ، ضع األغذية غري ادلغطاة مباشرة على األرض أثناء عملية الشحن ومع عدم ،سواىا

.  لتفادي أي خطر تلوث 5ختصيص معدات لنقل  ادلواد الطازجة أو سريعة التلف
 إذ تلعب عملية التخزين دورا ىاما يف االحتفاظ علق بعملية التخزينتط أخرى تب ضواتوجدكما -

و من  6بادلواد االستهالكية و تظهر احلاجة ماسة للتخزين بسبب عدم التوازن بني العرض و الطلب ،
 أن تكون زلالت التخزين نظيفة  ، وذات سعة  كافية بني االلتزامات ادلرتبطة هبذه ادلرحلة يتوجب

 أن تكون ،كما جيب... و أن تكون يف مأمن  من  تسرب الغاز ، حيوان   و حجم ادلعداتتتالءم
. رور اإلنارة و اذلواء داخلها و دينع أي تلوث خارجي كالغبارمبزلالت التخزين مهيأة بشكل يسمح 

 ومن ذلك ،و معروضة وفق شروط دتنع فسادىا7األغذية اجلاىزة للبيع  سلزونة  أن تكون     و يشًتط
ىذه األخرية يشًتط أن ختزن يف   ،أو األغذية اجملمدة...سريعة التلف كالبيض، احلليب، القشدة ادلواد

 
 
 
 

                                                             

وً ِبصح ِؼبٌجخ أٚ ِؼبٌجخ "  ، ؿبثك اإلشبعح ا١ٌٗ ػٍٝ أٔٙب 09/03.أْٛ  ِٓ اٌك3رؼغف اٌّبصح اٌغظائ١خ ٚفك  ٔض اٌّبصح  - 
4
 

 ٚ وً اٌّٛاص اٌّـزؼٍّخ فٟ  رظ١ٕغ األغظ٠خ ٚ  ،جؼئ١ب ِٛجٙخ اإلٔـبْ أٚ اٌذ١ٛاْ  ثّب فٟ طٌه اٌّشغٚثبد ٚ ػٍه اٌّضغ

 ٚ ٠طغح اٌزـبإي فٟ ٘ظا "رذض١غ٘ب ٚ ِؼبٌجزٙب  ثبؿزثٕبء اٌّٛاص اٌّـزؼٍّخ فٟ  شىً أغظ٠خ  أٚ  ِٛاص رج١ًّ أٚ ِٛاص رجغ 

اٌظضص ػٓ اٌذىّخ ِٓ  اؿزثٕبء اإلعاصح اٌزشغ٠ؼ١خ  ٌّٛاص اٌزج١ًّ ِٓ لبئّخ اٌّٛاص اٌغظائ١خ  ِبصاَ أٔٙب ال رؼزجغ ِٛاص غظائ١خ  ثً 

.ٟ٘ رج١ٍ١ّخ رذـ١ٕ١خ  رـزؼًّ ثظٛعح ؿطذ١خ صْٚ اؿزٙالوٙب  

  5 اٌّزؼٍك ثبٌشغٚط  اٌظذ١خ اٌّطٍٛثخ  ػٕض ػغع األغظ٠خ  اٌّئعر فٟ 91/53 ِٓ اٌّغؿَٛ 26- 25.اٌّبصر١ٓ  -  

.27/02/1991، اٌظبصعح ثزبع٠ز 9.، عج.ج.ع.، ج1991 فجغا٠غ 23  

، 2008ِذّٛص جبؿُ اٌظ١ّضٞ ، اصاعح اٌزٛػ٠غ ثّٕظٛع ِزىبًِ ، صاع ا١ٌبػٚصٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشغ ٚ اٌزٛػ٠غ ، ػّبْ، - 6

. 26.ص

.ؿبثك اإلشبعح ا١ٌٗ  09/03 أْٛ علُ ِٓ اٌك6ٚ٘ٛ ِب ٔض  ػ١ٍٗ  اٌّشغع ِٓ سالي ٔض اٌّبصح  - 
7
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       8 أن تستعمل مستحضرات  التنظيفكما يشًتطغرف تربيد و أن تعرض يف واجهات زجاجية ،
 . 9و الصيانة  بطريقة دتنع تلوث األغذية أو فسادىا

 أخرى تتعلق أساسا بعملية التوزيع ىذه العملية  ضوابط،ىناك ضوابط النقل و التخزين    و زيادة على
تلعب دورا ال يستهان بو يف حتريك العجلة التسويقية كوهنا ترمي لنقل ادلنتجات من حالتها اإلنتاجية 

  .11هبدف إرضاء ادلستهلك و ذلك بالكمية و الزمن و النوعية ادلناسبة10إىل احلالة االستهالكية 
     فعملية التوزيع إذن تساىم يف تقريب ادلنتج أو ادلتدخل من زبائنو و تربطو باألسواق ادلستهدفة 

 أخرى تتعلق أساسا بعملية البيع كما تساىم يف توزيع األخطار بني ادلتعاملني ،يف حني ىناك ضوابط
اخلداع  عن  يف االمتناعادلتجسدة أساساو ،أين يتوجب على كل من يقوم بعرض منتوج للبيع مراعاهتا

 . و نظافتو 12والتضليل و االلتزام بسالمة ادلنتوج
و دلا كان ىدف القائم بعملية تسويق ادلنتوجات ىو بيع أقصى حد من ادلنتوجات ، فقد يقوم ىذا 

األخري بإخفاء عيوب ادلنتوجات زلل التسويق من خالل إتيان شىت صور اإلجرام ادلخالفة لضوابط و 
 .13أخالقيات التسويق يف مجيع مراحلو

 

                                                             

أٔٙب  وً ِبصح رٍّه سظبئض اٌزٕظ١ف  ٚ اٌزط١ٙغ رـزؼًّ  ٌٛدض٘ب أٚ ِغوجخ  رؼغف ِـزذضغاد اٌزٕظ١ف ػٍٝ - 8  

 ، اٌّئعر فٟ 91/04 علُ ِٓ اٌّغؿَٛ  اٌزٕف١ظٞ 3اٌّبصح ِؼضح ٌؼ٠بصح فؼب١ٌزٙب ، ٚطٌه ٚفك ِب ٔظذ ػ١ٍٗ ِغ أ٠خ ِبصح أسغٜ  

، 04.، عج.ج.ع. رالِؾ األغظ٠خ ٚ ثّـزذضغاد  رٕظ١ف ٘ظٖ اٌّٛاص  ، جاٌّؼضح ٌىٟ، ٚ اٌّزؼٍك ثبٌّٛاص 1991 ٠ٕب٠غ 19      

.23/01/1991اٌظبصعح ثزبع٠ز   
ص ٚ اٌزج١ّض  ، اٌّزؼٍك ثضعجبد اٌذغاعح ٚ اٌذفع ػٓ طغ٠ك اٌزجغ1991ٞ ٔٛفّجغ 21اٌّئعر فٟ   اٌمغاع اٌٛػاعٞ-    9  

، اٌّذضص ٌمٛاػض رذض١غ 1999ؿجزّجغ29وظا اٌمغاع اٌٛػاعٞ ، اٌّئعر  فٟ  ;87.،عج .ج.ع.اٌّىثف ٌٍّٛاص  اٌغظائ١خ،ج

.31/10/1999، اٌظبصعح فٟ 76.،عج.ج.ع.، جِخ ػٕض اٌطٍتَ اٌّفغٚٚاٌٍخ  
10

 -SEGHIR DJITLI.M ,Comprendre le marketing , Berti éditions , 3 ème Trimestre , Alger , 

1990 , 57.  

  11 01. اٌطجؼخ ػّبْ ،ِضسً اؿزغار١جٟ، ِغوؼ طبعق ٌٍشضِبد اٌجبِؼ١خ،– ٔبجٟ ِؼال ، عائف رٛف١ك ، أطٛي اٌزـ٠ٛك - 

.229. ، ص1998  

إٌّزٛج اٌـ١ٍُ ٘ٛ إٌّزٛج اٌشبٌٟ ِٓ أٞ ػ١ت سفٟ أٚ ٔمض ، وّب ٠ضّٓ ػضَ اإلضغاع ثظذخ اٌّـزٍٙه ٚ ؿالِزٗ   - 
12

  

.أٚ ِظبٌذٗ اٌّبص٠خ أٚ اٌّؼ٠ٕٛخ   

ِذّض ػج١ضاد ، دمٛق اٌّـزٍٙه ٚ ظب٘غح اٌغش اٌزجبعٞ ، ِضاسٍخ  ِمضِخ ٌٕضٚح  دّب٠خ اٌّـزٍٙه ٚ ظب٘غح اٌغش  - 13  
.2008 ٠ٕب٠غ 17-13اٌزجبعٞ، ِجٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ، و١ٍخ اٌذمٛق ، شغَ اٌش١ز ، جّٙٛع٠خ  ِظغ اٌؼغث١خ  ،   
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 و كذا السعي إلثقال كاىل ادلستهلك 14و بالتايل فأمام النزعة االستهالكية و الًتويج لثقافة االستهالك
عن طريق زعزعة أمنو و سالمتو ، وجد ادلشرع نفسو مضطرا إلعادة النظر يف قانون  محاية ادلستهلك 

 .حىت يتوافق مع إرىاصات ىذا الواقع اجلديد و مواجهتو بنجاح 
 يف اجلزائر بصدور القانون 15فقد بدأ مشوار احلماية اجلنائية و اإلدارية للمستهلك يف عملية التسويق

و رغم أمهية ىذا القانون يف محاية ادلستهلك، إال 16 ادلتعلق بالقواعد العامة حلماية ادلستهلك89/02رقم 
أنو مل يرق دلستوى طموح ادلستهلك اجلزائري ، و أصبحت قواعده عاجزة عن مواكبة التحديات اليت  

تكشف عنها عملية التسويق، و تواصل اإلجرام ادلاس بأمن و سالمة ادلستهلك حىت يف ظل وجود 
 .قانون يرمي حلماية مجهور ادلستهلكني 

و ىذا ما دفع ادلشرع اجلزائري إىل إعادة النظر يف ادلنظومة القانونية ادلنوط هبا محاية ادلستهلك من 
 ادلتعلق حبماية 09/03خالل سن قانون جديد يرمي حلماية ادلستهلك و ادلتجسد يف القانون رقم 

 .  ادلتعلق بالقواعد العامة حلماية ادلستهلك 89/02،و إلغاء القانون رقم 17ادلستهلك و قمع الغش
و قد أخرج التكييف اجلديد للنصوص القانونية ادلنوط هبا محاية ادلستهلك ىذه احلماية من قالبها ادلدين 

 ادلتعلق بالقواعد العامة حلماية ادلستهلك ، ليتحول 89/02الذي كانت تتميز بو يف ظل القانون رقم 
 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش ، 09/03الطابع احلمائي إىل الصورة اجلنائية يف ظل القانون رقم 

و ىو ما يتضح جليا من تسمية القانون ذاتو،إال أن اإلجرام ادلاس بادلستهلك بقي متواصال حىت يف 
 .ظل وجود قانون جنائي حيمي طائفة ادلستهلكني 

                                                             

 14 -  اشىب١ٌخ االؿزٙالن اٌّـزضاَ ،ِضاسٍخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ دٛي أثغ   –غغثٟ ِذّض، اٌؼٌّٛخ االلزظبص٠خ ٚ األِٓ اٌج١ئٟ 

اٌزذٛالد االلزظبص٠خ ػٍٝ رؼض٠ً لبْٔٛ  دّب٠خ اٌّـزٍٙه ، ِجٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ، و١ٍخ اٌذمٛق ، جبِؼخ دـ١جخ ثٓ ثٛػٍٟ ، 

.2012شٍف ، ص٠ـّجغ   
ٚ ِٓ جٙزٙب ألغد اٌشغ٠ؼخ اإلؿال١ِخ اٌـّذبء دّب٠خ جٕبئ١خ ثآ٠بد طغ٠ذخ ِٓ وزبة هللا ٚ ِٓ ا٠٢بد اٌزٟ دغِذ - 

15
  

٠ًٚ ٌٍّطفف١ٓ اٌظ٠ٓ اطا اوزبٌٛ ػٍٝ إٌبؽ ٠ـزٛفْٛ ، ٚ اطا وبٌُٛ٘         " اٌغش ٚ اٌزطف١ف فٟ اٌّٛاػ٠ٓ ِٓ طٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ 

 ِٓ ؿٛعح اٌّطفف١ٓ ، ٚ ِٓ ا٠٢بد اٌزٟ رضي ػٍٝ ٚجٛة اٌغضب فٟ اٌزؼبلض ٚ ػضَ أوً 3-1ا٠٢خ ...."  أٚ  ٚػُٔٛ٘ ٠شـغْٚ

 29، ا٠٢خ ..." ٠ب أ٠ٙب اٌٍظ٠ٓ إِٓٛا ال رؤوٍٛا أِٛاٌىُ ث١ٕىُ ثبٌجبطً "...... أِٛاي إٌبؽ ٚ ُِٕٙ اٌّـزٍٙى١ٓ ثبٌجبطً لٌٛٗ رؼبٌٝ 

.ِٓ ؿٛعح إٌـبء   

  ،06.ج ، ع.ج.ع. ، ج ،اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػض اٌؼبِخ ٌذّب٠خ اٌّـزٍٙه1989 جٛاْ 07 ، اٌّئعر فٟ 89/02 اٌمبْٔٛ علُ  -
16

 

.1989 فجغا٠غ 08اٌظبصعح ثزبع٠ز    

 ، اٌظبصعح15.ج ، ع.ج.ع. ، اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌّـزٍٙه ٚ لّغ اٌغش ، ج2009 فجغا٠غ 25 ، اٌّئعر فٟ 09/03اٌمبْٔٛ - 
17

  

.2009 ِبعؽ 08ثزبع٠ز   
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فمن جهة ، إذا كان دور التشريع اجلنائي ىو حتقيق ما يكفي من القمع للمتدخلني يف عملية التسويق 
الذين خيالفون قواعد و أصول التسويق ،للحد الذي معو يتم ردع باقي ادلتدخلني ،فإنو يف ظل تزايد 
اإلجرام ادلهدد للمستهلك يف كل مراحل التسويق ، فإنو ديكن التساؤل حول مدى فعالية ادلنظومة 

 .اجلنائية يف محاية ادلستهلك جنائيا يف عملية التسويق ؟ 
و من جهة أخرى إذا كانت اإلدارات ادلتخصصة يف محاية ادلستهلك ىي مهزة وصل بني التجرمي             

و العقاب و الواقع العملي ،أين ال ديكن مسائلة ادلتدخل ادلخالف ألصول و أخالقيات التسويق       
و إخضاعو للجزاءات اجلنائية ما مل تتدخل اذليئات اإلدارية مبوجب واسع صالحياهتا ،و تضبط كل ما 

ىل أن ما نسمع و ما نقرأ بل :من شأنو سلالفة تشريعات اإلستهالك ،فإنو ديكن التساؤل كذلك حول 
و ما نرى بأم أعيننا من إنتهاكات دتس بادلستهلك ىو مؤشر على نقص فعالية دور اإلدارة ادلنوط هبا 

 .محاية ادلستهلك يف عملية التسويق ؟
و من ناحية ثالثة إذا كان ادلستهلك ىو الطرف ادلتضرر يف اجلردية ادلرتكبة يف حقو، من خالل إما 

تعرضو لتسممات من جراء تناول منتوجات إقتناىا فاسدة أو مت إنتاجها يف ظروف تغيب فيها شروط 
النظافة أو تعرضو للتضليل مبوجب الدعاية أو يف عقود اإلستهالك شلا يؤدي إىل إفقار حافظتو النقدية 

دون أن حيقق اجلدوى من عملية اإلقتناء ،فإن التساؤل الذي يطرح كذلك ىو ما مدى عالقة 
ادلستهلك ادلتضرر من حوادث اإلستهالك باذليئات القضائية و حىت اإلدارية ؟ ذلك أنو من ادلعلوم أن 

ادلؤسسات القضائية أو اذليئات اإلدارية قد ال يصل إىل علمها وجود إنتهاك مرتكب يف حق ادلستهلك 
 .ما مل يقدم ىذا األخري شكوى لكل من اذليئات اإلدارية و ادلؤسسات القضائية 

إن ىذه التساؤالت تفرض نفسها على الباحث يف ىذا النمط اجلديد من احلماية، مربزة بذلك أمهية 
 ،و العلوم اجلنائية 18ىذا ادلوضوع الذي أصبح من ادلفاىيم األساسية يف العلوم القانونية عموما

                                                             

االقتصادٌة على تعدٌل قانون  حماٌة المستهلك ، كلٌة على سبٌل المثال أعمال الملتقى الوطنً حول أثر التحوالت -  18
  

؛ أعمال الملتقى الوطنً حول المنافسة و حماٌة المستهلك ، 2012الحقوق ، جامعة حسٌبة بن بوعلً ، شلف ، دٌسمبر 

.2009 نوفمبر 18 و  17جامعة عبد الرحمان مٌرة ، بجاٌة ، أٌام   
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خصوصا،و على ىذا األساس مت إختيار ىذا ادلوضوع الذي يسمح باخلوض و احلديث عن عملية 
 .إقتصادية جديدة و حديثة على اجملال القانوين أال و ىي عملية التسويق 

ىذه العملية اليت مل تعن حسب إعتقادنا بالقدر الكايف من الدراسات و البحوث يف اجلزائر ، و اليت 
إن وجدت إما تعترب رلرد تكرار و تعداد ألفكار متشاهبة، أو تنظر إلجرام التسويق على أنو إجرام 
مرتبط باإلستهالك فقط ،يف حني أن ىذا النوع من اإلجرام ديس بعملية التسويق اليت تعد من أىم 

العمليات اإلقتصادية القائمة على أساس أخالقيات و ضوابط، مع حتفظ الدراسات و البحوث 
 . السابقة عندما يتعلق األمر بعملية التسويق بإعتبار أن أصل عملية التسويق ىو علم اإلقتصاد

على أن ولوج عملية التسويق إىل علم القانون ناجم عن العالقة اليت جتمع العلوم القانونية بباقي العلوم 
األخرى من جهة، و من جهة أخرى إن فكرة نزوح ادلصطلحات من علم اإلقتصاد إىل علم القانون مل 

دتس عملية التسويق فحسب ، بل إن عملية اإلستهالك يف حد ذاهتا تشكل آخر حلقة يف العجلة 
 .اإلقتصادية 

على دراسة دور القضاء و اذليئات اإلدارية من منطلق أهنا أجهزة 19كما ركزت الدراسات السابقة 
إدارية مستقلة عن بعضها البعض من حيث صالحياهتا ،إال أنو يف الواقع للهيئات اإلدارية دورا زلوريا 

يف محاية ادلستهلك جنائيا من منطلق أن اذليئات القضائية حترك الدعوى العمومية ضد ادلتدخل 
ادلخالف بعد حترير زلضر من طرف أعوان قمع الغش ، السيما يف ظل إحجام ادلستهلك عن اللجوء 

 .للعدالة 
و باإلضافة إىل ذلك ، فبغض النظر عن أصل عملية التسويق، فإن وجود محاية قانونية ذات طابع 

جنائي و إداري ىي ضرورة حتتمها ادلعامالت التجارية اليت تربط القائم بالتسويق بادلستهلك يف إطار 
فضاء واسع يشكل السوق،أين يفتقد ادلستهلك إىل اخلربة و احلنكة و التمرس الذي يتميز بو 

                                                             

 19 عبد الحلٌم بوقرٌن ، الحماٌة الجنائٌة للمعامالت التجارٌة ، رسالة دكتوراه فً القانون الخاص ، كلٌة الحقوق و العلوم 

 فاطمة بحري ، الحماٌة الجنائٌة للمستهلك ، رسالة ؛2013/2014و العلوم السٌاسٌة ، جامعة أبوبكر بلقاٌد تلمسان ، 

   2012/2013دكتوراه فً القانون الخاص ، كلٌة الحقوق و العلوم  السٌاسٌة ، جامعة أبوبكر بلقاٌد تلمسان ، 
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 ، شلا يتطلب معو بالضرورة أن يكون ىناك تدخل جنائي و إداري لضمان التوازن يف 20ادلتدخل
.العالقات   

فيم تتمثل احلماية : و إذا كان األمر كذلك ، فإن اإلشكالية اليت يطرحها ىذا البحث تتمثل فيما يلي 
 .اجلنائية و اإلدارية للمستهلك يف عملية التسويق ؟

و لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة سيتم اإلعتماد على رلموعة من ادلناىج العلمية اليت ال ديكن 
اإلستغناء عليها ، و ادلتمثلة أساسا يف ادلنهج التحليلي و بدرجة أقل ادلنهج ادلقارن ، و ادلنهج 

 .و ادلنهج الوصفي  اإلستقرائي ،
فادلنهج التحليلي يعد من ضروريات البحث يف ىذا النوع من ادلواضيع ، أين سيتم اإلعتماد عليو عند 

 .التطرق بالتحليل لكل من النصوص القانونية و اإلجتهادات القضائية ، و آراء الفقهاء 
و إذا كان ادلنهج التحليلي ضرورة أملتها طبيعة ادلوضوع ، فإن ادلنهجني ادلقارن و اإلستقرائي ال غٌت 

عنهما كذلك، فاألول يتم االعتماد عليو للمقارنة بني النصوص التجرديية من منطلق أن بعض اجلرائم 
 ادلتعلق 09/03ادلاسة بعملية التسويق ذات تنظيم مزدوج يف كل من قانون العقوبات و القانون رقم 

والثاين ستفرضو سلتلف النصوص القانونية و التنظيمية ادلرتبطة  قمع الغش حبماية ادلستهلك و
 .بادلستهلك ،و اليت سيتم االستشهاد هبا يف مواضعها 

أما عن ادلنهج الوصفي فهو ال يقل أمهية عن ادلنهجني السابقني ، و سيفرض ىذا ادلنهج نفسو يف 
 .العديد من ادلواطن من ىذا البحث من خالل   إعطاء بعض التعريفات للمفاىيم ادلرتبطة بادلوضوع 

و من ىنا و من أجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و التساؤالت الفرعية اليت يثريىا ادلوضوع ، فإنو 
سيتم تقسيم ىذه الدراسة إىل بابني ، يتعلق الباب األول باجلرائم ادلرتكبة يف عملية التسويق ، أما 
الباب الثاين فسيتم التطرق من خاللو إىل اآلليات اإلدارية و اإلجرائية حلماية ادلستهلك جنائيا يف 

 .عملية التسويق 
                                                             

رُ اإلططالح ػٍٝ اٌطغف اٌظٞ ٠زؼبلض ِؼٗ اٌّـزٍٙه ثبٌّزضسً ثؼض أْ وبْ ٠ظطٍخ ػ١ٍٗ ثبٌّٕٟٙ فٟ ظً اٌمبْٔٛ  - 
20

  

 09/03 ِٓ اٌمبْٔٛ علُ 03 اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػض اٌؼبِخ ٌذّب٠خ اٌّـزٍٙه ، ٚ ٠ؼغف اٌّزضسً ِٓ سالي ٔض اٌّبصح 89/02

وً ششض طج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠زضسً فٟ ػ١ٍّخ ػغع إٌّزٛجبد   "اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌّـزٍٙه ٚ لّغ اٌغش ػٍٝ أٔٗ 

".ٌإلؿزٙالن   
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 الــــــــــــــبــــــــــــاب األول : الجرائـــــــــم المرتكبـــــــــة فــــــــــي عمليــــــــــة التسويــــــــــق :   

 أف، وعلى الرغم من  ألخرىمر مفهـو التسويق دبراحل عديدة وتطور ىذا اؼبفهـو من فًتة زمنية 
انو ال  إالالتسويق قد نشأ بنشوء التبادؿ التجاري منذ القدـ ، وبالرغم من تطور دراسات التسويق 

لنقل اؼبادي التقليدية للتسويق تركز ُب الغالب على ا فالتعارؼعلى تعريف التسويق ،  إصباعيوجد 
 ألمورا اغبديثة فقد راعت العديد من التعارؼ أما  مراكز االستهبلؾ إىل اإلنتاجللسلع من مراكز 

 عند تعريفها للتسويق. واؼبتداخلةاؽبامة 
ضبايتو جنائيا ضمن اغبديث عن يقتضي بالضرورة  ُب عملية التسويق ضباية اؼبستهلكعن  فاغبديث

مرحلة و ،مرحلة النقلو مرحلة الًتويج و  التسعَتمرحلة و 20اإلنتاجأساسية وىي مرحلة مراحل  طبس
 .21بلستهبلؾالعرض ل

اؼبنتجات باعبملة أو نصف اعبملة و يقصد بالتسويق قانونا ؾبموع العمليات اليت تتمثل ُب خزف      
تقدًن و االستَتاد والتصدير  منها و،د البيع أو التنازؿ عنها ؾباناعرضها قصنقلها وحيازهتا و  و

 22اػبدمات.
جل ربقيق أىداؼ كل أكما يعرؼ على أنو عملية تستخدـ لتلبية احتياجات فئات ـبتارة من     

، و يتم ربقيق ذلك و اعبماعات على ما وبتاجونو األفرادأو ىو عملية وبصل دبوجبها  من الطرفُت
 .23و تبادؿ اؼبنتجات ذات القيمة مع اآلخرين إنتاجمن خبلؿ 

      
                                                             

20
 ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صضٔغَ  ك٢ صٌد٤ز ثُٔٞث٢ٕ  ٝ ؽٔغ"دؤٕ  ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ 09/03 جٕٗٞ ًهْ ٖٓ ثُو  3/9ػٌكضٚ ثُٔجهر  -

ثُٔقٍٚٞ ٝ ثُؾ٢٘  ٝ ث٤ُٚو ثُذق١ٌ ٝ ثُيدـ  ٝ ثُٔؼجُؾز ٝ ثُض٤٘ٚغ  ٝ ثُضق٣َٞ ٝ ثُض٤ًٌخ ٝ ص٤ٝٞخ ثُٔ٘ضٞػ ٝ صن٣َ٘ٚ  

 ."أع٘جء ٌٓفِز ص٤٘ٚؼٚ  ٝ هذَ ص٣ْٞوٚ ثألٍٝ

- ُْ ٣ٌٖ ًؽجٍ ثُوجٕٗٞ أٍٝ ٖٓ إّضؼَٔ ٓٚطِـ ثّضٜالى، كوو ثّضؼِٔٚ هذِْٜ ثالهضٚجه٣ٕٞ ،ٝ ٛٞ ٣ٔغَ ػ٘وْٛ آمٌ فِوز 
21

  

ٝ دجُضج٢ُ ٣ذو٠ ٛيث ثُٔلّٜٞ ٖٓ ثُٔلج٤ْٛ ثُقو٣غز ثُض٢ صذ٘جٛج ػِْ ثُوجٕٗٞ ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ ، أٗظٌ ، ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثالهضٚجه٣ز 

 ؛ 43، 42، ُذ٘جٕ ، ٗ. 2010، ًٖٓ٘ٞثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز ،  01أًٌّ ٓقٔو ف٤ْٖ ثُض٢ٔ٤ٔ ،ثُض٘ظ٤ْ ثُوج٢ٗٞٗ ٢ُِٜ٘ٔ، ٟ.
.  05، ٗ. 2008ـ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ٓؾجٍ ثالةضٔجٕ ، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور ، ثإلٌّ٘و٣ًز ، ٗذ٤َ إدٌث٤ْٛ ّؼو ، ٓالٓ  

22
 ،05، ع..ػ.ػػ.ًضؼِن دٌهجدز ثُؾٞهر ٝ هٔغ ثُـٔ، ثُٔ ٣1990٘ج٣ٌ  30ثُٔؤًك ك٢  90/39ًهْٖٓ ثٌُّّٔٞ  02ثُٔجهر  -

 .31/01/1990ثُٚجهًر ك٢ 
23

 - Robret .D , Histrich marketing , 2
éme

 édition , Etas Units Barrom' s Educational Series , 

2000 , p.2, 3. 
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عملية  بأنو: 1995للتسويق عاـ  األمريكية اعبمعيةالتعريف اغبديث للتسويق فقد عرفتو نفس  أما
والسلع واػبدمات ػبلق عملية التبادؿ  األفكارزبطيط وتنفيذ التصور الكلي لتسعَت وترويج وتوزيع 

 .واؼبنشآت  األفرادتشبع حاجات  اليت
تنفيذ عمليات التبادؿ لصاّب  إىلويهدؼ  إداريةالتسويق يعترب عملية  أفومن ىذا التعريف نستنتج 

 واؼببادئ األفكار إىليتعدى  وإمباال يقتصر على السلع واػبدمات  أيضاالفرد واؼبنظمة والتسويق 
البيع يعترب جزءا من التسويق ، فاؼبفهـو البيعي  أفومن اؼبهم ىنا التفريق بُت البيع والتسويق حيث 

اؼبفهـو التسويقي فيقـو على دور اؼبؤسسة  أما، خدمة أوء سلعة ااؼبستهلك بشر  إقناعيركز على 
تشبع ىذه اغباجات  اليتاػبدمة  أوباكتشاؼ حاجات ورغبات اؼبستهلك ٍب ؿباولة تطوير السلعة 

تتبٌت اؼبفهـو التسويقي تكوف  اليتالشركات  أفومن ىنا نستنتج   والرغبات من اجل ربقيق الربح
 .األرباحقدرة على النجاح وربقيق  أكثر

يهتدي  أفيستطيع التحكم فيها بقصد  اليتالتسويق يدرس البائع اؼبتغَتات  إسًتاتيجيةعند تشكيل 
 : إىلىدفو وتنقسم تلك اؼبتغَتات  إىل األمثلاؼبدخل  إىل
 PRODUCTالسلعة  – 1
 DISTRIBUTIONالتوزيع  – 2
 PRICEالسعر  – 3
 PROMOTIONالًتويج  – 4

 إعبلـوالًتويج ىو احد عناصر اؼبزيج التسويقي ، وىو عملية اتصاؿ يقـو هبا اؼبسوؽ بقصد 
الًتويج  أىداؼوالتأثَت عليو للقياـ باستجابة يرغب فيها البائع ، وتتحدد  وإقناعواؼبستهلك احملتمل 

 : اآلٌبُب 
 INFORMING اإلعبلـ – 1
 PER SUADING اإلقناع – 2
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 REMINDINGالتذكَت  – 3

 REINFORCINGالتعزيز  – 4
خارر اليت يتعرض ؽبا و التسويق زيادة حجم اؼب اإلنتاجواكب التطور ُب أساليب  و من ىنا      

بعض السلع من رقابة  إفبلتالذي يعزز احتماؿ  اإلنتاجتزايد كمية لو ذلك راجع اؼبستهلكوف،
و التوزيع حبيث صارت ىذه األخَتة ُب بعض  اإلنتاجإىل الفصل بُت وظيفيت  إضافة،اؼبنتجُت 

 .24غَت آمنة  األحياف ُب أيد
 األدواتيقـو اؼبزيج التسويقي على توافر صبلة من العناصر و اؼبتغَتات و  األساسو على ىذا      

، و تتجلى سبثل اعبانب العملي  أهناالقوؿ  ،لذلك يبكناليت دبوجبها يتم تنفيذ اسًتاذبيات التسويق 
 ىذه العناصر ُب مايلي :

 و اعبودة و اػبصائص  األداءو ذلك من خبلؿ توسيع سلسلة اؼبنتجات و ربسُت :   المنتوج -
 و تبياف التغَتات و التطورات اليت يعرفها اؼبنتوج . اإلنتاجو تدعيم خطط 

  .ألسعار و خفضهاإذ يبثل تغَت األسعار و كذا أساليب و ظروؼ التسديد سياسة لرفع االسعر : -
عن باقي عناصر اؼبزيج التسويقي و الذي يهتم  أنبيةالعنصر ال يقل  إف ىذا:  االتصال و الترويج –

 و ربسُت نظم البيع عموما . اإلعبلفبتحسُت 
ُب التأثَت  دورا كبَتا 25كحلقة رئيسية ُب العجلة التسويقية  التوزيع أو وظيفة تلعب عملية التوزيع : -

 ،و دفعو الزباذ قرار الشراء من منطلق أنو ُب ظل غياب منتوج يوزع للتسويق ،على سلوؾ اؼبستهلك
تسعى  اإلنتاجنظمات أو مؤسسات مال يبكن للمستهلك ازباذ قرار االقتناء ، و ىو ما هبعل صبيع 

التواصل مع اؼبستهلكُت  إبقاءمع ،إىل ىذه الوظيفة لبلوغ اؼبستهلكُت و جعل اؼبنتوج ُب متناوؽبم 
 .ُب مقدورىا الرد على كل الطلبات اؼبطروحة ُب السوؽ  حىت يكوف

                                                             

ثُِٔضو٠ ث٢ُٟ٘ٞ فٍٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ك٢  أُو٤ش دٌثم ٓقٔو ، ًهجدز ثُؾٞهر ٝ هًٝٛج ك٢ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ٓوثمِز - 
24

 

.2008أد٣ٌَ  14،  13ظَ ثالٗلضجؿ ثالهضٚجه١ ، ثًٌَُٔ ثُؾجٓؼ٢ دجُٞثه١ ،     
ْٔضِٜي ثألم٤ٌ أٝ ثُٖٔض١ٌ صٜوف ٝظ٤لز ثُض٣ٍٞغ إ٠ُ إ٣ٚجٍ ثُِْغ دؼو ثالٗضٜجء ٖٓ ػ٤ِٔز ثإلٗضجػ ٝ ثُض٤٘ٚغ إ٠ُ ثُ -

25
  

ٕ ثُض٣ٍٞغ ػذجًر ػٖ ٖٗجٟ ٣ضؾ٠ِ ك٢ إ٣ٚجٍ ثُِْغ ٝ ثُنوٓجس ٖٓ ثُٔ٘ضؼ إ٠ُ ثُْٔضِٜي ثُٜ٘جة٢ أٝ ئٝ ٖٓ عْ كثُٚ٘جػ٢ ، 

  ٝ ىُي دجالػضٔجه ػ٠ِ ثُ٘وجٟ ثُض٣ٍٞؼ٤ز . ،ثُْٔضؼَٔ ك٢ ثُٞهش ٝ ثٌُٔجٕ ثُٔقوه
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 ُب نقاط التوزيع التعرؼ على : أو العاملُت الناشطُتيتوجب على  و      
 . على صبلة من العوامل بناءاؼبنتج أو اؼباركة اليت يبحث عنها اؼبستهلك و يرغب ُب اقتنائها  -
 زماف و مكاف تقدًن اؼبنتجات و السلع اؼبنافسة ُب السوؽ و خصائصها .و للمنتج الطلب اؼبتوقع  -
 ردود أفعاؿ اؼبستهلك ذباه اؼبنتوج مع فهم ربيعة اؼبستهلكُت و ربديد احتياجاهتم . -

 و تسليم اؼبنتوج و ربسُت اػبدمات  اإلمدادبتحسُت سياسة  و بالتايل هتتم عملية التوزيع عموما     
 .26و كذا تغيَت قنوات التوزيع و ربسُت درجة تكامل التوزيع    

عنصر البيع الذي  ىناؾ: كآخر مكوف للمزيج التسويقي البيع و العرض لالستهالك و التداول -
يشكل  فهواؼبستهلك مقارنة مع باقي العناصر،وبمل ُب رياتو هتديدا ألمن  كونوأخطر عنصر   يعترب

 .27آخر حلقة يعرفها اؼبنتوج ُب مشواره التسويقي 
 ن خبلؿ اؼبخطط التايل سيتم توضيح مكونات اؼبزيج التسويقي كالتايل : و م     

 
 

 
 مكونات المزيج التسويقي و حلقة التسويق

شغل تظل سوؼ ت يالتنفيذية التسويق بشقيها االسًتاتيجي و ف عملإف،األساسو على ىذا     
ؿبور العملية ،ويبقى اؼبستهلك ىو حاجات الزبائن  إشباعُب  امركزي العب دور ت ااالىتماـ األكرب كوهن

                                                             

، أٗظٌ ، ٗثُضطٌم إ٠ُ ؽٌثةْ ثُض٣ٍٞغ ٖٝٔ ؽٌثةْ ثُذ٤غ دجػضذجً أٜٗج ػذجًر ػٖ ؽٌثةْ صِٔ ًِضج ثٌُٔفِض٤ٖ  ٤ّضْ -
26

 

ٝ ٓج ٤ِ٣ٜج ٖٓ ٛيٙ ثٌُّجُز . 126  
27

 - M. Donald , Marketing plans , England  Elsevier , 2004, p.276. 

 اإلنتاج

 التسعٌر

 التوزٌع التروٌج

 البٌع
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إىل و الدوافع اليت تدفعو سلوؾ اؼبستهلك  أعماؽلتبقى الدراسات التسويقية تبحث ُب ،التسويقية
 .28ازباذ قرارات الشراء القتناء ما يعرض بكل اقتناع 

عملية التسويق  اؼبخالفة لضوابطو  االنتهاكات اؼباسة بأمن و سبلمة اؼبستهلكدراسة و من ٍب ستتم 
) الفصل األوؿ( ، مع تبياف صبلة  التصنيعاإلنتاج و  لضوابطعموما، بدء بالسلوكيات اؼبخالفة 

   لًتويج و البيع ) الفصل الثاين( .مرحليت اتطاؿ اإلعتداءات الصارخة اليت 

           عـــــــــــالتصنيو  اجـــــــاإلنتة ــــــــــة بعمليــــــــات المرتبطــــــــــــاالنتهاك : األولل ــــــــــــالفص
لقرف اغبايل ، زيادة ترتب على التطورات التكنولوجية اليت تنامت بشكل ملحوظ منذ منتصف ا     

و مع ىذه  ة من قبلو إكتظاظ األسواؽ بشىت أشكاؿ السلع اليت مل تكن معهودحجم اإلنتاج، 
ذبسد خطرا حتميا على تزايدت ظاىرة الغش ُب تداوؿ اؼبواد اإلستهبلكية ، و أصبحت التطورات 

اعبشع و السمة اؼبادية ُب ضعفاء النفوس من التجار  لتزايديعود السبب ُب ذلك لو  صحة اإلنساف
خروجها إىل السوؽ مشوبة بعض السلع من رقابة اؼبنتجُت و و إزدياد إحتماؿ إفبلت  ، من جهة

 . 29بالعيوب اػبفية
     تيسَت كاف ؽبا الفضل ُب ظهور منتجات جديدة   ُب ساىم االقتصادي و التكنولوجي التطورف      

تلك  حياتو اليومية و ترافقو ُب يومو أصبحت جزء من للحد الذيو تطوير حياة اإلنساف ، 
اؼبنتوجات و إف كانت قد يسرت للناس حياهتم و حققت ؽبم الكثَت من أسباب اؼبتعة و الرفاىية ، 

و الناذبة عن 30إال أنو ُب اؼبقابل ليس ُب وسع أحد أف يغفل أو يتجاىل األضرار متفاوتة اػبطورة 
 مة .و مساسا بالسبلررح تلك اؼبنتجات مع ما ذبمع ُب رياهتا من تقليد و تزوير و غش 

                                                             

هًثّز فجُز ٓٚ٘غ  –ٓؾوٝح م٤ٌر ، صطذ٤ن ثُٔؾٔٞػجس ثُٔذٜٔز ُضٌص٤خ ٓضطِذجس ثَُدجةٖ ك٢ ٌٖٗ ٝظ٤لز ثُؾٞهر    - 
28

  

، 2015ػِّٞ ثُض٤٤ٌْ ، صِْٔجٕ ، ٓج١ . ، ٤ًِز ثُؼِّٞ ثالهضٚجه٣ز ٝثألعجط ٗوًٝٓز ،ًّجُز هًضًٞثٙ ك٢ ثُؼِّٞ ثالهضٚجه٣ز  

.ٗ17   . 

فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثهضٚجه ثُْٞم ، ٓوثمِز أُو٤ش ك٢ ٗوٝر فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ػذو هللا ػذو ثُؼ٣ََ ثُٚؼ٤و١ ،  - 
29

  

94، ٗ. 1998ٝ ثُوجٕٗٞ ، ؽجٓؼز ثإلٓجًثس ثُؼٌد٤ز ثُٔضقور ، ه٣ْٔذٌ .ث٣ٌُٖؼز   ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ ، ٤ًِز 

،2013صؼ٣ٜٞ ثُٔضًٌٞ ،ثُوثً ثُؾجٓؼ٤ز ثُؾو٣ور، ثإلٌّ٘و٣ًز ، ٣ًٌْ دٖ ّن٣ٌز ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ُِٔ٘ضؼ ٝ آ٤ُجس  -
30

  

.ٗ01. 
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ىناؾ ربد  إال أف ،اليت تواجو اؼبستهلكواحدة  من بُت أىم التحديات  تعدة العوؼب إذا كانتو      
 لح عليها باؼبواد اؼبعدلة جينيا ،ىذه األخَتةأو ما يصط،31آخر و ىو ربدي اؼبواد اؼبعدلة وراثيا 

          على اؼبدى البعيد 32بظهور أمراض سررانية عديد من اؼبخارر كوهنا مرتبطة تنطوي  على ال
اد ؼبواد َت ستإأو  رادعة سبنع  أي إنتاج أو تسويق  قانونية ترتب عليو صدور نصوص، فبا و التسمم

 .33نباتية  معدلة وراثيا

و انطبلقا فبا سبق فقد أصبح وجود  ذبرًن خاص يصب اىتمامو  على ضباية اؼبستهلك و رموحاتو   
دخلو احملدود أمرا  ع حاجاتو  اؼبتجددة و الآلمتناىية  ُب إراروب إلشبا ؤ اؼبشروعة، و سعيو الد

 و تزييف.35عن كل غشو ذلك حىت يكوف ُب مأمن 34او حتميضروريا 
تبقى دوف أنبية ما مل تنب ىذه الفكرة على  ُب عملية التسويق فكرة ضباية اؼبستهلك و بالتايل فإف    

و يبقى وجود أحكاـ جزائية  تستمد منها ىذه األخَتة مرجعيتها إجراءاتقواعد و أحكاـ قانونية و 
ىذه اغبماية قباعة ُب ضباية اؼبستهلك من كل ضرر قد يلحقو ُب ربقق حىت  اضروري او ردعية مطلب

و منها ما ، منها ما يتصف بالشرعية  ربمل ُب رياهتا فبارساتكثَتا ما و اليت  تعامبلتو مع اؼبتدخل، 
قدًن ت أو ،سلع إلنتاجمن خبلؿ السعي  اإلنتاجاء تعلق األمر بالغش ُب عملية يفتقد للشرعية سو 

مغشوش ُب تركيبتها ) اؼببحث األوؿ( ، أو من خبلؿ تسويق منتوجات إنتاجها بعيدا عن   خدمات
) اؼببحث عن اؼبقاييس القانونية ، ًب تصنيعها خرقا إللزامية  اؼبطابقة و السبلمة أو النظافة  كل البعد

 الثاين(

                                                             
31

ثُٔ٘ضٞػ ثُٔؼوٍ ًٝثع٤ج ٛٞ ثُٔ٘ضٞػ  ثُ٘جصؼ ػٖ ٗذجصجس أٝ ف٤ٞثٗجس صؼٌٝش ؽ٤٘جصٜج ُِضـ٤٤ٌ ٓنذ٣ٌج ٝ ٛٞ ٓج ٣ٚطِـ  -

 .O.G.Mػ٤ِٚ دجُـز ثُل٤ٌْٗز ح.
32

هًثّز ٓوجًٗز ، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور  –ػذو ًدٚ ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ػٖ أكؼجٍ ثُٔ٘ضؾجس ثُنطٌر  ٓقٔو أفٔو ثُٔؼوث١ٝ  - 

 .220، ٗ. 2012، ثإلٌّ٘و٣ًز ، 
33

 ٌثه ٝ إٗضجػ ٝ ص٣ْٞن ٝ ثّضؼٔج٤ٍّضإ، ثُٔضؼِن  دٔ٘غ 2000ه٣ْٔذٌ   24ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ، ثُٔؤًك ك٢  01ثُٔجهر  -  

إّض٤ٌثه ٝ إٗضجػ       ٣ٔ٘غ، ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " ٣2001٘ج٣ٌ  07، ثُٚجهًر دضج٣ًل 02،ع..ػ.ػًٝثع٤ج، ػ.ً ثُٔـ٤ٌرثُٔٞثه 

 ٝ ص٣ٍٞغ ٝ ص٣ْٞن ثُٔجهر ثُ٘ذجص٤ز ثُٔـ٤ٌر ًٝثع٤ج..."
34

 .52، ٗ.ثٌُٔؽغ ثُْجدنمجُو ٓقٔو ثُْذجص٤ٖ،  -

ٌ ، ًٔج ال ٣ذضؼو ثُٔؼ٠٘ ثالٙطالف٢ ظ٣ٜوٚو دجُـٔ ًَ ٓج ٛٞ ٝو ثُ٘ٚـ ، ٣ٝوجٍ ؿٔ كالٕ أ١ أدوٟ ُٚ  ؿ٤ٌ ٓج ٣ -35

ػٖ ثُٔؼ٠٘ ثُِـ١ٞ إى ٣وٚو  دٚ ثٙطالفج  إظٜجً ث٢ُٖء ػ٠ِ ؿ٤ٌ فو٤وضٚ  دض٤٣َلٚ ٝ إ٣ٜجّ ثُِٔٚقز ك٢ ثُٔؼجِٓز .٣َُٔو ٖٓ 

 ثُضلج٤َٙ ، أٗظٌ، ّؼو ثُو٣ٖ ههثٓ ، ٤ٙجٗز ػوو ثُذ٤غ ٖٓ ثالّضـالٍ ك٢ ثُلوٚ ثإلّال٢ٓ ، ٓوثمِز ٓووٓز ك٢ ٗوٝر فٔج٣ز 

 1998ه٣ْٔذٌ  8،9ثُْٔضِٜي ك٢ ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ ، ؽجٓؼز ثإلٓجًثس، 
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ــالتسوية ــــفي عمليش ـــد الغــــك جنائيا ضــــة المستهلـــــــحماي:األولالمبحث   .قــ
   إعترب أف الغش ىو على أف الفقو،أف اؼبشرع اعبزائري مل يعرؼ جنحة الغش ذبدر اإلشارة إىل       

الوسائل اليت عبأ إليها  اؼبواد أو فائدهتا  بغض النظر  عن ل فعل من شأنو أف يغَت من ربيعة ك "
 .36"الفاعل  ُب سبيل ربقيق غايتو

ُب   هايث جرمنظم اؼبشرع جريبة الغش تنظيما مزدوجا حبفقد ،أما خبصوص نطاؽ جنحة الغش      
اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم  من قانوف العقوبات 134كل من التشريع العقايب، و ذلك دبوجب  اؼبادة 

0243يونيو  46اؼبؤرخ ُب  43/20
ع  من الكتاب الثالث  ربت ُب الباب الراباليت جاءت  37

من  42ُب اؼبادة كما نظمها   ،"و الطبيةُب اؼبواد الغذائية و التدليس  الغش ُب بيع السلع"عنواف
 .سالف اإلشارة إليو38 26/23القانوف 

من قانوف  134و كذا اؼبادة  اإلشارة إليو بقسا26/23رقم من القانوف  42اؼبادة  قراءةبو      
 إىل هدؼ اؼبشرع من ذبرًن الغشي ، إذ األشخاصنطاؽ جنحة الغش من حيث  يتضحالعقوبات، 

، من منطلق  أف  اأو متعاقد امن الغش التسويقي بغض النظر  عن كونو مستهلكضباية كل متضرر 
ة العامة اليت تندرج ربت لواء الصحمن خبلؿ ذبرًن الغش ىو ضباية   إليو اؼبشرع اؽبدؼ  الذي يصبو

 اإلداري .الضبط 
                                                             

36
ثُقٔج٣ز ثُٔو٤ٗز ٝ ثُؾ٘جة٤ز ُِْٔضِٜي ػذٌ ٕذٌز ثألٗض٤ٌٗش ، ٓوثمِز ٓووٓز ك٢ ثُٔؤصٌٔ ثُٔـجًد٢ فٍٞ ثُؼ٤و فوثه،   -

 .2007أًضٞدٌ  30-27ثُٔؼِٞٓجص٤ز ٝ ثُوجٕٗٞ ، أًجه٤ٓز ثُوًثّجس ثُؼ٤ِج ، ٤ُذ٤ج ، 

ثُٔضٖٞٔ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ػ٠ِ 1966ؽٞثٕ  18ثُٔؤًك ك٢  66/156ٖٓ ثألٌٓ  431٘٘ ثُٔجهر ص - 
37

 

 : ًَ ٖٓهػ 100.000 –هػ 20.000( ّ٘ٞثس ٝ دـٌثٓز ٖٓ 5( إ٠ُ مِٔ )2دجُقذِ ٖٓ ّ٘ض٤ٖ ) ٣ؼجهخأٗٚ " 

ُضـي٣ز ثإلْٗجٕ أٝ ثُق٤ٞثٗجس أٝ ٓٞثه ٟذ٤ز أٝ ٌٖٓٝدجس أٝ ٓ٘ضٞؽجس كالف٤ز أٝ ٟذ٤ؼ٤ز ٓنٚٚز  ٣ـٔ ٓٞثه ٙجُقز -

 ُإلّضٜالى ،

ٓٞثه ٙجُقز ُضـي٣ز ثإلْٗجٕ أٝ ثُق٤ٞثٗجس أٝ ٓٞثه ٟذ٤ز أٝ ٌٖٓٝدجس أٝ ٓ٘ضٞؽجس كالف٤ز أٝ  ٣ؼٌٛ أٝ ٣ٞغ ُِذ٤غ أٝ ٣ذ٤غ -

 أٜٗج ٓـٖٕٞز أٝ ْٓٔٞٓز ، ٣ؼِْٟذ٤ؼ٤ز 

صْضؼَٔ ُـٔ ٓٞثه ٙجُقز ُضـي٣ز ثإلْٗجٕ أٝ ثُق٤ٞثٗجس أٝ ٌٖٓٝدجس أٝ  ٣ٞغ ُِذ٤غ أٝ ٣ذ٤غ ٓٞثه مجٙز ٣ؼٌٛ أٝ -

ػ٠ِ إّضؼٔجُٜج دٞثّطز ًض٤ذجس أٝ ًٖٓ٘ٞثس أٝ ٌٖٗثس أٝ ٓؼِوجس أٝ إػالٗجس أٝ  أٝ ٣قظٓ٘ضٞؽجس كالف٤ز أٝ ٟذ٤ؼ٤ز 

 صؼ٤ِٔجس ٜٓٔج ًجٗش .   

 ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝ هٔغ ثُـٔ ػ٠ِ أٗٚ "٣ؼجهخ دجُؼوٞدجس ثُٔ٘ٚٞٗ  09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  70 ص٘٘ ثُٔجهر -
38

 

 ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ًَ ٖٓ : 431ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجهر 

 ،ٓٞؽٚ ُإلّضٜالى أٝ ثإلّضؼٔجٍ ثُذ١ٌٖ أٝ ثُق٤ٞث٢ٗ  ٣ًَٝ أ١ ٓ٘ضٞػ -

  ،ُإلّضؼٔجٍ ثُذ١ٌٖ أٝ ثُق٤ٞث٢ٗأٝ كجّو أٝ ّجّ أٝ مط٤ٌ  ًَٓٝأٗٚ ٣ؼِْ ٓ٘ضٞؽج  ٣ؼٌٛ أٝ ٣ٞغ ُِذ٤غ أٝ ٣ذ٤غ -

ٓغ ػِٔٚ دٞؽٜضٜج ٓٞثه أٝ أهٝثس أٝ أؽَٜر أٝ ًَ ٓجهر مجٙز ٖٓ ٕؤٜٗج إٔ صؤه١ إ٠ُ ص٣ٌَٝ ٣ؼٌٛ أٝ ٣ٞغ ُِذ٤غ أٝ ٣ذ٤غ  -

  .أ١ ٓ٘ضٞػ ٓٞؽٚ ُإلّضؼٔجٍ ثُذ١ٌٖ أٝ ثُق٤ٞث٢ٗ "
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اؼبشرع قد وسع ُب النطاؽ و ذلك  فإف، ُب عملية التسويقأما فيما ىبص اعباين ُب جريبة الغش      
 .....اأو موزع و بالتايل يستوي ُب ذلك أف يكوف اعباين متدخبل "باعتماد عبارة" كل من

 و يلخص نطاؽ جنحة الغش من حيث األشخاص من خبلؿ اؼبخطط اؼببُت أدناه :    
 نطاق جنحة الغش من حيث األشخاص

 
 
 
 
 

 قانوفمن   431بالرجوع إىل نص اؼبادةفإنو نطاؽ جنحة الغش من حيث اؼبوضوع، أما فيما ىبص    
طبية الواد اؼبأو  جعل من اؼبواد الصاغبة لتغذية  اإلنساف أو اغبيواف نبلحظ أف اؼبشرع،قانوف العقوبات

و ذلك  خصصة لبلستهبلؾ ؿببل عبنحة الغشاؼب طبيعيةالفبلحية أو النتوجات اؼبأو شروبات اؼبأو 
 وفق الشكل التايل :

بغض النظر عن كوهنا سائلة كل اؼبواد 39هبا يقصدو ،الحيوانالمواد الصالحة لتغذية اإلنسان أو  -
          .بعد إضافة مواد أخرى إليها أي بعد تصنيعها أو،أو صلبة ، حبالتها الطبيعية كاؼباء أو مصنعة 

بغض النظر   عبنحة الغش ُب عملية التسويق ؿببلاد الطبية تعد اؼبو ة :جات أو المواد الطبيو المنت -
 .40عن كوف ىذه اؼبواد موجهة لعبلج اإلنساف أو اغبيواف

ألرض لكن بتدخل اإلنساف يقصد باؼبواد الفبلحية كل ما تنتجو ا: و  المواد الفالحية أو الطبية -
       من غبـو  و ألبافالتجرًن  ما ينتج عن  اغبيوانات كما يندرج ُب نطاؽ عملية الزراعة  عن رريق 

                                                             

ٗ٘ٓ٘طِن إٔ ثٌُٖٔع   ،أ١ دؼو ثُضقٍٞ إ٠ُ ُقْ ٖٓقش ُٞثء ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز إال دؼو ػ٤ِٔز ثُيدـ ص سثُق٤ٞثٗجال ص٘وًػ  - 
39

  

 ػ٠ِ ثإلّضٜالى ثُٔذجٌٕ .

ثُؼطجًر دَ ٣ضْغ دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز  ٤َُٖٔ ك٢ ٗطجهٚ ثألػٖجح ٝ ٓٞثه،كقْخ ال ٣ضٞهق ثألٌٓ ػ٘و ثُْٔضقٌٞثس ثُطذ٤ز  - 
 40 

ًجَُػضٌ ، إ٤ًَِ ثُؾذَ...ثُض٢ صضٔضغ دنج٤ٙز ػالؽ٤ز أٝ ٝهجة٤ز ٝ ثُْٔضنوٓز ُضطذ٤خ ثإلْٗجٕ أٝ ثُق٤ٞثٕ    

 الضحية و يشمل كل متضرر من الغش

 الجاني و يشمل كل متدخل في عملية التسويق
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 واػبشب  وو بيض و عسل كما  يدخل  ُب نطاؽ التجرًن كل ما يستعمل  ُب الصناعة  كالقطن 
 ..41البذور و اغبرير

  و بالتايل ،جنحة الغش ىو اؼبنتوج قبد أف ؿبل   26/23القانوف من  42اؼبادة  غَت أنو بالرجوع إىل   
اغبماية  من خبلؿ استعماؿ   بالرعاية من خبلؿ التوسع  ُب ؿبلاؼبستهلك قد أوىل  ف اؼبشرعإف

تضاؼ  ، كمحل للحماية   134اؼبواد اليت حددهتا  اؼبادة  إىلأنو إضافة فبا يفيد ،ج  مصطلح منتو 
 .دبا ُب ذلك اػبدمة 42إىل ذلك مواد التنظيف و التجميل

 تقدًن حليما ىو جاري عند  فإنو يتمثل ُب،واقع اؼبعاش المن  أما عن صور الغش ُب اػبدمة      
قدارىا أو ينزع األحجار من مؾبوىرات لصانع اجملوىرات من أجل إصبلحها ،فإذا بو ينقص أو  

 .43و يعوضها بأحجار عاديةالكريبة 
يقصد هبا اؼبنتجات اليت تنتج عن عمليات معينة سواء  اليت اؼبواد الصناعية و قد تشمل كذلك     

الشيء، فيأخذ شكبل جديدا كما يشمل أو بإدخاؿ تعديبلت على ،باستحداث اؼبادة أو الشيء 
 ..الصناعات التحويلية لتحويل اغبديد الصلب إىل آالت أو ماكينات أو إضافة التعبئة

 و عموما يبكن تلخيص نطاؽ جريبة الغش من حيث اؼبوضوع من خبلؿ اؼبخطط التايل :
 
 
 

 

 

                                                             

 ٝ ٖٓ ىُي ثُٔ٘ضؾجس٣ْضذؼو ٖٓ هثةٌر ثُضؾ٣ٌْ ًَ ٓج ص٘ضؾٚ ثألًٛ ٖٓ ثُ٘ذجصجس ثُض٢  ال همَ إلًثهر ثإلْٗجٕ  ك٤ٜج ، ٝ - 
41

  

ًَ ٓج ٣نٌػ ٖٓ هجع ثُذقٌ ٝ ًيُيثُطذ٤ؼ٤ز ًجُلقْ ٝ ثُذضٌٍٝ ..  
  

ٌٓؽجٕ... ٝ ٖٓ ُؤُؤ  

 - ٙ٘جػز، ٝ ثُٔضؼِن دٌٖٟٝ ٝ ٤ًل٤ز  ٣1997٘ج٣ٌ  14، ثُٔؤًك ك٢  37-97ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١  ًهْ  2ثُٔجهر. ػٌكضٜج
42

  

ػ٠ِ   ،15/01/1997، ثُٚجهًر دضج٣ًل  04،ع.ػ.ػ ، ػ.ً زٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق ثُذو٢ٗ ٝ ص٣ْٞوٜج ك٢ ثُْٞم ث٤ُٟ٘ٞ

أؽلجٕ ٕٝلجٙ  ٝ ثُذٌٖر ُٝالّضؼٔجٍ ك٢ ٓنضِق ثألؽَثء ثُْطق٤ز ًجُٖؼٌ  ًَ ْٓضقٌٞ أٝ ٓجهر دجّضغ٘جء ثُوٝثء ٓؼور " أٜٗج 

.."أّ٘جٕ...دٜوف ص٘ظ٤لٜج أٝ صؼط٤ٌٛج ٝ  
43

  .223، ٗ.ثٌُٔؽغ ثُْجدنأفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق،  - 
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 من حيث الموضوعنطاق جنحة الغش 
 

 المواد الغذائية الصالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوان

 
 المواد الصيدالنية

 
 مواد التجميل
 

 الخدمات
أنو من اؼبمكن أف يتحوؿ اؼبنتوج من منتوج فبلحي إىل منتوج صناعي   و ما ذبدر اإلشارة إليو     
 :بُت أمرينىنا أف مبيز قياـ بالتعديل  عليو ،و بالتايل هبب بعد ال

 نو يتحوؿ إىل منتوج  صناعي.إف ،مىت قاـ الصانع بالتعديل على اؼبنتوج الفبلحي -
ما كاف نوع التعديل الطارئ نو مهإف،ُب حُت أنو مىت قاـ الفبلح بالتعديل على اؼبنتوج الفبلحي  -

 ذو رابع فبلحي.عليو ، فإنو يبقى منتوجا 
ُب من قانوف العقوبات  134مصطلح الغش ُب اؼبادة إىل أف اؼبشرع قد اعتمد و نشَت ُب ىذا اإلرار 

و فبا  اإلشارة إليو سابق 26/23 رقم من القانوف 42حُت  اعتمد عبارة أو مصطلح  التزوير ُب اؼبادة 
و ىو ما يستشف من خبلؿ إجراء هبذا اؼبصطلح الغش ال التزوير ، الشك فيو أف اؼبشرع  قد قصد 

 .44.اليت جرمت الغشمن قانوف العقوبات  134اإلحالة إىل اؼبادة 

                                                             
44

دٚوه  ٗٚ ٣لْٜ  أٗ٘جئكّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ،  09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ  70دجػضٔجه ثٌُٖٔع ٓٚطِـ " ثُض٣ٌَٝ" ك٢ ٗ٘ ثُٔجهر  - 

 ؽ٣ٌٔز ثُض٣ٌَٝ ، ٝدجُضج٢ُ ؽو٣ٌ دجٌُٖٔع ثّضوًثى  ٛيث ثإلٌٕجٍ ألٕ ثُض٣ٌَٝ ُٚ ػالهز دجُٔقًٌثس ال ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز.......
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اؼبباشر دبا على اؼبواد الغذائية  اؼبوجهة لبلستهبلؾ  او إذا كاف التجرًن ُب قانوف العقوبات منصب     
نو من خبلؿ  إدراج فإ،من دائرة التجرًن  اقبل الذبح مستبعدُب ذلك االستعماؿ،فإنو إذا كاف اغبيواف 

 و اليت نذكر منهااؼبواد اؼبوجهة لبلستعماؿ  ات وإدراج اغبيوانيبكن "ستعماؿ إ"اؼبشرع مصطلح 
 .....السيارات. واآلالت 

و على ىذا األساس فإف دراسة جريبة الغش عموما تتطلب تبياف صور ىذه اعبريبة عندما يكوف ؿبلها 
 . ب الثالث(مادة غذائية ) اؼبطلب األوؿ( أو مادة صيدالنية ) اؼبطلب الثاين( أو مادة ذبميل ) اؼبطل

 ة ـــــــــــــواد الغذائيــــــــــالماج ــــــــــة إنتـــــــــــعمليي ــــــــفش ــــــــــالغ ةـــــــجريم :المطلب األول
ظلت ضباية اؼبستهلك ىي الشغل الشاغل للمشرع من خبلؿ ذبريبو لكل اؼبمارسات و التعامبلت 
غَت القانونية ُب ميداف التجارة اليت تضر باؼبستهلك ماديا و صحيا،فجـر بذلك الغش ُب اؼبواد 

من قانوف  134اؼبادة  أفإال  ، رغم االختبلؼ ُب اؼبصطلحات اليت تبناىا اؼبشرعو ، ةالغذائي
الركن القانوين أو الشرعي اإلشارة إليو تشكبلف  بقسا 26/23 رقم من القانوف 42و اؼبادة  العقوبات

      .عبنحة الغش
قد  إليهامن التشريع العقايب سالف اإلشارة  134من اؼبادة  األوىلاؼبشرع من خبلؿ الفقرة  و إذا كاف

ُب مواد إستهبلكية، إنتاجخارب القائم بالتصنيع أو اؼبنتج و الذي ُب غالب األحياف يكوف مؤسسة 
ليس بالضرورة أف  واد، فإنواؼبتدخل القائم بوضع أو عرض محُت خارب من خبلؿ الفقرة الثانية 

خارب دبوجب الفقرة الثالثة عارض اؼبواد اؼبستعملة ُب الغش  و مع ذلك فإنويكوف ىو نفسو اؼبصنع 
 .و الذي ال يبكن تصوره مصنع اؼبنتوج ؿبل الغش 

يشر مل إليهما  اإلشارةسابق  134و 42من خبلؿ اؼبادتُت اعبزائري  و ذبدر اإلشارة إىل اؼبشرع     
 ضباية فعالة  و أمشل. لضمافو ىو أمر  هبب تداركو ،وير إىل الشروع  ُب الغش  أو ُب التز 
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متوافرة أي أف اعبريبة  ،ر ال جرائم الضررمن قبيل جرائم اػبط ُب عملية التسويقو تعترب جريبة الغش 
 .45وقوع الضرردوف حاجة النتظار  حلوؿ اػبطرو قائمة دبجرد 

اؼبنتوج  لصور الغش ُب تقتضي  التعرض جريبة الغش ُب اؼبواد الغذائية  و من ىنا فإف دراسة      
سلوكيات الغش اؼبتجسدة ُب البيع أو العرض و كذا   الفرع األوؿ اؼبوجو لبلستهبلؾ أو االستعماؿ

على الوسائل  اليت تساعد مع تسليط الضوء   الفرع الثاينأو الوضع للبيع  لكل ما ىو مغشوش 
 (.الفرع الثالثسلوكياتو اإلجرامية  اليت ترمي  لغش اؼبستهلك اعباين ُب 

 ة ـــــــــادة الغذائيــــــــــالمى ــــــــــع علـــــــــــــش الواقـــــــــــــور الغـــــــــــص الفرع األول
الذي يشكل أوؿ حلقة ُب العجلة  اإلنتاجمن أكثر اعبرائم اؼبرتكبة ُب مرحلة التصنيع أو     

اإلضافة ) البند األوؿ( ، أو عن عن رريق ؿبل التصنيع  على اؼبنتوجالغش الواقع  ىناؾ  ،التسويقية
      رريق اإلنتزاع أو اإلنقاص ) البند الثاين( ، أو ُب الصناعة ) البند الثالث( أو بتغيَت مظهر السلعة 

 ) البند الرابع( .
 ط.ــــــــة أو الخلــــــــــــش باإلضافــــــــالغالبند األول : 

  أو الكيف ، لكمأو مزج سلعة بسلعة  أخرى ـبتلفة  عنها ُب اعن رريق خلط  تتحقق ىذه الصورة  
اؼبتحصل عليو  ذو درجة   أف اػبليط إليهاـ اؼبشًتي بأو من نفس النوعية لكن جبودة أقل وذلك 

أو هبدؼ إخفاء رداءة  اؼبنتوج و إظهاره ُب صورة  أجود فبا ىو عليو ُب ،كاملة من اعبودة 
 .46اغبقيقة
 أو أي نوع من47خلط غبـو رازجة بلحـو ؾبمدة إىليبكن اإلشارة ،ص اؼبواد الغذائية فيما ىب و     

اللحوـ  إىلإضافة الثـو و البصل و التوابل  باإلضافة إىلغنم وغبـو الاللحـو كاػبلط بُت غبـو البقر 

                                                             
45

دٜوف فٔج٣ز ثُْٔضِٜي هذَ ثّضٜالًٚ ُٔٞثه ٓـٖٕٞز أٝ ْٓٔٞٓز صذ٠٘ ثٌُٖٔع ٤ّجّز ٝهجة٤ز ًٌُ أفٌجٜٓج  ك٢ دؼٜ  - 

دؼجُْ ثألػٔجٍ ٝ ثُض٢ ٌٌٗ ٜٓ٘ج ثُض٣ٌٖؼجس ثُؾ٘جة٤ز ُالّضٜالى ٝ ثُٔ٘جكْز ٝ ثُض٣ٌٖؼجس ثُؾ٘جة٤ز  ثُض٣ٌٖؼجس ثُؾ٘جة٤ز ثٌُٔصذطز

ثُٔ٘ظٔز  ًٌُِٖجس ٝ ثُذًٞٙز ......ٓؼضذٌث إٔ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؾٌثةْ ٣وّٞ دٔؾٌه إص٤جٕ ِّٞى ٓجه١ ٣ٌَٖ مطٌث ػ٠ِ 

 ِٓٚقز ٓج هٕٝ ثٗضظجً ٝهٞع ثًٌُٞ .
46

 . 225ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ،  - 
47

ف٣ٌَ ٢ًٍ ، ثُـٔ ك٢ ثُِقّٞ ، ٓوثمِز  ٓووٓز إ٠ُ  ٣ّٞ هًث٢ّ فٍٞ  ٝثهغ ثُِِْْز  ثُـيثة٤ز  ٖٓ ثًَُٔػز إ٠ُ ٙقٖ - 

 2011ٓجًُ  22ثُْٔضِٜي ،  ٓو٣ٌ٣ز ثُضؾجًر، ٌٝٛثٕ ، 
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غبـو الدجاج و تركو مدة زمنية حىت  إىلاؼباء  إضافةأو ،اؼبستهلك أهنا جيدة  إليهاـاؼبفرومة الفاسدة 
 .يتضاعف حجمها

ك ذلوكخلط اللنب باؼباء أو اغبليب الطبيعي بآخر اصطناعي، كذلك أمثلة ىذه الصورة  من  و     
خلط العسل العادي مع عسل النحل و خلط الفلفل األضبر الذي يصنع كبهار مع الًتاب و األجور 

 ارم لئليهاـ أهنا رازجة .صلصة الطم إىلو إضافة الصبغة اغبمراء 
أو تنظيمية  ة غَت مرخص هبا  بنصوص قانونية ف كل خلط أو إضافإف ،و انطبلقا من كل ما سبق     

عن  بغض النظر أو إنشاء منتوج الغش ُب صناعة، أو غَت مطابقة  للعادات التجارية يعد من قبيل 
ُب التكوين أو مكملة ال تدخل أو ملوثات أو مواد حافظة ت غذائية من ملونات دبضافاتعلقو 

 .الطبيعي للسلعة  أو دبنتجات عموما 

و تقنية جديدة للكشف عن العوامل اؼبلونة الصناعية ُب  امنهجًب إستحداث  السياؽو ُب ىذا      
و كذا 48ة ستشراب ) الكروماتوغرافيا( على الطبقة الرقيقاإلاللحـو و منتجات اللحـو عن رريق 

مراقبة اعبودة و قمع الغش و اؼبخابر  من ررؼ ـبابر البحث عن متعددات الفوسفات ُب اللحـو
 .  49اؼبعتمدة ؽبذا الصدد 

 زاع.ــــــــــــــاص أو االنتــــــــــــش باإلنقــــــــــــالغ ي :ــــــــــــــــد الثانالبنـــــــــــــــــــ
طبيعية الصورة عن رريق نزع كل أو جزء من العناصر اغبقيقية اؼبكونة للمادة اليتم الغش ُب ىذه      

 .50و بيعو بنفس الثمن على أنو إنتاج حقيقيمع احتفاظو بنفس التسمية ،
كما ىو جاري فيما ىبص  ،باإلضافة و يبكن أف يكوف الغش باإلنقاص مكمبل للغش      

احملمولة ، أين تنزع البطاريات األصلية و تعوض بأخرى   بطاريات السيارات ، أو احملموؿ أو اغبواسيب

                                                             

ثُِقّٞ ٝ ٓ٘ضؾجس ثُِقّٞ ػٖ ، ثُي١ ٣ؾؼَ ٜٓ٘ؼ ثٌُٖق ػٖ ثُؼٞثَٓ ثُِٔٞٗز ك٢  25/03/2015ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢  - 
48

  

.29/04/2015، ثُٚجهًر ك٢  ٣ٌٟ22ن ثالّضٌٖثح ) ثٌٌُٝٓجصٞؿٌثك٤ج( ػ٠ِ ثُطذوز ثٌُه٤وز إؽذج٣ًج ، ػ.ً.ػ.ػ ، ع.   

، و الذي جعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات فً اللحوم  44/0241/ 03من القرار المؤرخ فً   20المادة  -  49 

.40/23/0242،الصادرة فً.  25ج.ر.ج.ج ، ع. و المنتجات إجبارٌا ،   
50

 .225فٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ.أ -
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نزع كبد الدواجن  ،و كذلك رديئة اعبودة ، أو عن رريق نزع دسم  اللنب فبا يقلل من خواصو الطبيعية
 و بيعها .

ق يطبفإف األصل ىو ت،و اإلضافة مىت قاـ الفعل الواحد على الصورتُت أي اإلنقاص بالتايل  و     
من  52اؼبادة أف اؼبشرع اعبزائري من خبلؿ نص  ىوإال أف ما ذبدر اإلشارة إليو ،األشد الوصف 
         خباصية  القانوف اعبنائي لبلستهبلؾقد اعًتؼ صراحة  51 سالف اإلشارة إليو 26/23القانوف 

حىت اعبرمية فعاؿ بُت األ اليت مفادىا  أنو يكفي أف يوجد ترابطو ،رتباط و اؼبتمثلة ُب التعدد مع اال
و ىنا يكمن اإلستثناء حبيث يلـز ،اؼبتجسدة أساسا ُب الغرامةنا اعبمع بُت العقوبات اؼبالية و يبكن

 .52القضاة بتطبيقو ألف اػباص ) قانوف االستهبلؾ( يقيد العاـ ) قانوف العقوبات(
 ة.ـــــــــــش بالصناعـــــــــــــــالغ ث :ــــــــــــد الثالـــــــــــــالبن

ئي لسلعة دبواد ال تدخل ُب إرار رريق االستحداث الكلي أو اعبز عن و تقـو ىذه الصورة      
اؼبنتوج   ًب فساد أنو مىتإىل  اإلشارة  و ذبدر العرؼ العادي احملدد عن رريق التنظيم أوالًتكيب 

الفعل من قبيل  الغش ،  فبل يبكن اعتبار الشخص اعباين ، إرادةخارج عن بفعل الطبيعة أو لسبب 
بسبب خارج 53ال يعد  غشا تعفن  اؼبنتوج أو تسوسوو بالتايل ال عقاب عليو، و على ىذا األساس 

 الفاعل. إرادةعن 
 وج.ــــــــــر المنتــــــــر مظهــــــــــش بتغييــــــــــــالغ ع :ـــــــــــد الرابــــــــــالبن

ىذه الصورة من صور الغش عن رريق إخفاء مظهر السلعة أو التسًت عن السلع اؼبغشوشة    تقـو     
 اؼبستهلك أهنا ذات جودة. ذلك من أجل إيهاـبطبقة من السلع اعبيدة و 

                                                             

من قانون العقوبات 33سالف اإلشارة إلٌه كالتالً " طبقا ألحكام المادة  26/23من القانون  52جاء نص المادة  -  51 

تضم الغرامات المنصوص علٌها فً أحكام هذا القانون ......" لكن بالرجوع إلى نص المادة 30 من التشرٌع العقابً 

الجزائري،فإن المشرع ألزم أن ٌوصف الفعل الواحد الذي ٌحتمل عدة أوصاف باألشد من بٌنها ، لٌحدد لنا بموجب المادة 

من ذات القانون المقصود بالتعدد فً الجرائم معتبرا أنه مجموع الجرائم المرتكبة فً آن واحد ، و بعدها جاء  33

من قانون االستهالك سابق اإلشارة إلٌها ، و التً  52التً أحال إلٌها بموجب المادة  33إلستثناء من خالل نص المادة با

 نصت على أنه " تضم العقوبات المالٌة ما لم ٌقرر القاضً خالف ذلك بنص صرٌح ".     
52

 .29ثُؼٌد٤ز ، ثُوجٌٛر ،ٗ.، هثً ثُٜ٘ٞز 03ف٢٘٤ْ ثُؾ٘و١، ٌٕؿ هجٕٗٞ  هٔغ ثُضو٤ُِ ٝ ثُـٔ ،ٟ. - 
53

 .228أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. - 
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 اػبضر و الفواكو، حيث كشف الواقعُب أسواؽ د تطبيقا كثيفا ؽبا وفبا الشك فيو أف ىذه الصورة ذب
ومن  ،، عن رريق التزييف و تغيَت مظهر السلعةُب التحايل على اؼبستهلك حنكة و تفنن الباعة عن

ذلك إعادة تسخُت اػببز إليهاـ اؼبستهلك أنو خبز رازج ، و كذا سكب العسل على التمور حىت 
 . تبدوا  أهنا ذات جودة عالية

  ع.ـــــــع للبيـــــــــع أو الوضــــــــــــرض أو البيـــــــــالع يــــــرع الثانـــــــالف
و بالتايل ؼبواد سامة أو مغشوشة أو فاسدة،  لقد جـر اؼبشرع كل عرض أو بيع أو وضع للبيع     

لرؤية لك  ُب مكاف مفتوح للجمهور يتحقق العرض  للبيع بوضع  البضاعة  ربت تصرؼ اؼبسته
 إف رغب ُب ذلك.ئو اؼبنتوج  و فحصو و شرا

وضع السلع ُب مكاف عاـ ُب متناوؿ الكافة، سواء ُب رفوؼ أو  للبيع مفادهُب حُت أف الوضع       
 اموضوعأف يكوف كل منتوج ليس بالضرورة مع اإلشارة  أنو ىا حىت يقتنيها من يرغب ُب ذلك ،غَت 

 أمكن االستدالؿ عن ذلك عن رريق وضع الثمن. احملل  ىو معد  للبيع إال مىت للبيع  ُب
من حيث  هماإال أف اؼبشرع قد ساوى بين، الكلمتُت من الناحية اإلصطبلحيةالتفرقة بُت  و رغم     

من قانوف  431دبوجب اؼبادة  أف اؼبشرع نصا الصدد و ما يبلحظ ُب ىذ ،.التكييف و اآلثار
جعل النص ، و البيع  لبضائع فاسدة أو مغشوشة  أوعلى عقاب العرض أو الوضع للبيع  العقوبات

أية وسيلة أخرى  بالتايل ىبرج عن نطاؽ التجرًن و ،على ىذه الوسائل  على سبيل اغبصر  ال اؼبثاؿ 
 ال تدخل  ُب حدود اؼبعٌت الصريح ؽبذه العبارات.

و اعبدير بالتنويو ُب ىذا الصدد أف اؼبشرع اعترب البيع الصورة الوحيدة و اعبارية ُب إرار السوؽ      
دلة و اؼبقايضة و عارية االستعماؿ...، على الرغم من أنو أوالىا  اىتماما  عند تنظيمو  مستبعدا اؼببا

ُب جريبة الغش رغم  خطورهتا  هاُب حُت أغفل،صاغبة غَت مغشوشة اليت ترد على مواد عبريبة اػبداع 
 على أمن و سبلمة اؼبستهلك.

من القانوف  42اؼبادة  و قانوف العقوباتمن  134و بالتايل كاف من األجدر  أف يرد نص اؼبادة       
و  ىذا   ".....أو وضع للتعاقد أو تعاقد كل من عرض..... "كالتايل   سالف اإلشارة إليو 26-23
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نكوف أماـ تشريعي ظل الفراغ ال ، ألنو ُب كلو حىت يكوف للحماية اعبنائية للمستهلك دورىا الفعاؿ
 : نبافرضيتُت 

نطاؽ التجرًن دبا فيو و توسيع ُب  ؾبرد العرض أو الوضع للبيع علىعدـ  قصر العقاب إما  -  
 حىت يشمل  كل عقود اؼبعاوضة.الكفاية 

لتايل فالسلوؾ اؼبادي  و با،أو قياس فية النص اعبزائي دوف أي اجتهاد ضرورة االكتفاء  حبر أو  -
 لبيع أو العرض ؼبنتجات مغشوشة..مرتبط بالطرح أو الوضع لعبنحة الغش 

أوىل بالرعاية التشريعية حىت ال تنحصر اغبماية اؼبقررة ُب عقود البيع دوف  األوىلو تعد الفرضية      
رض أو الوضع للبيع انعقاد الع ىتلأنو مىت  على سواىا من العقود اليت كثَتا ما يربمها اؼبستهلك

و الثانية تتمثل ،ُب العرض أو الوضع للبيع األوىل تتجسد  ربقق جريبتُت،ف من شأف ذلك إف الصفقة،
 .ُب الغش

   ،ؾ العائلي أو الشخصيللبيع ال لبلستهبل ةأف تكوف اؼبنتجات اؼبعروضة أو اؼبوضوعة معدهبب  كما  
 ايصح اعتبارىو مل تكن  ُب مكاف ظاىر  للعياف و ل حىت احملل ُبجرد وجود اؼبنتجات دبكما أنو 

 للبيع. اعرض
وجود السلعة ُب أحد اؼبخازف ال هبعلها معروضة للبيع ماداـ ال يسمح  فإف ،و مع ذلك     

اؼبسؤولية اعبنائية  تنتفيكما  تكوف ُب رور اإلعداد، وبالتايل لرؤيتها أو  تذوقهابالدخوؿ إىل اؼبخزف 
على القياـ بل يقتصر عملو ُب احملل  شأف بالبيع،مل يكن للمتهم  للبيع مىتعن جريبة العرض 

 الكتابية.باألعماؿ 

      عرض  إىلسلوؾ يرمي من خبللو اؼبتدخل ما تقدـ نستنتج أف اؼبشرع قد جـر كل  خبلؿو من 
 ..54أو وضع للبيع أو بيع ؼبنتجات يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

 
                                                             

54
، ثُٔضؼِن دضقو٣و  ٤ُٞ٣1999ٞ  20، ثُٔؤًك  ك٢  158-99ٖٓ ثٌُّّٔٞ  ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  3ٝ ٖٓ ىُي ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  - 

ثُٚجهًر  ، 49، ع..ػ.ػى ، ػ.ًصوثد٤ٌ فلع  ثُٚقز ٝ ثُ٘ظجكز  ثُٔطذوز ػ٘و ػ٤ِٔز  ػٌٛ ٓ٘ضؾجس ث٤ُٚو  ُالّضٜال

 ٓ٘ؼش  ػٌٛ ٓ٘ضؾجس ث٤ُٚو ثُذق١ٌ  ثُْجٓز ، ال ٤ّٔج صِي ثُض٢ ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ثُؼجةالس  ثُٔجهرٛيٙ ،٤ُٞ٣1999ٞ  25دضج٣ًل 

 ..١  ػ٠ِ ّّٔٞ ًج٤ُْلٞصًًِٞٞٗض٤لجّض٣ٌو١  أٝ ٓ٘ضؾجس ث٤ُٚو ثُذق١ٌ ثُض٢ صقضٞص٤ضٌث، أٝ ٤ُٞٓو١ أٝ هٗض٤و١ أٝ  ثُضج٤ُز:
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  لغشاع مواد خاصة تستعمل في ـع أو بيـــع للبيـــرض أو الوضـــــالع : ثــــــــــــرع الثالـــــــــالف
بل جـر أيضا ح أو الوضع للبيع  ؼبواد مغشوشة ،أو الطر  العرض مل يكتف اؼبشرع بتجرًن أفعاؿ     

إىل ضباية   يصبووقائيا  قد سلك اذباىا،وهبذا يكوف اؼبشرع ُب الغش التعامل  ُب اؼبواد اليت تستعمل 
 هبد التاجر الغشاش من يبده ملألنو مىت ،حرية التجارة قبل ضباية الصحة العامة عبمهور اؼبستهلكُت 

 .55سوؼ يصعب  عليو ارتكاب الغشنو إاـ بالغش، فللقيبالوسائل و العتاد 
ىل بالغش و إما اؼبقصود  باؼبواد اػباصة  يتمثل ُب يطرح ُب ىذا الصددف التساؤؿ الذي غَت أ     

و ىل يبكن إعتبار أف دور اؼبواد ؟العقوباتمن قانوف  134نص اؼبادة أي مدى يبكن تفسَت نطاؽ 
ؼبنتوج جوىر ا تغيَتأف  دورىا يتجسد ُب أو ،مظهر اؼبنتوج تغيَت و إخفاء  علىينصب بالغش اػباصة 

هبا  اؼبشرع ىل قصد "مواد خاصة "نو باعتماد اؼبشرع مصطلح إف،ذلك  ُب حد ذاتو؟ و زيادة على
ىناؾ العديد ؟و زيادة على كل ما سبق 56هبدؼ الغش تستعمل ُب الغش أو مواد صنعت اؼبواد اليت

     ، ُب الغشو غَت مشروعة مىت استعملت ،عاديا  استعماالشروعة مىت استعملت تكوف من اؼبواد م
تعد مواد العطارة وؿببلت اؼبواد الغذائية فهي و مثاؽبا نذكر التوابل اليت تعرض بكم ىائل ُب ؿببلت 

مشروعة مىت ًب استعماؽبا إستعماال عاديا قصد التتبيل و ربسُت الطعم ، و تكوف غَت مشروعة مىت 
من ذلك أيضا الثبلجة اجملمدة اليت و ـ اؼبفرومة قصد إخفاء فسادىا استعملها صاحب ؿبل بيع اللحو 

ستعماؽبا مشروعا مىت ال يعد ا كاف اؽبدؼ منو التجميد و اغبفظ ،فيما إذايعد استعماؽبا مشروعا 
الذي ًب فيو العرض ليعاود تسخينو  األوؿي مل يوفق البائع ُب بيعو اليـو ذإستعملت لتجميد اػببز ال
 أو عرضو مباشرة ُب الغد .

تطرح عدة صعوبات ُب ربديد نطاؽ التجرًن ، فبا يتعُت معو و ىي كلها إشكاالت قانونية      
ربديد اؼبقصود باؼبواد اػباصة اليت أوردىا اؼبشرع ُب نص التجرًن كونو يتعلق بنص جنائي ؿباط دببدأ 

أف ترد الفقرة الثالثة من نص  األجدرلعل للتفسَت اؼبوسع و  األخَتمقدس يتجلى ُب عدـ قابلية ىذا 
                                                             

55
 257، ٗ. ثٌُٔؽغ ثُْجدن و ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، أفٔ -

٣ٜجّ ثُْٔضِٜي أٜٗج إل جىٛذ٤ جطالء ثُٔؾٌٞٛثس ثُٔٚ٘ٞػز ٖٓ ثُٔؼوٕ ٝ إػطجةٜج ُُْٞٗضنوّ ٣ ٓقٍِٞد٤غ ٝ ٓغجٍ ىُي  - 
56  

.ٖٓ ىٛخ   
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اإلشارة إليها كالتايل : " .........كل من يعرض أو يضع للبيع أو يبيع ؼبواد سالف  431اؼبادة 
 لغش مواد صاغبة لتغذية اإلنساف ، أو اغبيوانات أو مشروبات ......" . إستعماؽباقصد خاصة 

ذلك  دبثابة جريبة غش غَت  ُب الغش معترباأو اؼبساعدة   57كما جـر اؼبشرع اعبزائري التحريض     
 و يشًتطىو مؤلوؼ  ُب التشريع العقايب  ،  عما رة أف  اؼبساعدة ال ىبرج معناىا مع اإلشا ،ةمباشر 

 أف يتم  التحريض بواسطة  كتيبات  أو منشورات أو معلقات  أو إعبلنات أو تعليمات مهما كانت.
وع ررح تساؤؿ حوؿ ن من قانوف العقوبات 134 األخَتة من اؼبادةية و غموض الفقرة و ُب ظل عموم

 ىل ىو التحريض الكتايب أو الشفهي ؟.التحريض اؼبقـو للجريبة 
 : التاليتُتفرضيتُت النكوف أماـ و ُب ىذا      

التوسع ُب النص اعبنائي و بالتايل إمكانية قياـ اعبريبة عن رريق التحريض الكتايب من منطلق أف  -
 اؼبشرع أردؼ عبارة  مهما كانت . ماداـ ل عبارة كتيبات، منشورات،أو شفهياؼبشرع استعم

 ."مهما كانت "عبارة و إستبعاد التضييق من نطاؽ النص و تفسَت النص اعبنائي تفسَتا ضيقا  -
، ربديد وسائل الغش ربديدا واضحا و غموضو من خبلؿ عدـىذا النص غَت أنو إزاء عمومية     

على ـ اعبريبة قيامي ، ألنو إذا أراد اؼبشرع حصر حتالواسع للنص أمر ضروري و اؼبفهـو ف األخذ بإف
 . و لنص على ذلك صراحة" مهما كانت"دوف الشفهي  ؼبا أردؼ عبارة التحريض الكتايب 

أنو من  ذلك 58و إضافة ؼبا سبق ال يبكن االحتجاج  بقاعدة التفسَت الضيق للنص اعبنائي     
، إضافة لكوف  التمسك  بقاعدة   اوسع مفتوحفقد صار اجملاؿ للت ،خبلؿ إضافة عبارة مهما كانت 

ُب وبد من مردودية و فعالية اغبماية اعبنائية للمستهلك من الغش الضيق للنص اعبنائي  التفسَت
 التسويق .
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٣َُٔو ٖٓ  -ٕن٘ ٓوًى ٝ ؽو٣ٌ دجُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز   إ٤ُٜجثُٔقٌٛ ٛٞ ثُٖن٘ ثُي١ ٣ٞف٢ دلٌٌر ثُؾ٣ٌٔز ٝ ٣وكغ  - 

أٗظٌ ، ٤ٌّٔ ػج٤ُز  ، ٌٕؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ، ثُٔؤّْز ثُؾجٓؼ٤ز ُِوًثّجس ، د٤ٌٝس ، فٍٞ ٛيث ثُٔٞٝٞع ثُضلج٤َٙ ك٢ 

2002.ٗ ،320-326. 
58

إٕ صط٣ٞغ ٓذوأ ثٌُٖػ٤ز  ٝ ثُضّٞغ ك٢ صل٤ٌْ ثُ٘٘ ثُؾ٘جة٢  ٢ٛ ٝثفور ٖٓ د٤ٖ  م٤ٙٞٚز ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢   - 

 ُالّضٜالى.
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و بتبياف األفعاؿ اؼبادية اؼبقومة عبنحة الغش ُب اؼبواد الغذائية يتوجب دراسة العناصر اؼبعنوية اؼبقومة 
 اعبريبة .للركن اؼبعنوي 

 ،يستلـز لقيامها توافر القصد اعبنائياليت  من اعبرائم العمديةتعد  ُب اؼبواد الغذائيةجريبة الغش ف     
         أنو      على تنصاليت  اإليه اإلشارة بقسا 134و ىو ما يستشف من خبلؿ الفقرة الثانية من اؼبادة 

" يعاقب .........كل من يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات أو 
، أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة " مػػلػػػعػػػػيمواد ربية أو مشروبات أو منتوجات فبلحية أو ربيعية 

سلوكو من غش  ُب اؼبنتوج  دبجرد علم اعباين  دبا ينطوي عليو ُب جريبة الغش ويتوافر القصد اعبنائي 
وذلك بغرض أو بنية  غش   اأو مسموم او فاسدالذي يعرضو أو  يضعو للبيع ،أو يبيعو مغشوشا أ

 .59اؼبستهلك
من ، ف جرائم العرض أو الوضع للبيع أو البيع إو إف كانت جريبة الغش من اعبرائم الوقتية ، ف     

لكنو  علم بو هل بالغش أو الفساد وقت بدايتو ،، وبالتايل  مىت كاف الفاعل  هب60ؼبستمرة اعبرائم  ا
 ُب حقو منذ ذلك الوقت. اف القصد اعبنائي يعد متوافر إف  ، بعد ذلك

و تبقى مسألة البحث ُب توافر أو عدـ توافر القصد من اؼبسائل أو القضايا اليت ىبتص و يستقل      
فما اغبكم إذا إشًتى البائع كمية   و لو أنو من الصعب إثبات نية أو قصد الغش، هبا قاضي اؼبوضوع

مع علمو اؼبسبق أف اؼبنتوج  ،كبَتة من منتوج ما من بائع آخر و بسعر منخفض عن سعر التكلفة
 فاسد أو مسمـو أو مغشوش و ذلك بنية إعادة بيعو و عرضو بأسعار عادية ؟. و ىل يبكن اإلكتفاء

 بقرائن من أجل القوؿ بقياـ الركن اؼبعنوي للجريبة ؟ .
ما بوسع قضاة اؼبوضوع غَت إفًتاض القصد ُب تلك اغبالة اليت يبكن ، و ُب ظل صعوبة اإلثبات      

و البحث عن سوء النية عندما يتعلق األمر دبواد ،فيها معاينة فساد اؼبنتوج دبجرد اؼببلحظة البسيطة 
 عرؼ عليها إال عن رريق إخضاعها لئلختبار و اؼبعاينة .مسمومة ال يبكن الت
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-  J. CALAIS AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 5. 
éme

. éd, Dalloz, Paris, 

p.240 . 
60

-  WILFRID JEANDIDIER ,Droit des affaires , 2 
éme

 éd , Dalloz , Paris, 1996,p.417. 
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من اعبرائم اؼبقًتفة ُب غالب األحياف  من ررؼ الصانع  أو اؼبنتج  أو ؿبوؿ ريبة اعبو ؼبا كانت      
السلعة ، فإهنا من دوف أدىن شك ترتكب ُب غضوف العملية  التسويقية و داخل اؼبؤسسات التجارية 

عند  61و البائع من جهة أخرى،التفرقة بُت الصانع و اؼبنتج  من جهة جب يتو لذلك ،أو الصناعية 
 .لدى اؼبخالف  البحث عن سوء النية

كثَتا ما   ةَت فإف ىذه األخ،و باعتبار أف اؼبواد الصيدالنية تندرج ُب رائفة اؼبواد اإلستهبلكية      
 ، و ىذا ما يتم التعرض إليو من خبلؿ مايلي .تكوف ؿببل للغش 

 ة .ــــــــــواد الصيدالنيـــــــــداول المــــــــي تـــــــــــش فــــــــــ: الغ يــــــــب الثانــــــــــالمطل
ُب ىذا حبثت و الزالت تبحث البشرية عما ىبفف آالمها و أسقامها و يشفي عللها ، و      

البحث عن  ُب ، و بدأت مؼبعاناهت او زبفيف للمرضى اوجدت ُب اؼبواد الدوائية عبلج الصدد فقد
 .62حيواف أو حىت البشر  وماء  وحجارة و  الشفاء ُب كل ما وبيط هبا من أشجار

أما ُب القرف الثاين عشر فقد شهد تاريخ العبلج البشري نقطة ربوؿ ىامة ، أين انفصل فن       
بدأت حيث بفن الصيدلة ،  ظبيالطب عن فن آخر من شأنو اكتشاؼ و ربضَت اؼبواد الصيدالنية 

شهد التاريخ ميبلد علم جديد يدعى  إذ 18قواعده تتبلور شيئا فشيئا لتكتمل معاؼبو ُب ظل القرف 
  .63علم الصيدلة

الصناعية للعديد  اإلعداداتتفجرت  أينكما شهد القرف العشروف قفزة نوعية ُب ىذا الصدد      
، و من ىنا ربولت وجهة البحث العلمي  األمراضعبلج ـبتلف  هبامن اؼبواد العبلجية اؼبناط 

تنتج و  األدويةالخًتاع مواد دوائية أكثر فعالية من سالفتها فبا جعلها معقدة و خطَتة ، أين صارت 
 غَت عادية . ظروؼتوزع و تسوؽ أو حىت تستعمل ُب 
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 .326ٗ.،  2006 ٓقٔو دٞهث٢ُ، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ، هثً ثٌُضجح ثُقو٣ظ،ثُؾَثةٌ،  -

  62 - ًجٕ ثُؼالػ فٌٌث ػ٠ِ ثُٖٔؼٞى٣ٖ ثُْقٌر ك٢ ؿٕٞٞ ثُؼًٚٞ ثُوو٣ٔز ، ٤ُضقٍٞ إ٠ُ كٖ ال ٣ضو٘ٚ إال أٗجُ ص٤َْٔٛ

، ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ فٍٞ ٛيث كؤٙذـ ثُؼالػ ٝ ثُٖلجء ٤ُٚوج دجُطخ ٝ ثألٟذجء ، ثُنذٌر ٝ ثُٜٔجًر ٝ ثُقٌٔز ٝ ثُضؾٌدز

 ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠ ث٢ُٟ٘ٞ ثُنجِٓث٤ُ٥جس ثٌُل٤ِز دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٖٓ ثأله٣ٝز ثُٔؼ٤ذز ،  ف٘طٌ ف٤جر ، ثُٔٞٝٞع أٗظٌ ، 

ز دٖ أعٌ ثُضقٞالس ثالهضٚجه٣ز ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ  فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ، ٤ًِز ثُقوٞم ، ؽجٓؼز ف٤ْذ فٍٞ

.2012دٞػ٢ِ ، ِٕق ، ه٣ْٔذٌ 
  

ال٤ّٔج دؼو كَٚ ثُض٤ًٌذز ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ػٖ ثُٔٞثه ثُطذ٤ؼ٤ز . ة٢ث٤ُٚوُز إ٠ُ ٓؾٜٞه ث٤ٔ٤ٌُج٣ؼٞه ثُلَٞ ك٢ دٌٍٝ ػِْ  -
 63  
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 مادامتيدالنية من شأهنا تسويق اؼبواد الص إجراءاتو من ىنا بدأ يظهر دور الدولة ُب بسط      
 اؼبسؤولة عن منح تراخيص صنع و تسويق ىذه اؼبواد .

بعدية و ذلك عند  أخرىو ،بالرقابة السابقة من خبلؿ دراسة رلبات الًتخيص تقـو  الدولة ف     
كل منتوج صيدالين خطَت على أمن و سبلمة   إتبلؼسحب أو  إمكانيةمع  ، عملية التسويق

 .  64اؼبستهلك
 إال،  أمراضعبلج عدة  هباقدمو التقدـ الصناعي من مواد صيدالنية يناط  غم كل ماغَت أنو ر      

 ُب حد ذاهتا . األمراضقد تفوؽ ـبارر  أخرىأهنا أفرزت ـبارر 
و بعيدا  65صارت اؼبواد الصيدالنية اؼبعيبة و اؼبغشوشة تسوؽ و يتم تداوؽبا بصورة غَت عادية فقد     

 التقليد بكل صوره . ؽباعن اؼبقاييس القانونية اؼبطلوبة ُب ىذا الصدد ، كما را
ستتم دراسة اؼبقصود بالدواء )الفرع األوؿ( مع تبياف صور اعبرائم اؼبخالفة  األساسو على ىذا 

يدالنية لتشريعات الصيدلة ) الفرع الثاين( ، مع اإلشارة إىل موقف اؼبشرع اعبزائري من اؼبواد الص
 اؼبعدلة وراثيا ) الفرع الثالث( .

 ة ــــــــــــــــــواد الصيدالنيــــــــــــود بالمـــــــــــــد المقصـــــــرع األول : تحديـــــــــــــالف
  ،واد الكيماوية اػباصة بالصيدلياتالبيولوجية و اؼب الكواشف صد باؼبواد الصيدالنية األدوية ويق     

 . 66مواد التضميد و غَتىا من اؼبواد األخرى الضرورية للطب البشري و
        كل مادة أو تركيبة تقدـ لكوهنا ربتوي على خاصيات عبلجية : "  بأنوُب حُت يعرؼ الدواء 

أو اغبيواف ، توصف كذلك لوضع تشخيص ريب أو الستعادة  اإلنسافأو وقائية ؼبعاعبة أمراض 
 .67"تصحيح أو تعديل وظائف 
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 ثٌُٔؽغ ثُْجدن .ف٘طٌ ف٤جر ، ث٤ُ٥جس ثٌُل٤ِز دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٖٓ ثأله٣ٝز ثُٔؼ٤ذز ،   - 
65
 ػٌٛ ٝثفو٣ؼٌٛ ثُٔ٘ضٞػ ُِضوثٍٝ ػ٘وٓج ٣ضن٠ِ ػ٘ٚ ثُٔضومَ دًٚٞر إًثه٣ز ٓغ ًٌٝٝر إٔ ٣ٌٕٞ ٓقَ  - 

هًثّز ٓوجًٗز د٤ٖ ثُوج٤ٖٗٞٗ  –ٗظٌ ، دٞهث٢ُ ٓقٔو ، ْٓؤ٤ُٝز ثُٔ٘ضؼ ػٖ ٓ٘ضؾجصٚ ثُٔؼ٤ذز أُِضوثٍٝ ....، ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ 

 ٝ ٓج٤ِ٣ٜج .  23، ٗ. 2005ثُل٢ٌْٗ ٝ ثُؾَثة١ٌ ، هثً ثُلؾٌ ، ثُؾَثةٌ ،
66
، ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ٝ صٌه٤ضٜج ، ، ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُٚقز ٢16/02/1985 ك ثُٔؤًك 85/05ًهْ  ٖٓ ثُوج169ٕٞٗثُٔجهر  - 

 . 1985كذٌث٣ٌ  17، ثُٚجهًر دضج٣ًل  08ػ.ً.ػ.ػ ، ع.

ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُٚقز ٝ صٌه٤ضٜج ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ،ّجدن  85/05ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  170ٝ ٛيث ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  - 
67  

 .إلٕجًر إ٤ُٚ ا
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 اإلنسافاليت تصيب  األمراضكل مادة تستعمل ُب تشخيص أو معاعبة : "كما يعرؼ على أنو      
على وصفة  القوؿ أنو كل مستحضر استشفائي ؿبضر بناء إمكانيةأو اغبيواف و كذا الوقاية منها ، مع 

 و يدخل ربت ىذه التسمية اؼبواد التالية : 68"ربية و حسب بيانات دستور األدوية 
 أو تعديل ما . إحداثكل كاشف للحساسية و ىو كل منتوج موجو لتحديد أو   -
 مناعة فاعلة  إحداثقصد  اإلنسافو ىو كل عامل موجو لبلستعماؿ لدى ،كل لقاح أو مصل   -

 أو قصد تشخيص .
دبا ُب ذلك اؼبنتجات الثابتة اؼبشتقة  اإلنسافجاىز لبلستعماؿ لدى  إشعاعيكل منتوج صيدالين   -

 . الدـمن 
 اؼبنتوجات ،من بُت أنواع اؼبواد الشبيهة بالدواءأف اؼبشرع اعبزائري قد أدرج  إىل و ذبدر اإلشارة     

 مثلها مثل مواد النظافة،اػباصة باغبمية اليت ربتوي على مواد غَت غذائية ذبعلها مفيدة للصحة البشرية
وراثيا اليت قد تستعمل ُب العبلج أو حىت و التجميل البدين ، دبا ُب ذلك اؼبواد اؼبعدلة جينيا أو 

 تصنيع اؼبواد الصيدالنية .
عموما فقد عرؼ التشريع الصيدالين اعبزائري الدواء من خبلؿ تبنيو للتقسيم الكبلسيكي و      
نلخصها   األدويةمن  أنواعو بالتمعن ُب مضموف مواد قانوف الصحة يتضح أف ىناؾ ثبلثة  للدواء

 كالتايل :
و يقصد هبا كل مادة أو تركيبة تعرض لكوهنا ربتوي على خاصيات  حسب التقديم :أدوية  -أ

 البشرية أو اغبيوانية . األمراضوقائية من  أوعبلجية 
 أو اغبيواف قصد القياـ  لئلنسافو ىي اؼبواد اليت يبكن و صفها  أدوية حسب االستعمال -ب

 ريب أو الستعادة وظائفو العضوية أو تصحيحها أو تعديلها . بتشخيص
مواد النظافة اعبسدية و مواد اغبمية و اؼبواد اؼبعدلة وراثيا : و يقصد هبا  أدوية حسب التركيب -ج
. 

 و ىو التقسيم الذي يبكن تلخيصو من خبلؿ اؼبخطط اؼببُت أدناه :
 أدوية حسب التركيب  أدوية حسب اإلستعمال  أدوية حسب التقديم = تقسيم األدوية

                                                             

ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُٚقز ٝ صٌه٤ضٜج ثُٔؼوٍ   85/05ثُوجٕٗٞ ًهْ  ٖٓ 170ثُٔجهر  ٖٓ 3ٝ 2ثُلوٌص٤ٖ ٝ ٛٞ ٓج ؽجءس دٚ  -
 68  

 .ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚٝ ثُٔضْٔ ،
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ُب خرؽ االلتزاـ  إما اليت قد سبس باؼبواد الصيدالنية اإلجرامية ةصور التتجلى  األساسو على ىذا 
دبا ُب ذلك خرؽ  الصيدالنية،أو الغش و تقليد اؼبواد  69دبطابقة األدوية للمواصفات و الًتاخيص

، و اليت تعد خرقا للتشريعات اؼبنظمة ؼبهنة الصيدلة و ىو ما سيتم إلزامية اإلعبلـ و اإلشهار الطيب
 التطرؽ إليو فيمايلي . 

 ات المنظمة لمهنة الصيدلةـــرق التشريعـــــة بخــــات المرتبطــــ: المخالف يــــــالثانرع ــــــــــالف
اليت أودت حبياة  MARCHANGEمأساة بودرة   ىناؾاؼبواد الصيدالنية  اؼبآسي اليت ربدثها ضمنمن      
نهم  بعجز دائم  من جراء إضافة مواد م 5آخرين و إصابة  434، و تسمم رفل  ُب فرنسا 33

مواد ـبضرة و من ذلك صنع عقاقَت ربية ربتوي على مواد خطَتة أو إضافة ،70خطَتة ُب الًتكيبة
عقار أليفاؿ اؼبهدئ وفاة ثبلثة بريطانيُت من جراء تناوؿ  إىل،باإلضافة 71للمنتوج الصيدالين

مواد من جراء إضافة "األنيميا "بفقر الدـالعديد  من مستهلكي ىذا الدواء  و إصابةلؤلعصاب،
 ....72خطَتة زبرب و تدمر الكريات اغبمراء ُب الدـ

تتوىل التوزيع بالتجزئة  نوإف،اإلشارة اليوسالف 73 85/05من القانوف  188اؼبادة  و عمبل بنص     
للمواد الصيدالنية اؼبستعملة ُب الطب البشري صيدليات توضع ربت مسؤولية الصيديل ، مع ضرورة 
أف يكوف الصيديل ىو اؼبالك الوحيد و اؼبسَت الوحيد للمحل التجاري للصيدلة عندما يتعلق األمر 

 بالصيدليات اػباصة .
لصيدليات ُب توزيع اؼبواد الصيدالنية اؼبستعملة ُب الطب أف يتمثل النشاط الرئيسي ل و هبب     

و من ذلك نذكر سوائل تنظيف البشرة و معجوف ، شبو الصيدالنية  اؼبوادتوزيع  إمكانيةالبشري مع 

                                                             

 -   194، ٗ. 1997هًثّز ٓوجًٗز  ، ٌٓضذز هثً ثُغوجكز ، ثألًهٕ ،  –ٙجفخ ػذ٤و ، ثُض٣ٌٖؼجس ثُٚق٤ز 
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70

، 2006د٤ٌٝس، ، ًٖٓ٘ٞثس ثُؾِذ٢ ثُقوٞه٤ز،هًثّز ٓوجًٗزفٔج٣ز ثُْٔضِٜيػذو ثُٔ٘ؼْ ٠ّٞٓ إدٌث٤ْٛ،إٔجً إ٤ُٜج  -
.ٗ200. 

71
 .200،ٗ.ٗلِ ثٌُٔؽغ ػذو ثُٔ٘ؼْ ٠ّٞٓ إدٌث٤ْٛ ،  - 

72
ك٢ ثُِٔضو٠ ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ أُو٤ش ػ٤ِجٕ ػور،  ث٤ُ٥جس ثُوج٤ٗٞٗز  ُقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُؾَثة١ٌ، ٓوثمِز  - 

 5،6ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ، ِٕق، فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  

 .2012ه٣ْٔذٌ 

 - ص٘٘ ثُٔجهر 188 ٖٓ ثُوجٕٗٞ 05/85 ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُٚقز ٝ صٌه٤ضٜج ، ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ، ػ٠ِ أٗٚ " صض٠ُٞ ثُض٣ٍٞغ 
73

 

 خ ثُذ١ٌٖ ٤ٙو٤ُجس صٞٝغ صقش ْٓؤ٤ُٝز ٤ٙو٢ُ ،دجُضؾَةز ُِٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُط

 ث٤ُٚو٤ُجس ثُنجٙز ،ُِٔقَ ثُضؾج١ً ٤ُِٚو٤ُز ك٤ٔج ٣ن٘  ث٤ُٚو٢ُ ٛٞ ثُٔجُي ثُٞف٤و ٝ ث٤ٌُْٔ ثُٞف٤و ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ -

ٝ ٣ٌٜٔ٘ج ٝ دٌَٖ  ٣ؾخ إٔ ٣ضٔغَ ثُٖ٘جٟ ثٌُة٢ْ٤ ٤ُِٚو٤ُجس ك٢ ص٣ٍٞغ ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ ،

  عج١ٞٗ ثُو٤جّ دض٣ٍٞغ ثُٔٞثه ٕذٚ ث٤ُٚوال٤ٗز ."
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و ذلك خبلفا ؼبا ىو جاري عمليا أين صار من البديهيات أف يتوىل تسيَت الصيدلية ، .. األسناف
 ،ىذا اؼبيداف ، مع عرض منتجات التجميل و العطور ُب الصيدالنيات عوف بائع منعدـ اؼبؤىبلت ُب

 صبغات الشعر و خلطات التسمُت أو التنحيف اليت هبهل مصدرىا أو مكوناهتا. لىزيادة ع
نو يسأؿ الصيديل جنائيا عن كل خرؽ لتشريع الصيدلية حىت و لو إف، و على ىذا األساس      

و اليت قد تأخذ صورة خرؽ اإللتزاـ دبطابقة ،قانوفالشًترها إاقتصر ىذا اػبرؽ ؼبواصفات أو تراخيص 
كما قد يأخذ صورة تسويق منتوجات ) البند الثاين(اؼبواد السامة و األدوية للمواصفات و الًتاخيص 

و مغشوشة ) البند الثاين ( ،و قد يشكل اإلخبلؿ خرقا إللزامية اإلعبلـ الطيب الذي صيدالنية معيبة 
  يتم ُب مرحلة التصنيع ) البند الثالث( ، فبا يتطلب معو ربديد مقومات اإلعتداء ) البند الرابع(.

 للمواصفات و التراخيص  األدويةمطابقة المواد السامة و  إلزاميةخرق : د األولــــالبن
و توزيع  إنتاجاليت يفرضها القانوف ُب ؾباؿ  اإلجراءاتو  لؤلحكاـدبجرد خرؽ اعباين  تقـو اعبريبة     

هناؾ بعض اؼبنتجات اليت ال يبكن ف، ااؼبنتجات الصيدالنية و اؼبواد السامة أو اؼبواد اليت تشكل خطر 
    74ر اليت قد تنجم عنها على رخصة نظرا لسميتها أو األخطا اغبصوؿبعد  إالتصنيعها  أو إنتاجها

 سحبها  .دبا ُب ذلك ررؽ تسليم الًتاخيص و  إليهاو ربدد عن رريق التنظيم قائمة اؼبنتوجات اؼبشار 
 ااؼبواد السامة أو اليت تشكل خطر  إلنتاجاؼبتعلق بالرخص اؼبسبقة  97/254صدر اؼبرسـو رقم وقد      

على ضرورة استصدار رخصة مسبقة 76منو  05أين نصت اؼبادة  75 و استَتادىا من نوع خاص
تركيبة  وىذا النوع من اؼبواد مصحوبا دبلف وبتوي على الوثائق الضرورية كالسجل التجاري  إلنتاج

و تسلم الرخصة من التدابَت الواجب ازباذىا  وية اؼبتخذة ئتدابَت اغبما والتحاليل  نتائجو اؼبنتوج 
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ثُؼجٓز ُقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ) ثُِٔـ٠( ّجُق  ثُٔضؼِن دجُوٞثػو 89/02 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 16ثُٔجهر  إ٤ُٚ ص٤ٌٖٓج ًجٗش ٝ ٛٞ  -  

٤ِٜج ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُٔؼٍٔٞ دٚ ، ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " هٕٝ ثإلمالٍ دجُطٌم ثألمٌٟ ٌُِٔثهذز ثُٔ٘ٚٞٗ ػ، ثإلٕجًر إ٤ُٚ

 كئٕ دؼٜ ثُٔ٘ضٞؽجس ٣ؾخ إٔ ٣ٌم٘ دٜج هذَ إٗضجؽٜج أٝ ٙ٘ؼٜج ثألٍٝ ٝ ىُي ٗظٌث ٤ُْٔضٜج أٝ ثألمطجً ثُ٘جصؾز ػٜ٘ج "،

 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ . 09/03 ًهْ ثُوجٕٗٞ ثُض٢ ال ٣ٞؽو ُٜج ٗ٘ ٓغ٤َ ك٢ ظَ ثُٔجهرٛيٙ 
75
 .٤ُٞ٣1997ٞ  09، ثُٚجهًر دضج٣ًل 46، ع.  ػ.ػ، ػ.ً 09/07/1997ثُٔؤًك ك٢  ، 97/254ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ض٠ُٞ ص٤ِْْ ثٌُمٚز ثُْٔذوز ٣ٌٍٝ ثُضؾجًر  97/254ٖٓ ثٌُّّٔٞ ًهْ  05ٗٚش ثُٔجهر  - 
76

 

  ٓؾِِ ثُضٞؽ٤ٚ ثُؼ٢ِٔ ٝ ثُضو٢٘ ًٌَُِٔ ثُؾَثة١ٌ ٌُٔثهذز ثُ٘ٞػ٤ز ٝ ثٌٍُّ ". دؼو إّضٖجًر
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و بالتايل يقـو ىذا النوع من االعتداء بتوافر ،77يو العلميررؼ وزير التجارة بعد استشارة ؾبلس التوج
 الصور التالية : إحدى يأخذاعباين و الذي  يأتيوسليب  أوهبايب إسلوؾ 

من  أكثر أواد أو توزيع و عموما كل تسويق ؼبنتجات صيدالنية ربتوي على مادة َت صنع أو است -
 . من االستعماؿ احملظورةاؼبواد الكيماوية 

 الطبية اؼبستعملة ُب الطب البشري قبل  تاؼبستلزماخضوع اؼبواد الصيدالنية و كذا  إلزاميةخرؽ  -      
 .78عملية التسويق للمصادقة من ررؼ الوكالة الورنية للمواد الصيدالنية        

 . اغبصوؿ على رخصة مسبقة إلزاميةاد و خرؽ َت اػباصة باالست األحكاــبالفة  -
نو ال يبكن للمتدخل درء اؼبسؤولية اعبنائية حبجة أنو ليس اؼبشرؼ على عملية أ و ذبدر اإلشارة إىل

 .على الًتكيبة   أواد َت االست
اؼبتعلق حبماية الصحة  85/05من القانوف رقم  197و باإلضافة إىل الرخصة اليت تشًترها اؼبادة      

و  األرباءيتم تسليم اؼبنتجات الصيدالنية من ررؼ متخصصُت كالصيادلة و  يتوجب أف،  و ترقيتها
اؼبعًتؼ هبا ، مع ضرورة توافر السبلمة العقلية و البدنية  األجنبيةحىت حاملي الشهادات  أوالبيطريُت 

 لة اعبنائية .ءؼبمارسة ىذا النوع من اؼبهن ، و ذلك ربت رائلة اؼبسا
الغذائية ، و   كما ىو الشأف بالنسبة للمواد اإلنتاجنظافة عند عملية مراعاة شروط ال كما هبب     

 . 79كذا مطابقة تلك اؼبواد للشروط و اؼبقاييس اؼبتطلبة قانونا
و كذا ،مراعاة شروط التوضيب و التعليب اػباص باؼبواد الصيدالنية اؼبتدخل على  تعُتكما ي     

 مغشوشة . تسويق منتجات صيدالنية مطابقة و غَت مقلدة أو
 ة ـــــــــــة و معيبـــــــــر مطابقــــــــــة غيـــــات صيدالنيـــــــــــجو ق منتــــــــ: تسوي البند الثاني
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ث٤ُٚوال٤ٗز ، ثُٔضٖٞٔ إٖٗجء ٓنذٌ ٢ٟ٘ٝ ٌُٔثهذز ثُٔ٘ضٞؽجس  93/140 ًهْ  ٛيث ثُٔنذٌ دٔٞؽخ ثٌُّّٔٞ إٖٗجءصْ  -  

ٜٓٔضٚ ثٌُة٤ْز ك٢ ٌٓثهذز ٗٞػ٤ز ثُٔ٘ضؾجس  ، ٝ صضؾْو41، ع. .ػ.ػ، ػ.ً  ٤ٗٞ٣1993ٞ  14، ثُٔؤًك ك٢ ص٘ظ٤ٔٚ ٝ ػِٔٚ 

 .ث٤ُٚوال٤ٗز ٝ ًيث هًثّز ثُِٔلجس ثُؼ٤ِٔز ٝ ثُضو٤٘ز ُِٔ٘ضؾجس ث٤ُٚوال٤ٗز ثُٔؼٌٝٝز ُِضْؾ٤َ 
78

  ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُٚقز ٝ صٌه٤ضٜج ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ، 85/05ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ  02ثُٔؼوُز دٔٞؽخ ثُٔجهر  193ثُٔجهر  -  

ثُْٔضؼِٔز ك٢   ثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤زٝ ًيث  ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗزدؼٜ  ٣ؾخ إٔ صنٞغٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ 

ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ  ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗزصٔ٘قٜج  ُٔوًٌ ٓٚجههزثُطخ ثُذ١ٌٖ ، هذَ ص٣ْٞوٜج ٓؾجٗج أٝ دٔوجدَ 

٤ٚوال٤ٗز ٝ ثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ ثُٖٔ٘ؤر ثُذ١ٌٖ دؼو ثألمي دٌأ١ ُؾ٘ز ثُٔٚجههز ػ٠ِ ثُٔٞثه ثُ

 ُوٟ ٛيٙ ثًُٞجُز .

صقوه  ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ هجةٔز ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ  -

 ٚجههز ." هجةٔز ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ ثُنجٝؼز ُِٔ
79

 .74، ٗ. 2009ٓٚطل٠ أفٔو أدٞ ػٌٔٝ ، ٓٞؽَ أفٌجّ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ًٖٓ٘ٞثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز ،   -  
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يعاين من ـبارر ىذه اؼبواد لعدـ مطابقتها ؼبا ىو مقرر قانونا قد مستهلك اؼبواد الصيدالنية  إف     
تسويقها و عرضها للتداوؿ بصورة مذىلة رغم كوهنا معيبة و مغشوشة و  أو من خبلؿ( أوالجهة)من 

 ( .ثانيامقلدة من جهة أخرى )
 ة :ـــــــــــــر مطابقـــــــــــــة غيـــــــــــات صيدالنيــــــــــــق منتجـــــــــــتسوي وال:أ

تشفي العلل و زبفف من أف و بدال من  ،كثَتا ما تنحرؼ اؼبواد الصيدالنية عن ىدفها اؼبنشود     
و من صور  ـو و تفاعبلت تضر بصحة مستهلكهاظب إىلتتحوؿ ،األسقاـو تقي من  األوجاع

 سبيل نذكر على االعتداءات اؼبنجرة عن خرؽ االلتزاـ باؼبطابقة ُب عملية تسويق اؼبواد الصيدالنية 
 اؼبثاؿ الصور التالية :

من صفة ؿبرر الوصفة الطبية و ذلك من خبلؿ بيع منتجات  التأكددوف  ألدويةتقدًن الصيديل  -
صيدالنية لطالبها دوف البحث عنها أو عدـ مراجعة البيانات اؼبدونة بالوصفة بصورة دقيقة ، ماداـ 

بيع الصيديل ؼبواد صيدالنية دوف وصفة مىت تعلق  إمكانيةمع ، أمنووراء ذلك صحة اؼبستهلك و 
 . 80ريضاؼب إسعاؼاألمر بضرورة 

تعدد و تنوع  األدويةنتج عن تطور صناعة  إذتسليم الصيديل لدواء ال يتفق و حالة اؼبريض ،  -
من و سبلمة اؼبستهلك و الصحة أسلبا على  يعوداؼبنتجات الصيدالنية ووجود أدوية جنيسة ، فبا 

 العامة عموما .
و بعضها  لؤلرفاؿبعضها  تاستعماالو تتجلى ىذه الصورة عندما يكوف للدواء الواحد عدة      

دي لوفاة أو و كميتها للحد الذي معو قد تؤ  81اآلخر للكبار ، دبا ُب ذلك اػبطأ ُب عدد اعبرعات
 ب العاىة اؼبستديبة .حىت تسب

وقائعها ُب أف   تتلخص قضيةأحد الصيادلة ُب  " BLOIS "ؿبكمة أدانتو ُب ىذا الصدد      
يوما كاف يعاين من نقص غَت ربيعي ُب الوزف أين  40يتعدى عمره  ال حديث العهد بالوالدة رفبل
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 . 194، ٗ. ثٌُٔؽغ ثُْجدنٙجفخ ػذ٤و ،  -  
81

 ُوو فٌٙش دؼٜ هّجص٤ٌ ثأله٣ٝز ك٢  ثُؼجُْ ٝ ٜٓ٘ج هّضًٞ ثأله٣ٝز ثُل٢ٌْٗ ػ٠ِ صْؾ٤َ ؽو٤ُٖٝ ُِؾٌػجس  -  

 ثألٍٝ مجٗ دجُذجُـ٤ٖ ٝ ثُغج٢ٗ مجٗ دجألٟلجٍ .
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ندوسيد" اػباص بعبلج الكبار من ، الذي وصف لو دواء "األ األرفاؿحد أخصائي أعرض على  
 .82ندوسيل" اػباص باألرفاؿ بدال من دواء "األ ةالروماتيزميااللتهابات 

إبريل سنة  11ما ُعرض على ؿبكمة أقبيو بتاريخ  ،التطبيقات الشهَتة ؽبذا االلتزاـ أيضاً  ومن     
 وفاة اؼبريضة.واليت قد ذىبت إىل إدانة كل من الصيديل ومساعده والطبيب اؼبعاِب عن  1946

  ربية للمريضة ربتوي على دواء ساـ وصفةُب أف الطبيب كاف قد حرر  القضيةوتتلخص وقائع ىذه 
 (laudanum )  ولكن مل يكتب كلمة نقطة  ،نقطة ُب الزجاجة (25) يعطى ُب حقنة شرجية دبقدار

goutte فاختلط األمر على  ،بل كتب حرفُت منها ُب مساحة ضيقة من التذكرة ،بشكل واضح
وقد نتج عن ذلك وفاة ،جراـ (25)مساعد الصيديل فقاـ بًتكيب الدواء اؼبوصوؼ على أساس 

 اؼبريضة. 
وقد أسست احملكمة مسؤولية الطبيب عن خطئو ُب ـبالفة القواعد القانونية اؼبقررة لكتابة التذكرة      

الطبية واليت توجب كتابة كلمة نقطة بشكل واضح وحبروؼ كاملة بالنسبة لؤلدوية السامة أما خطأ 
وترؾ  ،التصاؿ دبحررىاقد ػبصتو احملكمة ُب قبولو تنفيذ تذكرة ربية ـبالفة للقانوف دوف افالصيديل 

أو  ،ُب حُت أف قانوف الصحة العامة يلزمو بًتكيب مثل ىذه األدوية بنفسو ،تركيب دواء ساـ ؼبساعده
ف القواعد أحيث  ،ىذا باإلضافة إىل أنو مل يقرأ التذكرة الطبية بدقة عند تنفيذىا، ربت إشرافو اؼبباشر

ُب دواء سيستعمل على دفعتُت فقط )باعبراـ(  السامة الفنية ؼبهنتو ال تسمح بوضع ىذه الكمية
ف خطأ مساعد الصيديل يتمثل ُب أنو كاف هبب عليو أف يرجع إىل الصيديل عند أاحملكمة  اعتربتو 

 .83"ة اؼبخالفة للقواعد القانونيةتنفيذ التذكرة الطبي
 .سبلمة مستهلك اؼبواد الصيدالنية منتجات عبلجية معيبة أو مغشوشة كما قد يهز أمن و           

 ة .ـــــــــة و معيبــــــــــــمغشوش ةــــــــــصيدالني اتــــــــــجو ق منتــــــــــــتسوي ا :ـــــــــــــــــثاني
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ٚ  ةثُي١ ٣٘ضؼ ٖٓ ًٝث ثُْٜٞ"ه" دجُـز ثُؼٌد٤ز ٛيث أ١ Dدوال ٖٓ فٌف أ١ فٌف "ٍ"   ""Lإى هٕٝ ثُطذ٤خ فٌف   -

                ًٝج ػذو ثُق٤ِْ ػذو ثُٔؾ٤و ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُوج٤ٗٞٗز ػٖ إٗضجػ ٝ صوثٍٝ ثأله٣ٝز إٔجً إ٤ُٜج  ٓنجٌٟ صَٚ ُِٞكجر ....

 ٝ ٓج دؼوٛج . 262، ٗ . 2005ٝ ثُْٔضقٌٞثس ث٤ُٚوال٤ٗز ، هثً ثُٜ٘ٞز ثُؼٌد٤ز ، 
83

       ػ٤ٖ  ًٞثٙ ك٢ ثُوجٕٗٞ ، ٤ًِز ثُقوٞم ،ًّجُز هًض٢ ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ٤ُِٚو٢ُ ،ٓقٔو ٝف٤و ٓقٔو ػِإٔجً إ٤ُٜج  -  

 ٝ ٓج دؼوٛج . 148، ٗ. 1993ثُِٖٔ ، 



قـــــــــــــــــــــــــة التسويـــــــــــي عمليــــــــــة فــــــــــــــــم المرتكبـــــــــــالجرائ اب األول :ــــــــــــــالب  
 

35 
 

قد تكوف اؼبنتجات اؼبعروضة للبيع مغشوشة و تباع من ررؼ صيدليات معتمدة و مرخص ؽبا       
ىذه اؼبنتوجات اؼبساس بصحة اؼبستهلك و تعريضو للخطر ، كما قد تنعدـ و يًتتب على إستخداـ 

 . 84اإلربلؽفائدهتا على 
اورات عملية ىذه اؼبنتطاؿ  أفيبكن  إذعديدة لتقليد الدواء، االتكنولوجيا صور  أفرزتكما      

على تقليد العبلمات  امقتصر  األمريعد  فلم األدويةو تقليد اؼبادة اليت تصنع منها التعليب و التغليف أ
و  األغلفة أشكاؿو  ألوافتقليد  إىل، بل تعدى ذلك  النماذج الصناعية أو اؼبصنفات أوالتجارية 
ليشمل اؼبادة اليت يصنع منها الدواء مع تلوين ىذه اؼبادة  متدإكما  و العلب و الصناديق األغطية

تقليد ُب مكونات  إىلو بالتايل ينقسم تقليد اؼبواد الصيدالنية  األصليةحىت تصبح بنفس لوف اؼبادة 
 و تقليد العبلمة التجارية اػباصة بالدواء .،الدواء و ؿبتوياتو 

ونات حقوؽ اؼبستهلك و كذا تشريعات ىو حق قدستو مد اإلعبلـاغبق ُب  و نظرا ألف     
 ، مستهلك اؼبواد الطبية  بإعبلـمنتج و متداوؿ اؼبواد الصيدالنية ىو اآلخر ملـز  فإفاالستهبلؾ ، 

 ، و ىذا ما سيتم التعرض إليو فيما يلي :اإلعبلـ إلزاميةيولد جريبة خرؽ  اإللزاميةو كل خرؽ ؽبذه 
 ي ـــــــــــار الطبــــــــــو اإلشه  المــــــــاإلع ةـــــــــإلزاميرق ــــــــــــ: خ ثـــــــــد الثالــــــــــــالبن

أو أي متعامل متخصص ،ألـز اؼبشرع كل متدخل ُب عملية عرض اؼبواد الصيدالنية لبلستهبلؾ      
بالدقة و القابلية  األخَتيتسم ىذا  أف كما هبب85عن رريق الوسم  باإلعبلـ اجملاؿ الطيبُب 

 و كذا اؼبطابقة ألحدث معطيات البحث العلمي و الطيب حُت نشره .  ،  للتحقيق
اؼبواد الصيدالنية و اؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة ُب  إشهار ءكما يقع على ىذه الفئة عب      

 .  86الطب البشري و اؼبسجلة و اؼبصادؽ عليها بصفة قانونية
 آشبة. إرادةلتجرًن ُب ىذا النوع من التجاوزات بتوافر صبلة من اؼباديات النابعة عن و بالتايل يقـو ا     
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ٖٓ٘ؤر ثُٔؼجًف ، ٤ز ، ُٔو٤ٗز ٝ ثُؾ٘جة٤ز ٝ ثُضؤه٣ذُٖٞثًد٢ ، ْٓؤ٤ُٝز ثألٟذجء ٝ ث٤ُٚجهُز ٝ ثُْٔضٖل٤جس ثػذو ثُق٤ٔو ث - 

1998  . ٗ ،128 . 
85

 ثُوذ٤ِز ّٞثء ٖٓ ف٤ظ ثُٔٞثكوز،ثُذ٤ط٣ٌز  ٝ ثُٔٞثه ثُطذ٤ز ثُٔٞثه ثُطذ٤زد٤ٖ ٗٚ ٤ُِ ٛ٘جى أ١ كٌم ٣يًٌ أثإلٕجًر  صؾوً - 

ي١ ــّٞ ثُض٘ل٤ــــٖٓ ثٌُّٔ 17ٝ ٛيث ٝكن ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر ،ٌُِٖٔٝع ثُِْٔٔز ٖٓ ٍٝثًر ثُلالفز أٝ ثٌُم٘ أٝ ثُّْٞ 

      ،  .ػ.ػػ.ً ، ه٣ٝز ثُذ٤ط٣ٌز ٝ د٤ؼٜج ٝ ًهجدضٜجثُٔضؼِن دٌٖٟٝ ٙ٘جػز ثأل ، 1990ؿٖش  04، ثُٔؤًك ك٢  90/240ًهْ 

 . 1990ؿٖش  08، ثُٚجهًر دضج٣ًل  33ع .
86

  ٝ ثُؼ٢ِٔ ثإلػالّ ثُطذ٢،ف٤ظ ؽجء ك٤ٜج  " ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ 85/05 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 194ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر ٝ -   

٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثإلػالّ هه٤وج ٝ  ، إَُث٢ٓٝ ثُؼ٢ِٔ دٖؤٕ ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ٝ ثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ 

 هجدال ُِضقون ٓ٘ٚ ، ٝ ٓطجدوج ألفوط ٓؼط٤جس ثُذقظ ثُطذ٢ ٝ ثُؼ٢ِٔ ف٤ٖ ٌٖٗٙ ،

ثُنجٗ دجُٔٞثه  ثإلٕٜجًٝ ثُؼ٢ِٔ ٝ ًيث  جإلػالّ ثُطذ٢ثُضٌه٤ز ثُطذ٤ز دٝ ًَ ٓضؼجَٓ آمٌ ٓضنٚ٘ ك٢  ثُٔ٘ضؾ٣ٕٞوّٞ  -

 طخ ثُذ١ٌٖ ٝ ثُْٔؾِز أٝ ثُٔٚجهم ػ٤ِٜج دٚلز هج٤ٗٞٗز ".ث٤ُٚوال٤ٗز ٝ ثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُ
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    غَت أف ما يبيز اإلعبلـ و اإلشهار الطيب عن اإلعبلـ و اإلشهار عموما ىو أف اإلعبلـ الطيب      
ىذا  و اإلشهار يكوف ُب مرحلة التصنيع وقبل التداوؿ عن رريق ما يعرؼ " باؼبندوب الطيب" ،

 األخَت الذي يروج للمادة الصيدالنية بالصيدليات العامة و اػباصة
 و بالعيادات اػباصة ... 

، فبا يتطلب ربديد مقومات يًتتب عليو جريبة قائمة بذاهتاو عموما فإف كل خرؽ لتشريعات الصيدلة 
 ىذا اإلعتداء اؼباس بسبلمة اؼبستهلك .

 داء ــــــــــــات االعتـــــــــــمقوم: عــــــــــالرابد ـــــــــــالبن
 التالية : إحدى السلوكيات بإتيافيقـو االعتداء ُب ىذه اعبريبة      

مكونات ال تندرج  إضافةمغشوشة عن رريق  أدويةقياـ صانع اؼبواد الصيدالنية بتصنيع مواد أو  -
 مكونات كاف يفًتض أف تدرج ُب الًتكيبة . إنقاصضمن الًتكيبة أو 

 .أو معيبة أو منتهية الصبلحيةكما يقـو االعتداء عن رريق تسويق مواد صيدالنية غَت مطابقة   -
       الدواء األصلية  كل تسويق ؼبنتجات صيدالنية مقلدة للحد الذي معو يتم اػبلط بُت عبلمة  -

 .87و عبلمة الدواء اؼبقلدة
توافر القصد  إثباتلة أاػبوض ُب مسأف  نظرا لكوفنو إف،ذه اعبريبة ؽب الركن اؼبعنويأما عن      

بسبب اعبنائي من عدمو لدى اعباين ينقص من فعالية اغبماية اعبنائية ؼبستهلك اؼبواد الصيدالنية 
صانع اؼبواد  ألف اهبعل من القصد اعبنائي ُب ىذه اعبريبة مفًتض فإف ذلك ، جنائيا إثباتوصعوبة 

مع خضوعو  88اءة و مؤىبلت ُب ؾباؿ علم الصيدلةذو كف االصيدالنية يفًتض فيو أف يكوف شخص
و كذا اؼبرسـو التنفيذي  90/26089اؼبرسـو التنفيذي رقم  ما تضمنو ذاىللتنظيم اػباص هبذه الفئة و 

 .90/26190رقم 
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 ٌٕال ٤َٔٓث ، فٌٝكج ...... ػ٠ِ ٝؽٚ ثُنٚٞٗ ثألّٔجء ثُٔضنير ٣وٚو دجُؼالٓز ًَ ٓج ٤ٔ٣َ ٓ٘ضؾج ػٖ ؿ٤ٌٙ ٝ صَٖٔ -  
88

 .432،433، ٗ. ثٌُٔؽغ ثُْجدنٓقٔو دٞهث٢ُ ، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ ،  -  
89
 ثُٔضٖٞٔ ص٘ظ٤ْ ثُوًثّز ُِقٍٚٞ ػ٠ِ 1990ّذضٔذٌ  08، ثُٔؤًك ك٢  90/260ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 

 .1990ّذضٔذٌ  12، ثُٚجهًر دضج٣ًل . 39، ع.  .ػ.ػٕٜجهر ث٤ُٚو٢ُ ، ػ.ً
90

 ، ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ٌُِّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ 1990ه٣ْٔذٌ  08، ثُٔؤًك ك٢  90/261ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  -   

 ، ثُٚجهًر دضج٣ًل .39ؿٖش ٝ ثُٔضٖٞٔ ص٘ظ٤ْ ثُوًثّز ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ٕٜجهر ؽٌثؿ أّ٘جٕ ، ع. 25ثُٔؤًك ك٢  71/218

 19990ّذضٔذٌ  12 
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بأف تلك  إيهامهمصبهور اؼبستهلكُت ُب اػبطأ و  إيقاعاؼبقلد للدواء  تعمديكمن سوء النية ُب و      
 .91اؼبستهلكُتكثيف من صبهور   إقباؿسبثل العبلمة اغبقيقية اليت تتمتع بثقة و  األدوية

 بخصوص المواد الصيدالنية المهندسة وراثيا  الجزائري : موقف المشرع يـــرع الثانـالف
شهدت السنوات األخَتة تقدما علميا ملحوظا ُب ؾباؿ إنتاج اؼبواد الصيدالنية ، السيما مع      

 ، فتزايدت 93، و بزوع فجر العبلج عن رريق الليزر 92اؼبنتجات الطبية اؼبهندسة وراثيا إستخدامات
 .  94و ُب ذات الوقت تنامت إحتماالت حدوث األضرار و اؼبخارر ،األمراضفرص الشفاء من 

السؤاؿ الذي يطرح ُب ىذا السياؽ ىو أنو ُب ظل سكوت اؼبشرع اعبزائري عن تنظيم  إال أف     
ىل يسأؿ مسوؽ اؼبواد الصيدالنية اؼبغَتة وراثيا ُب حالة تسبب منتوجو  ،اؼبواد الصيدالنية اؼبعدلة وراثيا

ه ؤ كن إعفاأو يب، امعيب اصيدالني التو بإعتبار أنو ررح منتوجءبضرر مس اؼبستهلك ؟ و ىل يبكن مسا
 ؟ . 95من اؼبسؤولية اعبنائية بإعتبار أف ىذا النوع من اعبرائم اليت ربتمو ـبارر التطور العلمي الراىن

 .96عمقا و تضاداإف ىذه اإلشكالية تعد أكثر 
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 ، 2013ٙلجء كضٞؿ ؽٔؼز ، ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ ٤ُِٚو٤ُجس ثالٌُض٤ٌٗٝز ، هثً ثُلٌٌ ٝ ثُوجٕٗٞ ، ثًُٔ٘ٚٞر ،  -  

.ٗ149 . 

ضز إٔ ػِْ ثُٜ٘وّز ثًُٞثع٤ز ّجْٛ ك٢ إٗضجػ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔٞثه ثُؼالؽ٤ز ٝ ٖٓ ىُي إٗضجػ :ٖٓ ثُقوجةن ثُؼ٤ِٔز ثُغجد - 
92

 

 ُؼالػ هثء ث١ٌٌُْ . ٌٕٛٓٞ ثأل٤ُْٖٞٗ -

 ثألؽْجّ ثُٔٞجهر ٝ ٢ٛ ػذجًر ػٖ دٌٝص٤٘جس مجٙز صوّٞ دجُوكجع ػٖ ثُؾْْ ٝو ثُؾٌثع٤ْ . -

 : ٝ ٛٞ ػذجًر ػٖ إ٣َْٗ ُٚ ثُووًر ػ٠ِ ػالػ ثُؾِطجس ثُوٓجؿ٤ز . أ٣َْٗ ٤ًٌٝ٣٘جٍ -

ُوجؿ ثألٗلَِٞٗث : ف٤ظ إصؾٚ ثُذجفغٕٞ إ٠ُ ٙ٘جػز ُوجؿ ٕجَٓ ٌَُ ثألٗٞثع ثُل٤ٌّٝ٤ز ثُْٔذذز ُألٗلَِٞٗث ٖٓ مالٍ ًٖق  -

جهر ُض٠٤ٖ٘ ػَٔ صِي ثُذٌٗجٓؼ ثًُٞثع٢ ٌَُ ؽ٤ٖ ْٓؤٍٝ ػٖ ثإلٙجدز ، عْ ثٍُٞٙٞ ٖٓ مالٍ ىُي إ٠ُ ٙ٘جػز ؽ٤٘جس ٓٞ

 ثُؾ٤٘جس أٝ إؽذجًٛج ػ٠ِ ثٌُٕٔٞ ثُوثةْ .

ُوجؿ إُضٜجح ثٌُذو ثُل٢ٌّٝ٤ " ح" : إى صْ إٗضجػ ٛيث ثُِوجؿ دئّضنوثّ ثُٜ٘وّز ثًُٞثع٤ز دؤمي ؽ٤ٖ ٖٓ ك٤ٌُٝ " ح " ثٌُذو١  -

ٛٞ أّجُ ٙ٘جػز ثُِوجؿ، ٣َُٔو ٝٝٝؼٚ ػ٠ِ مال٣ج ثُن٤ٌٔر ، ف٤ظ صضٌجعٌ ٛيٙ ثُنال٣ج ٓ٘ضؾز دٌٝص٤٘ج ٖٓضوج ٖٓ ثُل٤ٌُٝ ٝ 

ٖٓ ثُضلج٤َٙ فٍٞ هًٝ ثُٜ٘وّز ثًُٞثع٤ز ك٢ إٗضجػ ٓٞثه ٟذ٤ز ٝ ػالؽ٤ز أٗظٌ ، أّجٓز أفٔو دوً ، ٝٔجٕ ٓنجٌٟ ثُٔ٘ضؾجس 

  02ػذو ثُذج٠ّ ثُقَٔ ، ثُٜ٘وّز ثًُٞثع٤ز ٝ أدؼجه ثُوٝثء ، ٟ. ؛ 64، ٗ. 2005ثُطذ٤ز ، ثٌُٔضذز ثُوج٤ٗٞٗز ، ثإلٌّ٘و٣ًز ، 

 .  42-37، ٗ. 2000ً ثٌُٕجه ، ، هث

ٌستخدم اللٌزر فً عالج عدٌد األمراض و من ذلك عالج األوعٌة الدموٌة ، دوالً السٌقان ، تورم األوعٌة ، -  93  
بعض أمراض الجلد ، التجمٌل ، لمزٌد من التفاصٌل حول دور اللٌزر فً العالج أنظر ، أسامة أحمد بدر ، المرجع 

، سلسلة الفكر العربً  24لناغى ، رشاد فؤاد السٌد ، أشعة اللٌزر و إستخداماتها فً الطب ، ط.السابق، نقال عن أحمد ا

 . 426، ص.0222للتنوٌر العلمً، 

 ٝ ٖٓ ثُٔؤًو إٔ إٔؼز ث٤ًَُ ال صنِٞ ٖٓ ثُٔنجٌٟ ٗظٌث ُٔج ٣٘ضؼ ػٜ٘ج ٖٓ ٟجهز ٝ ًغجكز ٝٞة٤ز ٛجةِز ٓٔج هو ٣٘ؾٌ ػ٘ٚ - 
94

  

 ٌْٟٓ٘ز .ثإلٙجدز دجُؼوْ ٝ أٌٓثٛ 

ٖٓ ثُٚؼخ صوثًى ٝ صٞهغ ٓنجٌٟ ػِْ ثُٔوثٝثر دْذخ ػوّ ثُوًث٣ز ثُضو٤٘ز ٝ ثُل٤٘ز أع٘جء ػ٤ِٔز ثُض٤٘ٚغ . -
95

  

إٕ إصنجى هٌثً إهض٘جء ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ٛٞ ٖٓ أًغٌ ثُوٌثًثس إَُث٤ٓز ، ًٕٞ ثُْٔضِٜي ال ٣وض٢٘ ثُٔ٘ضٞػ إلٕذجع ًؿذز  - 
96

 

الّ ٝ ٓؼجٗجر صطجُٚ ك٢ ٤ًجٗٚ ثُؾْو١ .ٓج دَ ٖٓ أؽَ ثُضنل٤ق ٖٓ فور  آ   
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لة صانع اؼبواد الصيدالنية اؼبعدلة وراثيا ، ألنو يصعب عليو ءمسا أف ال تتم و لو أنو من اؼبنطق     
 اإلؼباـ باؼبخارر اليت قد تنجم عن إستهبلؾ ىذا اؼبنتوج كوهنا وليدة و لصيقة التطورات الراىنة .

و لعل أقل ما قد يقلل أضرار مستهلك ىذه اؼبواد ىو إقرار اؼبشرع تعويضا عادال مع توفَت تأمُت  
، و كل ىذا لتخفيف أضرار و معاناة اؼبتضررين أو ذويهم ُب حالة أدى إستهبلؾ كاؼ ؽبذه الشروبة 

 ىذه اؼبواد إىل الوفاة .
         تتبع أثر اؼبنتوج اؼبعدؿ جينيا أو اؼبهندس وراثيا ، و ذلك من خبلؿ إزباذ التدابَت و هبب     

، ألنو رغم  97الضرورية من أجل اغبد من مضار اؼبنتوجات اؼبشوبة بعيوب أو قصور و اإلحتيارات
 أنوو رغم أف عملية تصنيعو سبت وفق اؼبقاييس ، إال ،أف اؼبنتوج كاف نزيها و سليما و قاببل للتسويق 

     من الضروري أف تتم دراسة و تتبع أثر اؼبنتوج نظرا لؤلخطار اإلرتدادية اليت قد تنجر عنو .
اؼبستهلكُت فئة من ىذه الف إو باعتبار أف استهبلؾ مواد التجميل ىو اآلخر صار يعرؼ إقباال،ف     

 ، و ىذا ما يتم التعرض إليو فيما يلي .بأمس اغباجة للحماية القانونية  أصبحت
 
 
 
 

 ل ــــــــــواد التجميــــــــــمداول ــــــــــي تــــــــــش فــــــــ: الغ ثـــــــــب الثالالمطــلــــــــــــ
شاع استعماؿ مواد التجميل و التنظيف البدين ،  القرف اغبايلمن  األخَتبتداء من الربع إ     

كما أصبح تغيَت اؼبظهر اد التجميل و الصبغات االصطناعية  فصارت اؼبرأة ُب ربد صارخ مع مو 
نو التجميل و التغيَت ، ضاربة عرض أمن شفبا جعلها تقبل على اقتناء كل ما  بالنسبة ؽبا اىاجس

 .اغبائط أمنها و سبلمتها ، و ذلك بغض النظر عن فساد تلك اؼبواد و تلفها 
نتقلت إبل ، ُب ـبتلف مراحل حياهتا  اؼبرأةىذا و مل تقف ضبى استهبلؾ مواد التجميل عند      

مثبتات الشعر و مزيبلت  صار ىذا األخَت مدمنا على العطور و أينللرجل ،  أيضاىذه اغبمى 
 بغض النظر عن مصدرىا و مكوناهتا .،و الكريبات  الروائح

                                                             

.92أّجٓز أفٔو دوً ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. - 
97
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كاف بائع اؼبواد الصيدالنية ىو شخص مؤىل لذلك و حاصل  إذا أنومن ىذا و ذاؾ  األخطرو      
ة نو هبهل حىت الغايإف،نو عندما يتعلق األمر ببائع مواد التجميل إف، على شهادة دراسات متخصصة 

ال تعتد برغبة  قد تج مواد التجميل ُب حد ذاهتاناؼبؤسسات اليت تبل إف  ،استعماؿ ذلك اؼبنتوجمن 
 و ال تقـو بدراسة سلوكو االستهبلكي . ،مستهلك مواد التجميل 

، بالبدف أو اعبسم البشري و كذا اؼبنارق اغبساسة ُب اعبسم  امباشر  ف ىذه اؼبواد تتصل اتصاالو أل
 من و سبلمة اؼبستهلك .أو ـبارر حتمية تزعزع  اأضرار نو ينجر عنها من دوف شك إف

اليت و   Morhange اؼبسماة 98الشهَتة ُب فرنسا و اؼبتعلقة ببودرة الطالك اؼبأساةو من ذلك نذكر 
،  رضيعا رفبل 36أودت حبياة  حيثالعاـ العاؼبي  الرأييومنا ىذا متداولة لدى  إىلالزالت 

، بسبب وجود 99آخرين ، مع إصابة شبانية منهم بعجز دائم مدى اغبياة  167باإلضافة إىل تسمم 
و تعد ىذه اغبادثة احملرؾ اغبقيقي إلعادة ، Hexachlorophène*  100* ال تدخل ُب الًتكيبة مادة

صدر أوؿ قانوف وبمي مستهلك مواد  أينتجميل،النظر ُب التشريع الفرنسي فيما ىبص تنظيم مواد ال
 .101أضيفت قواعد إىل قانوف الصحة العمومية  إذ 1975 سنة التجميل

كحل العينُت اؼبصنوع و كذلك  اليت تسبب التجاعيد للبشرة ،  األساسكريبات   باإلضافة إىل      
دوف ، للعمى  تؤديالعُت بقرحة و حساسية قد  إصابةو  ادة أولية تؤدي لتساقط ىدب العُتدب

 اؼبيتة . األجنةذباىل حقيقة واقع أضبر الشفاه الذي ثبت أنو ؿبـر شرعا كونو مصنوع بلحـو 
 واد التجميل ، م اػبطورة اليت قد تنجر عن عملية تسويق كلها حقائق و خلفيات أثبتتىذه  و      

 مواد التجميل إنتاجاحملدد لشروط  92/41رقم اؼبرسـو التنفيذي صدر  ؼبواجهة ىذه اػبطورةو 
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 ٣وٚو دجُطِي دٞهًر مجٙز دذٌٖر ثألٟلجٍ إلٝلجء ٗؼٞٓز ػ٠ِ ثُذٌٖر . -   

ثُؾجٓؼ٢،ثإلٌّ٘و٣ًز  إٔجً إ٠ُ ىُي ػ٢ِ كضجى ،فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝ صؤع٤ٌ ثُٔ٘جكْز ػ٠ِ ٝٔجٕ ّالٓز ثُٔ٘ضؼ ،هثً ثُلٌٌ  -
99

  

 ػ٤ِجٕ ػور ، ث٤ُ٥جس ثُوج٤ٗٞٗز ُقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُؾَثة١ٌ . ؛ 15. ، ٗ 2013، 03ٟ.

 : Versailles ٝ هو ؽجء ك٢ فٌْ ٓقٌٔز  
100

  

«…le responsable de fabrication doit veiller personnellement à la qualité d' un produit 

jouissant d une certaine notoriété , dont l' appellation est un appel à la confiance , et qui est 
largement diffusé dans les magasins à grande surface …. » , 5 décembre 1980 . 

. 432ٓقٔو دٞهث٢ُ ، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. ٓؤمٞى ػٖ   

.432دٞهث٢ُ ، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ ، ٗلِ ثٌُٔؽغ ، ٗ.ٓقٔو  - 
101
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 .102و التنظيف البدين 
لغي اؼبرسـو السابق أفقد ،  داالستَتاو من منطلق أف السوؽ الورنية تعتمد ُب ىذا اجملاؿ على      

احملدد لشروط و كيفيات صناعة مواد  1997يناير  14اؼبؤرخ ُب  97/37باؼبرسـو التنفيذي رقم 
 .103ادىا و تسويقها ُب السوؽ الورنية َت استيبها و ضالتجميل و التنظيف البدين و تو 

كل مستحضر أو مادة باستثناء الدواء "ىذا و تعرؼ مواد التجميل و التنظيف البدين على أهنا      
  و الشفاه  األظافركالبشرة و الشعر و   اإلنسافالسطحية عبسم  األجزاءاؼبعدة لبلستعماؿ ُب ـبتلف 

         تنظيفها أو احملافظة على سبلمتها أو تعديل ىيئتها  هبدؼ األغشيةو األسناف و  األجفافو 
       يتطلب ربديد صور اإلنتهاكات اؼباسة دبواد التجميل و ىو ما، 104"أو تعطَتىا أو تصحيح رائحتها

          و مقومات اإلعتداء اؼباس بسبلمة مستهلك مواد التجميل ، و التنظيف البدين ) الفرع األوؿ(
     ) الفرع الثاين( .

 رع األول : صور اإلخالل اإلخالالت المرتكبة في عملية تسويق مواد التجميلـــــــــــــــالف
مواد يبكن تبياف صور اإلخبلالت اؼبرتكبة خبلؿ تداوؿ  97/37 و باإلستناد على أحكاـ اؼبرسـو رقم

     مواد ؿبضورة ُب تركيب مواد التجميل ) البند األوؿ(  تأخذ صورة إستعماؿ التجميل ، و اليت إما
خرؽ إلزامية اغبصوص على التصريح اؼبسبق ) البند الثاين( باإلضافة إىل خرؽ  و إما تأخذ صورة

 أحكاـ إستَتاد أو توضيب مواد التجميل ) البند الثالث( .
 في تركيب مواد التجميل و التنظيف البدني  محظورةواد ـــــــال مــــــــ: استعم د األولــــالبن

                                                             

  ، ثُٔضؼِن دٌٖٟٝ إٗضجػ ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق ثُذو٢ٗ،  04/02/1992، ثُٔؤًك ك٢  92/41ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  -
102

  

   . 1992كذٌث٣ٌ  05، ثُٚجهًر ك٢  09ػ.ً.ػ.ػ ، ع.

.4664ٌناٌر  41، الصادرة بتارٌخ  21، ع. ج.ر.ج.ج - 103  
104

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ًجُضج٢ُ : " ٣وٚو ك٢ ٓلّٜٞ ٛيث ،  97/37ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ ٖٓ  02ٝ ٛٞ ٓج ص٘٘ ػ٤ِٚ ثُٔجهر  -   

ثٌُّّٔٞ دٔ٘ضٞػ ثُضؾ٤َٔ ٝ ٓ٘ضٞػ ثُٔ٘ظق ثُذو٢ٗ ًَ ْٓضقٌٞ أٝ ٓجهر ، دئّضغ٘جء ثُوٝثء ٓؼو ُإلّضؼٔجٍ ك٢ ٓنضِق 

ثألؽَثء ثُْطق٤ز ُؾْْ ثإلْٗجٕ، ٓغَ ثُذٌٖر ٝ ثُٖؼٌ ، ٝ ثألٝجكٌ ٝ ثُٖلجٙ ٝ ثألؽلجٕ ، ٝ ثألّ٘جٕ ، ٝ ثألؿ٤ٖز ، دٜوف 

 ص٘ظ٤لٜج أٝ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ّالٓضٜج أٝ صؼو٣َ ٤ٛتضٜج أٝ صؼط٤ٌٛج أٝ صٚق٤ـ ًثةقضٜج ."
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و اليت 105سابق اإلشارة إليو  97/37رقم اؼبرسـو من  06اؼبادة  أحكاـيتم ىذا االعتداء دبخالفة      
     ،  106 إال ُب حدود اؼبلحق الثالث فيما ىبص اؼبواد اليت ال يبكن أف ربتويها مواد التجميل إىلربيل 

 د للمكونات اؼبسموح هبا .اؼبلحق الرابع احملد إىلاليت ربيل  107من نفس اؼبرسـو  07و كذا اؼبادة 
وبظر استعماؽبا ُب إضافة  مواد ، مواد التجميل و التنظيف البدين  و من صور الركن اؼبادي ُب     

أو إضافة ملونات أو مواد حافظة ال صناعة كريبات األساس أو الكريبات اؼبضادة ألشعة الشمس، 
شارة ُب وظبو أنو خايل أو إستعماؿ الكحوؿ ُب تركيبة عطر مع اإل ،ُب أضبر الشفاه يسمح باستعماؽبا

اػبطر اؼبنجر عن الغش ُب مواد التجميل ىو خطر من نوع  و على ىذا األساس فإف من الكحوؿ
و التشوىات اعبلدية و األمراض اعبلدية للخطر و هبعلو عرضة خاص كونو يهدد جسم الفرد 

 .سررنةاؼب
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

صقوه هجةٔز ثُٔٞثه ثُض٢ ال ٣ٌٖٔ إٔ صق٣ٜٞج ٓٞثه ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ" 97/37 ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ 06ص٘٘ ثُٔجهر  - 
105  

البدنً ، إال فً حدود معٌنة."ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق   

   ث٤ٌُٔجػ،  ، ثُؼطًٞ ، ثُٚجدٕٞ ثُٔؼطٌو٢ٗ  ػ٠ِ ٝؽٚ ثُنٚٞٗ ٣ومَ ك٢ ٓلّٜٞ ٓ٘ضٞػ ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق ثُذ -  
106

  

ٕؼٌ ، ٣ٍٞس ثُضؾ٤َٔ ، ٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُض٢ ٖٓ أفٌٔ ٕلجٙ ٝ ٣ًٌٔجس أّجُ ، ًقَ ، ٙذـجس ٕؼٌ ، ٣َٓالس 

 ٣ٜوف ثُْٔضِٜي ٖٓ ًٝثء ثهض٘جءٛج إ٠ُ ثُضؾَٔ.....

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " صقوه هجةٔز ثُِٔٞٗجس ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صقض٣ٜٞج 97/37ٖٓ ثٌُّّٔٞ ًهْ  07ص٘٘ ثُٔجهر  - 
107

  

 ٛيث ثٌُّّٔٞ....".ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق ثُذو٢ٗ ك٢ ثُِٔقن ثٌُٔكن دؤَٙ 
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 ق ــــــــح المسبــــــــــى التصريـــــــــــول علـــــــــــدم الحصـــــــــــ: عيـــــــــــد الثانــــــــــالبن
ادىا و توضيبها ، و قبل دخوؽبا إىل َت زبضع عملية إنتاج مواد التجميل و التنظيف البدين و إست      

     لتصريح مسبق مرفوؽ دبلف يوجو إىل مصلحة اعبودة و قمع الغش اؼبختصة إقليميا  الًتاب الورٍت
 أف وبتوي اؼبلف على العناصر التالية : و هبب

نسخة من مستخرج السجل التجاري للمنتج أو اؼبستورد ، مع اإلشارة إىل نوع النشاط إما : إنتاج  -
 إستَتاد مواد التجميل .مواد التجميل ، أو توزيع مواد التجميل ، أو 

 تسمية اؼبنتوج ، سواء تعلق األمر بعطور أو كريبات..... -
 كيفية إستعماؿ اؼبادة التجميلية ، مع ذكر إحتيارات اإلستعماؿ .  -
 .العلمية  ومع ذكر مؤىبلت و تعليبها، ذكر إسم اؼبتدخل اؼبسؤوؿ عن تصنيع اؼبادة -
  .108بعد عملية التصنيع  نتائج اإلختبار اليت خضعت ؽبا اؼبادة -

و يتبع تصريح مصنع أو موضب أو مستورد مواد التجميل وصل إيداع اؼبلف ، تقدمو مصاّب       
و من ىنا يرسل اؼبسؤوؿ األوؿ عن التقدًن لئلستهبلؾ ، مراقبة اعبودة و قمع الغش اؼبختصة إقليميا

إىل صبيع مراكز  ق و ـبتـو بالشمعالصيغة الكاملة ؼبنتوج التجميل و التنظيف البدين ُب ظرؼ مغل
مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة و السكاف ، مع ذكر عبارة " ال يفتح " على وجو الظرؼ ، ُب 

 حُت يكتب ُب ظهر الظرؼ " إسم الصانع و عنوانو " .
إال ُب حالة الشك أف  بعدـ فتح الظرؼاإللتزاـ مراكز مكافحة التسمم  يمستخدم لىو يقع ع     

مادة التجميل تشكل خطرا على اؼبستهلك ، لكن حقهم ُب اإلربلع على الصيغ الكاملة لصنع 
إليها بعد فتح  اؼبتوصلاؼبنتجات ال يعفيهم من اؼبساءلة اعبنائية ُب حالة الكشف على اؼبعلومات 

 .109الظرؼ 
                                                             

، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ٝ ثُض٢ ص٘٘ " ٣ؾخ إٔ ٣نٞغ 97/37ُض٘ل٤ي١ ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ ث 13ص٘٘ ػ٤ِٚ ثُٔجهر ٝ ٛٞ ٓج  -
108

 

ٙ٘غ ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق ثُذو٢ٗ ٝ ص٤ٝٞذٜج ٝ إّض٤ٌثهٛج ، هذَ ػٌٜٝج ُإلّضٜالى أٝ همُٜٞج إ٠ُ ثُضٌثح ث٢ُٟ٘ٞ 

 إ٠ُ ِٓٚقز ثُؾٞهر ٝ هٔغ ثُـٔ ثُٔنضٚز إه٤ٔ٤ِج ، ٣قض١ٞ ػ٠ِ ثُؼ٘جٌٙ ث٥ص٤ز :ُض٣ٌٚـ ْٓذن ٌٓكن دِٔق ٣ٞؽٚ 

 ْٗنز ٖٓ ْٓضنٌػ ثُْؾَ ثُضؾج١ً ُِٔ٘ضؼ أٝ ثُٔٞٝخ أٝ ْٓضًٞه ثُٔ٘ضٞػ ، -

صقو٣و ثُض٤ًٌذز ثُ٘ٞػ٤ز ُِٔ٘ضٞػ ٝ ًيُي ثُ٘ٞػ٤ز  -٤ًل٤ز ٝ أٝؽٚ إّضؼٔجٍ ثُٔ٘ضٞػ ، -صؼ٤٤ٖ ثُٔ٘ضٞػ ،  -ص٤ْٔز ثُٔ٘ضٞػ ، -

 ثُضق٤ِ٤ِز ُٔٞثهٙ ثأل٤ُٝز ."  

، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ، ٝ ثُض٢ ؽجء ك٤ٜج  97/37ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  ٖٓ ثٌُّّٔٞ 16ٝٛٞ ٓج ٣ْضٖق دجّضوٌثء ٗ٘ ثُٔجهر   -
109
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منتج أو مستورد أو موظب أو موزع مواد  من تصريح و إستبلـ ةو بعد خوض اؼبراحل السابق     
، يبنح  الذي وبتوي على الصيغة الكاملة للمنتوجاؼبغلق التجميل لوصل اإليداع ، و تسليم الظرؼ 

  ؼبسوؽ مواد التجميل ، إما الستَتادىا أو  إنتاجها أو توزيعها ..... 110الًتخيص
 يب مواد التجميل ضتو  أوراد ية باستـــــــــالمتعلق امــــــــألحكارق ـــــــــــــ: خثـــــــــــد الثالــــــــــــالبن

بطريقة مغايرة  األخَتةيب و تغليف ىذه ضتو ب اإلتزامكل منتج ؼبواد التجميل   يقع على عاتق     
يب ماعدا الزجاج ضاستعماؿ صبيع اؼبواد ُب عملية التعليب و التو  إمكانيةلتغليف اؼبواد الغذائية ، مع 

من اؼبرسـو التنفيذي رقم  07اؼبادة اشًترت  قداؼبواد الببلستيكية الشفافة ونصف الشفافة ىذا و و 
طلب يت اعبرائم ىذا النوع من و بالتايل فقواـ أف يكوف التعليب بشكل و حجم معُت 90/366111

 آشبة . إرادةالنابعة عن  ةؼباديالسلوكيات ا، مع ضرورة توافر صبلة من انصا قانونيا هبسد مبدأ الشرعية
 ة ـــــــــــــات الجريمــــــــــــــمقوم:  يـــــــــــــرع الثانــــــــــــالف
احملدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل و  ، 97/37 رقم من اؼبرسـو 13 يبثل نص اؼبادة     

النص  اإلشارة إليوسابق التنظيف البدين و توضيبها و استَتادىا و تسويقها ُب السوؽ الورنية 
 إىلالشرعي اجملـر لكل مساس بأمن و سبلمة مستهلك مواد التجميل اليت ربولت من كماليات 

                                                                                                                                                                                              

ث٤ُٚـز ثٌُجِٓز ُٔ٘ضٞػ ثُضؾ٤َٔ ٝ ثُض٘ظ٤ق ثُذو٢ٗ ك٢ ظٌف ْٓؾَ ٓنضّٞ  " ٣ٌَّ ثُْٔؤٍٝ ثألٍٝ ػٖ ثُضوو٣ْ ُإلّضٜالى

 دجُٖٔغ إ٠ُ ؽ٤ٔغ ٌٓثًَ ٌٓجكقز ثُضْْٔ ثُضجدؼز ٍُٞثًر ثُٚقز ٝ ثٌُْجٕ ،

 ٣ؾخ ػ٠ِ ثُٔضؼجَٓ إٔ ٣ذ٤ٖ ك٢ ٛيث ثُظٌف ٓج٣ؤص٢ :

.........ٝ ػذجًر " ال صلضـ" ،ك٢ ٝؽٚ ثُظٌف ٣ٍجهر ػ٠ِ ثٌَُّٔ إ٤ُٚ ثإلٕجًر إ٠ُ ث٤ُٚـز ثٌُجِٓز ُِٔ٘ضؼ . -  

- .........٣ِضَّ ْٓضنوٓٞ ٌٓثًٌَٓجكقز ثُضْْٔ ، ثُِي٣ٖ ُْٜ فن ثإلٟالع ػ٠ِ ث٤ُٚؾ ثٌُجِٓز ُٚ٘غ ٓ٘ضٞؽجس ثُضؾ٤َٔ ٝ 

 ثُض٘ظ٤ق ثُذو٢ٗ ، دجُقلجظ ػ٠ِ ٌّ ثُٜٔ٘ز صقش ٟجةِز ثُضؼٌٛ ُِؼوٞدجس ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُٔؼٍٔٞ دٚ ...".  

ضٌثٟ ثُضٌم٤٘ ثُْٔذن ُض٣ْٞن ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ٗوطز إ٣ؾجد٤ز صْؾَ ك٢ ثُٔ٘ظٞٓز ثُوج٤ٗٞٗز ثُؾَثة٣ٌز ثُٔضؼِوزإٕ إٕ - 
110

 

دٔٞثه ثُضؾ٤َٔ ، ٝ ىُي دنالف ثُض٣ٌٖغ ثُل٢ٌْٗ أ٣ٖ ٣ؼل٠ ٓ٘ضؼ أٝ ْٓضًٞه ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ٖٓ ِٟخ ثُضٌم٤ٜ ، ٝفذوث ُٞ 

ثء صؼِن ثألٌٓ دجُٔٞثه ثُض٢ ٣وض٤ٜ٘ج ثُْٔضِٜي دٜوف ثُضؾ٤َٔ صٖوه ثٌُٖٔع  ك٢ ػ٤ِٔز ػٌٛ ٝ ص٣ْٞن ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ّٞ

،ٝثُض٢ صؼٌٛ ك٢ ٟجٝالس صقش إٔؼز ثُِٖٔ ٝ ػ٠ِ ثألًٙلز ٝ دًٚٞر ك٣ٞٝٞز ، أٝ صِي ثُنوٓز ثُض٢ ٣طِذٜج ثُْٔضِٜي 

  ر . ٖٓ ثُٔؾَٔ أٝ ثُقالم، أ٣ٖ ال صضٞث٠ٗ ثُقالهز ك٢ صٌى ٜٓٔز صٚل٤ق ثُٖؼٌ أٝ صن٤ِٚٚ ُٔضٌدٚز صلضوو ُِنذٌ
111

                                              ؿ٤ٌ ثُـيثة٤ز ، ثُٔضؼِن دّْٞ ثُِْغ 1990/  10/10، ثُٔؤًك ك٢  90/366ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ٖٓ  07ص٘٘  ثُٔجهر   -   

ص٤ٝٞخ ثُٔ٘ضٞؽجس ؿ٤ٌ  إٔ ٣ٌٕٞ ٣ؾخػ٠ِ أٗٚ " 1990ٗٞكٔذٌ  21دضج٣ًل  ، ثُٚجهًر50، ع. .ػ.ػػ.ًٝ ػٌٜٝج ،

صوَ ػٖ ثُض٢  ٣٘ذـ٢ إٔ ٣٘ؾَ دجُْ٘ذز ُألفؾجّ ٝ ثألٍٝثٕ، ٝ  ُِض٤ٝٞخ ثُْٔضؼَٔ دجُْ٘ذز ُِٔ٘ضٞؽجس ثُـيثة٤ز ٓـج٣ٌ ثُـيثة٤ز

٤ًِٞؿٌثٓجس ، دئّضؼٔجٍ ؽ٤ٔغ ثُٔٞثه ٓجػوث ثَُؽجػ ٝ ثُٔجهر ثُذالّض٤ٌ٤ز ثُٖلجكز أٝ ٗٚق ثُٖلجكز ثُٔووٓز ك٢  (5مْٔز )

 ثُضقٞ ثُٔقوه أهٗجٙ : ٝػجء ػ٠ٌَِٕ ٍؽجؽز أٝ دٞهجٍ أٝ 

 ، أ١ إٗجء ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؽيع ٓن٢ٌٟٝ ، ٝ ػ٘ن ه٤٘٘ز ، ٌَٕ ٍؽجؽز -

 ، أ١ إٗجء ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؽْْ أّطٞث٢ٗ هجةْ ػ٠ِ إفوٟ هجػوص٤ٚ ، د٤٘ٔج صضؤُق ثُوجػور ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُـطجء ،  ٌَٕ دٞهجٍ -

 أ١ إٗجء ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؽيع ٓن٢ٌٟٝ هجةْ أٝ ٓوِٞح ، صضؤُق إفوٟ هجػوص٤ٚ ٖٓ ثُـطجء ." ، ٌَٕ ٝػجء -
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و تغيَت  اؼبوضاتضروريات بالنسبة للمرأة و الرجل على السواء ، و السيما ُب ظل زمن ىيمنت فيو 
ؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و ا 09/03من القانوف رقم  70 ةعلى اؼبادكذلك اإلستناد   يبكن كما،  اؼبظهر

من قانوف العقوبات اؼبنظمة عبريبة الغش بإعتبار أنو جريبة الغش تنصب  431قمع الغش، و اؼبادة 
 على مواد إستهبلكية .

 لجريبة :ل الركن اؼباديُب حُت ذبسد السلوكيات التالية 
استخدامو بالطريقة من عند آاؼبستحضر على مادة سامو أو مؤذية ذبعل اؼبستحضر غَت  حتواءا -

على صبغات الشعر احملتوية على قطارة الفحم اغبكم  وال ينطبق ىذا  اؼبرشد إليها على اؼبلصق
(Coal-Tar) على اؼبلصق. إذا احتوت على رسالة تنبيو 

صنع أو خزف  أو مشبوىةة أو مواد متحللة أو غَت نقياؼبستحضر كليا أو جزئيا على مواد  احتواء -
 بالصحة. ةإىل تلوث اؼبستحضر دبواد ضار  فبا يؤديبلئمة ربت ظروؼ غَت م

كاف اؼبستحضر عبارة   أو من مادة سامو أو ضاره بالصحة تصنيع عبوة اؼبستحضر كليا أو جزئيا -
 عن صابغات للشعر واحتوى على إضافات ملونة غَت آمنو.

 ىيئتو التسويقية على: عبوة اؼبستحضر ُبكما تقـو اعبريبة دبجرد عدـ احتواء      
إذا كانت عبوة ،بيانات بكميات ؿبتويات اؼبستحضر بدقوع و سم وعنواف اؼبصنع والوكيل واؼبوز ا

 اؼبستحضر مصنعو أو معبأة بشكل يظلل اؼبستهلك.
ُب  ؿبظورةصانع اؼبواد التجميلية ؼبواد  أوستعماؿ اؼبنتج إاعبريبة  و من صور الركن اؼبادي ؽبذه     

من مواد كاف يفًتض أف  اإلنقاصُب الًتكيبة أو  إدراجهاالًتكيب أو حىت الزيادة ُب اؼبواد اؼبرخص 
و صنع مواد  بإنتاجقياـ صانع أو منتج مواد التجميل  يدخل ُب ىذا كذلكتدرج ُب الًتكيبة و 

أو خرؽ أحكاـ و صنع مواد دوف اغبصوؿ على رخصة مسبقة أو مؤىبلت  بإنتاجالتجميل 
بأمن  اإلضرارسليب يرتكبو اؼبتدخل و ينتج عنو  أوو عموما جـر اؼبشرع كل سلوؾ اهبايب  التوضيب،

 و سبلمة مستهلك مواد التجميل .
فهو غَت متطلب لقياـ ىذه اعبريبة ، كوف أف أمن و سبلمة ،أما عن الركن اؼبعنوي ُب ىذه اعبريبة      

يفًتض فيو أف يكوف  انو شخصأاؼبستهلك وبتم عمليا على قضاة اؼبوضوع افًتاضو ُب اعباين ماداـ 
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حث عن و ذلك دوف تكبد مشقة الب،ادىا َت بشروط تصنيع مواد التجميل و كذا توضيبها و است املم
 تبار أف جرائم اإلستهبلؾ من جرائم اػبطر ال الضرر.بإعالقصد اعبنائي لدى اؼبتدخل 

ىي قمع كل  ،و فبا الشك فيو أف الغاية من ىذه االلتزامات اليت تقابلها جزاءات صارمة            
ـبالف و كبح صباح كل عوف اقتصادي، أو عموما كل متدخل ُب عملية عرض مواد التجميل فكر 

 .112دُب خرؽ التشريع اػباص هبذه اؼبوا

 ة ـــــــــــواد الغذائيــــــــــة المـــــــسالم و ةـــــــالمطابقة ـــــــــــــإلزاميرق ـــــــــي :خــــــــــــالثان ثـــــــــــالمبح
اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل عن ضماف عيوب اؼبنتوجات عجزىا عن توفَت اغبماية أحكاـ  أثبت     

     ، 113الكافية للمستهلك و مواكبة التطورات و التعقيدات اليت ررأت على عامل اإلنتاج و التصنيع 
ُب ظل عدـ حنكتو و درايتو بعامل التسويق ،فبا  ماو اليت ما بوسع اؼبستهلك التغلب عليها السي

 اليتضرار اؼبنجرة عن تداوؿ اؼبنتجات ب إهباد أحكاـ خاصة ربمي اؼبستهلك من اؼبخارر و األتطل
 أصبحت سبسو ُب كيانو اعبسدي . 

الواقعة على عاتق اؼبتدخل ، و ىدفو األساسي ىو توفَت  بضماف السبلمة من اإللتزامات فاإللتزاـ
األماف و ضماف حصوؿ اؼبستهلك على سلعة ال تنطوي على ـبارر يبكن أف تكوف مصدرا ألضرار 

 .  114سبس باؼبستهلك جسديا أو سبس احمليطُت بو
اؼبتدخل ال يبكن اغبديث عن أمن و سبلمة اؼبستهلك ُب عملية التسويق ما مل يعرض و يضع و      
و حقو ُب اغبصوؿ  ،لبلستهبلؾ البشري ، مراعيا ُب ذلك مصلحة اؼبستهلك او صاغب اسليم امنتوج

                                                             

ٝ ٖٓ ىُي إٙجدز ٕجدز ٓوذِز ػ٠ِ ثَُٝثػ دئٙجدجس مط٤ٌر ٝ عوٞح ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٞؽٚ ٖٓ ؽٌثء إّضؼٔجُٜج  ُٔجهر - 
112

 

٤ّور أمٌٟ دضٖووجس مط٤ٌر ػ٠ِ " أػجهضٜج ػٖ ثُؼَٔ أًغٌ ٖٓ ٣ٌٜٕٖ ، ٝ إٙجدز صؾ٤َٔ ٣ٚطِـ ػ٤ِٜج ح " أفٌٔ ثُنوٝه

ْٓضٟٞ ثُٖلز ٖٓ ؽٌثء إّضؼٔجُٜج ألفٌٔ ٕلجٙ ػٌٛ ػ٠ِ ٟجُٝز ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ فٍٞ ٛيث ثُٔٞٝٞع  أٗظٌ، ف. 

ٓـ٤ظ ، " ٓٞثه صؾ٤َٔ ٓ٘ض٤ٜز ثُٚالف٤ز صْذذش ك٢ فٌٝم ٝ إُضٜجدجس مط٤ٌر ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٞؽٚ " ، ٓوجٍ ًٖٓ٘ٞ دجُؾ٣ٌور 

. 04، ٗ. 17/07/2006، ثُٚجهًر دضج٣ًل .  1133س ثُـٌح" ، ثُؼوه . ثإلمذج٣ًز ث٤ٓٞ٤ُز " ٙٞ     

.10، ٗ. 2008كوٟٝ هٜٞثؽ٢ ، ٝٔجٕ ػ٤ٞح ثُٔذ٤غ كوٜج ٝ هٞجءث ، هثً ثٌُضخ ثُوج٤ٗٞٗز ، ثُوجٌٛر ،  - 
113

  

.78ػذو ثُلضجؿ د٢ٓٞ٤ فؾج١ٍ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. -
114
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مع الثاين( و من ٍب معبأ  اؼبطلباألوؿ( و نظيف ) اؼبطلب ) 115و مطابق و سليمعلى منتوج نزيو 
  . الثالث(اؼبطلب ) ضماف سبلمة أي مادة تبلمس اؼبادة الغذائية 

 ةــــــــــــــو المطابقة ـــــــــــــة السالمــــــــــــرق إلزاميــــــــــــاألول:خ بـــــــــــالمطل
اليت أضحت سبس جبمهور اؼبستهلكُت من جراء إنتاج منتوجات خالية من  ُب ظل اإلعتداءات     

 حاوؿمعايَت اعبودة و اؼبطابقة ألحكاـ القوانُت و النظم ، و اليت أصبح ؽبا ُب كل يـو صورة جديدة ،
اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك  09/03القانوف رقم  من خبلؿاؼبشرع اعبزائري إرساء أحكاـ قانونية رادعة ، 

 ع الغش ، ترمي لضماف إنتاج مواد و منتوجات سليمة و نزيهة و قابلة للتسويق .   و قم
 ف :تزاـ بالسبلمة يتوجب توافر الشرراف التاليالقياـ اؼبسؤولية اعبنائية عن جرائم خرؽ اإللو      
 خطر يهدد اؼبستهلك ُب سبلمتو اعبسدية بغض النظر عن كونو مستهلكا عاديا أو إلكًتونيا  وجود -
  أف يقع اإللتزاـ بضماف السبلمة على عاتق شخص لو صفة اؼبتدخل ُب عملية التسويق . -

 فبا يتطلب معو ربديد اؼبقصود باإللتزاـ بالسبلمة ) الفرع األوؿ( .
لقائمُت بعملية اإلنتاج بإنتاج سلع و تسويقها باؼبواصفات اليت وبددوهنا و نظرا لقياـ اؼبصنعُت و ا    

خرقا إللزامية اؼبطابقة و مراعاة اؼبقاييس ، فقد جـر اؼبشرع اعبزائري كل خرؽ إللزامية اؼبطابقة ، فبا 
 .يتطلب ربديد اؼبقصود بإلزامية اؼبطابقة ) الفرع الثاين( 

 (اإلنتاجع ) ـــة التصنيـــــد عمليـــــــة عنــــــواد الغذائيــــــــة المـــــان سالمـــــ: ضم األولرع ـــــالف
       العمليات اؼبتجسدة ُب تربية اؼبواشي و صبع احملصوؿ  ؾبموع "أهنا على اإلنتاجتعرؼ عملية     

و اعبٍت و كذا الصيد البحري و الذبح و اؼبعاعبة و التصنيع و التحويل و الًتكيب و توضيب اؼبنتوج ، 
   .116"زبزينو أثناء مرحلة تصنيعو و قبل تسويقو األوؿ  و

                                                             
115

دٚقز ٝ ّالٓز  ُِض٣ْٞن ػ٘و مِٞٙ ٖٓ أ١ ٗو٘ أٝ ػ٤خ مل٢ ٣ٖٞٔ ػوّ ثإلٌٝثً ٝ هجدال ج٣ٌٕٞ ثُٔ٘ضٞػ ٣َٜٗ -   

 . ، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ 09/03 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 03ٝ ٛيث ٓج ؽجءس دٚ ثُٔجهر ،ثُْٔضِٜي أٝ ٓٚجُقٚ ثُٔؼ٣ٞ٘ز ٝ ثُٔجه٣ز 
116
 ٝ ثُْٔض٘ذ٠ أّجّج ٖٓ ىثس   إ٤ُٚ،ّجدن ثإلٕجًر  09/03 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 03ٝ ٛٞ ثُضؼ٣ٌق ثُي١ ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  - 

،  ٣1990٘ج٣ٌ 30ثُٔؤًك ك٢  39/90ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١  02ثُٔلّٜٞ ثُي١ ػٌف دٚ ثُٔ٘ضٞػ دٔٞؽخ ٗ٘ ثُٔجهر 

، ٝ ثُي١ ػٌف ػ٤ِٔز ثإلٗضجػ  1990ؽجٗل٢  31، ثُٚجهًر دضج٣ًل 50، ع. .ػ.ػثُٔضؼِن دٌهجدز ثُؾٞهر ٝ هٔغ ثُـٔ ، ػ.ً

ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صضٔغَ ك٢ صٌد٤ز ثُٔٞث٢ٕ ، ٝ ثُٔقٍٚٞ ثُلالف٢ ، ٝ ثُؾ٢٘ ،ٝ ث٤ُٚو ثُذق١ٌ ، ٝ ىدـ ًجُضج٢ُ " ؽ٤ٔغ 

  ثُٔٞث٢ٕ ، ٝ ٙ٘غ ٓ٘ضٞػ ٓج ، ٝ صق٣ِٞٚ ، ٝ ص٤ٝٞذٚ ، ٝ ٖٓ ىُي مَٗٚ ك٢ أع٘جء ٙ٘ؼٚ ٝ هذَ أٍٝ ص٣ْٞن ُٚ ".
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و اؼبقاييس اػباصة  الضوابطتكوف اؼبادة الغذائية سليمة مىت سبت مراعاة و على ىذا األساس      
راعى اؼبنتج أو اؼبتدخل عموما اػبصائص التقنية للمواد  إذا إالبعملية التصنيع و ال يتحقق ذلك 

( البند الثاين) ات و اؼبضافات اؼبرخص هبا قانونا( و ذلك مع احًتاـ نسب اؼبلوثالبند األوؿالغذائيػة ) 
ن الشروط القانونية ، فبا يتطلب بتوافر صبلة م تحققاليت ت قامت جريبة من جرائم اإلستهبلؾ، و إال 

 ربديد مقومات ىذا اإلعتداء و تكييفو ) البند الثالث(.
 ة ـــــــــــــادة الغذائيـــــــــة للمـــــــــــص التقنيـــــــــــــالخصائ رقـــــــــــــخ:  د األولالــــبنــــــــــ

ف عدـ توفر إ، و بالتايل ف اإلنتاجمن اؼبعلـو بداىة أف لكل منتوج تقنيات خاصة بو عند عملية      
فبا هبعل ،مواد غذائية غَت سليمة  إنتاج يًتتب عليومنها  اإلنقاصىذه التقنيات أو الزيادة فيها أو 

 على أمن و سبلمة اؼبستهلك . امن ذلك اؼبنتوج خطر 
صبلة اػبصائص  إتباععلى اؼبتدخل أو اؼبنتج عموما  صوص القانونيةألزمت الن األسبابو لكل ىذه 

  ةاؼبكروبيولوجي، مع مراعاة اػبصائص  117بعض اؼبواد إنتاجالتقنية اؼبتعلقة دبكونات و ظروؼ 
على  اأصبح ذلك اؼبنتوج خطَت  إالنسب اؼبلوثات و اؼبضافات اؼبسموح هبا ، و  او كذ، و البيوؾبهرية 

 من و سبلمة اؼبستهلك .  أ

 اــــــــا قانونــــــــــــوح بهـــــــات المسمـــــــــالملوثة ــــــــــاة نسبــــــــــدم مراعـــــــــــع:  يــــــــــد الثانــــــــــــالبن
لكنها موجودة فيها ُب ،اؼبادة الغذائية  إىلكل مادة ال تضاؼ قصدا "يقصد باؼبلوث الغذائي      

 .118 "دبا ُب ذلك اؼبواد اؼبعاعبة اؼبطبقة على الزراعة و كذا اؼباشية إنتاجشكل بقايا 
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 ٗيًٌ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ : ثُ٘ٚٞٗٝ ٖٓ صِي  -  

ثُٔضؼِن دجُٔٞثٙلجس ثُضو٤٘ز ُٞٝغ ْٓضنِٚجس ٓجء ثُؾجك٤َ ًٖٛ ثالّضٜالى  1997-03-29ؤًك ك٢ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔ  -

 .1997ٓج٣ٞ  27، ثُٚجهًر ك٢ 34، ثُؼوه . .ػ.ػٟٜج ٝ ٤ًل٤ضٜج ، ػ.ًٝ ٌٕٝ

 ػ.ػ.ثُٔقوه ُِنٚجة٘ ثُضو٤٘ز ُِق٤ِخ ثًٌَُٔ ثُٔق٠ِ ٝ ؿ٤ٌ ثُٔق٠ِ ، ػ.ً 1997-08-10ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔؤًك ك٢   -

 .1997أًضٞدٌ 15ثُٚجهًر دضج٣ًل  .68، ثُؼوه .

ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ثُٔجهر ثُؤّز  ٝ ٌٕٟٝ ػٌٜٝج ٝ ف٤جٍصٜج       10/1999/ 27ثُٔؤًك ك٢ ثُٖٔضٌى ثُوٌثً ثٍُٞث١ً   -

 .31/10/1999، ثُٚجهًر دضج٣ًل 76، ثُؼوه . .ػ.ػ، ػ.ً ٝ إّضؼٔجُٜج ٝ ص٣ْٞوٜج ٝ ٤ًل٤جس ىُي، 

،ثُٔقوه ُوٞثػو صق٤ٌٞ ثُِقّٞ ثُٔلٌٝٓز ػ٘و ثُطِخ ٝٝٝؼٜج  19/09/1999ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ثُٔؤًك ك٢  -

 .1999أًضٞدٌ  31، ثُٚجهًر دضج٣ًل  76ُإلّضٜالى ، ػ.ً.ػ.ػ ، ثُؼوه .

ٞجكز ثٌُٔم٘، ثُٔقوه ُوجةٔز ثُٔٞثه ثُٔ 14/02/2012ك٢ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔؤًك  03ٝ ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  -
118

  

   . 2012ٓج٣ٞ  05 دضج٣ًل، ثُٚجهًر 31، ػوه.ثُـيثة٤ز ، ػ.ً.ػ.ػ   دٜج ك٢ ثُٔٞثه
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ؿبرؾ للعجلة التسويقية أف يراعي الشروط  كأوؿو بالتايل يتوجب على اؼبنتج أو اؼبتدخل عموما       
سيما ُب ظل النزعة االستهبلكية ، الالقانونية الستعماؿ اؼبواد اؼبضافة و كذا القائمة اؼبرخص هبا قانونا

 اإلرادة، و ىو ما حتم ضرورة تدخل اإلنتاجيةاليت انتشرت و اليت رافقت من دوف شك النزعة 
 ة أمن و سبلمة اؼبستهلك .تكفل ضباي ضوابطالتشريعية هبدؼ رصد 

و من ذلك ،دبوجب نصوص قانونية ربدد الًتاكيز القصوى للملوثات  و ذبدر اإلشارة إىل أف     
  :و ذلك على الشكل التايل نسبتها ُب اؼبادة الدظبة اللبنية اؼبنزوع منها اؼباء  إىل ننوه
 الديكوسُت: منعدمة .  –جزء ُب اؼبليوف 0,05النحاس:  –جزء ُب اؼبليوف  0,2اغبديد:  -

ُب حاالت استثنائية  إالو غَت بعيد عن ذلك قبد اؼبضافات أو اؼبواد اؼبضافة اليت ال يبكن أف تضاؼ 
، اؼبتعلق بالشروط اؼبطلوبة عند إستعماؿ اؼبواد اؼبضافة  92/25من اؼبرسـو رقم  04نصت عليها اؼبادة 

 : عندو اؼبتجسدة على سبيل اغبصر 119للمواد الغذائية 
 مة .ءاستجابة ىذه اؼبضافات الختبارات السمامة و تقديراهتا اؼببل -"
بالطرؽ  األىداؼاستعماؿ ىذه اؼبضافات استجابة ؽبدؼ ما شرط أف ال يبكن ربقيق ىذه  -

 مع ضرورة أف ال تشكل أي خطر على اؼبستهلك . االقتصادية القابلة لبلقباز
 الصحة للمنتوجات الغذائية .استجابة ىذه اؼبضافات ألىداؼ تتصل حبفظ  -
زيادة فرص حفظ اؼبنتوج الغذائي أو استقراره و ربسُت خواصو العضوية بشرط أف ال تضر جبودة  -

 .ىذا اؼبنتوج الغذائي 
تأرَت وضع منتوجات غذائية معدة لبلستهبلؾ ربتوي على مواد مضافة حىت ال تستعمل اؼبادة  -

 ."ررؽ تقنية ال تتطابق و اؼبقاييس التنظيمية  إلخفاء اؼبضافة لتغطية مواد عفنة أو فاسدة أو
  123و احملسنات،122و اؼبثبتات121و اؼبلوثات ُب نطاقها كل من احملليات120و تشمل اؼبضافات     

                                                             
119
ثُٔضؼِن دجٌُٖٟٝ ثُٔطِٞدز ػ٘و ثّضؼٔجٍ ثُٔٞثه ثُٔٞجكز ، 13/01/1992، ثُٔؤًك ك٢ 92/25ْ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًه - 

 .1992كذٌث٣ٌ  22، ثُٚجهًر دضج٣ًل . 05ُِٔٞثه ثُـيثة٤ز ، ػ.ً ، ع.
120

 ، ثُٔضؼِن 22/12/2005، ثُٔؤًك ك٢  05/484 ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ ٣03وٚو ثُٔٞجكجس فْخ ٗ٘ ثُٔجهر  -  

ًَ ٓجهر ال صْضِٜي  "2005ه٣ْٔذٌ  25، ثُٚجهًر دضج٣ًل  83، ػوه. .ػ.ػثُٔضؼِن دّْٞ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝ ػٌٜٝج ، ػ.ً

ٗ دجُـيثء ، ّٞثء ًجٗش صقض١ٞ ػ٠ِ ه٤ٔز ؿيثة٤ز أّ ال ٝ ٢ٛ ػجهر ًٔجهر ؿيثة٤ز ك٢ فو ىثصٜج ٝ ال صْضؼَٔ ػجهر ًٌٕٔٞ مج

 . "ثُض٢ صضْ إٝجكضٜج ػٔوث إ٠ُ ثُٔجهر ثُـيثة٤ز ُـٌٛ صٌُ٘ٞٞؽ٢ أٝ ىٝم ػ١ٞٞ
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 ... 125و كذا اؼبكمبلت 124كما يندرج ضمن ىذا اؼبفهـو التوابل
دىوف غريبة و ملوثات و مضادات  إضافةىذا و قد منع اؼبشرع كل قائم بعملية التصنيع      

 .126زيلة اؼبفعوؿ و كل مادة ضارة أو سامةماألكسدة و العوامل 
،    اؼبلونات مىت مل ينجر عن ذلك خطر يبس أمن و سبلمة اؼبستهلك  إضافة و مع ذلك هبوز     

ُب اغبدود  أو ملونات أخرىربيعي  أصلو من ذلك جواز تلوين اؼبرقاز بواسطة مواد ملونة ذات 
ال للحد الذي يصل األمر بصانع اؼبرقاز و اللحـو اؼبفرومة  127عموما اإلنتاجاؼبسموح هبا عند عملية 

 إىل إضافة اؼبلونات إىل األرز اؼبسحوؽ لكي يبدو و كأنو غبم مفرـو كما ىو جاري عمليا.
 ؟. اإلضافةو بالتايل فما ىو مصَت اؼبستهلك من كل ىذا اػبلط و      
ىذه األخَتة تلعب دورا ال  ة من قبيل اؼبواد اؼبضافةتعترب اؼبلونات اليت تضاؼ للمواد الغذائي ماك     

نظرا ؼبا السيما شروبة األرفاؿ  ،القتناء ما يعرض إغوائويستهاف بو ُب جذب صبهور اؼبستهلكُت و 
 و ىو ما ينعكس على سلوؾ اؼبستهلك . ،تضيفو ىذه اؼبلونات من صباؿ و رونق دبظهر السلعة

فقد أجاز  ، و سبلمة اؼبستهلك مىت استعملت بعقبلنية بأمنىذه اؼبلونات ال سبس  أفو باعتبار      
 .128لكن بقيود إضافتهااؼبشرع 
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 ٣وٚو دجُٔق٤ِجس ًَ ٓجهر صٞجف ك٢ ػ٤ِٔز ثإلٗضجػ إلٝلجء فالٝر ػ٠ِ ثُٔ٘ضٞػ  -  

  
122
 ٣وٚو دجُٔغذضجس ًَ ٓجهر صٞجف ُِٔجهر ثُـيثة٤ز دٜوف صغذ٤ش ثُؼ٘جٌٙ ثإلٗضجؽ٤ز ٝ ثُٔقجكظز ػ٠ِ مٚجةٜج . - 
123

 ثُٔقْٖ ػذجًر ػٖ ٓجهر صْضؼَٔ ك٢ إٗضجػ ثُنذَ صٞجف إ٠ُ ثُل٣ٌ٘ز ٝ ثُِٔـ ُض٤َْٜ ػ٤ِٔز ثُضن٤ٌٔ -  
124
ثُٔضؼِن دٌٖٟٝ ،  15/05/2012ثُٔؤًك ك٢  12/214ٖٓ ثٌُّّٔٞ  ٣02وٚو دجُضٞثدَ أٝ ثُذٜجًثس فْخ ٗ٘ ثُٔجهر  - 

ػ٠ِ أٜٗج " ًَ ٓجهر دٔج ك٤ٜج ثُٔٞثه  30، ػوه  .ػ.ػثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُٔٞؽٜز ُالّضٜالى ثُذ١ٌٖ ، ػ.ً ٝ ٤ًل٤جس ثّضؼٔجٍ

ِؼز ؿيثة٤ز ٗٚ ك٢ فجُز ثّضؼٔجٍ صجدَ ّأٓغ ثإلٕجًر ثُـيثة٤ز ثٌُِٔٔز ٝ ثُْٔضؼِٔز ك٢ ٙ٘جػز ِّؼز ؿيثة٤ز أٝ صق٤ٌٞٛج ....."

 ُٜيٙ ثُِْؼز .  صجدَٓج ثٗطالهج ٖٓ ػور صٞثدَ كجٕ ٛيٙ ثُضٞثدَ صؼو دٔغجدز 
125

 أٜٗج" ػذجًر ػٖ ٓٞثه صقض١ٞ ػ٠ِ ثألٓالؿ إ٤ُٚ ػ٠ِ ّجدن ثإلٕجًر 12/214 ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ 03ػٌكضٜج ثُٔجهر  -   

 ك٢ٜ ػ٘جٌٙ ؿيثة٤ز ًٌَٓر ٝ صْٞم ك٢ ٌَٕ ًذْٞالس أٝ أهٌثٗ أٝ ٓقٍِٞ ُضؼ٣ٜٞ ٗو٘ ثُل٤ضج٤ٓ٘جس ...." .
126

 ٝ ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ثُٔجهر ثُؤّز ثُِذ٤٘ز ثَُٔ٘ٝع 17/10/1999ثُٔؤًك ك٢ ثُوٌثً  ٖٓ 05ثُٔجهر  -  

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ، ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ ىُي ، ٜٓ٘ج ثُٔجء ٝ ٌٕٟٝ ٝ ػٌٜٝج ٝ ف٤جٍصٜج ٝ ثّضؼٔجُٜج ٝ ص٣ْٞوٜج ٝ ٤ًل٤جس 

" ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ْٓقٞم ثُق٤ِخ ثُٚ٘جػ٢ مج٤ُج ٖٓ ثُوٕٛٞ ثُـ٣ٌذز ،ٝ ثُِٔٞعجس ، أٝ ثُٔٞجهثس ُألًْور ، ٝ ثُؼٞثَٓ 

 ث٣َُِٔز ثُٔلؼٍٞ ، ٝ ثُِٔٞٗجس ، ٝ ًَ ٓجهر ٝجًر أٝ ّجٓز ."  
127

 ، ثُٔضؼِن دٌٖٟٝ صق٤ٌٞ 26/02/1997، ثُٔؤًك ك٢ ثُٖٔضٌى ثُٔجهر ثُنجْٓز ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً  -   

ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " ٣ْٔـ دض٣ِٖٞ ثٌُٔهجٍ 1997ٓج٣ٞ  27، ثُٚجهًر دضج٣ًل . 34، ع. .ػ.ػثٌُٔهجٍ ٝ ص٣ْٞوٚ ػ.ً

 دٞثّطز ٓٞثه ِٓٞٗز ىثس أَٙ ٟذ٤ؼ٢ ، ٓغ إّضغ٘جء ثُِٔٞٗجس ثألمٌٟ ك٢ ثُقوٝه ثُْٔٔٞؿ دٜج ػ٘و ثإلٗضجػ ػجٓز".

دٔٞؽخ ثُٔجهر  ُالّضٜالى ثُذ١ٌٖ أٝ ثُق٤ٞث٢ٜٗز أؽجٍ ثٌُٖٔع إهٓجػ ثُٔٞجكجس ثُـيثة٤ز ك٢ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُٔٞؽ -   128

ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٌٖٔ إهٓجػ ثُٔٞجكجس ثُـيثة٤ز ك٢ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُٔٞؽٜز ُإلّضٜالى   09/03 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 08

 ثُذ١ٌٖ أٝ ثُق٤ٞث٢ٗ ".
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فهل يبكن اعتبارىا ،اؼبستعملة ُب إنتاج اػببز  129و يبقى السؤاؿ مطروح حوؿ احملسنات الغذائية  
من قبيل اؼبضافات الغذائية ؟ و إف كاف كذلك فما أثرىا على أمن اؼبستهلك ؟ السيما و أنو تضاؼ 

  130.سررانية خطَتة اىذه األخَتة اليت تسبب أمراض،إىل ىذه احملسنات مادة برومات البوتاسيـو 
لوثات و اؼبضافات الغذائية ُب تركيبة رغم الدور الفعاؿ الذي تلعبو اؼب لبلص بالقوؿ أنو و بالتايل     

أنو قد تنقلب سلبا على أمن و سبلمة اؼبستهلك مىت  إال،بعض السلع اليت تشبع حاجات اؼبستهلك 
 فيها خروجا عن اؼبقاييس و اؼبعايَت اليت حددىا اؼبشرع . ةاؼببالغسبت 
من القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبؤرخ ُب  05و من ذلك نذكر على سبيل اؼبثاؿ ما جاء بو نص اؼبادة      

      من ذات القرار  07و كذا اؼبادة  ، ، و اؼبتعلق باؼبواصفات التقنية للسكر األبيض 07/04/1997
و ىي نفسها النسبة اؼبتطلبة بالنسبة  و اليت حددت اؼبلوثات اؼبسموح هبا ُب تركيبة السكر الررب

 لؤلرزالقرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبتعلق باؼبواصفات التقنية من  08ذلك اؼبادة ك و،  131للسكر األبيض
أين اشًترت ىذه اؼبادة خلو اؼبنتوجات موضوع القرار من اؼبلوثات العضوية أو البذور السامة بكمية 

 . 132باؼبستهلك لئلضرارقد تؤدي 
و تسويق و استَتاد اؼبواد  إلنتاجو ُب ذات السياؽ اشًتط اؼبشرع ضرورة اغبصوؿ على رخصة      

  133.من نوع خاص االيت تشكل خطر  أوالسامة 
 

                                                             

ثُٔقْٖ ثُـيثة٢ ػذجًر ػٖ ٓجهر ٤ٔ٤ًجة٤ز ٓقٞز صْضؼَٔ ُِضن٤ٌٔ ٝ إٝجكز ىٝم ُِنذَ ٝ ثُق٣ِٞجس . - 
129

 

ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠ ،  ه ثُـيثة٤ز ٝ ثُ٘ظجكز ثُٚق٤ز ُٜج٢ّ ٣ّٞق ٍث٤ٛز ف٣ًٞز ، ثُضَثّ ثُٔضومَ دٞٔجٕ ّالٓز ثُٔٞث - 130

جٕٗٞ  فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ، ٤ًِز ثُقوٞم ، ث٢ُٟ٘ٞ ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس ثالهضٚجه٣ز ػ٠ِ صؼو٣َ ه

  .2012ؽجٓؼز ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ ، ِٕق ، ه٣ْٔذٌ 
131

ضو٤٘ز ٌٌُِْ ،ثُٔقوه ُِٔٞثٙلجس ثُ 27/04/1997ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ، ثُٔؤًك ك٢ ٖٓ  05ٗٚش ثُٔجهر  -  

أٗٚ " صقوه ٟذ٤ؼز ثُض٤ًٌَ ٝ هًؽجصٚ ثُوٟٚٞ ٖٓ ، ػ٠ِ 1997ؿٖش  10، ثُٚجهًر ك٢ 55ع.،  .ػ.ػثألد٤ٜ ،ػ.ً

 ثُِٔٞعجس ثُْٔٔٞؿ دٜج ك٢ ثٌٌُْ ثألد٤ٜ ى١ ثُٔٞثٙلجس ) أ( ٝ )ح( ًٔج ٣ؤص٢ 

 ِٓؾ / ًِؾ . AS   =01ث٤ًَُٗل   -

 ِٓؾ / ًِؾ . CU   =02جُ ــثُ٘ق -

 ِٓؾ / ًِؾ . BP =0.5ثٌُٙجٗ  -
132

   ، ثُٔضؼِن دجُٔٞثٙلجس ثُضو٤٘ز ُألًٍ  1997 /09/ 06ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ، ثُٔؤًك ك٢ ٖٓ  08ص٘٘ ثُٔجهر  -  

ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ ال صقض١ٞ ثُٔ٘ضٞؽجس  1997ٗٞكٔذٌ  26، ثُٚجهًر دضج٣ًل 77، ع.  ػ.ً.ػ.ػٝ ٤ًل٤جس ػٌٝٚ ، 

 ٠ ثإلٌٝثً دٚقز ثُْٔضِٜي ."ٓٞٝٞع ٛيث ثُوٌثً ِٓٞٗجس ػ٣ٞٞز أٝ ٓؼو٤ٗز أٝ ديًٝ ّجٓز ، د٤ٌٔز هو صؤه١ إُ
133

ٝ ثُٔضؼِن دجٌُم٘ ثُْٔذوز إلٗضجػ  ٤ُٞ٣1997ٞ  08ثُٔؤًك ك٢  254-97ٝ ىُي دٔٞؽخ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 

 .٤ُٞ٣1997ٞ  09، ثُٚجهًر دضج٣ًل  46، ع ..ػ.ػٖٓ ٗٞع مجٗ ٝ ثّضٌثهٛج ، ػ.ً  ثثُٔٞثه ثُْجٓز أٝ ثُض٢ صٌَٖ مطٌ
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 ك :ــــــة المستهلـــــــن و سالمـــــداء الماس بأمــــــات االعتـــــــــمقومث: ـــــــــــد الثالـــــــالبن  
اجملرمة  األفعاؿمن هبب أف يرتكب اؼبتدخل صبلة ،ؼبواد الغذائية اسبلمة  إلزاميةلقياـ جريبة خرؽ       

القانوف و يتعلق األمر حسب نصوص  ؼبنتوجالقواعد اؼبقررة لضماف سبلمة او اليت زبالف األحكاـ و 
 بااللتزاـ بضماف سبلمة اؼبنتوج . باإلخبلؿذات الصلة  األفعاؿبكل سالف اإلشارة إليو  09/03رقم 
 السلوكيات التالية : إحدىالسبلمة بتوافر  إلزاميةتقـو جريبة خرؽ  األساسو على ىذا      

 السبلمة من خبلؿ عدـ احًتاـ اػبصائص التقنية للمادة الغذائية أثناء عملية التصنيع  إلزاميةخرؽ  -
 ُب التقنيات اػباصة باؼبنتوج  اإلنقاصالزيادة أو  يتجسد إما ُبسلوؾ مادي  بإتيافو ذلك 

من حوافظ ، توابل،  اإلنتاجاؼبواد الغذائية أثناء عملية  إىلت و اؼبلوثات نانسب اؼبلو عدـ احًتاـ  -
 منها . اإلنقاص أوؿبليات ، ؿبسنات ، مكمبلت ....و ذلك من خبلؿ الزيادة فيها 

سلوؾ مادي  إتيافيكفي  إذىذا و يعترب ىذا النوع من اعبرائم من جرائم اػبطر ال الضرر ،      
بل يقـو بعملية فاالستهبلؾ،  إجراميةساس بأمن و سبلمة اؼبنتوج حىت نكوف بصدد قياـ ينجر عنو اؼب

شخص يتوافر على خربة و حنكة ُب عملية  إالوؿ حلقة ُب العجلة التسويقية كأالتصنيع باعتبارىا  
 التصنيع ، فبا يصعب درء اؼبسؤولية اعبنائية من ررؼ اؼبتدخل بالتذرع جبهل اػبصائص التقنية اليت

 يتطلبها الشارع ُب ىذا الصدد .
نو من غَت اؼبتطلب توافر القصد اعبنائي إف، أما فيما ىبص الركن اؼبعنوي ؽبذا النوع من اعبرائم      

  134و افًتاض القصد اعبنائي ُب اؼبتدخلليالسبلمة ، فبا يًتتب ع إلزاميةحىت نكوف بصدد جريبة خرؽ 
جبميع  ايفًتض أف يكوف ملم األخَتعلى عاتق الصانع أو اؼبتدخل عموما ، ىذا  اكونو التزام

ؿبركات العجلة  إحدىاؼبقاييس و اؼبعايَت اليت يتطلبها الشارع خبلؿ عملية التصنيع باعتبارىا 
 التسويقية.

                                                             

ٖٓ ثُوجٕٗٞ 05ٝ  04ع ُْ ٣ٖضٌٟ ثُوٚو ثُؾ٘جة٢ ُوٟ ثُٔضومَ ، ٝ ىُي دٔٞؽخ ثُٔجهص٤ٖ ٝ ىُي ٖٓ ٓ٘طِن إٔ ثٌُٖٔ -
134

  

ّجُق ثإلٕجًر إ٤ُٚ ، كٚٔش ثٌُٖٔع ػٖ إٕضٌثٟٚ ٌٙثفز  ٓغِٔج كؼَ ػ٘و ص٘ظ٤ٔٚ ُؾ٣ٌٔز ثُـٔ  ه٤َُ ػ٠ِ  09/03ًهْ 

 إّضذؼجه كٌٌر ثُذقظ ػٖ صٞثكٌٙ ُوٟ ثُؾج٢ٗ .     
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كاف اؼبستهلك قد ناؿ من رعاية اؼبشرع عندما يتعلق األمر حبقو ُب اغبصوؿ على   إفىذا و      
نو وبق لو أيضا اغبصوؿ على منتوج تتوافر فيو كل إمنتوج ؿبتوي على معايَت األمن و السبلمة ، ف

 اؼبطابقة .شروط 

 ةـــــــــــــة المسبقــــــــــــابقة المطــــــــــة إلزاميـــــــــــ: مخالف يـــــــــــالثانرع ـــــــــــالف
       إستجابة اؼبنتوج للشروط اؼبتضمنة ُب اللوائح و للمتطلبات الصحية"يقصد باؼبطابقة قانونا     

"، و ورد ىذا اإللتزاـ بالفصل الثالث من الباب الثاين من 135و البيئية و السبلمة و األمن اػباصة بو 
 " . إلزامية مطابقة اؼبنتوجاتسالف اإلشارة إليو ربت عنواف "  09/03القانوف 

ربديد  ٍبو دراسة ىذا اإللتزاـ تتطلب ربديد نطاقو ُب ظل قانوف اإلستهبلؾ ) البند األوؿ( ،      
     اؼبقصود بالرغبة اؼبشروعة اليت يصبو اؼبشرع لتحقيقها من خبلؿ إلزامية اؼبطابقة ) البند الثاين( ، 

ربديد  و أخَتا، للوصوؿ إىل اآلليات القانونية اؼبعتمدة لضماف ىذا اإللتزاـ ) البند الثالث(  و ذلك
 الرابع( .بند إلعتداء ) الامقومات ىذا 

  ل المنظومة القانونيةـي ظــــــــات فــــــة المنتوجـــــــزام بمطابقــــــــاق اإللتــــــد األول : نطــــــــالبن
كل متدخل ُب عملية البيع دبراعاة مطابقة اؼبنتوج 136 09/03م من القانوف رق 11ألزمت اؼبادة       

اؼبعروض  لبلستهبلؾ عبميع اؼبقاييس اليت من شأهنا اإلستجابة للرغبات اؼبشروعة للمستهلك من 
        و كذا ىويتو ،حيث ربيعة اؼبنتوج و صنفو و فبيزاتو األساسية و تركيبتو و نسبة مقوماتو البلزمة 

 و كمياتو و قابليتو لبلستعماؿ و األخطار الناصبة عن استعمالو .
اؼبلغى على مايلي "هبب أف يتوفر ُب  89/02من القانوف رقم  03ُب حُت كانت تنص اؼبادة      

اليت  اؼبنتوج أو اػبدمة اليت تعرض لبلستهبلؾ اؼبقاييس اؼبعتمدة و اؼبواصفات القانونية و التنظيمية
 هتمو و سبيزه ". 

                                                             

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ، ٝ ثُض٢ مٜٚٚج ثٌُٖٔع ُٞذ٠ ثُٔلج٤ْٛ 09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  03ٔجهر ؽجء ٛيث ثُٔلّٜٞ ك٢ ثُ  - 
135

 

  ثُٔضؼِوز دٔجهر ثإلّضٜالى.

 - ٗٚش ثُٔجهر 11 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ 03/09 ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝ هٔغ ثُـٔ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ ٣ِذ٢ ًَ ٓ٘ضٞػ 
136

  

ٓؼٌٝٛ ُإلّضٜالى ثٌُؿذز ثٌُٖٔٝػز ُِْٔضِٜي  ٖٓ ف٤ظ ٟذ٤ؼضٚ ٝ ٖٓ٘تٚ ٝ ص٤ًٌذضٚ ٝ ْٗذز ٓوٞٓجصٚ ثُالٍٓز ٝ ٣ٞٛضٚ ٝ 

  ٤ًٔجصٚ ٝ هجد٤ِضٚ ُإلّضؼٔجٍ ٝ ثألمطجً ثُ٘جؽٔز ػٖ إّضؼٔجُٚ ".
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اؼبلغى  89/02من القانوف رقم  03و كذا اؼبادة  09/03من القانوف رقم  11و من خبلؿ اؼبادتُت       
اؼبلغى كانت أوَب و أمشل باغبماية من نص اؼبادة  89/02من القانوف رقم  03يبلحظ أف نص اؼبادة 

     يتجسد اؼبعٌت األوؿ ُب مطابقة اؼبنتوج ،معنيُت أين كاف ؼبفهـو اؼبطابقة 09/03من القانوف رقم  11
أو اػبدمة للقواعد اآلمرة اػباصة باؼبواصفات الواردة ُب القوانُت و كذا اللوائح و اؼبقاييس و العادات 

 اؼبهنية ،ُب حُت يتجلى اؼبفهـو الثاين ُب ضرورة أف تكوف اؼبنتجات و اػبدمات مطابقة للرغبات
 الذين تعرض عليهم و ألحكاـ العقد ،و بالتايل فإنو ينعدـ اؼبفهـو األوؿ  اؼبشروعة للمستهلكُت 

 .137 03/ 09من القانوف رقم  11للمطابقة ُب نص اؼبادة 
 ك ـــــــة للمستهلـــــــــــة المشروعــــــــــــر الرغبـــــــــــــــي : تقديــــــــــــد الثانـــــــــــالبن

 رقم من القانوف 12138تقدر اؼبشروعية بناء على العوامل و اؼبعطيات اؼبذكورة ُب نص اؼبادة      
كما ربدد الرغبة اؼبشروعة للمستهلك  حالتو التقنيةو  و اليت نذكر منها :ربيعة اؼبنتوج 09/03

تدخل باالعتماد على اؼبستهلك ُب حد ذاتو بالرجوع إىل درجة رموحو ُب اؼبنتوج ، بعيدا عن 
كما ال يبكن للمستهلك إال   قرير ما ىو ضار أو صاّب للمستهلكاؼبتدخل ُب ربديد ىذه الرغبة و ت

 انتظار منتوج نزيو و قابل للتسويق  ال يضر بأمنو و سبلمتو و ال حبافظتو النقدية .
ثر و تتألة ذاتية زبتلف من مستهلك آلخر ،و يبقى من الصعب اإلؼباـ برغبة اؼبستهلك كوهنا مسأ

 حبسب الضرورات و التيارات الزمنية كاؼبودة العابرة و االزدىار االقتصادي و الكساد. 
اؼبعيار الذي دبوجبو ربدد و تقدر الرغبة ب يتعلقاإلشكاؿ الذي يثور ُب ىذا السياؽ  على أف      

معيار اؼبشروعة للمستهلك ، فهل ىو معيار موضوعي أين يتم الرجوع للمستهلك اؼبتوسط أو ىو 
 بالرجوع للشخص نفسو الذي سيحصل على اؼبنتوج ؟ .  وذلك ذاٌب
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 ثُِٔـ٠ ٝثُي١ ًجٕ أًغٌ كؼج٤ُز ٝ أّٝغ ٗطجم ك٢ ص٘ظ٤ْ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز . 

 - ص٘٘ ثُٔجهر 12 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ 03/09 ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ" ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ ٓضومَ 
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 إؽٌثء ًهجدز ثُٔ٘ضٞػ هذَ ػٌٝٚ ُإلّضٜالى ،

ال صؼل٢ ثٌُهجدز ثُض٢ ٣ؾ٣ٌٜج ثألػٞثٕ ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِْٜ ك٢ ثُٔجهر 25 ٖٓ ٛيث ثُوجٕٗٞ ثُٔضومَ ٖٓ إَُث٤ٓز ثُضق١ٌ فٍٞ 

  ٓطجدوز ثُٔ٘ضٞػ هذَ ػٌٝٚ ُإلّضٜالى ".
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و يبكن اإلعتماد ُب ىذا السياؽ على التقدير اجملرد للرغبة اؼبشروعة على أساس استحالة أف      
ُب وقت يغلب فيو الطابع ،تتطلب من اؼبتدخل مراعاة رغبات و حاجات كل مستهلك على حدى 

 باعتبارىا احملرؾ األوؿ للعجلة التسويقية . الكمي على عملية اإلنتاج
و بإعتبار أف اؼبنتج أصبح يعرض اؼبنتوج سواء تعلق األمر بالسلعة أو اػبدمة وفقا لرغباتو      

الشخصية متجاىبل لرغبات اؼبستهلك ، فقد صار شراء اؼبنتوج أقرب منو إىل عقد إذعاف أو ما يطلق 
 . 139اء القهريعليو فقهاء علم النفس التجاري بالشر 

ُب حالة وجود اتفاؽ بُت اؼبستهلك       ورغم ذلك هبوز أف يكوف التقدير للرغبة اؼبشروعة ذاتيا    
وعموما  140ؼبتدخل و ذلك دبوجب عقد االستهبلؾ من خبلؿ اشًتاط توافر ميزة خاصة ُب اؼبنتوجو ا

 يعتمد على اؼبعيار الذاٌب مىت وجد إتفاؽ . إف معيار التقدير اجملرد للرغبة ىو األصل ، وإستثناء
 ات ــــــــــــــة المنتوجـــــــــــــان مطابقـــــــــــة لضمــــــــــات القانونيـــــــــــــالبند الثالث : اآللي

بل وجدت نفسها مضطرة و ؾبربة موقف احملايد من لعبة اؼبنافسة،مل تقف السلطة العامة        
، وذلك من خبلؿ  141مبدأ حرية التجارة و الصناعة و الذي يعد مبدأ دستوريا مقدسا للتقييد من

رغبات اؼبشروعة ازباذ صبلة من اإلجراءات و التدابَت الرامية لضماف مطابقة اؼبنتوجات لل
من ضمن ىذه اإلجراءات إخضاعها االلتحاؽ  وستجيب ؼبعيار اؼبنفعة االجتماعية،، و تللمستهلكُت

،   144اؼبمارسُت الطبيُت و143واحملضر القضائي142ببعض اؼبهن و النشارات لشروط معينة كاحملاماة 
                                                             

.19ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. ٓؾوٝح م٤ٌر ، -
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140

دجُنٞٞع ٌُؿذجس  ثألم٣ٌ٤ِضَّ ٛيث  أ٣ٖٝ ٛٞ ٓج ٣ضٔج٠ٕ مٚٞٙج ٓغ ػوٞه ثالّضٜالى ثُض٢ صٌد٠ ثُْٔضِٜي دجُقٌك٢  -

  ثُْٔضِٜي .

 ٓؼضٌف ف٣ٌز ثإلّضغٔجً ٝ ثُضؾجًرعلى أنه " 0242دٌسمبر  05من الدستور الجزائري المعدل فً  34تنص المادة  - 
141  
صؼَٔ ثُوُٝز ػ٠ِ صق٤ْٖ ٓ٘جك ثألػٔجٍ ٝ صٖؾغ ػ٠ِ إٍهٛجً ثُٔؤّْجس هٕٝ ص٤٤َٔ ،  ٝ صٔجًُ ك٢ إٟجً ثُوجٕٗٞ ،دٜج 

 موٓز ُِض٤ٔ٘ز ثإلهضٚجه٣ز ث٤ُٟ٘ٞز ،

 . "ثُْٞم، ٝ ٣ق٢ٔ ثُوجٕٗٞ فوٞم ثُْٔض٤ٌِٜٖ ٝذ٠صٌلَ ثُوُٝز 
142

، ثُٚجهًر ك٢  55، ع.   ،ػ ً .ػ.ػ قجٓجرثُٔض٘ظ٤ْ ٜٓ٘ز ثُٔضؼِن د ، 2013أًضٞدٌ  29، ثُٔؤًك ك٢  13/07 جٕٗٞثُو -  

30/10/2013. 
143

 .ػ.ػ، ،ثُٔضٖٞٔ ص٘ظ٤ْ ٜٓ٘ز ثُٔقٌٞ ثُوٞجة٢، ػ.20/20/2006ً،ثُٔؤًك ك٢ 06/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  09ثُٔجهر  -   

 . 2006/   08/03، ثُٔؤًمز ك٢   14ع . 
144

 91/106ض٘ل٤ي١ ًهْ ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ ٌُِّّٔٞ ثُ 1999/ 13/12ثُٔؤًك ك٢  99/290ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  -  

ثُٔضٖٞٔ ثُوجٕٗٞ ثألّج٢ّ ثُنجٗ دجُٔٔج٤ًّٖ ثُطذ٤٤ٖ ٝ ثُٔضن٤ٖٚٚ ك٢ ثُٚقز ثُؼ٤ٓٞٔز  1991أك٣ٌَ  27ثُٔؤًك ك٢ 

 .1999ه٣ْٔذٌ  15، ثُٚجهًر دضج٣ًل  89، ع. .ػ.ػ، ػ.ً
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      و كل ىذا هبدؼ ضماف االختصاص و اؼببلءة و النزاىة و االحًتافية ُب ؿبًتُب ىذه النشارات ،
 و ربقيق مصاّب اؼبستهلكُت .

يلعب كل من التنظيم       ،وجاتة لئلجراءات سابقة الذكر هبدؼ ضماف مطابقة اؼبنتو كتكمل       
 )أوال( و التقييس ) ثانيا( دورا ىاما ُب عملية إقصاء كل منتوج ال يستجيب للرغبة اؼبشروعة .

 دره ـــــــــــــات و مصـــــــــــــم المنتجــــــــــــــــأوال : تنظي
و كذا  جنائية عبمهور اؼبستهلكُت، جـر اؼبشرع كل مساس دبصلحة اؼبستهلكُت هبدؼ توفَت ضباية   

أمنهم و سبلمتهم بنصوص رادعة من قانوف العقوبات و لزيادة فعالية ىذه اغبماية كاف من الضروري 
 االستعانة بتشريعات فرعية و كذا نصوص الئحية أو تنظيمية .

اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو مقتصرا  09/03قد جاء القانوف رقم لو      
على األحكاـ العامة ؿبيبل دبوجب نصوصو إىل التنظيمات اػباصة من مراسيم و قرارات و اليت تصبو 

 ُب ؾبملها إىل ضباية اؼبصلحة االقتصادية للمستهلك، ُب حُت ترمي الثانية غبماية صحة اؼبستهلك 
 و سبلمتو.

و يبقى الغرض من إيراد رائفة النصوص التنظيمية اؼبتعلقة حبماية اؼبصاّب االقتصادية و اؼبادية       
 للمستهلك ىو ضباية حافظتو النقدية .

 و من أكثر النصوص التنظيمية انتشارا تلك اليت تعتمد على عرض و تعداد اؼبواصفات       
 من تلك النصوص اؼبتفرقة نذكر :و اؼبميزات اليت هبب أف تتناسب مع تسمية معينة ،و 

ؿبلوؿ احملضر فقط من مادة خاصة ربتوي على نشا أو سكر على كل "إربلؽ تسمية " خل "  -1
 . 145"حسب العملية البيولوجية للتخمَت اؼبضاعف ، و كذا إضافتها لنفس اؼبنتوج 

على  %26تطلق تسمية "مسحوؽ حليب صناعي كامل" على اغبليب الذي وبتوي على نسبة  -2
  األقل من اؼبادة الدظبة .
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               ُضو٤٘ز ُِنَ ، ثُٔضؼِن دجُنٚجة٘ ث 11/1997/ 15ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ، ثُٔؤًك ك٢  02ثُٔجهر   - 

 .18ع .،  .ػ.ػ٤ًل٤جس ٝ ٌٕٟٝ ٝٝؼٚ ًٖٛ ثالّضٜالى ، ػ.ًٝ 
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ُب حُت تطلق تسمية "حليب صناعي منزوع القشدة " على اغبليب الذي ال تتجاوز نسبة اؼبادة 
 . %15الدظبة فيو 

تطلق تسمية مادة دظبة لبنية منزوع منها اؼباء على اؼبنتوج اؼبتحصل عليو فقط انطبلقا من  -3
تؤدي إىل النزع شبو الكلي للماء و اؼبستخلص اعباؼ غَت اغبليب أو الزبدة أو القشدة بواسطة ررؽ 

 الدسم.
من اؼبواد الدظبة كحد  % 99,8أف ربتوي اؼبادة الدظبة اللبنية اؼبنزوع منها اؼباء على نسبة  كما هبب

 . 146من اؼباء كحد أقصى % 0.1أدىن و 
يضا على ضرورة مراقبة ىذا ومل يكتف اؼبشرع بإيراد النصوص اؼبوجبة للمطابقة ،و إمبا نص أ     

 مدى احًتاـ ىذه اللوائح و النظم .
 األحكاـ القانونية يبكن القوؿ بوجود نوعُت من الرقابة تكمن األوىل ُب تلك إىلو استنادا       

الرقابة اليت سبارسها اإلدارة على اؼبتدخل ، ُب حُت تتجسد الثانية ُب الرقابة الذاتية اليت يقـو هبا 
سالفة  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش 09/03رقم من القانوف  12إذ تلـز اؼبادة  اؼبتدخل نفسو،

ىو مقرر دبوجب األحكاـ الذكر كل متدخل بإجراء رقابة مطابقة اؼبنتوج قبل عرضو لبلستهبلؾ كما 
هبا و تتناسب ىذه الرقابة مع ربيعة العمليات اليت يقـو  و التنظيمية السارية اؼبفعوؿالتشريعية 

اؼبتدخل حسب حجم و تنوع اؼبنتجات اليت يضعها لبلستهبلؾ و الوسائل اليت هبب أف يبتلكها 
 و القواعد و العادات اؼبتعارؼ عليها ُب ىذا اجملاؿ . مراعاة الختصاصو

 ،سابق اإلشارة إليو 09/03 رقم القانوف من 25اؼبادة أف الرقابة اإلدارية اؼبنصوص عليها ُب  على      
ال تعفي اؼبتدخل من إلزامية التحري حوؿ ،اليت يقـو هبا ظباط الشررة الضائية و أعواف قمع الغش 

 مطابقة اؼبنتوج قبل عملية العرض لبلستهبلؾ .
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 ٜٓ٘ج ثُٔجء  ٝ ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ثُٔجهر ثُؤّز ثُِذ٤٘ز ثَُٔ٘ٝع 17/10/1999ٖٓ ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢  03،  رثُٔجه - 

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ، ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ" ،  ىُيٜٓ٘ج ثُٔجء ٝ ٌٕٟٝ ٝ ػٌٜٝج ٝ ف٤جٍصٜج ٝ ثّضؼٔجُٜج ٝ ص٣ْٞوٜج ٝ ٤ًل٤جس 

ٖٓ  % 0.1ٖٓ ثُٔٞثه ثُؤّز ًقو أه٠ٗ ٝ  %٣98.8ؾخ إٔ صقض١ٞ ثُٔجهر ثُؤّز ثُِذ٤٘ز ثَُٔ٘ٝع ٜٓ٘ج ثُٔجء ػ٠ِ ْٗذز 

 ثُٔجء ًقو أه٠ٚ ."
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اعبزائر واحدة من الدوؿ اليت فتحت أسواقها  لكوففنظرا ،يتعلق باؼبنتجات اؼبستوردة  فيماو       
ا لسياسة االنفتاح اليت عرفتها ، فإف ذلك يتطلب إنشاء أجهزة ذباه السلع  اؼبستوردة و ذلك تبع

خاصة تسهر على مراقبة دخوؿ السلع اؼبستوردة ،سواء تعلق األمر دبرحلة التقييس اغبدودي الذي 
 . 147يسبق دخوؿ اؼبنتوج اؼبستورد إىل الًتاث الورٍت ،أو بعد دخولو إىل السوؽ الورٍت

كامبل لدى مصاّب مفتشية اغبدود إقليميا ،   فبثلو إيداع ملفاكما يتوجب على اؼبستورد أو       
ىبضع بعد ذلك لفحص عاـ هبدؼ التأكد من مطابقتو و  كما أنو،ملحقا بطلب إدخاؿ اؼبنتوج 

 جودتو و شروط نقلو و زبزينو و كذا سبلمتو من أي تلويث للبيئة .
مطابقة اؼبنتوجات ىناؾ إجراء كاف ىذا عن التنظيم،و من بُت اإلجراءات اؼبكرسة لضماف       

 التقييس ، و ىذا ما يتم التعرض لو من خبلؿ مايلي :
  اتـــــــــــــــــــس المنتجــــــــــــــــــ:تقيي اــــــــــــــــــــــــثاني

يعرؼ التقييس على أنو" عبارة عن وضع وثائق مرجعية تتضمن حلوال ؼبشاكل نفسية و ذبارية       
 تتعلق باؼبنتجات و األمواؿ اليت تطرح بشكل متكرر ُب العبلقات االقتصادية و العلمية و التقنية 

 " .148و االجتماعية للشركاء أو اؼبتعاملُت
 ذلك النشاط اؼبتعلق بوضع أحكاـ ذات إستعماؿ موحد ىو "  149أو دبعٌت آخر فإف التقييس       

و متكرر ُب مواجهة مشاكل حقيقية أو ؿبتملة يكوف الغرض منها ربقيق الدرجة اؼبثلى من التنظيم ُب 
إرار معُت ، و يقدـ وثائق مرجعية ربتوي على حلوؿ ؼبشاكل تقنية و ذبارية زبص اؼبنتوجات و 

تكررة ُب العبلقات بُت الشركاء اإلقتصاديُت و العلميُت و السلع و اػبدمات اليت تطرح بصفة م
 ". 150التقنيُت و اإلجتماعيُت
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149

 ثُٔو٤جُ ٛٞ ثُٞع٤وز ثُض٢ صقوه ثُنٚجة٘ ثُضو٤٘ز ثُٔطِٞدز ُٔ٘ضٞػ ٓج ، ًْٔضٟٞ ثُؾٞهر أٝ ثُٜٔجًر . -  

،  41،ثُٔضؼِن دجُضو٤٤ِ، ػ.ً.ػ.ػ ،ع .٤ٗٞ٣2004ٞ  23، ثُٚجهً ك٢  04/04ٖٓ ثُوجٕٗٞ  02ثُلوٌر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُٔجهر  - 
150

  

. ٤ٗٞ٣2004ٞ  27ثُٚجهًر دضج٣ًل   
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فهو ال ىبتلف كثَتا عن  151و يهدؼ التقييس على وجو اػبصوص لتحسُت نوعية اؼبنتجات       
التنظيم من حيث اؽبدؼ الذي يصبو إليو كل واحد منهما،و إف كانا ىبتلفاف من حيث اؼبنشأ كوف 

م من عمل السلطة و التقييس بعد التشاور مع اؼبتعاملُت االقتصاديُت و الشركاء اؼبعنيُت دوف التنظي
 .152مشاركة اؼبستهلكُت 

 داء :ــــــــــــات االعتــــــــــــــ: مقوم عــــــــــــــــــالرابد ــــــــــــــالبن
يفرض االلتزاـ باؼبطابقة على كل متدخل ُب عملية عرض اؼبنتوج لبلستهبلؾ ، و يكوف ىذا ُب      

ىذا و سبثل  صبيع مراحل التسويق ، إنطبلقا من مرحلة اإلنتاج إىل غاية العرض النهائي لبلستهبلؾ
اؼبتجسد  أساسا ُب  جريبة ـبالفة إلزامية مطابقة اؼبنتوجات جنحة يتوجب لقيامها توافر الركن اؼبادي و

 .سابق اإلشارة إليو 09/03من القانوف  12و  11ارتكاب إحدى األفعاؿ اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت 
و يقـو ىذا النوع من اإلجرامية بإتياف سلوؾ إهبايب من شأنو اؼبساس بالرغبات اؼبشروعة        

للمستهلك من حيث مصدره و كذا النتائج اؼبرجوة منو و اؼبميزات التنظيمية من حيث تغليفو و 
تاريخ صنعو ، دبا فيو التاريخ األقصى الستهبلكو ،و كذا كيفية استعمالو و شروط حفظو و 

 اليت أجريت عليو . ةاالحتيارات اؼبتعلقة بذلك  و كذا الرقاب
نو اإلحجاـ عن االلتزاـ أكل سلوؾ سليب من شمن خبلؿ  ىذا النوع من اعبرائم  يتحققكما قد        

 بإجراء الرقابة الذاتية من ررؼ اؼبتدخل و ذلك قبل عرض منتوجو لبلستهبلؾ .
اعبريبة ،فإف القصد اعبنائي مفًتض بإعتبار أف اؼبشرع مل ينص أما فيما ىبص الركن اؼبعنوي ؽبذه       

و من ،ىذا من جهة ،سابق اإلشارة إليو  09/03من القانوف رقم  12عليو صراحة دبوجب نص اؼبادة 
 إف اؼبتهم ُب ىذه اعبريبة ىو شخص على دراية بعملية اإلنتاج والتسويق و يتمتع حبنكة،جهة أخرى 

 ضباية اؼبستهلك و اؼبتدخل ُب عملية العرض للبيع ، و الغرض من كل ىذا ىوو احًتافية ، أال و ى 
اؼبتدخل اليت شكلت و الزالت تشكل ىاجسا بالنسبة ألمن و سبلمة إنتهاكات جنائيا من 

                                                             

. 04علً بولٌحٌة بن بوخمٌس ، المرجع السابق ، ص. -  151  
. 399، ٗ .  فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ دٞهث٢ُ ٓقٔو ،  - 
152
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إعادة النظر ُب ، فبا يتطلب معو ربديد اؼبستهلك اعبزائري، سواء كاف مستهلكا عاديا أو الكًتونيا 
القانونية اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك ، و عصرنتها حىت تواكب شىت أنواع اإلجراـ اؼبعلوماٌب اؼبنظومة 

 لك ُب عملية التسويق اإللكًتوين .اؼبرتكب ضد اؼبسته
و يقع على عاتق اؼبتدخل اإللتزاـ دبراعاة النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و ىو ما ستتم 

 معاعبتو ُب ما يلي .
  ة و النظافة الصحية للمواد الغذائيةــــــالنظافة ــــــــــرق إلزاميـــــــــــخ: يـــــــــــــــب الثانــــــــــــــالمطل
كل متدخل ُب سالف اإلشارة إليو  153 09/03رقم من القانوف  06دبقتضى اؼبادة ألـز اؼبشرع      

شروط النظافة و النظافة الصحية  احًتاـعملية وضع اؼبواد الغذائية لبلستهبلؾ السهر على 
  .154للمستخدمُت و ألماكن التصنيع أو اؼبعاعبة أو التحويل أو التخزين 

سالفة  09/03رقم من القانوف  06نطاؽ اؼبادة  أفغَت أف اعبدير بالتنويو ُب ىذا الصدد ىو       
ىذه األخَتة عرفها اؼبشرع دبوجب اؼبادة ،الذكر يسري من حيث موضوعو أو ؿبلو على اؼبواد الغذائية 

 اإلنسافعلى أهنا " كل مادة معاعبة أو معاعبة جزئيا أو خاـ موجهة لتغذية  09/03من القانوف  03
 أو اغبيواف ...باستثناء اؼبواد اؼبستخدمة ُب شكل أدوية أو مواد ذبميل أو مواد التبغ" .

، لكنها ُب الواقع تعد مواد ية معروفة بطبيعتها غَت الغذائيةئاؼبواد اؼبستثناة من نطاؽ اؼبواد الغذا إال أف
 .155استهبلكية

حبماية اؼبستهلك وقمع  اؼبتعلق 09/03من القانوف رقم  06و  03فهل يفهم من خبلؿ اؼبادتُت      
أنو من غَت الضروري تكريس و مراعاة آليات النظافة و النظافة الصحية عندما يتعلق األمر الغش 
 ثغرات ربسب على اؼبشرع اعبزائري . فهذهالصيدالنية و مواد التجميل و التبغ...؟.باؼبواد 

                                                             

 153 - تنص المادة 23 من القانون رقم 23/26 المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش على أنه " ٌجب على كل متدخل فً 

فً عملٌة وضع المواد الغذائٌة لإلستهالك أن ٌسهر على إحترام شروط النظافة و النظافة الصحٌة للمستخدمٌن ، و ألماكن 
و محالت التصنٌع أو المعالجة أو التحوٌل أو التخزٌن ، و كذا وسائل نقل هذه المواد و ضمان عدم تعرضها لإلتالف 

ئٌة ." بواسطة عوامل بٌولوجٌة أو كٌمائٌة أو فٌزٌا   
154
 ثٌُٖٔع ًثػ٠ ٌٕٟٝ ثُ٘ظجكز  ك٢ ؽ٤ٔغ ثٌُٔثفَ ثُض٣ْٞو٤ز ثُْجدوز ٌُٔفِز ثُض٣ٌٝؼ ٝ ثُذ٤غ . ٣ٕالفع أ - 
155
ٗٚ ًؿْ ٝؽٞه ٗٚٞٗ مجٙز ص٘ظْ ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ٝ ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ ، إال أٗٚ ٖٓ ؿ٤ٌ  ث١ًٌُٝٞ ئٝ دجُضج٢ُ ك - 

دجػضذجًٛج ٓٞثه ثّضٜال٤ًز فْجّز ، ٝ فذيث ُٞ مجٟخ ثٌُٖٔع  09/03ثُوجٕٗٞ ٛج ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُٔوًٌر دٔٞؽخ أفٌجّ ءثّضغ٘ج

  ًَ ٓضومَ ك٢ ػ٤ِٔز ٝٝغ ثُٔ٘ضؾجس ُالّضٜالى أٝ ٝٝغ ثُٔٞثه ثالّضٜال٤ًز .. 06دٔٞؽخ ٗ٘ ثُٔجهر 
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أال يبكن أف تكوف ؿببل ؽبذا النوع من اغبماية اؼبقررة ،كانت ىذه اؼبواد ليست مواد غذائية   إفو      
 ؟ . 09/03رقم  دبوجب القانوف

القوؿ  يبكنسابق اإلشارة إليها  09/03رقم من القانوف  06من خبلؿ نص اؼبادة نو إو عموما ف     
بضماف نظافة اؼبواد الغذائية خبلؿ عملية اعبٍت و  اإلنتاجيةكل متدخل ُب العملية   ألـزأف اؼبشرع 

نظافة اؼبستخدمُت خبلؿ عملية البيع ،من خبلؿ  و كذلك مراعاة( األوؿ الفرع) األوليةاؼبادة  إعداد
         ،ارتداء مبلبس تتوافق و الشروط اؼبتطلبة قانونا، مع مراعاة نظافة أماكن تواجد اؼبادة الغذائية 

، ( الثالث فرعالمراعاة شروط النظافة أثناء عملية نقلها و عرضها ُب اؽبواء الطلق ) و( الثاين فرعال) 
رؽ إللزامية النظافة خبلؿ عملية اعبٍت أو العرض أو النقل يقـو جريبة قائمة بذاهتا ، و بالتايل فكل خ

  (.فبا يتطلب ربديد مقومات اإللتزاـ ) الفرع الرابع
  اـــــــــــإعدادىا و ـــــــــــــاء جنيهـــــــــــــــأثن ةــــــــــــــاألوليواد ـــــــــــــــــة المـــــــــــــ: نظاف األول رعـــــــــــفال

 إىل ذلكبل ترؾ  09/03 رقم دبوجب القانوف اعبرائماؼبشرع اعبزائري مل ينظم ىذا النوع من  إف      
 91/53من اؼبرسـو التنفيذي رقم 157 06و05156 تُتو من ذلك ما نصت عليو اؼباد،التنظيمات اػباصة

 إنتاجاؼبتدخل  ألزمت األخَتةىذه ، لبلستهبلؾ األغذيةاؼبتعلق بالشروط الصحية اؼبطلوبة عند عرض 
 مواد أولية ؿبمية من كل أشكاؿ التلوثاث ، سواء كاف مصدر ىذه التلوثات اغبشرات أو الفضبلت 

 

                                                             

  ِٞدزضؼِن دجٌُٖٟٝ ثُٚق٤ز ثُٔطثُٔ،23/02/1991، ثُٔؤًك ك٢  91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  05ص٘٘ ثُٔجهر  - 
156

  

ػ٠ِ أٗٚ "٣ؾخ إٔ صٌٕٞ  27/02/1991، ثُٚجهًر ك٢ . 09، ع. .ػ.ػػٌٛ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ُالّضٜالى ، ػ.ًػ٘و ػ٤ِٔز 

 ثُٔٞثه ثأل٤ُٝز ٓق٤ٔز ٖٓ ًَ صِٞط ٣ؤص٢ ٖٓ :

 ثُقٌٖثس ، ثُوٞثًٛ ، ثُق٤ٞثٗجس ثألمٌٟ ، ٝ ثُلٞالس ، أٝ ُ٘لج٣جس ىثس ثألَٙ ثُذ١ٌٖ أٝ ثُق٤ٞث٢ٗ ، -

 ثُْٔضؼَٔ ُْو٢ ثُٔ٘جٟن ثًَُثػ٤ز ، ثُٔجء -

 أ١ ٓٚوً آمٌ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌَٖ مطٌث ػ٠ِ ٙقز ثُْٔضِٜي ".  -

  ضؼِن دجٌُٖٟٝ ثُٚق٤ز ثُٔطِٞدزثُٔ،23/02/1991، ثُٔؤًك ك٢  91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  05ص٘٘ ثُٔجهر  - 
157

  

أٗٚ " ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُضؾ٤َٜثس ٝ ثُٔؼوثس ٝ ثألٓجًٖ  ، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ ػٌٛ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ُالّضٜالىػ٘و ػ٤ِٔز 

ثُالٍٓز ُؼ٤ِٔجس ؽٔغ ثُٔٞثه ثأل٤ُٝز أٝ إٗضجؽٜج أٝ صق٤ٌٞٛج أٝ ٓؼجُؾضٜج أٝ صن٣َٜ٘ج ٤ٜٓؤر ٝ ْٓضؼِٔز ػ٠ِ ٗقٞ ٓالةْ ، ٝ 

 دق٤ظ ٣ضؾ٘خ ك٤ٜج ًَ ص٣ٌٖٞ أل٣ز دؤًر صِٞط ."



قـــــــــــــــــــــــــة التسويـــــــــــي عمليــــــــــة فــــــــــــــــم المرتكبـــــــــــالجرائ اب األول :ــــــــــــــالب  
 

61 
 

دبا ُب ذلك اؼبياه اؼبستعملة ُب سقي اؼبزروعات و غَتىا  ،أو النفايات ذات األصل النباٌب أو اغبيواين
 .  158اإلنسافاؼبهددة لصحة  من اؼبلوثات اػبطَتة و

من القرار الوزاري اؼبتعلق دبواصفات مياه  09اؼبادة كما قبد ُب ىذا الصدد ما نصت عليو      
تكوف مياه اؼبنبع ؿبمية  نصت على أنو "هبب األخَتةالشرب اؼبوظبة مسبقا و كيفيات ذلك، ىذه 

مراعاة اؼبتدخل نظافة التجهيزات  إلزاميةمع  ،159"إنساينالتلوث و صاغبة لكل استهبلؾ  إخطارمن 
السيما عملية اؼبعاعبة ، بالصورة اليت معها يبكن  إنتاجهاو اؼبعدات و أماكن صبع اؼبواد األولية أو 

 04/319 من اؼبرسـو التنفيذي رقم 02 ىو ما أكدت  عليو اؼبادة و ،  160ذبنب أي تلوث ؿبتمل

           من األخطار الناصبة عن األمراض كالبكتَتيا مىت خلتنظيفة  األوليةاؼبواد  كوفت"هبب أف 
 .161 "اليت تصيب النباتات األمراضو الطفيليات و غَتىا من 

اغبشرية و كذا مواد التطهَت  162و من بُت أىم اؼبلوثات اليت قد سبس اؼبواد األولية قبد اؼببيدات      
 . األظبدةدبا ُب ذلك 

 
 

                                                             
158
 ٝ ًيث ثُٔجهر،  ّجُق ثإلٕجًر إ٤ُٚ 91/53ٌّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ ٖٓ ثُ 05ثٌُٖٔع دٔٞؽخ ثُٔجهر  إ٤ُٚٝ ٛٞ ٓج إٔجً  - 

ثُٔضؼِن دضقو٣و ٓٞثٙلجس دؼٜ أٗٞثع ثُق٤ِخ ثُٔؼو  18/08/1993ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ثُٔؤًك ك٢  04

ٚ ـــش ػ٠ِ ًٌٝٝر إٔ ٣ٌٕٞ ثُق٤ِخ ٓ٘ضٞػ ألٗغ٠ فِٞح ىثس ٙقز ؽ٤ور ٓغ ٝؽٞح ٗظجكضـُالّضٜالى ٝ ػٌٝٚ ، أ٣ٖ ٗٚ

  . 23/10/1993، ثُٚجهًر ك٢  69، ع. ػ. ً.ػ .ػ ذؤ  ، ــٖٓ أ١ ُ
159

 .ػ.ػػ.ً، ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ٤ٓجٙ ثٌُٖح ثُٔٞظذز ْٓذوج ٝ ٤ًل٤جس ىُي ،26/07/2000ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ٓؤًك ك٢   - 

 .20/08/2000، ثُٚجهًر ك٢  51، ع . 
160

ثُٔؤًك ك٢  ٖٓ ثُوٌثً 15ثُٔجهر  ٝ،  جثإلٕجًر إ٤ُٜ دنّج 91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ ًهْ  06ٝ ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  -  

،  .ػ.ػ، ثُٔضؼِن دجُوٞثػو ثُٔطذوز ػ٠ِ ص٤ًٌذز ثُٔ٘ضٞؽجس ثُِق٤ٔز ٝٝٝؼٜج ًٖٛ ثالّضٜالى ، ػ.ً 26/07/2000

 .54ػوه.
161

، ثُٔقوه  ُٔذجها  07/10/2004، ثُٔؤًك ك٢  04/319ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١  02ٝ ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر   -  

 . 10/10/2004، ٙجهًر ك٢  64، ع.  .ػ.ػإػوثه ثُٚقز ٝ ثُٚقز ثُ٘ذجص٤ز ثػضٔجهٛج ٝ ص٘ل٤يٛج ، ػ.ً
162
 ٣ؼٌف ثُٔذ٤و ػ٠ِ أٗٚ ًَ ص٤ًٌذز ٤ًٔجة٤ز ٛوكٜج إدجهر ثُطل٤ِ٤جس ٝ ثألٌٓثٛ ثُض٢ ص٤ٚخ ثُ٘ذجصجس ثًَُثػ٤ز ، - 

ُٔذ٤وثس ًٜٞٗج صو٢ٞ ػ٠ِ ثألٌٓثٛ ثُ٘ذجص٤ز ٗظٌث الفضٞثةٜج ػ٠ِ ٓٞثه ّجٓز ٓغ ثإلٕجًر ك٢ ٛيث ثُٚوه أٗٚ ًؿْ كؼج٤ُز ٛيٙ ث

 ك٢ ٓووثًٛج . ج، إال أٜٗج هو صٌٕٞ ٗؤز ػ٠ِ أٖٓ ٝ ّالٓز ثُْٔضِٜي ٓض٠ ًجٕ ٓذجُـ
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احملدد لتدابَت حفظ  99/158من اؼبرسـو التنفيذي رقم  19اؼبادة  اإلراركما نصت ُب ىذا      
 إبعاد إلزاميةالصحة والنظافة اؼبطبقة عند عملية عرض منتجات الصيد البحري لبلستهبلؾ على 
 .163مبيدات اعبرذاف و اؼببيدات اغبشرية دبا ُب ذلك مواد التطهَت عن منتجات الصيد البحري

أيضا إىل اؼبادة الرابعة من القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبتعلق دبصربات عصيدة  و ذبدر اإلشارة      
 رازجة و سليمة 165أف تكوف الطمارم اؼبوجهة لتحضَت عصيدة الطمارم ت ألزميتال164الطمارم 

استعماؿ  أيمع خضوعها للتصفية اؼبسبقة بعيدا عن ،الية عموما من شىت صور العفونةو ضبراء و خ
  .للبقايا

 رض ــــــــــة العـــــــــــالل عمليـــــــــــات خـــــــــــة المنتوجــــــــي : نظافــــــــــرع الثانـــــــــــالف
 يتوجب على اؼبتدخل مراعاة شروط النظافة من خبلؿ مراعاة اإللتزاـ بنظافة اؼبستخدمُت       

عرض اؼبنتوجات ) البند األوؿ( ، مع ضرورة و الناشطُت ُب ؾباؿ تسويق اؼبنتوجات السيما ُب مرحلة 
  مراعاة نظافة أماكن تواجد اؼبواد الغذائية ) البند الثاين( . 

 ن :ـــــــــــة المستخدميـــــــــــــزام بنظافــــــــــــ: االلت د األولـــــــــــالبن
كل مستخدـ ُب تداوؿ اؼبنتجات   ،يلتـزاؼبستهلك من اعبرائم اؼباسة بأمنو و سبلمتو  هبدؼ ضباية     

و كذا الفحوص الدورية، إىلخضوع ىؤالء اؼبستخدمُت  ألـزراعاة قواعد و شروط النظافة ، كما دب

                                                             
163
، ثُٔقوه ُضوثد٤ٌ فلع ثُٚقز ٝ ثُ٘ظجكز ثُٔطذوز ػ٘و ػ٤ِٔز  99/158ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ ٖٓ  19ص٘٘ ثُٔجهر   - 

ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ صٞهع  25/07/1999، ثُٚجهًر ك٢  49، ع. .ػ.ػػٌٛ ٓ٘ضؾجس ث٤ُٚو ثُذق١ٌ ُالّضٜالى ، ػ.ً

ْضؼِٔز ك٢ ٓقالس أٝ مَثٗجس صؼِن ٓذ٤وثس ثُؾٌىثٕ ٝ ٓذ٤وثس ثُقٌٖثس ٝ ٓٞثه ثُضط٤ٌٜ أٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔٞثه ثٌُٔٞر ثُٔ

  دٔلجص٤ـ ، ٝ صضوثٍٝ دٚلز ال صْذخ ػوٟٝ ُٔ٘ضٞؽجس ث٤ُٚو ثُذق١ٌ."
164

،  77،ثُٔضؼِن دٔٚذٌثس ػ٤ٚور ثُطٔجْٟ،ػ.ً،ع. 1997ؿٖش  24ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى،ثُٔؤًك ك٢  -   

 ثُٚجهًر

، ثُٔضؼِن دٞٔجٕ ّؼٌ ثُطٔجْٟ  08/05/1990، ٓؤًك ك٢  90/26; ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ 1997ٗٞكٔذٌ  26دضج٣ًل. 

ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً  04ٝ ىُي دٔٞؽخ ثُٔجهر  1990ٓج٣ٞ  16، ثُٚجهًر ك٢ 20ثُٚ٘جػ٤ز ػ٘و ثإلٗضجػ ، ػ.ً.ػ.ػ ، ع.

ثُٔٞؽٜز ُضق٤ٌٞ ػ٤ٚور ثُطٔجْٟ ٟجٍؽز ٝ  ُطٔجْٟإٔ صٌٕٞ ث٣ؾخ ثُٖٔضٌى ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " 

 ٝ ٗجٝؾز ،مج٤ُز ٖٓ ثُؼلٞٗز ٌٔثء ، ٝ ك٢ فجُز ؽ٤ور ، ٝ ػٔٞٓج ٤ِّٔز ، ٝ ف

، ٝ ػ٘و ثَُِّٝ َٗع ثُوطغ ؿ٤ٌ ثُٚجُقز دط٣ٌوز ٓالةٔز ، ٝ ٣ٔ٘غ إّضؼٔجٍ  ؿًَْٔج ٣ؾخ إٔ صنٞغ ْٓذوج  ُضٚل٤ز ، ٝ 

 ثُذ١ٌٖ ، ًٔج ٣ؾخ إٔ صْنٖ ثُطٔجْٟ هذَ مِطٜج ."     ٛيٙ ثُذوج٣ج ك٢ صق٤ٌٞ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٔٞؽٜز ُإلّضٜالى
165
٣وٚو دؼ٤ٚور ثُطٔجْٟ ثًٌَُٔر ثُٔ٘ضٞػ ثُٔضقَٚ ػ٤ِٚ دن٠ِ عٔجً ثُطٔجْٟ ثُطجٍؽز ٓغ إٌٓج٤ٗز إٝجكز ثُضٞثدَ ٝ  - 

 ث ثُذٜجًثس ثُٔؼطٌثس ٝ ثألٓالؿ ، ٝ صنٌػ ٖٓ ٛيث ثُ٘طجم ثُطٔجْٟ ثٌُجِٓز ، ثُٔوٌٖر ، ثُٔوطؼز ، ثُقْجء ، ثٌُٔم ٝ ًي
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وفقا ؼبا ىو مقرر من ررؼ وزارة  و كل ذلك، لتفادي انتقاؿ أمراض معدية للمستهلكُت التطعيم
 داخل مؤسسة التصنيع . اؼبستخدمُتكما وبظر وجود أي شخص غريب من غَت 166الصحة

غَت أف ما نعايش ُب الواقع  نظيفةو أغطية الرأس أف تكوف مبلبس اؼبستخدمُت و بالتايل يشًتط      
أو حىت  افة السيما ُب اؼبقاىي و اؼبطاعمىو ارتداء اؼبستخدمُت مبلبس خالية من أدىن شروط النظ

 رورة ازباذ كافة التدابَت البلزمة ؼبنع البصق و التدخُت ُب أماكن تواجد اؼبواد الغذائية مع ضاؼبصانع 
 أف تتوافر ُب صبيع اؼبؤسسات منشآت صحية تشتمل على مغاسل  و هبب 167و تناوؿ التبغ

وزيادة على ، مراحيض مزودة باؼبياه و اإلنارة و التهوية و ،حجرات غبفظ اؼببلبس ومضخات  و
 نظيفة .ذلك يتوجب أف تكوف أماكن تواجد اؼبواد الغذائية 

 ة ـــــــــــــادة الغذائيـــــــــــد المــــــــــتواج نــــــــــــــأماكة ــــــــــــــــــــ: نظافيـــــــــــد الثانـــــــــالبن
  09/03رقم من القانوف 06اؼبشرع دبوجب اؼبادة  إليوتواجد اؼبواد الغذائية وفقا ؼبا اذبو  بأماكنيقصد   

 .و اؼبعاعبة و التحويل و التخزين من ؿببلت التصنيع كل 09/03
كاف اؼبشرع اعبزائري وسع من نطاؽ   إذانو أُب ىذا الصدد ىو  إليو اإلشارةغَت أف ما ذبدر      

باؼبستخدـ مستعمبل عبارة " كل متدخل  األمرعندما يتعلق  06اغبماية اؼبقررة من خبلؿ نص اؼبادة 
من مرحلة دخل ُب العملية التسويقية إبتداء ...." أي كل متة لبلستهبلؾة وضع اؼبواد الغذائيُب عملي
باألماكن قبد أف  األمرىو أنو عندما يتعلق  عليوخذ ؤ ما ي أف إالغاية مرحلة الوضع للبيع ، إىل اإلنتاج

على سبيل اغبصر ال اؼبثاؿ و اؼبتجسدة ُب ؿببلت التصنيع أو اؼبعاعبة  األماكناؼبشرع قاـ بتعداد ىذه 
أو التحويل أو التخزين ، دبا ُب ذلك وسائل النقل متجاىبل أماكن عرض ىذه اؼبنتوجات للبيع 

 للتنظيم عندما يتعلق األمر بشروط عرض اؼبواد الغذائية لبلستهبلؾ . باإلحالةمكتفيا 
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 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ . 91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  23،24ٝ ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهص٤ٖ  -  

مرباح صلٌحة ، القواعد الوقائٌة لتحقٌق أمن المنتوجات الغذائٌة ، مداخلة مقدمة فً الملتقى الوطنً الخامس حول  -  167  
ثُْٔضِٜي ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ، ٤ًِز ثُقوٞم ، ؽجٓؼز ف٤ْذز دٖ  أعٌ ثُضقٞالس ثالهضٚجه٣ز ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ  فٔج٣ز

 .2012دٞػ٢ِ ، ِٕق ، ه٣ْٔذٌ 
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اؼبتعلق  91/53كتفاء ُب ىذا الصدد بنصوص اؼبرسـو التنفيذي رقم و بالتايل ىل يبكن اال     
 ؟ . 168ئية لبلستهبلؾابالشروط الصحية اؼبطلوبة عند عملية عرض اؼبواد الغذ

اؼبتعلق حبماية  03-09من القانوف رقم  06و ىو ما يتوجب معو إعادة النظر ُب مضموف اؼبادة      
، بإدراج أماكن عرض اؼبواد الغذائية ضمن األماكن اليت  ااؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليه

يتوجب فيها مراعاة شروط النظافة و النظافة الصحية ، ألنو من غَت اجملدي إقصائها من نطاؽ 
اإللتزاـ و ترؾ تنظيمها ألحكاـ خاصة ،السيما و أف مرحلة العرض للبيع تعد من أىم اؼبراحل اليت 

 تسويقي بعد عملية التصنيع .يعرفها اؼبنتوج ُب مشواره ال
يتوجب على اؼبتدخل مراعاة شروط ة شروط النظافة خبلؿ عملية العرض،و زيادة على ضرورة مراعا

 خبلؿ عملية النقل ، و ىو ما ستتم دراستو ُب اآلٌب .النظافة 
 ع ـــــــــل و البيـــــــــــي النقـــــــــعمل اللـــــــــــة خــــــــــة النظافـــــــــرق إلزاميــــــــــخ:  الثالث فرعال

مرحلة االستهبلؾ مرورا جبملة من  إىلو ترمي للوصوؿ  اإلنتاجألف العملية التسويقية تبدأ دبرحلة      
ضباية مستهلك اؼبواد الغذائية عند عملية النقل ، مع ضرورة  إىلالتشريعية  اإلرادةاؼبراحل ، حرصت 

شروط اغبفظ و النقل لضماف عدـ تعرض  أقصىأف تكوف اؼبعدات اػباصة بالنقل متوفرة على 
 اؼبنتجات لئلتبلؼ بواسطة عوامل بيولوجية أو كيمائية أو فيزيائية .

مع توفَت ،عند عملية البيع  األغذيةكما يلتـز اؼبتدخل ُب عملية البيع دبراعاة آجاؿ حفظ      
 التالية : األقساـ و الذي يسمح بالفصل بُتالنحات ذات سعة كافية مع هتيئتها على ؿببلت و ملحق

 اؼبواد التجميلية و زبزينها .... قسم صنع -قسم ربضَت اؼبنتوج  -قسم استبلـ اؼبواد األولية  -
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 ػ٠ِ ًٌٝٝر إٔ صٌٕٞ ثألٓجًٖ ىثس ّؼز ًجِٓز ٝ آٓ٘ز ُٞٔجٕ 91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ  07أ٣ٖ ٗٚش ثُٔجهر    - 

 ػوّ صؼٌٜٝج ُِِٔٞعجس ثُنجًؽ٤ز ًجُـذجً ٝ ثُقٌٖثس .
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توفَت ضباية للمواد الغذائية من الشمس و الغبار والروائح الكريهة واغبشرات اغبية و   باإلضافة إىل    
 .170عند العرض للبيع و االستهبلؾ169كذا اؼبيتة و اليت قد تشكل خطرا على الصحة البشرية

آالت النقل بكل التجهيزات اليت إلزامية تزويد  ،و من بُت أىم االلتزامات ُب ؾباؿ نقل األغذية     
النقل ضرورة أف ال تبلمس األغذية أرضية عربات و هنا اغبفاظ على األغذية و عدـ فسادىا ، أش من

 . 171مع زبصيص معدات خاصة بنقل اؼبواد الغذائية سريعة التلف دوف سواىا مبلمسة مباشرة،
على نو هبب عدـ عرض اؼبرقاز ُب اؽبواء الطلق و إف ،و عندما يتعلق األمر مثبل دبادة اؼبرقاز      

و بعد انتهاء ىذا نفس يـو التحضَت، ُب كما هبب بيعوكذا تعليقو على الكبلليب ،  لطريق العمومي و ا
و اؼباعوف  األجهزةأف تكوف  كما هبب،  172األجل تسحب ىذه اؼبادة من االستهبلؾ البشري

 .174مقاـو للتآكل و ؿبفوظ بصورة نظيفة 173اؼبستعمل ُب فـر اللحم
 ،و من أجل مراعاة السبلمة وشروط النظافة و النظافة الصحية ُب عملية تسويق اللحـو اؼبفرومة    

اؼبتعلق بقواعد ربضَت اللحم اؼبفرـو 19/09/1999القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبؤرخ ُب  من 02نصت اؼبادة 
                                                             

169
 ، 1997/ 09/  08ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ، ثُٔؤًك ك٢  06ػ٤ِٚ ثُٔجهر ٝ ٖٓ ىُي ٓج ٗٚش  -  

، 1997ٗٞكٔذٌ  26، ثُٚجهًر دضج٣ًل  77، ع. .ػ.ػثُٔضؼِن دجُٔٞثٙلجس ثُضو٤٘ز ُذؼٜ ثُذوٍٞ ثُؾجكز ٝ ٤ًل٤جس ىُي ، ػ.ً

 ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُذوٍٞ ثُؾجكز ٓٞٝٞع ٛيث ثُوٌثً :

 دِز ُإلّضٜالى  ثُذ١ٌٖ ،٤ِّٔز ٝ هج -

 مج٤ُز ٖٓ ثٌُٝثةـ ٝ ثُٔيثم ؿ٤ٌ ثُطذ٤ؼ٢ ٝ ًيُي ثُقٌٖثس ثُق٤ز ، -

 مج٤ُز ٖٓ ثألّٝجك ىثس ثألَٙ ثُق٤ٞث٢ٗ ، دٔج ك٢ ىُي ثُقٌٖثس ث٤ُٔٔضز د٤ٌٔز هو صٌَٖ مطٌث ػ٠ِ ثُٚقز ثُذ٣ٌٖز ، -

 ًجِٓز إال ك٢ فجُز صوو٣ٜٔج ك٢ ديًٝ ٓوٌٖر أٝ ٖٓوٞهز ..". -
170

 ٝ ٛٞ ٓج ٙجً ٖٓ ثُظٞثٌٛ ثُٔؤُٞكز ك٢ ثألّٞثم ثُؾَثة٣ٌز أ٣ٖ ٙجًس ثُٔ٘ضؾجس ثُـيثة٤ز صؼٌٛ ػ٠ِ -

 ثُٖٞثًع ٝ ثألًٙلز مجًػ ػٖ إٟجً ثُوجٕٗٞ . 
171

ػ٠ِ أٗٚ "  25، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ف٤ظ ٗٚش ثُٔجهر  91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ  26، 25ثُٔجهص٤ٖ ٝ ٖٓ ىُي ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ  -

 ثُٔنٚ٘ ُ٘وَ ثألؿي٣ز ٓوًٚٞث ػ٠ِ ٓج مٚ٘ ُٚ ، ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُؼضجه

ٝ ٣ؾخ إٔ ٣َٝه ثُؼضجه دجُضؼو٣الس ٝ ثُضؾ٤َٜثس ث٣ًٌُٝٞز ُٞٔجٕ فْٖ فلع ثألؿي٣ز ثُٔ٘وُٞز ٝ ثُق٤ُِٞز هٕٝ أ١ كْجه  -

ٜج صـ٤ِلج ٖٓ ىثس ثٌُّّٔٞ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ ال صٞٝغ ثألؿي٣ز ثُض٢ ال ٣ِلٜج ًٍّ ٓض٤ٖ ٣ـِل 26ُٜج ." ك٢ ف٤ٖ ٗٚش ثُٔجهر 

 ًجٓال ػ٠ِ ثألًٛ أع٘جء ػ٤ِٔز ثُٖقٖ أٝ ثُضل٣ٌؾ ٝ ال إٔ صالِٓ أ٤ًٝز ػٌدجس ثُ٘وَ دًٚٞر ٓذجٌٕر."
172
ف٤ظ ٗٚش ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ، ثُٔضؼِن دٌٖٟٝ صق٤ٌٞ ثٌُٔهجٍ ،  09،  08ثُٔجهص٤ٖ  - 

ُِذ٤غ ك٢ ثُٜٞثء ثُطِن ٝ / أٝ ػ٠ِ ثُط٣ٌن ثُؼ٢ٓٞٔ ٝ ًيُي صؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ثٌُال٤ُخ  ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٔ٘غ ػٌٛ ثٌُٔهجٍ 08ثُٔجهر 

ٖٓ ىثس ثُوٌثً ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ ٣ِْْ ثٌُٔهجٍ ُِْٔضِٜي ك٢ ٗلِ ٣ّٞ صق٤ٌٞٙ ، ٝ دؼو  09" ك٢ ف٤ٖ ٗٚش ثُٔجهر 

 إٗوٞجء ٛيث ثألؽَ ٣ؾخ إٔ صْقخ ٛيٙ ثُٔٞثه ٖٓ ثإلّضٜالى ثُذ١ٌٖ .". 
173
، ثُٔضؼِن دوٞثػو صق٤ٌٞ ثُِقْ ثُٔلٌّٝ  19/09/1999ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ، ثُٔؤًك ك٢  04جهرثُٔػٌكضٚ  - 

صِي ثُِقّٞ "ػ٠ِ أٜٗج ، 1999أًضٞدٌ  31دضج٣ًل   ، ثُٚجهًر 76، ع.  ػ.ػػ٘و ثُطِخ ٝٝٝؼٜج ُالّضٜالى ، ػ.ً

ُِْٔضِٜي ٓغ ًٌٝٝر إٔ صقٌٞ كًٞ ثُطِخ  ثُنجٝؼز ُؼ٤ِٔز ثُلٌّ إ٠ُ هطغ دٔٞؽخ كٌثٓز ىثس ُٞثُخ ، دـٌٛ ص٣ْٞوٜج

ٖٓ ُقّٞ ثُذوٌ ، ثُٔجػَ ، ثُـْ٘ ، ثالدَ ٝ ثُن٤َ  ثُطجٍؽز ٝ ث٤ُِْٔز هٕٝ كٌّ ثألفٖجء ٝ ثألْٗؾز ثُو٤٘ٛز ثالفض٤ج٤ٟز ٝ دوج٣ج 

 .  ، ٝ ثُْوجٟ ٝ ُقْ ثٌُأُ ." ص٘و٤ز ثُِقّٞ
174
 ( ٝ ثُضط٤ٌٜ ٓض٠ صطِخ ثألٌٓ ىُي .ٓت٣ٞز  082ٖٓ ثُٔلضٌٛ إٔ ٣ضْ ثُض٘ظ٤ق دجُٔجء ثُْجمٖ) +   - 
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على أنو " هبب ربضَت اللحـو اؼبفرومة عند الطلب فورا ، بطلب  عند الطلب ووضعها لبلستهبلؾ
اؼبستهلك و ربت رؤيتو "، ُب حُت أجازت نفس اؼبادة ُب فقرهتا الثانية تقطيع أجزاء اللحم مسبقا إىل 

 قطع صغَتة ، بغرض ربضَت اللحـو اؼبفرومة عند الطلب . 
م االلتزاـ بنظافة اؼبنتجات أو اؼبواد الغذائية ُب ىذا الصدد أف اؼبشرع كاف ينظ اإلشارةو ذبدر       

 09/03رقم خببلؼ القانوف اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك ) اؼبلغى(  89/02بصورة ؿبتشمة ُب ظل القانوف 
 الساري اؼبفعوؿ .

نو دبجرد توافر صورة من صور خرؽ إلزامية النظافة و النظافة الصحية نكوف إف ،و على ىذا األساس
 بصدد جريبة معاقب عليها تقـو بتوافر صبلة من األركاف .

 ك ـــــــــة المستهلـــــــــــو سالم نـــــبأماس ــــداء المـــــــــــات االعتـــــــــــــــــمقوم:عـــــــــــــالراب رعـــــــــــــفال
 للجريبة وذلك كالتايل: اؼبقومة  األركافمل تتوافر النظافة ما إلزاميةال يبكن اغبديث عن جريبة خرؽ 

دبراعاة النظافة و النظافة الصحية ) البند  تًتصبو صبلة من السلوكيات الرامية ػبرؽ اإللتزاـ ركن مادي
األوؿ( و ركن معنوي قوامة أف تكوف اعبريبة نابعة عن إرادة آشبة تعمدت جٍت أو عرض أو بيع أو 

 نقل منتوجات ُب ظروؼ تنعدـ معها شروط النظافة و النظافة الصحية ) البند الثاين( .

 ادي :ـــــــــــــن المــــــــــــــــــالرك:  ألولاد ـــــــــــالبن
سلوؾ يتجسد ُب االمتناع عن  إتيافمن خبلؿ  اعبرائميقـو السلوؾ اؼبادي ُب ىذا النوع من      

  اإلنتاجاؼبتعلقة بالنظافة سواء تعلق األمر بأماكن  األحكاـالتقيد دبا نص عليو اؼبشرع ، و كذا خرؽ 
آليات النقل و التخزين و العرض احملددة قانونا  باؼبستخدمُت أو بوسائل و األمرأو التخزين أو تعلق 

 و من تلك السلوكيات نذكر على سبيل اؼبثاؿ :
و غبـو ؾبمدة ُب غرؼ تربيد غَت مبلئمة أو ربضَتىا بطرؽ أو وسائل تعرضها 175زبزين مثلجات -

على أمن و سبلمة اؼبستهلك ، دبا ُب ذلك مبلمسة مواد غذائية ال  افبا يشكل خطر ، 176للتلوث
                                                             

175
 ، ثُٔضؼِن دوًؽجس ثُقٌثًر ٝ ثُقلع ػٖ ٣ٌٟن ثُضذ٣ٌو ٝ ثُضؾ٤ٔو 21/11/1999ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔؤًك ك٢  -  

 . 87، ع. .ػ.ػثٌُٔغق ُِٔٞثه ثُـيثة٤ز ، ػ.ً
176
 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ . ِن دٌٖٟٝ صق٤ٌٞ ٝ ص٣ْٞن ثٌُٔهجٍ،،ثُٔضؼ 26/02/1997ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔؤًك ك٢   - 
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هبب مبلمستها مباشرة باليد بل عن رريق قفازات ....و من ذلك اغبلويات ، التوابل و 
 . 177تالساندويشا

  مرتداء اؼبستخدـ مبلبس تنعدـ معها كل شروط النظافة و النقاوة اؼبطلوبة و السيما ُب اؼبطاعإ -
 ات أو ؿببلت العطارة رتداء البدلة اػباصة أساسا السيما ُب ؿببلت بيع اغبلويإو اؼبقاىي ، أو عدـ 

 و التداوي باألعشاب و كذا الصيدليات ....
 اإلرادةكاف مستهلك اؼبواد الغذائية قد ناؿ من رعاية   إذاُب ىذا اؼبقاـ أنو  إليوو ما هبدر التنويو      

اؼبتعلق حبماية  09/03 رقم من القانوف 06و ىو ما يظهر جليا من خبلؿ نص اؼبادة ، التشريعية 
عن حصة مستهلك اػبدمات من اغبماية ُب ىذا النوع  نو يطرح التساؤؿإف،اؼبستهلك السالف الذكر 

فهل تلتـز اجململة بارتداء اؼبآزر اػباصة أـ ،و من ذلك مثبل خدمة اغببلقة و التجميل  ،اإلجراـمن 
ا بصورة ال تعرضها للتلف و كذ 178التجميل مستحضراتملزمة حبفظ  أهنا ُب غٌت عنها ؟ و ىل ىي

؟ و ماذا عن استعماؿ اؼبمرض ؼبقص أو حقنة مستعملة أو غَت استعماؿ مناشف نظيفة و كمادات
 . معقمة ؟

كاف اؼبشرع قد أصاب بتوسيعو لنطاؽ اعبريبة من حيث األشخاص أين   إذاو على ىذا األساس      
هبلؾ مراعيا كل مراحل التسويق بدء بعملية خارب كل متدخل ُب عملية عرض اؼبواد الغذائية لبلست

خذ عليو أنو ضيق من نطاؽ التجرًن من ؤ أف ما ي إال،مرحلة االستهبلؾ  إىلغاية الوصوؿ  إىل اإلنتاج
ىو ما يتضح جليا من خبلؿ اؼبادة ى حساب أمن و سبلمة اؼبستهلك ،و و ذلك عل،حيث اؼبوضوع 

يفهم فبا سبق أف اؼبادة الغذائية اؼبعدة لبلستهبلؾ  إذ سالف اإلشارة إليو، 09/03رقم من القانوف  06
 ؽبذه اعبريبة دوف سواىا من اؼبواد و كذا اػبدمات . اتعد ركنا مفًتض

                                                             
177
ٝ ٛٞ ٓج ٗؼج٣ٖٚ ك٢ أّٞثه٘ج ٝ ٓقالص٘ج أ٣ٖ ٣وّٞ ثُذجةغ دٔالْٓز ثُٔ٘ضؾجس ٓذجٌٕر دج٤ُو ...ٝجًدج ػٌٛ  ثُقجة٠  - 

  ٌٓثٛ ٝ ٟل٤ِ٤جس ....ثثُٔنجٌٟ ثُ٘جؽٔز ػٖ ىُي ٖٓ دٌض٣ٌ٤ج ٝ 

 ثُٔؼجُؾز أٝ ػ٤ِٔز ثُض٘و٤ز دجّضؼٔجٍ أفو ْٓضقٌٞثس ثُض٘ظ٤ق ٝ صؼٌف ٛيٙ ثألم٤ٌر ػ٠ِ أٜٗج ًَ ٓجهر مجّ صجٓز  صضْ - 
178

  

ٓؼجُؾز ؽَة٤ج ٝ ٓؼور ُضـي٣ز ثإلْٗجٕ دٔج ك٢ ىُي ثٌُٖٔٝدجس ٝ ثُؼِي ٝ ًيُي أ٣ز ٓجهر صْضؼَٔ ك٢ ٙ٘غ ثألؿي٣ز أٝ 

 03ك٢ ٌَٕ أه٣ٝز أٝ أهٝثس ٣ٍ٘ز ُٞفوٛج ٝ ىُي ٝكن ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  صق٤ٌٞٛج أٝ ٓؼجُؾضٜج دجّضغ٘جء ثُٔٞثه ثُْٔضؼِٔز

ثُٔضؼِن دجُٔٞثه ثُٔؼور ٢ٌُ صالِٓ ثألؿي٣ز ٝ دْٔضقٌٞثس  19/01/1991ثُٔؤًك ك٢  91/04ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ 

.٣1991٘ج٣ٌ  23، ثُٚجهًر دضج٣ًل 04، ع..ػ.ػ.ً ػص٘ظ٤ق ٛيٙ ثُٔٞثه ،   



قـــــــــــــــــــــــــة التسويـــــــــــي عمليــــــــــة فــــــــــــــــم المرتكبـــــــــــالجرائ اب األول :ــــــــــــــالب  
 

68 
 

 و أماـ اؼبخارر اليت قد تطاؿ صبهور مستهلكي اػبدمات من جراء عدـ مراعاة مقدـ اػبدمة لقواعد 
يبة من حيث اؼبوضوع لتشمل كل متدخل ُب جدير باؼبشرع توسيع نطاؽ اعبر نو إف ،و شروط النظافة

  ،السلعؼبنتوج وبمل ربت لوائو ػبدمات و مفهـو اأف ماداـ ت لبلستهبلؾ عملية وضع أو تقدًن اؼبنتجا
سلوؾ سليب من ررؼ اؼبتدخل ُب عملية الوضع لبلستهبلؾ ينجر عنو  إتيافنو دبجرد إو بالتايل ف

 .قب عليها بتوافر الرابط اؼبعنوي نكوف بصدد جريبة معا فإننا، النظافة  إلزاميةخرؽ 
 وي ــــــــــــــــن المعنـــــــــــالرك:يــــــــــد الثانـــــــــــالبن

قضاة  يضع 179 اإلجراميةعمدية أو عدـ عمدية ىذا النوع من  صمت اؼبشرع عن ربديدإف      
يبكن للمتدخل ُب عملية العرض للبيع الدفع بالغلط أو اعبهل ألحكاـ  هلفاؼبوضوع ُب حَتة،

 . ؟التخزين أو التحويل مثبل
بالتايل يفهم من سكوت اؼبشرع عن إشًتاط القصد اعبنائي أنو مفًتض، ماداـ مل يشر إليو و       

يدفع هبا  فرضية اعبهل اليت قد صراحة كما فعل ُب جريبة الغش ُب عملية التسويق، فبا يستبعد
 .  اؼبتدخل اؼبخالف لدرء اؼبسؤولية اعبنائية

 إجراميةالنظافة و النظافة الصحية من أكثر أشكاؿ  إلزاميةتعد خرؽ  أما عن تكييف اإلعتداء    
ف فكرة النظافة ال تثَت اىتماـ اؼبتدخل ، أل عمليااالستهبلؾ اليت أضحت تثقل كاىل قضاة اؼبوضوع 

تطبع هبا  إذا إال، ألف فكرة النظافة ال تًتسخ  عاديا افردألنو بل ،ُب عملية البيع  لكونو متدخبل ليس
 نساف هبدر بو العيش ُب وسيط نظيف ال فقط لكونو ملـز قانونا دبراعاة شروط النظافة .إالفرد ك
و عموما يكيف ىذا النوع من اعبرائم من قبيل اعبنح اؼبشددة و ىو ما يتضح من خبلؿ نص       
اليت أوردت اعبزاء اؼبًتتب عن ـبالفة إلزامية النظافة و النظافة  09/03رقم من القانوف  72اؼبادة 

                                                             

سالف اإلشارة إلٌه، ٌستشف أن المشرع فً مادة اإلستهالك لم 26/23من القانون رقم  23بالرجوع إلى المادة  - 179  
، إذ ٌالحظ فً هذا السٌاق أنه عندما ٌتعلق األمر بخرق المخالف لإللتزامات الواردة فً قانون  القصد الجنائًٌتطلب   ، 

دون تحدٌد عمدٌة الجرٌمة من عدمها و ذلك بخالف تلك الجرائم التً نظمها اإلستهالك فإنه ٌكتفً بتبٌان نطاق اإللتزام  
المشرع العقابً أٌن إشترط القصد الجنائً فً كل من الجرائم التالٌة : الغش فً عملٌة التسوٌق ، خداع المتعاقد ، 

 المضاربة غٌر المشروعة ، حٌازة مواد مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ...  
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أف ىذا النوع من اعبرائم ىو من أسهل اعبرائم اليت يبكن ضبطها عمليا  إىل و ذبدر اإلشارة،الصحية
 . إثباتا األسهلمن ررؼ أعواف قمع الغش كوهنا 

         و من ضمن اعبرائم اليت سبس بسبلمة اؼبواد اإلستهبلكية عناؾ اعبرائم اؼباسة بعملية التعليب 
 أو التغليف أو اغبفظ و ىو ما ستتم دراستو ُب مايلي .

 ظ ـــــــو الحف فـــــــــب و التغليــــــــــالتعليام ــــــــــــــة أحكـــــــــث : مخالفــــــــالثال بـــــــــــالمطل
 إىل تزايدأدت التعقيدات الآلمتناىية للسلع و اػبدمات اليت صارت تعرض و تسوؽ ُب السوؽ      

من غَت الكاُب وجود أحكاـ متعلقة باؼبطابقة  أصبح ؼبا سبقو كنتيجة  ،حوادث االستهبلؾ 
ألف ، للخطر  أمنهمو تعريض  ألشخاصينجر عنها اؼبساس بالسبلمة اعبسدية  إلجراميةللتصدي 

لذلك صار من  ،تكوف ؾبرد مصاّب مادية أو اقتصادية  أفقيمة الصحة و السبلمة ىي أكرب من 
التشريعية الدؤوب  اإلرادةذلك قبد سعي و من  ،180الضروري تكريس قواعد صارمة ُب ىذا الصدد 

 لبسط ضباية جنائية للمستهلك خبلؿ عملية التعليب و التغليف .
كل سابق اإلشارة إليو   09/03 رقم من القانوف181 07ألـز اؼبشرع دبوجب نص اؼبادة فقد      

التعبئة و التغليف و   أحكاـعناصر اؼبزيج التسويقي دبراعاة  إحدىمتدخل ُب عملية التصنيع باعتبارىا 
 فساد اؼبادة الغذائية .إىل على لواـز تؤدي  األخَتةال ربتوي ىذه أكذا التجهيز مشًترا 

و لتبياف ماىية ىذا اإللتزاـ و صور اإلخبلالت اليت تطالو سيتم التطرؽ ؼبفهـو التغليف أو تعبئة      
 ( و صور اؼبخالفات اؼبرتبطة هبذا اإللتزاـ األوؿ فرعمع ربديد اؽبدؼ من تعبئة اؼبنتوجات ) ال ،اؼبنتوج 

 اؼبواد اؼبعدة ؼببلمستهاتكوف بسبلمة و نظافة ضماف سبلمة اؼبواد الغذائية و ألف  (، (ينالثا الفرع) 
 خبلؿ عملية التعليب فإنو يستوجب ربديد مضموف ىذا اإللتزاـ ) الفرع الثالث(.

 

                                                             
180
 . 401، ٗ . فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن٢ ، ٓقٔو دٞهثُ  - 

 - ص٘٘ ثُٔجهر 07 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ 03/09 ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝ هٔغ ثُـٔ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ ال صقض١ٞ 
181

 

ثُضؾ٤َٜثس ٝ ثُِٞثٍّ ٝ ثُؼضجه ٝ ثُضـ٤ِق ، ٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ث٥الس ثُٔنٚٚز ُٔالْٓز ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ، إال ػ٠ِ ثُِٞثٍّ ثُض٢ ال 

  صؤه١ إ٠ُ إكْجهٛج ".
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 وج ـــــــــــــــــة المنتــــــــــــــوم تعبئـــــــــــاألول : مفه رعــــــــــفال
تلعب عملية تعبئة  اؼبنتوج أو توضيبو دورا ىاما ُب عملية التسويق ، إذ يلعب التعليب دورا جوىريا 

بتعليب اؼبنتوج بطريقة ذبلب ُب رياهتا  يقوموف بعض اؼبسوقُت على أفُب إستقطاب اؼبستهلكُت ، 
جأ البعض لتوضيب مادة إستهبلكية ُب عبوة ببلستيكية رغم أف االصل العديد من اؼبخارر ، أين يل

ىو أف توضب تلك اؼبادة ُب عبوة زجاجية ، ُب حُت يلجأ البعض اآلخر إىل توضيب  و حفظ مواد 
إستهبلكية ُب أكياس سوداء ُب حُت األصل ىو أف توضب تلك اؼبادة ُب أكياس خاصة ، بينما 

عبوات صعبة الفتح للحد الذي معو قد يتعرض اؼبستهلك من جراء يذىب البعض األخر لتعبئة ُب 
 ؿباولة فتحها إىل جروح خطَتة و من ذلك عبوات الطمارم اؼبصربة و عبوات اؼبرىب .

و حىت ال تتحوؿ عملية التعليب إىل عملية عشوائية يقـو هبا اؼبتدخل وفق ما سبليو عليو إرادتو ،      
وجد اؼبشرع اعبزائري نفسو مضطرا لتأرَت عملية التعليب من  ،كمستبعدا أمن و سبلمة اؼبستهل

،    خبلؿ نصوص عقابية ال تًتدد ُب قمع كل ـبالف ألحكاـ تعليب و توضيب اؼبواد اإلستهبلكية 
    اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو ،  09/03و ذلك من خبلؿ القانوف رقم 

 أدخل وصف التجرًن كل السوكيات اؼباسة باؼبستهلك .  و الذي وبمد عليو أنو
من  02عن تعبئة اؼبنتوج بالتغليف ، حيث عرؼ الغبلؼ دبوجب اؼبادة  تعرب النصوص القانونية و

للمغلفات اؼبخصصة الحتواء  اؼبواصفات التقنية ضبطاحملدد كيفيات  04/210اؼبرسـو التنفيذي رقم 
 إناء" كل كيس أو صندوؽ أو علبة أو وعاء أو  بأنو182لؤلرفاؿمعدة  أشياءاؼبواد الغذائية مباشرة أو 

أو بصفة عامة كل حاو من اػبشب أو ورؽ أو زجاج أو قماش أو ببلستيك وبتوي مباشرة على مواد 
اؼبتعلق بالوسم و  90/367اؼبادة الثانية من اؼبرسـو التنفيذي رقم  ليوو ىو ما عربت ع، "غذائية 

التعبئة اليت توضع فيها اؼبادة الغذائية و اؼبوجهة للتوزيع  " بأنوحيث ًب تعريفو اؼبعدؿ و اؼبتمم بالوعاء 
 ."جزئيا  أوكوحدة منفردة ، سواء كانت ىذه التعبئة كليا 

                                                             
182

 ، ثُٔضؼِن د٤ٌل٤جس ٝذ٠ ثُٔٞثٙلجس ثُضو٤٘ز 28/04/2004، ثُٔؤًك ك٢  04/210ًهْ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١  -   

 28/07/2004، ثُٚجهًر ك٢ .  47، ع. .ػ.ػٓٞثه ؿيثة٤ز أٝ أ٤ٕجء ٓنٚٚز ُألٟلجٍ ، ػ.ً ُِٔـِلجس ثُٔنٚٚز الفضٞثء

. 
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الوزاري اؼبتعلق دبواصفات اؼبادة الدظبة سالف الذكر  رمن القرا 12183ُب حُت عربت عنو اؼبادتُت     
أف يتم توضيب اؼبادة الدظبة اؼبنزوع منها الزبدة ُب أوعية معدنية  و يبقى من الضروريبالتوضيب 

 .أزوٌب  ضغطمطلية داخليا بربنيق غذائي حاـ و فبلوءة دوف ىواء أو ربت 
ىي سبكُت اؼبستهلك من  ،ل عن رريق الغبلؼاؼبتدخ إليهااليت يصبو  األىداؼؼبا كاف من بُت  و 

 أواؼبشرع اؼبنتج  ألـز، فقد لط بينها و بُت سلعة أخرى منافسةو تفاديا للخ،التمييز بُت السلع 
 . 184الصناعي أو اؼبتدخل عموما أف يوازف بُت عامل اؼبنفعة و عامل الًتويج ُب تصميم الغبلؼ

لة ءتتم مسا أيندرجة من التقدـ  إىلو ُب نفس السياؽ فقد وصلت بعض الدوؿ اؼبتقدمة      
 أوصبهور اؼبستهلكُت عن رريق صرب آراء ؼبعرفة اؼبواصفات اليت يفضلوف أف تتم هبا عملية التعبئة 

و معرفة النقاط اؼبطلوبة ُب  ، ، و ىذا سعيا منهم لكسب رضا اؼبستهلك من جهة185التغليف 
 .186قليد قد يطرأ خبلؿ عملية التعليبالتعليب للتقيد هبا و تفادي كل تعملية 
السلع اليت يتم لفها عند البيع هبدؼ الوقاية الصحية كلف اللحم اؼبشوي  و ذبدر اإلشارة إىل      

هبدؼ الوقاية  ، أو لف اغبلويات ُب الورؽ أو لف مواد غذائية ُب ورؽ السيلوفاف األؼبنيـوُب ورؽ 
 . 187الصحية عند عملية النقل ال تعد سلع جاىزة التعبئة

و مثاؽبا ما نصت عليو ًب تنظيم عملية التعليب بأحكاـ خاصة ،و نظرا ػبصوصية كل سلعة      
على الصانع أف يقـو  أوجبت"من القرار الوزاري اؼبتعلق بتحديد مواصفات مياه الشرب اليت  41اؼبادة 

 أين هبري ُب الكثَت من اغباالتو ىذا خبلفا ؼبا  "ُب زجاجات لضماف سبلمة اؼبياه بتوضيب اؼبياه

                                                             

ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ثُٔجهر ثُؤّز ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ، ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣ؾٍٞ   12ص٘٘ ثُٔجهر  - 
183

 

   ص٣ْٞن ثُق٤ِخ ثُؾجف ثُٔٞؽٚ ُِضق٣َٞ ُِْٔضِٜي دجُضؾَةز ، ٝ ال ٣ؾٍٞ ص٤ٝٞذٚ ك٢ صـ٤ِلجس كٌػ٤ز ".
184

ثُؾَثة١ٌ ، هثً ٤ُٝز ثُٔضٌصذز ػٜ٘ج ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُْٔضِٜي ٝ ثُْٔؤػ٢ِ دُٞق٤ز دٖ دُٞن٤ِٔ، ثُوٞثػو ثُؼجٓز ُقٔج٣ز  - 

 . 56، ٗ . 2000ثُٜوٟ ، ثُؾَثةٌ ، 

.19ٓؾوٝح م٤ٌر ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. -
185

  
186

   ثُٔؤُلزثُِْغ ثُؾجَٛر ثُضؼذتز ٢ٛ صِي ثُِْغ ثُٔنٚٚز ُِؼٌٛ ػ٠ِ فجُضٜج ُِْٔضِٜي ثُٜ٘جة٢ ٝ ٢ٛ ٝفور ثُذ٤غ  -   

 .ذٞر ؼصؼو٣َ ػ٠ِ ثُٔقضٟٞ هٕٝ كضـ ثُ إهمجٍٝذز هذَ ٝٝؼٜج صقش صٌٚف ثُْٔضِٜي د٤ٌل٤ز ال ٣ٌٖٔ ٓؼٜج د٤ٖ ثُِْغ ثُٔٞ
187

 .54ػ٢ِ دُٞق٤ز دٖ دُٞن٤ِٔ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ  - 
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 10دبوجب اؼبادة القرار الوزاري اؼبشًتؾ الذي حدد م تعبئة اؼبياه ُب وعاء ببلستيكي، باإلضافة إىل تت
 . 188شروط توظيب اغبليب اعباؼ و كيفيات عرضو

         األعماؿالكثَت من منشآت  فهناؾكما هبب على اؼبتدخل استخداـ عبوات مبلئمة ،      
تستعمل عبوات ال تتناسب مع ربيعة اؼبنتوج ، حبيث تكوف تلك العبوات مصنوعة اليت و التصنيع 

من مواد تتفاعل مع مكونات اؼبنتوج ، فبا يعرض صحة اؼبستهلك للخطر نتيجة ىذه التفاعبلت ،و 
من و سبلمة اؼبستهلك ، كتعبئة مواد غذائية ُب عبوات صنعت لتعبئة مواد  أ تعود سلبا على اليت

 كيماوية .
 أف تكوف العبوات ذات ظباكات  االلتزاـعدـ مراعاة عناصر اعبودة و السبلمة من خبلؿ  و  

عدـ مراعاة ربلء  وتكوف العبوات مطلية دبادة سبنع التفاعل أو الصدأ ،  أف وأو مقاسات مناسبة ، 
فيما ىبص العبوات  األمرو من ٍب االنفجار مثبل ، كما ىو  الصدأأماكن اللحاـ ؼبنعها من 

و بتبياف اؼبقصود بعملية التعليب يبكن إبراز اإلخبلالت اؼباسة هبذه العملية من خبلؿ ما  ،اؼبضغورة
 يلي .

 بــــــــــــة التعليـــــــــــة بعمليــــــــــــالالت المرتبطــــــــــــ: اإلخ الفرع الثاني
اؼبستهلك خبلؿ عملية و خداع الصانع لتغليط  إليها أاليت قد يلج من ضمن صور اإلخبلالت      

 : أو تعبئة اؼبنتوج نذكر على سبيل اؼبثاؿالتعليب 
 إلقناع األسلوبىذا  إىلمؤسسات التصنيع بعض تلجأ  أينتغيَت شكل اؼبنتج أو عبوتو أو غبلفو  -

تغيَت شكل العبوة أو الغبلؼ دوف  رريقتطوير اؼبنتوج ، و زيادة فعاليتو و ذلك عن  ًب بأنواؼبستهلك 
 تغيَت يدرج على اؼبكونات و الًتكيبة اػباصة بالسلعة . أي
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س ثُضو٤٘ز ألٗٞثع ، ثُٔضؼِن دجُٔٞثٙلج 1997ٓج٣ٞ  31ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ثُٔؤًك ك٢ ٖٓ  10ص٘٘ ثُٔجهر  -  

ـ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ 1997ؿٖش  20، ثُٚجهًر دضج٣ًل  55، ع.  .ػ.ػٌٕٟٝ ٝ ٤ًل٤جس ػٌٜٝج ، ػ.ًٝثُق٤ِخ ثُؾجف  

 10ًِؾ ، ٝ  2ًِؾ ، ٝ 1ؽ ٝ  500صٌٕٞ أٗٞثع ثُق٤ِخ ثُؾجف ثُٔٞؽٜز ُِْٔضِٜي ثُٜ٘جة٢ ٓٞٝذج ك٢ أٝػ٤ز ٓجٗؼز ىثس ّؼز 

 ًِؾ ٓـِلز ٝ ىثس ٙالدز ًجك٤ز ."
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حجم العبوة دوف زيادة كمية  تضخيمالذي دبوجبو يتم  األسلوبو ىو ، تضخيم حجم العبوات  -
 ُب اؼبنتجات اليت تتكوف من مادتُت األسلوبو يستخدـ اؼبتدخل ىذا اؼبادة الفاعلة،تقليل  أواؼبنتوج 

قل ، و يكوف أو أخرى مساعدة و تكوف ذات تكلفة ، فاعلة و تكوف تكلفتها عالية  إحدانبا 
لدى اؼبستهلك ، ليتم التبلعب من خبلؿ تقليل كمية اؼبادة الفاعلة وزيادة كمية  احجم العبوة معروف

 يكوف حجم اؼبادتُت معا ىو نفس حجم العبوة اؼبعروفة لدى اؼبستهلك . هبذاو ،اؼبادة اؼبساعدة
اؼبتعلق  91/53رقم  من اؼبرسـو التنفيذي 20نص اؼبادة  إىلُب ىذا الصدد  و ذبدر اإلشارة      

ما  إذاعلى أنو " و الذي نص  189لبلستهبلؾ األغذيةبالشروط الصحية اؼبطلوبة عند عملية عرض 
ف اؼبنتجات الغذائية اعباىزة إاستثنينا األغذية احملفوظة ربيعيا بغبلؼ أو قشرة تنزع قبل استهبلكها ، ف

ا الضماف الصحي ، وفقا ، هبب أف وبميها من صبيع أنواع التلوثات عند بيعها غبلؼ رـز يكفل ؽب
 للتنظيم ُب ؾباؿ اؼبواد اؼببلمسة لؤلغذية".

غَت  األغذيةأنو يقتصر على اؼبنتجات الغذائية اعباىزة دوف  ىذا النصغَت أنو يعاب على       
 . األظباؾاعباىزة و غَت احملفوظة بقشرة كالتمور و 

 09/03 قمر  من القانوف 07ة كاف اؼبشرع دبوجب اؼباد  إذانو أ إىل السياؽكما نشَت ُب ىذا       

اؼبعدة  غَتىا دبا ُب ذلك اؼبوادعاة كل شروط التعليب و التغليف و ألـز اؼبتدخل دبراسابق اإلشارة إليها 
اؼبواد  على األحكاـمتداد ىذه إ الذي يطرح يتعلق دبدى التساؤؿ إال أف ؼببلمسة اؼبواد الغذائية،

 الصيدالنية 
 ؟ .ىي مواد استهبلكية  بلغذائية ُب حد ذاهتا  امواد دالتجميل و غَتىا من اؼبواد اليت ال تع و مواد
فبا يتوجب معو إعادة النظر ُب نطاؽ اغبماية اعبنائية للمستهلك ُب عملية التعليب لتشمل ُب      

و اؼبستهلك نطاقها صبيع اؼبنتجات اإلستهبلكية دوف إستثناء ، ماداـ الباعث من ىذه اغبماية ى
 عموما.
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 ، ثُٔضؼِن دجٌُٖٟٝ ثُٚق٤ز ػ٘و ػٌٛ ثُٔجهر1991كذٌث٣ٌ  23، ثُٔؤًك ك٢ 91/53ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 

  .1991كذٌث٣ٌ  27، ثُٚجهًر دضج٣ًل . 9ع .ػ.ػ ، ػ ً
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و 191و التربيد190مراعاة تقنيات التجميدبعد تعبئة اؼبنتوج  عاتق اؼبتدخلو يقع على ىذا     
لمواد ( لالبند الثاين) و التربيد (  البند األوؿ) باػبصوص عندما يتعلق األمر بدرجات حرارة التجميد 

 .194و العفن 193و اعبراثيم  192لتفادي تعرض تلك اؼبواد للتخمر االستهبلكية

 د :ــــــــــــــــــرارة التجميـــــــــــات حــــــــــدرج : البند األول
 أساليب التجميد ُب : تتجسد     

 مئوية . 0 50 –مئوية  0 20 –التجميد بواسطة اؽبواء مباشرة ُب درجة حرارة  -
 التجميد باالتصاؿ اؼبباشر بسطح معدين . -
 بسائل . التجميد باالتصاؿ اؼبباشر -
التجميد اؼبكثف أين يتم اغبفظ بواسطة التربيد للمواد الغذائية عن رريق التخفيض اؼبفرط لدرجة  -

 :195ئوية و من أمثلتها نوردام 0 18 – األقلاغبرارة و اليت تصل على 
 ئوية .ام 0 12الدواجن و الدىوف الغذائية و الزبدة   - ئويةام 0 20اؼبثلجات و القشدة اؼبثلجة  -
 ئوية .ام 0 18اللحـو و اؼبواد احملضرة دبنتوج أصل حيواين  -
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صْٔـ ٛيٙ ؽ٤ِو صقش ٓلؼٍٞ ثُذٌه ٝ ٣ؾخ إٔ   إ٣٠ُؼو ثُضؾ٤ٔو ٣ٌٟوز ُِقلع صقٍٞ ثُٔجء ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُٔجهر ثُـيثة٤ز  -

 20ط٣ٌوز دجُقٍٚٞ ػ٠ِ هًؽز فٌثًر ٖٓ ثُذجٟٖ صضٌثٝؿ فْخ ٗٞع ثُٔ٘ضٞػ د٤ٖثُ
0
 50 –ة٣ٞز جٓ 

0
ة٣ٞز دؼو عذجس جٓ 

  .ثُقٌثًر
191
 صٌٕٞ أٜٗج٣ٌٟوز ُِقلع صضؾْو ك٢ صنل٤ٜ هًؽز فٌثًر ثُٔجهر ثُـيثة٤ز ، ف٤ظ  ثُضذ٣ٌو ٛٞ - 

ٓٔجعِز ُوًؽز فٌثًر ثُؾ٤ِو ثُٔيثح ) 
0
ك٢ هًؽز فٌثًر صلٞم)  إدوجةٜجة٣ٞز ( ٝ جٓ 0

0
 ة٣ٞز(.جٓ 0

صؼٌف ثُنٔجةٌ ػ٠ِ أٜٗج ؽْْ ٛٞثة٢ ٓقخ ُِقٌثًر ثُٔؼضوُز صضطًٞ ػ٠ِ ّطـ ث٠ُّٞ ػ٠ِ ٌَٕ ْٓضؼٌٔثس . - 
192

  

صؼٌف ثُؾٌثع٤ْ ػ٠ِ أٜٗج أؽْجّ ف٤ز هجهًر ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ك٢ ٠ّٝ ٓـي١ .  -
193

  

أ٣ٞج ػ٠ِ أٜٗج أؽْجّ هه٤وز ٓقذز ُِقٌثًر ثُٔؼضوُز ٝ صضطًٞ ػجهر ػ٠ِ ثُْطـ ثُٜٞثة٢ ٣َُٔو ٖٓ  صؼٌف ثُؼل٤٘جس  - 
194

  

، ثُٔضٖٞٔ ؽؼَ ثُٜٔ٘ؼ ثالكو٢  ٤ٗٞ٣2015ٞ  02ٖٓ ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢  03 ثُضلج٤َٙ فٍٞ ٛيٙ ثُٔلج٤ْٛ ، أٗظٌ ثُٔجهر

 48إؽذج٣ًج ، ػ.ً.ػ.ػ ، ع. 0.95ٖ٘جٟ ثُٔجة٢ أًذٌ ٖٓ إلفٚجء ثُنٔجةٌ ٝ ثُؼل٤٘جس دؼو ثُْٔضؼٌٔثس ك٢ ثُٔ٘ضؾجس ىثس ثُ

  .09/09/2015، ثُٚجهًر دضج٣ًل 

 
195

 ثُٔضؼِن دوًؽجس ثُقٌثًر 1999ٗٞكٔذٌ  21ثُٔؤًك ك٢  ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى 05ٝ  04ثُٔجهص٤ٖ  -  

 . 87، ع. .ػ.ػٝ أّج٤ُخ ثُقلع دٞثّطز ثُضذ٣ٌو أٝ ثُضؾ٤ٔو ثٌُٔغق ُِٔٞثه ثُـيثة٤ز ، ػ.ً
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 د : ـــــــــــــــرارة التبريــــــــــــــات حـــــــــدرج :يــــــــــد الثانــــــــــــالبن
 :لى سبيل اؼبثاؿ عو اليت نذكر منها      

 اللحـو اؼبقطعة و اؼبوضوعة ُب وحدة البيع  - ئويةام 0 02منتوجات البحر ، أظباؾ و رخويات +  -
اغبليب اؼببسًت و  -ئوية  ام 0 04الدواجن و اؼبنتوجات احملتوية على البيض +  -ئوية  ام 0 03+ 

مصربات  -ئوية ام 0 08اغبليب اؼبوجو للصناعة +  -ئوية ام 0 06البيض و القشدة و اعبنب+ 
 مائوية . 0 15منتوجات الصيد البحري + 

نذكر ما نصت عليو اؼبادة السابعة من القرار الوزاري  اؼبنظمة لعملية اغبفظ األحكاـو من أمثلة       
أف يتم حفظ اؼبرقاز بصورة غَت متقطعة  األخَتةاؼبشًتؾ اؼبتعلق بشروط ربضَت اؼبرقاز أين ألزمت ىذه 

 منذ ربضَته و حىت وضعو رىن االستهبلؾ ئويةام 008+ ئوية وام 004ُب درجة حرارة تكوف ما بُت 
،         

بل هبب ،غَت أف فكرة سبلمة اؼبواد الغذائية ال تكتمل دبجرد التقيد بأحكاـ التعليب و التغليف 
 مراعاهتا من خبلؿ سبلمة كل مادة تبلمسها .

 ان سالمة المواد الغذائية بسالمة المواد المعدة لمالمستها ــــــضمث :ــــــــــــالثال رعــــــــــفـــال
ترتبط فكرة سبلمة اؼبواد الغذائية بسبلمة اؼبواد اؼبعدة ؼببلمستها ، ىذا و بعد أف كاف اؼبتدخل       

نو بطغياف زمن إف، و العبوات الزجاجية،و الورؽ الغذائي ،ُب زمن مضى يعتمد على األكياس الورقية 
إلنتاجية صار للتكنولوجيا مكانتها ُب ؾباؿ التغليف و التعليب اػباص باألغذية ، و صار اإلنتاج و ا

    ، الشغل الشاغل للمتدخل ىو جلب صبهور  اؼبستهلكُت عن رريق استخداـ مواد المعة و جذابة 
 و كذا األجهزة اؼبستخدمة ُب، على ضبط اؼبواد اؼبعدة للتغليف إىل اغبرص باؼبشرع  و ىو ما أدى

 و كل ما يعد ؼببلمستها عن رريق سن أحكاـ ردعية و صارمة . ، إنتاج اؼبواد الغذائية
ربتوي أي مادة من  أفالذكر على ضرورة  سالف 09/03رقم من القانوف  07نصت اؼبادة  فقد     

و قد بُت الشارع كيفية  ،اـز ال تؤدي إىل فسادىاغبلؼ أو آالت معدة ؼببلمسة اؼبواد الغذائية على لو 
 اؼبتعلق باؼبواد اؼبعدة ؼببلمسة األغذية و  04 /91تنفيذ ىذا االلتزاـ دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 
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 أقر إلزامية سبلمة ىذه اؼبواد أثناء عملية الصنع ، أين196 دبستحضرات التنظيف اػباصة بتلك اؼبواد
 إلزامية احًتاـ شروط صنع مستحضرات تنظيف ىذه اؼبواد  و (البند األوؿاستعماؽبا ) و عند  
 ، مع ربديد مقومات اإلعتداء ) البند الثالث( .( البند الثاين)

    ةـــــــادة الغذائيـــــة المـــــدة لمالمســــواد المعـــــال المـــــستعمإع و ــــــــــصن: د األولــــــــــالبن
إعداد اؼبواد الغذائية دبكونات ال تنطوي على أي خطر قد يبس باؼبستهلك يتم  فأوجب القانوف أ  

ُب صحتو ، مع ترؾ فكرة ربديد اؼبواد اؼبعدة ؼببلمسة اؼبواد الغذائية للتنظيم من خبلؿ إصدار قرارات 
من اؼبرسـو التنفيذي رقم  02و مثاؿ ذلك ما نصت عليو اؼبادة ، بالتجارة  ةاؼبكلف ةر امن الوز 

 ،197اؼبتعلق بكيفيات ضبط اؼبواصفات التقنية للمغلفات اؼبخصصة الحتواء اؼبواد الغذائية 04/210
، رغم كل ما  ......"استعماؿ اؼبواد الببلستيكية ُب مبلمسة اؼبواد الغذائيةإ على أنو" هبب واليت تنص

ترصبتو األحباث اؼبخربية من تفاعبلت تنجم عن احتكاؾ اؼبواد الببلستيكية مع األغذية اؼبعبأة داخلها 
  السيما من جراء درجة اغبرارة احمليطة بالعبوة ...

على سالف اإلشارة إليو  91/04رقم ال تسري أحكاـ اؼبرسـو التنفيذي  و ذبدر اإلشارة إىل أنو      
و األوعية اؼبستعملة ُب الطبخ و اؼبعدة بطبيعتها ؼببلمسة األغذية ، و ىو ما يتوجب على  األواين

اؼبشرع إعادة النظر فيو نظرا ؼبا قد يصاحب ىذه األواين من أخطار السيما تلك اؼبطلية دبواد مسررنة 
 السلوكونات الببلستيكية اؼبستعملة ُب رهي اغبلويات دوف أف ربًتؽ.من ذلك و 
 
 

                                                             

ِ ثألؿي٣ز ، ػ.ً.ػ.ػ ،ثُٔضؼِن دجُٔٞثه ثُٔؼور ٢ٌُ صالٓ،  19/01/1991ثُٔؤًك ك٢  91/04ًهْثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١  - 
196

  

   .٣1991٘ج٣ٌ  23، ثُٚجهًر دضج٣ًل 04، ع .

ُِٔـِلجس  ثُٔٞثٙلجس ثُضو٤٘ز ٝذ٠، ثُٔضؼِن د٤ٌل٤ز  28/07/2004، ٓؤًك ك٢  04/210ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ - 
197

 

. 2004ؽ٤ِ٣ٞز 28، ٙجهًر ك٢  47،ع . ػ.ػ ٓنٚٚز ُألٟلجٍ ، ػ.ً  أ٤ٕجءفضٞثء ٓٞثه ؿيثة٤ز ٓذجٌٕر أٝ إلثُٔنٚٚز   



قـــــــــــــــــــــــــة التسويـــــــــــي عمليــــــــــة فــــــــــــــــم المرتكبـــــــــــالجرائ اب األول :ــــــــــــــالب  
 

77 
 

،   األغذيةالباعة أو اؼبتدخلُت ُب عملية البيع من استعماؿ ورؽ اعبرائد ؼببلمسة  وبظر علىكما      
و ىو ما مازلنا  اإلشارة إليو بقسا198 91/53من اؼبرسـو التنفيذي رقم  20و ذلك دبوجب اؼبادة 

 .199يومنا ىذا إىلاألظباؾ  أسواؽنعايشو ُب 

   ةــــــــــــغذيلألة ـــــــــــــواد المالمســــــــــــف المـــــــــرات تنظيــــــــــع مستحضــــــــصن: يــــد الثانــــــــالبن
سبلمة اؼبواد اؼبعدة ؼببلمسة  إلزاميةمل يكتف اؼبشرع دبراعاة سبلمة و أمن اؼبستهلك من خبلؿ      

اؼبتدخل دبراعاة شروط تنظيف تلك اؼبواد  إلزاـبعد من ذلك من خبلؿ أ إىلبل ذىب ، اؼبواد الغذائية 
تكوف تلك اؼبواد على درجة من النقاوة و النظافة من خبلؿ غسلها  أف ألـز، و  لؤلغذيةاؼببلمسة 

ما  من ذلكدبادة نظيفة و صافية ، مع ضرورة استعماؿ بعض احملاليل اػباصة بتنظيف كل منتوج ، و 
ار الوزاري اؼبتعلق دبواصفات مياه الشرب اؼبوظبة مسبقا و كيفيات من القر  14/03نصت عليو اؼبادة 

دبياه صاغبة للشرب ، و تقطر عندما ال يتم الغسل  األوعيةغسل أف يتم " أوجبتو اليت 200ذلك 
 ."بواسطة مياه الشرب اؼبوجهة مسبقا للتوضيب  األخَت
اؼبتعلقة  األحكاـدخل دبراعاة كل مت 09/03 مرق دبوجب القانوف و عموما ألـز اؼبشرع       

بالتعليب مع سبلمة اؼبواد اؼبعدة ؼببلمسة اؼبواد الغذائية ، و كل خرؽ ؽبذا االلتزاـ يتولد عنو اؼبساس 
سبلمة اؼبواد الغذائية  إلزاميةبأمن اؼبستهلك فبا يولد جريبة خرؽ  األضراربسبلمة اؼبواد الغذائية و 
 بتوافر صبلة من العناصر .

 مقومــــــــــــــات االعتـــــــــــــداء : ثــــــــــــالثالد ـــــــــــالبن
سبلمة اؼبواد الغذائية ما مل تتوافر ؾبموعة من العناصر و اليت  إلزاميةال يبكن اغبديث عن خرؽ      

اليت تلـز اؼبتدخل دبراعاة قواعد سبلمة اؼبواد القانونية النصوص ف ،شرعيال الركنتبدأ بضرورة توافر 
                                                             

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ" ٣ٔ٘غ إّضؼٔجٍ ًٝم ثُؾٌثةو ٌٓجٕ 91/53ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  20ٗٚش ثُٔجهر  - 
198

  

" ثُٔ٘ضٞػ .ؿالف ثٌٍُّ ثُي١ صلٌٛ ًٌٝٝصٚ ٟذ٤ؼز   
199

دَ ، كقْخ  ال ٣ٌٕٞ ٓٚوً ٛيث ثُنطٌ ثُٔضومَ ال أٗٚ هوإ ،ًؿْ ًَ ثُٔنجٌٟ ثُض٢ ص٘ؾْ ػٖ ثّضؼٔجٍ أًٝثم ثُؾٌثةو -

 أًٝثمك٢ ٝ ٜٓ٘ج ثُذووِٝٗ  ثُْٔجُ دؤٓ٘ٚ ٝ ّالٓضٚ ػٖ ٣ٌٟن فلع ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ك٢ هو ٣ضْذخ ثُْٔضِٜي ك٢ فو ىثصٚ 

دْذخ صقَِ فذٌ ثًُٞم  ، ٓٔج ٣ْذخ كْجهٛجٝ دوجةٜج ٟجٍؽزثُؾٌثةو ػ٘و ػ٤ِٔز ثُضؾ٤ٔو ُضلجه١ صٌْح ثُٜٞثء ُِٔجهر ثُـيثة٤ز 

 .ٝ صؾ٤ٔوٛج ثألؿي٣زًؿْ ٝؽٞه ًٝم ٝ دالّض٤ي مجٗ دقلع  ك٢ ثُٔجهر ثُـيثة٤ز 
200

 ، .ػ.ػذوج ٝ ٤ًل٤جس ىُي ، ػ.ً، ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ٤ٓجٙ ثٌُٖح ثُٔٞٝذز ْٓ 2000/  26/07هٌثً ٓؤًك ك٢   - 

 .2000/  20/08، ثُٚجهًر ك٢  51ع.
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،   اإلشارة إليو  بقسا 09/03 رقم بالقانوف األمر، سواء تعلق  ؽبذه اعبريبةنصا شرعيا تعترب الغذائية 
ة سبلمة اؼبواد الغذائية و اؼبراسيم التنفيذية اؼبرتبطة هبذا النوع من ألأو غَته من القوانُت اليت تعاِب مس

 . اإلجراـ
أف ماداـ  اعبرائمُب حُت يعد شرط تعلق التجرًن دبادة غذائية ركنا مفًتضا لقياـ ىذا النوع من       

واد وجود مادة غذائية ، مستثنيا باقي اؼب 09/03 رقم من القانوف 07قد اشًتط دبوجب اؼبادة اؼبشرع 
اؼبواد االستهبلكية ذات النصوص التنظيمية اػباصة بباقي  إىلاالستهبلكية ، فبا يتوجب معو الرجوع 

 الطبيعة غَت الغذائية 
 واحدة من السلوكيات التالية : إتيافلجريبة من خبلؿ ل الركن اؼباديتجسد يُب حُت      

 تعبئة مواد غذائية ُب عبوات مصنوعة لتعبئة مواد كيماوية و عموما خرؽ قواعد التجهيز و التعبئة . -
 خبلؿ مبلمستها دبواد سبس بسبلمتها .اؼبواد الغذائية من بأمن اؼبساس  -

    ااهبابي فبغض النظر عن نوع السلوؾ الذي دبوجبو ًب اؼبساس بسبلمة اؼبواد الغذائية سواء كا و     
 ف اعبريبة تعد قائمة .إف ، مل تًتتب أو، و سواء ترتبت عنو نتيجة  اأو سلبي

من دوف شك ال يقـو بعملية  ألنو ، اعبرائمُب ىذا النوع من  اويبقى القصد اعبنائي مفًتض     
 ،التعليب و التعبئة غَت أشخاص مهنيُت و ؿبًتفُت و متمرسُت ُب عملية التعليب و التغليف و التعبئة

، التعليب  أحكاـدرء اؼبسؤولية اعبنائية من خبلؿ التذرع جبهل قواعد و  إمكانيةفبا يصعب معو 
سالف اإلشارة  09/03من القانوف رقم  07من خبلؿ اؼبادة السيما و أف اؼبشرع مل يشًترو صراحة 

 كما يدخل ُب نطاؽ السبلمة ضرورة إحًتاـ مطابقة اؼبنتوجات للمقاييس القانونية و التنظيمية .إليو،
رغم أنبية عملية اإلنتاج كمكوف للمزيج التسويقي بإعتبارىا، إال أنو ال يبكن التقليل من و         
الًتويج و العرض للبيع ، نظرا لكوف مرحلة  يتومنها عملياصر األخرى ُب العملية التسويقية،أنبية العن

الًتويج ىي اؼبرحلة اغباظبة و اليت دبوجبها يصبح اؼبستهلك على دراية باؼبنتوجات اؼبعروضة للتسويق ، 
اؼبرحلتُت ُب كوهنما ُب حُت تلي عملية الًتويج مرحلة البيع كآخر نقطة ُب عملية التسويق ، و تتبلقى 

 ىذا تستهدفاف سلوؾ اؼبستهلك ، و تسعى لدفع إرادة اؼبستهلك إىل إقتناء ما يعرض من منتجات
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عملية  عندستتم دراسة اعبرائم اؼباسة باألسعار ضمن جائم البيع كوهنا ترتكب  وذبدر اإلشارة إىل أنو
 البيع .
 عــــــــــــرض للبيــــــــــــج و العــــــالتروي يـــــــــتة بعمليــــــــــالماسم ــــــــي : الجرائـــــــــل الثانــــــــالفص

حىت يتسٌت لو  نتجاتوؼبو التسعَت هبد اؼبتدخل نفسو ملزما بالًتويج  اإلنتاجعملييت إنتهاء بعد        
خرقو على ىو التزاـ قانوين يًتتب  باإلعبلـكاف االلتزاـ   فإذاقطع باقي اغبلقات من العجلة التسويقية 

تعريض اؼبتدخل إىل جزاءات جنائية صارمة من جراء حرماف اؼبستهلك من اغبصوؿ على معلومات 
غَت أنو باعتبار أف اؼبتدخل ُب عملية ، اإلعبلـال يرقى إىل مرتبة  اإلعبلف أوف الًتويج إف ،عن اؼبنتوج

بالنسبة  إلزاميايصبح  اإلعبلفف فإ ، معينة اتنتج سلعالتسويق غالبا ما يكوف شركات ذبارية عمبلقة 
اؼبنتوج مشواره التسويقي ليصل إىل يد  إسباـو بالنتيجة عدـ ،شلت حلقة العجلة التسويقية  إالو ؽبا 

 اؼبستهلك .
 09/03لتزاـ قانوين هبد منبعو ُب القانوف إ ىواؼبستهلك  إعبلـب فاإللتزاـ األساسو على ىذا       

 اإرادي التزامإالتجاري  اإلعبلف يعدُب حُت  ،حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو اؼبتعلق
كرب قدر من اؼبنتجات أق يسو تالشركات ل و الذي دبوجبو تسعى،فرضتو اؼبنافسة و عامل التسويق 

 ..بغض النظر عن جودهتا 
اؼبتدخل الشخص اؼبعنوي أو حىت الشخص الطبيعي حرية  أعطى قد كاف اؼبشرع اعبزائري  إذاو      

أف ىذا اغبق غَت مطلق إذ يتعرض اؼبروج أو اؼبعلن إىل جزاءات جنائية مىت  إال ،لمنتجاتلُب الًتويج 
 إعبلناتعرض  أواؼبستهلك من خبلؿ بث  إرادةأو سعى إىل تضليل  الًتويجخرج عن قواعد 

 .201مشحونة باػبداع و التدليس لدفع اؼبستهلك إىل االقتناء
 األخرىىذه اؼبرحلة ىي ،و بعد عملية الًتويج يدخل اؼبنتوج مباشرة إىل مرحلة الوضع للبيع       

و ُب ىذه  صيل اؼبقابل اؼبادي من وراء ذلكؿبفوفة باؼبخارر ، أين يسعى اؼبتدخل لبيع منتوجاتو و رب
فتارة يبيع منتجات بعبلمات مقلدة أو ،ررؽ ـبالفة ؼبتطلبات القانوف اؼبرحلة قد يستعمل اؼبتدخل 

                                                             

. 124، ٗ. 2002ػجٌٓ أفٔو ثُو٢ْ٤ ، ثُقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ُِْٔضِٜي ، هثً ثٌُضخ ثُوج٤ٗٞٗز ، ػٔجٕ ،   -
201
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و ُب ذات الوقت وبـر اؼبستهلك من حقو ُب الضماف  ،مزورة ، و تارة أخرى يبيع منتوجات معيبة 
ف عنها ، أو عن رريق ، و يضلل إرادتو حوؿ أسعار اؼبنتوجات إما عن رريق عدـ الكشاؼبقرر قانونا 

 حرمانو من حقو الشرعي ُب فوترة مقتنياتو .
و األخطر من كل ذلك ىو إنتهاج ررؽ اػبداع قصد تضليل إرادة اؼبستهلك و جعلو يرـب         

 . وزنو وعقود بيع مبنية على أساس اػبداع ، و الذي يبس إما تركيبة اؼبنتوج أو مصدره أ
دراسة اعبرائم اؼباسة بعملية اإلعبلـ و الًتويج تتطلب بالضرورة ربديد مفهـو   فإفسبق، فباو إنطبلقا  

كل من اإلعبلـ و اإلعبلف مع ربديد نطاؽ كل من اإللتزامُت ، مع تبياف صور اعبرائم اؼبرتكبة ُب 
 ىذه اؼبرحلة ) اؼببحث األوؿ( .

عها اؼبنتوج ُب مشواره التسويقي ُب حُت أف دراسة عملية البيع أو الوضع للبيع كآخر مرحلة يقط     
 تتطلب بالضرورة ربديد صور اعبرائم اؼبرتكبة ُب ىذه اؼبرحلة ) اؼببحث الثاين( . 

 جـــــو التروي المــــــــــاإلع : الجرائــــــــــــم الماســــــــــة بعملتـــــــــــــياألولث ــــــــــالمبح
 ،التزاـ قانوين يفرض على اؼبتدخل عند عملية العرضىو االلتزاـ باإلعبلـ  أف رغم أف األصل ىو     

الدور الذي يلعبو إنكار ال يبكن  أنوإال  ،202و رغم كونو يساىم بصورة غَت مباشرة ُب حلقة التسويق
لك خببلؼ عملية الًتويج اليت تلعب دورا و ذ ،للعرض للبيع اىذا االلتزاـ بعد أف يصبح اؼبنتوج جاىز 

 ُب عملية التسويق كوهنا األداة اليت دبوجبها يعلن و يروج اؼبنتوج عبمهور اؼبستهلكُت . اشرامب
دراسة و تقنية ؿبكمة من ررؼ  أساسالعشوائي كوهنا قائمة على  باألمرىي  عملية الًتويج ماف      

تناسب اؼبنتوج ؿبل الدعاية ، و عبارات  ألوافأشخاص متخصصُت ُب فن الدعاية ، عن رريق اختار 
زبتلج نفس اؼبستهلك و ترهتن سلوكو االستهبلكي ، ليصبح ىذا السلوؾ وسيلة من السهل التحكم 

 .فيها و دفعها لبلقتناء و بقناعة تامة 

                                                             

.140، ٗ. ٠٘ٓ2013 أدٞدٌٌ ثُٚو٣ن ، ثإلُضَثّ دئػالّ ثُْٔضِٜي ػٖ ثُٔ٘ضؾجس ،ه.ػ.ػ ، ثإلٌّ٘و٣ًز ،  -
202
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، مع ضرورة ربديد صور  (األوؿ) اؼبطلب فيتطلب ربديد مفهـو كل من اإلعبلـ و اإلعبلو كل ىذا 
اإلنتهاكات اؼباسة بعملية اإلعبلـ ) اؼبطلب الثاين( باإلضافة إىل ضرورة ربيد صور اإلنتهاكات اؼباسة 

 لث( .)اؼبطلب الثا بعملية اإلعبلف

 النــــــــالم و اإلعــــــــود باإلعـــــــــــب األول : المقصــــــــالمطل 
الذي غالبا ما يأخذ صورة اؼبوزع أو البائع عندما يتعلق األمر باؼبتدخل الشخص الطبيعي و       

ه إىل ؤ و عبو فإف ىذا األخَت يلجأ إىل اإلعبلـ كوسيلة إلعبلـ اؼبستهلك حوؿ اؼبنتوج ؿبل اإلقتناء ، ،
   ىذا اإللتزاـ ليس رواعية بل إجباريا ، فبا يتطلب ربديد اؼبقصود باإلعبلـ ) الفرع األوؿ(.

ُب حُت عندما يتعلق األمر باؼبتدخل الشخص اؼبعنوي و الذي يأخذ ُب الغالب شركة تسويق   
 لجأ إىل ياألخَت  افإف ىذ،منتوجات أو خدمات ذات النشاط اإلنتاجي أو التوزيعي أو اػبدماٌب 

 الًتويج من إعبلف خدماهتا للجمهور و إستقطاب أقصى قدر فبكن من اؼبتلقُت لوسيلة  عملية
 ، فبا يطلب ربديد اؼبقصود باإلعبلف ) الفرع الثاين(.اراإلشه

 ةــــــم المشابهـــــــن المفاىيـــــــزه عـــــــــالم و تمييــــــــــف اإلعـــــــرع األول : تعريــــــــالف
الذي يرمي إلعبلـ اؼبستهلك بكل االلتزاـ القانوين ىذا أرلق الفقو عدة تسميات على          

، ُب حُت 204أو االلتزاـ بالتبصَت  203، إذ عرب عنو البعض بااللتزاـ باإلعبلـاؼبعلومات اؼبرتبطة باؼبنتوج
        باإلخبار  اآخر التزام ا، ُب حُت اعتربه فريق205ء باؼبعلومات فضاباإل ااعتربه البعض اآلخر التزام

 .206و اإلفصاح
فكرة إال أهنا تنطلق كلها من  ، ىذا الشأف و بغض النظر عن اختبلؼ التسميات الفقهية ُب       

 سريانوتنوير إرادة اؼبستهلك ، مع  ىدفو الرئيسي ىومشًتكة قوامها أنو التزاـ عاـ ُب عقود االستهبلؾ 
                                                             

هًثّز ٓوجًٗز ، هثً ثٌُضخ ثُوج٤ٗٞٗز ، ثُوجٌٛر ،  –ٛجه١ ِْْٓ ٣ِٞٗ ثُذٌٖج٢ٗ ، ثُض٘ظ٤ْ ثُوج٢ٗٞٗ ُِضؾجًر ثإلٌُض٤ٌٗٝز  - 
203

  

2009  .ٗ ،312 .  

.353أّجٓز أفٔو دوً ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ،  ٗ. - 
204

  

مداخلة مقدمة فً الملتقى الوطنً الخامس حول ،  ٤ٌّ09/03َ ًه٤ز،فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٖٓ ثُـٔ ك٢ ظَ ثُوجٕٗٞ ًهْ  -  205  
أعٌ ثُضقٞالس ثالهضٚجه٣ز ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ  فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ، ٤ًِز ثُقوٞم ، ؽجٓؼز ف٤ْذز دٖ 

ٓوجًٗز ، هًثّز  -فٔو١ أفٔو ّؼ٤و ، ثإلُضَثّ دجإلكٞجء دجُٚلز ثُنط٤ٌر ٤ُِٖب ثُٔذ٤غ   ؛ 2012دٞػ٢ِ ، ِٕق ، ه٣ْٔذٌ 

. 30، ٗ .1999ثٌُٔضخ ثُل٢٘ ُإلٙوثًس ثُوج٤ٗٞٗز ، ثُوجٌٛر ،   

206 . 42، ص . 0222م باإلفصاح فً عقود اإلستهالك ، د.ن.ع ، القاهرة ، ، اإللتزا ّؼ٤و ّؼو ػذو ثُْالّ - 
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على عقود االستهبلؾ أو اؼبعامبلت العادية اليت ذبمع اؼبتدخل باؼبستهلك بغض النظر عن كوف 
 .العبلقة تقليدية أو الكًتونية 

 اإللتزاـ باإلعبلـ أساسو من خبلؿ مايلي: هبدو      
    يعد ىذا اإللتزاـ أحد الوسائل اليت من شأهنا إعادة التوازف ُب العبلقة بُت اؼبستهلك و اؼبتدخل ،  -

 و اليت إختلت كنتيجة ربيعية للتطورات اإلقتصادية و التقنية اغبديثة .
أي أنو وبق لو العلم ،اإلقرار للفرد بالسيادة على نفسو هبد ىذا اإللتزاـ مصدره إنطبلقا من فكرة  -

 و فيما قد تتعرض لو صحتو من أضرار . ،مسبقا دبا وبيط بو و جسده من ـبارر
جاء ىذا اإللتزاـ من أجل تكملة الفجوة اؼبعرفية لدى اؼبستهلك بإعتباره ؿبدود اؼبعلومات فيما  -

 داـ الشيئ اؼببيع ُب وجهتو الصحيحة .إستخداـ اؼبنتجات فبا وبد من إستخ ضوابطىبص 
      كما وبق للمستهلك تقرير مصَته من حيث قبوؿ ربمل مثل تلك اؼبخارر احملتملة للمنتوج ،   -

 و اؼبوازنة بُت اؼبخارر اؼبتوقعة و الفوائد اليت يرمي لتحقيقها من إستعمالو  للمنتوج .
      على اؼبتدخل من منطلق أنو أدرى الناس خبصائص اؼبنتوج ، فهو األكثر قدرة  يقع ىذا اإللتزاـ -

 .207و األفضل وضعا لتزويد اؼبستهلك باؼبعلومات عن السلع و اػبدمات اليت يقـو بتسويقها 
 و بتحديد األساس الذي يقـو عليو ىذا اإللتزاـ يبكن التطرؽ ؼبدى نطاقو.

) نطاؽ ىذا اإللتزاـ اسة اإللتزاـ باإلعبلـ تتطلب بالضرورة ربديد در إف فو على ىذا األساس        
مع دراسة جريبة ـبالفة إلزامية  الثاين( بنداألوؿ( مع سبييز ىذا اإللتزاـ عن اإللتزامات اؼبشاهبة ) ال بندال

 ( .الثالث بند) ال الوسم

 الم ــــــــــــــباإلع زامــــــــــــاق اإللتــــــــــــ: نط األولد ــــــــــــالبن
اؼبتعلقة ُب عملية التسويق اإللتزاـ بإعبلـ اؼبستهلك بكل اؼبعلومات  يقع على عاتق كل متدخل       

باؼبنتوج اؼبوضوع لئلستهبلؾ بواسطة الوسم ووضع العبلمات و بأية وسيلة أخرى مناسبة ، و ىو ما 
                                                             

ثُٔقضٌف دض٣َٝو ثُْٔضِٜي دجُٔؼِٞٓجس ، ٓؾِز ثُقوٞم ُِذقٞط ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ثإلهضٚجه٣ز ، ٤ًِز  ػوٗجٕ ٌّفجٕ ، إُضَثّ - 
207

  

ث٤ُْو ٓقٔو ػٌٔثٕ ، ثإلُضَثّ دجإلمذجً ، ثُٔؾٔٞػز  ؛ 333، ٗ.  2005،  02ثُقوٞم ، ؽجٓؼز ثإلٌّ٘و٣ًز ، ثُؼوه . 

.110، ٗ.٣1999ز ، ثُؼ٤ِٔز ُألدقجط ثُوج٤ٗٞٗز ، هثً ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز ، ثإلٌّ٘وً  
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اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق  09/03من القانوف رقم 17يستشف من خبلؿ اؼبادة 
  ؼبتعلقةا ؼبعلوماتبكل ا ؼبستهلكا يعلمأف  كل متدخلعلى   هببعلى أنو "  تنصو اليت اإلشارة إليو 

 و" بأية وسيلة أخرى مناسبةأو  بواسطة الوسم ووضع العبلمات يضعو لئلستهبلؾالذي  باؼبنتوج
( و من حيث أوال)  األشخاصاإللتزاـ باإلعبلـ من حيث الذي يبكن من خبللو إستنباط نطاؽ 

 ( .ثالثا( و من حيث الوسائل ) ثانيااؼبوضوع ) 
 اصـــــــــث األشخــــــــــــن حيـــــــــالم مـــــــــــزام باإلعــــــاق اإللتــــــــــــــ: نط أوال

ىو  اؼبتدخلسابق اإلشارة إليو نستنتج أف  09/03من القانوف رقم  17من خبلؿ نص اؼبادة          
اؼبلتـز باإلعبلـ نظرا غبجم اؼبعلومات اؼبتوفرة لديو حوؿ اؼبنتوج الذي يتم تسويقو  ، من خبللو إؼبامو 

  .  208اؼبخارر اليت قد تنجر عن إستعماؿ اؼبنتوج  وررؽ اإلستعماؿ  واػبصائص التقنية  و بالًتكيبة
سؤولية اعبنائية للمتدخل دبجرد اإلخبلؿ باإللتزاـ باإلعبلـ ، مع عدـ إمكانية و بالتايل تقـو اؼب        

درء اؼبسؤولية اعبنائية بإقامة الدليل على عدـ العلم باػبطر اؼبنجر عن إستعماؿ اؼبنتوج أما إذا تضرر 
،فإف اؼبستهلك من جراء إستعماؿ اؼبنتوج ذباىبل منو للوسم الذي حدد رريقة إستعماؿ السلعة 

 .209ريبة اإلخبلؿ باإلعبلـ عن جيسأؿ جنائيا اؼبتدخل ال 
 اأو موزع الة الشخص غَت اؼبنتج سواء كاف بائعءإمكانية مساإىل عدـ ذىب البعض  ُب حُت      

بيعها ببل إشًتاىا من اؼبنتج ليقـو ،لة شخص مل يقم بإنتاج السلعة ءمعتربين أنو من غَت اؼبنطقي مسا
ؿ اؼبنتج أو اؼبصنع وحده ُب حالة أتسلمها مغلقة و معلبة ، و بالتايل يسللمستهلك كوهنا قد 

 . 210حدوث ضرر منجر عن إستهبلؾ ذلك اؼبنتوج 
اؼبتعلق حبماية  09/03من القانوف رقم  17إال أنو إذا وقفنا على اؼبعٌت اغبرُب لنص اؼبادة        

ـ صراحة كل متدخل ُب عملية التسويق فإف اؼبشرع ألز اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو ، 

                                                             

.151ٍث٤ٛز ف٣ًٞز ٢ّ ٣ّٞق ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ُِٔ٘ضؼ ،ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.  - 
208

  

ٝ ٖٓ ىُي ٝٝغ هجًًٝر ٓٞثه ٤ًٔجة٤ز هجدِز ُإلٕضؼجٍ أٓجّ ثُ٘جً ًؿْ ٝؽٞه ثُضقي٣ٌ ػ٠ِ ثُوجًًٝر .  -
209

  

151ثُْجدن، ٗ.ٍث٤ٛز ف٣ًٞز ٢ّ ٣ّٞق ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ُِٔ٘ضؼ ، ثٌُٔؽغ   -
210
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  لة كل اؼبتدخلُت ُب عملية التسويق من منتجُت ءو حسنا فعل اؼبشرع اعبزائري دبسا ،بإعبلـ اؼبستهلك
  عن اإلخبلؿ باإللتزاـ باإلعبلـ .ُت و بائعُت و مروجُتو موزعُت و ناقل

خل هبذا اإللتزاـ خبلؿ أُب مرحلة التصنيع ، و اؼبروج بدوره  أخل باإللتزاـ ألنوفاؼبنتج يسأؿ        
عملية الًتويج و اإلشهار ، ُب حُت يسأؿ كل من اؼبوزع و البائع على اإلخبلؿ باإللتزاـ بإعبلـ 

كاف   ألنواؼبستهلك ، من منطلق أنو ذباىل ىذا اإللتزاـ و قاـ ببيع منتوج دوف وسم أو إعبلـ ، 
 ه اؼبنتوجات .مثل ىذوجب عليو رفض يت

 وعــــــــــــث الموضـــــــــــين حـــــــالم مـــــــزام باإلعـــــــــاق اإللتـــــــ: نط اــــــــــــثاني
 كل اؼبنتوجات بدوفكاف منتجا أو موزعا أو مروجا أو بائعا بوسم    يلتـز اؼبتدخل عموما سواء         

 03 /09القانوف رقم  من 17أف اؼبشرع نص على ذلك صراحة دبوجب نص اؼبادة  بإعتبار أي إستثناء

 مادة ذبميل (مادة صيدالنية ،)مادة غذائية،و يستوي أف يكوف ؿبل اإللتزاـ سلعة ، سابق اإلشارة إليو
 .أو خدمة 

من  194ُب إرار تداوؿ اؼبواد الصيدالنية ما نصت عليو اؼبادة  و من تطبيقات ىذا اإللتزاـ        
لزمت كل منتج أو متخصص ُب الًتقية الطبية باإلعبلـ الطيب بشأف اؼبواد أقانوف الصحة اليت 

 لطبية اؼبستعملة ُب الطب البشري .الصيدالنية و اؼبستلزمات ا
منو و مطابقا ألحدث معطيات البحث كما إشًترت أف يكوف اإلعبلـ دقيقا و قاببل للتحقق       

و من أمثلة اإلخبلؿ باإللتزاـ باإلعبلـ ُب عملية تسويق اػبدمات 211الطيب و العلمي حُت نشره
 ض الشعر للتقصف .يعدـ إعبلـ اغببلقة أو مصففة الشعر الزبونة أنو من شأف زبصيل الشعر تعر ،

 ل ــــــــــــــث الوسائـــــــــــن حيـــــــــــالم مـــــــــــزام باإلعـــــــــــاق اإللتــــــــــــ: نط ثالثا
اإللتزاـ  وسع من نطاؽ أف اؼبشرع 09/03من القانوف رقم 17 يبلحظ من خبلؿ نص اؼبادة        

 ناسبةمبأية وسيلة ، أو  عبلمات، بواسطة الوسم.باإلعبلـ من حيث اؼبوضوع مستعمبل عبارة ".
."... 

                                                             

، ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُٚقز ٝ صٌه٤ضٜج ثُٔؼوٍ 16/02/1985ثُٔؤًك ك٢  85/05ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  194ٗٚش ثُٔجهر  - 
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ٝ ثُٔضْٔ ػ٠ِ أٗٚ " ثإلػالّ ثُطذ٢ دٖؤٕ ثُٔٞثه ث٤ُٚوال٤ٗز ٝ ثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ ثإلَُث٢ٓ ، 

ٝ هجدال ُِضقون ٓ٘ٚ ٝ ٓطجدوج ألفوط ٓؼط٤جس ثُذقظ ثُطذ٢ ٝ ثُؼ٢ِٔ ف٤ٖ ٌٖٗٙ.٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثإلػالّ هه٤وج   

٣وّٞ ثُٔ٘ضؾٕٞ ٝ ًَ ٓضومَ آمٌ ٓضنٚ٘ ك٢ ثُضٌه٤ز ثُطذ٤ز دجإلػالّ ثُطذ٢ ٝ ثُؼ٢ِٔ ٝ ًيث ثإلٕٜجً ثُنجٗ دجُٔٞثه  -

ػ٤ِٜج دٚلز هج٤ٗٞٗز .ث٤ُٚوال٤ٗز ٝ ثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُطخ ثُذ١ٌٖ ٝ ثُْٔؾِز أٝ ثُٔٚجهم   
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على ء " من منطلق أنو سعى لتخفيف العبمهما كانتو حسنا فعل اؼبشرع بإستعماؿ عبارة "       
و ترؾ واسع السلطة للمتدخل ُب إختيار الوسيلة اليت ،اؼبتدخل من خبلؿ عدـ حصر وسائل الوسم 

 اؼبتعلقة باؼبنتوج لعلم اؼبستهلك بغضإذ يكفي أف تصل اؼبعلومة ،دبوجبها ىبضع لئللتزاـ باإلعبلـ 
أخرى من الضروري عدـ حصر وسائل  ، و من جهةمن جهة النظر عن ررؽ وصوؿ تلك اؼبعلومات

اإلعبلـ ُب نطاؽ معُت بإعتبار أف عملية التسويق تتأثر بالتطورات الراىنة ،و منها ربوؿ عقود 
 اإلستهبلؾ من صورهتا التقليدية إىل الصورة اإللكًتونية . 

 
  ةــــــــــــات المشابهـــــــالم عن اإللتزامـــــــــــزام باإلعــــــــز اإللتـــــــــ: تميي يـــــــنالثا دــــــالبن
اإللتزامات ، إال أنو يتفق مع بعض رغم أف اإللتزاـ باإلعبلـ يعد إلتزاما متميزا و مستقبل بأحكامو     

 بالنصيحة( و اإللتزاـ أوالـ بالتعاوف ) و لعل من أكثر اإللتزامات إرتبارا و تشاهبا معو اإللتزااألخرى 
 . (ثالثاو اإللتزاـ بالتحذير ) ( ثانيا) 

 اونــــــــــــــــزام بالتعـــــــــــن اإللتـــــــــــــالم عـــــــــــزام باإلعـــــــــز اإللتــــــــ: تميي أوال
ذلك العمل اؼبشًتؾ بُت أرراؼ عقد اإلستهبلؾ ُب يقصد بالتعاوف ُب إرار عقود اإلستهبلؾ        

مرحلة التعاقد ، و يتجسد ىذا اإللتزاـ ُب السلوكيات الرامية للعمل على خدمة ررُب عقد اإلستهبلؾ 
 و ربقيق مصاغبهما اؼبشًتكة . 

 و يساىم ُب ،االلتزاـ بالتعاوف على االرتقاء بالطرفُت معنويا و أخبلقيا و بالتايل يعمل       
فهو التزاـ تفرضو  ،يت كانت و مازالت تسود اؼبعامبلتو الفردية ال األنانيةالتخلص من نزعة 

 :، و من ىنا يستقل اإللتزاـ بالتعاوف على اإللتزاـ باإلعبلـ ُب النقاط التالية و األخبلؽ  اؼبعامبلت
، ُب حُت يهدؼ اإللتزاـ  اضعيف ايهدؼ اإللتزاـ باإلعبلـ إىل تنوير إرادة اؼبستهلك بإعتباره ررف -

 بالتعاوف إىل بسط التعاوف و ربقيق اؼبصاّب اؼبشًتكة للطرفُت .
إف نطاؽ اإللتزاـ باإلعبلـ أوسع من نطاؽ اإللتزاـ بالتعاوف ، إذ يرمي اإللتزاـ باإلعبلـ إىل تبصَت  -

 .212إرادة اؼبستهلك جبميع البيانات اعبوىرية اؼبرتبطة باؼبنتوج 

                                                             

. 56موفق حماد عبد ، المرجع السابق، ص. -  212  
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زاـ بالتعاوف أخبلقي ُب حُت أف مصدر اإللتزاـ باإلعبلـ نصوص قانونية مقًتنة إف مصدر اإللت -
ذباىل ىذا اإللتزاـ ، و بالتايل ال يسأؿ اؼبتدخل مىت أغفل اإللتزاـ كل متدخل   توقعجبزاءات جنائية 

 . 213بالتعاوف
 ة ــــــــــــم النصيحـــــــــــزام بتقديــــــــــــــــن اإللتــــالم عــــــــزام باإلعــــــــــز اإللتــــــــ: تميي اـــــــــــــثاني

 نبااإللتزاـ باإلعبلـ مع اإللتزاـ بالنصيحة أو اإللتزاـ باؼبساعدة الفنية من حيث أف كبل يتفق          
للحد  ،على تقدًن اؼبعلومات و البيانات للمستهلك هبدؼ مساعدتو على إزباذ قرار اإلقتناء افينصب

الذي يصعب معو التمييز بُت اإللتزامُت ، و ذلك راجع لشدة التشابو بينهما من حيث احملل إال أف 
  :ىذا ال ينفي وجود إختبلؼ بُت اإللتزامُت من حيث النقاط التالية

 كوف اإللتزاـ باإلعبلـ إلتزاـىبتلف اإللتزاـ باإلعبلـ عن اإللتزاـ بالنصيحة من حيث ربيعة اإللتزاـ   -
أف قانوين إجباري يفرض على كل متدخل ُب عملية التسويق ، ُب حُت ال يعدو اإللتزاـ بالنصيحة 

 ببذؿ عناية ال هبرمو القانوف . اإلتزاميكوف 
ال وبصل اؼبتدخل على مقابل نظَت إلتزامو بإعبلـ اؼبستهلك كونو إلتزاما هبد منبعو ُب القانوف ، ُب  -

من منطلق أنو ماداـ مل  ،نصيحة أو اؼبشورة أو اؼبساعدة الفنية دبقابلحُت يبكن أف يكوف اإللتزاـ بال
يبنع اؼبتدخل من  يوجد ماينص عليو القانوف صراحة فهو إلتزاـ إرادي قابل للتقوًن ، و بالتايل ال 

 .ربديد اؼبقابل اؼبطلوب من اؼبستهلك 
 ر ـــــــــــزام بالتحذيــــــــــن اإللتــــــــــــالم عـــــــــــباإلع زامــــــــــــــز اإللتـــــــــــــ: تميي اــــــــثالث

و خطورة التعامل معها نشوء إلتزاـ قانوين  ترتب على تعقد آليات إنتاج السلع و اػبدمات        
 يتجلى ُب اإللتزاـ بالتحذير الواقع على عاتق كل متدخل ُب عملية التسويق .

                                                             

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ثُي١ ُْ ٣َِّ ثُٔضومَ دجُضؼجٕٝ ، ٌٓضل٤ج 09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ 17ٝ ىُي ٓج ٣ْضٖق ٖٓ أفٌجّ ثُٔجهر  - 
213

 

دئَُثٓٚ دئػالّ ثُْٔضِٜي ٖٓ مالٍ إّضؼٔجٍ ػذجًر "٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ٓضومَ إٔ ٣ؼِْ ثُْٔضِٜي دٌَ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز 

 ثُي١ ٣ٞؼٚ ُإلّضٜالى  دجُٔ٘ضٞػ دٞثّطز ثُّْٞ ٝٝٝغ ثُؼالٓجس أٝ دج٣ز ٤ِّٝز أمٌٟ ٓ٘جّذز ........"  
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تزاـ بالتحذير " إعبلـ اؼبستهلك دبصادر خطورة اؼبنتجات و كيفيات التعامل و يقصد باإلل       
معها إستعماال و حفظا ، و ذلك على النحو الذي يقيو اؼبخارر اليت يبكن أف تنجم عنها حاؿ عدـ 

   ".214إتباعهم التحذيرات البلزمة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وبذر الطرؼ اآلخر أو يثَت انتباه                                                                                              حد الطرفُت ، بأف أالتزاـ تبعي يقع على عاتق "نو كما يعرؼ على أ

ا قد يكتنف التعامل هبذا اؼبنتوج ، أو ما فبومات معينة على النحو الذي معو وبتاط روؼ أو معلإىل ظ
 . 215"ينشأ عنو من ـبارر مادية

و بالتايل تتجلى أنبية اإللتزاـ بالتحذير ُب كونو وسيلة لبث الطمأنينة و الثقة ُب نفس اؼبستهلك      
لى ىذا األساس يتفق اإللتزاـ باإلعبلـ و ع دي لضماف اإلقباؿ على ما يعرضونو من منتجاتؤ ، دبا ي

دالء ببعض اؼبعلومات و البيانات مع اإللتزاـ بالتحذير من حيث ؿبل اإللتزامُت و اؼبتجسد ُب اإل
  ؿبل التعاقد ُب اإللتزاـ بالتحذير  للشيءاؼبرتبطة باؼبنتوج عموما ُب اإللتزاـ باإلعبلـ و بالصفة اػبطَتة 

اإلستخداـ اآلمن للمنتوجات سواء من حيث إستعماؽبا أو حفظها أو التخلص و الرامي إىل ضماف 
 .216من بقاياىا بطريقة ذبنب اؼبستهلك ـبارر تلك اؼبنتجات 

 و إنطبلقا فبا سبق يبكن إبراز أوجو اإلختبلؼ بُت اإللتزاـ باإلعبلـ و اإللتزاـ بالتحذير كاآلٌب :     
نطاؽ اإللتزاـ بالتحذير كوف أف اإللتزاـ باإلعبلـ ينصب على إف نطاؽ اإللتزاـ باإلعبلـ أوسع من  -

صبيع اؼبعلومات اؼبرتبطة باؼبنتوج ، ُب حُت أف اإللتزاـ بالتحذير يقتصر على اؼبعلومات اؼبتصلة بالصفة 
مع اإلشارة أف ذمة اؼبتدخل ال تربأ إال إذا ربققت الغاية من اإلعبلـ بصرؼ  ،اػبطَتة للمنتوجات 

 .217قدار البيانات أو اؼبعلومات اؼبدىل هبا النظر عن م
 : فيمايليااللتزاـ بالتحذير  و باإلعبلـلتزاـ تتمثل أوجو اإلختبلؼ بُت اإلو بالتايل       

                                                             

.151ٍث٤ٛز ف٣ًٞز ٢ّ ٣ّٞق ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ُِٔ٘ضؼ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ.  -  
214  

،  2010ك٢ ػوٞه ثالّضٜالى ، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور ، ٟ٘طج،  دجإلػالّٓٚطل٠ أفٔو أدٞ ػٌٔٝ ، ثالُضَثّ  -  
215

  

.ٗ57.  

. 221ػٌٔ ٓقٔو ػذو ثُذجه٢ ، ثُقٔج٣ز ثُؼوو٣ز ُِْٔضِٜي ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ . - 
216

  

.43، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ.  ك٢ ػوٞه ثالّضٜالى دجإلػالّٓٚطل٠ أفٔو أدٞ ػٌٔٝ ، ثالُضَثّ  - 
 217
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واسع النطاؽ من حيث حجم البيانات و اؼبعلومات اليت يلتـز اؼبتدخل  باإلعبلـااللتزاـ  إف -
ُب حُت أف االلتزاـ بالتحذير يقتصر على البيانات و اؼبعلومات اؼبتصلة بالصفة ، بإيصاؽبا للمستهلك 

ف كبل االلتزامُت فرضهما إوما فمو ع، و ذلك هبدؼ ضماف سبلمة اؼبستهلك، اػبطَتة للمنتوج 
 218.القانوف و كرس معاؼبهما دبوجب نصوص ال تًتدد ُب قمع كل ؽبا

  باإلعبلـ و أساسو ُب حق اؼبستهلك ُب تبصَت و تنوير إرادتو من كل لبس  يتجلى مصدر اإللتزاـ -
و مصدره ُب حق اؼبستهلك ُب  أساسوو غموض ؿبيط باؼبنتوج ، ُب حُت هبد اإللتزاـ بالتحذير 

اغبصوؿ على منتوج آمن و نزيو و قابل للتسويق و خايل من اؼبخارر من جهة ، و ُب إلتزاـ كل 
 سويق بضماف سبلمة اؼبستهلك من جهة أخرى .متدخل ُب عملية الت

و بالتايل إنو من غَت الكاُب أف يعلم اؼبتدخل اؼبستهلك و يبصره دبا قد ينجر على إستعماؿ        
بطبيعتها و اؼبسببة ألضرار حىت و لو اؼبنتوج من ـبارر كما ىو اغباؿ فيما ىبص اؼبنتجات اػبطرة 

 .219ؿ بالنسبة للمواد الصيدالنية إستعملت إستعماال صحيحا كما ىو اغبا
يتعُت على كل متدخل ُب عملية التسويق بدء دبرحلة التصنيع و التصميم و  و من ىنا        

إزباذ كافة التدابَت و اإلحتيارات الضرورية دبا يكفل ،التغليف و التسعَت و الًتويج و التوزيع و البيع 
 لفنية ُب مرحلة التصنيع ، مع إخضاع اؼبنتوج للرقابة.خلوىا من اؼبخارر ، مع ضرورة مراعاة األصوؿ ا

 التاليُت: ُتو لتحديد تطبيقات اإللتزامات السابقة يبكن اإلستناد على اؼبثال      
 إقتناء اؼبستهلك لثبلجة ؾبمدة من ؿبل بيع العتاد الكهرومنزيل ،  -1  
قاـ اؼبتدخل بتزويد اؼبستهلك بكل اؼبعلومات اؼبرتبطة بالثبلجة اجملمدة من حيث رريقة  فإذا -

فإنو بذلك  ،دبصدر اجملمدة  إعبلـ اؼبشًتيال تتجاوزىا اجملمدة مع أكمية اليت هبب ال، و  تشغيلها
 .كرس اإللتزاـ بإعبلـ اؼبستهلك 

                                                             

ٓجء  دٞٝغ ْٓضنِٚجس ، ثُٔضؼِن 1997-03- 24ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔؤًك ك٢ 05 رثُٔجهٝ ٖٓ ىُي ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ  -
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ػ٠ِ إٔ ٣ضٖٞٔ ثُّْٞ ػذجًثس : "صقلع ك٢ ٌٓجٕ دجًه  05، ف٤ظ ٗٚش ثُٔجهر  34، ع. ػ.ػثُؾجك٤َ ًٖٛ ثالّضٜالى، ػ.ً

 .".....مط٤ٌر، ٓجهر ، ال صٖؼَ ثُ٘جً ثألٟلجٍدؼ٤وث ػٖ إٔؼز ثُِٖٔ ، ٣ٞٝغ دؼ٤وث ػٖ ٓض٘جٍٝ 

.171ٍث٤ٛز ٢ّ ٣ّٞق ف٣ًٞز ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ُِٔ٘ضؼ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.   - 
219
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الثبلجة اجملمدة اؼبشًتي بضرورة عدـ تشغيل اجملمدة ُب ذات اليـو الذي ًب فيو  بائع حذرأما إذا   -
فإنو بذلك ربق  ،إقتناءىا بإعتبار أنو تتعرض اجملمدة لعطل إذا شغلت مباشرة بعد الدفع أو اغبركة

 .اإللتزاـ بالتحذير 
مدة إىل بيت البائع للمستهلك مهمة نقل اجملمدة من خبلؿ توفَت شاحنة تنقل اجمل سهل و مىت

 .لتزاـ بالتعاوف فإنو بذلك ربق اإل ،اؼبستهلك اؼبقتٍت
مقابل و اجملمدة ُب مكاف حار أ الثبلجة بائع الثبلجة اؼبستهلك بضرورة عدـ وضع نصح ُب حُت إذا

   فإنو بذلك كرس و ربق اإللتزاـ بالنصيحة . ،الشمس ألشعة
بيد اؼبتدخل بإعبلـ اؼبستهلك جبميع اؼبعلومات اؼبرتبطة باؼبنتوج ؿبل البيع و اؼبتجسد ُب م إذا قاـ -2

فإنو بلغ اإللتزاـ باإلعبلـ ، و بشرحو رريقة اإلستعماؿ حشري من مصدر و تركيبة و سعر، 
فة عن ليها اؼبتدخل البائع من خبلؿ ذباربو السابقة ُب إستعماؿ اؼببيد و اؼبختلإالصحيحة اليت وصل 

 فإنو بلغ اإللتزاـ بالنصيحة و التعاوف .،تلك اؼبذكورة ُب الوسم 
إال أنو بصمت اؼبتدخل عن قابلية عبوة اؼببيد لئلنفجار بوضعها أماـ مصدر حراري نتيجة         

و يسأؿ جنائيا مىت راؿ اؼبستهلك ،فإنو بذلك خرؽ اإللتزاـ بالتحذير ،فيها  اؼبضغوطسبدد الغاز 
 ضرارا من جراء إستعماؿ اؼببيد .

الوسيلة التسويقية اليت دبوجبها يعلم اؼبتدخل زبائنو اؼبستهلكُت باؼبنتوج ىو اإلعبلف فإف و بالتايل      
مفهـو اإلعبلف مع إبراز فبيزاتو عن باقي  الذي سيعرض ُب السوؽ ، فبا يقودنا لتحديد و ظبط

 .و ىو ما ستتم معاعبتو ُب اآلٌب    اؼبفاىيم ، 

 ة ـــــــــــم المشابهـــــــــــــزه عن المفاىيـــــــــــالن و تمييـــــــــوم اإلعـــــــــي : مفهــــــــــرع الثانـــــــــــالف
و اختفى فنو ،و تقنياتو 220 اإلعبلفي ُب تطور نوعحصل (17)السابع عشر و ُب بداية القرف 

من نوع آخر السيما مع ظهور  اؼبطبعة و استخدامها  ُب   اشيئا فشيئا فن و أخذ وبل ؿبلو،البدائي
                                                             

ٝ ثٙطالفج ثإلػالّ دؤٌٓ ٓنٚٞٗ ػ٠ِ ٝؽٚ ٓنٚٞٗ ،ػٌكٚ ثُٔؼؾْ ث٠٤ُّٞ ُـز أٗٚ ثإلظٜجً ٝ ثٌُٖ٘  - 
220

  

 9ٖٓ ًّٞر ثُ٘قَ ٝ ث٣٥ز . 9ث٣٥ز . ؽجء ك٢ٓج ٝ ٖٓ ىُي  ،ٌٓر  16،ٓغ ثإلٕجًر إٔ ًِٔز ثإلػالٕ هو صًٌٌس ك٢ ًضجح هللا  

 ٖٓ ًّٞر  ٗٞؿ..........
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عاـ  The wekly Newsظهرت أوؿ صحيفة اقبليزية و ىي  و نتيجة لكل ذلك،بة اإلعبلفكتا
غَت ، كاف يطلق على اإلعبلنات آنذاؾ بالنصائح  و قدىي متخصصة  ُب نشر اإلعبلنات  و،1926

   سبب عدـ مصداقية  تلك اإلعبلنات أف  تلك اإلعبلنات مل تكن كافية دبا فيو الكفاية  ، و ىذا ب
و اؼببالغة اؼبفررة  ُب إبراز مزايا السلع و اػبدمات اؼبعلن عنها ، ومن ىناؾ كانت  نقطة البداية  

 لئلعبلف التضليلي.
مفهـو اإلعبلف كعنصر ال تقـو جريبة اإلشهار من دونو يتوجب  على ىذا األساس فإف ربديدو       

ٍب ربديد اؼبقصود  ييزه عن اإلعبلـ ) البند األوؿ(،بداية الوقوؼ على مفهـو اإلعبلف أو اإلشهار و سب
 باإلعبلف أو اإلشهار اؼبضلل مع ضرورة سبييزه عن اإلعبلف الكاذب ) البند الثاين ( . 

 ة ـــــــــــم المشابهــــــــــــن المفاىيـــــــــزه عــــــــــو تمييالن ــــف اإلعـــــتعريد األول:ــــــــــالبن
صبيع "على أنو اإلشهار  سابق اإلشارة إليو 90/39 رقم من اؼبرسـو التنفيذي 2/8اؼبادة  عرفت       

      بواسطة وسائل بصرية و العروض أو اإلعبلنات أو خدمة  أو الدعاياتاالقًتاحات أو البيانات 
 ."أو ظبعية بصرية

عية و الثانية ظب ،األوىل بصرية ،ُب رريقتُتحصر وسائل اإلعبلف أنو ىذا النص  و يبلحظ على       
ستثٌت إكما ،أو منشورات يكوف مكتوبا أو ُب شكل ملصقات قدُب حُت أف اإلعبلف  ،بصرية

 سائل التكنولوجية اغبديثة كاحملموؿ  و االنًتنيت كما ىو ملحوظ ُب الواقع.التعريف  الو 
اإلشهار ىو كل إعبلف  "كالتايل 221 04/02 رقم من القانوف 3/3ُب حُت  عرفتو اؼبادة         

يهدؼ بصفة مباشرة أو غَت مباشرة  إىل ترويج بيع السلع  أو اػبدمات مهما كاف اؼبكاف أو وسائل  
حىت دبا فيو الكفاية   اتساعإاىنية و ف ىذا التعريف جاء أكثر ر إوبالتايل ف"، اؼبستعملةاالتصاؿ 

 ت .يشمل ُب نطاقو  كل أنواع اإلعبلنا

                                                             

، ثُٔقوه ُِوٞثػو ثُٔطذوز ػ٠ِ ثُٔٔجًّجس ثُضؾج٣ًز ، ػ.ً.ػ.ػ ،   ٤ٗٞ٣2004ٞ  23ثُٔؤًك ك٢ ، 04/02جٕٗٞ ًهْ ثُو - 
221

  

.٤ٗٞ٣2004ٞ  27، ثُٚجهًر ك٢  40ع.  
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تنوير  تبصَت وعريف باؼبنتجات و اػبدمات كأداة وسيلة للتيعد فاإلشهار و على ىذا األساس       
فهو مظهر من مظاىر ،لذلك اؼبزيج التسويقي إضافة لكونو  أحد أىم مكونات، 222رضا اؼبستهلك

 .223اؼبنافسة اؼبشروعة
 صبلة من العناصر سنربزىا من خبلؿ اؼبخطط التايل : اإلعبلنيةو قواـ الرسالة 

 : ةــــــــــــة اإلعالنيــــــــــراف الرسالـــــــــــأط
 أداة اإلشهار المتلقي الوكالة االشهارية المعلن

و ىو صاحب  -
أو اػبدمة و  اؼبنتج

ىو مشًتي اغبيز 
 .االشهاري

و ىي اعبهة اليت تقـو بدور اإلشراؼ 
العاـ و الشامل على الرسالة اإلعبلنية 
اؼبعلن عنها و التقريب بُت اؼبعلن و 

 .أداة اإلشهار 

الذي  ار وهئلشاؼبتلقي ل و ىو
مقتٍت ك يتحوؿ إىل مستهل

 .لذلك اؼبنتوج

و ىي الرسالة اليت 
ن من يستعملها اؼبعل

جل إيصاؿ الرسالة أ
 اإلعبلنية.

و باإلضافة إىل اإلعبلف التجاري أو اإلشهار ، ىناؾ العديد من وسائل اإلتصاؿ مع اؼبستهلكُت 
 ( ثانيا( و اإلعبلـ اؼبعلوماٌب ) أوالبوصفها مصدرا للمعلومات عن اؼبنتجات كاإلعبلـ اإللزامي ) 

اؼبفاىيم و ربديد األوجو  هىذا اؼبنطلق تتوجب دراسة ىذ ( و منرابعا( و الًتويج ) ثالثاو الدعاية ) 
 اليت تشًتؾ فيها ىذه الوسائل مع اإلشهار أو اإلعبلف التجاري .

 الم ـــــــــــزام باإلعــــــــــتلإلان ـــــــــــالن عـــــــــــــــز اإلعـــــــــــــأوال : تميي
ُب كوف ىذا األخَت وسيلة  إلزامية تقع 224الوسماإلعبلـ أو اإلشهار التجاري  عن  ىبتلف       

ـ اؼبستهلك  على عاتق  اؼبتدخل  ؿبلها بيانات  ؿبددة قانونا، كما فرض اؼبشرع الوسم  بغرض إعبل
 كالسلع و اؼبواد الغذائية .بشأف بعض اؼبنتجات  

                                                             

إػالٓٚ ٝ إٓوثهٙ دٌجكز ثُٔؼِٞٓجس  ٝ ٓلجهٙ،ْ أٛوثف هجٕٗٞ ثالّضٜالى ثُْٔضِٜي ٣ؼو ٖٓ أٛ إًثهرصذ٤ٌٚ ٝ ص٣ٌٞ٘  إٕ -
222

 

  ثُٜجٓز ٝ ثُٔؤعٌر  ك٢ إهوثٓٚ  أٝ إفؾجٓٚ  ػ٠ِ ثُضؼجهو.

ؽٌٞٛ هٞثه١ً ٙجٓش ، ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ُِْٔضِٜي  ك٢ ظَ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس  ثُؾَثة١ٌ ٝ ثُوٞث٤ٖٗ ثُنجٙز  - 
223

  

ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ك٢ ثُِٔضو٠ ِٓوجر  ٓوثمِز  ثألمٌٟ ،

ٓٞكن فٔجه ػذو ، ثُقٔج٣ز ثُٔو٤ٗز ُِْٔضِٜي ك٢  - ؛2012ه٣ْٔذٌ  5،6ِٕق، ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ ،٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز 

  39ٗ. ، 2013ثُوجٌٛر ،  ، ًٖٓ٘ٞثس ٣ٍٖ ثُقوٞه٤ز ، -هًثّز ٓوجًٗز  -ثُضؾجًر ثإلٌُض٤ٌٗٝز  

أٝ ثًُٚٞ أٝ ثإلٕجًثس أٝثُؼالٓجسأٝ ثٌُضجدجس  ػ٠ِ أٗٚ ًَ ثُذ٤جٗجسثُّْٞ   03-09.جٕٗٞ ًهْٖٓ ثُو 3/4ثُٔجهرػٌكضٚ   -
224
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رادية إاؼبتدخل بصفة  هٍت أويتخذىا اؼباختيارية ُب حُت أف اإلشهار التجاري ىو وسيلة إعبلنية      
 .225على البيانات اليت يراىا مناسبة لذلكخدمتو معتمدا ُب ذلك  للتعريف بسلعتو أو

 
حيث يعمل اؼبعلن ، وضوعية اليت يتميز هبا الوسم باؼباإلشهار التجاري ال يتميز إف و بالتايل ف     
الزباذ قرار فسية اليت تدفعو ة من اؼبؤثرات النُب ذلك صبل باؼبعلومات مستعمبل التصريح على

 .226الشراء
رمي   اليت تي مىت تعددت البيانات اؼبكتوبة عليو و إىل إشهار ذبار و مع ذلك فقد يتحوؿ الوسم      

 اؼبتدخل أضحى  حيث أفو إظهار مزاياىا و فبيزاهتا ، و مكوناهتا أو اػبدمة لتحديد وصف السلعة
من أجل اؼبساحة احملددة للوسم  عن رريق استعماؿلتحقيق مصاغبو التجارية  يقتنص أية فرصة

 .و الًتويج دبنتوجاتو227راإلشها
رة و ربريك الرغبة لدى نتيجة مفادىا أف اإلعبلف  ىدفو األوؿ ىو إثاإىل و ُب األخَت لبلص      

 بكل اؼبعلومات اؼبوضوعية عن إىل إحارتواإلعبلـ  ، ُب حُت يصبو228و تضليل سلوكياتواؼبستهلك 
 . 229اإلعبلف وسيلة للتصدي للدعاية الكاذبة أو اؼبضللة ليبقى ، تركيبتو و اؼبنتوجربيعة 

                                                                                                                                                                                              

ثُٞثًهص٤ٖ ك٢ ٝ   ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٜٔج 17،18ًٔج ؽْوس ٛيث ثالُضَثّ ثُٔجهص٤ٖ  ،أٝ ثُضٔجع٤َ  أٝ ثٌٍُٓٞ  ثٌُٔصذطز  دِْؼز  

ٝ ثُٔضٔغَ ك٢ ثُؾَثء ثُٔضٌصخ ػٖ ٓنجُلضٚ    ٖٓ ٗلِ ثُوجٕٗٞ  78ك٢ ف٤ٖ فوهس ثُٔجهر   ،ثُلَٚ ثُنجِٓ  ٖٓ ثُذجح ثُغج٢ٗ 

  ه.ػ. 1.000.000-ه.ػ 100.000ثُـٌثٓز   ٖٓ 

منشور فً مجلةبوسماحة الشٌخ ، حماٌة المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل فً أحكام القانون الجزائري ، مقال  -  225 

   43،ص.0226تٌارت ،  –، جامعة إبن خلدون  23الخلدونٌة للعلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة ، العدد 
صًٚٞ ٣ؼو هٌثً ثٌُٖثء  ثٌُٔفِز ثُقجّٔز  إى أٗٚ دؼو ه٤جّ  ثُْٔضِٜي دضقو٣و  ثُذوثةَ ثُٔضجفز  ٖٓ ثُٔ٘ضٞؽجس  ٝٝٝغ  -

226
 

ٝ ٓغ ىُي كوو  ، ٗٚ ٣ْؼ٠ دؼو ىُي  ُض٘ل٤ي ػ٤ِٔز ثٌُٖثءئك ،هٌثً ٓذوة٢  ك٢ ىٛ٘ٚ   دٌٖثء ثُٔ٘ضٞػ ثُي١ ٣ٖذغ فجؽجصٚ أٝ 

-أٗظٌ،ّج٤ٓز ُقٍٞ ،ثُض٣ْٞن ٝ ثَُٔث٣ج ثُض٘جك٤ْز  فٍٞ ٛيث ثُٔٞٝٞع ٖٓ ثُضلج٤َٙ ، ٣َُٔو٣ٌٕٞ ثُوٌثً ثُٜ٘جة٢ دؼوّ ثٌُٖثء

ًثٙ،  صنٚ٘. ص٤٤ٌْ ثُٔؤّْجس ، ٤ًِز ثُؼِّٞ  ثالهضٚجه٣ز، ؽجٓؼز . ثُقجػ هًضٞ ًّجُز، -هًثّز فجُز ٓؾٔغ ٤ٙوثٍ

.276،ٗ.2008،  ، دجص٘زُنٌٞ   

ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر  ٖٓ ىُيٝ  ،ٗٚ ص١ٌْ  ػ٤ِٚ أفٌجّ ثإلٕٜجً ثُضؾج١ًئك ،ٝ ٓض٠ صقٍٞ ثُّْٞ إ٠ُ إٕٜجً صؾج١ً -
227

  

، ثُٔضٖٞٔ ثُٔٚجههز  ػ٠ِ ثُ٘ظجّ ثُضو٢٘ ثُؾَثة١ٌ    2012كذٌث٣ٌ  23ٖٓ ثُوٌثًثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى  ، ثُٔؤًك ك٢  03

ٝ ثُض٢ ثٕضٌٟش  إٔ ال ٣ْضـَ   49، ع. ػ.ػثُي١ ٣قوه ٌٕٟٝ ٝ ٤ًل٤جس  ػٌٛ ثُْٔضقٌٞثس ثُٔٞؽٜز  ٌُِٝغ ، ػ.ً

٢ ثُّْٞ إلهًثػ  أ١ ػذجًر  صٞف٢ دؤٕ ْٓضقٌٞثس ثٌُٝغ  ٓغج٤ُز ٝ دو٣ِز ػٖ ف٤ِخ ثألّ  ، أٝ ثٌُٝجػز ثُطذ٤ؼ٤ز   دٔج ك

 ىُي ٓ٘غ إهًثػ  أ٣ز ًٙٞر ٤ٌُٝغ أٝ أّ........
228

 ٣وٚو دِْٞى ثُْٔضِٜي  ٓؾٔٞع  ثألكؼجٍ ٝ ثُضٌٚكجس  ثُٔذجٌٕر ُِقٍٚٞ  ػ٠ِ ثُٔ٘ضٞػ ، دٔج ك٢ ىُي  ثصنجى هٌثً - 

.2009،ٌٝٛثٕ  ، ٓو٣ٌ٣ز ثُضؾجًرثُْٔضِٜي إػالّ، ٣ّٞ هًث٢ّ فٍٞ  ثُّْٞ ٝ ثإلػالّفن ثُْٔضِٜي ك٢ ػذ٤و١ ٓقٔو، - 
 229
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ا رريقة  ُب كوف كبلنب، إال أهنما يتفقاف إلشهار التجاريو رغم االختبلؼ القائم بُت الوسم  و ا     
و لو أف اإلعبلـ أوسع نطاقا  231 الذي يقع على عاتق اؼبتدخل 230باإلعبلـمن ررؽ تنفيذ االلتزاـ 

 من اإلعبلف.

 ال  ــــــة إتصـــــــــالم كوسيلــــــــن اإلعــــــــالن عـــــــــز اإلعـــــــــ: تميي اــــــــثاني
، فهو وسيلة من وسائل  يهدؼ اإلعبلـ إىل نشر اؼبعلومات و اغبقائق و األخبار داخل اجملتمع      

، مع اإلشارة 232اليت تتسم باؼبوضوعية خببلؼ اإلعبلـ الذي يعتمد على اؼببالغة و اإلغواء  اإلتصاؿ
أف اؼببالغة و اإلغواء ُب اإلشهار مسموحة ما مل ترؽ إىل درجة الكذب و تزوير و تزييف اغبقائق 

233 . 
هبدؼ ربقيق  و يتميز اإلعبلف التجاري عن اإلعبلـ ،ُب أف األوؿ يرمي إىل الًتويج باؼبنتجات     

أقصى قدر من األرباح من خبلؿ التأثَت على سلوؾ اؼبستهلك ، و بالتايل فإف اإلعبلف التجاري 
قوامو ذباري كونو دبقابل ، خببلؼ اإلعبلـ الذي ال يرمي إىل ربقيق الربح أو الًتويج باؼبنتوجات ، بل 

  يهدؼ إىل إشاعة اؼبعلومة ُب الوسط اؼبتلقي .
 ج ــــــــــــــن الترويـــــــــالن عـــــــــز اإلعـــــــــ: تميي اـــــــــــــثالث

الذي رغم اتفاقو ،طلح الًتويجمصدبفهـو اإلشهار التجاري  زبتلط اليت قدمن بُت اؼبصطلحات      
و إظهار  صورة اؼبنتج أو اػبدمةربسُت من حيث اؽبدؼ من منطلق أف كبلنبا يرمي إىل مع اإلشهار 

شيئا  إال أف الًتويج يبنح اؼبخاربُت، و إثارة من خبلؿ عرض أكثر جاذبية، للمستهلكمزاياىا 
، أو بإجراء 235أو تقدًن ىدايا مقًتنة مع اإلقتناء  ،234أسعار اؼبنتوجات ملموسا ، كتخفيض

                                                             

ػجصن ثُٔضومَ  ٝ ٣وٚو ُضَثّ دجإلػالّ  ٝ ثُي١ ٣وغ ػ٠ِ إٕ فن ثُْٔضِٜي  ك٢ ثإلػالّ  ٣ؼضذٌ ك٢ ثُؾٜز ثُٔوجدِز  ث -
230

  

دجُٔوثًى  ، كٜٞ ٝ ثالًصوجء ُقوجةن  ٝ ثألمذجً ٝ ثُٔؼِٞٓجس د٤ٖ ثُؾًٜٔٞ هٚو ٌٖٗ ثُغوجكز ٝ ص٤ٔ٘ز ثُٞػ٢ دجإلػالّ  ٌٖٗ ث

ٓوجًٗز ٓغ ثإلٕٜجً  ثُي١ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُؾجٗخ  ثُضآ١ٌٓ  دـٌٛ ثإلهذجٍ ػ٠ِ ٓج  ٣ؼِٖ  ػ٘ٚ ، ٌُٖ ٣ذو٠ أًغٌ  ٓٞٝٞػ٤ز  

ثُي١ ٣ِٖٔٚ دجًٌُٞٝر  جً ثُضؾج١ً ثإلػالّ أّٝغ ٗطجهج ٖٓ ثإلٕٜ  

د٤ِٔجٕ  ٤ٔ٣٘ز، ثإلٕٜجً ثٌُجىح أٝ ثَُِٔٞ ، ٓوجٍ ًٖٓ٘ٞ  ك٢ ٓؾِز ثُؼِّٞ ثإلْٗج٤ٗز، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز  -
231

  

 .266.،ٗ.2009، ه٣ْٔذٌ. 32ٓ٘ض١ًٞ ، هْ٘ط٤٘ز، ع.

. 95ػٌٔ ٓقٔو ػذو ثُذجه٢ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. - 
232

  

 .44ٗ.، ثٌُٔؽغ ثُْجدنٓٞكن فٔجه ػذو ،  - 
233

  

ٝ ٓغجُٜج ثإلػالٗجس ثُض٣ٌٝؾ٤ز ثُض٢ ٣ؼٌٜٝج ثُضِل٣َٕٞ ثُؾَثة١ٌ فٍٞ صنل٤ٜ أّؼجً ث٤ُْجًثس ......   - 
234

  

ٝ ٓغجُٜج إٔ ٣ضٖٞٔ ثُض٣ٌٝؼ فٍٞ ٓ٘ضٞػ ٓج ًؤٕ ٣ٌٕٞ ٓغال ؽذٖ أ٣ٖ ٣ؼِٖ ُِؾًٜٔٞ أٗٚ دئهض٘جء ػِذض٤ٖ ٖٓ ثُؾذٖ   - 
235
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 و تقديبها للمستهلكُت ، زيادة عن 237و إعداد نشرات تعريفية مع وضع كتالوكات236مسابقات
 حوؿ ررؽ استعماؿ اؼبنتوج.تدريب  و قد يصل إىل درجة  تنظيم دورات تقدًن عينات ؾبانية

و يكمن الفرؽ اعبوىري بُت اإلعبلف التجاري أو اإلشهار و الًتويج أف اإلعبلف التجاري يوجو       
إىل عدد غَت ؿبدود من األشخاص اؼبستهلكُت ، خببلؼ الًتويج الذي يوجو إىل عدد ؿبدود من 

 .238اؼبستهلكُت 
 ة ـــــــــة التجاريـــــــــن الدعايــــــــاري عــــــــار التجـــــــــز اإلشهــــــ: تميي اـــــــــــرابع

ىدؼ الدعاية التجارية كنشاط ىو التأثَت ُب عقيدة اعبمهور إما عبعلهم يؤمنوف بفكرة أو  إف      
مبدأ أو عقيدة معينة ، و إما لصرفهم عن فكرة أو مبدأ أو عقيدة يؤمنوف هبا  و غالبا ما تستخدـ 

   اتالدعاية نفس وسائل اإلعبلف زيادة عن وسائل أخرى كاػبطب و األحاديث و الندوات و اؼبناقش
 و عقد اؼبؤسبرات .

كما قد تشكل الدعاية حدا أقصى لئلعبلف التجاري مىت كانت ذبارية ، أين ال يكتفي اؼبعلن        
  باإلعبلف عن اؼبنتوج فحسب ، بل يدعو صبهور اؼبستهلكُت لئلقباؿ على اؼبنتوج ؿبل الدعاية .

 دعاية التجارية فيما يأٌب :وسبكن الفروؽ اعبوىرية بُت كل من اإلعبلف التجاري و ال     
توجو الدعاية التجارية إىل اؼبستهلك النهائي فقط ، أي اؼبستهلك الذي يقتٍت اؼبنتوج هبدؼ إشباع  -

حاجاتو الشخصية فقط ، خببلؼ اإلعبلف التجاري الذي يوجو إىل اؼبتدخلُت و اؼبستهلكُت ، فبا 
ة ، و تبقى كل دعاية ذبارية إعبلنا ذباريا و هبعل اإلعبلف التجاري أوسع نطاقا من الدعاية التجاري

 . 239العكس غَت صحيح 
                                                                                                                                                                                              

 ّضٔ٘ـ ثُؼِذز ثُغجُغز ٓؾجٗج ًٜو٣ز ٓوجدَ ثإلهض٘جء .

ٌثفَ ثُْٔجدوز ٝ ٓغجٍ ىُي ص٘ظ٤ْ ْٓجدوجس صووّ أّتِز عوجك٤ز أٝ صج٣ًن٤ز أٝ ٣ًج٤ٝز ، ٓغ ثُض٣ٌٝؼ ك٢ ًَ ٌٓفِز ٖٓ ٓ  - 
236

 

إ٠ُ ٓ٘ضٞػ ٓج ، ػ٠ِ إٔ ٣ووّ ثٌُٔٝػ ٌُِثدـ دجُْٔجدوز ٝ ثُض٢ صؾٌٟ ػجهر دجُضِل٣َٕٞ ٛو٣ز هو صٌٕٞ ٤ّجًر أٝ آُز 

  ًٌٜٝٓج٤َُٗز ٖٓ ٓجًًز ٓؼ٤٘ز .

ٛوٝ ٓغجُٜج إػوثه ًضًِٞجس صؼ٣ٌل٤ز ُٔ٘ضٞػ ٓج ٝ ٣ْض١ٞ إٔ صٌٕٞ موٓز ٝ ٓغجُٜج صِي ثُوٚجٙجس ثُض٢ صٍٞػٜج ثُٔؼج  - 
237

  

صٌٕٞ ِّؼز ٝ ٓغجُٜج إػوثه ًضًِٞجس صؼ٣ٌل٤ز  ثُنجٙز ثُض٢ صووّ ص٣ٌٞ٘جس ه٤ٌٚر ثُٔوٟ ك٢ ثُِـجس ٝ ثإلػالّ ث٢ُ٥ ، ٝ هو

 ُٔجهر ؿيثة٤ز ًجُؾذٖ ٓغال ٓغ صوو٣ْ دؼٜ ٝٙلجس ثُطذل ثُض٢ صط٠ٜ ديثس ثُؾذٖ ٓقَ ثُض٣ٌٝؼ ٓغ صوو٣ْ ٛيٙ ثٌُضِٞؽجس

  ٓؾجٗج ك٢ ٓقالس د٤غ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز . 

.47ٓٞكن فٔجه ػذو ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ .   - 
238

  

.48ٓٞكن فٔجه ػذو ، ٗلِ ثٌُٔؽغ ، ٗ.  - 
239
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ُب  241يستعمل اؼبعلنمن حيث الوسائل، أين 240التجاريةالدعاية  عنالتجاري  اإلشهار ىبتلف -
من شأهنا  التأثَت على اؼبستهلك و دفعو للتعاقد، ُب حُت متطورة وسائل تكنولوجية الدعاية التجارية 

 .242من الوسائل التقليدية لتعريف اعبمهور بالسلع اؼبسوقة وسيلةاإلعبلف يبقى 
و عموما مىت خرج اإلشهار التجاري أو اإلعبلف التجاري عن ىدفو التسويقي النزيو فإنو سرعاف      

ما وبوؿ إىل إشهار مضلل أو خادع أو كاذب فبا يتطلب ضبط كل ىذه اؼبفاىيم و ىو ما ستتم 
 دراستو ُب التايل.

 ةــــــــم المشابهـــــــن المفاىيــــزه عــــــــــــي و تمييــــــــــار التضليلــــــاإلشه :يـــــــــــد الثانـــــــــــالبن
اليت من شأهنا ضبل  كل األفعاؿ أو اؼبمارسات يقصد جبرائم اإلشهار أو جرائم اإلعبلف         

يكوف قوامو  إمااػبادع  وبالتايل فاإلشهار،243اػبداعاػبطأ و التضليل و  إىلصبهور اؼبستهلكُت 
 .لغرض منو ىو النصبأو يكوف ا أو التضليل الكذب
أو من شأنو  أف يؤدي  ،ل إشهار يؤدي  لتغليط اؼبستهلكفاإلشهار اؼبضلل إذف ىو  ك        
 ُب ؿبتواه. اسواء بقصد أو  بدوف قصد ، و ىو بذلك يكوف تضليليلذلك 
مثبل إدانة  إحدى الشركات الفرنسية  جبريبة اإلشهار التضليلي  عند قيامها   قاتو  قبدو من تطبي      

و اغبامل للعبلمة التجارية  BOISSONS AU FRUITSباإلشهار ؼبنتوجها اؼبتمثل  ُب شراب الفاكهة 
JAKER  منتوج آخر  عبارة عن عصَت فاكهة  و ىذا للخلط بينو و بُتJUS DE FRUITS   و الذي

                                                             

٣وٚو دجُوػج٣ز ثُٖ٘جٟ  ثُي١ ٣ْضٜوف  ٌٖٗ ثألكٌجً ٝث٥ًثء ٓغ صؾ٤ٔغ  أٗٚجً ٛيٙ ثألكٌجً  ك٢ٜ ٓؾج٤ٗز  ٝ ال -
 240

  

ثٌُْخ ثُٔجه١  دَ ص٢ٌٓ  ُضقو٤ن إ٣و٣ُٞٞؽ٤ز  ثؽضٔجػ٤ز أٝ ٤ّج٤ّز .....أٗظٌ ، ػٌٔ ٓقٔو ػذو ثُذجه٢،  ص٢ٌٓ  ُضقو٤ن

 .95، ٗ.ثٌُٔؽغ ثُْجدن ثُقٔج٣ز ثُؼوو٣ز  ُِْٔضِٜي، 
241

ي١ ػٌكٚ  ػ٠ِ أٗٚ  ًَ ّضٜالى  دنالف دؼٜ ثُض٣ٌٖؼجس  ًجُوجٕٗٞ ث١ٌُٚٔ  ثُثإلُْ ٣ؼٌكٚ ثٌُٖٔع  ك٢ هجٕٗٞ  - 

ٝ دجإلػالٕ ػٖ  ثُِْؼز  أٝ ثُنوٓز أٝ ثُض٣ٌٝؼ  دٜج د٘لْٚ  أٝ دٞثّطز ثُـ٤ٌ ، دجّضنوثّ  أ٣ز ٤ِّٝز ٖٓ ثُّٞجةَ ٕن٘ ٣وّٞ  

ٓقٔو أفٔو أدٞ ػٌٔٝث، ٓٞؽَ أفٌجّ  هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ًٖٓ٘ٞثس ثُؾِذ٢  ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ فٍٞ ثُلٌٌر أٗظٌ ،

 .303، ٗ.2005ثُقوٞه٤ز،د٤ٌٝس ،

 ثُِٔضو٠  ثالُضَثّ دئػالّ ثُْٔضِٜي ٟجُخ  ثُٔ٘ضٞؽجس ٝ ثُنوٓجس  ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾَثة١ٌ، ،ٓوثمِز ك٢ٗجؽ٢ ٌٍٛر ،  -
242

  

دٖ  ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ف٤ْذز

 .2012ه٣ْٔذٌ  5،6دٞػ٢ِ،ِٕق، 

١، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثهضٚجه ثُْٞم، ٓوثمِز ٓووٓز ك٢ ٗوٝر فٔج٣ز  ثُْٔضِٜي وػذو هللا ػذو ثُؼ٣ََ ثُٚؼ٤ -
243

  

 1998ه٣ْٔذٌ  8،9، ثإلٓجًثسك٢ ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ ، ؽجٓؼز 
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و حىت يتم اػبلط  عمدت الشركة اؼبضللة  إىل لصق إعبلنات عرب   JOKER  244وبمل  عبلمة 
 ..245اػباص بالعصَتو األلواف اليت كتب هبا اإلعبلف وسائل النقل ربوي نفس الكتابة  

إحدى الشركات  بتسويق و ترويج   أف قياـالقضاء الفرنسي ُب ىذا اإلرار  كما اعترب       
مع  TANGمن منطلق ررح  ىذه األخَتة لعصَت  برتقاؿ وبمل تسمية  اتضليلي اإشهار  منتوجاهتا  يعد

 .246وضع صورة  برتقالة على اإلشهار  فبا يوحي بأف العصَت ربيعي
على أنو كل إعبلف وبتوي ُب نطاقو على معلومات أو 247ُب حُت يعرؼ اإلعبلف الكاذب      

 .248بيانات كاذبة ترمي ػبداع اؼبستهلك
داع إىل خالكاذب يؤدي  و اإلشهار ف كل من اإلشهار التضليليإف،ذلك و بالرغم من كل       

بدونو ، ُب  بالكذب أوإال أهنما ىبتلفاف ُب كوف أف اإلشهار اؼبضلل قد يتم  ،و تغليطو  اؼبستهلك
 .249لقياـ اإلشهار الكاذب االكذب شررحُت يعد 

إال أف الدليل ،هار اؼبضلل و إف كانت كاذبة بطبيعتها ف صياغة اإلشإف،و زيادة على ذلك        
 ،اثر وضوحيكوف أكُب حُت أف الكذب ُب اإلشهار الكاذب  صحتها ىو دليل مزيف ـ إلثباتاؼبقد

 كل صور  اإلشهار.ذلك كنتيجة أف اإلشهار  اؼبضلل يشمل   لىو يًتتب ع
 

                                                             

.942ص.للمزٌد من المعلومات حول هذه الوقائع أنظر، بلٌمان ٌمٌنة ، المرجع السابق،  -  244  
%  ٖٓ ثُؼ٤ٌٚ ٝ ثُذجه٢  ٓجء ك٢ ف٤ٖ  إٔ ػ٤ٌٚ ثُلجًٜز    50ْٗذز ٓغ ثإلٕجًر إٔ ٌٕثح ثُلجًٜز  ٣قض١ٞ ػ٠ِ  - 
245

  

 ال ٣قض١ٞ ػ٠ِ أ٣ز ْٗذز ٖٓ ثُٔجء..

، إٔجً إ٤ُٚ    1978ٓج١  17ف٤ظ أهثٗش ٓقٌٔز كجًّج١ ٙجٗغ ثُذٞهًر ٝ ىُي دٔٞؽخ ثُقٌْ ثُؾَثة٢  ثُٚجهً ك٢  - 
246

 

.  220، أفٔو ّؼ٤و ثَُهٌه ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ،    
ٌيح ُـز  ًَ ثهػجء  أٝ ٍػْ ٓنجُق  ُِقو٤وز ٝ ٣ٌٕٞ ثُٜوف  ٓ٘ٚ ص٤َِٞ  ثُٔضِو٢ دض٤٣َق  ثُقو٤وز أٝ ٣وٚو دجُ -

247
 

صؤ٤ًوثس ؿ٤ٌ فو٤و٤ز  أٝ ؿ٤ٌ ٓطجدوز ُِٞثهغ. إٙوثً    

أٗظٌ  أدٞ ثُؼال ػ٢ِ أدٞ ثُؼال  ثٌُ٘ٔ، ثُؾٞثٗخ ثُوج٤ٗٞٗز ُِضؾجًر ثالٌُض٤ٌٗٝز ، ٓوجٍ ٓووّ ًٌَُٔ ثُوًثّجس    - 
248

  

 .2013،د٤ٌٝس، ٓجًُ  ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ثالهضٚجه٣ز 

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ،ٝ ثُض٢ 13/378ٖٓ ثٌُّّٔٞ  ٣56ضؾ٠ِ ثألّجُ ثُوج٢ٗٞٗ ُإلٕٜجً ثٌُجىح ٖٓ مالٍ ٗ٘ ثُٔجهر  - 
249

 

  ػٌكضٚ ػ٠ِ ثٗٚ ًَ ٓؼِٞٓز أٝ إٕٜجً ًجىح ٖٓ ٕجٜٗج إفوثط ُذِ ك٢ ىٖٛ ثُْٔضِٜي .
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إلشهار وكيل ار الكاذب  ُب الواقع  قبد مثبل إيقاؼ التلفزيوف اعبزائري و من تطبيقات اإلشه        
ُب ذلك  إيقاؼ ، دبا الذي  تضمن زبفيضات ال أساس ؽبا من الصحة  Renaultالسيارات  رونو 

 . 250سًتوؿ على أساس الدعاية الكاذبة يإشهار زيت عافية اػبايل من الكل
إلشهار الكاذب،فإف ىذا األخَت أقل خطرا كونو من و إذا ما قورف اإلشهار اؼبضلل مع ا      

و قد ربمل الرسالة اإلعبلنية كذبا ،الصعب أف يكوف اؼبعلن صادقا صدقا مطلقا ُب رسالتو اإلعبلنية 
غَت متعمدا من اؼبعلن ، ُب حُت أف اإلشهار اؼبضلل ىو إعبلف ـبادع يرمي إلعطاء صورة مزيفة و 

هبدؼ خداع اؼبتلقي للحد الذي معو يبكن تكييف اعبريبة من قبيل صبالية عن اؼبنتوج ؿبل اإلعبلف 
من قانوف العقوبات ، و القائمة على أساس اإلحتياؿ و  372جرائم النصب اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

الكذب و اإليهاـ ، ماداـ أف ميزة الكذب اؼبشًترة ُب جريبة النصب ىي متوافرة ُب اإلشهار اػبادع 
يبقى جوىر اؼبناورات ىو الكذب الذي وبمل الغَت على و 251بإستعماؿ وسائل إشهاريةأو اؼبضلل 

 . االعتقاد بصحة الكذب
جريبة قائمة بذاهتا  يشكل نو إف، ؿ  إىل وسيلة  للتضليل و اػبداع فاإلشهار التجاري مىت ربو     

 . وتسمى جبريبة اإلشهار التضليلي
اإلعبلف فإنو من الضروري ربديد اعبرائم اؼباسة هباتُت و بتحديد اؼبقصود بكل من اإلعبلـ و 

  بدء بعملية إعبلـ .ُتالعمليت
 
 
 
 
 

                                                             

ٓقٔو ٝ م٢ٌٕ إّقجم ، ثُْٔؤ٤ُٝز ثالؽضٔجػ٤ز ًٌُِٖجس ٝ هًٝٛج ك٢ فٔج٣ز ثُْٔضِٜيكالم  إٔجً إ٠ُ ٛيٙ ثُٞهجةغ -
250

  

ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠ ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ  ٝ ثُقوٞم ثُٜٔٞٞٓز،ثٌُٗجٗز ثُٖؼجًثس  -

 .2012ه٣ْٔذٌ  5،6هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ  ، ِٕق، 

ٌٝس ، د٤ ضٜجه ، ًٖٓ٘ٞثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز،ثُ٘جٕق أٗطٞثٕ ، ثإلػالٗجس ٝ ثُؼالٓجس ثُضؾج٣ًز د٤ٖ ثُوجٕٗٞ ٝ ثالؽ  -
251

 

 .188، ٗ.2004ث٤ُٖل ُق٤ْٖ، ٓيًٌثس ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾَثة٢ ثُنجٗ، هثً ٛٞٓٚ ، ثُؾَثةٌ، ثدٖ ؛ 93،ٗ.1999،
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   المـــــــــــي اإلعـــــــــف كـــــــالمستهل قــــــــــــحبة ـــــــــم الماســــــــــي : الجرائــــــــب الثانـــــالمطل
حق اؼبستهلك ُب اغبصوؿ على ما يكفي من اؼبعلومات ىو حق شرعي و يصنف ضمن  إف     

،  ىذه اؼبعلومات يقرر إما إزباذ قرار اإلقتناء ، أو اإلحجاـ عن اإلقتناءو من 252اغبقوؽ األساسية 
 سعى اؼبشرع اعبزائري جاىدا لتكريس كل السبل هبدؼ إحًتاـ ىذا اغبق . لذلك
فقد جعل اؼبشرع ،و من أجل ضماف حق اؼبستهلك ُب اغبصوؿ على اؼبعلومات حوؿ اؼبنتوج      

من إعبلـ اؼبستهلك إلتزاما إجباريا يفرض على اؼبتدخل ُب كل مراحل التسويق بدء من عملية اإلنتاج 
    و جعل كل خرؽ ؽبذا اإللتزاـ جريبة قائمة بذاهتا.إىل غاية عملية الوضع للبيع ، 

ىناؾ ـبالفة إلزامية الوسم الذي يبثل البطاقة التعريفية ـ،بُت اعبرائم اليت سبس اغبق ُب اإلعبل منو 
للمنتوج ) الفرع األوؿ( ، باإلضافة إىل خرؽ إلزامية ربذير و تنبيو اؼبستهلك خبطورة اؼبنتوج خبلؿ 

  عملية التسويق ) الفرع الثاين(.
  مــــــــــة الوســـــــــــة إلزاميــــــــــــــ: مخالفألولرع اــــــــــــــالف

ضباية  عبءتسود فكرة ضباية اؼبستهلك اذباىات تعتمد على مبدأ قوامو أف كانت          
اؼبستهلك يقع على عاتقو ُب التأكد فبا يشًتي و االحتياط حبماية نفسو بنفسو و ذلك وفقا ؼبفهـو " 

 .253شًتي ...."دع اؼبستهلك يتأكد و وبتاط فبا ي
و تطور ىذا اؼبفهـو بعد ظهور اغبركة اعبمعوية و صبعيات ضباية اؼبستهلك إىل مفهـو " دع       

االحتياط و الوعي ُب ضباية  عبءشركات اإلنتاج و التسويق تتحمل تبعية السلع اؼبعيبة .."أي أف 
 .254اؼبستهلك يقع على عاتق شركات اإلنتاج و التسويق

و شيئا فشيئا تطور ىذا اؼبفهـو إىل اغبد الذي سبخض عنو ميبلد مسؤولية جنائية ضد كل         
و ذلك من خبلؿ إثراء قوانُت ، منتج أو متدخل يضرب عرض اغبائط حق اؼبستهلك ُب اإلعبلـ 

بنصوص تضمن حقوؽ اؼبستهلك و تؤمنو ُب مواجهة  اعبديد 09/03 رقم و منها القانوف،    اغبماية 
ع اؼبعيبة و اؼبواد الفاسدة و اؼبقلدة  اؼبغشوشة ،سواء تعلق األمر بالسلع لاؼبتدفق من السالسيل 

 .255اؼبستوردة أو اؼبنتجة ؿبليا 

                                                             

.41علً بولحٌة بن بولخمٌس ، المرجع السابق ، ص. - 252  
. 221أفٔو ّؼ٤و ثَُهٌه ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن .ٗ. - 
253

  

 . 72ٓٚطل٠ أفٔو أدٞ ػٌٔٝ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ .  
254

  

. 51ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ. ػ٢ِ دُٞق٤ز دٖ دُٞن٤ِٔ ، - 
255
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ونة فبا يتطلب ربديد مفهـو الوسم      و كرس االلتزاـ باإلعبلـ عن رريق عملية الوسم أو العن      
) البند األوؿ( و تطبيقات إلزامية الوسم ُب ظل اؼبنظومة القانونية ) البند الثاين ( ، مع تبياف أركاف 

 ىذه جريبة ـبالفة إلزامية الوسم ) البند الثالث( ، من خبلؿ مايلي :
 م :ــــــــــــــــوم الوســـــــــــــ: مفه د األولـــــــــــــالبن

أو الكتابات على أنو " كل البيانات  03-09 رقم من القانوف 03ص اؼبادة يعرؼ الوسم وفق ن       
 أو اإلشارات أو العبلمات أو اؼبميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز اؼبرتبطة بالسلع

أو ختم أو معلقة أو  256، و اليت تظهر على الغبلؼ أو وثيقة أو الفتة أو أوظبة أو ملصقة أو بطاقة 
 ."مرفقة أو دالة على ربيعة اؼبنتوج مهما كاف شكلها و بغض النظر عن رريقة وضعها 

و عموما يقصد بالوسم كل البيانات و اإلشارات أو الرموز اؼبرتبطة بالسلعة الغذائية أو اؼبنتوج     
قة ال توحي بأي إشكاؿ أو عموما و اليت تعترب ضرورية إلعبلـ اؼبستهلك ، مع ضرورة أف تكوف بطري

مل العنونة أو الوسم أي عبارة تبعث الشك ُب ذىن رباضطراب ُب ذىن اؼبستهلك ، حبيث ال 
 .اؼبستهلك 

كما يلعب دورا ىاما ُب ربديد رغبة ،يلعب الوسم دورا ال يستهاف بو ُب التمييز بُت السلع  و       
د أف تعددت أنواع السلع اليت تسوؽ للحد ىذا و قد ازدادت أنبية وسم اؼبنتجات بع257اؼبستهلك 

عن اؼبقارنة بينها ، السيما مع ظهور الشركات الونبية و اؼبتقمصة  امعو اؼبستهلك عاجز  أصبح الذي
 للعبلمات التجارية .

دبراعاة الصدؽ و االقتصار على ذكر اغبقائق و 258ىذا و يلتـز القائم بعملية الوسم الغذائي          
اؼبصاحبة للسلع و درجة جودهتا ، و كذا أوصافها و اؼبواد الداخلة ُب تركيبتها و رريقة البيانات 

 . 259استعماؽبا ، وكل ىذا ؼبساعدة اؼبستهلك ُب اؼبقارنة بُت السلع اؼبنافسة
تكوف بيانات الوسم مرئية و سهلة القراءة و متعذر ؿبوىا ، و مكتوبة بالغة  و يشًتط أف        

وكل ـبالفة ألحكاـ  ،أخرى على سبيل اإلضافة أو اإليضاح لتسهيل فهم اؼبستهلك  العربية و بلغة
 جريبة ـبالفة إلزامية الوسم أو العنونة . ىل قياـإيؤدي الوسم 

                                                             

٣وٚو دجُذطجهز ًَ ثّضٔجًر ،ػالٓز ، ًٙٞر ، ٓجهر ٝٙل٤ز أمٌٟ ٌٓضٞدز أٝ ٓطذٞػز ٌٓكوز دجُٔ٘ضٞػ . - 
256

  

ثُِْؼز ٝ صؼ٤ِذٜج ٝ صـ٤ِلٜج دضؼذتز صقَٔ ػالٓز مجٙز ٣ٚذـ ٖٓ ث١ًٌُٝٞ ّٜٝٔج دضغذ٤ش ؽ٤ٔغ  إٗضجػدؼو إٔ ٣ضْ  - 
257

  

التً ٌهم المستهلك االطالع علٌها قبل اتخاذ قرار االقتناء .البٌانات   
٣وٚو دجُّْٞ ثُـيثة٢ ٝٙق ًَ مٚجة٘ ثُٔ٘ضٞػ دٜوف ص٣ٌٞ٘ ٝ صذ٤ٌٚ إًثهر ثُْٔضِٜي الصنجى هٌثً ثٌُٖثء . - 
258

  

. 56ػ٢ِ دُٞق٤ز دٖ دُٞن٤ِٔ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ . -
259
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 مـــــــــزام بالوســـــــــــــات اإللتـــــــــي : تطبيقـــــــــــد الثانــــــــــالبن
من اؼبرسـو التنفيذي رقم  10بوسم اؼبنتوجات ما نصت عليو اؼبادة  تطبيقات اإللتزاـ من         

على أنو " يبنع ُب ذبارة مواد التجميل و التنظيف البدين أف ربمل ربت أي  و اليت تنص 92/41260
 شكل كاف كل إشارة أو وسم و كل أسلوب إشهار أو عرض 

و السيما فيما يتعلق بالًتكيبة و اؼبزايا  أو بيع يوحي باف اؼبنتوج يتميز خبصائص ال تتوافر فيو حقيقة ،
 اعبوىرية و رريقة الصنع ".

و يشًتط أف وبتوي وسم مواد التجميل و التنظيف البدين على بيانات تكوف ظاىرة للعياف          
، و ميسورة القراءة و غَت قابلة للمحو، و مكتوبة باللغة الورنية و لغة أخرى كإجراء تكميلي و 

 لبيانات فيمايلي :تتجسد ىذه ا
 تسمية اؼبنتوج مصحوبة بتعيُت اؼبنتوج ما مل تتضمنو التسمية نفسها . -
 إسم اؼبنتج أو اؼبتدخل ُب عملية عرض اؼبنتوج ُب السوؽ أو إسم الشركة اؼبنتجة أو منشأ البلد  -

 أو اؼبصدر مىت كاف اؼبنتوج مستوردا .
 بوحدة قياس قانونية مبلئمة .الكمية اإلظبية وفق التكييف معربا عنها  -
 تاريخ إنتهاء أجل إستعماؽبا و الظروؼ اػباصة حبفظها و زبزينها . -
 تاريخ صنع اؼبنتوج أو اؼبرجع الذي يسمح بالتعرؼ على ذلك . -
 اإلحتيارات اػباصة بإستعماؿ اؼبنتوج .  -

بالوسم أيضا ُب ؾباؿ تسويق اؼبنتوجات اؼبنزلية غَت الغذائية و اليت  و من تطبيقات اإللتزاـ        
يقصد هبا اؼبنتوجات اؼبستعملة ُب صيانة احملبلت و رفاىيتها بإستثناء األدوية و السلع الغذائية و ىو 

يشًتط أف وبتوي  نصت على أنو " ، إذ261 90/366اؼبرسـو التنفيذي رقم  03ما نصت عليو اؼبادة 
 على مايلي: وجات اؼبنزلية غَت الغذائيةاؼبنتوسم 

التسمية اػباصة بالبيع و اليت هبب أف تكوف مغايرة للعبلمة التجارية مع إشًتاط أف سبكن  -
 اؼبستهلك من التعرؼ على ربيعة اؼبنتوج اغبقيقية .

                                                             

، المحدد لشروط إنتاج مواد التجمٌل و التنظٌف البدنً و تكٌٌفها  21/20/4660،المؤرخ فً  60/14المرسوم رقم  -  260  
.20/20/4660،الصادرة بتارٌخ .  26و تسوٌقها فً السوق الوطنٌة و كٌفٌات ذلك ، ج.ر.ج.ج ، ع.  

ُٔضؼِن دّْٞ ثُٔ٘ضٞؽجس ث٤َُُ٘ٔز ؿ٤ٌ ثُـيثة٤ز ،، ث 10/11/1990، ثُٔؤًك دضج٣ًل  90/366ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ   - 
261

  

.1990ٗٞكٔذٌ  21، ثُٚجهًر دضج٣ًل  50ػ.ً.ػ.ػ ، ع.  
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 اؼبعرب عنها بوحدات النظاـ الدويل .262الكمية الصافية  -
 و عنواف الشخص اؼبسؤوؿ عن صناعة اؼبنتوج أو إستَتاده اإلسم أو إسم الشركة أو العبلمة -
 أو توضيبو أو توزيعو . 
 .   "رريقة إستعماؿ اؼبنتوج أو شروط اإلستعماؿ إف وجدت -

 م ــــــة الوســــــــة إلزاميـــــــــة مخالفـــــــان جريمــــــــــث : أركـــــــــد الثالـــــــــــالبن
لقياـ جريبة هبب توافر ركن شرعي هبـر السلوكيات الرامية ػبرؽ اإللتزاـ بوسم و عنونة        

( ، باإلضافة إىل ثانياالتجرًن ) ف ال زبرج السلوكيات اؼبرتكبة عن ( ، مع إشًتاط أأوالاؼبنتجات ) 
 ضرورة توافر العنصر اؼبعنوي عبريبة ـبالفة إلزامية وسم اؼبنتجات .

 ات  ـــــــــــم المنتجــــــــــة وســــــــــة إلزاميــــــــة مخالفـــــــــــي لجريمــــــــــــن الشرعــــــــك: الر  أوال
الركن الشرعي عبريبة  من نفس القانوف263 18 و اؼبادة 03-09 رقم من القانوف 17 اؼبادة ذبسد       

من نفس القانوف حيث حددت اعبزاء اعبنائي اؼبوقع  78ـبالفة إلزامية وسم اؼبنتجات ، و كذا اؼبادة 
اليت أكدت على ىذا االلتزاـ  النصوص القانونيةو من بُت  ،ضد كل ـبالف إللزامية وسم اؼبنتوج 

 ىناؾ: 
 . 264القرار الوزاري احملدد لكيفية وسم مادة السميد -
القرار الوزاري اؼبشًتؾ احملدد للمواصفات التقنية للسكر األبيض سابق اإلشارة إليو أين حددت  -

 ررؽ وسم السكر األبيض اؼبغلف مسبقا . 06اؼبادة 
 
 

                                                             

٣ؼذٌ ػٖ ث٤ٌُٔز ثُٚجك٤ز دٞفور ثُِْؼز دجُْ٘ذز ُِِْغ ثُْجةِز ، ٝٝفور ثٌُضِز دجُْ٘ذز ُِِْغ ثألمٌٟ .  - 
262

  

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ صقًٌ د٤جٗجس ثُّْٞ ٝ ٣ٌٟوز  09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  18ص٘٘ ثُٔجهر  - 
263

  

ثإلّضنوثّ ٝ ه٤َُ ثإلّضؼٔجٍ ٝ ٌٕٟٝ ٝٔجٕ ثُٔ٘٘ضٞػ ٝ ًَ ٓؼِٞٓز أمٌٟ ٓ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُض٘ظ٤ْ ثُْج١ً ثُٔلؼٍٞ 

ضؼٔجٍ ُـز أٝ ػور ُـجس أمٌٟ ِّٜز ثُلْٜ ٖٓ ثُْٔض٤ٌِٜٖ ، ٝ دجُِـز ثُؼٌد٤ز أّجّج ، ٝ ػ٠ِ ّذ٤َ ثإلٝجكز ، ٣ٌٖٔ إّ

 دط٣ٌوز ٌٓة٤ز ٝ ٓوٌٝءر  ٝٓضؼيً ٓقٞٛج . 

٤ّٔو ثُؤـ  ألٗٞثع، ٝ ثُٔضؼِن دجُٔٞثٙلجس ثُضو٤٘ز  1997ٓج١  25ثُٔؤًك ك٢ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ،  - 
264

 

ػ٠ِ أٗٚ" ٣ؾخ إٔ  08، إى ٗٚش ثُٔجهر 1997ؿٖش  20ثُٚجهًر دضج٣ًل  . 55، ع.ػ.ً .ػ.ػثُِٚخ ٝ ٤ًل٤جس ّٜٝٔج ، 

 ٣ضٖٞٔ ّْٝ ث٤ُْٔو ثُٞؽٚ ُِذ٤غ ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس ث٥ص٤ز :

ثإلّْ أٝ ثُض٤ْٔز  –ثٍُٕٞ ثُٚجك٢  –ص٤ْٔجس ثُذ٤غ ٓضذٞػز فْخ ثُقجُز دئفوٟ ثُٚلجس ثُضج٤ُز ) ًه٤ن ، ٓض٠ّٞ ، مٖٖ(  -

أٝ ثُْٔضًٞه ، صج٣ًل ثإلٗضجػ ، صج٣ًل ٗلجى ثُٚالف٤ز ، ثُذِو ثأل٢ِٙ دجُْ٘ذز ُِٔ٘ضٞػ  ثُضؾج٣ًز ٝ ػ٘ٞثٕ ثُٔ٘ضؼ أٝ ثُٔٞٝخ

  ثُْٔضًٞه..........
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و شروط 265منها اؼباء  اؼبنزوع واصفات اؼبادة الدظبة اللبنيةؼب احملدد 1999 روبأكت 27القرار اؼبؤرخ ُب  -
من ذات القرار الوسم من  11تسويقها ، أين اشًترت اؼبادة و عرضها و حيازهتا و استعماؽبا و 

تسمية اؼببيع وعبلمة اؼبنتوج ، اسم اؼبؤسسة اؼبنتجة و كذا اؼبستوردة ، البلد األصلي ، رقم اغبصة ، 
 . 267اغبفظ  ، تاريخ هناية االستهبلؾ ، شروط 266الوزف الصاُب للمنتوج ، تاريخ اإلنتاج

و اؼبتعلق دبواصفات مسحوؽ اغبليب الصناعي أين  1999أكتوبر  27القرار الوزاري اؼبؤرخ ُب  -
عن رريق تبياف تسمية اؼببيع و وزنو وشروط  268أف يتم وسم مسحوؽ اغبليب 10اشًترت اؼبادة 

 . 269حفظو وتاريخ اإلنتاج
 اتـــــالمنتوج مــــــــــسو ة ــــــــــرق إلزاميــــــــة خـــــــــــلجريمادي ــــــــن المــــــــــــا : الركــــــــــثاني

 :يتجسد الركن اؼبادي ُب إتياف إحدى السلوكيات اؼبادية التايل ذكرىا 
امتناع و إحجاـ اؼبتدخل كليا عن تبليغ اؼبستهلك بكل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبنتوج كطرح منتجات  -

 أو وسم .للتداوؿ دوف أي إعبلـ 

                                                             

ثُوٖور دٞثّطز ٗطالهج ٖٓ ثُق٤ِخ أٝ ثَُدور أٝإ٣وٚو دجُٔجهر ثُؤّز ثُِذ٤٘ز ثَُٔ٘ٝع ٜٓ٘ج ثُٔجء ثُٔ٘ضٞػ ثُٔضقَٚ ػ٤ِٚ  - 265
  

صقض١ٞ ثُٔجهر  إٔثَُ٘ع ٕذٚ ث٢ٌُِ ُِٔجء ٝ ثُْٔضنِ٘ ثُؾجف ؿ٤ٌ ثُوّْ ، ٓغ ًٌٝٝر  إ٠ُثُوٖور دٞثّطز ٌٟم صؤه١ 

% ٖٓ ثُٔجء ًقو أه٠ٚ .  0.1ٖٓ ثُٔٞثه ثُؤّز ًقو أه٠ٗ ٝ 9998ثُؤّز ػ٠ِ ْٗذز   

دؼو  ّجػز 24ٛ٘جى دؼٜ ثُٔٞثه ٓؼلجر ٖٓ صذ٤جٕ صج٣ًل إٗضجؽٜج ًجُق٣ِٞجس ثُض٢ ال صضؾجٍٝ ػ٤ِٔز إّضٜالًٜج أًغٌ ٖٓ  - 
266

 

ّجػز هٕٝ إٔ ٣ضٌٖٔ ثُْٔضِٜي ٖٓ  24ػ٤ِٔز ٙ٘ؼٜج، ٝ ُٞ أٗٚ  ٣ٌٖٔ ُذجةغ ثُق٣ِٞجس إٔ ٣ؼٌٛ ثُق٣ِٞجس فض٠ دؼو ًٌٓٝ 

ٓؼٌكز ىُي أٝ إعذجس ىُي ٝ ثألمطٌ ٛٞ ػٌٛ ف٣ِٞجس ٓٚ٘ٞػز دج٣ٌٌُٔز ثُقِٞث٤ٗز  ثُض٢ صْضؼَٔ ػ٠ِ هطغ ثُِٔلج١ ٝ 

ثع ث٣ٌٌُٔجس ػٌٝز ُِلْجه دْذخ إهًثػ ٤ًٔجس ًذ٤ٌر ٖٓ ثُذ٤ٜ ثُطجٍػ ك٢ ثُؼؾجةٖ ثُْجم٘ز، ٛيٙ ثألم٤ٌر ٖٓ أًغٌ أٗٞ

 ص٤ًٌذضٜج ٓٔج ٣ْذخ إٌٓثٛ ٓلٌٟز ُْٔضٌِٜٜج ٝ ٜٓ٘ج أٌٓثٛ ثُقْج٤ّز ٝ ثإلّٜجٍ ثُقجه ٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثألٌٓثٛ.

 11ثُِٔـ ، ثُنَ ......ٝ ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر . ًٔج صؼل٠ ثُٔٞثه ثُضج٤ُز ٖٓ صذ٤جٕ صج٣ًل ٙالف٤ضٜج ٝ ثُٔضٔغِز ك٢ ثٌٌُْ ،

 50، ثُٔضؼِن دّْٞ ثُِْغ ثُـيثة٤ز ٝ ػٌٜٝج ، ػ.ً.ػ.ػ ، 10/11/1990، ثُٔؤًك ك٢  90/367ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ 

.21/11/1990، ثُٚجهًر دضج٣ًل    

هر ثُؤّز ثَُٔ٘ٝع ٜٓ٘ج ثُٔجء ثُٔقوه ُٔٞثٙلجس ثُٔج 1999أًضٞدٌ  27ٖٓ ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢  11ٗٚش ثُٔجهر  - 
267

 

ٝ ٌٕٟٝ ػٌٜٝج ٝ ف٤جٍصٜج ٝ إّضؼٔجُٜج ٝ ص٣ْٞوٜج ػ٠ِ أٗٚ ٣ؾخ إٔ ٣ضٖٞٔ ّْٝ ثُٔجهر ثُؤّز ثَُٔ٘ٝع ٜٓ٘ج ثُٔجء ػ٠ِ 

ثًٌُٖز أٝ ػالٓز ثُٔ٘ضؼ ٝ ثُْٔضًٞه ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ثُٔ٘ضؼ ْٓضًٞهث ، ثٍُٕٞ  ثُذ٤جٗجس ث٥ص٤ز : ص٤ْٔز ثُذ٤غ ، ثإلّْ أٝ إّْ

ثُٚجك٢ ُِٔ٘ضٞػ ، صج٣ًل ثإلٗضجػ ، صج٣ًل ٜٗج٣ز ثإلّضٜالى ، ْٗذز ثُٔجهر ثُؤّز ، ثُذِو ثأل٢ِٙ ، ًهْ ثُقٚز ، ثٌُهْ 

  ثُض٢ِِْْ ُضؼ٣ٌق ثُٔٚ٘غ ، ثٌُٖٟٝ ثُنجٙز ُِقلع . 

ق٤ِخ ثَُٔ٘ٝع ٓ٘ٚ ثُٔجء أٝ ثُق٤ِخ ثُؾجف ثُٚ٘جػ٢ ثُٔ٘ضٞػ ثُٔضقَٚ ػ٤ِٚ ٓذجٌٕر ػٖ ٣وٚو دْٔقٞم ثُق٤ِخ ٝ ثُ  -  268
  

َٗع ثُٔجء ٖٓ ثُق٤ِخ ، ك٢ ف٤ٖ صطِن ص٤ْٔز ْٓقٞم ف٤ِخ ٙ٘جػ٢ ًجَٓ ػ٠ِ ثُق٤ِخ ثُي١ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ٣ٌٟن 

وٖور ػ٠ِ ثُق٤ِخ ثُي١ ال ٖٓ ثُٔجهر ثُؤّز ٝ ىُي ػ٠ِ مالف ص٤ْٔز ْٓقٞم ف٤ِخ ٙ٘جػ٢ َٓ٘ٝع ثُ ثألهَ% ػ٠ِ 26

% . 195صضؾجٍٝ ْٗذز ثُٔجهر ُؤّز ك٤ٚ   

، ثُٔضؼِن دٔٞثٙلجس ْٓقٞم ثُق٤ِخ ثُٚ٘جػ٢ ٝ ٌٕٟٝ  1999أًضٞدٌ  27ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢  ٖٓ 10 ٗٚش ثُٔجهر - 
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ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؾخ إٔ 1999ٗٞكٔذٌ  14ثُٚجهًر دضج٣ًل  ، 80، ع.  .ػ.ػف٤جٍصٚ ٝ ص٣ْٞوٚ ٝ ٤ًل٤جس ىُي ، ػ.ًٝ ػٌٝٚ 

 ٣قض١ٞ ّْٝ ثُق٤ِخ ثُٚ٘جػ٢ ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس ث٥ص٤ز :

ص٤ْٔز ثُذ٤غ ، ثإلّْ أٝ إّْ ثًٌُٖز أٝ ػالٓز ثُٔ٘ضؼ ٝ ثُْٔضًٞه ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ثُٔ٘ضؼ ْٓضًٞهث ، ثٍُٕٞ ثُٚجك٢ ُِٔ٘ضٞػ ،  -

جهر ثُؤّز ، ثُذِو ثأل٢ِٙ ، ًهْ ثُقٚز ، ثٌُهْ ثُض٢ِِْْ ُضؼ٣ٌق ثُٔٚ٘غ صج٣ًل ثإلٗضجػ ، صج٣ًل ٜٗج٣ز ثإلّضٜالى ، ْٗذز ثُٔ

  ، ثٌُٖٟٝ ثُنجٙز دجُقلع .
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قياـ اؼبتدخل باإلعبلـ عن رريق الوسم أو العنونة ،لكن مع إنباؿ بعض البيانات الضرورية ُب  -
 ... 271و تركيبتو270العنونة كمصدر اؼبنتوج

 قياـ اؼبتدخل بوسم اؼبنتوج بطريقة غَت مقروءة أو يسهل ؿبوىا . -
 استعماؿ القائم بالوسم لغة أجنبية دوف اللغة العربية . -
ذكر اسم مقدـ اػبدمة و عنوانو التجاري و كذا رقم القيد ُب السجل التجاري أو سجل  عدـ -

 اغبرؼ أو رقم الرخصة و السلطة اليت منحتها .
 .272تكاليف نقل و تسليم اؼبنتجات و تكاليف الًتكيب و ررؽ الدفع و كذا بنود الضماف  -

بعنصريو ،أي العلم بأحكاـ القانوف و  ُب حُت يتجسد الركن اؼبعنوي ُب ضرورة توافر القصد اعبنائي
 نية عدـ إعبلـ اؼبستهلك.

و لو أنو صار من اؼبعتاد عمليا افًتاض القضاة ُب مادة االستهبلؾ القصد لدى اؼبتدخل و        
 ذلك مراعاة غبقوؽ اؼبستهلك من خبلؿ إقرار أقصى العقوبات ضد ـبالف ىذا اإللزامية . 

 و لبلص ُب األخَت أف للمستهلك اغبق ُب العلم بكل ما يتعلق بالسلع و اػبدمات         
و مبلبسات التعاقد مع سبكينو من حقو ُب اإلحارة و التبصر بالتصرؼ القانوين اؼبقدـ عليو ، و 

لتزاما على عاتق اؼبتدخل بإعبلـ اؼبستهلك سواء من خبلؿ ربذيره و إالذي يعد ُب ذات الوقت 
  273بصَتهت

 .و كل ىذا حىت وبسن اؼبستهلك ازباذ قرار مناسب إما باقتناء ما يعرض عليو أو اإلحجاـ عن ذلك
          س اؼبستهلكُت ُب أمنهم و نظرا لكوف أنو قد ينجر عن إستهبلؾ بعض اؼبنتوجات أخطارا سب

أو اؼبقتٍت باػبطورة فقد ألـز اؼبشرع كل متدخل ُب عملية التسويق أف يعلم اؼبستهلك  ،و سبلمتهم
هبسد اليت ترافق عملية اإلستهبلؾ ، و يستوي أف يكوف اؼبتدخل شخصا ربيعيا أو شخصا معنويا 

                                                             

كيثى ٛٞ ٝ ٓض٠ صْ د٤ؼٜج،دّْٞ ٓ٘ضؾجس ٝ ٌٟفٜج ُِضوثٍٝ  ثإلٗضجػثُٔؼجٓ ٛٞ ه٤جّ دؼٜ ًٌٕجس  ثُٞثهغٕ ٓج أكٌٍٙ إ -
270

 

ثُضج٣ًل  كٞم٣ضْ ٝٝغ ِٓٚوجس صقض١ٞ ػ٠ِ صج٣ًل ؽو٣و  كئٗٚ ، ُْ ٣ضْ ثُذ٤غ ٝ ثٗضٜش ٙالف٤ز ثُٔ٘ضٞػ إىثك٢ ف٤ٖ ، ثُٔذضـ٠ 

صؼِن ثألٌٓ دؼذٞثس ٓٞثه ثُضؾ٤َٔ. إٕثُٔ٘ض٢ٜ ، ال٤ّٔج   

" على بعض المنتجات فً الوسم و منها اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج.حاللمع ضرورة ذكر عبارة "  -  271  
ال ٕي إٔ ّْٝ ثُٔ٘ضؾجس ثُؾَثة٣ٌز مج٢ُ ٖٓ أ١ إٕجًر ُضٌج٤ُق ثُ٘وَ ٝ د٘ٞه ثُٞٔجٕ .....ال٤ّٔج ػ٘وٓج ٣ؼِن ثألٌٓ  - 
272

 

  دجُٔ٘ضؾجس ث٤ٌٌَُُٜ٘ٓٝز .

أٓقٔو١ د٣ٍٞ٘ز أٓ٘ز ، فن ثُْٔضِٜي ك٢ ثإلػالّ ٝ ث٤ُٚ٘قز ػ٠ِ ٝٞء أفٌجّ ثُوجٕٗٞ ثُؾَثة١ٌ ، ٓوثمِز ٓووٓز ك٢  -
273

  

 ٢ٟ٘  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ف٤ْذزثُِٔضو٠ ثُٞ

 .2012ه٣ْٔذٌ  5،6دٖ دٞػ٢ِ،ِٕق، 
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ُب شركة تسويق ،و ُب اؼبقابل إعترب اؼبشرع أف خرؽ اإللتزاـ بتحذير اؼبستهلك حوؿ خطورة اؼبنتوج 
 جريبة قائمة بذاهتا ستتم دراستها ُب التايل .

 ات.: مقومات جريمة مخالفة إلزامية تحذير المستهلك بخطورة المنتج يـــرع الثانــــالف
إف اؽبدؼ الذي يصبو إليو اؼبشرع من خبلؿ ذبرًن عدـ اإلفضاء بالبيانات اؼبتعلقة بالتحذير ىو  

ضباية اؼبستهلك من تلك اؼبنتجات اليت ربمل خطورة ُب رياهتا تطاؿ مستهلكها من جراء إستهبلؾ 
 اؼبنتوج.

 89/02و إذا كاف اؼبشرع اعبزائري قد أغفل ربديد اؼبقصود باؼبنتوج اػبطَت ُب ظل القانوف رقم         
 غامضا السيما ُب ظل إعتباركاف  اؼبفهـو فإف ىذالعامة غبماية اؼبستهلك ) اؼبلغى(،اؼبتعلق بالقواعد ا

إال أف ، 274أف اؼبنتوج اػبطَت ىو ذلك اؼبنتوج الذي يبس بالسبلمة دوف أف وبدد اؼبقصود بالسبلمة
اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش الذي  09/03من خبلؿ القانوف رقم  ىذا الغموض قد زاؿ

روؼ إعترب أف اؼبنتوج اػبطَت ىو ذلك اؼبنتوج الذي يشكل خطرا يهدد أمن و صحة اؼبستهلك ُب ظ
 ، و لو أنو إعتمد على إجراء اإلحالة عند تعريفو للمنتوج اػبطَت. 275إستعمالو العادية أو اؼبتوقعة

و حسنا فعل اؼبشرع بإدراجو لئللتزاـ بالتحذير ضمن ااإللتزامات اؼبرتبطة بأمن اؼبنتوجات من        
و قمع الغش سابق اإلشارة  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك 09/03من القانوف رقم  10و  09خبلؿ اؼبادتُت 

و كذا اإللتزامات اؼبتعلقة بإعبلـ اؼبستهلك ، و ذلك سعيا من اؼبشرع إلبراز دور اإلعبلـ ُب إليو ،
تسويق منتوجات نزيهة و آمنة ، إذ جاء التجرًن متناسقا من خبلؿ ذبرًن خرؽ إلزامية أمن اؼبنتوجات 

                                                             

ثُِٔـ٠ ػ٠ِ ٓج ٣ؤص٢ " ًَ ٓ٘ضٞػ ّٞثء ًجٕ ٤ٕتج ٓجه٣ج أٝ موٓز ٜٓٔج    89/02ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  02ٗٚش ثُٔجهر  - 
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ًجٗش ٟذ٤ؼضٜج ٣ؾخ إٔ صضٞثكٌ ػ٠ِ ٝٔجٗجس ٝو ًَ ثُٔنجٌٟ ثُض٢ ٖٓ ٕؤٜٗج إٔ صِٔ دٚقز ثُْٔضِٜي أٝ أٓ٘ٚ أٝ صٌٞ 

ٖٓ ىثس ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣ " .....ٝ ٣ؾخ ك٢ ؽ٤ٔغ ثُقجالس إٔ ٣ْضؾ٤خ  03دٔٚجُقٚ ثُٔجه٣ز" ، ك٢ ف٤ٖ ٗٚش ثُٔجهر 

ؼِن دطذ٤ؼضٚ ٝ ٙ٘لٚ ٝ ٖٓ٘تٚ ......ثُٔ٘ضٞػ ٌُِؿذجس ثٌُٖٔٝػز ُإلّضٜالى ال٤ّٔج ك٤ٔج ٣ض  

ٖٓ  03ٖٓ ثُٔجهر  12ٝ ُٞ أٗٚ ٣ؼجح ػ٠ِ ثٌُٖٔع ثُؾَثة١ٌ ثٗٚ ُْ ٣قوه ثُٔوٚٞه دجُٔ٘ضٞػ ثُنط٤ٌ ٖٓ مالٍ ثُلوٌر  - 
275

 

ثُوجٕٗٞ ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝ هٔغ ثُؼٔ ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ٝ ثُٔنٚٚز ُٞذ٠ ثُٔلج٤ْٛ ٌٓضل٤ج دئػضذجً إٔ ثُٔ٘ضٞػ 

نط٤ٌ ٛٞ ىُي" ثُٔ٘ضٞػ ثُي١ ال ٣ْضؾ٤خ ُٔلّٜٞ ثُٔ٘ضٞػ ثُٕٔٞٔٞ ثُٔقوه أػالٙ" د٤٘ٔج ٣ؼٌف ثُٔ٘ضٞػ ثُٕٔٞٔٞ ٖٓ ثُ

ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝ هٔغ ثُـٔ ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ًَ ٓ٘ضٞػ ، ك٢  09/03ٖٓ ثُٔجهر  11مالٍ ثُلوٌر 

ك٢ ىُي ثُٔور ، ال ٣ٌَٖ أ١ مطٌ أٝ ٣ٌَٖ أمطجًث ٓقوٝهر ك٢ أه٠ٗ  ٌٕٟٝٚ إّضؼٔجُٚ ثُؼجه٣ز أٝ ثٌُٖٔٔ صٞهؼٜج ، دٔج

ْٓضٟٞ صض٘جّخ ٓغ إّضؼٔجٍ ثُٔ٘ضٞػ ٝ صؼضذٌ ٓوذُٞز دضٞك٤ٌ ْٓضٟٞ فٔج٣ز ػج٤ُز ُٚقز ٝ ّالٓز ثألٕنجٗ" ، ٓٔج ٣ضٞؽخ 

ثُٕٔٞٔٞ .    ٖٓ ثٌُٖٔع ثُضقو٣و ثُوه٤ن ُٔلّٜٞ ثُٔ٘ضٞػ ثُنط٤ٌ ٝ ػوّ ثإلًضلجء دجإلفجُز إ٠ُ ٓلّٜٞ ثُٔ٘ضٞػ    
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اج أين مل تراع اؼبقاييس القانونية ُب عملية بغض النظر عن كوف ىذا اػبرؽ قد صاحب عملية اإلنت
التصنيع أو كاف ىذا اػبرؽ خبلؿ عملية اإلعبلـ أين ذباىلو اؼبتدخل خبلؿ عملية البيع ، و مل ينبو 

 اؼبستهلك باػبطورة اليت قد تًتتب عن إستعماؿ اؼبنتوج . 
ن اؼبنتوجات من خبلؿ ربديد و فبا سبق يبكن إبراز العناصر اؼبقومة عبريبة خرؽ إلزامية أم         

( مع تبياف السلوؾ اؼبادي الذي يتم دبوجبو خرؽ اإللتزاـ دبراعاة البند األوؿالركن الشرعي للجريبة ) 
 ( . البند الثالث( كما هبب ربديد الركن اؼبعنوي للجريبة ) البند الثاينأمن اؼبنتجات )

 ات ـــــــــن المنتوجـــــة أمـــــرق إلزاميـــــي لجريمة خــــــــــن الشرعــــــ: الرك د األولــــــــــــالبن
سابق اإلشارة إليو الركن الشرعي عبريبة خرؽ  09/03من القانوف رقم 276 09ذبسد اؼبادة        

،حيث أوجبت اؼبادة التاسعة أف  من ذات القانوف277 10إلزامية أمن اؼبنتوجات باإلضافة إىل اؼبادة 
تكوف اؼبنتوجات اؼبوضوعة لئلستهبلؾ مضمونة و تتوفر على األمن بالنظر إىل اإلستعماؿ اؼبشروع 

 منها ....
من ذات القانوف على كل متدخل إحًتاـ إلزامية أمن اؼبنتوج الذي يضعو  10ُب حُت أوجبت اؼبادة 

 لئلستهبلؾ فيما ىبص :
و صيانتو و شروط ذبميعو و تغليفو كأف يتعلق األمر دبنتوج وبتوي ُب تركيبتو على  فبيزاتو و تركيبتو -

مواد غَت صاغبة لئلستهبلؾ بالنسبة لشروبة معينة من اؼبستهلكُت ،كأف يتعلق األمر دبستحضر 
صيدالين صرفو الصيديل للمريضة اليت كانت حامبل بشهرىا السابع دوف أف يراعي اػبطورة اؼبنجرة 

    ق عملية إصبلحو عماؿ ذلك اؼبستحضر خبلؿ فًتة اغبمل ، أو أف يتعلق األمر دبنتوج ترافعن إست
 أو أف يتعلق األمر دبنتوجات ترافق عملية فتحها ـبارر كوف تعبئتها غَت مطابقة .و صيانتو ـبارر ،

                                                             

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ"٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٔٞٝٞػز ُإلّضٜالى 09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  09ٗٚش ثُٔجهر  - 
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ٓٞٔٞٗز ٝ صضٞكٌ ػ٠ِ ثألٖٓ دجُ٘ظٌ إ٠ُ ثإلّضؼٔجٍ ثٌُٖٔٝع ثُٔ٘ضظٌ ٜٓ٘ج، ٝ إٔ ال صِقن ًٌٝث دٚقز ثُْٔضِٜي ٝ أٓ٘ٚ ٝ 

ثُؼجه٣ز ُإلّضؼٔجٍ أٝ ثٌُٖٟٝ ثألمٌٟ ثٌُٖٔٔ صٞهؼٜج ٖٓ هذَ ثُٔضوم٤ِٖ . ٓٚجُقٚ ، ٝ ىُي ٖٝٔ ثٌُٖٟٝ  

 - ٗٚش ثُٔجهر 10 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ 03/09 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ"٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ ٓضومَ إفضٌثّ إَُث٤ٓز أٖٓ 
277

  

 ثُٔ٘ضٞػ ثُي١ ٣ٞؼٚ ُإلّضٜالى ك٤ٔج ٣ن٘ :

 - ٤َٔٓثس ثُٔ٘ضٞػ ػ٠ِ ثُٔ٘ضٞؽجس ثألمٌٟ ػ٘و صٞهغ إّضؼٔجُٚ ٓغ ٛيٙ ثُٔ٘ضٞؽجس .

 - ػٌٛ ثُٔ٘ضٞػ ّٝٝٔٚ ٝ ثُضؼ٤ِٔجس ثُٔقضِٔز ثُنجٙز دئّضؼٔجُٚ ٝ إصالكٚ  ، ٝ ًيث ثُٔؼِٞٓجس ثُٚجهًر ػٖ ثُٔ٘ضؼ .

 - كتجس ثُْٔض٤ٌِٜٖ ثُٔؼ٤ٌٖٝ ُنطٌ ؽ٤ْْ ٗض٤ؾز إّضؼٔجٍ ثُٔ٘ضٞػ مجٙز ثألٟلجٍ ".
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اؼببيدات  تأثَت اؼبنتوج على اؼبنتجات األخرى عند توقع إستعمالو مع ىذه اؼبنتوجات، و من ذلك -
 الكيماوية مع توقع وضع ىذه اؼببيدات أماـ النار .

فئات اؼبستهلكُت اؼبعرضُت ػبطر جسيم نتيجة إستعماؿ اؼبنتوج خاصة األرفاؿ و غالبا ما هبد  -
ىذا اإللتزاـ تطبيقاتو ُب عملية تسويق اؼبواد الصيدالنية أين يصرؼ الصيديل دواء ال يتوافق و سن 

واء ًب تصنيعة للبالغُت ، و لعل الوسيلة اليت دبوجبها يدرء الصيديل مسؤوليتو يصرؼ د كأفاؼبريض ،  
 عن األخطار اليت قد تنجر عن ذلك ىو التدقيق ُب سن اؼبريض اؼبدوف بالوصفة .

         عرض اؼبنتوج ووظبو و التعليمات احملتملة اػباصة بإستعمالو و إتبلفو و كذا كل اإلرشادات -
 ادرة عن اؼبنتج .أو اؼبعلومات الص

      ،ذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد أف اؼبشرع اعبزائري و بتحديد اؼبقصود بإلزامية أمن اؼبنتوجات      
مل ينص صراحة على جريبة اإللتزاـ بالتحذير ،بل إكتفى بتجرًن عدـ مراعاة أمن اؼبنتجات خبلؿ 

 عملية الوسم .
فإف األصح ىو التقيد بالعمومية اليت جاء هبا اؼبشرع ُب تنظيمو  ،و بإعتبارنا أماـ جريبة بذاهتا     

ؽبذا اإللتزاـ من خبلؿ إعتبار أف كل عملية تسويق ؼبنتوجات خطَتة تعد خرقا إللزامية أمن اؼبنتوجات 
  دوف حصرىا ُب اإللتزاـ بالتحذير ُب عملية الوسم أو العنونة .   

 اتــــــن المنتوجــــة أمـــــرق إلزاميــــة خـــــــــادي لجريمـــــــــن المـــــــــ:الركيــــــــــد الثانــــــالبن
السلوؾ اإلجرامي ؽبذه اعبريبة دبجرد خرؽ االلتزاـ بالتحذير من ررؼ اؼبتدخل من خبلؿ  يقـو       

احتواء ، و اليت نذكر منها مثبل عدـ 278عدـ استعماؿ عبارات ُب الوسم تدؿ على خطورة اؼبنتوج
ر ، عاؿ الناشالوسم دبواد التنظيف عبارة " ال يًتؾ ُب متناوؿ األرفاؿ ، حذاري ، خطَت ، يبنع إ

 يوضع بعيدا عن اغبرارة.... "
 الوسم برـز أو أكياس التبغ عبارة " استهبلؾ التبغ مضر بالصحة " . ءأو عدـ احتوا

                                                             

ثُٔضومَ دـٜ  ٣ٌل٢ ٝذ٠ ٓنجُلز ثالُضَثّ دجُضقي٣ٌ ٖٓ ٌٟف إى، ثُؾ٣ٌٔز ٖٓ ؽٌثةْ ثُنطٌ ال ثًٌُٞٝ صذو٠ ٛيٙ  -
278

 

.ثُ٘ظٌ ػٖ صقون ثًٌُٞ ٖٓ ػوٓٚ    
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باإلعبلـ إذا عمد اؼبتدخل عند عملية كما يقـو الركن اؼبادي ُب جريبة خرؽ االلتزاـ           
 التحذير استعماؿ عبارات توحي أنو ناصح ال ؿبذر للمستهلك .

إذا كاف التحذير مستقبل عن اؼبنتوج و غَت مدرج بالوسم ، و من ذلك  تقـو اعبريبةكما          
ت مثبل ، دوف اؼبنتوج شفهيا عن رريق إعبلنا ؿكتفاء اؼبتدخل بتحذير اؼبستهلك من خطورة استعماإ

 أف يدوف ذلك على الغبلؼ .
كل سلوؾ اهبايب أو سليب يأتيو اؼبتدخل و يبس حبق اؼبستهلك ُب اغبصوؿ فإف   و عموما          

جريبة خرؽ إلزامية أمن ابل للتسويق و آمن من كل اؼبخارر،يًتتب عليو قياـ على منتوج نزيو و ق
اإلشارة ُب ىذا الصدد أف جهل اؼبتدخل باؼبعلومات أو مع ، 279اؼبنتوج أو خرؽ االلتزاـ بالتحذير 

 فالعلم خبطورة اؼبنتوج مفًتض فيو . ، ال يعفيو بالضرورة من ىذا االلتزاـ280البيانات اؼبرتبطة باؼبنتوج
آخر يتجسد ُب االلتزاـ باالستعبلـ من  انو يقع على عاتق اؼبتدخل التزامأو اعبديد ُب ىذا الصدد 

 . " l’obligation de s'informer pour informer "اإلعبلـ أجل 

ُب ضرورة حرص اؼبتدخل على البحث عن اؼبعلومات و  ىذا اإللتزاـ و يتلخص مضموف        
إىل ضرورة مشاررة 281بعض الو قد ذىب ،البيانات ؿبل اإلعبلـ هبدؼ تنوير إرادة اؼبستهلك

االستعبلـ من أجل ازباذ قرار الشراء ، غَت أف الرأي الغالب ىو  ءاؼبستهلك للمتدخل ُب ربمل عب
 .282ربميل اؼبتدخل وحده ىذا االلتزاـ كالتزاـ تبعي لبللتزاـ باإلعبلـ

 رـــــــــــزام بالتحذيــــــرق اإللتـــــــــة خــــــوي لجريمـــــــــر المعنــــــ: العنصثــــد الثالـــــالبن
قائم و مفًتض دبجرد خرؽ اؼبتدخل لبللتزاـ  إف الركن اؼبعنوي عبريبة خرؽ اإللتزاـ بالتحذير          

، و يبقى على اؼبتدخل إثبات العكس مع القصد اعبنائي و سوء النية مفًتضف، باإلعبلـ أو التحذير 
و ما ذبدر اإلشارة إليو عنونة إال عن رريق الوسم أو ال ـالعلم أنو ال يبكن للمتدخل القياـ هبذا االلتزا

                                                             

، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ . 03-09 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 10ٝ  9ثُٔجهص٤ٖ  -
279

  

صِي ثُٔؼِٞٓجس ثُّٔٞٞٓز دجُؾ٣ٌٛٞز ٝ ثُض٢ ٣ْٜ ٢ٛ دٜج ثإلُٔجّثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ ٣ؾخ ػ٠ِ ثُٔضومَ  إٕ  -  
280

  

 ثُْٔضِٜي ثُؼِْ دٜج ٝ ثالّضلجهر ٜٓ٘ج .

.  50، ٗ.1994ٓقٔو ١ٌٌٕ ًٌّٝ،ْٓؤ٤ُٝز ثُٔ٘ضؼ ػٖ ثألٌٝثً ثُض٢ صْذذٜج ٓ٘ضؾجصٚ ثُنطٌر،هثً ثُلٌٌ ثُؼٌد٢،  - 
281

  

.59، ٗ .ثٌُٔؽغ ثُْجدن ٓٚطل٠ أفٔو أدٞ ػٌٔٝ ،      - 
282
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ىو أف األخطار اؼبدرجة بالوسم تتم ُب شكل رموز توضيحية يتوجب على كل مستهلك االؼباـ هبا و 
 :و ذلك وفق اؼبخطط اآلٌب283 31/173فق ماجاء بو اؼبرسـو التنفيذي رقم 

 لشكلا الرمز المعنى المقصود بالرمز
 

المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا مزمنة أو حتى الموت باإلستنشاق أو اإلبتالع أو خرق الجلد 
. 

 

 
T+ 

  سام جدا

 
المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا مزمنة أو حتى الموت باإلستنشاق أو اإلبتالع أو خرق الجلد 

. 

T 
 سام

 

 
 باإلستنشاق أو اإلبتالع .المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا محدودة الخطورة 

 
XN 
 ضار

X 
 

 اإلتصال مع الجسمبمنتوج غير قابل للتآكل يمكن ان يسبب تفاعال 
 
XI 
 مهيج

X 
 

 منتوج يمكن أن يلتهب بسهولة كبيرة .
 
F+ 

 شديد اإللتهاب

 

 
 

 منتوج يمكن أن يدمر األنسجة الحية عند مالمستها .
 
C 

 متآكل

 

 

 
 تحت تأثير لهب أو صدمة شديدة . منتوج يمكنو اإلنفجار

 
E 

 متفجر

 

 
 

 
 منتوج خطر على البيئة

 
N 

 خطير على البيئة

 

 
 

 
 تصال مع مواد أخرى سيما المواد قابلة اإللتهابمنتوج يطلق حرارة مرتفعة باإل

 
O 

 مشتعل

 
 

 
 

                                                             

، ثُٔقوه ٌُِٖٟٝ ٝ ث٤ٌُل٤جس ثُٔضؼِوز دئػالّ ثُْٔضِٜي ،  09/11/2013،ثُٔؤًك ك٢  13/378ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 
283

  

.2013ٗٞكٔذٌ  18، ثُٚجهً ك٢  58ػ.ً.ػ.ػ ، ع.   
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فإنو يكوف بذلك ،بإعبلـ اؼبستهلك  و ذبدر اإلشارة أف اؼبتدخل ُب عملية التسويق مىت أوَب بإلتزامو
 .284عن األضرار اؼبنجرة عن اإلستعماؿ  ؿغَت مسؤو 

  اإلشهار التضليلية ــــجنحان ـــــأرك  :الثانيب ــــــــــالمطل
 اعترب، بل 03-09رقمجنحة اإلشهار التضليلي من خبلؿ القانوف  اعبزائري اؼبشرع مل يعرؼ      

عبنحة اػبداع ،  امشدد ااؼبنشورات...ظرف اؼبستهلك عن رريق الكتابات أواع اإلشهار اؼبؤدي ػبد
 . 285نفس القانوف من 69وذلك من خبلؿ نص اؼبادة 

ف الركن الشرعي ؽبذه اعبريبة إف اإلشارة إليو،لف اس 02-04 رقم إىل القانوف بالرجوعلكن و        
.....يعترب إشهارا غَت شرعي و فبنوع كل "منو و اليت نصت على ما يلي. 28يتمثل ُب نص اؼبادة 

 :كاف  ذاإ286إشهار تضليلي السيما 
 اػبدمة.أو بتعريف اؼبنتوج لتضليل ليانات أو تشكيبلت يبكن أف تؤدي أو بتضمن تصروبات ي -1
       مع بائع آخر أو مع منتجاتو أو خدماتو  287يتضمن عناصر يبكن أف تؤدي  إىل االلتباس  -2

 أو نشاراتو.
على ـبزوف كاؼ ال يتوافر 288ُب حُت أف العوف االقتصادييتعلق بعرض معُت لسلع أو خدمات -3

 ،"مع ضخامة اإلشهارليت هبب تقديبها عادة باؼبقارنة السلع أو ال يبكنو ضماف اػبدمات من تلك ا

                                                             

ٝ ُٞ أٗٚ ٖٓ ثُ٘جىً إٔ ٣ٌثؽغ ثُْٔضِٜي ثُؾَثة١ٌ ّْٝ ثُؼِذز أٝ ثُؼذٞر ثُض٢ صقض١ٞ ثُٔ٘ضٞػ ، ٗظٌث ُغوز ثُْٔضِٜي  -
284

  

ثُؾَثة١ٌ دٔج ٣ؼٌٛ ُِقو ثُي١ ٓؼٚ ٣ْضؼَٔ ثُٔ٘ضٞػ ٓذجٌٕر دٔؾٌه إهض٘جءٙ ٖٓ ؽٜز ، ٝ ٖٓ ؽٜز أمٌٟ ٗظٌث ُ٘و٘ ثُغوجكز 

 ثإلّضٜال٤ًز أٝ ثُضٌد٤ز ثُـيثة٤ز .

 - ٗٚش ثُٔجهر 69 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ 03/09 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ "صٌكغ ثُؼوٞدجس ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجهر 68 
285

  

أػالٙ إ٠ُ مِٔ )5( ّ٘ٞثس فذْج ٝ ؿٌثٓز هوًٛج مْٔٔجةز أُق ه٣٘جً ؽَثة١ٌ 500.000هػ ، إىث ًجٕ ثُنوثع أٝ ٓقجُٝز 

 ثُنوثع هو إًصٌذش دٞثّطز :

ثٍُٕٞ أٝ ث٤ٌَُ أٝ دؤهٝثس أمٌٟ ًَٓٝر أٝ ؿ٤ٌ ٓطجدوز . -  

ٌٟم ص٢ٌٓ إ٠ُ ثُضـ٠٤ِ ك٢ ػ٤ِٔجس ثُضق٤َِ أٝ ثُٔووثً أٝ ثٍُٕٞ أٝ ث٤ٌَُ أٝ ثُضـ٤٤ٌ ػٖ ٣ٌٟن ثُـٔ ك٢ ثُض٤ًٌخ أٝ  -

 ثٍُٕٞ أٝ فؾْ ثُٔ٘ضٞػ .

إٕجًثس أٝ إهػجءثس صو٤ْ٤ُز .  -  

 - ًض٤ذجس أٝ ًٖٓ٘ٞثس أٝ ٌٖٗثس أٝ ٓؼِوجس أٝ إػالٗجس أٝ دطجهجس أٝ دؤ٣ز صؼ٤ِٔجس أمٌٟ ". 

ٕ ػذجًر ال٤ّٔج صل٤و دؤٕ، ثٌُٖٔع هو ّٝغ ٖٓ ٗطجم ثُضؾ٣ٌْ ٝ ؽؼَ ٖٓ ًٙٞ ثُض٤َِٞ ٝثًهر ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ الإ  - 
286

 

  ٝه٣ز ٝ ًث٤٘ٛز.ثُ٘٘ ثُوج٢ٗٞٗ أًغٌ كؼج٤ُز ٝ ٌٓهثُقٌٚ، فض٠ ٣ٌٕٞ 

ُالُضذجُ ٝ ثُضـ٠٤ِ  ًٙٞر ٖٓ ًٙٞ  ثإلٕٜجً ثُض٢ِ٤ِٞ.ثػضذٌ ثُذؼٜ إٔ ثإلٕٜجً ثُـجٜٓ ثُي١ ٣ؤه١   - 
287

  

ػ٠ِ أٗٚ ًَ ٓ٘ضؼ أٝ صجؽٌ أٝ فٌك٢  أٝ ٓووّ موٓجس  أ٣ج ًجٗش ٙلضٚ ثُوج٤ٗٞٗز  .  02-04ٖٓ ثُن. 2ػٌكضٚ ثُٔجهر  - 
288
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لو  و،اػبدمات  و بالتايل فقد جاء نص التجرًن واسعا من حيث اؼبوضوع ليشمل كل من السلع و
ل من اؼبنتوج ينطبق على كؿبل التجرًن ينصب على اؼبنتوج و اػبدمة ُب حُت قبد أف مفهـو  أف

اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع  03-09اػبدمة وفق ما نصت عليو اؼبادة الثالثة من القانوف السلعة و 
 سالف اإلشارة إليو .الغش 
من اؼبرسـو  الثامنة مع اؼبادة باؼبقارنةالتجرًن واسعا من حيث األشخاص  كما جاء نص       

ه ، وبالتايل يسري دوف سواحصر نطاؽ اغبماية على اؼبستهلك الذي  366289-90  رقم التنفيذي
 اػبادعة أواؼبضللة أو اؼبتلقُت للرسالة اإلعبلنية أو الًتوهبية على كل األشخاص 28نص اؼبادة 

 .290اؼبقارنة

 الوكاالتكالشركات و   اخصا معنويُب الغالب يكوف ش ، فهوأما عن اعباين ُب ىذه اعبريبة           
فبا هبعل من ىذه اعبريبة جريبة  291،اػبادع وسيلة لتسويق مبيعاهتا و خدماهتا اإلشهاراليت تتخذ من 

 .292فنية ، قوامها كل ما من شأنو  اإلغراء  و التأثَت على السلوؾ االستهبلكي

مفًتض مفاده ضرورة وجود  اإلشهار التضليلي ركنجنحة  ف قواـإ،و باإلضافة إىل الركن الشرعي 
يت ينبغي ( و الالفرع الثاين) إعبلف باؼبعٌت اغبقيقي) الفرع األوؿ( مع توافر صبلة من السلوكيات اؼبادية

  الرتكاهباه اعبريبة إال أف إرادتو قادتو على علم مسبق دباديات  ىذأف تكوف نابعة عن شخص 
عاية من صورهتا التقليدية إىل الصورة اإللكًتونية اؼبعاصرة ، فإنو يتوجب ، و بتحوؿ الد(الفرع الثالث)

   ربديد موقف اؼبشرع اعبزائري من الدعاية اإللكًتونية اؼبضللة ) الفرع الرابع( .
                                                             

ّجدن ثإلٕجًرج،ث٤َُُ٘ٔز ؿ٤ٌ ثُـيثة٤ز ٝ ػٌٜٝ،ثُٔضؼِن دّْٞ ثُٔ٘ضٞؽجس 90/366 ًهْ ٌّّٞ ٖٔٓ ثُ 08ثُٔجهر ٗٚش  - 
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إ٤ُٚ، ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٔ٘غ إّضؼٔجٍ أ١ إٕجًر أٝ ػالٓز أٝ أ١ ص٤ْٔز م٤ج٤ُز ، أٝ أ١ ٣ٌٟوز ُِضو٣ْٞ ٝ ثُّْٞ ، أٝ أ١ أِّٞح 

ُإلٕٜجً أٝ ثُؼٌٛ أٝ ثُذ٤غ ٖٓ ٕؤٜٗج إٔ صومَ ُذْج ك٢ ىٖٛ ثُْٔضِٜي ال٤ّٔج فٍٞ ٟذ٤ؼز ثُٔ٘ضٞػ ، ٝ ص٤ًٌذضٚ ، ٝ ٗٞػ٤ضٚ 

ثألّج٤ّز ، ٝ ٓووثً ثُؼ٘جٌٙ ث٣ًٌُٝٞز ك٤ٚ ، ٝ ٣ٌٟوز ص٘جُٝٚ ، ٝ صج٣ًل ٙ٘جػضٚ ، ٝ ثألؽَ ثأله٠ٚ ُٚالف٤ز إّضٜالًٚ ٝ 

   ٓووثًٙ ٝ أِٙٚ .  

٣وّٞ دجُٔوجًٗز  د٤ٖ ٓ٘ضٞؽٚ ٣وٚو دجإلٕٜجً ثُٔوجًٕ ًَ إٕٜجً ٣ذغٚ ثُٚجٗغ أٝ ٓؤه١ ثُنوٓز  ٝ ثُي١ دٔٞؽذٚ   - 
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ٖٓ ثُضلج٤َٙ  ، ٣َُِٔوًٞ ٝ ٣ؾو أفٌجٓٚ ك٢ هٞثػو ثُٔ٘جكْز  ظ،كٜٞ ٓق  ثإلػال٤ٗزٝٓ٘ضٞػ  آمٌ ٝثٝـ ث٣ُٜٞز  ك٢ ثٌُّجُز 

فْٖ كضق٢، ٌٖٓٝػ٤ز ثإلػالٗجس ثُضؾج٣ًز ُقٔج٣ز ثُٔضؾٌ  ٝ ثُْٔضِٜي، ٓوجٍ ًٖٓ٘ٞ ك٢ ٓؾِز  فٍٞ ثُٔٞٝٞع أٗظٌ ،

 .23،24، ٗ.1992،  1ثُٔقجٓجر، ع.

.97، ٗ.ثٌُٔؽغ ثُْجدنثُ٘جٕق أٗطٞثٕ ،  - 
291
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- WILFRID Jeandidier ,op.cit , p.405.  
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 رضــــــــــــــن المفتــــــــ: الرك رع األولـــــــــــالف
 ُب اآلٌب : اإلعبلف اؼبخادعجريبة القانونية لقياـ  اؼبتطلبات تتجسد       

كالصحف و اجملبلت و إعبلنات ظبعية  و قد يكوف مكتوبا أو مقروء: تجاري نوجود  إعال  -1
كالبلفتات اإلعبلنية و األلواح كالتلفزيوف و اإلنًتنيت و إعبلنات الراديو و قد تكوف ثابتة    بصرية

 الشوارع ......الضوئية و اؼبلصقات اعبدارية وواجهات احملاؿ و إعبلنات 
يتمثبلف ُب  : و لقياـ اإلعبلف التجاري هبب توافر عنصرين على وسائلاإلعالن ينصب  أن -2 

 التايل :
لوسائل تعبَت تدرؾ باغبواس هبدؼ  يتمثل ُب كل نشاط أو فعل أو إستخداـو  ماديالعنصر  -أ

إحداث تغيَت معُت و ؿبدد على اؼبتلقي الذي يتحوؿ إىل مستهلك ، مع ضرورة إستخداـ أداة من 
 . 293سابقة الذكر ُب العنصر األوؿأدوات اإلعبلف 

:يتجسد ىذا العنصر ُب قصد الًتويج للمنتوجات هبدؼ تشجيع اؼبستهلكُت  العنصر المعنوي -ب
ها ، و يبقى قصد ربقيق الربح ىو نقطة سبييز اإلعبلنات التجارية عن النظم اإلعبلنية لئلقباؿ علي

و من ذلك تلك اإلعبلنات اؼبوجهة للجمهور ربت رعاية وزارة الصحة ُب سبيل الوقاية من ،اؼبشاهبة 
 التسممات أو األمراض و األوبئة ، أو اإلعبلنات القانونية اليت يتطلبها القانوف صراحة كتلك

اإلعبلنات اؼبكتوبة اليت يتوجب على احملضر القضائي القياـ هبا سواء تلك اؼبتعلقة بالتعليقات اليت 
أو تلك اإلعبلنات اؼبتعلقة باؼبزاد العلٍت اليت تتم ،يكشف عليها بلوحة اإلعبلنات باحملكمة أو البلدية 

 ُب اعبرائد .
و قد حددت اؼبادة الثالثة من 294خدمةسلعة  أو : و قد يكوف  على منتوج اإلعالن أن ينصب -3

و من أمثلة الًتويج 296و اػبدمة295اؼبخصصة للمفاىيم مفهـو كل من السلعة  09/03القانوف رقم 
                                                             

.42ٓٞكن فٔجه ػذو ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ. - 
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لسلع ما يقدـ التلفزيوف التجاري من إعبلنات ذبارية ؼبختلف مساحيق التنظيف و العصائر و 
 األجباف أو تلك اإلعبلنات اؼبروجة ػبدمات اإلتصاؿ  ...

ىو ربقيق الربح ُب األصل ؼ اإلعبلف دف ىؼبا كاف أإىل التضليل و اػبداع :اإلعبلف  يصبوأف  -4
و يكوف ذلك مىت كاف اإلشهار أو اإلعبلف وبمل ُب رياتو حقائق ، غَت أنو بإبراز اإلعبلف ،اؼبشروع 

تتحوؿ وجهتو فإف اإلعبلف كعنصر ىاـ ُب اؼبزيج التسويقي و خصائص ال توجد فعبل ُب اؼبنتوج،مزايا 
 . عموما أو اؼبتلقي 297ااؼبستهلك خصوصا  إىل

يد ديصبح من الضروري ربالتضليلي  اإلعبلفجنحة  لقياـفر اؼبتطلبات القانونية األربعة بتواو       
 ادية اؼبرتكبة لتضليل اؼبستهلك أو اؼبتلقي عن رريق اإلعبلف .اؼبصور السلوكيات 

 ادي ــــــــــــــن المــــــــــــــالرك: يــــــــــــرع الثانـــــــالف
 يتحقق الركن اؼبادي عبريبة اإلشهار اؼبضلل أو اؼبخادع بتوافر إحدى الصور التالية :          

 .وجــــــة المنتـــي طبيعــــفل ـــالتضلي -1
حوؿ وجود  ال ىل التضليلاؼبتدخل إور اإلشهار التضليلي عندما يرمي تتحقق ىذه الصورة  من ص

 عن ربيعة ـبالفة للحقيقة.حوؿ ربيعتو  كونو موجود أصبل،حيث يعلن ُب اإلشهار  بل،اؼبنتوج 
عن أشجار رمارم  قبد مثبل اإلعبلف،بلع على بعض تطبيقات ىذه الصورة رو من خبلؿ اإل

ضا ادعاء ومن ذلك أي،اغبقيقة أهنا ليست كذلك و ،باعتبارىا تثمر خبلؿ طبسة شهور ُب السنة 
لكنو ُب اغبقيقة يصنف ُب مستوى قبمتُت  ، صاحب فندؽ ُب اإلشهار أنو ُب مستوى طبسة قبـو

 و من ذلك أيضا اإلعبلف عن نباتات أهنا ىرمية ُب حُت أهنا ؾبرد نباتات حولية.،  فقط

 نظرا لوجود رائفة من اؼبستهلكُت رببذ إستهبلؾ :لــــدر أو األصــــــل في المصــــالتضلي -2
لفقداف الثقة و لعل ذلك راجع ،مواد ذات أصل  أو مصدر أجنيب مستبعدة اؼبواد ذات الصنع احمللي 

 فإف ،األحياف اؼبنتوج اعبزائري ُب بعضانعداـ اعبودة ُب وج الصيٍت اؼبوجو للعامل الثالث،مع ُب اؼبنت

                                                                                                                                                                                              

ص٤ِْْ ثُِْؼز ، فض٠ ٝ ُٞ ًجٕ ٛيث ثُض٤ِْْ صجدؼج أٝ ٓوػٔج ُِنوٓز ثُٔووٓز .ؿ٤ٌ   
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 - Wilfrid  Jeandidier  ,op,cit ,p.406 - 407. 
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و من ىذا ، إىل الغلط او وبذو هب إرادتو ليضللمعُت اؼبستهلك على مصدر إدماف  يستغلاؼبتدخل 
  اؼبنطلق جـر اؼبشرع اعبزائري كل سلوؾ يرمي ػبداع اؼبتلقي حوؿ مصدر السلعة أو أصل منشئها .

أصل   اإلعبلف عن مبلبس أهنا من ة اإلعبلف اػبادع اؼبنصب على أصل أو مصدر اؼبنتوج،و من أمثل
ىونج كونغ لكن خبط صغَت  ُبجم كبَت  مع تدوين أهنا مصنوعة حبفرنسي ووضع العلم الفرنسي 

أكوالت  اؼبقدمة ُب مطعمو ًب رهيها من ررؼ جدا، ومن ذلك أيضا إعبلف صاحب اؼبطعم أف اؼب
 من ررؼ مًتبصُت ُب فرع الفندقة. حُت أف تلك الوجبات ًب رهيها ُب، رباخُت متمرسُت 

 دارــــــــــي المقـــــــــل فـــــــــــالتضلي-3
       الوزف أو اؼبقاس اغبقيقي إذ يكفي وجود فارؽ بُت التقدير ُب ىذه الصورة سهبللتكييف و يعد ا

من النب اؼبطحوف علب و من أمثلتها اإلعبلف عن بيع ، أو الوزف اؼبعلن عنو ُب اإلشهار و اؼبقاس
ن قبيل اإلشهار و م298غراـ 800ال يتعدى  غبقيقيكلغ ُب حُت أف وزهنا ا  1على على أهنا ربتوي 

          باإلعبلف عن استفادة الزبوف ما قامت بو إحدى شركات االتصاؿ  مقدار اػبدمةاؼبضلل فيما ىبص 
أهنا اتصاؿ ؾبانية ُب الشهر الواحد  بطريقة توحي بأربع ساعات  4أو اؼبتعامل لدى التعاقد من 

أف القدر اؼبتعاقد عليو يدخل ضمن األربع إىل ُت أف اإلعبلف مل يشر ، ُب حإضافة ؼبا  ًب التعاقد عليو
 ساعات.

 ةــــــــــي التركيبــــــــــل فـــــــــالتضلي -4
         غَت موجودة أصبلضليل عن رريق اإلعبلف عن مكونات إما الت،ذ التضليل ىنا صورتاف و يأخ

تضمنت الرسالة حيث إعبلهنا ؼبنتوج يتمثل ُب شوربة  الفرنسية  نتيجة Raycoو مثاؽبا إدانة  شركة 
م وذلك برس La dauradeؿبضرة بنوع فاخر من السمك ىذه الشوربة أف  اإلعبلنية ُب موضوعها

و ىذا ما ،ُب تركيبة الشوربة  يدخل مل ُب حُت أف ىذا السمك ، صورة ىذا السمك على الغبلؼ

                                                             

.101-99ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ. أفٔو ّؼ٤و ثَُهٌه ، - 
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و ذلك دبوجب اغبكم الصادر ُب  اإلعبلف اؼبضلليكيف ىذا الفعل من قبيل  رنسيجعل القضاء الف
27/02/1977299. 

على زعما على  أنو وبتوي  %100اإلعبلف عن منتوج ؼبعاعبة سقوط الشعر و مثاؿ ذلك أيضا 
على نوع من و مستخرجات للغدد،دبا ُب ذلك اإلعبلف عن معجوف أسناف على أنو وبتوي  بروتينات

،أو اإلعبلف لنوع من البسكويت على أنو مصنوع بنوعية رفيعة من فيتامُت على خبلؼ الواقعال
 الشكوالرة ُب حُت ًب تصنيعو بالكاكاو األسود دوف وجود أي شكبلرة ُب الًتكيبة . 

ودة موجفتتجسد من خبلؿ اإلشهار عن مكونات  ،ل ُب الًتكيبة أما عن الصورة الثانية  من التضلي
صة من خبلن بأقل فبا ىو معلن عنو أو أكثر،و مثاؽبا اإلعبلف على نوع من اعبنب على أنو لك، فعبل 

 من لنب البقر. %70إال على نسبة إال أنو ال وبتوي  ، لنب البقر
ُب حُت أف اؼبرىب ال وبتوي  إال  %80ومن ذلك أيضا اإلعبلف عن مرىب  وبتوي على فواكو بنسبة 

 .  301ومادة اعبيبلتُت300عبارة عن سكر  من الفواكو و الباقي %50على نسبة 
  وجــــــــــــــود المنتــــــــــــي وجــــــــل فـــــــــالتضلي -5

 : ُب مايليىذا النوع من التضليل  تتمثل صور
عن  و من أمثلتها اإلعبلف،األصل لكن بصورة غَت تلك اؼبعلن عنها  موجودة ُبالًتويج دبنتوجات  -

من  اصالونأف تكوف  أف ىذه الروضة ال تتعدى ُب حُت،  فاؿ تقدـ رعاية نفسية لؤلرفاؿروضة أر
 حراسة األرفاؿ  دوف تعليمهم و رعايتهم كما ينبغي .صالونات 

و يستوي أف يتعلق األمر بسلعة أو خدمة ، و من أمثلتها ،أصبل أو الًتويج ؼبنتوجات غَت موجودة  -
العقارات عن وجود شقق و عمارات معروضة للبيع ، مع عدـ وجود أي عنواف إعبلف أحد ظباسرة 

 . 302فعلي ؼببلؾ الشقق و العقارات اؼبعلن عنها و أي معلومة موضوعية توصل إىل اغبقيقة
                                                             

. 58، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،ٗ. أفٔو ّؼ٤و ثَُهٌه ؛268إٔجًس إ٠ُ ٛيٙ ثُو٤ٞز د٤ِٔجٕ ٤ٔ٣٘ز ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ،ٗ. - 
299

  

.159ػٌٔ ٓقٔو ػذو ثُذجه٢، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ. -  300  
ٛيٙ ثُٔجهر ثُض٢ فيً ثُنذٌثء  ػٖ ٣ٌٟن ّٝجةَ ثإلػالّ ٖٓ إّضؼٔجُٜج دًٚٞر ٓلٌٟز  دئػضذجً أٜٗج صْذخ أٌٓثٛ .-

301
  

ثُطجًٟجس ألػطجةٜج ُٔؼجٕ ٝ ٌْٟٓ٘ز ، ٓغ ثإلٕجًر إٔ ٛيٙ ثُٔجهر صْضؼَٔ ك٢ ٢ٜٟ ثُق٣ِٞجس، ٝ صٞٝغ ػ٠ِ ّطـ  

 ؽجىد٤ز .

.33موفق حماد عبد ،المرجع السابق ، ص. -  302  
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 ة ــــات الجوىريــــــــــــي الصفــــل فــــــــالتضلي-6
على ُب اغبقيقة  ربتويبينما (  vrai cuir )أحذية من اعبلد الطبيعياإلعبلف عن بيع و من صوره 

 ُبأو إعبلف بائع األقبلـ أف منتوجو وبتوي على حرب قابل للتنظيف ، ي من اعبلد الصناعجزء كبَت 
 بعض القماش دوف اآلخر.حُت أنو قابل للتنظيف فقط فيما ىبص 

 اؼبستهلك على االقتناءإىل صورة من الصور اؼبذكورة لتحريض ل اؼبتدخيستند أف  بالتايل يكفيو 
 .303 حىت نكوف بصدد جنحة اإلشهار التضليلي

س القائمة على أساو ُب األخَت يبكننا القوؿ أف جنحة اإلشهار اؼبضلل ىي من اعبرائم اؼبختلطة و 
هبايب يتمثل ُب الكذب و التضليل ُب إحدى الصور سالفة الذكر، كما قد يتم عن رريق إسلوؾ 

ر اعبوىرية ُب اإلشها البيانات عن اإلشارة إىل عن رريق الًتؾ واإلغفاؿ عمدا أو سهوا سلوؾ سليب
 .304يقبل على االقتناءبشكل يربز اؼبزايا دوف العيوب،ما هبعل اؼبستهلك أو اؼبتلقي 

للًتويج  سيلة تستخدمها اؼبؤسسة أو اؼبعلنوو 305و يبقى اإلعبلف أحد مكونات اؼبزيج التسويقي
 .يدا عن أي تضليل  أو كذب أو خداعكن  ُب إرار قانوين  و بع، ل306دبنتوجاتو

 وج :ــــــة المنتــــــــــالصالحيدة ــــــــاء مـــــإنتهاريخ ـــي تــــــل فــــــــــالتضلي -7
يرد التضليل بتاريخ إنتهاء مدة الصبلحية أو الصنع عن رريق تقدًن أو تأخَت ىذا التاريخ ، مع 

اليت  اإلعبلناتو من ذلك تلك السلع دوف اػبدمات ،  ىبصف ىذا النوع من التضليل أاإلشارة 
بعض اؼبنتجات اليت  أسعاربالتخفيظات اليت تطاؿ  أساساجبرأة و اؼبتعلقة  تقدمها بعض احملبلت 

سبعنا جيدا ُب تلك اؼبنتجات قبد مثبل ُب الوسم عبارة "  إذاو أوشكت على فقداف صبلحيتها 
 ...." 2015يستحسن استهبلكو قبل  شهر أوت 

                                                             

.26أدٞ ثُؼال ػ٢ِ أدٞ ثُؼال ثٌُ٘ٔ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. - 
303

  

. 270، ٗ. ثٌُٔؽغ ثُْجدند٤ِٔجٕ ٤ٔ٣٘ز ، - 
304
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.2012ٌ ه٣ْٔذ 5،6ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ِٕق،   
306

- Lo Geoff Lancaster y Paul Reynolds , Marketing, Macmillan business master,   

1998,p.269. 



قـــــــــــــــــــــــــة التسويـــــــــــي عمليــــــــــة فــــــــــــــــم المرتكبـــــــــــالجرائ اب األول :ــــــــــــــالب  
 

116 
 

لبلستهبلؾ  اف دؿ على شيئ فهو يدؿ على أف اؼبنتوج ُب غضوف شهر أوت ال يكوف صاغبإو ىذا 
من اؼبنتوج  و مذىبل اكثيف  إقباالو ُب اؼبقابل هبد ،، فبا يدفع باؼبنتج إىل عرض اؼبنتوج بسعر رمزي 

بل ال نبالغ القوؿ أف اؼبستهلك اعبزائري صار يقرصن مثل ىذه العروض و ذريعتو ُب ، ؿبل التخفيض 
 اذلك عدـ كفاية حافظتو النقدية القتناء اؼبنتوج ُب صورتو العادية دوف زبفيض ليبقى السؤاؿ مطروح

 عن مصَته من جراء ذلك ؟
 ويــــــــــــن المعنــــــــــالرك: ثــــــــــــرع الثالــــــــــــالف

سواء  ُب نص اؼبادة صراحة وجود القصد اعبنائي ُب جنحة اإلشهار اؼبضلل،  يشًتطملف اؼبشرع إ 
سابق اإلشارة  360-90 رقم من اؼبرسـو 08 أو ُب اؼبادةسابق اإلشارة إليها ، 02-04من القانوف  28
رد إتياف دبجف من قبيل اعبرائم اؼبادية اليت تقـو اعبريبة تصن يعترب أف ىذهفبا جعل بعض الفقو  إليو

جود ؾبٍت عليو و  ، و بالتايل من غَت الضروري307إىل وجود قصد جنائيسلوؾ  مادي دوف اغباجة 
 .308اؼبعلن عن اإلشهار اؼبضلل إدانةيبكن  حىت اضروري اال يعد شررفهذا 

اؼبضلل حىت نكوف بصدد جنحة اإلشهار سوء النية ُب اؼبعلن  و بالتايل ليس بالضرورة أف يتوافر       
نو يتم االستناد ُب ذلك إف،ما فيما ىبص تقدير درجة التضليل الذي تعرض لو اؼبتلقي أ،309اؼبضلل

 موضوعي.ذاٌب أو شخصي و الثاين على معيارين أحدنبا 
حيث جرد من أية موضوعية نو يتم األخذ بشخصية اؼبتلقي مع التإو عمبل باؼبعيار الذاٌب ف       
يتمتع بالفطنة  اص ذكيو بالتايل قد يكوف الشخاؼبضلل ال التضليل ُب حد ذاتو ،الشخص  إىلينظر 

 دوف ذلك.وقد يكوف ، 
مىت خدع الشخص شديد الفطنة، و يكوف كذلك  ففي اغبالة األوىل يكوف اإلشهار مضلبل       

 .310( CONSSOMATEUR MOYEN)متوسط الفطنة  مستهلكمىت ضلل أو خدع  ُب اغبالة الثانية
                                                             
307

  - Calais Auloy et F. Steinmetz, op,cit , p. 132. 
308

 - F.Dekeuwer- Deffossez & E. Blary –Clemenet, Droit commercial, 6 
éme

. éd, Domat 

Droit, S.A.D, Paris, 2000, p.404. 

 ،  ٢ٌّٓ1998 ٣ٌٍٝ ػذو ثُؼظ٤ْ ،  ثكضٌثٛ ثُنطؤ ًؤّجُ ُِْٔؤ٤ُٝز ثُؾ٘جة٤ز، هثً ثُٜ٘ٞز ثُؼٌد٤ز ، ثُوجٌٛر،   -  
309

  

.ٗ،14. 
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لبحث ُب نسبة من خبلؿ ايقتضي البحث ُب شخصية اؼبتلقي  معيار دقيقعيار الذاٌب غَت أف اؼب      
كوهنا زبتلف من أهنا تبقى أمور داخلية يصعب على القاضي التأكد منها   إالالذكاء و الفطنة، 

 شخص آلخر.
و معيار ال  نو ؾبرد من كل ما ىو كامن ُب قرارة النفس ، فهإف، أما عن اؼبعيار اؼبوضوعي           

ي وجود شخص يكف ىو اغباؿ ُب اؼبعيار الذاٌب، وبالتايل، كما ىبتلف  ُب تطبيقاتو من شخص آلخر
عن رريق اإلشهار اؼبضلل أو اػبادع عموما ، ويستوي ُب ذلك  أف يكوف متلقي  أي ؾبٍت عليو 

 ....حىت نكوف بصدد جنحة اإلشهار اؼبضلل.  اأو غبي اجملٍت عليو  ذكيا
بعُت االعتبار اعبمهور اؼبوجو إليو فيأخذ  ،من عدموأما فيما ىبص تقدير وجود الكذب          

لكن شرط  من اإلعبلف اؼبقدـ بصورة ىزلية، ، مع اإلشارة أف اإلشهار ال مانعوعيواإلشهار، ودرجة 
عبارات "منتوجنا   ُب حُت سبنع اإلعبلنات اليت تتضمن أف ال تؤدي تلك اؼببالغة  لتغليط اؼبستهلك 

 .311لن ذبد اعبودة ُب غَت منتوجنا"" "شراء منتوجنا بدوف مقابل" "ىو األفضل ُب العامل
التوازف ُب اؼبراكز كذب مىت بلغ مرتبة ىز العبلقات و و بالتايل فالقانوف يعاقب على ال           

 ما ىو اغباؿ خبصوص التضليل ُب الكم أو الوزف....كموضوعيا  شريطة  إمكانية تقديره ،
و من  ذلك  ،أو النوعية يثور  عند تقدير أو ربديد الكذب  مىت تعلق األمر باعبودة  ؿغَت أف اإلشكا

  .األحسن" أو" منتوجنا ىو األفضل 312مثبل عبارةاستعماؿ 
يعلن فيو اؼبعلن صعب  تصور وجود دعاية أو إشهار ُب اإلشهار حيث يو تبقى اغبقيقة نسبية        
      ُب جذب تناَب و غرض اإلشهار و اؼبتجسد ألف ىذا يو مزايا منتوجو ُب آف واحد ، يوبعن ع

 و إغراء  اؼبستهلكُت.
  عنسانيا من اؼبعلن بعيدا نتظاره إناُب حدود اؼبمكن  اوف اإلشهار صادقهبب أف يك عموماو       

 .313صبهور اؼبستهلكُت كل ضرر يطاؿ
                                                                                                                                                                                              

.60ٓٞكن فٔجه ػذو ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ.  -
310

  
311

 - T.Proctor, Marketing management , Integrating theory y practice,   New York, 1996. 
312

  k. Lancaster , A new appoach of consumer , journal of political  & Economy ,1999, p.132-

135. 
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عية و اليت تعتمد على باؼبسؤولية االجتماما يعرؼ  مع اإلشارة ُب ىذا السياؽ أنو برز مؤخرا     
فاؼبسؤولية دوف وجود إجراءات ملزمة قانونا التجارية االقتصادية و  اغبسنة من اؼبنظمات اؼببادرات

         باؼبسؤولية أماـ كل اغبكومة قتصادية بشكل يتسم تصرؼ اؼبنظمات االاالجتماعية إذف تعٍت 
 .314و البيئة و األجياؿ القادمةو اؼبتلقُت و العمبلء و اؼبستهلكُت و اجملتمعات 

     فجر التكنولوجيا و باإلضافة إىل اإلعبلنات التجارية ذات الطبيعة العادية أو التقليدية ، فإنو ببزوع
فإنو أصبح اغبديث عن ما يعرؼ باإلعبلنات اإللكًتونية،و ىو ما سيتم توضيحو ُب ،و اؼبعلوماتية 

 مايلي. 
 التضليليةة ــــااللكتروني اإلشهارتري من ـــرع الجزائــــف المشــــع :موقــــرع الرابـــــالف

     أحد أىم اؼبعامل البارزة للثورة التكنولوجية  315االلكًتونيةلقد أصبحت اإلعبلنات التجارية        
 .316و اؼبعلوماتية اليت انتشرت و تنوعت ُب عصرنا الذي سيطرت فيو التقنية 

للحد الذي معو أصبح لئلعبلنات  اؼبستهلك الثقة ُب اإلعبلنات اليت ترسل إليوو مع ذلك فقد يفقد 
كوهنا زيادة على شغلها حيزا   "اإلعبلنات غَت اؼبرغوب فيها " يتجلى ُب االلكًتونية مفهوما جديدا

 .كبَتا من بريد اؼبستهلك  و إرىاقو ُب إزالتها، فهي تعد تضليبل إلرادتو من خبلؿ اقتحاـ خصوصيتو
و تعرؼ اإلعبلنات اإللكًتونية على أهنا " إرساؿ كمية كبَتة من الربيد بشكل متكرر و غَت مرغوب 

 مشروع إىل أشخاص ال هبمعهم باؼبعلن أي تعامل مع اختيار الربيد االلكًتوين فيو و لو ؿبتوى غَت
 317بصورة عشوائية "

                                                                                                                                                                                              
313

- G.CHURCHILL  and C. SURPRENANTS, An investigation into the  determinants of consumer 

satisfaction, Journal of Marketing Research,vol.11, n. 4, April 2004, 283-287. 
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وبتوي ُب رريقة تقديبو على أي  318كما يبكن تعريفها على أهنا أي إعبلف بأي رريقة كانت         
ؿ اؼبخطط تضليل أو قد يؤدي لتضليل اؼبستهلك ، و يبكن إبراز أرراؼ اإلعبلف اإللكًتوين من خبل

 اؼببُت أدناه كالتايل :
 : ةــــــــــة اإلعالنيـــــــــــراف الرسالـــــــــــأط

 شبكة النت أداة اإلشهار اإللكتروني المتلقي اإللكترونية الوكالة االشهارية اإللكتروني المعلن

 
التضليلي ُب صورتو التقليدية فكرة معقدة تثَت عدة صعوبات  اإلعبلفو إذا كاف ربديد         

السيما ُب ظل التشريعات اليت زبلو منظومتها القانونية من معايَت خاصة بضبط الكذب و اػبداع ُب 
، فإف فكرة ربديد اإلعبلف االلكًتوين ىي األخرى و منها التشريع اعبزائري 319اإلعبلف التجاري

تشار اإلعبلنات التجارية عرب شبكة االنًتنيت، إذ يكفي اؼبتصفح دخوؿ صعبة اؼبناؿ السيما مع إن
صفحة االنًتنيت لتتكاثف اإلعبلنات التجارية ُب الصفحة ، و األخطر من ذلك أف اؼبعلن 
االلكًتوين صار جريئا للحد الذي يرسل رسالتو  اإلعبلنية إىل أي بريدؾ الكًتوين دوف أي إذف 

  .320مسبق
اإلعبلف الكًتوين عن افتتاح عدة عيادات للتخصيص و عدـ  من أمثلة اإلعبلنات اإللكًتونية،و     

كشف اإلعبلف عن حقيقة مؤداىا أف برنامج تلك العيادات يتضمن تقدًن عقار ـبذر غَت مسموح 
 بو صحيا نظرا آلثاره الضارة و إف كاف بالفعل يؤدي لعبلج البدانة .

أف اجملففة إىل الدعاية عرب شبكة االنًتنيت مفادىا شركة صناعة األلباف ء عبو  أيضا و مثاؽبا         
ُب حُت أنو من الثابت لدى منظمة الصحة العاؼبية أف مبليُت ،منتوجاهتا ىي البديل عن حليب األـ
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األرفاؿ خاصة ُب دوؿ العامل الثالث يبوتوف سنويا قبل السنة األوىل من أعمارىم بسبب اعتمادىم 
 .321ية على األلباف الصناعيةُب التغذ
و من تطبيقات اإلعبلف االلكًتوين اؼبضلل الذي قد يبس بأصل اؼبنتوج ،نشر إعبلف إلكًتوين        

مفاده فتح تكوين ُب اللغة االقبليزية و منح شهادة معتمدة من اعبامعة األمريكية ،ُب حُت أف اغبقيقة 
أو حىت ُب السوؽ   غَت ذلك ، أو قد يبس اإلعبلف باػبصائص اعبوىرية للسلع اؼبعروضة إلكًتونيا

 كعرض إعبلف عن صالونات مصنوعة من اػبشب الرفيع ُب حُت أهنا على غَت ذلك .
دعاء اؼبعلن االلكًتوين عن تفرد السلعة اؼبعلن عنها ُب خصائصها و إتعلق األمر بقد يو          

 ـ صحة ذلك. مواصفتها أو تفوقها و عدـ وجود ما يضاىيها من السلع اؼبماثلة أو اؼبنافسة رغم عد
وقد يصل األمر إىل أبعد من ذلك أين يتم ذباىل اغبقائق العلمية الثابتة ،و مثاؽبا إعبلف           

أحد منتجي البطاريات أف البطاريات اؼبعلن عنها إلكًتونيا ال تفقد شحنتها باالستعماؿ مهما راؿ 
اىة أف البطاريات تفقد راقتها دبرور الزمن ، رغم كونو إعبلف زائف دبعناه اغبرُب،ألنو من اؼبعلـو بد

 الزمن و لو مل تستخدـ .
و األخطر من كل ىذا و ذاؾ أف يستعُت اؼبعلن االلكًتوين بشهادة قبـو اجملتمع أو        

اؼبتخصصُت الذين يروجوف السلع على أهنا األفضل ، تلك الفئة يهتم هبا اؼبستهلك و وببها فبا هبعلو 
 . 322أي تفكَت مسبق يثق دبا تروج و من دوف 

و نشَت ُب ىذا الصدد إىل التقنية اليت ازداد اللجوء إليها و اليت مازاؿ مشرعنا بعيدا عن تأرَت        
       أحكامها مع ما ربملو ُب رياهتا ىي األخرى من ـبارر ، و اؼبتجسدة أساسا ُب انتهاج تقنية 

     اؼبنظمات إىل االحتفاظ بزبائنها و كسب زبائن" تنشيط اؼببيعات " نظرا الشتداد اؼبنافسة و ميل 
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.2009/  10/  30 -٤ُ27ذ٤ج ،  -ثُوجٕٗٞ ، أًجه٤ٔ٣ز ثُوًثّجس ثُؼ٤ِج ، ٌٟثدِِ   
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و مستهلكُت جدد ، فهي تقنية إذف ذبمع بُت جانيب البيع الشخصي و اإلعبلف و ذلك هبدؼ دعم 
 .323متاجر التجزئة من خبلؿ ربفيز اؼبشًتين و دفعهم الزباذ قرار الشراء 

ا اؼبعاش، إال أنو ال يبكن إخضاع اؼبعلن و على الرغم من إنتشار الدعاية اإللكًتونية اؼبضللة ُب واقعن
ال يقبل  اجنائي ااإللكًتوين للجزاءات اعبنائية اؼبقررة للمعلن التقليدي ، بإعتبار أف اؼبسألة زبص نص

، فبا يتطلب معو تعديل  324التفسَت اؼبوسع ، و التؤويل ، و ؿباط دببدأ شرعية التجرًن و العقاب
 ضلل حىت يكوف أىبل ؼبسايرة التطورات الراىنة .  النص اعبنائي اؼبتعلق باإلشهار اؼب

و إذا كانت مرحلة الًتويج مرحلة حاظبة ُب عملية التسويق كوهنا تؤثر على السلوؾ         
االستهبلكي و تقوده إىل ازباذ قرار االقتناء، فإف مرحلة البيع ىي آخر مرحلة يعرفها اؼبنتوج ، ىذه 

 . يت زبل بأخبلقيات البيع ، و ىذا ما يتم التطرؽ إليو فيمايلاؼبرحلة اليت تتجمع فيها سلوكيا
 عــــــــرض للبيــــــــــة العـــــــة بعمليـــــــــــــم الماســــــــــــلجرائي : اــــــــث الثانــــــــــالمبح
مصرا على االستفادة  أضحى،على غرار مستهلكي الدوؿ األخرى و  اؼبستهلك اعبزائريإف       

بل أكثر ،بكل ما جاءت بو التطورات التكنولوجية، من وسائل و خدمات يفًتض أف تتسم باعبودة
فكل ما كاف باألمس   ،تطور مستمر و الضرورية أصبح ُبف مفهـو السلع الكمالية إف،ذلك  من

ات من إفراز أجل االستفادة و اعباؿبة من وأماـ ىذه الرغبة اؼبلحة ، 325ضروري اليـو إىل ربوؿكماليا 
عيفا فاقدا نفسو ضالعيش، هبد اؼبستهلك  تطوير مبط، و تلبية ـبتلف اغباجياتل باإلقتناءالتطور 

 326أماـ اؼبتدخل .للتقنية والفنية وحنكة اؼبمارسة 
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 ثُْٔضِٜي ٓيػٖ ُال٤ٚٗجع ٝ ثُضؼجهو. إٔ ك٢ ف٤ٖ ٝ ثُٔٔجًّز
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دوما ُب إرار  ...يسعىااقتصادي ا، عونااؼبتدخل أو مقدـ اػبدمات أيا كانت صفتو وسيطف       
مصاغبو و ال يتواىن ُب  وفق ما ىبدـ،327إىل انتزاع رضا ىذا األخَت التعاقدية مع اؼبستهلكعبلقتو 
و خداع و  ألساليب،و إف انطوت على مغالطاتاستعماؿ جل اإىل ذلك باللجوء إىل  الوصوؿ

 .328فبارسات منافية ألخبلقية األعماؿ
ستهبلؾ ،ىذا األخَت مشلتو اإلرادة و تتجلى الرابطة اليت ذبمع اؼبستهلك باؼبتدخل ُب عقد اال      

بعناية تشريعية من خبلؿ إرصاء قواعد و أحكاـ ترمي قبل كل شيء إىل عدـ اإلخبلؿ  ةالتشريعي
 إىل ررؼ مذعن ُب عقد االستهبلؾ . ببنود عقد االستهبلؾ حىت ال يتحوؿ اؼبستهلك

آخر حلقة ُب عملية ،الشارع اعبزائري تسميتها دبرحلة الوضع للبيع  ارتأىعملية البيع أو كما  تعدو  
و سبلمة اؼبستهلك ، إذ مل يعد اؼبستهلك مكًتثا باؼبراحل السابقة  ألمنالتسويق و أكثرىا هتديدا 

 عن عملية البيع ، و صار وجود منتوج يقتنيو ىو اؽباجس الوحيد لديو .
حىت بعد االستهبلؾ أنو كاف رىينة تبلعبات و مناورات البائع  ليصطدـ بعد ازباذ قرار الشراء أو      

    ،ُب تركيبتو أو ُب جودتو أوُب مصدره  إما،اقتناء منتوج موسـو باػبداع  أوأو اؼبتدخل من جراء شراء 
، أو من خبلؿ سعيو لتضليل إرادة اؼبستهلك عن رريق مزور  أونو عبارة عن منتوج مقلد أأو 

عبلمات مقلدة ، مع السعي لتحقيق أقصى قدرا من األرباح عن رريق عدـ الكشف عن  إستعماؿ
 األسعار ،أو خرؽ إلزامية الضماف و الفوترة .

اليت ال سبس أحدا بذاتو بل سبس  كوهنا ىارَت أسعى اؼبشرع اعبزائري لتىي كلها ذباوزات و        
تجاوزات اؼباسة باألسعار بغض النظر عن كوهنا تشكل خرقا لل ذبريبوو ذلك من خبلؿ ،الكافة

ذبرًن كل إعتداء على ) اؼبطلب األوؿ( و كذا األسعار ألحكاـ الفوترة أو الضماف أو الكشف عن 
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avril 2008,p.5-9. 
328

 أماله٤زٝ ٛيث ثُلٌع ٣٘وْْ دوًٝٙ إ٠ُ أماله٤ز ثإلٗضجػ،كٌع صطذ٤و٢ ٖٓ كٌٝع  ثألماله٤ز  ه أماله٤ز ثألػٔجٍ صؼو  -

ٝ ٣وٚو دؤماله٤ز ثألػٔجٍ ػٔٞٓج  ٓؾٔٞع ثُوٞثػو ٝ ثُٞٞثد٠ ثُض٢  صقٌْ ٝ صٞذ٠ ثُِْٞى  ك٢ ػجُْ ، ثُض٣ْٞن ثُذ٤غ ٝ 

 ثألػٔجٍ.
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لكل سلوؾ يرمي من خبللو اؼبتدخل ػبداع ذبريبو باإلضافة إىل ) اؼبطلب الثاين( ةالعبلمات التجاري
  طلب الثالث() اؼب أو اؼبستهلك اؼبتعاقد
 عـــــــــــــار البيـــــــة بأسعـــــــــــــم الماســـــــب األول : الجرائـــــــــــالمطل

تعد عملية مراقبة األسعار من أىم ركائز التنمية و توجيو اإلصبلح االقتصادي ،إذ أنو منذ أف ربوؿ 
اؼبوجو إىل االقتصاد اغبر أو اقتصاد السوؽ ، فإف اؼبشرع  النظاـ االقتصادي اعبزائري من اإلقتصاد

     اعبزائري أخضع السلع و البضائع للمراقبة، و التقلبات الطبيعية لتعامبلت السوؽ و غبرية اؼبنافسة 
و كذا استقرار شأنو اؼبساس باستقرار األسعار ، و عمل على ذبرًن كل عمل منو العرض و الطلب ،
ؼبستهلك الذي قد يتحوؿ إىل ضحية زدىاره على النحو الذي ال يؤثر على اعثا إلالسوؽ الذي يعد با

اؼبناورات ،و ىو ما دفع باؼبشرع لسن أحكاـ جزائية صارمة غبماية اؼبعامبلت التجارية للتبلعبات و 
( أو ـبالفة األوؿ الفرععن األسعار ) اليت تأخذ صورة عدـ الكشف طاؽبا ومن اإلنتهاكات اليت قد ت

 ، و قد تأخذ صورة خرؽ إلزامية الضماف ( الفرع الثاينواعد الفوترة ) ق
  ات ـــــــــــــــالمنتوج ارـــــــــــسعبأة ــــــــم الماســــــرع األول : الجرائــــــالف

الوسيلة اليت دبوجبها يتبلعب اؼبتدخل بسعر اؼبنتوج بكفتيو  ،كشف عن األسعاراليعد خرؽ        
باؼبشرع اعبزائري  أدىسواء كاف سلعة أو خدمة ، أين تباع نفس اؼبنتوجات و بأسعار متفاوتة ، فبا 

 .329ذبرًن كل سلوؾ يأتيو اعباين يرمي من خبللو اؼبساس هبذا اإللتزاـإىل 
إف دراسة جريبة خرؽ إلزامية الكشف عن األسعار أو خرؽ إلزامية التسعَت اعبربي كما إصطلح     

األوؿ( مع ربديد العناصر العناصر  البندتستوجب دراسة مفهـو الكشف عن األسعار )عليها البعض 
 ) البند الثاين( . القانونية اليت تقـو عليها جريبة الكشف عن األسعار

 ار ــــــــــــن األسعــــــــف عـــــــــوم الكشــــــــــالبند األول : مفه

                                                             

ػ٤ِجٕ د٣ٍٞجٕ ، هًٝ كٌٌر ثُ٘ظجّ ثُؼجّ ثإلهضٚجه١ ك٢ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ٓوجٍ ًٖٓ٘ٞ ك٢ ٓؾِز ثُنِو٤ٗٝز ُِؼِّٞ  - 
329

  

.64، ٗ.2009ص٤جًس ، ٓج١  –دٖ مِوٕٝ ، ؽجٓؼز إ 03ثإلؽضٔجػ٤ز ٝ ثإلْٗج٤ٗز ، ع.  
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احملدد للقواعد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية على  04/02من القانوف رقم  04نصت اؼبادة         
 و شروط البيع ". السلع و اػبدماتو تعريفات  بأسعار الزبائن عبلـإ يتوىل البائع وجوباأنو "

و بالتايل يلتـز اؼبتدخل بأف يبيع اؼبنتوج أو اؼبادة الغذائية بالسعر اإلصبايل اؼبعلن عنو و ىو ما أكده  
من منطلق أف الكشف عن األسعار يعد دبثابة  04/02من القانوف  06اؼبشرع دبوجب نص اؼبادة 

ىو ما سيتم و التسعَت والقيمة و 331و ذبدر التفرقة بُت السعر330من ررؼ اؼبتدخلإجباري عرض 
 توضيحو من خبلؿ اؼبخطط التايل :

 القيمة السعر التسعير
تقدير السعر الذي تباع بو السلع  -

و قد يكوف إختياري وبدد اؼبتدخل 
تلقائيا ، و قد يكوف جربي صادر 

 عن الدولة .

شبن الوحدة من السلعة أو اػبدمة  - 
معربا عنها بالنقود ، و على السعر 

 يقـو الثمن . 

زف اؼبايل للسلعة أو اػبدمة الو  -
حبسب سعر السوؽ و تقدير اػبرباء 
، و قد تساوي الثمن و قد تزيد عنو 

 أو تنقص عنو .
تكمن أنبية الكشف عن األسعار ؟ و ماىي الوسائل اليت يتم دبوجبها  و من ىذا اؼبنطلق فيم
 الكشف عن األسعار ؟.

إف اإلجابة على ىذا التساؤؿ تقودنا لتحديد أنبية الكشف عن أسعار اؼبنتجات ) أوال( مع        
 اإلشارة إىل بعض مباذج األسعار ) ثالثا( . ٍبالتطرؽ إىل ررؽ الكشف عن األسعار )ثانيا( ، 

 ار ـــــــــــن األسعـــــــف عــــــــة الكشـــــــــــأوال : أىمي
 : يبكن تلخيصو فيما يلياإللتزاـ باإلعبلـ عن أسعار اؼبنتوجات اؼبعروضة للتسويق دورا ىاما يلعب   
عن رريق الكشف عن األسعار يسهل على اؼبستهلك اؼبقارنة بُت أسعار اؼبنتجات، و اختيار  -

 السعر الذي يتبلءـ و حافظتو النقدية ،و كذا تنوير إرادتو و ضباية رضاه .

                                                             

،  .ػ.ػ، ػ.ً دجإلٕٜجً، ثُٔضؼِن  20/03/1990ٖٓ ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢  01ٝ ٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ أ٣ٞج ثُٔجهر   -  330
  

.23/05/1990، ثُٚجهًر ك٢  21ع.  

ك٤ؼ٢٘ عٖٔ ثُٞفور ٖٓ ثُِْؼز أ١ ه٤ٔضٜج ثُْؼٌ دجٌٌُْ ٛٞ ٓج ٣وّٞ ػ٤ِٚ ثُغٖٔ ، أٓج ػٖ ٓلّٜٞ ثُْؼٌ ػ٘و ثإلهضٚجه٤٣ٖ - 
331

  

ٓؼذٌث ػٖ ىُي دجُ٘وٞه ،٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ فٍٞ ٛيٙ ثُلٌٌر أٗظٌ، ٓقٔو أفٔو أدٞ ٤َُ ، فٌْ ثُضْؼ٤ٌ ك٢ ثُلوٚ ثإلّال٢ٓ ، 

د٤ز ، ه٣ْٔذٌ ٓوثمِز ٓووٓز ك٢ ٗوٝر فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ ، ٤ًِز ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ ، ؽجٓؼز ثإلٓجًثس ثُؼٌ

2008 . ٗ ،409   .  
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من  17الكشف عن األسعار تكريسا لبللتزاـ باإلعبلـ الذي أقره اؼبشرع دبوجب اؼبادة يعد االلتزاـ ب -
اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك، و الذي يصبو من ورائو لبسط الشفافية و النزاىة ُب  09/03القانوف رقم 

 السوؽ من خبلؿ فرض رقابة إدارية صارمة على األسعار .
عددا ؿبدودا من التجار  حيث أف ىناؾتكريسو عمليا شبو نادر  ورغم أنبية ىذا االلتزاـ، إال أف     

الذين يعلنوف عن أسعار اؼبنتجات ،و بالتايل يقع اؼبستهلك ضحية لتبلعباهتم باقتناء منتجات بسعر 
 غَت سعرىا اغبقيقي ، فبا يعرض حافظتو النقدية لبلحتياؿ من ررؼ اؼبتدخل .

 ار ــــــــــن األسعــــــف عـــــــــرق الكشــــــــــــا : طــــثاني
    يتم اإلعبلـ عن األسعار اؼبتعلقة بالسلع و اػبدمات بواسطة وضع عبلمات أو ملصقات         

و اليت هبب أف تبُت بصفة مرئية و مقروءة  يلة أخرى مناسبة إلعبلـ اؼبستهلك،أو معلقات أو أية وس
 .332على اؼبنتوج نفسو أو على غبلفو 

القوؿ أف كل خرؽ لئللتزاـ بالكشف عن األسعار يؤدي إىل قياـ جريبة عدـ إىل و لبلص       
 اإللتزاـ باإلعبلـ عن سعر اؼبنتجات ، أو خرؽ إلزامية الكشف عن األسعار .

 ات ــــــــض الخدمـــــار بعـــــــــــك بأسعـــالم المستهلـــــــــن إعـــــاذج عــــــــثالثا : نم
أحاؿ اؼبشرع فيما ىبص ربديد كيفيات اإلعبلـ  04/02333من القانوف رقم  5/4دبوجب اؼبادة      

و كذا قطاعات النشاط إىل التنظيم و من  334باألسعار و التعريفات اؼبطبقة ُب بعض اؼبنتوجات
 ضمنها ما جاء حوؿ قطاع النقل و الفندفة ، و ذلك على الشكل التايل :

                                                             

ه٢ٗٞٗ ٛؾ٤ٌر ، هجٕٗٞ ثُٔ٘جكْز ٝ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ثُٔؾِز ثُؾَثة٣ٌز ُِؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ثالهضٚجه٣ز ٝ ث٤ُْج٤ّز ،ػوه   - 
332

  

01  ،2000  . ٗ ،10  .  

ثُٔضؼِن دضقو٣و ثُوٞثػو ثُٔطذوز ػ٠ِ ٤ٗٞ٣2004ٞ  23ثُٔؤًك ك٢  ، 04/02ثُوجٕٗٞ ًهْ  05/04ٗٚش ثُٔجهر ٖٓ  - 
333

  

دجإلػالّ فٍٞ ثألّؼجً ثُٔطذوز ك٢  ػ٠ِ أٗٚ " .......صقوه ث٤ٌُل٤جس ثُنجٙز ثُٔضؼِوز ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔثُٔٔجًّجس ثُضؾج٣ًز،

 دؼٜ هطجػجس ثُٖ٘جٟ أٝ دؼٜ ثُِْغ أٝ ثُنوٓجس ػٖ ٣ٌٟن ثُض٘ظ٤ْ ...". 

،ثُٔضٖٞٔ صٔو٣و أفٌجّ ثٌُّّٔٞ ٤ٗٞ٣1993ٞ 14،ثُٔؤًك ك٢ 93/134ٗ٘ ػ٤ِٚ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ ٝ ٖٓ ىُي ٓج  - 
334

  

، ثُٔقوه ألّؼجً  ٤ٗٞ٣19993ٞ  16، ثُٚجهًر ك٢ 40، ػ.ً.ػ.ػ ، ع. 22/12/1991، ثُٔؤًك  91/513ثُض٘ل٤ي١ ًهْ 

 ثُقذٞح ٝ ثُنٌٞ ث٤ُجدْز ٝ ديًٝٛج ػ٘و إٗضجؽٜج .

،  91/513، ثُٔضٖٞٔ صٔو٣و أفٌجّ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  ٤ٗٞ٣1993ٞ 14، ثُٔؤًك ك٢  93/138ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  ثٌُّّٔٞ  -

، ثُٔقوه ُْؼٌ ثُطٔجْٟ ثُٚ٘جػ٤ز ػ٘و  ٤ٗٞ٣19993ٞ  16، ثُٚجهًر ك٢ 40، ػ.ً.ػ.ػ ، ع. 22/12/1991ثُٔؤًك 

 ثإلٗضجػ .
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 ل :ــــــال النقــــــــــي مجــــــــــف -أ
اؼبتعلق بتعريفات نقل الركاب ُب سيارات األجرة ، و  96/40335صدر اؼبرسـو التنفيذي رقم        

قد فرض على السائق  اإللتزاـ بإعبلـ الزبوف بكل التغَتات اليت ربصل ُب التعريفة أثناء عملية السَت 
التعريفات اؼبطبقة و  336مع ضرورة أف يتم تعليق %50مع اإلشارة أف التعريفات ترتفع ليبل دبقدار 

 السارية ُب مكاف واضح حىت يكوف اؼبستهلك على علم هبا .
،اؼبؤرخ ُب 2000/43و خبصوص عقد النقل اعبوي فقد صدر اؼبرسـو التنفيذي رقم         

أين ألـز ىذا األخَت ،337 الذي وبدد شروط استغبلؿ اػبدمات اعبوية و كيفياتو 26/20/2000
أصحاب امتياز اػبدمات اعبوية للنقل العمومي بإعبلـ اؼبسافرين بالتعريفات و اؼبسالك و اؼبواقيت 

338. 
 ةـــــــــات الفندقيــــــــــال الخدمـــــــــي مجــــــــف –ب 

اؼبتعلق بالفندقة ،  01/03/2000اؼبؤرخ ُب  2000/46من اؼبرسـو التنفيذي رقم  31ألزمت اؼبادة       
مقدـ خدمة الفندقة بضرورة إظهار أسعار إهبار الغرؼ و استهبلؾ اؼبأكوالت و اؼبشروبات دبوجب 
         الفتات توضع على مدخل اؼبؤسسات الفندقية ،و ُب مكاتب االستقباؿ ، و الدفع ُب الغرؼ

 ار.و اؼبطاعم ، و كل تدعيما غبماية اؼبستهلك ُب ؾباؿ اإلعبلـ باألسع
 اتـــــجو ار المنتــــف عن أسعـــــدم الكشـــــــــــة عـــــان جريمــــي: أركــــــد الثانـــــلبنا

هبـر خرؽ اإللتزاـ  قانوينتقـو جريبة عدـ الكشف عن األسعار مثل باقي اعبرائم بتوافر نص        
،و صبلة من السلوكيات اؼبادية الرامية للتملص من  (البند األوؿبإعبلـ اؼبستهلك بأسعار اؼبنتجات )

                                                             

.05/03/1996، ثُٚجهًر ك٢  10، ع.  .ػ.ػ، ػ.ً 15/01/1996، ثُٔؤًك ك٢  96/40ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 
335

  

ًَ ٜٓ٘ج  أّؼجًثُٔ٘ضٞؽجس ٝ ثُنوٓجس ثُٔؼٌٝٝز ػ٠ِ ؽوثٍٝ ٝ  ـثُٔؼِوز دطجهز صؼِن ٤ُضْ ٖٓ مالُٜج ص٤ٝٞ -
336

 

: أٗظٌ ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ  

Yves GUYON , Droit des affaires , tome 01 , 9
éme 

édition ,Dalloz, 1996 , p.949.   

.01/03/2000، ثُٚجهًر ك٢  08، ع. .ػ.ػػ.ً -
337

 

ٝثُٔضؼِن دٔؤّْجس ثُل٘وهز ٝ ٤ٌّٛج ، 01/03/2000، ثُٔؤًك ك٢  2000/46ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  -
338

 

.05/03/2000ثُٚجهًر ك٢  ، 10، ع. .ػ.ػ ٤ًل٤جس ثّضـالُٜج ، ػ.ً   
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، مع توافر العنصر اؼبعنوي للجريبة ) البند البند الثاين ( اإللتزاـ بالكشف عن سعر اؼبنتجات )
  .الثالث(

 : الركن الشرعي لجريمة عدم الكشف عن األسعار   أوال
اؼبتعلق باؼبمارسات التجارية الركن القانوين  04/02من القانوف رقم   07و  06و  04ذبسد اؼبواد       

 عبريبة عدـ اإلعبلـ باألسعار و التعريفات.
 وجوبا إعبلـ لبائعسابق اإلشارة إليو على أنو" يتوىل ا 04/02من القانوف رقم  04نصت اؼبادة  فقد

 و شروط البيع ".  بأسعار و تعريفات السلع و اػبدمات لزبائنا
سابق اإلشارة إليو على أنو " هبب أف توافق  04/02 رقم من القانوف 06ُب حُت نصت اؼبادة 

األسعار أو التعريفات اؼبعلنة اؼببلغ اإلصبايل الذي يدفعو الزبوف مقابل إقتناء سلعة أو اغبصوؿ على 
 خدمة ".

قات ُب العبل يلتـز البائع"  سابق اإلشارة إليو على أنو 04/02من القانوف رقم  07بينما نصت اؼبادة 
 و التعريفات عند رلبها ".األسعار ب بإعبلـ الزبوفبُت األعواف اإلقتصاديُت 

سابق اإلشارة إليو أنو جعل من الكشف  04/02من القانوف  07يعاب على اؼبادة فإنو  و مع ذلك
الطلب اؼبسبق من الزبوف ، و ىو ما  عن األسعار إلتزاما إختياريا يقع على عاتق البائع بإشًتارو

 يستوجب و بالضرورة إستبعاد عبارة عند رلبها . 

 ار ـــــــالم باألسعـــــــدم اإلعـــــــــة عــــــادي لجريمــــــن المـــــــــا :الركـــــــــثاني
تعد جريبة االمتناع عن اإلعبلف اػباص بأسعار اؼبنتجات من اعبرائم السلبية الواقعة بطريق الًتؾ      

، كما تعد من اعبرائم السلوكية أو جرائم السلوؾ احملض و اليت ال يشًتط لقيامها أو سبامها نتيجة 
 .339معينة ، ماداـ أف كل متدخل ُب عملية البيع ملـز باإلعبلـ عن األسعار 

و يسري ذات االلتزاـ على أصحاب احملبلت العامة اليت تقدـ وجبات أو مشروبات إىل       
 اعبمهور دبا ُب ذلك ؿببلت بيع اؼببلبس و العطور و اإلكسسوارات.

                                                             

.212، ٗ.  2010، ثُوجٌٛر ، ٓٚطل٠ ٜٓو١ ٌٛؽز ، ؽٌثةْ ثُض٣ٖٞٔ ٝ ثُضْؼ٤ٌ ثُؾذ١ٌ ، هثً ٓقٔٞه  -  339
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اليت يقدمها ، و من  سعر اػبدمات بالكشف عنو بعيدا عن ذلك ،فقد ألـز اؼبشرع اؼبتدخل      
ب احملامُت و العيادات الطبية اػباصة....و ىو ما ال قبده ُب واقعنا صالونات التجميل و مكات ذلك

اؼبعاش ما عادا ُب بعض القطاعات اليت تطغى فيها العمومية على خصوصية القطاع كمهنة احملضر 
أين يلـز ىذا األخَت بالكشف و تعليق سعر اػبدمات اليت تقدـ ُب اؼبكتب ، مع وجوب  ،القضائي

ت اؼبنجزة ربت رائلة إخضاعو عبزاءات جنائية توقع عليو قضائيا أو تأديبية تقدًن وصل عن اػبدما
  أو اعبهوية للمحضرين القضائيُت . توقع عليو من ررؼ الغرفة الورنية

     و عموما ، فإنو دبجرد إتياف إحدى السلوكيات التالية تقـو جريبة عدـ الكشف عن األسعار      
 و ذلك على الشكل التايل :

جاـ اؼبتدخل عن تسعَت اؼبنتجات أو وضع السعر على السلع اؼبعروضة للبيع و دبفهـو اؼبخالفة إح -
مىت كانت السلعة غَت معروضة للبيع، فإنو ال يسري عليها االلتزاـ ، و مثاؿ ذلك دفع  صاحبة ؿبل 

ها الشخصية، بيع اغبقائب الرفيعة ، أف اغبقيقة ؿبل اؼبعاينة، و اليت مل يكشف عن سعرىا تعود لذمت
و ثبت من خبلؿ عملية معاينة اغبقيبة أف هبا أغراض شخصية لصاحية احملل ، و من ىنا ال يبكن 

 اغبديث عن قياـ جريبة ـبالفة إلزامية اإلعبلـ باألسعار .
عدـ تبياف سعر السلعة حبجة أف البضاعة أو اؼبنتوج ذو سعر مقنن ، إذ يستوي ُب ذلك أف تكوف  -

 .340ئع اؼبقننة أو ال السلعة من البضا
و بتوافر السلوؾ اؼبادي عبريبة عدـ الكشف عن األسعار ، يتوجب ربديد العنصر اؼبعنوي للجريبة من 

 خبلؿ ما يلي .

  ارـــــــــن األسعـــــــالم عـــــــــــدم اإلعــــــــة عــــــــوي لجريمـــــــــن المعنــــــــا : الركـــــــــــــثالث

                                                             

،02، ٟ.، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور  دجألّؼجً ثإلػالّأفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ُِْٔضِٜي ك٢ ٓؾجٍ ػوّ  -  340
  

.89، ٗ. 2008، ثُوجٌٛر  
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نظرا لكوف أف ىذا النوع من اعبرائم يبس ىو اآلخر باغبافظة النقدية للمستهلك ،فإنو من غَت       
اؼبتطلب توافر القصد اعبنائي اػباص ، إذ يكفي توافر القصد اعبنائي العاـ و الذي يقـو دبجرد 

 .إحجاـ اعباين عن الكشف عن األسعار ، و ذلك بغض النظر عن ربقق اعبريبة من عدمها 
ُب حُت يكوف العلم هبذا االلتزاـ مفًتضا ، و بالتايل فإف النيابة العامة غَت ملزمة بإثبات علم اؼبتدخل 

 اؼبتهم خبرؽ إلزامية التسعَت .
ـبالفة فبارسة أسعار غَت شرعية السيما إف تعلق األمر دبواد السياؽ  كما يدخل ُب ىذا        

و لو أف اؼبتدخل ألف ضرب  ،و غَتىا من اؼبوادأاغبليب كاػببز مثبل أو ،غذائية ؿبددة األسعار 
فيها ال تتبلءـ و اغبافظة النقدية  اجزافية و مبالغ ااألسعار اؼبسقفة عرض اغبائط ؿبددا أسعار 

 كالتايل :ترؾ التعليق عن ذلك  للمستهلك، ومن ذلك ربديد األسعار التالية للخبز مع 
 دج للوحدة . 6.00غراـ مستديرة أو رويلة بثمن  500خبزة وزهنا  -
 دج للوحدة . 3.00غراـ مستديرة أو رويلة بثمن  250خبزة وزهنا  -

غراـ  20غراـ و  250غراـ بالنسبة ػببزة  15و يسمح بتفاوت وزف أنواع اػببز العادي دبقدار         
وزف ؾبموع اػببزات اؼبعروضة للبيع أو غراـ ، و تتم مراقبة اؼبقاييس اؼبذكورة على أساس  500ػببزة 
 وحدات على األقل . 10عينة 

 أما عن األسعار القصوى لبيع اػببز اؼبسمى " اػببز احملسن " فيقدر كالتايل :
 دج للوحدة . 8.00غراـ مستديرة أو رويلة بثمن  500خبزة وزهنا  -
 .341دج للوحدة  4.00غراـ مستديرة أو رويلة بثمن  250خبزة وزهنا  -

الوسيلة اليت دبوجبها يسعى اؼبتدخل و الضماف ُب حُت يعد خرؽ اإللتزاـ بفوترة األسعار        
للتنصل من اإللتزامات اعببائية ، و إخفاء أي تعامل صبعو باؼبستهلك، إما بالتذرع بانتهاء وصل 

اإلدعاء بإمكانية ، أو أو بعدـ جدوى فوترة ذلك حبجة أنو عرؼ جاري بُت التجار    الفاتورات 
 .و ىو ما ستتم معاعبتو ُب التايل ضماف اؼبنتوجات دوف مؤل إستمارة الضماف

                                                             

،ثُٔضؼِن دجألّؼجً ثُوٟٚٞ ٤ُِْٔو ٝ ثُوه٤ن 22/03/1994ٖٓ ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٔؤًك ك٢  02،03ُٔجهص٤ٖ ث -
341

  

. 57، ع.  .ػ.ػك٢ ٓنضِق ٌٓثفَ ثُض٣ٍٞغ ، ػ.ً  
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 ان.ـــــــــــو الضم رةــــــــــد الفوتـــــــــة قواعــــــــــــي : مخالفــــــرع الثانــــــلفا
اؼبشرع إلرساء أحكاـ  سعى ،بإعتبار أف اؼبستهلك ىو الطرؼ الضعيف ُب العبلقة التعاقدية      

و من ، قانونية يرمي من خبلؽبا إىل إعادة التوازف ُب العبلقة التعاقدية اليت ذبمع اؼبستهلك باؼبتدخل
 اليت ذبمع اؼبتدخل باؼبستهلك، بُت اآلليات اليت دبوجبها يبكن إعادة بسط نوع من التوازف ُب العبلقة

 خبللو عملية الفوترة ) البند األوؿ(.فوترة كل ما يباع دوف ربديد سقف معُت تبدأ من 
منتوجات معيبة أو مغشوشة أو فاسدة ًب إقتناءىا على إقتناء و حىت ال يتحمل اؼبستهلك تبعية      

يرمي من خبلؽبا أساس أهنا منتوجات نزيهة و قابلة للتسويق ، جاء اؼبشرع اعبزائري بأحكاـ قانونية 
     ب باؼبنتوج عن رريق إلزاـ اؼبتدخل بضماف اؼبنتوجات هور أي عيظإىل ضباية اؼبستهلك ُب حالة 

تعلق حبماية اؼبستهلك و قمع اؼب 09/03و ذلك ربت رائلة اعبزاء اعبنائي اؼبقرر من خبلؿ القانوف رقم
 ) البند الثاين(.   الغش 

     رةـــــــــــد الفوتــــــــــة قواعـــــــــــد األول :مخالفـــــــالبن
وسيلة ؿباسبية و رقابية ُب  فهي ، الفاتورة دورا ىاما ثبلثي األبعاد كوثيقة للتعامبلت اليوميةتلعب 

يعود بالنفع للدولة من جهة ، و أداة لتحقيق الشفافية باإلضافة إىل كوهنا  و ىذااجملاؿ اعببائي، 
، فضبل عن أنبيتها ُب وسيلة إلثبات العبلقة اليت ذبمع اؼبستهلك اؼبتدخل و اؼبًتصبة بعقد االستهبلؾ 

 سبكُت اؼبستهلك من التأكد من مدى مطابقة اؼبنتوج و شروط البيع .
 و على ىذا األساس يطرح التساؤؿ حوؿ مفهـو الفاتورة و مدى إلزامية التعامل هبا ؟ .

ل ( ، مع التطرؽ ؼبدى إلزامية التعامأوالتم دراسة اؼبقصود بالفاتورة ) يىذا التساؤؿ س لىو لئلجابة ع
 (.   ثانيابالفاتورة ُب عقود اإلستهبلؾ )

 ورة .ـــــــــــف الفاتـــــــــــ: تعري أوال
و ال دبوجب النصوص  04/02 رقم مل يعرؼ الشارع صراحة الفاتورة من خبلؿ القانوف        

يبكن تعريفها على أهنا وثيقة مكتوبة تتضمن صبلة من البيانات  مع ذلك التنظيمية اؼبتعلقة بالفوترة  و
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اؼبرتبطة هبوية كل من البائع أو اؼبتدخل ، و كذا عنوانو، و رقم سجلو التجاري ، دبا ُب ذلك اؼبشًتي 
أو كانت لو ىو اآلخر صفة العوف االقتصادي ، و كذا ،و صفتو سواء كاف شخصا ربيعيا أو معنويا 

 ُب حُت تتجلىإىل تسمية السلع اؼببيعة و كميتها باعتبارىا شروط موضوعية ،  عنوانو باإلضافة
 .342خلوىا من أي شطب  مع ُب كتابة الفاتورة خبط واضعالشروط الشكلية 

 ك :ـــــــــع المستهلــــــــورة مــــــــــل بالفاتـــــــة التعامـــــــدى إلزاميــــــــ: م اـــــــــثاني
سابق اإلشارة إليو على أنو " هبب أف يكوف كل بيع  04/02من القانوف رقم  10/02نصت اؼبادة     

 سلع ، أو تأدية خدمات بُت األعواف اإلقتصاديُت مصحوبا بفاتورة .
 يلـز البائع بتسليمها و يلـز اؼبشًتي بطلبها منو ، و تسلم عند البيع أو عند تأدية اػبدمة . -
للمستهلك ؿبل وصل صندوؽ أو سند يربر ىذه اؼبعاملة و هبب أف تسلم  هبب أف يكوف البيع -

  الفاتورة إذا رلبها الزبوف ."
إال أف اإلشكاؿ الذي يثور ُب ىذا الصدد ىو أف اؼبشرع جعل من تقدًن الفاتورة إلتزاما ال يبكن     

     أحدنبا لو صفة البائع  اإلتفاؽ على ـبالفتو مىت كاف أرراؼ العبلقة التعاقدية متعاملُت إقتصاديُت
، ُب حُت جعل ىذا اإللتزاـ إختياريا عندما يكوف أرراؼ العبلقة  اؼبتدخل اؼبشًتيو الثاين لو صفة 

و الطرؼ الثاين لو صفة اؼبستهلك النهائي ، فبا يتطلب و بإغباح إعادة التعاقدية متدخل أو بائع 
  الطلب اؼبسبق من ررؼ ىذا األخَت . النظر ُب مسألة تعليق فوترة مشًتيات اؼبستهلك على

 99/01و كذا القانوف 04/468343اؼبرسـو التنفيذي رقم على إلزامية فوترة األسعار  أكد كما      

اؼبتعلق بالفندقة أين ألـز ىذا األخَت اؼبؤسسة الفندقية بتسليم فاتورة و ذلك  06/11/1990اؼبؤرخ ُب 
 من ذات القانوف . 59دبوجب اؼبادة 

أما عن فكرة ضباية اؼبستهلك من اعبرائم اؼباسة بشفافية و نزاىة عملية التسعَت االلكًتوين، فهي      
ضئيلة و نسبية ماداـ أف فكرة اؼبستهلك االلكًتوين بعيدة كل البعد عن التنظيم ُب ظل قانوف 
                                                             

.90، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق - 
 342

  

َٝٝٙ ٣قوه ٌٕٟٝ صق٣ٌٌ ثُلجصًٞر ٝ ّ٘و ثُضق٣َٞ  10/12/2005 ثُٔؤًك ك٢ 05/468ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  - 
343

  

.11/12/2005ثُٚجهًر ك٢  80، ع. .ػ.ػٝ ٤ًل٤جس ىُي ، ػ.ً ثإلؽٔج٤ُزثُض٤ِْْ ٝ ثُلجصًٞر   
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القانونية ، يبقى لزاما  االستهبلؾ اعبديد إال أنو ُب ظل الفراغ التشريعي الصارخ  الذي تعرفو اؼبنظومة
فبا يستدعي إعادة النظر ُب ،أف تطبق القواعد العامة اؼبتعلقة بالتسعَت على جرائم التسعَت اإللكًتوين 

اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش، حىت تواكب تشريعات اإلستهبلؾ التوجو  09/03القانوف رقم 
 اليت انتشرت مؤخرا.االقتصادي اعبديد، و كذا العوؼبة و اؼبعلوماتية 

 عـــــــــــد البيــــــــــــــا بعـــــــــة مــــــــــان و خدمــــــــــــالضم ةـــــــــــ: إلزامي يـــــــــد الثانـــــــــالبن
قتٌت إكل مستهلك فإف   ، 344 سابق اإلشارة إليو 09/03 رقم من القانوف 13عمبل بنص اؼبادة       
بغض النظر عن نوعو سواء تعلق األمر جبهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أية مادة  امنتوج

 من الضماف بقوة القانوف .يستفيد ،ذبهيزية 
نو يفهم من نص اؼبادة أبل يبتد إىل اػبدمات و لو  فحسب السلعبىذا االلتزاـ  وال يتعلق       

و ىي التفرقة اليت يفًتض أنو زبلى عنها ، ف اؼبشرع مازاؿ يعترب أف اػبدمة مستقلة عن اؼبنتوج أ 13/2
 .ُب ظل التعديل اعبديد أين حسم موقفو 

 345فإف أحكاـ القرار الوزاري اؼبشًتؾ احملدد ؼبدة الضماف لعديد اؼبنتجات ،و من ىذا اؼبنطلق       
 أوردت سبعة مبلحق تتضمن مايلي :

ضماف السلع الكهرومنزلية و الكهربائية و االلكًتونية و اؼبتجسدة ُب أجهزة الطبخ و أفراف  مدة -1
        اؼبدؾبة و لوحات الطهي وأجهزة الطهي و أجهزة غسل األواين و أجهزة التلفاز وآالت العجُت 

 و أجهزة تسخُت اؼبياه ، اؼبكواة .

                                                             

 - ٗٚش ثُٔجهر 13 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ 03/09 ّج٣ن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ْضل٤و ًَ ٓوضٖ أل١ ٓ٘ضٞػ ّٞثء ًجٕ ؽٜجٍث 
344

  

 أٝ أهثر  أٝ ػضجهث أٝ ًٌٓذز أٝ أ١ ٓجهر صؾ٣َ٤ٜز ٖٓ ثُٞٔجٕ دوٞر ثُوجٕٗٞ .

  - ٝ ٣ٔضو ٛيث ثُٞٔجٕ أ٣ٞج إ٠ُ ثُنوٓجس . 

- ٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ٓضومَ مالٍ كضٌر ثُٞٔجٕ ثُٔقوهر ، ك٢ فجُز ظًٜٞ ػ٤خ دجُٔ٘ضٞػ ، إّضذوثُٚ أٝ إًؽجع عٔ٘ٚ ، أٝ ص٤ِٚـ  

 ثُٔ٘ضٞػ أٝ صؼو٣َ ثُنوٓز ػ٠ِ ٗلوضٚ .      

  - ٣ْضل٤و ثُْٔضِٜي ٖٓ ص٘ل٤ي ثُٞٔجٕ ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٚ أػالٙ هٕٝ أػذجء إٝجك٤ز .

 - ٣ؼو دجٟال ًَ ٌٕٟ ٓنجُق ألفٌجّ ٛيٙ ثُٔجهر .

ر ثُٞٔجٕ فْخ ٟذ٤ؼز ثُِْؼز ،ػ ً ػ ػ ، ٝ ثُٔقوه ُٔو 2014ه٣ْٔذٌ  14ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ثُٖٔضٌى ثُٚجهً ك٢  - 
345

  

.27/02/2015ثُٚجهًر دضج٣ًل : ،  02ع.  
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يندرج ضمنها أجهزة اإلعبلـ اآليل احملمولة اؼبكتبية ، و مدة ضماف سلع اإلعبلـ اآليل و  -2
 والطابعات و أجهزة الفاكس و الطابعات .

مدة ضماف سلع العناية و اؼبتجسدة ُب أجهزة اغببلقة و التجميل النسائية و أجهزة العناية  -3
 بالشعر من ؾبفف شعر و فبلس و مشط كهربائي .

 اتف النقالة و اؽبواتف الثابتة و الذكية .مدة ضماف السلع اؽباتفية اليت يندرج ضمنها اؽبو  -4
مدة ضماف التجهيزات و اآلالت ، اؼبتجسدة ُب اؼبضخات الكهربائية و اؼبولدات الكهربائية و  -5

 أجهزة الوزف و القياس .
فولط و  24مدة ضماف اللعب اؼبتجسدة أساسا ُب اللعب الكهربائية ذات بطاريات تفوؽ  -6

 شهر . 36األلعاب اؼبوجهة لؤلرفاؿ األقل من 
مدة ضماف سلع ـبتلفة و اؼبتجسدة أساسا ُب أجهزة قياس السكر ُب الدـ، و أجهزة قياس  -7

 الضغط الشرياين و اليت نربز مدة ضماهنا من خبلؿ اعبدوؿ التايل :
 السلع مدة الضمان

 
 شهرا 24

أفراف مدؾبة ، لوحات الطهي ، أجهزة التربيد ،  أجهزة الطبخ ،
أجهزة تلفاز ، أجهزة غسل األواين ، أجهزة تسخُت اؼبياه و 

 األماكن و آالت ربضَت القهوة ، مكواة .
 آالت اػبيارة و الغزؿ و األجهزة اؼبماثلة . شهر 18
 

 شهرا 12
آالت العجُت ، جهاز الكامَتا ، أجهزة اإلعبلـ  غبليات قهوة ،

اآليل ، أجهزة الفاكس و آالت اغببلقة و اؽبواتف النقالة ، أجهزة 
 الوزف و القياس . 

شهرا ، دراجات أرفاؿ ،  36األلعاب اؼبوجهة لؤلرفاؿ األقل من  أشهر 06
 أرجوحات معلقة .
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أما عن السلع اليت لو ترد ُب اؼببلحق اليت جاء هبا القرار الوزاري اؼبشًتؾ سالف اإلشارة إليو، فإهنا 
 . 346( أشهر06على أف ال تقل مدتو عن ستة ) ،تندرج ربت رواؽ الضماف 

فإف اؼبتدخل مسؤوؿ خبلؿ فًتة الضماف عن كل العيوب اليت قد تظهر ، و على ىذا األساس      
ل أو خبلؿ أو بعد االستعماؿ ، إذ يقع على عاتقو إما استبداؿ اؼبنتوج و تسليم اؼبستهلك باؼبنتوج قب

منتوجا جديدا خاؿ من العيوب، أو إعادة الثمن إىل اؼبستهلك اؼبقتٍت ،أو تصليح اؼبنتج العارل مىت 
 أو تعديل اػبدمة على نفقتو دوف تكليف اؼبستهلك اؼبقتٍت أي أعباء إضافية . ،أمكن ذلك

فااللتزاـ بالضماف إذف يعد من النظاـ العاـ ،و يًتتب على ذلك عدـ إمكانية االتفاؽ بُت        
 2014نوفمرب 12القرار اؼبؤرخ ُب ما جاء ُب البائع و اؼبستهلك اؼبقتٍت على استبعاده، و ألدؿ على 

ُب  قابلتُتمت، مع اإلشارة أف نفس النموذج وبرر على نسختُت  347احملدد لنموذج شهادة الضماف
كل البيانات اليت تتضمنها إستمارة الضماف، ُب   ملءصفحة واحدة شقا منو وبتفظ بو اؼبتدخل بعد 

حُت يسلم الشق الثاين إجباريا إىل اؼبستهلك اؼبقتٍت، مع ضرورة كتابة البيانات خبط واضح و مقروء، 
نوفمرب  12توضيحو من خبلؿ اؼبخطط التوضيحي الذي جاء بو القرار اؼبؤرخ ُب  ،و ىو ماسيتم

 سابق اإلشارة إليو كالتايل: 2014
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

،المحدد لمدة الضمان 0241دٌسمبر  41من القرار الوزاري المشترك ،الصادر فً  23و هو ما نصت علٌه المادة  -  346 

  حسب طبٌعة السلعة ، سابق اإلشارة إلٌه .
، ثُٚجهًر دضج٣ًل 16، ٣قوه ٗٔٞىػ ٕٜجهر ثُٞٔجٕ ، ػ.ً.ػ.ػ ، ع. 2014ٗٞكٔذٌ  12ثُوٌثً ثُٔؤًك ك٢   -

347
  

.2014ٗٞكٔذٌ  12  
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  الشق الثاني المخصص للمقتني                  الشق األول المخصص للمتدخل 

 المعلومات المتعلقة بالمتدخل
 الشركة.................................... اإلسم أو إسم

 العنواف.................................................
 رقم السجل التجاري....................................
 العنواف اإللكًتوين أو رقم اؽباتف عند اإلقتضاء.............

 و عنواف اؼبمثل اؼبكلف بتنفيذ الضماف عند اإلقتضاء... اإلسم
 : المعلومات المتعلقة بالمقتني

 ............................:. اإلسم و اللقب و العنواف
 المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة :

 وؽ أو قسيمة الشراء ...الفاتورة أو تذكرة الصند رقم و تاريخ
(.........................السعر ) مع إحتساب كل ا  لرسـو

 تاريخ سرياف الضماف.....................................
 ..................في..........................حرر بـــــــــــــ

 اإلمضاء و الختم للمتدخل

 المعلومات المتعلقة بالمتدخل
 الشركة.................................... اإلسم أو إسم

 العنواف.................................................
 رقم السجل التجاري....................................
 العنواف اإللكًتوين أو رقم اؽباتف عند اإلقتضاء.............

 عند اإلقتضاء...اإلسم و عنواف اؼبمثل اؼبكلف بتنفيذ الضماف 
 : المعلومات المتعلقة بالمقتني

 ..............................:.و العنوافاإلسم و اللقب 
 المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة :

 الفاتورة أو تذكرة الصندوؽ أو قسيمة الشراء ..... رقم و تاريخ
.........................)  السعر ) مع إحتساب كل الرسـو
 تاريخ سرياف الضماف.....................................

 ..................في..........................حرر بـــــــــــــ
 اإلمضاء و الختم للمتدخل 

 
 

اؼبتدخل مع اؼبستهلك اتفاقية الضماف ، بل أكثر من ذلك   و فبا ال شك فيو أنو نادرا ما يبلء  
جرى العرؼ أف يسلم البائع شهادة أو اتفاقية الضماف فارغة دوف أية إشارة إىل الضماف و مىت تكـر 

 البائع على اؼبشًتي، فإنو يعلن عن الضماف شفاىة دوف ملء االستمارة .
رد  يتمثل ُبااللتزاـ بالضماف و اػبدمة ما بعد البيع جزاء مدين  نو يًتتب على ـبالفةأعلى         

يقابلو جزاء جنائي ال يًتدد ُب قمع اؼبتدخل الذي وبـر  و باإلضافة إىل ذلك فإنو إلتزاـ، شبن اؼببيع 
 اؼبستهلك اؼبقتٍت من حقو ُب الضماف و خدمة ما بعد البيع . 
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سابق 348 09/03 من القانوف رقم 77-75ؼبواد فقد حددت عقوبات مالية مغلظة دبوجب ا     
و اليت سبثل النص الشرعي ؽبذه اعبريبة ُب حُت تتجسد ماديات ىذه اعبريبة ُب إتياف ،اإلشارة إليو

 اؼبتدخل إحدى الصور التالية :
 رفض منح اغبق ُب الضماف ؼبقتٍت اؼبنتوج . -
 رفض االستجابة لطلب اؼبستهلك اؼبقتٍت بإصبلح اؼبنتوج . -
 حرماف اؼبستهلك من حقو ُب الضماف مع عدـ إرجاع شبن اؼببيع . -
 تقاعس اؼبتدخل ُب الضماف هبدؼ مرور فًتة الضماف . -

أما عن الركن اؼبعنوي ؽبذه اعبريبة، فإنو من منطلق أف إجرامية االستهبلؾ تزايدت بعد سياسة        
هتا من تقليد و تزوير ُب اؼبنتجات و تساقط كم االنفتاح اليت ارتأت اعبزائر تبنيها مع ما جلبت ُب ريا

   ىائل من اؼبنتجات اػبالية من اعبودة ، فإف القصد اعبنائي صار مفًتضا ُب ىذا النوع من اعبرائم ،
 و لو أنو من النادر أف يطرؽ اؼبتضرر احملرـو من حقو ُب الضماف باب القضاء .

 يبكن أبدا أف تصل إىل اؼبستوى اؼبطلوب إال بعد و ُب األخَت يبكن القوؿ أف فكرة الضماف ال      
ضبط و تنظيم عملية البيع و كذا األسواؽ ، و ىو أمر ال يتحقق ُب ظل األسواؽ الفوضوية اليت 

، و اليت و لؤلسف يفضلها  349يشرؼ عليها أشخاص ال ينتموف لعامل التجارة بصورة قانونية
، إال أف ىذا األمر يبكن أف يعود بأثر بالغ على اؼبستهلك اعبزائري لظروؼ عدة من بينها الثمن 

اؼبستهلك فاؼبستهلك إذف ىو مفتاح حل معضلة العيوب اػبفية ،و ىو مسألة ال تأتى إال باحًتاـ 
 القانوف و الًتفع عن التعامل خارج النطاؽ القانوين .

                                                             

ثُ٘٘ ثُضؾ٢ٔ٣ٌ ُٔنجُلز  77-75ٓٚوً ثإلُضَثّ دجُٞٔجٕ،ك٢ ف٤ٖ صؾْو ثُٔٞثه  13ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  13صؾْو ثُٔجهر  - 
348

 

ثُٞٔجٕ ٖٓ ٓ٘طِن أٜٗج أًٝهس ثُؾَثءثس ثُٔضٌصذز ػٖ مٌم ٛيث ثإلُضَثّ ، ٝ ّضضْ هًثّز ٛيٙ ثُٔٞثه دجُضل٤َٚ ػ٘و هًثّز 

٤ٓز ثُٞٔجٕ دجُذجح ثُغج٢ٗ ٖٓ ٛيٙ ثٌُّجُز .ثُؾَثء ثُٔضٌصخ ػٖ مٌم إَُث   

من المرسوم 42/444و ما ٌلٌها من المرسوم  5-1من  خالل القٌد فً السجل التجاري و فقا لما نصت علٌه المواد  -  349  

.43/22/0242، الصادرة فً  01التنفٌذي المحدد لكٌفٌات القٌد و التعدٌل و الشطب فً السجل التجاري ، ج.ر.ج.ج ، ع.   
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أقصى قدر من األرباح السعر األداة اليت دبوجب التبلعب هبا هبٍت  ُب و إذا كاف بعض اؼبتدخلُت هبد
، فإف البعض األخر هبد ُب التقليد الوسيلة األقبع ػبداع اؼبستهلك و تضليل إرادتو من خبلؿ السعي 

 لدفع اؼبستهلك لئلقتناء اؼبنتوج الذي وبمل عبلمة مقلدة . 

 زورة.ـــــــــدة أو مــــــــــات مقلـــــــــــرض منتوجـــــع:  يـــــالثانب ــــــــالمطل
التجارية  أوخلق و اصطناع عبلمة مطابقة للعبلمة الصناعية كل " يعرؼ التقليد على أنو        
الرائجة قصد تضليل  األصليةللعبلمة  ؿبًتفُت ُب التسويق و منافسُت أشخاصمن ررؼ  األصلية

للحد الذي  عن رريق إضافة بعض التعديبلت على العبلمة األصلية أو اإلنقاص منهااؼبستهلك  إرادة
كما يبكن تعريفو على" أنو صناعة سلعة على مثاؿ السلعة ،350معو يصعب على اؼبستهلك التمييز"

 . 351اغبقيقية ، أين يقلد سلعة ما من حيث الشكل أو التصميم أو النطق
اؼبتعلق باؼبمارسات التجارية الركن الشرعي عبريبة  04/02من القانوف رقم  27/2 اؼبادة ذبسدو        

    الفصل الثالث ربت عنواف " اؼبمارسات التجارية التدليسية "  بلمات التجارية الواردة ُبػػػتقليد الع
و اليت نصت على مايلي : " تعترب فبارسات ذبارية غَت نزيهة ُب مفهـو أحكاـ ىذا القانوف السيما ، 

 :منها اؼبمارسات اليت من خبلؽبا يقـو العوف اإلقتصادي دبا يأٌب
جاتو أو خدماتو أو اإلشهار الذي و يد العبلمات اؼبميزة لعوف إقتصادي منافس أو تقليد منتتقل -

 ُب ذىن اؼبستهلك ". أوىاـ ويقـو بو قصد كسب زبائن ىذا العوف إليو بنزع شكوؾ 
03/06من األمر رقم  32كما ذبسد اؼبادة 

352
 الركن الشرعي عبريبة اإلعتداء على العبلمات التجارية  

بعدـ وضع عبلمة على  03/06اللذين خالفوا أحكاـ األمر رقم  -و اليت نصت على أنو "يعاقب...
خدمات ال ربمل  اسلعهم أو خدماهتم أو اللذين تعمدوا بيع أو عرض للبيع لسلعة أو أكثر أو قدمو 

 عبلمة.
                                                             

ٝ ثُؼالٓجس د٤ٖ ثُوجٕٗٞ ٝ ثالؽضٜجه ، ًٖٓ٘ٞثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز ،   ثإلػالٗجسٗطٞثٕ ٗجٕق ، أثُوج٢ٝ  - 
350

  

.1995،ٓج14ًُقوٞم ث٣ٌُٞض٤ز ، ع .ٟٔؼز ث١ٌُٖٔ ، أفٌجّ ثُٔ٘جكْز ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝػز ، ٓؾِز ثُ ؛149، ٗ.1999ُذ٘جٕ ،   

.39، ٗ. 2014ٓنضجً ثُوج٢ٝ ، ثُـٔ ثُضؾج١ً ، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور ، ثإلٌّ٘و٣ًز ،  ٓقٔو  - 
351

  

، ثُٚجهًر دضج٣ًل   44، ثُٔضؼِن دجُؼالٓجس ، ػ.ً.ػ.ػ. ، ع. ٤ُٞ٣2003ٞ 19، ثُٔؤًك ك٢  03/06ثألٌٓ ًهْ   -
352

  

23  ٞ٤ُٞ٣2003.  
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 ."على سلعهم أو خدماهتم عبلمة مل تسجل أو مل يطالب تسجيلها اذين وضعو لا -
لكل سلعة أو خدمة مقدمة بيعت أو عرضت للبيع  يسبق يتضح أف وضع العبلمة إلزام فباو       

         اػبدمات اليت ال تسمح ربيعتها  علىعرب أكباء الًتاب الورٍت ، مع عدـ سرياف ىذا اإللتزاـ 
 .353و خصائصها من وضع العبلمة ، باإلضافة إىل السلع اليت ربمل اؼبنشأ 

ضباية اؼبستهلك من خبللو إىل اؼبشرع  يهدؼاألوؿ  خبلؿ نصي التجرًن يبلحظ أف النصو من    
ُب حُت أنو من ية التدليسية اؼباسة باؼبنافسة ،غَت مباشرة عن رريق ذبرًن اؼبمارسات التجار  بصورة 

 األوؿخذ على نص التجرًن ؤ و ي، إىل ضباية اؼبستهلك بصورة مباشرة  يهدؼنو إف ،خبلؿ النص الثاين
 أنو جاء واسع النطاؽ.

وبالتايل فإف دراسة صور اإلعتداءات الواقعة على العبلمة تتطلب ربديد صور السلوكيات اؼباسة 
 .بالعبلمة التجارية ) الفرع األوؿ( 

 ة ــــات التجاريــــــى العالمــــــــــع علــــــرام الواقــــــــــور اإلجــــــص :األولرع الفـــــــــ
ر الذي تلعبو العبلمات ُب عملية التسويق باعتبارىا الوسيلة اليت دبوجبها يبيز نظرا للدو       

التفرقة ُب ىذا السياؽ بُت و ذبدر ، فإنو غالبا ما تكوف ؿببل للتقليد،اؼبستهلك بُت اؼبنتجات 
التجارية و تزوير العبلمات التجارية ، إذ يقصد بالتزوير نقل العبلمة نقبل كامبل  العبلماتتقليد

مطابقا لؤلصل أو نقل األجزاء الرئيسية منها فبا هبعل العبلمة اؼبزورة مطابقة للعبلمة األصلية إىل حد  
 كبَت .

من شأنو  سباثبلُب حُت يقصد بالتقليد إصطناع عبلمة سباثل ُب ؾبموعها العبلمة األصلية        
بط العبلمة ضتضليل اؼبستهلك خبصوص مصدر السلعة اليت سبيزىا العبلمة،مع اإلشارة أف عملية 

 اؼبزورة ال تثَت أي إشكاؿ بإعتبار أف التطابق بُت العبلمة األصلية و العبلمة اؼبزورة شبو تاـ.
 

                                                             

، ثُٔضؼِن دجُؼالٓجس ،ّجدن ثإلٕجًر  إ٤ُٚ . ٤ُٞ٣2003ٞ  19،ثُٔؤًك ك٢  03/06ٖٓ ثُوجٕٗٞ  04ثُٔجهر  - 
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 درجة يبكن اإلستناد على،التشابو العبلمة اؼبزورة عن العبلمة األصلية و ربديد أوجو  لتمييزو        
 .  354اؼبستهلك متوسط اغبرص ال اؼبستهلك اؼبتفطن الذكي و ال اؼبستهلك اؼبهملتقدير 
      تقليد العبلمات من حيث النطق ) البند األوؿ( ،أنبها  يأخذ تقليد العبلمات عدة صور  و     

أو التقليد ُب الشكل اػبارجي للعبلمة ) البند الثاين ( ،أو تقليد العبلمات ُب حد ذاهتا ) البند 
الثالث( ، باإلضافة إىل تسويق منتوجات بعبلمة مقلدة ) البند الرابع( ، و تقليد اػبدمات ) البند 

 و تقليد اإلشهار ) البند السادس(.     اػبامس( 

 ق ـــــــــث النطــــن حيــــــات مــــــد العالمـــــــــتقلي :د األولـــــــالبن
حيث األصلية من يتم تقليد العبلمات ُب ىذه الصورة عن رريق اخًتاع عبلمة مشاهبة للعبلمة   

، و غالبا ما تكوف العبلمة اؼبقلدة ىي عبلمة نالت حصتها من ثقة اؼبستهلك ، فبا هبعل  النطق
، و من ذلك مثبل تقليد العبلمة الرائجة ُب منتوج بعبلمة ربمل إظبا مشاهبا اؼبقلد يستغل ذلك بإنتاج 

 ، و من ذلك أيضا تقليد العبلمة الراضية الرائجة DOLEبالعبلمة  DOVE مواد التجميل ؾباؿ تسويق

ADIDAS  بالعبلمةABIBAS  
،  FASTINA بالعبلمة FESTINA أو تقليد العبلمة التجارية اؼبتميزة 355

ىذه الصورة من صور التقليد ىي األكثر إنتشارا عمليا و األكثر تأثَتا على سلوؾ   اإلشارة أفمع 
 . اؼبستهلك

 ة ـــــــــــي للعالمـــــــــــل الخارجـــــــــي الشكـــــد فـــــالتقلي :يــــد الثانـــــــالبن
     تقليد عبوة أمثلتها ، و من يتم الًتكيز ُب ىذه الصورة من صور التقليد على شكل العبلمة        

    على اؼبستهلك العادي  معو للحد الذي يصعب اػباصة دبنتوج ذو عبلمة معينة ، أو قارورة السوائل
 من االلتباس ُب ذىنو . اتوسط الذكاء الفصل بينهما فبا ىبلق معو نوعمأو 

                                                             

354 الرائجة فً مجال تسوٌق د٤ؾٞتتمٌز العالمة التجارٌة بتمٌز نوع المنتوج الذي ٌحمل العالمة و من ذلك إتخاذ شركة  -
  

عالمة تسوٌق السٌارات من نوع المرسدٌس و إختٌار شركة  قوة ،السٌارت من األسد رمزا و عالمة و هو دلٌل على ال
  النجمة مما ٌترجم سموها فً عالم تسوٌق السٌارت عالمٌا .

124ٍث٤ٛز ٢ّ ٣ّٞق ف٣ًٞز ،ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ. - 
355
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من خبلؿ سعي اؼبشرع اعبزائري غبماية اؼبتدخل من تقليد العبلمة  و األساسو على ىذا       
نو يسعى إىل ضباية اؼبستهلك حىت ال يقع ضحية للتقليد ُب العبلمات للحد إف ، التجارية ؼبنتوجو

 إليوسبس باؼبستهلك من منطلق أف اؽبدؼ الذي يصبو أضرار  فبا ينجر عنو إرادتوضلل تالذي معو 
 اؼبقلد ىو اقتناص الزبائن .

يعد مزدوجا  ف ىدؼ اؼبشرع من وراء ذبريبو االعتداء على العبلماتإف، األساسو على ىذا       
 بسط اؼبشروعية ُب اؼبنافسة . إىل باإلضافةو كذا اؼبستهلك ماية صاحب العبلمة،غبحبيث يرمي 

نو يضمن للمستهلك إف،جارية تعبلمات النو من خبلؿ تأمُت ضباية قانونية فعالة للإو من ٍب ف      
اؼبواصفات و األسعار مع التبياف الشامل عبميع العناصر الرئيسية اليت  بأفضلاغبصوؿ على سلعة 

اؼبشروعة و كذا حافظتو  منها السلعة حىت يفتح لو اجملاؿ الختيار اؼبنتوج الذي يتبلئم و رغبتو تتألف
 ػ.النقدية

 وــــــــد ذاتــــــــي حـــــــات فـــــــــــتقليد المنتوج :ثـــــــد الثالـــــالبن
      منتوج مقلد مشابو للمنتوج الذي ًب رلبو بإنتاجُب قياـ اؼبنتج  أساساتتجسد ىذه الصورة        

عموما ُب ربع و يًتجم تقليد اؼبنتوجات ، األصليو كل عبلمة اؼبنتج أباقتناص جزء  إماو ذلك 
 .أو عن رريق تقليد الشكل اػبارجي للبضاعة اؼبنافسة ،356 األصليةعلب متشاهبة للعلب 

بل راعى ذبرًن كل السلوكيات اؼباسة  ، ىذا و مل يتوقف اؼبشرع عند ذبرًن التقليد فحسب       
نزيهة و القابلة اؼبنتجات ال إالعرض للبيع تبعملية البيع أو حىت العرض للبيع ، و ىذا كلو حىت ال 

 للتسويق .
ف العبلمة مقلدة أو مغتصبة و اذباه نيتو إىل غش أو يتجلى الركن اؼبعنوي ؽبذه اعبريبة ُب علم الفاعل ب

 . 357اؼبشًتي
 

                                                             
356

 - Albert CHAVANNE – Jean Jacques BURST , Droit de la propriété industrielle , 2 
éme

, 

édition , Dalloz , 1998 , p.700. 

.82، ّ.ػ.ه ، ٗ. 01ػ٢ِ ٓقٔو ؽؼلٌ ، ثُٔذجها ثألّج٤ّز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثالهضٚجه١ ٝ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٟ. -
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 ة ــــــر مسجلـــــــــات غيــــــــات بعالمـــــــق منتجـــــــع : تسويـــــد الرابـــــالبن
 03/06الرابعة من األمر رقم اؼبادة  ألزمت       

ع أف ىبتار اإلشارة إليو كل منتج أو صان سابق358
بل عن رريق تسجيل تلك العبلمة  ،غَت أف إختيار العبلمة ليس باألمر العشوائيؼبنتوجو عبلمة معينة 

يعاقب كل متدخل ُب عملية و بالتايل ، ، مع إزباذ كافة اإلجراءات و اؼبراحل القانونية اؼبتطلبة 
  تسويق قاـ بتسويق منتوج وبمل عبلمة مل تسجل أصبل أو سجلت دبا ىبالف القانوف .ال

 ة ـــــــــــد الخدمــــــــــــ: تقلي ســـــــــــالخامد ـــــــــالبن
ىذه الصورة تقمص ررؽ تقدًن اػبدمة من منافس آخر يقدـ خدمات جبودة  يعمد اؼبقلد ُب      

و من أمثلتها أف يكوف اؼبقلد صاحب فندؽ مبتدأ يتقمص ررؽ تقدًن اػبدمة ُب فندؽ عالية و قباح 
التقليدية  أوخبمس قبـو ، كأف يكوف الفندؽ ؿبل التقليد يقدـ وجبات ًب رهيها على الطريقة اؼبغربية 

 ، أو تقليد صاحب ؿبل بيع البيزا و السندويشات الذي يقدـ قطعة جنب ىدية مع كل قطعة بيزا .
بط تقليد اػبدمات ، فاؼبشرع إكتفى ضو رغم أنبية ذبرًن تقليد اػبدمة ، إال أنو من الصعب       

 ىل صور التقليد ُب اػبدمة .إبالنص على تقليد اػبدمة دوف أية إشارة 
فهل يقصد اؼبشرع بتقليد اػبدمة التقليد الكلي للخدمة اؼبقدمة من ررؼ اؼبتدخل صاحب اػبدمة 

 لة تقتصر على تقليد بعض اعبزئيات اؽبامة ؟.أاؼبس األصلية ؟ أـ أف
    خطوة جريئة ، إال أنو يتوجب أف وبدد اؼبشرع نطاؽ  ىو بتجرًن تقليد اػبدمة فإف اؼبشرع خط      

و صور تقليد اػبدمة ، ألف تقليد اػبدمة قد يكوف عشوائيا و بدوف قصد من اؼبقلد ، و قد يكوف 
 التقليد هبدؼ ربسُت اػبدمة .

 
 
 

                                                             

، ثُٔضؼِن دجُؼالٓجس ،ّجدن ثإلٕجًر  إ٤ُٚ ػ٠ِ ٤ُٞ٣2003ٞ  19،ثُٔؤًك ك٢  03/06ٖٓ ثُوجٕٗٞ  04ٗٚش ثُٔجهر  - 
358

  

أٗٚ :" ال ٣ٌٖٔ إّضؼٔجٍ أ١ ػالٓز ُِْغ أٝ موٓجس ػذٌ ثإله٤ِْ ث٢ُٟ٘ٞ ، إال دؼو صْؾ٤ِٜج أٝ إ٣وثع ِٟخ صْؾ٤َ دٖؤٜٗج ػ٘و 

 ثُِٔٚقز ثُٔنضٚز ."
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 ار ــــد اإلشهــــــ: تقلي ادســــسالبند ال
سابق  00/07من القانوف رقم  77359دبوجب اؼبادة تقليد اإلشهار جـر اؼبشرع اعبزائري         

و ىل جاء تعداد اؼبادة ،و يطرح التساؤؿ حوؿ حكمة اؼبشرع من  ذبرًن اإلشهار اؼبقلد  اإلشارة إليو
للحد الذي معو يفهم أف اؼبشرع اعبزائري تعمد ذبرًن التقليد ُب  اسابق اإلشارة إليو موضوعي 77

اإلشهار ، ىذه اعبريبة اليت ليس ؽبا مثيل ُب التشريعات اؼبقارنة و اليت أنبها التشريع الفرنسي و 
 كونو تعدادا عشوائيا لصور التقليد ؟.   اؼبصري؟ أـ أنو ال يعدو

و بافًتاض أف جريبة تقليد اإلشهار اؼبقلد أو اإلعبلف اؼبقلد جريبة قائمة بذاهتا من منطلق أف        
38اؼبادة  بنصاؼبشرع حدد عقوبتها 

اؼبغلظة من مة الغراُب  ةو اؼبتجسد 04/02القانوف رقم من  360
و ما ؟ربديد اؼبقصود باإلعبلف اؼبقلد هبدر باؼبشرع  فبلأ،دج  5.000.000دج إىل  50.000.00

 ن نطاؽ التجرًن اػباص باإلعبلف ؟.اغبكمة من إستبعاده م
جدير باؼبشرع ربديد أساس و صور ، فإف شكاالت القائمة سبس دبادة جنائية و بإعتبار أف اإل      

فبثل أو فناف مشهور و معلـو  األوؿاإلعبلنات اؼبقلدة إختيار اؼبتدخل و لعل من أمثلة ،ىذه اعبريبة 
الفناف او  عطر نسائي، و إختيار اؼبتدخل الثاين نفسُب للكافة من أجل الًتويج ؼبنتوجو اؼبتمثل 

 اؼبمثل للًتويج دبنتوجو اؼبتمثل ُب صباغة الشعر .
 ضبطو إذا كانت جريبيت اإلشهار اؼبقلد و اػبدمات اؼبقلدة تثَت إشكاال من حيث صعوبة      
در صور جرائم التقليد إال أف اؼبشرع ىناؾ جرائم رغم أهنا تتصفإف يد بصورة موضوعية ، التقل

)أوال( و إغتصاب عبلمة فبلوكة  إستعماؿ عبلمة ذبارية مزورة أو مقلدةو أنبها  اعبزائري مل هبرمها 
 ثانيا( .للغَت )

                                                             

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " صؼضذٌ ٓٔجًّجس صؾج٣ًز ؿ٤ٌ ٣َٜٗز ك٢ ٓلّٜٞ  04/02ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  27ٗٚش ثُٔجهر  - 
359

 

ًّجس ثُض٢ ٣وّٞ ٖٓ مالُٜج ثُؼٕٞ ثإلهضٚجه١ دٔج ٣ؤص٢ :أفٌجّ ٛيث ثُوجٕٗٞ ، ال٤ّٔج ٜٓ٘ج ثُٔٔج   

صو٤ِو ثُؼالٓجس ث٤َُٔٔر ُؼٕٞ إهضٚجه١ ٓ٘جكِ أٝ صو٤ِو ٓ٘ضٞؽجصٚ أٝ موٓجصٚ أٝ ثإلٕٜجً ثُي١ ٣وّٞ دٚ ، هٚو ًْخ ٍدجةٖ  -

  ٛيث ثُؼٕٞ إ٤ُٚ دًَع ٌٕٞى ٝ أٝٛجّ ك٢ ىٖٛ ثُْٔضِٜي . 

جدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " صؼضذٌ ٓٔجًّجس صؾج٣ًز ؿ٤ٌ ٣َٜٗز ٝ ٓٔجًّزّ 04/02ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  38ٗٚش ثُٔجهر  - 
360

  

هػ إ٠ُ مْٔز 50.000، ٝ ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج دـٌثٓز ٖٓ م٤ْٖٔ أُق ه٣٘جً  28ٝ  27ٝ  26صؼجهو٣ز صؼْل٤ز ٓنجُلز ألفٌجّ ثُٔٞثه 

هػ مْٔز ٓال٤٣ٖ ه٣٘جً . 5.000.000ٓال٤٣ٖ ه٣٘جً   
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 دة ــــزورة أو مقلـــــــــــة مـــــــــــة تجاريــــــــــــال عالمــــــــــإستعم أوال :
فإذا كاف اؼبشرع قد جـر تقليد أو تزوير العبلمة ، فما اغبكم إذا كاف اؼبنتج قد قاـ بتصنيع مادة       

عبلمة مقلدة ٍب حدد سعرىا و روج ؽبا بصورة عادية ، و خرجت من يده ُب مرحليت  ذبميل ربمل
 علم بأف البضاعة ؿبل التوزيع مقلدة ؟.مع العلم أف اؼبوزع كاف على ،التوزيع و البيع 

و ترؾ موزع و بائع اؼبادة اؼبقلدة يفلت من اؼبسؤولية اعبنائية ،فهل يتم التمسك حبرفية النص اعبنائي 
 ؟ أو يتم تفسَت النص اعبنائي تفسَتا موسعا للحد الذي يسأؿ اؼبوزع و البائع واؼبستعمل جنائيا ؟.

ؿ الثاين أي التفسَت اؼبوسع سيؤدي إىل التضحية دببدأ شرعية ف األخذ باإلحتماأو ال شك       
 اعبرائم و عدـ قابلية النص اعبنائي للتفسَت اؼبوسع .

، بإستغبلؿ ىذه الثغرات  األوىلفإف اعباين ىو ،فبوجود ثغرات تشريعية صارخة بالنص اعبنائي      
 فبا يتعُت معو إعادة النظر ُب نص التجرًن كأف يرد كاآلٌب :

تقليد العبلمات اؼبميزة لعوف إقتصادي منافس أو تقليد  -" تعد فبارسات ذبارية غَت نزيهة ...
منتوجاتو أو توزيع أو بيع منتوجات مقلدة ...." أو على النحو التايل " تعترب فبارسات ذبارية غَت 

 .نزيهة ...
 يق منتوج مقلد ..".س أو تقليد منتوجاتو و تسو لعبلمة اؼبميزة لعوف إقتصادي منافتقليد ا -

 رــــــة للغيـــــــــة مملوكــــــــة تجاريـــــــــاب عالمـــــــــإغتصا : ــــــــــثاني
قواـ ىذه اعبريبة أف يقـو اؼبتدخل بوضع عبلمة ذبارية مسجلة ) حقيقية و غَت مقلدة ( زبص       

، و من أمثلتها إستعماؿ 361 األصليةآخر على منتوجاتو اؼبماثلة ؼبنتوجات صاحب العبلمة  متدخبل
، أو على األحرى التقليد اؼبطلق آلليات  األصليةأغلفة أو زجاجات أو أكياس زبص العبلمات 

، مع إحتواء تلك العبوات ؼبنتوج ىبص اؼبتدخل اؼبقلد و الذي ال يرقى  التعليب اػباصة دبتدخل آخر
  . األصليلدرجة جودة اؼبنتوج 

                                                             
محمد محمود الكمالً ، دور العالمات الجارٌة فً حماٌة المستهلك ، مداخلة مقدمة فً ندوة حماٌة المستهلك فً  -  361

 .054، ص .0225الشرٌعة و القانون ، كلٌة الشرٌعة و القانون ،جامعة اإلمارات العربٌة ، دٌسمبر ، 
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من اعبرائم العمدية اليت يشًتط لقياـ ركنها اؼبعنوي ، عموما جريبة تقليد العبلمات التجارية و       
أف تتجو إرادة اعباين إىل تسويق منتوج ما رغم علمو أنو ال وبمل عبلمة ، أو وبمل  عبلمة مقلدة أو 

03/06رقم  األمرمن  33اؼبادة مغتصبة أو مل تسجل أصبل ، و ىو ما يستشف من خبلؿ نص 
362
 

 ..."بيع أو عرضوا. ا، من خبلؿ إستعماؿ اؼبشرع عبارة " ..تعمدو  سابق اإلشارة إليو
نصب على عملية التعاقد و اؼبتجسد أساسا ُب ىناؾ سلوؾ إجرامي آخر يُب ىذا الصدد  و      

 ، و ىذا ما يتم التعرض إليو ُب مايلي . اػبداع ُب عملية العرض و الوضع للبيع

  عــــــــد البيــــــــــي عقـــــــداع فــــــة الخـــــجريم: ثـــــالثالب ــــالمطل
و إمبا  363 يعرؼ جريبة اػبداعملننوه بداية أف اؼبشرع اعبزائري على غرار اؼبشرع الفرنسي        

       اكتفى بتبياف نطاقها و عقوبتها و تدخل الفقو من خبلؿ اجتهاداتو لسد ىذا الفراغ التشريعي 
      على أنو:"القياـ بأعماؿ من شأهنا إظهار الشيء على غَت حقيقتو  364و إعطاء مفهـو للخداع

و بالتايل فاػبداع ىو كل تصرؼ من شأنو إيقاع ،365أو إلباسو مظهرا ىبالف ما ىو عليو ُب الواقع"
 اؼبتعاقد ُب الغلط حوؿ البضاعة أو اػبدمة.

و لدراسة جنحة اػبداع يتوجب ربديد نطاؽ ىذه اعبريبة ) الفرع األوؿ( ، و األركاف اليت تقـو عليها  
 ىذه اعبريبة ، من خبلؿ ما يأٌب .

 
 

                                                             

 - ص٘٘ ثُٔجهر 33 ٖٓ ثألٌٓ 06/03 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼجهخ دجُقذِ ٖٓ ٌٕٜ إ٠ُ ّ٘ز ٝ دـٌثٓز ٖٓ  
362

  

 مْٔٔجةز أُق ه٣٘جً 500.000 هػ ػ٠ِ 2.000.000 هػ أٝ دئفوٟ ٛجص٤ٖ ثُؼو٣ٞض٤ٖ كو٠ ، ثألٕنجٗ :

- ثُِي٣ٖ ُْ ٣ٞؼٞث ػالٓز ػ٠ِ ِّؼْٜ أٝ موٓجصْٜ أٝ ثُِي٣ٖ صؼٔوٝث د٤غ أٝ ػٌٝٞث ُِذ٤غ ِّؼز أٝ أًغٌ أٝ هوٓٞث موٓجس        

    ال صقَٔ ػالٓز ،

 - ثُِي٣ٖ ٝٝؼٞث ػ٠ِ ِّؼْٜ أٝ موٓجصْٜ ػالٓز ُْ صْؾَ أٝ ُْ ٣طِخ صْؾ٤ِٜج ."
363

٣وجٍ موع كالٕ أ١: أظٌٜ ُٚ مالف ٓج ٣نل٢ ٝ أُقن دٚ ٌٌٓٝٙ ٖٓ ف٤ظ ال ٣ؼِْ، ٝ ٣وجٍ ًؽَ موػز دلضـ ثُوثٍ أ١  -

 ٣نوع ثُ٘جُ، أٓج ثٌُؽَ ثُنوٓز دٌْٕٞ ثُوثٍ كٜٞ ثٌُؽَ ثُي١ ٣نوػٚ ثُ٘جُ ًغ٤ٌث، إىٕ كجُٔنجهػز ٢ٛ إظٜجً  ؿ٤ٌ ٓج صنل٢ 

أٗظٌ:فْٖ ؿ٘ج٣ْ، ثُقٔج٣ز ك٢ ثُٔٞثه ثالّضٜال٤ًز، ٓوثمِز ك٢ ٗوٝر فٔج٣ز  ثُٔٞٝٞؿٛيث  فٍٞثُ٘لِ، ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ 

 .1998ه٣ْٔذٌ  8،9ثُْٔضِٜي ك٢ ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ، ؽجٓؼز ثإلٓجًثس، 
364

- Wilfrid jean Didier, Op-cit, p.228.   

 
365

ه٣ٞثٕ  هًثّز ٓوجًٗز، -ثُطذ٤زٓقٔو دٞهث٢ُ، ٌٕؿ ؽٌثةْ ثُـٔ ك٢ د٤غ ثُِْغ ٝ ثُضو٤ُِ ك٢ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝ  -  

 .09ٗ.،  2006ثُٔطذٞػجس  ثُؾجٓؼ٤ز ، ثُؾَثةٌ ، 
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 داع.ــــــــــة الخـــــــاق جنحـــــــ:  نطاألولرع ــــــــــالف
( و من البند األوؿربديد معامل جنحة اػبداع يتطلب التطرؽ لنطاقها من حيث األشخاص) إف      

 (.البند الثالث( و كذا من حيث الوسائل )البند الثاينحيث اؼبوضوع )
 اص:ـــــــــث األشخــــــــــن حيـــــــــــم: د األولــــــــــالبن

من قانوف العقوبات على أنو:" يعاقب كل من ىبدع أو وباوؿ أف ىبدع  429نصت اؼبادة       
على ما اإلشارة إليو  بقسا 09/03 رقم من القانوف 68اؼبتعاقد......"، ُب حُت نصت اؼبادة 

 يلي:"يعاقب كل من ىبدع أو وباوؿ أف ىبدع اؼبستهلك....".
 فمن خبلؿ ىذين النصيُت يبكننا استنباط ما يلي:

من  09/03من القانوف رقم  68أوسع من نطاؽ اؼبادة من قانوف العقوبات  429اؽ اؼبادة إف نط     
من خبلؿ التعديل األخَت لقانوف 366للمستهلك اإلرادة التشريعية قد تبنت اؼبفهـو الضيقأف منطق 

 اإلشارة إليو. قبسا 09/03االستهبلؾ الذي كاف دبوجب القانوف 
فإف كل عوف اقتصادي أو متدخل أو وسيط تعاقد بغرض االستهبلؾ ، و على ىذا األساس      

من قانوف العقوبات  429يبكنو االحتماء ربت ظل اؼبادة ،ستخداماتو الشخصية أو اؼبهنية سواء إل
من قانوف االستهبلؾ كوهنا ربمي اؼبستهلك النهائي ال  68دوف االستناد إىل اؼبادة  367ابصفتو متعاقد

أهنما تتميزاف باالتساع و الشموؿ من حيث  68اؼبادة و  429خبلؿ اؼبادة  الوسيط كما نستشف من
على ذلك عبارة ".....كل من...."، إذ يكفي خداع أو ؿباولة خداع اؼبستهلك  ألدؿو  ،صفة اعباين

، و يلخص نطاؽ جنحة اػبداع من حيث األشخاص وفق أو اؼبتعاقد بغض النظر عن صفة اعباين
 اؼبخطط اؼببُت أدناه :

 
 

                                                             
366

ثُٔلّٜٞ ث٤ُٞن ٣ؾْو كٌٌر ثالّضٜالى ثُٜ٘جة٢ هٕٝ ث٠٤ُّٞ ٝ ٛٞ ٓج ْٗضٖلٚ ٖٓ مالٍ صؼ٣ٌق ثُْٔضِٜي ثُٞثًه ك٢  - 

 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ . 09/03ثُوجٕٗٞ  3/1 ثُٔجهر
367

ٗوطز ٓقْٞدز ػ٠ِ  ثُلوٚ ىُي ثػضذٌ هوٝ، صـ٤٤ٌٙ دٔٚطِـ ٓضؼجهو ُٞ صْ ٝ فذي  68ثٗضوو ٓٚطِـ ثُْٔضِٜي ك٢ ثُٔجهر  -  

ثٌُٖٔع ًٔج ػذٌٝث ػٜ٘ج، إال إٔ ٓٚطِـ ثُْٔضِٜي ؽجء ْٓ٘ؾٔج ٓغ ثُٔؼ٤جً ث٤ُٞن ثُي١ صذ٘جٙ ثٌُٖٔع ُضٞك٤ٌ فٔج٣ز ٕجِٓز 

  .ثّغ ثُي١ ٣ومَ ث٢ُٜ٘ٔ ٝ ثُٔضومَ ٖٝٔ كتز ثُْٔض٤ٌُِٜٖؾًٜٔٞ ثُْٔض٤ٌِٜٖ، ٓضن٤ِج ػٖ ثُٔؼ٤جً ثُٞ
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نطاق جنحة الخداع من حيث 
 00/00في القانون رقم  األشخاص

كل متدخل في الجاني/   + المستهلكالضحية  =
 عملية التسويق

األشخاص في نطاق جنحة الخداع من 
 قانون العقوبات الجزائري

كل متدخل في الجاني/   + الضحية المتعاقد =
 عملية التسويق

 

 وعـــــــــــث الموضـــــــــــــن حيــــــــــمالبند الثاني 
كن و ل،368سلعة " "لفظستعمل إ اؼبشرعقبد أف  اإلشارة إليو بقسا 429اؼبادة  بالرجوع إىل نص     

 . 369منتوج"مصطلح"أنو إستعمل قبد  االستهبلؾمن قانوف  68اؼبادة  بالرجوع إىل نص
 

ووسعو ُب ،ُب قانوف االستهبلؾ التجرًن من حيث األشخاص نطاؽ قد ضيق كاف اؼبشرع فإذا       
و  ،370ما ىبص نطاؽ التجرًن من حيث اؼبوضوعيف قد انعكستالصورة  فإف، قانوف العقوبات

 يلخص نطاؽ جنحة اػبداع من حيث األشخاص وفق اؼبخطط اؼببُت أدناه :
 

نطاق جنحة الخداع من حيث 
 00/00الموضوع في القانون رقم 

 الخدمة + السلعة =

 
 
 

 
 

                                                             
368

 ٓجه١ هجدَ ُِض٘جٍٍ ػ٘ٚ دٔوجدَ أٝ دوٕٝ ٓوجدَ .٤ٕب ػ٠ِ ثٜٗج ًَ  09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ  03ػٌكضٜج ثُٔجهر   - 
369

ًَ ِّؼز  أٝ موٓز ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ ٓقَ ص٘جٍٍ "ػ٠ِ أٗٚ  03-09 جٕٖٗٞٓ ثُو 3ٖٓ   جهر٣ؼٌف ثُٔ٘ضٞػ ٝكن ٗ٘ ثُٔ  - 

 ."دٔوجدَ أٝ ٓؾجٗج 
370

ٝ  ّٝغ ثٌُٖٔع ٖٓ ٓقَ ثُقٔج٣ز  ك٢ هجٕٗٞ ثالّضٜالى  دجػضٔجهٙ  ٓٚطِـ ٓ٘ضٞػ ٝ ثُي١ ٣َٖٔ ًَ  ٖٓ ثُِْؼز - 

جُضج٢ُ كوو ثٗقجٍ ٝ د، ك٢ ف٤ٖ فٌٚٙ  ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس  ك٢ ثُِْؼز ثُض٢ ص٘وًػ صقش ُٞثء ثُٔ٘ضٞػ  هٕٝ ثُنوٓز   ثُنوٓز،

ثٌُٖٔع  ُِْٔضِٜي ثُٔنوٝع هٕٝ ثُٔضؼجهو ثُْٔضِٜي  ٝ ٛيث  د٘جء ػ٠ِ ٓلّٜٞ ًَ ٖٓ ثُِْؼز  ٝ ثُٔ٘ضٞػ ثُٞثًه٣ٖ  ك٢ ٗ٘ 

 ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ . 09/03 ًهْ ٖٓ ثُوجٕٗٞ 3ثُٔجهر 

جنحة الخداع من حيث  نطاق
 قانون العقوباتالموضوع في 

 ؟ الخدمة + السلعة =
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 . لــــــــــث الوسائـــــــــن حيــــم ث :ـــــــد الثالـــــــالبن
مل تقـو جريبة اػبداع بغض النظر عن الوسائل اؼبستعملة ُب اػبداع ،بإعتبار أف اؼبشرع اعبزائري      

أف جرائم بعدـ ربديد وسائل اػبداع السيما و و حسنا فعل اؼبشرع ،تنظيم الوسائل باليشمل 
 اإلستهبلؾ من اعبرائم اؼبتطورة اليت تكشف ُب كل يـو عن وجو جديد ـبتلف عن سابقو . 

.ىبدع  أو عبارة "..من قانوف العقوبات اعبزائري  429من خبلؿ اؼبادة اؼبشرع  و قد إستعمل     
ؿ أف ىبدع  عبارة .... "ىبدع أو وباو ستعمل إ 68." ُب حُت أنو ُب اؼبادة اؼبتعاقد..وباوؿ أف ىبدع  

 أو رريقة كانت.....".اؼبستهلك بأية وسيلة 
من  68فبا يفيد  أف نص اؼبادة ارة  بأية وسيلة أو رريقة كانت ،وبالتايل فقد أضاؼ اؼبشرع عب     

ررؽ اػبداع التقليدية  عدية  ليدخل ُب نطاقو  الواسقانوف اغبماية و القمع جاء أكثر راىنية و مردو 
 .371أو االلكًتونية

ل حىت  و لو كاف ،ب او لو كاف شفويما سبق  يكفي الكذب أو الكتماف  وانطبلقا من كل     
صور اػبديعة  ُب نطاؽ و ىذا راجع ربعا لصعوبة حصر ،سؤاؿ اؼبستهلك بإيباء الرأس لئلجابة عن 

 للمخادع ألف سبيل  ػبداع اؼبستهلك أو اؼبتعاقد. موحد لعلم اؼبشرع  أف
 
 
 
 

                                                             

ٌُض٢ٌٗٝ  دٜوف صقو٤ن  ًْخ ٣ؼٌف ثُنوثع ك٢ ثُذ٤تز ثالٌُض٤ٌٗٝز أٗٚ ًَ كؼَ  صْضنوّ ك٤ٚ صو٤٘جس  ثُٔؾضٔغ ثال - 
371

  

٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ ، أٗظٌ، ٣ًٌْ ٣ٍ٘خ ، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ؽ٘جة٤ج ٖٓ ٓنجٌٟ  ، ؿ٤ٌ ٌٖٓٝع  ٝ ًيث موثع ثُْٔضِٜيٓجه١ 

ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠ ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ ثُـٔ ٝ ثُضقج٣َ ثُضؾج١ً  ثالٌُض٢ٌٗٝ ،

2012ه٣ْٔذٌ  5،6ِٕق، ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ ،ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز هجٕٗٞ فٔج٣ز   
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جاء اؼبشرع بوسائل معينة ذبعل من اػبداع جنحة مشددة و ذلك ،إال أنو كاستثناء عن القاعدة      
تمثلة ُب و اؼبمن قانوف االستهبلؾ  69373و اؼبادة ،من قانوف العقوبات  430372 ةنص اؼبادمن خبلؿ 

 .رريق  الغش ُب الًتكيبةأو عن اػبداع بواسطة الكيل 
 .  و لقياـ جنحة اػبداع يتوجب توافر صبلة من الشروط القانونية اليت سيتم التعرض إليها فيما يأٌب

  قـــــة التسويـــــــي عمليـــفداع ــــة الخــــان جنحـــ:أركثـــــــــرع الثالـــــالف   
و من أجل  ،اػبداع من اآلفات االجتماعية اؼبعاصرة اليت تستفحل ـبتلف ؾباالت اغبياة يعد      

قد نظم ىذه اعبريبة تنظيما  فإف اؼبشرع،سبلمة اؼبستهلك بأمن و عند مساسها التصدي ؽبذه اآلفة 
      قمع الغش اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و  09/03رقم من القانوف  68اؼبادة  مزدوجا وذلك من خبلؿ

اف لواردة ُب الباب الرابع من الكتاب الثالث ربت عنو او ، من قانوف العقوبات 429اؼبادة  قبلهاو 
 .374"و الطبية ُب اؼبواد الغذائية "الغش ُب بيع السلع و التدليس

من  03وماداـ اؼبشرع أصاب بإدراج السلع و اػبدمات ربت لواء اؼبنتوج من خبلؿ اؼبادة        
فبل حاجة غبصر نطاؽ اغبماية على اؼبواد الغذائية و اؼبواد  اإلشارة إليو، قبسا 09/03القانوف رقم 

و باعتبار أف  هلك اػبدمة من اغبماية القانونية،حىت ال وبـر مستهلك مواد التجميل و مست،الطبية 
مصطلح التدليس  فإنو من األجدر إستبداؿ ، التدليس من اؼبسائل اليت أوالىا اؼبشرع اؼبدين بالتنظيم

 من قانوف العقوبات . 430،  429اؼبشرع جـر اػبداع صراحة دبوجب اؼبادتُت أف ماداـ  ،باػبداع
                                                             

( ّ٘ٞثس ٝ ثُـٌثٓز5ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " صٌكغ ٓور ثُقذِ إ٠ُ مِٔ ) 430ص٘٘ ثُٔجهر  - 
372

  

هػ إىث ًجٗش ثُؾ٣ٌٔز أٝ ثٌُٖٝع ك٤ٜج ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜٔج أػالٙ هو إًصٌذج :  500.000إ٠ُ   

 - ّٞثء دٞثّطز ثٍُٕٞ أٝ ث٤ٌَُ أٝ دؤهٝثس أمٌٟ مجٟتز أٝ ؿ٤ٌ ٓطجدوز ،

- ّٞثء دٞثّطز ٌٟم إفض٤ج٤ُز أٝ ّٝجةَ ص٢ٌٓ إ٠ُ صـ٠٤ِ ػ٤ِٔجس ثُضق٤َِ أٝ ثُٔووثً أٝ ثٍُٕٞ أٝ ث٤ٌَُ أٝ ثُضـ٤٤ٌ ػٖ 

س ،٣ٌٟن ثُـٔ ص٤ًٌخ أٝ ٍٕٝ أٝ فؾْ ثُِْغ ، أٝ ثُٔ٘ضؾجس ، ٝ ُٞ هذَ ثُذوء ك٢ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔج  

 - ّٞثء دٞثّطز د٤جٗجس ًجىدز ص٢ٌٓ إ٠ُ ثإلػضوجه دٞؽٞه ػ٤ِٔز ّجدوز ٝ ٙق٤قز ، أٝ ػ٠ِ ٌٓثهذز ٤ًّٔز ُْ صٞؽو . 

 68ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " صٌكغ ثُؼوٞدجس ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجهر  09/03ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  69ص٘٘ ثُٔجهر  - 
373

  

هػ إىث ًجٕ  ثُنوثع أٝ ٓقجُٝز ثُنوثع هو إًصٌذش ّٞثء  500.000هوًٛج (  ّ٘ٞثس فذْج ٝ ؿٌثٓز 5أػالٙ إ٠ُ مِٔ )

 دٞثّطز:

 -   ثٍُٕٞ أٝ ث٤ٌَُ أٝ دؤهٝثس أمٌٟ ًَٓٝر أٝ ؿ٤ٌ ٓطجدوز ،

ٌٟم ص٢ٌٓ إ٠ُ ثُضـ٠٤ِ ك٢ ػ٤ِٔجس ثُضق٤َِ أٝ ثُٔووثً أٝ ثٍُٕٞ أٝ ث٤ٌَُ أٝ ثُضـ٤٤ٌ ػٖ ٣ٌٟن ثُـٔ ك٢ ص٤ًٌخ أٝ ٍٕٝ  -

 أٝ فؾْ ثُٔ٘ضٞػ ،

إٕجًثس أٝ إهػجءثس صو٤ْ٤ُز ، -  

 - ًض٤ذجس أٝ ًٖٓ٘ٞثس أٝ ٌٖٗثس أٝ ٓؼِوجس أٝ إػالٗجس أٝ دطجهجس أٝ أ٣ز صؼ٤ِٔجس أمٌٟ . 
374

 ، ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ .ٝ ثُٔضْٔ ؼوٍثُٔجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ٝ ثُٔضٖٞٔ ه 1966فٞثٕ 18ثُٔؤًك ك٢  66/156ثألٌٓ - 
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من قانوف العقوبات سابق  يتوجب تعديل عنواف الباب الرابع من الكتاب الثالث كذلك       
مية التالية " الغش و رض مع ما جاء بو قانوف اإلستهبلؾ و ذلك ربت التسحىت ال يتعا اإلشارة إليو،

   اػبداع ُب بيع اؼبنتجات " .
  (البند األوؿ)ركن شرعي  هبـر فعل اػبداع  بتوافر عموما ع اؼبستهلك أو اؼبتعاقدجريبة خدا  تقـوو      

، من خبلؿ إتياف بعض السلوكيات اؼبادية  (البند الثاين)و اؼبنصب على السلعة أو اؼبنتوج عموما
آشبة ىدفها ىو خداع اؼبستهلك أو اؼبتعاقد عموما و خرؽ الثقة  إرادةو النابعة عن ،( البند الثالث)

 .(البند الرابع )أمل اؼبستهلك وجودىا ُب اؼبعامبلت التجاريةيواالئتماف الذي 
 ي.ــــــن الشرعــــــالرك: د األولـــــــالبن

و اليت نصت على أف     قوباتمن قانوف العاؼبنصوص عليو ُب اؼبادة األوىل  الشرعيةا دببدأ لتزامإ      
  تجرًنو باعتبار أف الركن الشرعي ىو نص ال،..."قانوفبغَت عقوبة و ال تدبَت أمن  " ال جريبة و ال

الركن  يى375من قانوف العقوبات  429اؼبادة  يبكن القوؿ أف،فإنو  الواجب التطبيق على الفعل
 .من نفس القانوف 430اؼبادة  إىلباإلضافة ، الشرعي عبريبة خداع اؼبتعاقد

 
 

                                                             

هػ  2.000ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ػ٠ِ أٗٚ "٣ؼجهخ دجُقذِ ٖٓ ٣ٌٜٕٖ إ٠ُ عالط ّ٘ٞثس ٝ دـٌثٓز ٖٓ  429ثُٔجهر  ص٘٘ -
375

  

 - 20.000هػ ، أٝ دئفوٟ ٛجص٤ٖ ثُؼوٞدض٤ٖ كو٠ ًَ ٖٓ ٣نوع أٝ ٣قجٍٝ إٔ ٣نوع ثُٔضؼجهو :

 - ّٞثء ك٢ ثُطذ٤ؼز أٝ ك٢ ثُٚلجس ثُؾ٣ٌٛٞز أٝ ك٢ ثُض٤ًٌخ أٝ ك٢ ْٗذز ثُٔوٞٓجس ثُالٍٓز ٌَُ ٛيٙ ثُِْغ .

 - ّٞثء ك٢ ٗٞػٜج أٝ ٓٚوًٛج .

 -  ّٞثء ك٢ ٤ًٔز ثأل٤ٕجء ثُِْٔٔز أٝ ك٢ ٣ٞٛضٜج ،

 ٝ ك٢ ؽ٤ٔغ ثُقجالس كئٕ ػ٠ِ ٌٓصٌخ ثُٔنجُلز إػجهر ثألًدجؿ ثُض٢ صقَٚ ػ٤ِٜج دوٕٝ فن ".

ٝ ٣ؼجح ػ٠ِ ثٌُٖٔع أٗٚ إّضؼَٔ ٓٚطِـ ثأل٤ٕجء ػ٘و صؾ٣ٌٔٚ ُِنوثع ك٢ ث٤ٌُٔز ك٢ ثُٞهش ثُي١ صٌِْ ػٖ ثُنوثع ك٢ ثُِْغ 

ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس  429دجُلوٌر ثُغج٤ٗز ٖٓ ٗلِ ثُٔجهر ، ٓٔج ٣ْضٞؽخ إّضذوثٍ ػذجًر أ٤ٕجء ك٢ ثُلوٌر ثٌُثدؼز ٖٓ ٗ٘ ثُٔجهر 

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  68إلفضٔجء صقش ُٞثء ثُٔجهر ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ، ألٗٚ ٓض٠ إٗنوع ثُْٔضِٜي ك٢ ٤ًٔز ثُٔ٘ضٞؽجس كئٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ ث

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ، ك٢ ف٤ٖ ٓض٠ موع ثُٔضؼجهو ك٢ ٤ًٔز ثُٔ٘ضٞؽجس كئٗٚ ٣وّٞ ثإلٌٕجٍ ال٤ّٔج ٝ إٔ ثُْٔجُز صضؼِن  09/03

 د٘ٚج ؽ٘جة٤ج ٓقجٟج دٔذوأ ػوّ هجد٤ِز ثُ٘٘ ثُؾ٘جة٢ ُِضؤ٣َٝ ٝ ثُضل٤ٌْ ثُّٔٞغ .  
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اؼبشرع كبو تكريس ضباية ى قد خطف ،اإلشارة إليو بقسا 09/03 رقم و من خبلؿ القانوف      
ميبلد فرع جديد يسمى بالقانوف اعبنائي لبلستهبلؾ يبكن اعتبار  عليو ترتبجنائية للمستهلك فبا 

 .376الركن الشرعي عبنحة خداع اؼبستهلك 69و  68اؼبادتُت 

 رضـــــــن المفتــــــــــــ:الركيـــــــــــد الثانـــــــالبن
      جنحة خداع اؼبتعاقد  القانونية لقياـقتضي التطرؽ إىل اؼبتطلبات يإف معاعبة الركن اؼبفًتض       
يبكن اغبديث عن خداع اؼبتعاقد ما  الإذ ،لقياـ جنحة خداع اؼبستهلكذلك اؼبستلزمات القانونية و ك

نبا اآلخر و أف ىبدع أحدوبالتايل هبب أف يوجد متعاقداف ، 377مل تتوافر ُب اجملٍت عليو صفة اؼبتعاقد
 .378و ىو شرط أويل لقياـ اعبريبة، بأية  رريقة من الطرؽ

ىو اؼبستهلك ُب جريبة اػبداع ُب عقود االستهبلؾ اؼبتهم  نو ال مانع من أف يكوف اعباين أوكما أ
من أرراؼ العقد يعد طلح  متعاقد دوف أف وبدد أي ررؼ ،ماداـ أف اؼبشرع  قد استعمل  مص

ىا و ردىا إىل ؤ و مثاؽبا قياـ اؼبستهلك باإلنقاص من خصائص سلعة ًب اقتنا ،379متهما جبريبة اػبداع
 .380و إسًتداد شبنها حبجة أهنا غَت مطابقة    البائع 

 

                                                             

ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼجهخ دجُؼوٞدجس ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُٔجهر  09/03ٕٞ ًهْ ٖٓ ثُوجٗ 68ص٘٘ ثُٔجهر  - 
376

  

 429 ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ، ًَ ٖٓ ٣نوع أٝ ٣قجٍٝ إٔ ٣نوع ثُْٔضِٜي دؤ٣ز ٤ِّٝز أٝ ٣ٌٟوز ًجٗش فٍٞ:

 - ٤ًٔز ثُٔ٘ضٞػ ثُِْٔٔز ،

 - ص٤ِْْ ٓ٘ضٞؽجس ؿ٤ٌ صِي ثُٔؼ٤٘ز ْٓذوج ،

 - هجد٤ِز إّضؼٔجٍ ثُٔ٘ضٞػ ،

 - صج٣ًل أٝ ٓور ٙالف٤ز ثُٔ٘ضٞػ ،

 - ثُ٘٘جةؼ ثُٔ٘ضظٌر ٖٓ ثُٔ٘ضٞػ ، 

 - ٌٟم ثإلّضؼٔجٍ أٝ ثإلفض٤جٟجس ثُالٍٓز إلّضؼٔجٍ ثُٔ٘ضٞػ" .

ٝ ٣ؼجح ػ٠ِ ثٌُٖٔع أٗٚ ؽٌّ ثُنوثع ك٢ ٤ًٔز ثُٔ٘ضٞػ ثُِْٔٔز ٝ ُٞ أٗٚ ٖٓ ؿ٤ٌ ث١ًٌُٝٞ إٔ صِْْ ُِْٔضِٜي ٖٓ ٓ٘طِن 

ك٢ ؽ٣ٌٔز ثُنوثع ٓٔج ٣ضطِخ صؾ٣ٌْ ٓؾٌه ػٌٛ ٤ًٔز ثهَ ٖٓ صِي ث٤ٌُٔز ثُْٔؾِز دجُّْٞ .أٗٚ ؽٌّ ثٌُٖٝع   

٣ؼٌف ثُٔضؼجهو  أٗٚ ىُي ثُٖن٘ ثُي١ ٣ضؼجهو  ٓغ ثُؾج٢ٗ  ك٤وغ ك٢ ثُنوثع  أ١ ثُٖن٘  ثُي١ صٞؽٚ إ٤ُٚ ٤ِّٝز  - 
377

 

  ُالؽضٜجه ك٢ صؼ٣ٌلٚ.ٓغ ثإلٕجًر إٔ ثٌُٖٔع ُْ ٣ؼٌف ثُٔضؼجهو كجصقج ثُذجح أٓجّ ثُلوٚ ، ثُنوثع 
378

 - Wilfrid jean Didier, op-cit, p.243.  

.42، ٗ .  1984ػجهٍ هًٞر ، ٓقجٌٝثس ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ،ه.ّ.ػ ، ثُؾَثةٌ،  -
379

 

ٍُٜٞٗج ك٤ـٔدٞجػضٚ إ٠ُ ٓنجٍٕ ثُْٔضِٜي  أٝ ثُٖٔض١ٌ  أٝ إ٠ُ د٤ضٚ  ٗوَ ثُذجةغ أٝ ثُٔضومَأ٣ٞج ٝٓغجٍ ىُي  -
 380

 

.ٜج دغٖٔ  أهَ ٖٓ عٜٔ٘ج ةض٤ٌٖي ثُٔضومَ ك٢  ٗٞع أٝ ٓٚوً ثُٔ٘ضٞػ  دٜوف ٌٕثُ ، أٝ ٣ـ٤ٌ ثُِْؼز ثُٔٞث٣ٍٖثُْٔضِٜي  ك٢   
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مع ، نكوف بصدد جريبة خداع اؼبتعاقدحىت  البد من وجود عقد،و زيادة على وجود متعاقد       
و بالتايل فأماـ ، فيو اػبداع الذي يتم 381وبدد نوع أو ربيعة العقدمل  أف اؼبشرع اعبزائري اإلشارة

غَت أف 382تسري على صبيع أنواع العقودجنحة اػبداع فإف ،نوع  العقد  عن ربديدصمت اؼبشرع 
 .384و بالتحديد ُب عقد البيع383اػبداع ُب عقود اؼبعاوضة الشائع ىو أف يتم 

للتعاقد أي سلعة ، ىذه  فهو ضرورة وجود ؿبل  ،ر شرط  قانوين لقياـ جنحة اػبداعأما عن آخ     
 ، مع اإلشارة أنوعرفها من خبلؿ قانوف االستهبلؾ بل،مل يعرفها اؼبشرع  ُب قانوف العقوبات  األخَت

، ماداـ اؼبشرع اعبزائري قد حصر  385ال ؾباؿ  للحديث  عن جنحة خداع اؼبتعاقد  ُب اػبدمة
 . اغبماية على السلعة دوف اػبدمة

ستهلك و كذا اؼبيكفي وجود  فإنو، اؼبتطلبات القانونية لقياـ جنحة خداع اؼبستهلكأما عن    
 نتوج لقياـ جنحة خداع اؼبستهلك دوف أية قيود تعاقدية .اؼب

 ادي.ــــــــــــن المــــــــــــــالرك: ثــــــــــــلالثا دــــــــــــالبن
 ، وىو ما عرب عنو بعبارة " .....وباوؿ..."386جـر  اؼبشرع اػبداع كما جـر ؾبرد  الشروع فيو       

 .. و تعود اغبكمة من ذبرًن الفعل التحضَتي و تشديد العقوبة إىل الوقاية من ارتكاب اعبرائم 
 خبلؿ العقوبة احملددة  لو،و ىو ما يستشف من  أف جريبة اػبداع ذات رابع جنحيو باعتبار 

 العقاب على الشروع  ُب اعبناية  ت اشًتريتالمن قانوف العقوبات  30على نص اؼبادة ع و باالربل 
 كأهنا جريبة تامة.اعبريبة و  تتحقق  قوؿ أنو دبجرد الشروع  ُب اػبداعأو اعبنحة بنص صريح ، يبكن ال

                                                             

ٝ ٓلجهٙ ثُذوْء ك٢ ص٘ل٤ي كؼَ أٝهق هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ٖٓ  30،31ٖٓ مالٍ  ثُٔجهص٤ٖ ثٌُٖٝع ك٢ ثُؾ٣ٌٔز  ؽٌّ ثٌُٖٔع  -
381

 

 إلًثهر ثُلجػَ ك٤ٜج.أعٌٙ ألّذجح ال همَ 

.16، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.دٞهث٢ُٓقٔو  -
382

 

ال مجال للحدٌث عن جرٌمة خداع المتعاقد فً عقود التبرع و منها عقود الهبة ، ألن المخدوع فً هذه العقود لم ٌقبل - 383 

 على إقتناء منتوج ما ، مما ٌترتب عنه عدم المساس بحافظته النقدٌة .

.16ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.ٓقٔو دٞهث٢ُ،  ؛210،211أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.-
384

 
385

ثُض٤ِٚـ ، ٣وٚو دجُنوٓز  ًَ ػَٔ ٓووّ  ؿ٤ٌ ص٤ِْْ ثُِْؼز فض٠ ٝ ُٞ  ًجٕ ٛيث ثُض٤ِْْ صجدؼج أٝ ٓوػٔج  ُِنوٓز ٝ ٓغجُٜج  -

 ثُضطذ٤خ ، ثُض٣ٌٜٔ....

ذَ ػ٤ِٔز ثُـٔ ٝ هٔغ ثُـٔ  دؼو ثّضؼٔجٍ ػذجًر فٔج٣ز ثُْٔضِٜي أ١ ثُقٔج٣ز ه 03-09ثٌُٖٔع ػ٘و ص٤ْٔز ثُن. ثًصؤٟ -
386

 

 ثًصٌجح ثُـٔ .
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و ؼبا كاف األصل أنو ال تقـو جريبة اػبداع ما مل يوجد متعاقد ، إال أف أمن و سبلمة اؼبستهلك وبتم 
إفًتاض وجود متعاقد عند عرض منتجات غَت مطابقة من حيث مصدرىا أو تركيبتها أو من حيث 

جب الفصل األوؿ من الباب صبلحيتها ،و ىو ما يتوافق مع مبدأ اإلحتياط الذي تبناه اؼبشرع دبو 
سالف اإلشارة إليو ،وذلك ربت عنواف "التدابَت التحفظية ومبدأ  09/03الرابع من القانوف رقم 

 اإلحتياط "،
 باعتبار أف جرائم اإلستهبلؾ من جرائم اػبطر ال من جرائم الضرر .

اؼبتعلق  09/03من القانوف رقم  68و اؼبادة ،من قانوف العقوبات  429و من خبلؿ نص اؼبادة   
و الذي إما حبماية اؼبستهلك و قمع الغش ستتم دراسة الركن اؼبادي اؼبقـو عبريبة خداع اؼبتعاقد 

،       الطبيعة و الًتكيبة ) ثالثا()ثانيا( ، أو ُب ىوية اؼبنتوجيشكل خداعا ُب كمية اؼبنتوج ) أوال(، أو ُب 
  صبلحية ) سادسا( ، الأو ُب الصفات اعبوىرية ) خامسا(، أو ُب ُب النوع و اؼبصدر ) رابعا (،  أو

 ) سابعا( ، أو ُب رريقة اإلستعماؿ ) ثامنا( . اؼبنتوج النتائج اؼبنتظرة منأو ُب 
 جـــــــة المنتــــــــــو ي كميــــــــــد فـــــــــداع المتعاقـــــــخ أوال

 بقاؼبتعلق حبماية اؼبستهلك وقمع الغش سا 09/03نظم اؼبشرع ىذه الصورة من خبلؿ القانوف        
و العدد أو الكيل أو يتم اػبداع ُب ىذه الصورة إما ُب الوزف ،ذلك قانوف العقوباتك اإلشارة إليو و

 .387حوؿ اؼبقدارتدور فكرة اػبداع ُب ىذه الصورة ، و عموما بغض النظر عن ررؽ اػبداع
 ضبطذلك بعد و  ،جرد بيع سلع ربتوي على بيانات غَت حقيقية حوؿ الوزف أو الكيلنو دبإفوبالتايل 

عرض دبجرد لو قائمة و  تصبح اعبريبة ف، فإقي و الوزف اؼببُت على الغبلؼوجود فارؽ بُت الوزف اغبقي
 تلك السلع.

 

                                                             

 ٖٓ  68ًؿْ إٔ ثٌُٖٔع إٔجً إ٠ُ ثُنوثع  ثُٔ٘ؾٌ ػٖ ص٤ِْْ  ٓ٘ضٞؽجس ؿ٤ٌ صِي ثُٔضلن ػ٤ِٜج  ٝ ىُي ٖٓ مالٍ ثُٔجهر  -
387

  

جس هو ثّضؼَٔ مي ػ٤ِٚ  أٗٚ دجُضطٌم ُٜيٙ ثًُٚٞر  ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدؤإال إٔ ٓج ٣ّجُق ثإلٕجًر إ٤ُٚ ،  09/03ثُوجٕٗٞ ًهْ 

ٝ ٛٞ ٓج  ٛٞ ٤ٌٚٓ ثُنوثع ك٢ ٣ٞٛز ثُنوٓز؟ كٔج، ٛٞ ثُِْغ جأل٤ٕجء ؟ ٝ إٕ ًجٕ ثُٔوٚٞه دٜج كٔج ثُٔوٚٞه د،ُلع ثأل٤ٕجء 

 ٣ضؼ٤ٖ ٓؼٚ إػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ٓقَ ؽ٘قز ثُنوثع ٝ ثُي١ ٣ؾوً إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔ٘ضٞػ ػٔٞٓج .
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أقل من العدد نجد مثاؽبا ربلء عمارة بعدد من الطبقات ف ،أما عن اػبداع ُب كمية اػبدمات   
 .388اؼببُت ُب اؼبقايسة

و نشَت ُب ىذا الصدد أف ربديد الكمية الصافية غَت إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية القابلة       
 .389توزف أماـ اؼبستهلكاليت تباع بالقطعة أو اليت لفقداف حجمها أو 

 جو ــــــــــة المنتـــــــــي ىويــــــــفد ــــــــالمتعاقداع ــــخ اــــــــثاني
 09/03القانوف رقم و اػبداع ُب كل من قانوف العقوبات نظم اؼبشرع ىذه الصورة من صور       

ويتحقق اػبداع ُب ىوية  اؼبنتوج عند  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو
ؿبل التعاقد دوف علم أحد اؼبتعاقدين أو رضاه ، و بالتايل  يكوف اؼبنتوج حدوث استبداؿ للمبيع 

، ومثاؽبا  دخوؿ اؼبشًتي إسطبل  البائع و اختيار  أضحية العيد ،  390اؼبسلم غَت ذلك اؼبتفق عليو
رورة  وقوع ىذه ليجد يـو التسليم  أف بائع األغناـ يسلمو أضحية أو كبش غَت اؼبتفق عليو، مع ض

 أو ىذه الصورة  بعد التعاقد أو عند التسليم. اعبريبة
 القابلية لالستعمال بــــــة و التركيــــــي الطبيعـــــــــداع فــــــــالخثالثا

التغيَت اعبسيم ُب خصائص الشيء اؼببيع  إما لدرجة إفقاده   ،يقصد باػبداع  ُب ربيعة الشيء       
ربيعتو األوىل ، و إما  عبعلو غَت صاّب كليا  لبلستعماؿ الذي أعد من أجلو ، حيث يغَت ُب اغبقيقة 

ُب حُت  ،لى أساس أهنا من القروف القديبةبيع ربفة أثرية  ع و مثاؽبا إىل درجة التحوؿ ؼبنتوج جديد
 و، كبلأو وصف عسل مصنوع بالسكر العادي على أنو عسل ربيعي  391حديثاأهنا  مصنوعة 

 .اس مطليذلك وصف مشعداف من كباس ُب حُت أنو من كبك
ية أهنا ربيعية أنو ال يعد من قبيل اػبداع ُب الطبيعة وصف مياه  صناعإىل اإلشارة و ذبدر       

 العناصر.على نفس مادامت اؼبياه الطبيعية و الصناعية ربتوي 

                                                             

.20ثٌُٔؽغ ثُْجدن ،ٗ.هث٢ُ، ٓقٔو دٞ ؛199أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.  -
388

  
389

 ؽٌٞٛ هٞثه١ ٙجٓش ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن..-
390

 .213ٗ. ثٌُٔؽغ ثُْجدن،ٓقٔو دٞهث٢ُ،  -
391

 ، ًثّ هللا، 15مجُو ٓقٔو ثُْذجص٤ٖ ، ثُقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ُِْٔضِٜي ، ِِّْز ٌٖٓٝع صط٣ٌٞ ثُوٞث٤ٖٗ ، ع. - 

2002 .ٗ ،40. 
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على النحو د فارؽ أساسي ُب تكوين اؼبنتوج فيتحقق مىت  وج،عن اػبداع ُب الًتكيبة أما        
أو  اؼبتعلقة باؼبنتوج مىت وجدت، و وبدد الًتكيب إما عن رريق اللوائح، 392الذي  يصوره البائع

عرض  من ذلكو ،393الفاتورةبالرجوع إىل بنود عقد اإلستهبلؾ، أو بالرجوع إىل األعراؼ التجارية  أو 
من اغبرير أو و إيهاـ اؼبستهلك  أهنا مصنوعة  صناعية أو نيلوف مبلبس مكونة من ألياؼ

 باؼبستهلك. اأو ضار  اُب الًتكيبة نافعو يستوي ُب ذلك  أف يكوف اػبداع ،394الصوؼ
       ت اؼبادة الغذائية أو اؼبنتوج على حليب أو بيض أو أظباؾ احتو  أنو مىت و ذبدر اإلشارة       

 .395نو هبب أف توضح ىذه اؼبكونات على الوسمإ.فأو فواكو..
ن م تقطع أو تقشر أو زبضع إلضافات كل من الفواكو و اػبضر الطازجة  اليت ملكما تعفى         

ىذه ُب تسميتها  ه الغازية  مىت ظهرااؼبي و نفس الشيئ يطبق على، ربديد  مكوناهتا أو تركيباهتا
 .  396إضافة ةو اغبليب و القشدة  إذا مل يطرأ عليها أيو كذا األجباف و الزبدة  ،  اػباصية

                                                             

.41، ٗ.  مجُو ٓقٔو ثُْذجص٤ٖ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن -
392

  

ٝ ثُضو٤ُِ ْ ثُـٔ ك٢ د٤غ ثُِْغٓقٔو دٞهث٢ُ، ٌٕؿ ؽٌثة ; 204،205أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ -
393

  

. 20،  ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ.  هًثّز ٓوجًٗز -ثُـيثة٤ز ٝ ثُطذ٤زثُٔٞثه  ك٢  

.41مجُو ٓقٔو ثُْذجص٤ٖ ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.  - 
394

 

، ثُٔضؼِن دّْٞ  2005ه٣ْٔذٌ  22، ثُٔؤًك ك٢  05/484 ًهْ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ٖٓ  01ًٌٌٓ . 12ثُٔجهر  -
 395

  

، ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " صؼل٠ ثُٔٞثه  2005/ 12/ 25، ثُٚجهًر دضج٣ًل  83ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝ ػٌٜٝج ، ػ.ً.ػ.ػ ، ع. 

 ثُـيثة٤ز ث٥ص٤ز ٖٓ صقو٣و ٌٓٞٗجصٜج :

ٌ أٝ صوطغ أٝ صنٞغ ُٔؼجُؾز أمٌٟ ٓٔجعِز ،ثُلٞثًٚ ٝ ثُنٌٞ ثُطجٍؽز ، ثُض٢ ُْ صوٖ -  

ث٤ُٔجٙ ثُـج٣ٍز ثُض٢ صظٌٜ ك٢ ص٤ْٔضٜج ٛيٙ ثُنج٤ٙز ، -  

مَ ثُضق٤ٌٞ ثُٔقَٚ ػ٤ِٚ كو٠ ٖٓ ٓ٘ضٞػ أّج٢ّ ٝثفو ٝ ُْ ٣ومَ ػ٤ِٚ أ١ ٌٕٓٞ آمٌ، -  

إٝجكز ؿ٤ٌ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُق٤ِذ٤ز  ثألؽذجٕ ٝ ثَُدور ٝ ثُق٤ِخ ٝ ثُوٖور ثُٔنٌٔر ، ك٢ ثُقجُز ثُض٢ ُْ صطٌأ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔٞثه أ١ -  

 ٝ أ٣َٗٔجس ٝ صٌص٤ذز ثُؾ٤ْٔجس ثُٔؾ٣ٌٜز ث٣ًٌُٝٞز ُٚ٘ؼٜج أٝ ثُِٔـ ث١ًٌُٝٞ ُٚ٘غ ثألؽذجٕ ؿ٤ٌ صِي ثُطجٍؽز ،

ثٌُٕٔٞ أٝ ٣ٌٖٔ إٔ صْٔـ  ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُض٢ صقض١ٞ كو٠ ػ٠ِ ٌٕٓٞ ٝثفو ، ٌٕٟ إٔ صٌٕٞ ص٤ْٔز ثُذ٤غ ٓٔجعِز إلّْ -

 دضقو٣و ٟذ٤ؼز ثٌُٕٔٞ هٕٝ أ١ ُذِ" . 

، ثُٔضؼِن دّْٞ 2005ه٣ْٔذٌ  22، ثُٔؤًك ك٢  05/484 ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ 01ًٌٌٓ . 12ثُٔجهر  -
 396

  

ثُٔجهر ثُـيثة٤ز ػ٠ِ ثٌُٔٞٗجس  ٝ ثُض٢ ٗٚش ػ٠ِ أٗٚ " ك٢ فجُز ٓج إىث إفضٞس ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ٝ ػٌٜٝج ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ،

 ثُٔيًًٞر أهٗجٙ ، ٣ؾخ إٔ صٞٝغ ٛيٙ ثألم٤ٌر دٞٝٞؿ ػ٠ِ ثُّْٞ :

ثُقذٞح ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ثُـِٞص٤ٖ ، ال٤ّٔج ثُؤـ ٝ ث٤ُِْٖ ٝ ثُٖؼ٤ٌ ٝ ثُنٌٟجٍ ٝ ثُن٘وُٝ أٝ ؽيٝػٜج ثُٜٔؾ٘ز أٝ  -

 ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٖٔضوز ٜٓ٘ج ،

ثُو٣ٌٖجس ٝ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٖٔضوز ٜٓ٘ج ، -  

ثُذ٤ٜ ٝ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٖٔضوز ٜٓ٘ج ، -  

ثألّٔجى ٝ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٖٔضوز ٜٓ٘ج ، -  

ثُلٍٞ ثُْٞهث٢ٗ ٝ ثُٚٞؽز ٝ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٖٔضوز ٜٓ٘ج ، -  

ثُق٤ِخ ٝ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُق٤ِذ٤ز ) دٔج ك٤ٜج ثُالًضٍٞ(، -  

كٞثًٚ ىثس ثُوٌٖر ٝ ثُٔ٘ضٞؽجس ثُٖٔضوز ٜٓ٘ج ، -  

( ِٓؾ / ًِؾ أٝ أًغٌ .   10ىثس ثُض٤ًٌَ ثُٔووً دؼٌٖر ) ثُُْٞل٤ش -  



قـــــــــــــــــــــــــة التسويـــــــــــي عمليــــــــــة فــــــــــــــــم المرتكبـــــــــــالجرائ اب األول :ــــــــــــــالب  
 

155 
 

 : لـــــــــاألص درــــــوع و المصــــي النــــداع فــــــــــالخاــــــــرابع
ختبلفها من حيث النوع أو و ا،بينها من حيث الشكل و اؼبظهر  نظرا لتشابو السلع فيما     

ة جنائية ضبايلتوفَت اؼبشرع سعى ،ُب نظر اؼبستهلك أو اؼبتعاقد عليو تغيَت قيمتها فبا يًتتب اؼبصدر 
 . 397اػبدمةمصدر أو أصل السلعة أو حىت ُب نوع أو مصدر للمتعاقد مىت ًب خداعو 

، ا عن منتجات من نفس اعبنسنوع السلعة باؼبزايا و السمات اليت توجد فيها أو سبيزى يتحدد و     
 و مثاؿ ذلك بيع زيت بذرة القطن باعتباره زيت زيتوف.

غَت اؼبتفق  آخر امىت كاف للشيء اؼببيع مصدر صدرىا و 398 وبالتايل يتم اػبداع ُب أصل السلعة      
أف بعض الفقو قد اعترب أف  على،قبليزي على أنو فرس عريب أصيل إبيع فرس و مثاؿ ذلك ، عليو

 .399ىو ُب نفس الوقت خداع ُب النوعُب مصدر السلعة  اػبداع
و اؼبصدر ىو مصاحبة اػبداع ُب النوع ار للمرة الثانية ُب ىذه الصورة و اإلشكاؿ الذي يث     

التكييف بُت جريبة  ُب حَتة أماـ صعوبة ة القضاهبعل قد  فبا،أو عبلمات ذبارية  لبيانات ذبارية كاذبة
لكوف أف بعض العبلمات  400اػبداع ُب النوع أو اؼبصدر و جريبة  التقليد ُب العبلمات التجارية 

 او يبقى اختيار الوصف األشد أمر  401تقليد ىذه العبلمات اؼبشهورة إىل أشهر من األخرى فبا يؤدي
 .من قانوف العقوبات 35و ذلك ربقا لنص اؼبادة  احتمي

 
 

                                                             

ٝ ٓغجٍ ىُي صؼجهو هثً أ٣ٍجء  ؽَثة٣ٌز ٓغ ْٓٚٔ أ٣ٍجء ُذ٘ج٢ٗ ٖٓ أؽَ صق٤ْٖ إٗضجػ ثُوثً ، ٤ُضٞـ دؼوٛج أٗٚ ال ٣ؼوٝ -
397

  

صٞك٤ٌ ثٌُكج٤ٛز أع٘جء ًٞٗٚ ْٓٚٔ أ٣ٍجء ؽَثة١ٌ ٓض٠ّٞ ثُووًثس ُٚ ؽ٤ْ٘ز ُذ٘ج٤ٗز ٌٓضْذز ، أٝ ٌٕثء صيًٌر ّلٌ ػ٠ِ أّجُ 

 ثٌُفِز ٖٓ ػٌٛ أكالّ ٝ صوو٣ٖ ٓؤًٞالس ٤ُضٞـ ك٤ٔج دؼو ػوّ ٝؽٞهٛج ..

ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُٔ٘ضؾجس أٝ ٌٓجٕ ثإلٗضجػ  دجُْ٘ذز  ُِٔ٘ضؾجس ثُذٞجػز ٖٗؤر ثُذٞجػز  أٗٚ صقو٣و ؽـٌثك٢ ٌُٔج٣ٕؼٌف أَٙ  -
 398

 

  ٌثػ دجُْ٘ذز ُِٔ٘ضؾجس ثُٔؼو٤ٗز .ثُٚ٘جػ٤ز ٝ ٌٓجٕ ثالّضن

.206أفٔو ٓقٔو ٓقٔٞه مِق ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،ٗ -
399

  

إال إٔ ثّضؼٔجُٜج ،كٌؿْ ًٕٞ ثّضؼٔجٍ ثُؼالٓجس ؿ٤ٌ إَُث٢ٓ ، أ١ أٗٚ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ص٣ْٞن ٓ٘ضؾجس ال صقَٔ ثُؼالٓز -
 400

  

ػ٤ِٔز ثُض٣ْٞن  ُٚ هًٝ ٛجّ ٗظٌث ٌُٕٞ ثُِْغ ثُض٢ ال صقض١ٞ ػ٠ِ ػالٓجس صؾج٣ًز ػجهر ٓج صٌٕٞ أهَ  ه٤ٔز ٖٓ ثُذٞجةغ  ك٢ 

كجٗٚ ديُي هو ًد٠ ٗٞػ٤ز ثُٔ٘ضٞػ دجُؼالٓز ٓٔج ٣وكؼٚ ٌُٖثء ، ٝ د٤َٔ ثُْٔضِٜي ٌُٖثء ثُِْغ  ثُض٢ صقَٔ ثُؼالٓز  ثُؼالٓزىثس 

 ك٢ ثٌُٔر ثُوجهٓز ثّض٘جهث إ٠ُ ثُنِل٤جس ثُْجدوز. ثُٔ٘ضٞػ ثُي١ ٣قَٔ  ٗلِ ثُؼجُٔز

ٓووٓز ك٢ ٗوٝر فٔج٣ز   ٓقٔو ٓقٔٞه ثٌُٔج٢ُ ،هًٝ ثُؼالٓجس ثُضؾج٣ًز ك٢ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ، ٓوثمِز -
401

  

.1998ه٣ْٔذٌ  8،9ك٢ ث٣ٌُٖؼز ٝ ثُوجٕٗٞ ، ؽجٓؼز ثإلٓجًثس،  ثُْٔضِٜي  
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 ة ـــــــــــات الجوىريــــــي الصفـــــــداع فــــــالخا ـــــــخامس
اليت  وتلك الصفات الرئيسية اليت يتضمنها الشيء موضوع العقد يقصد بالصفات اعبوىرية       
د زبلفها عن ليتعاقدكاف ا  مىذا األخَت  ر اؼبستهلكمن وجهة نظعليها القيمة اغبقيقية للمنتوج تقـو  

 ، مع اشًتاط أف تكوف السبب للتعاقد حىت نكوف بصدد جنحة اػبداع.
من  68دوف اؼبادة من قانوف العقوبات  429و دبا أف اؼبشرع قد نظم ىذه اعبريبة ُب اؼبادة       

كونو يبتد  ايبقى نطاؽ اغبماية ضيق، اإلشارة إليو سابقتعلق حبماية اؼبستهلك اؼب 09/03رقم  القانوف
 للسلعة دوف اػبدمة.

و قد قضي ُب فرنسا بتحقق اػبداع ُب الصفات اعبوىرية مىت قاـ اعباين ببيع سيارة نقل على        
أهنا سيارة جديدة أو سيارات سبق ارتكاهبا غبادث و أجريت عليها ترميمات و تعديبلت على أهنا 

اـ اعباين كما قضي ُب مصر أنو بقي،402أو خداع اؼبتعاقد ُب العداد الكيلو مًتي للسيارة ، جديدة
ُب الصفات اعبوىرية للمبيع  اخداعف الفعل يشكل إف، در اؼبتفق عليوعلى القببيع ظبن تزيد ضبوضتو 

 .403ال غش
يعاقب  الؿبل ذبرًن ألف التشريع اعبنائي  أف اػبداع ُب الصفات الثانوية ال يعد و ذبدر اإلشارة       

ُب الصفات الثانوية ار، و ىو ما ال يتحقق ُب اػبداع اليت تسبب أضر إال على الوقائع اعبسيمة 
 للبضاعة أو السلعة.

  404وجـــــــة  المنتـــــي صالحيــــــداع  فـــــــــالخا :ـــــسادس
أو  405من خبلؿ اػبداع إما ُب التاريخ األدىن القضاء ُب ساحة  االصورة األكثر  انتشار  ىي      

ربدد صبلحية اؼبنتوج بالتاريخ الذي يكوف فيو اؼبنتوج غَت على ىذا األساس و األقصى لبلستهبلؾ 

                                                             

18ثٌُٔؽغ ثُْجدن ، ٗ.ٓقٔو دٞهث٢ُ، إٔجً إ٤ُٜج ،  -
402

  

18ٗلِ ثٌُٔؽغ ، ٗ.ٓقٔو دٞهث٢ُ، إٔجً إ٤ُٜج ، -
403

 

٣وٚو دٜج صِي ثُلضٌر  ثُض٢ صظَ ك٤ٜج ثُِْؼز ٓقضلظز دض٤ًٌذضٜج  ٝ مٞثٜٙج ثُطذ٤ؼ٤ز  ٝ هوًصٜج ٝ ٢ٛ  صنضِق ٖٓ   -
404

  

آمٌ . إ٠ُٓ٘ضٞػ   

٣وٚو دجُضج٣ًل ثأله٠ٗ ُِٚالف٤ز صج٣ًل ٜٗج٣ز ثالؽَ ثُٔقوه صقش ْٓؤ٤ُٝز ثُٔضومَ ثُٔؼ٢٘ أ٣ٖ صذو٠ ثُٔجهر ثُـيثة٤ز   - 
405

 

مالٍ ٛيٙ ثُلضٌر ٙجُقز ٤ًِج ُِض٣ْٞن ٝ ٓقجكظز ػ٠ِ ٤َٔٓثصٜج ٕ ٓغ ًٌٝٝر إٔ صْقخ ثُٔجهر ثُـيثة٤ز ٖٓ ثُض٣ْٞن دؼو ٛيث 

ُالّضٜالى دؼو ٛيث ثُضج٣ًل .ثالؽَ فض٠ ٝ ُٞ دو٤ش ٙجُقز    
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األقصى أو  406األدىنُب ىذه الصورة بتأخَت التاريخ و يتحقق اػبداع  صاّب لبلستعماؿ مىت زبطاه
 .409أو تاريخ التوضيب 408ُب تاريخ اإلنتاج أو اػبداع  407لبلستهبلؾ أو االستعماؿ

، و نظرا لكوف اؼبشرع مل يشًتط   اػبطرجرائم  من كأصل ىيو باعتبار أف جرائم االستهبلؾ        
مع ضرورة  التفرقة التنصل من اؼبسؤولية اعبنائية حبجة عدـ وقوع الضرر، نو ال يبكنإف ،وقوع الضرر
ية صبلحلتحديد  اتاريخ الصبلحية ال يعد معيار   إذ أف ،الصبلحية و صبلحية اؼبنتوج بُت تاريخ 

 ، فبا يؤدي إىل اإلضرار باؼبستهلك410رغم عدـ  استنفاذ صبلحيتو  افاسد افقد قبد منتوج ،اؼبنتوج
زيادة 2007411 و 2003ُب سنة غبـو اغبمَت اليت  جرى تسويقها ؿبليا  مهزلة ألدؿ على ذلك و ،

عن اؼبهزلة االخرى اؼبتعلقة بالكاشَت الفاسد و ما إقبر عنو من وفيات بالشرؽ اعبزائري ُب ظل شهر 
 .2015ماي من سنة 

ىل ما سبق ، فاللحـو منتهية الصبلحية ال تنحصر ـباررىا ُب فقداف خواصها و إباإلضافة       
بل إف األخطر من ذلك ىو إصابة تلك اللحـو منتهية الصبلحية أو اليت ،إنبعاث روائح كريهة منها 

أذيب اعبليد عنها وبقيت عرضة للهواء و الضوء ببكتَتيا " السبلمونيا" فبا قد يؤدي لوفاة مستهلكها 
 مسررنة .  بأمراضأو إصابتو 

 وجــــــن المنتـــــــرة مـــــــــــج المنتظـــــــي النتائــــــــداع فـــــــالخا ـــــــبعسا
 لوجودىا  ُب اؼبنتوج ، درجة األمن اليت يطمح  اؼبستهلك من اؼبنتوج قد نعٍت بالنتائج اؼبنتظرة    

 من األمن معقوؿ  مستوىار أف اؼبنتوج اآلمن ىو اؼبنتوج الذي وبقق باعتبأمن اؼبنتوج  أو ىي درجة

                                                             

٣ْذن ثُضج٣ًل ثأله٠ٗ ُِٚالف٤ز دؼذجًر " ٖٓ ثُْٔضقْٖ ثّضٜالًٚ هذَ ...." ػ٘وٓج ٣ضٖٞٔ ثُضج٣ًل ثإلٕجًر إ٠ُ ث٤ُّٞ   - 
406

  

 ك٢ ف٤ٖ صن٘ ػذجًر " ٖٓ ثُْٔضقْٖ ثّضٜالًٚ هذَ ٜٗج٣ز ..." ك٢ ثُقجالس ثالمٌٟ .

ٙالف٤ضٜج أهَ ٖٓ عالعز إٌٜٔ ثٝ صْج٣ٜٝج كجٗٚ ٣ٌل٢ ثالٕجًر ث٠ُ ث٤ُّٞ ٝ ثٌُٖٜ.أٓج ػٖ ثُٔٞثه ثُـيثة٤ز ثُض٢ ٌٕٗٞ   

ػ٠ِ أٗٚ ثُضج٣ًل ثُٔقوه ُٜ٘ج٣ز ثألؽَ  ثُي١ّجدن ثإلٕجًر إ٤ُٚ  484-05 ًهْ ٖٓ ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ 3ثُٔجهر ػٌكضٜج  -
407

  

 ٓضٞكٌر ػ٠ِ ثألًؽـ ػ٠ِ ثُؾٞهر  ثُض٢ ُِْٔضِٜي ثُقن ك٢ ثٗضظجًٛج ، دق٤ظ ٣ؾخ  إٔ ال صؼضذٌ ثُٔجهر   ثُٔجهر  ؿ٤ٌصٚذـ 

 دؼو ٛيث ثُضج٣ًل  هجدِز ُِذ٤غ.

ٝ ٣وٚو دٚ ثُضج٣ًل ثُي١ صٚذـ ك٤ٚ ثُٔجهر ثُـيثة٤ز  ٓطجدوز ُِٔٞثٙلجس  ثُنجٙز دٚ -
 408

  

ثُٔطجف . آمٌٞػجء ثُل١ًٞ ثُي١ ٣ذجع ك٤ٚ ٝ ٛٞ ثُضج٣ًل ثُي١ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ثُٔ٘ضٞػ ٓؼذؤ ك٢ ثُ -  
409

  

ٓغ ثإلٕجًر إٔ ٛ٘جى ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُِْغ ثُٔذٌٓؾز ٝ ثُٔٚٔٔز ػ٠ِ أّجُ ٌّػز ثُضِق ٝ ىُي  دٜوف صو٤ٌٚ   -
410

 

ًجألؽَٜر ثالٌُض٤ٌٗٝز ، ٓٔج ٣ؾذٌ ثُْٔضِٜي ػ٠ِ ثّضذوثُٜج أٝ ٤ٙجٗضٜج  ك٢ ٍٖٓ ه٤ٌٚ ؽوث ، ٓٔج ٣ْذخ  ثإلٗضجؽ٢  ،

  ثّضَ٘ثف ُٔٞثًهٙ ثالهضٚجه٣ز .

ػذٞ ػٌٔ ٤ٕٓٝٔٞ م٤ٌر ، هًٝ ؽٔؼ٤جس فٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ًكغ ْٓضٟٞ  ثُٞػ٢ ثالّضٜال٢ً، ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠  -
411

  

ف٤ْذز دٖ الس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞ

 . 2012ه٣ْٔذٌ  5،6ِٕق، دٞػ٢ِ ،
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فمن جهة هبب أف يكوف ىناؾ  ،الطرؼية إال بصورة ؿبدودة فهي معادلة ثنائية بجان و ال وبدث آثار
حجم و مستوى األعراض  و ُب اؼبقابل، و الفعالية  بدرجة عالية جدا412من األمن مستوى معقوال

و قابل ، فالبائع إذف  ملـز بتسليم  منتوج خاؿ  من العيوب الظاىرة  و البارنة ،بدرجة أقل اعبانبية 
 اؿ الذي أعد ألجلو .لبلستعم

، ى عيب وبد من استعمالوعل منتوج ينطوي مدبجرد تسلي بالتايل يتحقق اػبداع ُب ىذه الصورة و   
كن بعد استعمالو يتضح أف ل،فولط   220قدره  اكهربائي  ابائي على أنو ينتج تيار بيع مولد كهر مثالو و 

 فولط . 110األقصى ال يتجاوز إنتاجو 
اؼبشرع  أف يكوف  فقد ألـز ،من اؼبنتوج اؼبستهلك ُب اغبصوؿ على النتائج اؼبرجوة حق  و لتكريس  

بق سا 09/03من القانوف  13وذلك دبوجب اؼبادة القانوف ، بقوة اه مضمونؤ كل جهاز يتم اقتنا
  .عن ـبالفة  قواعد الضماف و خدمة ما بعد البيعتزاـ حدد اعبزاء اؼبًتتب أماـ ىذا االلو  اإلشارة إليو

 الــــــرق االستعمــــــــــي طـــــــــداع فـــــــــ:الخ اـــــثامن
       رريقة االستعماؿ يقع على عاتق اؼبتدخل إعبلـ اؼبستهلك باغبد األدىن من اؼبعلومات حوؿ      

قضاء عن ال و ُب ىذا الصدد نسوؽ مثاال اؿمن األخطار اؼبًتتبة  عن االستعمو ررؽ الوقاية 
 ROOFنفجار علبة إ ثرإحريق  شوبُب ن ُب إحدى القضايا اليت تلخص وقائعها األمريكي

PRIMER مادية جسيمة  فبا تسبب ُب إحداث خسائر  ،خينهااؼبؤسسة بتس بسبب قياـ أحد عماؿ
    تقم بتسخُت  اػباص باؼبنتوج  وجد أنو  وبتوي عبارة " الاالربلع على كتيبات التعليمات  و بعد

 .ف نوعية  اعبودة...سوؼ تتلف "إفأو زبفيف فإذا حدث أيا منهما 
 
 

                                                             

ثُٔ٘ضٞػ ث٥ٖٓ ٛٞ ثُٔ٘ضٞػ ثُي١ ال ٣ِقن  ًٌٝ دٚقز ثُْٔضِٜي ٝ أٓ٘ٚ ٝ ٓٚجُقٚ ٝ ىُي ٖٝٔ ثٌُٖٟٝ ثُؼجه٣ز  -
412

  

هذَ ثُٔضومَ . ٝ ٣َُٔو ٖٓ ثُضلج٤َٙ .أٗظٌ، كٌهجم ٓؼٌٔ ، ثُْٔؤ٤ُٝز ُالّضؼٔجٍ أٝ ثٌُٖٟٝ  ثألمٌٟ ثٌُٖٔٔ  صٞهؼٜج ٖٓ 

ثُؾَثة٤ز ُِٔضومَ ، ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠ ث٢ُٟ٘ٞ  ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز 

.2012ه٣ْٔذٌ  5،6ِٕق، ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ ،ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز   
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قررت احملكمة األمريكية أف التعليمات اؼبتعلقة بكل من التسخُت و التخفيف كانت موجهة  و 
 ....413اخطر ل ير مقًتح و أف التسخُت قد يبثذو أنو ال يوجد أي رب،صوب اؼبنفعة فحسب 

أو اإلفصاح يقـو مسؤولية  414لبللتزاـ  بالتحذير أو اإلفضاءكل خرؽ ف  إف ،على ىذا األساسو 
 .مست باؼبستهلكُت السيما مىت ارتبط ىذا اإلخبلؿ بأضرار اؼبتدخل 

قبد الفاجعة  اليت ال تزاؿ  متداولة  عند الرأي العاـ  العاؼبي و اؼبتعلقة باؼبستحضر  كذلكو       
رفل ُب أؼبانيا مشوه ، ووفاة  10.000الذي أدى لوالدة ما يقارب  THALIDOMIDEالصيدالين  

،أين سبت اإلدانة  على أساس   العديد منهم  بسبب تناوؿ  األمهات ؽبذا اؼبستحضر  ُب فًتة اغبمل
 .415اإلخبلؿ بااللتزاـ بالتحذير 

اؼبتعلق  09/03  موقف اؼبشرع اعبزائري فقد كرس ىذا اإللتزاـ من خبلؿ القانوف رقمأما عن        
 .اؼبنتجاتاؼبتعلقة بوسم و التنظيمات جل اؼبراسيم حبماية اؼبستهلك و قمع الغش،كما كرستو 

لة اؼبتدخل جنائيا حوؿ الضرر اؼبًتتب على ـبارر ءو يبقى السؤاؿ مطروحا حوؿ مدى مسا 
اؼبوازنة بُت لة إعفاء اؼبتدخل من اؼبسؤولية عن ىذه األضرار يقتضي أألف الفصل ُب مس 416التطور

و ،يبدو من الصعب ترؾ اؼبتعاقد أو اؼبستهلك دوف ضباية جنائية  فمن جهة:  لتُت متعارضتُتأمس
لة اؼبنتج أو اؼبتدخل عموما عن خطر أفرزه التطور من شأنو اغبد من ءفإف مسا،من جهة أخرى 

 .417عملية اإلنتاج و تقييدىا، و التعسف ُب حق ىذا األخَت

                                                             

جٕ ػور ، ث٤ُ٥جس ثُوج٤ٗٞٗز ُقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُؾَثة١ٌ ، ٓوثمِز ك٢ ثُِٔضو٠  ػ٤ِ، إٔجً إ٠ُ ثُو٤ٞز   -  
413

  

ثُنجِٓ فٍٞ أعٌ ثُضقٞالس  ثالهضٚجه٣ز  ػ٠ِ صؼو٣َ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُْٔضِٜي، ٤ًِز ثُقوٞم، ؽجٓؼز ف٤ْذز دٖ دٞػ٢ِ ث٢ُٟ٘ٞ 

2012ه٣ْٔذٌ  5،6،ِٕق،   

دجُٔؼِٞٓجس ثُٔضٞثكٌر ُو٣ٚ فٍٞ ثُٔ٘ضٞػ ، ٓغ ثإلٕجًر  إٔ ثُٔضومَ ؿ٤ٌ َِّٓ  دجإلهالءٝ ٣وٚو دٚ ثُضَثّ ثُٔضومَ   -
414

 

دجإلكٞجء دجُٔؼِٞٓجس ثُض٢ ٣لضٌٛ صٞثكٌٛج ُوٟ ثُْٔضِٜي ، ٝال صغ٣ٌخ ػ٤ِٚ إٕ ُْ ٣ٞٝـ  أٝ ٣ل٢ٞ ُِْٔضِٜي دؤٕ ثّضؼٔجٍ 

 . ثٌُٔٞثر أٝ ٓؾلق ثُٖؼٌ ٓغال ٣وض٢ٞ ص٤ِٙٞٚ دجُض٤جً ثٌٌُٜدجة٢

ٕجً إ٤ُٜج ، ّجُْ ٓقٔو ًه٣ؼجٕ ثُؼَث١ٝ ، ْٓؤ٤ُٝز ثُٔ٘ضؼ ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُٔو٤ٗز ٝ ثإلصلجه٤جس ثُو٤ُٝز ، هثً ثُغوجكز ،أ -
415

 

.ٗ16 . 2008ػٔجٕ ،     

٣وٚو دٜج ثألٌٝثً ثُض٢ صضٌصخ ػ٠ِ ّذخ ُْ ٣ٌٖ  ك٢ إٌٓجٕ ثُٔ٘ضؼ ٓؼٌكضٚ أٝ فض٠ صٞهؼٚ ك٢ ٝٞء ثُٔؼط٤جس  -
416

  

.ٝ ثُل٤٘ز ثُْجةور ٝهش ث٤ُ٘ٚغ  ٝ ثُطٌؿ ُِضوثٍٝ ٝ ٌُٖ ثُضووّ  ثُؼ٢ِٔ ًٖق ػٜ٘ج الفوجثُؼ٤ِٔز   

124،125، ٗ.2000ػجٌٓ أفٔو ثُو٢ْ٤ ، ثُقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ُِْٔضِٜي ، هثً ثٌُضخ ثُؼٌد٤ز ،ػٔجٕ ،  -
417
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و انطبلقا من كل ما سبق يكفي ربقق صورة من الصور اػبداع اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت       
و يستوي ُب لقياـ الركن اؼبادي للجريبة ، من قانوف اإلستهبلؾ  68 اؼبادةو  من قانوف العقوبات 429

 اأو مستهلك اعادي اأو مستهلك اإلكًتوني اأو متعاقد اعادي اذلك أف يكوف الشخص اؼبخدوع متعاقد
 .اإلكًتوني

 وي. ـــــــن المعنـــــــع: الركـــــــــــرع الرابـــــــــــالف
صراحة توافر القصد اعبنائي ُب جنحة اػبداع سواء ُب قانوف اغبماية و القمع  اؼبشرع مل يتطلب      

أو ُب التشريع العقايب، إال أنو رغم ذلك تبقى جنحة اػبداع من قبيل اعبرائم العمدية باعتبار أنو من 
 مقومات التشريع اعبنائي أف اعبرائم تعد عمدية إال إذا نص اؼبشرع صراحة على اعتبارىا جرائم غَت

 .عمدية 
من  429 ةو بالتايل هبب أف يعلم اعباين أف استعماؿ إحدى الصور اؼبنصوص عليها ُب اؼباد      

سوؼ اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك وقمع الغش  09/03 رقم من القانوف 68اؼبادة و قانوف العقوبات 
ال يعد من قبيل  اكما أف اإلنباؿ و لو كاف جسيم،خداع اؼبستهلك أو اؼبتعاقد عموما إىل يؤدي 

اعبهل و الغلط الذي يقع فيو  كما أف، اػبداع باعتبار أف اإلنباؿ يعد من إحدى صور اػبطأ اعبزائي
أو اؼبتدخل ذباه اؼبستهلك أو اؼبتعاقد ال يرقى لدرجة وصفو باػبداع، مع اإلشارة أف الغلط  البائع

  القانوف.الذي من شأنو نفي وجود القصد اعبنائي ىو الغلط ُب الوقائع ال
     التنظيماتكثرة   وكما ال يبكن للجاين التذرع بكثرة التشريعات و اؼبراسيم اؼبتعلقة باالستهبلؾ       

 ُب إرار قانوف االستهبلؾ للتنصل من اؼبسؤولية اعبنائية.و التشريعات 
      فإف جريبة اػبداع تقـو دبجرد توافر القصد اعبنائي بعنصريو العلم ،و انطبلقا من كل ما سبق       

أو مىت ًب تقدًن  ،مىت كانت اعبريبة تامة 418و اإلرادة وقت ارتكاب فعل اػبداع أي وقت إبراـ العقد
 .أو عرضها للبيع مىت كانت اعبريبة موقوفة عند مرحلة الشروع ، السلعة

                                                             
418

  -  Wilfrid jean Didier, op-cit , p .435.  
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 رائية و اإلدارية لحماية المستهلك في عملية التسويق اآلليات اإلج :  يـــــاب الثانــــــــالب
عرب قد و  تعد اإلدارة صاحبة الدور الفعاؿ لتطبيق النصوص القانونية اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك   

عنها البعض على أهنا" تلك العملية اليت يبكن بواسطتها تنفيذ أمر ما و اإلشراؼ عليو ، فهي 
" أو ىي "اعبهة ،420الناتج ألنواع و درجات ـبتلفة من اعبهد اإلنساين الذي يبذؿ يف ىذه العملية 

سبلمة التنفيذ ، و ىي اعبهاز اؼبؤىل و الساىر على دقة و  اؼبنوط هبا تنفيذ قواعد قانوف اإلستهبلؾ
و  فهي واسطة و نبزة وصل بُت التجرًن و العقاب و الواقع العملي،حيث تنقل اإلدارة التجرًن

العقاب من ؾباؿ التشريع و التقنُت إىل الواقع اؼبيداين و الفعلي الذي وبقق اغبماية على أرض 
 ." 421الواقع
قابة على ىذه العملية حىت ال زبرج فالسلطات اإلدارية تتدخل يف كل مراحل التسويق لبسط الر     

لضماف تنفيذ اؼبتدخلُت يف  ى دوماو تسععن أخبلقيات التسويق، و  عن األطر و اؼبتطلبات القانونية
إعترب خرقها جريبة  اؼبشرععملية التسويق عبملة اإللتزامات الواقعة على عاتقهم ، و اليت رغم أف 

 عملية التسويق ال يبكن أف يتم ببطها ما  م توجد معاقبا عليها ، إال أف اإلخبلالت اؼبرتكبة يف
 ىيئات إدارية تقف فعليا على بماف تطبيق ىذه اإللتزامات.

فكرة ضباية اؼبستهلك مقصورة على قانوف أـ مؤسسة بعينها ، بل صارت ىذه   م تعدو بالتايل     
اغبماية حباجة لتظافر جهود كافة اؽبيئات اإلدارية ، فبا هبعل األمر بالغ األنبية ال سيما يف ظل تزايد 
اإلنتهاكات اؼباسة بأمن و سبلمة اؼبستهلك من جهة ، و من جهة أخرى عجز اعبهود الفردية يف 

 . 422القوانُت اعبنائية اؼبتعلقة حبماية حقوؽ اؼبستهلك  إنفاذ

                                                             

اإلكاهح ٝ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ٝ اإلطالػ اإلكاه١، ٓ٘شٞهاد اُؾِج٢ اُؾوٞه٤خ  –ٓغلٝة ؽبهم ، اإلكاهح اُؼبٓخ اُؼ٤ِٔخ  - 
420

 

.31، ص. 2005، 01،ؽ. كٓشن،     

، اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ َُِٔزِٜي ك٢ ظَ ئهزظبك اَُٞم، هٍبُخ كًزٞهاٙ ، ٤ًِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ اإلعزٔبػ٤خ  اُؼ٤ل ؽلاك -  421  

.283، ص. 2003، عبٓؼخ ثٖ ػٌٕ٘ٞ ، اُغيائو ،   

.103،ص.2012، ُج٘بٕ ، 01كبرٖ ؽ٤َٖ ؽٟٞ، اُٞع٤ي ك٢ هبٕٗٞ ؽٔب٣خ أَُزِٜي، ٓ٘شٞهاد اُؾِج٢ اُؾوٞه٤خ، ؽ. - 
422
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هاكات حقوؽ شهدت السنوات األخَتة بروز معادلة مفادىا أنو من دوف قاعدة متينة لصد إنت و قد
و ضباية ؼبنافسة و تنمية اإلقتصاد الوطٍت فإف مردودية اعبهود لتعزيز ااؼبستهلك بصورة فعالة،

 .423اؼبستهلك تكوف عربة للمحدودية 
طاؽ اغبماية اإلدارية للمستهلك و أبعادىا تتطلب بالضرورة ربديد اعبهات اإلدارية اؼبنوطة ن ةفدراس

حبماية اؼبستهلك مع الوقوؼ الفعلي على مهاـ و صبلحيات كل جهة إدارية و مدى فعاليتها يف 
 ضباية اؼبستهلك من التحديات اليت تواجهو يف إطار عملية التسويق.

اس فإف دراسة دور اؽبيئات اإلدارية يف ضباية اؼبستهلك تتطلب ربديد دور األجهزة و على ىذا األس
از إداري اؼبركزية و البلمركزية يف ضباية اؼبستهلك ) الفصل األوؿ( ، باإلبافة إىل دور القضاء كجه

 ) الفصل الثاين( .     مستقل يف ضباية اؼبستهلك
 كــــة المستهلــــي حمايـــــف ةــــو الالمركزي ةــــــــالمركزيات ــــــاألول : دور الهيئ لـــــــالفص

ن دور إف اغبديث عن اغبماية اعبنائية للمستهلك يف عملية التسويق يقتضي بالضرورة اغبديث ع
   بل إف النصوص القانونية اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك تبقى ؿبدودة الدور اإلدارة يف ضباية اؼبستهلك، 

و تردع كل ـبالف بيق الصحيح لتشريعات اإلستهبلؾ،ما  م توجد أجهزة تسهر على التط و الفعالية
 ؽبا.
األجهزة اؼبؤىلة لضماف تطبيق نصوص  ة منؾبموع ستحداثمت إ، اؽبدؼ  ربقيق ىذاومن أجل     

    قانوف اإلستهبلؾ ،من خبلؿ زبويلها واسع الصبلحيات و السلطات من أجل التحري و التدقيق 
التحليل للكشف عن جريبة اإلستهبلؾ،و مدى مطابقة اؼبنتوجات اؼبعروبة للتسويق مع و 

 .424اؼبتطلبات القانونية

                                                             
423 .103كبرٖ ؽ٤َٖ ؽٟٞ ، ٗلٌ أُوعغ ، ص. - 

423
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كما تتخذ ىذه األجهزة إجراءات إدارية يف سبيل ضباية اؼبستهلك و التقليل من اؼبخاطر اليت من   
 .425شأهنا اإلبرار بأمنو و سبلمتو من جراء تسويق منتوجات فاسدة أو مغشوشة 

صد األطر اإلدارية و اؼبؤسسية اؼبعنية حبماية اؼبستهلك يف اعبزائر ر  يتمس،و على ىذا األساس     
، سواء على مستوى الوقاية و التوعية يف ؾباؿ ضباية  ساتمن خبلؿ رصد بعض اؽبيئات و اؼبؤسس

 اؼبستهلك ، أو على مستوى التحقيق و إنفاذ القانوف يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اؼبستهلك .
األجهزة اإلدارية اؼبركزية و اؼبتجسدة أساسا يف وزارة  يى،ضباية اؼبستهلك  اهبو أوؿ األجهزة اؼبنوط 

األجهزة اعبهوية اؼبتفرعة عنها و التابعة  مث ىناؾالتابعة ؽبا ) اؼببحث األوؿ(،  األجهزةالتجارة و 
 ) اؼببحث الثاين( .إلقليم كل والية 

 كــــــة المستهلـــــي حمايــــــــة فـــــــــزة المركزيـــــــث األول : دور األجهــــــالمبح
اية اؼبنشودة عبمهور هبدؼ ربقيق اغبمعن طريق صبلة من اآلليات الوقائية و الردعية  اإلدارةتتدخل 

و  تضمن اغبقوؽ و اغبرياتو تتحقق اؼبصلحة العامة  اآللياتإذ من خبلؿ ىذه اؼبستهلكُت،
 ىوللهيئات اإلدارية صبلحيات متعددة زبتلف باختبلؼ اؽبيئات نفسها ، غَت أف القاسم اؼبشًتؾ 

 .426ربقيق اؼبصلحة العامة 
فأجهزة الرقابة إذف تسعى إىل ربقيق العديد من األىداؼ اليت تتمحور كلها حوؿ التدابَت         

و منع اؼبخالفُت من التمادي يف ،ات الوقائية و التحفظية و ضباية اؼبستهلكُت من خطر اؼبنتوج
اؼبخالفة و تكرارىا، و غالبا ما تكوف ىذه التدابَت عقوبات تكميلية ؼبا ؽبا من نتائج مادية على 

 .427اؼبخالف، و ما ؽبا من أثر فعاؿ يف ردعو 

                                                             

نائل عبد الرحمان صالح ، الحماٌة الجزائٌة للمستهلك فً القوانٌن األردنٌة ، مجلة الحقوق ، مجلة النشر العلمً ،   - 425 

، جرائم الغش و التدلٌس ، منشأة المعارف ،  الرحٌم الشواربً عبد ؛014، ص. 0888، الكوٌت ، مارس ، 10العدد .

     .01، ص.0881
. 02نائل عبد الرحمان صالح ، المرجع السابق ، ص. -  426

  

.90، ص.2007ٗبطو ُجبك ، اُٞع٤ي ك٢ اُوبٕٗٞ اإلكاه١ ، ٍَِِخ اُوبٕٗٞ ، اُغيائو ،  - 
427
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ـ       و من بمن األجهزة اإلدارية الكفيلة حبماية اؼبستهلك ىناؾ وزارة التجارة بإعتبارىا اإلدارة األ
ضباية اؼبستهلك ) اؼبطلب األوؿ( ،باإلبافة إىل األجهزة الوطنية اإلستشارية يف ؾباؿ  هبااؼبنوط 

 تقييم اؼبطابقة و ربليل اعبودة . ضباية اؼبستهلك ) اؼبطلب الثاين( ، و أجهزة

 كـــــــة المستهلــــــفي حماي ارةــــــــوزارة التجدور  ب األول :ــــــــالمطل
 تعد وزارة التجارة اؽبيئة اإلدارية األـ اليت تشرؼ رظبيا على ضباية اؼبستهلك يف اعبزائر ربت     

التنفيذي رقم  اؼبرسـو 05دة اا اؼبهتحدد ىذا األخَت يتمتع بصبلحيات ،428رعاية وزير التجارة
 كالتايل : 02/453429
     ت اؼبعنية لشروط وبع السلع و اػبدمات رىن ئاالتحديد بالتشاور مع الدوائر الوزارية و اؽبي -

 اإلستهبلؾ يف كل ما يتعلق باعبودة و النظافة الصحية و األمن .
إقًتاح كل اإلجراءات اؼبناسبة يف إطار وبع نظاـ للعبلمات و ضباية العبلمات التجارية، و  - 

 الرقابة الذاتية . اؼببادرة بأعماؿ ذباه اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت من أجل تطوير 
الدولية          تئااؼبسانبة يف إرساء قواعد قانوف اإلستهبلؾ و تطويره ،و اؼبشاركة يف أشغاؿ اؽبي -

 .و اعبهوية اؼبختصة يف ؾباؿ اعبودة 
تشجيع تنمية ـبابر ربليل اعبودة و التجارب و إقًتاح اإلجراءات و اؼبناىج الرظبية يف ؾباؿ  -

 نفيذ إسًتاذبية اإلعبلـ و اإلتصاؿ للوقاية من األخطار الغذائية .اعبودة مع إعداد و ت
 إجاز التحقيقات اإلقتصادية اؼبعمقة . -
 من أجل إعداد سياسة رقابة إقتصادية فعالة لقمع الغش اؼبسانبة يف التنسيق ما بُت القطاعات  -
 إختيار اؽبيئات الضرورية لدعم الرقابة و تأطَتىا . -
 أشغاؿ اؽبيئات الدولية و اعبهوية يف ؾباؿ اعبودة .اؼبشاركة يف  -

                                                             

األٍٝ ،ٝ ر٘ز٢ٜ ،ث٘بءا ػ٠ِ ئهزواػ اُٞى٣و٣ؼ٤ٖ ٝى٣و اُزغبهح ثٔٞعت ٓوٍّٞ هئب٢ٍ  ٖٓ ؽوف هئ٤ٌ اُغٜٔٞه٣خ   -
 428

 

، كاه اُٜلٟ ، 01ٜٓبٓٚ ث٘لٌ األشٌبٍ ، ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ أٗظو ، ػش٢ ػالء اُل٣ٖ ، ٓلفَ اُوبٕٗٞ اإلكاه١ ، اُغيء .

. 78، ص. 2009اُغيائو،    

  أُزؼٖٔ ر٘ظ٤ْ أُظبُؼ اُقبهع٤خ ك٢ ٝىاهح اُزغبهح  05/11/2003أُإهؿ ك٢  03/409هْ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ه -
429

  

 09، اُظبكهح ثزبه٣ـ  68، ط.ه.ط.ط ، ع. طالؽ٤زٜب ٝ ػِٜٔب ٝ أُل٣و٣بد اُٞالئ٤خ ُِزغبهح ػ٠ِ أَُزٟٞ اُٞؽ٢٘ٝ 

.2003ٗٞكٔجو   
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 .ت التابعة لوزارتو ئابماف السَت اغبسن للهياكل اؼبركزية و الآلمركزية و اؼبؤسسات و اؽبي -
اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية  2008أوت  19اؼبؤرخ يف  08/266نص اؼبرسـو التنفيذي رقم قد  و 

اؼبديرية و اليت يندرج فيها كل من ،ل اؼبركزية التابعة لوزارة التجارة اؽبياك على  430يف وزارة التجارة
بط و تنظيم النشاطات و التقنُت ، باإلبافة إىل اؼبديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع ضالعامة ل

يعترب ؾبلس اؼبنافسة ىو اآلخر ىيئة إدارية تابعة  والغش و شبكة اإلنذار السريع ) الفرع األوؿ( 
 الثاين( . علوزارة التجارة ) الفر 

 كــــــــــة المستهلــــــــي حمايــــارة فــــوزارة التجـــــــة لــــــزة التابعــــرع األول : دور األجهـــــــالف
 ىرية تابعة لوزارة التجارة تسعمت إستحداث ىيئات إدا ، نظرا لتعدد األبرار اؼباسة باؼبستهلك

لبسط رقابة كافية على عملية التسويق و تدافع عن حقوؽ اؼبستهلك ، و تشرؼ على حسن تطبيق 
و من بمن ىذه األجهزة نذكر اؼبديرية العامة ،القوانُت اؼبتعلقة باإلستهبلؾ و بماف إحًتامها 

اؼبديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغش ( و األوؿبط و تنظيم النشاطات و التقنُت ) البند ضل
و اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية ) البند الثاين( ، باإلبافة إىل شبكة اإلنذار السريع ) البند الثالث(

  ) البند الرابع( .
  الكمديريـــــــــــة الجــــــــودة و اإلستهــــــ د األول :ــــــــــالبن

 مايلي :في اؼبديريةتتجلى مهاـ ىذه 
إقًتاح النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و ذات البعد العاـ و اػباص يف ؾباؿ ضباية  -

 اؼبستهلك .
 و ضباية حقوؽ اؼبستهلكُت .السهر على ترقية اعبودة  -
 اؼبسانبة يف إرساء حقوؽ اؼبستهلكُت . -

                                                             

،أُزؼٖٔ ر٘ظ٤ْ اإلكاهح أُوًي٣خ ك٢ ٝىاهح اُزغبهح،  2008أٝد  19،أُإهؿ ه٢  08/266أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  -
430

  

.2008أٝد  24، اُظبكهح ك٢ 48ط.ه.ط.ط ، ع.  
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ؼبواصفات يف ؾباؿ اعبودة و النظافة الصحية و الدراسات اؼبرتبطة باإعداد اؼبشاركة يف االحباث و  -
تلخيصها من خبلؿ اؼبخطط  و تظم اؼبديرية أربع مديريات فرعية يبكن431األمن يف عملية التسويق

 التايل :
                                        تقييس اؼبنتوجات الغذائية.مديرية                                            

                           تقييس اػبدمات .   مديرية                                              
 تقييس اؼبنتوجات الصناعية.مديرية                                                

 ترقية اعبودة و ضباية اؼبستهلك .مديرية                                   

و اؼبديرية الفرعية لتقييس ،و تتجلى مهاـ كل من اؼبديرية الفرعية لتقييس اؼبنتوجات الغذائية 
اؼبنتوجات الصناعية ، باإلبافة إىل اؼبديرية الفرعية لتقييس اػبدمات يف إقًتاح التنظيم و التقييس 

 . 432اؼبتعلقُت جبودة اؼبنتوجات و اػبدمات
دور مديرية ترقية اعبودة و ضباية اؼبستهلك يف اؼببادرة بالربامج و األعماؿ اإلعبلمية  يف حُت يتجلى

 .433و التحسيسية و الوقائية يف ؾباؿ اعبودة و ضباية اؼبستهلك 
تلعب اؼبديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغش ،و باإلبافة إىل مديرية اعبودة و اإلستهبلؾ 

 يلي .فيماستهلك ، و ىو ما سيتم إبرازه دورا ىاما يف ضباية اؼب
 
 
 
 

                                                             

ٝ ٖٓ مُي ر٘ظ٤ْ ٣ّٞ كها٢ٍ ؽٍٞ ٓٞػٞع اإلطالؽبد اُزشو٣ؼ٤خ ٝ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ هطبع اُزغبهح ، ٝ ٓلافِخ ا٤َُل  -
431

 

ٓٔضَ أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُؼجؾ اُ٘شبؽبد اُزغبه٣خ ٝ ر٘ظ٤ٜٔب أٍُٞٞٓخ ثؼ٘ٞإ " اُزشو٣غ أُورجؾ ثبُ٘شبؽبد اُزغبه٣خ" . 

www mincommerce.gov.dz. ، ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ هاعغ ٓٞهغ ٝىاهح اُزغبهح ًبرب٢ُ : 2007ثشٜو أكو٣َ    

.95، ص.2003اُؾل٣ش ، اُغيائو ،  ثٖ كاٝك ئثوا٤ْٛ ، هبٕٗٞ ؽٔب٣خ أَُزِٜي ، كاه اٌُزبة -
432

  

ىث٤و١ ػجل اُؾ٤ٌْ ، اإلؽبه اُزشو٣ؼ٢ ٝ اُز٘ظ٢ٔ٤ أُورجؾ ثبُزغبهح ، ٓلافِخ أُو٤ذ ك٢ ا٤ُّٞ اُلها٢ٍ أُ٘ظْ ٖٓ  - 
433

  

.2007ؽوف ٝىاهح اُزغبهح ؽٍٞ اإلطالؽبد اُزشو٣ؼ٤خ ٝ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ هطبع اُزغبهح ، أكو٣َ   
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 شــــع الغــــــــــة و قمــــة اإلقتصاديـــــة للرقابـــــــة العامــــــــي : المديريــــــــــد الثانــــــالبن
 مهاـ ىذه اؼبديرية يف مايلي :  تتمثل

 و قمع الغش . ربديد اػبطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة يف ميداف اعبودة -
 مكافحة اؼبمارسات اؼبضادة للمنافسة التجارية البلمشروعة . -
 السهر على توجيو برامج ؼبراقبة اإلقتصادية و قمع الغش . -
 .434إقًتاح التدابَت البلزمة لتدعيم وظيفة اؼبراقبة و عصرنتها  -

 أدناه : مديريات فرعية نلخصها من خبلؿ اؼبخطط اؼببُت  و تظم ىذه اؼبديرية أربع
 العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغشالمديرية 

                  مديرية مراقبة اؼبمارسات التجارية .                                                    
 مديرية اعبودة وقمع الغش.                                   

 مديرية التجارب و ربليل اعبودة .                                  

 مديرية التعاوف و التحقيقات اإلقتصادية.                                            

 و تتجلى مهاـ كل مديرية على النحو التايل :
تطبيق التشريع و التنظيم مديرية مراقبة اعبودة و قمع الغش و تكلف ىذه اؼبديرية بالسهر على  -

 اؼبتعلقُت باعبودة و اؼبطابقة و أمن اؼبنتوجات .
بالقياـ بالرقابة للتأكد اؼبديرية الفرعية للمراقبة يف السوؽ و اؼبراقبة اغبدودية و تكلف ىذه اؼبديرية  -

 من السَت اغبسن لنشاطات ـبابر ربليل اعبودة و قمع الغش .
 

                                                             

بن الشٌخ عبد الحمٌد ، مساهمة البرلمان فً عصرنة المنظومة التشرٌعٌة التً تحكم قطاع التجارة ، مداخلة ألقٌت -  434  
ك٢ ا٤ُّٞ اُلها٢ٍ أُ٘ظْ ٖٓ ؽوف ٝىاهح اُزغبهح ؽٍٞ اإلطالؽبد اُزشو٣ؼ٤خ ٝ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢ هطبع اُزغبهح ، أكو٣َ 

2007.  



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

168 
 

اطات اؼبخابر و تقييمها و تكلف ىذه اؼبديرية بضبط برامج من أجل اؼبديرية الفرعية لتنسيق نش -
 .435اؼبخابر تفتيش 

اؼبديرية الفرعية لئلجراءات و الطرؽ الرظبية للتحاليل و يكلف ىذا اعبهاز بتحديد الطرؽ و  -
 اإلجراءات الرظبية لتحاليل اعبودة .

، تلعب شبكة اإلنذار السريع دورا ىاما  لمديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغشل ةو باإلباف
  ما يلي .يو ىو ما سيتم توبيحو ف،يف ضباية اؼبستهلك إداريا 

 عـــــــذار السريــــــــــة اإلنــــــــــث : شبكـــــــــــــد الثالــــــــــــــالبن
اعبهاز يرمي ىو اآلخر ىذا  ىناؾ شبكة اإلنذار السريع ،من بمن األجهزة التابعة لوزارة التجارة

غبماية اؼبستهلك من خبلؿ متابعة اؼبنتوجات اليت تشكل خطرا على صحة و أمن اؼبستهلك ، مع 
كل   436إزباذ كافة التدابَت اؼبرتبطة باؼبتابعة لكل ما ىو خطَت ، فهو اعبهاز الرظبي اؼبكلف دبراقبة

اؼبواد اػبابعة ألحكاـ خاصة و اليت  أنواع السلع و اػبدمات اؼبوجهة لئلستهبلؾ النهائي ، بإستثناء
 نذكر منها اؼبواد الكيميائية كاألظبدة .....

مايو  06اؼبؤرخ يف  12/203و قد مت إستحداث ىذه الشبكة دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 
من نفس اؼبرسـو على 17اؼبتعلق بالقواعد اؼبطبقة يف ؾباؿ أمن اؼبنتوجات حيث تنص اؼبادة 2012

دى الوزير اؼبكلف حبماية اؼبستهلك و قمع الغش شبكة اإلنذار السريع تكلف دبتابعة أنو " ينشأ ل
  ".437اؼبنتوجات اليت تشكل خطرا على صحة اؼبستهلكُت و أمنهم

                                                             

ىث٤و١ ػجل اُؾ٤ٌْ ، أُوعغ اَُبثن . -
435

  

ٓؼ٤ٖ ثنارٚ ُوهبثخ ٤ٛئخ أٝ عٜبى ٓؼ٤ٖ ٣ؾلكٙ اُوبٕٗٞ ، ٝ مُي ُِو٤بّ ثبُزؾو١   ءش٣٢وظل ثبُوهبثخ " فؼٞع   - 
436

  

ٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ ؽٍٞ ٛنا أُلّٜٞ أٗظو، ػ٢ِ ثُٞؾ٤خ ثٖ ثُٞق٤ٌٔ ، أُوعغ ق ػٖ اُؾوبئن أُووهح هبٗٞٗب " ُٝ اٌُش

. 77اَُبثن ، ص.  

 2012ٓب٣ٞ  06ؿ ك٢ ه،أُإ 12/203أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  ٖٓ 19ح أُبكرْ ئٍزؾلاس ٛنا اُغٜبى ثٔٞعت  - 
437

  

، ٝ اُز٢  2012ٓب٣ٞ  09، اُظبكهح ثزبه٣ـ .  28، ط.ه.ط.ط ، ع .أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ك٢ ٓغبٍ أٖٓ أُ٘زٞعبد 

ُقلٓبد أَُٞهخ ػجو اُزواة اُٞؽ٢٘ ٝ أُٞعٜخ ُإلٍزؼٔبٍ ر٘ض ػ٠ِ أٗٚ " رـط٢ شجٌخ اإلٗناه اَُو٣غ ًَ اَُِغ ٝ ا

.اُٜ٘بئ٢ َُِٔزِٜي ، ٝ مُي ك٢ ع٤ٔغ ٓواؽَ ػ٤ِٔخ اُٞػغ ُإلٍزٜالى "  
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و من ذلك وزارة ، و تظم شبكة اإلنذار السريع فبثلُت عن الوزارات ذات العبلقة بالتجارة
و الربيد و تكنولوجيا اإلعبلـ و اإلتصاؿ و السياحة  ،ووزارة الصناعة الداخلية و اعبماعات احمللية ،

 . 438الوزير اؼبكلف بالتجارة و الصناعة التقليدية ، و يرأس ىذه الشبكة
ستحداث جهاز اإلنذار السريع يعد نقطة إهبابية يف ؾباؿ ضباية اؼبستهلك ، فهو ف إإو بالتايل ف

تنظيمو فبثلُت عن كل الوزارات اؼبرتبطة دبصاحل اؼبستهلك ، يلعب دورا فعاال السيما و أنو يظم يف 
فبا يسهل عملية التنسيق بُت ىذه الوزارات و وزارة التجارة بإعتبارىا اعبهاز اؼبكلف حبماية 

 اؼبستهلك .
 مايلي :اعبهاز في و تتجلى مهاـ ىذا

اؼبستهلك و إزباذ  تتبع أثر اؼبنتوجات لتحديد اؼبنتوجات اليت تشكل خطرا على أمن و سبلمة -
 التدابَت اؼببلئمة ؼبتابعة اؼبنتوجات .

 التواصل مع شبكات اإلنذار اعبهوية و الدولية . -
 .439اؼبهنية اعبمعيات تبادؿ اؼبعلومات مع صبعيات الدفاع عن حقوؽ اؼبستهلكُت و  -
ىل اإلستعماؿ النهائي للمستهلك ، و يف صبيع إمراقبة كل أنواع السلع و اػبدمات اؼبوجهة  -

مراحل عملية العرض لئلستهبلؾ ما عدا تلك اؼبنتوجات اػبابعة ألحكاـ تشريعية و تنظيمية 
 كاألظبدة و األجهزة الطبية و اؼبواد و اؼبستحضرات الكيمائية .خاصة  

إلجراءات اؼبناسبة  سرع وقت فبكن و إزباذ اأتسهيل اغبصوؿ على اؼبعلومات حوؿ اؼبنتوجات ب -
 كالسحب الفوري للمنتوجات الفاسدة أو اؼبسمومة أو غَت اؼبطابقة .

 
 

                                                             

بن الشٌخ عبد الحمٌد ، المرجع السابق . -   438
  

أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ك٢ ٓغبٍ  2012ٓب٣ٞ  06أُإهؿ ك٢ ،12/203ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  21ر٘ض أُبكح  -
439

  

أٖٓ أُ٘زٞعبد ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٌٖٔ إٔ رزٞاطَ شجٌخ اإلٗناه اَُو٣غ ٓغ شجٌبد اإلٗناه اُغ٣ٜٞخ ٝ اُل٤ُٝخ 

، ًٔب رظجؾ ٛنٙ اُشجٌخ اُؼالهبد ٝ رٞطَ أُؼِٞٓبد ُغٔؼ٤بد اُلكبع ػٖ ؽوٞم أَُز٤ٌِٜٖ ٝ اُغٔؼ٤بد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝ 

د أهثبة اُؼَٔ األًضو رٔض٤ال ". عٔؼ٤ب  
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السعي لتوفَت أقصى حد من اؼبعلومات اؼبتعلقة باألخطار اؼبهددة بأمن و سبلمة اؼبستهلك و  -
  .  440جعلها يف متناولو 

السرعة الفائقة يف تبادؿ ،و من فبيزات ىذا اعبهاز مقارنة مع باقي األجهزة السابقة 
اؼبعلومات بُت فروعو عرب كافة أكباء الًتاب الوطٍت ، مع التواصل الدائم مع صبعيات ضباية اؼبستهلك 

و ىو ما يتضح من ،و شبكات اإلنذار الدولية ، فبا يسهل معو اغبصوؿ على اؼبعلومة بسرعة فائقة 
 تسميتو .

هلك ، و ىو ما ستتم را ال يستهاف بو يف ضباية اؼبستو تلعب اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية دو 
 يلي .دراستو فيما

 ة ــــــــة الغذائيــــــة للمدونـــــــة الوطنيــــــــع : اللجنـــــــد الرابـــــــــالبن
، و 441 2005يناير  30اؼبؤرخ يف  05/67دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم  مت إستحداث ىذا اعبهاز

 من ذات اؼبرسـو كالتايل :  03و  02تتجلى مهاـ ىذه اؽبيئة على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادتُت 
 اؼبتعلقة جبودة اؼبواد الغذائية اؼبرتبطة حبماية اؼبستهلك .ت و إبداء اآلراء و التوصيا األعماؿتنسيق  -
 تسهيل التجارة الدولية للمواد الغذائية . -
ًتاحات ىيئة الدستور الغذائي التابعة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية و الزراعة ، إبداء الرأي يف إق -

 التابعة ؽبا . األجهزةباإلبافة إىل منظمة الصحة العاؼبية و 
 الصحي للمواد الغذائية . باألمنربسيس اؼبواطنُت و اؼبتدخلُت باؼبسائل اؼبرتبطة  -
 الصحي للمواد الغذائية . األمنشاده يف ميداف اعبودة و ر اؼبسانبة يف إعبلـ اؼبستهلك و إ -
 

                                                             

أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ك٢ ٓغبٍ أٖٓ 2012ٓب٣ٞ  06أُإهؿ ك٢  12/203أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  22ر٘ض أُبكح  -
440

  

 أُ٘زٞعبد ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " رجبشو شجٌخ اإلٗناه اَُو٣غ ًَ ػْ ٖٓ شأٗٚ :

ٝػغ أُؼِٞٓبد اُز٢ رؾٞىٛب ٝ أُزؼِوخ ثبألفطبه اُز٢ رشٌِٜب أُ٘زٞعبد ػ٠ِ طؾخ أَُز٤ٌِٜٖ ٝ أْٜٓ٘ ك٢ ٓز٘بٍٝ  -

 أَُز٤ٌِٜٖ ". 

،أُزؼِن ثز٣ٌٖٞ اُِغ٘خ اُٞؽ٤٘خ ُِٔلٝٗخ اُـنائ٤خ ، ط.ه.ط.ط،٣2005٘ب٣و  30،أُإهؿ ك٢ 05/67أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١  -
441

 

. 10ع.  
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و غَت مستقل بإعتباره أناإلستشارية إال  األجهزةو على الرغم من أف ىذا اعبهاز يصنف من بمن 
 .442التابعة لوزارة التجارة  األجهزةمن 

كهيئة إدارية يف   من بمن األجهزة التابعة لوزارة التجارة فبا يتطلب ربديد دوره و يعد ؾبلس اؼبنافسة
 ضباية اؼبستهلك من خبلؿ الفرع الثاين .

ـــــــس المنافســـــــــــــل:مج يـــــــــرع الثانـــــــــالف   ةــ
يلعب ؾبلس اؼبنافسة ىو اآلخر دورا ال يستهاف بو يف ضباية اؼبستهلك و لو بصورة غَت مباشرة ،   

بعد التحوالت اؼبؤسساتية اليت عرفتها  95/05443ىذا اعبهاز إستحدث ألوؿ مرة دبوجب األمر 
ربايل ، أو ما يعرب يبصورة تدرهبية من اغبقل اإلقتصادي متوجهة إىل النظاـ الل، أين إنسحبت اعبزائر 

عنو باإلنتقاؿ من صفة الدولة اؼبتدخلة إىل صفة الدولة الضابطة ، نظرا لعجز اإلدارة الكبلسيكية 
 .444إلقتصاديةعن مواجهة أو ببط النشاطات ا

من أجل تعزيز صبلحيات  03/03445أصدر اؼبشرع اعبزائري األمر رقم ،و ؼبسايرة الوبع السابق 
سلطة بالنص على أنو "  إذ إكتفىأف اؼبشرع اعبزائري  م يعرؼ ؾبلس اؼبنافسة  غَت،ؾبلس اؼبنافسة 

 كلف بالتجارة".إدارية تتمتع بالشخصية القانونية و اإلستقبلؿ اؼبايل ، توبع لدى الوزير اؼب
   تابع إداريا  أصبح ؾبلس اؼبنافسة 446 08/12و من خبلؿ تعديل قانوف اؼبنافسة دبوجب القانوف رقم 

 سابق اإلشارة إليو . 03/03لوزارة التجارة بعد أف كاف تابعا لرئاسة اغبكومة يف ظل القانوف رقم 
اؼبمارسات اؼبقيدة للمنافسة بعد إخطاره و يتمتع ؾبلس اؼبنافسة بصبلحيات تنازعية ؿبدودة على 
 من طرؼ األعواف اإلقتصاديُت أو الوزارة اؼبكلفة بالتجارة .

                                                             

هح َُِِطخ اإلكاه٣خ أُٔوًيح ، ثؾ٤ش رقزض اُٞىاهح ثؼَٔ ئكاه١ ثؾذ ،ٝ ػ٠ِ هأٍٜبرؼل اُٞىاهح أطلم طٞ -
442

  

اُن١ ٣ؼل أُٞظق األػ٠ِ هرجخ ك٢ اُٜوّ اُز٢ََِِ ، ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ ؽٍٞ ٓلّٜٞ اُٞىاهح أٗظو ، ػش٢ ػالء اُٞى٣و 

.78اُل٣ٖ ، أُوعغ اَُبثن ، ص.  

. 09، أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ ، ط.ه.ط.ط ، ع. 1995ٗل٢ عب 25) أُِـ٠( ، أُإهؿ ك٢  95/05األٓو  -
443

  

، ٤ًِخ اُؾوٞم ،عبٓؼخ ع٤ال٢ُ اإلكاه٣خكٝه اُغٔؼ٤بد ك٢ ؽٔب٣خ أَُزِٜي، ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ،ٛبَٓ اُٜٞاه١  -
 444

 

.266، ص. 2005، ػلك فبص ، ٤ٍل١ ثِؼجبً  ا٤ُبثٌ ،   

. 43، ع. ثبُٔ٘بكَخ ، ط.ه.ط.ط ن، أُزؼِ 2003ع٤ِ٣ٞخ  19أُإهؿ ك٢  03/03األٓو -
445

  

أُإهؿ   08/12، أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثبُوبٕٗٞ ههْ 2003ع٤ِ٣ٞخ  19،أُإهؿ ك٢  03/03األٓو ههْ  -
446

  

.٤ُٞ٣2008ٞ  02، اُظبكهح ك٢  36، ط.ه.ط.ط ، ع.  ٤ٗٞ٣2008ٞ  25ك٢   
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              و بالتايل فدراسة دور ؾبلس اؼبنافسة يف ضباية اؼبستهلك تتطلب ربديد اؽبيكل التنظيمي 
) البند األوؿ( و اؽبيكل البشري ؽبذا اعبهاز ) البند الثاين( ، مث صبلحيات اجملس و دوره يف ضباية 

 ( .البند الثالثاؼبستهلك ) 

 ةـــــــــس المنافســـــــــــي لمجلـــــــــل التنظيمــــــــــد األول : الهيكــــــــالبن
تنظيم ؾبلس  اؼبعدؿ و اؼبتمم 2011يوليو  10اؼبؤرخ يف  11/241حدد اؼبرسـو التنفيذي رقم 

دبهاـ ـبتلفة لضماف السَت اغبسن  تضطلع، إذ يتكوف اجمللس من أربع مديريات 447اؼبنافسة و سَته
العاـ و اؼبقرر العاـ و باقي اؼبقرروف ي مديرية  األمُتسلطة الرئيس دبساعدة  ربت للمجلس

اإلجراءات و تتبع اؼبلفات )أوال( و مديرية الدراسات و الوثائق و أنظمة اإلعبلـ و التعاوف ) ثانيا( 
 و مديرية اإلدارة و الوسائل ) ثالثا( و مديرية دراسة و ربليل السوؽ يف ؾباؿ اؼبنافسة و اإلستهبلؾ

 ) رابعا( .
 ات ـــــــــع الملفـــــــــراءات و تتبـــــــــة اإلجــــــــــيريأوال : مد

 ما يلي :تتجلى مهاـ ىذه اؼبديرية في
 إستبلـ اإلخطارات الواردة من الغَت و تسليمها من أجل التحقيق فيها و معاعبة الربيد الوارد . -
 يف كل اؼبراحل . تتبعها والقياـ بإعداد اؼبلفات  - 
 العمليات اليت هبتمع فيها اجمللس .ربديد  -

 اونــــــالم و التعـــــة اإلعــــــق و أنظمـــــــات و الوثائـــــــة الدراســــــا : مديريــــــثاني
 :  فيمايليو تتجلى مهاـ ىذه اؼبديرية 

 القياـ بالدراسات و األحباث اؼبرتبطة بنشاط اجمللس . -
 اإلتصاؿ .تكريس نظاـ فعاؿ لئلعبلـ و  -
 تسيَت برامج التعاوف الوطنية و الدولية. -

                                                             

أُؼلٍ ، اُن١ ٣ؾلك ر٘ظ٤ْ ٓغٌِ أُ٘بكَخ ٝ ٤ٍوٙ ، ٤ُٞ٣2011ٞ  10أُإهؿ ك٢   11/241اُز٘ل٤ن١ ههْ  أُوٍّٞ- 
447

  

، اُظبكهح ثزبه٣ـ  13ػ.ه.ط.ط ، ع.،08/03/2015/ أُإهؿ ك٢ 15ٝ أُزْٔ ثٔٞعت أُوٍّٞ  اُز٘ل٤ن١ ههْ 

11/03/2015.  
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 تنظيم االرشيف . -
  ل  ــــــــــة اإلدارة والوسائــــــــا : مديريـــــــثالث

 ما يلي : مهاـ ىذه اؼبديرية في و تتجلى
 تنظيم اؼبوارد اؼبادية و البشرية للمجلس . -
 و تنفيذىا .إعداد ميزانية اجمللس  -
 . 448وسائل اإلعبلـ اآليل للمجلستسيَت  -

 ات ــــــــواق و المنازعــــــــــل األســــــــة تحليــــــــــيا : مدير ــــــــــرابع
  مايلي :يو تتجسد مهاـ ىذه اؼبديرية ف

 دراسة و ربليل السوؽ يف ؾباؿ اؼبنافسة و اإلستهبلؾ . -
 التشريعية و التنظيميةذات الصلة باؼبنافسة .إجراء ربقيقات و ربريات حوؿ تطبيق النصوص  -
 تسيَت و متابعة اؼبنازعات اؼبرتبطة بالقضايا اليت ينظمها اجمللس . -

 و بتحديد اؽبيكل التنظيمي جمللس اؼبنافسة ، ستتم دراسة اؽبيكل البشري يف ما يلي .
 ةــــــــــس المنافســــــــــــري لمجلـــــــــل البشــــــــي : الهيكـــــــــد الثانـــــــالبن

منهم من بُت الشخصيات و اػبرباء اغبائزين  06عضوا يتم إختيار  12يتشكل ؾبلس اؼبنافسة من 
على شهادة ليسانس أو خربة مهنية تزيد عن سبعة سنوات يف اجملاؿ القانوين أو  على األقل

 . اإلقتصادي أو يف ؾباؿ اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق عموما
ن على شهادة جامعية أو ي، أو اغبائز يف حُت يتم إختيار االربع أعضاء من بُت اؼبتدخلُت اؼبؤىلُت 

ؽبم خربة تزيد عن طبس سنوات يف ؾباؿ اإلنتاج أو التوزيع أو اغبرؼ ، بينما يتم إختيار عضواف 
 . 449ئمةمؤىبلف يبثبلف صبعيات ضباية اؼبستهلك ، و يبكن لؤلعضاء فبارسة مهامهم بصفة دا

                                                             

ائو ، ٓلافِخ ك٢ أُِزو٠ اُٞؽ٢٘ ؽٍٞ اإلٍزٜالى  ًب٣ٌ شو٣ق ، ٓلٟ كؼب٤ُخ ههبثخ ٓغٌِ أُ٘بكَخ ك٢ اُغي - 
448

  

.2009ٗٞكٔجو  18ٝ  ٤ًِ17خ اُؾوٞم ، عبٓؼخ ػجل اُوؽٔبٕ ٤ٓوح ، ثغب٣خ ، و المنافسة   
،أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ ، أُؼلٍ ٝ أُز2003ْٔؿشذ  15،أُإهؿ ك٢ 03/03ٖٓ األٓو  24ٝ ٛٞ ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ  أُبكح  -

449
  

.2010ؿشذ  15، اُظبكهح ثزبه٣ـ  15، ط.ه.ط.ط، ع. 2010ؿشذ  15أُإهؿ ك٢  10/05ثبُوبٕٗٞ ههْ   
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يف حُت ربدد مدة عضوية الرئيس و نائبيو ،و يتم تعيُت الرئيس و نائبيو دبوجب مرسـو رئاسي 
 .450بأربع سنوات قابلة للتجديد 

ذين يتم الذين يصل عددىم إىل طبسة ، و الالعاـ و اؼبقررين  األمُتو يندرج يف تشكيلة اجمللس 
حائزين على شهادة الليسانس أو خربة تتجاوز  يكونواتعيينهم دبوجب مرسـو رئاسي شريطة أف 

 اػبمس سنوات على األقل يف نطاؽ إختصاصهم .
يعُت الوزير اؼبكلف بالتجارة دبوجب قرار وزاري فبثبل دائما ،و باإلبافة إىل األعضاء اؼبذكورين 

لس مستخلفا لو لدى اجمللس لدى ؾبلس اؼبنافسة ، و يناط للممثل و اؼبستخلف حضور أشغاؿ اجمل
 دوف التصويت على أي عمل من أعماؿ اجمللس .  

  و لتبياف دور اجمللس يف ضباية اؼبستهلك يتوجب دراسة صبلحيات اجمللس .
   ة ــــــس المنافســــــــــات مجلـــــــث : صالحيـــــــد الثالـــــلبنا

بماف ضباية كافية لعناصر يف ترقية و ضباية اؼبستهلك و اؼبنافسة و جمللس اؼبنافسة أنبية بالغة 
و يتجلى الدور الرئيسي جمللس اؼبنافسة يف ضباية  ادية و رسم توازف يف ىذه العبلقةالعبلقة اإلقتص

اؼبستهلك بإعتباره الطرؼ الضعيف يف العبلقة التعاقدية ، باإلبافة إىل دوره يف إرساء أسس قانوف 
 .451اؼبمارسات التجارية اليت من شأهنا تنظيم  األحكاـاؼبنافسة و القواعد و 

يقـو ؾبلس اؼبنافسة بوظيفة أساسية يف ؾباؿ تنظيم و ظبط اؼبنافسة يف سوؽ اؼبستهلك ، و و 
بالتايل فوظيفة الظبط تقتضي تدعيم ىذا اعبهاز بتنظيم قانوين يسمح لو بالتدخل يف كل مرة 

و للمجلس نوعُت من الصبلحيات  من شأنو عرقلة أو تقييد اؼبنافسةيرتكب فيها اؼبتدخل سلوكا 
 األوىل ذات طابع إستشاري و رقايب)أوال( و الثانية ذات طابع ردعي )ثالثا( .

 ةــــــــــــس المنافســـــة لمجلــــــــة اإلستشاريــــــأوال : الوظيف

                                                             

، أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثبُوبٕٗٞ هه2003ْع٤ِ٣ٞخ  19، أُإهؿ ك٢  03/03ٖٓ األٓو ههْ  25أُبكح  - 
450

  

، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ .  ٤ٗٞ٣2008ٞ  25أُإهؿ ك٢  08/12  

،٤ًِخأؽوٝؽخ كًزٞهاٙ كُٝخ ك٢ اُوبٕٗٞ،بد أُ٘بك٤خ ُِٔ٘بكَخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغيائو١أُٔبهٍ،ٓؾٔل اُشو٣ق ًزٞ - 
451

  

.272ص. . 2004عبٓؼخ ر٤ي١ ٝىٝ  اَُ٘خ األًبك٤ٔ٣خ  اُؾوٞم ،  
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 مايلي :فة اإلستشارية جمللس اؼبنافسة فييبكن تلخيص الوظي
من السلطة  لكلاؼبسائل اؼبتعلقة باؼبنافسة ، و يتاح طلب إستشارة اجمللس يو خبصوص أإبداء ر  -

العامة إىل اؼبستهلك العادي من خبلؿ صبعيات الدفاع عن حقوؽ اؼبستهلك ، مع إمكانية طلب 
 .452اإلستشارة من اعبمعيات اؼبهنية 

 عية .كما يبكن للمجلس تقدًن اإلستشارات اليت تطلبها اغبكومة و اؽبيئات التشري  -
 و يقدـ اجمللس نوعاف من اإلستشارات األوىل إختيارية )أ( و الثانية إجبارية )ب( .

 ة ـــــــــــارات اإلختياريـــــــاإلستش -أ
يقدـ اجمللس اإلستشارات اإلختيارية لكل من اغبكومة و اعبماعات احمللية و اؽبيئات اؼبالية ، كما 

اؼبتعلق باؼبنافسة سابق اإلشارة إليو للجهات القضائية طلب  03/03من القانوف  38أجازت اؼبادة 
إذ ال تلتـز اؽبيئات  ااإلستشارة و رأي اجمللس يف اؼبنازعات اؼبرتبطة باؼبنافسة ، إال أنو يبقى أمر جوازي

 القضائية بإستشارة اجمللس يف كل القضايا اؼبعروبة عليها .
ة للوزارات و البلديات  اؼبؤسسات اإلقتصادية كالبنوؾ كما يبكن إستشارة اجمللس من اؼبصاحل التابع  

 اؼبنتمية للقطاعُت العاـ و اػباص .
يف حاالت معينة ستتم  افة إىل اإلستشارة اإلختيارية ، قد تتم إستشارة ؾبلس اؼبنافسة وجوباو باإلب

 ما يلي . دراستها في
  ةـــــــــارة اإلجباريـــــــــاإلستش -ب

تتم إستشارة ؾبلس اؼبنافسة وجوبا عند إزباذ تدابَت ربديد ىوامش الربح و أسعار بيع السلع و 
إستقرار أسعار السلع و مكافحة اؼبضاربة بشىت اػبدمات بناءا على إقًتاح القطاعات اؼبعنية بغرض 

 أنواعها ، و بالنتيجة اغبفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك .
وجوبا يف كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذات صلة باإلستهبلؾ و كما يستشار اجمللس   -

 اؼبنافسة ، و إزباذ التدابَت اؼبناسبة بشأهنا .
                                                             

.263ٓؾٔل اُشو٣ق ًزٞ ، ٗلٌ أُوعغ ،  - 
 452
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و يستشار اجمللس وجوبا يف حالة إرساء قيود من حيث إشًتاط دخوؿ كم معُت من السلع إىل  -
 السوؽ الوطنية .

بفرض شروط خاصة ؼبمارسة أنشطة اإلنتاج و و تتم إستشارة اجمللس وجوبا يف اؼبسائل اؼبتعلقة  -
 453التوزيع و اػبدمات و توحيد شروط البيع .

 ما يلي .بوظيفة ردعية ، ستتم دراستها في و زيادة عن الوظيفة اإلستشارية يتمتع اجمللس
 ة ــــــس المنافســــــة لمجلــــــة الردعيـــــــــا : الوظيفــــــثاني

و من ذلك سلطتو ،ؾبلس اؼبنافسة بصبلحية إزباذ القرارات لردع اؼبمارسات اؼبقيدة للمنافسة  متعتي
تلك الصبلحيات سلطة القياـ بالتحقيقات )أ( و من  454يف توقيع اعبزاءات على اؼبخالفُت لؤلنظمة

 وسلطة توقيع جزاءات )ب( .
 اتـــــــام بالتحقيقـــــــــة القيــــــــصالحي -أ

يتخذ اجمللس اإلجراءات البلزمة من أجل التحقيق ، و يتوىل ،ثبوت ـبالفة لتشريعات اؼبنافسة دبجرد 
إجراء التحقيق اؼبقرروف ، و قد أوالىم القانوف سلطات واسعة من أجل ذلك ، فلهم اغبق يف 

كما خوؽبم القانوف اغبق يف اإلطبلع على   ،دخوؿ احملبلت التجارية و أماكن الشحن و التخزين
 يع الوثائق الضرورية اليت سبكنهم من إجراء التحقيق .صب

على أف تثبت اإلجابة أو ،كما يبكن للمقرر ظباع االشخاص و لو توجيو األسئلة للمخالف 
اإلمتناع عنها من خبلؿ ؿبضر رظبي يوقعو األطراؼ فصبلحية التحقيق إذف تولد إلتزاما آخر على 

 ثبات .عاتق اجمللس يتمثل يف البحث عن أدلة اإل

                                                             

 
453

 - SAIDI Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentielles ,leur contrôle 

,et leur  sanction , 2001, in :w w w .ministère du commerce .dz.org. 

،2014ئٍالّ ٛبشْ ػجل أُوظٞك ٍؼل ، اُؾٔب٣خ اُوب٢ٗٞٗ َُِٔزِٜي ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ، اإلٌٍ٘له٣خ ،  - 
454

  

.259ص.  
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و تلي مرحلة التحقيق مرحلة ربرير التقرير اػبتامي و تبياف نوع اؼبخالفة اؼبرتكبة ، مع إيداع التقرير 
ربديد جلسة إلزباذ القرار النهائي   وعلى مستوى اجمللس و تبليغ األطراؼ دببادرة من رئيس اجمللس 

 منو إىل وزير التجارة . ىذا األخَت يبلغ لؤلطراؼ عن طريق احملضر القضائي ، و ترسل نسخة
 .455و تلي صبلحية اجمللس يف إجراء التحقيق صبلحيتو يف توقيع اعبزاءات 

 زاءات ـــــــــــع الجـــــــــة توقيـــــــــصالحي -ب
يتمتع ؾبلس اؼبنافسة بسلطات زبولو اغبق يف فرض جزاءات مالية يقدرىا حسب طبيعة و     

أف يصدر أوامر بوقف ىذه اؼبمارسات و لتحديد اعبزاء اؼبوقع على  و لو، ظروؼ إرتكاب اؼبخالفة
 اؼبخالف 

و االرباح اليت هبنيها  ،و مدى إبراره باإلقتصاد الوطٍت،يأخذ اجمللس بعُت اإلعتبار خطورة الفعل 
بافة إىل مكانتو اإلقتصادية يف السوؽ ، باإلهبابية اؼبخالف يف مرحلة التحقيقو مدى إ،اؼبخالف

456. 
حرية اؼبنافسة و اإلبرار هبا عن طريق فبارسات فاؼبستهلك إذف ىو اؼبتضرر األكرب من تقييد 

عشوائية ، فبا جعل الرقابة اليت يبارسها ؾبلس اؼبنافسة ترمي قبل كل شييء لتحقيق مصلحة 
 . 457اؼبستهلك

 
 
 
 
  

                                                             

ٓ٘شٞه ثٔغِخ ٓقجو اُوبٕٗٞ اُقبص األٍب٢ٍٓوبٍ  أُزجؼخ أٓبٓٚ ، اإلعواءاد٢ٍ ػ٢ِ ٓؾٔل ، ٓغٌِ أُ٘بكَخ ٝ  - 
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.64، ص.٤ًِ2001خ اُؾوٞم ، عبٓؼخ أثٞثٌو ثوب٣ل ، رَِٔبٕ ،   

.343، ص. 2013ر٤ٞه٢ٍ ٓؾٔل ، اُؼٞاثؾ اُوب٤ٗٞٗخ ُِؾو٣خ اُز٘بك٤َخ ، كاه ٛٞٓخ، اُغيائو ،  -
456

  

. ًب٣ٌ شو٣ق ، ٓلٟ كؼب٤ُخ ههبثخ ٓغٌِ أُ٘بكَخ ك٢ اُغيائو ،أُوعغ اَُبثن -
457
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فإف ذلك سينعكس إهبابا على  ،و لبلص أنو بقياـ ؾبلس اؼبنافسة دبهامو و ربقيق األىداؼ اؼبرجوة
اؼبصلحة اإلقتصادية ، إذ من مصلحة اؼبستهلك إنتعاش اؼبنافسة حىت تتعدد لو البدائل و اػبيارات 

  458.من حيث جودة اؼبنتوجات و تركيبتها و كميتها ، فبا هبعلو أكثر ربكما يف سلوكو اإلستهبلكي
ليبقى يف األخَت دور ؾبلس اؼبنافسة سواء اإلستشاري أو الردعي ضباية تكميلية  للحماية اليت 

 سبارسها باقي االجهزة اإلدارية سواء اؼبركزية أو البلمركزية . 
و باإلبافة إىل األجهزة السابقة و التابعة لوزارة التجارة ، ىناؾ أجهزة إستشارية متخصصة يف 

    جات .مراقبة مطابقة اؼبنتو 
  المتخصصة في مراقبة مطابقة المنتوجاتدور األجهزة االستشارية ي : ـــــب الثانـــالمطل

أمرا أساسيا ، و  م يكن  أصبح إعتماد الناس على اؼبنتوجات،نظرا للتطور الصناعي و التكنولوجي 
يف أرواحهم و أمواؽبم التقليل من إقباؽبم اؼبتزايد سهم اعبسيمة اليت هتددىم و سب األبرارمن شأف 

عليها فاؼبنتوجات على الرغم أهنا يسرت على اؼبستهلكُت حياهتم و حققت ؽبم الكثَت من أسباب 
 اليت أبحت ربيط باؼبستهلك . األبرارهنا يف ذات الوقت زادت و تزيد من فرص أإال ،الرفاىية 

يس ىيئات إدارية مركزية تسهر على مراقبة مطابقة اؼبشرع برورة تكر  رأىو ؽبذه األسباب 
اإلستشارية اؼبتخصصة يف  األجهزةو من بمن  و تبدي رأيها حوؿ جودة اؼبنتوجات ،اؼبنتوجات

      و أجهزة التقييس ) الفرع الثاين( .مراقبة مطابقة اؼبنتوجات اجمللس الوطٍت للتقييس ) الفرع األوؿ( 
 كـــــة المستهلــــــــي لحمايـــــــس الوطنـــــــرع األول :المجلــــالف   
اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو على أنو  09/03 من القانوف 24 تنص اؼبادة   

" ينشأ ؾبلس وطٍت يقـو بإبداء الرأي و إقًتاح التدابَت اليت تساىم يف تطوير و ترقية سياسات ضباية 
 اؼبستهلك " .

                                                             

ٍِٞى أَُزِٜي ػ٠ِ أٗٚ " ع٤ٔغ اُزظوكبد اُز٢ ٣زجؼٜب األكواك ثظٞهح ٓجبشوح ٖٓ أعَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٣ؼوف  -
458

 

 ،ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ أٗظو ،ٝ اُقلٓبد اإلهزظبك٣خ ، ثٔب ك٢ مُي اإلعواءاد اُز٢ رَجن ٛنٙ اُزظوكبد ٝ رؾلكٛب اَُِغ 

 1998، اُوبٛوح،  03أُلب٤ْٛ ٝ اإلٍزوارغ٤بد ، ٌٓزجخ ػ٤ٖ اُشٌٔ ، ؽ. –ػبئشخ ٓظطل٠ ا٤ُ٘ٔب١ٝ ، ٍِٞى أَُزِٜي 

.15،ص.  
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إستشاري حكومي ينظم يف عبنتُت متخصصتُت إحدانبا 459فاجمللس الوطٍت غبماية اؼبستهلك ىو جهاز
إعبلـ اؼبستهلك والرـز و و الثانية تتجلى يف عبنة ،عبنة مراقبة نوعية السلع و اػبدمات و سبلمتهما 

 القياسة .
مع إمكانية إنعقاد اجمللس  أما عن إجتماعات اجمللس فهو هبتمع يف دورات عادية مرة كل ثبلثة أشهر ،

 يف دورات إستثنائية بطلب من رئيس اجمللس أو بناءا على طلب ثلثي أعضاء اجمللس.
 ما يلي :لس الوطٍت غبماية اؼبستهلكُت فيو تتجسد مهاـ اجمل

 اػبدمات اؼبنجرة عن عملية تداوؿ السلع و  حوؿ اؼبسائل اؼبتعلقة بالوقاية من اؼبخاطر460إبداء الرأي -
 إعداد برامج اؼبساعدة و الدعم لصاحل صبعيات الدفاع عن حقوؽ اؼبستهلكُت . -
 العمل على نشر ثقافة إستهبلكية و توعية بناءة يف كل اؼبسائل اؼبرتبطة بنوعية اؼبنتوجات . -
 إبداء الرأي حوؿ التدابَت اليت من شأهنا ربسُت الوقاية من ـباطر السلع اؼبعروبة للتسويق . -
 مشاريع القوانُت و التنظيمات اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك . إقًتاح  -
 رسم تدابَت وقائية لضبط السوؽ . -
 و آليات من أجل ضباية القدرة الشرائية للمستهلك .إزباذ تدابَت  -

اؼبتعلق  09/03من القانوف رقم  24خذ على اؼبشرع اعبزائري ىو أنو نص من خبلؿ اؼبادة ؤ غَت أف ما ي
حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو على إستحداث اجمللس الوطٍت غبماية اؼبستهلكُت 

  92/272رغم أف ىذا اعبهاز مت إستحداثو دبوجب نصوص سابقة من خبلؿ اؼبرسـو التنفيذي رقم 
 .شارة إليو سابق اإل461بتحديد تكوين اجمللس الوطٍت غبماية اؼبستهلكُت و إختصاصاتو   اؼبتعلق 

و باإلبافة إىل اجمللس الوطٍت غبماية اؼبستهلك ، تلعب أجهزة التقييس دورا جوىريا يف ضباية 
 اؼبستهلك.

                                                             

ػ٤ٔٞه كز٤ؾخ ، األٖٓ ًزبثغ ُإلُزياّ ثبُٔطبثوخ ، ٓوبٍ ٓ٘شٞه ثٔغِخ ٓقجو اُوبٕٗٞ اُقبص األٍب٢ٍ ،٤ًِخ اُؾوٞم ، - 
459

  

.64، ص.2001عبٓؼخ أثٞثٌو ثوب٣ل ، رَِٔبٕ ،   

ر٘ؾظو ٜٓبّ أُغٌِ ك٢ ئثلاء اُوأ١ كٕٝ ئٌٓب٤ٗخ ئطلاه اُوواهاد . - 
460

  

، أُزؼِن ثزؾل٣ل ر٣ٌٖٞ أُغٌِ اُٞؽ٢٘ ُؾٔب٣خ    ٤ُٞ٣1992ٞ  06، أُإهؿ ك٢ 92/772أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  -   
461

  

، اُظبكهح ك٢ . 52أَُز٤ٌِٜٖ ٝ ئفزظبطبرٚ ، ط.ه.ط.ط ، ع.  
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 ك ـــــــــة المستهلــــــــــي حمايــــس فــــــزة التقييــــــي : دور أجهــــــرع الثانـــــــــالف
تلعب أجهزة التقييس كهيئات مركزية دورا ال يستهاف بو يف ضباية اؼبستهلك يف عملية التسويق ، نظرا 

و اليت ترمي غبماية اؼبستهلك قبل عملية اإلستشاري اؼبوبوعي الذي تضطلع بو ىذه األجهزة  للطابع
اجمللس الوطٍت  و من بمنها، 462اإلنتاج إىل غاية مرحلة البيع كآخر مرحلة يف العملية التسويقية

للتقييس ) البند األوؿ( و اؼبعهد اعبزائري للتقييس ) البند الثاين( و اللجنة الوطنية التقنية ) البند 
  .الثالث( ، باإلبافة إىل ىيئات تقييم اؼبطابقة ) البند الرابع( 

 
 

 س ـــي للتقييـــــــــس الوطنــــ: المجل األولد ــــــــالبن  
،فإنو مهاـ 463اؼبتعلق بتنظيم التقييس و سَته 05/464من اؼبرسـو التنفيذي رقم  03عمبل بنص اؼبادة 
 ما يلي :اجمللس تتجسد في

 تقدًن اإلستشارة و النصح يف ؾباؿ التقييس . -
 إقًتاح عناصر السياسة الوطنية للتقييس . -
 بتطوير النظاـ الوطٍت للتقييس و ترقيتو .إقًتاح السياسات و اإلسًتاذبيات و التدابَت الكفيلة  -
 ربديد األىداؼ و اإلسًتاذبيات يف ؾباؿ التقييس . -
 دراسة و متابعة مشاريع الربامج الوطنية للتقييس اؼبعروبة عليو من أجل إبداء الرأي. -

و من خبلؿ ما سبق يتضح أف دور اجمللس الوطٍت للتقييس ىو إستشاري بالدرجة االوىل من خبلؿ 
 إبداء رأيو يف كافة اؼبسائل اؼبتعلقة بالتقييس.

                                                             

،ٓلافِخ أُو٤ذ ك٢ أُِزو٠ اُٞؽ٢٘ ؽٍٞ  09/03فبُل١ كز٤ؾخ ، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي ك٢ ظَ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ ههْ  -
462

  

. 05أُ٘بكَخ ٝ ؽٔب٣خأَُزِٜي ، ٤ًِخ اُؾوٞم ، عبٓؼخ ػجل اُوؽٔبٕ ٤ٓوح ، ثغب٣خ ، ص.  

بتنظٌم التقٌٌس و سٌره، ج.ر.ج.ج، ،المتعلق  1114دٌسمبر  15،المؤرخ فً  14/353المرسوم التنفٌذي رقم - 463  
.1114دٌسمبر  00،الصادرة بتارٌخ  71ع.  
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يلعب اؼبعهد الوطٍت للتقييس دورا ىاما يف ،الدور الذي يلعبو اجمللس الوطٍت للتقييس  و باإلبافة إىل 
بعد أف ربوؿ السوؽ إىل فضاء عبٍت أرباح غَت مشروعة و يف وقت  السيما، ضباية اؼبستهلك 

 464قياسي
الوطٍت للتقييس ، يلعب اؼبعهد اعبزائري للتقييس ىو اآلخر دورا يف ضباية ن مهاـ اجمللس عو زيادة 

 اؼبستهلك .
 س ــــــري للتقييــــــد الجزائـــــــــالبند الثاني : المعه

نظرا للمخاطر اليت تنطوي عليها العملية التسويقية يف صبيع مراحلها ، فإنو كاف لزاما أف تكرس الدولة 
من بمن ىذه ، و 465ة تسعى للتقليل من حدة اؼبخاطر اليت قد تنجر عن عملية التسويق ز أجه

تتجلى مهاـ ىذا اعبهاز على و ،األجهزة يلعب اؼبعهد اعبزائري للتقييس دورا ىاما يف ضباية اؼبستهلك 
ق اؼبتعل 2004يونيو  23اؼبؤرخ يف  04/04من القانوف  04و  02اؼبنصوص عليو يف اؼبادتُت  النحو

  كالتايل :466بالتقييس 
 السهر على إعداد اؼبواصفات الوطنية بالتنسيق مع باقي القطاعات . -
 إقباز الدراسات و البحوث و إجراء التحقيقات ، مع ربديد اإلحتياجات الوطنية يف ميداف التقييس  -
لدى اؽبيئات الدولية و مع بماف سبثيل الدولة اعبزائرية يف تنفيذ الربنامج الوطٍت للتقييس، السهر على -

 احمللية .
 بماف نشر اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتقييس .  -

ال أف دور إو من خبلؿ ما سبق يتضح أف للمعهد اعبزائري للتقييس دورا ىاما يف ضباية اؼبستهلك ، 
 اللجنة التقنية الوطنية ال يقل أنبية عن دوره .

                                                             

ؽ٤َٖ ٓوػ٠ اٌُض٤و١ ،اُـش ٝ اُزل٤ٌُ ٝ أصوٙ ػ٠ِ اُزغبهح ٝ أَُزِٜي اُؼوث٢،ٓلافِخ ك٢ أُِزو٠ ُإلرؾبك اُؼوث٢  - 
464

  

.             03. ، 2000ٍجزٔجو  16،17َُِٔزِٜي ، ط٘ؼبء ،   

فِق هللا ػجل هللا أؽٔل، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي ٖٓ اُزل٤ٌُ ٝ اُـش ، هٍبُخ كًزٞهاٙ ك٢ اُوبٕٗٞ ، ٤ًِخ اُؾوٞم ، -  
465

  

.14، ص. ٤ًِ1998خ اُؾوٞم ، عبٓؼخ ػ٤ٖ اُشٌٔ ،   

زبه٣ـ، اُظبكهح ث 41أُزؼِن ثبُزو٤٤ٌ ، ط.ه.ط.ط ،اُؼلك. ٤ٗٞ٣2004ٞ  23، أُإهؿ ك٢  04/04اُوبٕٗٞ ههْ  -
 466

  

،  37، ط.ه.ط.ط ، ع. ٤ٗٞ٣2016ٞ  19اُظبكه ثزبه٣ـ  16/04، أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ  ٤ٗٞ٣2004ٞ  27

.٤ٗٞ٣2016ٞ  22اُظبكهح ثزبه٣ـ   
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 ة ــــــة الوطنيـــــــــــالتقنية ـــــــث : اللجنــــــد الثالــــــــالبن
 :فيما يلي سابق اإلشارة إليو 05/464من اؼبرسـو  10عليو اؼبادة  تنصو تتجلى مهاـ اللجنة وفق ما 

 إعداد مشاريع اؼبواصفات و التقييس . -
 للتحقيق .تبليغ مشاريع اؼبواصفات إىل اؼبعهد اعبزائري للتقييس من أجل إخضاعها  -
 الدوري للمواصفات الوطنية . القياـ بالفحص -
فحص مشاريع اؼبواصفات الدولية و اعبهوية اليت يتم إستقباؽبا من طرؼ اللجاف التقنية اؼبتعلقة  -

 بالتقييس و التابعة للهيئات الدولية و اعبهوية اليت تكوف الدولة اعبزائرية طرفا فيها .
 طلب الدوائر اؼبعنية .اؼبسانبة يف عملية إعداد اللوائح الفنية بناءا على  -
 اؼبشاركة يف أشغاؿ التقييس الدويل و اعبهوي . -

تلعب ىيئات تقييم بع اإلستشاري سابق اإلشارة إليها،و كتكملة لدور األجهزة اؼبركزية ذات الطا
 اؼبطابقة دورا ىاما يف ضباية اؼبستهلك .

 ة ـــــــابقم المطـــــات تقييـــــــع : ىيئـــــــــــد الرابـــــــالبن
      تتمثل أجهزة تقييم اؼبطابقة كجهة إستشارية يف كل من اؼبخابر ) أوال( و ىيئات التفتيس ) ثانيا( 

 و ىيئات اإلشهاد على اؼبطابقة ) ثالثا(.
 رــــــــأوال : المخاب

فإف مهاـ  467اؼبتعلق بتقييم اؼبطابقة ، 05/465رقم من اؼبرسـو التنفيذي  05باإلستناد على نص اؼبادة 
إجراء التجارب و اإلختبارات و القياس و إقتطاع العينات و الفحص و "ىذه اؼبخابر تتجلى يف 

 ."لتحليل للتحقق من مدى مطابقة العينة للمواصفات و اللوائح الفنية ا
  شـــــــات التفتيـــــــــا : ىيئـــــــــثاني

                                                             

،  71،المتعلق بتقٌٌم المطابقة ، ج.ر.ج.ج. ، ع. 1114دٌسمبر  15، المؤرخ فً  14/354المرسوم التنفٌذي رقم  - 467  
.1114دٌسمبر  00بتارٌخ الصادرة   
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و تتجلى مهامها يف فحص ، 05/465من اؼبرسـو التنفيذي رقم  06نصت على ىذه اؽبسئة اؼبادة اؼبادة 
 و تصميم اؼبنتوجات و مدى مطابقتها للمتطلبات القانونية و تتجلى مهاـ ىذه اؽبيئة يف مايلي :

   إصدار بماف مكتوب ؼبطابقة مواصفة أو الئحة فنية . -
ية للمنتوجات اؼبصنعة ؿبليا ، يف حُت و يتكفل اؼبعهد اعبزائري للتقييس بتسليم شهادة اؼبطابقة اإلجبار 

عندما يتعلق األمر باؼبنتوجات اؼبستوردة فإنو من الضروري أف ربمل عبلمة اؼبطابقة اإلجبارية اؼبسلمة 
، و يبنع تسويق 468من طرؼ اؽبيئات اؼبؤىلة لبلد اؼبنشأ و اؼبعًتؼ هبا من اؼبعهد اعبزائري للتقييس 

 اؼبطابقة اإلجبارية .اؼبنتوجات اليت ال ربمل عبلمة 
و إذا كانت األجهزة السابقة تسهر على بماف تسويق منتوجات مطابقة من خبلؿ دورىا اإلستشاري 

 ، ىناؾ أجهزة متخصصة يف مراقبة اعبودة .
 ة في مراقبة الجودةــــزة المتخصصـــــــــاألجهالمطلب الثالث : 

قدية اليت ذبمعو باؼبتدخل عن طريق عقد ألف اؼبستهلك يبثل الطرؼ الضعيف يف العبلقة التعا
اإلستهبلؾ ، و نظرا لعدـ درايتو و حنكتو بعا م التسويق و سعيو الدائم إلقتناء كل ما يعرض للبيع 

فإنو أصبح من الضروري أف يتحمل ، ليتو لئلستعماؿمصدر اؼبنتوج أو تركيبتو أو قاب بغض النظر عن
البحث عن اعبودة من عدمها يف اؼبنتوجات اؼبعروبة للتسوؽ ىيئات إدارية مركزية تقف على  ءعب

 . 469بماف تسويق منتوجات نزيهة و قابلة للتسويق 
جات تنعدـ فيها اعبودة و و إذا كانت األبرار اليت سبس بأمن و سبلمة من جراء عملية تسويق منتو 

صيدالنية منعدـ اعبودة السيما و أف إستهبلؾ اؼبواد فإف األخطر ىو أف تسوؽ منتوجات النوعية، 
الصيدالنية يبكن إعتباره  إستهبلؾ إبطراري يلجأ اؼبستهلك اؼبريض إىل إ قتناء اؼبادة العبلجية 
لتخفيف أوجاع و عبلج أقامو فبا حتم وجود ىيئات إدارية مركزية تسهر على حسن تداوؿ و تسويق 

 ىذه اؼبادة .

                                                             

.31ػ٢ِ ثُٞؾ٤خ ثٖ ثُٞق٤ٌٔ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. -
468

  

.31ػ٢ِ ثُٞؾ٤خ ثٖ ثُٞق٤ٌٔ ، ٗلٌ أُوعغ، ص. -
469
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  سيتم ربديد األجهزة اإلدارية اؼبركزية اؼبتخصصة يف الرقابة على نوعية اؼبنتوجات   و بناء على ما سلف 
  ) الفرع األوؿ( و اؽبيئات اؼبركزية اؼبختصة يف مراقبة تسويق اؼبواد الصيدالنية ) الفرع الثاين( . 

 الفرع األول :ىيئات الرقابة على نوعية المنتوجات
إىل ضباية اؼبستهلك من خبلؿ مراقبة نوعية و جودة ما ىيئات الرقابة على نوعية اؼبنتوجات  عىتس

 يعرض للتسويق إما عن طريق الرقابة اؼبباشرة كتلك اليت يقـو هبا اؼبركز اعبزائري ؼبراقبة النوعية              
ـبرب التجارب و ربليل  هبا شبكةتقـو   أو عن طريق الرقابة غَت اؼبباشرة كتلك اليت،) البند األوؿ( 

 ) البند الثاين( .النوعية 
 
 ة ـــــة النوعيــــري لمراقبـــــز الجزائـــــاألول : المركد ـــــالبن

صية اؼبعنوية و اإلستقبلؿ يبثل اؼبركز اعبزائري ؼبراقة النوعية ىيئة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخ    
 مايلي :طٍت ؼبراقبة النوعية و اعبودة فيو تتجلى مهاـ اؼبركز الو  اؼبايل

للمجلس سلطة الرقابة على عملية التسويق باإلشًتاؾ مع اؼبديرية اعبهوية للتجارة و اؼبديرية الوالئية  -   
 للتجارة باإلشًتاؾ مع ـبابر ربليل النوعية .

 ر على بماف نوعية اؼبنتوجات اؼبعروبة للتسويق .القياـ بالوساطة بُت اؼبنتج و اؼبستهلك و السه -   
النصوص اليت تنظم ربقيق االىداؼ الوطنية غبماية صحة و أمن اؼبستهلك و السهر على إحًتاـ  -   

 نوعية اؼبنتوجات اؼبعروبة لئلستهبلؾ .
 ربسُت و تطوير نوعية السلع و اػبدمات و توبيبها و رزمها . -     
 الغش و التزوير يف عملية تسويق اؼبنتوجات .البحث عن أعماؿ  -    

 القياـ باألحباث و الدراسات للكشف عن اؼبخاطر اليت قد تنجر عن عملية اإلستهبلؾ . -     
 إجراء التحاليل البلزمة لفحص مطابقة اؼبنتوجات للمقاييس القانونية و التنظيمية . -     
 قليمية اؼبتخصصة يف النوعية و رقابة اعبودة .اؼبشاركة يف أشغاؿ اؽبيئات الدولية اإل -     
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نشر اؼبقًتحات اؼبوصى هبا من طرؼ اؽبيئات الدولية و الوطنية ، مع إمكانية إستعانة اؼبركز  -     
دبستخدمُت وطنيُت أو أجانب ، و من أمثلتها اؼبشروع اعبزائري الكندي اؼبتضمن نظاـ يتمركز حوؿ 

  .470نظاـ غذائي صحي الوقاية و فبارسة الرقابة بشىت أشكاؽبا يف ؾباؿ اؼبواد الغذائية من أجل تبٍت 
تربز أنبيتو يف ضباية اؼبستهلك ، كما تلعب شبكة ـبرب ،و من خبلؿ مهاـ اؼبركز الوطٍت ؼبراقبة النوعية      

  ، و ذلك من خبلؿ مايلي .التجارب و ربليل النوعية دورا ىاما يف ضباية اؼبستهلك 
 
  

 ة ـــــــل النوعيــــــتحلي ارب وــــالتج مخابرة ــــات شبكــــــــــ: صالحي يــــالثاند ـــالبن
كجهاز يهدؼ إىل تطبيق سياسة ترمي إىل ضباية تتمثل مهاـ شبكة ـبرب التجارب و ربليل النوعية  

سابق اإلشارة  96/355من اؼبرسـو التنفيذي رقم  03وفق ما نصت عليو اؼبادة ،471اإلقتصاد الوطٍت 
 : ما يليإليو في

 ـبابر التحليل و مراقبة النوعية و تطويرىا .اؼبسانبة يف تنظيم  -
 اؼبشاركة يف إعداد سياسة ضبائية لبلقتصاد الوطٍت و البيئة و أمن اؼبستهلك و تنفيذىا . -
تطوير كل عملية من شأهنا ترقية نوعية السلع و اػبدمات ، و ربسُت نوعية خدمات ـبابر  -

 التجارب و ربليل اعبودة .
حباث و اإلستشارت و اػبربة و اؼبراقبة و كل خدمات اؼبساعدة التقنية إقباز الدراسات و األ -

 غبماية اؼبستهلكُت و إعبلمهم و ربسُت نوعية اؼبنتوجات .
دراسة طرؽ و آليات إجراء التجارب ، مع إعداد القواعد و اؼبقاييس السيما اؼبتعلقة منها  -

اؼبواد األولية ، و بصفة عامة التأىيل إلستعماؿ  بالنظافة و األمن و ضباية البيئة ، و إقتصاد الطاقة و
 اؼبنتوجات .
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بماف ربت رقابة الوزارات اؼبعنية و بطلب منها العبلقات مع اؽبيئات األجنبية أو الدولية  -
 اؼبتخصصة فيما يتعلق بتحليل النوعية و مراقبتها و سبلمة اؼبنتوجاتة .

 ؼبنتجة ؿبليا .تويل مراقبة نوعية اؼبنتوجات اؼبستوردة أو ا -
 يف تقنيات التحاليل و التجارب .  األفضلبماف التنسيق بُت اؼبخابر من أجل التحكم  -

 و يتم التنسيق بُت اؼبخرب من خبلؿ مايلي:
 توحيد الدراسة و البحث التطبيقياف . -
 توحيد مناىج التحاليل و التجارب التقنية لكل منتوج و إعتمادىا . -
 د و بماف النوعية يف اؼبخابر التابعة للشبكة . إدخاؿ نظاـ اإلعتما -
البحث عن التكامل بُت اؼبخابر من أجل اإلستعماؿ العقبلين للوسائل اػباصة ، باإلبافة إىل  -

 التحكم يف اؼبواد اؼبرجعية يف التحليل و التجارب .
 و يتكوف اؽبيكل التنظيمي للشبكة من اؼبخابر التابعة للوزارات اآلتية :

الدفاع الوطٍت ، وزارة الداخلية و اعبماعات احمللية ، وزارة اؼبالية ، وزارة الطاقة و اؼبناجم ، وزارة 
وزارة اإلتصاؿ و الثقافة ، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ، وزارة النقل ، وزارة التجارة ، وزارة 

 .472الفبلحة و الصيد البحري ، وزارة السكن ، وزارة الصحة و السكاف 
 96/355من اؼبرسـو التنفيذي رقم  09عمبل بنص اؼبادة  و ،أما عن كيفية إخطار ىذه الشبكة 

أي اؼبندرجُت يف  ،ربليل النوعية من طرؼ الوزراء اؼبعنيُت سابق اإلشارة إليو ، فإنو يتم إخطار شبكة
و الصناعة ،  الغرفة اعبزائري للتجارةو رؤساء اجملالس الشعبية البلدية ،  والوالة ، وتكوينها ،

 .473صبعيات الدفاع عن اؼبستهلك و لو أنو غالبا ما يتم اإلخطار من طرؼ الوالة و 

                                                             

ُٔزؼٖٔ ئٗشبء شجٌخ ٓقبثو اُزغبهة ٝ رؾب٤َُ اُ٘ٞػ٤خ، ا 96/355ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  04أُبكح ر٘ض  - 
472

 

 ٝ ر٘ظ٤ٜٔب ٝ ٤ٍوٛب ػ٠ِ أٗٚ " رزٌٕٞ اُشجٌخ فبطخ ٖٓ أُقبثو اُزبثؼخ ُِٞىاهاد ا٥ر٤خ :

ٝىاهح اإلرظبٍ  –ٝىاهح اُطبهخ ٝ أُ٘بعْ  –ٝىاهح اُظ٘بػخ ٝ ئػبكح ا٤ٌُِٜخ  -ٝىاهح أُب٤ُخ   -ٝىاهح اُلكبع اُٞؽ٢٘   -

ٝىاهح  –ٝىاهح اُظؾخ ٝ اٌَُبٕ  –ٝىاهح اُلالؽخ ٝ اُظ٤ل اُجؾو١  –ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  -اُضوبكخ

  اُؼَٔ ٝ اُؾٔب٣خ اإلعزٔبػ٤خ ٝ اُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔ ". 

ؾب٤َُ اُ٘ٞػ٤خ، أُزؼٖٔ ئٗشبء شجٌخ ٓقبثو اُزغبهة ٝ ر 96/355ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  09أُبكح ر٘ض  -
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 ٝ ر٘ظ٤ٜٔب ٝ ٤ٍوٛب ػ٠ِ أٜٗب " ٣ٌٖٔ إٔ ٣قطو اُشجٌخ ًَ ٖٓ :
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ؾبلس الشبكة أعمالو عن طريق برنامج سنوي ، و يرسل تقريرا عن نشاطاتو بعد اؼبصادقة  و ينطم
بعد شهر  عليو إىل الوزير اؼبكلف بالتجارة يف هناية شهر فرباير من كل سنة ، و ينشر تقرير النشاط

 . 474من إرسالو إىل الوزير اؼبكلف بالتجارة
و ما ؽبا من أنبية يف ضباية اؼبستهلك عن رقابة على عملية تسويق الغذائية، و باإلبافة إىل ىيئات ال

ىناؾ ىيئات تسهر على حسن تسويق طريق سهرىا الدائم على بماف تسويق منتوجات نزيهة ، 
 .، و ىو ما سنتعرض لو فيمايلي اؼبواد الصيدالنية 

 ةــــواد الصيدالنيـــالمق ــــتسويى ــــة علـــي : ىيئات الرقابــــــــــرع الثانـــــــالف
مت إستحداث صبلة من اؽبيئات اليت تسهر على ،بماف ضباية ؼبستهلك اؼبواد الصيدالنية  هبدؼ

بعملية اإلنتاج إىل غاية مرحلة الوبع للبيع عملية تسويق ىذه اؼبادة يف ـبتلف مراحل التسويق بدء 
 يف الصيدلية .

ظلت الدولة تفرض رقابة غَت مباشرة على عملية تسويقو ، إذ تتطلب و نظرا ألنبية ىذا اؼبنتوج، 
عملية اإلستثمار فيو اغبصوؿ على رخصة مسبقة من طرؼ وزير الصحة حىت يشرع اؼبنتج يف عملية 

 .475اإلنتاج 
توزيعو رخصة من طرؼ وايل الوالية التابع ؽبا اؼبوزع ، و بالتايل تتجسد األجهزة كما تتطلب عملية 

 ،    اؼبخرب الوطٍت ؼبراقبة اؼبنتوجات الصيدلية ) البند األوؿ(اؼبتخصصة يف مراقبة اؼبواد الصيدالنية يف 
يواف الوطٍت لؤلدوية        و الد،و اؼبركز الوطٍت لليقظة ) البند الثالث( ،و مفتشية الصيدلة ) البند الثاين( 

 ( .اػبامسو اجمللس الوطٍت الخبلقيات العلـو الطبيعية ) البند ،) البند الرابع ( 

 ةـــات الصيدالنيــــــة المنتوجــــــي لمراقبــــر الوطنـــد األول : المخبـــالبن

                                                                                                                                                                                            

اُـوكخ اُغيائو٣خ ُِزغبهح ٝ اُظ٘بػخ ٝ ؿوف اُزغبهح –هؤٍبء أُغبٌُ اُشؼج٤خ اُجِل٣خ  –اُٞالح  –اُٞىهاء أُؼ٤٤ٖ٘  -     

عٔؼ٤بد اُلكبع ػٖ أَُزِٜي ".    –ٝ اُظ٘بػخ    

، أُزؼٖٔ ئٗشبء شجٌخ ٓقبثو اُزغبهة ٝ رؾب٤َُ اُ٘ٞػ٤خ 96/355أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ ٖٓ  11أُبكح ر٘ض  - 
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ٝ ر٘ظ٤ٜٔب ٝ ٤ٍوٛب ػ٠ِ أٗٚ " ٣٘ظْ ٓغٌِ " اُشجٌخ " أػٔبُٚ ؽَت ثوٗبٓظ ١ٍٞ٘ ٝ ٣وٍَ روو٣وا ػٖ ٗشبؽبرٚ ثؼل إٔ 

ػ٠ِ أثؼل رول٣و ".  ٣ظبكم ػ٤ِٚ ، ئ٠ُ اُٞى٣و أٌُِق ثبُزغبهح ك٢ ٜٗب٣خ شٜو كجوا٣و ٖٓ ًَ ٍ٘خ  

 .130، أُوعغ اَُبثن ، ص. ػجل اُؾ٤ٔل اُشٞاهث٢ - 
475
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       ، 1993476يونيو  14اؼبؤرخ يف  93/140رقم مت إستحداث ىذا اعبهاز دبوجب اؼبرسـو التنفيذي 
 و يتمثل دوره الرئيسي يف مراقبة نوعية و جودة اؼبواد الصيدالنية و يتوىل ىذا اعبهاز اؼبهاـ التالية :

 دراسة اؼبلفات العلمية و التقنية للمنتوجات الصيدالنية اؼبعروبة للتسجيل . -
 د الوطٍت .الصيدالنية على الصعي إعداد اؼبناىج و التقنيات اؼبرجعية للمواد -
لعينات و مراقبة نوعية مسك بنك للمعطيات التقنية اؼبتعلقة باؼبقاييس و طرؽ إقتطاع ا -

 .477اؼبنتوجات
 مراقبة إنعداـ الضرر يف اؼبنتوجات الصيدالنية اؼبسوقة و مدى فعاليتها. -
 اإلشراؼ على األحباث التقنية و العلمية و الدراسات اؼبتعلقة باؼبواد الصيدالنية . -
تقدًن اػبدمات يف ؾباؿ التكوين الصيدالين ، و تنظيم تدريب تطبيقي يف مناىج مراقبة  -

 اؼبنتوجات الصيدالنية و تقنياهتا . 
و باإلبافة إىل اؼبخرب الوطٍت ؼبراقبة اؼبنتوجات الصيدالنية تلعب مفتشية الصيدلة دورا ىاما يف ضباية 

 اؼبستهلك .
 ةـــة الصيدلــــي : مفتشيــــد الثانــــالبن

اؼبتعلق  05/ 85اؼبعدؿ و اؼبتمم للقانوف رقم  1988مايو  03اؼبؤرخ يف  88/15نظمها القانوف رقم 
 و تتجلى مهامو يف مايلي : 478حبماية الصحة و ترقيتها سابق اإلشارة إليو

 السهر على إحًتاـ أصوؿ فبارسة مهنة الصيدلة و تطبيق التشريع و التنظيم اؼبتعلق هبما ربت -
 سلطة وزير الصحة .

 مراقبة و تفتيش الصيدليات و ملحقاهتا و مستودعات اؼبواد الصيدالنية . -
 فتح ملفات للتحري و التفتيش تشمل كل مؤسسات تسويق اؼبواد الصيدالنية . -

                                                             

، أُزؼٖٔ ئٗشبء ٓقجو ٝؽ٢٘ ُٔواهجخ أُ٘زٞعبد   ٤ٗٞ٣1993ٞ  14، أُإهؿ ك٢  93/140أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  - 
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. ٤ٗٞ٣1993ٞ  20، اُظبكهح ثزبه٣ـ 41اُظ٤لال٤ٗخ ٝ ر٘ظ٤ٔٚ ٝ ػِٔٚ ، ط.ه.ط.ط ، ع.  

،أُزؼٖٔ ئٗشبء ٓقجو ٝؽ٢٘ ُٔواهجخ  ٤ٗٞ٣1993ٞ  14،أُإهؿ ك٢  93/140أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ من  12المادة  - 
477

 

  أُ٘زٞعبد ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ .
،أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب ،أُؼلٍ ٝأُزْٔ ثبُوبٕٗٞ  ههْ  1985كجوا٣و  16،أُإهؿ ك٢ 85/05اُوبٕٗٞ ههْ  -

478
  

.1988ٓب٣ٞ  04، اُظبكهح ثزبه٣ـ  18، ط.ه.ط.ط ، ع. 1988ٓب٣ٞ  03أُإهؿ ك٢  88/15  
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 فتح ملفات للتحري و التفتيش تشمل كل مؤسسات تسويق اؼبواد الصيدالنية . -
 منتوجات صيدالنية معيبة أو مقلدة .السهر على بماف عدـ تسويق  - 

دورا أساسيا يف  لمركز الوطٍت لليقظة خبصوص األدوية و العتاد الطيبو باإلبافة ؼبفتشية الصيدلة ل
 ضباية اؼبستهلك .

 يـــاد الطبــــة و العتـــوص األدويـــة بخصـــي لليقظـــز الوطنـــث : المركـــد الثالـــالبن
و  1988يونيو  03اؼبؤرخ يف  98/192دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم مت إستحداث ىذا اعبهاز 

 مايلي :تتجلى مهامو في
 مراقبة التفاعبلت غَت اؼبرغوب فيها اليت يسببها إستهبلؾ اؼبواد الصيدالنية اؼبعروبة للتسويق . -
 تنظيم ربقيقات حوؿ اليقظة خبصوص اؼبواد الصيدالنية . -
 بالتأثَتات اعبانبية للمواد الصيدالنية اؼبسوقة . علقةتر وزارة الصحة بكل النتائج اؼبؤكدة اؼبإخطا -

 و للديواف الوطٍت لؤلدوية دورا يف ضباية مستهلك اؼبواد الصيدالنية .
   ة ـــي لألدويـــوان الوطنــــع : الديـــد الرابــــالبن

و 1994479فرباير  09اؼبؤرخ يف  94/47مت إستحداث ىذا اعبهاز دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 
 تتجلى مهامو يف مايلي :

إستَتاد اؼبواد الصيدالنية و تقوًن اغباجات على اؼبستوى الوطٍت دوريا بالتنسيق اؼبؤسسات و  -
 اؽبياكل و اؼبتعاملُت اؼبعنيُت .

 الربامج يف ؾباؿ عملية اإلستَتاد .اؼببادرة جبميع األعماؿ و  -
 إزباذ صبيع اإلجراءات البلزمة من أجل توزيع عقبلين و متوازف للمنتوجات اؼبستوردة . -

و تبقى اإلشارة إىل اجمللس الوطٍت ألخبلقيات العلـو الطبية ، كجهاز إداري يسهر على بماف 
 تسويق نزيو للمادة الصيدالنية .

                                                             

،أُزؼٖٔ ئٗشبء اُل٣ٞإ اُٞؽ٢٘ ُألك٣ٝخ ، ط.ه.ط.ط، 1994كجوا٣و  09،أُإهؿ ك٢  94/47أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  -
479

  

.1994كجوا٣و  16، اُظبكهح ثزبه٣ـ 09ع.  
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 ة ـــيوم الطبـــات العلـــي ألخالقيــــس الوطنـــلالمجس : ـــالبند الخام
،و تتجلى يتجلى الدور الرئيسي ؽبذا اعبهاز يف السهر على بماف حسن تقدًن خدمة التطبيب 

 ما يلي :مهامو في
 السهر على إحًتاـ حياة اإلنساف و ضباية سبلمتو البدنية . -
 القيمة العلمية ؼبشروع اإلختبار .السهر على إحًتاـ الوقت اؼببلئم للعمل الطيب و  -

د و غَت بعيد عن ذلك يلعب اجمللس الوطٍت لآلداب الطبية دورا ىاما يف ضباية مستهلك اؼبوا
 ما يلي :الصيدالنية و تتمثل مهامو في

 توقيع اعبزاءات التأديبية على كل ـبالف لقواعد األداب الطبية . -
 يها من طرؼ الوزير اؼبكلف بالصحة .إعداد مدونة األجهزة التقنية اؼبصادؽ عل -
 .480منع كل تسويق أو صنع أو توزيع ؼبنتوج صيدالين ال يدخل بمن اؼبدونة  -

و يبقى على عاتق أجهزة الرقابة على عملية تسويق اؼبواد الصيدالنية اإللتزاـ دبراقبة عملية تسويق 
ة " ألشخاص ال يبدوف لعلم اؼبواد الصيدالنية ووبع حدا فاصبل لظاىرة تأجَت " دبلـو الصيدل

يديل البائع " و الذي غالبا ما يكوف شخصا ب بصلة ، باإلبافة إىل ظاىرة "الصالصيدلة أو الط
سيما و أف قانوف ضباية الصحة و ترقيتها إشًتط أف يتم تسيَت الصيدلية من ال ،اؼبؤىبلتمنعدـ 

فتكثيف الرقابة على عملية تسويق اؼبواد الصيدالنية أصبح مطلبا ملحا خاصة مع  ؼ الصيديلطر 
جاءت كحل للتخفيف من  فقدالذي طاؿ جل اؼبواد الصيدالنية  481قرار اؼبنع من عملية اإلسًتاد

 .حدة األزمة اليت طالت اإلقتصاد اعبزائري مؤخرا 
إداريا يف عملية التسويق من خبلؿ  و يبكن تلخيص دور األجهزة اؼبركزية يف ضباية اؼبستهلك

 اعبدوؿ التايل 

                                                             

أُغِخ اُغيائو٣خ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ،٢02 اُزشو٣غ اُغيائو١ ،ع.ثقزخ ٓٞا٤ُي ،اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي ك -
480

  

.30، ص. 1999،عبٓؼخ اُغيائو ،  ٝ اإلهزظبك٣خ ، ٤ًِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ اإلكاه٣خ  

، المتعلق بمنع إستٌراد المواد الصٌدالنٌة و المستلزمات الطبٌة الموجهة للطب1104ٌولٌو  18القرار المؤرخ فً   - 481
  

.2015ٗٞكٔجو  25، اُظبكه ثزبه٣ـ  62،ط.ه.ط.ط ، ع . اُجشو١    

 



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

191 
 

 
 دور الجهاز في حماية المستهلك المرحلة التي يحمي المستهلك الجهاز المركزي

المديريات و وزارة التجارة 
 لها . التابعة

 إعداد منظومة قانونية غبماية اؼبستهلك. كل مراحل التسويق

 مراقبة السلع اؼبوجهة لئلستهبلؾ النهائي . و العرض مرحلة للبيع شبكة اإلنذار السريع
 

 مجلس المنافسة
ضباية اؼبستهلك من اؼبمارسات الرامية إىل تقييد  و العرض مرحلة للبيع

 .لوحة ااؼبنافسة،و تقييد البدائل اؼبت
المجلس الوطني لحماية 

 المستهلك
اؼبخاطر اؼبنجرة عن إعداد تدابَت من شأهنا الوقاية من  مرحلة البيع و العرض

 عملية اإلستهبلؾ .
 السهر على تسويق منتوجات مطابقة للمقايس. يف مرحلة اإلنتاج و البيع أجهزة تقييم المطابقة

المخبر الوطني لمراقبة 
 المنتوجات الصيدالنية

 بماف إنتاج مواد صيدالنية نزيهة و قابلة للتسويق. مرحلة اإلنتاج و التصنيع

 
 مفتشية الصيدلة

بماف تسويق منتوجات صيدالنية غَت مقلدة و غَت  مرحلة للبيع و العرض
 .مغشوشة

إجراء التحقيقات حوؿ وجود آثار جانية من جراء  مرحلة البيع و العرض المركز الوطني لليقظة
 إستعماؿ الدواء.

للمنتوجات بماف توزيع عقبلين السهر على  مرحلة النقل و التوزيع الديوان الوطني لألدوية
 الصيدالنية اؼبستوردة .

 
 مجلس المنافسة

ضباية اؼبستهلك من اؼبمارسات الرامية إىل تقييد  مرحلة للبيع و العرض
 اؼبنافسة،و تقييد البدائل اؼبتاحة لو

المجلس الوطني لحماية 
 المستهلك

إعداد تدابَت من شأهنا الوقاية من اؼبخاطر اؼبنجرة عن  مرحلة البيع و العرض
 عملية اإلستهبلؾ .

 السهر على تسويق منتوجات مطابقة للمقايس. يف مرحلة اإلنتاج و البيع أجهزة تقييم المطابقة
و من خبلؿ اعبدوؿ اؼببُت أعبله ، يتضح أف األجهزة اؼبركزية كلها تركز إىتمامها على ضباية 
اؼبستهلك يف كل مراحل التسويق ماعدا مرحلة الًتويج اليت تعد اؼبرحلة اغباظبة يف عملية التسويق، 

دًن أين يصل للمستهلك وجود منتوج جديد طرح للتسويق، أو تعديبلت أدرجت على اؼبنتوج الق
و قد وبجم عن إقتنائو ؾبددا بنا منو أنو قد يكوف مقلدا ، فبا ،الذي ألف اؼبستهلك إقتناءه 



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

192 
 

يتطلب معو زبصيص أجهزة إدارية فعالة تسهر على نزاىة الدعاية اليت صارت ربيط باؼبستهلك يف  
 كل مكاف ، من تلفاز و طريق ، و حافبلت ، وواجهات ؿببلت.......

و ربت رقابة وزارة التجارة ،اؼبستهلك وطنيا بالتبعية  حبماية اؼبكلفةؼبركزية ىي و إذا كانت األجهزة ا
ت إدارية تتجلى مهمتها ئاهناؾ أجهزة و ىيفاليت تعد اؽبيئة األـ و الرظبية غبماية اؼبستهلك ، 

 .482الرئيسية يف ضباية اؼبستهلك جهويا و على إقليم ؿبدد بذاتو 
 ـــكة المستهلــــــي حمايـــفة ـــالجهوية ــــات اإلداريــــــــــالهيئي: دور ــــــث الثانـــــالمبح

تلعب مديرية التجارة و قمع الغش ،ضباية اؼبستهلك  هبامن بُت اؽبيئات اإلدارية اػباصة اؼبنوط     
دورا ىاما و ؿبوريا يف ضباية اؼبستهلك فهي جهاز ىدفو الوحيد و األوحد ىو ضباية اؼبستهلك ، 
باإلبافة إىل ـبابر ربليل النوعية و اعبودة ) اؼبطلب األوؿ( ، و من بمن األجهزة اإلدارية اليت 

تلعب اجملالس الشعبية ،ملية التسويق تسعى جاىدة إلحقاؽ حقوؽ اؼبستهلك و الرقابة على ع
ة اعبمارؾ يالبلدية و الوالئية دورا تكميليا يف ضباية اؼبستهلك ) اؼبطلب الثاين( ، باإلبافة إىل مدير 

 من جهود حملاربة التقليد التجاري و مكافحة الغش ) اؼبطلب الثالث( .   وو ما تبذل
ىذه مع اإلشارة أف ؼبنوط ؽبا ضباية اؼبستهلك،دارية او من ىذا اؼبنطلق ستتم دراسة اؽبيئات اإل

و من ذلك مديرية التجارة ،ال زبرج عن نطاؽ اإلدارات اعبهوية التابعة لوالية تلمساف  الدراسة
 .لوالية تلمساف و اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية ، باإلبافة إىل مديرية اعبمارؾ لوالية تلمساف 

 ك ـــالمستهل ةـــــــي حمايـــة فــــة المتخصصـــــلجهوياات ـــالمطلب األول  : الهيئ
تلعب مديرية التجارة دورا ىاما يف ضباية اؼبستهلك من خبلؿ حرصها على تأمُت اؼبنتوجات و      

عن طريق اإلتصاالت على اػبط أو تلقي الشكاوى من اؼبستهلكُت  من خبلؿربسُت جودهتا ، 
، فبا يدفعنا للوقوؼ الفعلي على دور مديرية التجارة يف ضباية اؼبستهلك ) الفرع  اؼبخصص ؽبم

                                                             

أثر التحوالت  الخامس حولفً الملتقى الوطنً ، ٓلافِخ  ٤ٌٍ09/03َ هه٤خ ، ؽٔب٣خ أَُزِٜي ك٢ ظَ اُوبٕٗٞ ههْ  - 482
  

كلٌة الحقوق ، جامعة حسٌبة بن بوعلً ، شلف  ،القانونٌة  معلى تعدٌل قانون  حماٌة المستهلك ، مجلة العلواإلقتصادٌة 

 .1101، دٌسمبر 
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و تبياف النتائج اليت ،األوؿ( ، باإلبافة إىل ـبابر ربليل النوعية و أنبيتها يف ربليل اؼبواد اإلستهبلكية 
  دبوجبها يبكن ربديد مدى صبلحية من عدـ صبلحية منتوج ما ) الفرع الثاين (.

 كــــــــة المستهلـــــي حمايـــــة التجارة فــرع األول : دور مديريـــــــالف
ية اليت ؽبا دور كبَت و مباشر تعد مديرية التجارة و قمع الغش واحدة من بُت أىم اؽبيئات اإلدار     
اؼبؤرخ يف  03/409وقد نظمها اؼبشرع دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم  ضباية اؼبستهلكيف 
و اؼبتضمن تنظيم اؼبصاحل اػبارجية يف وزارة التجارة و صبلحيتها و عملها و  05/11/2003

 اؼبديريات الوالئية للتجارة على اؼبستوى الوطٍت سابق اإلشارة إليو .
مت إختيار مديرية التجارة و قمع الغش ،و لدراسة الدور العملي الذي تلعبو ىذه اؽبيئة اإلدارية     

 كالتايل:483و يتجسد اؽبيكل التنظيمي ؼبديرية التجارة  لمسافالتابعة إلقليم والية ت
 مديرية التجارة لوالية تلمسان

 
مصلحة  مراقبة السوق و 

 المعلومات االقتصادية
 
 

 
 
 

مصلحة مراقبة الممارسات 
التجارية و الممارسات 

 المضادة للمنافسة

 
 

مصلحة حماية 
 المستهلك و قمع الغش

مصلحة المنازعات و  
 الشؤون القانونية

 
 

مصلحة اإلدارة       و 
 الوسائل

 

مكتب مالحظة السوق و 
 المعلومات اإلقتصادية

 
 
 

مكتب مراقبة الممارسات 
 التجارية

مكتب مراقبة المواد  
 الصناعية    و الخدمات

مكتب المنازعات و  
 الممارسات التجارية

 
 

مكتب المستخدمين       
 و التكوين

 

تنظيم السوق و المهن مكتب 
 المقننة

 
 

مكتب مراقبة 
الممارسات المضادة 

 للمنافسة

 
 

مكتب مراقبة المواد 
 الغذائية

مكتب المنازعات        و  
 قمع الغش

 
 
 

مكتب المحاسبة     و 
 الميزانية و الوسائل

 
 

مكتب ترقية التجارة 
الخارجية والصفقات ذات 

 الفائدة العامة

 
 

 الخاصة مكتب التحقيقات
 

مكتب ترقية الجودة   و  
العالقات مع الشركاء 

 اإلقتصاديين

 
 

مكتب المنازعات 
القضائية و متابعة 

 التحصيل

 
 

مكتب اإلعالم اآللي و 
 التوثيق و األرشيف

                                                             

أُظله : ٓظِؾخ أَُزقل٤ٖٓ ُٔل٣و٣خ اُزغبهح ٝ هٔغ اُـش ُٞال٣خ رَِٔبٕ . - 
483
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خبلؿ أعواف من  )البند األوؿ( و ذلك ربديد صبلحيات و مهاـ مديرية التجارةو ىذا يتطلب 
و من  أي اعتداء يبارس عليهم يف إطار تأدية مهامهم )البند الثاين( مؤىلُت و ؿبميُت جنائيا من

إزباذ التدابَت  وبمن اؼبهاـ الرئيسية ؼبديرية التجارة معاينة اعبرائم اؼباسة باؼبستهلك ) البند الثالث(،
  التحفظية البلزمة ) البند الرابع(.

 ان. ــــــــة تلمســــــارة لواليــــــــة التجــــــــات مديريــــــد األول : صالحيــــالبن
فإنو يقع على عاتق مديرية التجارة صبلة من اؼبهاـ و اليت ،يف سبيل القياـ بعملية القمع و اؼبراقبة 

 نلخصها كالتايل :
وبماف مراعاة شروط التنافس السليم و النزيو بُت ،السهر على احًتاـ القواعد اؼبتعلقة باؼبنافسة  -

 االقتصاديُت .اؼبتعاملُت 
 اؼبسانبة يف تطوير و ترقية قانوف اؼبنافسة فيما ىبص نشاطات إنتاج و توزيع السلع و اػبدمات . -
 متابعة تطور األسعار عند عملية اإلنتاج و استهبلؾ السلع و اػبدمات الضرورية . -
 السهر على تطبيق سياسة االقتصادية و قمع الغش . -
و متابعة تطبيق قرارات  ،القانونية و اؼبنازعات اؼبرتبطة بنشاط اؼبراقبةتنظيم و تسيَت الشؤوف  -

 العدالة و التكفل هبا عند االقتضاء .
 . 484التنسيق مع اعبهات الرظبية و تطبيق القوانُت و األنظمة اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك -
 .وبع نظاـ إعبلمي حوؿ وبعية السوؽ باالتصاؿ مع النظاـ الوطٍت لئلعبلـ  -
تقدًن اؼبساعدة للمتعاملُت االقتصاديُت و اعبماعات و اؼبستهلكُت يف ميداف اعبودة و أمن  -

 اؼبنتوجات و النظافة الصحية .
 تطوير اإلعبلـ و ربسيس اؼبهنيُت و اؼبستهلكُت بالتنسيق مع صبعياهتم . -

                                                             

.82، ّ.ط.ك ، ص. 01ػ٢ِ ٓؾٔل عؼلو ، أُجبكب األٍب٤ٍخ ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد االهزظبك١ ٝ ؽٔب٣خ أَُزِٜي، ؽ. -
484
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فمن  الثاين بشري ين أحدنبا عضوي ور ينظر إىل مديرية التجارة من منظو  ،و كأي ىيئة إدارية   
الناحية العضوية يبكن إنشاء أقساـ إقليمية تابعة ؼبديرية التجارة مىت فرض ذلك حجم النشاط 

 االقتصادي و التجاري أو بعض التجمعات اغبضرية عن مركز الوالية .
فإف مديرية التجارة تضم مفتشية للجودة و قمع الغش على ،و فيما ىبص الواليات اغبدودية 

 أو حىت يف اؼبطارات . ،دود الربية أو البحريةمستوى اغب
يف حُت تقسم مديرية التجارة عموما من اعبانب البشري إىل نوعُت من اؼبوظفُت ، يتجسد النوع    

و يشمل ؾبموع اؼبوظفُت الذين يبارسوف مهاـ إدارية حبتة كاؼبتصرفُت ،األوؿ يف السلك اإلداري 
و ينحصر دور ىؤالء يف  كذا اغبراس و أعواف النظافة و غَتىمو  ،اإلداريُت و األعواف اإلداريُت 

 .راقبةالتسيَت الداخلي دوف التدخل يف عملية اؼب
فيتجسد يف السلك التقٍت الذي يظم صبيع اؼبوظفُت الذين يبارسوف مهاـ الرقابة ،أما عن النوع الثاين 

485. 
مصلحة و و مصلحة اؼبراقبة ،  مصلحة اعبودة،ىذا و تتكوف كل مديرية من عدة مصاحل منها     

و يف ،مع إمكانية تزويد اؼبديريات دبفتشيات والئية للتجارة و رقابة اعبودة و قمع الغش،اؼبنازعات 
 .  486نو يتم تقسيم أعواف الرقابة إىل فرؽ يسَت كل فرقة رئيسإف،سبيل ربقيق مهاـ الرقابة 

اؼبتضمن تنظيم اؼبصاحل  11/09من اؼبرسـو التنفيذي  10و يف ىذا الصدد جاء نص اؼبادة     
ليحدد مهاـ اؼبديريات اعبهوية ، أين تقـو ىذه 487اػبارجية يف وزارة التجارة و صبلحياهتا و عملها 

و ىذا باالتصاؿ ،األخَتة "بإقباز التحقيقات االقتصادية حوؿ اؼبنافسة و اعبودة و أمن اؼبنتوجات 
ة التجارة فهي تكلف بتحضَت برامج الرقابة و السهر على تنفيذىا و تنسيق مع اؽبياكل اؼبركزية لوزار 

 عمليات اؼبراقبة ما بُت الواليات" .
                                                             

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ " ثبإلػبكخ ػ٠ِ ػجبؽ  09/03اُوبٕٗٞ ههْ ٖٓ  25ر٘ض أُبكح  - 
485

  

اُوؼبئ٤خ ٝ األػٞإ ا٥فو٣ٖ أُوفض ُْٜ ثٔٞعت اُ٘ظٞص اُقبطخ ثْٜ ، ٝ ٣إَٛ ُِجؾش ٝ ٓؼب٣٘خ ٓقبُلخ أؽٌبّ ٛنا 

 اُوبٕٗٞ ، أػٞإ هٔغ اُـش اُزبثؼٕٞ ُِٞىاهح أٌُِلخ ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ". 

، أُوعغ اَُبثن . ٤ٌٍ09/03َ هه٤خ ، ؽٔب٣خ أَُزِٜي ك٢ ظَ اُوبٕٗٞ ههْ  -
 486

  

، ٌتضمن تنظٌم المصالح الخارجٌة فً وزارة التجارة و صالحٌاتها 11/10/1100مؤرخ فً الالمرسوم التنفٌذي -  487 

.10/1100/ 12، الصادرة فً  13، ع. .ج.جج.رو عملها ،   
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غَت أنو من غَت اؼبمكن أف تقـو مديرية التجارة دبهامها اؼبنشود ما  م يتم االستعانة بأعواف مؤىلُت 
 و ىو ما نتعرض لو فيما يلي .، و ؿبميُت جنائيا من أي اعتداء أو عرقلة أثناء أداء مهامهم 

 شـــــع الغــــــوان قمــــــــة ألعــــــة الجنائيــــــــ: الحماي يــــــد الثانـــــالبن
تابعوف للوزارة اؼبكلفة حبماية ىم أعواف أو مأموري الضبط القضائي إف أعواف قمع الغش    

اؼبرتكبة يف ؾباؿ ضباية اؼبستهلك و و تتجلى مهامهم يف البحث و معاينة اؼبخالفات 488اؼبستهلك
و يندرج بمن اختصاصهم ،489صبع األدلة، باإلبافة لضباط الشرطة القضائية و األعواف اآلخرين

إجراء رقابة اؼبطابقة للمنتوجات خبلؿ عملية اإلنتاج ، مع متابعة سَتورة اؼبنتوج خبلؿ عملية 
 عملية اعبمركة .جات اؼبستوردة و مراقبتها قبل و فحص اؼبنت والتسويق ، 

بالعمل طبقا  اف يفوبو أهبب  ،حىت يقـو أعواف قمع الغش التابعُت ؼبديرية التجارة دبهامهمو 
 و ،لؤلحكاـ التشريعية و التنظيمية سارية اؼبفعوؿ مع أدائهم اليمُت أماـ ؿبكمة إقامتهم اإلدارية

 تسليمهم بطاقة التفويض بالعمل .
 نذكر :490و من بُت األعماؿ اليت يكلف هبا األعواف 

رقابة مطابقة اؼبنتوجات بالنسبة للمتطلبات اؼبميزة اػباصة هبا بأي وسيلة كانت و يف صبيع  -1
و من بُت الوسائل اليت يتم اللجوء إليها لعملية الرقابة فحص 491مراحل عملية العرض لبلستهبلؾ

     أو عن طريق اؼبعاينات اؼبباشرة بالعُت اجملردة أو بأجهزة القياس الوثائق أو ظباع اؼبتدخلُت اؼبعنيُت 
 و تقـو عند االقتضاء باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب .

مع ربديد العوف ؼبكاف ببط اؼبخالفة ،ربرير ؿبابر مؤرخة و موقعة من طرؼ أعواف قمع الغش  -2
 ل و عنوانو .مع إبراز ىوية اؼبتدخ

                                                             

اُٞىاهح ماد االفزظبص األط٤َ ٝ أُطِن ك٢ أَُبئَ أُورجطخ ثبَُٔزِٜي ٖٓ  .رؼل ٝىاهح اُزغبهح ٢ٛ  -
488

  

 ٖٓ فالٍ طالؽ٤برٜب ك٢ ئطلاه هواهاد ٝىاه٣خ ........

.205، ص. 2005، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ،  03أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك فِق ، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي ،ؽ. - 
489

  

لا رِي أُزؼِوخ ث٘زبئظ اُزؾب٤َُ اُز٢ فؼؼذ ُٜب اُؼ٤٘بد .٣ِزيّ األػٞإ ثٔواػبح اَُو٣خ ٓبػ -
490

  

  491 المذكورٌن فً  على أنه " ٌقوم األعوانتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش الم 18/12من القانون  18دة الماتنص  - 
مطابقة المنتوجات أعاله ، بأي وسٌلة و فً أي وقت و فً جمٌع مراحل عملٌة العرض لإلستهالك ، برقابة  14المادة 

 بالنسبة للمتطلبات الممٌزة الخاصة بها ".
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فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو مالية أو ؿباسبية، وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية،  -3
 مع إمكانية طلب ىذه الوثائق يف أي يد وجدت و القياـ حبجزىا .

و ذلك بالليل أو ،دخوؿ احملبلت التجارية و اؼبكاتب واؼبلحقات و ؿببلت الشحن و التخزين  -4
 .492و كذا أياـ العطلالنهار 

فقد أحاطهم اؼبشرع باغبماية القانونية من صبيع أشكاؿ ،و حىت يقـو أعواف قمع الغش دبهامهم    
عند أدائهم ؼبهامهم ، مع إمكانية طلب تدخل  اهنا أف تشكل عائقأالضغط أو التهديد اليت من ش

 يف إطار فبارسة وظائفهمأعواف القوة العمومية الذين يتعُت عليهم مد يد اؼبساعدة لؤلعواف 
 .  493الرقابية

  .سابق اإلشارة إليو نص التجرًن عبريبة العرقلة 03/ 09من القانوف رقم 494 84و يبثل نص اؼبادة     
و أرفض تسليم الوثائق أو اؼبنع من الدخوؿ إىل احملبلت التجارية  ،و من بُت ماديات ىذه اعبريبة

هنا عرقلة أرفض تسليم الوثائق ...و عموما كل وسيلة من ش والصناعية أو ؿببلت التخزين  ،
 األعواف خبلؿ القياـ دبهامهم  . 

و تعترب جريبة العرقلة من اعبرائم العمدية اليت يتوجب لقيامها توافر القصد اعبنائي وقت ارتكاب     
 السلوؾ اإلجرامي .

 الك : ـــــاالستهم ــــــة جرائـــــــد الثالث: آليات معاينـــــــالبن

أو غَت مباشرة    ،زبتلف اؼبعاينة باختبلؼ اؼبخالفة و ذلك حسب ما إذا كانت ـبالفة مباشرة ) أوال( 
 ) ثانيا( .

                                                             

تعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش ،سابق اإلشارة إلٌه على أنه :الم 18/12 رقم من القانون 23المادة  تنص -  492  
عطل ، إلى المحالت أعاله حرٌة الدخول نهارا أو لٌال ، بما فً ذلك أٌام ال 14" لألعوان المذكورٌن فً المادة فً المادة 

التجارٌة و المكاتب و الملحقات و محالت الشحن و التخزٌن ، و بصفة عامة إلى أي مكان ، بإستثناء المحالت ذات 
 اإلستعمال السكنً التً ٌتم الدخول إلٌها طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائٌة ،

 ٌمارس األعوان أٌضا مهامهم أثناء نقل المنتوجات ". 

المرجع السابق . ،09/03ؽٔب٣خ أَُزِٜي ك٢ ظَ اُوبٕٗٞ ههْ  سكٌل رقٌة ،  - 493  
المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش ، سابق اإلشارة إلٌه على أنه  18/12من القانون رقم  73تنص المادة  -  494  

ٌقوم بكل فعل آخر من شأنه من قانون العقوبات ، كل من ٌعرقل أو  324بالعقوبات المنصوص علٌها فً المادة ٌعاقب 

من هذا القانون ". 14أن ٌعٌق إتمام مهام الرقابة التً ٌجرٌها األعوان المنصوص علٌهم فً المادة   
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 رةــــــات المباشـــــــة المخالفـــأوال : معاين
 عند عملية مراقبة  تلك اؼبخالفة اليت تتم معاينتها أو إثباهتا بالعُت اجملردة يقصد باؼبخالفة اؼبباشرة    

من قانوف ضباية  30اؼبادة و ىذا ما أشارت إليو اؼبنتوجات أو اػبدمات اؼبعروبة لبلستهبلؾ،
نو تتم معاينة أ حيث495 90/39من اؼبرسـو التنفيذي رقم  03و كذا اؼبادة ،اؼبستهلك و قمع لغش 

العرض أو من خبلؿ فحص ة اؼبخالفات اؼبباشرة بالتدقيق فيها أو ظباع اؼبتدخل اؼبسؤوؿ عن عملي
و ذلك و تشمل معاينة اؼبخالفات اؼبنتوجات اؼبنتجة ؿبليا و كذا اؼبنتوجات اؼبستوردة ، الوثائق ،

نتهاج جل الشركات الغش و اػبداع يف عملية التسويق إغياب الشفافية يف نشاط االستَتاد و ل نظرا
جعل اؼبشرع ال  و ىذا ما،  دخوؿ سلع بارة بصحة اؼبستهلك و كذلكو طرح منتجات مقلدة ، 

جل قمع ىذه اؼبخالفات ، إذ تتم معاينة أيًتدد يف فرض إجراءات صارمة على كل مستورد من 
اؼبباشرة عند اغبدود و قبل عملية اعبمركة و عموما ترمي اؼبعاينة أو اؼبراقبة اؼبباشرة من طرؼ أعواف 

 اؼبفتشية اغبدودية للتأكد من :
 دا إىل اؼبواصفات القانونية أو التنظيمية اليت سبيزه .مطابقة اؼبنتوج استنا -
 مطابقة اؼبنتوج استنادا إىل شروط نقلو أو زبزينو . -
 مطابقة اؼبنتوج إستنادا إىل البيانات اؼبتعلقة بالوسم أو الوثائق اؼبرفقة . -

العينات من وري اقتطاع يصبح من غَت الضر  ،و بعد ثبوت انعداـ اؼبخالفة بعد اؼبعاينة اؼبباشرة
 و بالتايل تسلم اؼبفتشية اؼبختصة إقليميا رخصة دخوؿ اؼبنتوج اؼبستورد إىل اؼبتدخل اؼبستورد .اؼبنتوج،

 رة ـــــر المباشــة غيـــا : المعاينـــثاني
الرجوع إلثبات  لذلك هببيف بعض األحياف ال تكفي اؼبعاينة اؼبباشرة عن طريق العُت اجملردة ، 

 .وقوع ـبالفة خرؽ تشريع االستهبلؾ عن طريق اقتطاع العينات)أ( و ربليلها )ب(
 

                                                             

، أُزؼِن ثوهبثخ اُغٞكح ٝ هٔغ اُـش ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ     90/39ٖٓ أُوٍّٞ ههْ  03ر٘ض أُبكح -
495

  

" ٣وّٞ ثوهبثخ أُ٘زٞعبد ٝ اُقلٓبد ػٖ ؽو٣ن أُؼب٣٘بد أُجبشوح  ٝ اُلؾٞص اُجظو٣خ ٝ ثٞاٍطخ أعٜيح أٌُب٤٣َ ٝ 

 أُٞاى٣ٖ ٝ أُوب٤٣ٌ ٝ ثبُزله٤ن ك٢ اُٞصبئن ٝ اإلٍزٔبع ػ٠ِ األشقبص أَُإ٤ُٖٝ أٝ ثأفن اُؼ٤٘بد ".



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

199 
 

 ات   ــــــــاع العينـــــــــــاقتط -أ
على ىذا اإلجراء من إجراءات  496من قانوف ضباية اؼبستهلك و قمع الغش 30 اؼبادة أشارت     

 الكيفية اليت تتم هبا عملية 90/39من اؼبرسـو التنفيذي رقم  09كما حددت اؼبادة   497اؼبعاينة 
 و عموما يشمل كل اقتطاع ثبلث عينات أين تسلم العينة األوىلاقتطاع العينات إلثبات اؼبخالفة 

 للمخرب هبدؼ ربليلها ، يف حُت تستعمل العينتاف اؼبتبقيتاف يف اػبربة احملتملة.
و عندما يتعلق األمر باؼبنتجات سريعة التلف أو التشوه و اليت ال يبكن معها اقتطاع ثبلث    

فيتم اقتطاع عينة واحدة زبتم و ترسل فورا ؼبخرب التحاليل و ذلك ،عينات نظرا لكميتها أو طبيعتها 
ة لتفادي أي بناء على طلب اإلدارة اؼبختصة مع مراعاة الدقة عند عملية االقتطاع و كذا الشفافي

 بغط قد يبارس على األعواف اؼبكلفُت بالتحليل أو أي تبلعب بالنتائج . 
 و يبقى من الضروري وبع ختم على كل عينة يتضمن كافة البيانات اؼبتعلقة باؼبنتوج ؿبل اؼبعاينة   
مع برورة ربرير أعواف الرقابة بعد كل عملية اقتطاع حملضر يتضمن كل البيانات اؼبرتبطة باؼبتدخل   ،

 و باؼبنتوج ؿبل االقتطاع .
و مراعاة كل إجراء ،و تبقى إحدى العينات ربت حراسة حائز اؼبنتوج مع برورة عدـ تغيَت حالتها 

 اؼبتبقيتُت مرفقتُت باحملضر مباشرة إىل مصلحة  من شأنو احملافظة على اؼبنتوج  يف حُت ترسل العينتُت
 و بعدىا مباشرة ترسل إحدى العينتُت بعد ،رقابة اعبودة و قمع الغش التابعة إقليميا ؼبكاف االقتطاع 

 و تبقى العينة الثالثة لدى مصلحة رقابة اعبودة و قمع الغش  عملية التسجيل إىل اؼبخرب اؼبختص
 

                                                             

ٗٚ " رزْ اُوهبثخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا اُوبٕٗٞ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أ 09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ  30ر٘ض أُبكح  - 
496  

عن طرٌق فحص الوثائق و / أو بواسطة سماع المتدخلٌن المعنٌٌن ، أو عن طرٌق المعاٌنات المباشرة بالعٌن المجردة 
ب ،أو بأجهزة القٌاس ، و تتمم عند اإلقتضاء ، بإقتطاع العٌنات بغرض إجراء التحالٌل أو اإلختبارات أو التجار  

تتم مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود ، قبل جمركتها ........" -  
.  أٌن ٌتم االقتطاع بغرض إجراء التحالٌل أو االختبارات أو التجارب -  497
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، مع برورة أف يسلم العوف للمخالف نسخة من وصل 498ملية اػبربة احتياطيا الستعماؽبا يف ع
 اإلقتطاع .

فمىت تعلق األمر بالفوؿ السوداين مثبل فيتم  ،و تبقى لكل منتوج خصوصيتو يف عملية االقتطاع   
و تأخذ العينة من كل اؼبستويات       ،فولة لكل طن 300اقتطاع طبس عينات و تتكوف كل عينة من 

 وي ، سفلي ، وسط ( و ذلك من العينة اإلصبالية . ) اذباه عل
 35"نسبة من ؾبموع السكريات تصل إىل أقل من األمر باؼبصربات اليت ربتوي على أما مىت تعلق  
و نسبة من الشوائب اؼبعدنية اليت ال تذوب يف اؼباء اقل  %14و ضبوبة إصبالية أعلى من  %
فإنو يتم التصريح بعدـ الصبلحية ،أو اليت سبثل تغيَت عميق اللوف و النكهة و الصبلبة  % 0.15من

 ". 499لبلستهبلؾ البشري دبجرد االقتطاع
 ة :ــــــات المقتطعـــــــل العينـــتحلي -ب

جل عملية التحليل عن طريق ـبابر تابعة للوزارة اؼبكلفة حبماية اؼبستهلك أمن  هبرى اقتطاع العينات
 قمع الغش ، مع إمكانية االعتماد على اؼبخابر اؼبعتمدة للقياـ بعملية التحليل . و

سبلمة التشميع و سبلمة اػبتم اؼبوجود على العينة بماف القائم بعملية ربليل العينات  و هبب على
ائرية مع مراعاة اؼبقاييس اعبز  ،، و إخضاع العينة للتحليل اؼبكروبيولوجي أو الفيزيائي أو الكيميائي
 مع إمكانية تتبع اؼبناىج اؼبوصى هبا دوليا و كذا اؼبيكانيزمات اغبديثة .

تسجل فيو النتائج اؼبتوصل إليها و ترسل ىذه األخَتة  اوبرر عوف الرقابة تقرير عملية الرقابة  و بعد
 يف غضوف يـو إبتداء من تاريخ تسلمو العينة اؼبقتطعة باستثناء القوة القاىرة .

                                                             

،سابق اإلشارة ،المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش  18/12رقم من القانون  31و هو ما نصت علٌه المادة  -  498  
( عٌنات متجانسة و ممثلة للحصة موضوع 2إلٌه على أنه " إلجراء التحالٌل أو اإلختبارات أو التجارب ، تقتطع ثالث )

 الرقابة و تشمع ،ترسل العٌنة األولى إلى المخبر المؤهل بهذا القانون إلجراء التحالٌل أو اإلختبارات أو التجارب ،
شاهدتٌن ، واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التً قامت باإلقتطاع و األخرى  و تشكل العٌنتان الثانٌة و الثالثة عٌنتٌن

 ٌحتفظ بها المتدخل المعنً ،
تستعمل العٌنة التً ٌحتفظ بها المتدخل و تلك التً ٌحتفظ بها األعوان الذٌن قاموا بإقتطاع العٌنات فً حالة إجراء الخبرة 

اسبة ". تحتفظ العٌنتان الشاهدتٌن ضمن شروط الحفظ المن  

. السابق من القرار الوزاري المشترك ، المتعلق بمصبرات عصٌدة الطماطم ، المرجع 15المادة .  - 
499  
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و مىت  ،تتقرر فكرة إدانة أو براءة اؼبتدخل،لى النتائج اؼبتوصل إليها بعد ربليل العينة ستنادا عإو 
يتم ازباذ كل التدابَت ،ثبتت إدانة اؼبتدخل من خبلؿ عدـ مطابقة العينة للمواصفات القانونية 

 .500البلزمة بده
النتيجة للمستورد و و غَت بعيد عن ذلك فيما ىبص اؼبنتجات اؼبستوردة فبعد ربليل العينات تبلغ 

 .501تسلم لو رخصة دخوؿ اؼبنتوج إىل الوطن أو مقرر رفض الدخوؿ
 48على أف تتم عملية التبليغ عن طريق اؼبفتشية اغبدودية اليت يعود ؽبا االختصاص و ذلك خبلؿ 

و يبكن ساعة ربسب إبتداء من تاريخ تقدًن اؼبلف ، مع مراعاة اؼبدة اؼبتطلبة إلجراء التحاليل 
طعن أماـ اؼبديرية اعبهوية للتجارة اؼبختصة إقليميا يف حالة إصدار مقرر رفض دخوؿ ال دخلللمت

 اؼبنتوج .
 و بعد معاينة اعبريبة يتم إزباذ التدبَت اؼببلئم و ىو ما سيتم التطرؽ إليو من خبلؿ البند اؼبوايل .

 ات :ـــة المنتوجــــمعايند ــذة بعـــة المتخــــر التحفظيــــع :التدابيـــد الرابـــالبن
ردع إىل دارة مراقبة اعبودة وقمع الغش ازباذ بعض اإلجراءات و التدابَت اليت ترمي إخوؿ اؼبشرع 

و حثهم على تنفيذ التزاماهتم بضماف سبلمة اؼبستهلك ، و ذلك من خبلؿ طرح ، اؼبتدخلُت
 منتجات نزيهة و قابلة للتسويق .

 
 
 
 

                                                             

"فً حالة إحتمال  شارة إلٌه على أنهسابق اإللق بحماٌة المستهلك و قمع الغش ،المتع 18/12من القانون  34المادة  - 500
  

أٝ رغبهة أُقبثو أُإِٛخ ، ٣شؼو اُوبػ٢ أُقزض أُقبُق أُلزوع اُـش أٝ اُزي٣ٝو اُ٘برظ ػٖ رؾب٤َُ أٝ ئفزجبهد 

( أ٣بّ ػَٔ ُزول٣ْ ٓالؽظزٚ ،8أٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ اإلؽالع ػ٠ِ ًشق أٝ روو٣و أُقجو ، ٝ رٔ٘ؼ ُٚ ِٜٓخ صٔب٤ٗخ )  

ِٜخ ".ٝ ػ٘ل االهزؼبء ، ٣طِت ئعواء اُقجوح ، ٝ ال ٣ٌٖٔ أُقبُق أُلزوع إٔ ٣طبُت ثبُقجوح ثؼل ئٗوؼبء ٛنٙ أُ  
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ن إلدارة قمع الغش ازباذ ىذه التدابَت إال بعد ثبوت اػبرؽ الفعلي لتشريع ال يبك و ذبدر اإلشارة أنو
ىذه التدابَت يف إيداع اؼبنتوج )أوال( أو حجزه )ثانيا( أو سحبو من عملية  مثلاالستهبلؾ و تت

التداوؿ ) ثالثا( أو إتبلفو)رابعا( أو التوقيف اؼبؤقت لنشاط اؼبؤسسات ) خامسا( و كذا غرامة 
 ) سادسا( . 502الصلح

 وجــــداع المنتـــــــأوال : إي
 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش 09/03رقم القانوف من 55 اؼبادة عليو تنص التدبَت ىذا

 غَت أنو اؼبباشرة اؼبعاينة بعد ثبت لبلستهبلؾ معروض منتوج وقف يف يتجسد و،شارة إليوسابق اإل

 ببط هبدؼ الغش قمع و اؼبستهلك حبماية اؼبكلفة اإلدارة من بقرار يكوف ذلك و  ،مطابق

 اإلدارة تعلن، اؼبنتوج مطابقة ـبالفة معاينة دبجرد و اؼبعٍت اؼبتدخل طرؼ من فيو اؼبشتبو اؼبنتوج

 .503اإليداع رفع اؼبستهلك حبماية اؼبكلفة

رفض اؼبتدخل  يف حُت أنو إذا ثبتت عدـ إمكانية ببط اؼبنتوج رغم ازباذ التدابَت البلزمة أو يف حالة
 نو يتم حجز اؼبنتوج .إف ،اؼبعٍت إجراء عملية اؼبطابقة

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

لم ٌشر إلى هذا اإلجراء . 81/28 رقم مع اإلشارة أن المرسوم - 502  
أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ "٣زٔضَ اإل٣لاع ك٢ ٝهق ٓ٘زٞط  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ 55ر٘ض أُبكح  -

503
  

اإلكاهح أٌُِلخ ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ ٓؼوٝع ُإلٍزٜالى صجذ ثؼل أُؼب٣٘خ أُجبشوح ، أٗٚ ؿ٤و ٓطبثن ، ٝ مُي ثوواه ٖٓ 

 هٔغ اُـش ، ٝ ٣زووه اإل٣لاع هظل ػجؾ ٓطبثوخ أُ٘زٞط أُشزجٚ ك٤ٚ ٖٓ ؽوف أُزلفَ أُؼ٢٘ ،

 ٣ؼِٖ ػٖ هكغ اإل٣لاع ٖٓ ؽوف أٌُِلخ ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ثؼل ٓؼب٣٘خ ػجؾ أُ٘زٞط". 
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 وج ـــــز المنتـــــا : حجـــــثاني
نو يتم حجز اؼبنتجات غَت اؼبطابقة ،مع إمكانية إف،دبجرد حصوؿ أعواف الرقابة على إذف قضائي 

ازباذ ىذه اإلجراءات دوف اغبصوؿ على إذف قضائي مىت تعلق األمر حبالة من اغباالت اليت نصت 
كحالة التزوير أو حالة اؼبنتجات اليت يبكن لعوف الرقابة ،504 90/39من اؼبرسـو رقم  27عليها اؼبادة 

 اللجوء للتحاليل . تقرير عدـ صبلحيتها لبلستهبلؾ دوف
و يبقى من الضروري إخطار السلطة القضائية يف كل اغباالت هبدؼ حجز اؼبنتجات غَت اؼبطابقة 

 . 505أو إعادة توجيهو أو إتبلفو،أو تغيَت اذباه اؼبنتوج ،للمقاييس 
يغَت اؼبتدخل اؼبعٍت اذباىو أف إما ف،و مىت كاف اؼبنتوج صاغبا لبلستهبلؾ و ثبتت عدـ مطابقتو 

يعيد توجيهو عن طريق  أوبإرسالو إىل ىيئة ذات منفعة عامة الستعمالو يف غرض مباشر و شرعي ، 
 . 506إرسالو إىل ىيئة الستعمالو يف غرض شرعي بعد ربويلو

 
 

                                                             

إلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ "...ؿ٤و اٗٚ ٣غٞى ُألػٞإ أُ٘ظٞص ٍبثن ا 90/39ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١  27ر٘ض أُبكح  -
504

  

 ػ٤ِْٜ أػالٙ ، ر٘ل٤ن اُؾغي كٕٝ ئمٕ هؼبئ٢ هج٢ِ ك٢ اُؾبالد اُزب٤ُخ :

اُزي٣ٝو ، -  

أُ٘زٞعبد أُؾغٞىح ثلٕٝ ٍجت شوػ٢ اُز٢ رٔضَ ك٢ ؽل مارٜب ري٣ٝوا ، -  

عبد اُز٢ ال ٣َزط٤غ اُؼٕٞ إٔ ٣ووه ػلّ طالؽ٤زٜب أُ٘زٞعبد أُؼزوف ثؼلّ طالؽ٤زٜب ُإلٍزٜالى ٓبػلا أُ٘زٞ -

 ُإلٍزٜالى ٕ كٕٝ رؾب٤َُ الؽوخ ،

أُ٘زٞعبد أُؼزوف ثؼلّ ٓطبثوزٜب ُِٔوب٤٣ٌ أُؼزٔلح ٝ أُٞاطلبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝ رٔضَ فطوا ػ٠ِ طؾخ  -

 أَُزِٜي ٝ أٓ٘ٚ ،

بُخ رـ٤٤و أُوظل ،ئٍزؾبُخ عؼَ أُ٘زٞط أٝ اُقلٓخ ٓطبثو٤ٖ ُِٔطِٞة أٝ ئٍزؾ -  

هكغ ؽبئي أُ٘زٞط إٔ ٣غؼِٚ ٓطبثن أٝ إٔ ٣ـ٤و ٓوظلٙ ٝ ٣ؼِْ اَُِطخ اُوؼبئ٤خ ثنُي كٞها ."  -  

المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش ،سابق اإلشارة إلٌه،على أنه " إذا ثبت 18/12من القانون  46المادة تنص  -  505  
رفض المتدخل المعنً إجراء عملٌة ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فٌه ، ٌتم عدم إمكانٌة ضبط مطابقة المنتوج ، أو إذا 

حجزه بغرض تغٌٌر إتجاهه ، أو إعادة توجٌهه ، أو إتالقه دون اإلخالل بالمتابعة الجزائٌة المنصوص علٌها فً أحكام 
 هذا القانون" .

الغش ساٌق اإلشارة إلٌه على أنه " إذا   المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع 18/12رقم  من القانون 47المادة  تنص - 506  
كان المنتوج صالحا لإلستهالك و ثبت عدم مطابقته ، إما أن ٌغٌر المتدخل المعنً إتجاهه بإرساله إلى هٌئة ذات منفعة 

عامة إلستعماله فً غرض مباشر و شرعً ، و إما ٌعٌد توجٌهه بإرساله إلى هٌئة إلستعماله فً غرض شرعً بعد 
".تحوٌله   
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ربرير ؿبضر حبجز اؼبنتوجات أو بإتبلفها مع برورة أف يستويف صبيع البيانات اؼبنصوص  و هبب
 .90/39507من اؼبرسـو رقم 06ها يف اؼبادة علي

اإلتبلؼ للمنتجات غَت و إذا كاف اؼبشرع اعبزائري سعى لًتسيخ ضباية للمستهلك من خبلؿ إجراء 
 عن موقفو ذباه اآلالت و اؼبعدات اؼبغشوشة و سبل حراستها .الصاغبة ، فإنو يطرح  التساؤؿ 

 داول ـــــن التـــوج مـــب المنتـــا :سحــــــثالث
و ذلك يف  يقـو أعواف قمع الغش بسحبو من التداوؿ،دبجرد االشتباه يف عدـ مطابقة اؼبنتوج     

مع ربرير ؿبضر ،انتظار نتائج التحريات اؼبعمقة السيما نتائج التحاليل أو االختبارات أو التجارب 
 )اؼبلغى( 89/02وف رقم ىذا اإلجراء  م يتبناه اؼبشرع يف ظل القان،يلي مباشرة عملية اعبرد كعن ذل

بصورة مطلقة ،أين كاف من غَت اؼبمكن أف يتم سحب اؼبنتوج إال مىت كاف اؼبنتوج اؼبفحوص أو 
 .  508خطر وشيك يهدد أمن و سبلمة اؼبستهلك مع استحالة مطابقتو الذي مت ربليلو وبتوي على

للتحليل يف ظل القانوف لقدًن ، يف حُت يعد إجراء  ادبعٌت أف السحب كاف يعترب إجراء الحق    
يف ظل القانوف اعبديد ىذا و يتم سحب اؼبنتوج من مسار التداوؿ و االستهبلؾ إما مؤقتا  اابتدائي

 )أ( أو هنائيا )ب(.
 : تــــــب المؤقــــالسح -أ

ظهور نتائج التحريات و التحاليل اؼبعمقة اليت يقـو هبا األعواف بعد الشك يف مطابقة اؼبنتوج  بعد   
يرفع ،أو  م يثبت عدـ مطابقة اؼبنتوج ،، و مىت  م ذبر ىذه التحريات يف غضوف سبعة أياـ عمل 

                                                             

ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣غت إٔ رؾز١ٞ ٓؾبػو أُؼب٣٘خ 90/39ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  06ر٘ض أُبكح  -
507

 

 ػ٠ِ اُج٤بٗبد ا٥ر٤خ :

ئٍْ اُؼٕٞ اُن١ ٣ؾوه أٝ أٍٔبء األػٞإ اُن٣ٖ ٣ؾوهٕٝ أُؾبػو ٝ أُوبثْٜ ٝ طلبرْٜ ٝ ئهبٓزْٜ اإلكاه٣خ . -  

ٍبػبرٜب ٝ ٌٓبٜٗب . ربه٣ـ أُؼب٣٘بد أُ٘ز٤ٜخ ٝ -  

ئٍْ اُشقض اُن١ ٝهؼذ ُل٣ٚ أُؼب٣٘بد ٝ ُوجٚ ٝ ٜٓ٘زٚ ٝ ٓؾَ ٌٍ٘بٙ ٝ ئهبٓزٚ . -  

ع٤ٔغ ػ٘بطو اُلبرٞهح اُز٢ رزْ ثٜب ئػلاك ه٤ٔخ أُؼب٣٘بد اُز٢ ٝهؼذ ثظلخ ٓلظِخ ، -  

ههْ رَََِ ٓؾؼو أُؼب٣٘خ ، -  

ئٓؼبء اُوبئْ أٝ اُوبئ٤ٖٔ ثبُٔؼب٣٘خ ، -  

ئٕ ًبٕ ، ٝ ئما هكغ اإلٓؼبء ٣نًو مُي ك٢ أُؾؼو أٝ ك٢ ككزو اُزظو٣ؼ ....."ئٓؼبء أُؼ٢٘  -   

سابق اإلشارة إلٌه على أنه "فً حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص  ) الملغى(11/ 78من القانون  11المادة  تنص - 508  
ل مطابقته فان السلطة اإلدارٌة الذي  تم تحلٌله ٌحتوي على خطر وشٌك ٌهدد امن و صحة المستهلك و عندما تستحٌأو 

. "تأمر بموجب قرار مسبب بسحب المنتوج من مسار االستهالك  
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سبديد ىذا األجل عندما تتطلب ذلك الشروط  و مع ذلك هبوز،  509فورا تدبَت السحب اؼبؤقت
 التقنية للرقابة و التحاليل أو التجارب .

ويبقى  ،و يعلم وكيل اعبمهورية فورا بذلكيعلن عن حجزه حُت مىت ثبت عدـ مطابقة اؼبنتوج، يف
اؼبتدخل مسؤوال عن اؼبصاريف الناصبة عن عملية التحليل و االختبار و التجارب يف حالة عدـ 

لعينة اؼبدونة يف ؿبضر االقتطاع مىت ثبتت اؼبطابقة ، يف حُت يعوض ىذا األخَت حبسب قيمة ا
 . 510مطابقة اؼبنتوج اؼبعروض لبلستهبلؾ 

إذ تكفي اؼبعاينة ،يتضح الفرؽ بُت إجراء اإليداع و إجراء السحب ،سلف  على ماو إستنادا 
يف حُت يتأكد السحب بعد التحري اؼبعمق حوؿ مطابقة  ،اؼبباشرة بالعُت اجملردة إليداع اؼبنتوج

 اؼبنتوج.
 ي :ــــب النهائـــــــالسح  -ب

ينفذ السحب النهائي من ،سابق اإلشارة إليو  09/03من القانوف رقم 511 62عمبل بنص اؼبادة     
دوف برورة اغبصوؿ  ،سابق اإلشارة إليو من نفس القانوف 25طرؼ األعواف اؼبذكورين يف اؼبادة 

 على رخصة مسبقة من السلطة القضائية اؼبختصة يف اغباالت التالية :
                                                             

المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش ، سابق اإلشارة إلٌه ، على  أنه :   18/12القانون رقم من  48المادة تنص  -  509  
، عند اإلشتباه فً عدم مطابقته و ذلك فً إنتظار " ٌتمثل السحب المؤقت فً منع وضع كل منتوج لإلستهالك أٌنما وجد 

 نتائج التحرٌات المعمقة السٌما نتائج التحالٌل أو اإلختبارات أو التجارب ،

( أٌام عمل إذا لم ٌثبت عدم مطابقة المنتوج ، ٌرفع فورا تدبٌر السحب 6إذا لم تجر هذه التحرٌات فً أجل سبعة )

دما تتطلب الشروط التقنٌة للرقابة أو التحالٌل أو اإلختبارات أو التجارب ذلك ،المؤقت ، و ٌمكن تمدٌد هذا األجل عن  
 إذا ثبت عدم مطابقة منتوج ، ٌعلن عن حجزه، و ٌعلم فورا وكٌل الجمهورٌة بذلك ."  

ذا   سابق اإلشارة إلٌه على أنه " إ المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش 18/12 رقم من القانون 51المادة تنص  -  510 
 

ثبت عدم مطابقة المنتوج ، تسدد المصارٌف الناتجة عن عملٌات الرقابة أو التحالٌل أو اإلختبارات أو التجارب من 
 طرف المتدخل المقصر ،

و إذا لم تثبت عدم المطابقة عن طرٌق التحالٌل أو اإلختبارات أو التجارب ، تعوض قٌمة العٌنة للمتدخل المعنً على 
سجلة فً محضر اإلقتطاع ".أساس القٌمة الم  

المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش على أنه " ٌنفذ السحب النهائً   18/12من القانون رقم  51تنص المادة  -  511  
أعاله ، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائٌة المختصة فً الحاالت  14من طرف األعوان المذكورٌن فً المادة 

 اآلتٌة :
ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو فاسدة أو سامة أو التً إنتهت صالحٌاتها ،المنتوجات التً  -  
حٌازة المنتوجات دون سبب شرعً و التً ٌمكن إستعمالها فً التزوٌر ، -  
المنتوجات المقلدة ، -  
األشٌاء أو األجهزة التً تستعمل للقٌام بالتزوٌر ، -  
ٌعلم وكٌل الجمهورٌة بذلك فورا ." -  
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 اؼبنتوجات اليت ثبت أهنا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو منتهية الصبلحية . -
 اؼبنتوجات اليت ثبت عدـ صبلحياهتا لبلستهبلؾ . -
 لتزوير .حيازة اؼبنتوجات دوف سبب شرعي و اليت يبكن استعماؽبا يف ا -
اؼبنتوجات اؼبقلدة ، دبا فيو األشياء أو األجهزة اؼبستعملة يف التزوير مع برورة إببلغ وكيل  -

 اعبمهورية بذلك .
أينما وجد يف حالة السحب ،و يبقى اؼبتدخل مسؤوال عن مصاريف اسًتجاع اؼبنتوج اؼبشتبو فيو 

أو يوجو ،ىل مركز ذي منفعة عامة يوجو ؾبانا إ ،و مىت كاف اؼبنتوج قاببل لبلستهبلؾ النهائي
 لئلتبلؼ مىت كاف مقلدا أو غَت صاحل و يعلم وكيل اعبمهورية فورا بذلك .

 وج ــــالف المنتــــا : إتـــــرابع
       ،اإلتبلؼ من أخطر اإلجراءات  نظرا لكونو ينجر عنو إخفاء اؼبنتوج و إفقاده خواصو يعد إجراء

و تقـو اؼبصاحل اؼبكلفة حبماية اؼبستهلك و قمع الغش  ،و تسري عليو األحكاـ اؼبرتبطة بالسحب
بإعبلـ اؼبستهلكُت بكافة الوسائل عن األخطار و كذا اؼبخاطر اليت يشكلها كل منتوج مسحوب 

 . 512عند عملية العرض لبلستهبلؾ
 ةــــــاط المؤسســـت لنشـــف المؤقـــ: التوقي خامسا

خوؿ اؼبشرع اؼبصاحل اؼبكلفة حبماية اؼبستهلك و قمع الغش صبلحية التوقيف اؼبؤقت لنشاط 
اؼبؤسسات اليت ثبت عدـ مراعاهتا للقواعد احملددة يف تشريع االستهبلؾ إىل حُت زواؿ كل األسباب 

ص عليها يف اليت أدت إىل ازباذ ىذا التدبَت ، و ذلك دوف اإلخبلؿ بالعقوبات اعبزائية اؼبنصو 
  أحكاـ ىذا القانوف .

 
 

                                                             

،المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش على أنه "تعلم المصالح المكلفة   18/12رقم من القانون  56المادة  تنص  -  512 

بحماٌة المستهلك و قمع الغش المستهلكٌن بكل الوسائل ، عن األخطار و المخاطر التً ٌشكلها كل منتوج مسحوب من 
  عملٌة العرض لإلستهالك ". 
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 أو خدمات. او ينفرد ىذا التدبَت خبصوصية كونو يسري على اؼبؤسسات اليت تطرح سلع
 ح  ــــــة الصلــــ: غرام سادسا

نو يصبح من إف،من السلوكيات اجملرمة دبوجب قانوف االستهبلؾ  دبجرد ارتكاب اؼبتدخل لواحدة
اليت تلي  ايوم 30و ذلك يف أجل ،اؼبمكن فرض غرامة الصلح من طرؼ األعواف اؼبكلفُت بالرقابة 

 .513تاريخ اإلنذار و ذلك دبوجب رسالة موسى عليها 
و يعد ىذا التدبَت  ،يرسل احملضر مباشرة إىل اعبهة القضائية اؼبختصة،و إذا  م يبتثل اؼبتدخل لئلنذار 

أين استحدثتو اإلرادة التشريعية لبسط توازف بُت مصلحتُت متناقضتُت ،  09/03وليد القانوف 
مصلحة اؼبستهلك الذي يرمي للحصوؿ على منتوج غَت بار بأمنو و متبلئم سعره مع حافظتو 
النقدية ، و مصلحة اؼبتدخل يف عرض منتجات يرمي من وراء عربها ربقيق أكرب قدر من األرباح 

دبا يف ذلك ردع كل ،ادي تعطيل نشاط اؼبتدخل فو ت،على العدالة  ءالعبزبفيف إىل  باإلبافة، 
السيما مع سبلسة اإلجراءات اؼبتطلبة عند عملية الصلح و ،االنتهاكات اؼباسة بسبلمة اؼبستهلك
 سرعتها مقارنة مع اؼبتابعة القضائية .

 :ما عدا اغباالت التالية و تفرض غرامة الصلح يف كل اغباالت 
ات اليت تعرض صاحبها لعقوبات غَت العقوبات اؼبالية كالعقوبات السالبة للحرية أو تعلق اؼبخالف -

 األمر بتعويض برر لؤلشخاص أو األمبلؾ .
 يف حالة العود. -

                                                             

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ " ٣غت ػ٠ِ أُقبُق  09/03ُوبٕٗٞ ههْ ٖٓ ا 92ر٘ض ػ٤ِٚ أُبكح  -
513

 

إٔ ٣لكغ ٓوح ٝاؽلح ٓجِؾ ؿوآخ اُظِؼ ُلٟ هبثغ اُؼوائت ٌُٔبٕ ئهبٓخ أُقبُق أٝ ٌٓبٕ أُقبُلخ ك٢ أعَ اُضالص٤ٖ 

( ٣ٞٓب اُز٢ ر٢ِ ربه٣ـ اإلٗناه ،30)  

( أ٣بّ ٖٓ 10ٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش أُؼ٤٘خ ثؾظٍٞ اُلكغ ك٢ أعَ ػشوح )٣ؼِْ هبثغ اُؼوائت أُظبُؼ أٌُِلخ ثؾ

 ربه٣ـ ككغ اُـوآخ ،

( ٣ٞٓب ئثزلاءا ٖٓ ربه٣ـ ٝطٍٞ اإلٗناه ُِٔقبُق ، روٍَ 45ك٢ ؽبُخ ػلّ ئٍزالّ اإلشؼبه ك٢ أعَ فَٔخ ٝ أهثؼ٤ٖ )

بئ٤خ أُقزظخ ئه٤ٔ٤ِب ،أُظبُؼ أٌُِلخ ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش أُِق ػ٠ِ اُغٜخ اُوؼ  

٣وٍَ علٍٝ ٓغَٔ ئشؼبهاد اُلكغ أَُزِٔخ ٖٓ ؽوف هبثغ اُؼوائت ك٢ اُشٜو اَُبثن ، ك٢ األٍجٞع األٍٝ ٖٓ ًَ 

  شٜو ، ئ٠ُ أُظبُؼ أٌُِلخ ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ".  
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يتعُت على اؼبتدخل ،و مىت سجل أعواف الرقابة و قمع الغش عدة ـبالفات على نفس احملضر 
 89و 514 88ما نصت عليو اؼبادتُت  ذاو ى،اؼبخالف دفع اؼببلغ اإلصبايل عن كل غرامة مستحقة 

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو. 09/03من القانوف رقم 515
من  93و  86الذي وقع فيو اؼبشرع اعبزائري بُت اؼبادتُت ألخَت اإلشارة إىل التناقض بقى يف ايو 

على إرساؿ ؿبضر اؼبخالفة إىل اعبهة القضائية اؼبختصة يف 86516أين نصت اؼبادة  09/03القانوف 
حالة عدـ استجابة اؼبتدخل اؼبخالف ؼببلغ غرامة الصلح ، دبعٌت أنو ال يتم ربريك الدعوى 

من القانوف  93يف حُت نصت اؼبادة ، ااحتياطي اربفظي و إمبا ال يعدو كونو إجراء،العمومية
 على إنقضاء الدعوى العمومية مىت سدد اؼبتدخل اؼبخالف مبلغ غرامة الصلح . 09/03517
 و قمع الغش ماية اؼبستهلكحب اؼبتعلق 09/03رقم  قانوفالمن  93لعل اؼبشرع اعبزائري بسنو اؼبادة  و

اعبزائية متجاىبل ػبصوصية  اإلجراءاتنقضائها يف ظل قانوف إو ،تأثر بأحكاـ الدعوى العمومية
 الصلح يف جرائم االستهبلؾ .

اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع  09/03ستحداث القانوف رقم إتدبَت غرامة الصلح من  و إذا كاف
ير أنو ال هبد تطبيق عملي كثيف ، إذ ألف أعواف قمع الغش على ربر  ، إالالغش سابق اإلشارة إليو 

ىذا األخَت الذي يرسل تكليف باغبضور  ،و إرساؽبا مباشرة إىل وكيل اعبمهورية،ؿبابر اؼبخالفات 

                                                             

٠ أٗٚ " ٣ؾلك ٓجِؾ ؿوآخ اُظِؼ أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػِ 09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  88ر٘ض أُبكح  - 
514

  

 ًٔب ٣أر٢ :

كط(. 300.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : صالصٔبئخ أُق ك٣٘به ) 71ئٗؼلاّ ٍالٓخ أُٞاك اُـنائ٤خ أُؼبهت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح  -  

كط(. 300.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : صالصٔبئخ أُق ك٣٘به ) 73ئٗؼلاّ اُ٘ظبكخ ٝ اُ٘ظبكخ اُظؾ٤خ أُؼبهت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح  -  

كط(. 300.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : صالصٔبئخ أُق ك٣٘به ) 74ئٗؼلاّ ههبثخ أُطبثوخ أَُجوخ أُؼبهت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح  -  

كط(. 300.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : صالصٔبئخ أُق ك٣٘به ) 75ت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح ئٗؼلاّ اُؼٔبٕ أٝ ػلّ ر٘ل٤نٙ أُؼبه -  

كط(. 50.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : فَٕٔٞ أُق ك٣٘به ) 76ػلّ رغوثخ أُ٘زٞط  أُؼبهت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح  -  

ٞط أُوز٠٘ .ٖٓ صٖٔ أُ٘ز %10ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : 77هكغ ر٘ل٤ن اُقلٓخ ٓب ثؼل اُج٤غ أُؼبهت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح  -  

كط(". 200.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ : ٓبئزب أُق ك٣٘به ) 78ؿ٤بة ث٤بٗبد ٍْٝ أُ٘زٞط أُؼبهت ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح  -  

المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش على أنه " إذا سجلت عدة مخالفات   18/12من القانون  78تنص المادة  -  515  
فع مبلغا إجمالٌا لكل غرامات الصلح المستحقة".على نفس المحضر ، ٌجب على المخالف أن ٌد  

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ "٣ٌٖٔ األػٞإ أُ٘ظٞص  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  86ر٘ض أُبكح  - 
516

  

اُوبٕٖٗٞٓ ٛنا اُوبٕٗٞ ، كوع ؿوآخ طِؼ ػ٠ِ ٓورٌت أُقبُلخ أُؼبهت ػ٤ِٜب ؽجوب ألؽٌبّ ٛنا  25ػ٤ِْٜ ك٢ أُبكح   

 ٝ ئما ُْ رَلك ؿوآخ اُظِؼ ك٢ األعَ أُؾلك ٣وٍَ أُؾؼو ئ٠ُ اُغٜخ اُوؼبئ٤خ أُقزظخ،

 ٝ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ روكغ اُـوآخ ئ٠ُ اُؾل األهظ٠".

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ " ر٘وؼ٢ اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  93ر٘ض أُبكح  - 
517

  

قبُق ٓجِؾ ؿوآخ اُظِؼ ك٢ ا٥عبٍ ٝ اُشوٝؽ أُؾلكح".ئما ٍلك أُ  
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، و يتم التبليغ عن طريق احملضر القضائي التابع إلختصاص احملكمة إىل جلسة للمتدخل اؼبعٍت 
 إقليميا .

القضايا اليت تطرح يوميا إال أنو يبقى من شأف ذلك إثقاؿ كاىل العدالة بعديد ،و رغم اهبابية ذلك 
 . 518و سد باب الردع غَت اؼبباشر للمتدخل ، فبا يولد شعور بالتعسف يف استعماؿ السلطة   ،

و إذا كانت شبكة ـبابر التجارب  و التحاليل تندرج بمن األجهزة اإلدارية اؼبركزية ، فإف ـبابر 
علة اؼبستوى اعبهوي ، و ىو ما ربليل النوعية ىي عبارة عن ـبابر جهوية زبتص بتحليل النوعية 

 سيتم تبيانو من خبلؿ الفرع الثاين .
 كـــــــــة المستهلـــي حمايـــف ةـــل النوعيـــر تحليـــي : دور مخابـــرع الثانــالف

 اتلعب ـبابر ربليل النوعية كجهة إدارية دورا ال يستهاف بو يف ضباية اؼبستهلك من خبلؿ سهرى
الدائم على مراقبة اؼبنتوجات خبلؿ عملية اإلنتاج ، و ذلك للحد من األخطار اليت قد تنجم عن 

عينة أو عينات من أجل ربليلها يف ـبابر مراقبة  من خبلؿ أخذخرؽ أخبلقيات و قواعد التسويق ، 
 اعبودة و قمع الغش .

 : ايلو ذلك على الشكل التو تصنف ـبابر ربليل النوعية إىل ثبلث فئات 
الفئة األوىل و ىي تلك اؼبخابر اليت تعمل غبساهبا اػباص و سبارس مهامها يف إطار الرقابة الذاتية  -

اليت يقـو هبا اؼبتدخل ، بغض النظر عن كونو شخصا طبيعيا كبائع اغبليب الذي يقـو بتحليلو، أو 
و ؼبنح ، ويقهاشخصا معنويا كشركة تسويق العصائر اليت ربلل عينة من العصَت من أجل تس

من أطباء و  ايتوجب أف يكوف الفريق اؼبسَت للمخرب متكون،اإلعتماد ؽبذا النوع من اؼبخابر 
  يف علم البيوكيمياء و البيولوجيا و علم اغبيوانات و علم النباتات .ُتمتخصص

يف و مفهـو الغَت قد وبمل ، الفئة الثانية و ىي تلك اؼبخابر اليت تقدـ خدمات غبساب الغَت -
فحواه اؼبستهلك الذي تضرر أو أوشك أف يتضرر من منتوج ما ، أين يطلب ربليل العينة اؼبشكوؾ 

 فيها و على نفقتو ، كما قد يكوف الغَت ىيئة إدارية تطلب خربة مضادة .
                                                             

.مدٌرٌة التجارة لوالٌة تلمسان المصدر :  - 
518  
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و تعزيز  و من أجل تدعيم الفئة الثالثة و اليت تضم اؼبخابر العامة اؼبعتمدة يف إطار قمع الغش -
و الذي دبوجبو مت إنشاء ـبابر  96/355519صدر اؼبرسـو التنفيذي رقم ،من اؼبخابر  ىذا النوع

 التجارب و ربليل النوعية ، و ذلك دبوجب نص اؼبادة األوىل منو . 
و يتمثل األسلوب الفٍت ،خذ عينة اؼبادة ؤ اإلشتباه يف غش أو فساد مادة إستهبلكية ت في حالةف

 : فيما يليالعملي عبمع العينات 
 تنظيف و تطهَت األيدي قبل صبع العينات و خاصة البكتَتيولوجية . -1
 و إرساؽبا دوف فتحها إىل اؼبخرب ،صبع العينات بقدر اإلمكاف يف عبوهتا األصلية إذا أمكن ذلك  -2
 تتخذ اإلحتياطات البلزمة ؼبنع تلوثها أثناء عملية فتحها  ػ،عند أخذ العينات من عبوات مقفلة -3
 ،سائلةاألجزاء ، و إذا كانت اؼبنتوجات  تؤخذ العينات من ـبتلف،إذا كانت اؼبنتوجات سائلة  -4

 فيهز السائل .
 هبب إستعماؿ عبوات مناسبة عبمع العينات . -5
هبب أف يتم مسك العبوات اػباصة جبمع العينات بطريقة ال تؤدي إىل تلوث السطح الداخلي  -6

 و إرساؽبا إىل الفحص البكًتيولوجي .،و إعادة غلقها بسرعة  ،للعبوة عند فتحها
 لتدخُت مثبل .كاـ و العملية  ءهبب على القائم باإلقتطاع أف بتجنب العادات اليت ال تتبل -7
 هبب احملافظة على حالة العينة أو العينات اجملمدة مع مراعاة درجة التجميد عند عملية النقل . -8
بوب اإلختبار البطاقة اػباصة بالعينة من خبلؿ ربديد العينة و تاريخ هبب أف يدوف على أن -9

 أخذىا و ساعة إرساؽبا إىل اؼبخرب .
هبب أف تربد ،يف حالة إقتطاع عينات مادة غذائية مسمومة من بقايا الوجبات أو اؼبشروبات  -10

ة التربيد إىل حُت العينة لتفادي التلف إف  م تكن مربدة وقت أخذ العينة مع احملافظة على درج
 إجراء الفحص عليها .

                                                             

،أُزؼٖٔ ئٗشبء شجٌخ ٓقبثو اُزغبهة ٝ رؾب٤َُ 1996/ 19/10،أُإهؿ ك٢ 96/355أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  - 
519

  

. 1996أًزٞثو  20، اُظبكهح ثزبه٣ـ . 62اُ٘ٞػ٤خ ٝ ر٘ظ٤ٜٔب ٝ ٤ٍوٛب،ط.ه.ط.ط ، ع.  
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هبب على القائم باإلقتطاع مراعاة التعقيم خبلؿ عملية نقل العينة غلى اؼبخرب ، دوف أف تكوف -11
عملية النقل سببا يف إبافة ميكروبات و بكتَتيا للمادة ؿبل اإلقتطاع ، مع ترؾ اؼبادة ؿبل اإلقتطاع 

 ائح الكريهة .شعة الشمس و الرو أبعيدة عن الضوء و 
ىل حجم و نوع اؼبادة اغبافظة إشارة هبب اإل،يف حالة إبافة مادة حافظة للعينة ؿبل اإلختبار  -12

 على انبوب اإلختبار .  
هبب على القائم باإلقتطاع مراعاة عامل الوقت خبلؿ عملية نقل العينة إىل اؼبخرب من اجل  -13

 ربليلها .
ـبابر ربليل النوعية و اعبودة أجهزة زبتص أساسا يف  وو إذا كانت مديرية التجارة و قمع الغش 

ضباية اؼبستهلك بصورة مباشرة ، فإف دور اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية ال يقل أنبية عن دور 
 اؽبيئات السابقة، و ىو ىو ما سيتم تبيانو من خبلؿ اؼبطلب اؼبوايل . 

 ة المستهلك ــي حمايــة فــــة و الوالئيـــة البلديـــي: دور المجالس الشعبيـــــالثان بــلـالمط
و ذلك من خبلؿ سهر ،تلعب اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية دورا جوىريا يف ضباية اؼبستهلك 

دفعنا لتحديد ىذين اعبهازين على ترقية عملية التسويق من خبلؿ اؼبراقبة اؼبستمرة للمتدخلُت ، فبا ي
أنو مت إختيار بلدية اؼبنصورة   علىالدور الذي تلعبو البلدية كجهاز إداري يف ضباية اؼبستهلك 

كنموذج عملي ) الفرع األوؿ( ، مع الوقوؼ على دور الوالية فبثلة يف اجمللس الشعيب الوالئي يف 
 ضباية اؼبستهلك ) الفرع الثاين( .

 في حماية المستهلك (لبلدية المنصورة  )الشعبي البلديرع األول: دور المجلس ـــالف 
إف دراسة دور اجمللس الشعيب البلدي لبلدية اؼبنصورة يقتضي بالضرورة ربديد اؽبيكل التنظيمي لبلدية 

تبياف و اؼبنصورة ) البند األوؿ ( مع ربديد دور اجمللس الشعيب البلدي لبلدية اؼبنصورة ) البند الثاين(، 
ضباية  وبيمي ؼبكتب حفظ الصحة و الوقاية كجهاز تابع لبلدية اؼبنصورة منوط اؽبيكل التنظ

باإلبافة إىل برورة ربديد صبلحيات مكتب حفظ الصحة و الوقاية) اؼبستهلك ) البند الثالث(،
 .د الرابع( البن
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 ورةــــــــة المنصـــــــام لبلديــــــم العــــيـــــد األول : التقدالبن
فهي شخص اعتباري من أشخاص ،ذبسد بلدية اؼبنصورة واحدة من البلديات التابعة لوالية تلمساف 

سها رئيس منتخب من لدف أالقانوف العاـ يتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة اؼبالية ؼبمثليها ، ير 
و ؽبا اسم خاص هبا تبعا ؼبوقعها منتخب ىو اآلخر ، 520الشعب و يديرىا ؾبلس شعيب بلدي

 عبغرايف كوهنا تقع على تراب باحية اؼبنصورة .ا
عدة مصاحل هبدؼ ترقية اػبدمات إىل قسمت ىذه البلدية ،و غبسن سَت النظاـ البلدي للمنصورة 

خلق نوع من التنظيم و  ، من خبلؿو كذا تسهيل اؼبعامبلت ،اؼبقدمة إىل الشعب و اؼبواطنُت 
 حسن التسيَت و كل ىذا هبدؼ ازباذ قرارات مناسبة و مبلئمة .

ي أك  521و على ىذا األساس سنوبح أىم اؼبصاحل اليت ذبسد اؽبيكل التنظيمي لبلدية اؼبنصورة
 :بلدية واقعة على اإلقليم اعبزائري وفق اؼبخطط التايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

٣غزٔغ أُغٌِ اُشؼج٢ اُجِل١ ُجِل٣خ " أُ٘ظٞهح" ًأ١ ٓغٌِ شؼج٢ ثِل١ ٓوح ًَ صالس أشٜو ٓغ ئٌٓب٤ٗخ  -
520

 

 اعزٔبػٚ ك٢ كٝهاد اٍزض٘بئ٤خ أ١ ؿ٤و ػبك٣خ 

أُظله : هئ٤ٌ ٌٓزت ؽلع اُظؾخ ٝ اُٞهب٣خ ُجِل٣خ أُ٘ظٞهح . -
521

  



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

213 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دي ـــــــي البلـــس الشعبــس المجلـــي : دور رئيـــد الثانــــــالبن

بإعتبار رئيس اجمللس الشعيب البلدي ىو اؽبيئة التنفيذية للبلدية و فبثلها القانوين من جهة، وفبثل 
، 522الدولة على مستوى تراب البلدية من جهة أخرى ، فهو حامي النظاـ العاـ و الصحة العامة 

حو اؼبشرع صبلحيات واسعة يف ؾباؿ ضباية اؼبستهلك فقد من،باط الشرطة القضائية ببصفتو أحد و 
 88و تتجلى صبلحياتو يف ما أوردت اؼبادة  من اؼبخاطر اليت قد تنجر عن عملية تسويق اؼبنتوجات

 ، و اليت تتجلى فيمايلي :523اؼبتعلق بالبلدية  11/10من القانوف رقم 

                                                             

.40، ص.2004اُغيائو٣خ ، كاه اُؼِّٞ ، اُغيائو ،  ٓؾٔل اُظـ٤و ثؼ٢ِ ، هبٕٗٞ اإلكاهح أُؾ٤ِخ - 
522

  

، أُزؼِن ثبُجِل٣خ ،  ٤ٗٞ٣2011ٞ  22، أُإهؿ ك٢  11/10ٖٓ اُوبٕٗٞ  92ٝ ٛٞ ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح  - 
523

  

.٤ُٞ٣2011ٞ  03، اُظبكهح ك٢  37ط.ه.ط.ط ، ص.  

 مصلحة المنازعات

 المٌاهمصلحة 

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة المستخدمٌن

 مصلحة االنتخابات

 مصلحة التنظٌم

 و الشؤون العامة  

مصلحة النشاط 

 االجتماعً

 مصلحة التجهٌز       

 

 مصلحة الحالة المدنٌة و البناء

ـبـال
ـل

ــدي
 ة
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 " السهر على النظم و السكينة و النظافة العمومية .-
 على حسن تنفيذ التدابَت اإلحتياطية و الوقاية و التدخل يف ؾباؿ اإلسعاؼ . السهر -
 تبليغ و تنفيذ القوانُت و التنظيمات اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك . -
يسهر دبسانبة اؼبصاحل التقنية للدولة على إحًتاـ التشريع والتنظيم اؼبعموؿ هبما اؼبتعلق حبفظ  -

 يما يف اجملاالت التالية :الصحة و النظافة العمومية الس
 اغبفاظ على صحة األغذية و األماكن و اؼبؤسسات اؼبستقبلة للجمهور . - 
 توزيع اؼبياه الصاغبة للشرب . -
 ىبوؿ لرئيس اجمللس الشعيب البلدي إصدار قرارات قابلة للتنفيذ" . -

ؼبكتب حفظ الصحة و يتوجب ربديد اؽبيكل التنظيمي ،و بتبياف دور رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
 الوقاية ، و ىو ما سيتم ربديده من خبلؿ البند اؼبوايل .

 ة ــــــة و الوقايــــظ الصحــــب حفـــري لمكتـــي و البشــث: اإلطار التنظيمــد الثالـــالبن
اؼبؤرخ   87/146524 مت إنشاء مكتب حفظ الصحة و الوقاية لبلدية منصورة دبوجب اؼبرسـو رقم

و يرأس ىذا القسم رئيسا يعترب اؼبشرؼ اؼبباشر على ىذه اؼبصلحة مع بقاء ،1987جواف  30بتاريخ 
 .تبعيتو قائمة لرئيس البلدية عندما يتعلق األمر دبهامو و صبلحياتو

 يتشكل مكتب حفظ الصحة و الوقاية من :و 
 526األمانة - 525مكتب رئيس اؼبصلحة -

 نتداهبم و قبد من بمنهم :إيتم  ،االتمن ـبتصُت يف ـبتلف اجمل527فرؽ التدخل تتكوف  -
يف البحث عن األمراض و ىم ـبتصوف  528ـبتصُت يف علم دراسة اغبيواف أو الصحة اغبيوانية  -

 اليت تنتقل عن طريق اغبيوانات و تطلق عليهم تسمية .
                                                             

، أُزؼِن ثاٗشبء ٌٓبرت اُظؾخ اُجِل٣خ ،  1987عٞإ  30، أُإهؿ ك٢  87/146 ُٔوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْا  - 
524

  

.01/06/1987، اُظبكهح ك٢  27ط.ه.ط.ط ، ع.  
525

- BUREAU DE CHEF SERVICE. 
526 - LA SECRETARIAT . 
527 - LE GROUPE INTERVENANT. 
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عن األمراض اليت تصيب و يطلق عليهم  حيث يقوموف بالبحث 529ـبتصُت يف علم البيولوجيا -
 . 530ـبتصُت يف علم الفبلحة -....تسمية .

ـبتصُت يف ؾباؿ الصحة و يقوموف بالتوعية  و التحسيس يف إطار نشر تربية صحية. ـبتصُت يف  -
و ىو ما سنًتصبو من خبلؿ اؼبخطط التايل :،،بوسعهم و من صبلحياهتم ربليل اؼبياه  531ؾباؿ الري

 
 باؼبخطط أدناه.و فق ما ىو مبُت يبكن تلخيص فريق التدخل للمكتب و 
     فـــــــــــريـــــــــــــق التــــــــــــدخــــــــــلمن واحد إىل أربعة تقنيُت ساميُت للصحة العمومية                 -
 إثناف تقنيُت ساميُت يف البيئة من واحد إىل    -
         النوعػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػة.مفتػػػػػػػػػػػػػػػش ؼبراقبػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
 من واحد إىل إثناف تقنيُت ساميُت يف الفبلحة                     -
 بيطري أو تقٍت سامي يف الصحة اغبيوانية -

 الهيكل التنظيمي لمكتب حفظ الصحة و الوقاية لبلدية منصورة

ربديد صبلحيات ىذا اؼبكتب و دوره يف ضباية و بعد تبياف اؽبيكل التنظيمي لبلدية اؼبنصورة سيتم 
 اؼبستهلك، و ىو ما سيتم توبيحو من خبلؿ البند اؼبوايل .
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 ورةـــة منصـــة لبلديــظ الصحــــة و حفــــب الوقايـــات مكتــــــع: صالحيــــد الرابـــالبن
حيث تتجلى األوىل يف اإلنتقاؿ إىل ، يقـو اؼبكتب بنوعُت من األعماؿ و نبا اؼبعاينة و التحقيق

 و ذلك على الشكل التايل :األماكن اؼبعنية و اقتطاع عينات مىت اقتضى األمر ذلك 
 ،إجراء اؼبعاينات للمحبلت و كذا الشاحنات الناقلة للمواد اؼبوجهة لبلستهبلؾ البشري  -

ألمن دائرة منصورة و ذلك دبوجب تعليمة صادرة عن رئيس  ةو ذلك رفقة رئيسة الشرطة القضائي
 اجمللس الشعيب البلدي.

و يتم إعداد تقرير بنتائج اؼبعاينة دبوجب ؿبضر رظبي مؤرخ و موقع و ـبتـو من طرؼ رئيس اؼبكتب 
 يتضمن اسم اػبابع للمعاينة ، نوع النشاط اؼبمارس ، و مبلحظات حوؿ اؼبعاينة. 

للمياه وذلك يف إطار وقاية اؼبستهلك من  ،البكًتيولوجي رفقة أعضاء اعبزائريةالقياـ باالقتطاع  -
و يكوف طالب االقتطاع ىو رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية  ،األمراض اؼبتنقلة عن طريق اؼبياه

 .أين يعد التقرير يف ؿبضر رظبي متضمن ألعضاء اؼبكتب و الفريق اؼبعاين،اؼبنصورة 
آخر من احملابر يرسل باسم رئيس اجمللس الشعيب البلدي إىل مديرة اؼبؤسسة  ايف حُت قبد نوع

يف حالة التهاب العمومية للصحة اعبوارية يأيت يف إطار الوقاية من األمراض اؼبتنقلة عن طريق اؼبياه أو 
عينة من اؼباء و أين يقتطع اؼبكتب  M.T.H:  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػما ىبتصر بالفرنسية ب  Aوع ػػػػػػػػػنمن  الكبد

 ىبضعها
لبلختبار باؼبخرب الوالئي للنظافة مع التدخل من أجل معاعبة اآلبار الفردية بعد تقرب اؼبعٍت باألمر 

 من اؼبكتب و التصريح بذلك.
 و يف غالب األحياف ترسل نسخ من التقرير إىل :

ة العمومية للصحة مديرة اؼبؤسسو  –رئيس دائرة منصورة و  –تلمساف بمدير الصحة و السكاف  -
 تلمساف.باعبوارية 
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هبابيتها مع الدعوة للمواصلة و اؼبواببة إكما يرسل اؼبكتب تقارير ربفيزية بنتائج التحاليل يف حالة 
دبساعدة اؼبصاحل اؼبعنية دبراقبة نوعية اؼبواد الغذائية و باإلبافة إىل القياـ إىل اػبابعُت لبلقتطاع، 

 وزعة على مستوى البلدية.اإلستهبلكية اؼبعروبة  أو اؼب
إىل نتيجة فعلية و حتمية أف اقتطاع العينات من لدف األعواف ال يبكن أف يوصل و ذبدر اإلشارة 

و ال يراقبوف اؼبنتوج على كبو حقيقي و االكتفاء ،أف األعواف ال يقوموف بفحص كل ما ينتج ماداـ 
ختبار من اؼبنتوج ىذا إف  م ىبًتىا اؼبنتج و اؼبصنع يف حد ذاتو ىذه بفحص عينات اػبابعة لئل

 ، فقد ترؾالعينة اليت على أساسها يعطى التقرير العاـ و الذي تسقط نتيجتو على باقي الكمية 
نو يف إف ،و من دوف أدىن شك أعواف الرقابة مسؤولية ذلك لضمَت اؼبنتج لعلو ينتج وفق ما رخص لو

إلدارية أف ذبعل اؼبنتج يف يقظة و على يقُت متواصل من خبلؿ التفتيش اؼبفاجئ مقدور اؽبيئات ا
          و بعيدا عن إرادة اؼبتدخل و إخضاعها للتحليل ،ؼبراكز التصنيع و السعي القتناء العينات عشوائيا 

 م نقل و مىت ثبت عدـ مطابقتها تسحب الثقة من اؼبنتج و وبـر من تسويق منتوجو إف  ،و اؼبعاينة
 .532غلق مؤسسة التصنيع كأحد أىم اعبزاءات اليت قد زبفف معاناة اؼبستهلك اعبزائري 

ومن بُت صبلحيات اؼبكتب إرساؿ برقيات للمعٍت باألمر هبدؼ التدخل يف أقرب اآلجاؿ لتفادي  
 كل أخطار العدوى.

عن طريق الدرؾ صبلحية اؼبكتب يف توجيو إعذارات يتم تبليغها  و ؼبكتب حفظ الصحة و الوقاية
الوطٍت باسم رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية اؼبنصورة إىل كل ـبالف تابع إقليميا لًتاب بلدية و 

  .دائرة منصورة
التحليل و االقتطاع و اؼبعاينة إجراءات يقـو هبا أعواف مكتب الوقاية و حفظ  كل من  و إذا كاف

ؼبكتب الوقاية و حفظ الصحة  ،فإفو سبلمتو  الصحة هبدؼ وقاية اؼبستهلك و السعي غبماية أمنو
 صبلحيات أخرى هبدؼ ردع السلوكيات اؼبرتكبة يف حق اؼبستهلك و اؼبتجسدة أساسا يف:

                                                             

أُظله : هئ٤ٌ ٌٓزت ؽلع اُظؾخ ٝ اُٞهب٣خ ُجِل٣خ أُ٘ظٞهح .  -   
532
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و ذلك بناء على  ،إجراء سحب و إتبلؼ و تدمَت اؼبواد االستهبلكية اؼبؤدية إىل تسمم غذائي -
و كل ذلك بعد  ،َت صاغبة لبلستهبلؾمع ربديد نوع اؼبواد االستهبلكية الغ،شكوى من اؼبتضرر 

 .تقدًن شهادة طبية تثبت إصابتو بتسمم غذائي و ذلك دبوجب ؿبضر 
يـو إلصبلح النقائص و  15قد تقرر اللجنة غلق احملل ؼبدة ،نو فعبل ىناؾ تسمم أو مىت ثبت 

مدة الغلق ، مع و تعلق نسخة من القرار على احملل طيلة ،ربتسب إبتداء من تاريخ تبليغ قرار الغلق 
ر و يكوف الغلق دبوجب ؿبض ،، إمكانية سبديد مدة الغلق و كذا اؼبتابعة القضائية يف حق اؼبعٍت باألمر

 .533رظبي
كما يلعب اجمللس الشعيب الوالئي ىو اآلخر دورا ىاما يف ضباية اؼبستهلك و ىو ما سيتم توبيحو 

 يلي .فيما
 كـــة المستهلـــي حمايـــف الواليـــــــــــــةي : دور ـــرع الثانـــالف

تعترب الرقابة اإلدارية للمستهلك أحد أىم الوظائف اليت تقـو هبا الوالية هبدؼ احملافظة على      
 خطتو لقد ،و ضبايتو من كل اؼبنتوجات اؼبخالفة لشروط التسويق ،صحة و سبلمة اؼبستهلك 

يف ؾباؿ الرقابة الغذائية ، سواء من حيث السعي الدائم الدولة حسب إمكانياهتا خطوات واسعة 
 لبسط و تنفيذ القوانُت و التشريعات اؼبتعلقة باإلستهبلؾ،أو من حيث الوقوؼ الفعلي على الرقابة.

   و بالتايل تضطلع الوالية بدور بارز و ىاـ يف تقدًن العديد من اػبدمات ألفراد اجملتمع عموما      
الرقابة على اؼبنتوجات اؼبعروبة للتسويق سواء كانت مستوردة أو منتجة دمات،و من أبرز ىذه اػب

 .534ؿبليا 
دورا يف ضباية اؼبستهلك على مستوى إقليم الوالية من خبلؿ صبلحياتو  للواليةو للوايل كمثل     

 يف فرض تطبيق السياسة الوطنية يف ؾباؿ قمع الغش و ضباية اعبودة و اؼبستهلك .

                                                             

أُظله : هئ٤ٌ ٌٓزت ؽلع اُظؾخ ٝ اُٞهب٣خ ُجِل٣خ أُ٘ظٞهح . - 
533

  

.171، ص.2009كهاٍخ ٓوبهٗخ ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،  –كو٣غخ ؽَٖ ، شوػ اُوبٕٗٞ اإلكاه١  - 
534
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فهو اؼبسؤوؿ عن بماف صحة و أمن اؼبستهلك ،و بإعتبار الوايل أحد بباط الشرطة القضائية 
 12/07من القانوف رقم  114على مستوى نطاؽ إختصاصو اإلقليمي ، و ىو ما نصت عليو اؼبادة 

 .   535 اؼبتعلق بالوالية
طلب بالضرورة ربديد دور دراسة الوالية كهيئة إدارية يف ضباية اؼبستهلك تتإف و على ىذا األساس ف

و دور الوايل يف ضباية اؼبستهلك يف عملية  اؼبستهلك )البند األوؿ(اجمللس الشعيب الوالئي يف ضباية 
 تسويق اؼبنتوجات )البند الثاين(.

 كـــة المستهلــي حمايــــي الوالئي فـــس الشعبــــد األول : دور المجلـــالبن
يقـو اجمللس الشعيب الوالئي بالتنسيق مع اجملالس الشعبية البلدية باؼببادرة يف أعماؿ الوقاية من    

لس الشعيب الوالئي باجملو يناط  و رسم سياسات ؿبلية يف ؾباؿ اؼبراقبة و ضباية اؼبستهلك،األوبئة 
لوالية ، و اليت تتطلب ىذه اؼبهمة من خبلؿ الصبلحيات اؼبخولة لو يف إطار التنمية اإلقتصادية ل

 .536الرقابة اؼبستمرة على اؼبتدخلُت خبلؿ عملية عرض اؼبنتوجات لئلستهبلؾ 
 و يبكن ربديد صبلحيات اجمللس الوالئي و دورع يف ضباية اؼبستهلك يف مايلي :

احملافظة على صحة و سبلمة اؼبستهلكُت و اؼبتدخلُت على السواء من كل اؼبخاطر و االبرار  -
 اؼبادية الناصبة عن األغذية اؼبغشوشة أو اؼبلوثة . الصحية و

 اغبد من ظاىريت الغش و التدليس يف عملية تسويق اؼبواد الغذائية . -
تشجيع الصناعات الغذائية ، و رفع مستوى اعبودة و سبلمة اؼبنتوجات من خبلؿ السعي  -

 ؼبطابقة ما يعرض من منتوجات مع القوانُت و التنظيمات .
 .تعزيز ثقة اؼبستهلك يف السلع و اؼبواد الغذائية اؼبتداولة يف األسواؽالسعي ل -

                                                             

،  12، أُـزؼِـن ثبُٞال٣ـخ ،ط.ه.ط.ط، ع. 21/02/2012اُـٔـإهؿ كـ٢  12/07ٖٓ اُوـبٕٗٞ ههــْ  114ر٘ض أُبكح  - 
535

  

، ػ٠ِ أٗٚ " اُٞا٢ُ َٓإٍٝ ػ٠ِ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُ٘ظبّ ٝ األٖٓ ٝ اَُالٓخ ٝ ا٤ٌَُ٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ.29/02/2012اُظبكهح ك٢   

عبد المجٌد طٌبً ، الضبط اإلداري و دوره فً حماٌة المستهلك من خالل إختصاص الهٌئات المركزٌة ،  - 536
  

ٓلافِخ أُو٤ذ ك٢ أُِزو٠ اُٞؽ٢٘ ؽٍٞ ؽٔب٣خ أَُزِٜي ٝ أُ٘بكَخ ، ٤ًِخ اُؾوٞم ، عبٓؼخ ػجل اُوؽٔبٕ ٤ٓوح ، ثغب٣خ ، 

.2009ٗٞكٔجو  ٢ٓٞ٣17،18   
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ضباية اإلقتصاد الوطٍت من خبلؿ ذبنب اػبسائر اإلقتصادية الناصبة عن أعماؿ الغش و فساد  -
يلعب ،و باإلبافة إىل اجمللس الشعيب الوالئي  األغذية أو تلوثها أو عدـ مطابقتها للمواصفات

 مايلي .و ىو ما سيتم توبيحو في ،للوالية دورا مباشرا يف ضباية اؼبستهلكالوايل كممثل 
 

 ك ـــة المستهلـــي حمايـــي فـــــــي : دور الوالـــــد الثانـــالبن
ىبوؿ للوايل بصفتو بابط الشرطة القضائية و اؼبسؤوؿ عن بماف صحة و سبلمة اؼبستهلك صبلة 

صبلحية إزباذ اإلجراءات خولو القانوف  فقدائم اإلستهبلؾ، ية للوقاية من جر من الصبلحيات الرام
أف نشَت األخطار احملدقة باؼبستهلك و اليت يبكن  اػباصة بدرءو من ذلك إزباذ اإلجراءات الوقائية، 

 : إليها يف ما يلي
 سحب اؼبنتوجات اؼبغشوشة أو غَت النزيهة إما بصورة مؤقتة أو هنائية . -
يف تلك اغبالة اليت ينجم عن عملية التسويق تسمم ، أو يف حالة فبارسة  إزباذ قرار غلق احملل -

 نشاط ـبالف للنشاط اؼبقيد يف السجل التجاري .
 سحب الرخص اؼبمنوحة إما مؤقتا أو هنائيا . -

من أجل احملافظة على النظاـ و األمن و ، و و من أجل تطبيق و تنفيذ القرارات اليت يصدرىا الوايل 
ما نصت عليو اؼبادة  ذاو ى،السكينة العامة ، فإنو توبع ربت تصرفو مصاحل األمن السبلمة و 

 اؼبتعلق بالوالية . 07/ 12من القانوف رقم 537 118
و إنطبلقا فبا سبق يبكن ربديد مهاـ و دور الوايل يف ؾباؿ الرقابة و ضباية اؼبستهلك يف عملية       

 تسويق اؼبنتوجات و ذلك كاآليت :
 

                                                             

، أُزؼِن ثبُٞال٣خ ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ، ػ٠ِ أٗٚ " رٞػغ رؾذ رظوف   12/07ٕٞ ههْ ٖٓ اُوبٗ 118ر٘ض أُبكح  - 
537

 

  اُٞا٢ُ ٓظبُؼ األٖٓ هظل رطج٤ن اُوواهاد أُزقنح ك٢ ئؽبه أكاء ٜٓبٓٚ ".
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من ذلك صبلحياتو يف التجارية ذات الصلة باؼبستهلك، ًتاخيص ؼبمارسة بعض األنشطةمنح ال -
 .538منح الًتخيص ؼبمارسة مهنة اػبباز و اغبلواين 

 تنفيذ قرارات اغبكومة و كل التعليمات الصادرة عن الوزراء يف ؾباؿ الرقابة على اؼبنتوجات -
 ،وعموما يتوىل الوايل تنفيذ قرارات وزير التجارة و كل القطاعات اؼبعنية حبماية اؼبستهلكُت . 
إزباذ كافة اإلجراءات البلزمة للدفاع عن مصاحل اؼبستهلكُت مع إشرافو على اؼبديريات الوالئية  -

 . 539للمنافسة و األسعار و مراقبة النوعية و قمع الغش
ولة على مستوى نطاؽ واليتو ،فإنو يعترب مسؤوال عن إزباذ اإلحتياطات بإعتبار الوايل فبثل الد -

 البلزمة و الضرورية للمحافظة على الصحة العامة .
 يضمن الوايل جودة و نوعية اؼبواد اإلستهبلكية اؼبعروبة على اؼبواطنُت . -
تطبيق السياسة الوطنية يف ؾباؿ تطوير النوعية و ضباية اؼبستهلك بإتباع  ءيتحمل الوايل عب -

 التوجيهات اليت يصدرىا وزير التجارة .
يسهر الوايل على حسن تطبيق تشريعات ضباية اؼبستهلك ، زيادة عن ـبتلف النصوص التنظيمية  -

 . 540ستوى الواليةاليت ربمي اؼبستهلك على تراب الوالية ، بإعتباره مفوض اغبكومة على م
يتمتع الوايل بصبلحيات و سلطات واسعة مقارنة مع تلك اليت يتمتع هبا رئيس اجمللس الشعيب  -

 . 541البلدي ، مع سلطتو يف الضبط العاـ
قانونا ضباية  بوكاف ىذا عموما عن صبلة الصبلحيات اليت يتمتع هبا الوايل كجهاز إداري منوط 

 صحة و األمن العاـ .اؼبستهلك من خبلؿ السهر ضباية ال

                                                             

،أُزؼِن ثشوٝؽ ٓٔبهٍخ اُقجبى  06/06/2001، أُإهؿ ك٢  01/145ٔوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ ٖٓ اُ 13أُبكح تنص   - 
538

  

، ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٔ٘ؼ اُزوف٤ض أَُجن ُٔٔبهٍخ ٗشبؽبد 10/06/2001، اُظبكهح ك٢  32اُؾِٞا٢ٗ ، ط.ه.ط.ط.، ع.ٝ 

أُقجيح أٝ ط٘بػخ اُؾ٣ِٞبد ث٘بءا ػ٠ِ ؽِت ٣ٞعٜٚ طبؽجٚ ئ٠ُ اُٞا٢ُ ، ٓل٣و٣خ أُ٘بكَخ ٝ األٍؼبه ثٔوو رٞاعل 

 أُقجيح" .

َٔزِٜي ، ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ اإلكاه٣خ ، ػلك فبص ، ٌٓزجخ أؿب ع٤ِٔخ ، كٝه اُٞال٣خ ٝ اُجِل٣خ ك٢ ؽٔب٣خ اُ -
539

  

.233، ص. 2005اُوشبك ُِطجبػخ ٝ اُ٘شو ٝ اُزٞى٣غ ، اُغيائو ،   

، أُزؼِن ثبُٞال٣خ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ إٔ " اُٞا٢ُ ٓٔضَ اُلُٝخ   07/ 12ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  110أُبكح ر٘ض  - 
540

  

ٛٞ ٓلٞع اُؾٌٞٓخ ".ػ٠ِ َٓزٟٞ اُٞال٣خ ، ٝ   

64ػ٢ِ ثُٞؾ٤خ ثٖ ثُٞق٤ٌٔ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
541
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 كــــة المستهلــــارك في حمايـــث : دور إدارة الجمــــب الثالـــلمطلا
من جريبة الغش و التقليد يف عملية  للمستهلك فعالة و فعلية542 قانونية ضباية الخبلؼ أف تكريس

وجود ىيئات إدارية تسهر على بماف حسن  ،تطلب زيادة على ترسانة قانونية متكاملةتالتسويق 
و االعتداء على ئتطبيق تشريع االستهبلؾ عمليا من خبلؿ ببط كل سلوؾ يرمي اؼبتدخل من ورا

 ، و حقو يف اغبصوؿ على منتجات نزيهة و قابلة للتسويق.543أمن اؼبستهلك
إدارة  ىناؾا ضباية اؼبستهلك من كل أشكاؿ الغش و التقليد هباؽبيئات اإلدارية اؼبنوط و من بُت 

اعبمارؾ إذ تتبع ىذه األخَتة صبلة من اإلجراءات لضبط عمليات الغش مستهدفة كل متدخل يف 
عملية تسويق اؼبنتجات اؼبغشوشة ، و ذلك بالتنسيق مع ـبتلف اؼبصاحل اعبمركية من خبلؿ نظاـ 

 اؼ كآلية لضبط كل عمليات الغش و التقليد .معتمدة على االستهدو اؼبعلومات، 
للحد الذي معو تشكل فكرة  ،و بالتايل تلعب إدارة اعبمارؾ دورا ال يستهاف بو يف ضباية اؼبستهلك

ضباية اؼبستهلك ىدفا تصبو إدارة اعبمارؾ لبلوغو من خبلؿ رسم تقنيات جديدة قد ال زبطر على 
 الوطٍت و ضباية اؼبستهلك .عقل بشر ، و كل ىذا هبدؼ ضباية اإلقتصاد 

وقع اإلختيار على مديرية اعبمارؾ لوالية تلمساف  ،و لدراسة الدور العملي الذي تلعبو إدارة اعبمارؾ 
فبا يتطلب ربديد اؽبيكل التنظيمي ؽبذه اإلدارة )الفرع األوؿ(، مع ربديد صور  عملي، كنموذج

تبياف أنبية و أسس الرقابة  مثرع الثاين( الغش التجاري الذي يناط للتشريع اعبمركي قمعها ) الف
اعبمركية البلحقة كآلية غبماية اؼبستهلك من الغش ) الفرع الثالث(،و أشكاؿ الرقابة اعبمركية 

إبراز دور إدارة اعبمارؾ يف ضباية اؼبستهلك عندما  مثالبلحقة غبماية اؼبستهلك ) الفرع الرابع( ،
 لفرع اػبامس( .يتعلق األمر بتسويق منتوجات مقلدة ) ا

 
 

                                                             

قد تكون الحماٌة القانونٌة إما مدنٌة أو جنائٌة أو إدارٌة . - 542  
.670، أُوعغ اَُبثن ، ص. ٓؾٔل ثٞكا٢ُ ، ؽٔب٣خ أَُزِٜي ك٢ اُوبٕٗٞ أُوبهٕ - 
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 ان ـــــــــــتلمسة ـــلواليارك ـــة الجمـــلمديريام ـــم العــــرع األول : التقديـــــالف
و ذلك راجع غبسن سبوقعها أين يقع  اإسًتاتيجي اربتل مديرية اعبمارؾ لوالية تلمساف موقعا جغرافي

فهي اإلدارة األـ اليت تتبعها إداريا عدة د لطفي تلمساف بوسط مدينة تلمساف، مقرىا بنهج العقي
 ىيإقليميا يف كل اؼبناطق اغبدودية و  امكتبا موزع 11مكاتب صبركية جهوية و اليت يبلغ عددىا 

تشكل النطاؽ اعبمركي ، و من تلك اؼبكاتب تتم اإلشارة إىل اؼبكتب اعبهوي تلمساف ، اؼبركز 
 ......544تب اعبهوي باب العسة اعبهوي مغنية ، اؼبكتب اعبهوي الغزوات ، اؼبك

فإف قواـ مديرية اعبمارؾ ىيكل تنظيمي و ،و كأي ىيئة إدارية قائمة على خدمة الوطن و اؼبواطن 
 صبلحياهتا يف ضباية اؼبستهلك ) البند الثاين( . فبا يتطلب معو ربديدآخر بشري ) البند األوؿ( 

 انــــــة تلمســــارك لواليــــــــــة الجمـــي لمديريـــــــد األول: الهيكل التنظيمــــــالبن
تنقسم إىل طبس  ،ربت إشراؼ اؼبدير اعبهوي للجمارؾ لوالية تلمسافاليت ىي إف إدارة اعبمارؾ 

 مصاحل كالتايل :
و يدخل يف نطاؽ إختصاصها ثبلث مكاتب هتتم بكل اؼبسائل اؼبرتبطة ،مصلحة اؼبراقبة اعبمركية  -

 بالوقاية و األمن .
و يدخل يف نطاؽ إختصاصها ثبلث مكاتب هتتم بكل  ،مصلحة اؼبراقبة اإلدارة و الوسائل -

 اؼبسائل اؼبرتبطة بتسيَت شؤوف اؼبستخدمُت و اؼبيزانية و احملاسبة .
و يدخل يف نطاؽ إختصاصها ثبلث مكاتب هتتم بكل ،مصلحة اإلعبلـ اآليل و اإلتصاؿ  -

 اؼبعلومايت و اإلتصاؿ و اإلحصائيات .اؼبسائل اؼبرتبطة باإلعبلـ اآليل و 
و يدخل يف نطاؽ إختصاصها ثبلث مكاتب هتتم بكل اؼبسائل اؼبرتبطة مصلحة اؼبنازعات، -

 باؼبنازعات و تنفيذ األحكاـ اعبزائية .
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و يدخل يف نطاؽ إختصاصها ثبلث مكاتب هتتم بكل اؼبسائل اؼبرتبطة ،مصلحة التقنية اعبمركية  -
 اؼببُت أدناه : 545ية ، و ىو ما يبكن إصبالو من اؼبخططبالضريبة و اعببا

 
 المدير الجهوي لمديرية للجمارك لوالية تلمسان

 

 
 مصلحة  المراقبة

 
 

 
 
 

 
       مصلحة اإلدارة     

 و الوسائل

 
 

 
 مصلحة اإلعالم
 اآللي و اإلتصال

  
 مصلحة المنازعات

 
 

 
 مصلحة التقنيات

 الجمركية.

 

  األمن  و الوقايةمكتب 
 
 

 مكتب تسيير
 المستخدمين و

 التكوين

  مكتب المنازعات  مكتب اإلعالم اآللي 
 

 مكتب التنظيم و
 الجباية

 

مكتب البرمجة و تنسيق 
 الفرق

 
 

 مكتب الوسائل
 اللوجيستيكية

 
 

 
 مكتب اإلحصائيات

  
 مكتب المتابعة القضائية

 
 
 

 مكتب المتابعة
 الضريبية
 

 

مصلحة تنفيذ 
 النشاطات العملية

 
 

مكتب الميزانية و 
 المحاسبة

 

  مكتب اإلتصال 
 

 مكتب متابعة تنفيذ
 القرارات القضائية

 
 

 مكتب النظام
 الجمركي

صبلحيات مديرية اعبمارؾ  و بتبياف اؽبيكل التنظيمي ؼبديرية اعبمارؾ لوالية تلمساف،سيتم ربديد
 .الثاينو ىو ما سيتم من خبلؿ البند ،لوالية تلمساف 

 ان ـــة تلمســارك لواليـــة الجمـــات مديريـــي: صالحيــــد الثانـــالبن
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 ؼبديرية اعبمارؾ لوالية تلمساف صبلة من الصبلحيات اليت يتم إيرادىا كالتايل :
وجيو أسئلة ، مع ت546ظباع الوكيل اؼبعتمد لدى اعبمارؾ و اؼبسؤوؿ عن التصروبات اعبمركية  -

و مثاؿ ذلك أف يتم ببط منتوج  ،عن ذلك ربرير ؿبضر ومرفقة بأجوبة هبيب عنها اؼبصرح ، 
مغشوش من خبلؿ تغيَت البند التعريفي للتصنيف اؼبعتمد ، خبلفا  تنظيفيتجسد يف حليب 

للتصنيف اؼبعتمد حسب اؼبدونة التفسَتية للنظاـ اؼبسبق اػباص ببند التعريفة اعبمركية ، مع ربرير 
 . ؿبضر ظباع

إجراء اؼبعاينات و اؼبراقبة البلحقة للتصروبات اعبمركية مع صبلحيتهم يف إعادة حساب اغبقوؽ  -
اعبمركية بإعتماد القيمة لدى اعبمارؾ اؼبصرح هبا للمواد ؿبل اؼبراقبة كوعاء ، مع ربَت ؿبضرا عن 

رير اؼبعاينة و ذلك مؤرخا و متضمنا لكافة الوقائع و البيانات اؼبرتبطة باؼبخالف ، مع تبياف تق
 اإلجراءات اؼبتخذة مع إشًتاط أف يتم ربرير احملضر من طرؼ احملققوف و قابض. 

ربرير ؿبضر عن ذلك ، و هبب أف  وحجز اؼبنتوجات ؿبل الغش أو التقليد أو التهريب ،  -
 يتضمن احملضر البيانات التالية :

 تاريخ احملضر ) يـو ، شهر ، سنة (. -
 ادةػػػػػو ىم ع زػػػػػػػػػػن باغبجػػػػػػػألعػػػػػػػػػػػػػػػواف القائميىويػػػػػػػػػػػة ا -

 مفتش عميد ، رئيس قطاع مكافحة الغش 

 مراقبة تابع لقطاع الغشأو ضابطي  طضاب  
 ة الغشفحط فرق تابع لقطاع مكاــــــــــــظاب  
اؼبتدخل اؼبخالف )إسم و لقب، بنوة ، حالة مدنية ، مهنة ، عنواف ، بطاقة اؽبوية (، و يف  ىوية -

فإنو يتم ربرير ؿبضر تكميلي إلسباـ ،حالة وجود نقص يف اؼبعلومات اػباصة هبوية اؼبتهم اؼبخالف 
 اؼبعلومات .

 يد أو هتريب للسلع.عرض تفصيلي للوقائع  اؼبتعلقة باؼبخالفة بغض النظر عن كوهنا غش أو تقل -
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 تكييف اؼبخالفة و تبياف ما إذا كانت تقـو جريبة التهريب أو الغش أو التقليد . -
 ربديد الوصف اغبقيقي للبضاعة احملجوزة . -
 تبياف العقوبة اؼبستوجبة التطبيق . -
 إزباذ إجراء إقفاؿ احملضر . -
، و اؼبتهم مع اإلشارة إىل عبارة غائب يف  547إمضاء احملضر من طرؼ األعواف القائمُت باغبجز -

و ىو الشخص الذي مت إيداع البضاعة ؿبل الغش أو التقليد أو ،حالة غيابو ، و إمضاء اؼبودع إليو 
 التهريب حبوزتو و ربت رعايتو .

 فإنو هبدر بنا ربديد أنواع ،و بعد تقدًن اؼبديرية اعبهوية للجمارؾ لوالية تلمساف و ربديد صبلحياهتا
 الغش اؼبرتكب يف ظل قانوف اعبمارؾ اعبزائري . 

  ريـــارك الجزائــــون الجمـــــل قانــي ظــاري فـــش التجـــواع الغــــي: أنـــرع الثانـــالف
،    و ينقسم إىل شقُت الغش التجاري ، الغش التجاري شكبل من أشكاؿ الغش اعبمركي يعد    

غَت أنو بالرجوع  ،أف اؼبشرع اعبمركي  م يعرؼ الغش التجاري و ذبدر اإلشارة و التهريب
عدا ،ف الغش التجاري ىو كل ـبالفة تضبط خارج إطار التهريب إف،ألحكاـ القانوف اعبمركي 

 ـبالفات الصرؼ كوهنا زبضع لتنظيم خاص .
فالغش التجاري إذف ىو كل ؿباولة يرمي من خبلؽبا اؼبتدخل لتسويق منتجات مغشوشة  
دا عن أي رقابة صبركية أو تصريح لدى مصاحل اعبمارؾ بقيمة ليست القيمة اغبقيقية للسلعة بعي

طبلقا فبا إنو ،548، أو تغيَت منشئها هبدؼ اغبصوؿ على امتيازات أو دفع رسـو صبركية أقل
سلف تتلخص أشكاؿ الغش التجاري يف الغش يف منشأ البضاعة ) البند األوؿ(،و الغش يف 

للمنتوج ) البند الثاين(،باإلبافة إىل الغش يف األنظمة اعبمركية ) البند الثالث( و  النوع التعريفي
 ذلك كالتايل . 

                                                             

أُظله : هئ٤ٌ ٓظِؾخ أَُزقل٤ٖٓ ٝ اُز٣ٌٖٞ ثٔل٣و٣خ اُغٔبهى ُٞال٣خ رَِٔبٕ . - 
547

  

 ٝاُوبٕٗٞ ثؾش ٓولّ ك٢ ٗلٝح ؽٔب٣خ أَُزِٜي ك٢ اُشو٣ؼخكٝه اُغٔبهى ك٢ ؽٔب٣خ أَُزِٜي ، ،اُغبثو١ػ٢ِ ٤٘ٓق  - 
548

  

    . 1998ك٣َٔجو  7،8، عبٓؼخ االٓبهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح ، 
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  ةــــالبضاع أــي منشـــش فـــالغ د األول:ــالبن
يعد اؼبنشأ أحد أىم اؼبعطيات يف التجارة الدولية ويعرؼ منشأ السلعة على أنو البلد الذي 
استخرجت من باطن أربة البضاعة أو جنيت أو صنعت فيو و تربز أنبية اؼبنشأ يف حالة وجود 

إذ تطبق عليها نسب و معدالت ـبتلفة فبا ،بضاعتُت من نفس النوع و ذات منشأين ـبتلفُت 
 .549ة اعبمارؾ مضطرة لطلب شهادة اؼبنشأ هبعل إدار 

و عموما قد يهدؼ الغش التجاري يف اؼبنشأ لبلستفادة من وبع امتيازي لبعض السلع اليت 
تستفيد من زبفيضات على اإلستَتاد يف إطار االتفاقيات الثنائية أو اؼبتعددة األطراؼ أو التهرب 

 ذات منشأ معُت .من إجراءات اغبماية و اغبظر اؼبفروض على بعض السلع 
 وج :ـــي للمنتـــوع التعريفـــنـي الــش فــالغ ي:ـــد الثانــالبن
و كل تغيَت يف ،قصد بالنوع التعريفي االسم أو العبلمة اليت تظهر هبا البضاعة يف التعريفة ي

ىذا اؼبرجع يؤدي لتغيَت اإلجراءات و كذا اغبقوؽ و الرسـو اؼبطبقة على البضاعة و هتدؼ ىذه 
 الصورة من الغش إىل :

 قل .أاالستفادة من وبع جبائي أحسن و دفع رسـو  -
 اإلفبلت من إجراءات اغبظر أو تقدًن شهادات و وثائق يستعصي على اؼبستورد إحضارىا . -

 ة :ـــة الجمركيـــي األنظمــش فـــث : الغـــد الثالـــالبن
و ىي تؤدي ،اعبمركية من أىم التسهيبلت اؼبقدمة إىل اؼبتعاملُت تعترب األنظمة االقتصادية      

لوقف اغبقوؽ و الرسـو اعبمركية ، غَت أهنا استعملت يف كثَت من األحياف كغطاء لعمليات الغش 
و بالتايل التهرب من اغبقوؽ و الرسـو ،من خبلؿ عرض بضائع و مواد استهبلكية بوثائق مزورة 

 أو أنظمة التحويل . ،سواء تعلق األمر بأنظمة النقل و التخزين، ،اؼبفروبة على اإلستَتاد
 

 .ش ـــن الغــك مــة المستهلــة لحمايــة الالحقــة الجمركيــس الرقابــ:أسثــرع الثالــالف
                                                             

.33، الصفحة . 1110، المنازعات الجمركٌة ، الطبعة الثانٌة ، دار الكتاب للنشر ، الجزائر،  أحسن بوسقٌعة -  549
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على إجراء االستهداؼ ؼبواجهة  550تعتمد إدارة اعبمارؾ،يف سبيل ربقيق رقابة صبركية الحقة      
        معتمدة يف ذلك على صبلة من اؼبعايَت تتجلى يف طبيعة البضاعة ؿبل التعامل  ،كل ؿباوالت الغش

 ) البند األوؿ ( و نظاـ اؼبعلومات الداخلي ) البند الثاين(

 ل.ـــل التعامـــة محــــة البضاعـــطبيع د األول:ــالبن
 ،فمن خبلؿ منشأ البضاعة ،الواقعالعناصر احملددة للوعاء و يتم الًتكيز على مدى التوافق بُت      

، أين ثبت ات التجارية كالصُتيبكن استهداؼ البضائع القادمة من الدوؿ اؼبعروفة بتزوير العبلم
 .551اليت تدخل السوؽ الوطنية تستورد من الدوؿ اؼبقلدة و اؼبزيفة  األلبسةمن  % 80 أفعمليا 

،     صمعة اؼبتدخل لدى اؼبصاحل اعببائية  كذا  و ،على طبيعة التعامليتم الًتكيز يف ىذا اؼبعيار  كما
يصبح اؼبتدخل أو اؼبتعامل الذي تكوف لو صمعة سيئة ؿبل  إذو لدى مصاحل اؼبنازعات اعبمركية ، 

 بإتياف لسوء النية يف اؼبتعام اعبمارؾ إدارةكما تفًتض ؼ أكثر من غَته من اؼبتعاملُت،استهدا
 واحدة من السلوكيات التالية :

 . اؼبتعامل أو اؼبتدخل ببيع العديد من اؼبنتجات يف وقت قياسي قرينة على وجود غش قياـ -
 صبركة البضائع أو السلع بعيدا عن اؼبكاتب اعبمركية قرينة على وجود غش . -
 قياـ اؼبتدخل بعرض منتجات ـبتلفة عن البضائع اؼبختص يف تسويقها ... -

 ي .ـــالداخلات ــام المعلومــي : نظـــد الثانــالبن

بتحديد تيارات الغش و يتم تطبيق اؼبعايَت السابقة من خبلؿ القياـ 552يسمح نظاـ اؼبعلومات    
بتحليل اؼبعلومات الرامية لتحديد اؼبتعاملُت و العمليات اؼبستهدفة ووبعها بمن برنامج عمل 

 ىبتلف حجمو حسب اإلمكانيات اؼبتوفرة لدى إدارة اعبمارؾ .

                                                             

ٝ اُل٤ُٝخ ٖٓٗظوا  ُظؼٞثخ ئعواء اُوهبثخ اُوج٤ِخ ٖٓ ؽوف ئكاهح اُغٔبهى ُٔب رزطِجٚ أُجبكالد اُزغبه٣خ اُلاف٤ِخ  -  550 
اُالؽوخ .٣زْ اُزو٤ًي ػ٤ِٔب ػ٠ِ اُوهبثخ اُجؼل٣خ أٝ كاٗٚ  ٍوػخ   

أُظله : ٓل٣و٣خ اُغٔبهى ُٞال٣خ رَِٔبٕ . - 
551

  

ؽوف ٓظبُؼ ٌٓبكؾخ اُـش ٖٓ  ػ٤ِٔخ عٔغ أُؼِٞٓبد ٝ رظ٤٘لٜب ٖٓ،٣وظل ث٘ظبّ أُؼِٞٓبد اُلاف٢ِ  - 
552

 

  ٓقزِق أُظبكه .
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اؼبعلومات العنصر األساسي لسَت و عمل مصاحل مكافحة الغش ، كما يعتمد  و بذلك يعد نظاـ
و مدى صحة اؼبعلومات اليت وبتويها بدء بعملية ،قباح و فعالية مصاحل اعبمارؾ على مدى تنظيمو 

و ذلك من خبلؿ عملية ذبميع اؼبعلومات من طرؼ مصاحل ،التجميع للمعلومات و ربليلها 
 عد ذلك القياـ بتحليل ىذه اؼبعلومات ) ثانيا(اعبمارؾ   ) أوال( ، و ب

 اتــع المعلومـــتجمي أوال :
اؼبعلومات أساسا يف ببلغات الغش الصادرة عن ـبتلف اؼبصاحل اؼبركزية و اعبهوية  تتمثل    

و زبتلف اؼبصادر اليت يبكن اغبصوؿ منها على اؼبعلومات ، و اليت ،اؼبتخصصة يف مكافحة الغش 
( 3( ،أو إعبلف عن حبث )2( ، أو إشعار بالغش )1صادرة عن مديرية مكافحة الغش )تكوف إما 

 SIGAD (5.) وفق نظاـ على اؼبعلومات اغبصوؿ( ، أو 4،أو عن طريق التنبيهات )

 ش:ـــة الغــة مكافحـــن مديريــادرة عـــات الصــالبالغ  -1
تلعب ىذه اؼبديرية دورا ىاـ يف إعداد برنامج ؼبختلف اؼبصاحل على اؼبستوى الوطٍت أو الوسائل    

 ،    وطنية خاصة بالغش كما تتوىل اإلشراؼ على شبكة معلومات،553قباز ذلك الربنامج إالكفيلة ب
و من خبلؿ متابعتها ،و ذلك باالعتماد على اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها من اؼبراكز اغبدودية 

و ذلك بالتعاوف مع ـبتلف اؼبصاحل االقتصادية واعببائية و ،لنشاطات اؼبصرحُت لدى اعبمارؾ 
هبدؼ التكفل هبذا النشاط اؽباـ مت إنشاء مديرية فرعية للمساعدة الدولية اؼبتبادلة و التنسيق ما بُت 

ل إىل اؼبصاحل اعبهوية قصد استغبلؽبا ترس،و بالتايل بعد صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة بالغش  ،اؼبصاحل
 و تكوف تلك اؼبراسبلت يف شكل :،ووبع اإلجراءات البلزمة لقمع الغش 

تخذ ىذا اإلجراء عندما يتعلق األمر دبعلومة حوؿ دخوؿ بضاعة إىل ي: شــــار بالغـــإشع -2
و كذا نوع البضاعة ،اإلقليم اعبمركي أو ؿباولة إدخاؽبا ، حيث يتم إعبلـ اؼبصاحل دبصدر اؼبعلومة 

 .554اؼببلغ عنها دبا يف ذلك اؼبعلومات حوؿ اؼبتدخل الذي قاـ بإستَتادىا 
                                                             

.189،اُظلؾخ .1993، اُغيائو، يائو٣خٓؾٔل ثٍِٞطبٕ ،كؼب٤ُخ أُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغ - 
553

  

.123،  1998 ،ػ٢ِ ػٞع ؽَٖ، عو٣ٔخ اُزٜو٣ت اُغٔو٢ً، كاه اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ  - 
554  
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ألمر ىنا بالبحث عن البضاعة ؿبل الغش و عادة ما يتعلق إذ يتعلق ا : ثــن بحــالن عـــإع -3
 األمر بسيارات  م تدفع اغبقوؽ و الرسـو .

و تتم الدعوة إىل ،للغش عادة ما تكوف دولية  و يتعلق األمر ىنا بتيارات كبَتة:ات ـــالتنبيه -4
 اليقظة باؼبصاحل يف حالة توقع حدوث عملية الغش يف فًتات معينة .

 : SIGAD امــــظــق نـــول وفــم الحصــي يتــات التــالمعلوم -5
وكل اؼبراحل اليت مرت هبا من التصريح ،وبتوي ىذا النظاـ على اؼبعلومات اػباصة بالبضائع 

و ،،و من مث رفع البضاعةو كذا التصريح اؼبفصل إىل عملية مراقبة الوثائق و دفع الرسـو  ،باغبمولة
ملية االستهداؼ و صبع اؼبعلومات مصلحة الغش الشيء الذي يسهل عتربط اؼبعلومات مباشرة مع 
 ليتسٌت بعد ذلك ربليلها .

 ات ـــــــل المعلومــــــا : تحليـــــــثاني
تتم دراسة ىذه اؼبعلومات و ترصبتها إىل قرارت التجميع للمعلومات اػباصة بالغش، بعد عملية

لذا يتم تنظيم العمل  ،اؼبهتمُت هبا مصاحل اعبمارؾطاؽ نو قد يتعدى ،تسمح دبحاربة ىذه الظاىرة 
 يف إطار التعاوف اإلداري من خبلؿ التنسيق مع القطاعات الوزارية و نذكر منها :

و تعد السجبلت اػباصة باإلستَتاد و التصدير ،   ،كوهنا تراقب التجارة اػبارجية،وزارة التجارة  -
و اؼبتجسدة أساسا يف مديريات اؼبنافسة و األسعار ،و قمع الغش  ،كما أف مصاغبها سبارس الرقابة

 . 555و كذا اؼبفتشيات اعبهوية
وزارة الفبلحة فيما يتعلق بالرقابة الصحية للمواد و اؼبنتجات اؼبوجهة لبلستهبلؾ الغذائي ، و كذا  -

 الرقابة البيطرية على اللحـو اؼبستوردة و اليت قد تشكل خطر على اؼبستهلك .
 خاصة فيما يتعلق دبتابعة االمتيازات اعببائية اؼبمنوحة يف إطار تشجيع الستثمار . وزارة اؼبالية -

                                                             

المصدر :  مدٌرٌة الجمارك لوالٌة تلمسان . -  555 
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السيما عندما يتعلق األمر بالسيارات اؼبستوردة باعتبارىا ،وزارة الداخلية و اعبماعات احمللية  -
 وشة .اؼبشرفة على ربرير البطاقة الرمادية ، مع أنبيتها عندما يتعلق األمر بإستَتاد سيارات مغش

و تضاؼ إىل القطاعات السابقة قطاعات أخرى تساىم حبجم أقل يف إرساء تعاوف إداري فعاؿ مع 
الديواف الوطٍت لًتقية  والبنوؾ و شركات التأمُت  منهاو  ،إدارة اعبمارؾ يف قمع الغش التجاري

 االستثمار و كذا الديواف الوطٍت للملكية الصناعية و التجارية ...
يتوجب ربديد أشكاؿ الرقابة اعبمركية البلحقة كآلية غبماية  ،لرقابة اعبمركيةو بتحديد أسس ا

 و ىو ما ستتم دراستو من خبلؿ الفرع اؼبوايل .،اؼبستهلك من الغش 
ــرع الرابــــالف  ك من الغشـــة المستهلـــة لحمايـــة الالحقـــة الجمركيــال الرقابـــع : أشكـ

يف تنفيذ الربامج اؼبسطرة مسبقا و اؽبادفة ؼبكافحة الغش الواقع على ،تتمركز الرقابة اإلدارية البلحقة 
و اليت تلخص يف  ،يبارسها أعواف قمع الغش سواء على اؼبستوى الوطٍت أو احمللي حيث556البضائع

 مراقبة الوثائق ) البند األوؿ(، و الفحص اؼبادي للبضائع ) البند الثاين( . 
  قـــة الوثائــد األول: مراقبــالبن

تتم عملية مراقبة التصروبات اػباصة  ،بعد ربديد ااؼبتعاملُت و العمليات اليت تقرر تنفيذ الرقابة عليها
و ذلك بغرض التأكد من مدى مطابقة الوثائق مع ما مت التصريح ،هبا من خبلؿ الوثائق اؼبرفقة هبا 

و تتمثل ىذه الوثائق أساسا يف الوثائق التجارية اليت تساعد  ،بو و كذا مدى مصداقيتها و صحتها
 على ربديد الوعاء .

و على ىذا األساس يقـو عوف مكافحة الغش بالتأكد من مدى صحة الفواتَت من خبلؿ ما ربتويو 
اؼبقر االجتماعي  وو كذا التأكد من رقم الفاتورة و توقيعها و تارىبها  ،و مدى مطابقتو للمقاييس 

رىا ، و التأكد من طرؽ نقل اؼبنتجات و فحص السندات اػباصة بالتصدير من خبلؿ مراجعة حملر 
 تركيبة اؼبنتوج و مصدره و طبيعتو و كميتو و صفة اؼبستورد .

                                                             

32أحسن بوسقٌعة ، المرجع السابق ، الصفحة .  -556  
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اد حىت لو تعلق األمر َت كما يقـو العوف اعبمركي اؼبكلف دبكافحة الغش دبراجعة رخص االست
السيارات ، مع  إلستَتادنوحة من طرؼ مديرية اجملاىدين بالرخص اؼبقررة بامتيازات كالرخص اؼبم

 برورة التأكد من اؼبنشأ لتفادي كل غش مقًتف بو .
اؼبشرع كل متدخل يف اؼبعامبلت التجارية باإلجابة عن كل األسئلة اليت يطلبها أعواف مكافحة  وألـز

يقـو عوف قمع و مكافحة  و بعد معاينة اؼبخالفة تسليمهم كافة الوثائق اليت يطلبوهناو  ،الغش 
و إىل السلطات اؼبركزية 557الغش بإعداد تقرير يوجو مباشرة لرئيس اؼبصلحة اعبهوية ؼبكافحة الغش 

و ذلك بغض  ،قصد ازباذ اإلجراءات البلزمة و يتم بعدىا فتح ملف منازعة قصد معاقبة اؼبخالفُت
النظر عن توافر سوء النية من عدمو لدى اؼبخالف و السيما يف ظل الدور األمٍت الذي تلعبو إدارة 

 اعبمارؾ.
 ع :ــادي للبضائـــص المـــي: الفحــد الثانـــالبن

البضائع للتأكد من حقيقة البضاعة فحص يقـو العوف اؼبكلف دبتابعة عمليات مكافحة الغش ب
ليت مت اختيارىا لتكوف ؿبل استهداؼ ، مع عدـ اشًتاط أف يكوف للبضاعة قيمة اؼبصرح هبا و ا

 . 558معينة حىت وبرر ؿبضر اؼبخالفة
كما تلعب إدارة اعبمارؾ دورا ال يستهاف بو يف ضباية اؼبستهلك من جريبة تقليد العبلمات ، مع 

الكشف عن جريبة التقليد يف اؼبنتوجات ، و ىو ما  هباإمكانية القوؿ أهنا أىم ىيئة إدارية يناط 
 ستتم دراستو من خبلؿ الفرع اؼبوايل .

 الفرع الخامس :دور إدارة الجمارك في حماية المستهلك من جريمة تقليد العالمات 
إذا كانت النيابة العامة ال تباشر ربريك الدعوى العمومية إال بعد شكوى يقدمها اؼبضرور أو      

 ،تبعا للطرؽ القانونية اؼبؤلوفة يف القواعد العامة ، فإنو عندما يتعلق األمر بإدارة اعبمارؾالضحية 
فإهنا  ال تباشر إجراءات اؼبتابعة و اؼبعاينة إال بعد تلقي ببلغ من طرؼ مالك العبلمة أو براءة 
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الوبع للبيع أو  و غالبا ما تضبط عملية التقليد خبلؿ مرحلة اإلخًتاع للمنتوج الذي وقع ؿبل تقليد
 البيع بعد أف يكوف اؼبنتوج قد قطع كل مراحل التسويق .

 و يكوف الببلغ الذي يقدفبو صاحب العبلمة ؿبل التقليد مكتوبا و مدعما باللواحق التالية :
 شهادة أو براءة اإلخًتاع و كل اللواحق الرظبية اؼبرتبطة بعبلمة اؼبنتوج . -
 لو األصلي و اؼبقلد .صور فوتوغرافية للمنتوج يف شك -
ربديد و بصورة دقيقة ووابحة ألوجو الشبو و معايَت سبييز اؼبنتوجُت األصلي و اؼبقلد و من  -

 أمثلتها عمليا تتم اإلشارة إىل :
صانع القمصاف الداخلية الذي مت تقليد منتوجو ، رغم سعي اؼبقلد لتسويق منتوج مشابو و  -

 بُت منتوجو األصلي و اؼبنتوج اؼبقلد يكمن يف مايلي : مطابق للمنتوج األصلي إال أف الفرؽ
  XXXL-XXL-XL-M اؼبنتوج األصلي و اؼبتجسد يف القمصاف الداخلية جاء باؼبقاييس التالية : -

 .  XXL-XL-M : يف حُت أف اؼبنتوج اؼبقلد منحصرا على اؼبقاسات التالية
قلدة و اؼبعروبة للبيع ذات لوف سكري صلية بيضاء اللوف يف حُت أف القمصاف اؼبالقمصاف األ -

 أي أبيض غَت فاتح كالقطن بل يشبو لوف السكر .
 يف حُت أف القمصاف اؼبقلدة جاءت حبرؼ    o اؼبنتوج األصلي جاء تصميمو بشكل حرؼ -
o  559لكن غَت مستوية بل مائلة على جهة اليمُت. 

،   و القمصاف اؼبقلدة  األصليةوجود معايَت أخرى يبكن من خبلؽبا التمييز بُت القمصاف  لىزيادة ع
و نوع القماش من منطلق أف  ،ا عرض القمصاف و طوؽبا و لوف اػبيط اؼبستعمل يف اػبياطةهو من

القمصاف األصلية مصنوعة من قماش قطٍت ال يسبب أي حساسية أو طفح جلدي ، يف حُت أف 
لد و غَتىا من يف اعب اين من القمصاف اؼبقلدة مصنوع من نيلوف يسبب حساسية و إلتهابالنوع الثا

اؼبعايَت اليت يبكن من خبلؽبا التمييز بُت اؼبنتوج األصلية و اؼبنتوج اؼبقلد و إذا كاف األمر ال يبدو 
 براره جسيمة .إال أف اغبقيقة غَت ذلك كوف أف أ،بالغا عندما يتعلق األمر هبذا النوع من اؼبنتجات 
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ؾبففات الشعر اليت ينجر عن اإلخبلؿ يف تركيبتها تعريض بُت اؼبنتجات اليت طاؽبا التقليد، و من 
يكفي صاحب العبلمة األصلية  ،والشعر للحرؽ و التلف و التقصف ، زيادة عن فبلسات الشعر 
دارة اعبمارؾ حجز حىت يتسٌت إل ،ؼبملس الشعر أو ؾبفف الشعر أف يقدـ ببلغا حوؿ تقليد منتوجو

 أي منتوج مشكوؾ يف أصلو.
و ، اؼبواد الغذائية  ىناؾأما عن ثالث نوع من اؼبنتوجات اإلستهبلكية اليت قد تكوف ؿبل تقليد  -

، أين هبهل اؼبقلد الًتكيبة األصلية و 560األجباف و منها على وجو اػبصوص اؼبشروبات الغازية ، 
مضادات األكسدة و نسبة اؼبثبتات اؼبضافة إىل اؼبادة نسبة اؼبلونات و معدالت اغبموبة و 

 األصلية فبا يضر بأمن و سبلمة اؼبستهلك .
ىو أنو إذا كاف من السهل معاينة اؼبنتوجات ،غَت أف اإلشكاؿ الذي تواجهو إدارة اعبمارؾ عمليا 

مر أماـ إدارة اإلستهبلكية غَت الغذائية و الذي يكوف بناء على اؼبعطيات اليت يقدمها اؼبعٍت باأل
اعبمارؾ ، إال أنو يدؽ باب اػبطر عندما يتعلق األمر دبنتوجات غذائية مقلدة ينجر عن عملية 

 يهدد أمن و سبلمة اؼبستهلك. اإستهبلكها خطر 
يدفع بإدارة اعبمارؾ لئلستعانة بتقارير اػبربة من خبلؿ اللجوء إىل ـبابر ربليل اعبودة و و ىذا ما 

وجد مصلحة من ىذا القبيل على مستوى إدارة اعبمارؾ الواقعة على تراب ت كوف أنو ال،النوعية 
 . والية تلمساف

َت أف الصعوبة اليت تعًتي إدارة اعبمارؾ تتعلق أساسا بتقارير اػبربة اليت عادة ما تتسم ببل غ
البلزمة  إما لنقص اػبربة لدى اؼبخربيُت نظرا حملدودية تكوينهم ، أو لعدـ توافر التقنيات ،ةمصداقي

بُت صاحب اؼبنتوج  ؤللكشف عن تركيبة اؼبنتوج ؿبل التحليل و اػبربة ، أو حىت لوجود تواط
تعًتي إدارة  عوائقاالصلي و صاحب اؼبخرب حىت يقرر اؼبخرب نتائج إهبابية عن التحليل ، فهي 

تقارير ـبربية  اعبمارؾ و تعيقها عن تأدية مهامها على أحسن ، فبا يدفع بإدارة اعبمارؾ إىل إعتماد
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 لتحقيقو قد يصل األمر إىل إعتماد خربة خامسة تعدىا الشرطة سعيا ثانية و ثالثة و حىت رابعة ، 
 .561اؼبصداقية 
 يكوفو اليت ،أداء مهامها  عنفإنو تطرح عوائق أخرى تعيق إدارة اعبمارؾ ،ما سبق  لىو زيادة ع
فيها تواطىء بُت صاحب العبلمة األصلية و يف تلك اغبالة اليت يكوف اؼبستهلك  األوىلبحيتها 

  صاحب العبلمة اؼبقلدة .
فبعد أف ربتجز إدارة اعبمارؾ اؼبنتوجات اؼبضبوطة حبوزة الناقل أو اؼبوزع مثبل و اليت ثبت بعد 

 فإفمعاينتها أف كميتها توحي بأهنا موجهة للتهريب من منطلق أهنا تفوؽ النسبة احملددة قانونا ، 
أف  و قبل إزباذ إجراء اغبجز القائم على أساس،البضاعة للمعاينة زبضع ىذه ؾ إدارة اعبمار 

تستدعي إدارة اعبمارؾ شركة التسويق صاحبة العبلمة األصلية ،ىذه  البضاعة اليت مت ببطها مقلدة،
ياـ من تاريخ اإلعبلـ أو اإلستدعاء أ 10األخَتة اليت يتوجب عليها التقرب من إدارة اعبمارؾ خبلؿ 

و مىت  م يستجب و يبتثل اؼبتدخل أو شركة التسويق اليت يفًتض أف عبلمتها مت تقليدىا إىل ، 
قرينة قاطعة على أف اؼبنتوج الذي مت ببطو ىو منتوج  فإف ذلك يعدأياـ  10اإلستدعاء خبلؿ 
 .562أصلي و غَت مقلد 

إال أف اإلشكاؿ األكرب يقـو عندما يتفق صاحب اؼبنتوج األصلي مع صاحب اؼبنتوج اؼبقلد على 
حىت يقـو ىذا األخَت أي صاحب العبلمة األصلية  ىل اؼبالك األصلي للعبلمةإمقابل يدفعو اؼبقلد 

 اترخيصكونو إما أصلي أو أنو منح ،بالتصريح أف اؼبنتوج الذي مت ببطو  م يقلد دبنتوجو األصلي 
 للمقلد إلنتاج اؼبنتوج بعبلمة فباثلة .

ذبنب اؼبقلد و صاحب اؼبنتوج األصلي دفع  يف  تفسرا واحدا ،يتجلى ؤو الشك أف ؽبذا التواط 
الرسـو مع عدـ خسارتو للمنتوجات ؿبل الضبط حىت ال تتعرض لئلتبلؼ و اغبجز من طرؼ إدارة 

اؼبتدخل صاحب العبلمة األصلية ىو ربقيق ليو إيف حُت يتجلى اؽبدؼ الذي يصبو  ،اعبمارؾ
أقصى قدر من األرباح و كأنو منتج اؼبنتوج ؿبل التقليد ، أين يقـو باؼبضاربة بعبلمتو التجارية باربا 
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عرض اغبائط فكرة براءة اإلخًتاع اليت سعى اؼبشرع اعبزائري دؤوبا غبمايتها من جهة ، و متناسيا أف 
وبع كامل ثقتو يف تلك العبلمة من منطلق أهنا اؼبنتوج الذي وراء ىذا التواطئ ىناؾ مستهلك 

و دفع بسلوكو اإلستهبلكي إىل من قبل ،وبمل تلك العبلمة األصلية أشبع رغبتو اإلستهبلكية 
اإلقتناء ، فبا هبعلو وبجم عن إزباذ قرار الشراء لذلك اؼبنتوج بغض النظر عن كونو أصلي أو مقلد 

563. 
األجهزة البلمركزية أو اعبهوية يف ضباية اؼبستهلك يف كل مرحلة من مراحل و يبكن تلخيص دور 

 يق من خبلؿ اعبدوؿ اؼببُت أدناه :التسو 
 دور الجهاز في حماية المستهلك المرحلة التي يحمي المستهلك الجهويالجهاز 

ماعدا  مراحل التسويقكل  مديرية التجارة
 مرحلة الًتويج.

يف كل مراحل التسويق، السهر على مراقبة اؼبتدخل 
 من أجل بماف تسويق نزيو .

      مرحليت اإلنتاج و البيع ،  مخابر تحليل النوعية
 و أحيانا بعد عملية اإلستهبلؾ

السهر على بماف إنتاج و بيع منتوج ذو نوعية جيدة 
 تصل إىل مستوى طموح اؼبستهلك.

و أحيانا  لبيع و العرضامرحلة  الوالية
 عيف مرحلة التصني

بماف تسويق منتوج ال يبس بأمن و سبلمة اؼبستهلك 
 على مستوى إقليم الوالية.

 السهر على بماف تسويق موبوعي دوف ـباطر. مرحلة الوبع للبيع البلدية
 بماف تسويق منتوج نظيف وخاؿ من التلوثات. يف كل مراحل التسويق مكاتب حفظ الصحة

و  مرحلة البيع و مرحلة النقل مديرة الجمارك
 التوزيع

 بماف تسويق منتوج نزيو ، و غَت مقلد أو مغشوش.

ىي األخرى دورا ال تلعب من خبلؿ اعبدوؿ اؼببُت أعبله أف األجهزة اإلدارية البلمركزية  تضحو ي
 .يستهاف بو يف ضباية اؼبستهلك على النطاؽ اعبهوي 

القضاء دورا ؿبوريا يف ضباية اؼبستهك و و باإلبافة إىل األجهزة اإلدارية اؼبركزية و البلمركزية يلعب 
 ىو ما ستتم دراستو يف الفصل الثاين .

 ا ـــا و إجرائيــك إداريـــة المستهلـــي حمايـــف الهيئــات القضائيـــةدور : يـــــالثانل ــــــالفص
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بتحديد دور القضاء كجهة إدارية رظبية يف ضباية اؼبستهلك ،  مشوار اغبماية اإلداريةينتهي 
مع تبياف اآلليات و اإلجراءات القضائية اليت تعرفها دعاوى اإلستهبلؾ ، للوقوؼ الفعلي على 

بتحريكها حىت الوصوؿ إىل مرحلة احملاكمة و النطق باغبكم ،  بدء،اؼبراحل اليت زبوبها الدعوى 
اعبهات القضائية على كل متدخل خرؽ أخبلقيات  نطق هبات اليت تمع الوقوؼ على نوع اعبزاءا

 ، بغض النظر عن كوف اؼبتدخل شخصا طبيعيا أو معنويا .التسويق و تشريعات ضباية اؼبستهلك
اعبنائية ال تنهض بدوف برر 564بأف اؼبسؤولية  افذا كاف فقو القانوف و قبلو اؼبشرع اعبنائي يتفقإف
 اأهنا ذبسد تطور  إالال زبرج عن ىذه البديهية القانونية ،  جرائم التسويقف مسؤولية اؼبتدخل عن إف،

 اجديد اتبار أف ىذا النوع من اؼبسؤولية يًتجم فرععيف اؼبسؤولية اعبنائية با اعميق او توسع اجديد
و من ىنا تربز ذاتية ، و ىو القانوف اعبنائي لبلستهبلؾ ، ؿعماقانوف األبذاتو من فروع  اقائم

 على عملية التسويق. موبوع ىذا البحث ينصب السيما و أفاؼبوبوع 
دعوى العمومية عن بتحريك ال اػباصة اإلجرائية ذاتية األحكاـ سيتم إبراز سو على ىذا األسا

 .اإلجرائية األحكاـغَتىا من و  االختصاص يف ذلك اؼبنوط هبامع تبياف اعبهة  جرائم التسويق
اؼبتابعة اعبزائية ) اؼببحث بفكرة تبدأ  يف عملية التسويقكانت اغبماية اعبنائية للمستهلك   إذاو 

كل من قمع  لة و ءمساأبدا يف جزاء جنائي ال يًتدد  بإقرارشك تنتهي من دوف أدىن  فإهنا،األوؿ( 
 .  الثايناؼببحث  )أنو مس بأمن و سبلمة اؼبستهلك ثبت بعد اؼبتابعة 

  كـــــــــــة المستهلـــــة لحمايـــــــات اإلجرائيــــــــاآللي المبحث األول 
يف ربريك الدعوى العمومية  ص األصيل ىي صاحبة االختصاؼبعلـو بداىة أف النيابة العامة من ا

اػبصوصية عندما  و تكمن565 حق العاـالعقاب على مرتكيب اعبرائم  كوهنا فبثلة للهبدؼ توقيع 
سلطات و  األشخاصيف زبويل اؼبشرع لبعض  باعبرائم اؼبرتكبة خبلؿ عملية التسويق األمريتعلق 

                                                             

ف أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ُِٔزلفَ ٗؼ٢٘ ثبَُٔإ٤ُٝخ ػٔٞٓب اُزياّ اُشقض ثٔب ٣ظله ػ٘ٚ هٞال أٝ ػٔال ، ك٢ ؽ٤ٖ رؼو  - 
564

 

ثبُوٞاػل  اُؼبٓخ أٜٗب طالؽ٤خ أُزلفَ  ُزِو٢ اُغياء اُن١  ٣ووٙ اُشبهع  ك٢ اُزشو٣غ اُؼوبث٢  ٍٞاء رؼِن األٓو ػ٠ِ 

هاعغ ، أٗٞه ٓؾٔل طله٢ ، ؽٍٞ ٓلّٜٞ أَُإ٤ُٝخ  ُوبٕٗٞ اُؼوٞثبد أٝ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ ُالٍزٜالى، ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ

.37، ص.2007، كاه اُضوبكخ ، ػٔبٕ ،  01أَُإ٤ُٝخ اُغيائ٤خ ػٖ اُغوائْ االهزظبك٣خ ، ؽ.   

.37، ٗلٌ أُوعغ ، ص. أٗٞه ٓؾٔل طله٢ -
565
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، مع  وكيل اعبمهورية  مباشرة إخطارو البحث  يف ىذا النوع من اعبرائم ،لتحري و اصبلحيات  
 .األوؿ  اؼبطلبمراعاة اإلختصاص بنوعيو احمللي و النوعي )

، و كل ذلك من الثايناؼبطلب   جرائم اإلستهبلؾ ليات التحقيق يفآربديد  كما يتعُت       
                اإلستهبلؾ ب للنصوص اؼبتعلقةأجل الوصوؿ إىل ؿباكمة جزائية للمتدخل بعد ثبوت ـبالفتو 

 ) اؼبطلب الثالث( .
 قــم التسويــي جرائــة فــالعمومي وىــك الدعــتحري:األول  بـــــالمطل

 علمها  إىليصل البد أف  ،التسويقيف جرائم حىت تقـو النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية     
للقياـ بالتحري  هم القانوفلمن طرؼ أشخاص أى  ة بأمن و سبلمة اؼبستهلكماسوجود انتهاكات 

       ،بتحريك الدعوى العموميةو خوؽبم السلطة و الصبلحية  للقياـ ، االستهبلؾالبحث يف جرائم  و
قد تعًتي الدعوى  ،مع برورة ربديد القيود اليت) الفرع األوؿ( فبا يتطلب ربديد ىؤالء األشخاص

و اإلقليمي اإلختصاص النوعي باإلبافة إىل ( ، ) الفرع الثاينوربوؿ دوف إمكانية ربريكها العمومية 
 يف جرائم التسويق ) الفرع الثالث( . 

 ةـــة العامـــار النيابـــم إخطـــول لهــمخاص الــــرع األول : األشخـــالف
، و يبكن خوؿ القانوف عدة أشخاص اغبق يف ربريك الدعوى العمومية يف جرائم اإلستهبلؾ

  حصرىم على النحو اؼببُت باؼبخطط أناه :

 األشخاص المخول لهم إخطار النيابة العامة عن جرائم التسويق
 اؼبوظفوف اؼبؤىلوف قانونا                  

 اؼبستهلك اؼبتضرر                  
 صبعيات الدفاع عن اؼبستهلك                  

اعبودة و قمع و أعواف رقابة باط الشرطة القضائية بيتم  إخطار النيابة  العامة عن طريق  و بالتايل 
البند الثاين( ) عن طريق اؼبستهلك اؼبتضرر قد يتحقق علم النيابة العامةكما ) البند األوؿ(الغش 

  البند الثالث( .)يف إخطار وكيل اعبمهورية  اكما تلعب صبعيات الدفاع عن اؼبستهلك  دور ،
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 ةــوى العموميـــك الدعــا لتحريــون قانونــون المؤىلـــالموظف األول  دـــالبن
 :و ىم صنفُت االستهبلؾحدد اؼبشرع اعبزائري األشخاص اؼبخوؿ ؽبم معاينة جرائم     

 يف حُت يضم الصنف الثاين أعواف قمع الغش، 566ئيةالشرطة القضا بباط يضم الصنف األوؿ 
 اؼبكلفة حبماية اؼبستهلك.لوزارة لالتابعوف 

 الضبطيف  يتحدد الدور األوؿدورين األشخاص  يبكن القوؿ أف ؽبؤالء،و على ىذا األساس     
         التدابَت التحفظيةعن طريق ازباذ  التسويقو اؼبتجسد يف الوقاية من جرائم  أو الوقائي اإلداري

 يتضمن  567عن طريق ربرير  ؿبضرالقضائي  الضبطيف  اإلدارية، يف حُت يتمثل الدور الثاينو 
بيانات أخرى تتعلق دبحرر احملضر من حيث صفتو و  و ،ؾبموعة من البيانات اليت تتعلق بنوع اعبريبة

و كل ما  ،و اغبجزأاألشياء  ببطأو عاينة اؼبك،اليت قاـ هبا  و صبيع األعماؿ،و كذا توقيعو  مرتبتو
 . يسمح بو القانوف

 
 
 
 

                                                             

، 1966عٞإ  08أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو  15غ ثظلخ ػبثؾ اُشوؽخ اُوؼبئ٤خ ٝكن ٗض أُبكح ٣زٔز - 
566

  

 هؤٍبء أُغبٌُ اُشؼج٤خ اُجِل٣خ ، –أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ًَ ٖٓ " 

 ػجبؽ اُلهى اُٞؽ٢٘،  -

 ٓؾبكظٞ اُشوؽخ ، -

 اُلهى ، ٝ هعبٍ اُلهى،مٝٝ اُورت ك٢  -

 ٓلزشٞ األٖٓ اُٞؽ٢٘ ، -

 ػجبؽ ٝ ػجبؽ اُظق اُزبثؼ٤ٖ ُِٔظبُؼ اُؼٌَو٣خ ......." -
567

٣ؼوف أُؾؼو ػ٠ِ أٗٚ  ٓؾوه ٣لٕٝ  ك٤ٚ أُٞظق  أُقزض ػِٔٚ  اُن١  ٣جبشوٙ  ث٘لَٚ  أٝ ثٞاٍطخ  َٓبػل٣ٚ  ٝ  -

روو٣و ػٖ اُزؾو٣بد  ٝ اُجؾٞس  اُز٢ أعواٛب  ٓؾوهٙ    رؾذ ئشواكٚ أٓب ٓؾؼو اُؼجط٤خ  اُوؼبئ٤خ  كٜٞ ٓؾوه  ٣زؼٖٔ

ثٔب ك٢ مُي ٗزبئظ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ هبّ ثٜب  ػؼٞ  اُؼجؾ اُوؼبئ٢  ًبُزلز٤ش  ،ٖٓ ٓؼب٣٘بد ٝ أهٞاٍ  اُشٜٞك ٝ أُشزجٚ  ك٤ْٜ 

 ٝ ػجؾ  األش٤بء  أٝ أُٞاك أُزؼِوخ ثبُغو٣ٔخ  ٓٞػٞع اُجؾش ٝ اُزؾو١..
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رية  فورا أو مباشرة  بعد وكيل اعبمهو  إخطاربل هبب عليهم ،ف األمر ال يتوقف عند ىذا اغبد غَت أ
 .569الشرطة القضائية بباطأو ،بأعواف قمع الغش سواء تعلق األمر  568اؼبخالفة ربرير 

نو تثبت ؽبا الصفة إف، النيابة العامة فبثلة يف وكيل اعبمهورية  إىلو بالتايل فبمجرد وصوؿ احملابر 
 بشأهنا.  زمةالبل اإلجراءاتو ازباذ  كافة قائيا يف ربريك الدعوى العمومية تل

اؼبشرع قد خوؿ للمستهلك  فإف،أعضاء الشرطة القضائية و األعواف اؼبؤىلُت  و إبافة إىل
 و ىو ما ستتم دراستو يف البند اؼبوايل .يف اؼبطالبة  بالتعويض  اؼبتضرر اغبق 

 ررـــــــك  المتضـــرف المستهلــن طــوى مـــع الدعـــرف ي ـــالثان دــالبن 
يلخصاف على النحو اؼببُت باؼبخطط يتم رفع الدعوى من طرؼ اؼبستهلك اؼبتضرر على منهجُت 

 : أدناه
 طرق رفع الدعوى من طرف المستهلك المتضرر من جرائم التسويق

 رفع الدعوى مباشرة للمحكمة اعبزائية                             
 اإلدعاء اؼبدين أماـ قابي التحقيق                           

مع و ىذا 570من جرائم التسويق ربريك الدعوى العمومية للمستهلك اؼبتضرر  رعأجاز اؼبشفقد  
الدعوى  رفعإما عن طريق  ،و ذلك بانتهاج أحد الطريقُتاحملددة قانونا مراعاة كل الشروط 

                                                             
568

ػ٠ِ أٗٚ ".........ئما صجذ ػلّ ٓطبثوخ ٓ٘زٞط ، ٣ؼِٖ ػٖ ك٢ كوورٜب  األف٤وح    09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ  59 ر٘ض أُبكح - 

 ؽغيٙ ، ٝ ٣ؼِْ كٞها ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ ثنُي ".
569

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155األٓو ٖٓ  18ٝ ٛٞ ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح  - 

ٛإالء أُٞظلٕٞ  رؾو٣و ٓؾؼو ثأػٔبُْٜ  ٓغ ػ٠ِ اُز٢ أٝعجذ   ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ٝ اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ

، ؽ٤ش عبء ٗظٜب ًبُزب٢ُ " ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ػجبؽ  ػوٝهح  أُجبكهح  ثلٍ  ثنُي  ثـ٤و رَٜٔ  ثٜلف رؾو٣ي اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ

به ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ ك٢ اُغ٘ب٣بد ٝ اُشوؽخ اُوؼبئ٤خ إٔ ٣ؾوهٝا ٓؾبػو ثأػٔبُْٜ ٝ إٔ ٣جبكهٝا ثـ٤و رَٜٔ ئ٠ُ ئفط

اُغ٘ؼ اُز٢ رظَ ػ٠ِ ػِْٜٔ ، ٝ ػ٤ِْٜ ثٔغوك ئٗغبى أػٔبُْٜ إٔ ٣ٞاكٞٙ ٓجبشوح ثأطٍٞ أُؾبػو اُز٢ ٣ؾوهٜٝٗب 

ٓظؾٞثخ ثَ٘قخ ٜٓ٘ب ٓإشوا ػ٤ِٜب ثأٜٗب ٓطبثوخ ألطٍٞ رِي أُؾبػو اُز٢ ٣ؾوهٜٝٗب ، ٝ ًنُي ثغ٤ٔغ أَُز٘لاد ٝ 

 ٝ ًنُي األش٤بء أُؼجٞؽخ   اُٞصبئن أُزؼِوخ ثٜب ،

ٝ روٍَ أُؾبػو اُقبطخ ثبُٔقبُلبد ٝ األٝهام أُوكوخ ثٜب ئ٠ُ ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ ُلٟ أُؾٌٔخ أُقزظخ ، ٝ ٣غت إٔ 

 ٣٘ٞٙ ك٢ رِي أُؾبػو ػٖ طلخ اُؼبثؾ اُوؼبئ٢ أُؾوه ُِٔؾؼو.....".
570

أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ           ،  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو  02أُبكح  ٗظذ - 

ٝ أُزْٔ ، ػ٠ِ أٗٚ " ٣زؼِن اُؾن ك٢ اُلػٟٞ أُل٤ٗخ ُِٔطبُجخ ثزؼ٣ٞغ اُؼوه اُ٘بعْ ػٖ ع٘ب٣خ أٝ ع٘ؾخ أٝ ٓقبُلخ ثٌَ   

 ٖٓ أطبثْٜ شقظ٤ب ػوه ٓجبشو رَجت ك٢ عو٣ٔخ .."
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أو عن طريق االدعاء اؼبدين    أوال سمى باالستدعاء اؼبباشر للمحكمة  اعبزائية عن طريق ما ي
 .ثانيا أماـ قابي التحقيق 

 .االستدعاء المباشر ة ــة الجزائيـــلمحكما امــأم وىــع الدعـــرف  أوال
نتهاؾ بإماداـ أف األمر ىنا يتعلق  اعبنحأماـ ؿبكمة  رفع دعواه ؼبستهلك اؼبتضررا خوؿ القانوف    

ىذه األخَتة توجو لرئيس ، شكوى مستوفية على صبيع البيانات إيداعو ذلك بعد ، مبادئ التسويق
مع بقاء السلطة التقديرية  للنيابة يف تقرير  ، اعبزائيلدى مكتب أمُت ببط القسم  و تودع احملكمة

مة ءاؼببل مبدأعلى اؼبباشر من عدمو  ، و ذلك استنادا مدى حاجة  اؼبستهلك اؼبتضرر  باغبضور  
  .571الذي تتمتع  بو

 قــي التحقيــام قاضــي أمــاء  المدنــاالدع :اـــثاني
يدعي الشاكي بأنو اليت  ؼبدين تفرض فتح ربقيق يف اعبريبةالقواعد العامة اليت تنظم االدعاء ا إف     

كل الصبلحيات للكشف عن باعتبار أف للقابي   ،هبا و لو كاف ذلك الشخص غَت مسمىمضار 
 .572و مىت كاف ذلك استوجب نقض القرار،مرتكبيها

 ستهبلؾاإل جرائمبد مرتكيب  ك اؼبتضرر ربريك الدعوى العموميةيبكن للمستهل و بالتايل
يف رفع  الشائعة و تعد ىذه اغبالة الصورة573 قأماـ قابي التحقي س كطرؼ مدينيمن خبلؿ التأس

    أكرب ؼبا وبتويو  التحقيق  من أدلة  رغبة منو يف اغبصوؿ على ضباية  طرؼ اؼبستهلكمن  الدعوى
        حق اؼبستهلك اؼبتضرر بغموض ىوية اؼبتدخل اؼبخادع، مع عدـ تقييد 574مبسطة إجراءاتو 

 . اجملهوؿ ىويتهم، و ىذا إلمكانية التحقيق بد األشخاص ....أو الغشاش 
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ٝ ٓلبك  ٛنا   principe  de l’opportunité des poursuites "ٓخ  "ءرؼَٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثٔب ٣ؼوف ثٔجلأ أُال - 

ٓخ  ك٢ افز٤به  اإلعواء أُ٘بٍت  ثٔب ك٢ مُي ئعواء أُزبثؼخ  ثاطلاه  ءأُجلأ  إٔ ا٤ُ٘بثخ  اُؼبٓخ  رزٔزغ ثظالؽ٤خ  أُال

 أٓو ثؾلع األٝهام  ٝ ٓواعؼزٚ ٓز٠ هأٟ ػوٝهح  ُنُي.
572

 .205، ص. 1999،  99، ّ.م، ع  200697، ِٓق ههْ. 1999- 03-22  هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ، أُإهؿ ك٢ -
573

٢ُ " ٣غٞى  ٌَُ ٓزؼوه  ٖٓ ع٘ب٣خ  أٝ ع٘ؾخ  إٔ ٣لػ٢ ٓل٤ٗب  ثإٔ بط.ط ًزئٖٓ م. 72ذ ػ٤ِٚ أُبكح  ٝ ٛٞ ٓب ٗظ- 

 ٣زولّ  ثشٌٟٞ  أٓبّ هبػ٢ اُزؾو٤ن أُقزض".
574

 .270، ص. 2005، ك.ّ.ط ،   ٢02 اُزشو٣غ اُغيائو١ ، ؽ.أؽٔل شٞه٢ اُشِوب٢ٗ ، ٓجبكب اإلعواءاد اُغيائ٤خ ك  - 
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أنبية  التسويق اؼبرتكب بد اؼبستهلكاؽبوية يف جرائم  ويلو ال شك أف للتحقيق  بد ؾبه   
، و الذين يربموف عقود بيع خارجة يف األسواؽ اعبزائرية يما مع انتشار الباعة اؼبتجولوف قسوى ال س

 فوبوي ؿبفوؼ باؼبخاطر اليت سبس بأمن و سبلمة اؼبستهلك. إطارعن التنظيم القانوين و يف 
بعرض شكوى حيث يلتـز قابي التحقيق  ؾ الدعوى العموميةربر ،ذا االدعاء و بتقدًن ى    

يتوجب عليو  الرد يف ىذا األخَت و  ،رأيو إلبداءأياـ   14على وكيل اعبمهورية  يف مدة اؼبتضرر 
 .575اعبزائية  اإلجراءاتمن قانوف  62و ذلك عمبل بنص اؼبادة  إخطارهأياـ من يـو  14ظرؼ 

جرائم هبدؼ توفَت ضباية فعلية و فعالة للمستهلك من  و، اعبرائمظرا لذاتية ىذا النوع من و ن   
يف ربريك الدعوى  الدفاع عن اؼبستهلكُتجبمعيات  حبقعًتؼ اؼبشرع اعبزائري إفقد  ،التسويق
 .العمومية

 ك.ـــة المستهلــحماي اتــرف جمعيــن طـة مـــوى العموميــك الدعــتحري :ثـــد الثالـــالبن
 78/11 رقم القانوف ظهور يف اعبزائر مع أوؿ ظهور عبمعيات الدفاع عن اؼبستهلكلقد كاف    

 اعدؽبا ب قد أعطى 18/12 رقم أف القانوف إال 576) اؼبلغى(اؼبتعلق بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك
 .تدعيم  وجودىا  من حيث األربية  و االختصاص، حيث مت   أوسع

اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع  18/12 رقم من القانوف 13 إىل 10 من فقد خصصت اؼبواد    
 يف و يكمن دورىا الرئيسي ،اؼبستهلكعن حقوؽ  الدفاعصبعيات  إىل شارة إليواإل الغش سابق
 و اؼبتدخل و اؼبنتج و القضاء. اإلدارةأماـ  اؼبستهلك بماف سبثيل

                                                             

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد  1966عٞإ  08أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو  07ٖٓ األٓو  73ر٘ض أُبكح  - 
575

  

اُغيائو٣خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ، ػ٠ِ أٗٚ " ٣أٓو هبػ٢ اُزؾو٤ن ثؼوع اُشٌٟٞ ػ٠ِ ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ 

أ٣بّ ٖٓ ٣ّٞ اُزج٤ِؾ . 05ك٢ أعَ فَٔخ أ٣بّ ٝ مُي إلثلاء هأ٣ٚ ، ٝ ٣غت ػ٠ِ ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ إٔ ٣جل١ ؽِجبرٚ ك٢ أعَ   

 ٝ ٣غٞى إٔ رٞعٚ اُطِجبد ػل شقض ٠َٔٓ أٝ ؿ٤و ٠َٔٓ .....".

ب٣خ أَُزِٜي،، أُزؼِن ثبُوٞاػل اُؼبٓخ ُؾٔ 1989كجوا٣و  07، أُإهؿ ك٢ 89/02ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  12ٗظذ أُبكح  -
576

  

ػ٠ِ أٗٚ "..........٣ٌٖٔ ُِٔزبثغ اُؾن ك٢ ئرجبع اُطوم اُوب٤ٗٞٗخ ػل ًَ أُزلف٤ِٖ أٝ ثؼؼْٜ ، ًَ ؽَت َٓإ٤ُٝزٚ  أُِـ٠

اُقبطخ ٝ ك٢ ؽلٝك كؼِٚ ،ئػبكخ ئ٠ُ مُي عٔؼ٤بد أَُز٤ٌِٜٖ أُ٘شأح هبٗٞٗب ُٜب اُؾن ك٢ هكغ كػبٟٝ أٓبّ أ١ ٓؾٌٔخ 

أُؾن ثبُٔظبُؼ أُشزوًخ هظل اُزؼ٣ٞغ ػٖ اُؼوه أُؼ١ٞ٘ اُن١ أُؾن ثٜب ". ٓقزظخ ثشإٔ اُؼوه اُن١   
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اؼبستهلكُت  صبهور يبس جرائم االستهبلؾعن  نو مىت وجد برر ناجمإف،األساس وعلى ىذا    
و  ة  اغبقوؽ اؼبقررة  للطرؼ اؼبدين،للجمعيات حق  فبارسف إف، سواء كاف الضرر فرديا أو صباعيا

 سابق اإلشارة إليو .577 09/03 رقم من القانوف 23ىذا طبقا  لنص اؼبادة 
دبخالفة  امتعلقو يكوف  ،سبلمة اؼبستهلك بأمن و و بالتايل يكفي وجود انتهاؾ يبس     

برر  ىذا االنتهاؾعن  أف ينجمو  الكاذب، اإلعبلفأو حىت دبجرد  أساسيات و مبادئ التسويق
اغبق يف 578ضباية اؼبستهلكحىت يكوف عبمعية ،اؼبشًتكة للمستهلكُت اؼبصاحل الفردية أويصيب 

و ىي ال ن طريق  شكوى أماـ قابي التحقيق ،ع إما و ذلك بطريقتُت الدعوى العمومية ربريك
الدعوى يف  ال يشًتط أف تكوف إذاؼبتضرر،اء اؼبستهلك ادعخبصوص  اإلشارةسبقت كما   زبتلف

ال تقبل الدعوى اؼبشرع مدة  دد م وب ،كماأو كتابيةُت ، فقد تكوف شفاىة شكل مع
 العمومية عن  طريق االدعاء اؼبباشر .كما يبكنها ربريك الدعوى ،579بعدىا
إال أف  ،الدفاع عن مصاحل اؼبستهلكُت نع رعن اؼبستهلك أقدصبعيات الدفاع أف من و بالرغم     

مع جدية الذي ينبغي أف تبلغو مقارنة البناء، و مع قلة نشاطها اإلعبلمي دورىا يكاد ينعدـ السيما 
 .580للدفاع عن حقوؽ اؼبستهلك األوروبيةاعبمعية   نشاطات

 ةـــوى العموميــك الدعـــى تحريـــواردة علـــود الــــالقي :نيالثا لفرعا
تتجسد القيود اليت ربوؿ دوف إمكانية ربريك الدعوى العمومية عن جرائم التسويق على النحو    

 : اؼببُت باؼبخطط أدناه
 المقضي فيو الشيىءحيازة الحكم لقوة   المصالحة  التقادم  الوفاة

                                                             

ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ"ػ٘لٓب ٣زؼوع َٓزِٜي أٝ ػلح َٓز٤ٌِٜٖ   09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  23ر٘ض أُبكح  -
577

 

زأٌٍ ًطوف ٓل٢ٗ ألػواه كوك٣خ رَجت ك٤ٜب ٗلٌ أُزلفَ ٝ ماد أطَ ٓشزوى ،٣ٌٖٔ عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ أَُز٤ٌِٜٖ إٔ ر

." 
578

 رؼوف اُغٔؼ٤خ  ثأٜٗب ارلبم  ث٤ٖ شقظ٤ٖ  أٝ ػلح أشقبص  ثٜلف رؾو٤ن  أٛلاف اعزٔبػ٤خ   أٝ ؿ٤و اهزظبك٣خ . - 
579

ػ٢ِ ٓؾٔل عؼلو ، أُجبكب األٍب٤ٍخ  ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد  االهزظبك١ ٝ ؽٔب٣خ أَُزِٜي  ، ّ.ط.ك ، ُج٘بٕ ،  - 

 .76،77ص.
580

أَُزِٜي ك٢ اإلػالّ  ، ٓلافِخ  ك٢ أُِزو٠ اُٞؽ٢٘  ؽٍٞ  االٍزٜالى ٝ أُ٘بكَخ  ك٢ اُوبٕٗٞ ٓالػ اُؾبط ، ؽن  - 

 .2001اُغيائو١  ، ٓقجو اُوبٕٗٞ اُقبص ، عبٓؼخ .أثٞ ثٌو ثِوب٣ل  ، ٤ًِخ اُؾوٞم  ، رَِٔبٕ ،
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يف  اؼبتجسدةو ، جرائم التسويقيف  ربوؿ دوف ربريك الدعوى العموميةىناؾ عدة قيود و بالتايل     
نظرا لعدـ ربريكها خبلؿ  ؿبل الدعوى اعبريبة أو تقادـ بُت اؼبتدخل و إدارة قمع الغش، اؼبصاغبة

الشيء اؼبقضي فيو حيازة اغبكم لقوة  و، اؼبتدخل لى وفاةزيادة  ع،581اآلجاؿ اؼبفتوحة لتحريكها
وفق ما ذىب إليو  ى العموميةنقضاء الدعو إتؤدي إىل  أسباب هاو ىي كلجرائم التسويق، بشأف 

عدـ أحقية  فبا يًتتب عليو  582قانوف اإلجراءاَت اعبزائية من 6السادسة اؼبادة اؼبشرع من خبلؿ 
قد يف جرائم التسويق   ماداـ اغبكم  قانونا ربريك الدعوى العموميةاؼبؤىلُتاؼبستهلك و األعواف 

 .طرؽ الطعن العادية و غَت العادية  بالنسبة لنفس الواقعة   داستنف
 ذلك دبا يف اؼبؤىلُت قانونا و كذا اؼبستهلك اؼبتضررؼبوظفُت اقد خوؿ  كاف اؼبشرع  ذاإىذا و      

ُت االعتبار  كل مع األخذ بعاغبق يف ربريك الدعوى العمومية  ،صبعيات الدفاع عن اؼبستهلك
اعبهة  إىل ىذه الدعوى ترفع أيضا أف ، فقد أوجب تحريك الالواردة على  الشروط و القيود

 الثالث.يف الفرع  يتم تبيانوالقضائية اؼبختصة   و ىو ما 
 الكــاالستهوى اــا  دعــرك  أمامهـــي تحــة  التــة القضائيــالجه: ثــالــالثرع ــالف
 اإلشارةهبب بل ،حد ذاتويف عوى العمومية ال يكفي و طرؽ ربريك  الدإف اإلؼباـ باإلجراءات     
و من ىنا تتضح  أنبية االختصاص القضائي   ليت ربرؾ أمامها الدعوى العموميةاقضائية اعبهة  ال إىل

 . 583ىاـ إجرائيباعتباره عنصر 
 للنظر يف جرائم االستهبلؾ إىل قضاء خاص اعبزائري  م يسند االختصاصأف اؼبشرع  على    

 .زبضع لقواعد االختصاص العامة بل إف ىذه اعبرائمخصوصا،  جرائم التسويقو يف  ،عموما

                                                             
581

ٖٓ  07ٝكن ٓب ٗظذ أُبكح  خٍ٘ٞاد ًبِٓخ ٖٓ ٣ّٞ اهزواف اُغو٣ٔ 10ٓلح اُزوبكّ ك٢ ٓٞاك اُغ٘ب٣بد ر٘ز٢ٜ ثٔوٝه   - 

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ  1966عٞإ  08أُإهؿ ك٢  66/155األٓو 

عٞإ  08أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو  07ٝ كن ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح  ٍ٘ٞاد  3ٔوٝه أٓب ك٤ٔب ٣قض اُغ٘ؼ كز٘ز٢ٜ ث

 عواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ .، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإل 1966

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو  06ر٘ض أُبكح  - 
582

  

اُشبَٓ ، ٝ ثاُـبء  ٝ أُزْٔ ػ٠ِ أٗٚ " ر٘وؼ٢ اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ اُوا٤ٓخ ئ٠ُ رطج٤ن اُؼوٞثخ ثٞكبح أُزْٜ ، ٝ ثبُزوبكّ ٝ اُؼلٞ

 هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ، ٝ ثظلٝه ؽٌْ ؽبئي ُوٞح اُش٢ء أُوؼ٢ ك٤ٚ ......."
583

 .175-172أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك  فِق ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
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مث االختصاص  البند األوؿ   التسويقفيما يتعلق جبرائم سنتناوؿ االختصاص النوعي  و بالتايل   
 . الثاينالبند  احمللي 

 االختصاص النوعي :البند األول 
ائية دبا يف العادية يف كافة  الدعاوى اعبن األصل ىو أف االختصاص النوعي  يؤوؿ للمحاكم  إف   

يف ؿبكمة   إماينعقد  جرائم التسويقأف االختصاص النوعي يف   اإلشارة ، مع ذلك  جرائم التسويق 
اعبنايات  أو حملكمة،عبنح البسيطة من جهة تصنف من قبيل ا جرائم االستهبلؾاعبنح باعتبار  أف 

 .العجزأو  اؼبشدد اؼبؤدي للوفاة بالغش عندما يتعلق األمر 584ة دبقر اجمللساؼبوجود
و ذلك بغض النظر عن ختصاص احملاكم  اعبزائية،إ تدخل يف نطاؽالتسويق ف جرائم إفو عموما    

أو بُت ،أو بُت عوف اقتصادي  و موزع  أو منتج ،و اؼبتدخل بُت اؼبستهلك  قياـ اػبصومة
 اؼبستهلك و شخص معنوي عاـ أو خاص .

ىذا  يكوف،اؼبثوؿ أمامها  الدعوىاليت يبكن لرافع  نوعيا اؼبختصةو بتحديد اعبهة القضائية 
يف  تىل اعبهة اؼبختصة ؿبليا  للبإأف نشَت و يبقى خطوة نوعية أماـ القضاء، ىد خطق األخَت

 . جرامية االستهبلؾإالقضايا اؼبتعلقة ب
 االستهالكاالختصاص المحلي في جرائم   البند الثاني 

يبتد  وو ىو أىم عضو كمة ،على مستوى احمليعد وكيل اعبمهورية فبثل للنيابة العامة 
 من قانوف اإلجراءات 37 اليت أوردهتا اؼبادةالثبلث اغباالت  بإحدىاالختصاص احمللى 

 على النحو اؼببُت باؼبخطط أدناه :585اعبزائية
 
 

                                                             
584

رؼزجو ٓؾٌٔخ اُغ٘ب٣بد  اُغٜخ اُوؼبئ٤خ "ٖٓ هبٕٗٞ اط.ط ٝ اُز٢ ٗظذ ػ٠ِ أٗٚ  248ٝ ٛٞ ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح  - 

ك٢ األكؼبٍ  أُٞطٞكخ   ع٘ب٣بد ٓغ عٞاى٣خ  إٔ رلظَ  ٓؾٌٔخ  اُغ٘ب٣بد  ٝ ًنا اُغ٘ؼ ٝ أُقبُلبد   أُقزظخ  ثبُلظَ

 ".أُورجطخ ثٜب .......
585

، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ "٣زؾلك  1966عٞإ  08،أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو ههْ  37ر٘ض أُبكح  -

ُغو٣ٔخ ، ٝ ثٔؾَ ئهبٓخ أؽل األشقبص أُشزجٚ ك٢ َٓبٛٔزْٜ ك٤ٜب أٝ اإلفزظبص أُؾ٢ِ ٤ًَُٞ اُغٜٔٞه٣خ ثٌٔبٕ ٝهٞع ا

  ثبٌُٔبٕ اُن١ رْ ك٢ كائورٚ اُوجغ ػ٠ِ أؽل ٛإالء األشقبص ، ؽز٠ ٝ ُٞ ؽظَ ٛنا اُوجغ َُجت آفو ...".   
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        المحلي في جرائم التسويقاإلختصاص         
 مكػػػػػػػػػػاف وقوع جريبة التسويق                       
 ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إقامة اؼبتدخل اؼبخالف                                 

 مكػػػػػاف القبض على اؼبتدخل اؼبخالف 
 

 يف ؿبل وقوع يرفع دعواهأف  التسويقاؼبستهلك اؼبتضرر من جرائم  إمكانيةيف  و يتحدد اػبيار األوؿ
 . 586لجريبةل الركن اؼباديعلى  اعبريبةمكاف ارتكاب  و يستدؿ يف ربديد،الفعل اجملـر 

فيؤوؿ االختصاص  لكل ،اؼبادي سلوؾ الو يف حاؿ وجود  عدة أماكن  ارتكب فيها  
ػبيار حُت يتجسد ا، يف   اعبريبةعنصر من عناصر ماديات  ىذه اختصاصها ؿبكمة وقع يف دائرة  

  ،أو اؼبوزع ،مكاف إقامة العوف االقتصادي ةأماـ ؿبكم جرائم التسويقن مالثاين  للمستهلك اؼبتضرر 
 ذلك بغض النظر عن كوف  تلك اإلقامة  مستمرة  أو متقطعة . أو اؼبتدخل عموما  ، و

و ذلك يف حالة تعدد   أحد اؼبتهمُت،  إقامةهبا  لكل ؿبكمةاالختصاص  و يبقى
ف إف،ختصاص احمللي وؿ  أو الثاين  لتقرير اإلو يف حالة عدـ توفر اػبيار  األ   ،اؼبتهمُت

يعتد  و، اؼبشتبو فيو  يف جرائم التسويق أوبناء  على مكاف القبض على اؼبتهم ختصاص ينعقد اإل
 يستوي  أف يتم القبض بسبب إذ، سبب القبض إىلد دوف االستناالقبض  بإجراء اغبالةيف ىذه 

إجراء القبض على أحد اؼبتهمُت يف اعبريبة  ، و يكفيأو بسبب جريبة أخرى التسويقئم جرارتكاب إ
 .587اعبناة حىت ينعقد االختصاص بالنسبة للبقية و ذلك يف حالة تعدد 

 التمييز بُت حالتُت: فإنو يتم،لؤلشخاص اؼبعنوية  بالنسبة باالختصاص القضائي أما فيما يتعلق    
في ىذه اغبالة  ف،التسويقمتهم دبفرده يف جرائم الشخص اؼبعنوي  عندما يكوفاألوىل اغبالة  مثلتت

يقع يف دائرة أو احملكمة اليت   ة إختصاصها،للمحكمة  اليت وقعت اعبريبة  يف دائر اإلختصاص  يؤوؿ
 كاف الشخص اؼبعنوي  إذاما يف حالة  تتمثل، أما اغبالة الثانية،مركز الشركة أو اؼبنشأة إختصاصها

                                                             

.100، ص. 2012ػجل  هللا فِل٢  ، ٓؾبػواد  ك٢ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ  ، كاه اُٜلٟ  ، اُغيائو  ،  - 
586

  
587

 .227، ص. 2008ػجل هللا أٝٛب٣ج٤خ ، شوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ اُغيائو١  ، كاه ٛٞٓخ ، اُغيائو ، - 
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ففي ىذه اغبالة ،يف ذات اعبريبة و شركاء أفاعلُت أصليُت باعتبارىم مع أشخاص طبيعية  امتهم
يؤوؿ اإلختصاص للجهة القضائية اؼبرفوعة أمامها الدعوى بد األشخاص الطبيعيُت التابعُت 

اعبزائري  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 01مكرر 65و ذلك طبقا لنص اؼبادة ،اؼبعنوي للشخص
 .588اؼبعدؿ و اؼبتمم سابق اإلشارة إليو

اؼبرفوعة بد  االستهبلؾنظر يف دعاوى بال إقليمياأف احملكمة اؼبختصة  كو مفاد ذل
 اؼبعنوي.الشخص الطبيعي ىي نفسها اؼبقامة بد الشخص  اؼبتدخل  

من طرؼ أشخاص معنوية أجنبية يف حق   ةاؼبرتكبالتسويق  جبرائم تعلق األمر  ذاإأما 
ف االختصاص  يؤوؿ إ، فاعبزائري   اإلقليممستهلك أجنيب موجود على  مستهلك جزائري أو

 . 590ذلك عمبل  دببدأ اإلقليميةو  589باعبزائر اثابت ا م يكن  ؽبا مقر  إفو  ،للقضاء اعبزائري
صبح باإلمكاف مباشرة ي فإنوالعمومية للجهة القضائية اؼبختصة،و بوصوؿ الدعوى 

 اؼبطلب الثاين. و ىو ما سيكوف ؿبل دراسة من خبلؿالتحقيق فيها 
 
 
 
 

                                                             

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد 1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢ 66/155ٖٓ األٓو ههْ  01ٌٓوه  65ر٘ض أُبكح  - 
588

  

أُؾ٢ِ ُِغٜخ اُوؼبئ٤خ ثٌٔبٕ ئهرٌبة اُغو٣ٔخ أٝ ٌٓبٕ ٝعٞك اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ػ٠ِ أٗٚ " ٣زؾلك اإلفزظبص 

 أُوو اإلعزٔبػ٢ ُِشقض أُؼ١ٞ٘ .

ؿ٤و أٗٚ ئما رٔذ ٓزبثؼخ أشقبص ؽج٤ؼ٤خ ك٢ اُٞهذ مارٚ ٓغ اُشقض أُؼ١ٞ٘ رقزض اُغٜبد اُوؼبئ٤خ أُوكٞػخ أٓبٜٓب 

 كػٟٞ األشقبص اُطج٤ؼ٤٤ٖ ثٔزبثؼخ اُشقض أُؼ١ٞ٘ ". 
589

، أُزؼٖٔ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ  1975ٍجزٔجو  26، أُإهؿ ك٢  75/58ٖٓ األٓو ههْ  50ر٘ض أُبكح  - 

ػ٠ِ أٗٚ " ٣زٔزغ اُشقض اإلػزجبه١ ثغ٤ٔغ اُؾوٞم ئال ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب ٓالىٓب ُظلخ اإلَٗبٕ ، ٝ مُي ك٢ اُؾلٝك اُز٢ 

 ٣ووهٛب اُوبٕٗٞ ، ٣ٌٕٞ ُٜب فظٞطب ،

 ك اُز٢ ٣ؼ٤ٜ٘ب ػول ئٗشبئٜب أٝ اُز٢ ٣ووهٛب .مٓخ ٓب٤ُخ ، أ٤ِٛخ ك٢ اُؾلٝ -

ك٢  ٗشبؽٝ ُٜب  اُشوًبد اُز٢ ٣ٌٕٞ ٓوًيٛب اُوئ٢َ٤ ك٢ اُقبهطٓٞؽٖ ٝ ٛٞ أٌُبٕ اُن١ ٣ٞعل ك٤ٚ ٓوًي ئكاهرٜب ،  -

 ". اُوبٕٗٞ اُلاف٢ِ ك٢ اُغيائوك٢ ٗظو  اُغيائو ٣ؼزجو ٓوًيٛب
590

ٝؽلٙ ػ٠ِ  اُغوائْ اُز٢  اهرٌجذ كافَ اإله٤ِْ اُٞؽ٢٘  ، ٍٞاء  ٝ ٓلبك ٛنا أُجلأ رطج٤ن هبٕٗٞ اُؼوٞثبد  اُٞؽ٢٘ - 

ًبٕ ٓورٌج٤ٜب  أٝ ؽز٠ أُغ٢٘ ػ٤ِْٜ  أشقبص ٝؽ٤٤ٖ٘ أٝ أع٘ج٤٤ٖ  ، ٝ ٍٞاء اٍزٜلكذ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٓظِؾخ اُلُٝخ  

 .طبؽجخ ا٤َُبكح  ػ٠ِ اإله٤ِْ أٝ ٓظِؾخ كُٝخ أفوٟ



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

248 
 

 قـــــالتسويم ــي جرائــفق ـــالتحقي يــب الثانـــالمطل
الطرؽ سالفة الذكر، يثبت  ؽبا رظبيا   بإحدىالتسويق علم النيابة العامة بوقوع جرائم دبجرد ربقق 

خاصة  بإجراءات م ىبص النيابة العامة عتبار أف اؼبشرع إمباشرهتا ب و حق ربريك الدعوى العمومية
اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات إتباع  القواعد العامة ضباية اؼبستهلك فبا يستدعي فيما ىبص 

 اعبزائية.
والتحري هبدؼ الكشف 591التحقيق إجراءصبلحيات قد خوؿ اؼبشرع للنيابة العامة و 

حق  ىذه الصبلحيات زبوؿ ؽبا للمتهم إسنادىاو  أركاهنا إثبات،و كذا االستهبلؾ جرائم عن
أف قابي التحقيق ىو صاحب االختصاص  اإلشارة،مع  الفرع األوؿ يف الدعوى التصرؼ 
 .الفرع الثاين أوسع نطاقا من تلك  اؼبخولة للنيابة العامةو لو سلطات ،يف إجراء التحقيقاألصيل 

 ةـــوى العموميـــالدع ىــة علــة العامــالنيابسلطـــات :األول رعــالف
أنبية ىذا الدور وتربز ، الدعوى بعد التحقيق أو حىت بدونوسلطة التصرؼ يف بللنيابة العامة  تتمتع

وقوع جرائم التسويق بد اؼبستهلك، إذ يبكن  ثرإوى العمومية اؼبقامة عيف كونو وبدد مصَت الد
للنيابة العامة إحالة الدعوى اعبنائية إىل احملكمة اؼبختصة ) البند األوؿ( ،أو طلب فتح ربقيق ) البند 

 الثاين(،أو األمر حبفظ اؼبلف ) البند الثالث( .
ــوى الجنائيــالدع ةــــإحال د األول ـــالبن  ةــة المختصــى المحكمـــإلة ـ

يف حالة وجود ؼبختصة اإحالة الدعوى إىل احملكمة هبوز للنيابة العامة فبثلة يف وكيل اعبمهورية 
أف القانوف ال  علىمن اعبنح اليت يوجب القانوف التحقيق فيها، جرائم ال تشكل جناية أو جنحة 

ن أسهل م مثبل ،الجنح الغش  ،ففي نظرا لوبوح األدلة جرائم االستهبلؾيوجب التحقيق يف 
يف الًتكيبة أو  اؼبخادع ببطأو ،وجود الغش يف اؼبواد اؼبعروبة أو اؼبوبوعة أو اؼبعدة للبيع  إثبات

 اؽبوية أو اؼبصدر متلبسا يف جريبتو.
                                                             

591
اُزؾو٤ن ُـخ ٛٞ اُزظل٣ن أٝ األ٤ًل أٝ اُزضج٤ذ ، ٝ ٗوٍٞ ؽن اُظٖ ثٔؼ٠٘ طلهٚ ، ٝ ؽون األٓو أ١ أًلٙ ٝ صجزٚ ،  - 

ٝثوظل ثبُزؾو٤ن ك٢ أُؼ٠٘ اُٞاٍغ ٓغٔٞػخ اإلعواءاد اُجؾش ٝ اُزؾو١  أُلٞػخ أطال  ُِؼجط٤خ أٝ اُشوؽخ اُوؼبئ٤خ 

 أٝ ؿوكخ االرٜبّ  أٝ ػجبؽ اُشوؽخ اُوؼبئ٤خ أُؼطبح ُْٜ.  ٝ ًنا أػٔبٍ اُزؾو٤ن  اُز٢ ٣جبشوٛب هبػ٢ اُزؾو٤ن
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نو يبكن لوكيل إف ،التسويقيف عملية أنو يف حالة التلبس يف جريبيت الغش و اػبداع   اإلشارة و ذبب    
طريق تكليف اؼبتهم باغبضور أمامها يف تاريخ  إحالة الدعوى على احملكمة  اؼبختصة عناعبمهورية 

اؼبتهم من طرؼ  ارخطإ إجراء، و يعد 592عليو قانونا ، و يتم التبليغ وفق ما ىو منصوص ؿبدد
 . 593يابة العامة دبثابة تكليف باغبضورالن

 ق.ــــح تحقيــب فتــــطل ي ـــد الثانـــالبن
لوقائع ايطلب دبوجبو فتح التحقيق و ذلك ببياف 594لقابي التحقيق الوكيل اعبمهورية أف يقدـ طلب

التحقيق مباشرة التحقيق يف أية واقعة قابي ل ال يبكن إذ ،...اليت تشكل خداعا أو غشا أو تقليدا
تبقى ىذه مسألة الطلب  أفعلى النيابة العامة فبثلة يف وكيل اعبمهورية ذلك ، طلب منو تما  م 

 التسويق. يف عمليةيت الغش و اػبداع حما ىبص جنختيارية فيإ
بأمن و سبلمة  اإلبراردرجة  إىل االستهبلؾ جرائمالناصبة عن  رلكن مىت وصلت األبرا

 ابرر  هما، أو كاف الضرر الناجم عناؼبرض أو العاىة اؼبستديبة أوقبم عنها الوفاة  و ،اؼبستهلك
 ىنا يتعلق جبنحة الغش اؼبشدد الذي يندرج يفألف األمر وجوبية، تصبحالتحقيق إف مسألة ، فاصباعي

 مادة اعبنايات.
يف ىذا الصدد ىو أنو مىت سبت متابعة  أحد اؼبتهمُت بغش أو خداع  إليو اإلشارةغَت أف ما ذبدر 

و حكم عليو غيابيا  أماـ ، إليها اإلشارة سبقتجهة قضائية معينة وفق اؼبعايَت اليت أماـ اؼبستهلك  
ما الفصل  نو يتعُت على اعبهة القضائية األوىل إإف ،غيابيا ؼبخالفة أخرى جهة قضائية أخرى 

                                                             

  592 ٝ ٣نًو ك٢ ٣زْ رج٤ِؾ أُزْٜ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ػٖ ؽو٣ن أُؾؼو اُوؼبئ٢ ، ثٔٞعت ٓؾؼو اُز٤ٌِق ُؾؼٞه عَِخ ،  -
 ٠ِ اُلؼَ أُغوّ.ٝ اُ٘ض اُوب٢ٗٞٗ اُن١ ٣ؼبهت ػ،ٝ ٗٞع أُقبُلخ ،ٝ ػ٘ٞاٗٚ  ،ئٍْ أُزلفَ أُقبُق ٓؾؼو اُز٤ٌِق        

593
، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155األٓو ٖٓ  334ػ٤ِٚ أُبكح  ر٘ض -

أُؼلٍ ٝ أُزْٔ  ػ٠ِ أٗٚ " اإلفطبه أَُِْ ثٔؼوكخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣ـ٢٘ ػٖ اُز٤ٌِق ثبُؾؼٞه ، ئما رجؼٚ ؽؼٞه اُشقض 

 أُٞعٚ ئ٤ُٚ اإلفطبه ثاهاكرٚ ....." 
594

عواء أٝ اإل  ئعواءبٓخ رؾو٣ٌب ُِلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ  ٖٓ فالٍ ًٞٗٚ أٍٝ ٣ؼزجو ؽِت كزؼ اُزؾو٤ن  اُن١ رولٓٚ ا٤ُ٘بثخ اُؼ - 

عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/158األٓو ٖٓ  67ٝهك ك٢ ٗظٞص ٝ االكززبؽ٢  ك٢ اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ  ٝ مُي رطج٤وب ُٔب  

ٗٚ " ال ٣غٞى اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ أ ٝ ، أُؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ 1966

ُوبػ٢ اُزؾو٤ن إٔ ٣غو١ رؾو٤وب ئال ثٔٞعت ؽِت ٖٓ ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ إلعواء اُزؾو٤ن ؽز٠ ٝ ُٞ ًبٕ مُي ثظلك ع٘ب٣خ 

 أٝ ع٘ؾخ ِٓزجٌ ثٜب ،ٝ ٣غٞى ُٚ إٔ ٣ٞعٚ اُطِت ػل شقض ٠َٔٓ أٝ ؿ٤و ٠َٔٓ .

  أُؾبٍ رؾو٤وٜب ئ٤ُٚ ...." ٝ ُوبػ٢ اُزؾو٤ن ٍِطخ ئرٜبّ ًَ شقض ٍبْٛ ثظلزٚ كبػال أٝ شو٣ٌب ك٢ اُٞهبئغ
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ما التخلي عن القضية برمتها  لفائدة جهة قضائية فقط ، و إأمامها  أو اؼبتابع   خبصوص اؼبتابعتُت
 .595بايف  عند الضرورة إبكاملها ، بعد ربقيق ثانية ، و اليت تصبح ـبتصة بالفصل يف القضية 

 دعاء اؼبستهلكإطريق يف القضية عن  مباشرة التحقيقاغبق يف لقابي التحقيق كاف   إفو ىذا    
طلب قدًن تلتحقيق دوف مباشرة اال يبكنو  إذ، وكيل اعبمهورية بإخطارنو ملـز إ، فاؼبتضرر أمامو

 العامة. للنيابة
أحد  إقامةأو ؿبل ،ؿبليا دبكاف وقوع اعبريبة  قابي التحقيق وبددا كاف اختصاص ؼب و   

  و كاف من اؼبقرر،أو دبحل القبض  على أحد ىؤالء  يف إقًتافها،األشخاص اؼبشتبو يف مسانبتهم 
يف الدعوى ، و ما أبدى من كذلك أف القرار الذي ال تكوف أسبابو كافية ؼبواجهة ما قدـ من أدلة 

 .يكوف مشوبا  بالقصور يف التسبيب  فإنوو دفوع أطرافها  ، طلبات 
يف  للنظرعدـ اختصاصها   غرفة االهتاـ دبجلس قضاء تلمساف بإقرارو نفإو على ىذا األساس     

ف غرفة إ، فمعسكر لس قضاءالتابعة جمل يقوى على أساس أف ؾبلس التعاقد كاف يف  مدينة سدعال
من طرؼ الطاعن أثناء التحقيق و اليت تدخل   إثارهتاىذه النقطة رغم  إىلاالهتاـ بعدـ  تطرقها 

بالوجو اؼبثار من بالقصور ، و كاف النعي عليو  امشوب يكوف قد صدر عنها قرارابمن اختصاصها 
و بالتايل مىت كاف  ،596اعبزائية مؤسسا اإلجراءاتمن قانوف  40الطاعن ، دبخالفة أحكاـ اؼبادة 

 .597القرار اؼبطعوف فيو إبطاؿستوجب نقض و إكذلك 
البحث و التحري  ال هبوز لو  إجراءاتالقياـ ب بواؼبنوط و نشَت يف ىذا الصدد أف قابي التحقيق 

القضاء دبا ىبالف ىذا ف إمن مث ف، و ايا نظرىا  بصفتو قابيا للتحقيق أف يشًتؾ  يف اغبكم  يف قض
 .598اؼببدأ يعد خرؽ للقانوف

                                                             
595

 .525، ص. 2006، 02، ّ.م ، ع. 419139، ِٓق ههْ . 2006-10-18هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ، أُإهؿ ك٢  - 

، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة   0855جوان  17، المؤرخ فً 044/ 55من األمر رقم  31تنص المادة  -  596  
المعدل و المتمم سابق اإلشارة إلٌه على أنه "ٌتحدد إختصاص قاضً التحقٌق محلٌا بمكان وقوع الجرٌمة أو محل إقامة 
أحد األشخاص المشتبه فً مساعدتهم فً إقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤالء األشخاص حتى و لو كان هذا القبض 

 قد حصل لسبب آخر ".  
597

 . 233، ص. 1991، 90، ّ. م ، ع.  92261، ِٓق ههْ  1991-07-10هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ، أُإهؿ  ك٢ - 
598

 .282، ص.  1988،  93، ّ.م ، ع. 48744، ِٓق ههْ  1988-07-12هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ، أُإهؿ ك٢  - 
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 م تر موجبا للسَت يف الدعوى أف تأمر حبفظ اؼبلف ، و ىو ما سيتم  إذاىذا و هبوز للنيابة العامة 
 التفصيل فيو يف مايلي .

 فـــــظ الملـــــر بحفـــــاألم ث ـــــــــد الثالـــالبن
موجبا للسَت يف مة ئلسلطتها يف اؼببل إعماالقد ال ترى النيابة العامة فبثلة بوكيل اعبمهورية  

رفع الدعوى العمومية عدـ أو تقدًن طلب افتتاحي ،فبل ربرؾ الدعوى العمومية بعدـ  ،اإلجراءات
اليت زبوؿ  مةءاؼببلبيقا ػباصية ، فتأمر حينها حبفظ األوراؽ  تطأماـ ؿبكمة اعبنح و اؼبخالفات 

 .599لوكيل اعبمهورية االختيار بُت  التحريك و اغبفظ 
، يتخذه عقب بشأف جرائم التسويق سلطة مقررة لوكيل اعبمهورية فظ ىو فاألمر باغبو بالتايل 

 الشرطة القضائية من بباط طلباالنتهاء من عملية البحث و التحري  الذي هبريو بنفسو أو ي
 و ذلك بعد موافاتو باحملابر و أصوؽبا. بإجرائوالقياـ 

هتاـ ال جهة إو  يصدر عن وكيل اعبمهورية بصفتو جهة متابعة إداريةذو طبيعة  إذففاألمر باغبفظ 
 .ربقيق

مواجهة حقا ألنو قرار ال حجية لو يف  فهو ال يكسب اؼبتهم،ؽبذا األمر اإلدارية و نظرا للطبيعة
تستجد فيو ظروؼ تستدعي يف أي وقت  وئبسلطتو يف إلغا فيحتفظ عضو النيابة العامة، مصدره 

 .600فتح اؼبوبوع من جديد
طبقا لنص اؼبادة دبا تقرره  أحكاـ تقادـ  الدعوى العمومية  إالقيد وكيل اعبمهورية يف ذلك تو ال ي

 . سابق اإلشارة إليهااعبزائية  اإلجراءاتمن قانوف  06
، و ترؾ األمر للنيابة العامة   601على أسباب اغبفظاعبزائية  م ينص  اإلجراءاتأف قانوف  و لو 

 من عدمو . اإلجراءلتقدير مدى اغباجة ؽبذا 
 ،موبوعية و األخرى قانونية  إحدانبا نوعُت من األسباب إىلاألمر حبفظ اؼبلف و يبكن رد دواعي 

                                                             

.272أؽٔل شٞه٢ اُشِوب٢ٗ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. -
599

 

.30، ص 2004ٓؼواط عل٣ل١ ، اُٞع٤ي ك٢ اإلعواءاد اُغيائ٤خ ، كاه ٛٞٓخ ، اُغيائو ،  -  
600

  
601

 .322،  321ػجل هللا   أٝٛب٣ج٤خ ، اُوعغ اَُبثن ، ص.   - 
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من حيث صحتها و كفايتها إلثبات الواقعة وؿ فكرة  تقدير األدلة حو تدور األسباب اؼبوبوعية 
و من تلك   سبة الواقعة  للشخص موبوع الشبهة، دبا يف ذلك ن 602حث و التحري موبوع الب
، دبا يف ذلك عدـ كفاية  عدـ معرفة الفاعل،أو لواقعةأو عدـ صحة ا عدـ وجود اعبريبة،األسباب 

 .603األدلة 
و وجود سبب من ،أصبل  القانونية فتتجسد يف حالة عدـ اؼبعاقبة على الفعلأما عن األسباب 

 .604القضاء اعبنائيالدعوى أماـ  أو انتفاء أحد شروط اإلباحةأسباب 
من طرؼ  اعبريبةو بالتايل مىت ثبت لدى وكيل اعبمهورية أف األدلة غَت كافية للداللة على ارتكاب 

نو يتم حفظ اؼبلف إف ،، أو عدـ وجود ما يدؿ على أف العينة اؼبقتطعة مغشوشة أو فاسدةاؼبتدخل 
 غبفظ اؼبلف. اكوف سببتباؼبستهلك  قد  البلحق، كما أف تفاىة الضرر 

أو صبعيات الدفاع عن لعمومية من طرؼ اؼبستهلك اؼبتضرر،مىت مت ربريك الدعوى ا و
 إىلالقضية  ةحالسبت إ، أو بناء على طلب إفتتاح ربقيق من طرؼ وكيل اعبمهورية أو  ،اؼبستهلك

ألف الدعوى  قد خرجت من ال هبوز يف ىذه اغبالة األمر باغبفظ ، فإنو احملكمة اؼبختصة ، 
 .605و أصبحت من اختصاص  القضاء اختصاص وكيل اعبمهورية 

يلي و سنتناوؿ فيما  التسويقعن السلطات اؼبمنوحة للنيابة العامة خبصوص متابعة جرائم كاف ىذا 
 اعبهة القضائية اؼبختصة .باعتبارىا  التحقيق،و الصبلحيات اؼبخولة عبهة  السلطات

 ق.ـــبالتحقية ــة المختصـــة القضائيــالجه ىــإلف ــــول الملـــوص  ي ـــرع الثانـــالف
ى وكيل رأو  للوفاة،الغش اؼبشدد أو اؼبفضي  األمر جبنايةتعلق  أواالعتداء جنحة مىت شكل    

و يعترب قابي التحقيق اعبهة .التحقيقأحاؿ األمر على قابي فيها،اعبمهورية برورة التحقيق 
و اؼببلحظ أف اؼبشرع اعبزائري  هتاـ اؼبوجو للمتهمالنظر يف مدى صحة اإلإلجراء التحقيق و اؼبختصة 

للقواعد فبا يوجب الرجوع ،التسويق جرائم م يسند لقابي التحقيق صبلحيات خاصة يف ؾباؿ 
                                                             

602
 .57، ص. 2008ثِقؼو ٓقِٞف ، هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ  ، كاه اُٜلٟ ، اُغيائو  ،  - 

.31ٓؼواط عل٣ل١ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
603

  

.57ثِقؼو ٓقِٞف ، أُوعغ اَُبثن ، ص.  -
604  
. 31ٓؼواط عل٣ل١ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
605
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) البند األوؿ(،و   التحقيق آليات فستتم دراسة ظرا التساع صبلحيات قابي التحقيقو ن العامة
 كيفيات التصرؼ يف التحقيق ) البند الثاين( . 

 ق ـــــات التحقيـــآلي د األول ــــالبن
عن جرائم اليت يراىا برورية للكشف  اإلجراءاتجبميع القياـ  قابي التحقيقخوؿ القانوف    

            606ىي السرية ودبجموعة من اػبصائص  ئياقضابإعتباره عمبل يتميز التحقيق و ، االستهبلؾ
من  609، دبا فيو اؼبرونة 608و العلنية  بالنسبة للخصـو  و كذا الكتابة  أو التدوين 607و  اغبضورية
 . 610اإلجرائيالشرعية يف شقيو اؼبوبوعي و مع مراعاة مبدأ ، حيث نطاقو

      ) أوال( ، للكشف عن جرائم التسويق قد يلجأ قابي التحقيق إىل اآلليات العامة يف التحقيقو 
 و قد يرى برورة يف اإلستعانة باآلليات اػباصة للتحقيق ) ثانيا(.

 العامــــــــــــــة للتحقيـــــــــق  اتــــــــلياآل أوال 
القياـ دبهامو االنتقاؿ للمعاينة ، أثناء قابي التحقيق ليها عاليت يستند من بُت اآلليات أو الوسائل 

أو  ستهبلؾإحوادث  مصنع اؼبتدخل الذي طرح منتوجات للتداوؿ نتج عنها إىلكالتنقل مثبل 
 .تسممات ، أو حىت اؼبخازف اليت تودع فيها السلع 

 إجراـب يتعلق األمرأف ، السيما اؼبكاف قبل زواؿ آثار اعبريبة و تغَت معا مالقياـ هبذه اػبطوة  و هبب
 اعبريبة.و لن يصعب عليهم إخفاء  الفنية،ؿبًتفُت يتمتعوف باغبنكة و من طرؼ أشخاص  تكبير 

                                                             
606

٣وظل  ثَو٣خ ئعواءاد اُزؾو٤ن  ػلّ ػال٤ٗزٜب ُِـ٤و ، ْٝٛ  ؿ٤و أؽواف اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ  ، ٝ ثبُزب٢ُ  ٓلبكٛب  - 

 ئعواء اُزؾو٤ن ك٢ عٞ ٖٓ اَُو٣خ  ٝ اٌُزٔبٕ ثبَُ٘جخ ُِغٜٔٞه . 
607

اُزؾو٤ن ٓغ ػوٝهح اططؾبة  ٓؾب٤ْٜٓ  ٝ مُي ٝكن ٓب ٝ ٣وظل ثبُؾؼٞه٣خ  اُزياّ أؽواف اُلػٟٞ  ثؾؼٞه - 

 ٖٓ م.اط.ط. 103-96مٛجذ ئ٤ُٚ أُٞاك 
608

ٍٞاء رؼِن األٓو  ثغٔغ األكُخ  ًبُٔؼب٣٘خ ٝ ٍٔبع  ،اُزؾو٤ن  ثلٕٝ اٍزض٘بء   ٓواؽَك٢ ًَ   باٌُزبثخ ئعواء ٛبٓ رؼل- 

 .زْٜ  أٝ األٓو ثاؽؼبهٙ ًبألٓو  ثبُوجغ ػ٠ِ أُ شٜبكح اُشٜٞك ٝ االٍزغٞاة ٝ اُقجوح ، أٝ رؼِن األٓو ثأٝآو هؼبئ٤خ
609

ٝ ٓلبك ٛنٙ اُقبط٤خ إٔ هبػ٢ اُزؾو٤ن  ٣زٔزغ ثٔوٝٗخ  ك٢ اُزؾو٤ن  ، رقزِق ث٤ٖ ٓب ئما ًبٕ  األٓو ٣زؼِن ثبُٞهبئغ   - 

ٔي٣ل ٖٓ ِأٝ األشقبص  ، كٜٞ ٣زٔزغ ثَِطخ  ٝاٍؼخ ثبَُ٘جخ ُألشقبص  ، ٓٔب ٣ؼل٢ ػ٤ِٚ ٓوٝٗخ ك٢ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ  ُ

 .242-236اُزلبط٤َ ، أٗظو، ػجل هللا أٝٛب٣ج٤خ ، أُوعغ اَُبثن ، ص .

ئم ال ٣٘جـ٢ إٔ ٣و٤ل هبػ٢ اُزؾو٤ن اُؾو٣خ اُلوك٣خ ٝ اُؾن ك٢ اُقظٞط٤خ كٕٝ ٍ٘ل هب٢ٗٞٗ أٝ أٍبً شوػ٢ . -
610
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 إعادةيطلب قابي التحقيق من اؼبستهلك كأف ،وقوع الفعل وقد تقًتف اؼبعاينة عموما بإعادة سبثيل 
كتلك خروج قابي التحقيق عن دائرة اختصاصو  كما قد تتطلب اؼبعاينة ، استعمالو للمنتوج كيفية

 يف دائرة اختصاص  أخرى . اإلنتاجاغبالة اليت يتواجد فيها مكاف 
و ذلك بغرض ، أي اؼبتدخل نتقاؿ قابي التحقيق إىل مسكن اؼبتهمإكما قد يتطلب التحقيق 

صبهور  غبق ....... ، تقليد غشيستدؿ هبا للكشف عن حقيقة وجود خداع أو  التفتيش عن أدلة
 اعباين يف الغش  أو حىت وثائق أو مكاييل .... وسائل استعملها اؼبستهلكُت كالبحث عن

 إىلنتقاؿ الشرطة القضائية اإل لضباطال هبوز  إذ،مواعيد التفتيش احملددة قانونا حًتاـ إ كما هبب
أو مكتوب من وكيل اعبمهورية  بإذف إالالذين سانبوا يف جناية أو جنحة ، شخاص مساكن األ

و ال بعد الساعة  ، كما ال هبوز البدء يف التفتيش  قبل الساعة اػبامسة صباحاقابي التحقيق
 .611الثامنة مساءا 
   مهم كشفها يبكن العثور فيو على  أشياء أو وسائل يكوف  مكاف  أيالتحقيق يف  إجراء غَت أنو هبوز

من قانوف اإلجراءات  81و ىو ما ذىب إليو اؼبشرع اعبزائري يف نص اؼبادة ، قةاغبقي إلظهارو مفيد 
 .612اعبزائية 

أو  اعبنحة اؼبتابع فيها ىي جنحة متلبس هبا كما ىو اغباؿ يف جنحة اػبداع أو الغش أما إذا كانت
الوقت  خارجتفتيش ؿبل وقوع اعبريبة ليبل و  613القضائية الضبطية ؼبأموري هبوزال نو إف ، التقليد

 . 614دوف اغبصوؿ على إذف مسبق، القانوين 

                                                             

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو  47ر٘ض أُبكح  -
611

  

( طجبؽب ، 5ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ، ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣غٞى اُجلء ك٢ رلز٤ش أَُبًٖ ٝ ٓؼب٣٘زٜب هجَ اَُبػخ اُقبَٓخ )

ِت طبؽت أُ٘يٍ مُي ، أٝ ٝعٜذ ٗلاءاد ٖٓ اُلافَ ، أٝ ك٢ اُؾبالد ٝ ال ثؼل اَُبػخ اُضبٓ٘خ َٓبءا ، ئال ئما ؽ

 اإلٍزض٘بئ٤خ أُووهح هبٗٞٗب .....".

، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل  0855جوان  17، المؤرخ فً 55/044من األمر  70تنص المادة  -  612  
 و المتمم على أنه"ٌباشر التفتٌش فً جمٌع األماكن التً ٌمكن العثور فٌها على أشٌاء ٌكون كشفها مفٌدا إلظهار الحقٌقة". 

هؿْ إٔ ٓظطِؼ ٓأٓٞه١ اُؼجط٤خ اُوؼبئ٤خ رْ ٛغوٙ ٖٓ ؽوف أُشوع اُغيائو١ ٝ رْ اٍزجلاُٚ ثؼجبؽ اُشوؽخ  - 
613

  

أُزقن ًٔوعغ طله ك٢ ظَ أُظطِؼ اَُبثن ئهرب٣٘ب اُزو٤ل ثؾوك٤خ اُوواه ٝ رجو٠ اُوؼبئ٤خ ، ئال اٗٚ ٖٓ ٓ٘طِن إٔ اُوواه 

 اُز٤َٔخ اُؾل٣ضخ أ١ ظجبؽ اُشوؽخ اُوؼبئ٤خ ٢ٛ اُوائغخ ك٢ اُوواهاد اُؾب٤ُخ .
614

 . 213،ص. 30،1997، ّ.م .ع  165609، ِٓق ههْ . 1997-07-30هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ، أُإهؿ ك٢  - 
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 عندما يتعلق األمرو  ربلفيهم،بعد إلزامهم باغبضور و كما يقـو قابي التحقيق بسماع الشهود 
 طرحت منتوجات فاسدة أو مغشوشة،      ىم غالبا عماؿ اؼبؤسسة اليتف الشهود إف،التسويق رائمجب

 متعامل مع اؼبؤسسة اؼبنتجة... أو مستهلك أو
أو ،ببعضهمود باؼبتهم أو دبواجهة اؼبتهمُت يقـو القابي دبواجهة الشه ،قو بناء على ما سب

باستجواب اؼبتهم بصورة فردية هبدؼ اغبصوؿ على اعًتاؼ منو ، و مىت وجو للمتهم هتمة عدـ 
قيامو بواجب التحذير  بإثباتيف اؼبنتوج ، فلو درء ذلك و الدفاع عن نفسو احًتاـ األمن و السبلمة 

 أمره أو علمو.بيف البضاعة  م يكن أف الغش اغباصل  بإثباتلمقاييس ، و لو درء ذلك ل مراعاتوو 
لعدالة بعد تسويقو اؼبتهم عبارة عن متدخل أو عوف اقتصادي ىارب من قبضة ذا كاف اإو 

نو هبوز لقابي التحقيق أف يأمر  بالقبض عليو و اقتياده اىل إ، فؼبنتوجات فاسدة أو مغشوشة 
 اؼبؤسسة العقابية و ذلك مع األخذ بعُت االعتبار  بالشروط التالية ومنها 

 615 .أف تكوف اعبريبة جناية أو جنحة-
 وكيل اعبمهورية اؼبختص . إخطارالبد من -
اؼبشرؼ على اؼبؤسسة العقابية  هبب على إذساعة ،  48هبب أف ال يبقى اؼبتهم ؿببوسا أكثر من  -

أمر  إصدارمن قابي التحقيق ىذا األخَت يطلب ،ك اؼبدة تسليمو لوكيل اعبمهورية قبل انقضاء تل
استجواب ساعة يف اؼبؤسسة العقابية دوف  48فورا ألف بقاءه أكثر من أخلي سبيلو  إالالقبض و 

من قانوف اإلجراءات 121و اؼبادة 616من قانوف العقوبات 107 ةلنص اؼباد يعد تعسفا و ذلك طبقا
 .617اعبزائية
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٠ِ عو٣ٔز٢ اُـش ٝ اُقلاع اُز٣َٞو٢ ٖٓ ٓ٘طِن إٔ األطَ ك٤ٜب أٜٗب ع٘ؼ ٝ اٍزض٘بءا رظ٘ق ٖٓ ٝ ٛٞ ٓب ٣َو١ ػ - 

 هج٤َ اُغ٘ب٣بد ػ٘لٓب رلؼ٢ ُِٞكبح ، أٝ اُؼبٛخ أَُزل٣ٔخ.

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُؼلٍ ٝ أُزْٔ  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/156ٖٓ األٓو  107ر٘ض أُبكح  - 
616

 

ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت أُٞظق ثبَُغٖ أُإهذ ٖٓ فٌٔ ئ٠ُ ػشو ٍ٘ٞاد ئما أٓو ثؼَٔ رؾ٢ٌٔ أٝ ٓبً 

  ٍٞاء ثبُؾو٣خ اُشقظ٤خ ُِلوك أٝ ثبُؾوٞم اُٞؽ٤٘خ ُٔٞاؽٖ أٝ أًضو ." 

ئ٤خ أُؼلٍ  ، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيا 1966عٞإ  08،أُإهؿ ك٢ 66/155ٖٓ األٓو  121ر٘ض أُبكح  - 
617

  

ٍبػخ ٖٓ ئػزوبُٚ ، كإ ُْ ٣َزغٞة ٝ ٓؼذ ٛنٙ  48ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ  ػ٠ِ أٗٚ " ٣َزغٞة أُزْٜ فالٍ 

أُِٜخ كٕٝ ئٍزغٞاثٚ ٣وزبك أٓبّ ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ اُن١ ٣طِت ٖٓ اُوبػ٢ أٌُِق ثبُزؾو٤ن ٝ ك٢ ؽبُخ ؿ٤بثٚ ، كٖٔ أ١ 

ٍزغٞاثٚ ك٢ اُؾبٍ ٝ ئال أف٠ِ ٍج٤ِٚ .هبع آفو ٖٓ هؼبح اُؾٌْ ٤ُوّٞ ثا  

ٍبػخ كٕٝ إٔ ٣َزغٞة أػزجو ٓؾجٍٞب رؼَل٤ب  48ًَ ٓزْٜ ػجؾ ثٔوزؼ٠ أٓو ثبُوجغ ٝ ثو٢ ك٢ ٓإٍَخ ػوبث٤خ أًضو ٖٓ   
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نو يتوجب يف إمتثاؿ، فاإلحضار بعد أف أقر بأنو مستعد لئلمتثاؿ ألمر أما يف حالة رفض اؼبتهم اإل
 618.ىذه اغبالة إحضاره عن طريق القوة

 التسويق بعملية و من بُت األوامر اليت يصدرىا قابي التحقيق بد اؼبتهمُت يف اعبرائم اؼبرتبطة     
اعبزائية و اؼبتجسد يف اغببس  اإلجراءاتىذا األخَت نظمو اؼبشرع من خبلؿ قانوف  ،باإليداعاألمر 
 . 619 اؼبؤقت

على  الضغط، دبا يف ذلك تفادي افظة على األدلة اؼبادية و اغبججللمح اإلجراءو يرمي ىذا 
اؼبستندات عن العياف  إخفاءأو  و شركائهمالشهود أو الضحايا أو ذبنب حصوؿ تآمر بُت اؼبتهمُت 

 620.أو كل عرقلة يف الكشف عن اغبقيقة
،و خضع ألخَت بتقدًن  الضمانات الكافيةقاـ ىذا االقضائية، مىت  وبع اؼبتهم ربت الرقابة و هبوز

 اؼبفروبة عليو .لبللتزامات 

 ةـــق الخاصـــالتحقي إجراءات ا ـــثاني
، 621ربةاػب إىل عبوء قابي التحقيقيف جرائم التسويق  ن بُت أىم وسائل و آليات التحقيقم    
 . االستهبلؾالكشف عن جرائم  إطاريف  و فعاال اىام االذي يلعب دور  اإلجراءىذا 
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 .74ثِقؼو ٓقِٞف ، اُوعغ اَُبثن ، ص. - 
619

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد  1966عٞإ  08أُإهؿ ك٢  66/155األٓو  ٖٓ 123ٝ ٛٞ ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح - 

 اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ٍبثن اإلشبهح  ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " اُؾجٌ أُإهذ ئعواء ئٍزض٘بئ٢ ،

 ٤خ :ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣أٓو ثبُؾجٌ أُإهذ ٝ إٔ رجو٠ ػ٤ِٚ ئال ئما ًبٗذ ئُزيآبد اُوهبثخ اُوؼبئ٤خ ؿ٤و ًبك٤خ ك٢ اُؾبالد ا٥ر

 ئما ُْ ٣ٌٖ ُِٔزْٜ ٓٞؽٖ َٓزوو أٝ ًبٕ ال ٣ولّ ػٔبٗبد ًبك٤خ ُِٔضٍٞ أٓبّ اُؼلاُخ ، أٝ ًبٗذ األكؼبٍ فط٤وح ، -

ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ اُؾجٌ أُإهذ ا٤ٍُِٞخ اُٞؽ٤لح ُِؾلبظ ػ٠ِ اُؾغظ أٝ األكُخ أُبك٣خ أٝ ٤ٍِٝخ ُٔ٘غ اُؼـٞؽ ػ٠ِ اُشٜٞك أٝ  -

 ُٔز٤ٜٖٔ ٝ اُشوًبء ، ٝ اُن١ هل ٣إك١ ئ٠ُ ػوهِخ اٌُشق ػٖ اُؾو٤وخ ،اُؼؾب٣ب أٝ اُوؼبء أٝ اُزٞاؽإ ث٤ٖ ا

 ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ٛنا اُؾجٌ ػوٝه٣ب ُؾٔب٣خ أُزْٜ أٝ ٝػغ ؽل ُِغو٣ٔخ ، أٝ اُٞهب٣خ ٖٓ ؽلٝصٜب ٖٓ عل٣ل ، -

    ػ٘لٓب ٣قبُق أُزْٜ ٖٓ رِوبء ٗلَٚ اُٞاعجبد أُزورجخ ػ٠ِ ئعواء اُوهبثخ اُوؼبئ٤خ أُؾلكح ُٜب ."  -
620

 .77ثِقؼو ٓقِٞف ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
621

رؼوف اُقجوح  ػ٠ِ أٜٗب ئعواء  أٝ رلث٤و ٣و٢ٓ  ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُؼوٝه٣خ  ثٞاٍطخ أطؾبة اُقجوح أٝ   - 

ٞػٜب ، ػ٘ل ػلّ ئٌٓب٤ٗخ  األكُخ  أٝ ؿٔ اُقجواء  ثٜلف اُؾٌْ  ك٢ أَُبئَ ماد اُطج٤ؼخ اُل٤٘خ ، ٝ ال ٣ِغأ ُٜنا اإلعواء  ئال

ٝ رغل رطج٤وب ُٜب ك٢ ًَ ٓب ُٚ ؽبثغ ك٢٘  أٝ أٗٚ هبئْ ػ٠ِ أٍبً االفزظبص ، ٓغ ػلّ ئٌٓب٤ٗخ اُِغٞء ئ٤ُٜب ك٢ ًَ ٓب ٛٞ 

ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ ، أٗظو ،ٗؼ٤ٔخ ٗواػ٢ ، اُقجوح  ك٢ ٓبكح أُ٘بىػبد اُوؼبئ٤خ   هب٢ٗٞٗ ألٕ مُي ٖٓ افزظبص اُوؼبح

 .28،29،ص ، 2007،كاه ٛٞٓخ، اُغيائو ، 
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، أو من غَتىم يف اعبدوؿيبكن لقابي التحقيق اختيار أي خبَت من اػبرباء اؼبقيدين  على أنو   
اػببَت بالعمل اؼبطلوب لتحديد ، و يقـو 622طبيعيُت  أو مراكز متخصصة اأشخاص كانواسواء  

رأيو يف  إبداءأو ، اؼبادةل  أو اؼبرض ، أو القياـ بتحليساعة الوفاة  أو التسمم أو حدوث العجز 
كوهنا   اىام ااؼبرحلة دور و تلعب اػبربة  يف ىذه قرير بنتائج اػبربة اؼبكلف هبا ،تواقعة ما ،مع تقدًن 
 كانت غَت ملزمة لقابي التحقيق.  إف، و ربدد مصَت القضية 

 قـــي التحقيـــرف فــــالتصي  ــد الثانـــالبن
تعد ىذه اؼبرحلة من اؼبراحل اؼبصَتية اليت دبوجبها يتحدد مصَت الدعوى العمومية اؼبتعلقة    

إىل احملكمة أو إىل التسويق، فبعد انتهاء قابي التحقيق من أعمالو، لو أف يأمر بإحالة القضية ب
 .ثانيا ال وجو للمتابعة أأو يأمر ب أوال   غرفة االهتاـ

 ةــــــالــــــر باإلحــــــاألم أوال
 10نو يرسل اؼبلف إىل وكيل اعبمهورية يف غضوف إف،من مهمتو نتهاء قابي التحقيق إدبجرد     

أف  تقدًن النيابة العامة لطلباهتا ، بعد أف يتضح لو بعد ـ على األكثر مع األمر باإلحالة ، وذلكأيا
 االعتداء يشكل جنحة طبقا لقانوف العقوبات 
من ذلك إحداث الوفاة أو العاىة اؼبستديبة... الناذبُت ،أما إذا كاف االعتداء يشكل جناية 

ف قابي التحقيق يأمر إأو عرض ؼبنتجات فاسدة أو خطَتة أو مغشوشة، ف ،أو وبع للبيع،عن بيع 
خَت ىذا األ،رية إىل النائب العاـ لدى اجمللس بإرساؿ الدعوى و قائمة األدلة دبعرفة وكيل اعبمهو 

صبيع و ؽبا عتبارىا درجة ثانية ،يقـو بتحويل القضية إىل غرفة االهتاـ اليت ربقق يف القضية با
، أو إصدار أمر بأال وجو ، كما يبكنها األمر بإجراء ربقيق تكميليالصبلحيات للقياـ بالتحقيق 

 للمتابعة ، و ىو ما ستتم دراستو يف ما يلي .
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أُزؼِن ثؾٔب٣خ  03-09ٗؼّٞ ٓواك ٝ ُٔو٢٘٣ ٍٜبّ ، اُوٞاػل أُطجوخ ك٢ ٓغبٍ اُقجوح اُغيائ٤خ ؽجوب ألؽٌبّ اُوبٕٗٞ  -

أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ، ٓلافِخ ك٢ أُِزو٠ اُٞؽ٢٘  اُقبٌٓ ؽٍٞ أصو اُزؾٞالد  االهزظبك٣خ  ػ٠ِ رؼل٣َ هبٕٗٞ ؽٔب٣خ 

 2012ك٣َٔجو  5،6شِق، ؽ٤َجخ ثٖ ثٞػ٢ِ ،أَُزِٜي، ٤ًِخ اُؾوٞم، عبٓؼخ 
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 ابعةــــو للمتـــوجأال ــر بـــاألم ا ــــــثاني
بعة ، و هبذا امىت رأى القابي أف الوقائع اؼبعروبة ال تشكل جناية أو جنحة أمر بأال وجو للمت    

 .623األمر ىبلى سبيل اؼبتهم مىت كاف ىذا األخَت ؿببوسا
عن فهي ال زبتلف كثَتا  ،لشخص اؼبعنويأما فيما ىبص إجراءات اؼبتابعة و التحقيق بالنسبة ل     

اؼبرحلة يتم سبثيل الشخص اؼبعنوي يف ىذه  أف إذ هببتلك اؼبقررة بالنسبة للشخص الطبيعي ، 
وقت أف تكوف لو ىذه الصفة كما هبب   ،624دبمثل قانوين أو شخص لو تفويض ؽبذا الغرض

مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية  65و ذلك وفق ما ذىب إليو اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة  ،اؼبتابعة
625. 

إلجرامية و تظهر خصوصية األحكاـ اؼبتعلقة باؼبتابعة و التحقيق يف حق الشخص اؼبعنوي اؼبرتكب 
هبوز  إذ من قانوف اإلجراءات اعبزائية 04مكرر 65من خبلؿ ما نصت عليو اؼبادة  االستهبلؾ

 لقابي التحقيق  أف  ىبضع الشخص اؼبعنوي إىل تدبَت أو أكثر من التدابَت التالية 
 إيداع  كفالة .-
 مينات عينية كضماف غبقوؽ الضحايا.تقدًن تأ -
 بطاقات الدفع مع مراعاة الغَت .أو استعماؿ  626اؼبنع من إصدار الشيكات  -
ىذا و قد أبافت ، اؼبنع من فبارسة بعض النشاطات اؼبهنية أو االجتماعية اؼبرتبطة باعبريبة  -

الذكر أف الشخص اؼبعنوي الذي ىبالف إحدى التدابَت اؼبتخذة بقة الفقرة األخَتة من اؼبادة سا
 و ذلك  بأمر من قابي التحقيق  بعد أخذ رأي وكيل،دج  100.000بده يعاقب بغرامة قدرىا  

 اعبمهورية .
                                                             

623
ٝعٚ ُِٔزبثؼخ ك٢ٜ  ٗلٌ أٍجبة األٓو  ثبُؾلع اُن١ ٣ظلهٙ ٤ًَٝ اُغٜٔٞه٣خ   ٝ ك٤ٔب  ٣قض  أٍجبة األٓو ثأال -

 اَُبُلخ اُنًو.
624

 .49ثِقؼو ٓقِٞف ، أُوعغ اَُبثن ، ص. -

أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ،1966عٞإ   08،أُإهؿ ك٢  66/155ٌٓوه ٖٓ األٓو  65ر٘ض أُبكح  - 
625

  

ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ "رطجن ػ٠ِ اُشقض أُؼ١ٞ٘ هٞاػل أُزبثؼخ ٝاُزؾو٤ن ٝأُؾبًٔخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا 

 اُوبٕٗٞ ".
626

ُول مٛت ثؼغ اُلوٚ ُِوٍٞ إٔ ػوٞثخ أُ٘غ ٖٓ ئطلاه اُش٤ٌبد أُؾٌّٞ ثٜب ػ٠ِ اُشقض أُؼ١ٞ٘ ٖٓ شأٜٗب اُؾنٝ - 

 ثٚ  ئ٠ُ اإلكالً ًٕٞ  إٔ اُش٤ي ٛٞ أؽل أْٛ ٍٝبئَ اُلكغ ٝ أُؼبٓالد .
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، و ىو ما ستتم دراستو من احملاكمة اعبزائية  ىيمرحلة تعرفها دعاوى اإلستهبلؾ  على أف آخر
 خبلؿ اؼبطلب اؼبوايل .

 قــــم التسويـــي جرائـــف المحــــاكمة الجزائــية الث ــــــالثالمطلب 
 جرائمثر وقوع إتعد احملاكمة اؼبرحلة األخَتة اليت تنتهي هبا الدعوى اعبزائية اؼبقامة على       

زبضع  فإف احملاكمةفيها ، تقضاء خاص يببجرائم االستهبلؾ إذا كاف اؼبشرع  م ىبص و   التسويق
باختبلؼ احملكمة اليت تنظر يف  627اعبنائيةو أحكاـ احملاكمة  إجراءاتزبتلف و ، للقواعد العامة 
فمىت كنا بصدد ؿباكمة من اختصاص ؿبكمة ،خصوصا االستهبلؾو قضايا  القضايا عموما

انطبلقا من ربضَتىا إىل غاية النطق تطغى على ىذه احملاكمة الشكليات ايات، فإف اعبن
 .628باغبكم

       فبثلُت للشخص االعتباريأو على اؼبتهمُت من منتجُت أو حرفيُت و تنطلق احملاكمة باؼبناداة 
، و بعدىا يشرع  اإلحالةقرار  إىللو باالستماع أو اؼبتهمُت بعد تنبيهو  تأكد القابي من اؼبتهمو ي

، كما يسأؿ اؼبتهم  عنها اإلجابةو يطلب منو ، إليوالرئيس يف استجواب اؼبتهم حوؿ التهم اؼبوجهة 
 أو النيابة العامة أو قابي التحقيق.عن التصروبات اؼبدىل هبا أماـ أعواف رقابة اعبودة و قمع الغش 

و يبقى  ،629ظباع الشهود بعد أدائهم اليمُت فإنو يتمو بعد االنتهاء من مرحلة استدعاء اؼبتهمُت، 
 . 630يف حلف اليمُت  ال الصيغةقوؿ اغبق ىو األمر اعبوىري 

كل البيانات اؼبتعلقة هبم عليهم تبياف   يتوجب ونإف ،عن الوقائعشهادة الشهود قبل ظباع  و    
 .631كل األسئلة و األجوبةإىل  يف احملضر  اإلشارةمع عن قرابتهم مع اؼبتهمُت  السيما

                                                             
627

ئٕ أُؾبًٔخ اُغ٘بئ٤خ الثل إٔ رٌٕٞ أٓبّ اَُِطخ أُقزظخ  رجؼب ُٞطق اُغو٣ٔخ  ٝ مُي ثٜلف ػٔبٕ رطج٤ن اُوبٕٗٞ - 

 ٝ ٓؼبهجخ أُزْٜ ٝ رؼ٣ٞغ اُؼؾب٣ب..

.7، ص. 2012خ ػ٤ِٜب ، ك.ّ.ط ، اُغيائو ،كهثبك ٤ٌِٓخ ، ٗطبم ٍِطبد هبػ٢ اُزؾو٤ن ٝ اُوهبث -
628

  
629

٣إك٣ٚ اُشبٛل ٓغ هكؼٚ ٣لٙ ا٠٘ٔ٤ُ ٝ مُي ثبُظ٤ـخ اُزب٤ُخ " أهَْ ثبهلل اُؼظ٤ْ  إٔ أرٌِْ ثـ٤و ؽول ٝ ال فٞف ٝ إٔ أهٍٞ - 

 ًَ اُؾن ٝ ال ش٠٤ء ؿ٤و اُؾن  ، ٓغ ٍٔبع شٜبكح اُوظو  ئ٠ُ ٍٖ اَُبكٍخ ػشو ثـ٤و ؽِق ا٤ٔ٤ُٖ ".
630

 .242،ص.1985، ّ.م.، 39440، ِٓق ههْ . 1985-11-26ؾٌٔخ اُؼ٤ِب ، أُإهؿ ثزبه٣ـ هواه أُ- 
631

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ أُؼلٍ ٝ  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155األٓو ٖٓ  93أُبكح  ر٘ض - 

ٕ ٣نًو ًَ ْٜٓ٘ ئٍٔٚ ٝ ُوجٚ ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ػ٠ِ ٓب٢ِ٣ " ٣طِت ٖٓ اُشٜٞك هجَ ٍٔبع شٜبكرْٜ ػٖ اُٞهبئغ أ

 ، ٝ ٣٘ٞٙ ك٢ أُؾؼو ػٖ ٛنٙ االٍئِخ ٝ األعٞثخ . األ٤ِٛخػٔوٙ ٝ ؽبُزٚ ٝ ٜٓ٘زٚ ٝ ٌٍ٘ٚ ٝ روو٣و ٓب ئما ًبٕ كبهل 



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

260 
 

يأخذ صفة اؼبستهلك أو صبعيات الدفاع  إماالتسويق و يف جرائم مث يأيت بعدىا دور الطرؼ اؼبدين،
 أالجديدة يف احملاكمة  يف مرحلة من مرحلة االستجواب يتم الدخوؿو بعد االنتهاء  اؼبستهلكعن 

وكيل اؼبستهلك أو صبعيات الدفاع عن اؼبستهلك  إما الطرؼ اؼبدين يتقدـ ، وو ىي مرحلة اؼبرافعة 
 التهمة ، و  إثباتدور النيابة العامة من أجل  هبدؼ اؼبطالبة بالتعويض عن الضرر ، مث يأيت

عن طريق  دور الدفاع اػباص باؼبتهمدبراعاة اغبق العاـ  يف توقيع العقاب ، و بعدىا يأيت اؼبطالبة 
 ؿباـ.

ؿبكمة اعبنح أو أماـ ؿبكمة اعبنايات كانت أماـ   إذااحملاكمة بُت ما  إجراءاتو زبتلف 
اؼبتهم من  إىل، مث توجيو األسئلة 632تقرير عن القضية  بإلقاءأين يقـو القابي أماـ ىذه األخَتة 

فاػبرباء ، و بعد ذلك تسمع شهادة الشهود ،، مث تعطى الكلمة األخَتة للدفاع طرؼ النيابة العامة 
 . 633و التقاريرذلك ما جاء يف احملابر بعد و يتلو الكاتب 

يتوجب مراعاهتا  اليت اإلجراءاتو من خبلؿ ما سبق نبلحظ أنو ال توجد خصوصية يف 
حد بعيد عن تلك اؼبقررة يف القواعد العامة ،  إىل زبتلف، فهي ال احملاكمة يف جرائم التسويق أثناء 

بإجراء اػبربة أو ا ىبص  اعتماد القضاة على أدلة إثبات خاصة  ، السيما فيما يتعلق يف م إال
 اإلثبات عموما.

 اإلثبــــــــــاتة ـــأدل : األولرع ــــالف
جبرائم التسويق ، ذلك أنو ال أماـ القابي اعبزائي السيما فيما يتعلق  اىام ادور اإلثبات يلعب     

مع و أنو ىو مرتكبها من جهة ثانية ، ،اعبريبة من جهة  وقوعمىت ثبت  إالاؼبتهم  إدانةيبكن  
 م زبص وسائل ثة دسواء تلك القديبة اؼبلغاة أو اؼبستح اإلشارة أف تشريعات ضباية اؼبستهلك

رؼ أعواف رقابة اعبودة و قمع احملابر احملررة من ط إال فيما يتعلق منها دبسألة، بالغة يةبأنب اإلثبات
 دبا يف ذلك بعض األحكاـ اؼبتعلقة باػبربة. الغش
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 .9، ص. أُوعغ اَُبثنخ ، هثبك ٤ٌِٓك - 
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 .57ثِقؼو ٓقِٞف ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
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وال اؼبستهلك و ال صبعيات الدفاع عن اؼبستهلك  النيابة العامةذا األساس ال ذبد و على ى
دحض األدلة اؼبقدمة  للمتهم ونإاإلثبات، و يف مقابل ذلك فيف غَت التمسك بالقواعد العامة 

 .تراه الزما لظهور اغبقيقة بتقدًن أي دليلو للمحكمة أف تأمر  ،بده
و تتمثل أدلة اإلثبات يف احملابر و احملررات ) أوال( باإلبافة إىل اػبربة )ثانيا( و كذلك    

 اإلعًتاؼ)ثالثا( و القرائن )رابعا(. 
 رراتـــــو المح رــــالمحاض أوال

البد أف يثبت اؼبوظف القائم ،حىت يبكن االعتماد على احملابر كدليل ثبويت أماـ القضاء 
، و نتائج و ظباع أقواؿ الشهودببط األشياء، كاؼبعاينة و ،بتحريره صبيع األعماؿ اليت قاـ هبا 

 و اغبجز.،و القبض  ،العمليات اليت قاـ هبا كالتفتيش
كما هبب أف يتضمن احملضر ؾبموعة بيانات تتعلق باعبريبة موبوع البحث و بيانات 

و عمبل بنص ،634و إال كاف معيبا من حيث الشكل احملضر مع التوقيعتتعلق باؼبتهم و أخرى دبحرر 
 ال تعترب إال ؾبردللجنايات  و التقارير اؼبثبتةفإف احملابر 635اعبزائية اإلجراءاتمن قانوف  215اؼبادة 

 استدالالت ، هبوز للقابي  األخذ هبا  أو إنباؽبا ما  م ينص القانوف على خبلؼ ذلك .
اعبنح  باتباط الشرطة القضائية إثاألمر باألحواؿ اليت ىبوؿ فيها لضيف حُت أنو عندما يتعلق 

بالكتابة  العكس بإثبات إالحجية كاملة ال يبكن دحضها  فإنو يكوف ؽبذه احملابر،تقاريرو دبحابر 
 .636أو شهادة الشهود
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،أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ  1966عٞإ  08أُإهؿ ك٢ ، 66/155ٖٓ األٓو ههْ   214ر٘ض أُبكح  -

أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣ٌٕٞ ُِٔؾؼو أٝ روو٣و هٞح اإلصجبد ، ئال ئما ًبٕ طؾ٤ؾب ك٢ اُشٌَ ٝ ٣ٌٕٞ هل ؽوهٙ 

ٝ ػب٣٘ٚ ٝاػؼٚ أص٘بء ٓجبشوح أػٔبٍ ٝ ظ٤لزٚ ٝ أٝهك ك٤ٚ ػٖ ٓٞػٞع كافَ ك٢ ٗطبم ئفزظبطٚ ٓب هل هآٙ أٝ ٍٔؼٚ أ

 ث٘لَٚ".

،أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ  1966عٞإ  08،أُإهؿ ك٢ 66/155ٖٓ األٓو ههْ   215ر٘ض أُبكح  -
635

  

أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ال رؼزجو أُؾبػو ٝ اُزوبه٣و أُضجزخ ُِغ٘ب٣بد أٝ اُغ٘ؼ ئال ٓغوك 

 فالف مُي ."ئٍزلالالد ٓب ُْ ٣٘ض اُوبٕٗٞ ػ٠ِ 
636

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ 1966عٞإ  08،أُإهؿ ك٢ 66/155األٓو ههْ  ٖٓ 216أُبكح  ر٘ض - 

أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ، ػ٠ِ أٗٚ " ك٢ األؽٞاٍ اُز٢ ٣قٍٞ اُوبٕٗٞ ك٤ٜب ث٘ض فبص ُؼجبؽ اُشوؽخ 

جؾ اُوؼبئ٢ ٍِطخ ئصجبد اُغ٘ؼ ك٢ ٓؾبػو أٝ روبه٣و ،رٌٕٞ ُٜنٙ اُوؼبئ٤خ ٝ أػٞاْٜٗ أٌُِلخ ئ٤ُْٜ ثؼغ ٜٓبّ اُؼ

 أُؾبػو ؽغ٤زٜب ٓب ُْ ٣لؽؼٜب ك٤َُ ػ٢ٌَ ثبٌُزبثخ أٝ شٜبكح اُشٜٞك ".   
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، كأف جسم اعبريبة اليت تعترب يف حد ذاهتا بُت األوراؽ  التفرقة تتوجبنو إف،أما عن احملررات   
، يف حُت أهنا غَت صاغبة ستعملة  يف صناعة اؼبنتوج سليمةاؼبادة اؼب أفتكوف ىناؾ وثيقة مزورة تثبت 

 و من ذلكهبا القابي على إرتكاب اعبريبة ،يستدؿ اليت اصة اػبوسائل الررات و احمل ،و بُت
 يرسلالذي  ستهلككاؼب  ،اإلجراميةيف الرسائل خبصوص الواقعة االعًتافات و الشهادات الواردة 

 أو غَت مطابق للمقاييس.رسالة يذكر فيها اقتناءه ؼبنتوجات غَت صاغبة لبلستهبلؾ 
ستدالؿ هبا كدليل إثبات ، و يبكن اإلالعقود سواء كانت رظبية أو عرفية و عندما يتعلق األمر ب   
يبكن كتابة الف كل إو على العمـو ف التسويق يف عملية اػبداع ما هبد تطبيقا كثيفا لو يف جريبة ىو

 إىل اقريب إثباتوكاف من شأهنا جعل األمر اؼبراد   إذاأيا كاف شكلها أو الغرض منها ،  دليبلأف تكوف 
 و ىو ما يقدره قابي اؼبوبوع.،األدلة األخرى 

 رةــــــــالخــبــ  ا ـــــــــــــيـــانثـــ

ف األمر ال ىبتلف  إف ، 637 أثناء مرحلة التحقيق ةغَت ملزماػبربة  إلجراءكانت فكرة اللجوء ؼبا    
نتيجة التطور اؽبائل تو اعبريبة لكن نظرا للتطور اغبديث الذي عرف،ثَتا عندما يتعلق األمر باحملاكمةك

يبكن من خبللو  إجراءىناؾ كاف لزاما أف يكوف   فإنو،638اؼبتبعة من اجملرمُت اإلجراـيف أساليب 
سابق  09/03 رقم فقد تناوؿ القانوف ،639إجراء اػبربةالكشف عن ىذه اعبرائم و اؼبتمثل يف 

جانب  إىلو ذلك ،يف ؾباؿ ضباية اؼبستهلك  640و قواعد تنظم اػبربة عدة أحكاـ اإلشارة إليو
 . اعبزائية اإلجراءاتقانوف  العامة  اليت جاءت هبا نصوص اإلجراءات

 ،09/03 رقم القانوف إطاريف اػباصة اؼبطبقة  يف ؾباؿ اػبربة  صبلة األحكاـ و القواعد و من    
للكشف عن ـبالفات االختبارات اؼبخربية أو لعينات قصد الرقابة أو الدراسة أخذ ا جراءاتإربديد 

                                                             

ْ اُج٤ٔ٤ًٞ٤بء ٣ََٜ ػ٤ِٚ ٣ؼوف اُقج٤و ػ٠ِ اٗٚ شقض مٝ ًلبءح ػب٤ُخ ك٢ ٓغبٍ ٓؼ٤ٖ كول ٣ٌٕٞ أفظبئ٢ ك٢ ػِ -
637

  

ػٖ اٍزٜالى ٓ٘زٞط ٓؼ٤ٖ ثنارٚ.ما ًبٕ اُزَْٔ ٗبعْ ئ اٌُشق  

.  02، ص. 2010، كاه ٛٞٓخ ، اُغيائو ،  03ٓؾٔل ؽي٣ؾ ، هبػ٢ اُزؾو٤ن ك٢ اُ٘ظبّ اُوؼبئ٢ اُغيائو١ ،ؽ. - 638  

ًبٗذ اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ٍجبهخ ك٢ األفن ثٔجلأ اُقجوح ك٢ أَُبئَ اُغ٘بئ٤خ ٓظلاهب ُوٍٞ اُؼي٣ي ك٢ ًزبثٚ " ...... - 
639  

 ٖٓ ٍٞهح األٗج٤بء . 27ا٣٥خ . هجِي ئال هعبال ٗٞؽ٢ ئ٤ُْٜ كبٍأُٞا أَٛ اُنًو ئٕ ً٘زْ ال رؼِٕٔٞ......"،ٝ ٓب أهٍِ٘ب 
640

ٝ مُي ك٢ اُلظَ اُقبٌٓ ٖٓ اُجبة  ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ 03-09ٗظْ أُشوع اُغيائو١ هٞاػل اُقجوح ك٢ ظَ اُوبٕٗٞ  -

 .ٓ٘ٚ 52-43ٝ مُي ك٢ أُٞاك اُضبُش اُن١ عبء رؾذ ػ٘ٞإ اُجؾش ٝ ٓؼب٣٘خ  أُقبُلبد 
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قمع  إطاريف  ىاؤ إجراتعيُت اؼبخابر اؼبكلفة بالتحاليل و التجارب اليت يتم  إىل باإلبافةالغش، 
 الغش.

 اإلدانةاغبقيقة ، سواء تعلق األمر بتعزيز إظهار يساىم بدرجة كبَتة يف  ةاػبرب  إجراءف إو عموما 
يف ترشيد عقيدة   اىام ا، كما تلعب دور  فبا يسند إليو من جرائمتأكيد براءة متهم أو بد اؼبتهم 

يكوف تقرير اػببَت ىو و ذلك حىت ال بتسبيب أو تعليل  حكمو ،ىذا األخَت يلتـز قابي اؼبوبوع 
 .رقابة للمحكمة العليا زبضع لاؼبسائل اؼبوبوعية اليت ال  و تبقى مسألة تقدير اػبربة من  ، اغبكم

 ءعب إىلأف اػبربة قد تنقلب  إال، التسويق جرائم رغم الدور البناء الذي تلعبو اػبربة فيما ىبص و 
أو عند تناقض اػبربة مع األدلة اليت مت صبعها ،قابي اؼبوبوع ، و ذلك عند تضارب التقارير  على

التبلعب الذي يتم على نتائج أو  إىل يرجع قد، ىذا التناقض القضية  الغموض يفللكشف عن 
 .تقارير اػبربة

 تضارب اػبربة من شأهنا تعطيل ؾبريات قضايا مسألةو اعبدير بالذكر يف ىذا السياؽ أف 
حتماؿ نظرا إلالغش ،قضايا عند اغبكم يف  عدة صعوبات يكتنف القضاة فقد ،عمليا االستهبلؾ

 .إليو أو العكس.براءة اؼبتدخل من التهمة اؼبنسوبة 
دبناسبة قضية الدواء ومن تطبيقات ذلك قبد كذلك الوجو اؼبثار من طرؼ احملكمة العليا 

من مستهلكي ىذا اؼبستحضر الصيدالين  اشخص 17اليت أودت حبياة  2001ـ لعا بتلمسافالفاسد 
 إىل اوقائعهىذه القضية اليت  م يتمكن الرأي العاـ من نسياف و ، بسبب حقنهم دبادة اؽبيباريُت

، فبا جعل عملية التشريح للجثث لطبيب غَت ـبتص يف الطب الشرعي  أسندت، أين يومنا ىذا
 .641اتقرير اػبربة غامض
دورىا يف  إنكارأنو ال يبكن  إال،نسبية الرغم حجيتها  لئلثباتأدلة أخرى  ىناؾ و زيادة على اػبربة

 يف ما يلي .اإلعًتاؼ  و القرائن  ، و ىو ما ستتم دراستو و من بينها ،لفصل يف قضايا التسويق ا
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،  02، ّ.م ،ع.236430، ِٓق ههْ.  2003-06-24هواه ؿوكخ اُغ٘ؼ ، ٓغٌِ هؼبء رَِٔبٕ ، أُإهؿ ك٢  -

 .325، 324، ص.2003
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 راف ـــــــعتاالا :ــــــثالث
فهو  اعبريبة،رتكابو إيا بو كتابيا أو شف  إما جرائم االستهبلؾاؼبتهم يف  إقرار ؼباالعًتايقصد     

وإال عد ىذا ، و ذلك دوف ربلفيو أو إكراىو معنويا، يف مرحلة السماعللمتهم  فرصة خوؽبا القانوف
 و أف يكوفمن اؼبتهم دوف غَته  اأي نابع اأف يكوف اإلعًتاؼ شخصيو ييشًتط ، الدليل باطبل

من  ا، و األىم من ذلك البد أف يكوف االعًتاؼ صادر  التأويلال يكتنفو الغموض أو  اصروب
لة اعبنائية ،و مثاؽبا أف يدعي معتوه أو ؾبنوف أنو ءمساجنائيا ، أي فبيز و قابل لل والؤ شخص مس

يف ىذا السياؽ  اإلشارةىو من أباؼ مادة سامة للمنتوج هبدؼ اإلبرار جبمهور اؼبستهلكُت، مع 
 منو. اصروب اال يبكن اعتبارىا اعًتاف جبرائم االستهبلؾاؼبتهم  أقواؿأف 
 ن ـــــالقرائ ا :ـــــــــــرابع
ىا القانوف بُت وقائع معينة ، أو تكوف ؤ الصلة الضرورية اليت ينش بأهناتعرؼ ىذه األخَتة     

تنبطة من مس قانونية أو موبوعية إماقد تكوف ، و  اغبصيلة اليت يستخلصها القابي من واقعة معينة
وجود ، أو ومن ذلك ظهور االرتباؾ على اؼبتدخل اؼبتهم بالغش  642واقعة معلومة لواقعة ؾبهولة 

يف حوزة اؼبتدخل ، أو حىت التواجد دبصرح اعبريبة ، أي يف اؼبصنع الذي  أدوات تستعمل يف الغش
 مغشوشة للتداوؿ مثبل. اطرح مواد

واسع مىت ثبت عكسها ، مع بقاء دحضها  إمكانيةة نسبية مع يىذا و تبقى ؽبذه القرائن حج   
 التسويق. جرائمئن اليت تساعده يف الكشف عن ستنباط القرايف ا عاؼبوبو السلطة لقابي 

من تلقاء  نتقاؿ القابيإ،ستناد عليها للكشف عن جرائم التسويقاليت يبكن اإل اإلجراءاتو من    
و لو ، 643الكشف عن اغبقيقة عندما يتعلق األمر دبواد فاسدة أو مغشوشةللمعاينة هبدؼ  نفسو

و مىت ،األمر جبنح أو جنايات غش أو خداع متلبس هباأف القابي غَت ملـز باؼبعاينة إال مىت تعلق 
 .كاف عربة للنقض   إالفعليو تسبيب حكمو و  ،ذلكرفض 
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 .13، ص. أُوعغ اَُبثنكهثبك ٤ٌِٓخ ،    - 
643

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ  1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/155ٖٓ األٓو ههْ  235ر٘ض أُبكح  - 

أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣غٞى ُِغٜخ اُوؼبئ٤خ ئٓب ٖٓ رِوبء ٗلَٜب أٝ ث٘بءا ػ٠ِ ؽِت ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

 اإلٗزوبالد اُالىٓخ إلظٜبه اُؾو٤وخ . ، أٝ أُلػ٢ أُل٢ٗ أٝ أُزْٜ إٔ رأٓو ثاعواء

 ٝ ٣َزلػ٠ أؽواف  اُلػٟٞ ٝ ٓؾبْٓٞٛ ُؾؼٞه ٛنٙ اإلٗزوبالد  ٝ ٣ؾوه ٓؾؼو ثٜنٙ اإلعواءاد ". 
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تساعده على  حيث، و تبقى اؼبعاينة كغَتىا من األدلة اليت تساىم يف تكوين قناعة القابي      
 .القضائية يف مراحلها األولية  الضبطيةصبع القرائن و الوقوؼ على أعماؿ 

بتحريك الدعوى العمومية ، تصبح مسؤولية اؼبتدخلُت يف عملية التسويق قائمة ، و ىو ما ستتم و 
 دراستو فيمايلي :

 قــــة التسويـــة للمتدخلين في عمليـــئيلجنااة ـــالمسؤوليي :ـــث الثانـــالمبح
اؼبسؤولية اعبزائية الدعامة األساسية اليت يقـو عليها اعبزاء ، فهي السند أو اؼبنبع األصلي  تعد    

، كما تعد اؼبسؤولية اعبنائية احملور األساسي الذي تدور حولو للقانوف اعبزائي و سبب وجوده
ىي يف  الفلسفة أو السياسة اعبنائية ، ويبكن القوؿ أف دراسة القسم العاـ من القانوف اعبنائي

جوىرىا دراسة للمسؤولية الناصبة عن إتياف فعل هبرمو القانوف ، أو اإلحجاـ عن إتياف فعل يلـز 
 .644 القانوف اعبزائي القياـ بو

بدء من اؼبنتج إىل حُت  ،ربديد مسؤولية كل متدخل يف عملية التسويق كل ىذا يتطلب    
الوصوؿ إىل القائم بالوبع للبيع ) اؼبطلب األوؿ( ، مع تبياف اعبزاءات اؼبوقعة على اؼبتدخل 
اؼبخالف و اؼبتخذ لصورة الشخص الطبيعي) اؼبطلب الثاين( ، باإلبافة إىل اعبزاءات اؼبطبقة على 

 اؼبتدخل الشخص اؼبعنوي ) اؼبطلب الثالث( .  
 ق ـــة التسويــــي عمليــــن فـــالمتدخلي ةـــــحلقب األول : ـــالمطل

 إف دراسة اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخلُت يف عملية التسويق تقتضي بالضرورة ربديد مسؤولية كل
ييت اإلنتاج           متدخل يف كل مرحلة من اؼبراحل اليت يعرفها اؼبنتوج يف مشواره التسويقي، بدء بعمل

و تليها مرحلة الًتويج اليت تقـو فيها مسؤولية اؼبعلن أو اؼبروج ، زيادة عن اؼبسؤولية و التصنيع، 
تقـو مسؤولية كل من  حيث،القائمة يف مراحل التوزيع و النقل و التسعَت و حىت العرض للبيع 

 .اؼبسعر و الناقل و اؼبوزع و القائم بالبيع 

                                                             

. 12، ص.1995،  03كاه طبكه ُِطجغ ، ؽ. ، 01أٍُٞٞػخ اُغيائ٤خ  أُغِل .كو٣ل اُيؿج٢ ،  - 
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و على ىذا األساس سستم دراسة اإلخبلالت اليت يرتكبها كل متدخل يف عملية التسويق ، و    
 اليت تقـو يف عمومها ما يصطلح عليو بػػػػػػػػػػ: " اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل عن جرائم التسويق " ، 

و بالتايل ستتم دراسة نطاؽ مسؤولية كل متدخل على حدى ) الفرع األوؿ ( ، مع 
تياف موقف اؼبشرع اعبزائري ) الفرع  ورة إىل اؼبسؤولية اعبنائية عن فعل الغَت يف جرائم التسويق اإلشا

 .و ذلك على النحو التايل الثاين( 
 ق ـــم التسويـــي جرائـــة فـــة الجنائيــــاق المسؤوليــــالفرع األول : نط

حلقة يبكن  يف شكلمسؤوال عن إخبلالتو بضوابط التسويق يعد كل متدخل يف حلقة التسويق 
 تلخيصها يف اؼبخطط اؼببُت أدناه:

 

 

 

 

 قــــة التسويــــن في عمليـــة المتدخليـــــحلق
و على ىذا األساس سيتم ربديد حدود اؼبسؤولية اعبنائية غبلقة اؼبتدخلُت يف عملية التسويق         

يف عملية اإلنتاج ) البند األوؿ( ، و خبلؿ عملية الًتويج ) البند الثاين( ،و عملية تسعَت اؼبنتوجات           
و مرحلة الوبع للبيع ) البند اػبامس( ،           ) البند الرابع( النقل) البند الثالث(، باإلبافة إىل مرحلة 

و من ذلك ،لة أشخاص ال عبلقة ؽبم حبلقة التسويقءو قد تتطلب فكرة ضباية اؼبستهلك مسا
 احملاسب مثبل ) البند السادس( .

 ج ــــــــــة المنتــــمسؤولي د األول:ـــالبن
شة أو فاسدة أو القائم بالتصنيع من جراء تصنيع منتوجات معيبة أو مغشو  تقـو مسؤولية اؼبنتج   

صيدالنية أو مادة ذبميل  مادة أو ل الغش مادة غذائيةعن كوف اؼبادة ؿبأو مسمومة بغض النظر 

 المنتج

 المروج

 الموزع المسعر

 البائع
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و اؼبواصفات القانونية و التنظيمية و  كما تقـو مسؤوليتو من جراء تصنيع مواد خالية من اؼبقاييس،
يب و تغليف بتقـو مسؤولية ىذا األخَت من جراء خرؽ األحكاـ اؼبتعلقة بتعليب و تو  التقنية كما

اؼبواد اإلستهبلكية ، باإلبافة إىل مسؤوليتو عن تصنيع مواد دوف اإلشارة يف عنونتها أو وظبها إىل 
إىل ، باإلبافة اؼبصاحبة لعملية إستعماؽبامصدرىا أو تركيبتها أو وزهنا أو اإلحتياطات األمنية 

النظافة الصحية ،و و يف ظروؼ تغيب معها شروط النظافة  مسؤوليتو عن تصنيع مواد إستهبلكية
 بالتايل يسأؿ اؼبتدخل جنائيا عن كل خرؽ لئللتزاـ بالسبلمة يف عملية التصنيع .

و يعفى اؼبتدخل القائم بعملية التصنيع من اؼبساءلة اعبنائية مىت كانت اؼبادة اؼبصنعة غَت 
خطأ اؼبستهلك ىو ليل اإلستخداـ ،مىت كاف و مرفقة بد،ي عيب من عيوب التصنيع أمشوبة ب

 . 645السبب الرئيسي يف تضرره من جراء إستعماؿ ذلك اؼبنتوج
كما يبتد نطاؽ اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل القائم بالتصنيع لتشمل كل اإلخبلالت اؼبرتبطة باؼبنتوج 

فعندما يتعلق األمر دبسؤولية اؼبنتج عن اإلخبلالت اؼباسة  و دبكاف اإلنتاج أو حىت بفريق اإلنتاج
يسأؿ جنائيا عن كل خرؽ ألحكاـ التغليف أو الوسم أو كيفية  اؼبتدخل فإف،باؼبنتوج يف حد ذاتو 

ىذه األحكاـ  م يكن يكيف اإلخبلؿ هبا من ، إستعماؿ اؼبنتوج و اإلحتياطات الواجب إستعماؽبا
اؼبسؤولية اعبنائية يف  أنو تًتتب عليها) اؼبلغى( ،يف حُت  89/02رقم  قبيل اعبرائم يف ظل القانوف

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو . 09/03ظل أحكاـ القانوف رقم 
فإف ىذا ،يتعلق األمر دبسؤولية اؼبنتج عن اإلخبلالت اؼبرتبطة دبكاف اإلنتاج  و عندما

ماكن اإلنتاج بطريقة ال تكفل منع دخوؿ أاألخَت يعترب مسؤوال جنائيا عن كل تصميم أو تشييد 
ارة اؼبتطلبة يف مرحلة اآلفات و األوبئة أو تسرب اؼبلوثات ، أو تنعدـ فيها شروط التهوية و اإلن

اج مواد غذائية أو أو حىت التصنيع يف أماكن تنعدـ فيها شروط النظافة ، و من ذلك إنتالتصنيع ،
 حلويات يف أماكن قذرة تتخللها العنكبوت و اغبشرات الزاحفة و حىت الطائرة .

                                                             

ٚ ٖٓ عواء ئأشٜو ٖٓ ربه٣ـ  ئهز٘ب 06ٝ ٖٓ مُي ئهز٘بء أَُزِٜي ُغٜبى رِليح طبُؼ ُإلٍزقلاّ ٝ ئٗلغبهٙ ثؼل ٓلح  - 
645

  

ث٤ٌٔخ ٓؼزجوح ٖٓ أُبء ، كقطأ أَُزِٜي ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣ؼل٢ أُ٘زظ ٖٓ أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ٓغ ئٌٓب٤ٗخ ئػلبء اُجبئغ رجِِٚ 

٘زٞط .ٛٞ ا٥فو ٖٓ اإلُزياّ ثؼٔبٕ أُ  
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تلك اإلخبلالت ،يف حُت يبس الشطر الثالث من مسؤولية اؼبنتج عن جرائم التسويق 
السعي لرفع حجم اغبرص على نظافة اؼبستخدمُت ،و  اؼبرتبطة بفريق العمل ، و من ذلك عدـ

 توجبإنتاج اؼبادة الغذائية أو حىت الصيدالنية أو حىت مادة التجميل بوابط مراعاة أف  دوفاإلنتاج 
التصنيع  أف تكوف مبلبس اؼبستخدـ نظيفة و طاىرة حىت ال تنقل اعبراثيم و البكتَتيا إىل اؼبادة ؿبل

 فبا يضر بأمن اؼبستهلك .
ا ىو مبُت باؼبخطط نتاج وفق مص مسؤولية اؼبنتج جنائيا عن جرائم اإليتلخيبكن و عموما     

 أدناه:
 اـــــــــــــجنائي جــــــــــــالمنتة ـــــــاق مسؤوليـــــــــــنط

 
   المنتوج  عدـ مرعاة النظافة                        فريق اإلنتاج     

 الغش                عدـ اؼبطابقة و إنعداـ السبلمة                      

 أماكن العمل  عدـ التأىيل                                          

  

 
 إنعداـ التهوية و اإلنارة                                 إنتشار اؼبلوثات و إنعداـ النظافة

و ىو ما سيتم التعرض ،تلي مسؤولية اؼبنتج مسؤولية اؼبروج كثاين متدخل يف عملية التسويق  و    
 فيما يأيت .إليو 
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يصل إىل علم اؼبستهلك وجود بإعتبار أنو لن  نـــروج أو المعلـــة المــمسؤوليي :ــد الثانـــالبن
منتوجات جديدة مت إنتاجها من طرؼ شركات جديدة ، أو وجود خصائص جديدة أبيفت إىل 

فاؼبعلن 646نبزة وصل و رابطة ذبمع اؼبنتج باؼبستهلك و اؼبنتوج ، فإف عملية الًتويج تعد الواسطة 
إذف ىو ذلك الشخص القائم باإلشهار و اؼبشرؼ على إيصاؿ اؼبعلومة اليت يرمي اؼبنتح نقلها عن 

 اؼبنتوج اؼبعروض للتسويق .
نوف اػباص مستقبل ورغم أف وكالة اإلعبلف أو اإلشهار ىي شخص معنوي من أشخاص القا     

جنائيا عن كل تواطؤ مع اؼبنتج للًتويج دبنتوجات غَت نزيهة و غَت تقـو مسؤوليتو بذاتو ، إال أف 
 ق .قابلة للتسوي

 ص مسؤولية اؼبعلن أو اؼبروج على النحو اؼببُت باؼبخطط أدناه :يتلخ يبكن و عموما
 نطاق مسؤولية المعلن جنائيا :

 

 تصميم إعبلنات كاذبة               مضللةتصميم إعبلنات ـبادعة و 
و ىو ما سيتم التعرض ،و تلي مسؤولية اؼبعلن مسؤولية اؼبسعر كثالث متدخل يف عملية التسويق 

 إليو فيما يأيت .
مرحلة التسعَت ، و  تأيتكثالث مرحلة يف عملية التسويق  ر:ـــة المسعــمسؤولي ث:ـــد الثالـــــالبن

دبوجبها يقع على عاتق اؼبتدخل القائم بالتسعَت صبلة من اإللتزامات اليت ينجر عن خرقها قياـ 
عن كل سلوؾ إهبايب أو سليب يرمي من خبللو إىل اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل يف عملية التسعَت 

األسعار و تقدًن بيوع الكشف عن  من خبلؿ اإلحجاـ عنتضليل إرادة اؼبستهلك حوؿ األسعار 
و يف ذات السياؽ تقـو مسؤولية القائم عن كل خرؽ لقواعد فوترة 647سبييزية بُت اؼبستهلكُت

                                                             

،01،1992ؽ٤َٖ كزؾ٢ ، ٓشوٝػ٤خ اإلػالٗبد اُزغبه٣خ ُؾٔب٣خ أُزغو ٝ أَُزِٜي ، ٓغِخ أُؾبٓبح أُظو٣خ ، ع. - 
646

  

.25ص.  

أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك فِق ، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي ك٢ ٓغبٍ ػلّ اإلفالٍ ثبإلٍؼبه ٝ ؽٔب٣خ أُ٘بكَخ ٝ ٓ٘غ  -
647

  

.2008اإلٌٍ٘له٣خ ،  اإلؽزٌبه ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ،  
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األسعار و الذي يرمي القائم و اؼبشرؼ على عملية التسعَت من ورائها لطمس معا م التعامل 
 ن جهة أخرى .هبمعو باؼبستهلك من جهة ،و التهرب من دفع الرسـو اعببائية م التجاري الذي

و عموما تلخص مسؤولية القائم بالتسعَت جنائيا عن جرائم األسعار وفق ؼبا ىو مبُت 
 باؼبخطط أدناه : 

 جنائيا : سعرنطاق مسؤولية الم
 

 عدـ فوترة األسعار                              عدـ الكشف عن األسعار
و ىو ما سيتم التعرض إليو ،و تلي مسؤولية اؼبسعر مسؤولية الناقل كرابع متدخل يف عملية التسويق 

 فيما يأيت .
ــد الرابـــالبن : تقـو مسؤولية الناقل أو اؼبوزع جنائيا عن كل  وزعــل أو المــة الناقـــمسؤولي ع:ـ

إخبلؿ بعملية النقل أو التوزيع أي من وقت إستبلـ اؼبنتوج ، إذ تقـو مسؤوليتو عن الصيانة سواء 
اعبزئية أو الكلية ،و احملافظة على السلعة خبلؿ عملية النقل و التوزيع و التخزين حىت ال تتعرض 

 .648أو يفقدىا مقوماهتا ، و ذلك ربت طائلة اعبزاءات اعبنائية اؼبادة إىل خطر قد يبس سبلمتها 
و تقـو اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل القائم بعملية النقل أو التوزيع عن كل نقل للمادة الغذائية    

أو شروط اغبفظ أو التغليف خبلؿ عملية النقل ، أو  ،دوف مراعاة شروط التجميد احملددة قانونا
 لنظافة و النظافة الصحية يف وسيلة النقل .عدـ مراعاة شروط ا

 ص مسؤولية اؼبوزع أو الناقل جنائيا على النحو اؼببُت باؼبخطط أدناه :يتلخيبكن و عموما 
 
 
 
 

                                                             

.15، ص.2002، كاه اُلٌو اُؼوث٢ ، اإلٌٍ٘له٣خ ،  01ٓؾٔل شٌو١ ٍوٝه ، َٓإ٤ُٝخ أُ٘زظ، ؽ. -
648
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 :  جنائيا مسؤولية الناقل أو الموزعنطاق 
 النقل. إلزامية النظافة خبلؿ عملية خرؽ                                     

 شروط النقل و اغبفظ. خرؽ                                      

 .خرؽ اإللتزاـ بنظافة وسيلة النقل                                      

و تلي مسؤولية اؼبوزع مسؤولية البائع أو القائم بعملية الوبع للبيع كآخر متدخل يف عملية التسويق 
 فيما يأيت .و ىو ما سيتم التعرض إليو ، 

تعد عملية البيع آخر حلقة يف   عــع للبيــم بالوضــع أو القائــة البائـــمسؤولي س:ـد الخامــالبن
العجلة التسويقية ، فهي اؼبرحلة اغباظبة اليت دبوجبها يصبح اؼبنتوج يف متناوؿ اؼبستهلك من خبلؿ 

 عربو يف سوؽ اؼبستهلك و بأسعار متفاوتة.
فغالبا ما يسعى اؼبتدخل البائع من خبلؽبا إىل ،و بإعتبارىا اؼبرحلة اليت يربز فيها اؼبستهلك 

و السعي ،و تضليل إرادتو و التأثَت على سلوكو اإلستهبلكي ،قرصنة اغبافظة النقدية للمستهلك 
 لدفعو إىل إقتناء كل ما يعرض بغض النظر عن عدـ نزاىة اؼبنتوج ؿبل التسويق .

يل تقـو اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل البائع دبجرد إتياف سلوؾ ىبل بأخبلقيات البيع ، و بالتا
و من ذلك سعيو إىل خداع اؼبستهلك يف عقود اإلستهبلؾ عن طريق تضليل إرادتو حوؿ مقدار 

 . السلعة أو تركيبتها ، أو قابليتها لئلستعماؿ ، أو تاريخ إنتاجها ، و الفائدة اؼبرجوة من إستعماؽبا
كما تقـو اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل البائع عن كل عرض ؼبنتوجات مقلدة أو ربمل 
عبلمات ذبارية مغتصبة أو مزورة هبدؼ خلق لبس يف ذىن اؼبستهلك بُت ما يعرض يف السوؽ من 

حيازة البائع ؼبنتوجات فاسدة أو مغشوشة أو مسمومة  أو، 649منتوجات أصلية و أخرى مقلدة 
حىت مكاييل و موازين مغشوشة هبدؼ التطفيف يف اؼبيزاف فبا يضر باؼبصلحة  بغرض بيعها أو

 اإلقتصادية للمستهلك .
                                                             

.150، أُوعغ اَُبثن ، ص. ٗطٞإ ٗبشقأاُوبػ٢  - 
 649  
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ص اؼبسؤولية اعبنائية للبائع أو القائم على عملية الوبع لئلستهبلؾ يتلخيبكن و عموما 
 على النحو اؼببُت باؼبخطط أدناه :

   :  نائياالبائع جمسؤولية نطاق 

 إبراـ عقود إستهبلؾ ترمي ػبداع اؼبستهلك                                          
 بيع منتوجات بعبلمات مقلدة ػبلق لبس.                                         
 حيازة مواد مغشوشة و فاسدة من أجل بيعها.                                         

ن صور اإلخبلالت اليت تقـو اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخلُت يف عملية كاف ىذا عموما ع
نطاؽ اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخلُت يف عملية التسويق مفتوحا ليشمل كل سلوؾ  التسويق ،و يبقى

 يبس باؼبزيج التسويقي مع إشًتاط أف هبرمو القانوف .
، إال أنو حبكم صفتهم  خلو قد يسأؿ عن جرائم التسويق أشخاصا ليس ؽبم صفة اؼبتد   

دخلوف يف عملية التسويق ، فبا يتطلب معو إخضاعهم للمسؤولية اعبنائية ،و ىو ما ستتم دراستو تي
 يف مايلي . 

ــة المحاســادس : مسؤوليــد الســالبن قد يسأؿ جنائيا عن اػبروج عن أخبلقيات التسويق  بـ
بل لو صفة احملاسب  أو ،شخصا ليس لو صفة اؼبنتج أو اؼبوزع أو اؼبروج أو اؼبسعر أو حىت البائع 

اؼبتصرؼ نظرا ألنو وراء ذلك مستهلك قليل اغبنكة و اػبربة وحباجة ماسة للحماية وتأسيسا على 
 يعاقب بأقصى العقوبات :650الشيء  مبدأ مسؤولية متويل الرقابة أو حارس

كل متصرؼ أو ؿباسب قاـ بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل -
، أو يكوف قد وزع عمدا أو عمل على توزيع  أو موبوعة ربت رقابتوعهدت إليو قصد حراستها ، 

 غشوشة .اؼبواد اؼبذكورة أو األشياء أو اؼبواد الغذائية أو السوائل اؼب
 

                                                             

، أُوعغ   -كهاٍخ ٓوبهٗخ  –ثٞكا٢ُ ٓؾٔل ،شوػ عوائْ اُـش ك٢ ث٤غ اَُِغ ٝ اُزل٤ٌُ ك٢ أُٞاك اُـنائ٤خ ٝ اُطج٤خ  -
650

 

.41أُوعغ اَُبثن ، ص.   
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كل متصرؼ أو ؿباسب يكوف قد وزع عمدا أو عمل على توزيع غبـو حيوانات مصابة بأمراض   -
 . 651معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة

 و يبكن تلخيص نطاؽ مسؤولية احملاسب أو اؼبتصرؼ على النحو اؼببُت باؼبخطط أدناه :
 :  جنائياالمحاسب و المتصرف مسؤولية نطاق 

 الغش يف مواد غذائية عهدت إليو .                                          
 توزيع مواد أو سوائل فاسدة أو متلفة .                                         
 توزيع غبـو حيوانات مصابة بأمراض معدية.                                         

 ف المشرع الجزائري من المسؤولية عن فعل الغير في جرائم التسويق ــ:موقيـــــــالثانرع ـــــالف
إف األصل ىو أف اعبزاء ال يوقع إال على مرتكب اعبريبة و الشريك و اؼبساىم يف إرتكاهبا ، و ىو 
 ما يصطلح عليو باؼبسؤولية الشخصية بإعتبار أنو ال يسأؿ عن الفعل اجملـر غَت مرتكبو و ىو األصل 

ا يصطلح إال أف اإلستثناء ىو أف يسأؿ الشخص جنائيا عن أفعاؿ  م يرتكبها شخصيا ،و ىو م
و قد وجد ىذا النوع من اؼبسؤولية ،عليو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: "اؼبسؤولية اؼبفًتبة" أو "اؼبسؤولية عن فعل الغَت "

و ،تطبيقا كثيفا يف قانوف العقوبات اإلقتصادي نظرا إلتساع نطاؽ ىذا النوع من اعبرائم من جهة 
 .652خطورهتا من جهة أخرى

ئلة اليت طالت وسائل اإلنتاج و اؼبعامبلت بُت اؼبنتج و اؼبستهلك و لكن نظرا للتطورات اؽبا    
وتارة أخرى هبهل مصدرىا، فإف ذلك أدى ، تدفق اؼبنتوجات بكميات ىائلة تارة يعرؼ مصدرىا 

إىل صعوبة األخذ باؼبسؤولية اعبنائية الشخصية نظرا إلفبلت العديد من اجملرمُت من العقاب ، رغم 

                                                             

هظ٠ اُؼوٞثبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُٞاك اَُبثوخ : أٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت ث 434أُبكح   -
651

  

ًَ ٓزظوف أٝ ٓؾبٍت هبّ ثبُـش أٝ ػَٔ ػ٠ِ ؿش ٓٞاك أٝ أش٤بء أٝ ٓٞاك ؿنائ٤خ أٝ ٍٞائَ ػٜلد ئ٤ُٚ هظل ؽواٍزٜب ، 

أٝ ٓٞػٞػخ رؾذ ههبثزٚ ، أٝ ٣ٌٕٞ هل ٝىع ػٔلا أٝ ػَٔ ػ٠ِ رٞى٣غ أُٞاك أُنًٞهح أٝ األش٤بء أٝ أُٞاك اُـنائ٤خ أٝ 

 اَُٞائَ أُـشٞشخ .

هل ٝىع ػٔلا أٝ ػَٔ ػ٠ِ رٞى٣غ ُؾّٞ ؽ٤ٞاٗبد ٓظبثخ ثأٓواع ٓؼل٣خ أٝ أش٤بء أٝ  ًَ ٓزظوف أٝ ٓؾبٍت ٣ٌٕٞ -

 ٓٞاك ؿنائ٤خ أٝ ٍٞائَ كبٍلح أٝ ٓزِلخ.

.78ثٞكا٢ُ ٓؾٔل ، أُوعغ اَُبثن ، ص.  -
652
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بارزة يف إتياف السلوؾ اؼبادي للجريبة ، زيادة عن ىدر الوقت و اعبهد و الة و وابحالأف مشاركتهم 
الوسائل يف عملييت التحري و التحقيق إلثبات جريبة اإلستهبلؾ ، باإلبافة إىل إثقاؿ كاىل القضاء 
يف البحث عن الشخص اؼبسؤوؿ عن إتياف السلوؾ اجملـر الذي دبوجبو مت اإلبرار بأمن اؼبستهلك و 

 أخبلقيات عملية التسويق ، السيما مع تعدد اؼبراحل اليت يعرفها اؼبنتوج يف مشواره التسويقي . خرؽ
و الشك أنو بإشًتاط أف يكوف اػبطأ اعبزائي اؼبقـو للجريبة شخصيا حىت يبكن مساءلة 

بغض النظر عن  واؼبتدخل، فإنو ال حاجة للحديث عن وجود تشريع يرمي غبماية اؼبستهلك، ألن
فإنو ،لتقع كل اؼبسؤولية اعبنائية على عاتق اؼبنتج ،وبالنتيجة لذلك  ،سيكوف دوره مبتوراتو فعالي

يسهل على اؼبسعر التنصل من اؼبسؤولية اعبنائية بإعتبار أف التسعَت مت مراعاة للظروؼ اليت مت فيها 
ؼبنتوج ؿبل الًتويج اإلنتاج ، و ألمكن للمروج ىو اآلخر التنصل من اؼبسؤولية اعبنائية بإعتبار أف ا

خصصت لو دعاية على النحو الذي طلب اؼبنتج ، وألمكن البائع و بسهولة التنصل من اؼبسؤولية 
اعبنائية عن قيامو خبداع اؼبستهلك من خبلؿ وسم اؼبنتوج الذي تضمن تركيبة غَت حقيقية أو بلل 

 البيع و ال عبلقة لو اؼبستهلك من حيث مصدر اؼبنتوج أو وزنو ، من منطلق أنو دوره ينحصر يف
 بعنونة اؼبنتوج ووظبو كوف القائم بوبع معلقة الوسم ىو اؼبنتج أو القائم بالتصنيع .

و من ذلك مساءلة اغبائز ،ًتتب عليو فكرة اؼبسؤولية اعبنائية عن فعل الغَت يو كل ىذا 
الصبلحية إذ يسأؿ أو نقل الناقل ؼبنتوجات منتهية ،جنائيا ؼبواد مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة 

شخصيا، كما قد يسأؿ صاحب مصنع توريد اؼبنتوجات الذي أعطى أوامر للناقل أف ينقل اؼبادة 
 اؼبغشوشة إىل جهة معينة قصد بيعها.

لة البائع شخصيا عن عدـ إكتماؿ بيانات الوسم رغم أف ءو من ذلك أيضا إمكانية مسا
نو  م يتأكد من ألإال أنو يسأؿ عن خطأ غَته جنائيا القائم و اؼبسؤوؿ عن عنونة اؼبنتوج ىو اؼبنتج ، 

فإذا ثبت أف ناقل اؼبواد 653مطابقة اؼبنتوج و عنونتو خبلؿ عملية إقتناء كمية معتربة من اؼبنتج
اؼبغشوشة اليت يظهر من وظبها أهنا زبص متدخل معُت قد قاـ بعملية النقل بناءعلى وجود إتفاؽ 
                                                             

ٓؼبهت ػ٤ِٜب ع٘بئ٤ب ٖٓ فالٍ بئػزجو أُشوع اُغيائو١ إٔ ث٤غ ٍِغ ؿ٤و ٓطبثوخ ك٢ ٍٜٝٔب عو٣ٔخ فلاػ - 
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فإف  ،ه من اؼبسؤولية اعبنائية إال أنو يف ظل غياب اإلثباتؤ إعفا فإنو يبكن،بُت منتجها و بائع آخر 
حيازة اؼبواد اؼبغشوشة قرينة على إقتناء تلك اؼبنتوجات الفاسدة ىي بغرض إعادة بيعها و توجيهها 

 ،لة اؼبروج عن تروهبو ؼبنتوجات  م ترؽ ؼبستوى طموح اؼبستهلكءمسا و من ذلك أيضالئلستهبلؾ 
 رغم أف دوره ينحصر يف الًتويج للمنتوج بناء على اؼبعطيات اليت قدمها اؼبنتج.

جنائيا عن كل برر مس بأمن و سبلمة  ؿفكل متدخل يف عملية التسويق مسؤو 
حلقة تشكل  هيف،اؼبستهلك يف كل مراحل التسويق، ألف عملية التسويق ليست باألمر العشوائي 

لى أنو ال يبكن فصل مرحلة عن األخرى ، و ألنو خلف ذلك يف ؾبملها مزهبا تسويقيا دليبل ع
جنائيا عن خطئو  ؿفالكل مسؤو ،مستهلك أعزال يسعى إلشباع حاجاتو من وراء إقتناء اؼبنتوج 

 .الشخصي و عن أخطاء غَته من اؼبتدخلُت يف عملية التسويق 
 يــــالطبيع صــى المتدخل الشخـــة علــزاءات المطبقـــي : الجـــب الثانـــالمطل

تطلب ربديد اعبزاءات تإف دراسة اعبزاءات اؼبطبقة على مرتكب اعبرائم اؼباسة بعملية التسويق ، 
اعبزاءات اؼبطبقة على اؼبتدخل  ىلإاؼبطبقة على اؼبتدخل يف عملية التصنيع ) الفرع األوؿ( باإلبافة 

        سويق يف مراحل الوبع للبيع س بعملية التن اعبرائم اليت سباؼبخالف يف حالة إرتكاب جريبة سب
 ) الفرع الثاين( .

 ل" الشخص الطبيعي" في عملية التصنيعــــى المتدخــة علــات المطبقـــــــرع األول : العقوبـــــــــالف
،و قد يندرج الغش على مادة 654تعد جريبة الغش من أبرز اعبرائم اؼبرتكبة يف عملية التسويق      

صيدالنية أو مادة ذبميل كما سبقت اإلشارة ، فبا يتطلب معو تسليط الضوء على أىم غذائية أو 
اعبزاءات اؼبطبقة على اؼبتدخل الشخص الطبيعي يف حالة إرتكابو جريبة من اعبرائم اؼباسة بعملية 

اؼباسة  ) البند األوؿ( ، باإلبافة إىل اعبرائمتوج يف مشواره التسويقي ناإلنتاج كأوؿ مرحلة يعرفها اؼب
 باإللتزاـ بالسبلمة الذي يفرض على كل متدخل يف عملية التسويق ) البند الثاين( .

 ش ــــب جريمة الغــــة على مرتكــــزاءات المطبقـــــــــ: الج األولالبند 
                                                             

.223أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك فِق ، أُوعغ اَُبثن ، ص. -
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        البسيطالتفرقة بُت جريبة الغش  هبب،لتحديد اعبزاءات اؼبطبقة على اؼبتدخل الشخص الطبيعي 
و جريبة الغش اؼبشدد )ثانيا( باإلبافة إىل صور اإلجراـ الواقع على اؼبادة الصيدالنية )  أوال() 

  .ثالثا(
 ط ـــــــــش البسيـــــمة الغــــــى جريــــــة علــــــزاءات المطبقــــــأوال: الج

 431على اؼبادة  655اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش 09/03من القانوف رقم  71أحالت اؼبادة 
" يعاقب باغببس من سنتُت إىل طبس من قانوف العقوبات احملاؿ و تنص ىذه اؼبادة على مايلي

 دج كل من :100.000دج إىل 20.000سنوات و بغرامة من 
 يغش مواد صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات أو مواد مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة . -
مواد خاصة تستعمل لغش مواد صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات يعرض أو يضع للبيع أو يبيع  -

 أو مواد طبية أو مشروبات او منتوجات فبلحية أو طبية يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة .
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات  -

ت فبلحية أو طبية أو وبث على إستعماؽبا بواسطة كتيبات أو منشورات أو أو مشروبات أو منتوجا
 نشرات أو معلقات أو إعبلنات أو تعليمات مهما كانت"

و ما يبلحظ ىو أف اؼبشرع اعبزائري أورد اإللتزامات الواقعة على عاتق اؼبتدخل من خبلؿ القانوف 
 سابق اإلشارة إليو و اؼبتجسدة يف مايلي : 09/03رقم 

 اإللتزاـ دبراعاة النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سبلمتها . -
 اؼبنتوجات .و مطابقة اإللتزاـ دبراعاة أمن  -
 اإللتزاـ دبراعاة الضماف و اػبدمة ما بعد البيع . -

                                                             

ك٢ "٣ؼبهت ثبُؼوٞثبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب  ػ٠ِ ٓب٢ِ٣ :ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  71أُبكح ر٘ض  - 
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هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ًَ ٖٓ :ٖٓ  431أُبكح   

٣يٝه أ١ ٓ٘زٞط ٓٞعٚ ُإلٍزٜالى أٝ ُإلٍزؼٔبٍ اُجشو١ أٝ اُؾ٤ٞا٢ٗ . -  

٣ؼوع أٝ ٣ؼغ ُِج٤غ أٝ ٣ج٤غ ٓ٘زٞعب ٣ؼِْ أٗٚ ٓيٝها أٝ كبٍلا أٝ ٓـشٞشب أٝ فط٤وا ُإلٍزؼٔبٍ اُجشو١ أٝ اُؾ٤ٞا٢ٗ . -  

ػِٔٚ ثٞعٜزٜب ، ٓٞاك أٝ أكٝاد أٝ أعٜيح أٝ ًَ ٓبكح فبطخ ٖٓ شأٜٗب إٔ  ٣ؼوع أٝ ٣ؼغ أُج٤غ ُِج٤غ أٝ ٣ج٤غ ، ٓغ -

 رإك١ ئ٠ُ ري٣ٝو أ١ ٓ٘زٞط ٓٞعٚ ُإلٍزؼٔبٍ اُجشو١ أٝ اُؾ٤ٞا٢ٗ ".
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 اإللتزاـ بإعبلـ اؼبستهلك . -
 ـ على حدى .أورد العقوبات اؼبقررة ػبرؽ كل إلتزا اتو بعد تبياف ىذه اإللتزام

فإنو إكتفى بتبياف السلوؾ اؼبقـو للجريبة بإعتبارىا جريبة ،يف حُت أنو عندما يتعلق األمر جبريبة الغش 
 ذات تنظيم مزدوج أين نظمها دبوجب قانوف اإلستهبلؾ و قانوف العقوبات .

وفق يف يكوف قد فإنو  ،نو بتنظيمو عبريبة الغش دبوجب التشريع العقايبأو يبلحظ على اؼبشرع 
من  431إختيار اؼبصطلحات اؼببلئمة ، إذ يتضح أف اؽبدؼ الذي يصبو إليو من خبلؿ نص اؼبادة 

و أىو ذبرًن الغش يف عملية تسويق اؼبواد صاغبة اإلستهبلؾ اإلنساين أو اغبيواين 656قانوف العقوبات 
 مواد طبية .

ذبرًن ىو  09/03القانوف رقم  من 70خبلؿ اؼبادة  اؽبدؼ الذي يصبو إليو اؼبشرع من يف حُت أف -
و من   التقليد يف عملية تسويق اؼبنتوجات اؼبوجهة إلستهبلؾ أو لئلستعماؿ البشري أو اغبيواين ، 

 ىلإأو بيع ؼبنتوجات يعلم أهنا مزورة أو فاسدة أو خطَتة، باإلبافة ،أو وبع للبيع  ،ذلك عرض
فهل جـر اؼبشرع   إىل تزوير أي منتوجأهنا أف تؤدي عرض اؼبتدخل ألدوات و مواد خاصة من ش
من قانوف العقوبات، يف حُت جـر التقليد يف  431الغش يف عملية التسويق دبوجب نص اؼبادة 

لق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش اؼبتع 09/03من القانوف رقم  70عملية التسويق دبوجب نص اؼبادة 
ر ؼبصطلح الغش اؼبنصوص عليها دبوجب أـ أنو إجتهاد و سعي من اؼبشرع إلهباد مصطلح مغاي؟ 

 ؟. 431نص اؼبادة 
و عموما فإنو رغم إستعماؿ اؼبشرع ؼبصطلح التزوير دبوجب قانوف اإلستهبلؾ ، و ىو مصطلح 

على ذلك من ألدؿ و ،مرتبط بالوثائق ، إال أنو يبقى ىدؼ اؼبشرع من وراء النص ذبرًن الغش 
، و لو أنو ال يطرح اإلشكاؿ قانوف العقوبات من جهة  من 431إحالتو بالنسبة للجزاء إىل اؼبادة 

 يف النص الفرنسي ،خببلؼ النص اؼبًتجم باللغة العربية الذي يطرح عدة إشكاالت . 

                                                             

اُلو٢َٗ ، ٝ اُز٢  1905ٖٓ هبٕٗٞ  03ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُغيائو١ ٓ٘وُٞخ ؽوك٤ب ػٖ أُبكح  431ئٕ ٗض أُبكح  - 
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. 27اَُبثن ، ص.  
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فإنو  ،خذ على اؼبشرع أنو من خبلؿ نص التجرًن الوارد يف قانوف العقوباتؤ و من جهة أخرى ي   
و اغبيوانات أو مواد طبية ، أو مشروبات ، أمن الوابح أف ؿبل التجرًن مواد صاغبة لتغذية اإلنساف 

فإف ؿبل التجرًن ينصب على اؼبنتوجات اؼبوجهة  09/03من القانوف رقم  70إال أنو من خبلؿ اؼبادة 
 لئلستهبلؾ أو اإلستعماؿ البشري أو اغبيواين ؟.

أف يكوف اؼبستهلك شخصا طبيعيا أو معنويا أو حيوانا ، فإف اؼبستعمل و إذا كاف من اؼبمكن    
ىي  ما لذلك يطرح التساؤؿ حوؿ:ذلك الشخص الذي يستعمل اؼبنتوج من أجل إشباع رغباتو  ىو

 حكمة اؼبشرع من إستعماؿ  عبارة اإلستعماؿ اغبيواين ؟ .
لقابي يف مادة اإلستهبلؾ سهوا من اؼبشرع يستحسن تداركو حىت يسهل على ا ذلك يعد و لعل

 ربديد معا م النص اعبنائي .
 : ىو أنو و التساؤؿ الثاين اؼبطروح يف ذات السياؽ

صبو إىل ذبرًن الغش من منطلق إجراء اإلحالة إىل ت 09/03من القانوف  70باإلفًتاض أف اؼبادة      
ما حكمة إستعماؿ اؼبشرع لعبارة مصطلح خطَت ف ، اؼبتعلقة بتجرًن الغش 431نص اؼبادة 

 ؟.09/03من القانوف  70لئلستعماؿ اؼبنصوص عليها يف الفقرة الثانية من اؼبادة 
أف اإللتزاـ بتحذير اؼبستهلك يندرج ربت لواء اإللتزاـ بإعبلـ اؼبستهلك ، فبا هبعل فمن اؼبعلـو      

اـ أنو ىناؾ ذبرًن خاص باؼبنتجات اػبطَتة سواء عبارة منتوج خطَت لئلستعماؿ يف غَت ؿبلها ، ماد
 من حيث إستهبلكها أو إستعماؽبا .

وف عبارات النص فإنو من األجدر أف تك،و بالتايل ماداـ أف األمر يتعلق بنصوص ذبرًن    
  .657موبوعية و بناءة 

ؼبًتتبة عن  فإف العقوبات ا ،و على العمـو و بغض النظر عن النقائص اليت تشوب النص اعبنائي   
إىل غش اؼبستهلك ، إما عن طريق اإلبافة أو  اكل سلوؾ إهبايب أو سليب يرمي اؼبتدخل من خبلؽب

                                                             

  

  ال ٤ٍٔب ك٢ ظَ ٝعٞك ٓجلأ شوػ٤خ اُزغو٣ْ ٝ اُؼوبة اُن١ رج٠٘ ػ٤ِٚ ا٤َُبٍخ اُغ٘بئ٤خ . -
657
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اإلنقاص من خصائص اؼبادة اإلستهبلكية ، أو من خبلؿ عرض مواد و معدات خاصة تستعمل يف 
 الغش ،فإف اعبزاء اؼبوقع على اعباين يكوف إما يف شكل :

عقوبة سالبة للحرية و اؼبتجسدة أساسا يف اغببس من سنتُت إىل طبس سنوات فبا يتضح منو أف  -1
 اعبريبة تعد من قبيل اعبنح .

 دج .100.000 إىلدج 20.000الغرامة اؼبالية من  -2
و إذا كاف األصل أف جريبة الغش تكيف من قبيل اعبنح و ىو ما يتضح جليا من خبلؿ اعبزاء      

عنها ،إال أنو قد تتخلى ىذه اعبريبة عن وصف التجنيح و ترقى إىل درجة اعبناية يف حاالت اؼبًتتب 
لطبيعي ، و ىو ما ستتم ؿبددة قانونا ، فبا يتطلب ربديد اعبزاءات اؼبوقعة على اعباين الشخص ا

 ما يأيت .دراستو في
 ددـــــــشـــمــــش الـــــــــــاالت الغــــــــــا : حــــــثاني

 شدد اؼبشرع من اعبزاء اعبنائي يف اغباالت التالية : 
تسويق منتوجات مغشوشة أو فاسدة بغض النظر عن كوهنا مادة غذائية أو صيدالنية ، و إقبر  -

 عن إستهبلكها مرض أو عجز عن العمل .
 عرض أو وبع للبيع أو بيع مواد رغم العلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة . -
وجات مغشوشة إقبر عن إستهبلكها اإلصابة دبرض غَت قابل للشفاء أو فقداف عضو تسويق منت -

 أو عاىة مستديبة .
من  431فإنو إذا كانت جريبة الغش اؼبنصوص عليها من خبلؿ نص اؼبادة ،و إنطبلقا فبا سبق 

قانوف العقوبات تكيف من قبيل اعبنح ، فإف جريبة الغش اؼبشدد اؼبنصوص عليها من خبلؿ اؼبادة 
، و ذلك باإلستناد إىل 658تكيف من قبيل اعبنايات  من قانوف العقوبات سابق اإلشارة إليو 432

 اعبزاءات اؼبقررة لكل من اعبريبتُت .

                                                             

ٗظذ ػ٠ِ اُغياء أُووه ُٔبكح  1966عٞإ  08إهؿ ك٢ ، ا66/156ُٖٔٓ األٓو  05ٖٓ ٓ٘طِن إٔ أُبكح  - 
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( 20( ٍ٘ٞاد ٝ ػشو٣ٖ)5اُغ٘ب٣بد ٝ أُزٔضَ ك٢ اإلػلاّ ، ٝ اَُغٖ أُإثل ، ٝ اَُغٖ أُإهذ ُٔلح رزواٝػ ث٤ٖ فٌٔ )

 ٍ٘خ .
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 و تتجلى عقوبة الغش اؼبشدد فيمايلي :
سنوات  (10)سنوات إىل عشر  (5)و اؼبتجسدة يف اغببس من  :ةــــــة للحريــــة السالبــــالعقوب -1

 يف حالة سببت اؼبادة اؼبغشوشة مربا أو عجزا عن العمل .
سنة يف حالة تسبب اؼبادة اؼبغشوشة يف مرض غَت قابل للشفاء ،  20سنوات إىل  10اغببس من  -

 أو فقداف عضو أو اإلصابة بعاىة مستديبة .
 السجن اؼبؤبد يف حالة تسبب اؼبادة اؼبغشوشة اؼبسوقة يف الوفاة . -

 :و اؼبتجسدة يف : ةــــــة الماليــــالعقوب -2
دج يف حالة اؼبرض أو العجز عن العمل بعد عملية 1.000.000 إىلدج 500.000الغرامة من  -

دج يف حالة اإلصابة دبرض غَت قابل للشفاء ، 2.000.000 إىل دج1.000.000اإلستهبلؾ ، و من 
الغرامة و العقوبة  ءيباإلبافة إىل جزاوا أو يف حالة العاىة اؼبستديبة ،و أو فقداف إستعماؿ عض

 .السالبة للحرية ىناؾ جزاء اؼبصادرة 
ما يبلحظ أيضا على اؼبشرع أنو نظم جرائم الغش اؼبشدد مباشرة بعد جرائم الغش البسيط ، يف و 

من القانوف  70إذ جاءت مقدمة اؼبادة وف اإلستهبلؾ فقد وقع يف إختبلؿ حُت أنو من خبلؿ قان
 :كالتايل   09/03رقم 

شدد جاء من خبلؿ ف الظرؼ اؼبأ" يف حُت  431" يعاقب بالعقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
من  432سابق اإلشارة إليو اليت أحالت إىل نص اؼبادة 659 09/03 من القانوف رقم 83نص اؼبادة 

قانوف العقوبات ، و ذلك خببلؼ نصي التجرًن الواردين يف قانوف العقوبات واؼبتجسدتُت يف اؼبادتُت 
 و الواردتُت بشكل فبنهج. 432، 431

                                                             

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  83ر٘ض أُبكح  - 
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 ػٖ اُؼَٔ ".
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لغش يف عملية ال تسري نصوص التجرًن اؼبنصوص عليها يف حالة ا فإنو، باإلبافة إىل ما سبق    
إعتبار أف اؼبشرع استثنىاىا من نطاؽ اغبماية رغم اؼبخاطر اليت قد تنجر عن تسويق مواد التجميل،ب

و أعملية إستهبلكها ، و اليت قد تفوؽ يف حدهتا اؼبخاطر اؼبنجرة عن عملية إستهبلؾ اؼبواد الغذائية 
فبا يتوجب معو و على وجو الضرورة أف يتدارؾ اؼبشرع ىذا النقص التشريعي ة منها ،حىت الصيدالني

حىت ال ربـر فئة مستهلكي مواد التجميل من اغبماية اعبنائية للمستهلك من جريبة الغش يف عملية 
العامة الواردة يف قانوف العقوبات و تلك  األحكاـالتسويق الواردة بشكلها  اؼبزدوج أي دبوجب 

 تعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش .اؼب 09/03القانوف رقم اردة يف الو 
و يبقى اإلشكاؿ قائما عندما يتعلق األمر باعبزاءات اؼبطبقة على اؼبتدخل اإللكًتوين الذي يستعمل 

و ال شك أنو بالوقوؼ على قيد عدـ قابلية  الغش كوسيلة لتسويق منتوجاتو عرب شبكة االنًتنيت
التجرًن و العقاب اؼبنصوص عليها باإلبافة إىل شرعية ،أو التؤويل ،النص اعبنائي للتفسَت اؼبوسع 

، فبا  فإف اؼبتدخل اإللكًتوين سيتنصل من اؼبسائلة اعبنائيةيف اؼبادة األوىل من قانوف العقوبات ،
 وين .ينجم عنو اإلبرار باؼبستهلك اإللكًت 

و لعل اغبل األنسب ىو إحجاـ اؼبستهلك اعبزائري عن إبراـ معامبلت التجارية إلكًتونية، بإعتبار 
 أف اؼبشرع  م يوليها بالرعاية اعبنائية رغم إنتشار اؼبعلوماتية يف اآلونة األخَتة .

شرع اؼب وبعو ربظى اؼبواد الصيدالنية ىي األخرى من رعاية اؼبشرع ، و ألدؿ على ذلك من 
   مايلي .،و ىو ما سيتم توبيحو في عبزاءات عند خرؽ تشريعات الصيدلة

 ة ــــــات الصيدلــــرق تشريعــــن خــل عـــى المتدخــــة علــــزاءات المطبقــــا : الجــــثالث
تسري ذات األحكاـ فإنو ،عندما يتعلق األمر بتسويق مادة صيدالنية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة 

إال أف اؼبادة الصيدالنية كثَتا ما تكوف ؿبل إخبلالت ال تقـو بالضرورة جريبة الغش ،  اؼبتعلقة بالغش
 و إمبا جرائم أخرى مرتبطة خبصوصية اؼبواد الصيدالنية يف حد ذاهتا .
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و الذي ،سابق اإلشارة إليو  85/05اؼبعدؿ و اؼبتمم للقانوف  08/13و من خبلؿ القانوف رقم    
يبكن ربديد اعبزاءات اؼبقررة ػبرؽ أحكاـ و قواعد ،هبسد اؼبصدر اػباص لتنظيم اؼبادة الصيدالنية 

 تسويق اؼبواد الصيدالنية كالتايل :

 ار :ــــــي و اإلشهــــي و العلمـــــــــــالم الطبــــة اإلعـــرق إلزاميــــــرر لخـــــــــــزاء المقــــــالج -أ
ألـز كل  85/05اؼبعدؿ للقانوف رقم  08/13أف اؼبشرع اعبزائري من خبلؿ القانوف رقم  بإعتبار

متدخل يف عملية الًتقية الطبية باإلعبلـ الطيب و اإلشهار اػباص باؼبواد الصيدالنية و اؼبستلزمات 
ـ ، فإف اعبزاء اؼبًتتب عن خرؽ اإللتزا660اؼبستعملة يف الطب البشري و اؼبصادؽ عليها قانونا 

 باإلعبلـ يف إطار عملية تسويق اؼبواد الصيدالنية و اؼبستلزمات الطبية ىو كالتايل :
يف اغببس من سنة إىل ثبلث سنوات و الغرامة من  اؼبتجسدة و العقوبة السالبة للحرية -   

دج مع اإلشارة أف ىذه اعبريبة تكيف من قبيل اعبنح و ىو ما 1.000.000دج إىل 500.000
 .661ؿ العقوبة اؼبقررة يستشف من خبل

يف حُت أف العقوبة اؼبقررة ؼبخالفة اؼبتعلقة باإلشهار اػباص باؼبواد الصيدالنية و اؼبستلزمات     
اؼبستعملة يف الطب البشري تتجلى يف العقوبة السالبة للحرية و اليت تدور بُت اغببس من سنتُت إىل 

 دج1.000.000إىل  دج500.000طبس سنوات و الغرامة اؼبالية من 
662. 

 اـــة و توزيعهـــواد الصيدالنيـــع المــام تصنيـــرق أحكـــرر لخــــــزاء المقـــــــــالج -ب

                                                             

أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب أُؼلٍ ٝ أُزْٔ،ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ   85/05ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  194أُبكح  ر٘ض - 
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اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت اُجشو١ ئُيا٢ٓ، ػ٠ِ أٗٚ "اإلػالّ اُطج٢ ٝ اُؼ٢ِٔ ثشإٔ أُٞاك اُظ٤لال٤ٗخ ٝ أَُِيٓبد 

  ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اإلػالّ كه٤وب ٝ هبثال ُِزؾون ٓ٘ٚ ٝ ٓطبثوب ألؽلس ٓؼط٤بد اُجؾش اُطج٢ ٝ اُؼ٢ِٔ ؽ٤ٖ ٗشوٙ ". 
 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ،ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ  85/05ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  264أُبكح  ر٘ض - 
661

  

( ٍ٘ٞاد ٝ ثـوآخ 3( ئ٠ُ صالس )1اُغياء أُووه ُٔقبُلخ ئُيا٤ٓخ اإلػالّ اُطج٢ ًبُزب٢ُ "  ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘خ )ػ٠ِ 

كط ، ًَ ٖٓ ٣قبُق األؽٌبّ أُزؼِوخ ثبإلػالّ اُقبص ثبُٔٞاك اُظ٤لال٤ٗخ ٝ أَُزِيٓبد  1.000.000 -كط500.000ٖٓ 

 اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت اُجشو١" .

أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ،ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ 85/05ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  265كح أُب ر٘ض 
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( ئ٠ُ فٌٔ ٍ٘ٞاد ٝ ثـوآخ 2اُغياء أُووه ُغو٣ٔخ فوم ئُيا٤ٓخ اإلشٜبه اُطج٢ ًبُزب٢ُ " ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘ز٤ٖ )

ؽٌبّ أُزؼِوخ ثبإلشٜبه اُقبص ثبُٔٞاك اُظ٤لال٤ٗخ ٝ كط ، ًَ ٖٓ ٣قبُق األ 1.000.000كط ئ٠ُ  5.000.000ٖٓ 

  أَُزِيٓبد اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت اُجشو١ ".
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تصنيع اؼبواد الصيدالنية و اؼبستلزمات الطبية جنحة معاقب عليها جنائيا  ألحكاـ يعد خرقا   
 .663دج10.000.000و  5.000.000سنوات و الغرامة اليت تدور بُت   5 إىل 2 باغببس من 

أشهر إىل سنتُت و بغرامة من  06يف حُت قرر اؼبشرع جزاء سالبا للحرية يتجلى يف اغببس من     
التوزيع بالتجزئة للمواد  ألحكاـدج يوقع جربا على كل ـبالف 1.000.000دج إىل 500.000

 .664الصيدالنية و اؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشري 
 ةـــــــــل األدويـــــة بتسجيــــــــام المتعلقــــــــرق األحكـــــــــخ -ج

يبدأ بو  اكل متدخل يف عملية تسويق اؼبنتوجات الصيدالنية إجراء جوىري  يقع على عاتق
 نشاطو التسويقي يتجلى يف تسجيل األدوية و اؼبصادقة على اؼبواد الصيدالنية و اؼبستلزمات الطبية 

من القانوف رقم  01مكرر  265خرؽ ىذا اإللتزاـ جزاءا صارما نصت عليو اؼبادة  و رتب على  
 و اؼبتجسد أساسا يف : 08/13اؼبعدؿ و اؼبتمم بالقانوف  85/05665
 دج .5.000.000دج إىل 1.000.000الغرامة من  -
 سنوات . (05)إىل طبس  (02)اغببس من سنتُت  -
 ةــــواد الصيدالنيــــر المــــراد و تصديــــيبإستة ــــام المتعلقـــــرق األحكــــخ -د

اد اؼبواد َت رتب اؼبشرع اعبزائري جزاء صارما يوقع بد كل ـبالف ألحكاـ تصدير و إست    
الصيدالنية و اؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشري و مراقبتها اؼبشار إليها سابقا بمن 

 ي .اؼبتعلق باإلطار النظر  األوؿالباب 

                                                             

أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ،ٍبثن 85/05ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  03ٌٓوه  265 أُبكح  ر٘ض -
663

  

 –كط  5.000.000( ٍ٘ٞاد ٝ ثـوآخ ٖٓ 5( ئ٠ُ فٌٔ )2اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘ز٤ٖ )

كط ، ًَ ٖٓ ٣قبُق األؽٌبّ أُزؼِوخ ثظ٘غ أُٞاك اُظ٤لال٤ٗخ ٝ أَُزِيٓبد اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت  10.000.0000

 اُجشو١ ٝ رٞى٣ؼٜب ثبُغِٔخ ". 

أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ،ٍبثن  85/05ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  04ٌٓوه  265أُبكح  ر٘ض - 
664

 

كط  1.000.000 –كط  500.000( ٝ ثـوآخ ٖٓ 2( أشٜو ئ٠ُ ٍ٘ز٤ٖ )6اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ ٍزخ )

ٓبد اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت اُجشو١". ، ًَ ٖٓ ٣قبُق األؽٌبّ أُزؼِوخ ثبُزٞى٣غ ثبُزغيئخ ُِٔٞاك اُظ٤لال٤ٗخ ٝ أَُزِي  

أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُظؾخ ٝ روه٤زٜب أُؼلٍ ٝأُزْٔ  ،  ٍبثن  85/05ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  01ٌٓوه  265أُبكح  ر٘ض  - 
665

  

 –كط 1.000.000( ٍ٘ٞاد ، ٝ ثـوآخ ٖٓ 5( ئ٠ُ فٌٔ )2اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘ز٤ٖ )

كط ، ًَ ٖٓ ٣قبُق األؽٌبّ أُزؼِوخ ثزَغ٤َ األك٣ٝخ ٝ أُظبكهخ ػ٠ِ أُٞاك اُظ٤لال٤ٗخ ٝ أَُزِيٓبد  5.000.000

 اُطج٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطت اُجشو١" .
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 و تتجلى العقوبة يف مايلي :
 العقوبة السالبة للحرية و اؼبتجسدة يف اغببس من سنتُت إىل طبس سنوات . -
 دج .10.000.00دج إىل 5.000.000الغرامة اؼبالية من  -

 بدفإف اؼبشرع اعبزائري سعى لتكريس ضباية فعالة للمستهلك  ،سبق و إنطبلقا من كل ما    
اإلخبلالت اؼباسة بعملية تسويق اؼبادة الصيدالنية ، إال أف ما يعاب عليو أنو  م ينظم عملية 

 التسويق اليت تقـو هبا صيدليات إلكًتونية من جهة .
تلحق و من جهة أخرى  م يشر اؼبشرع دبوجب قانوف الصحة إىل مصَت اؼبستهلك من األبرار اليت 

من جراء إستهبلؾ اؼبواد اؼبعدلة وراثيا أو اؼبهندسة وراثيا السيما يف ظل الغموض التشريعي  بو
 . األخَتةالصارخ خبصوص ىذه 

و إذا كاف اؼبشرع قد تشدد يف تنظيمو ألحكاـ اإلعبلـ و اإلشهار الذي يقـو بو عادة اؼبندوب 
تالوكات و اغبافظات الورقية و الك جنداتالطيب الذي يروج للمنتوج الصيدالين من خبلؿ طباعة األ

إال أف ما يعاب على اؼبشرع أنو  م يوسع بالتنظيم ،و توزيعها يف اؼبستشفيات و العيادات اػباصة 
ماداـ أنو ينجر عن عملية تسويق اؼبنتوجات الصيدالين "اؼبنتوج ستهلك مير ذزاـ بتحبدأ " اإللتؼب

معو إعادة تنظيم اإللتزاـ بالتحذير يف عملية التسويق الصيدالنية أخطارا و أبرارا وخيمة فبا يتطلب 
 اؼبادة الصيدالنية .

ي يًتتب عن عملية ذال 666الدواء اعبنيسو من جهة أخرى  م وبدد اؼبشرع مصَت مستهلك    
صحتو يف حالة صرؼ الصيديل لدواء جنيس ـبتلف يف يف اؼبريض أبرارا سبس باؼبستهلك  إستهبلكو

 األصلي .تركيبتو عن الدواء 
ىذا و قد حدد اؼبشرع جزاءات جنائية تطبق علة اؼبتدخل يف حالة خرؽ اإللتزاـ بأمن و سبلمة     

 اؼبواد الغذائية ، و ىو ما ستتم دراستو يبا يأيت .

                                                             

٣وظل ثبُلٝاء اُغ٤ٌ٘ ًَ كٝاء ٣َزؼَٔ ك٢ اُطت اُجشو١، ُل٣ٚ ٗلٌ اُزو٤ًجخ اُ٘ٞػ٤خ ٝ ا٤ٌُٔخ ٖٓ اُؼ٘بطو اُلؼبُخ،  -
666

  

ٌ اُشٌَ اُظ٤لال٢ٗ كٕٝ ث٤بٗبد عل٣لح ، ٝ ٓزؼبٝع ٓغ أُ٘زٞط أُوعؼ٢ ، ثَجت رٌبكئٚ اُن١ رضجزٚ كهاٍبد ٓالئٔخ ٝ ٗل

.37ُِزٞكو اُؾ١ٞ٤ ، ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ ؽٍٞ ٓلّٜٞ اُلٝاء اُغ٤ٌ٘ ، أٗظو ، ثٞكا٢ُ ٓؾٔل ، أُوعغ اَُبثن ، ص.  
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 ةــــواد الغذائيـــة المــن و سالمـــزام بأمـــرق اإللتــــزاء خــــ: ج يــــــــالبند الثان
اغبديث عن جزاء خرؽ اإللتزاـ بأمن و سبلمة اؼبواد الغذائية يقتضي بالضرورة ربديد  إف

( و اعبزاء اؼبقرر عبرائم خرؽ إلزامية النظافة و النظافة أوالاعبزاء اعبنائي اؼبقرر ػبرؽ إلزامية السبلمة ) 
 ( .ة اؼبطابقة اؼبسبقة )رابعاثالثا( و رقاب( زيادة عن العقوبة اؼبقررة ػبرؽ أمن اؼبنتوج ) ثانياالصحية ) 

 ةـــــة السالمــــرق إلزاميـــرر لخـــــزاء المقـــــ: الج أوال
سالف اإلشارة إليو كل متدخل يف عملية  09/03من القانوف  04ألـز اؼبشرع دبوجب نص اؼبادة      

وبع اؼبواد الغذائية لئلستهبلؾ إحًتاـ إلزامية سبلمة ىذه اؼبواد و عدـ اإلبرار بصحة اؼبستهلك ، 
تاركا اجملاؿ  للشروط و الكيفيات اؼبطبقة يف ؾباؿ اػبصائص اؼبكروبيولوجية للمواد الغذائية عن 

 طريق التنظيم .
من القانوف رقم  71قررة ػبرؽ ىذا اإللتزاـ دبوجب نص اؼبادة يف حُت حددت العقوبة اؼب

ما يلي " اليت نصت على ، و ك و قمع الغش سابق اإلشارة إليواؼبتعلق حبماية اؼبستهل 09/03
،   دج500.000دج إىل طبسمائة دينار جزائري200.000يعاقب بغرامة من مائيت ألف دينار جزائري 

 من ىذا القانوف" 04واد الغذائية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة كل من ىبالف إلزامية سبلمة اؼب
أنو حصر اعبزاء اؼبقرر  09/03من القانوف رقم  71خذ على اعبزاء اؼبقرر من خبلؿ اؼبادة ؤ و ي   

إال أنو من غَت ،عبريبة خرؽ إلزامية السبلمة يف العقوبة اؼبالية أو الغرامة و اليت رغم كوهنا مغلظة 
ف الغرامة حىت و لو كانت مغلظة ال يبكن أف ترفق العقوبة جبزاء سالب للحرية ، ألالكايف أف ال 

اؼبتجسد يف وبع حد ػبرؽ إلزامية السبلمة و تعريض أمن ى إىل اؽبدؼ اؼبنشود من وراء ذلك و ترق
ال يكفي فبا يتطلب معو وجود جزاء سالب قد ألف اعبزاء اؼبايل وحده وسبلمة اؼبستهلك للخطر،

 .667للحرية 
و ىو ذات اعبزاء اؼبقرر لكل متدخل وبع مواد غذائية لئلستهبلؾ ربتوي على ملونات 

،  بكمية غَت مقبولة ، بالنظر إىل الصحة البشرية و اغبيوانية و خاصة فيما يتعلق باعبانب الساـ لو
                                                             

.79ػجل اُلزبػ ث٢ٓٞ٤ ؽغبى١ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
667  
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ملية و من تطبيقات اإللتزاـ بالسبلمة ىناؾ اإللتزاـ دبراعاة النظافة و النظافة الصحية خبلؿ ع
 ما يأيت .ق ، و ىو ما سيتم التفصيل فيو فيالتسوي

 ةــــــــــة الصحيـــو النظافالنظافـــة ة ـــــرق إلزاميــــرر لجريمة خـــزاء المقـــ: الج اـــثاني
سابق اإلشارة إليها ، كل متدخل يف  09/03من القانوف رقم  06ألـز اؼبشرع دبوجب نص اؼبادة 

عملية وبع اؼبواد الغذائية لئلستهبلؾ أف يسهر على إحًتاـ شروط النظافة و النظافة الصحية 
و التخزين و كذلك وسائل نقل التصنيع أو اؼبعاعبة أو التحويل أللمستخدمُت و ألماكن و ؿببلت 

 .668بيولوجية أو كيمائية أو فيزيائية ىذه اؼبواد و بماف عدـ تعربها لئلتبلؼ بواسطة عوامل 
يو العقوبة اؼبقررة ػبرؽ سابق اإلشارة إل 09/03 من القانوف رقم 72يف حُت حددت اؼبادة 

دج إىل مليوف 50.000يعاقب بغرامة من طبسُت ألف دينار على مايلي " نصتحيث لتزاـ ىذا اإل
دج كل من ىبالف إلزامية النظافة و النظافة الصحية اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 1.000.000دينار 

 من ىذا القانوف" . 7و  6
سابق اإلشارة إليو يتضح أف اؼبشرع حصر جزاء  09/03من القانوف رقم  72و بإستقراء اؼبادة     

ا اعبزاء قد يبدو معقوال خرؽ اإللتزاـ دبراعاة النظافة و النظافة الصحية يف الغرامة و ال شك اف ىذ
 إذا كاف اؼبتدخل شخصا طبيعيا عبارة عن بائع بسيط ،

أال يعد اعبزاء ؿبدودا عندما يتعلق األمر دبصنع مواد غذائية  م يراع شروط النظافة و  لكن     
النظافة الصحية و طرح منتوجا غَت نظيف و غَت صحي للحد الذي معو يتعرض آالؼ اؼبستهلكُت 

 .؟و قد تصل اؼبخاطر إىل الوفاة  إىل التسمم
و بالتايل يبكن القوؿ أنو من الضروري أف يرفق اعبزاء اؼبايل جبزاءات إما سالبة للحرية بالنسبة     

حىت يرقى التشريع اؼبتعلق 669و الغلق عندما يتعلق األمر بشخص معنوي ،لؤلشخاص الطبيعُت 
 دبادة اإلستهبلؾ ؼبستوى طموح اؼبستهلك اعبزائري .

                                                             

مرباح صلٌحة ، القواعد الوقائٌة لتحقٌق أمن المنتوجات الغذائٌة ،مداخلة مقدمة فً الملتقى الوطنً الخامس حول  -  668
  

، أُوعغ اَُبثن . أصو اُزؾٞالد االهزظبك٣خ ػ٠ِ رؼل٣َ هبٕٗٞ  ؽٔب٣خ أَُزِٜي  

. 473ؽ٢َ٘ اُغ٘ل١ ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
669
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 و من تطبيقات ىذا النوع من اعبرائم ىناؾ :
إدانة اؼبتدخل ) ـ.خ( جبريبة عدـ إحًتاـ شروط النظافة و النظافة الصحية و تستخلص وقائع  -

القضية يف أنو على إثر مراقبة نشاط قاـ هبا أعواف مديرية التجارة لوالية تلمساف حملل ذبارة بالتجزئة 
والية تلمساف و اؼبشتغل من طرؼ اؼبدعو  ) ـ ح ( ، و بعد  للتغذية العامة ) بقالة( على تراب

عملية اؼبعاينة و اؼبراقبة لوحظ أف ىذا األخَت ال وبًـت شروط النظافة و النظافة الصحية للمنتوج من 
 . 10/12/2014خبلؿ ترؾ اػببز يف الطريق ليتم ربرير ؿبضرا بذلك بتاريخ 

ة عدـ إحًتاـ شروط النظافة و النظافة حيث قضى اغبكم بإدانة اؼبتهم ) ـ خ( جبنح
، و عقابا لو اغبكم  09/03من القانوف رقم  72الصحية اؼبنصوص و اؼبعاقب عليها بنص اؼبادة 

دج ثبلثوف ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع ربميل احملكـو عليو اؼبصاريف القضائية 30.000عليو 
 .670دج  800و اؼبقدرة ب 
و من ذلك أيضا إدانة اؼبتدخلة اؼبتهمة ) ب ؼ( يف قضية تتلخص وقائعها يف أنو  -

و على إثر قياـ مفتشي قمع الغش ؼبديرية التجارة دبراقبة ؿبل اؼبسماة) ب  29/12/2014بتاريخ 
ؼ( صاحبة ذبارة بالتجزئة الدواجن و البيض و األرانب الكائنة على تراب والية تلمساف ، و بعد 

نة الحظو أهنا تعرض غبما مفروما ؿبضرا مسبقا فبا يضر بصحة اؼبستهلك كونو وسط مبلئم اؼبعاي
كلغ بواسطة  02لتكاثر اعبراثيم و تطبيقا إلجراءات ربفظية وقائية  مت سحب الكمية و اؼبقدرة ب 

، فبا يدؿ على أف ىذه اؼبتدخلة  2014/526ؿبضر سحب اؼبنتوج من العرض لئلستهبلؾ ربت رقم 
ًـت شروط النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية ، و مت تكييف الفعل من قبيل جنحة " ال رب

عدـ إحًتاـ إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية " مع تعذر عرض غرامة الصلح طبقا 
 سابق اإلشارة إليو لعدـ إمتثاؿ اؼبعنية لئلستدعاء . 09/03من القانوف رقم  86للمادة 

                                                             

، ػل )ّ.ؿ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  - 
670
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حيث قضى اغبكم بإدانة اؼبتدخلة جبنحة عدـ إحًتاـ شروط النظافة و النظافة الصحية و  -
 .671دج نافذة  30.000حددت العقوبة بالغرامة اؼبقدرة بػػػػػػػػػ: 

يف حُت وقعت ذات العقوبة يف  القضية اؼبرفوعة بد ) خ .ـ( الذي يبارس ذبارة بالتجزئة للحـو و 
بعرض غبم مفرـو ؾبمد و ذلك خرقا لئللتزاـ بعدـ فـر اللحـو مسبقا و  الدواجن و البيض الذي قاـ

 .672بعيدا عن نظر اؼبستهلك 
باإلبافة إىل خرؽ اؼبتدخلة ) ط.س( لئللتزاـ دبراعاة شروط النظافة و النظافة الصحية من خبلؿ 

ر اعبراثيم قيامها بعرض غبـو مفرومة ؿبضرة مسبقا فبا يضر بصحة اؼبستهلك كونو وسط مبلئم لتكاث
كلغ بواسطة ؿبضر سحب  08، و تطبيقا إلجراءات ربفظية وقائية مت سحب الكمية و اؼبقدرة ب 

، و مت إتبلفو بعُت اؼبكاف فبا يدؿ على أف  2014/512اؼبنتوج من العرض لئلستهبلؾ ربت رقم 
 .673دج 30.000ين سبت إدانتها بغرامة نافذة تقدر ب أىذه اؼبتدخلة ال ربًـت شروط النظافة 

أما عن تطبيقات جريبة عدـ إحًتاـ إلزامية النظافة و النظافة الصحية اؼبنجرة عن عدـ مراعاة    
، و على إثر قياـ مفتشي قمع الغش ؼبديرية  15/12/2014نظافة أماكن العمل فإنو و بتاريخ 

لكائن على التجارة بتلمساف دبراقبة ؿبل اؼبتدخل اؼبسمى ) ح.ؾ( صاحب ؿبل بالتجزئة للتغذية ا
تراب والية تلمساف ، و بعد اؼبعاينة إتضح أنو يبارس نشاطو يف غياب شروط النظافة نظرا لوجود 
الغبار و خيوط العنكبوت باحملل ، فبا يدؿ على أف التاجر ال وبًـت شروط النظافة و النظافة الصحية 

إحًتاـ شروط النظافة و للمواد الغذائية و سبلمتها ، حيث كيفت الوقائع على أساس ـبالفة عدـ 
دج 300.000النظافة الصحية للمواد و سبلمتها ، و سبت إدانتو بغرامة مالية نافذة قدرت ب 

 . 674ثبلثوف ألف دينار جزائري
من  06و عندما يتعلق األمر باعبزاء اؼبقرر ػبرؽ إلزامية نظافة اؼبستخدمُت و اليت نصت عليها اؼبادة 

،و على إثر عملية  24/11/2014سابق اإلشارة إليو ، فمن تطبيقاتو أنو بتاريخ  09/03القانوف رقم 
                                                             

، ػل )ة .ف( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  - 
671

 

،  ػل )ّ. ؿ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  -
672

 

، ػل )ؽ. ً ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015اُغيائ٢ ، ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ  -
673

  

، ػل )ػ.ى( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  - 
674
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اؼبراقبة اليت قاـ هبا أعواف قمع الغش ؼبديرية التجارة لوالية تلمساف ؼبقهى كائن على تراب والية 
تلمساف و الذي يعود إىل اؼبدعو ) ج.ـ( و بعد عملية اؼبعاينة و اؼبراقبة لوحظ أف ىذا األخَت ال 
وبًـت شروط النظافة و النظافة الصحية للمستخدمُت من خبلؿ غياب اؼببلبس اػباصة بالعمل 

 دج .30.000ػبمسة عماؿ ، أين مت ربرير ؿبضر بده و سبت اإلدانة بالغرامة اليت قدرت ب 
و ما يبلحظ أف ربرير احملضر مشل اػبمس عماؿ و  م وبرر ؿبضرا واحد عن كل عامل ، و ىي 

 .675ربسب لصاحل اؼبتدخل و سلبية ربسب بد اؼبستهلك الذي يطلب اػبدمة نقطة إهبابية
اإلشارة إىل أف قضاة  ذببو بعد عرض القضايا اليت تًتجم تطبيقات ىذا النوع من اعبرائم 

مع  ااؼبوبوع رغم صدور كل األحكاـ اعبزائية اؼبشار إليها غيابيا يف حق اؼبتدخلُت اؼبتهمُت تساىلو 
سابق اإلشارة إليو حددت  09/03من القانوف رقم  72ُت ، فمن الثابت أف اؼبادة اؼبتدخلُت اؼبخالف

دج ، فكيف وبدد للمتدخل الذي  م يبتثل ؼبوعد احملاكمة ، 100.000 –دج 50.000الغرامة بُت 
 بغض النظر عن عدـ تبليغو شخصيا جزاءا أقل من اغبد األدىن للجزاء اؼبقرر قانونا؟ .

لتقدير الذي يتمتع بو القابي ،لكن مىت تعلق األمر هبذا النوع من فرغم واسع السلطة و ا
القضايا فإف الضحية ىو مستهلك ، و قد يكوف كل أفراد اجملتمع بإعتبار أف الكل مستهلك فبا 

تكوف وفق اغبد األدىن  األقليتطلب معو و بإغباح إعادة النظر يف مثل ىذه اعبزاءات و اليت على 
 .اؼبنصوص عليو قانونا 

 بــــام التعليـــرق أحكــــرر لخـــزاء المقـــــالجا :ــــــثالث
أف ال ربتوي  ،سابق اإلشارة إليو 09/03من القانوف رقم  07وجب اؼبادة دبإشًتط اؼبشرع 

التجهيزات و اللواـز و العتاد و التعليب و غَتىا من اآلالت اؼبخصصة ؼببلمسة اؼبواد الغذائية إال 
 على اللواـز اليت ال تؤدي إىل فسادىا .

من ذات القانوف العقوبة اؼبقررة ػبرؽ إلزامية التعليب و اليت  72يف حُت حددت اؼبادة 
 دج .1.000.000 مليوف دينار دج إىل50.000تتمثل يف الغرامة من 

                                                             

، ػل )ط.ّ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  - 
675
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 ةـــة المسبقـــة المطابقـــرق إلزاميـــرر لخـــزاء المقــــالجا :ــرابع
أف يليب كل منتوج معروض لئلستهبلؾ الرغبات اؼبشروعة للمستهلك من حيث  يتوجب

طبيعتو و صنفو و منشئو و فبيزاتو األساسية و تركيبتو و نسبة مقوماتو البلزمة و ىويتو و كمياتو و 
 قابليتو لئلستعماؿ و األخطار الناصبة عن إستعمالو .

يستجيب اؼبنتوج للرغبات اؼبشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج أف  و يشًتط
 ،و التاريخ األقصى إلستهبلكو،و تاريخ صنعو ،من ناحية تغليفو ،و اؼبميزات التنظيمية ،اؼبرجوة منو 

، فبا 676و الرقابة اجملراة عليو ،و اإلحتياطات اؼبتعلقة بذلك ،و شروط حفظو  ،و كيفية إستعمالو
 على كل متدخل إجراء رقابة اؼبطابقة اؼبسبقة للمنتوج قبل عربو لئلستهبلؾ . يتعُت معو

و تتناسب ىذه الرقابة مع طبيعة العمليات اليت يقـو هبا اؼبتدخل حسب حجم و تنوع 
و الوسائل اليت هبب أف يبتلكها مراعاة إلختصاصو و القواعد و ،اؼبنتوجات اليت يضعها لئلستهبلؾ 

أف الرقابة اليت هبريها أعواف قمع الغش ال تعفي اؼبتدخل من إلزامية  و لو، ليهاالعادات اؼبتعارؼ ع
 دج 50.000، و ربدد العقوبة بالغرامة من 677التحري حوؿ مطابقة اؼبنتوج قبل عربو لئلستهبلؾ

 .678 دج500.000إىل 
د.ي.ع.غ(  و من تطبيقات خرؽ إلزامية الرقابة الذاتية إدانة ؾبلس قضاء تلمساف اؼبتهم اؼبدعو )

من التُت اجملفف منتهية  علبعاينة عناصر مديرية التجارة وجود يف قضية تتلخص وقائعها يف م

                                                             

ٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ "٣غت إٔ ٣ِج٢ ًَ ٓ٘زٞط أُزؼِن ثؾ 09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  11ر٘ض أُبكح  - 
676

 

ٓؼوٝع ُإلٍزٜالى اُوؿجبد أُشوٝػخ َُِٔزِٜي ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼزٚ ٝ ط٘لٚ ٝ ٓ٘شئٚ ٝ ٤ٔٓيارٚ األٍب٤ٍخ ٝ رو٤ًجزٚ ٝ 

 َٗجخ ٓوٞٓبرٚ اُالىٓخ ٝ ٣ٞٛزٚ ٝ ٤ًٔبرٚ ٝ هبث٤ِزٚ ُإلٍزؼٔبٍ ٝ األفطبه اُ٘بعٔخ ػٖ ئٍزؼٔبُٚ .

إٔ ٣َزغ٤ت أُ٘زٞط ُِوؿجبد أُشوٝػخ َُِٔزِٜي ٖٓ ؽ٤ش ٓظلهٙ ٝ اُ٘زبئظ أُوعٞح ٓ٘ٚ ٝ ا٤ُٔٔياد  ًٔب ٣غت

اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٖٓ ٗبؽ٤خ رـ٤ِلٚ ٝ ربه٣ـ ط٘ؼٚ ٝ اُزبه٣ـ األهظ٠ إلٍزٜالًٚ ٝ ٤ًل٤خ ئٍزؼٔبُٚ ، ٝ شوٝؽ ؽلظٚ ٝ اإلؽز٤بؽبد 

  أُزؼِوخ ثنُي ٝ اُوهبثخ اُز٢ أعو٣ذ ػ٤ِٚ". 

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ " ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ ٓزلفَ  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  12ر٘ض أُبكح  - 
677

 

 ئعواء ههبثخ ٓطبثوخ أُ٘زٞط هجَ ػوػٚ ُإلٍزٜالى ؽجوب ُألؽٌبّ اُزشو٣ؼ٤خ ٝ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اَُبه٣خ أُلؼٍٞ .

فَ ٖٓ ئُيا٤ٓخ اُزؾو١ ؽٍٞ ٓطبثوخ أُ٘زٞط هجَ ػوػٚ ُإلٍزٜالى ......... ال رؼل٢ اُوهبثخ اُز٢ ٣غو٣ٜب األػٞإ ، أُزل

  ؽجوب ُألؽٌبّ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اَُبه٣خ أُلؼٍٞ ".

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ "٣ؼبهت ثـوآخ ٖٓ ٓبئخ 09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  74ر٘ض أُبكح  - 
678

  

كط ، ًَ ٖٓ ٣قبُق ئُيا٤ٓخ ههبثخ أُطبثوخ أَُجوخ 500.000كط ئ٠ُ فَٔٔبئخ أُق ك٣٘به 100.000أُق ك٣٘به 

ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ ". 12أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح   
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الصبلحية باحملل الكائن على تراب والية تلمساف ، و كيفت ىذه الواقعة من قبيل جنحة عدـ 
 إحًتاـ إجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عربو لئلستهبلؾ .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػب قدرت افذةنالية مغرامة يف  فتمثلتت على اؼبخالف أما العقوبة اليت وقع
دج و ما يبلحظ على اعبزاء أنو جاء لصاحل اؼبتهم اؼبخالف من منطلق أنو جاء أقل من 20.000

 .679دج 500.000 –دج 50.000اغبد األدىن اؼبقرر للعقوبة و اليت تدور بُت 
فإنو من اؼبلح أف يكوف  ،ضباية اؼبستهلك والنص اعبنائي ى ىدؼو بالتايل و ماداـ أف 

 اعبزاء اؼبوقع على اعباين يف أدىن صوره يساوي اغبد األدىن اؼبقرر قانونا .
دج على إثر معاينة  50.000و من ذلك إدانة اؼبدعو ) ف.ـ( بغرامة مالية نافذة قدرت ب 
تهم اؼبعٍت يعرض للبيع شبانية      أعواف قمع الغش التابعُت لوالية تلمساف أثناء قيامهم دبهامهم أف اؼب

ين حرر ؿبضر بذلك و توبع ،أ680( علب مادة ياغورت ربمل عبلمة جنينة منتهية الصبلحية 08) 
اؼبتهم من طرؼ نيابة اعبمهورية لدى ؿبكمة تلمساف على أساس إرتكاب جنحة ـبالفة إلزامية رقابة 

 اؼبطابقة اؼبسبقة .
غم أف اعبزاء جاء وفق ما ىو مقرر للحد األدىن و اؼببلحظ يف ىذا السياؽ ىو أنو ر 

 بإعتبار أف قابي اؼبوبوع  م ىبرج عن اغبد األدىن للعقوبة . للعقوبة اؼبقررة ، إال أنو يبقى فعاال
دج على إثر 50.000يضا إدانة اؼبتهم ) د.ي.أ( بغرامة مالية نافذة قدرت ب أو من ذلك 

عواف قمع الغش أمن طرؼ  ببطهاعلبة شكوالطة ؾبهولة اؽبوية مت  12عرض ىذا األخَت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .681التابعُت ؼبديرية التجارة لوالية تلمساف 

و نشَت يف ذات السياؽ إىل إدانة ؿبكمة تلمساف اؼبدعو ) ب.ج( على إثر عربو باحملل 
لوسم كونو اؼبعد ؼبمارسة نشاط التجارة باعبملة ) بقالة( لكيس من اغبلوى غَت مطابق من حيث ا

ين مت ربرير ؿبضر بذلك على أوبتوي على رقم التعريف للملوف الغذائي و غبامض الستَتيك ، 

                                                             

، ػل )ك.١..ع.ؽ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  -
679

  

، ػل )ٕ .ّ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  -
680

  

، ػل )ك .١.أ ( اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه . 20/04/2015ٓغٌِ هؼبء رَِٔبٕ ، اُـوكخ اُغيائ٤خ ،  - 
681
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ساس ـبالفة إلزامية رقابة اؼبطابقة اؼبسبقة ، و حددت العقوبة بالغرامة اؼبالية النافذة و اليت قدرت أ
 .682دج 50.000ب 
 عـــــرض للبيـــة العـــي عمليـــل فـــالمتدخى ــة علـــزاءات المطبقــــي : الجــــرع الثانـــالف

كل ـبالف على  للبيع ينجم عنو تسليط جزاءات  إف كل خرؽ لؤلحكاـ اؼبرتبطة بعملية العرض
     و من ذلك توقيع جزاءات جنائية على ـبالفة أحكاـ التسعَت ) البند األوؿ(،  لضوابط التسويق

) البند خرؽ أصوؿ البيع وكذلك، (لثالبند الثاًتويج )والالبند الثاين( ـبالفة أحكاـ اإلعبلـ)و 
     .(الرابع
 رـــــة التسعيـــة بعمليــــــــــــم الماســــللجرائررة ــــات المقـــالعقوبد األول :ـــالبن
       جاء اؼبشرع اعبزائري جبملة من األحكاـ ،بماف الشفافية يف عملية تسعَت اؼبنتجات  قصد    
و يف اؼبقابل أورد صبلة من العقوبات اليت توقع على ات اليت تفرض على اؼبتدخلُت ،اإللتزامو 

يف حالة عدـ الكشف عن األسعار ) أوال( ،باإلبافة إىل خرؽ قواعد الفوترة )  اؼبخالفاؼبتدخل 
 ثانيا( .  

 ارــــن األسعــــــف عــــدم الكشـــــة عــــرر لجريمــــزاء المقــــالج أوال:
حىت وبسن إختيار و ذلك ،ر إرادة اؼبستهلك بثمن اؼبنتوجات يف تنويدورا ىاما  األسعار تلعب    

و من جهة أخرى حىت ال تبقى أسعار السلع و فظتو النقدية من منتجات من جهة،ما يبلئم حا
 اؼبقتنُت.اػبدمات عربة ؼبناورات اؼبتدخلُت ، أين يقـو ببيع اؼبنتوج عن طريق التمييز بُت 

سابق 683 04/02من القانوف رقم  04ألـز اؼبشرع دبوجب اؼبادة ،و من أجل تكريس ىذا اإللتزاـ 
كذا شروط ، و اإلشارة إليو كل بائع بوجوب إعبلـ الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و اػبدمات

  ،البيع

                                                             

، ػل )ة .ط ( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  - 
682

 

ن اإلشبهح ئ٤ُٚ ، أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ، ٍبث 04/02ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  04ر٘ض أُبكح  - 
683

  

 ػ٠ِ أٗٚ "٣ز٠ُٞ اُجبئغ ٝعٞثب ئػالّ اُيثبئٖ ثأٍؼبه ٝ رؼو٣لبد اَُِغ ٝ اُقلٓبد ، ٝ ثشوٝؽ اُج٤غ".
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و اؼبتمثلة 684سابق اإلشارة إليو  04/02من القانوف رقم  31و حددت العقوبة دبوجب نص اؼبادة 
 دج .100.000لف دينار أدج إىل مائة 5.000يف الغرامة من طبسة آالؼ دينار 

             دج 5.000و اليت تدور بُت ،على الغرامة و بالتايل يبلحظ على النص اعبنائي أنو مقتصر
 . دج100.000 -

اؼبتعلق  09/03اؼبشرع  م هبـر عدـ الكشف عن األسعار من خبلؿ القانوف رقم  و إذا كاف
لتسعَت مرحلة حاظبة يعرفها اؼبنتوج يف امع ذلك تبقى مرحلة  إال أنوحبماية اؼبستهلك وقمع الغش ، 

و دبوجب القانوف رقم ،جنائيا دبوجب نصوص خاصة  األسعارمشواره التسويقي ، فبا يتطلب ضباية 
 ؼبتعلق حبماية اؼبستهلك .ا 09/03

إدانة ؿبكمة تلمساف اؼبدعو ) ـ.ب( على إثر مراقبة نشاط قاـ هبا أعواف  ذلك تاو من تطبيق
مديرة التجارة لوالية تلمساف حملل ذبارة بالتجزئة لؤللبسة و األحذية و األنسجة و الذي ثبت بعد 
اؼبعاينة أف اؼبخالف يعرض سلع للبيع دوف الكشف عن أسعارىا، أين مت ربرير ؿبضر بذلك على 

دـ اإلعبلـ باألسعار و التعريفات ، و حددت العقوبة بالغرامة اؼبالية النافذة و اليت ساس ـبالفة عأ
 .685دج 20.000قدرت ب 

و من بمن جرائم التسعَت تعد جريبة ـبالفة قواعد الفوترة واحدة من بمن اعبرائم اليت قد سبس 
 دبرحلة التسعَت .

 رةــــــــد الفوتـــــــــــــقواعة ـــــــرر لمخالفــــزاء المقـــــالجا :ــــثاني
سابق  اؼبتعلق بالقواعد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية686 04/02من القانوف رقم  10اؼبادة إف     

اف اإلقتصاديُت مصحوبا أف يكوف بيع السلع أو تأدية اػبدمات بُت األعو  تطلبت اإلشارة إليو

                                                             

، أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ،ػ٠ِ  04/02ٖٓ اُوبٕٗٞ  31ر٘ض أُبكح  - 
684

 

ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ ، ٝ ٣ؼبهت ػ٤ِٚ ثـوآخ  7ٝ 6ٝ  4اُزؼو٣لبد ، ٓقبُلخ ألؽٌبّ أُٞاك أٗٚ " ٣ؼزجو ػلّ اإلػالّ ثبألٍؼبه ٝ 

كط( ".100.000كط( ئ٠ُ ٓبئخ أُق ك٣٘به )5.000ٖٓ فَٔخ آالف ك٣٘به )   

، ػل )ّ.ف( ، اُؾٌْ ؿ٤و ٓ٘شٞه .20/04/2015ٓؾٌٔخ رَِٔبٕ ، اُوَْ اُغيائ٢ ،  - 
685

  

، أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ػ٠ِ أٗٚ " ٣غت إٔ  04/02ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  10ر٘ض أُبكح  - 
686

 

 ٣ٌٕٞ ًَ ث٤غ ٍِغ ، أٝ رأك٣خ فلٓبد ث٤ٖ األػٞإ اإلهزظبك٤٣ٖ ٓظؾٞثب ثلبرٞهح ،

 ٣ِزيّ اُجبئغ ثز٤َِٜٔب ، ٝ ٣ِزيّ أُشزو١ ثطِجٜب ٓ٘ٚ ، ٝ رَِْ ػ٘ل اُج٤غ أٝ ػ٘ل رأك٣خ اُقلٓخ ،
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و تسلم عند البيع أو عند تأدية و إلتزاـ اؼبشًتي بطلبها منو ، مع إلتزاـ البائع بتسليمهابفاتورة ،
 اػبدمة .

من  34و تتجسد العقوبة اؼبقررة ؽبذه اعبريبة وفق ما نص عليو اؼبشرع اعبزائري من خبلؿ اؼبادة     
من اؼببلغ الذي كاف هبب فوترتو مهما بلغت قيمتو  % 80يف الغرامة بنسبة 687 04/02القانوف رقم 

 لى تلك اعبزاءات اؼبنصوص عليها يف التشريع العقايب .زيادة ع
 .كما توقع جزاءات جنائية صارمة على كل متدخل خرؽ اإللتزاـ بإعبلـ اؼبستهلك 

 الم بالمواد الغذائيةـــــة اإلعـــــــــة إلزاميــــــــررة لمخالفــــــات المقـــالعقوبي :ـــــــد الثانـــــــــالبن
كل متدخل أف يعلم اؼبستهلك بكل اؼبعلومات 688 09/03من القانوف رقم  17اؼبادة  ألزمت     

ية وسيلة أخرى أأو ب،اؼبتعلقة باؼبنتوج الذي يضعو لئلستهبلؾ بواسطة الوسم ووبع العبلمات 
ف ربرر بيانات الوسم و طريقة اإلستخداـ و دليل اإلستعماؿ و شروط بماف أمناسبة مع برورة 

 علومة أخرى منصوص عليها .اؼبنتوج و كل م
من القانوف رقم  78و ربدد العقوبة وفق ما نص عليو اؼبشرع اعبزائري من خبلؿ اؼبادة 

مليوف دينار إىل دينار جزائري  ألفدج مائة 100.000و اؼبتجسدة يف الغرامة من 689 09/03
 دج . 1.000.000

 . بكل شفافية اؼبستهلك فبإعبلكما توقع جزاءات جنائية صارمة على كل متدخل خرؽ اإللتزاـ 
 ادعـــــــــار الخـــــــة اإلشهـــــــرر لجريمـــــــزاء المقـــــــــالجث :ـــــــد الثالــــــــــالبن

                                                                                                                                                                                            

َُِٔزِٜي ٓؾَ ٝطَ ط٘لٝم أٝ ٍ٘ل ٣جوه ٛنٙ أُؼبِٓخ ، ٝ ٣غت إٔ رَِْ اُلبرٞهح  ئما ؽِجٜب ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُج٤غ 

  اُيثٕٞ".

، أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ػ٠ِ أٗٚ " رؼزجو كبرٞهح 04/02ٖٓ اُوبٕٗٞ  34ر٘ض أُبكح  - 
687

  

كط( 10.000ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ ، ٝ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب ثـوآخ ٖٓ ػشوح آالف ك٣٘به ) 12ًَ ٓقبُلخ ألؽٌبّ أُبكح  ؿ٤و ٓطبثوخ ،

كط( ".50.000ئ٠ُ ف٤َٖٔ أُق ك٣٘به )   

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ " ٣غت ػ٠ِ ًَ ٓزلفَ إٔ  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  17ر٘ض أُبكح  - 
688

  

ُٔؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبُٔ٘زٞط اُن١ ٣ؼؼٚ ُإلٍزٜالى ثٞاٍطخ اٍُْٞ ٝٝػغ اُؼالٓبد أٝ ثأ٣خ ٤ٍِٝخ ٣ؼِْ أَُزِٜي ثٌَ ا

 أفوٟ ٓ٘بٍجخ ....."

ٖٓ 78ر٘ض أُبكح  - 
 

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ػ٠ِ أٗٚ "٣ؼبهت ثـوآخ ٖٓ ٓبئخ  09/03اُوبٕٗٞ ههْ 
689

  

كط ًَ ٖٓ ٣قبُق ئُيا٤ٓخ ٍْٝ أُ٘زٞط أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ 1.000.000كط ئ٠ُ ٤ِٕٓٞ ك٣٘به  100.000ك٣٘به أُق 

ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ ".  18ٝ  17أُبكر٤ٖ   
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اؼبتعلق باؼبمارسات  04/02من القانوف رقم  28إعترب اؼبشرع اعبزائري دبوجب اؼبادة 
 كل إشهار تضليلي السيما إف كاف :  "ىوالتجارية أف اإلشهار غَت الشرعي أو اؼبمنوع 

يتضمن تصروبات أو بيانات أو تشكيبلت يبكن اف تؤدي إىل التضليل بتعريف اؼبنتوج أو  -1
 اػبدمة أو بكميتو أو فبيزاتو .

 يتضمن عناصر يبكن أف تؤدي إىل اإللتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاتو أو خدماتو أو نشاطو -2
فر على ـبزوف كاؼ لسلع أو خدمات يف حُت أف العوف اإلقتصادي ال يتو يتعلق بعرض معُت  -3

  "أو ال يبكنو بماف اػبدمات اليت هبب تقديبها عادة باؼبقارنة مع بخامة اإلشهار،من تلك السلع
فقد حدد ؽبا اؼبشرع العقوبة ،و بإعتبار أف اإلشهار اؼبضلل من اؼبمارسات التجارية غَت النزيهة     

نص  و باإلبافة إىل ذلك ال يوجد،سابق اإلشارة إليو 04/02من القانوف رقم  38ادة من خبلؿ اؼب
قصر  إذذبريبي يف قانوف ضباية اؼبستهلك و قمع الغش هبـر ىذا النوع من اإلعتداء على اؼبستهلك 

 العقاب على اإلعبلف اؼبضلل الذي يستعمل كوسيلة للخداع .
اإلشهار اػبادع يف ظل القانوف رقم  عبنحةؼبقرر و على ىذا األساس ستتم دراسة اعبزاء ا

 ) ثانيا( . 09/03) أوال( و كذا القانوف رقم  04/02
 04/02ل القانون رقم ـــي ظــــادع فــــــار الخـــــــة اإلشهــــــررة لجنحــــــة المقـــــــأوال : العقوب

و اػبادع من قبيل أجنحة اإلعبلف الكاذب  04/02إعترب اؼبشرع دبوجب القانوف رقم 
    دج ، 5.000.000 -دج50.000اؼبمارسات التجارية غَت النزيهة و عاقب عليها بغرامة تًتاوح بُت 

 من نفس القانوف . 29-26منو و اليت تعاقب على ـبالفة اؼبواد من  38و ذلك من خبلؿ اؼبادة 
أف اؼبشرع اعبزائري إعترب العقوبة اؼبالية أو  اسابق اإلشارة إليه 38و يتضح من خبلؿ اؼبادة 

 صلية دوف النص على العقوبة السالبة للحرية كعقوبة أصلية .ػأالغرامة عقوبة 
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بالقواعد اؼبطبقة  اؼبتعلق690 04/02رقم من القانوف  46كما حدد اؼبشرع دبوجب اؼبادة 
عقوبة تكميلية تتمثل يف سبكُت الوايل اؼبختص إقليميا بناء على إقًتاح من ،على اؼبمارسات التجارية 

 يوما . 30اؼبدير الوالئي اؼبكلف بالتجارة من إزباذ قرار إجراء غلق احملل التجاري ؼبدة ال تتجاوز 
 .و يأخذ احملل التجاري يف ىذه الصورة الوكالة اإلشهارية اليت تقدـ إعبلنات ذبارية دبقابل 

 00/03ون رقم ــل القانــــي ظـــادع فــــالن الخـــة اإلعــــررة لجنحــــة المقــــالعقوبا : ـــــــــثاني
كما سبقت اإلشارة   09/03صراحة جنحة اإلعبلف اػبادع يف ظل القانوف رقم  اؼبشرع  م ينظم     
على مايلي  تنصمن نفس القانوف و اليت  69ؼبادة ا و مع ذلك أشار إىل العقوبة اؼبقررة ؽبا يفإليو،

أعبله إىل طبس سنوات حبس و غرامة قدرىا  68"......ترفع العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
دج ، إذا كاف اػبداع أو احملاولة فيو قد إرتكب سواء بواسطة كتيبات ، منشورات ، نشرات ، 5.000

 معلقات ، أو بطاقات ...." .
من القانوف رقم  69من نص اؼبادة  األخَتةفإف الوسائل اؼبذكورة بالفقرة  و إنطبلقا فبا سبق

سابق اإلشارة إليو عبارة عن وسائل دعائية يلجأ إليها اؼبنتج من أجل الًتويج و التعريف و  09/03
 الدعاية ؼبنتوجو ، و من مث فإف العقوبة اؼبقررة يف ىذا النص تنطبق على جريبة اإلشهار اػبادع .

 38فإنو يطرح إشكاؿ قانوين و تناقض بُت نصي اؼبادتُت  ـبتلقُتين ءلتايل و أماـ وجود جزاو با 
العقوبة اؼبقررة ؽبذه  مقدار فيما ىبص 09/03من القانوف رقم  69و اؼبادة  04/02من القانوف رقم 

  .اعبريبة يف الوقت الذي  م ىبصص ؽبا اؼبشرع اعبزائي نصا وابحا بمن نصوص التشريع العقايب
ىي عبارة عن عقوبة مشًتكة  04/02أف العقوبات اليت أوردىا اؼبشرع يف ظل القانوف رقم  و لو   

بُت ؾبموع اؼبخالفات الواردة يف ىذا القانوف ، و من مث فقد تكوف مناسبة لبعض اؼبخالفات دوف 
ل يف القانوف رقم ،فبا يتطلب من اؼبشرع إما توحيد اعبزاء اؼبقرر عبنحة اإلشهار اؼبضلالبعض اآلخر 

 04/02اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش سابق اإلشارة إليو ، و كذلك القانوف رقم  09/03

                                                             

أُزؼِن ثبُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ػ٠ِ اٗٚ " ٣ٌٖٔ ُِٞا٢ُ  04/02ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  46ر٘ض أُبكح  - 
690

  

، ث٘بءا ػ٠ِ ئهزواػ ٖٓ أُل٣و اُٞالئ٢ أٌُِق ثبُزغبهح ، إٔ ٣زقن ثٞاٍطخ هواه ، ئعواءاد ؿِن ئكاه٣خ أُقزض ئه٤ٔ٤ِب 

٣ٞٓب ".  30ُِٔؾالد اُزغبه٣خ ُٔلح ال رزغبٝى   
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 09/03اؼبتعلق بالقواعد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية عن طريق إجراء اإلحالة من القانوف رقم 

سابق اإلشارة إليهما ، و إما حذؼ عبارة "بواسطة كتيبات ، نشرات ،  04/02إىل القانوف رقم 
اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و ضباية  09/03من القانوف رقم  69منشورات ...اؼبذكورة يف اؼبادة 

 اؼبستهلك كوف اؼبادة تنظم جريبة اػبداع اؼبشدد .  
يف ات اليت يفربها اؼبشرع اإللتزامكما توقع جزاءات جنائية صارمة على كل متدخل خرؽ    

 مرحلة البيع .

 عـــــــم البيـــــي جرائــــــــررة فـــــــة المقـــــــالعقوبع :ـــــد الرابـــــــــــالبن
سابق  اؼبتعلق باؼبمارسات التجارية 04/02من القانوف رقم  27 وجب اؼبادةدب إعترب اؼبشرع    

كل تقليد للعبلمات اؼبميزة لعوف إقتصادي منافس أو تقليد منتوجاتو أو خدماتو أو  ،اإلشارة إليها
يف ذىن  األوىاـاإلشهار الذي يقـو بو قصد كسب زبائن ىذا العوف إليو  بزرع الشكوؾ و 

 من قبيل اؼبمارسات التجارية التدليسية .،اؼبستهلك 
سابق اإلشارة إليو بالغرامة اليت  04/02691من القانوف رقم  38و حددت عقوبتها دبوجب اؼبادة 

 دج .5.000.000دج إىل طبسة مبليُت دينار 50.000دينار  ألفبُت طبسُت  ًتاوحت
 داعــــــة الخـــــــررة لجريمــــــــة المقـــــالعقوبأوال :

ة العقوبة اؼبقررة عبريبة اػبداع تتطلب ربديد اعبزاء اؼبقرر عبريبة اػبداع البسيط ) أ( ، إف دراس 
  ة اػبداع اؼبشدد ) ب( .باإلبافة إىل اعبزاء اؼبقرر عبريب

 ط .ــــــــــداع البسيـــــــــة الخــــــعقوب  -أ
بل ذىب  ، أو اؼبنتوج  عموماقد  يف السلعة  يكتف اؼبشرع بتجرًن خداع اؼبستهلك  أو اؼبتعا م  
و ،، مقررا يف سبيل ذلك  عقوبات أصلية  692لتحقيق قمع متكامل الشروعىل أبعد من ذلك ؾبرما إ

 أخرى تكميلية.
                                                             

،أُؾلك ُِوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ،ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ 04/02ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  38ر٘ض أُبكح  - 
691

  

ٖٓ ٛنا  29ٝ 28ٝ 27ٝ  26رؼزجو ٓٔبهٍبد رغبه٣خ ؿ٤و ٗي٣ٜخ ٝ ٓٔبهٍبد رؼبهل٣خ رؼَل٤خ ٓقبُلخ ألؽٌبّ أُٞاك  أٗٚ "

  كط ". 5.000.000كط ئ٠ُ فَٔخ ٓال٤٣ٖ ك٣٘به 50.000اُوبٕٗٞ ، ٝ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب ثـوآخ ٖٓ ف٤َٖٔ أُق ك٣٘به 
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 العقوبات األصلية  -1
سابق  09/03القانوف رقم من  68اليت أحالت إليها اؼبادة من قانوف العقوبات  429 للمادةطبقا    

قررة من خبلؿ العقوبة  اؼبو ىو ما يستشف ،اعبنح يبة اػبداع تعد من قبيل جر  ففإ، مااإلشارة إليه
ىو عقوبة سالبة  للحرية  تتجسد  يف اغببس  من  الشارع  يف ىذا الصددو اعبزاء  الذي قرره  ؽبا
أو دج 100.000دج إىل 20.000من مالية  تتجسد يف الغرامة و عقوبة هرين إىل ثبلثة سنوات،ش

 العقوبتُت.بإحدى ىاتُت 
 ة.ــــــــات التكميليــــالعقوب  -2

 ،يبكن القوؿ  أنو إبافة  إىل العقوبات  األصلية693 09/03من القانوف  82اؼبادة  إىلبالرجوع     
 و كل وسيلة أخرى استعملت يف اػبداع.ن  مصادرة  اؼبنتوجات و األدوات يبك
 
 
 
 دد.ـــــــــــــداع المشـــــــة الخـــــــــعقوب -ب

ف اعبزاء يف جنحة إفسابق اإلشارة إليو  09/03694 رقم من القانوف 69اؼبادة  بالرجوع إىل     
دج 500.000ىل إسنوات فيما ىبص اغببس أما عن الغرامة فتصل  5اػبداع  اؼبشدد يرفع ليصل إىل 

 مىت مت ارتكاب اػبداع  أو احملاولة  فيو بواسطة 
 بأي أدوات أخرى مزورة أو غَت مطابقة.الوزف أو الكيل أو -

                                                                                                                                                                                            
692

 - J. Calais AULOY et F. STEINMETZ, op .cit ,p.236. 

أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش ، ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ " ئػبكخ  09/03ٖٓ اُوبٕٗٞ  82٘ض أُبكح ر - 
693

  

ئ٠ُ اُؼوٞثبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُٞاك 68 ٝ 69 ٝ 70 ٝ 73ٝ 78 أػالٙ ، رظبكه  أُ٘زٞعبد ٝ األكٝاد ٝ ًَ ٤ٍِٝخ 

 أفوٟ اٍزؼِٔذ إلهرٌبة أُقبُلبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا اُوبٕٗٞ ".

 - ر٘ض أُبكح 69 ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 03/09 ، أُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ هٔغ اُـش،ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ" روكغ 
694

  

( ٍ٘ٞاد ؽجَب ٝ ؿوآخ هلهٛب فَٔٔبئخ أُق ك٣٘به         5أػالٙ ، ئ٠ُ فٌٔ ) 68اُؼوٞثبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح 

ٕ اُقلاع أٝ ٓؾبُٝخ اُقلاع هل ئهرٌجذ ٍٞاء ثٞاٍطخ :كط( ، ئما ًب500.000)     

اُٞىٕ أٝ ا٤ٌَُ أٝ ثأكٝاد أفوٟ ٓيٝهح أٝ ؿ٤و ٓطبثوخ . -  

ؽوم رو٢ٓ ئ٠ُ اُزـ٤ِؾ ك٢ ػ٤ِٔبد اُزؾ٤َِ أٝ أُولاه أٝ اُٞىٕ..........". -  
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       إىل التغليط  يف عمليات التحليل أو اؼبقدار أو الوزف أو الكيل   أو مت عن طريق طرؽ ترمي-
 أو التغيَت عن طريق الغش يف تركيب أو وزف أو حجم اؼبنتوج.

 أو مت عن طريق إشارات أو ادعاءات  تدليسية.-
ورات أو نشرات أو معلقات أو إعبلنات أو بطاقات أو أية أو مت  عن طريق كتيبات أو منش-

يبكن إبافتها   و يبقى اغبكم باؼبصادرة للمنتوجات أو الوسائل  كعقوبة تكميلية، وسيلة  أخرى
يف اإلشارة أف قانوف االستهبلؾ اعبديد قد جاء بأحكاـ تتميز بالصرامة للعقوبات األصلية و ذبدر 

 حبماية صحة و أمن اؼبستهلك.ما يتعلق يف تطبيقاهتا السيما
يبس  عن كل سلوؾ إهبايب أو سليبمثلو مثل الشخص الطبيعي ؿ الشخص اؼبعنوي أو يس

 .ن خبلؿ اؼبطلب اؼبوايلبعملية التسويق و ىو ما ستتم دراستو م
 قويــم التســن جرائـــوي عـــص المعنـــة على الشخــــزاءات المطبقـــالجث:ـــب الثالـــالمطل

إف اغبديث عن اؼبسؤولية اعبنائية للمتدخل عن جرائم التسويق يقودنا بالضرورة إىل تبياف اؼبسؤولية 
من ،695اعبنائية للشخص اؼبعنوي بإعتبار أف القائم بالتسويق ىو يف غالب األحياف شخص معنوي 

 تسويق منتوج ما منطلق أنو ال يقـو بعملية اإلنتاج و التصنيع إال شركات تسويق عمبلقة ـبتصة يف
كما تسعى إىل إبراـ عقود خاصة ،، و ىي نفسها القائمة و اؼبشرفة على عمليت التسعَت و التوزيع 

مع إمكانية أف تكوف الشركة ،مع شركات ووكاالت ـبتصة يف الًتويج من أجل الًتويج دبنتوجاهتا 
و  خبلؿ زبصيص واجهاتمن لقائمة بعملية العرض لئلستهبلؾ ،اؼبختصة يف اإلنتاج ىي ذاهتا ا

ؿببلت تباع فيها تلك اؼبنتوجات كآخر مرحلة يعرفها اؼبنتوج يف مشواره التسويقي،و بالتايل صارت 
 ة الشخص اؼبعنوي عن جرائم التسويق دبختلف مراحلو . ءلاغباجة ملحة ؼبسا

األحكاـ العامة دراسة اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي تتطلب بالضرورة تبياف إف و بالتايل ف
للمسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي عن جرائم التسويق ) الفرع األوؿ( باإلبافة إىل ربديد 

                                                             

أُشٞاه اُز٣َٞو٢ ك٢ ع٤ٔغ ٓواؽِٚ شقظب ٓؼ٣ٞ٘ب هل ٣قٞػٚ شقظب  ك٤ٜب ٓواؽَ اُز٣َٞن ٓضِٔب هل ٣قٞع ئٕ - 
695

  

ٝ ٖٓ أٓضِزٜب اُلالػ اُن١ ٣ـوً ٌٛزبهد اُطٔبؽْ ٝ ٣وّٞ ثزٞى٣ؼٜب ٝ ٣وٝط ُٜب ُٞؽلٙ ٝ ٣ؾلك اُزَؼ٤و ٝ ٣ؼوػٜب ؽج٤ؼ٤ب ،

 ُِج٤غ .
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اعبزاءات اؼبطبقة على الشخص اؼبعنوي يف حالة إرتكاب واحدة من بُت اعبرائم اؼباسة بعملية 
 التسويق) الفرع الثاين( .

 لشخص المعنوي عن جرائم التسويق األحكام العامة للمسؤولية الجنائية لالفرع األول:
فإنو يشًتط أف ترتكب اعبريبة  ،لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي عن جرائم التسويق   

غبساب ىذا األخَت كشرط أويل ، مع برورة إرتكاب اعبريبة من طرؼ جهاز أو فبثل الشخص 
 . 696اؼبعنوي

 جريبة التسويق إال مىت إرتكبت اعبريبة أنو ال يسأؿ الشخص اؼبعنوي عنو مفاد الشرط األوؿ،
و لتحقيق مصلحتو الشخصية و اؼبتجسدة أساسا يف ربقيق أقصى قدر فبكن من غبسابو اػباص،

 األرباح و تسويق أقصى حد من اؼبنتوجات .
و من أمثلة الشرط األوؿ يف مادة التسويق ، إعطاء صاحب شركة إنتاج العصَت تعليمة بإبافة 

وانُت و التنظيمات إبافتها ، أو إعطاء تعليمة بإبافة اؼباء بكمية كبَتة ، أو مضافات سبنع الق
إبافة كمية كبَتة من اؼباء ؼباء اعبافيل ، أو إعطاء تعليمة بإبافة ملونات غَت طبيعية ؼبادة اؼبرقاز أو 

 شركة إنتاج مادة الكاشَت ، و كل ذلك هبدؼ رفع قدر اإلنتاج .
ثل شركة إنتاج الشوكوالطة مقابل مايل من أجل الًتويج ؼبادة دفع فب،و من ذلك أيضا      

الشكوالكة ، مع التضليل يف الدعاية اليت دبوجبها يتم اإلعبلف عن وجود فاكهيت الفستق و البندؽ 
يف تركيبة الشوكوالطة ، يف حُت أنو يدخل بمن الًتكيبة اػباصة دبادة الشكوالطة مادة الفوؿ 

 السوداين .
فإنو مىت قامت فئة من العماؿ و اؼبستخدمُت التابعُت ؼبصنع اغبليب أو اعبنب  ،خالفةو دبفهـو اؼب

مع كل من اؼبوزع و البائع  بالتواطىءو مت تسويقها  ،بتصنيع كمية معتربة من مادة اعبنب أو اغبليب 
و ذلك غبساهبم اػباص دوف علم مسَت مصنع إنتاج اغبليب ، فإف مسؤولية الشخص اؼبعنوي ال 

                                                             

ٝ ٓب ثؼلٛب . 140،  1997، ، كاه اُٜ٘ؼخ 01شو٣ق ٤ٍل ًبَٓ ، أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ُألشقبص اإلػزجبه٣خ ، ؽ. - 
696  
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قـو يف ىذه اغبالة ، مىت أثبت اؼبسَت أف مادة اغبليب اؼبخالفة لشروط اؼبطابقة و معايَت اإلنتاج مت ت
 إنتاجها يف غَت األطر العادية لعملية التسويق .

ب اعبريبة من ارتكإ يكمن يففأما عن ثاين شرط لقياـ مسؤولية اؼبتدخل اؼبعنوي عن جرائم التسويق 
و مفاد ىذا الشرط أف شركة التسويق  ع للشخص اؼبعنويطرؼ جهاز أو شخص طبيعي تاب

و إمبا عن طريق شخص ،فإنو ال يبكنو مباشرة نشاطو اإلجرامي بنفسو ،بإعتبارىا كائن غَت ؾبسم 
 .697طبيعي أو عدة أشخاص ؽبم اغبق يف التعبَت عن إرادتو 

قياـ العماؿ التابعُت لشركة تصنيع اغبقائب  فنجد مثبليف ؾباؿ التسويق،  ت ذلكأما عن تطبيقا
و بالتايل على تعليمات من اؼبسَت،  ذلك بناء، و بالغش يف تركيبة اغبقيبة خبلفا للمقاييس اؼبطلوبة 

ذات نوع رفيع  حقائبتقـو مسؤولية الشركة يف حُت ال تقـو مسؤولية شركة التسويق مىت أنتجت 
مت شركة أخرى بتقليد طريقة صنع اغبقائب من طرؼ يف الوقت الذي قا لقيت رواجا يف السوؽ

 .ألف القائم بالتقليد ليس تابعا للشركة األصلية ،الشركة األصلية 
على  اعبزاءات اؼبطبقةو بعد ربديد القواعد العامة ؼبسؤولية الشخص اؼبعنوي ، ستتم دراسة 

 اؼبعنوي عن جرائم التسويق . الشخص 
 ق ـم التسويـــن جرائـــوي عــــص المعنــى الشخـــــة علــــزاءات المطبقــــالجي :ـــرع الثانـــــــــالف

 مكرر من قانوف العقوبات اعبزائري على مايلي : 18 اؼبادة تنص
 " العقوبات اليت تطبق على الشخص اؼبعنوي يف مواد اعبنايات : 
للغرامة اؼبطبقة على الشخص مرات اغبد االقصى ( 5)إىل طبس  (1)الغرامة اليت تساوي من مرة  -1

 الطبيعي يف القانوف الذي يعاقب على اعبريبة ،
 واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية : -2
 حل الشخص اؼبعنوي ، -
 سنوات ، (5)غلق اؼبؤسسة أو فرع من فروعها ؼبدة ال تتجاوز طبس  -
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 ت ،سنوا (5) اإلقصاء من الصفقات العمومية ؼبدة ال تتجاوز  -
اؼبنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غَت مباشر هنائيا أو  -

 سنوات ، (5)ؼبدة ال تتجاوز طبس 
 مصادرة الشييء الذي إستعمل يف إرتكاب اعبريبة أو نتج عنها ، -
 نشر و تعليق حكم اإلدانة ، -
و تنصب اغبراسة على فبارسة النشاط الذي سنوات  (5)الوبع ربت اغبراسة ؼبدة ال تتجاوز  -

 أدى إىل اعبريبة أو الذي إرتكبت اعبريبة دبناسبتو ."
 تنصاليت  698مكرر من قانوف العقوبات سابق اإلشارة إليو  435اؼبادة  فإف، ذلك  باإلبافة إىلو 

خص اؼبعنوي مسؤوال عن اعبرائم اؼبعرفة يف ىذا الباب ، و ذلك طبقا للشروط شعلى أنو" يكوف ال
مكرر من ىذا القانوف ،تطبق على الشخص اؼبعنوي عقوبة الغرامة ،  51اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 عند اإلقتضاء ...". 02مكرر  18مكرر و يف اؼبادة  18حسب الكيفيات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
مكرر من قانوف العقوبات على جرائم اإلستهبلؾ أو التسويق اؼبرتكبة  18اؼبادة و بإسقاط نص 

العقوبة تطبق على الشخص اؼبعنوي يف حالة  فإفمن طرؼ اؼبتدخل الشخص اؼبعنوي عموما 
جريبة الغش البسيط ) البند األوؿ( ،أو جريبة الغش اؼبشدد ) البند الثاين( ، باإلبافة إىل  وإرتكاب

 مواد مغشوشة ) البند الثالث( ، أو خداع اؼبتعاقد ) البند الرابع( . جريبة حيازة
 طــــش البسيـــــــة الغـــــــــن جريمـــررة عــــــــة المقـــــالعقوبد األول :ــــــــالبن
إىل تسويق منتوج مغشوش بغض النظر  ئويعاقب الشخص اؼبعنوي عن كل سلوؾ يرمي من ورا    

أو مواد طبية أو مشروبات أو ،عن كوف ذلك اؼبنتوج مادة صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات
 منتوجات فبلحية .

                                                             

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُؼلٍ 1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/156ٌٓوه ٖٓ األٓو  435أُبكح رؼل  -
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. األٍبً اُن١ رج٠٘ ػ٤ِٚ أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ُِشقض أُؼ١ٞ٘ ػٖ عوائْ اإلٍزٜالى ٝ أُزْٔ ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ،   
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كما يعاقب الشخص اؼبعنوي جنائيا مىت عرض أو وبع للبيع ؼبنتوجات صاغبة لتغذية اإلنساف    
 بلحية يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة .أو اغبيواف أو مواد طبية أو منتوجات ف

يسأؿ الشخص اؼبعنوي جنائيا عن كل عرض أو وبع للبيع ؼبواد خاصة ،و باإلبافة إىل ما سبق 
تستعمل يف الغش ؼبواد صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات أو مشروبات أو منتوجات فبلحية أو 

 طبية .
سابق اإلشارة إليو اعبزاء اؼبوقع يف حالة كاف 699من قانوف العقوبات 431حددت اؼبادة قد و      

     . دج100.000 –دج 20.000يف الغرامة من  مثلاعباين شخصا طبيعيا و اؼبت
مرات اغبد  (5)إىل طبس  (1) من مرة تًتاوحو بإعتبار أف الغرامة  اؼبطبقة على الشخص اؼبعنوي     

للغرامة اؼبطبقة على الشخص الطبيعي يف القانوف الذي يعاقب على اعبريبة ،فإف العقوبة  األقصى
على الشكل اؼبطبقة على اؼبتدخل الشخص اؼبعنوي يف حالة إرتكاب جنحة الغش البسيط ىي 

 اؼببُت باعبدوؿ أدناه :
 عن جريمة الغش البسيط الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي

 المقرر للشخص الطبيعي الحد األقصىالحد األدنى للغرامة و ىو  دج100.000
 05الحد األدنى المذكور أعاله مضروب في للغرامة و ىو  األقصىالحد  دج500.000

إىل  مكرر من قانوف العقوبات اعبزائري  18على اؼبشرع أنو  م يشر يف نص اؼبادة  يؤخذو      
بإسم و غبساب الشخص اؼبعنوي و اليت تشكل جنحة  اعبزاء اؼبًتتب عن اإلخبلالت اؼبرتكبة

معاقبا عليها ، و ىو فراغ تشريعي يستوجب تداركو حىت ال يقع قابي اؼبوبوع يف إشكاؿ عندما 
 يتعلق األمر باإلخبلالت اليت يرتكبها اؼبتدخل الشخص اؼبعنوي و اليت تكيف من قبيل اعبنح .

ىبص  فيماتبقى السلطة التقديرية لقابي اؼبوبوع يف مادة اإلستهبلؾ ،لكن  و رغم ما ذلك      
تطبيق قاعدة خضوع الشخص اؼبعنوي للقاعدة الغرامة اليت ال تتجاوز طبس أبعاؼ تلك اؼبقررة 

                                                             

 66/156ٖٓ األٓو  431ر٘ض أُبكح  - 
 ،

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ،  1966عٞإ  08أُإهؿ ك٢ 
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 –كط 20.000( ٍ٘ٞاد ٝ ثـوآخ ٖٓ 5( ئ٠ُ فٌٔ )2ٍبثن اإلشبهح ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ "٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ ٍ٘ز٤ٖ )

كط ًَ ٖٓ ٣ـش ٓٞاك طبُؾخ ُزـن٣خ اإلَٗبٕ أٝ اُؾ٤ٞاٗبد أٝ ٓٞاك ؽج٤خ أٝ ٓشوٝثبد أٝ ٓ٘زٞعبد كالؽ٤خ أٝ 100.000

 ؽج٤ؼ٤خ ٓقظظخ ُإلٍزٜالى ............" 
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 ،للشخص الطبيعي ، و لو أنو يف ظل غياب النصوص اؼبؤطرة للجرائم اليت تكيف من قبيل اعبنح
 تبار أهنا تسري على اعبنايات و اؼبخالفات .ععدة السابقة بإيبقى من الضروري تبٍت القا

 كما قد يأخذ الغش صورة مشددة فبا يتطلب معو التشديد يف اعبزاء اؼبقرر للشخص اؼبعنوي .
 دد المرتكب من طرف الشخص المعنويــــة الغش المشرر لجنحـــزاء المقـــــــالج:يــــــد الثانـــــالبن
من قانوف العقوبات على أنو " إذا أغبقت اؼبادة الغذائية أو الطبية اؼبغشوشة أو  432تنص اؼبادة     

يعاقب مرتكب ،الفاسدة بالشخص الذي تناوؽبا ،أو الذي قدمت لو ، مربا أو عجزا عن العمل 
الغش أو الذي عرض أو وبع للبيع أو باع تلك اؼبادة و ىو يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو سامة 

 دج ،1.000.000دج إىل 500.000سنوات و بغرامة من  (10)سنوات إىل ( 5)س من ، باغبب
و بغرامة من ،سنة ( 20)سنوات إىل عشرين  (10)و يعاقب اعبناة بالسجن اؼبؤقت من عشر    

دج إذا تسببت تلك اؼبادة يف مرض غَت قابل للشفاء أو يف فقد  2.000.000دج إىل 1.000.000
إستعماؿ عضو أو يف عاىة مستديبة ،و يعاقب اعبناة بالسجن اؼبؤبد ، إذا تسببت تلك اؼبادة يف 

 موت إنساف ."
من نفس  05مكرر من قانوف العقوبات سابق اإلشارة إليو و اؼبادة  18و باإلستناد إىل اؼبادة   

، يبكن إخضاع الشخص اؼبعنوي للغرامة 700اليت حددت العقوبات األصلية للجناياتالقانوف و 
اليت تساوي كحد أقصى طبسة أبعاؼ تلك اؼبقررة للشخص الطبيعي يف حالة إغباؽ اؼبادة الغذائية 

 ذلك على النحو اؼببُت باعبدوؿ أدناه :و   مربا أو عجزاأو الطبية اؼبغشوشة أو الفاسدة 
 المؤدي للمرض أو العجز عن العمل المشددالغرامة المطبقة على الشخص المعنوي عن جريمة الغش 

 المقرر للشخص الطبيعي الحد االقصىالحد األدنى للغرامة و ىو  دج1.000.000
 05الحد األدنى المذكور أعاله مضروب في للغرامة و ىو  األقصىالحد  دج5.000.000

أغبقت اؼبادة اؼبغشوشة أو الفاسدة أو اؼبسمومة مربا غَت قابل للشفاء أو يف حُت أنو مىت    
 فقداف عضوا أو عاىة مستديبة فإف العقوبة تكوف على النحو اؼبوبح باعبدوؿ أدناه :

                                                             

، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُؼلٍ ٝ أُزْٔ   1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢  66/156األٓو ٖٓ  05ر٘ض أُبكح  - 
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 ػ٠ِ أٗٚ " اُؼوٞثبد األط٤ِخ ك٢ ٓبكح اُغ٘ب٣بد ٢ٛ :

( ٍ٘خ ........"20( ٍ٘ٞاد ٝ ػشو٣ٖ )5اَُغٖ أُإهذ ُٔلح رزواٝػ ث٤ٖ فٌٔ ) –اَُغٖ أُإثل  –اإلػلاّ  -  



ـات اإلداريـــــة و اإلجرائيـــــة لحمايــــة المستهلــــك فــــي عمليـة التسويـــــقالبـــــاب الثانــــي : اآلليـــ  

 

305 
 

 فقدان عضومرض غير قابل للشفاء أو عاىة مستديمة أو المؤدي لالمشدد جريمة الغش لالشخص المعنوي  عقوبة
 المقرر للشخص الطبيعي الحد االقصىالحد األدنى للغرامة و ىو  دج2.000.000

  05الحد األدنى المذكور أعاله مضروب فيىو الحداألقصى للغرامة و  دج10.000.000
من قانوف العقوبات  432اؼبشرع اعبزائري دبوجب اؼبادة  وغَت أف اإلشكاؿ الذي وقع في      

اعبزائري سابق اإلشارة إليها ، ىو أنو يف حالة تسبب اؼبادة الغذائية ؿبل التسويق يف وفاة متناوؽبا 
نظرا لكوهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ، فإف العقوبة ىي السجن اؼبؤبد دوف إشارة نص اؼبادة 

ما يرتكب من طرؼ متدخلُت أشخاصا ا بإىل عقوبة الغرامة ، رغم أف ىذا النوع من اعبرائم غال
  .معنويُت 

 18و ىي الثغرة التشريعية اليت إعترب اؼبشرع اعبزائري أف سدىا ىو اإلحالة إىل ما أوردتو اؼبادة     
  .701مكرر من قانوف العقوبات

 و السؤاؿ الذي يطرح يف ىذا السياؽ ىو كالتايل :   
من قانوف العقوبات  02مكرر  18دبوجب اؼبادة ىل يبكن أف يغطي مقدار الغرامة اؼبنصوص عليو 

دج ، عندما تتسبب اؼبادة اؼبغشوشة أو الفاسدة أو  2.000.000جسامة األبرار و اؼبقدر بػػػػػػػػػػػػػػ 
 اؼبسمومة وفاة متناوؽبا أو متناوليها يف حالة تعدد األشخاص اؼبستهلكُت ؟.

التشريعي لتعويض و إنصاؼ آالؼ الضحايا مىت و ىل يكفي مقدار الغرامة اؼبقرر لسد ىذا الفراغ 
 إرتد الضرر و طاؿ الكافة ؟.

و ىو ما يدفعنا للقوؿ أف مقدار الغرامة اؼبقرر يف حالة أدى اؼبنتوج ؿبل التسويق إىل الوفاة      
زىيد جدا ، و غَت كاؼ لتعويض ذوي الضحية اليت تسبب اؼبنتوج اؼبغشوش أو الفاسد أو اؼبسمـو 

، فبا يتطلب معو و على وجو الضرورة إعادة النظر يف مقدار الغرامة اؼبطبقة يف حالة الوفاة  يف وفاهتا

                                                             

ػ٠ِ أٗٚ " ػ٘لٓب ال ٣٘ض اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ػوٞثخ اُـوآخ ثبَُ٘جخ ُألشقبص اُطج٤ؼ٤٤ٖ ٍٞاء ك٢ ٓبكح  ر٘ضٝ اُز٢  - 
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كإ اُؾل األهظ٠ ُِـوآخ أُؾزَت ُزطج٤ن اَُ٘جخ ،أٝ اُغ٘ؼ، ٝهبٓذ أَُإ٤ُٝخ اُغيائ٤خ ُِشقض أُؼ١ٞ٘ اُغ٘ب٣بد 

٢ :اُوب٤ٗٞٗخ أُووهح ُِؼوٞثخ ك٤ٔب ٣قض اُشقض أُؼ١ٞ٘ ٣ٌٕٞ ًبألر  

كط ػ٘لٓب رٌٕٞ اُغ٘ب٣خ ٓؼبهجب ػ٤ِٜب ثبإلػلاّ أٝ اَُغٖ أُإثل ...." 2.000.000 -  
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س ماؿ بحم و رقم أعماؿ مرتفع ال يتأثر بإخضاعو أ، والسيما و أف اعباين شخص معنوي لو ر 
 ؼبثل ىذه اعبزاءات اؼبخففة .

نائيا إلرتكابو جنحة حيازة مواد قد يسأؿ الشخص اؼبعنوي جفو باإلبافة إىل اعبرائم السابقة     
 مغشوشة على النحو الذي يأيت .

 ة :    ـــــــــواد مغشوشــــــــازة مــــــــة حيــــــجنحث :ــــــــــد الثالــــــــــالبن
عن حيازة من طرؼ فبثليو و بدوف مربر  ضع اؼبتدخل الشخص اؼبعنوي لعقوبات جزائيةىب    

مواد صاغبة لتغذية اإلنساف أو اغبيوانات أو مشروبات أو منتوجات فبلحية أو طبيعية  -شرعي لػػػػػػػػػ:
 أو مواد طبية يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة .

 موازين خاطئة أو آالت أخرى غَت مطابقة تستعمل يف وزف أو كيل السلع . -
و يرمي من خبللو إىل حيازة و ،تايل يسأؿ الشخص اؼبعنوي عن كل سلوؾ يأتيو أحد فبثليو و بال

أو موازين و مكاييل مسمومة أو فاسدة رغم علمو بذلك ، بدوف مربر شرعي ؼبواد مغشوشة أو
 فيتجسد يف الغرامة ،أما عن اعبزاء اؼبوقع على الشخص اؼبعنوي عند إرتكاب ىذه اعبريبة  خاطئة

 
 

مع التقيد  اسابق اإلشارة إليه 702من قانوف العقوبات 433وفق ما قرره اؼبشرع من خبلؿ اؼبادة 
 لطبيعي ، على النحو اؼببُت أدناه:بقاعدة عدـ ذباوز طبس أبعاؼ تلك اؼبقررة للشخص ا

 عن جريمة حيازة موازين مغشوشة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي
 المقرر للشخص الطبيعي األقصىالحد األدنى للغرامة و ىو  100.000
 05الحد األدنى المذكور أعاله مضروب في للغرامة و ىو  األقصىالحد  دج500.000
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، أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُؼلٍ ٝ 1966عٞإ  08، أُإهؿ ك٢ 66/156ٖٓ األٓو ههْ  433ر٘ض أُبكح  -  

كط ًَ 100.000كط ئ٠ُ 20.000( ٍ٘ٞاد ٝ ثـوآخ ٖٓ 3( ئ٠ُ صالس )2أُزْٔ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٖٓ شٜو٣ٖ )

 ٖٓ ٣ؾٞى كٕٝ ٍجت شوػ٢ :

ٍٞاء ٓٞاك طبُؾخ ُزـن٣خ اإلَٗبٕ أٝ اُؾ٤ٞاٗبد أٝ ٓشوٝثبد أٝ ٓ٘زٞعبد كالؽ٤خ أٝ ؽج٤ؼ٤خ ٣ؼِْ أٜٗب ٓـشٞشخ أٝ كبٍلح  -

 أٝ َٓٔٞٓخ ،

ٍٞاء ٓٞاك ؽج٤خ ٓـشٞشخ ، -  

ٍٞاء ٓٞاك فبطخ رَزؼَٔ ك٢ ؿش ٓٞاك طبُؾخ ُزـن٣خ اإلَٗبٕ أٝ اُؾ٤ٞاٗبد أٝ ٓشوٝثبد أٝ ٓ٘زٞعبد كالؽ٤خ ...... ."  -  
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كما يسأؿ الشخص اؼبعنوي جنائيا يف حالة إرتكاب جريبة خداع اؼبتعاقد ، و ىو ما سيتم 
 توبيحو فيما يأيت .

 دـــــــــــك أو المتعاقـــداع المستهلــــــــة خــــــــة لجنحــــــــالعقوب:ع ـــــــــد الرابـــــــالبن
      يعاقب الشخص اؼبعنوي يف حالة تسويق منتوج أو إبراـ عقود إستهبلؾ ترمي ػبداع اؼبستهلك     

 أو اؼبتعاقد أو حىت الشروع يف خداعو بإحدى الصور التالية  :
     ىرية أو يف الًتكيبة أو يف نسبة اؼبقومات البلزمة لكل ىذه السلع ، الطبيعة أو يف الصفات اعبو  -

، مع اإلشارة يف وسم اؼبنتوج إىل مكونات  م ا ماو من ذلك إنتاج إحدى شركات اإلنتاج منتوج
 تدرج بصورة فعلية يف الًتكيبة .

  .703نوع السلعة أو مصدرىا -

،  نوع معُتو من ذلك إنتاج شركة إنتاج العطور لعطر من ية األشياء اؼبسلمة أو يف ىويتها،كم  -
 ملل. 80ملل يف حُت ال يعدو وزف العبوة  100مع اإلشارة بوسم العبوة أف العبوة تزف 

و العقوبة اؼبقررة يف حالة إتياف أحد اؼبمثلُت أو التابعُت لشركة التسويق لواحدة من الصور اؼبشار 
اليت تساوي طبسة أبعاؼ تلك اؼبقررة للشخص الطبيعي كحد أعبله تتجسد يف الغرامة و إليها 

 ا ىو مبُت أدناه:ؼب أقصى و ذلك وفقا
 الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة إرتكاب جريمة خداع المتعاقد

 المقرر للشخص الطبيعي الحد األقصىالحد األدنى للغرامة و ىو  دج 100.000
 05و ىو الحد األدنى المذكور أعاله مضروب في  الحد األقصى للغرامة دج500.000

عن مدى خضوع الشخص اؼبعنوي لعقوبات جنائية عن يبكن إبداؤىا غَت أف أىم مبلحظة      
يرمي من ورائها إىل تضليل إرادة اؼبستهلك ،إرتكاب جريبة خداع اؼبستهلك بتسويق منتوجات 

 تتمثل فيما يلي :

                                                             

ٍْٝ اُؾو٤جخ أٜٗب ٓظ٘ٞػخ ك٢  ٝ ٖٓ مُي ئٗزبط ئؽلٟ شوًبد اُز٣َٞن ُٔ٘زٞط ٓب ، ًؾو٤جخ ٣ل ٓضال ٓغ اإلشبهح ك٢ - 
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ك٢ ؽ٤ٖ ال رؼلٝ ًٜٞٗب ؽو٤جخ ٖٓ ط٘غ ط٢٘٤ .،٣ٞؽ٢ أٜٗب ماد ط٘غ كو٢َٗ ٓغ هٍْ اُجوط اُجبه٢َ٣ ػ٠ِ اُؾو٤جخ، ٓٔب   
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ا مزدوجا من خبلؿ قانوف جريبة خداع اؼبستهلك أو اؼبتعاقد تنظيم إذا كاف اؼبشرع اعبزائري نظم    
فما ىو اغبكم إذا قامت ،اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك و قمع الغش  09/03و القانوف رقم العقوبات،

إحدى شركات التسويق بطرح منتوجات تصبو ػبداع اؼبستهلك بإتياف واحدة من الصور الواردة 
 سابق اإلشارة إليها ؟. 09/03قم من القانوف ر  68بنص اؼبادة 

من قانوف العقوبات سابق اإلشارة إليها لتشمل حىت تلك الصور  435و ىل يبكن تطويع اؼبادة 
و اجملرمة من خبلؿ القانوف ،الرامية ػبداع اؼبستهلك أو الرامية للمساس بأمن و سبلمة اؼبستهلك 

 سابق اإلشارة إليو ؟. 09/03رقم 
ستوجب تداركها من طرؼ اؼبشرع اعبزائري ، بإعتبار أننا أماـ نص يشريعية ثغرات ت فهذه تعد    

من جهة ، و من جهة أخرى يتعسر إخضاع الشخص  التأويلجنائي ال يقبل التفسَت الوسع أو 
من القانوف  68تبناه يف نص اؼبادة  إجراء اإلحالةاؼبعنوي للجزاء اؼبقرر عبريبة اػبداع من منطلق أف 

سابق  من قانوف العقوبات 429ق اإلشارة إليو ، و اليت أحاؿ دبوجبها إىل اؼبادة ساب 09/03رقم 
  ، يف حُت ليس ىناؾ نصا يف قانوف العقوبات وبيل إىل قانوف اإلستهبلؾ . اإلشارة إليها

عبرائم و بالتايل تطبق الغرامة كعقوبة أصلية على الشخص اؼبعنوي يف حالة إتياف واحدة من ا
 .باإلبافة إىل عقوبة الغرامة ىناؾ عقوبات تكميلية ىبضع ؽبا الشخص اؼبعنوي اؼبذكورة ، و 

 وي ـــــص المعنــــــى الشخــــــة علــــــــة المطبقــــــات التكميليــــــــــالعقوبث :ـــرع الثالــــالف
البند من بمن العقوبات التكميلية اليت ىبضع ؽبا الشخص اؼبعنوي ىناؾ عقوبة اغبل )     

،و عقوبة الغلق ) البند الثاين( ،باإلبافة إىل عقوبة اإلقصاء من الصفقات العمومية ) البند األوؿ(
اؼبصادرة ) البند اػبامس( ، و  والثالث( ، زيادة عن عقوبة اؼبنع من فبارسة النشاط ) البند الرابع( ، 

 ضائية ) البند السابع( . الوبع ربت اغبراسة الق ونشر اغبكم باإلدانة ) البند السادس( ، 
ــص المعنــــــل الشخـــــــــح د األول:ــــالبن  وي ـ
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يقصد حبل الشخص اؼبعنوي كجزاء عن إرتكاب جريبة من جرائم التسويق منع شركة اإلنتاج أو     
التصنيع أو حىت التوزيع أو الًتويج من فبارسة نشاطها ، و تصفية أمواؽبها مع احملافظة على حقوؽ 

   .704الغَت حسن النية 
تاج أو الشخص اؼبعنوي إلنو تعد عقوبة اغبل من أخطر اعبزاءات اليت قد تتعرض ؽبا شركات ا

 . 705و ىو األمر الذي دفع باؼبشرع اعبزائري إلعتبار ىذا اعبزاء تكميليا يلحق جزاء الغرامةعموما ،
 سنوات  (5) غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس  :البند الثاني

مفاد ىذا اعبزاء أف سبنع الشركة القائمة بنشاط التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو الًتويج أو حىت و    
من فروع  اىذه العقوبة فرع سبسو قد ،سنوات  (5)البيع من فبارسة نشاطها ؼبدة ال تتجاوز 

التابعة ؽبا و ؾبموعة من الفروع أالشخص اؼبعنوي يف حالة وجود شركة تشرؼ على نشاط التصنيع 
 ، و تعد ىذه العقوبة أقل حدة من سابقتها .

أف عقوبة الغلق اؼبؤقت يبكن تطبيقها على الشخص اؼبعنوي و الشخص  و ذبدر اإلشارة    
طبق على الشخص الطبيعي دبوجب قرار صادر عن رئيس تو ،الطبيعي الذي لو صفة اؼبتدخل 

 سب اؼبادة من تاريخ التعليق .اجمللس الشعيب البلدي ؼبدة ال تتجاوز الشهر ربت
 (  سنوات 5اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز خمس ) ث:ــــــــــد الثالـــــــالبن
ىذا اعبزاء حرماف شركة التصنيع أو اإلنتاج...من الدخوؿ يف أي عقد أو صفقة يكوف  مفاد و    

أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانوف العاـ ، و يستوي أف تكوف الصفقة منصبة على سلعة أو 
  .خدمة
كما يبنع عليو التعاقد من الباطن مع ،و بالتايل يبنع على الشخص اؼبعنوي إبراـ أي صفقة      

و من أمثلتها  خص معنوي آخري يرـب الصفقة مع شخص معنوي من أشخاص القانوف العاـش

                                                             

ُن٣ٖ ككؼٞا ٓوبثال ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ٤ًٔخ ٖٓ أُبكح اإلٍزٜال٤ًخ ٓؾَ اُز٣َٞن أٝ وظل ثبُـ٤و ؽَٖ ا٤ُ٘خ أُٞىػ٤ٖ ا٣ - 
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اُزو٣ٝظ اُز٢ هبٓذ ثبُزو٣ٝظ ٝ ن٣ٖ ككؼٞا َٓجوب ٓوبثال ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ٓبكح ئٍزٜال٤ًخ ٓؼ٤٘خ ، أٝ ؽز٠ شوًخ ُاُجبػخ ا

 اُلػب٣خ ُِشوًخ ٓؾَ اُؾَ كٕٝ إٔ رَزٞك٢ ؽوٞهٜب .

.554أؽٔل ٓؾغٞكح ، أُوعغ اَُبثن ، ص. - 
705
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حرماف شركة إنتاج أو توزيع أو بيع اؼبواد الغذائية من توريد اؼبواد الغذائية يف إطار العقود اليت 
و من تربمهما اجملالس الشعبية البلدية مع اؼبوردين يف إطار توزيع قفة شهر رمضاف الكرًن للفقراء 

أو شركة ـبتصة يف ،ذلك أيضا إقصاء الشخص اؼبعنوي الذي يأخذ صورة شركة إصبلح الكهرباء 
براـ صفقة مع شخص من أشخاص إأو تلك اؼبختصة يف اؼبقاولة و الًتقية العقارية من ،الدىاف 

 القانوف العاـ .
مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة  ع:ـــــــــد الرابــــــــــالبن

 : ( سنوات5غير مباشر نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس)
بتحديد اؼبدة اليت ال  كتفىا و ، م وبدد اؼبشرع اعبزائري اؼبقصود باألنشطة اؼبهنية أو اإلجتماعية    

واسع التقدير يف ربديد نطاؽ األنشطة اؼبهنية قابي اؼبوبوع  يعطيسنوات ، فبا  (5)تتجاوز طبس 
 .706و اإلجتماعية 

 ل في إرتكاب الجريمة أو الناتج عنها ـالمستعم يءـــــــالشادرة ـــــمص س:ـــــد الخامــــالبن
تعرؼ اؼبصادرة على أهنا " األيلولة النهائية إىل الدولة ؼباؿ أو ؾبموعة أمواؿ معينة ، أو ما يعادؿ   

 ". 707ند اإلقتضاءقيمتها ع
     تكميلي يكمل الغرامة ، ىل اؼبصادرة كجزاءإف عربة للخضوع فالشخص اؼبعنوي يبكن أف يكو    

و من أمثلتها مصادرة البضائع اؼبغشوشة أو الفاسدة أو اؼبسمومة أو مصادرة الوسائل و العتاد اليت 
   و من ذلك أيضا مصادرة اؼبكاييل اػباطئة  ، أجل الغش يف اؼبواد اإلستهبلكية إستعملها اعباين من

 القابلة للحجز . األشياءو اؼبغشوشة اليت مت ببطها حبوزة اعباين و غَتىا من 
 
 

                                                             

.142شو٣ق ٤ٍل ًبَٓ ،أُوعغ اَُبثن،  - 
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 ة ـــــم اإلدانــــق حكـــــر و تعليــــنش ادس:ـــــد الســـــــــالبن
فإنو دبجرد  ،الوطٍتالتسويق تسعى إلعبلف وجودىا يف السوؽ العاؼبي قبل إذا كانت شركات     

فإف منطوؽ حكم العاىة اؼبستديبة أو حىت الوفاة،  تسويق منتوج تسبب ؼبستهلكيو يف اؼبرض أو
اإلعبلنات باحملكمة القابية باإلدانة و على مستوى لوحة اإلعبلنات  لوحةاإلدانة يعلق على 

 بالبلدية التابعة إقليميا ؼبقر الشركة .
الشركة يف مرحلة التأسيس حىت يعلم اعبمهور دبيبلد شخص معنوي و إذا كاف النشر قواـ     

فجزاء النشر ىو اآلخر  جديد، فقد إرتآه اؼبشرع خَت جزاء للشركة اؼبخلة بأخبلقية وظيفة التسويق
وجودىا  يفًتضيفقد اؼبستهلك الثقة اليت ،ألنو بعد تعليق حكم اإلدانة ،يعد من أخطر اعبزاءات 

معو بالشركة ؿبل اإلدانة ، كما يفقد ثقتو يف كل اؼبنتوجات اليت تعربها تلك يف اؼبعامبلت اليت ذب
الشركة للتسويق فبا هبعلو وبجم عن إزباذ قرار إقتناء ذلك اؼبنتوج حىت يف ظل الًتخيص ؽبا دبزاولة 

 نشاطها ؾبددا .
 ( سنوات 5مس )الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خ ع:ـــــد السابــــــــــــــالبن
إذ تتوىل السلطات القابية تتبع أثر اؼبنتوج ؿبل التسويق و  ،نوع من اػبصوصيةلو اعبزاء  إف   

مراقبة طرؽ فبارسة نشاط التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو الًتويج أو حىت البيع بعد اإلخبلالت اليت 
 طالتو .

و اليت عربت أو ،اعبزاء أف تتم اؼبتابعة العملية لنشاط الشركة اؼبخلة بأحكاـ التسويق ىذا و مفاد  
إىل  وو إخضاع ما تنتج ،صنعت منتوجا فاسدا أو مغشوشا أو مسموما ، مع مراقبتها الدائمة

  .التحليل اؼبستمر ، و ذلك لضماف عدـ خرؽ أحكاـ التسويق ؾبددا
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إن موضوع احلماية اجلنائية و اإلدارية للمستهلك يف عملية التسويق ىو موضوع متجدد جدير 
بالدراسة و البحث فقد دفعت بو إىل التطور جهود تشريعية حثيثة ، على حنو أصبح ذلذه احلماية بعدا 

بالقواعد العامة ادلتعلق  89/02جديدا أخرجها من الوضع التقليدي ) احلماية ادلقررة يف ظل القانون رقم 
حلماية ادلستهلك ادللغى(ليتحول إىل موضوع حديث حباجة لدراسات مفصلة توازن بُت األحكام 

 النظرية و الواقع ادليداين الذي ال ديكن أن خيضع إىل صيغ ثابتة .
م و دبا أنو وقع اإلختيار على دراسة عملية التسويق كعملية إقتصادية و قانونية ،فإنو كان لزاما أن يت

التطرق إىل كل اجلرائم ادلاسة بادلستهلك خالل ىذه العملية و يف ظل غموض مركز و موقف ادلستهلك 
من جراء اإلنتهاكات اليت تطالو ، فإنو كان من ادلنطقي أن يتم تسليط الضوء على دور اذليئات اإلدارية 

ئات القضائية وجود إجرام ادلتخصصة يف محاية ادلستهلك ، بإعتبار أنو ال ديكن أن يصل إىل علم اذلي
يرتكب يف حق ادلستهلك ، ما مل تتلق ىذه األخَتة شكوى من طرف ادلستهلك ادلتضرر ، أو دبوجب 
زلضر معاينة مت ربريره من طرف موظف مؤىل قانونا دلعاينة جردية اإلستهالك فالطريق األول صعب 

لة للحد الذي معو ال تعيش ادلنال و ذلك بسبب إحجام ادلستهلك اجلزائري عن طرق باب العدا
احملاكم اجلزائرية قضايا تتعلق دبادة اإلستهالك زلركها األصلي ىو ادلستهلك ، و ىنا يظهر دور اإلدارة 

 ادلنوط هبا محاية ادلستهلك سواء تعلق األمر باذليئات ادلركزية أو اذليئات اجلهوية .
د و تعرقل احلماية اجلنائية                على أن الدراسة بينت وجود مجلة من اإلشكاالت اليت قد رب

و اإلدارية للمستهلك يف عملية التسويق و اليت تتعلق تارة بادلنظومة العقابية ادلنوط هبا محاية ادلستهلك 
جنائيا يف عملية التسويق، و الثغرات اليت تشوب دور اإلدارات ادلتخصصة يف محاية ادلستهلك تارة 

  اإلشكاالت ادلرتبطة بادلستهلك كطرف فعال يف محاية نفسو من اجلرائمأخرى ، و ىذا باإلضافة إىل
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ادلهددة ألمنو و سالمتو ، و لكونو احملرك الرئيسي للهيئات اإلدارية عموما و القضائية خصوصا و  
عموما ديكن إستنتاج النتائج التالية اليت أثرت سلبا على احلماية اجلنائية و اإلدارية للمستهلك و ذلك 

 ن خالل مايلي :م
 التي تشوب النص الجنائي:بخصوص النقائص و الثغرات التشريعية  -(1

إن أول اإلشكاالت اليت تطرحها فكرة ادلسؤولية اجلنائية للمتدخل يف عملية التسويق تتمثل يف عدم 
لك و قمع ادلتعلق حبماية ادلسته 09/03من القانون رقم  03ضبط  ادلفاىيم اليت أوردىا ادلشرع يف ادلادة 

الغش ، باإلضافة إىل إعتماد ادلشرع على مصطلحات تفتح باب التؤويل ليس من السهل الوقوف على 
 تفسَتىا خاصة يف رلال دينع فيو القياس و ىو رلال قانون العقوبات .

من  03فبالنسبة إلشكالية  ادلفاىيم، فإن ادلشرع اجلزائري عرف ادلستهلك من خالل نص ادلادة  -أ
ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش على أنو " كل شخص طبيعي أو معنوي  09/03رقم  القانون

يقتٍت دبقابل أو رلانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاتو الشخصية أو 
 تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بو ".

اد مفهوم ادلستهلك نص على اإلقتناء دبقابل أو فمن جهة أوىل يؤخذ على ادلشرع اجلزائري أنو بإير  -
رلانا ، يف حُت أن اإلقتناء يكون دوما دبقابل خبالف التربعات اليت تكون رلانا و من صورىا اذلبة و 

 الوصية ..، شلا يتطلب معو إستبدال عبارة "يقتٍت دبقابل أو رلانا" بعبارة "حيصل دبقابل أو رلانا ".
على ادلشرع اجلزائري أنو بتحديد مفهوم ادلستهلك أغفل التطرق إىل و من جهة ثانية يؤخذ  -

ادلستعمل ألنو من غَت الضروري أن يكون مستعمل ادلنتوج ىو ذاتو ادلقتٍت ، فقد يقتٍت شخص و 
يستعمل ادلنتوج أشخاصا آخرون كأفراد األسرة مثال و يف ذات السياق نص ادلشرع اجلزائري على 

س من الضروري أن يكون اذلدف من إقتناء ادلنتوج ىو اإلستعمال، فقد يكون اإلستعمال النهائي،و لي
 .اذلدف ىو اإلستهالك لذا حيبذ إستبدال عبارة "اإلستعمال النهائي بـــــــــــــــــ"اإلستهالك النهائي"
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ــــــــعل  ــــى أن يـــــــــ ــرد ادلفهـــــــــــــــــ  ي :ــــــلتالو كاــــــي رلملـــــوم فــــ
دبقابل أو رلانا على سلعة أو خدمة موجهة  حيصل" ادلستهلك ىو كل شخص طبيعي أو معنوي ، 

 لتلبية حاجاتو الشخصية أو حاجات شخص آخر ،  أو حيوان يتكفل بو ". لإلستهالك النهائي
الغش ، إال أنو ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع  09/03و من جهة ثالثة فإنو رغم صدور القانون رقم  -

مل يواكب التطورات اليت عرفتها التجارة و التسويق و ادلنجرة عن ثورة ادلعلوماتية ادلنتشرة مؤخرا ، أين 
 صار احلديث عن التجارة اإللكًتونية و التسويق اإللكًتوين و ادلستهلك اإللكًتوين .

و ألن ادلسألة زبص مسؤولية جنائية قائمة على أساس فعل رلرم صراحة يف القوانُت العقابية ، فإنو من 
الضروري توافر نص جنائي واضح ادلعامل ، بعيدا عن أية تأويالت و تفسَتات واسعة تتناىف و مبادئ 

ادلنصوص عليو يف ادلادة  التشريع العقايب اجلزائري ادلبٍت أساسا على مبدأ " شرعية التجرمي و العقاب"
األوىل من قانون العقوبات اجلزائري ففي ظل سكوت ادلشرع اجلزائري عن ذبرمي االعتداءات ادلاسة 
بادلستهلك اإللكًتوين، فإنو بذلك فتح الباب أما ادلتدخل اإللكًتوين للتنصل من ادلسؤولية اجلنائية رغم 

  إتيانو للفعل الضار بأمن و سالمة ادلستهلك .   
أما اإلشكال الثاين فيتعلق بعدم ضبط و دقة ادلصطلحات اليت تتضمنها نصوص التجرمي يف مادة  -ب

 اإلستهالك:
و يتجلى أول ادلصلحات يف ذبرمي ادلشرع اجلزائري خلرق إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد -

و مواد التجميل من خالل ادلادتُت الغذائية و سالمتها ، مستبعدا من نطاق التجرمي ادلواد الصيدالنية 
على  05ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش ، أين نصت ادلادة  03/ 09من القانون رقم  06و  05

لإلستهالك ، ربتوي على ملوث بكمية غَت مقبولة ...." يف حُت نصت مواد غذائية أنو " دينع وضع 
على أنو " جيب على كل متدخل يف عملية وضع ادلواد الغذائية لإلستهالك أن يسهر على  06ادلادة 

و ألماكن و زلالت التصنيع و ادلعاجلة النظافة الصحية للمستخدمُت ،إحًتام شروط النظافة و 
."...... 
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واد اإلستهالكية فمن جهة أوىل فإنو بإعتبار أن ادلواد الصيدالنية و مواد التجميل تندرج ربت لواء ادل  -
 حيبذ لو إستبدل ادلشرع عبارة ادلواد الغذائية بادلواد اإلستهالكية .

و من جهة ثانية بإعتبار أن عملية التسويق أوسع نطاقا من عملية الوضع لإلستهالك ىذه األخَتة  -
الك اليت تشكل آخر حلقة يف ادلزيج التسويقي، فإنو حيبذ أن يستبدل ادلشرع مصطلح الوضع لإلسته

دبصطلح التسويق بإعتبارىا التسمية األصلية للمراحل اليت دير هبا ادلنتوج بدء بعملية اإلنتاج وصوال إىل 
 مرحلة الوضع للبيع . 

و من جهة ثالثة بإشًتاط ادلشرع دلراعاة شروط النظافة حملالت التصنيع فإنو بذلك استثٌت صراحة  -
شلا يتطلب معو إما إستبدال عبارة زلالت التصنيع  زلالت التخزين و النقل و حىت الوضع للبيع ،

بادلصطلح األمشل و ادلتجسد يف التسويق ، أو النص صراحة على باقي األماكن اليت يتعرض فيها 
 ادلنتوج للتلوث و من ذلك أماكن النقل و التخزين و الوضع للبيع ....

من القانون  69يف نص ادلادة  يف حُت يتجلى ثاين ادلصطلحات اليت جعلت النص اجلنائي غامضا -
ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش و اليت إعتربت أن اخلداع يشدد يف حالة إستعمال "   09/03رقم 

كتيبات ، إشارات ، إعالنات..." ، شلا يدمج جردية اخلداع مع جردية اإلعالن اخلادع رغم وجود 
ادلتعلق بالقواعد  04/02تضمنها القانون رقم نصوص جنائية صرحية ذبرم اإلشهار أو اإلعالن ادلضلل 

 .ادلعدل و ادلتمم ادلطبقة على ادلمارسات التجارية 
و يتجلى ثالث ادلصطلحات الذي فتح الباب للتؤويل يف مصطلح التزوير الذي نص عليو ادلشرع من  -

ذي أراد بو ذبرمي و الماية ادلستهلك و قمع الغش ، ادلتعلق حب 09/03من القانون رقم  70خالل ادلادة 
من قانون العقوبات  431إىل ادلادة  (70الغش ،وىو ما يتضح من خالل إجراء اإلحالة من تلك ادلادة )

، و ألن مصطلح التزوير خيص الوثائق ، فإنو جدير بادلشرع إستبدالو دبصطلح الغش ألن أكثر مالءمة 
 و ادلواد اإلستهالكية .
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و يتجسد ثالث إشكال يعرقل من فعالية احلماية اجلنائية للمستهلك يف عملية التسويق ، يف عدم  -ج
صرامة اجلزاءات ادلقررة دلخالفة أخالقيات التسويق فاجلزاءات ادلقررة للجرائم ىي ضئيلة بادلقارنة مع 

 األرباح اليت جينيها القائم بالتسويق مىت مل يتم ضبطو . 
 بدور اإلدارة في حماية المستهلك في عملية التسويق فيما يتعلق  -(2

الصالحيات و اإلجراءات اليت الدور الذي تلعبو اذليئات اإلدارية يف محاية ادلستهلك دبوجب مجلة رغم 
  تسع ىذه اذليئات اإلدارية إىل :دودية ادلبتغاة من إستحداثها ما ملإال أنو ال ديكن أن ربقق ادلر تتخذىا،

ذليئات اإلدارية إعالم و ربسيس ادلستهلك بوجودىا ، ألن بعض ادلستهلكُت جيهلون يتوجب على ا -
 وجود ىذه اذليئات اإلدارية ادلتخصصة يف محاية ادلستهلك.

يتوجب على اذليئات اإلدارية ربسُت العالقة مع ادلواطن وكسب ثقة ادلستهلك ، و السعي إلزالة    -
وصول ادلستهلك ذلذه اذليئات اإلدارية ،و خنص بالذكر  كل القيود و العراقيل اليت قد ربول دون

اذليئات اإلدارية اجلهوية ) مديرية التجارة و قمع الغش ، مكاتب حفظ الصحة و الوقاية ، و مديرية 
اجلمارك(، و زبصيص أرقام ىاتفية مفتوحة إلنشغاالت ادلستهلك ، و احلرص على أن تكون ىذه 

 ُت .األرقام يف متناول كافة ادلستهل
و من أجل ربسُت أداء أعوان قمع الغش، من الضروري أن خيضعوا إىل تكوينات دورية دبوجبها  -

ديكن مواكبة التحديات اليت تطرحها عملية التسويق ، مع ضرورة دعم األجهزة اإلدارية ادلنوط هبا محاية 
 مل وجو .ادلستهلك دبختلف األجهزة و اإلمكانيات اليت سبكنهم من أداء مهمتهم على أك

النظام  حىت يقومو عليو فمن ادلنطقي اخلروج جبملة من اإلقًتاحات ادلستنبطة من الدراسة احلالية ، 
تفعيل محاية ادلستهلك ، مىت كانت ىناك رغبة فعلية لتكريس محاية جنائية و إدارية باجلزائري 

 للمستهلك يف عملية التسويق .
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ــــو عل ــــن إمجــــــــــــــــى ىذا ديكـــــــ ــــــال اإلقًتاحـــــــــ ــــــات ات ــــ  ي :ـــــــــــــــــــــي مايلـــــــــــــــفو التوصيـــــــــــــــــــــــ
 فيما يخص الحماية الجنائية للمستهلك في عملية التسويق  -1 

سيما عندما يتعلق األمر دبفهوم جيب الوقوف الدقيق على ادلفاىيم و ضبطها ضبطا دقيقا ،ال –
ادلستهلك كونو يعترب اجملٍت عليو يف جرائم التسويق ، حىت ال يفتح الباب أمام اجلاين للتنصل من 

 ادلسؤولية اجلنائية .
يتوجب إختيار ادلصطلحات اليت ال تتناىف و غرض النص ،و من ذلك إستعمال عبارة الغش بدال  -

و التخلي عن بدال من مصطلح الوضع للبيع ،مصطلح التسويق  من مصطلح التزوير ، و إستعمال
 ادلصطلحات اليت من شأهنا مزج جرائم مستقلة عن بعضها البعض .

من الضروري توسيع نطاق احلماية اجلنائية للمستهلك من حيث األشخاص لتشمل ادلستهلك  -
الساعة ، بإعتبار أنو إتسع اإللكًتوين ، حىت يكون النص اجلنائي أكثر عصرنة و مواكبة دلقتضيات 

 حجم اإلعتماد على الفضاء اإللكًتوين دلا يقدمو ىذا األخَت من تسهيالت و سرعة يف األداء . 
من الضروري أن تتالءم اجلزاءات ادلوقعة على ادلتدخل يف عملية التسويق مع األرباح اليت جينيها ىذا  -

إىل ضرورة أن تتناسب ىذه اجلزاءات مع حجم األخَت من جراء سلالفة أصول التسويق ، باإلضافة 
 األضرار اليت سبس بادلستهلك ، حىت حيقق اجلزاء القمع ادلطلوب .

 فيما يخص الحماية اإلدارية :  -2
جراءات من أجل تسهيل عملية إتصال ادلستهلك اإلط يبستيتوجب أيضا أن تسعى اذليئات اإلدارية ل-

هبا ، بعيدا عن أية عراقيل و قيود إدارية ، بإعتبار أن اذلدف من إستحداث ىذه األجهزة ىو محاية 
ادلستهلك إداريا ، مع ضرورة التعاون و التنسيق بُت ىذه اذليئات ، ألنو رغم إستقاللية األجهزة اإلدارية 

 يف محاية ادلستهلك . إال أن ىدفها موحد يتجلى،
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  :فيما يخص دور المستهلك في فعالية الحماية الجنائية و اإلدارية في عملية التسويق-3

هتدد باإلقتصاد الوطٍت كوهنا قد تدفع بعض الشركات ادلنضبطة يف عملية قد جرائم التسويق  إن
يدفعها للخروج من لعبة ادلنافسة  و ىذا ماالتسويق للغلق من جراء إقتحام ادلنتوجات ادلقلدة لألسواق 

باإلضافة إىل إضرار ىذا النوع من اجلرائم بالبيئة من خالل كثرة إتالف ادلنتوجات الفاسدة و تسببو ف
شلا يتطلب معو أن يسعى ىذا ،من تلوث ، فإن ادلتضرر األكرب من جرائم التسويق ىو ادلستهلك 

كما  دالة يف كل مرة يهدد فيها أمنو و سالمتواألخَت إلحقاق حقوقو بنفسو من خالل طرق باب الع
أصبح من الضروري أن يظهر ادلستهلك اجلزائري كمتطلب يف ادلعامالت التجارية من خالل سعيو 
للمطالبة حبقوقو الشرعية سواء تعلق األمر حبقو يف اإلختيار أو حقو يف اإلعالم ، أو حقو الرئيسي يف 

 يق .  احلصول على منتوج نزيو و قابل للتسو 
و من الضروري نشر الثقافة اإلستهالكية على مقاعد الدراسة و الروضات قبل ادلناداة بنشرىا دبختلف 

 وسائل اإلعالم ، باإلضافة إىل ضرورة بروز مجعيات الدفاع عن حقوق ادلستهلك بروزا فعليا .
ارية للمستهلك يف عملية و يف ختام ىذه الدراسة ذبدر اإلشارة إىل أن فعالية احلماية اجلنائية و اإلد

التسويق تتطلب بالضرورة أن تكثف اإلدارة اجلزائرية ادلتخصصة يف محاية ادلستهلك من جهودىا الرقابية 
، مع ضرورة وجود تعاون إجيايب بُت ادلستهلك و اإلدارة و اذليئات القضائية حىت ترقي ىذه احلماية إىل 

 ادلستوى ادلطلوب .
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يف عقود االستهالك ، دار اجلامعة اجلديدة ،  باإلعالممصطفى أمحد أبو عمرو ، االلتزام  -29
 .2010طنطا، 

منشورات اجلليب زلمد أمحد أبو عمروا، موجز أحكام  قانون محاية ادلستهلك ،  -30
 .2005احلقوقية،بًنوت ،

دار الفكر زلمد شكري سرور ، مسؤولية ادلنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاتو اخلطرة ،  -31
 . 1994،   العريب

 . 2010، القاىرة ، ين و التسعًن اجلربي ، دار زلمودمصطفى مهدي ىرجة ، جرائم التمو  -32
مىن أبوبكر الصديق ، اإللتزام بإعالم ادلستهلك عن ادلنتجات ،د.ج.ج ، اإلسكندرية ،  -33

2013. 
مصطفى أمحد أبو عمرو ، موجز أحكام قانون محاية ادلستهلك ، منشورات احلليب   -34

   . 2009احلقوقية ، 
  . 2014، ار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، الغش التجاري ، دزلمد سلتار القاضي  - 35
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، دار الفكر العريب ، اإلسكندرية ،  01.الطبعةزلمد شكري سرور ، مسؤولية ادلنتج،  -33
2002. 

ال االئتمان ، دار اجلامعة اجلديدة ، نبيل إبراىيم سعد ، مالمح محاية ادلستهلك يف رل -37
 . 2008اإلسكندرية ، 

 الرسائل الجامعية : -3
القانونية للمستهلك يف ظل إقتصاد السوق، رسالة دكتوراه ، كلية العيد حداد  ، احلماية  -01

 .2003احلقوق و العلوم اإلجتماعية  ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ،

خلف اهلل عبد اهلل أمحد ، احلماية اجلنائية للمستهلك من التدليس و الغش ، رسالة لنيل  -02
 . 1998عٌن الشمس ، شهادة الدكتوراه يف القانون ،كلية احلقوق ، جامعة 

،رسالة دكتوراه،   -دراسة حالة رلمع صيدال-سامية حلول ،التسويق و ادلزايا التنافسية -03
 .2008احلاج خلضر، باتنة ، ،تسيًن ادلؤسسات ، كلية العلوم  االقتصادية، جامعة  ،زبصص

    رلدوب خًنة ، تطبيق اجملموعات ادلبهمة لرتتيب متطلبات الزبائن يف نشر وظيفة اجلودة  -04
 العلومكلية األثاث ندرومة ،رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،  دراسة حلة مصنع  –

 .2015،االقتصادية و علوم التسيًن ، تلمسان ، ماي 
للصيديل ،رسالة دكتوراه يف القانون ، كلية  زلمد وحيد زلمد علي ، ادلسؤولية ادلدنية - 05

 . 1993احلقوق ، عٌن الشمس ، 
  شهادةأطروحة ،ادلمارسات ادلنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري ،زلمد الشريف كتو -06

 .2004،كلية احلقوق ، جامعة تيزي وزو  ،دكتوراه دولة يف القانون
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  المقاالت و المداخالت : -4
السعيدي مجال ، ادلفهوم العام للغش ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة محاية ادلستهلك و الغش  -1

 .2008يناير  17-13التجاري ، ادلنعقد يف شرم الشيخ ، مصر ، 
أزلمدي بوزينة أمنة ، حق ادلستهلك يف اإلعالم و النصيحة على ضوء أحكام القانون  -2

وطين  اخلامس حول أثر التحوالت  االقتصادية  على اجلزائري ، مداخلة مقدمة يف ادللتقى ال
ديسمرب  5،6تعديل قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي،شلف، 

2012. 
أبو العال علي أبو العال  النمر، اجلوانب القانونية للتجارة االلكرتونية ، مقال مقدم دلركز  -3

 .2013الدراسات القانونية و االقتصادية ،بًنوت، مارس  
أغا مجيلة ، دور الوالية و البلدية يف محاية ادلستهلك ، رللة العلوم القانونية و اإلدارية ، عدد  -4

 .2005للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،  خاص ، مكتبة الرشاد
خبتة مواليك ، احلماية اجلنائية للمستهلك يف التشريع اجلزائري ، كلية احلقوق و العلوم  -5

 02.العدداإلدارية ،جامعة اجلزائر ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية و السياسية ، 
،1999. 
بن الشيخ عبد احلميد ، مسامهة الربدلان يف عصرنة ادلنظومة التشريعية اليت ربكم قطاع  -6

التجارة ، مداخلة ألقيت يف اليوم الدراسي ادلنظم من طرف وزارة التجارة حول اإلصالحات 
 .2007التشريعية و التنظيمية يف قطاع التجارة ، أفريل 

ضلل ، مقال منشور  يف رللة العلوم اإلنسانية، كلية بليمان  ميينة، اإلشهار الكاذب أو ادل -7
 .2009 ، ديسمرب 32.العدداحلقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة، 

بومساحة الشيخ ، محاية ادلستهلك الناذبة عن عروض ادلتدخل يف أحكام القانون اجلزائري ،  -8
، جامعة إبن خلدون  03مقال منشور يف رللة اخللدونية للعلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ، العدد 

 .2009تيارت ،  –
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براق زلمد ، رقابة اجلودة و دورىا يف محاية ادلستهلك ، مداخلة ألقيت يف ادللتقى الوطين  -9
أبريل  14،  13حول محاية ادلستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي ، ادلركز اجلامعي بالوادي ، 

2008. 
 جوىر قوادري صامت ، احلماية اجلنائية للمستهلك  يف ظل قانون العقوبات  اجلزائري و-10

القوانٌن اخلاصة األخرى ، مداخلة  ملقاة يف ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر التحوالت  
االقتصادية  على تعديل قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف، 

 .2012ديسمرب  5،6
تهلك يف الشريعة و حسن غنامي، احلماية يف ادلواد االستهالكية، مداخلة يف ندوة محاية ادلس -11

 .1998ديسمرب  8،9القانون، جامعة اإلمارات، 

حسن فتحي، مشروعية اإلعالنات التجارية حلماية ادلتجر  و ادلستهلك، مقال منشور يف -12
 .1992،  1.العددرللة احملاماة، 

حسٌن مرعى الكثًني ، الغش و التدليس و أثره على التجارة و ادلستهلك العريب ، مداخلة  -13
 .2000سبتمرب  16،17يف ادللتقى لإلرباد العريب للمستهلك ، صنعاء ، 

حريز زكي ، الغش يف اللحوم ، مداخلة  مقدمة إىل  يوم دراسي حول  واقع السلسلة   -14
 .2011مارس  22الغذائية  من ادلزرعة إىل صحن ادلستهلك ،  مديرية التجارة، وىران ، 

حنطر حياة ، اآلليات الكفيلة حبماية ادلستهلك من األدوية ادلعيبة ، مداخلة يف ادللتقى  -15
، كلية ى تعديل قانون  محاية ادلستهلك حول أثر التحوالت االقتصادية علالوطين اخلامس 

 .2012احلقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ديسمرب 
، مداخلة  09/03خالدي فتيحة ، احلماية اجلنائية للمستهلك يف ظل أحكام القانون رقم  -16

ألقيت يف ادللتقى الوطين حول ادلنافسة و محاية ادلستهلك ، كلية احلقوق ، جامعة عبد الرمحان 
 .2012مًنة ، جباية 
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خالد زلمد السباتٌن ، احلماية القانونية للمستهلك ، سلسلة مشروع تطوير القوانٌن ، - 17
 .2004، رام اهلل، 15العدد .

التشريعي و التنظيمي ادلرتبط بالتجارة ، مداخلة ألقيت يف زبًني عبد احلكيم ، اإلطار  -18
اليوم الدراسي ادلنظم من طرف وزارة التجارة حول اإلصالحات التشريعية و التنظيمية يف قطاع 

 .2007التجارة ، أفريل 
، مداخلة يف ادللتقى الوطين  09/03سكيل رقية ، محاية ادلستهلك يف ظل القانون رقم  -19

أثر التحوالت االقتصادية على تعديل قانون  محاية ادلستهلك ، رللة العلوم  اخلامس حول
 .2012القانونية ، كلية احلقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ديسمرب 

سعد الدين دداش ، صيانة عقد البيع من االستغالل يف الفقو اإلسالمي ، مداخلة مقدمة -20
 .1998ديسمرب  8،9القانون ، جامعة اإلمارات،  يف ندوة محاية  ادلستهلك يف الشريعة و

سي يوسف زاىية حورية ، التزام ادلتدخل بضمان سالمة ادلواد الغذائية و النظافة الصحية  -21
ذلا ، مداخلة يف ادللتقى الوطين اخلامس حول أثر التحوالت االقتصادية على تعديل قانون  محاية 
 ادلستهلك ، رللة العلوم القانونية ، كلية احلقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ديسمرب

2012.  
سي علي زلمد ، رللس ادلنافسة و اإلجراءات ادلتبعة أمامو ، مقال منشور دبجلة سلرب  -22

 .2001كلية احلقوق ، جامعة أبوبكر بقايد ، تلمسان ، ،القانون اخلاص االساسي 
 ،14العدد .طمعة الشمري ، أحكام ادلنافسة غًن ادلشروعة ، رللة احلقوق الكويتية ،  -23

 .1995،مارس.
فالق زلمد و خرشي إسحاق ، ادلسؤولية االجتماعية للشركات و دورىا يف محاية  -24

الشعارات الرنانة و احلقوق ادلهضومة، مداخلة يف ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر  - ادلستهلك
التحوالت  االقتصادية  على تعديل قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن 

 .2012ديسمرب  5،6بوعلي  ، شلف، 



329 
 

الوطين  اخلامس حول أثر فرقاق معمر ، ادلسؤولية اجلزائية للمتدخل ، مداخلة يف ادللتقى  -25
التحوالت  االقتصادية  على تعديل قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن 

 .2012ديسمرب  5،6بوعلي ،شلف، 
زلمد زلمود الكمايل ،دور العالمات التجارية يف محاية ادلستهلك ، مداخلة مقدمة يف  -26

 .1998ديسمرب  8،9ن ، جامعة اإلمارات، ندوة محاية  ادلستهلك يف الشريعة و القانو 
عبو عمر وميمون خًنة ، دور مجعيات محاية ادلستهلك يف رفع مستوى  الوعي  -27

االستهالكي، مداخلة يف ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر التحوالت  االقتصادية  على تعديل 
 .2012ديسمرب  5،6قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف، 

عبد العزيز اخلضًني ، من أجل توعية أفضل دبخاطر السلع ادلقلدة و ادلغشوشة ،ورقة عمل  -28
 17-13مقدمة يف ندوة "محاية ادلستهلك  و الغش التجاري " ادلنعقد يف شرم الشيخ ، مصر ، 

 .2008يناير 
عليان عدة ، اآلليات القانونية حلماية ادلستهلك يف التشريع اجلزائري ، مداخلة يف ادللتقى  -29

الوطين اخلامس حول أثر التحوالت  االقتصادية  على تعديل قانون محاية ادلستهلك، كلية 
 .2012ديسمرب  5،6احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف، 

ت محاية ادلستهلك يف رفع مستوى  الوعي عبو عمر وميمون خًنة ، دور مجعيا -30
االستهالكي، مداخلة يف ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر التحوالت  االقتصادية  على تعديل 

 .2012ديسمرب  5،6قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف، 
محاية ادلستهلك يف اقتصاد السوق ، مداخلة ألقيت يف عبد اهلل عبد العزيز الصعيدي ،  -31

كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية ،ندوة محاية ادلستهلك يف الشريعة و القانون 
 .1998ادلتحدة ، ديسمرب .
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عليان عدة،  اآلليات القانونية  حلماية ادلستهلك يف التشريع اجلزائري، مداخلة ألقيت يف  -32
ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر التحوالت  االقتصادية  على تعديل قانون محاية ادلستهلك،  

 .2012ديسمرب  5،6كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 
رتف بتزويد ادلستهلك بادلعلومات ، رللة احلقوق للبحوث عدنان سرحان ، إلتزام احمل -33

   .2005،  02القانونية و اإلقتصادية ، كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية ، العدد . 
عبيدي زلمد، حق ادلستهلك يف اإلعالم، يوم دراسي حول  الوسم و إعالم ادلستهلك،  -34

 .2009مديرية التجارة ، وىران 
العزيز الصعيدي، محاية ادلستهلك يف اقتصاد السوق، مداخلة مقدمة يف ندوة  عبد اهلل عبد -35

  .1998ديسمرب  8،9محاية  ادلستهلك يف الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات، 
علي بوحلية بن بوخلميس ، جهاز الرقابة و مهامو يف محاية ادلستهلك ، اجمللة اجلزائرية  -36

 ،01العدد.اإلقتصادية و السياسية ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ،للعلوم القانونية  و 
 . 2002،اجلزائر، 

عبد اجمليد طييب ، الضبط اإلداري و دوره يف محاية ادلستهلك من خالل إختصاص اذليئات  -37
ادلركزية ، مداخلة ألقيت يف ادللتقى الوطين حول محاية ادلستهلك و ادلنافسة ، كلية احلقوق ، 

 .2009نوفمرب  17،18جامعة عبد الرمحان مًنة ، جباية ، يومي 
علي منيف اجلابري ، دور اجلمارك يف محاية ادلستهلك ، حبث مقدم يف ندوة محاية  -38

 . 1998ديسمرب  7،8ادلستهلك يف الشريعة و القانون، جامعة االمارات العربية ادلتحدة ، 
عليان بوزيان ، دور فكرة النظام العام اإلقتصادي يف محاية ادلستهلك ، مقال منشور يف  -39

تيارت ، ماي  –، جامعة إبن خلدون  03.العددرللة اخللدونية للعلوم اإلجتماعية و اإلنسانية ، 
2009. 
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مداخلة  االستهالك ادلستدام ، إشكالية –البيئي األمنغريب زلمد ، العودلة االقتصادية و  -40
محاية ادلستهلك ، رللة  االقتصادية على تعديل قانونالوطين حول أثر التحوالت يف ادللتقى 

  .2012العلوم القانونية ، كلية احلقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ديسمرب 

كرمي زينب ، احلماية اجلنائية للمستهلك االلكرتوين من الغش و التحايل التجاري ، مداخلة -41
 ادللتقى الوطين اخلامس حول أثر التحوالت االقتصادية على تعديل قانون  محاية ادلستهلك ، يف

 .2012رللة العلوم القانونية ، كلية احلقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ديسمرب 
كايس شريف ، مدى فعالية رقابة رللس ادلنافسة يف اجلزائر ، مداخلة يف ادللتقى الوطين   -42

نوفمرب  18و  17، جامعة عبد الرمحان مًنة ، جبايةاإلستهالك و ادلنافسة كلية احلقوق ،حول 
2009. 

حول  االستهالك و م ، مداخلة  يف ادللتقى الوطين حق ادلستهلك يف اإلعالمالح احلاج ، -43
حلقوق  ، ادلنافسة  يف القانون اجلزائري  ، سلرب القانون اخلاص ، جامعة .أبو بكر بلقايد  ، كلية ا

 .2001تلمسان ،
زلمد أمحد أبو ليل ، حكم التسعًن يف الفقو اإلسالمي ، مداخلة مقدمة يف ندوة محاية  -44

ادلستهلك يف الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية ، ديسمرب 
2008 .  

زلمد زلمود الكمايل ، دور العالمات اجلارية يف محاية ادلستهلك ، مداخلة مقدمة يف ندوة  -45
محاية ادلستهلك يف الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ،جامعة اإلمارات العربية ، 

 .2008ديسمرب ، 
لندوة  محاية زلمد عبيدات ، حقوق ادلستهلك و ظاىرة الغش التجاري ، مداخلة  مقدمة  -46

ادلستهلك و ظاىرة الغش التجاري، رللة العلوم القانونية ، كلية احلقوق ، شرم الشيخ ، مجهورية  
 .2008يناير  17-13مصر العربية  ، 

نعوم مراد و دلريين سهام ، القواعد ادلطبقة يف رلال اخلربة اجلزائية طبقا ألحكام القانون  -47
ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش ، مداخلة يف ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر  09-03
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حسيبة بن التحوالت  االقتصادية  على تعديل قانون محاية ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة 
 .2012ديسمرب  5،6شلف، بوعلي ،

يف القانون اجلزائري،  ناجي زىرة ، االلتزام بإعالم ادلستهلك طالب  ادلنتوجات و اخلدمات  -48
ادللتقى الوطين  اخلامس حول أثر التحوالت  االقتصادية  على تعديل قانون محاية  ،مداخلة يف

 .2012ديسمرب  5،6ادلستهلك، كلية احلقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي،شلف، 
نائل عبد الرمحان صاحل ، احلماية اجلزائية للمستهلك يف القوانٌن األردنية ، رللة احلقوق ،  -49

 .1999، الكويت ، مارس ، 01رللة النشر العلمي ،  العدد .
دور اجلمعيات يف محاية ادلستهلك، رللة العلوم القانونية و االدارية ، كلية  –ىامل اذلواري  -50

 . 2005اليابس ، سيدي بلعباس ، عدد خاص ، احلقوق ، جامعة جياليل 

 المصادر : -5
 : الدستور: أ

، ادلعدل و ادلتمم ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  1996الدستور اجلزائري لسنة  -
 .1996ديسمرب  08، الصادرة يف  76.العدد

 القوانين : -ب
، ادلتعلق حبماية الصحة و ترقيتها ، ادلعدل 1985فرباير  16، ادلؤرخ يف 85/05القانون رقم  -1

،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  1988مايو  03ادلؤرخ يف  88/15وادلتمم بالقانون  رقم  
 .1988مايو  04، الصادرة بتاريخ  18العدد 

 حلماية العامة دبالقواع ادلتعلق 1989 فرباير 02 يف الصادر 08/02 رقم القانون -2
 .1989 فرباير 00، الصادرة بتاريخ  06 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد.ادلستهلك،

اجلريدة الرمسية للجمهورية ، ادلتعلق بالتقييس،  2004يونيو  23، الصادر يف  04/04القانون  -3 
 16/04، ادلعدل و ادلتمم دبوجب القانون 2004يونيو  27، الصادرة بتاريخ  41اجلزائرية ، العدد. 
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، الصادرة بتاريخ  37،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .  2016يونيو  19، ادلؤرخ يف 
 .2016يونيو  22
ادلمارسات  ،احملدد للقواعد ادلطبقة على2004يونيو  23، ادلؤرخ يف 04/02القانون رقم  -4

، 2004يونيو  27، الصادرة بتاريخ  40التجارية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .
، الصادر باجلريدة الرمسية  2010غشت  15ادلؤرخ يف  10/06ادلعدل و ادلتمم دبوجب القانون 

  .2010غشت  18، الصادر بتاريخ  46للجمهورية اجلزائرية ، العدد .
اجلريدة ،ادلتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي، 20/20/2006،ادلؤرخ يف 06/03القانون رقم  -5

 . 2006/ 08/03، ادلؤرخة يف   14 الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد.
اجلريدة الرمسية للجمهورية ، بالبلديةادلتعلق ، 2011يونيو  22، ادلؤرخ يف 11/10 رقم القانون -6

 .2011يوليو  03، الصادرة يف  37العدد. اجلزائرية،

اجلريدة الرمسية للجمهورية ، ادلـتعلـق بالواليـة، 21/02/2012الـمـؤرخ فـي  12/07القـانون رقــم  -7
 .29/02/2012، الصادرة يف  12.العدد، اجلزائرية 

اجلريدة ، ادلتعلق بتنظيم مهنة احملاماة ، 2013أكتوبر  29، ادلؤرخ يف  13/07القانون رقم  -8
 .30/10/2013، الصادرة يف  55. العدد،   الرمسية للجمهورية اجلزائرية

 األوامر -ج
 .ادلتضمن قانون العقوبات ادلعدل و ادلتمم 1966جوان  18ادلؤرخ يف  66/156األمر  -01

ادلعدل و  اإلجراءات اجلزائيةادلتضمن قانون  1966جوان  18ادلؤرخ يف  66/155األمر  -02
 .ادلتمم

اجلريدة الرمسية ، ادلتعلق بالعالمات ،  2003يوليو 19، ادلؤرخ يف  03/06األمر رقم  -03
 .2003 يوليو 23، الصادرة بتاريخ   44.العدد،  للجمهورية اجلزائرية

الرمسية للجمهورية يدة اجلر ، ادلتعلق بادلنافسة ،  2003جويلية  19ادلؤرخ يف  03/03األمر -04
  . 43.العدد،  اجلزائرية
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، ادلتعلق بادلنافسة ادلعدل و ادلتمم بالقانون 2003جويلية  19، ادلؤرخ يف  03/03األمر رقم  -05
،  36 العدد،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2008يونيو  25ادلؤرخ  يف  08/12رقم 

 .2008يوليو  02الصادرة يف 
، ادلتعلق بادلنافسة ، ادلعدل و ادلتمم بالقانون رقم 2003غشت  15، ادلؤرخ يف 03/03األمر  -06
، الصادرة  15 العدد،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2010غشت  15ادلؤرخ يف  10/05

 .2010غشت  15بتاريخ 

 المراسيم : -د
، ادلتعلق بإنشاء مكاتب  1987جوان  30، ادلؤرخ يف  87/146ادلرسوم التنفيذي رقم   -01

 .01/06/1987، الصادرة يف  27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .الصحة البلدية ، 
اجلريدة ، ادلتعلق برقابة اجلودة و قمع الغش،  1990يناير  30ادلؤرخ يف  90/39ادلرسوم رقم -02

 .31/01/1990،الصادرة يف 05.الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد
، ادلتعلق بوسم ادلنتوجات  10/11/1990، ادلؤرخ بتاريخ  90/366ادلرسوم التنفيذي رقم   -03

         ، الصادرة بتاريخ  50اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .ادلنزلية غًن الغذائية ، 
 .1990نوفمرب  21
، ادلتعلق بوسم السلع الغذائية و 10/11/1990، ادلؤرخ يف  90/367ادلرسوم التنفيذي رقم  -04

 .21/11/1990، الصادرة بتاريخ  50عرضها ، ج.ر.ج.ج ، 
،ادلتعلق بشروط صناعة  1990غشت  04، ادلؤرخ يف  90/240ادلرســــوم التنفيــذي رقم  -05

،الصادرة  33 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .األدوية البيطرية و بيعها و رقابتها، 
 . 1990غشت  08بتاريخ 

ادلتضمن تنظيم الدراسة  1990سبتمرب  08، ادلؤرخ يف  90/260ادلرسوم التنفيذي رقم  -06
، الصادرة 39اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .للحصول على شهادة الصيديل ، 

 .1990سبتمرب  12بتاريخ . 
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، ادلعدل و ادلتمم للمرسوم  1990ديسمرب  08ادلؤرخ يف  ، 90/261ادلرسوم التنفيذي رقم  -07
غشت و ادلتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة  25ادلؤرخ يف  71/218التنفيذي رقم

سبتمرب  12، الصادرة بتاريخ 39.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددجراح أسنان ، 
1990. 

، ادلتعلق بضمان سعر الطماطم  08/05/1990، مؤرخ يف  90/26ادلرسوم التنفيذي رقم  -08
مايو  16، الصادرة يف 20اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد.الصناعية عند اإلنتاج ، 

1990. 
، ادلتعلق بوسم السلع غًن الغذائية  1990/  10/10، ادلؤرخ يف  90/366ادلرسوم التنفيذي  -09

 .1990نوفمرب  21الصادرة بتاريخ  ،50ية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .اجلريدة الرمس و عرضها ،
، ادلتعلق برقابة اجلودة و قمع الغش  1990 يناير 30ادلؤرخ يف  90/39ادلرسوم التنفيذي رقم  -10
 .1990جانفي  31، الصادرة بتاريخ 50اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .، 

ادلتعلق بادلواد ادلعدة لكي تالمس  19/01/1991ادلؤرخ يف  91/04ادلرسوم التنفيذي رقم  -11
، 04.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدداألغذية و دبستحضرات تنظيف ىذه ادلواد ، 

 .1991يناير  23الصادرة بتاريخ 
  فرباير 23 األغذية  ادلؤرخ يفعند عرض  ادلتعلق بالشروط الصحية ادلطلوبة 91/53ادلرسوم  -12

 .27/02/1991، الصادرة بتاريخ 09.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد، 1991
، و ادلتعلق بادلواد ادلعدة لكي 1991 يناير 19، ادلؤرخ يف  91/04ادلرسوم  التنفيذي رقم  -13

، الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلريدة تالمس األغذية و دبستحضرات  تنظيف ىذه ادلواد، 
 .23/01/1991الصادرة بتاريخ  ،04.العدد

، ادلتعلق بالشروط الصحية عند 1991فرباير  23، ادلؤرخ يف 91/53ادلرسوم التنفيذي رقم  -14
 .1991فرباير  27، الصادرة بتاريخ . 9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .عرض ادلادة، 
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، ادلتعلق بشروط إنتاج مواد  04/02/1992، ادلؤرخ يف  92/41ادلرسوم التنفيذي رقم  -15
 05، الصادرة يف  09.العدد،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالتجميل و التنظيف البدين ،   

 .1992فرباير 
طلوبة عند ،ادلتعلق بالشروط ادل 13/01/1992، ادلؤرخ يف 92/25ادلرسوم التنفيذي رقم  -16

، الصادرة  05.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدداستعمال ادلواد ادلضافة للمواد الغذائية ، 
 .1992فرباير  22بتاريخ .

        ، احملدد لشروط إنتاج مواد التجميل  04/02/1992، ادلؤرخ يف  92/41ادلرسوم رقم  -17
اجلريدة الرمسية و التنظيف البدين و تكييفها و تسويقها يف السوق الوطنية و كيفيات ذلك ، 

 .02/02/1992،الصادرة بتاريخ .  09.للجمهورية اجلزائرية ، العدد
، ادلتعلق بتحديد تكوين اجمللس 1992يوليو  06، ادلؤرخ يف 92/772ادلرسوم التنفيذي رقم  -18 

 . 52.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددالوطين حلماية ادلستهلكٌن و إختصاصاتو ، 
، ادلتضمن سبديد أحكام  1993يونيو 14، ادلؤرخ يف  93/134ادلرسوم التنفيذي رقم  -19

، احملدد ألسعار احلبوب و اخلضر اليابسة و بذورىا عند إنتاجها  91/513التنفيذي رقم  ادلرسوم
 .1993يونيو  16، الصادرة يف 40، ج.ر.ج.ج ، ع. 22/12/1991، ادلؤرخ 

، ادلتضمن سبديد أحكام  1993ونيو ي14، ادلؤرخ يف  93/138ادلرسوم التنفيذي رقم  -20
ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اجل،  22/12/1991، ادلؤرخ  91/513ادلرسوم التنفيذي رقم 

 ، احملدد لسعر الطماطم الصناعية عند اإلنتاج .  1993يونيو  16، الصادرة يف 40.العدد
، ادلتضمن إنشاء سلرب وطين  1993يونيو  14، ادلؤرخ يف  93/140ادلرسوم التنفيذي رقم  -21

، 41.العدد،  الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلريدة دلراقبة ادلنتوجات الصيدالنية و تنظيمو و عملو ، 
 .1993يونيو  20الصادرة بتاريخ 

، ادلتضمن إنشاء الديوان الوطين  1994فرباير  09، ادلؤرخ يف  94/47ادلرسوم التنفيذي رقم  -22
 .1994فرباير  16، الصادرة بتاريخ 09.لألدوية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد
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بتعريفات نقل الركاب يف ادلتعلق ،  15/01/1996، ادلؤرخ يف  96/40ادلرسوم التنفيذي رقم  -23
 .05/03/1996، الصادرة يف  09، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد .سيارات األجرة 

 

،ادلتضمن إنشاء شبكة سلابر 1996/ 19/10،ادلؤرخ يف 96/355ادلرسوم التنفيذي رقم  -24 
،  62.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد التجارب و رباليل النوعية و تنظيمها و سًنىا،

 .1996أكتوبر  20الصادرة بتاريخ 
، و ادلتعلق بشروط و كيفية  1997يناير  14، ادلؤرخ يف  97/37ادلرسوم التنفيذي  رقم  -25

اجلريدة الرمسية مواد التجميل و التنظيف البدين و تسويقها يف السوق الوطنية ،   صناعة
 .15/01/1997، الصادرة بتاريخ  04.للجمهورية اجلزائرية ، العدد

و ادلتعلق بالرخص ادلسبقة إلنتاج  1997يوليو  08ادلؤرخ يف  97/254ادلرسوم التنفيذي رقم  -26
اجلريدة الرمسية للجمهورية ادىا ، ًن ن نوع خاص و استادلواد السامة أو اليت تشكل خطرا م

 .1997يوليو  09، الصادرة بتاريخ  46.اجلزائرية ، العدد
، ادلتعلق بتحديد  تدابًن 1999يوليو  20، ادلؤرخ  يف  99/158ادلرسوم  التنفيذي رقم  -27

اجلريدة حفظ  الصحة و النظافة  ادلطبقة عند عملية  عرض منتجات الصيد  لالستهالك ، 
 .1999يوليو  25، الصادرة بتاريخ  49الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد.

ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي  1999/ 13/12ادلؤرخ يف  99/290ادلرسوم التنفيذي رقم  -28
ادلتضمن القانون األساسي اخلاص بادلمارسٌن الطبيٌن و  1991أفريل  27ادلؤرخ يف  91/106رقم 

، الصادرة  89.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددادلتخصصٌن يف الصحة العمومية ، 
 .1999ديسمرب  15بتاريخ 

، ادلتعلق بشروط استغالل  26/02/2000، ادلؤرخ يف  2000/43ادلرسوم التنفيذي رقم  -29
، الصادرة يف  08.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدداخلدمات اجلوية و كيفيات ذلك ، 

01/03/2000.  
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، ادلتعلق دبؤسسات الفندقة و 01/03/2000، ادلؤرخ يف  2000/46ادلرسوم التنفيذي رقم  -30
، الصادرة يف  10.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددسًنىا و كيفيات استغالذلا ، 

05/03/2000. 
،ادلتعلق بشروط شلارسة اخلباز و  06/06/2001، ادلؤرخ يف  01/145ادلرسوم التنفيذي رقم  -31

 . 10/06/2001، الصادرة يف  32.اجلزائرية ، العدداجلريدة الرمسية للجمهورية احللواين ، 
و ادلتضمن تنظيم ادلصاحل اخلارجية   05/11/2003ادلؤرخ يف  03/409ادلرسوم التنفيذي رقم  -32

يف وزارة التجارة و صالحيتها و عملها و ادلديريات الوالئية للتجارة على ادلستوى الوطين ، 
 .2003نوفمرب  09، الصادرة بتاريخ  68.، العدداجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

، ادلتعلق بكيفية ضبط ادلواصفات  28/07/2004، مؤرخ يف  04/210ادلرسوم التنفيذي رقم -33
اجلريدة التقنية للمغلفات ادلخصصة إلحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء سلصصة لألطفال ، 

 .2004جويلية 28ة يف ،صادر  47 الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد
، احملدد  دلبادئ إعداد الصحة و  07/10/2004، ادلؤرخ يف  04/319ادلرسوم التنفيذي رقم  -34

، صادرة يف  64. العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالصحة النباتية اعتمادىا و تنفيذىا ، 
10/10/2004 . 
،ادلتعلق بتكوين اللجنة الوطنية 2005يناير  30،ادلؤرخ يف 05/67ادلرسوم التنفيذي رقم  -35

فرباير  06، الصادرة بتاريخ  10.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددللمدونة الغذائية ، 
2005. 

، ادلتعلق بتنظيم التقييس و  2005ديسمرب  06،ادلؤرخ يف  05/464ادلرسوم التنفيذي رقم -36
 .2005ديسمرب  11الصادرة بتاريخ ، 80.ة اجلزائرية ، العدداجلريدة الرمسية للجمهوريسًنه ، 

، ادلتعلق بتقييم ادلطابقة ،  2005ديسمرب  06، ادلؤرخ يف  05/465ادلرسوم التنفيذي رقم  -37
 .2005ديسمرب  11، الصادرة بتاريخ  80.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد
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،ادلتعلق بوسم ادلواد الغذائية و عرضها ،  22/12/2005، ادلؤرخ يف  05/484ادلرسوم رقم  -38
 .2005ديسمرب  25، الصادرة بتاريخ  83.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد

حيدد شروط ربرير الفاتورة و ووصل  10/12/2005ادلؤرخ يف  05/468ادلرسوم التنفيذي رقم  -39
 80.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددالتسليم و الفاتورة اإلمجالية و كيفيات ذلك ، 

 .11/12/2005الصادرة يف 
ادلتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية  ، 2008أوت  19، ادلؤرخ قي  08/266ادلرسوم التنفيذي رقم  -40

 .2008أوت  24، الصادرة يف 48.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدديف وزارة التجارة ، 
، الذي حيدد تنظيم رللس  2011يوليو  10ادلؤرخ يف   11/241ادلرسوم التنفيذي رقم  -41

اجلريدة  ،08/03/2015و ادلتمم دبوجب ادلرسوم  التنفيذي ادلؤرخ يف  ادلنافسة و سًنه ، ادلعدل
 .11/03/2015، الصادرة بتاريخ  13.ة اجلزائرية ، العددالرمسية للجمهوري

ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة يف رلال  2012مايو  06،ادلؤرخ يف  12/203ادلرسوم التنفيذي رقم  -42
مايو  09 ، الصادرة بتاريخ 28. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العددأمن ادلنتوجات ، 

2012 . 
، ادلتعلق بتحديد تشكيلة 2012أكتوبر  02، ادلؤرخ يف 12/355ادلرسوم التنفيذي رقم  -43

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اجمللس الوطين حلماية ادلستهلكٌن و إختصاصاتو ، 
 .2012أكتوبر  11، الصادرة بتاريخ  56.العدد

، ادلتعلق بشروط و كيفيات  15/05/2012ادلؤرخ يف  12/214التنفيذي رقم ادلرسوم  -44
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد استعمال ادلواد الغذائية ادلوجهة لالستهالك البشري ، 

30. 
، احملدد للشروط و الكيفيات  09/11/2013، ادلؤرخ يف  13/378ادلرسوم التنفيذي رقم  -45

 18، الصادر يف  58 للجمهورية اجلزائرية ، العدداجلريدة الرمسية ادلتعلقة بإعالم ادلستهلك ، 
 .2013نوفمرب 
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احملدد لكيفيات القيد و التعديل و الشطب يف السجل التجاري  15/111ادلرسوم التنفيذي  -46
 .13/05/2015، الصادرة يف  24 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد، 

 القرارات : -ه  

 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، باإلشهار، ادلتعلق  20/03/1990القرار ادلؤرخ يف  -01
 .23/05/1990، الصادرة يف  21 العدد

 طريق  ، ادلتعلق بدرجات احلرارة و احلفظ عن1991نوفمرب  21القرار الوزاري ادلؤرخ يف   -02
 .87.العدد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالتجميد ادلكثف للمواد الغذائية،

ادلتعلق بتحديد مواصفات بعض أنواع  18/08/1993القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف  -03
، الصادرة يف  69 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاحلليب ادلعد لالستهالك و عرضو ، ،

23/10/1993 . 
 يف للسميد و الدقيق  القصوى،ادلتعلق باألسعار 22/03/1994القرار الوزاري ادلؤرخ يف  -04

 . 57 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةسلتلف مراحل التوزيع ، 
 ،ادلرقاز و تسويقو ، ادلتعلق بشروط ربضًن 26/02/1997القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -05

 .1997مايو  27، الصادرة بتاريخ . 34. العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
 ماء اجلافيل رىن   ، ادلتعلق بوضع مستخلصات 03/1997/ 24القرار الوزاري ادلؤرخ يف  -06

 34.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاالستهالك، 
ادلتعلق بادلواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء  29/03/1997القرار الوزاري ادلؤرخ يف  -07

 ،34اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدداجلافيل رىن االستهالك وشروطها و كيفيتها،
 .1997مايو  27الصادرة يف 

، ادلتعلق بادلواصفات التقنية ألنواع احلليب  1997مايو  31القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف  -08
، الصادرة  55. العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةشروط و كيفيات عرضها ، و اجلاف  
 ـ1997غشت  20بتاريخ 
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 ألنواع، و ادلتعلق بادلواصفات التقنية  1997ماي  25القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -09
الصادرة  . 55.العدد،اجلزائريةاجلريدة الرمسية للجمهورية مسيد القمح الصلب و كيفيات ومسها ، 

 .1997غشت   20بتاريخ 
احملدد للخصائص التقنية للحليب ادلركز احمللى و  10/08/1997القرار الوزاري ادلؤرخ يف   -10

 .1997أكتوبر 15الصادرة بتاريخ  ،68.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةغًن احمللى ، 
،احملدد للمواصفات التقنية للسكر األبيض  27/04/1997القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -11

 .1997غشت 10، الصادرة يف 55.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،
      ، ادلتعلق بادلواصفات التقنية لألرز  1997 /09/ 06القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -12
                ، الصادرة بتاريخ 77 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةت عرضو ، كيفيا و

 .1997نوفمرب 26
 ، ادلتعلق باخلصائص التقنية للخل و 11/1997/ 15القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -13

 .18.العدد،اجلزائريةاجلريدة الرمسية للجمهورية كيفيات و شروط وضعو رىن االستهالك ، 
،ادلتعلق دبصربات عصيدة الطماطم 1997غشت  24القرار الوزاري ادلشرتك،ادلؤرخ يف  -14

 . 1997نوفمرب  26، الصادرة بتاريخ.  77. العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
،ادلتعلق بادلواصفات التقنية لبعض  1997/ 09/  08القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -15

، الصادرة بتاريخ  77.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالبقول اجلافة و كيفيات ذلك ، 
 .1997نوفمرب  26
،احملدد لقواعد ربضًن اللحوم ادلفرومة عند  19/09/1999القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف  -16

 31، الصادرة بتاريخ  76.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالطلب ووضعها لإلستهالك ، 
 .1999أكتوبر 
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، ادلتعلق بقواعد ربضًن اللحم ادلفروم  19/09/1999القرار الوزاري ادلشرتك ، ادلؤرخ يف  -17 
، الصادرة  76 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةعند الطلب ووضعها لالستهالك ، 

 . 1999أكتوبر  31يخ  بتار 
احملدد لقواعد ربضًن اللحوم ادلفرومة عند ، 1999سبتمرب29لقرار الوزاري ، ادلؤرخ  يف ا -18

 .31/10/1999، الصادرة يف 76 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالطلب، 
، ادلتعلق دبواصفات مسحوق احلليب الصناعي و شروط  1999أكتوبر  27القرار ادلؤرخ يف  -19

، 80. العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةو حيازتو و تسويقو و كيفيات ذلك ، عرضو 
 . 1999نوفمرب  14الصادرة بتاريخ 

ادلتعلق دبواصفات ادلادة الدمسة  و شروط  1999 أكتوبر27ادلؤرخ يف ادلشرتك القرار الوزاري   -20
اجلريدة الرمسية للجمهورية عرضها و حيازهتا و إستعماذلا و تسويقها و كيفيات ذلك،  ، 

 .31/10/1999، الصادرة بتاريخ 76.العدد،اجلزائرية
ادلتعلق دبواصفات مسحوق احلليب  1999 أكتوبر 27ادلؤرخ يف ادلشرتك القرار الوزاري  -21

اجلريدة الرمسية الصناعي و شروط عرضو و حيازتو و إستعمالو  تسويقو و كيفيات ذلك،
 .31/10/1999، الصادرة بتاريخ 76. العدد،للجمهورية اجلزائرية

، ادلتعلق بدرجات احلرارة و احلفظ عن طريق  1999 نوفمرب 21القرار الوزاري ادلؤرخ يف  -22
 . 87.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةادلكثف للمواد الغذائية،  التربيد و التجميد

و أساليب احلفظ  ادلتعلق بدرجات احلرارة 1999نوفمرب  21القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف  -23
اجلريدة الرمسية للجمهورية بواسطة التربيد أو التجميد ادلكثف للمواد الغذائية ، 

  .87.العدد،اجلزائرية
، ادلتعلق دبواصفات مياه الشرب ادلوضبة مسبقا و كيفيات  26/07/2000قرار مؤرخ يف  -24

 .20/08/2000، الصادرة يف 51.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةذلك ، 
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، ادلتعلق  دبنع إستًناد و إنتاج و تسويق و 2000ديسمرب   24القرار الوزاري ، ادلؤرخ يف  -25
               ، الصادرة بتاريخ 02.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةادلواد ادلغًنة وراثيا،  استعمال

 .2001يناير  07
، ادلتعلق دبواصفات مياه الشرب ادلوظبة مسبقا و  26/07/2000القرار الوزاري مؤرخ يف   - 26

 .20/08/2000، الصادرة يف  51. العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية كيفيات ذلك ،
، ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على تركيبة ادلنتوجات اللحمية  26/07/2000ادلؤرخ يف  القرار -27

 .54.العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةووضعها رىن االستهالك ، 
هبا يف ادلواد  ،احملدد لقائمة ادلواد ادلضافة ادلرخص14/02/2012القرار الوزاري ادلؤرخ يف  -28

 .2012مايو  05الصادرة بتاريخ  ،31 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، الغذائية
، ادلتضمن ادلصادقة  على النظام التقين  2012فرباير  23الوزاري ادلشرتك  ، ادلؤرخ يف  -29

اجلريدة الرمسية اجلزائري   الذي حيدد شروط و كيفيات  عرض ادلستحضرات ادلوجهة  للرضع ، 
 . 49.العدد،للجمهورية اجلزائرية

ة الضمان حسب طبيعة و احملدد دلد 2014ديسمرب  14القرار الوزاري ادلشرتك الصادر يف  -30
 .27/02/2015،  الصادرة بتاريخ 25 العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية السلعة،

اجلريدة الرمسية للجمهورية ، حيدد منوذج شهادة الضمان،2014نوفمرب  12القرار ادلؤرخ يف   -31
 .2014نوفمرب  12، الصادرة بتاريخ ،  16.العدد،اجلزائرية

، و الذي جعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات  11/2014/ 23القرار ادلؤرخ يف  -32
      ،الصادرة يف 08 العدد.،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةيف اللحوم و و ادلنتجات إجباريا ، 

12/03/2015. 
، الذي جيعل منهج الكشف عن العوامل ادللونة يف اللحوم و  25/03/2015قرار مؤرخ يف  -33

اجلريدة طريق االستشراب ) الكروماتوغرافيا( على الطبقة الرقيقة إجباريا ،  منتجات اللحوم عن
 .29/04/2015، الصادرة يف  22. العدد،الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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          ، ادلتضمن جعل ادلنهج االفقي إلحصاء اخلمائر  2015يونيو  02القرار ادلؤرخ يف  -34
اجلريدة إجباريا ،  0.95و العفنيات بعد ادلستعمرات يف ادلنتجات ذات النشاط ادلائي أكرب من 

 . 09/09/2015، الصادرة بتاريخ  48.العدد،الرمسية للجمهورية اجلزائرية
، ادلتعلق دبنع إستًناد ادلواد الصيدالنية و ادلستلزمات الطبية 2015يوليو  09القرار ادلؤرخ يف   -35

 25، الصادر بتاريخ  62 العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية البشري ، ة للطبادلوجه
 .2015نوفمرب 

ادلتعلق دبنع إستًناد ادلواد الصيدالنية و ادلستلزمات  ،2015نوفمرب  02القرار ادلؤرخ يف  -36
، الصادر بتاريخ  62 العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية البشري ، الطبية ادلوجهة للطب

 .2016فرباير  07

 ثانيا : باللغة الفرنسية :

A- Les ouvrages  

1- Albert CHAVANNE – Jean Jacques BURST , Droit de la propriété 

industrielle , 2 
éme

, édition , Dalloz , 1998 . 

2-  J. CALAIS AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 5. 
éme

. édition, Dalloz, Paris.  

3-  F.Dekeuwer- Deffossez & E. Blary –Clemenet, Droit commercial, 6 
éme

. 

édition, Domat Droit, S.A.D, Paris, 2000. 

4- SEGHIR DJITLI.M ,Comprendre le marketing , Berti Editions , 3 éme 

Trimestre , Alger , 1990 .  

Pirovani , L' évolution de la responsabilité civile – produits regard de la 

directive communautaire européenne du 25 juillet 1985 , Paris 1987 . 

6- VANDERCANNEN.M ET NELLY.J.P , LA DISTRIBUTION , Editions 

de boek Université , 1ere Edition Bruxelle , 2003 . 

7-  WILFRID JEANDIDIER ,Droit des affaires , 2 
éme

 édition , Dalloz , 

Paris, 1996. 

8-Yves GUYON , Droit des affaires , tome 01 , 9
éme 

édition ,Dalloz, 1996 . 
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B- Les articles 

01- BENDIABDELLAH Abdeslam, gouvernance d' entreprise, Ethique des 

affaires .Revue économie& management, faculté  des sciences  

Economiques et de gestion, Tlemcen , le 7 avril 2008. 

02- M.KAHLOULA et G.MEKAMCHA , la protection du consommateur en 

droit Algérien , Revue de l’école national d’administration , volume .05, 

n.01, 1995. 

 ثالثا : باللغة اإلنجليزية :
01

-
  k. Lancaster , A new appoach of consumer , journal of political  & 

Economy ,1999. 

02-G.CHURCHILL  and C. SURPRENANTS, An investigation into the  

determinants of consumer satisfaction, Journal of Marketing 

Research,vol.11, n. 4, April 2004, 283-287. 

03- Lo Geoff Lancaster y Paul Reynolds , Marketing, Macmillan business 

master, 1880. 

04 - Richard .M.S  - Wilson y Colin Golin Gillian , Marketing management 

planning implementation control , 3 
éme

 edition , Boston , 2005.  

05 - Robret .D , Histrich marketing , 2
éme

 édition , Etas Units Barrom' s 

Educational Series , 2000 . 

06 - R. Mittal , Marketing Management , New Delhi , Anmal publication , 

2001.   

07- M. Donald , Marketing plans , England  Elsevier , 2004. 

08-T.Proctor, Marketing management , Integrating theory y practice,   new 

York, 1996. 
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  فهـــرس

 01  ةمـــــــــــــــــــــــــــــــــمقد

 08                       قـــــــــــــة التسويـــــــــــة في عمليــــــــم المرتكبـــــــــــــالجرائ:  اب األولــــــالب

عـــــاج و التصنيـــــــــــــاإلنت ةـــــــــــــــــة بعمليــــــــــــــــــات المرتبطــــاكــــــــــــــاإلنته: األول لـــــــــالفص  12 

ق ــــــــة التسويـــــش في عمليــــد الغــــا ضــــث األول : حماية المستهلك جنائيــــــــــــالمبح  14 

 18  جرمية الغش يف عملية إنتاج ادلواد الغذائية ادلطلب األول :

صور الغش الواقع على ادلادة الغذائية: األولالفرع   19 

 19 البند األول : الغش باإلضافة أو اخللط 

الثاين : الغش باإلنقاص و اإلنتزاع البند  20 

 21 البند الثالث : الغش بالصناعة 

 22  البند الرابع : الغش بتغيري مظهر ادلنتوج 

العرض أو البيع أو الوضع للبيع : الثاين الفرع  22 

 24 الفرع الثالث : العرض أو الوضع للبيع أو بيع مواد خاصة تستعمل يف الغش

 27 ادلطلب الثاين : الغش يف عملية تسويق ادلواد الصيدالنية

 29 الفرع األول : ربديد ادلقصود بادلواد الصيدالنية 

الصيدلة دلهنةالفرع الثاين : ادلخالفات ادلرتبطة خبرق التشريعات ادلنظمة   30 

 31 البند األول : خرق إلزامية مطابقة ادلواد السامة و األدوية للمواصفات و الرتاخيص

 33 البند الثاين : تسويق منتوجات صيدالنية غري مطابقة و معيبة 

 33 أوال : تسويق منتوجات صيدالنية غري مطابقة 

 35 ثانيا : تسويق منتوجات صيدالنية مغشوشة و معيبة 

الثالث : خرق إلزامية اإلعالم و اإلشهار الطيب  البند   35 

 36 البند الرابع : مقومات اإلعتداء 

 37 الفرع الثاين : موقف ادلشرع اجلزائري خبصوص ادلواد الصيدالنية ادلهندسة وراثيا 
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 38  مواد التجميل  الغش يف تداول ادلطلب الثالث :

 41 الفرع األول : صور اإلخالالت ادلرتكبة يف عملية تسويق مواد التجميل 

و التنظيف البدينالبند األول : إستعمال مواد زلظورة يف تركيب مواد التجميل   41 

 42 البند الثاين : عدم احلصول على التصريح ادلسبق

خرق األحكام ادلتعلقة بإسترياد أو توضيب مواد التجميل : الثالث البند  43 

 44 الفرع الثاين : مقومات اجلرمية 

ة ــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة المـــــــــــسالمة و ـــــــــــــة المطابقـــــــــــرق إلزاميــــث الثاني : خـــــــــــــالمبح  45 

 46  ادلطلب األول : خرق إلزامية السالمة و ادلطابقة 

) اإلنتاج( الفرع األول : ضمان سالمة ادلواد الغذائية عند عملية التصنيع  47 

 47 البند األول :  خرق اخلصائص التقنية للمادة الغذائية

 48 البند الثاين : عدم مراعاة نسبة ادللوثات ادلسموح هبا قانونا 

 51 البند الثالث : مقومات اإلعتداء ادلاس بأمن و سالمة ادلستهلك 

 52 الفرع الثاين : سلالفة إلزامية ادلطابقة ادلسبقة

 53 البند األول : نطاق اإللتزام دبطابقة ادلنتوجات 

 54 البند الثاين : تقدير الرغبة ادلشروعة للمستهلك 

 55 البند الثالث : اآلليات القانونية لضمان مطابقة ادلنتوجات

و مصدرهأوال : تنظيم ادلنتوجات   56 

 58 ثانيا : تقييس ادلنتوجات

 59 البند الرابع : مقومات اإلعتداء

الصحية للمواد الغذائيةادلطلب الثاين : خرق إلزامية النظافة و النظافة   60 

 61 الفرع األول : نظافة ادلواد األولية أثناء جنيها و إعدادىا 

 63 الفرع الثاين : نظافة ادلنتوجات خالل عملية العرض

 63 البند األول : اإللتزام بنظافة ادلستخدمني 

 64 البند الثاين : نظافة أماكن تواجد ادلادة الغذائية
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النقل و البيع  خرق إلزامية النظافة خالل عملييت: الفرع الثالث   65 

 67 الفرع الرابع : مقومات اإلعتداء ادلاس بأمن و سالمة ادلستهلك 

 67 البند األول : الركن ادلادي 

 69 البند الثاين : الركن ادلعنوي 

 70 ادلطلب الثالث : سلالفة أحكام التعليب و التغليف و احلفظ 

 71 الفرع األول : مفهوم تعبئة ادلنتوج 

 73 الفرع الثاين : اإلخالالت ادلرتبطة بعملية التعليب

 75 البند األول : درجات حرارة التجميد 

 76 البند الثاين : درجات حرارة التربيد

 76 الفرع الثالث : ضمان سالمة ادلواد الغذائية بسالمة ادلواد ادلعدة دلالمستها 

 77  البند األول : صنع و إستعمال ادلواد ادلعدة دلالمسة ادلادة الغذائية  

 78   البند الثاين : صنع مستحضرات تنظيف ادلواد ادلالمسة لألغذية 

الثالث : مقومات اإلعتداء البند  79 

عـــــــــــــرض للبيــــــــــــالعج و ـــــــــــي الترويــــــــــــة بعمليتـــــم الماســـــالفصل الثاني : الجرائ  80 

 81  ج ــــــــــــالم و الترويــــــــــاإلع يــــــــة بعمليتـــــم الماســــــــــــــــــــــــث األول : الجرائـــــــــــــحالمب

 82  األول : ادلقصود باإلعالم و اإلعالن  ادلطلب

تعريف اإلعالم و متييزه عن ادلفاىيم ادلشاهبة : األول الفرع  82 

 84  نطاق اإللتزام باإلعالم: األول البند

 84  أوال : نطاق اإللتزام باإلعالم من حيث األشخاص

 85  ثانيا : نطاق اإللتزام باإلعالم من حيث ادلوضوع 

 86  ثالثا : نطاق اإللتزام باإلعالم من حيث الوسائل

 86  البند الثاين : متييز اإللتزام باإلعالم عن اإللتزامات ادلشاهبة 

 86 أوال : متييز اإللتزام باإلعالم عن اإللتزام بالتعاون 

 87  ثانيا : متييز اإللتزام باإلعالم عن اإللتزام بتقدمي النصيحة 
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 87 ثالثا : متييز اإللتزام باإلعالم عن اإللتزام بالتحذير

 90 الفرع الثاين : مفهوم اإلعالن و متييزه عن ادلفاىيم ادلشاهبة 

 91 البند األول : تعريف اإلعالن و متييزه عن ادلفاىيم ادلشاهبة 

 93          أوال : متييز اإلعالن عن اإللتزام باإلعالم

 94 ثانيا : متييز اإلعالن عن اإلعالم كوسيلة إتصال

 95  الرتويج ثالثا : متييز اإلعالن عن

 95 رابعا : متييز اإلشهار التجاري عن الدعاية التجارية

 97 البند الثاين : اإلشهار التضليلي و متييزه عن ادلفاىيم ادلشاهبة 

 99  اجلرائم ادلاسة حبق ادلستهلك يف اإلعالم: الثاينادلطلب 

 99 الفرع األول : سلالفة إلزامية الوسم

الوسمالبند األول : مفهوم   100 

 101                    الثاين : تطبيقات اإللتزام بالوسم البند

أركان جرمية سلالفة إلزامية الوسم : لثالثا البند  102 

 102 أوال : الركن الشرعي جلرمية سلالفة إلزامية وسم ادلنتوجات

 104 ثانيا : الركن ادلادي جلرمية خرق إلزامية وسم ادلنتوجات

 105    مقومات جرمية سلالفة إلزامية ربذير ادلستهلك خبطورة ادلنتوجات: الثاين الفرع

الركن الشرعي جلرمية خرق إلزامية أمن ادلننتوجات: األول البند   107 

الركن ادلادي جلرمية خرق إلزامية أمن ادلنتوجات: الثاين البند  108 

بالتحذيرالعنصر ادلعنوي جلرمية خرق اإللتزام : الثالث البند  109 

 111 ادلطلب الثاين : أركان جنحة اإلعالن اخلادع

 113 الفرع األول : الركن ادلفرتض

 114 الفرع الثاين : الركن ادلادي

 118 الفرع الثالث : الركن ادلعنوي

 121  الفرع الرابع : موقف ادلشرع اجلزائري من اإلعالنات اإللكرتونية اخلادعة  
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ع ـــــــــــرض للبيـــــــــــة العـــــــــــة بعمليــــــــــــــم الماســــــــــــي : الجرائـــــــــــالثانث ـــــــالمبح  124 

 125 ادلطلب األول : اجلرائم ادلاسة بأسعار البيع

 126  األول : اجلرائم ادلاسة بأسعار ادلنتوجات  الفرع

 126  األول : مفهوم الكشف عن األسعار  البند

 127 أوال : أمهية الكشف عن األسعار 

 128  ثانيا : طرق الكشف عن األسعار

 128 ثالثا : مناذج عن إعالم ادلستهلك باسعار بعض اخلدمات

الثاين : أركان جرمية عدم الكشف عن أسعار ادلنتوجات البند  129 

الكشف عن األسعار أوال : الركن الشرعي جلرمية عدم  129 

 130  ثانيا : الركن ادلادي جلرمية عدم اإلعالم باألسعار

 131 ثالثا : الركن ادلعنوي جلرمية عدم اإلعالم عن االسعار 

 132  الفرع الثاين : سلالفة قواعد الفوترة و الضمان

 133  البند األول : سلالفة قواعد الفوترة

 133  أوال : تعريف الفاتورة

 133 ثانيا : مدى إلزامية التعامل بالفاتورة مع ادلستهلك

 135 البند الثاين : إلزامية الضمان و خدمة ما بعد البيع

ادلطلب الثاين : عرض منتوجات مقلدة أو مزورة   139 

 140 الفرع األول : صور اإلجرام الواقع على العالمات التجارية 

 141   النطق البند األول : تقليد العالمات من حيث 

التقليد يف الشكل اخلارجي للعالمة : الثاين البند  142 

 142 البند الثالث : تقليد ادلنتوجات يف حد ذاتو

تسويق منتوجات بعالمات غري مسجلة : الرابع البند  143 

 143 البند اخلامس : تقليد اخلدمة 

 144 البند السادس : تقليد اإلشهار 
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 145 أوال : إستعمال عالمة ذبارية مزورة أو مقلدة 

 145 ثانيا : إغتصاب عالمة ذبارية شللوكة للغري

 146 ادلطلب الثالث : جرمية اخلداع يف عقد البيع

 147  نطاق جنحة اخلداع: األول الفرع

 147 البند األول : من حيث األشخاص

 148  البند الثاين : من حيث ادلوضوع

الثالث : من حيث الوسائل البند  148 

 150 الفرع الثاين : أركان جنحة اخلداع يف عملية التسويق

 151 البند األول : الركن الشرعي

الركن ادلفرتض: الثاين البند  151 

الركن ادلادي: الثالث البند  153 

 154 أوال : خداع ادلتعاقد يف كمية ادلنتوج

ادلنتوجثانيا : خداع ادلتعاقد يف ىوية   154 

 155 ثالثا : اخلداع يف الطبيعة و الرتكيب

 156 رابعا : اخلداع يف النوع و ادلصدر 

 157 خامسا : اخلداع يف الصفات اجلوىرية

 158     سادسا : اخلداع يف صالحية ادلنتوج

 159  سابعا : اخلداع يف النتائج ادلنتظرة من ادلنتوج

 160  اإلستعمالثامنا : اخلداع يف طرق 

: الركن ادلعنوي  البند الرابع  161 

 163  ات اإلجرائية و اإلدارية لحماية المستهلك في عملية التسويقـــــي : اآلليــــــاب الثانــــالب

ك ـــــــــة المستهلــــي حمايـــــة فــــــة و الالمركزيـــــات المركزيــــــل األول : دور الهيئـــــــالفص  164 

 165  كـــــة المستهلــــــايــــــــــــــمـــي حـــــــــــــــــــة فــــــــــزة المركزيــــــــــــث األول : دور األجهـــــــحــــــالمب

 166 ادلطلب األول : دور وزارة التجارة يف محاية ادلستهلك
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محاية ادلستهلك دور األجهزة التابعة لوزارة التجارة يف: األول الفرع  167 

 167  البند االول : مديرية اجلودة و اإلستهالك

 169  ادلديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغش: الثاين البند

 170 البند الثالث : شبكة اإلنذار السريع 

 172  الرابع : اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية  البند

رللس ادلنافسة: الثاين الفرع  173 

 174 البند األول : اذليكل التنظيمي جمللس ادلنافسة 

 174 أوال : مديرية اإلجراءات و تتبع ادللفات 

 174 ثانيا : مديرية الدراسات و الوثائق و أنظمة اإلعالم و التعاون

 175 ثالثا : مديرية اإلدارة و الوسائل

 175 رابعا : مديرية ربليل األسواق و ادلنازعات

الثاين : اذليكل البشري جمللس ادلنافسةالبند   175 

 176  الثالث : صالحيات رللس ادلنافسة البند

 177 أوال : الوظيفة اإلستشارية جمللس ادلنافسة 

 178 ثانيا :الوظيفة الردعية جمللس ادلنافسة

 180 ادلطلب الثاين : دور األجهزة اإلستشارية ادلتخصصة يف مراقبة مطابقة ادلنتوجات

 180 الفرع األول : اجمللس الوطين حلماية ادلستهلك

 182 الفرع الثاين : دور أجهزة التقييس يف محاية ادلستهلك

 183 البند األول : اجمللس الوطين للتقييس

 184 البند الثاين : ادلعهد اجلزائري للتقييس

 184  البند الثالث: اللجنة التقنية الوطنية   

الرابع : ىيئات تقييم ادلطابقة   البند  185 

 185 أوال : ادلخابر

 185 ثانيا : ىيئات التفتيش
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 186 ادلطلب الثالث : األجهزة ادلتخصصة يف مراقبة اجلودة 

 187 الفرع األول : ىيئات الرقابة على نوعية ادلنتوجات

 187 البند األول : ادلركز اجلزائري دلراقبة النوعية 

الثاين : صالحيات شبكة سلرب التجارب و ربليل النوعيةالبند   188 

 190  الفرع الثاين : ىيئات الرقابة على تسويق ادلواد الصيدالنية 

 191 البند األول : ادلخرب الوطين دلراقبة ادلنتوجات الصيدالنية

 191 البند الثاين : مفتشية الصيدلة

خبصوص األدوية و العتاد الطيبالثالث : ادلركز الوطين لليقظة  البند  192 

الرابع : الديوان الوطين لألدوية البند  192 

 193 البند اخلامس : اجمللس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية 

كــــــــــة المستهلــــــــة في حمايــــــة الجهويــــــــات اإلداريـــــــــــي : دور الهيئـــــــث الثانــــــــالمبح  195 

 196 ادلطلب األول : اذليئات اجلهوية ادلتخصصة يف محاية ادلستهلك 

 196  الفرع االول : دور مديرية التجارة يف محاية ادلستهلك

األول : صالحيات مديرية التجارة لوالية تلمسان البند  197 

 199 البند الثاين : احلماية اجلنائية ألعوان قمع الغش

معاينة جرائم اإلستهالك البند الثالث : آليات  201 

 201 أوال : معاينة ادلخالفات ادلباشرة

غري ادلباشرة ادلعاينةثانيا :   202 

 205 البند الرابع : التدابري التحفظية ادلتخذة بعد معاينة ادلنتوجات

 205 أوال : إيداع ادلنتوج

 206  ثانيا : حجز ادلنتوج

 207 ثالثا : سحب ادلنتوج من التداول

 209 رابعا : إتالف ادلنتوج

 209 خامسا : التوقيف ادلؤقت لنشاط ادلؤسسة 
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 210 سادسا : غرامة الصلح

 212 الفرع الثاين : دور سلابر ربليل النوعية يف محاية ادلستهلك

 214 ادلطلب الثاين : دور اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية يف محاية ادلستهلك

اجمللس الشعيب البلدي لبلدية ادلنصورة يف محاية ادلستهلكالفرع األول : دور   214 

التقدمي العام لبلدية ادلنصورة: األول البند  215 

لبلدية ادلنصورة دور رئيس اجمللس الشعيب البلدي: الثاين البند  216 

اإلطار التنظيمي و البشري دلكتب حفظ الصحة و الوقاية: الثالث البند  217 

الرابع : صالحيات مكتب الوقاية و حفظ الصحة لبلدية ادلنصورة  البند  219 

 221 الفرع الثاين : دور الوالية يف محاية ادلستهلك

 222 البند األول : دور اجمللس الشعيب الوالئي يف محاية ادلستهلك

 223 البند الثاين : دور الوايل يف محاية ادلستهلك

اجلمارك يف محاية ادلستهلكادلطلب الثالث : دور إدارة   225 

 226  الفرع األول : التقدمي العام دلديرية اجلمارك لوالية تلمسان

األول : اذليكل التنظيمي دلديرية اجلمارك لوالية تلمسان البند  226 

 228 البند الثاين : صالحيات مديرية اجلمارك لوالية تلمسان 

ظل قانون اجلمارك اجلزائريالفرع الثاين : أنواع الغش التجاري يف   229 

 230 البند األول : الغش يف منشأ البضاعة

 230 البند الثاين : الغش يف النوع التعريفي للمنتوج 

 230 البند الثالث : الغش يف األنظمة اجلمركية

 231 الفرع الثالث : أسس الرقابة اجلمركية الالحقة حلماية ادلستهلك من الغش 

 231  طبيعة البضاعة زلل التعامل: األول البند

نظام ادلعلومات الداخلي: الثاين البند  231 

 232 أوال : ذبميع ادلعلومات

 233 ثانيا : ربليل ادلعلومات
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 234 الفرع الرابع : أشكال الرقابة اجلمركية الالحقة حلماية ادلستهلك من الغش

 234 البند األول : مراقبة الوثائق

الفحص ادلادي للبضائعالبند الثاين :   235 

 235 الفرع اخلامس : دور إدارة اجلمارك يف محاية ادلستهلك من جرمية تقليد العالمات

 240  اــــرائيا و إجـــــــك إداريـــــة المستهلـــة في حمايـــيات القضائــــي : دور الهيئـــل الثانـــــالفص
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:مــــــلـــــــخــــــــص  
كرس املشرع اجلزائري محاية جنائية للمستهلك يف عملية التسويق عن طريق جترمي كل سلوك ميس 

.بأخالقيات التسويق بدء بعملية اإلنتاج إىل غاية الوصول إىل مرحلة الوضع للبيع   
غري أنو ال ميكن أن تكتمل معامل احلماية اجلنائية للمستهلك يف عملية التسويق دون وجود ىيئات 

إدارية مركزية و أخرى جهوية تساىم يف محاية املستهلك إداريا يف عملية التسويق عن طريق اختاذ ىذه 
.األجهزة جلملة من اإلجراءات اليت من شأهنا ضمان تسويق منتوجات نزيهة و قابلة للتسويق   

.التسويــــــــــــق -  احلمايـــــــــة اإلداريــــــــــــــة  – احلمايـــــــــة اجلنائيـــــــــــة –املستهلـــــــــــك : الكلمـــــات المفتاحيــــــة  
 
Résumé: 

Le législateur Algérien a consacré une protection pénale pour les consommateurs dans 

le processus de la commercialisation de ce fait tout acte qui touche à l’éthique du 

marketing commençant ou à l’étape de production jusqu'à la phase finale de mis en 

vente est réprimé . 

D’autres part  la protection pénale du consommateur en matière de marketing peut être 

garantie par les autorités  administratives centrales et régionales protection en adoptant 

des procédures capables de garantir une commercialisation honnête des produis .      

Mots clés: Consommateur - protection pénale- autorité administrative – marketing. 
 
Summary: 
The Algerian legislator has set up a penal  offense protection for consumers in the 

marketing process , by criminalizing each behavior that touch the marketing , starts 

from the production process until the reach of position of sate level however , the 

landmarks of criminal offense protection for consumers in the marketing process can 

not be completed without the presence of a central administrative and other regional 

that contribute in the protection of consumer administratively in marketing process , 

by take a range of measurer that will ensure the marketing of integrity products .            

. 

Key words: Consumer-  penal protection- protection of consumer administratively- 

marketing  

 

 

 

 


