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اهـداء
: اهـــــــدي ثمرة مجهــــــودي الـى

. الغالية أمــــــ                                                            منبع الحـب والحـان

. حقظه اهلل أبــــــ                                              قـدوتـ فـ النجاح والمثابرة   

 مــ وليـد     روح لم ولن تقـارقنـ الى االبد                                       روح
 .اهلل يرحموا

اااا اهلل    ـــدتـ   بـركة بيتنا                                                                 

. فـ  مرها

 أأــــــ   هبـة اهلل ألمـ                                                                   
 . مار

بداية ببكبرهم محبة وقدرا  عى قـعبـ  : إأــوتــــــــــ  من ااد بهم  عدي الى  

 .نسيمة ثم الى رفيية دربـ  وردةثم  أححال  ثم  رريية  

.  ــماا الـدين– إيـحال  – رهــ  –  مـر إياد  : الى البرا م الرائعة

اهدائـ لها كبير كبر اححمها وامانيها  ادد  دد براءتها الى  

 ابنتـ التـ لم احمعها فـ احشائـ

. تسنيـــــــــتم آيــــــة الرحمــــــان
.الى كل العــائعة أ ـدقـائـ رمــحئــ ورميــحتـ



 امضكر وامتقدير

هبياء واملرسلني س يدان محمد  و  امحد هللا محدا كثري واصكره عىل هعمة امعقل عىل هعمة امعمل عىل هعمة الاىل امصالة وامسالم عىل خامت الأ

وبعد  فضل امصالة وامسالم أ عليو 

  ميت  أعطت يل امكثري من وقهتا  اعىل ىذا امبحث ابلإرشاف   اميت رشفتيناود ان  أثقدم ابمضكر وامعرفان اىل اس تاذيت

                                                                                                                                                                          

 .معمري صاحلة: اس تاذيت ادلكتورة

 

:كام  أقدم صكري امالمتنايه ملك  أس تاذ ثوهجت هل ابمسؤال واكن يل امناحص واجمليب اىل  

 احملبة اميت  أخذت حزيا كبري من امتقدير والامتنان واحلب يف قليبمزغيش عبري : ة   أس تاذيت ادلكتور.  

 اميت منحتين من وقهتا وقدم يل امتوجهيات   يف املوضوع بدرة معور: ة أس تاذيت ادلكتور  .

 ول  أوىس لك من ثتلمذمت عىل يدمه رمغ قرص املدة الا اهني  اس تفتوا مهنم امعمل معين ثفاين يف امعمل معىن الإخالص يف ثقدمي امرساةل امعلمية 

 موعيل عبد احلكمي: قروف موىس والأس تاذ:  أس تاذي ادلكتور –ري بنضو:  أس تاذي ادلكتور- حسوهة عبد مغين    :  أس تاذي ادلكتور.  

  معايش: والاس تاذة ادلكتورة- صاويل زىرة: اس تاذيت ادلكتورةبوس تة اميان  :   أس تاذيت ادلكتورةسامية ابجلراف    : اس تاذيت ادلكتورة 

ولك ثقديري  اىل عامل املكتبة اذلين اكن هلم ادلور الإجيايب يف حياثنا امعلمية ملا قدموه منا من مساعدات وجسييالت   حىت خارج  أوقات معليم صكرا كبري لكم  

 خاصة  أس تاذ حضاين ميلود والأس تاذ كامل 
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شيدت الجزائر تحوالت جذرية عمى المستوى االقتصادي في فترة الثمانينات وبداية 
 السوؽ وفتح المجاؿ حرية المنافسة خاصة في القطاعيف اقتصادالتسعينات عند تبنييا نظاـ 

الصناعي والتجاري ، واليدؼ مف تبني ىذا التوجو االقتصادي الجديد ىو تطوير االقتصاد 
الوطني وتفعيؿ أداء المؤسسات الوطنية خاصة بعد ما تبيف فشؿ نظاـ االقتصاد الموجو الذي 

 لألعوافكاف قائما عمى االحتكار الذي اليمكف إقرار نقيضو ىو المنافسة باعتبارىا تتيح 
االقتصادييف حرية الدخوؿ والخروج إلى السوؽ أو ممارسة حرية العرض دوف قيود أو عوائؽ 
تسمح لممؤسسات بجذب اكبر عدد ممكف مف الزبائف لمحصوؿ عمى اقصى األرباح وتحفيزىا 
عمى وجود المنتوجات وحفظ أسعار المستيمكيف ، مما استوجب عمييا سف نصوص قانونية 
تضمف فاعمية ىذا النظاـ ، وتساىـ في تكييؼ منظومتيا القانونية مع االتفاقيات وااللتزامات 

 .الدولية لمجزائر التي تسعى لتعزيز اندماجيا في االقتصاد العالمي 

فقد شرعت الدولة باألساس إلى القضاء عمى مختمؼ الممارسات التي افرزتيا المرحمة 
لتحرير اقتصاد الوطني، ويتجمى مسار التكييؼ اإلطار التنظيمي والتشريعي مع التحوالت 

االقتصادية الجارية في البالد مف خالؿ التعديالت المتواصمة لمجموعة مف القوانيف كقانوف 
.  ىيآت مكمفة بتأطير وتنظيـ السوؽواستحداثالمنافسة وقانوف حماية المستيمؾ 

 1 المحدد لقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ والمتمـ02-04ذ يعد قانوف إ
لى إ سعى المشرع مف خاللو الجزائري،ىـ النصوص المنظمة لسوؽ في التشريع أمف بيف 

 مع القواعد الدولية أكثراتساقاعصرنة المنظومة القانونية في مجاؿ الممارسات التجارية وجعميا 
 مع تييأ الجزائر لمزيد مف االنفتاح االمطبقة في ىذا المجاؿ السيما واف ىذا القانوف جاء متزامف

 ـلالنضمابراـ اتفاؽ الشراكة االوربية والسعي إعمى التجارة العالمية خصوصا مف خالؿ 
 .لممنظمة العالمية لمتجارة

                                       
 23 الموافؽ لػ 1425 جمادى األولى عاـ 05 المحدد لقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، مؤرخ في 02-04قانوف رقـ 1

 .، المعدؿ والمتمـ2004 يونيو27 جمادى األولى الموافؽ 09، الصادر 41عدداؿ، الجريدة الرسمية2004يونيو سنة 
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-89 في احكامو عمى مجموعة مف القوانيف مف بينيا قانوف رقـ 02-04 قانوف اعتمد
 الذي تـ الغاؤه وتداركا لمفراغ القانوني المترتب عف االلغاء تقرر آنذاؾ ،1 المتعمؽ باألسعار12

حيث تمحورت احكاـ ىذا ، 2 المتعمؽ بالمنافسة06-95ادراج احكامو بصفة انتقالية في االمر 
القسـ األوؿ يحدد قواعد ومبادئ المنافسة وكذا الممارسات التجارية اما : القانوف في قسميف 

القسـ الثاني حددتقواعد شفافية ونزاىة الممارسات التجارية، ونظرا لما تتطمبو الحياة االقتصادية 
واالجتماعية التي اقتضتيا العولمة وكذا استدراؾ العراقيؿ والنقائص المترتبة عف تطبيقو لذا تـ 

: بػالغائو واستبدالو

 المتعمؽ بالمنافسة التي تضمف مبادئ المنافسة وتنظيـ مجمس 03-03األمر - 
 3.المنافسة

حيث كرس المشرعضمنو مبدأيف ،  المتعمؽ بالممارسات التجارية02-04القانوف رقـ - 
ما الثاني يتعمؽ بقواعد ، أاألوؿ خاص بقواعد الشفافية الممارسات التجارية وىو محور الدراسة

 أي تـ وبينيـ وبينالمستيمكيف،النزاىة الممارسات التجارية بيف االعواف االقتصادييف فيما بينيـ 
طاريف تشريعييف منفصميف ألنيما مختمفيف مف حيث قواعدىما إوضع قانونيف ضمف 

 .واألفعاؿ التييمنعانياالموضوعية واإلجرائية وذلؾ نظرا الختالؼ طبيعة الممارسات 

 المحدد لقواعد المطبقة عمى الممارسات 02-04قد عالج المشرع الجزائري في القانوف ؿ
 أالتجارية قواعد الشفافية في الباب األوؿ  لضبط العالقة سواء كانت افقية او عمودية التي تنش

مف خالؿ ابراـ العقود التجارية لمختمؼ االعماؿ واألنشطة التجارية ، إال اف عصر العولمة 
والتطور المعموماتي المذاف استخدما في عمميات التبادؿ التجاري الذي نتج عنو نفس الممارسات 

 لكف في عالـ افتراضي ىذا الوضع قاد 02-04التجارية المنصوص عمييا ضمف قانوف 
المشرع الجزائري الى التغيير في المنظومة القانونية مرة أخرى إال اف ىذه األخيرة كانت بإضافة 

                                       
، الجريدة الرسمية العدد 1989 يوليو 05 الموافؽ 1402 ذي الحجة 02المتضمف قانوف االسعار، المؤرخ 12-89 القانوف 1

 . الممغى1995 اكتوبر 08 الموافؽ 1416 جمادى االولى 13، الصادرة في 58
 فيفري 22، الصادرة في 09، الجريدة الرسمية العدد 1995 جانفي 25يتعمؽ بالمنافسة المؤرخ في  06-95 األمر رقـ2

 . الممغى1995
، الجريدةالرسمية 2003 يوليو19 الموافؽ 1424 جمادى األولى عاـ 19، المتعمؽ بالمنافسة، المؤرخ في03-03 األمر رقـ3

.2003 يوليو20 الموافؽ 1424 جمادى األولى 20، الصادرة 43العدد
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قانوف جديد يتالءـ ويتناسب مع الوضع السائد لضبط الممارسات التجارية التي تتـ بوسائؿ 
 05-18تكنولوجية او ما يسمى بالممارسات التجارية االلكترونية التي نظمت بموجب قانوف 

حيث جاء بمجموعة مف القواعد تمتاز بنوع مف الخصوصية ، 1المتعمؽ بعقود التجارة االلكترونية
لما لمعقود التجارة االلكترونية مف طبيعة خاصة مف ناحية ضماف الشفافية وضماف حماية 

 .المستيمؾ االلكتروني

: أهمية موضوع الدراسة

تكمف أىمية الدراسة في اف البحث في القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية التي 
نو قانوف جاء أعتباره ا عمى جوانب، تحمؿ في طياتيا أىمية في عدة 02-04يتضمنيا قانوف 

 التكنولوجي والواقع االقتصادي الموجو، عمى ومواكبة التطورلتدارؾ نقائص النصوص السابقة 
 .المنافسة وحماية لممستيمؾفرض انو جاء بضمانات لحماية 

األولى بيف األعواف االقتصاديف، والثانية :فيعالوة عمى ذلكجاء لتنظيـ العالقتيف التعاقديت
 سابقي الذكر، باإلضافة الى تقرير مبدأيف، بناءا عمى والمستيمكيفبيف األعواف االقتصادييف 

. يفئاحكاـ إجرائية لمتابعة مخالفة المبد

ال انو جاء بجانبمف إ 02-04 أىمية عف القانوف ال يقؿ 05-18وأيضا قانوف 
الخصوصية لحماية العالقة التعاقدية االلكترونية الناشئة مف خالؿ التعامؿ االفتراضي الذي 

. يولي نوع مف الطبيعة التي ينفرد بيا

 :اإلشكــــالية

 سواء بيف االعواف الناشئة، كاف كال القانونيف جاء لتنظيـ العالقة التعاقدية إذا
االقتصادييف او بينيـ وبيف المستيمكيف وضمانا لشفافية الممارسات التجارية التي تعد 

 ما مدى تفعيؿ اآلليات المكرسة لتطبيؽ مبدأ شفافية :مضمونيما لذا يمكف طرح االشكالية التالي
؟ الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

                                       
 الجريدة 2018 مايو سنة 10 الموافؽ لػ 1439 شعباف عاـ 24 المتعمؽ بالتجارة االلكترونية، مؤرخ في05-18قانوف رقـ 1

 .2018 مايو 16الموافؽ 1439 شعباف 30، الصادرة 28الرسمية العدد 
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انقسـ أسباب اختيارنا لمموضوع بيف ذاتية وموضوعية، حيث :أسباب إختيار الموضوع
 :تجسدت الذاتية في

 .الميوؿ الذاتي إلى مقياس المنافسة وحماية المستيمؾ -
 .الرغبة في تكممة التحصيؿ العممي وتخصص في مقياس المنافسة في الدراسات العميا -
 .زيادة في الكـ المعرفي حوؿ الموضوع خاصة وأنو يمس فئة المستيمؾ بالدرجة األولى -

 : أما بالنسبة الى األسباب الموضوعية التي جعمتنا نتجو الى دراسة الموضوع ىي

طبيعة التخصص البد مف إختيار موضوع في مجاؿ قانوف الخاص بشكؿ عاـ، وبشكؿ  -
 .خاص البد مف معالجة موضوع ضمف قانوف االعماؿ

إضافة مرجع متخصص في مجاؿ المنافسة الى مكتبة الكمية حتى يستفيد منو الطمبة  -
 .في طور ليسانس والماستر

 ما دفعنا لمعالجة ىذا الموضوع ىو الوصوؿ الى األىداؼ التي رغبنا :أهداف الدراسة
 :تحقيقيا وىي كاآلتي

معرفة مدى تمكف المشرع مف ضماف شفافية التعامؿ بيف األعواف االقتصادييف وبينيـ  -
 .وبيف المستيمؾ

 االطالع عمى أىـ اآلليات التي كرسيا المشرع لخمؽ نوع مف التوازف بيف المستيمؾ  -
 .واألعواف االقتصادييف أثناء العاقد

التوصؿ الى اف المشرع بفرضو لمجزاءات، تمكف مف تصدي لممخالفات الماسة بقواعد  -
 .الشفافية وقمعيا، او استطاع الحد منيا او ىو بحاجة الى فرض عقوبات أكثر حدى

بالنسبة لصعوبات التي واجيتنا اعتبرنيا تحديات البد مف تخطييا حتى نصؿ في : الصعوبات
 :األخير إلى معالجة الموضوع مف كؿ جوانبو مف بيف ىذه الصعوبات

 .صعوبة الحصوؿ عمى الوثائؽ القانونية مف أحكاـ وقرارات القضائية -
 .صعوبة الحصوؿ عمى وثائؽ عممية بحجة السر الميني -
 .صعوبة في اإلجراءات اثناء قياـ بالمقابالت خاصة المنع مف التوثيؽ لدواعي أمنية -
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صعوبة التنقؿ بيف الجامعات لمحصوؿ عمى المراجع بسبب دخوليـ في إضراب الحراؾ  -
 . الوطني

 :الدراسات السابقة

إعتمدنا لدراسة الموضوع عمى مجوعة مف الدراسات التي عالجت الموضوع تعددت واختمفت في 
 :الزاوية التي عالجو الموضوع الشفافية لمممارسات التجارية اذ اعتمدنا عمى

دراسة األستاذ ماني عبد الحؽ،حؽ المستيمؾ في االعالـ دراسة مقارنة بيف التشريعيف  -
الجزائري والمصري، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو القانونية واإلدارية، 
-2008تخصص قانوف االعماؿ، كمية الحقوؽ وعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،

ضمف ىذه الدراسة عالج األستاذ ماني عبد الحؽ موضوع الشفافية الممارسات . 2009
التجارية مف جانب واحد وىو االعالـ دوف الفاتورة في التشريع الجزائري وقارنو بالتشريع 

الفرنسي إذ ركز عمى آلية االعالـ كحؽ لممستيمؾ وبالتالي كاف تركيزه عمى االعالـ 
 . المتعمؽ بحماية المستؿ وقمع الغش03-09المنصوص عميو ضمف قانوف 

 قواعد الممارسات التجارية في القانوف الجزائري، أطروحة دراسة األستاذ أحمد خديجي، -
مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 

، ركز في دراستو عمى كؿ القواعد المنصوص عمييا 2016-05-12الحاج لخضر باتنة،
 اذ خصص لمبدأ الشفافية الفصؿ األوؿ مف الموضوع ومبدأ النزاىة 02-04ضمف قانوف 

 .الفصؿ الثاني ىذا ما جعؿ دراستو عامة لموضوع شفافية الممارسات التجارية
آليات مكافحة جرائـ الممارسات التجارية في التشريع بدرة لعور، دراسة األستاذة  -

الجزائري، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه تخصص قانوف االعماؿ، جامعة محمد خيضر 
 حيث قامت األستاذة بتركيز عمى 2014-2013بسكرة، كمية العمـو السياسية كمية الحقوؽ، 

جانب االجرامي لكؿ الممارسات التجارية سواء المتعمقة بمبدأ الشفافية أو بمبدأ النزاىة وعمى 
 .االليات المناسبة لقمع ىذه الجرائـ مف ىيئات او عقوبات جزائية لمحد مف ىذه العقوبات

لمعالجة موضوع اعتمدنا عمى المنيج الوصفي وذلؾ مف خالؿ إعطاء : المنهج المتبع
مجموعة مف المفاىيـ والتعريفات كما اعتمدنا عمى المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ النصوص 



:مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
 ح

 

  

القانونية التي عالجت مبدأ الشفافية، وأيضا عمى المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ وتفسير 
 .مختمؼ النصوص القانونية التي عاجت الموضوع

لإلجابة عمى اإلشكاليةومعالجة الموضوع قسمنا الموضوع إلى فصميف األوؿ يحمؿ عنواف 
ضمانات شفافية الممارسات التجارية الذي يتضمف بدوره االعالـ كآلية لضماف شفافية 

الممارسات التجارية، ونظاـ الفوترة كمبحثيف عمى التوالي، اما الفصؿ الثاني بعنواف التصدي 
التشريعي لمخالفة قواعد شفافية الممارسات التجارية يتفرع منو مبحثيف األوؿ المتابعة القضائية 

 .اما المبحث الثاني قمع المخالفات الماسة بمبدأ شفافية الممارسات التجارية
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لتطكر التكنكلكجي مف أثر عمى المعامالت التجارية التي تمتاز بالتبادؿ الحر ؿلما      نظرا 
 النشاط االقتصادم الذم يستكجب ممارستو ضمف أطر في مجاؿلمختمؼ السمع كالخدمات 

المشرع الجزائرم بمجمكعة مف النصكص القانكنية  قانكنية تمتاز بنكع مف الشفافية، لذا جاء
التي في مضمكنيا جممة مف الحقكؽ تضمف حماية المستيمؾ مف جية، كمف جية أخرل 
مجمكعة التزامات القاىا عمى عاتؽ االعكاف االقتصادييف كأكجب احتراميا، مف بيف ىذه 

 المتعمؽ 09/03حيث نص عميو صراحة ضمف قانكف  لمستيمؾا باإلعالـ اللتزامات، االلتزاـا
 الممارسات حدد لقكاعد المطبقة عمى الـ04/02قانكف ، ك1بحماية المستيمؾ كقمع الغش

 . التجارية
كأيضا االلتزاـ بتحرير الفاتكرة، إذ ألزاـ بفكترة كؿ المعامالت التي تتـ عند التعاقد، إذا اقتنع  

الزبكف بالسمعة أك الخدمة كسمـ رضاه، سكاء كاف مستيمكا أك عكنا اقتصاديا، كفؽ لما نص 
في االلتزاميف المشرع لـ يكتفي بنص عمى  .عميو القانكف ككفؽ العرؼ التجارم المتعارؼ عميو

لى إضافة إك  ضمف مجمكعة القكانيف ذات الصمة المباشرة،ماالقانكنيف أعاله كانما نص عميو
 .  المتعمؽ بتجارة االلكتركنية18/05 قانكف رقـااللتزاميفكؿ ذلؾ كرس المشرع مرة أخرل 

 حتى يتـ تحقيؽ نكع  كال االلتزاميفضماف ممارسةلتنفيذ كيات ؿ مجمكعة مف اآل المشرعقر    أ
 كذلؾ لضماف تجسيد الشفافية المنصكص عمييا مف التكازف كالتكافؤ بيف طرفي العالقة العقدية،

ماىي الضمانات التي كرسيا المشرع حتى يضمن او  :السؤاؿ: تجاريةلكمبدأ لمممارسات ا
 ؟ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿيخمق نوع من التوازن بين االعوان االقتصاديين والمستيمكين

: االتي تقسيـ الفصؿ ؾاستكجب عمينا
 
 

                                                        

 فبراير سنة 25 المكافؽ لػ 1430 صفر عاـ 29 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مؤرخ في 03-09 قانكف رقـ 1

. 2009 مارس 8 المكافؽ 1430 ربيع األكؿ 11، الصادرة في 15 الجريدة الرسمية عدد2005
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. مضمون االلتزام باإلعالم: المبحث األول
 تمتاز بعدـ التكافؤ، كىذا راجع الى عدـ التكازف بيف طرفي العقد مف أالعالقة العقدية التي تنش

حيث العمـ بالمنتكجات كالخدمات حيث اف االعكاف االقتصادييف بقدر ثقافتيـ التسكيقية اال انيـ 
في اغمب األحياف ال يجيدكا التفرقة بيف مختمؼ السمع كالخدمات، كيصعب عمييـ االختيار 
بينيا، كيزداد االمر صعكبة إذا كانت السمع اك الخدمات معركضة الكتركنيا السبب في ذلؾ 

. استحالة معاينة السمع ماديا مما يمـز ضركرة اعالـ المستيمكيف
. مفيوم االلتزام باإلعالم :المطمب األول

بغض النظر عف تعريؼ مصطمح االعالـ لغة اكفقيا ذكر مصطمح االعالـ في العديد مف 
 اآليات التي  مف بيفاإلسالمية،اآليات القرآنية، بمعنى اف الزامية االعالـ مكجكدة في عقيدتنا 

ا: "تعاليتدؿ عمى االلتزاـ بالصدؽ مع المستيمؾ قكلو  ِديدا قُولُوا قاْوًلا سا ا وا نُوا اتذُقوا اَّللذ ينا أٓما ِ اا اَّلذ " َيا َأُّيه
، كمنيا 1

ما يدؿ عمى حماية المستيمؾ مف اإلعالنات الكاذبة كعدـ الثناء عمى السمعة بما ليس فييا مف 
ا يالِْفظُ": كجؿالصفات بقكلو تعالي عز  ِق يٌب  ا ِ دٌب  ِمن مذ يِْ   ا ا ًلذ  ا

ِإ
 يكتـ أالجؿ  كما ألزمنا اهلل عّزك .2" قاْو ٍل ا

الكاحد منا في المقدار شيئا، بتعديؿ الميزاف كاالحتياط فيو كفي الكيؿ، فينبغي أف يكيؿ كما 
نذ ": كجؿكحذر اهلل عّز كجؿ مف الحمؼ أثناء البيع مف أجؿ تحقيؽ الماؿ بقكلو عّز .  يكتاؿ

ِإ
 ا

ابٌب  اهُْم عاذا ل ِْيْم وا لِّ ًلا يُزا ِة وا ْم ياْوما الِْق ااما اْْيِ ل ِإ
ًلا ياْنُظُر ا ُ وا ُمهُُم اَّللذ ِّ ًلا يُكا ِة وا اهُْم ِِف اْلِٓخرا قا ل ًلا ئِكا ًلا خا ا َٰ ناا قاِل ًلا ُأول ْم ثاما اِِنِ َأيْما ِ وا هِْد اَّللذ ونا ِبعا ُ اْشَتا ينا ي ِ اَّلذ

َأِل ٌب 
3. 

كعميو فإف االلتزاـ باإلعالـ في الشريعة اإلسالمية، ىك أمر مفركض عمى كؿ كاحد يمتمؾ 
المعمكمات، كليس عمى المحترؼ فقط، فالغير مالـز باإلفصاح عف المعمكمات، لممتعاقد 

 ، كمنو فالشريعة اإلسالمية حافظة لحقكؽ معوالجاىؿ عنيا كالذم سكؼ يقدـ عمى التعاقد
                                                        

 . مف سكرة األحزاب70 اآلية 1

.  مف سكرة ؽ17آلية ا 2

.  مف سكرة آؿ عمراف77 اآلية 3
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 .لجميعا
 . مدلول االلتزام باإلعالم: الفرع األول

قبؿ التطرؽ الى أسس كشركط االلتزاـ باإلعالـ البد مف اعطاء تعريفو كاىـ الخصائص التي 
 :يتصؼ بيا كىي كاالتي

 تجدر اإلشارة الى اف الفقو يطمؽ عمى ىذا االلتزاـ عدة تسميات :تعريف االلتزام باإلعالم: أوال
فالبعض يرل انو االلتزاـ باإلعالـ، اك االلتزاـ بالتبصير، كالبعض االخر يرل انو التزاـ 

، سنتناكؿ في ىذا العنصر الى 1باإلفضاء بالمعمكمات بينما يرل اخركف انو التزاـ باإلخبار
. تعريؼ االعالـ لغة، كاصطالحا، قانكنا

اعمـ يعمـ اعالما، أخبره بو، جعمو يعرفو، اعمـ بما يحدث، : تعريف لاللتزام باإلعالم لغة-1
كىك تحصيؿ الحقيقة الشيء كمعرفتو كالتيقف منو، كما اف االعالـ يعنى بنشر الحقائؽ 

كالمعمكمات عمى الجميكر بقصد المعرفة كالثقافة، كىك يعد بذلؾ مف كسائؿ الربط كاالتصاؿ 
 اما 2بيف االفراد كيعمؿ عمى تككيف اك تصحيح فكرة معينة اك دعـ الثقة في النظاميف

االصطالح الصحفي يقصد بو عممية تكصيؿ االحداث كاألفكار لعمـ الجميكر عف طريؽ 
 .3كسائؿ عديدة سكاء كانت مسمكعة اك مرئية اك مكتكبة

جاءت العديد مف التعاريؼ الفقيية لاللتزاـ باإلعالـ سكاء : تعريف لاللتزام باإلعالم فقيا-2
. كاف التعامؿ تقميديا اك الكتركنيا متباينة كسنكرد بعضيا

                                                        

، دار االلتزام باإلعالم في العقود االستيالك دراسة في القانون الفرنسي والتشريعات العربية مصطفى احمد ابك عمرك، 1

 .33، ص 2010الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، طبعة الحماية العقدية لممستيمك دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون عمر محمد عبد الباقي، 2

. 95، ص2008الثانية، 

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع قانكف العاـ، تخصص مكانة المستيمك في ظل قواعد المنافسة بكاب فيصؿ، 3

. 52، ص2015-2014قانكف العاـ لألعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الصديؽ محمد بف يحي، جيجؿ، 
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يرل البعض اف لفظ االعالـ رحب الداللة يشتمؿ عمى الكثير مف المعاني ، فيدخؿ في ما معناه 
ما يقدمو المديف مف بيانات ك المعمكمات بسيطة ،كما يندرج فيو لفظ المشيكرة اك النصيحة 

االلتزاـ السابؽ : "كذلؾ عندما يككف االعالـ مقدـ الى الدائف ، كما عرفو البعض االخر بانو
عمى التعاقد يتعمؽ بالتزاـ احد المتعاقديف باف يقدـ لممتعاقد االخر عند تككيف العقد البيانات 
الالزمة إلجاد رضاء سميـ كامؿ متنكر عمى عمـ بكافة تفصيالت ىذا العقد ، كذلؾ بسبب 
ظركؼ كاعتبارات معنية قد ترجع الى طبيعة ىذا العقد اك صفة احد المتعاقديف  اك طبيعة 

محمو اك أم اعتبار اخر يجعؿ مف المستحيؿ عمى احدىما اف يمـ ببيانات معينة اك يحتـ عميو 
منح ثقة مشركعة لمطرؼ االخر الذم يمتـز بناء عمى جميع ىذه االعتبارات بااللتزاـ باإلداء 

.  1"بالبيانات
           ما يالحظ مف التعريفيف انيما ركزا عمى المعمكمات كالبيانات التي ستقدـ لطرؼ 

الثاني حيث اكجب اف تككف عمى درجة مف الدقة حتى تجعؿ مف رضاه في التعاقد سميـ عكس 
. التعريؼ األكؿ الذم ذكراف تككف المعمكمات بسيطة كقد تككف مجرد تقديـ نصيحة

المشرع الجزائرم لـ يكرد تعريفا لاللتزاـ باإلعالـ :  االلتزام باإلعالمقانونيال التعريف-3
كمصطمح بؿ اكتفى بذكر  

 .اآلليات القانكنية التي يتـ بيا االلتزاـ -
 . المعمكمات كالمعطيات التي البد اف يعنى العكف االقتصادم ايصاليا الى المستيمؾ -
. جزاء مخالفة عدـ االلتزاـ بو -

يتميز االلتزاـ باإلعالـ بعدة خصائص، كالتي يقـك عمييا ىذا : خصائص االلتزام باإلعالم: ثانيا

                                                        

، 2015، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، الحماية المدنية لممستيمك التقميدي وااللكترونيمحمد احمد عبد الحميد،  - 1

. 273ص 

، دفاتر السياسة كالقانكف، (االلتزام باإلعالم االلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة االلكترونية)مريـ خميفي،   - 

 .205،206، ص ص 2011، جانفي04الصادرة عف كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، عدد
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االلتزاـ، كتميزه عف باقي االلتزامات األخرل، كالتي نستشفيا مف النصكص القانكنية التي تعالج 
 :المكضكع، تتمثؿ في

االلتزاـ باإلعالـ يجد مجالو في المرحمة السابقة أك المعاصرة : التزام سابق عمى تنفيذ العقد -1
لنشكء العقد، كىي مرحمة تككيف الرضا، كال ينبغي أف يككف الكفاء بو سابؽ عمى التعاقد بفترة 
طكيمة بحيث يمكف أف يعترم محؿ العقد أك ظركؼ التعاقد بعض التغيرات التي مف شأنيا 

تعديؿ كجو الرأم في التعاقد إجماال، كما أف إعالـ المستيمؾ بيذه البيانات كالمعمكمات لحظة 
إبراـ العقد يعد إجراء متأخرا لمغاية، إذا ما أراد الحصكؿ عمى تأثيرات ما في شأف قراره 

، إال أننا نجد أحيانا قد يككف االلتزاـ باإلعالـ يككف أثناء تنفيذ العقد، مثال اإلعالـ 1بالتعاقد
عمى طريقة االستعماؿ كالتحذير مف استعماؿ المنتجات الدكائية، فمستيمؾ األدكية تقدـ لو 

المعمكمات الكافية عف طريؽ استعماؿ الجرعات الدكائية ككميتيا كاألكقات المناسبة ألخذىا، 
 2.كىذا بعد عممية البيع

أم انو التزاـ ليس خاص بعقد معيف، فيك يشمؿ جميع العقكد التي محميا السمع : التزام عام-2
ففي العقكد التي تككف محميا منتجات . أك الخدمات، إال أنو قد تتفاكت درجة االلتزاـ باإلعالـ

خطيرة بطبيعتيا يزداد، مقارنة االلتزاـ في المكاد التي ليست خطرة بطبيعتيا أك باالستعماؿ 
الخاطئ ليا، منيا عمى سبيؿ المثاؿ الحبكب إال إذا كاف فاسدا كىذا لو نظاـ قانكني مستقؿ عف 

 .3االلتزاـ باإلعالـ
كىذا حؽ عاـ لجميع المستيمكيف، كما أنو التزاـ عاـ عمى جميع األعكاف االقتصادييف، 

                                                        

. 179 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص 1

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة حق المستيمك في االعالم دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمصري عبد الحؽ ماني، 2

الماجستير في العمـك القانكنية كاإلدارية، تخصص قانكف االعماؿ، كمية الحقكؽ كعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

.  47، ص 2008-2009

. 196 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص 3
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كىك حؽ لممستيمؾ كالتزاـ عمى األعكاف االقتصادييف كفؽ قكاعد قانكنية آمرة، ال يمكف 
. 1لألطراؼ االتفاؽ عمى مخالفتيا

إف أداء المديف اللتزامو باإلعالـ قبؿ التعاقد أك أثناء التعاقد، يؤدم :  ذو طبيعة وقائيةالتزام-3
إلى تنكير رضا الطرؼ اآلخر، األمر الذم يؤدم إلى تفادم الحكـ بالبطالف خاصة في مجاؿ 
الغمط كالتدليس، كما أف قياـ العكف االقتصادم بإعالـ المستيمؾ، يحقؽ حماية كقائية لممستيمؾ 

مف األضرار التي قد تصيبو في جسمو مف األخطار التي تنطكم عمييا المنتكجات مف 
االستعماؿ الخاطئ أك المنتكجات الخطرة، أك مالو بمعرفة ثمف المنتكج أك الخدمة مما يحمي 

 2 .قدرتو الشرائية، أك شرفو، بتنكيره كتبصيره
 الشيء الذم يؤكد استقاللية االلتزاـ باإلعالـ عف التزامات أخرل، أنو يتميز : مستقلالتزام-4

عف نظرية عيكب الرضا في قياـ المسؤكلية لدل اإلخالؿ بيذا االلتزاـ، رغـ عدـ تعيب إرادة 
كما يتميز عف نظرية الضماف في أف أمر قيامو مرتبط . الدائف بأم عيب مف عيكب الرضا

بحدكث شيء يكجب الضماف عمى عاتؽ المديف، كليس تطبيقا مف تطبيقات الحماية المقررة 
لمطرؼ المذعف في عقكد اإلذعاف ألنو في نصكص القانكف المدني الجزائرم أك القانكف المدني 

. 3المصرم ال تقر أية حماية لمطرؼ المذعف في المرحمة السابقة عمى التعاقد
مف بيف ىذه  لاللتزاـ باإلعالـ اسس يقـك عمييا حتى يؤدم دكره :سس االلتزام باإلعالمأ: ثالثا

 .االسس الشركط كمبررات كجكده ككظيفتو
فرض االلتزاـ باإلعالـ اليدؼ منو ىك تنكير :  الشروط الواجب توافرىا في االلتزام باإلعالم -1

إرادة المستيمؾ الذم يقدـ عمى التعاقد لتمكينو مف اقتناء السمعة اك الخدمة عمى اقتناع، 
كبالطريقة التي تحمي مصالحو، كحتى يفي االلتزاـ باإلعالـ مف الغاية التي فرض منيا البد مف 

                                                        

. 48 عبد الحؽ ماني، المرجع السابؽ، ص 1

. 197 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص 2

. 199، 198 عمر محمد عبد الباقي، نفس المرجع، ص، ص 3
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 .تكفر شركط عامة كشركط اخرل خاصة
 .تمثؿ في الشركط التالية: الشروط العامة -1-1
 البد اف يككف خبيرا عمى نحك يسمح لو بالعمـ : يكون أحد المتعاقدين خبيراان-1-1-1

الشامؿ كالكافي ببيانات كالمكاصفات المبيع محؿ عقد االستيالؾ، ال يقتصر عمى ذلؾ كانما 
 كىذا الشرط لو 1يتعداىا الى العمـ بأىميتيا بدكرىا المؤثر كالفعاؿ في تككيف رضا المستيمؾ،

 : مبرريف
 .مف غير المعقكؿ اف يمـز العكف باإلدالء بمعمكمات ىك نفسو يجيميا -
انطالقا مف مبدا حسف النية الذم يقتضي اف يككف العكف االقتصادم عالـ بالمعمكمات  -

 .2التي تيـ المستيمؾ معرفتيا
 :ان يكون المستيمك جاىال ليذه المعمومات التي تأثر عمى رضاه عند التعاقد-1-1-2

القاعدة المستقر عمييا فقيا كقضاءا انو يقع عمى عاتؽ المتعاقد كاجب االستعالـ عف 
المعمكمات المتعمقة بالعقد المراد ابرامو اال اف القاعدة ليست مطمقة بسبب الصعكبات التي 

 البد اف يككف جيؿ 3تحكؿ دكف ذلؾ اك بسبب مميزات التقنية لممنتكج اك لظركؼ اخرل،
بالمعمكمات مشركعا باعتبار اف االلتزاـ باإلعالـ الذم يقع عمى عاتؽ العكف االقتصادم لو 

 حدكد حيث ال يتعدل ما يجيمو العكف شخصيا كال المعمكمات التي يعمميا المستيمؾ اك يفترض
. 4عممو بيا

 

                                                        

. 206 مريـ خميفي، المرجع السابؽ، ص 1

، بحث لنيؿ شيادة الماجستير فرع حماية المستيمؾ كالمنافسة، كمية االلتزام باإلعالم في العقد االلكتروني نصيرة سبع، 2

. 21،22ص . ، ص2016/2017، 1الحقكؽ سعيد حمديف، جامعة الجزائر 

. 23 نصيرة سبع، نفس المرجع، ص 3

. 207 مريـ خميفي، المرجع السابؽ، ص 4
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 االعالـ بالمعمكمات كالبيانات الخاصة بالمنتكج سكاء كاف يتـ بشكؿ :الشروط الخاصة -1-2
الكتركني مف خالؿ االشرطة االعالنية اك باستخداـ خدمة البريد االلكتركني، اك غير ذلؾ البد 

ذا كاف التعامؿ ليس الكتركنيا الشركط نفسيا كىي   :مف تكفر شركط خاصة حتى كا 
 لتحقيؽ الغاية مف االلتزاـ باإلعالـ ال بد :يجب أن يكون اإلعالم بسيطا مفيوما-  1-2-1

أف تككف عباراتو سيمة بسيطة في عرض المعمكمات المتصمة بالعقد ليتمكف المستيمؾ مف 
إدراكيا، كأف يككف كاضح في أسمكبو، أف يتخمى عف األسمكب المعقد كالمركب، التي يعجز 

دراؾ مضامينيا كبالمغة التي يفيميا المستيمؾ،  أم 1غير المتخصصيف عف فيـ مدلكالتيا كا 
 التي اكجبيا المشرع كمغة اساسية اكلى الى امكانية اضافة لغة اخرل اك اكثر اذ 2بالمغة العربية

– تعتبر مف النقاط اليامة خاصة في العقكد االلكتركنية التي تتـ كأصؿ عاـ بمغة عالمية 
اكده المشرع في 3فال ينتج االلتزاـ باإلعالـ اثره اذا جاء بمغة ال يفيميا المستيمؾ،– اإلنجميزية 

 4..."كمفيكما "......18/05 مف 11الفقرة االكلى مف المادة 
يككف اإلعالـ كافي إذا كاف يحيط بجميع المعمكمات : يجب أن يكون اإلعالم كافيا-1-2-2

المتصمة بالعقد المراد إبرامو، ففي الحالة التي يغفؿ فييا العكف االقتصادم عف ذكر كلك 
معمكمة كاحد مف المعمكمات الكاجب اإلدالء بيا لممستيمؾ، كتككف لتمؾ المعمكمة تأثيرا عمى 

إرادة المستيمؾ في التعاقد أك اإلحجاـ عنو، فيعتبر ىذا اإلعالـ الصادر عف العكف االقتصادم 
 5 .إعالما غير كافي

                                                        

. 46 عبد الحؽ ماني، المرجع السابؽ، ص 1

 1435 محـر 5 يحدد الشركط ككيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ، مؤرخ في 378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 07 المادة 2

. 2013 نكفمبر 18 المكافؽ 1435 محـر 14، الصادرة 58، الجريدة الرسمية العدد 2013 نكفمبر سنة 9المكافؽ 

. 26نصيرة سبع، المرجع السابؽ، ص  3

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 11 المادة 4

 .49 عبد الحؽ ماني، المرجع السابؽ، ص5
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حتى يؤدم اإلعالـ الكظيفة المنكط بيا : يجب أن يكون اإلعالم صادقا ودقيقا- 1-2-3
يشترط كذلؾ فيو الصدؽ كالدقة، فمتى كاف اإلعالـ الصادر عف العكف االقتصادم مفتقرا 

 كذلؾ 1لمصدؽ كالدقة يعتبر إعالما معابا، ال يفمح في تبصير المستيمؾ بالعقد المراد إبرامو،
حفاضا عمى صحتو كسالمتو خاصة في حالة المنتكجات خطيرة فعدـ الصدؽ في تقديـ 

المعمكمة يؤدم الى اضرار المستيمؾ، كاتخاذه قرارات غير مناسبة تضره كتأثر في سالمة 
رضاه، ليذا نجد المشرع في العديد مف النصكص القانكنية الـز ببعض البيانات اجباريا سننص 

 .2عمييا في عنصر طرؽ االعالـ المستيمؾ
 مف 5ىذا الشرط نصت عميو المادة : يجب ان يكون االعالم ظاىرا ومتعذر المحو-1-2-4

تسجؿ في مكاف ظاىر كبطريقة "....  المتعمؽ بكسـ السمع الغذائية 90/367المرسـك التنفيذم 
 04/02 مف قانكف 05، كنص المادة 3" .....تجعميا مرئية ككاضحة القراءة كالمتعذر محكىا

، كايضا ضمف 4..."يجب اف تبيف األسعار كالتعريفات بصفة مرئية كمقركءة" التي تنص 
 المحدد لشركط كالكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ في نص 13/378المرسـك التنفيذم 

 5"تمنع كؿ اضافة بيانات اك شطب اك زيادة اك تصحيح البيانات عمى الكسـ "06مادة
يأخذ االلتزاـ باإلعالـ كالبيانات كالمعمكمات بصدد العقكد  :مبررات االلتزام باإلعالم -2

االستيالؾ اىمية خاصة نظرا لتفاكت في المستكل العمـ كالخبرة بيف المستيمؾ كالعكف 
االقتصادم الذم يتعاقد معو مما يؤدم الى اختالؿ معرفي، لذلؾ فاف تقرير االلتزاـ باإلعالـ 

                                                        

. 49 عبد الحؽ ماني، نفس المرجع، ص 1

 . 26 المرجع السابؽ، ص  نصيرة سبع،2

 10 المكافؽ، 1411 ربيع الثاني عاـ 22 المتعمؽ بكسـ السمع الغذائية كعرضيا، المؤرخ في 367-90 المرسـك التنفيذم رقـ 3

 .1990 نكفمبر22، المكافؽ 1411 جمادل االكلى 04، الصادرة 50 ، الجريدة الرسمية العدد1990نكفمبر 

. ، سابؽ الذكر02-04 مف قانكف رقـ 05 المادة 4

.  ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06 المادة 5
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 .لممستيمؾ ىك الكسيمة المثمى إلعادة المساكاة في العمـ بيف المتعاقديف كاعادة التكازف بينيما
 تقابؿ المستيمؾ الكثير مف الصعكبات عند : المساواة في العمم بين المتعاقديناعادة-2-1

اقتناءه لممنتكج لنقص المعمكمات لديو عف الجكدة كاالسعار كالكمية مما يستكجب اعادة التكازف 
 في المعمكمات محؿ التعاقد كعدـ التكافؤ ىك السبب في 1.بيف المستيمؾ كالعكف االقتصادم

اختالؿ المراكز القانكنية في العقد، كىذه االخيرة تجعؿ المستيمؾ عند ابراـ العقد يفتقر حتما الى 
البيانات كالمعمكمات االساسية التي ترشده الى تحديد اكصاؼ محؿ العقد مف سمع كخدمات 

 .2كالى تقدير متى تكافؽ ىذه السمع كالخدمات مع رغباتو كمدم كفايتيا إلشباع حاجاتو
اف عدـ المساكاة بيف المتعاقديف ىك امر قائـ كمكجكد بالضركرة : اعادة التوازن لمعقد-2-2

بحكـ التبايف الحتمي بيف االشخاص في المكنات العقمية كالمكنات الطبيعية إذا كاف االحساس 
بعدـ كفاية القكاعد العامة لحكـ الكاقع الجديد ادل بالمشرع لتدخؿ لكضع بعض التشريعات 

. الخاصة، اقرار االلتزاـ باإلعالـ الذم يكمف ىدفو االساسي في اعادة التكازف العقدم
 اف نظرية عيكب االرادة ال تحقؽ :قصور النظرية التقميدية عمى فرض الحماية -2-3

الحماية الكافية إلرادة المستيمؾ، نظرا لقصكرىا بسبب ظيكر بعض الصكر الحديثة لاللتزاـ في 
، حيث يقرر جانب مف الفقو باف مبدأ الثقة كحسف النية لـ يعد يكتفي إلزاـ رالفقو المعاص

المتعاقد باتباع مبدأ حسف النية في تنفيذ العقد فحسب، بؿ يمقى عميو ما يسمى االلتزاـ باإلعالـ 
. 3حيث يظير اىمية االخير في العقكد التي تتـ بيف المنتجيف كالمستيمكيف

                                                        

. 41 عبد الحؽ ماني، المرجع السابؽ، ص1

، كمية (القانكف الخاص)، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك القانكنية حماية المستيمك المعموماتي مميكة جامع، 2

. 50، ص 2018-2017الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الجياللي الياس سيدم، سيدم بمعباس، 

، مذكرة مقدمة لنيؿ بحماية المستيمك وقمع الغش  المتعمق03-09حماية المستيمك فيظل القانون الجديد  صادؽ صياد، 3

، 2014-2013شيادة الماجستير في العمـك القانكنية كاإلدارية، تخصص قانكف االعماؿ، كمية الحقكؽ، الجامعة قسنطينة،

. 56ص
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 لقد تكلى المشرع تحديد مضمكنو مف خالؿ تحديد : الوظيفة المزدوجة لاللتزام باإلعالم -3
شركط ككيفيات المتعمقة باإلعالـ المستيمؾ بخصكص المنتكجات المعركضة لالستيالؾ كما 

 المحدد لشركط 378-13 مف المرسـك التنفيذم 3 فقرة03حددت كظيفتو فقد اشارت المادة 
مف خالؿ نص المادة يتضح لنا اف االعالـ الذم يقدـ لممستيمؾ لو ، 1ككيفيات اعالـ المستيمؾ

 .كظيفتيف
حرص المشرع عمى تكريس االلتزاـ باإلعالـ عمى عاتقو كأثقمو : حماية رضا المستيمك-3-1

 لكف ليس حسب 2بقرينة العمـ كؿ المعمكمات الخاصة بالمنتكج التي يمتـز بنقميا الى المستيمؾ
اىكائو اك رغباتو كانما القانكف حدد المعمكمات التي يجب اف تقدـ لممستيمؾ ليضمف لو اعالما 

مف المرسـك سابؽ الذكر كقصد برضا المستيمؾ ىك ضماف  04مكضكعيا فقد اشارت المادة 
حقو في االختيار عند اقتناءه السمع، فقد الـز حسب ما سيكضح في عنصر اليات االعالـ 

. 3متضمف الية الكسـ لكؿ سمعة اك خدمة الذم يكضح ذلؾ
 ال يكتفي المتدخؿ بإعالـ المستيمؾ  بخصائص المنتكج :ضمان سالمة المستيمك -3-2

الغذائي ك مميزاتو كانما عميو اف يعممو ايضا بكؿ المخاطر التي قد تنتج عنو لذلؾ فاف تقرير 
، لذلؾ اعتبر البعض اف االلتزاـ باإلعالـ مف االلتزاـ بالسالمة، ك اعتبر 4سالمة المنتكج 

االلتزاـ باإلعالـ الخطكة االكلى لتحقيؽ االماف الالـز لممستيمؾ ، كال يأتي ذلؾ اال اذا كاف ىذا 
االخير عالما بخصائص السمعة كطرؽ استعماليا كاالخطار التي قد تنشأ عنيا ككسائؿ الرقابة 

                                                        

. ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03 المادة 1

، رسالة مف أجؿ الحصكؿ عمى دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ االلتزام باإلعالم في العقودذىبية حامؽ،  2

 .149، ص2009-2008جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، فرع حماية حماية المستيمك من اخطار المنتوجات الغذائية مصطفى بكديسة، 3

. 29، ص27/01/2015، تاريخ المناقشة 1المستيمؾ كقانكف المنافسة، جامعة جزائر

. 175 ذىبية حامؽ، المرجع السابؽ، ص4
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كبيذا الصدد كانت تكجييات المشرع متكافقة مع ىذا الطرح الى حد كبير فقد اشارت 1منيا 
كايضا .203-12 مف المرسـك التنفيذم 10 ك المادة 03-09مف القانكف 3 الفقرة 10المادة 
كلذلؾ يمكف لاللتزاـ باإلعالـ اف يمغب دكر . 378-13 مف المرسـك التنفيذم 3 الفقرة 3المادة 

االلتزاـ بالتحذير مف خالؿ كيظير مف خالؿ التنبييات التي تظير في الكسـ المحتمؿ المرتبط 
 .بالمنتكجات

 يختمؼ االلتزاـ باإلعالـ مع بعض : من المصطمحات عما يشابيوااللتزام باإلعالم تمييز: رابعا
 :االلتزامات االخرل في نكاحي عدة مف بيف االلتزامات التي تشابو االلتزاـ باإلعالـ نجد

التزاـ يتعيف عمى عاتؽ :"  يعرؼ االلتزاـ بالتحذير بأنو:االلتزام باإلعالم وااللتزام بالتحذير -1
أحد الطرفيف باف يحذر الطرؼ االخر اك يثير انتباىو الى الظركؼ اك المعمكمات معينة بحيث 

 2".يحيطو عمما بما يكتفي ىذا العقد اك ما ينشا عنو مف مخاطر مادية اك قانكنية
.  رغـ االرتباط كالتشابو بيف المصطمحيف اال انيما يظال متمايزيف

 .يتشابياف في: اوجو الشبو  -1-1
الذم يتمثؿ باإلدالء ببعض البيانات كالمعمكمات بحيث ترتبط ىذه االخيرة : من حيث المحل -

 .في حاؿ االلتزاـ بالتحذير بصفة الخطر لشيء محؿ التعاقد
 .تنكير المستيمؾ بطريقة استعماؿ المنتكج -
 :يختمفاف في العديد مف النقاط كىي كاالتي: اوجو االختالف  -1-2
 .من حيث النطاق -1-2-1
المعمكمات كالبيانات التي تدخؿ مجاؿ االلتزاـ باإلعالـ اكسع مف االعالـ بالتحذير الف ىذه  -

                                                        

. 30 مصطفى بكديسة، المرجع السابؽ، ص1

، دار االلتزام باإلعالم في العقود االستيالك دراسة في القانون الفرنسي والتشريعات العربية، مصطفى احمد أبك عمرك 2

. 40 ص ،2010الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
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 .1االخيرة تقتصر عمى البيانات كالمعمكمات المتصمة بصفة الخط
المديف بااللتزاـ باإلعالـ يمـز عميو االدالء بكافة البيانات كالمعمكمات لتنكير ارادة المستيمؾ  -

كعمى ذلؾ فاف ارادتو ال تبرأ اال إذا تحققت الغاية بغض النظر عف مقدار ىذه المعمكمات التي 
 .2قدميا لممستيمؾ كدائف لو

يختمؼ كؿ مف االلتزاـ باإلعالـ بالتحذير حيث ىذا :  حيث االساس القانونيمن-1-2-2
 .3االخير يجد اساسو في التزاـ المنتج اك المكزع بضماف سالمة المستيمؾ

اف حماية المستيمؾ ال تتحقؽ بمعرفة كيفية استعماؿ السمعة بؿ يجب فكؽ ذلؾ اف يعمـ بما  -
، فااللتزاـ بالتحذير ىك مكمؿ لاللتزاـ 4تنطكم عميو السمعة مف اخطار ككيفية الكقاية منيا

باإلعالـ، كينطكم بالدرجة االكلى عمى التعامؿ في االشياء التي تنتج عنيا المخاطر تيدد امف 
كسالمة الشخص، سكاء بطبيعتيا اك بسبب دقة تشغيميا، كنفس االمر بالنسبة الى المعدات 

 5.التي يحتاج تشغيميا لخبرة كاال تعرضت لتمؼ
المقصكد باالستعالـ ىك التزاـ العكف االقتصادم  : االلتزام باإلعالم و االلتزام باالستعالم -2

الراغب في التعاقد بالتحرم كالتحقؽ كالتثبيت مف المعمكمات المعينة تتعؿ بالعقد المراد ابرامو 
ليس مف اجمو ىك كانما مف اجؿ ادالء بيا لمطرؼ االخر ىك المستيمؾ لتنكير ارادتو لدل اقبالو 

                                                        

. 43 مصطفى احمد أبك عمرك، المرجع السابؽ، ص1

. 221 محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص2

. 44 مصطفى احمد أبك عمر، المرجع السابؽ، ص3

، الدار العممية الدكلية كدار الثقافة الحماية القانونية لممستيمك دراسة في القانون المدني والمقارنعامر احمد القيسي،  4

. 126، ص2002لمنشر كالتكزيع، عماف، 

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، أحكام البيع التقميدية واإللكترونية والدولية وحماية المستيمكمحمد حسيف منصكر،  5

 .49، ص2006
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اذا تكافرت شركط االلتزاـ باإلعالـ فاف العكف االقتصادم ممـز بإدالء ،1عمى التعاقد،
بالمعمكمات ك البيانات الخاصة بالمنتكج اك الخدمة سكاء كاف يحكزىا شخصيا اك ال، فاذا كانت 

ليست بحكزتو فيك مضطر لالستعالـ عنيا لمكفاء بالتزامو ، كيقصد بالمعمكمات اك البيانات 
التي يفترض عمى العكف االقتصادم العمـ بيا ، تمؾ التي تتسـ بالجكىرية كالتي تيـ المستيمؾ 

. 2العمـ بيا كفيميا كاالستفادة منيا
يتشابو االلتزاميف في اليدؼ فكمييما ييدفاف الى تحقيقا لغاية مف خالؿ : اوجو الشبو -2-1

جعؿ المستيمؾ عمى دراية تامة بجميع المعمكمات كالبيانات الكاجب عممو بيا كمف اجؿ تنكير 
 .ارادتو عند اقباؿ عمى التعاقد

 :يختمفاف في : االختالفاكجو-2-2
 احترافية العكف االقتصادم تعد قرينة عمى عممو فال يكفي : حيث المسؤوليةمن-2-2-1

لمتحمؿ مف ىذه المسؤكلية بإثباتو بذؿ العناية الشخص المعتاد كال ترفع عنو اال بإثبات السبب 
. 3االجنبي

 اف يحقؽ نتيجة كىك جيؿ باإلعالـسبؽ يعد االلتزاـ   مف خالؿ ما: حيث الطبيعةمف-2-2-2
 كعنى اف بياف اف االستعالـ كالخدمات،المستيمؾ عمى العمـ بجميع المعمكمات كالبيانات السمع 

 انو في بعض عامة، عمى يعد التزاما ببذؿ عناية كقاعدة باإلعالـمف جانب المديف بااللتزاـ 
. االحياف قد يمثؿ التزاما بتحقيؽ نتيجة

.  االلتزاـ باإلعالـ يككف كجكبي قبؿ التعاقد كىك سابؽ: حيث ميعاد االلتزاممن-2-2-3

                                                        

، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، الطبعة األكلى، الحماية القانونية لممستيمك في العقود التجارة االلكترونية  مكفؽ حامد عبد،1

 .111، ص 2011

، ص 2007، دار الجامعة، اإلسكندرية،حماية المستيمك في المعامالت االلكترونية دراسة مقارنة خالد ممدكح إبراىيـ، 2

100 .

. 112 مؤمف حامد عبد، المرجع السابؽ، ص 3
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  1.االلتزاـ باالستعالـ يعد مكمال لاللتزاـ باإلعالـ متى اقتضت الضركرة ذلؾ
االلتزاـ بالنصيحة اك تقديـ المشكرة يعبر عنو بااللتزاـ : االلتزام باإلعالم وااللتزام بالنصيحة -3

الناشئ عف العقد محمو قياـ المتعاقد المحترؼ صاحب الخبرة في المجاؿ الفني اك القانكني 
معيف يسمى المستشار بتقديـ معمكمات محدد في العقد ألجؿ عممية معينة يحددىا المتعاقداف 

 تبدك اىمية ىذا االلتزاـ بصدد العقكد التي يحتاج فييا أحد الطرفيف المعاكنة االخر 2سمفا،
 فيك ال ينشأ اال في 3بسبب تفاكت الخبرة، نظرا لتطكر السريع كالتعقيدات الفنية المتالحقة،

 المتعاقد االخر فقط، كانما بإعالـ، حيث يستكجب عمى المحترؼ ال يمتـز 4المرحمة التالية لمعقد
يجب عميو اف يعرض عميو حال االكفؽ لمصمحتو مما يعني انو يقع عمى عاتقو التزاـ يتجاكز 

.   5باإلعالـااللتزاـ 
 يتفؽ االلتزاـ باإلعالـ بااللتزاـ بالنصيحة مف حيث انيما يرداف عمى :اوجو الشبو -3-1

كذلؾ مف اجؿ مساعدتو عمى اتخاذ قرار -المستيمؾ–تقديـ البيانات كالمعمكمات لمدائف بااللتزاـ 
: ، كما يتفقاف في النقاط التالية6معيف
 .نطاؽ كحدكد تطبيؽ االلتزاميف -
 .مف حيث اثبات االلتزاميف -
 .كحدة الطبيعة القانكنية لاللتزاـ باإلعالـ كااللتزاـ بالنصيحة -

                                                        

. 49 مصطفى احمد أبك عمرك، المرجع السابؽ، ص 1

. 113 مؤمف حامد عبد، المرجع السابؽ، ص 2

. 49 محمد حسيف منصكر، المرجع السابؽ، ص 3

. 113 مكفؽ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص 4

 .24، ص 2005، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات محمد بدكالي، 5

. 44 مصطفى احمد أبك عمرك، المرجع السابؽ، ص6
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 1.االساس القانكني لاللتزاميف -
 :يختمؼ باإلعالـ كااللتزاـ بالنصيحة في النقاط التالية: اوجو االختالف -3-2
ذا كاف : من حيث المدين بااللتزام -3-2-1 يقع االلتزاـ عمى العاتؽ الميني اك المحترؼ كا 

يقع في بعض االحياف عمى عاتؽ المستيمؾ نفسو كفقا لطبيعة العقد كما يمـز مف بيانات 
كمعمكمات، اما في مجاؿ عقد تقديـ النصيحة فالمديف في ىذه االلتزامات دائما يككف مينيا اك 

 2.ذا خبرة في مجاؿ معيف
– يتمثؿ محؿ االلتزاـ باإلعالـ بتقديـ لممديف بو :من حيث المحل والغاية -3-2-2

المعمكمات كالبيانات التي يحكزىا كالتي مف شانيا التأثير في قراره كتعمؿ عمى تنكير -المستيمؾ
ارادتو اما االلتزامات محؿ المقارنة فاف محميا يكمف في تقديـ البيانات كالمعمكمات كالتكجييات 

المرتبطة بالكسائؿ الفنية الخاصة باإلنتاج اك ادارة المشركعات التي تتسـ بالدقة كالتعقيد 
 34.كالتركيز في عمميا عمى الكسائؿ التقنية الدقيقة

كما اف تنفيذ االلتزاـ باإلعالـ يككف بدكف اجر في حيث يككف تنفيذ االلتزاـ بتقديـ  -3-2-3
المشكرة الفنية مقابؿ اجر فضال عف اف االخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ يثير مسؤكلية تقصيرية في 

 . حيث االخالؿ بااللتزاـ بالنصيحة مسؤكلية عقدية
 اختمفت كجيات النظر الفقيية حكؿ طبيعة االلتزاـ :الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم: خامسا

ىؿ االلتزاـ باإلعالـ عقدم اـ غيرم ىذا مف جية كمف : باإلعالـ يمكف طرح التساؤؿ التالي
جية أخرل ىؿ يعد بذؿ عناية اـ تحقيؽ نتيجة؟ 

                                                        

األكاديمية لدراسات ، (تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان صفة حظر الشيء المبيع) محمد حاج بف عمي، 1

. 84-80، ص ص 2011 ،6، جامعة حسيبة بف بك عمي، الشمؼ العدد االجتماعية كاإلنسانية

. 45 مصطفى احمد أبك عمرك، المرجع السابؽ، ص2

. 47 مصطفى احمد أبك عمرك، نفس المرجع، ص3

. 114،113مكفؽ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص ص  4
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 اف االلتزاـ باإلعالـ في المرحمة التعاقد ال :االلتزام باإلعالم ذو طبيعة عقدية او غير ذلك -1
يطرح اشكاؿ مف حيث طبيعة العقدية، فااللتزاـ باإلعالـ في ىذه المرحمة ذك طبيعة عقدية 

 1.محضة، االشكاؿ يطرح بالنسبة لاللتزاـ باإلعالـ في مرحمة ما قبؿ التعاقد
يرل أنصار ىذه النظرية اف االلتزاـ باإلعالـ التزاـ :  باإلعالم ذو طبيعة عقديةااللتزام-1-1

عقدم يستمد كجكده مف العقد ذاتو، فيكجد ىذا االلتزاـ قبؿ ابراـ العقد كيستمر اثناء تنفيذه بحيث 
ييدؼ الى تنكير المستيمؾ حكؿ مدل مالئمة الشيء محؿ العقد كحسف استعمالو كتجنب 

 :  يستند أصحاب ىذا الرأم في قكليـ عمى الحجج التالية2اضراره،
التزاـ العكف االقتصادم باإلعالـ يجد أساسو في االلتزاـ بضماف العيكب الخفية كااللتزاـ  -أ

 . بضماف االستحقاؽ كااللتزاـ بالتسميـ كىي االلتزامات بال شؾ مف طبيعة عقدية
بالمبيع كقت إبراـ العقد إنما يعممو بو بصفتو  (المشترم)أف البائع عندما يعمـ المستيمؾ  -ب

 3.متعاقدا، الف عدـ تنفيذ البائع اللتزامو باإلعالـ ال ُيْكَتشؼ إال بعد إبراـ العقد كأثناء تنفيذه
منطمؽ القائميف في ىذا االتجاه انو ليس مف :  باإلعالم ذو طبيعة غير عقديةااللتزام-1-2

المعقكؿ اف ينشأ الفرع قبؿ اف ينشأ األصؿ بمعنى اف ينشأ االلتزاـ فبؿ اف ينشأ مصدره، فالعقد 
لـ ينشأ بعد حتى يتسنى القكؿ اف ىذا االلتزاـ عقديا، كبالنسبة لما اثير حكؿ نظرية الخطأ في 
تككيف العقد، حسب رأييـ اف الخطأ السابؽ عف التعاقد ينفصؿ عف العقد كال يمكف تكقيع جزاء 

  4.بشأنو اال مف خالؿ احكاـ المسؤكلية التقصيرية كليس احكاـ المسؤكلية العقدية

                                                        

، مذكرة لنيؿ شيادة  المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش03-09االلتزام باإلعالم في إطار قانون  حدكش كريمة، 1

الماجستير في شعبة الحقكؽ، تخصص عقكد مسؤكلية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، الجامعة احمد بكقرة، بكمرداس، 

. 37، ص2011-2012

.  38 حدكش كريمة، نفس المرجع، ص 2

 .49،50 عبد الحؽ ماني، المرجع السابؽ، ص، ص، 3

. 52 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص4
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نجد انو جمع بيف النظريتيف حيث كاف كسطا : موقف المشرع الجزائري من االتجاىين -1-3
في ذلؾ، فمف استقراء النصكص التشريعية نجد انو اعتبر االلتزاـ باإلعالـ التزاما قبمي لتعاقد 

 المتعمؽ بالممارسات التجارية كأيضا بمكجب المادة 02-04 مف قانكف 05ك04بمكجب المادة 
 المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية، اذ البد اف يعمـ المستيمؾ بكافة 05-18 مف قانكف 11

. المعمكمات كالبيانات
 المتعمؽ بالممارسات 02-04 مف قانكف 08 كااللتزاـ باإلعالـ التزاما تعاقديا بمكجب المادة 

 المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية، اذ يمـز العكف اخبار 05-18 مف قانكف 13التجارية كالمادة 
. المستيمؾ قبؿ اختتاـ عممية العقدية كبالتالي يككف االلتزاـ عقديا

اقسـ الفقو بصدد االلتزاـ باإلعالـ الى : االلتزام باإلعالم بذل عناية او تحقيق نتيجة-2
اتجاىيف، أحدىما يرم انو التزاـ ببذؿ عناية، كاألخر يعتبره التزاما بنتيجة، نعرض ليذيف 

: التجاىيف فيما يمي
يرل غالبية الفقو اف االلتزاـ الكاقع عمى عاتؽ : االلتزام باإلعالم التزام ببذل عناية -2-1

العكف االقتصادم بإعالـ المستيمؾ بطريقة االستعماؿ كمخاطر المحتممة الحدكث ىك التزاـ 
أكبر قدر مف  فبمكجبو يمتـز المديف بو اف يبذؿ ما بكسعو مف كسائؿ لمكصكؿ الى 1.ببذؿ عناية

 2اليدؼ المنشكد، كىك غير ممـز بتحقيؽ النتيجة، أم أنو غير مسؤكؿ عف تخمؼ النتيجة،
كعمى المدعي إثبات عدـ بذؿ العناية في تنفيذ االلتزاـ باإلعالـ، أك أف يثبت تقصيره في تنفيذ 

 .3االلتزاـ باإلعالـ
:  قد استند أنصار ىذا االتجاه الى

الى اف المديف بااللتزاـ باإلعالـ ليس بكسعو اجبار الدائف عمى اتباع ما يقدمو اليو مف  -

                                                        

 .90، ص 2013، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،االلتزام بإعالم المستيمك عن المنتوجات منى ابك بكر الصديؽ، 1

. 52 عبد الحؽ ماني، المرجع السابؽ، ص 2

. 35 حدكش كريمة، المرجع السابؽ، ص3
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نصائح كتكجييات كمف ثـ ال يمكف اف ينتظر مف ىذا المديف اف يضمف النتيجة النيائية لمعممية 
 .العقدية

يؤيد معيار مساىمة الدائف في تحقيؽ النتيجة ككذا معيار االحتماؿ اعتبار االلتزاـ باإلعالـ  -
التزاما ببذؿ عناية كليس تحقيؽ نتيجة، فبالنسبة لممعيار األكؿ، يمعب المستيمؾ دكرا إيجابيا في 
تحقيؽ النتيجة اك منعيا، اذ انو قد يستجيب لمتكصيات كالتكجييات التي يقدميا اليو المديف، كقد 
ال يعيرىا اىتماما عمى االطالؽ، كما انو قد ينفذ بعضيا كتجاىؿ البعض االخر مما يؤدم الى 

 1.لحكؽ الضرر
يقصد بو بمكغ الغاية، أم اف بفرض القانكف عمى : االلتزام باإلعالم تحقيق نتيجة -2-2

ذا  المديف بااللتزاـ تحقيؽ النتيجة القانكنية محددة فإذا تخمؼ عنيا انعقدت مسؤكليتو المدنية، كا 
، ىك الذم منعو * أراد المديف التخمص مف ىذه المسؤكلية كجب عميو اثبات اف السبب أجنبي

مف القياـ بالتزامو كالقكة القاىرة إذا لـ يقـ الدليؿ ظمت مسؤكليتو قائمة كيمـز بالتعكيض لتخمؼ 
 2.النتيجة

: يقـك ىذا االتجاه عمى االسناد الثالث
 .الرغبة في تخفيؼ عبء االثبات عف المستيمؾ استجابة لمتطمبات حمايتو -
 .المنطؽ القانكني يقضي تكييؼ االلتزاـ باإلعالـ بانو التزاـ بتحقيؽ نتيجة -
 3.مساىمة االلتزاـ باإلعالـ في تقدير العيب في دعكل المسؤكلية المكضكعية -
 

                                                        

. 91منى ابك بكر الصديؽ، المرجع السابؽ، ص  1

 كما يمكف لممركد االلكتركني اف يتحمؿ مف كامؿ مسؤكليتو اك جزء منيا إذا ثبت اف عدـ التنفيذ اك سكءه يعكد الى المستيمؾ *

 . بتجارة االلكتركنية سابؽ الذكر05-18 مف قانكف 02 فقرة 18االلكتركني اك قكة قاىرة بمكجب المادة 

. 37حدكش كريمة، المرجع السابؽ، ص 2

 .94-92 منى ابك بكر الصديؽ، المرجع السابؽ، ص ص 3
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المشرع الجزائرم لـ يحدد اذ يجب اف يككف : موقف المشرع الجزائري من االتجاىين -2-3
االلتزاـ باإلعالـ تحقؽ نتيجة اك بذؿ عناية، حسب كجية نظرنا تككف الطبيعة حسب السمعة اك 

الخدمة المقدمة، فمثال لك قدمت سمعة معينة البد اف تحقؽ غرض معيف ككسيمة الكتركنية 
تستخدـ لغرض الطباعة فال بد بمكغ اليدؼ منيا كىك الطباعة ، فنككف بصدد تحقيؽ نتيجة 

ألنو البد مف اعالمو حتى يتمكف مف بمكغو الغرض المزعـك اال انو قد تككف بذؿ عناية إذا لـ 
. يبمغو لقكة خارجة عف ارادتو اك لعدـ عمـ المستيمؾ بمعمكمات العكف االقتصادم يجيميا

اما االلتزاـ باإلعالـ الخدمة تحقؽ النتيجة إذا بمغ المستيمؾ الغرض مثؿ خدمة النقؿ، الفندقة، 
.  كبذؿ عناية مثؿ االستشارة القانكنية

 .سنتناكؿ في ىذا الفرع الى مفيـك السكؽ ثـ اشكاؿ السكؽ: السوق: الفرع الثاني
  سنتطرؽ الى تعريؼ السكؽ كاىـ كظائفو: مفيوم السوق: أوال
عرؼ السكؽ عند الفقياء كعند رجاؿ االقتصاد كأيضا عند المشرع : تعريف السوق -1

 . الجزائرم
 .اختمفت اآلراء الفقيية لتعريؼ السكؽ: ىالسوق فقاتعريف  -1-1
مصطمح السكؽ يستخدـ في الغالب لكصؼ الحاجات البشرية، كأنكاعيا كالجماعات المستيمكة ؼ

لتمؾ الحاجيات مف حيث سمككيـ كمكقعيـ الجغرافي لقد كردت عدة تعاريؼ لسكؽ منيا 
حيث ينصرؼ . ىك المنطقة الجغرافية التي لتجمع المشتريف كالبائعيف: لتعريؼ التقميدم لسكؽا

معنى السكؽ عمكما الى المكاف الذم تمتقي فيو قرارات البائعيف كالمشتريف بشأف تبادؿ السمع 
 .1كالخدمات
مجمكعة مف الشركات اك :"  فيعرفاف السكؽ بانوPride ET Ferrellكفريؿ  اما برايد 

 األشخاص ذكم الحاجة لسمعة معينة كلدييـ اك لدييا المقدرة كالرغبة كالسمطة لشراء تمؾ

                                                        

، الناشركف المتحدكف، مصر، دكف حماية المستيمك حماية المنافسة رفع الممارسات االحتكارية كليد عزت الدسكقي الجالد، 1

. 17سنة نشر، ص
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 1".السمعة
التنظيـ الذم يمكف البائعيف كالمشترييف لسمعة معينة اك خدمة مف االتصاؿ »: عرفو الشنكاني-

 2".الدائـ ببعضيـ البعض كاإلحاطة بجميع المعمكمات المتعمقة بيذه السمعة اك الخدمة 
. مف خالؿ ىذه التعريفات يمكف استنتاج بعض النقاط المتقاربة في كؿ التعريفات

. اف السكؽ تتككف مف أناس يسعكف كيشتركف السمع كخدمات - 
. اف السكؽ تتحكـ فييا قكل العرض كالطمب - 
. اف السكؽ تتنقؿ فيو ممكية السمعة - 
: ىناؾ عدة تعاريؼ لسكؽ:  االقتصادي لسوقتعريف -1-2
 التقاء العرض كالطمب لمسمع كالخدمات اك رؤكس االمكاؿ في قطاع محددة :"السكؽ ىك 

كمحيط معيف، انتقمت ظاىرة األسكاؽ التقميدية الى االنترنت حيث تـ انشاء عدد كبير مف 
يخضع  "05-18 مف قانكف 8المكاقع لكف بمثابة سكؽ افتراضية ىذا ما اشارت اليو المادة 

كلنشر مكقع الكتركني اك صفحة الكتركنية عمى ......نشاط التجارة االلكتركنية 
 3.......".االنترنت

 02 فقرة02 أكرد المشرع الجزائرم تعريؼ السكؽ ضمف المادة :السوق قانونا تعريف -1-3
كؿ سكؽ لمسمع اك الخدمات المعنية بممارسات مقيدة "  بانو 03-03 قانكف المنافسة مف

لممنافسة ككذا تمؾ التي يعتبرىا المستيمؾ مماثمة اك تعكيضية ال سيما بسبب مميزاتيا 
كاسعارىا كاالستعماؿ الذم خصص لو، كالمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فييا السمع 

                                                        

. 17،18ص ص ،  كليد عزت الدسكقي الجالد، المرجع السابؽ1

. 18  كليد عزت الدسكقي الجالد، نفس المرجع، ص2

، 1945 مام 8، كمية عمـك االقتصاد كالتجارية كعمـك التسيير، قسـ العمـك التجارية جامعة دراسة السوق فريحة ليندة، 3

. 6 ص2014,2015قالمة،
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  1".اك الخدمات المعينة
 1ة فقر26 المتعمؽ بشركط ممارسة األنشطة التجارية في المادة 08-04كأيضا ضمف قانكف 

. 2تحت مسمى الفضاء التجارم، المناطؽ المييأة كالمجيزة بيدؼ استقباؿ أم نشاط تجارم
 يحدد شركط ككيفيات انشاء كتنظيـ الفضاءات 111-12باإلضافة الى المرسـك التنفيذم 

يقصد في "  منو 02التجارية كممارسة بعض األنشطة التجارية جاء بمقصكد بو ضمف المادة 
مفيـك احكاـ ىذا المرسـك بفضاء التجارم، كؿ حيز اك منشأة مبنية اك غير مبنية مييأة 

 3."كمحدكدة المعالـ تمارس فيو مبادالت تجارية بالجممة اك التجزئة
:  مف خالؿ استقراء لنصكص المكاد تمكنا مف إعطاء بعض المالحظات:مالحظات

المشرع الجزائرم ضمف قانكف المنافسة ضيؽ مف نطاؽ جغرافي الذم تمارس فيو  -
الممارسات التجارية حيث قصره ضمف مصطمح السكؽ متضمنا نكعيف مف السكؽ األكؿ 

 .سكؽ نكعي يتضمف سكؽ لسمع اك خدمات كالثاني السكؽ الجغرافي
 حدد مجاليف السمع كالخدمات –
بنكع عاد المشرع الجزائرم إعطاء مصطمح أكثر اتساعا لنطاؽ الجغرافي حيث لـ يحدده ال - 
 نشاط تجارم ألم بحدكد جغرافية حيث قد اعتبر كؿ منطقة مييأة كمجيزة تعد نطاؽ كال

كبذلؾ يككف قد حدد المشرع القضاء التجارم كاعطى لو اكصاؼ، كؿ حيز مف منشأ مبني أك 
. غير مبني كمييأ كمحدد المعالـ

                                                        

.  ، سابؽ الذكر03-03 االمر رقـ 2 المادة 1

 المكافؽ 1425 جمادل الثانية عاـ 27مؤرخ في ، يتعمؽ بشركط ممارسة االنشطة التجارية، 08-04 قانكف رقـ 26 المادة 2

. 2004 غشت 18المكافؽ 1425 رجب 02، الصادرة 52 الجريدة الرسمية العدد 2004 غشت سنة 14

 يحدد شركط ككيفيات إنشاء كتنظيـ الفضاءات التجارية كممارسة بعض 111-12 مف مرسـك تنفيذم رقـ 02 المادة 3

 ربيع 21، الصادرة 15 الجريدة الرسمية العدد 2012 مارس سنة 6 المكافؽ لػ 1433 ربيع الثاني عاـ 13األنشطة، مؤرخ في 

. 2012 مارس 14 المكفؽ 1433الثاني 
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لممبادالت . حدد المشرع نكع النشاط الذم يمارس ضمف ىذا الفضاء التجارم محدكد المعالـ- 
 .التجارية سكاء البيع بالجممة اك بالتجزئة

 111-12 مف المرسـك التنفيذم 02 الخدمات مف المجاؿ ذلؾ ضمف المادة تثنىالمشرع اس- 
 .المذككر أعاله

لكي تككف األسكاؽ في كضع يرضى عنو المجتمع البد اف تحقؽ : وظائف السوق -2
: الكظائؼ التالية

تحديد عالقة االتصاؿ بيف البائعيف المشتريف، حيث اف السكؽ يمكف كال مف المشتريف   - 
. كالبائعيف مف التعرؼ عمى رغبات كاىداؼ بعضيـ

يمكف البائع مف تحديد حاجات كرغبات المشترم مف خالؿ االتصاؿ الذم يحدث بيف   - 
. البائع كالمشترم في السكؽ

. يؤدم التفاعؿ بيف طرفي التبادؿ الى تقسيـ السمع كالخدمات كاألفكار محؿ التعامؿ  - 
. تحديد احتياجات المجتمع كتكزيع كاستخداـ مكارده بما يتفؽ كىذه االحتجاجات  - 
  1.تكفير السمع كالخدمات كاألفكار في المكاف كالزماف المناسبيف  - 

 يتخذ السكؽ عدة اشكاؿ حسب المعايير المعتمد عمييا في :اشكال السوق: الفرع الثاني
التصنيؼ اال انيا تصب في محتكل كاحد لذا اخذنا في التقسيـ السكؽ صنفيف األكؿ حسب 

. معيار المنافسة كالثاني تقسيـ الذم اعتمده المشرع الجزائرم
 ىذا المعيار ىناؾ عدة أنكاع لسكؽ كىي ؽ كؼ:المنافسةأنواع السوق وفق معيار : أوال

 : كاالتي
.  يسكد ىذا النكع مف األسكاؽ المنافسة لسمعة:سوق المنافسة الكاممة-1

                                                        

، رسالة مقدمة ضمف -NCA-حدود تجزئة السوق السمع االستيالكية، المصيدة الجزائرية الجديدة دنيدني فاطمة الزىراء، 1

متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية فرع التسيير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، قسـ التسيير، جامعة 

. 20، ص 2001-2000الجزائر، 
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يتميز ىذا النكع مف األسكاؽ بكجكد عدد كبير مف المشتريف كالبائعيف فيو كعدـ القدرة عمى 
التحكـ باألسعار اذ يعتمد ذلؾ كميا عمى حجـ الطمب كالعرض في السكؽ لتجانس المنتجات 

  1.كالمعرفة الكاممة بأنكاعيا كاسعارىا
تتكافر حالة االحتكار المطمؽ مف جانب البائع اذ قاـ الُمنتج : سوق المنافسة االحتكارية-2

الكاحد بإنتاج سمعة ال يكجد ليا نظر المستيمؾ أم بديؿ، أم ال يكجد في نظره سمعة أخرل 
يمكف اف تقـك مقاميا في اشباع نفس الحاجة كيعتبر ىذا النكع مف األسكاؽ نقيضا لسكؽ 

. المنافسة الكاممة سالفة الذكر اذ يسكد ىنا تماما عنصر االحتكار
: مف خصائص ىذه السكؽ

. كجكد عدد كبير مف المشتريف كالبائعيف        - 
. التعامؿ مع المنتجات غير متجانسة        -
 2.االىتماـ بالمنافسة غير السعرية        - 

اما فيما يخص التسعير في إطار ىذا السكؽ، فيتـ التحكـ في السعر عف طريؽ إضافة مزايا 
. تنافسية لممنتجات تميزىا عف غيرىا مف المنتجات المنافسة

 كىك يعني المنافسة بيف عدد مف المشركعات كبالتالي يعبر عف :سوق احتكار القمة-3
التركيبة التسكيقية التي تتميز بكجكد عدد قميؿ مف المنتجيف الذيف يستحكذكف عمى معظـ 

 3.مساحة السكؽ
 يتميز بكجكد عدد قميؿ مف البائعيف كأحيانا باالتفاؽ فيما بينيـ كيصاحب عممية التسعير حذر 

                                                        

. 19-18 كليد عزت الدسكقي الجالد، المرجع السابؽ، ص1

، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات الحصكؿ أثر السعر عمى قرار الشراء دراسة حالة قطاع خدمة الياتف النقال  لمياء عامر،2

، 2006-2005عمى الماجستير، تخصص تسكيؽ، كمية العمـك االقتصاد كعمـك التسيير قسـ عمـك التجارية، جامعة الجزائر، 

 .46ص 

. 21-20 كليد عزت الدسكقي، المرجع السابؽ، ص ص 3
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شديد جدا حيث اذ حاكؿ أحدىـ رفع السعر ترؾ ليخسر حصتو السكقية اما إذا حاكؿ تخفيض 
.  1سعره فالكؿ مجبر عمى انتياج ذلؾ أيضا

ىك سكؽ يتنافس فيو عدد كبير مف المشركعات بحرية تامة عمى : سوق االحتكار الكامل-4
انتاج سمعة اك خدمة كاحدة معينة اال اف كؿ مشركع يعرض نكعا معينا بو مف ىذه السمعة اك 

 :قمف خصائص2.الخدمة
. كجكد بائع كاحد في السكؽ      - 
عدـ كجكد بديؿ لممنتجات المباعة        - 

كيتميز السعر بإمكانية التحكـ فيو شرط عدـ تجاكز الحد األعمى المحدد مف قبؿ األجيزة 
 3.الحككمية

 .تصنيف السوق وفق المشرع الجزائري: ثانيا
 نجد المشرع صنؼ السكؽ الى سكؽ 03-03 االمر مف 02 فقرة 02انطالقا مف نص المادة 
نكعي كسكؽ جغرافي 

 4 يتعمؽ بمناطؽ عرض المنتكجات سكاء كانت سمعا اك خدمات،: الجغرافي لسوقالتقسيم-1
حيث يتميز السكؽ الذم يؤخذ في االعتبار لتحديد مركز مسيطر يتمتع بو مشركع معيف باف 
يغطي منطقة جغرافية محددة يتقابؿ في داخميا العرض كالطمب عمى سمعة اك خدمة التي 

  يقدميا المشركع، كيمكف تعريؼ السكؽ الجغرافية بانيا ىي المنطقة التي تمارس فييا المشركع
نشاطو التجارم حيث يعرض فييا منتجاتو عمى القاطنيف كالمتردديف عمى ىذه المنطقة كتسكدىا 

                                                        

 .47 لمياء عامر، المرجع السابؽ، ص1

. 21 كليد عزت الدسكقي، المرجع السابؽ، ص 2

 47عامر، المرجع السابؽ، ص لمياء 3

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه تخصص آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري بدرة لعكر، 4

 .47 ص ،2014-2013قانكف االعماؿ، كمية العمـك السياسية كمية الحقكؽ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 1.ظركؼ كاحدة لممنافسة
 يقـك عمى أساس تمبية حاجة معينة لممستيمؾ حيث يتـ تحديد السكؽ كفؽ :السوق النوعي-2 

: متطمبات منيا
. أىمية السمعة أك الخدمة المقدمة كتقاس األىمية مف خالؿ مدل الحاجة ليا-
 2.تحديد الى مف كجو اليو-

-12 التي تحيمنا الى التنظيـ بمكجب المرسـك التنفيذم 08-04 مف ؽ 26انطالقا مف المادة 
 المحدد لشركط ككيفيات انشاء كتنظيـ الفضاءات التجارية كممارسة بعض األنشطة 111

 منو نجد اف المشرع قسـ الفضاء التجارم الى أربعة مجمكعات 03كانطالقا مف نص المادة 
 3.كىي
:  قسمت بدكرىا الى:األسواق-1
سكؽ الجممة ىك فضاء قانكني "  مف ذات المرسـك13 عرفتو المادة رقـ: الجممةأسواق-1-1

يتـ تسييرىا مف طرؼ شخص طبيعي اك معنكم " تمارس بداخمو المعامالت التجارية بالجممة 
:  باستثناء البمدية كالكالية كتأخذ االشكاؿ التالية4سكاء يخضع لمقانكف العاـ اك الخاص

. أسكاؽ الجممة لمخضر كالفكاكو      - 
أسكاؽ الجممة لمنتجات الصيد البحرم       - 

                                                        

، دار الثقافة، االحتكار والممارسات التجارية لممنافسة في ضوء قوانين المنافسة واالتفاقيات الدوليةمعيف فندم الشتاؽ،  1

. 197، ص2010عماف، الطبعة األكلى، 

. 195،194عيف فندم الشتاؽ، نفس المرجع، ص ـ2

 يحدد شركط ككيفيات إنشاء كتنظيـ الفضاءات التجارية كممارسة بعض 111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03 المادة 3

 ربيع 21، الصادرة في 15، الجريد الرسمية العدد 2012 مارس 06 ربيع الثاني المكافؽ 13األنشطة التجارية، مؤرخ في 

.  2012مارس 14الثاني المكافؽ 

.  ، سابؽ الذكر111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 16 المادة 4
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. أسكاؽ الجممة لمنتجات الصناعة الغذائية    -   
. أسكاؽ الجممة لممنتجات الصناعية      - 

حتى نشأة ىذه األسكاؽ ال بد مف تكفر مجمكعة مف الشركط التي تـ استخالصيا مف نصكص 
 . مف نفس المرسـك22-14-13المكاد 

. البد اف تككف ىيئتو في شكؿ مربعات اك محالت         -
. يمنع تييئة ىذه المربعات كالمحالت داخؿ أسكاؽ الجممة التابعة لمجماعات المحمية -        

. يجب اف يكصؿ مباشرة بالطريؽ اك السكة الحديدية        - 
. ال يمكف اف تككف داخؿ أسكاؽ الجممة مكضكع تغيير لناشاطيا        - 

يجب اف تككف مييأة كمجيزة بمعدات مكافحة الحريؽ كاإلسعافات األكلية ككؿ -         
. التجييزات الضركرية

      1.يجب اف تتكفر عمى التجييزات المالئمة لحفظ المنتجات        - 
 ىي بطبيعة الحاؿ عبارة عف فضاء قانكني شانو في ذلؾ سكؽ الجممة : التجزئةسوق-1-2

يتكلى تسييره اشخاص طبيعية اك معنكية سكاء خاضعة لمقانكف العاـ اك الخاص دكف استثناء، 
: تضـ مجمكعة مف األسكاؽ كىي

أسكاؽ التجزئة المغطاة كالجكارية لمخضر كالفكاكو كالمحـك كاالسماؾ كالقشريات الطازجة  -
 .كالمجمدة

 .أسكاؽ التجزئة المغطاة كالجكارية لممنتكجات الصناعية الغذائية -
 .أسكاؽ التجزئة المغطاة كالجكارية لممنتكجات المصنعة -

: حتى تقاـ كؿ ىذه األسكاؽ البد مف تكفر مجمكعة مف الشركط
 2.يمنع ممارسة األنشطة داخؿ المناطؽ السكنية إذا كانت تضر بيـ -

                                                        

.  ، سابؽ الذكر111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 22-14-13 انظر المكاد 1

.  ، سابؽ الذكر111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 33 المادة 2
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يجب اف تككف أسكاؽ التجزئة مغطاة محدد بكضكح كمييأة كمزكدة بكافة التجييزات  -
 .الضركرية

 .البد اف تتكفر عمى شرط االمف كالصحة -
 1.يجب اف تككف السمع المعركضة سميمة -
 2.البد مف خضكعيا لمقكاعد المنصكص عمييا في دفتر الشركط -
باإلضافة الى شركط خاصة بكؿ نكع مف أسكاؽ الجممة التي تـ النص عمييا ضمف المكاد  -

 .31 الى 23مف 
يقصد بيا كؿ فضاء مييأ بكضع تحت تصرؼ :  األسبوعية ونصف األسبوعيةاألسواق-3 -1

تجار التجزئة اك الحرفييف، بترخيص مف السمطات المختصة لتمارس األنشطة التجارية في 
   3.الميعاد القانكني
 :أنكاع تتقسـ الى عدة 

أسكاؽ أسبكعية كنصؼ أسبكعية لمخضر كالفكاكو لممنتكجات الغذائية الكاسعة االستيالؾ - 
. كالمنتكجات المصنعة

. أسكاؽ األسبكعية لبيع الحيكانات-  
. الخ......أسكاؽ أسبكعية لبيع - 

:  الشركط التي يجب تكافرىا ىي
 مف المرسـك التنفيذم 36يجب اف تخضع السكؽ لشركط المنصكص عمييا ضمف المادة  -
12-111.4 

                                                        

.  ، سابؽ الذكر111-12 المرسـك التنفيذم رقـ 34 المادة 1

.  ، سابؽ الذكر111-12المرسـك التنفيذم رقـ  35 المادة 2

 . ، سابؽ الذكر111-12 التنفيذم رقـ  مف المرسـك39 المادة 3

 . ، سابؽ الذكر111-12المرسـك التنفيذم رقـ  مف 36 المادة 4
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 1.البد اف تمارس بعيدا عف المناطؽ السكانية -
 يقصد بيا كممح تجارة بالتجزئة متخصصة اك :وكيفية ذلك المساحات الصغرى والكبرى -2

 كيشتمؿ عمى 2،غير متخصصة في أنشطة بيع كؿ المكاد كيتـ استغاللو عف طريؽ الخدمة
 .نكعيف مف المحالت متجر كبير كمتجر ضخـ
:  مف المرسـك أعاله ىي44-43-42-41الشركط التي يجب تكافرىا كفقا لنص المكاد 

 مف رقـ اعماليا لتسكيؽ المنتكجات الكطنية يجب اف تبمغ اك ⸓60البد اف تككف نسبة  -
 .متر المربع مع احتساب الطكابع2500 متر المربع كتقؿ عف 500تفكؽ 

 .تكفير أماكف لكقؼ السيارات -
 . متر المربع500متر المربع الى 120المساحة لمفضاءات الصغرل تتراكح بيف  -

.  منو48-45باإلضافة الى شركط ضمف المادة 
 يقصد بيا كؿ مجمع عقارم يأكم عدة متاجر مكجية لممارسة أنشطة :المراكز التجارية -3

 :، بتكفر الشركط التالية3تجارية كحرفية متنكعة
 :البد مف تكفر الشركط العامة لألمف التي تتمحكر في التعميمات االتية -
تكفر باب لمخركج االضطرارم يؤدم مباشرة الى الطريؽ العمكمي كاف تككف سيمة الفتح  -

 .مف الداخؿ بالدفع البسيط
 .يجب اف تتكافر عمى مدارج كدكراه مياه مخصصة لممعكقيف -
 .يجب اف تتكافر عمى قاعات العالج لتقديـ اإلسعافات األكلكية -
 .يجب اف تتكفر عمى تجييزات الماء كالغاز كالتدفئة كالتيكية كيجب مراقبتيا كصيانتيا -
البد اف تككف معزكلة عف كؿ بناية اك محؿ يشغمو الغير لتفادم امتداد الحريؽ بسرعة مف  -

                                                        

. ، سابؽ الذكر111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 33 المادة 1

 .، سابؽ الذكر111-12المرسـك التنفيذم رقـ  مف 40 المادة 2

. ، سابؽ الذكر111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 47 المادة 3
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 1.منطقة ألخرل
تنشػأ لتسييؿ اجراء انشاء المؤسسات تسير مف طرؼ المركز الكطني : البوابة االلكترونية -4

بحيث ال يعتبر فضاءات لممارسة األنشطة التجارية االلكتركنية اال بعد إيداع  2،لسجؿ التجارم
 4. لدل مصالح المركز الكطني لسجؿ التجارم3إسـ الناطؽ

: ضوابط االلتزام باإلعالم: المطمب الثاني
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش الذم كضعت فيو 03-09 رغـ صدكر قانكف         

الحقكؽ األساسية لحماية المستيمؾ كالـز بيا العكف االقتصادم، كيتحمؿ مسؤكلية االخالؿ بأحد 
 المتعمؽ بالممارسات 02-04ىذه االلتزامات، كالقى عمى عاتقو التزامات كأخرل بصدكر قانكف 

لـز باإلعالـ باألسعار كالتعريفات، كااللتزاـ باإلخبار، االلتزاـ بشركط البيع كذلؾ أذ إالتجارية 
.  منو أكد عمى كجكب ذلؾ04ضمف المادة 
 .عالم باألسعار والتعريفاتبإ تنفيذ االلتزام: الفرع األول

 نص المشرع الجزائرم عمى االلتزاـ باإلعالـ باألسعار كالتعريفات السمع كالخدمات في المادة 
، قبؿ التطرؽ الى ذلؾ تنفيذ ىذا االلتزاـ كالجزاء االخالؿ بو يجدر بنا 02-04 مف قانكف 05

تقديـ مفيـك االلتزاـ باألسعار ثـ االليات القانكنية التي تتناسب ليذا االلتزاـ كبعدىا جزاء 
. االخالؿ بو

 

                                                        

. ، سابؽ الذكر111-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 48 المادة 1

 المتعمؽ بممارسة االنشطة التجارية، مؤرخ في 08-04 المعدؿ كالمتمـ لقانكف 08-18 مف قانكف رقـ 01 مكرر05 المادة 2

 1439 رمضاف 28، الصادرة في 35، الجريدة الرسمية العدد 2018 يكنيك سنة 10 المكافؽ لػ 1439 رمضاف عاـ 25

. 2018 يكنيك 13المكافؽ 

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 07 فقرة 06 اسـ الناطؽ عرفتو المادة 3

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 08 المادة 4



                                                       ضمانات شفافية الممارسات التجاريةالفصؿ األكؿ

37 

 

فيما يخص االلتزاـ باإلعالـ باألسعار فالمالحظ اف : مفيوم االلتزام االعالم باألسعار: أوال
عالـ المستيمؾ بو في اإلالمشرع لـ يعرؼ السعر كترؾ ذلؾ لمفقو، فأضفى عميو المشرع الزامية 

العديد مف النصكص القانكنية بصفة صريحة سنتناكلو في عنصر القكة االلزامية لاللتزاـ 
: باإلعالـ مف بيف التعريفات

عبر عف القيمة لسمعة اك الخدمة اك كمييما فيما يتعمؽ بالبائع اك المشترم م:" يعرؼ عمى انو
يتفؽ التعريفات في مفيـك القيمة التي يستبدؿ بيا المشترم اك البائع لتحديد السعر الذم يسيؿ 
عممية المبادلة كتحقؽ ىدؼ الطرفيف في الربحية كاشباع حاجات المستيمؾ مف خالؿ الحصكؿ 

انو مقدار التضحية المادية كالمعنكية التي يتحمميا :" انوعمى كما عرؼ ، "عمى منافع المنتكج
  .1 "الفرد في سبيؿ الحصكؿ عمى سمعة اك خدمة

استمد االلتزاـ باإلعالـ المستيمؾ قكتو اإللزامية مف خالؿ :  اإللزامية لاللتزام باإلعالمالقوة-1
النصكص القانكنية االمرة التي نصت صراحة عمى انو يجب عمى العكف االقتصادم اف يعمـ 
المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو لالستيالؾ بكاسطة الكسـ اك كضع 

: ، كجاءت النصكص القانكنية كاالتي العالمات اك بأية كسيمة أخرل مناسبة
، مف خالؿ نص ...."يجب اف يككف اعالـ المستيمؾ " 02-04 مف قانكف 05المادة  -

المادة يتضح اف المشرع إضافة الى فرض اإللزامية اعالـ فرض شركط االعالـ اف يككف 
 .بصفة مرئية كمقركءة

يجب عمى كؿ متدخؿ اف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات :" 03-09 مف قانكف 17المادة  -
 ....".المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو لالستيالؾ

 ...".يجب عمى مقدـ الخدمة اعالـ المستيمؾ:" 378-13 مف المرسـك التنفيذم 52المادة  -
-04مف خالؿ المكاد المذككرة أعاله نجد اف المشرع الجزائرم كرس المبدأ في كال القانكنيف 

 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش بقكاعد 03-09 يحدد قكاعد الممارسات التجارية، ثـ 02

                                                        

. 40ص ،  لمياء عامر، المرجع السابؽ1
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القانكنية آمرة كاليدؼ مف ذلؾ حماية المستيمؾ كتحقيؽ نكع مف التكازف بيف الدائف كالمديف 
بااللتزاـ سكاء كاف محؿ التعامؿ سمع اك خدمة محددا الكسائؿ القانكنية الكاجب استخداميا 

. لتنفيذ ىذا االلتزاـ، كاال اعتبر مخالؼ لذلؾ، فتكقع عميو عقكبات إثر ذلؾ
 كرس الزامية االعالـ بالخدمة كحدد طرؽ ذلؾ 378-13اال انو مف خالؿ المرسـك التنفيذم 

 اك بأم طريقة مناسبة، ىذه األخيرة قد ترجعنا الى إلى األصؿ في ،* ىي االشيار اك اإلعالف
االعالـ أم الطرؽ المنصكص عمييا في المادتيف أعاله، كقد ال ترجعنا كانما تفتح المجاؿ حكؿ 
طريقة المناسبة، اذا كانت الطريقة مضبكطة عف طريؽ التنظيـ ال تككف ىناؾ مشكمة ،كاذا لـ 
يكف ىناؾ تنظيـ نقع في نفس المشكمة بالنسبة إلعالـ بالسمع كىك قد تككف الكسيمة المناسبة 

اعالـ المستيمؾ شفكيا كبالتالي نقع في مجاؿ الخداع كالتالعب خاصة باألسعار، كيككف 
يجب عمى :"  مف نفس المرسـك 54المستيمؾ في حالة لبس مف امره كىذا ما يخالؼ المادة 

..."  مقدـ الخدمة اف يضع تحت تصرؼ المستيمؾ بصفة كاضحة ك دكف لبس المعمكمات
تتميز األسعار في أصؿ بحرية األسعار كمبدأ كرسو  :نظام األسعار في القانون الجزائري -1

 .1 مف الدستكر43المشرع الجزائرم ضمف المادة 
إذا كاف المشرع الجزائرم قد اقر مبدا حرية األسعار، فقد اكجد :  حرية األسعارنظام-2-1

ضكابط بحيث اف تمارس في اطارىا حرية األسعار مستيدفا مف خالؿ حماية نظاـ السكؽ 
كضماف فاعميتو اال اف ىناؾ حاالت تدخؿ المشرع كحدد السعر كذلؾ لضماف عدالة أكثر، 

                                                        

 حدد طريقة اإلعالف اك االشيار عمى أساس اف كؿ 378-13 مف المرسـك التنفيذم 52 المشرع الجزائرم في نص المادة *

طريقة مختمفة عف األخرل اال انو اثناء تعريفو لإلشيار عرفو عمى أساس انو اإلعالف حسب ما سيتـ بيانو في عنصر اإلعالف 

ىنا نجد المشرع لـ يضبط المصطمحات مما يجعؿ طرح التساؤؿ ىؿ اإلعالف ىك نفسو االشيار اـ ىناؾ اختالؼ بينيما؟ ىذا 

. مف كجية نظر المشرع الجزائرم

، الجريدة الرسمية 2016 مارس 06 جمادل األكلى المكافؽ 26 المتضمف تعديؿ الدستكر المؤرخ في 01-16 قانكف رقـ 1

. 2016 مارس 07 جمادل األكلى المكافؽ 27، الصادرة 14العدد 
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 .سنتطرؽ في ىذا الصدد الى عنصريف حرية األسعار كالعكامؿ المتحكمة في ذلؾ
 مف 04كرس المشرع ىذا المبدأ ضمف نص المادة :  مبدا حرية األسعارمفيوم-2-1-1

، كيقصد بو اف العكف االقتصادم لو كامؿ الحرية في تحديد 1 المتعمؽ بالمنافسة03-03 االمر
أسعار السمع كالخدمات التي يعرضيا لمبيع كعادة ما يتحدد السعر المعمف لمجميكر عمى ضكء 

: جممة مف العناصر أىميا
 .قيمة الشيء التي تحدد طبقا لقانكف العرض كالطمب -
 .ىامش الربح الذم يعكد عمى العكف االقتصادم، كىك المحرؾ الرئيسي لمنشاط االقتصادم -
المصاريؼ المختمفة مثؿ الرسـك كنفقات التخزيف كالنقؿ كالدعاية، كتتمثؿ ىذه العناصر مف  -

مؤثرات الثمف مف الناحية االقتصادية اما الناحية القانكنية فيشمؿ كؿ العناصر التي تعكد 
بالفائدة عمى البائع كالتي تقابؿ في الذمة الشيء المبيع، كيعتبر السعر أحد العناصر األساسية 
المحددة لمصراع التنافسي في السكؽ، بحيث يمكف القكؿ اف المنافسة باألسعار تعتبر أحد اىـ 

 .2 عنصر التنافسية
 :يتمثؿ ضكابط حرية األسعار في القكاعد التالية: ضوابط مبدا حرية األسعار -2-1-2
 تقتضي المنافسة الحرة اف يحتفظ العكف االقتصادم : المنافسة الحرةقواعد- 2-1-2-1

بحريتو في تحديد أسعاره عمى نحك يختمؼ مع منافسيو، كىذه الحرية تتالشي كمما قيدت ارادتو 
. 3في تحديد األسعار، كاف يككف في كضعية تبعية لمؤسسة أخرل تممي عميو شركطيا

كدعما لحرية المنافسة حظر المشرع مجمكعة مف الممارسات المتعمقة باألسعار نصت عمييا 
:  المتعمؽ بالمنافسة03-03 االمر، مف 11، 10، 07، 06المكاد 

                                                        

.  ، سابؽ الذكر03-03 مف االمر رقـ 03 المادة 1

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في القانكف قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري احمد خديجي ، 2

. 13، ص2016-05-12الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة،

. 14-13، ص ص  المرجع نفس  احمد خديجي، 3
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حظر الممارسات كاالعماؿ المدبرة كاالتفاقيات الصريحة اك الضمنية اليادفة اك التي يمكف  -
اف تيدؼ الى عرقمة حرية المنافسة اك الحد منيا اك االخالؿ بيا في نفس السكؽ، اك في جزء 
جكىرم منو، مف ىذه الممارسات عرقمة تحديد أسعار حسب قكاعد السكؽ بالتشجيع المصطنع 

 1.الرتفاع األسعار اك انخفاضيا
حظر كؿ تعسؼ ناتج عف كضعية الييمنة عمى السكؽ اك االحتكار ليا اك عمى جزء منيا  -

قصد عرقمة تحديد األسعار حسب قكاعد السكؽ بتشجيع مصطنع الرتفاع األسعار اك 
 2.انخفاضيا

حظر عرض األسعار اك ممارسة األسعار البيع منخفض بشكؿ تعسفي لممستيمكيف مقارنة  -
بتكاليؼ اإلنتاج كالتحكيؿ كالتسكيؽ إذا كانت ىذه العركض اك الممارسات تيدؼ اك يمكف اف 

 3تؤدم الى ابعاد المؤسسة اك عرقمة أحد منتكجاتيا مف الدخكؿ لمسكؽ 
حظر كؿ تعسؼ لممؤسسات في استغالؿ كضعية التبعية لمؤسسة أخرل يصفعا زيكنا اك  -

 .4ممكنا إذا كاف ذلؾ يخؿ بقكاعد المنافسة، مف ذلؾ االلتزاـ بإعادة البيع بسعر أدنى
 البد اف يمارس مبدا حرية األسعار في إطار احتراـ : المنافسة النزييةقواعد-2-1-2-2

قكاعد المنافسة النزيية، اذ قاـ المشرع بمنع كؿ الممارسات التجارية التي تخالؼ األعراؼ 
 5التجارية النزيية اذ يقـك بكاسطتيا العكف االقتصادم بالتعدم عمى االعكاف االقتصاريف اخريف 

                                                        

. ، سابؽ الذكر03-03 مف االمر رقـ 06المادة  - 1

 .  ، سابؽ الذكر03-03 مف االمر 07 المادة 2

 . ، سابؽ الذكر03-03مف االمر رقـ 12 المادة 3

.  ، سابؽ الذكر03-03 مف االمر رقـ 10المادة  4

مجمة الريادة  ،(واقع الرقابة عمى الممارسات التجارية في الجزائر، دراسة ميدانية) بك سالـ ابك يكر، بكعزة محمد اميف، 5

، ص 2017، 05، العدد 03، الصادرة عف كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، المركز الجامعي ميمة، المجمد القتصاديات األعماؿ

36. 
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المشرع اكجب اف تمارس حرية األسعار في ظؿ :  االنصاؼ كالشفافيةقكاعد-2-1-2-3
احتراـ احكاـ التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما ككذا عمى أساس قكاعد االنصاؼ كالشفافية طبقا 

 المتعمؽ 02-04 باإلضافة الى الباب الثاني مف قانكف 03-03 االمر 02 فقرة 04لممادة 
. 1بشفافية الممارسات التجارية

ىناؾ حاالت استثنائية تقـك الدكلة بتدخؿ لتحديد أسعار بعض :  تحديد األسعارنظاـ-2-2
 03-03 االمر مف 05المنتكجات كبذلؾ تككف قد حدت مف حرية األسعار، حيث تنص المادة 

يمكف تحديد ىكامش األسعار السمع كالخدمات اك األصناؼ المتجانسة مف السمع :" عؿ انو
 ".كالخدمات اك تسقيفيا اك التصديؽ عمييا عف طريؽ التنظيـ

مف نص المادة يمكف استخالص االليات تدخؿ الدكلة لتحديد األسعار ككذا الحاالت ذلؾ في 
 2. يعاقب عمى مخالفة احكاـ التسعير02 -04حيف قانكف 

يتمثؿ تحديد األسعار في احدل الطرؽ التالية المحددة ضمف نص :  التسعيراليات-2-2-1 
: 03-03 االمر مف 05المادة 

 .كذلؾ يتـ باف السعر السمعة اك الخدمة: تحديد السعر -
يتـ تحديد ىامش الربح يضاؼ الى سعر التكمفة كىامش الربح قد : تحديد ىامش الربح -

 .يحدد مباشرة اك بنسبة معينة
كذلؾ باف يحدد سقفا معيننا لمسعر اك ىامش ربح ال يجكز : تسقيؼ السعر اك ىامش الربح -

 .تجاكزه في حيف يجكز النزكؿ عميو
 .كذلؾ بإخضاع السعر لمتصديؽ لدل ىيئات معنية: التصديؽ -
يمكف لدكلة اف تتدخؿ كفؽ الحاالت التي حددىا المشرع كىي :  التسعيرحاالت-2-2-2

: كاالتي

                                                        

. 15 احمد خديجي، المرجع السابؽ، ص 1

. 16 احمد خديجي، نفس المرجع، ص 2
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 03-03  االمر مف02 فقرة 05انطالقا مف نص المادة : تحديد األسعار بصفة عادية -
 نالحظ اف المشرع كسع مف نطاؽ تدخؿ الدكلة في تحديد طابع االستراتيجي، ،1سابؽ الذكر

كىي المقصكدة بالسمع كالخدمات الضركرية اك ذات االستيالؾ الكاسع، كيالحظ ايضا اف 
المشرع أطمؽ يد الدكلة في التدخؿ لتحديد األسعار، حيث لـ يعد يشترط استشارة مجمس 

 .المنافسة
 مف نفس القانكف انو 05تشير الفقرة األخيرة مف نص المادة : تحديد األسعار بصفة مؤقتتو -

يمكف اف تتخذ التدابير مؤقتة لتحديد ىكامش الربح كاالسعار السمع كالخدمات اك تسقيفيا حسب 
 كيالحظ اف المشرع قد تراجع عف المدة 2.االشكاؿ نفسيا في حالة ارتفاعيا المفرط كالغير مبرر

 كما أسقط شرط 05-10في الظركؼ االستثنائية قبؿ التعديؿ بمكجب القانكف -اشير6-
 .3 استشارة مجمس المنافسة

بالنسبة لعقود التجارة االلكترونية  االلتزام باإلعالم باألسعار والتعريفات: تانيا
 مف حؽ المستيمؾ اإللكتركني اف يبصر بالمعمكمات الجكىرية بمعنى اف يتضمف االيجاب 

 :، باإلضافة الى خصائصو البد مف كجكد المعمكمات التالية4االلكتركني
 أكثر المشاكؿ التي تثير قمؽ المستيمؾ كقد تحد مف من: االلتزام باإلعالم بشخصية التاجر -1

، فيجب عمى 5اقبالو عمى ابرامو العقكد االستيالؾ الكتركني كىي عدـ معرفة شخصية المستيمؾ
ىذا األخير في نطاؽ الثقة المشركعة كمبدأ حسف النية اف يعمـ المستيمؾ بكافة البيانات التي 

                                                        

. ، سابؽ الذكر03-03 مف االمر رقـ 02 فقرة 05 المادة 1

. 17 احمد خديجي، المرجع السابؽ، ص2

 15 المكافؽ 1431 رمضاف عاـ 05 المعدؿ كالمتمـ لقانكف المنافسة المؤرخ في 05-10 مف قانكف 05المادة  3

 .2010 غشت 18 المكافؽ 1431 رمضاف 08، الصادرة في 46، الجريدة الرسمية العدد 2010غشت

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف 10 المادة 4

. 169 خالد ممدكح إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص5
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حتى يككف عمى بينة 1تحدد شخصيتو بطريقة قاطعة كقت اف يعرض عميو االيجاب االلكتركني
 .2مف كربما كاف ذلؾ محؿ اعتبار في العاقد، كيتكافر بو عنصر األماف في التعاقد عف بعد

اىـ المعمكمات تمؾ المتعمقة بتحديد ىكيتو البائع اذ يعد االعتبار الشخصي سببا أساسيا كدافعا 
اسمو، عنكانو كتحديد كيفيات االتصاؿ بو كالرقـ القيد في السجؿ التجارم اك في : لتعاقد ىي

 05-18 مف قانكف 03ك02 فقرة 11، ضمف نص المادة 3سجؿ الصناعات التقميدية كالحرفية
رقـ التعريؼ الجبائي كالعناكيف المادية كااللكتركنية، رقـ الياتؼ المكرد :"......سابؽ الذكر
. االلكتركني

.". رقـ السجؿ التجارم اك رقـ بطاقة المينية لمحرفي
ما يالحظ عمى نص المادة ىك اف المشرع ذكر بعض المعمكمات الشخصية التي تضـ في حد 
ذاتيا مجمكعة مف المعمكمات فمثال رقـ السجؿ التجارم حتى يحصؿ عميو البائع االلكتركني 

البد مف تقديـ مجمكعة مف المعمكمات كالبيانات كالكثائؽ التي تثبت ىكيتو كاالسـ المقب 
. الخ...كالعنكاف 

اف تسمح بتحديد الشخص الذم تـ :" ...03 فقرة 05-18 مف قانكف 30كأكدت ذلؾ المادة 
.". تصميـ الرسالة لحسابو

اما بالنسبة لألشخاص المعنكية كالشركات التجارية اك المؤسسات الخاضعة لسجؿ التجارم 
 08-04 مف قانكف 12بمقرىا كشكميا القانكني كمركز ادارتيا الرئيسي، كفؽ لنص المادة 

اطالع الغير بمحتكل االعماؿ التأسيسية لمشركات :" .... المتعمؽ باألنشطة التجارية
اال اف المشرع قد ...." كالتحكيالت كالتعديالت ككذا العمميات التي تمس رأسماؿ الشركة 

                                                        

، 2005، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، حماية المستيمك في التعاقد االلكتروني دراسة مقارنةأسامة احمد بدر،  1

. 168ص

. 118 محمد حسيف منصكر، المرجع السابؽ، ص 2

. 126 مكفؽ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص 3
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 مف قانكف 17ك11تناقض في مدل الزامية االعالـ بالنسبة لألشخاص االعتبارية، بيف المادتيف 
 منو كاف االلتزاـ بالعالـ عاما 11 المتعمؽ باألنشطة التجارية، حيث اف في المادة 04-08

سكاء بالنسبة لشركات اك المؤسسات كنجد اف المشرع ذكر مصطمح أية مؤسسة أخرل ميما 
. كاف نكعيا عمكمية اك خاصة

 مف ذات القانكف المؤسسات الصناعية كالتجارية مف االشيار 17اال انو استثنى في المادة 
القانكني كبالتالي ال يستكجب اعالـ بكؿ المعمكمات سابقة الذكر، كما يالحظ أيضا انو لـ يحدد 
ىذه المؤسسات عامة اك خاصة، ربما مف كجية نظرنا قصد المشرع المؤسسات العمكمية التي 

. تعكد ممكيتيا لدكلة كبالتالي ال تحتاج الى اشيار القانكني لكضكحيا
فرض عمى المكرد االلكتركني اف يبيف بكضكح عمى : اللتزام باإلعالم بسمات المبيعا-2

 مف قانكف 11، كقد اشارت المادة 1الشاشة الصفات األساسية لمسمعة اك الخدمة المعركضة
 يجب اف يقدـ المكرد االلكتركني العرض التجارم االلكتركني لطريقة مرئية كمقركءة 18-05

 :كمفيكمة، كيجب اف يتضمف عمى األقؿ، كلكف ليس عمة سبيؿ الحصر، المعمكمات االتية
 .رقـ التعريؼ الجبائي، كالعناكيف المادية كااللكتركنية، كرقـ الياتؼ المكرد االلكتركني -
 .رقـ السجؿ التجارم اك رقـ البطاقة المينية لمحرفي  -
 .طبيعة، كخصائص كأسعار السمع اك الخدمات المقترحة مع احتساب كؿ الرسـك  -
 .حالة تكفر السمعة اك الخدمة  -
 .كيفيات كمصاريؼ كاجاؿ التسميـ  -
 .الشركط العامة لمبيع، السيما البنكد المتعمقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  -
 شركط الضماف التجارم كخدمة ما بعد البيع   -
 .طريقة حساب السعر، عندما ال يمكف تحديده مسبقا  -
جراءات الدفع  -  .كيفيات كا 

                                                        

. 121 محمد حسيف منصكر، المرجع السابؽ، ص 1
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 .شركط فسخ العقد عند االقتضاء  -
 .كصؼ كامؿ لمختمؼ مراحؿ تنفيذ العمالة االلكتركنية  -
 .مدة صالحية العرض، عند االقتضاء  -
 .شركط كاجاؿ العدكؿ عند االقتضاء  -
 .طريقة تأكيد الطمبية  -
 .مكعد تسميـ كسعر المنتكج مكضكع الطمبية المسبقة، عند االقتضاء  -
 .طريقة ارجاع المنتكج اك استبدالو اك تعكيضو  -
تكمفة استخداـ كسائؿ االتصاالت االلكتركنية عندما تحتسب عمى أساس اخر غير   -

 .1"التعريفات المعمكؿ بيا
 مف خالؿ استقراء النصكص التشريعية الخاصة بمبدأ :تنفيذ االلتزام باإلعالم :الفرع الثاني

 02-04 مف قانكف 08 الى المادة 04الشفافية التي نص عمييا المشرع الجزائرم مف المادة 
:  يتضح اف لتنفذ العكف االقتصادم ليذا االلتزاـ البد اف ينفذ في الحاالت التالية

 يمـز العكف االقتصادم اعالـ المستيمؾ :في الحالة التي يكون فييا الزبون مستيمكا: أوال
بسعر السمع كجكيا كحتى إذا لـ يطمب منو ذلؾ، كالبد اف يككف ىذا االعالـ بالكسائؿ المحددة 
قانكنا كبالشركط المنصكص عمييا، رغـ اختالؼ الشركط الكاجب تكافرىا مف منتكج آلخر اال 
انيا تجعؿ المستيمؾ عمى بينة مف امره، فيتيح لو معرفة قيمة االجمالية لمعممية التي قاـ بيا 

 . 2كمعرفة الحصيمة النيائية الناتجة عف حصكؿ السمعة اك الخدمة
 تحدد الطرؽ اعالـ المستيمؾ باألسعار كالتعريفات كىي 02-04 مف قانكف 05كبمكجب المادة 

العالمات، كالكسـ، كالمعمقات، اما عبارة بام كسيمة أخرل تعني اف الطرؽ جاءت عمى سبيؿ 

                                                        

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف 11 المادة 1

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع مسؤكلية المينية، جامعة حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرةارزكقي،   زكبير2

. 58، ص2011ممكدم معمرم، تيزم كزك ،
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المثاؿ ال الحصر، كبالتالي فالمشرع فتح المجاؿ اماـ االعكاف االقتصادييف لحرية االختيار 
. الكسيمة المناسبة كالمالئمة حسب طبيعة كؿ سمعة اك خدمة

 المتعمؽ 06-03 مف االمر 01 فقرة02لتعريؼ العالمة تطرقت المادة : العالمات -1
كؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي، السيما الكممات بما :" بالعالمات لتعريؼ العالمة، عمى انيا

فييا األسماء األشخاص االحرؼ كاألرقاـ، كالرسكمات اك الصكر كاالشكاؿ المميزة لمسمع 
كتكضيبيا كاأللكاف بمفردىا اك مركبة، التي تستعمؿ كميا لتميز السمع اك الخدمات شخص 

 مف المرسـك 19 فقرة 03، كما نصت المادة 1"طبيعي اك معنكم عف السمع كالخدمات غيره
 مف قانكف 05 عمى تعريؼ نفس المصطمح الذم جاء بو المشرع في المادة 378-13التنفيذم 

كضع عمى التغميؼ اك المنتكج كؿ :"  كضع العالمات ىك03-09 مف 17 ك المادة04-02
عالمة اك إشارة اك رمز اكسمة اك شعار اك صكرة اك بياف يحدد ميزة خاصة لمنتكج اك يميزه 

 منو كضع العالمات كسيمة يتـ بيا اعالـ المستيمؾ، فالعالمة 04كعبرت المادة " عف غيره
تسيمؾ عمى المستيمؾ التعرؼ عمى السمع كالخدمات المعركضة في السكؽ فيي تضمف لو 
االمف كالسالمة ،كتخضع لنفس القكاعد التي يخضع ليا الكسـ سكاء مف حيث الكضكح اك 
مصداقية المعمكمات المتضمنة فييا، كتفادم تغميط المستيمؾ اك خمؽ لبس في ذىنو ، مع 

 مف 06-03ضركرة احتراـ صاحبيا لمشركط اإلدارية المتعمقة بالعالمة كالمحددة في االمر 
 2.إجراءات التسجيؿ كاالستعماؿ الجدم ليا

تستعمؿ العالمات عادة إلشيار السمع صغيرة الحجـ كاليشة التي تتطمب طبيعتيا كضع عالمة 

                                                        

، الجريدة 2003 يكليك سنة 19 المكافؽ 1424 جمادل األكلى عاـ 19 المتعمؽ بالعالمات المؤرخ في 06-03 االمر رقـ 1

.    2003 يكليك 23المكافؽ1424 جمادل األكلى 23، الصادرة في 44الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 

 مذكرك مقدمة ،(المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش) 03-09ضمانات حماية المستيمك في ظل قانون  مناؿ بركح، 2

، 2015-2014، 01لنيؿ شيادة الماجستير، قانكف حماية المستيمؾ كالمنافسة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الجزائر 

 .72،73ص 
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دكف أم كسيمة أخرل، تكضع العالمات المعركضة عمى مرأل العامة، سكاء في مكاجية المحؿ 
اك داخؿ المحؿ حسب مكاف عرض السمعة، اك تكضع عمى السمعة في حد ذاتيا اك بجكارىا 

 1.بحيث ال يدع مجاال لمشؾ في تشابو لمنتكج اخر ال مف حيث طبيعة كال مف حيث النكعية
تختمؼ العالمة عف الكسـ اك الممصقات تتضمف السعر كاسـ المنتكج فقط، اما الكسـ يتضمف 

باإلضافة الى السعر تحديد محتكل المنتكج بشكؿ مفصؿ كدقيؽ بحيث يتضمف مصدر المنتكج، 
 2.تاريخ اإلنتاج، تاريخ حساب االستيالؾ، تحديد طريقة االستعماؿ كاحتياطات االستعماؿ

 تستعمؿ ىذه الكسيمة إلعالـ عف األسعار الخدمات المقدمة لمجميكر كىك تنظيـ :المعمقات -2
كشؼ يعمؽ في مدخؿ المكاف الذم يقدـ فيو الخدمة لممستيمكيف، يضـ أسعار الخدمة المقدمة 

كطبيعتيا، باإلضافة لذلؾ الرسـك كالتكاليؼ اإلضافية إذا كانت الخدمة تصحب بعمميات إضافة 
اك خاصة ككذلؾ تكاليؼ النقؿ، مثال الفنادؽ ليا تنظيـ خاص نظرا لخصكصيتيا، االعالـ 

 .3باألسعار فيما يككف خارج الفندؽ كداخؿ الفندؽ
 مف االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ المنتج ىي إحاطة المستيمؾ بكافة البيانات :الوسم -3

كالمعمكمات التي يحتاجيا ككذا الخصائص المميزة لممنتكج كعميو تمجا العكف االقتصادم الى 
 الكسـ

يعتبر مصطمح الكسـ اقتصادم أكثر منو قانكني اذ يطمؽ : تعريف الوسم االقتصادي  -3-1
ك أمجمكعة المعمكمات التي يزكدىا المستيمؾ :" نوأعميو مصطمح التبييف الذم يعرؼ عمى 

المستعمؿ الصناعي كالمثبت عمى غالؼ المنتج مكضح لو نكعية المنتج شكمو كجكدتو ككيفية 

                                                        

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع قانكف مبدأ حرية االسعار في القانون الجزائري بيجت بكقطكؼ، 1

 .40، ص2013-2012 ،01االعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر

.  41 بيجت بكقطكؼ، نفس المرجع، ص 2

. 41 بيجت بكقطكؼ، نفس المرجع، ص 3
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كتابة البيانات الخاصة بالمنتكج، حيث تكضع عمى بطاقة :"  كعرؼ كذلؾ انو1".استعمالو
خاصة تمصؽ كتثبت جيدا بالمنتكج اك تنقش عمى الغالؼ اك عمى ذات المنتكج، كيشترط فييا 

 2".اف تككف مرئية كسيمة القراءة
ك التبييف اجمعكا أمف خالؿ ىذه التعريفات يتضح لنا اف اغمب الفقياء اثناء تعريفاتيـ لمكسـ 

عمى اف البد مف تكافر مجمكعة مف المعمكمات كالبيانات التي تكضح كتزكد المستيمؾ بكؿ 
. مميزات التي تخص المنتكج حتى يككف استيالكو سميـ

بمجرد ظيكر مصطمح الكسـ في المنظكمة القانكنية قاـ المشرع : تعريف القانوني -3-2
 .القانكني بتعريفو لككنو جديدا في مجاؿ القانكني

  الكسـ :"  المتعمؽ بالجكدة كقمع الغش39-90 مف المرسـك التشريعي رقـ 02عرفتو المادة
جميع العالمات كالبيانات كعناكيف المصنع أك التجارة كالصكر الشكاىد أك الرمكز التي تتعمؽ 

بمنتكج ما كالتي تكجد في أم تغميؼ أك كثيقة أك كتابة أك كسمة أك ختاـ أك طكؽ يرافؽ منتكجا 
 ".ما أك خدمة يرتبط بيما

  الكسـ كؿ :"  منو02 المتعمؽ بكسـ السمع الغذائية المادة 484-05اما المرسـك التنفيذم
نص مكتكب أك مطبكع أك كؿ عرض بياني يظير عمى البطاقة، الذم يرفؽ بالمنتكج أك يكضع  

 ".قرب ىذا األخير ألجؿ ترقية البيع
  كؿ :" منو03 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ضمف المادة 03-09ثـ القانكف 

البيانات أك الكتابات أك اإلشارات أك العالمات أك المميزات أك الصكر أك التماثيؿ أك الرمكز 

                                                        

، أطركحة مقدمة لنيؿ الحماية القانونية لاللتزام بالوسم دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والجزائري عبد الحؽ ماني، 1

شيادة الدكتكراه في العمـك الحقكؽ، تخصص قانكف اعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

. 32، ص2015-2016

، نفس المرجع، ص ص الحماية القانونية لاللتزام بالوسم دراسة مقارنة التشريعين الفرنسي والجزائري عبد الحؽ ماني، 2

32،33 .
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المرتبطة بالسمعة، تظير عمى كؿ غالؼ أك كثيقة أك الفتة أك سمة أك ممصقة أك بطاقة أك 
ختـ أك معمقة مرفقة أك دالة عمى طبيعة منتكج ميما كاف شكميا أك سندىا، بغض النظر عف 

 ".طريقة كضعيا
  الكسـ  14 فقرة03 يحدد شركط ككيفيات ذلؾ في مادتو 378-13كالمرسـك التشريعي رقـ

 ". كصؼ لخصائص التغذية لمادة غذائية، قصد إعالـ المستيمؾ:"الغذائي
المشرع ترؾ المجاؿ مفتكحا اماـ المتدخؿ الختياره : وسائل أخرى لنقل االعالم لممستيمك -4

أم كسيمة أخرل مناسبة يتـ االعالـ بيا، فكاف لممشرع نظرة مستقبمية خاصة مع تطكر كسائؿ 
ف يتـ اعالـ المستيمؾ بكاسطة أجيزة أاالعالـ كمكاكبتيا لمتطكر العممي كالتكنكلكجي فيمكف 

لى  إاالعالـ كاالتصاؿ، كذلؾ بكصؼ المنتكج كبياف خصائصو كاكصافو ككظائفو، فيشير
ف يتـ االعالـ عف طريؽ شبكة أشركط التعاقد كمكاف كجكد المنتكج كثمنو كطرؼ الدفع، كما 

  1.االنترنت
إذا كاف التزاـ العكف االقتصادم باإلعالـ : في حالة التي يكون الزبون عونا اقتصاديا: ثانيا

باألسعار كتعريفات كجكبي بالنسبة لممستيمؾ فانو غير ذلؾ بالنسبة لمعكف االقتصادم بمكجب 
    2.، يككف اجباريا متى طمب العكف االقتصادم منو ذلؾ02-04 مف قانكف 07المادة 

ليو كيفية اعالـ بالنسبة لمعالقة بيف االعكاف إ المشار 02-04 مف قانكف 05تكضح المادة 
م أ بأكك دليؿ األسعار أك النشريات البيانية أاالقتصادييف فيما بينيـ بكاسطة جداكؿ األسعار 

 3.كسيمة أخرل مقبكلة
ىي كثيقة ينظميا العكف االقتصادم تتضمف جدكؿ بو قائمة السمع : جداول األسعار -1

كالخدمات المقدمة كاالسعار التي تقابميا، بما فييا الضرائب كالرسـك المفركضة عمييا، كيجب 

                                                        

. 75 مناؿ بركح، المرجع السابؽ، ص 1

. 59 زكبير ارزكقي، المرجع السابؽ، ص 2

. ، سابؽ الذكر02-04 مف قانكف رقـ 05 المادة 3
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اف تككف مكتكبة بكضكح، سيمة القراءة في مكاف الذم يتـ فيو استقباؿ الزبكف بشكؿ ال يدع 
  1.الشؾ يساكر الزبكف حسب طبيعة المنتكج اك قيمتو

ىناؾ بعض الخدمات يتـ تقديميا مقابؿ نسبة معينة مف ثمف الشيء المباع اك الخدمة المقدمة 
كفي ىذه الحالة يجب االعالـ ىذا النكع مف التخالص كذلؾ عف طريؽ تحديد الخدمة المقدمة 

 2.ككيفية حساب النسبة المطمكبة
ك  أىي كثيقة تتضمف جداكؿ األسعار كيكف تسميـ لمزبكف في مكاف البيع: دليل األسعار -2

مكاف المخصص لالستقباؿ طمبات تقديـ الخدمة، كىي كثير االستعماؿ عندما يككف المنتكج 
ك تقديميا أك في حالة الخدمات المتعددة كالمتشابية كالتي يستكجب تشغيميا أمعقد االستعماؿ 

 3.ف تككف محؿ اشيار مثؿ الدليؿ الخاص بككاالت االسفارأبشركط معقدة ال يمكف 
 ىي كثيقة تتضمف قائمة السمع كالخدمات المقدمة كما يقابميا مف أسعار، :نشريات البيانية -3

  4.كيجب ىنا اف يبيف معيا تركيبة تمؾ السمع
ف المشرع لـ يحصر كسائؿ أ ىذه العبارة تدؿ عمى :وسائل مقبولة في الوسط الميني -4

ك انتمائيا لمعرؼ الميني، كيعكد السبب في التطرؽ لمحالة أاالعالـ كاالشيار في طرؽ محددة 
التي يككف عمييا العكف االقتصادم زبكف، كذلؾ مف اجؿ حماية ىذا الزبكف مف التالعب 

باألسعار حتى ال يمجا ىذا األخير بدكره لرفع األسعار عند تعاممو مع المستيمؾ نظرا الرتفاع 

                                                        

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، قانكف االعماؿ، كمية الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائريمتيش،   نكاؿ1

. 53، ص 2014-2013الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، فرع قانكف العماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك مبدا الشفافية بالجزائر نجية لطاش، 2

. 27، ص 2004السياسية، جامعة الجزائر، 

. 53نكاؿ متيش، المرجع السابؽ، ص  - 3

. 28نجية لطاش، المرجع السابؽ، ص   - 

. 47 بيجت بكقطكؼ، المرجع السابؽ، ص 4
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 .أسعار تكمفة اإلنتاج كالتكزيع
مف خالؿ استقراء النصكص : أو عونا اقتصاديا/في حالة يكون الزبون مستيمكا و: ثالثا

القانكنية نستنج اف المشرع كرس آلية مشتركة لإلعالـ سكاء كاف المتعاقد معو مستيمكا أك عكنا 
 .اقتصاديا سنقصر عمى اإلعالف التجارم اإللكتركني عمى أساس انو األكثر انتشارا

  .سنعرؼ اإلعالف فقيا كقانكنيا:  االلكتروني التجاريإلعالناتعريف  -1
اختمؼ الباحثكف كاألكاديميكف في تعريؼ اإلعالف كىذا : تعريف اإلعالن التجاري فقيا -1-1

االلتزاـ السابؽ عمى التعاقد يتعمؽ " : عرؼ بانو: راجع لتعدد استخداماتو كمف بيف التعريفات
ف يقدـ لممتعاقد االخر عند تككيف العقد البيانات الالزمة إليجاد رضا أبالتزاـ أحد المتعاقديف ب

ماف ضد أسميـ كامؿ متنكر عمى عمـ بكافة تفصيالت ىذا العقد كباف يجعؿ المستيمؾ في 
ك خدمة كىك ما يفرض عمى الميني التزاما بإحاطة أمخاطر المنتج الذم يشتريو سكاء سمعة 
. 1"المستيمؾ عمما بظركؼ العقد كمالبساتو

كاالعالف االلكتركني المكجو لممستيمؾ ما ىك اال نتاج عقد ابـر بيف طرفيف ىما المعمف كككالة 
اإلعالف كيعتبر عقد اإلعالف اإللكتركني مف طائفة العقكد التي تبـر عبر االنترنت كىك ينشأ 

في ذلؾ شاف سائر العقكد بتبادؿ التعبير عف ارادتيف متطابقتيف لطرفيو المعمف كككالة اإلعالف 
 .2كىك مف العقكد الرضائية كليس ىناؾ شكؿ محدد ليذه العقكد

 كرد في مختمؼ النصكص القانكنية التي جاء بيا: تعريف اإلعالن التجاري قانونا -1-2
 :     مصطمحات عديدة منيا اإلعالف، االشيار، االدالء اإللكتركني كاآلتيالمشرع
 المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، 90/39 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02جاء في المادة     

ك أك العركض أك البيانات أك الدعايات أجميع االقتراحات :" نوأار بقتحت مصطمح االش
سناد أك خدمة بكاسطة أك التعميمات المعدة لتركيج تسكيؽ سمعة أك المشكرات أاإلعالنات 

                                                        

. 206،205 مريـ خميفي، المرجع السابؽ، ص ص  1

. 83 خالد ممدكح إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص 2
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 المتعمؽ بحماية المستيمؾ لـ يتطرؽ 09/03ما بالنسبة لقانكف ، أ1"ك سمعية بصريةأبصرية 
 يحدد القكاعد المطبقة عمى 04/02ليو ، كفي قانكف إك اإلشارة ألى تعريفو إالمشرع الجزائرم 

كؿ اعالف :"  مستعمال مصطمح االشيار03 الفقرة 03الممارسات التجارية ضمف المادة 
ك أك غير مباشرة الى تركيج بيع السمع ك الخدمات ميما كاف المكاف أييدؼ بصفة مباشرة 

ف المشرع قصر االشيار في أمف خالؿ نص المادة نستنتج  ،2"كسائؿ االتصاؿ المستعممة
 اعطى لو 90/39 مف قانكف 02صكرة كاحدة  ىي اإلعالف عمى عكس ما اشارت اليو المادة 

ك أعدة صكر مف ضمنيا اإلعالف ، كأيضا حدد اليدؼ مف ىذا اإلعالف ميما كاف نكعو 
ك غير ذلؾ ، كلـ يفرؽ بيف المكاف الذم يقصد بو السكؽ سكاء حقيقي أصفتو مباشرة كانت 

ك افتراضي كلـ يحدد نكع الكسيمة ترؾ االمر عاما ، ىذا مف جية كمف جية أخرل نجد أ
 معطى لو 01 فقرة 03 بمكجب المادة 13/378المشرع عرفو بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

ك يفيـ منو اف لممنتكج  مميزات أك يقترح أك اشيار يبيف أكؿ عرض " مصطمح االدعاء 
 كأكطبيعتو كتحكيمو كمككناتو  خاصة مرتبطة بمنشئو ك خصائصو الغذائية ، عند االفضاء ،

ك االدعاء  مف أف يتضمنو االشيار أ بيذا يككف المشرع حدد ما يجب ،3"كؿ خاصية أخرل
ف يعمـ بيا المستيمؾ كتجعمو عمى قدر مف التنكير ليتمكف أالمعمكمات كالبيانات التي يجب 

ف المشرع الجزائرم ضمف أال إمف التفرقة بيف السمع كالخدمات دكف تحديد الطريقة المستعممة ،
لى الكسيمة إ المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية   أشار 18/05 مف قانكف 05 فقرة 06المادة 

كؿ :" نوأباالتصاالت اإللكتركنية مع ترؾ اليدؼ نفسو  بذكر مصطمح االشيار اإللكتركني ب
ك الخدمات عف طريؽ ألى تركيج بيع السمع إك غير مباشرة  أاعالف ييدؼ بصفة مباشرة

                                                        

، جريدة رسمية 1990 يناير30 المكافؽ 1410 رجب 03 المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، مؤرخ في 39-90 قانكف رقـ 1

.  1990 يناير 31 المكفؽ 1410 رجب 04، الصادرة في 05العدد 

. ، سابؽ الذكر02-04، قانكف رقـ 03 الفقرة 03المادة  2

. ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 01 فقرة 03 المادة 3
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، كىذا ما يجعؿ لإلشيار االلكتركني عدة صكر سيتـ التطرؽ الييا 1"االتصاالت االلكتركنية 
. الحقا 

خالصة ما سبؽ مف تعريفات التي جاء بيا المشرع الجزائرم يمكف اقتراح يشمؿ النصكص 
ك اإلعالنات أك العركض أك البيانات أىك كؿ اإلعالنات كاالقتراحات :" بػالقانكنية التي عرفتو 

ك غير مباشرة أف لممنتكج مميزات كخصائص تيدؼ بصفة مباشرة أك المشكرات يفيـ منيا أ
ك الكسيمة المستعممة الكتركنية كانت ألتركيج ببيع السمع كالخدمات بغض النظر عف المكاف 

.  ك غير ذلؾأ

حتى يؤدم اإلعالف االلكتركني كظائفو البد مف تكفر : شروط اإلعالن االلكتروني -2
مجمكعة مف الشركط، منيا ما يتعمؽ بطرفي العقد كتعتبر عامة زمنيا ما يتعمؽ بمكضكعو 

: حسب ما نص عميو القانكف كتظير كاالتي
 اإلعالف اإللكتركني يتـ مف خالؿ األشرطة :متعمقة بطرفي العقدعامة  طالشرو -2-1

: ك باستعماؿ خدمة البريد االلكتركني كغيرىا، يتطمب شرطيفأاإلاعالنية في المكاقع 
ف بككف أحد المتعاقديف خبيرا عمى نحك يسمح لو بالعمـ الشامؿ كالكافي أ: الشرط األول - أ

بالبيانات كمكاصفات المبيع محؿ العقد االستيالؾ، كال يقتصر عند الميني بالمعمكمات 
لى العمـ بأىميتيا كدركرىا المؤثر كالفعاؿ في تككيف رضا إالمتعمقة بالمنتج بؿ يتعداىا 

  2.المستيمؾ
ف يككف المستيمؾ جاىال ليذه المعمكمات حيث ىذا الجيؿ ىك الذم أ: الشرط الثاني - ب

ف جيؿ أيجعؿ الميني في عقكد االستيالؾ االلكتركنية مديف باإلعالـ المستيمؾ، غير 
ف االلتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ الميني لو حدكد أف يمكف مشركعا، باعتبار أالمستيمؾ البد 

حيث ال يتعدل ما يجيمو الميني شخصيا كال المعمكمات التي يعمميا المستيمؾ فيفترض عممو 
                                                        

.  ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 05 فقرة 06 المادة 1

. 206 خميفي مريـ، المرجع السابؽ، ص2



                                                       ضمانات شفافية الممارسات التجاريةالفصؿ األكؿ

54 

 

  1.بيا

ىناؾ مجمكعة مف الشركط نص عمييا المشرع الجزائرم ضمف : الخاصةالشروط  -2-2
 : المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية، ضمف نصكص عدة05-18قانكف 

 :  منو مجمكعة مف الشركط كىي كاالتي30تنص المادة  - أ

 .ك االشياريةأف يككف محدد بكضكح كرسالة التجارية أ -
 .ف تسمح بتحديد الشخص الذم تـ تصميـ الرسالة لحسابوأ -
 .ف ال تخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب العامةأ -
 .تحديد بكضكح ما يتضمنو العرض التجارم -
 2.التأكد مف جميع الشركط التي يجب استفاؤىا -
ك أ تضمنت شرط كاحد ىك يمنع يتضمف االشيار اإللكتركني عمى سمعة 34اما المادة  - ت

خدمة حظرت مف التعامؿ اإللكتركني كذكرت ىذه المعامالت المحظكرة ضمف نص المادة 
 3: مف نفس القانكف كحظرت المعامالت التالية كذكرة عمى سبيؿ الحصر03
 .لعب القمار كالرىاف كاليانصيب -
 .المشركبات الكحكلية كالتبغ -
 .المنتكجات الصيدالنية -
 .ك التجاريةأك الصناعية أالمنتكجات التي تمس بحقكؽ الممكية الفكرية  -
 .ك خدمة محظكرة بمكجب التشريع المعمكؿ بوأكؿ سمعة  -
 .ك خدمة تستكجب عقد رسميأكؿ سمعة  -

                                                        

. 207 خميفي مريـ، نفس المرجع، ص1

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 30 المادة 2

. ، سابؽ الدكر05-18 مف قانكف رقـ 03 المادة 3
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 1.ليس مظمؿ اك غامض -
:  مف نفس القانكف معامالت أخرل منعت مف التعامؿ االلكتركني كىي05كاضافة المادة  - ث
المعامالت في العتاد كالتجييزات كالمنتجات الحساسة المحددة عف طريؽ التنظيـ المعمكؿ  -
 .بو
ك الخدمات األخرل التي مف شأنيا المساس بمصالح الدفاع أ/المعامالت في المنتكجات ك -

              .الكطني كالنظاـ العاـ كاالمف العمكمي
نيا تصب في أال إ      ما يمكف مالحظتو رغـ اختالؼ المصطمحات الكاردة في التعريفات 

. لكتركنية بغض النظر قيمة المعمكمة المقدمةإمنحى كاحد اعالـ المستيمؾ باستخداـ كسيمة 
ك اإللكتركنية أمف خالؿ ما تقدـ مف تعريفات نجد اف االلتزاـ باإلعالـ سكاء في العقكد التقميدية 

ف تككف كافية كدقيقة تنفي الجيالة عف المنتج مف حيث المعمكمات كالبيانات القبمية أال بد 
ك مزامنة مع التعاقد، بحيث يتفؽ عمى ككف ىذا االلتزاـ قابال لتطبيؽ إذا كاف العقد ألتعاقد 

 .لية في العقد األخير تختمؼ عف العقد األكؿآف كانت ألكتركني، كإك العقد أاالستيالؾ تقميدم 
 .باإلخبارااللتزام : الفرع الثاني

     نظرا لضعؼ كبساطة المستيمؾ كعدـ قدرتو عمى تدارؾ ما حكلو نتيجة التطكرات لتقدـ 
-04 مف قانكف 08التكنكلكجي ارتئي المشرع مرة أخرل حماية لممستيمؾ كذلؾ مف نص المادة 

 مف المرسـك 52كنصت المادة 3 05-18 مف قانكف 12كأيضا ضمف نص المادة 2 02
بحيث ما يستنتج مف نصكص المكاد اف المشرع الجزائرم ذكر عمى سبيؿ 4 13-378التنفيذم 

                                                        

، مكتبة زيف قانون حماية المستيمك الجديد المبادئ الوسائل والمالحة مع دراسة مقارنة لممزيد ارجع الى غساف رباح، 1

.  كما بعدىا112، ص 2011الحقكقية، بيركت، الطبعة الثانية، 

.   ، سابؽ الذكر02-04 مف قانكف رقـ 08 المادة 2

. ، سابؽ الذكر05-18مف قانكف 12 المادة 3

. ، سابؽ الذكر378-13مف المرسـك التنفيذم رقـ52 المادة 4
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 أم اثناء التعاقد تحديد ككفقا لما عبر عنو عالحصر كااللتزامات كذلؾ قبؿ اختتاـ عممية البي
 أعاله التحقؽ 12 مف المادة 2كما كضحت عبارة الفقرة  1،قبؿ اختتاـ عممية البيع.... المشرع

ص المشرع عمى كفالة الضمانات الكافية في فمف تفاصيؿ طمبو، كىي المادة التي نمتمس فييا 
 .2كؿ خطكة بخطكتيا المستيمؾ في العالقة العقدية

في ىذا العنصر سنتطرؽ إلى تعريؼ االلتزاـ باإلخبار كأىـ : باإلخبارمفيوم االلتزام :  أوال
 .خصائصو

 .سنعرؼ االلتزاـ باإلخبار فقيا كقانكنا: تعريف االلتزام باإلخبار -1
" نو أقاـ بعض مف الفقياء بتعريؼ ىذا االلتزاـ عمى : االلتزام باإلخبار الفقييتعريف  -1-1

كاجب قانكني يقع عمى عاتؽ منتجي كبائعي المنتجات الصناعية الخطرة باإلدالء لممشترم 
بكافة بياناتيا كخاصة تمؾ المتعمقة بكيفية استخداميا كالتحذير مما قد ينجـ عنيا مف اضرار 

حيث يرل اف ىذا التعريؼ ركز عمى الشيء محؿ التعاقد ، 3"ك االحتفاظ بياأاثناء استعماليا 
خاصة بالنسبة لممنتكجات الخطرة، كىذا التصنيؼ لنطاؽ االلتزاـ اإلخبار،   

 مف القانكف أعاله 08المشرع عرفو ضمف المادة : تعريف القانوني االلتزام باإلخبار -1-2
نو طريقة كانت أيمتـز البائع قبؿ اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ ب" نو أنجدىا تنص عمى 

ك أك الخدمة أكحسب طبيعة المنتكج، بالمعمكمات النزيية الصادقة المتعمقة بمميزات ىذا المنتكج 
 4".شركط البيع الممارس ككذا حدكد المسؤكلية التعاقدية لعممية البيع اك الخدمة

                                                        

. 165 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص 1

. 165 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص 2

، مذكرة مقدمة النيؿ  المتعمق بالممارسات التجارية02-04الحماية المدنية لممستيمك في ظل قانون  ىانية ابراىيمي، 3

، 2013-2012، 1شيادة الماجستير في القانكف العاـ، فرع تنظيـ االقتصادم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قسنطينة

. 27ص

. ، سابؽ الذكر02-04 مف قانكف رقـ 08 المادة 4
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بار ىك التزاـ سابؽ اختتاـ عممية البيع، محمو قياـ البائع بإخطار خ االلتزاـ االإف  يمكف القكؿ 
المستيمؾ بكافة البيانات المتعمقة العقد المراد ابرامو مف حيث المميزات كالشركط، كااللتزامات 

  1.العقدية المتبادلة الناشئة عنو
 التي تنص 12 مف المادة 2ما ضمف قانكف التجارة االلكتركنية فقد عرفو مف خالؿ الفقرة أ   
التحقؽ مف تفاصيؿ الطمبية مف طرؼ المستيمؾ اإللكتركني، ال سيما فيما يخص " .... عمى

كالكميات المطمكبة / ك الخدمات المطمكبة، كالسعر اإلجمالي كالكحدكم أماىية المنتكجات 
 2..."بغرض تمكينو مف تعديؿ الطمبية كالغائيا اك تصحيح األخطاء المحتممة

:   الطمبية تمر بثالثة مراحؿ ىي
. كضع شركط التعاقد: 1المرحمة      - 
. التأكد مف تفاصيؿ الطمبية: 2المرحمة     - 
. نتيجة التأكيد يؤدم الى ابراـ العقد: 3المرحمة     - 

حيث اف المرحمة الثانية التي تككف سابقة الختتاـ عممية التعاقد ألزمت المستيمؾ مف التأكد 
ك الخدمات المطمكبة، السعر اإلجمالي أكالتحقؽ مف تفاصيؿ الطمبية كىي ماىية المنتكجات 

 مف تعديؿ أك الغاء أك مكرد االلكتركنيكالكحدكم، الكميات المطمكبة كفي الكقت ذاتو مكف اؿ
. تصحيح األخطاء المحتممة الكقكع

    كما يمكف استنتاج بعض الفركقات بيف نص المادتيف بحيث اف المشرع الجزائرم 
 الـز العكف بإجبار المستيمؾ بمجمكعة مف البيانات المتعمقة كالمنتكج التي 8في نص المادة - 

.  بماىية المنتكجات12عبر عمييا في مادة 
 أخرل السعر صر أعاله العكف عنا8أضاؼ المشرع الى ما الـز بو في نص المادة - 

. اإلجمالي كالكحدكم، الكميات المطمكبة لكف ىذه اإلضافة الـز بيا المستيمؾ التحقؽ منيا

                                                        

. 165 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص1

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 12 المادة 2
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الـز المشرع المكرد بتعديؿ الطمبية اك الغائيا اك التصحيح لمخطأ المحتمؿ في حيف لـ يذكر - 
.  سابقة الذكر8ذلؾ في نص المادة 

-18 ك02-04  مف القانكنيف12 ك8مف خالؿ نص المادتيف : خصائص االلتزام باإلخبار-2
:   يمكف استخالص المميزات التالية05
أطراؼ االلتزاـ ىك البائع كالمستيمؾ كبذلؾ يككف المشرع قد استثنى باقي العقكد الكاردة في  -

قانكف الممارسات التجارية قصر االلتزاـ في حدكد عقد البيع المكجو لممستيمؾ دكف العكف 
 ىذا األخير عند اخبار المستيمؾ بالمعمكمات الصادقة كالنزيية مف مظاىر حماية 1االقتصادم

المستيمؾ فيك ال يممؾ الدراية القانكنية الكافية التي تؤىمو إلدراؾ االبعاد القانكنية التي يقدـ 
عمييا خصكصا كأنيا غالبا ما تتضمف شركطا ترتب اثار عادة ما تخدـ مصمحة البائع الذم 

ما المستيمؾ الميني فيناؾ مف يرل االلتزاـ يمحقو ألنو يتعاقد خارج أ  2.يستغؿ عقمة المستيمؾ
تخصصو كفي حالة احترافو ككاف التعاقد في مجاؿ تخصصو يككف االلتزاـ االخبار اختياريا 

باستثناء الذم جاءت بو المادة " عند طمبيا" .... 02-04 مف اؿ قانكف07كذلؾ بنص المادة 
 3. تككف اجبارية البيانات التي ستقدـ لو02-04 مف القانكف 09

 اما ضمف قانكف التجارة االلكتركنية لـ يحدد صفة المستيمؾ اكتفى بذكر المستيمؾ االلكتركني 
لى الزامية إك خارج ذلؾ كلـ تشر نصكص المكاد أدكف تفرقة بيف إذا كاف في إطار تخصصو 

. أك عدـ الزامية االختيار بيف االعكاف االقتصادييف
المشرع ذكر البائع فقط دكف مؤدم الخدمات كبالتالي يككف قد استثنى عقكد الخدمات مف  -

الممارسات التجارية كاف مف المفركض عميو اف يضيؼ مؤدم الخدمات كيككف النص كاالتي 
كبذلؾ تتناسب المادة مع منتيى كفحكاىا ..." يمـز البائع   كمؤدم الخدمات قبؿ اختتاـ العممية"

                                                        

 .165 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص  1

. 29،28 ىانية، ابراىيمي المرجع السابؽ، ص2

. 28 ىانية ابراىيمي، نفس المرجع، ص 3
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التحقؽ مف تفاصيؿ  "...03 الفقرة 12عند ما ذكره المشرع الجزائرم في المادة 1ؼعمى خال
يككف بذلؾ قد شمؿ الخدمة ضمف عقد المبـر بيف المكرد االلكتركني كالمستيمؾ ." ..الطمبية

تمر الطمبية منتكج " االلكتركني بحيث في الفقرة األكلى مف نفس المادة حدد ما تتضمنو الطمبية
 ..."اك خدمة

الميعاد القانكني لاللتزاـ ىك قبؿ اختتاـ عممية البيع، نص عمييا المشرع صراحة باإلسناد  -
 حيث اعتبر مرحمة 12 كضمنيا مف خالؿ نص المادة 02-04مف القانكف  8الى نص المادة 

 .التحقؽ مف طمبية قبؿ اف يككف العقد الذم يعد نتيجة لتحقؽ منيا
ك الخدمة محؿ البيع كشركط البيع الممارس ككذا أمحؿ االلتزاـ يتصب مميزات المنتكج  -

 مف 8الحدكد المتكقعة لممسؤكلية التعاقدية لعممية البيع ذكرت عمى سبيؿ الحصر ضمف المادة 
، إضافة الى ذلؾ المشرع كسع مف محؿ االلتزاـ ليضيؼ السعر اإلجمالي 022-04القانكف 

 مف 3 الفقرة 12كالكحدكم كالكميات المطمكبة كذلؾ اثناء التعاقد االلكتركني حسب نص المادة 
 .05-18قانكف 

بذلؾ يككف العكف االقتصادم ممـز بإخبار ما نص عميو صمف المادتيف دكف سكاه عمى غرار 
ك أااللتزاـ باإلعالـ الذم حؿ محمو األسعار كتعريفات السمع كالخدمات ككذلؾ الكزف كالكمية 

ف المشرع حرص عمى حماية أال انو ما يمكف مالحظتو إعدد األشياء مقابؿ السعر المعمف، 
. المستيمؾ االلكتركني كسع مف المحؿ ليشمؿ عناصر االلتزاـ باإلعالـ

يتضمف االلتزاـ باإلخبار المعمكمات النزيية كالصادقة التي يقدميا البائع لممستيمؾ كطبقا  -
 معمكمات حسب طبيعة المنتكج كتجاىمت طبيعة الخدمة في 02-04مف القانكف  08 لممادة
 3.ف طبيعة الخدمة ليا إثر تحديد مضمكف االلتزاـ باإلخبارأحيف 

                                                        

. 165 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص1

. 31 ىانية ابراىيمي، المرجع السابؽ، ص 2

. 32 ىانية ابراىيمي، نفس المرجع، ص3
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بأية طريقة " نص المادتيف  لـ يحدد طريقة خاصة يتـ بيا اختيار المستيمؾ حيث ذكر  -
، أم بام كسيمة تفي بالغرض قد يككف شفكيا اك كتابيا اك عف طريؽ الممصقات اك دليؿ "كانت

 المتعمؽ بحماية المستيمؾ  كقمع الغش نجد المشرع 03-09االستعماؿ بالرجكع الى قانكف 
 ذكر  بعض الكسائؿ القانكنية التي تستخدـ الختيار المستيمؾ اما نص المادة 17ضمف المادة 

يجب اف يقدـ المكرد االلكتركني العرض التجارم بطريقة مرئية  " 05-18 مف القانكف 12
ما يفيـ مف نص المادة اف الطريقة  التي يتـ بيا  اختيار المستيمؾ العرض " كمقركءة كمفيكمة

التجارم االلكتركني كىك يتضمف نفس عناصر الكسـ، كأشار الى كسيمة أخرل ضمف المادة 
رسالة ذات طابع اك ىدؼ تجارم تتـ عف طريؽ االتصاالت " ...05-18 مف القانكف 30

 ..."االلكتركنية
ك أككسيمة االختيار ترتبط ارتباطا كثيقا بأىمية المعمكمة محؿ االختيار ككذا طبيعة المنتكج  -

  1.م كسيمة مناسبةأف المشرع الجزائرم ترؾ األمر مفتكح بذكره عبارة بأال إالخدمة ذاتيا 
 .تنفيذ االلتزام باإلخبار: ثانيا

 كالمادة 02-04مف القانكف  8 ما سيتـ تناكلو في ىذا الفرع انطالقا مف استقراء نص المادتيف
 التي اكجبت عمى البائع اختيار المستيمؾ كىك يختمؼ حسب نكع 05-18 مف القانكف 12

 :المعمكمة المقدمة كىي عمى التكالي
يجب عمى البائع اف يعمـ المستيمؾ قبؿ اختتاـ عممية  : تنفيذ بمميزات المنتوج او الخدمة -1

البيع بأية طريقة كانت كحسب طبيعة المنتكج بالمعمكمات النزيية كالصادقة كفؽ ما جاءت بو 
خبار إف نص المادة لـ يحدد المعمكمات التي يجب أال إ 02-04 مف القانكف 08المادة 

لى إذ تحدد المعمكمات حسب طبيعة المنتكج أم تختمؼ المعمكمات مف سمعة إالمستيمؾ بيا 
ف يعمـ  بكؿ أ ال بد 03-09 مف القانكف   17لى المادة إلى أخرل بالرجكع إأخرل كمف خدمة 

ف أك العالمات ك كؿ كسيمة مناسبة لكف ما يالحظ أالمعمكمات المتعمقة بالمنتكج بكاسطة الكسـ 

                                                        

. 33 ىانية ابراىيمي، المرجع السابؽ، ص1
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المشرع الجزائرم ضمف النصكص القانكنية التي أكرد فييا المعمكمات األساسية المتعمقة 
 1.بمميزات المنتكج حدد معمكمات اجبارية كأخرل اختيارية

 الذم يحدد شركط ككيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ، حدد 387-13 فالمرسـك التنفيذم رقـ 
:  المعمكمات حسب طبيعة المنتكج

 حددت البيانات اإللزامية 2 منو،12نصت عمييا المادة : المعمومات بالمواد الغذائية -
لى االستثناء بعض البيانات العتبارات معينة مثؿ االستثناءات التي جاءت بيا إباإلضافة 
 .3 مف نفس المرسـك17-16المادتيف 

تكلى الفصؿ الرابع مف المرسـك التنفيذم : المعمومات الخاصة بالمنتوجات الغير غذائية -
 تحديد مضمكف ككيفية اعالـ المستيمؾ في مجاؿ المنتكجات الغير غذائية، 378-13رقـ 

 االعالـ بالمعمكمات اإلجبارية 38المكجية لالستعماؿ الخاص اك المنزلي حيث اكجبت المادة 
لى قرار مف الكزير إلى ذلؾ قد تحتاج كيفية االعالـ بالمكاد الغير غذائية إالخاصة، إضافة 

، 4ك الكزراء المعنييفأك باالشتراؾ مع الكزير األكؿ أ/ المكمؼ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ك 
 . منو41-39يضا بعض الشركط الكاجب تكفرىا ضمف نص المادتيف أك

، 378-3 تكلى الفصؿ الخامس مف المرسـك التنفيذم :المعمومات المتعمقة بالخدمات -
 54حيث يجب عمى مقدـ الخدمة اعالـ المستيمؾ بالمعمكمات المنصكص عمييا ضمف المادة 

.  5 منو إذا كاف شخصا طبيعيا55منو إذا كاف شخصا معنكيا كالمعمكمات ضمف المادة 
يغمب عمى عقكد االستيالؾ طابع اإلذعاف في العالقة بيف : اخبار بشروط ممارس لمبيع-2

                                                        

. ، سابؽ الذكر03-09 مف قانكف رقـ 17 المادة 1

. ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 12 المادة 2

. ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 17ك16 المادة 3

. ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 50 المادة 4

. ، سابؽ الذكر378-13 مف المرسـك التنفيذم رقـ 55ك54 المادة 5
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طالع عمى شركطو، كفي إالعكف االقتصادم كالمستيمؾ، حيث يككف طرفا في العقد دكف 
ف يحصؿ عمى كافة المستندات التعاقدية كحتى أحاالت عديدة يكقع المستيمؾ عمى العقد دكف 

ك أإذا تمكف مف قراءة مستندات العقد كاالطالع عمى بنكده فانو ال يستطيع تبييف خطكرتيا 
 فالعقكد النمكذجية عادة ما يتفنف 1.ثارىا كربما لف يتمكف مف اف يناقشيا اك اف يطمب تعديمياأ

ك يتـ كتابة الشركط أك تحرر بحركؼ صغيرة يصعب قراءتيا أمحررىا بتعقيد أسمكب صياغتيا 
ختتاـ عممية البيع االميمة في أماكف ىامشية ىذا ما استدعى تدخؿ المشرع في الزاـ البائع قبؿ 

 كذلؾ باف يشرح 2خبار المستيمؾ بالمعمكمات النزيية كالصادقة المتعمقة بشركط البيعإفي 
بالكضكح لممستيمؾ الشركط المتضمنة في العقد ك اثارىا ك المخاطر المحتممة لمخالفتيا ، كمف 

ف أمره قبؿ التعاقد حكؿ الشركط التي يتضمنيا العقد دكف أثمة يصبح المستيمؾ عمى بينة مف 
. 3دراكو  لمداىا كاثرىاإيفاجئ بما فييا كفضال عف 

 بياف بعض الشركط كذكرت منيا كيفيات الدفع، 02-04 مف القانكف 09كدت المادة أكقد 
، المسترجعات كالمادة   عمى شركط البيع الخاصة 05-18 مف القانكف 13التخفيضات، الحسـك

ف يتكاجد المنتكج أ ىك البد 15خر ضمف المادة آبالمعامالت اإللكتركنية كأضاؼ المشرع شرط 
. 4في المخازف حتى تتـ عممية البيع

 
ف يخبر المستيمؾ ألى إلزاـ العكف االقتصادم بإ إضافة :اعالم المستيمك بحدود المسؤولية-3

، يقتضي مف 5ك الخدمة كشركط البيع فقد الـز اخباره بحدكد المسؤكلية التعاقديةأبمميزات السمع 

                                                        

. 51 أحمد خديجي، المرجع السابؽ، ص1

. 45 ىانية ابراىيمي، المرجع السابؽ، ص 2

. 56 أحمد خديجي، المرجع السابؽ، ص3

. ، سابؽ الذكر05-18 مف القانكف رقـ 15ك13 المادة 4

. 50 ىانية ابراىيمي، المرجع السابؽ، ص 5
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ف يبيف حدكدىا لممستيمؾ، اذ يحدد االضرار التي يمتـز بتعكيضيا أم أمف العكف االقتصادم 
ك خطا جسيما، كذلؾ بخالؼ المسؤكلية التقصيرية أاالضرار المتكقعة فقط، ما لـ يرتكب غشا 
. التي تشتمؿ الضرر المتكقع كالغير متكقع

ف المشرع الجزائرم أ في المعامالت اإللكتركنية نجد :ماىية المنتوجات والخدمات المطموبة-4 
 1مر التحقؽ مف التفاصيؿ الطمبية مف قبؿ المستيمؾأذ القى إلـز العكف االقتصادم ضمنيا أ

أكرد المشرع الجزائرم مصطمح ماىية المنتكجات كالماىية تشمؿ كؿ معمكمة خاصة بالمنتكج 
بما فييا السعر اإلجمالي كالسعر الكحدكم كالكميات المطمكبة بيدؼ التأكد إذا كاف ىناؾ خطا 

  2ك الغائو اك تصحيحيوأيمكف تعديمو 
 .شروط البيع: الفرع الثالث

ليات االعالمو كمسالة االلتزاـ كآلى مسالة االعالـ باألسعار كالتعريفات إف تطرقنا أبعد 
 مسالة ال تقؿ اىمية عمى االلتزاميف السابقيف ىك االلتزاـ بإعالـ بشركط البيع باإلخبار سنتناكؿ

 المتعمؽ 05-18 مف قانكف 12يضا المادة أ ك02-04 مف قانكف 09 ك04ذ نصت المادة إ
. بالتجارة اإللكتركنية

 مف قانكف 09 ك04 ما يمفت االنتباه مف خالؿ فحكل نص المادة :المقصود بشروط البيع: والأ
 سابؽ الذكر ىك اقتصار عمى االعالـ بشركط البيع دكف تأدية الخدمة، فيؿ مصطمح 04-02

البيع يشمؿ بيع السمع كتأدية الخدمات معا؟ 
مف خالؿ تعريفنا لمخدمة اعاله فيي قد تككف مادية مالية اك فكرية، كبتعريؼ البيع في القانكف 
المدني بانو تمميؾ الشيء، ىذا ما يتأكد اف مصطمح البيع جاء ليقترف بالسمع دكف الخدمات، 

مقترف " البيع" تستعمؿ مصطمح 02-04كما اف اغمب النصكص التي احتكاىا القانكف رقـ 

                                                        

. ، سابؽ الذكر05-18 مف القانكف رقـ 03 الفقرة 12 المادة 1

ككاف مف المفركض حرؼ اك مكاف حرؼ الربط ربما خطأ ..."بغرض مف تعديؿ الطمبية كالغاءىا" 12 المشرع نص في المادة 2

. في الترجمة
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 1.مقترف بالخدمة" األداء"بالسمعة كمصطمح 
ف المشرع قصد مف كراء االعالـ بشركط البيع السمع دكف الخدمة أىذا ما يجعمنا نتأكد      

ىميتيا مقارنة أمما يجعؿ الزامية االعالـ بشركط المتعمقة بأداء الخدمة غير الزامي بالرغـ مف 
لى الدكر االساسي إلعالـ كالمتمثؿ في تمكيف الزبكف مف االختيار إبشركط البيع، فبالنظر 

ىمية اعالـ بشركط الخدمة في الغالب ال يمكف أالمكضكعي لما يقدمو عارض الخدمة، تكمف 
. 2رؤيتيا بالعيف المجردة كال يمكف معرفة مستكاىا اال بعد أدائيا

 المشرع نص عمى سبيؿ الحصر بعض الشركط البيع :الشروط الواجب االعالم بيا: ثانيا
 09االجبارية الكاجب اعالـ بيا في العالقة التعاقدية بيف االعكاف االقتصادية، بمكجب المادة 

ف المشرع أال إ، دكف تحديد الشركط الكاجب االعالـ بيا المستيمؾ، 023-04مف قانكف رقـ 
نص عمى مجمكعة مف الشركط التي البد االعالـ بيا المتعاقد معو دكف تحديد صفتو مستيمكا 

 05.4-18 مف قانكف رقـ 13لكتركنيا ضمف نص إك عكنا اقتصاديا عندما يككف التعاقد أ
 
 مف 09نص المشرع ضمف المادة : الشروط التي يجب االعالم بيا االعوان االقتصاديين  -1

ف تتضمف شركط البيع إجباريا في العالقات بيف االعكاف أيجب :"  سابؽ الذكر02-04قانكف 
 ".االقتصادييف كيفيات الدفع، كعند االقتضاء الحسـك كالتخفيضات كالمسترجعات

                                                        

كؿ اعالف ييدؼ : االشيار:"  التي تعرؼ االشيار سابؽ الذكر03 النص الكحيد الذم جمع السمعة كالخدمة بالبيع المادة 1

". بصفة مباشرة اك غير مباشرة الى تركيج بيع السمع اك الخدمات

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف فرع 02-04ضوابط الممارسات التجارية عمى ضوء القانون رقم سفياف بف قرم،  2

-03-16القانكف العاـ، تخصص القانكف العاـ لألعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

. 19،18، ص ص 2009

. ، سابؽ الذكر02-04 مف القانكف رقـ 09 المادة 3

 .، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 05 المادة 4
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ف يككف العكف االقتصادم أيالحظ بأف المشرع لـ يفصؿ في معنى شركط البيع التي يجب 
عالما بيا عندما يككف ىك الزبكف كاكتفى بتبياف العناصر اإلجبارية، كىي المتعمقة بعناصر 

 1.السعر
، تختمؼ الكسائؿ حسب نكع التعامؿ 2كتعني الكسيمة المعتمدة في الدفع: كيفيات الدفع -1-1

تقميدم اك الكتركني التي تستخدـ اشكاؿ نظـ الدفع الحديثة، كيشتمؿ كؿ مف  
  .آجاؿ الدفع ككسائمو -
 :كيفيات الدفع في حالة الدفع قبؿ اآلجاؿ المتفؽ عمييا -
كيفية احتساب الغرامات التأخيرية في حالة الدفع بعد التاريخ المحدد في الفاتكرة إذا كاف  -

 .يتجاكز التاريخ المحدد في شركط البيع
تحديد الجزاء المقرر في حالة التأخر عف الدفع، مثال اختيار حذؼ التخفيضات اك الحسـك  -

  3.المقدمة مف طرؼ البائع
 لالستفادة مف ىذه المزايا العينية :عالم عن التخفيضات والحسوم والمسترجعاتا -1-2

يفترض اف تككف العالقة سابقة بيف البائع كالمشترم ألنيا مرتبطة برقـ االعماؿ المحقؽ مف 
: استمرار التعاقد اك مدل استفادة البائع مف تركيج المشترم لسمعتو

 كؿ تنزيؿ في السعر يمنحو البائع السيما نظرا ألىمية كمية السمع المطمكبة اك :التخفيضات -
 .اك لمنكعية اك لخصكصيات مينة المشترم اك مؤدم الخدمات/المشتراة ك

ك عيب أ/ كؿ تنزيؿ في السعر يمنحو البائع مف أجؿ تعكيض تأخير في التسميـ ك:االقتطاع -
 .ك عدـ مطابقة تأدية الخدماتأفي نكعية السمعة 

                                                        

 أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في الحقكؽ، نظام القانوني لمممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مييرم محمد اميف، 1

. 207، ص 2017-2016قانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر،

. 54 نكاؿ متيش، المرجع السابؽ، ص 2

 20 سفياف بف قرم، المرجع السابؽ، ص3
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ساس رقـ أكؿ تنزيؿ تجارم يمنحو البائع لمكافئة كفاء مشترم كيحسب عمى : اإلنقاص -
، المنجزة مع ىذا االخير مف خالؿ مدة معينة   .االعماؿ دكف احتساب الرسـك

: مف خالؿ ىذه التعريفات يالحظ ما يمي
 .نيا تعريفات تتعمؽ اساسا بالسعر أكثر منيا بشركط البيع كما سبؽ كاف أشرنا اليوأ -
 .داء الخدمةأالشركط المطبقة عمى بيع السمع تطبيؽ عمى  -
ف تتكفر أ المتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية نص عمى الشركط التي يجب 05-18ما بمكجب قانكف أ

يجب :" 1 منو13اثناء التعاقد، كجاءت الشركط عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بدليؿ نص المادة 
بمعني الشركط المذككرة :" ف يتضمف العقد اإللكتركني عمى الخصكص المعمكمات اآلتيةأ
خرل لكف ال أضافة شركط إذ يمكف إعتبرىا المشرع ضركرية باستعمالو مصطمح الخصكص ا

  سابؽ الذكر05-18 مف القانكف 13براـ عقد دكف الشركط التي تتضمنيا المادة إيمكف 
لى الشركط إبعد تطرقنا لشركط البيع التي نص المشرع عمييا لألعكاف االقتصادييف سنتطرؽ 

ف يعمـ بيا أف المشرع لـ يحدد الشركط التي البد أف يعمـ بيا المستيمؾ عمى الرغـ أالتي يجب 
. 02-04ضمف قانكف 

 306-06 أصدر المشرع المرسـك التنفيذم : الشروط الواجب االعالم بيا تجاه المستيمك -2
المحدد لمعناصر االساسية لمعقكد المبرمة بيف االعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي 
تعتبر تعسفية عمى الشركط التي البد مف ادراجيا ضمف العقد المبـر مع المستيمؾ كاعتبرىا 

. عناصر اساسية
 تعتبر العناصر االساسية التي يجب ادراجيا في العقكد المبرمة بيف االعكاف االقتصادية 
كالمستيمؾ، العناصر المرتبطة بالحقكؽ الجكىرية لممستيمؾ كالتي تتعمؽ باإلعالـ المسبؽ 

عالـ بيا المستيمؾ بكؿ الكسائؿ إكجب أ ك2لممستيمؾ كنزاىة كالشفافية العمميات التجارية،

                                                        

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 13 المادة 1

 المؤرخ يحدد العناصر األساسية لمعقكد المبرمة بيف االعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد 306-06 المرسـك التنفيذم 2
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 تتمثؿ العناصر االساسية التي اعتبرىا 1.المالئمة مع منحو مدة كافية لفحص العقد كابرامو
: المشرع شركط البيع

 .ك الخدمات كطبيعتياأ/خصكصيات السمع ك -
 .االسعار كالتعريفات -
 .كيفيات الدفع -
 .جالوأشركط التسميـ ك -
 .ك الخدماتأ/عقكبات التأخير عف الدفع ك -
 .شركط تعديؿ البنكد التعاقدية -
 .شركط تسكية النزاعات -
  2.جراءات فسخ العقدإ -

: ف يتضمف العقد االلكتركني الشركط التاليةالى خصائص كمميزات المبيع ال بد إ باإلضافة 
 .الخصائص التفصيمية لمسمع اك الخدمات  -
.  شركط ككيفيات التسميـ  -
 .شركط الضماف الخدمة ما بعد البيع  -
 .شركط الفسخ العقد اإللكتركني  -
 .شركط ككيفيات الدفع  -
 .شركط ككيفيات إعادة المنتكج  -
 .كيفيات إعادة معالجة الشكاكل  -

                                                                                                                                                                                   

 شعباف 18، الصادرة في 56، الجريدة العدد 2006 سبتمبر سنة 10 المكافؽ 1427 شعباف عاـ 17التي تعتبر تعسفية في 

. 2006 سبتمبر 11 المكافؽ 1427

. ، سابؽ الذكر306-06 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04 المادة 1

. ، سابؽ الذكر306-06 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03 المادة 2
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 .شركط ككيفيات الطمبية المسبقة عند االقتضاء  -
 .شركط ككيفيات الخاصة المتعمقة بالبيع بالتجريب عند االقتضاء  -
 . أعاله02الجية القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا ألحكاـ المادة   -
 1."مدة العقد حسب الحالة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                        

. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 13 المادة 1
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  .نظام الفوترة: الثانيالمبحث 
    بعد التطرؽ الى آلية االلتزاـ باإلعالـ كنكع أكؿ لشفافية الممارسات التجارية سنتناكؿ في 
ىذا الفصؿ الى آلية ثانية متمثمة في نظاـ الفكترة كنكع ثاني لتجسيد مبدأ الشفافية ، خصص 

 المحدد لقكاعد الممارسات التجارية ، ككذا 02-04المشرع ليذه االلية الفصؿ الثاني مف قانكف 
 الذم يحدد شركط تحرير الفاتكرة كسند تحكيؿ كصؿ التسميـ 468-05المرسـك التنفيذم رقـ 

 يحدد نمكذج الكثيقة التي 66-16 كالمرسـك التنفيذم رقـ ،1كالفاتكرة االجمالية ككيفيات ذلؾ
لى إ باإلضافة ،2تقـك مقاـ الفاتكرة ككذلؾ فئات االعكاف االقتصاديف الممزميف بالتعامؿ بيا

 المتعمؽ بالتجارة 05-18لكتركنية البد مف فكترتيا بمكجب قانكف إالمعامالت التي تتـ بسكائؿ 
اإللكتركنية ، لما لمفاتكرة مف أىمية أثناء التعامالت التجارية التي قد يقع أحد المتعامميف ضحية 

ك مقدـ الخدمة مف التالعب بتزييؼ أالمعامالت التمييزية مف جية كمف جية أخرل منع البائع 
البيانات الكاجب تكافرىا فييا لذا اعتبرىا المشرع إجبارية بيف االعكاف االقتصادييف فيما بينيـ 

. ك تأدية الخدمة أكفيما بينيـ كالمستيمؾ بمجرد تسميـ المبيع 
    نظرا لميزة السرعة كاالئتماف التي تمتاز بيا المبادالت التجارية أكجد القانكف بدائؿ أخرل 

ذ تعد إسند تحكيؿ الفاتكرة كسند النقؿ ككسؿ التسميـ كسند التحكيؿ، : لى جانب الفاتكرة ىيإ
 .ك الكتركنيةأكسائؿ تسيؿ عممية التبادؿ التجارم سكاء كانت تقميدية 

 

                                                        

 يحدد شركط تحرير الفاتكرة كسند التحكيؿ ككصؿ التسميـ كالفاتكرة االجمالية ككيفيات ذلؾ، 468-05 المرسـك التنفيذم رقـ 1

 ذك القعدة 09، الصادرة في 80 الجريدة الرسمية العدد 2005 ديسمبر 10 المكافؽ 1426 ذم القعدة عاـ 08المؤرخ في 

. 2005 ديسمبر 11 المكافؽ 1426

 يحدد نمكذج الكثيقة التي تقـك مقاـ الفاتكرة ككذا الفئات االعكاف االقتصادييف الممزميف 66-16 المرسـك التنفيذم رقـ 2

 13، الصادرة في 10، الجريدة الرسمية العدد 2016 فبراير 16 المكافؽ 1437 جمادم األكلى 07بالتعامؿ، المؤرخ في 

. 2016 فبراير 22 المكافؽ 1437جمادل األكلى 
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 .مضمون نظام الفاتورة:  األولالمطمب
تعتبر الفاتكرة مف المسممات التجارية في التعامؿ بيف األشخاص في جميع مكاقعيـ كأنشطتيـ 
مف حيث انيا أكثر شفافية كأكثر ضبطا لمتعامؿ التجارم خاصة مف الناحية اإلحصائية لذا 

جباريا، اذ تعطي الفاتكرة الثقة لمتاجر كالمكاطف عمى إأصبح تداكليا بيف التجار في سائر الدكؿ 
ليو كلما ليا مف إك اشترل سمعة مف مكاف مكثكؽ يمكف الرجكع أنو قدمت لو خدمة أحد سكاء ب

لى مفيـك الفاتكرة كضكابطيا عمى إأىمية بالغة في الحياة العممية سنتطرؽ في ىذا المبحث 
. شكؿ مطمبيف

  .مفيوم الفاتورة:  األولالفرع
لى تعريفيا، كالقكة اإللزامية لمتعامؿ بيا إحتى نتمكف مف االلماـ بجكانب الفاتكرة سكؼ نتطرؽ 

. كالشركط التي يجب تكافرىا حتى يككف التعامؿ بيا صحيح
  .تعريف الفاتورة: أوال

 المعدؿ كالمتمـ بقانكف 02-04 مف القانكف 10رغـ الزامية التعامؿ بالفاتكرة بمكجب المادة 
 المشرع الجزائرم لـ يعطي تعريفا ليا فعرفيا 05-18 مف القانكف 20 كبنص المادة 10-06

ك عند تقديـ الخدمة إلثبات كجكد أكثيقة مكتكبة، حسابية تحرر كقت انعقاد البيع، :" الفقو بانيا
." نعقاده كشركط تنفيذهاىذا العقد متضمف شركط 

 1." الكثيقة التي يبعثيا البائع لممشترم مف اجؿ اعالمو بثمف ما اشتراه:" نياأكعرفت أيضا ب
ك االعماؿ المجزة، أالكثيقة الحسابية التي يدكف فييا بياف البضائع المبيعة : " نياأكعرفت عمى 

كمفصؿ الثمف كؿ قيد مف قيكدىا الى جانبو كتقـك الفاتكرة في األمكر التجارية دليال عمى العقد، 
 2." ك تسديد فإنيا تبرئ ذمة المديفأما الفاتكرة المشار الييا باإللغاء أ

                                                        

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الخاص، االعكاف الفاتورة وسيمة شفافية لمممارسات التجارية زىرة عالم، 1

 .10ص . 2013-06-12االقتصادييف كالمستيمؾ، كمية العمـك السياسية كاالقتصادية، جامعة كىراف، 

. 27 سفياف بف قرم، المرجع السابؽ، ص 2
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ك أالفاتكرة ىي الكثيقة اك السند الذم يدؿ عمى حدكث الصفقة بيف تاجريف :" كعرفت أيضا
ف تحر ألجؿ أك بيف التاجر كالمكاطف، كتتضمف بالتفصيؿ المبيعات كثمنيا، كما يجكز أأكثر، 

 1." خدمات كفاتكرة الماء كالكيرباء
 .أىمية الفاتورة: ثانيا

تظير أىمية التعامؿ بيا مف خالؿ البيانات التي تتضمنيا الفاتكرة، حيث تعمؿ عمى إضفاء   
الشفافية في المعامالت كما تمعب دكرا ميما في مجاؿ االثبات، فإنيا تظير كتجسد المعاممة 

ف أبكؿ تفاصيميا ىذا السند الذم يمسكو الطرفاف كيخضع لرقابة الييئات المعنية مف شانو 
فمف خالؿ الفكاتير يمكف التأكد مف مصدر كمكطف المنتكجات، ، يحقؽ الشفافية المراد تحقيقيا

ك معالجة أثرىا، فيي تعبر أكتكزيعيا مما يسيؿ عممية التحقيؽ المتعمقة بيا اك مصادرتيا 
ك بيف االعكاف االقتصادييف أبشكؿ جمي عمى العقد المبـر بيف االعكاف االقتصادييف 

: باعتبارىاتكمف أىمية الفاتكرة  ،2كالمستيمؾ
 .تعد كسيمة اثبات مقبكلة مف طرؼ التاجر في المعامالت التجارية .1
تعد كسيمة اثبات لممستيمؾ سند اثبات ممكية السمعة، كبالتالي يمكف لو استبداليا في حالة  .2

 ك استرداد قيمتيا أكجكد عيب بيا 
ذ بغير كجكدىا ال تكجد دفاتر كال سجالت كال محاسبة كال ضريبة لذلؾ يجكز تقديميا إ .3

 .لممحكمة في حالة نزاع
 تعتبر لب النظاـ المحاسبي كحجر األساس في أم نضاـ مف نظـ ضرائب المبيعات  .4
 .تعتبر كسيمة لمعرفة حجـ التداكؿ التجارم داخؿ الدكلة كخارجيا .5
 3.ك داخمياأتعطي األسعار الحقيقية مف المصدر سكاء كانت خارجيا  .6

                                                        

. 309، ص 2008، دار الخمدكنية، الجزائر، الطبعة األكلى، األوراق التجاري وفق لمقانون التجاري الجزائري عمار عمكرة، 1

 .    ، السابؽ الذكر05-75، مف االمر 374، 371، 370، 338، 337، 266 المكاد 2

 .310-309 عمار عمكرة، المرجع السابؽ، ص ص 3
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 .تمييز الفاتورة عن مصطمحات قريبة منيا: ثالثا
لى الفاتكرة مف بيف المصطمحات الفكترة، إىناؾ بعض المصطمحات التي تتقارب في معناىا  

 عقد تحكيؿ الفاتكرة 
ك تأدية أعداد الفكاتير الخاصة بعمميات البيع إىي العممية التي تتـ مف خالليا  :الفوترة - أ

 1.الخدمات
نو ال نحصؿ عمى فاتكرة دكف عممية الفكترة كبالتالي ىناؾ تكامؿ بيف المصطمحيف ال أبمعنى 

نتخيؿ أحدىما دكف االخر 
 .عقد تحويل الفاتورة - ب

عقد تحؿ بمقتضاه شركة :"  مف القانكف التجارم الجزائرم14 مكرر 543عرفو المشرع المادة 
عندما تسدد فكرا ليذا األخير المبمغ التاـ لفاتكرة " المنتمي"محؿ زبكنيا المسمى " الكسيط"تسمى 

 2".جرأألجؿ محدد ناتج عف عقد كتتكفؿ بتبعة عدـ التسديد، كذلؾ مقابؿ 
عقد تحكيؿ الفاتكرة يعمؿ عمى نقؿ الحقكؽ التجارية مف صاحبيا الى :" ما الفقو يعرفو بانوأ

ك أالكسيط يتكفؿ بالتحصيؿ كيضمف النياية الحسنة، كحتى كلك في حالة التفميسة المؤقتة 
 3".ك جزء مف المبالغ الحقكؽ المنقكلةأالمستمرة لممديف يستطيع الكسيط تسكية كؿ 

 .ف ىذه االخيرة تعد محال لعقد تحكيؿ الفاتكرةأما يالحظ مع مقارنتو مع الفاتكرة يتضح 
 

 

                                                        

 .172 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص 1

 ذم 27 المتضمف بالقانكف التجارم، المؤرخ 59-75 المعدؿ كالمتمـ لألمر 02-05 مف قانكف رقـ 14 مكرر 543 المادة 2

 .2005 فبراير 09 المكافؽ 1425 ذك الحجة 30، الصادرة في 11 فبراير، الجريدة الرسمية العدد 06 المكافؽ 1425الحجة 

، 40، العدد مجمة الفقو كالقانكف، (عقد تحويل الفاتورة كشكل جديد لمضمانات المصرفية الحديثة)  عبد العزيز خنفكسي،3

 .26، ص 2016الصادرة عف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكالم الطاىر، سعيدة، فيفرم 
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 .القوة اإللزامية لمفاتورة: رابعا
ك أذ يجب اف تككف عممية البيع إ      حرص المشرع الجزائرم عمى كجكب التعامؿ بالفاتكرة، 

 مف قانكف 10 حيث جاء نص المادة 1تأدية الخدمات بيف االعكاف االقتصادييف مرفقة بالفاتكرة،
.  سابؽ الذكر06-10 مف قانكف 03 المعدؿ كالمتمـ 04-02

يجب اف يككف كؿ بيع سمع، اك تأدية :"  مف قانكف أعاله قبؿ التعديؿ10       تنص المادة 
. الخدمات بيف االعكاف االقتصادييف مصحكبا بفاتكرة

 2...."يمـز البائع بتسميميا، كيمـز المشترم بطابيا منو، كتسمـ عند البيع اك عند تأدية الخدمة
ف تككف المعامالت التي تتـ بيف االعكاف االقتصادييف ألـز أف المشرع أ          ما يالحظ 

لـز المشترم بطمبيا في حيف اف المشترم قد يككف ألـز البائع بتسميميا، كأمصحكبة بفاتكرة، كما 
ما أمستيمكا اك عكف اقتصادم، إذا كاف ىذا األخير الفقرة األكلى تخدمو ال داعي لفقرة ثانية، 

. ف أم معاممة تستكجب طمب الفاتكرةأإذا كاف مستيمكا فال بد اف بعمـ ب
ك تأدية أيجب اف تككف كؿ بيع سمع :" 06-10 بعد التعديؿ بمكجب قانكف 10نص المادة 

 أعاله، مصحكبا بفاتكرة 02الخدمات بيف االعكاف االقتصادييف لمنشاطات المذككريف في المادة 
.  كثيقة تقـك مقامياأك

ك الكثيقة التي تقـك مقاميا، كيمـز المشترم بطمب أم أيمـز البائع اك مقدـ الخدمة بتسميـ الفاتكرة 
 3".ك عند تأدية الخدمةأمف ىما، حسب الحالة كتسمماف عند البيع 

ف المشرع تدارؾ الخطأ كأضاؼ مقدـ الخدمة لمبائع مف الرغـ انو بذكره أ        ما يالحظ 
مصطمح البائع يككف حصرىا في عقكد البيع دكف عقكد االستيالؾ كلـ يغير الزاميتيا بحيث إذا 

                                                        

. 31 بكسالـ ابك بكر، المرجع السابؽ، ص1

 . سابؽ الذكر02-04 مف قانكف رقـ 10 المادة 2

 غشت 18 المكافؽ 1413 رمضاف عاـ 05، المؤرخ في 02-04 يغدا كيتمـ قانكف 06-10 مف قانكف رقـ 10 المادة 3

 .2010 غشت 18 المكافؽ 1413 رمضاف 08، الصادرة في 46، الجريدة الرسمية، عدد 2010
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كانت الفقرة األكلى تحدد الزامية الفاتكرة بيف االعكاف االقتصادييف فاف الفقرة الثانية تحدد الزامية 
الفاتكرة بيف البائع ىك عكف االقتصادم كالمشترم ىك المستيمؾ السؤاؿ الذم يطرح كيؼ يجعؿ 

الزامية الفاتكرة بطمب مف المشترم؟ 
إضافة الى الفاتكرة أضاؼ المشرع الجزائرم كثيقة تقـك مقاميا تكتسب نفس الزامية التعامؿ 

. بالفاتكرة
-05 مف الفصؿ األكؿ مف المرسـك التنفيذم 02استكجب التعامؿ بيا أيضا بمكجب المادة 

 يحدد شركط تحرير الفاتكرة كسند التحكيؿ ككصؿ التسميـ كالفاتكرة االجمالية ككيفيات 468
كيتعيف عمى البائع  .يجب اف يككف بيع سمع اك تأدية الخدمات بيف االعكاف االقتصادييف:" ذلؾ

. تسميميا كيتعيف عمى المشترم طمبيا منو كيجب اف تسمـ بمجرد اجراء البيع اك تأدية الخدمات
 1".يجب عمى البائع في عالقتو مع المستيمؾ تسميـ الفاتكرة إذا طمبيا منو

-04 مف قانكف 10ف المشرع أكد عمى ما جاءت بو المادة أ     باستقراء نص المادة نالحظ 
 قبؿ كبعد التعديؿ اال انو عاد كذكر البائع دكف مقدـ الخدمة، كأشار في الفقرة األخيرة اف 02

التعامؿ بالفاتكرة مع المستيمؾ يككف الزامي بطمب مف ىذا األخير كيككف بذلؾ استخدامو 
لمصطمح المشترم يقصد بو العكف االقتصادم دكف المستيمؾ كما الـز المكرد االلكتركني 

ك كرقي كتسميميا لممستيمؾ اإللكتركني كفؽ التشريع أبإعداد فاتكرة سكاء بشكميا اإللكتركني 
. ك تقديـ خدمةأكالتنظيـ المعمكؿ بو سكاء كاف بيعا 

 
 
 
 

تستخدـ الفاتكرة ككسيمة إثبات أك كسيمة محاسبية أك كأداة : استخدامات الفاتورة: الفرع الثاني

                                                        

 .، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02 المادة  1
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لمشفافية في مجاالت متعدد حددىا القانكف بكؿ أشكاليا سكاء العادم أك اإللكتركني لذا سنتطرؽ 
 .إلى أىـ كظائفيا في مختمؼ المجاالت كالى اىـ أشكاليا

 .وظائف الفاتورة: أوال
جسدت مظاىر شفافية التي تبدييا الفاتكرة في عدة كظائؼ لحماية االعكاف االقتصادييف     

. مف جية كمف جية أخرل اعالـ المستيمؾ بكافة المبالغ التي سيدفعيا كتتمثؿ في اعتبارىا
اف األىمية المباشرة التي يجنييا المستيمؾ مف االلتزاـ العكف االقتصادم : وسيمة اثبات -1

، حيث نص المشرع الجزائرم في المادة 1مف استخداـ الفاتكرة اك كصؿ التسميـ ككسيمة اثبات
 :يثبت كؿ عقد التجارم بػ:"  مف قانكف التجارم الجزائرم30

. السند رسمي
. سند العرفي

 2....".بفاتكرة مقبكلة
ذ تعد الفاتكرة كسيمة يستخدميا التاجر إلثبات معامالتو التجارية   سكاء بالنسبة لمسمطة      إ

 مف قانكف الجمارؾ فانو يشترط تقديـ فكاتير 226العامة ، فمثال بالرجكع الى نص الـ ادة 
ك العكف  أ،3ك أم كثيقة أخرل إلثبات حيازة البضائع بصفة مشركعةأالشراء اك سندات التسميـ 

االقتصادم الذم يستخدميا كسيمة اثبات باعتماد عمى مبدأ حرية االثبات التجارم ، كما يمكف 
لممستيمؾ اف يتمسؾ تجاه العكف االقتصادم التاجر بكافة طرؽ االثبات، في المقابؿ ال يمكف 

ال طبقا لقكاعد االثبات في القكاعد المالية باعتباره عمؿ مدنيا أف يتمسؾ اتجاه المستيمؾ أ

                                                        

 .62حمد خديجي، المرجع السابؽ، ص  أ1

، 1975 سبتمير26 المكافؽ 1395 رمضاف 20 المتضمف القانكف التجارم، المؤرخ في 59-75 مف االمر 30 المادة 2

 . سبتمبر، المعدؿ كالمتمـ30، الصادرة 35الجريدة الرسمية عدد

. 10 زىرة عالكم، المرجع سابؽ، ص3
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. 1بالنسبة اليو
 المشرع الجزائرم فرض عمى كؿ تاجر تسجيؿ المعامالت في الدفتر :وسيمة محاسبة -2

 مف القانكف التجارم حيث تشترط االحتفاظ بكؿ الكثائؽ 03اليكمي كىك ما نصت عميو المادة 
 2.التي يمكف مراجعة العمميات اليكمية

 بما انيا تمكف المكمفيف بالرقابة مف مراقبة العمميات التجارية لتنظيـ :وسيمة دين -3
، كىك ما نص عميو قانكف الرسـ عمى 3السكؽ مف جية كلضماف حؽ الخزينة مف جية أخرل

يتعيف عمى كؿ مديف بالرسـ عمى القيمة المضافة، : "رقـ االعماؿ ضمف المادة األكلى منو
 4".ك كثيقة تحؿ محمياأف يسمـ لو فاتكرة أخر، آلى مديف إك يقدـ خدمات أيسمـ أمكاال 

ك الشكؿ الذم تظير أ لقد جعؿ المشرع مف الفاتكرة القالب :وسيمة إلضفاء الشفافية -4
لى إفيو المسائؿ األخرل المتعمقة بشفافية الممارسات التجارية، كعميو فاف الفاتكرة إضافة 

ميامو السابقة فإنيا تساىـ في تحقيؽ الشفافية التي تظير مف خالؿ البيانات التي تستكجب 
 5.لتحرر الفاتكرة

يتـ التعامؿ بالفاتكرة بالنظر إلى األشخاص كالنشاط : مجال التعامل بالفاتورة: ثانيا
 الممارس كالى المكاف الذم تتـ فيو المعاممة

 المعدؿ 02-04 مف قانكف 10 انطالقا مف نص مادة :األطراف المتعاممة بالفاتورة  -1
كالمتمـ نجد اف المشرع الـز التعامؿ بالفاتكرة بيف االعكاف االقتصادييف فيما بينيـ كبيف العكاف 

. كالمستيمكيف، كمنو نستنتج التعامؿ بيا قد يككف

                                                        

. 63-62 احمد خديجي، المرجع السابؽ، ص ص 1

 .، سابؽ الذكر59-75 مف االمر رقـ 03 المادة 2

. 27 سفياف، بف قرم، المرجع سابؽ، ص3

. 12 زىرة عالكم، المرجع سابؽ، ص4

. 28 سفياف بف قرم، المرجع سابؽ، ص 5
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ك مقدـ خدمة أائعا ببمعنى الطرؼ األكؿ عكف اقتصادم : بين االعوان االقتصادية -1-1
ك حرفي أك تاجر أكطرؼ الثاني الزبكف عكنا اقتصاديا أيضا، كيعتبر عكنا اقتصاديا كؿ منتج 

ك خاصا أك معنكيا عاما أك مقدـ خدمات أيا كانت صفتو القانكنية، سكاء كاف شخصا طبيعيا أ
التي يمارسيا أم عكف اقتصادم ميما كانت طبيعتو :"  بعد التعديؿ02حسب المادة 

ك بقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أ، يمارس نشاطو في إطار الميني العادم، "القانكنية
 1.جمياأ
في ىذه الحالة ترؾ المشرع إلرادة المستيمؾ الخيار : بين العون االقتصادي والمستيمك -1-2

غير اف الفاتكرة اك الكثيقة التي :" 03 فقرة 10في المطالبة بالفاتكرة مف عدميا بمكجب المادة 
 مف المرسـك التنفيذم 02 كطبقا لنص المادة 2،"تقـك مقاميا يجب اف تسمـ إذا طمبيا الزبكف

 3".يجب عمى البائع في عالقتو مع المستيمؾ تسميـ الفاتكرة إذا طمبيا منو :" 05-468
ك يستفيد مف أك معنكم، يقتني سمعا قدمت لمبيع أكيعتبر المستيمؾ كؿ شخص طبيعي 

 ، 4خدمات عرضت كمجرد مف كؿ طابع ميني
 حصر تسميـ الفاتكرة 468-05 مف المرسـك التنفيذم 02ف المشرع ضمف المادة أكالمالحظ 

ب مف المستيمؾ في عقد البيع دكف عقد تأدية خدمات، مما يخمؼ تساؤال جكىريا، ىؿ يمـز ؿبط
ـ ال؟ مف زاكية أالعكف االقتصادم الذم يؤدم الخدمة بتسميـ الفاتكرة لممستيمؾ إذا طمبيا منو 

، كمف زاكية المادة 468-05المرسـك التنفيذم   06-10 المعدلة بمكجب القانكف 10 ىك ممـز

                                                        

1 -  ، ، الصادرة كمية 2014، العدد االكؿ، مارس مجمة الباحث لدراسات األكاديمية، (النظام القانوني لمفاتورة)عائشة بكعـز

. 115الحقكؽ كالعمـك السياسة، جامعة كىراف، ص 

 .173بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص   - 

 .، سابؽ الذكر06-10 مف قانكف رقـ 10 المادة 2

. ، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02 المادة 3

، المرجع السابؽ، ص4  .115 عائشة بكعـز
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، لذلؾ تمفت انتباه المشرع الى تعديؿ نص المادة  -05 مف المرسـك التنفيذم 02ىك غير ممـز
 1. كاضافة عقد تأدية الخدمات468
 مف القانكف المعدؿ 02مف خالؿ نص المادة : األنشطة الخاضعة لاللتزام بالفتورة  -2

:  فاف الفاتكرة تطبؽ عمى06-10كمتمـ بمكجب القانكف 
أم منتكج سكاء مكجو لمبيع عمى حالتو اك بعد تحكيمو ككذلؾ : البيع او تقديم الخدمة -2-1

تأدية الخدمة ميما كانت طبيعتيا يجب اف يككف محؿ فاتكرة ماداـ في إطار عالقة االعكاف 
 .االقتصادييف فيما بينيـ

 كؿ سمعة تسمـ عمى سبيؿ التخزيف الى حيف بيعيا حيث تبقى السمعة :تخزين المبيع -2-2
ممكا لصاحبيا ىذا البائع غير ممـز بتحرير الفاتكرة شريطة اف يثبت انو ابـر ىذا النكع مف 

 2 .العقكد فعال، كاف السمعة سممت لو عمى سبيؿ التخزيف الى حيف بيعيا
 ىذا النكع مف المعامالت لو طابع دكلي ككف أحد عناصره أجنبي، :اإلستراد والتصدير  -2-3

رغـ ذلؾ فعمى الطرؼ الخاضع لمقانكف الداخمي اف يطمب مف البائع تسميـ الفاتكرة لو اف كاف 
 3.مستكرد كيمتـز بتحريرىا اف كاف مصدر

حالة استرجاع السمع اك تعكيضيا في حالة رفض المشترم شراء السمعة اك في حالة انتياء      
صالحية المنتكج اك كاف المنتكج غير مطابؽ لمشركط كالمكاصفات كبصفة عامة كؿ الحاالت 
التي تعطى لمبائع الحؽ في استرجاع السمعة فإنيا تبطؿ الفاتكرة، اما استرجاع مف اجؿ التبديؿ 

. فالفاتكرة تعتبر الغية كتحرر فاتكرة أخرل لممنتكج الذم تـ تبديمو
 

 

                                                        

 .174بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص  1

. 52 زىرة عالكم، المرجع السابؽ، ص 2

. 53 زىرة عالكم، المرجع السابؽ، ص 3
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 يتـ تحرير الفاتكرة   02-04 مف قانكف 10جاء في نص المادة : المجال الزمني  -3
.  يككف عند كؿ بيع اك تأدية خدمة بمعنى متى تـ عقد كجب تحريرىا

يجب اف تسمـ الفاتكرة بمجرد اجراء بيع اك تأدية :" 468-05 مف المرسـك 02اما نص المادة 
.  1"الخدمة 

ما يالحظ ىك اف المشرع باستعماؿ مصطمح مجرد معناه البد اف تحرر فكرا عند البيع اك تأدية 
. الخدمة

: اال اف األصؿ عميو استثناء
ك تحديد العناصر األساسية لمعممية أعندما ال يمكف ضبط : تأجيؿ تحرير الفاتكرة  -3-1

الخ، في ىذه الحالة يتـ تأجيؿ تسميـ الفاتكرة الى كقت الحؽ ...التعاقدية كالسعر اك الكزف 
 .الى حيف ضبط عناصر األساسية

يتعمؽ األمر عند القياـ بعدة معامالت متكررة كالمنتظمة عند بيع : الفاتكرة االجمالية -3-2
المنتكجات لنفس الزبكف، إذ يتـ التعامؿ عف طريؽ كصالت التسميـ عمى أف يتـ تحرير 

الفاتكرة االجمالية شيريا تشمؿ جميع العمميات التي كردت في كصالت التسميـ بمكجب المادة 
 .468 – 05 مف المرسـك التنفيذم 14 كالمادة 02-04 مف قانكف11

 سنكات مع 10نص القانكف التجارم الجزائرم انو عمى التاجر اف يحتفظ بكؿ الكثائؽ لمدة 
:  العمـ أف المشرع الجزائرم لـ ينص عمى عدد النسخ التي تحرر لمفاتكرة

 إذا كاف تحرير الفاتكرة بنسختيف اكيد تمنح نسخة لممشترم كيحتفظ البائع باألخرل  -
 مف القانكف التجارم الجزائرم 12إذا كاف تحريرىا بنسخة كاحدة مع تطبيؽ المادة  -

 2.يصبح ال مجاؿ لمتحدث عف تحرير الفاتكرة
 نجد اف كال مف البائع كالمشترم 02 -04 مف قانكف 13لكف بمفيـك المخالفة لنص المادة 

                                                        

 .سابؽ الذكر،  468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 10 المادة 1

 .، سابؽ الذكر59-75 مف االمر 12المادة  2
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 1. يممؾ نسخة مف الفاتكرة لتقديميا لألعكاف المعنيف
بما اف لمفاتكرة شكميف حسب ما أكرده المشرع ضمف : اإلطار المكاني لتحرير الفاتورة -4

مختمؼ النصكص القانكنية، في شكؿ كرقي كاخر الكتركني فانو مكاف التعامؿ يرتبط بنكع 
. الفاتكرة
إذا حررت كرقيا فالمكاف الذم يتـ فيو بيع السمعة اك تأدية الخدمة ىك المكاف الذم  -

 ...بمجرد :" 02-04 مف قانكف 10تسمـ فيو الفاتكرة بدليؿ المادة 
يجب اف يككف كؿ بيع سمع اك تأدية :" 468-05 مف المرسـك التنفيذم 02كنص المادة 

...". مصحكبا بفاتكرة 
باستثناء المعامالت التي تتـ بشكؿ متكرر كمنتظـ مع نفس الزبكف كالحاالت التي تستدعي 

تأجيؿ تقديـ الفاتكرة كالفاتكرة االجمالية مثال، فيككف مكاف تسميميا ليس نفسو مكاف بيع السمع 
. اك تأدية الخدمة في عالب األحياف

ما إذا كاف العقد ابـر عف بعد كحررت الفاتكرة الكتركنيا فمكاف ىك العالـ االفتراضي أ -
 .باستخداـ مكاقع كبرامج خاصة لذلؾ

ذٛفماِغطشقاٌرؼاِالخاٌرجاسٌحذٕمسُاٌفاذٛسجاٌىٔٛػٍٓ،األٚي: اشكال الفاتورة: ثالثا

.اٌفاذٛسجاٌؼادٌحاٌٛسلٍح،أِاإٌٛعاٌثأًاٌفاذٛسجاالٌىرشٍٚٔح

تّجشدأرٙاءاٌؼٍٍّحاٌؼمذٌحذحشس، االطًفًاٌرؼاِالخاٌرجاسٌح: الفاتورة العادية -1

،اٌرًذأخزشىًدفرشفٛاذٍش02-04ِٓلا10ْٛٔاٌفاذٛسجتشىٍٙااٌٛسلًتّٛجةاٌّادج

 :ًٚ٘فًحذراذٙاذٕمسُاٌىلسٍّٓ.ذرضّٓاٌششٚطٚاٌثٍأاخاالٌضاٍِحٌزٌه

ًٚ٘اٌفٛاذٍشتٍغ:فاتورة خاصة بالسلع -


أٚفٛاذٍشششاء


،ذرضّٓٔفساٌششٚط

 .ٚاٌثٍأاخاالٌضاٍِحإٌّظٛصػٍٍٙاضّٓإٌظٛصاٌمأْٛٚاٌششٚطاٌّرفكػٍٍٙا

ذحشسػٕذاالسرفادجِٓخذِحِؼٍٕحتششٚطحسةاٌمأْٛ:فاتورة خاصة بالخذمات -

                                                        

 .سابؽ الذكر،  02-04 مف قانكف رقـ 13 المادة 1
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.ٚششٚطحسةاالذفاق



وّاٌّىٓاْذحشساٌفاذٛسجاالٌىرشٍٚٔحفًشىٍٙااٌٛسلًتطٍةِٓاٌّسرٍٙهاالٌىرشًٚٔ
1

.

ذّاشٍاِغاٌرطٛساٌرىٌٕٛٛجًٚسشػحاٌرثادياٌرجاسياالٌىرشًٚٔ: الفاتورة االلكترونية -2

ذثٕىاٌّششعشىًجذٌذٌٍفاذٛسجحرىذرٛافكِغسشػحفًاٌّؼاِالخاٌرجاسٌحاٌرًذرُفً

.ياٌسٛقاالفرشاع

ٌٌُٕضاٌّششعػٍىِثً٘زاإٌٛعفًاٌمأْٛاٌخاصتاٌّّاسساخاٌرجاسٌح،ٌٚىٓتّٛجة

إسرثٕاءاألحىاَ٘زا:"اٌّحذدٌششٚطذحشٌشاٌفاذٛسجػٍىا468ٗٔ-05اٌّشسَٛاٌرٕفٍزي

اٌّشسَٛ،ٌسّحترحشٌشاٌفاذٛسجٚإسساٌٙاػٓطشٌكإٌمًاإلٌىرشًٚٔاٌزيٌرّثًفًإٌظاَ

اسساياٌفٛاذٍشاٌّرضِّٓجّٛعاٌرجٍٙضاخٚاالٔظّحاٌّؼٍِٛاذٍحاٌرًذسّحٌشخضاٚ

.ألوثشترثادياٌفٛاذٍشػٓتؼذ

ٌجةاٌْرُاسرؼّاياالسٍٛباٌّزوٛساػالٖفًاٌفمشجاٌساتمحٚفكاٌىٍفٍاخٚاالجشاءاخ

".اٌّحذدجتمشاسِشرشنتٍٓاٌٛصساءاٌّىٍفٍٓتاٌرجاسجٚاٌّٛاطالخاٌسٍىٍحٚاٌالسٍىٍح
2


ٚتظذٚسلأْٛاٌخاصتاٌرجاسجاالٌىرشٍٚٔحأطثحأطًذحشٌشاٌفاذٛسجاالٌىرشٍٚٔحفً

ٌرشذةػٍى:"20ِٓاٌرؼاِالخاالٌىرشٍٚٔحٚاالسرثٕاءفًشىٍٙااٌٛسلً،تّٛجةٔضاٌّادج

وًتٍغِٕرٛجاٚذأدٌحخذِحػٓطشٌكاالذظاالخاالٌىرشٍٚٔح،اػذادفاذٛسجِٓلثًاٌّٛسد

".االٌىرشًٚٔ،ذسٌٍٍُّسرٍٙهاالٌىرشًٚٔ
3


إالاْاٌرؼاًِتاٌفاذٛسجػٓطشٌكاٌثشٌذاالٌىرشًٚٔ،إراواٌْٗفؼاٌٍحاثٕاءاٌشلاتحاٌرً

ذرُداخًاٌّحالخ،فأٌٗظؼةاٌؼًّتٗاثٕاءاٌشلاتحاٌرًذرُػثشاٌطشلاخ،ٚػٍٍٗفأٗال

ٌّىٓأٌْسرغٕىٔٙائٍاػٓاٌطشٌمحاٌرمٍٍذٌحٌرحشٌشاٌفاذٛسجفًظًذشذٌذاٌّششعفًاٌضاٍِح

                                                        

 .سابؽ الذكر،  05-18 مف قانكف 20 المادة  1

 .سابؽ الذكر،  468-05 مف المرسـك التنفيذم 11 المادة  2

 . سابؽ الذكر،  05-18   مف قانكف20المادة  3
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ذمذٌُاٌفاذٛسجٌألػٛاْاٌشلاتحػٕذأٚيطٍةٌٙا،أٚفًأجًذحذدٖاالداسج،ِ٘ٛاسٍرُذفظٍٍٗ

.ػٕذاٌرؼشعألسواْجٕححػذَاٌفٛذشج
1


ذحشساٌفاذٛسجفٍّاٌخضذجاسجاٌرجضئح،ػٕذِاٌرُتٍغإٌّرٛجاخاٌرثغٍح:فاتورة النقذي -3

ِٓلثًاٌّظٕؼٍٓأٚاٌّٛصػٍٓاٌّؼرّذٌِٓٓلثًٚصاسجاٌّاٌٍح،إٌىذجاساٌرجضئح،ٌٚذػْٛ

،"فاذٛسجٔمذي"ِٓخاليإطذاسفاذٛسجتٍغٌٍّشرشيذحشسذحدِسّى"اٌّشرشيإٌمذي"

ٚإطذاسٚطًطٕذٚقٌحرفعتٗاٌثائغاٌّظٕؼْٛأٚاٌّٛصػْٛاٌّؼرّذْٚػٍىأٌْرىفً

اٌثائغترسذٌذاٌضشائةاٌّسرحمحػٍىذجاساٌرجضئحفً٘زٖاٌحاٌح،ًٚ٘اٌشسُػٍىاٌمٍّح

.اٌّضافحٚاٌشسُػٍىإٌشاطإًٌّٙ
2

 

 .شروط صحة الفاتورة: المطمب الثاني
حتى تؤدم الفاتكرة دكرىا كتستخدـ في كظائفيا األساسية، أليد اف تحرر بشكؿ صحيح كيتـ 

. ذلؾ بتكفر مجمكعة مف الشركط
 تتمخص الشركط االجبارية في شركط مكضكعية كأخرل :الشروط االجبارية: الفرع األول

 .شكمية
يخضع انشاء الفاتكرة لشركط مكضكعية ىي شركط المقررة : شروط الموضوعية: أوال

 3:لصحة أم التزاـ ادارم بكجو عاـ كالمتمثمة في
اف تحرير الفاتكرة يعد تصرفا إداريا، كالبائع ىك الذم يقـك بتحريرىا بعد عممية : الرضا -1

البيع اك قبؿ ارساؿ البضائع لذلؾ يجب اف يككف رضاؤه سميما كخاليا مف العيكب فاذا أرغـ 
ما إذا أ. البائع عمى تحرير فاتكرة عف معاممة لـ تتـ كانت الفاتكرة باطمة لعدـ صحة الرضا

                                                        

 .33 بف قرم سفياف، المرجع السابؽ، ص 1

، 42 الجريدة الرسمية 2018 يكليك 11 المتعمؽ بقانكف المالية التكميمي، المؤرخ في 13-18 المادة االكلى مف قانكف 2

 .2018 جكيمية 15الصادرة في 

 .311 عمار عمكرة، المرجع السابؽ، ص3
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تمت بينو كبيف المشترم معاممة ما، فيجب تحرير الفاتكرة عنيا، الف التزاـ البائع بتحريرىا 
يكتسب صيغة اجبارية، فيك يمـز بذلؾ فكر كؿ عممية، فيجب اف يحتفظ بنسخ منيا لتقديميا 
لمصمحة الضرائب، ككذلؾ يمـز المشترم باالحتفاظ بفاتكرة الشراء إذ ال يمكنو الشراء دكف 

 1.الفاتكرة، كاال تعرض لعقكبات مالية
. يعتبر محؿ الفاتكرة دائما مشركعا بما انو مبمغا مف الماؿ: المحل -2
ف يككف مشركعا كغير مخالؼ لنظاـ العاـ كاآلداب العامة، إذا كانت أيجي : السبب -3

عكس ذلؾ اعتبرت باطمة كمف ثـ تفقد قيمنيا كدليؿ تجارم كعمى مف يدعي مشركعية السبب 
 2.اثبات ما يدعيو بكافة طرؽ االثبات

لشكمية فيجب أف تخضع الفاتكرة لشكؿ معيف  اما بالنسبة لشركطأ: الشروط الشكمية:  ثانيا
ركعي فيو كظيفة الفاتكرة كأداة اثبات، كجرل العرؼ كالعادات التجارية عمى ذكر بيانات معينة 
أصبحت مع مركر الزمف الزامية في التعامؿ التجارم، بينما تركت البيانات االختيارية إلدارة 

 3.المتعاقديف
 عمى مضمف 02-04مف قانكف  12نصت المادة : البيانات اإللزامية لمفاتورة -1

ضمف  عمى مجمكعة مف البيانات التي يجب تكافرىاالفاتكرة تحاؿ الى التنظيـ الذم نص 
: محرر الفاتكرة كىي

 مف المرسـك التنفيذم 03 نصت المادة :البيانات المتعمقة بطرفي العممية التعاقدية - أ
نو يجب اف تحتكم الفاتكرة عمى مجمكعة مف البيانات منيا ما يتعمؽ بالعكف أ عمى 05-468

 4.االقتصادم كاخرم تتعمؽ بالمشترم

                                                        

 .155، ص 2006، دار ىكمة، الجزائر، الطبعة الحادم عشر، االوراق التجارية في القانون الجزائري نادية فكضيؿ، 1

 .156 نادية فكضيؿ، نفس المرجع، ص 2

 .312 عمار عمكرة، المرجع السابؽ، ص3

. ، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03 المادة 4
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 يجب اف تحتكم الفاتكرة عمى البيانات :البيانات المتعمقة بالعون االقتصادي -
 :التالية

 .اسـ الشخص الطبيعي كلقبو  -
 .تسمية الشخص المعنكم اك عنكانو التجارم -
 .العنكاف كرقـ الياتؼ كالفاكس ككذا العنكاف االلكتركني، عند اقتضاء -
 .الشكؿ القانكني لمعكف االقتصادم كطبيعة النشاط -
 *.رأسماؿ الشركة، عند االقتضاء -
 .رقـ السجؿ التجارم -
 .رقـ التعريؼ االحصائي -
 .طريقة الدفع كتاريخ تسديد الفاتكرة -
 .تاريخ تحرير الفاتكرة كرقـ تسمسميا -
 .اك تأدية الخدمات المنجزة/تسمية السمع المبيعة ككميتيا ك -
 .اك تأدية الخدمات المنجزة/سعر الكحدة دكف الرسـك لمسمع المبيعة ك -
 .اك تأدية الخدمات المنجزة/سعر اإلجمالي دكف احتساب الرسـك لمسمع المبيعة ك -
اك المساىمات كنسبتيا المستحقة، حسب طبيعة السمع /اك الحقكؽ ك/طبيعة الرسـك ك -

اك تأدية الخدمات المنجزة كال يذكر الرسـ عمى القيمة المضافة إذا كاف إذا كاف /المبيعة ك
 .المشترم معفى منو

، محررا باألرقاـ كاالحرؼ -  1.السعر اإلجمالي مع احتساب كؿ الرسـك
 

                                                                                                                                                                                   

 المشرع استخدـ مصطمح عند االقتضاء بمعنى اف ىناؾ بيانات تضاؼ عند الضركرة كيمكف االستغناء عنيا كبالتالي تعد *

 .اختيارية

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2 فقرة 03 المادة 1
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 :البد مف تكفر البيانات التالية: البيانات المتعمقة بالمشتري -
 .اسـ الشخص الطبيعي كلقبو -
 .تسمية الشخص المعنكم اك عنكانو التجارم -
 .الشكؿ القانكني كطبيعة النشاط -
 .العنكاف كرقـ الياتؼ كالفاكس ككذا العنكاف االلكتركني، عند اقتضاء -
 .رقـ السجؿ التجارم -
 .رقـ التعريؼ االحصائي -

 1.يجب اف تحتكم الفاتكرة عمى اسـ كلقب المشترم إذا كاف مستيمكا
 انو البد 468-05 مف المرسـك التنفيذم 05نصت المادة : البيانات المتعمقة بالسعر -

اف يشتمؿ السعر اإلجمالي مع احتساب كؿ الرسـك عند االقتضاء، عمى جميع التخفيضات اك 
 2.االقتطاعات اك التخفيضات الممنكحة لممشترم

الغاية مف تحديد السعر المدفكع مقابؿ بيع السمعة اك تأدية الخدمة مع تحديد التخفيضات 
كالحسكمات كاالقتطاعات لتأكد مف طبيعة البيع ادا ما كاف بيعا بالخسارة اك البيع بسعر 

 3.أدني
يجباف تذكر صراحة في الفاتكرة، الزيادات في السعر، :"  منو عمى ما يمي08كنصت المادة 

السيما الفكائد المستحقة عند البيع باآلجاؿ كالتكاليؼ التي تشكؿ عبء االستغالؿ لمبائع كتككف 
 4".مفكترة عمى المشترم

جاءت ىذه المادة بفرض ذكر التفاصيؿ لحماية المستيمؾ مف األفعاؿ التدلسية التي قد يقـك بيا 

                                                        

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ03 فقرة 10 المادة 1

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ05 المادة 2

 .، سابؽ الذكر03-03 مف االمر رقـ 12ك11 المادة 3

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ08 المادة 4
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 .ستغالؿ لكجكد ثغرة تتيح لو الفرصة لتحايؿ كتالعب بأسعارإالعكف االقتصادم 
لى البيانات التي نص عمييا المشرع سكاء إباإلضافة : تحديد تاريخ الدفع وكيفياتو   -

 .المتعمقة بالبائع اك المشترم اك بالسعر الكاجب الدفع البد مف تحديد تاريخ كتكقيع البائع
 تحديد التاريخ لو أىمية بالغة في الحياة االقتصادية فمف جية يغبر عف :كتابة التاريخ - أ

تاريخ انقاد العقد، الذم لو أىمية بالغة في المعامالت التجارية مف حيث اإلثبات، كيمكف 
حتساب بدا اجاؿ الدفع منو كمف جية أخرل يمكف معرفة اجاؿ الدفع الممنكحة كالتي يجب ا
ف تككف متقاربة كلـ تكف متماثمة لفائدة كؿ المتعامميف دكف استثناء كتكافؽ ما ىك مذككر في أ

لى عناصر تدعيـ إشركط البيع كدليؿ عمى احتراميا كعدـ التمييز، كىك عنصر يضاؼ 
 1.الشفافية

 :تختمؼ كسيمة الدفع لثمف باختالؼ طريقة التعامؿ: كيفيات الدفع - ب
إذا كاف التعامؿ تقميديا ينـ دفع بالطرؽ المتعارؼ عمييا تجاريا، ففي غالب األحياف التعامؿ  -

فيما بيف االعكاف االقتصادييف يككف باستعماؿ األكراؽ التجارية كالشيؾ مثال اك دفع المبمغ 
 .نقدا، الذم يستخدمو المستيمؾ عادة في تعامالتو عند اقتنائو سمعة اك االستفادة مف الخدمة

لكتركنيا فالدفع يتـ بطرؽ تختمؼ عف التقميدية مف خالؿ الكسيمة إما إذا كاف التعامؿ أ -
 :اإللكتركنية المستخدمة في الدفع تتمثؿ في

نيا يتـ أ فيي ال تختمؼ عف مثيمتيا التقميدية سكل :األوراق التجارية االلكترونية -
ك أمحررات معالجة الكتركنيا بصكرة كمية :" نياألكتركنيا كعمى ذلؾ يمكف تعريفيا بإمعالجتيا 

جزئية، تمثؿ حقا مكضكعو مبمغ مف النقكد، كقابميتيا لتداكؿ بالطرؽ التجارية كمستحقة الدفع 
:  كتتمثؿ ىذه األكراؽ في2".جؿ قصير كتقـك مقاـ النقكد في الكفاءأك بعد ألدل االطالع 

                                                        

 .74،73 زىرة عالكم، المرجع السابؽ، ص ص 1

، دار الفكر الجامعي، االوراق التجارية وسائل الدفع االلكترونية الحديثة مصطفى كماؿ طو، كائؿ انكر بندؽ، 2

 .343، ص 2005االسكندرية،
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 .الكمبيالة االلكتركنية، السند ألمر اإللكتركني، الشيؾ اإللكتركني
 أداة مصرفية لمكفاء بااللتزامات مقبكلة عمى نطاؽ كاسع محميا :البطاقات البالستكية -

كدكليا لدل االفراد كالتجار كالبنكؾ كبديؿ لمنقكد لدفع قيمة السمع كالخدمات المقدمة لحامؿ 
ك الحصكؿ عمى أالبطاقة مقابؿ تكقيعو عمى إيصاؿ بقيمة التزامو الناشئ عف شرائو لسمعة 

الخدمة عمى اف يقـك التاجر بتحصيؿ القيمة مف البنؾ المصدر لمبطاقة الذم صرح لو بقبكؿ 
 1.البطاقة ككسيمة دفع

 بناء عمى –ىي مستند يعطيو مصدره، لشخص طبيعي أك اعتبارم : "بطاقات االئتمان -
 يمكنو مف شراء السمع، أك الخدمات ممف يعتمد المستند، دكف دفع الثمف حاالن، –عقد بينيما 

ىي بطاقات ممغنطة مسجؿ عمييا إسـ :" ، كعرفت ايضا"لتضمنو التزاـ المصدر بالدفع
الشخص كالرقـ كتاريخ المنح كالصالحية، كيتـ ادخاليا في جياز ككمبيكتر ليتأكد البائع مف 

 2"تكفر رصيد لممشترم يسمح بعقد ىذه الصفقة بالبطاقة
:  األنكاع التاليةكمف أنكاع ىذا المستند ما يمكف مف سحب نقكد مف المصارؼ

 .بطاقة الحسـ الفكرم أك البطاقة المدنية -
 .بطاقات االئتماف القرضية -
 3.بطاقات الحسـ ألجؿ -

يمكف تعريفيا بأنيا قيمة نقدية مستحقة الدفع عمى الطرؼ الذم قاـ : نقود االلكترونية - أ
 .بإصدارىا، مخزنة عمى جياز إلكتركني

كجب المشرع احتكاء الفاتكرة عمى ختـ الندم كتكقيع البائع، كالتكقيع ىك أ: توقيع الفاتورة -

                                                        

 .352 مصطفى كماؿ طو، كائؿ انكر بندؽ، المرجع السابؽ، ص1

، العدد 27 المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية،، بطاقة االئتمان وتكييفيا الشرعي إبراىيـ محمد شاشك، 2

. 654،653، كمية الشريعة، جامعة دمشؽ، ص ص 03

 .567،565 ابراىيـ محمد شاكش، نفس المرجع ، ص ص 3
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ف التكقيع يتضمف قبكؿ ما ىك مكتكب أشرط أساسي كجكىرم ألنو ينسب الى المكقع ذلؾ 
ف المشرع استثنى االعكاف االقتصادييف مف التكقيع بحكـ إصداره لعدد مف أال إ 1.بالكرقة

 .الفكاتير في الكقت ذاتو
لى البيانات اإللزامية التي البد إباإلضافة : البيانات المتعمقة بالفاتورة االلكترونية -2
 لما ليذا األخير ف تتكافر في الفاتكرة الكرقية البد اف تتضمف الفاتكرة عمى ختـ كتكقيع البائع،أ

 . مف أىمية بالغة في إثبات في العقكد التجارة اإللكتركنية سنتطرؽ لو بالتفصيؿ
يقصد بو البيانات في شكؿ إلكتركني، مرفقة اك مرتبطة : تعريف التوقيع االلكتروني- 2-1

كتككف ىذه البيانات في شكؿ رمكز 2.منطقيا ببيانات إلكتركنية أخرل، تستعمؿ ككسيمة تكثيؽ
 3اك مفاتيح التشفير الخاصة، اك لحساب شخص الطبيعي اك معنكم الذم يمثمو يدعى المكقع،

يتـ انشاءه عف طرؽ جياز اك برنامج معمكماتي معد لتطبيؽ بيانات انشاء التكقيع 
  4.اإللكتركني

حتى يتـ التكقيع بالشكؿ الصحيح كيحكز حجية في : شروط التوقيع االلكتروني- 2-2
: االثبات البد مف تكفر الشركط التالية

 اف يككف عبارة عف عالمة مميزة لمشخص المكقع تمكف مف تحديد :تحديد ىوية الموقع -
ىكية المكقع كتمييزه عف غيره، كىك كذلؾ ما يجب اف يحققو التكقيع االلكتركني، فالشخص 
عندما يستعمؿ أداة مف األدكات انشاء التكقيع اإللكتركني يجب اف تككف قادرة عمى تحديد 

 .ىكية الشخص كاحد ال غمكض فيو
يتطمب ىذا الشرط اف تككف : سيطرة صاحب التوقيع عمى منظومة التوقيع في حد ذاتو -

                                                        

 .، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04 المادة 1

. ، سابؽ الذكر04-15 مف قانكف رقـ 01 فقرة 02 المادة 2

. ، سابؽ الذكر04-15 مف قانكف رقـ 02 فقرة 02 المادة 3

.  سابؽ الذكر04-15 مف قانكف رقـ 04 ك03 فقرة 02 المادة 4
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مجمكعة عناصر التشفير الشخصية المييأة خصيصا إلحداث التكقيع عمى العقد خاصة 
بالمكقع كحده كمنفردا بيا، بحيث ال يستطيع أم شخص معرفة فؾ رمكز التكقيع الخاص بو، 

 .كحتى يتحقؽ ىذا البد اف تككف منظكمة التكقيع تحت حكزة الشخص المكقع
قراره التصرؼ الذم كقع : التعبير عن إرادة صاحب التوقيع - التكقيع يعكس رضا المكقع كا 

 .عميو أيا كاف شكؿ التكقيع
البد اف يككف متصال بالمحرر عمى نحك ال يمكف : اتصال التوقيع اإللكتروني بالمحرر -

فصمو كاف يككف ىذا االتصاؿ مستمرا كيمكف حفظو بطريقة آمنة طكاؿ الفترة الالزمة إلمكانية 
 1.استخدامو في االثبات

ينتج عف التكقيع العادم المعد لإلثبات تحقيؽ اتصاؿ التكقيع : اتصال التوقيع بالسند -
بالسند اتصاال ماديا ككيميائيا كمالزما كممكنا ، إذ ال يمكف معو فصؿ إحداىما عف اآلخر 

مالـ يجر إتالؼ السند اك إحداث تعديؿ في التركيب الكيميائي لمحبر كمادة الكرقة المستخدمة، 
كعند كضع ىذا التكقيع التقميدم عمى الدعامة الكرقية يظير بصكرة كاضحة ثبكت ىذه 
الدعامة بحيث يصعب فييا إخفاء الغش ، كيسيؿ كشؼ اإلضافات كالشطب ف كبسبب 

المميزات التي تتميز بيا الكرقة العادية فقد كضعت في المراتب األكلى لكسائؿ االثبات ،اذ اف 
المحتكل ال يمكف تفكيكو مف الدعامة، كلذلؾ يسمح ىذه األخيرة بالحفاظ عمى السند كعـ 

، 2أما التكقيع االلكتركني بما أنو ال تكجد كرقة أك سند مادم كال حتى تكقيع مادم. رفضو
فالبد أف يرتبط بالسجؿ ارتباطا ماديا بشكؿ ال يسمح بإجراء أم تعديؿ عميو دكف إحداث 
تغيير في التكقيع، بمعنى أف يرتبط التكقيع اإللكتركني بالسند بشكؿ ال يمكف فصمو عنو، 

                                                        

، اطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه العمـك في العمـك القانكنية، تخصص قانكف ابرام العقد اإللكتروني بمقاسـ حامدم، 1

 .217،216 ص ص 2015-2014االعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة حاج لخضر، باتنة، 

 1979لسنة  (107)التوقيع االلكتروني كدليل من ادلة االثبات في ضوء احكام قانون االثبات العراقي رقم ) كاظـ زرزكر، 2

.     147، ص2011، 02، دكف مكاف نشر، العدد مجمة رسالة القانكف، (المعدل
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 1.كيتحقؽ ىذا االرتباط بكاسطة كفاءة التقنيات المستخدمة
تعددت أشكاؿ كصكر التكقيع تبعا لمتطكرات المستمرة في  :صور التوقيع اإللكتروني- 3-2

مجاؿ االتصاالت، إضافة الى طريقة التي يتـ بيا إجراء التكقيع، كعميو يمكف تمييز الصكر 
 :التالية
يتمثؿ في تكقيع اإللكتركني في ىذه : الرقم السري والبطاقات الممغنطة في التوقيع - أ

الصكرة بالرقـ السرم الخاص بالعميؿ كحده دكف غيره كالتي تكمف ىذا العميؿ مف الدخكؿ الى 
جراء العمميات المصرفية التي يرغب بيا مف  حسابو الخاص بمجرد إدخالو رقمو السرم كا 

 : خالؿ
 .ادخاؿ بطاقة الخاصة بالعميؿ -
 .إدخاؿ الرقـ السرم كذلؾ بكتابة بكاسطة لكحة مفاتيح المكجكدة عمى الجياز -
 2.إعطاء الجياز االلي االمر لسحب النقكد اك اداعيا اك لتسديد ثمف سمعة اك خدمة -

 إذ يتـ بيذه الطريقة نسخ صكرة عف التكقيع الشخص بخط اليد :التوقيع بخط اليد - ب
باستخداـ ماسح الضكئي، كيتـ االحتفاظ بيذا التكقيع في الجياز الخاص بالمكقع، كعند رغبتو 
إرساؿ رسالة مكقعة إلكتركنيا يتـ إصدار أمر إلى جياز الكمبيكتر ليعيد نسخو عمى المحرر 

 3.أك الممؼ المراد إرسالو
ىك عبارة عف عدة أرقاـ يتـ تركيبيا لتككيف في النياية : التوقيع الرقمي أو الكودي - ت

ككدا يتـ التكقيع بو كيستخدـ ىذا في التعامالت البنكية كالمراسالت اإللكتركنية التي تتـ بيف 

                                                        

، دار كائؿ لمنشر ف عماف، طبعة األكلى، النظام القانوني لجيات توثيق التوقيع اإللكتروني عبير ميخائيؿ الصفدم الطكاؿ، 1

. 42، ص 2010

. 59، ص2009، دار الثقافة لنشر كالتكزيع، عماف، القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني عيسى غساف ريضي، 2

. 50 عبير ميخائيؿ الصفدم الطكاؿ، المرجع السابؽ، ص 3
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 1.التاجر اك بيف الشركات اك بيف بعضيما
كيقـك عمى أساس التحقؽ مف شخصية المتعاقد : التوقيع باستخدام الخواص الذاتية - ث

.... باالعتماد عمى الصفات الجسمانية لألفراد مثؿ بصمة اليد، مسح العيف البشرية، الصكت 
 .خاؿ
يتـ باستخداـ قمـ إلكتركني حسابي خاص : التوقيع بالقمم التوقيع بالقمم اإللكتروني - ج

   2.يمكف عف طريؽ كتابة عمى الشاشة
التكقيع اإللكتركني المكصكؼ ىك : آليات انشاء التوقيع اإللكتروني الموصوف- 2-4

 04،3-15 مف االمر رقـ 07التكقيع الذم تتكفر فيو المتطمبات المنصكص عمييا في المادة 
:  كيشترط في آليات انشاء التكقيع اإللكتركني شرطيف

 مف نفس 11 أم تتكافر فييا المتطمبات المنصكص عمييا في المادة 4آلية مؤمنة -3
 5.االمر

 مف نفس 13 أم البد مف تكافر المتطمبات المنصكص عمييا في المادة 6آلية مكثكقة -4
 7.األمر

يتـ التأكد مف تطابؽ اآلليتيف مف طرؼ الييئة الكطنية المكمفة باالعتماد عمى آليات االنشاء 

                                                        

 . 19، ص 2008، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية، التوقيع اإللكتروني امير فرج يكسؼ، 1

 .161، ص 2010، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، عقد التجارة اإللكترونية فادم محمد عماد الديف تككؿ، 2

 المكافؽ لػ 1436ربيع األكؿ عاـ 11 المتعمؽ بالتصديؽ كالتكقيع االلكتركنييف، مؤرخ في 04-15قانكف رقـ  مف 07 المادة 3

.  2015 فبراير 10 ربيع الثاني المكافؽ 20، الصادرة في 06 الجريدة الرسمية العدد 2015اكؿ فبراير سنة 

 .سابؽ الذكر،  04-15 مف االمر رقـ 10 المادة 4

 .سابؽ الذكر،  04-15 مف االمر رقـ 11المادة  5

 . سابؽ الذكر،04-15 مف االمر رقـ 12المادة  6

 . سابؽ الذكر،04-15 مف االمر رقـ 13المادة  7
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 1.كآلية التحقؽ مف التكقيع اإللكتركني
لى التصديؽ حتى يحكز حجية االثبات، كيتـ ذلؾ عف طريؽ إيخضع التكقيع اإللكتركني 

 :سمطات التصديؽ اإللكتركني كىي
. السمطة الكطنية لمتصديؽ اإللكتركني -
. السمطة الحككمية لمتصديؽ االلكتركني -
 2.السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني -

تعتبر الجيات التي تصدر شيادة تربط بيف المكقع كبيانات انشاء المكقع كىي الجيات 
 كتسمى 3المرخص ليا في الداخؿ الجميكرية اك خارجيا بتقديـ خدمات بالتكقيع االلكتركني،

 4.ىذه الشيادة بشيادة التصديؽ االلكتركني
ال تككف الفاتكرة صالحة مف الناحية القانكنية حتى تتكافر : شروط صالحية الفاتورة  -3

  كىي 468-05 مف المرسـك التنفيذم 10عمى الشركط المنصكص عمييا ضمف المادة 
ك حشك حتى ال أك شطب أف تككف الفاتكرة كاضحة كال تحتكم عمى أم لطخة أيجب  -

 .تفقد مصداقيتيا
 . لى دفتر األركمات حتى تعد الفاتكرة قانكنيةإتحرر الفاتكرة استنادا  -
 .ف تحرر فاتكرة مف دفتر الفكاتير الجديد حتى يكتمؿ الدفتر السابؽ بأكمموأال يمكف  -
 5.كتسجؿ بطكؿ خط الزاكية الفاتكرة" فاتكرة ممغاة"ف تتضمف الفاتكرة الممغاة عبارة أيجب  -

 5.الفاتكرة

                                                        

 .سابؽ الذكر،  04-15 مف االمر رقـ 14 المادة 1

 . سابؽ الذكر04-15 مف االمر رقـ 30 الى 16 المكاد مف2

. 52 امير فرج يكسؼ، المرجع السابؽ، ص3

 . سابؽ الذكر04-15 مف االمر رقـ 07 فقرة 02 المادة 4

 .، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 10 المادة 5
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ىنالؾ بعض البيانات تعد اختيارية بالنسبة :  بيانات االختيارية لمفاتورة:الفرع الثاني

 .لمطرفيف، قد يضيفيا البائع اك المشترم اك البائع كالمشترم معا
بالنسبة كتابة كممة فاتكرة كرقـ التسمسمي لمفاتكرة ىي تحصؿ حاصؿ الف الفاتكرة تككف عمى 

دفتر الفكاتير ميما يكف شكمو، ، كىي * شكؿ نماذج نضميا المشرع، تككف عمى شكؿ أركمات
. 1اك في شكمو الغير المادم بالمجكء الى كسيمة االعالـ االلي

 2.قد يدرج فييا رسـ الدمغة كلكف عدـ كره ال يفقدىا قكتيا في االثبات:  الطابع المالي
ف مكاف الكفاء أ المعدؿ كالمتمـ تستنتج 02-04 مف قانكف 10كفقا لنص المادة : مكاف الكفاء

. 3...."تسمـ بمجرد :" .... ىك نفسو مكاف الذم يتـ فيو بيع السمعة اك تأدية الخدمة
قامة المشترم إذا كاف إكقد يتفؽ األطراؼ عمى تعييف مكاف لمكفاء، كغالبا ما يككف ىك محؿ 

 4.كفي المعامالت الدكلية يككف عف طريؽ البنؾ. مؤجال
ف أ        ما يالحظ في احكاـ الفاتكرة في القانكف الجزائرم انيا لـ تحدد المغة التي يجب 

تحرر بيا، ككذلؾ عدـ ضبطيا حالة الدفع بالتقسيط ككيفية إدراج األقساط المدفكعة مف الثمف 
ككيفية اثبات األقساط المتبقية، ككذلؾ في حالة كجكد دفع سابؽ عمى عممية البيع كتحرر 

دارة إدراجو، ألف الفاتكرة التي كاف دكرىا في السابؽ ييـ المحاسبة كييـ إالفاتكرة ككيفية 
الضرائب، أصبح دكرىا اكسع مف ذلؾ فيي كسيمة تثبت اك تنكر مشركعية الممارسات، كما لـ 

                                                        

تضـ سمسمة متكاصمة كتسمسمية مف الفكاتير التي يجب اف تحتكم عمى المعمكمات المنصكص عمييا في :  األركمات ىي*

.  سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم 03 فقرة 10 اعاله اثناء انجاز الصفقة، انظر المادة 04ك03المادتيف 

 . ، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02 فقرة 10 المادة 1

 .158 نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص 2

 .، سابؽ الذكر02-04 مف قانكف 10 المادة 3

. 158 نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص 4
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نو ممـز يطمبيا، أتكضح ىذه االحكاـ مسؤكلية المشترم الذم يقبؿ فاتكرة مخالفة لتنظيـ، فيما 
فيك ممـز ايضا اف يطمب فاتكرة صحيحة كمقبكلة الف القانكف كضع كؿ مف البائع كالمشترم 
في مرتبة كاحدة في خصكص اجبارية الفكترة، فاذا كاف البائع ممزما بتحريرىا كفقؿ لما يتطمبو 

  1القانكف ، فعمى المشترم اف يطمبيا محررة كفقا لما يتطمبو القانكف
        ىذه ىي الشركط كالبيانات التي البد لمفاتكرة اف تتكفر بيا، حتى يتمكف العكف 

ىماليا يرتب مسؤكلية جزائية،  االقتصادم بتسميميا لممستيمؾ في حالة طمبيا ىذا االخير، كا 
كذلؾ باعتبار خمؿ في البيانات كالشركط اليامة كاالساسية الكاجب تكافرىا مف طرؼ العكف 

. االقتصادم اك لعدـ تقديميا مف االساس
 .الوثائق البديمة لمفاتورة وقواعد مخالفتيا: المطمب الثالث

: آلليات البديمة لمفاتورةا: الفرع االول
المشرع الجزائرم في كال التعامميف التقميدم كااللكتركني اعطى امكانية التعامؿ مع 
. المتعاقد االخر بكاسطة بدائؿ غير الفاتكرة تقـك مقاميا كتؤدم كظائفيا في ظركؼ خاصة

المشرع لـ يعطي لو تعريؼ اال انو كضح كظيفتو بمكجب المادة : سند التحويل: اوال
 .، اما قانكف التجارة االلكتركنية لـ ينص عمى ذلؾ468-05 مف المرسـك التنفيذم 12

عبارة عمى كثيقة يستخدـ عندما يقـك العكف االقتصادم بنقؿ : تعريف سند التحويل  -1
. اك التسكيؽ دكف اف تتـ العممية التجارية/سمعة بتجاه كحدات التخزيف، كالتحكيؿ كالتعبئة ك

 2.فاستخدامو يبرر حركة المنتكجات
المالحظ اف سند التحكيؿ جاء كبديؿ لفكترة السمع دكف الخدمات نظرا لطبيعة الغير 

. المادية ليذه االخيرة كال يمكف تخزينيا

                                                        

، اطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في الحقكؽ، نظام القانوني لمممارسات التجارية في التشريع الجزائري محمد االميف مييرم، 1

 .229، ص 2017-2016فرع قانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، 

 .، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 12 المادة 2
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نص المشرع عمى التعامؿ سند التحكيؿ بدؿ : ىمية العامل بسند تحويل الفاتورةأ  -2

الفاتكرة ككثيقة شكمية تجسد شفافية أكثر، ليس بالضركرة الزامية الفكترة اال عند المعاممة 
  1.التجارية

حتى يحؿ سند التحكيؿ الفاتكرة محؿ الفاتكرة البد مف تكافر : شروط التعامل بو  -3
 مف 12كالمادة 2، 02-04 مف القانكف 11الشركط القانكنية المنصكص عمييا في المادة 

 :كىي كاالتي .468-05المرسـك التنفيذم 
 .تكافر المنتكجات لدل العكف االقتصادم  -
قياـ العكف االقتصادم بنقؿ ىذه المنتكجات الى كحدات التخزيف اك التحكيؿ اك التعبئة   -

 .اك التسكيؽ التابعة لو
 .يجب اف ال تخضع المنتكجات الى العممية التجارية -

االشكاؿ الذم يثار لماذا اشترط المشرع اف تككف المخازف تابعة لمعكف االقتصادم صاحب 
السمعة؟ ربما ليضمف انو لـ تتـ أم عممية تجارية، فيؿ استئجار ىذه المخازف يحكؿ دكف 

 3.ذلؾ
بجب اف تتكفر في السند التحكيؿ المؤرخ كالمرقـ : البيانات االلزامية لتعامل بو -4

بالسمع اثناء تحكيميا كيقدـ عند اكؿ طمب لو مف ضباط الشرطة القضائية كاعكاف الرقابة 
 * : منو13المؤىميف، عمى اف يتضمف البيانات المتصمة بالعكف االقتصادم بمكجب المادة 

                                                        

 .36 سفياف بف قرم، المرجع السابؽ، ص 1

 .، سابؽ الذكر02-04 مف القانكف رقـ 11 المادة 2

. 179-178 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص ص 3

 تضمف بيانات العكف االقتصادم كتضمنت بيانات السمعة محؿ النقؿ كبيانات الناقؿ كبالتالي 13 المالحظ اف نص المادة *

 .البيانات المذككرة ليست متصمة بالعكف االقتصادم فقط
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 .االسـ كالمقب كالتسمية اك العنكاف التجارم -
 .العنكاف كرقما الياتؼ كالفاكس ككذا العنكاف االلكتركني، عند االقتضاء -
 .رقـ السجؿ التجارم -
 .تكقيع العكف االقتصادم -

 :كبيانات اخرل متصمة بالسمعة
 .طبيعة السمعة المحمكلة ككميتيا -
 . عنكاف كمكاف الذم حكلت منو السمع كالمكاف الذم حكلت اليو -

: باإلضافة الى بيانات الناقؿ
 .اسـ كلقبو -
 1.كؿ الكثائؽ التي تثبت صفتو -

 مف المرسـك التنفيذم 14المشرع اشار الى كصؿ التسميـ في المادة : وصل التسميم: ثانيا
 المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية بمصطمح كصؿ االستالـ 05-18، اما ضمف قانكف 05-468

 .بالنظر اليو مف زاكية المستيمؾ االلكتركني
عبارة عمى كثيقة تستخدـ مف طرؼ العكف االقتصادم اتجاه : تعريف وصل التسميم -1

 2.زبكنو، خالؿ قياـ بعمميات بيع لسمع بصفة متكررة كمنتظمة
حتى يتـ التعامؿ بكصؿ التسميـ ال بد مف تكافر : شروط التعامل بوصل التسميم  -2

  : منو15 ك14الشركط المنصكص عمييا ضمف المادة 
 .يقبؿ استعمالو بد الفاتكرة في حالة تكرار العممية التجارية بشكؿ منظـ  -
 .يجب اف تككف العممية التجارية مكجية الى نفس الزبكف  -
 .دكف غيرىا" عقد بيع" يجب اف تككف العممية التجارية بيع سمع   -

                                                        

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 13 المادة 1

 .، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 14 المادة 2
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البد اف يتضمف كصؿ التسميـ نفس الشركط صالحية المنصكص عمييا ضمف المادة   -
 .  اعاله10

: باإلضافة الى الشركط المذككرة اعاله البد اف تتكفر فيو البيانات التالية
 .رقـ كتاريخ المقرر الذم يسمح باستعمالو  -
 .اسـ كالمقب كرقـ بطاقة التعريؼ المسمـ اك الناقؿ  -
 1. سبؽ ذكرىا04 ك03 البيانات المنصكص عمييا في المادة  -

ف يطمب مف المستيمؾ أثناء التعامالت اإللكتركنية يجب عمى المكرد اإللكتركني أما أ
ك تأدية الخدمة، كال يمكنو رفض أاإللكتركني تكقيع كصؿ االستالـ عند التسميـ الفعمي لممنتكج 
 2.تكقيعو، كما يجب عمى المكرد االلكتركني اف يقدـ نسخة لو

ما يالحظ ىك اف المشرع اضاؼ تأدية الخدمة كبالتالي كصؿ التسميـ في التعامؿ االلكتركني 
 .يتـ عند عقد البيع سمع كتأدية الخدمات عكس كصؿ التسميـ في التعامؿ الحقيقي

 ذلؾ كما اشارت 02-04 مف قانكف 11 كالمادة 468-05 مف المرسـك 16قد اكدت المادة 
ىذه االخيرة اف استعماؿ كصؿ التسميـ يككف حكرا عمى االعكاف االقتصادييف الذيف تمنح ليـ 

رخصة صريحة باستعماؿ كصؿ التسميـ، ىذه الرخصة تصدر بمكجب مقرر مف االدارة المكمفة 
 3.بالتجارة

كيجب اف :" ... 02-04 مف قانكف 07نص المشرع في المادة : الفاتورة االجمالية: ثالثا
-18، اما ضمف قانكف ...."تحرر فاتكرة اجمالية شيريا تككف مرجعيا كصكالت التسميـ المعنية

.  المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية لـ ينص عمى استعماؿ الفاتكرة االجمالية05
 

                                                        

. ، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 15 المادة 1

 . سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 17 المادة 2

 .179لعكر، المرجع السابؽ، ص  بدرة3
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ىي كثيقة تحرر فييا كؿ العمميات التي تمت بيف العكف : تعريف الفاتورة االجمالية -1

االقتصادم مع زبكنو خالؿ مدة شير باالعتماد عمى كؿ الكصكالت التي تعامؿ بيا في المدة 
 1.السابقة

بما اف الفاتكرة : الشروط والبيانات التي يجب ان تتوافر بالفاتورة االجمالية -2
االجمالية تأخذ شكؿ فاتكرة العادية، فالبد مف تكافر الشركط كالبيانات المنصكص عمييا في 

باإلضافة الى البيانات التي تتكافر في . 468-05 مف المرسـك التنفيذم 04 ك03المادة 
. باإلضافة الى اشتراط المدة. كصؿ التسميـ باعتبارىا تجمع كؿ الكصالت التي تـ التعامؿ بيا

 2. منو17حسب نص المادة 
بمكجب التعديؿ لقانكف المتعمؽ بالممارسات التجارية : سند المعاممة التجارية: رابعا
 استحدث كثيقة كبديؿ لمفاتكرة تقـك مقاميا، تسمى سند المعاممة التجارية، كىي 06-10رقـ

.            االخرل لـ ينص عمييا قانكف الخاص بالتجارة االلكتركنية
 مف المرسـك 02عرفت بمكجب نص المادة : تعريف سند المعاممة التجارية -1

 يحدد نمكذج الكثيقة التي تقـك مقاـ الفاتكرة ككذا الفئات االعكاف 66-16التنفيذم 
الكثيقة المحررة مف طرؼ العكف االقتصادم عند :" نوأاالقتصادييف الممزميف بالتعامؿ بيا ب

البيع لفائدة المشترم، حتى كلك لـ يكف ىذا األخير ىك المشترم النيائي كىك مكمؼ ببيع 
 3".المنتج لفائدة العكف االقتصادم

المالحظ ىك اف استحداث ىذه الكثيقة جاء متزامف مع تعديؿ المادة التي تنص عمى االنشطة  
التجارية كبالتالي يمكف القكؿ اف الكثيقة سند المعاممة التجارية جاءت لتطبؽ عمى االنشطة التي 

                                                        

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02 فقرة 14 المادة 1

 . سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 17 المادة 2

. ، سابؽ الذكر66-16 مف المرسـك التنفيذم 02 المادة 3
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ف قانكف المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية لـ ينص عمى ىذا النكع مف أال إتـ اضافتيا بعد التعديؿ، 
. الكثيقة

 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05نصت المادة :  اإللزامية لسند المعاممة التجاريةتالبيانا-2
 : عمى انو يجب اف تتضمف عمى الخصكص16-66

 .تكقيع كختـ البائع ككذا تكقيع المشترمػػػ 
 : البيانات اإللزامية

 .التعييف  -
 .دج/سعر الكحدة  -
 .دج/ الكمية، مبمغ المنتكج اك المادة  -
 .دج/المبمغ اإلجمالي  -
 . المبالغ المحصمة بمكجب التغميؼ المسترجع -
 . المصاريؼ التي قدمت لفائدة الطرؼ الثالث اف كجد -

  .يجب اف تككف كاضحة كال تحتكم عمى أم شطب كال حشكػػػ 
  .البد اف يحرر استنادا الى دفتر األركمات حتى يكتسب صفتو القانكنيػػػ 
يجب اف تحرر بتسمسؿ زمني كبترقيـ متتالي كمتكاصؿ، كال يمكف الشركع في دفتر جديد حتى ػػػ 

 . يكمؿ األكؿ بأكممو لتفادم تحرير العشكائي
" ممغى"يجب اف يشطب سند المعاممة التجارية الممغى قانكنا بطكؿ خط الزاكية كيحمؿ عبارة  ػػػ 

 1 .بحركؼ كبيرة كمكتكبة بشكؿ كاضح
ك بشكؿ االلكتركني أمنح المشرع حرية التعامؿ بسند المعاممة التجارية عمى الشكؿ الكرقي     

. الغير المادم بالمجكء الى كسيمة االعالـ االلي، كيمكف ارسالو بكاسطة كسيمة اتصاؿ معمكماتية
ف كؿ الشركط المنصكص عمييا لصحة الفاتكرة ىي نفسيا أاألمر الذم يمكف مالحظتو 

                                                        

 .، سابؽ الذكر66-16 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05 المدادة 1
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 .المنصكص عمييا الصحة التعامؿ بسند المعاممة التجارية 
 05-18نص المشرع في قانكف : الممارسات المخالفة لنظام الفوترة: الفرع الثاني

كؿ مخالفة :" نوأ 44ات بمكجب المادة بالفصؿ الثاني مف الباب الثالث بعنكاف الجرائـ كالعقك
 كنصي 1 ..."02-04 مف ىذا القانكف يعاقب عمييا طبقا ألحكاـ قانكف رقـ 20ألحكاـ المادة 

الذم يحدد شركط تحرير الفاتكرة كسند تحكيؿ  468-05 مف المرسـك التنفيذم 18المادة 
 66-16  رقـ مف المرسـك التنفيذم08 كالمادة ،2كصؿ التسميـ كالفاتكرة االجمالية ككيفيات ذلؾ

يحدد نمكذج الكثيقة التي تقـك مقاـ الفاتكرة ككذلؾ فئات االعكاف االقتصاديف الممزميف بالتعامؿ 
كبالتالي تككف كؿ النصكص القانكنية تحيؿ الجرائـ كالعقكبات التي قد تنجـ اثناء ، 3بيا

لى قانكف الممارسات التجارية، تتمثؿ المخالفات الماسة بشرعية الفاتكرة إالتعامالت التجارية 
: في

 مف قانكف 33كفقا لما نص عميو المشرع الجزائرم في المادة : جريمة عدم الفوترة -1
، 4..."، مف ىذا القانكف10،11،13 المادة ألحكاـتعتبر عدـ الفكترة مخالفة :"  انو04-02

  05.5-18 مف قانكف 20باإلضافة الى مخالفة احكاـ المادة 
 :الركن المادي لجريمة عدم الفوترةمف خالؿ نص المادتيف نستنتج األفعاؿ التي تشكؿ 

ك أف تتـ عممية بيع لسمع اك تأدية خدمة بيف االعكاف االقتصادييف بدكف تحرير فاتكرة أ -
 .كصؿ تسميـ اك فاتكرة اجمالية

ك تسميميا ألى المستيمؾ رغـ طمبو إياىا، إف يمتنع العكف االقتصادم عف تسميـ الفاتكرة أ  -

                                                        

 .، سابؽ الذكر05-18 مف القانكف رقـ 44 المادة 1

. ، سابؽ الذكر468-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 18لمادة  ا2

 .، سابؽ الذكر66-16 مف المرسـك التنفيذم رقـ 08 المدادة 3

 .، سابؽ الذكر02-04 مف قانكف رقـ 33 المادة 4

 .، سابؽ الذكر05-18 مف قانكف رقـ 44 المادة 5
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 .كؿ طمب ليا في األجؿ المحدد مف اإلدارة المعنيةألى االعكاف المؤىميف عند إ
 عدـ تحرير العكف االقتصادم لسند التحكيؿ عند حركة السمع عندما يتـ نقميا عبر كحدات  -

التخزيف التابعة لو لـ تخضع لممعامالت التجارية، اك عدـ تقديميا الى االعكاف المؤىميف عند 
 .كؿ طمبأ
ك تسميـ كصؿ التسميـ في المعامالت التجارية خالؿ المدة المحددة قانكنا الى أ عدـ تحرير  -

 .الزبكف الذم تـ التعامؿ معو بصفة متكررة كمنتظمة
 امتناع العكف االقتصادم لتحرير اك حيازة اك تسميـ الفاتكرة الى االعكاف المؤىميف عند  -

 .طمبيا
 عدـ تحرير سند المعاممة التجارية مف طرؼ العك االقتصادم عند البيع الفائدة المشترم  -

حتى كلك لـ يكف النيائي، اك امتناع عف تسميميا لألعكاف المؤىميف عند اكؿ طمب كفي اآلجاؿ 
 . المحددة مف طرؼ االدارة المعنية

ف جريمة عدـ الفكترة مف الجرائـ أمفترض كقائـ باعتبار " القصد الجنائي" ما الركف المعنكمأ
 1.االقتصادية

لـ يمـز المشرع التعامؿ بالفاتكرة : جريمة عدم مطابقة الفاتورة لمقوانين واألنظمة -2
ف تتكافر عمى أ اكجب عند تحريرىا البد 02-04 مف قانكف 12فحسب بؿ بمكجب المادة 

-05شركط كبيانات ككيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ، حسب ما فصؿ فيو المرسـك التنفيذم 
 . أعاله468

 ليذه جريمة متكقؼ عمى مدل صحة المعمكمات الكاردة في الفاتكرة الركن الماديكبالتالي 
: كمدل تقيدىا بما استجكبو القانكف كتظير في صكر التالية

ك مؤدم أ عدـ تكافر الفاتكرة لممعمكمات الخاصة بالعكف االقتصادم سكاء كاف بائعا  -
 .خدمات

                                                        

 .181 بدرة لعكر، المرجع السابؽ، ص 1
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 .ك مستيمكاأ عدـ مطابقة الفاتكرة لممعمكمات الخاصة بالزبكف سكاء كاف عكنا اقتصاديا  -
ك تكقيع البائع باستثناء االعكاف االقتصادييف الذيف يمارسكف نشاطات ذات أ غياب ختـ  -

مصمة عمكمية الذيف يحرركف عدد ميـ مف الفكاتير، حيث يرخص ليـ االحتفاظ بشكؿ الفاتكرة 
 1.التي يستعممكنيا

 .ك سند المعاممة التجاريةأك لطخة في الفاتكرة أك حشك أ في حالة كجكد شطب  -
 . 468-05 مف المرسـك التنفيذم 08 ك07 عدـ احتراـ ما جاءت بو المادتيف  -
 عدـ تطابؽ محتكل الفاتكرة مف حيث البيانات كالمعمكمات الضركرية الكاجب تكافرىا لما  -

 .ذ تعد ىذه البيانات الركف المادم في جريمتيفإجاء بو القانكف كالتنظيـ، 
كؿ ما تـ بيانو مف األفعاؿ تنطبؽ عمى الفاتكرة كالبدائؿ التي تقـك مقاميا مف سند      

ك سند المعاممة التجارية، كؿ حسب ما أك الفاتكرة االجمالية أك كصؿ التسميـ، أالتحكيؿ، 
. اشترطو القانكف كالتنظيـ

ف جريمة عدـ مطابقة الفاتكرة لمقانكف كاألنظمة مف أمفترض كقائـ باعتبار الركن المعنوي ما أ
. الجرائـ االقتصادية

ىي الفاتكرة التي يتـ مف :" الفاتورة المجاممة: و فواتير المجاممةأالفواتير المزورة  -3
ك القبكؿ أك الزبائف، أك إخفاء عمى الفاتكرة ليكية كعنكاف الممكنيف أما التالعب أخالليا 

سـ مستعار، كذلؾ لخفض مبمغ الضرائب دفعيا، ككذا إك أالطكعي باستعماؿ ىكية مزكرة 
ك أمكاؿ شخص ما كاستعماليا ألغراض مختمفة، تمثؿ فاتكرة المجاممة أاختالس أمكاؿ مؤسسة 

 ".ك تأدية الخدمة حقيقيةأك بيع أعممية الشراء 
ك أداء أعدادىا دكف الشركع في أم عممية تسميـ إىي الفاتكرة التي تـ : الفاتورة المزورة -4

 : خدمة بغرض قياـ بما يمي
 .تخفيض قكاعد فرش الضريبة بالنسبة لمختمؼ الضرائب كالرسـك -

                                                        

 .، سابؽ ذكره468-05 مف الرسـك التنفيذم رقـ 40 المادة  1
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 .إخفاء العمميات -
 .نقؿ تبييض رؤكس األمكاؿ -
 .اختالس أمكاؿ األصكؿ كتمكيؿ غير قانكنية اك قانكنية -
االستفادة مف بعض االمتيازات كالحؽ في الحسـ في مجاؿ الرسـ عمى القيمة المضافة  -

 .كالحصكؿ عمى قركض لدل المؤسسات المصرفية بغية تمكيؿ المشاريع االستثمارية
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 :      خالصة الفصل
     من خالل ما تقدم في ىذا الفصل تبين لنا ان االلتزامات المتعمقة باإلعالم األسعار امر مالزم 

، كما ان في 02-04 من قانون 04لاللتزام بشروط البيع حيث أوردىا المشرع في نفس المادة 
 من نفس القانون أجيز االعالم بشروط البيع في العالقة بين األعوان االقتصاديين 09نص المادة 

مما يدل ان المشرع من خالل ىذه النصوص انو أولى عناية لكال الطرفين البائع والزبون ولتفادي 
وقوع ىذا األخير ضحية لمممارسات التمييزية، ومن أجل تحقيق الشفافية في عممية االعالم لقد 

نص القانون عمى تبيان كيفيات إعالمو وترك لمبائع الحرية في اختيار الوسيمة المناسبة، وفرض 
 . إجراءات ينبغي اتباعيا متعمقة باإلعالم 

        أما فيما يخص تعامالتيم االلكترونية التي تتم من خالل المواقع التجارية االلكترونية 
المتخصصة لعرض السمع والخدمات، فالمستيمك قد يقع ضحية ممارسة تسويق غير عادلة ألنو 
ال يتعامل مع المنتج مباشرة، ونظرا لسيطرة المورد االلكتروني وعدم التكافؤ بينو وبين المستيمك 
في العمم والدراية بمتطمبات عقد االستيالك ما ينتج منو عدم الثقة في ىذا النوع من الممارسات 

التجارية لذا أكد المشرع عمى اعالم المستيمك بكافة البيانات الجوىرية الالزمة وبكافة شروط 
لحرية اخباره وما يبرر وجوده ىو تحقيق التوازن وظروف العقد وابعاده المستقبمية، اذ يعد شرط 

العقدي وبذلك يعتبر من أىم الضمانات التي جاء بيا المشرع ومن أىم مظاىر الحماية القانونية لو 
 .األمر الذي يترجم في األخير شفافية التعامل في مجال التجارة االلكترونية

، ودعميا 02-04        إضافة إلى أىمية الفاتورة التي أوالىا المشرع حيث نظميا في قانون 
 المذكور أعاله كونيا تجيد شفافية ويظير ذلك من خالل 468-05أكثر بسن المر سوم التنفيذي 

تحديد األشخاص الممزمين بيا وكذا األنشطة الخاضعة ليا وتثبت العالقة التي تكون بين العون 
االقتصادي والمستيمك بالفاتورة، ضف الى ذلك تعتبر أداة رقابة تسيل ميمة االعوان المكمفين 

 .بالرقابة في إدارة الضرائب أثناء تقديرىا لوعاء الضريبة
     رغما مميزاتيا إال ان المشرع أغفل بعض األمور كإعفاء الباعة الجوالة من تحرير الفاتورة 
.   وىذا اإلجراء يمس باالقتصاد الوطني ويفتح مجال لمتحايل وقيام معامالت تجارية غير قانونية
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بعد أف تطرقنا إلى ما جاء بو المشرع مف ضمانات الشفافية في العالقة التعاقدية بيف األعواف 
االقتصادييف فيما بينيـ وبينيـ والمستيمكيف المتمثمة في آلية االعالـ ونظاـ الفوترة، التي لـ 

يتركيا مطمؽ الحرية عند تطبيقيا ، بؿ قيدىا بصفة مباشرة بنصوص قانونية ممزمة، إذ أعتبر 
كؿ مف يخالفيا مرتكب إلحدى الجرائـ المنصوص عمييا، التي تصدى ليا المشرع بوضع 

مجموعة مف الجزاءات التي توقع عمى مرتكب المخالفة وذلؾ باتباع إجراءات القانونية التي 
تنقسـ الى إجراءات غير قضائية تتمثؿ في حؽ العدوؿ منحو المشرع كحؽ لممستيمؾ لتسوية 
النزاع دوف المجوء الى القضاء، كما منح لمعوف االقتصادي مرتكب المخالفة حؽ المصالحة 

حتى ال يمجأ ىو اآلخر الى اإلجراءات القضائية المعقدة والمكمفة، والى إجراءات قضائية تتمثؿ 
في المتابعة القضائية والعقوبات المقرر عمى كؿ مخالفة كؿ مف االلتزامات الموجبة عمى 

االعواف االقتصادييف سواء بموجب قانوف الممارسات التجارية او ضمف قانوف التجارة 
االلكترونية كأصؿ عاـ دوف االخالؿ ما جاء بو قانوف العقوبات لمناقشة ما جاء بو المشرع 

هل تمكن المشرع الجزائري من الحد من المخالفات المرتكبة من طرف : نطرح السؤاؿ التالي
 لإلجابة عمى التساؤؿ قسمنا الفص االعوان االقتصاديين بوضعه اإلجراءات الوقائية والعالجية؟

قمع :الثانيالمبحث كمبحث اوؿ، اما التحقيؽ والمتابعة في مخالفات شفافية الممارسات التجارية: الى مبحثيف
 .شفافيةالممارساتالتجاريةالمخالفات الماسةبقواعد 
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التحقيق والمتابعة في مخالفات شفافية الممارسات التجارية  : المبحث االول
 كرس المشرع لمعاينة المخالفات الماسة بقواعد الشفافية طائفة مف األشخاص المؤىميف لمعاينة 
المخالفات وكذا طرؽ المعاينة، ىذا باإلضافة إلى جممة مف االجراءات اليدؼ مف ورائيا متابعة 
المخالفات وعميو سنخصص دراستنا في ىذا الفصؿ وذلؾ بالتطرؽ إلى إجراءات التحقيؽ في 

. الفرع االوؿ، والمتابعة في الفرع الثاني
. إجراءات التحقيق لقمع المخالفة الماسة بشفافية الممارسات التجارية:المطمباألول

   التحقيؽ االقتصادي ىو اجراء رقابي يقـو بو مجموعة مف االشخاص المؤىميف قانونا 
يتمتعوف بسمطات تمكنيـ مف أداء مياميـ في إطار الدقة والسرعة لمبحث ومعاينة المخالفات 

. االقتصادية بشكؿ عاـ
والتحقيؽ االقتصادي وسيمة فعالة لضماف احتراـ قواعد المنافسة ولدراسة وضعية االقتصاد 

 1.الوطني مف جية ثانية
 اذ سنتعرض في ىذا المبحث لمعاينة المخالفات واثباتيا، وأيضا الى األشخاص المؤىميف 

لمعاينة المخالفات وكذا طرؽ المعاينة والمتابعة 
: معاينة المخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية: الفرع األول

في ىذه المرحمة ضمف إطار الشفافية وضع المشروع أحكاـ تخدـ مصمحة العوف االقتصادي 
بتمكينو مف معرفة كؿ المعمومات المتعمقة بحقوقو، سواء تعمؽ االمر باألعواف المكمفيف 

بالتحقيؽ االقتصادي الذي حددىـ المشرع وال يجوز لغيرىـ القياـ بيذا العمؿ أو في تحديد 
. إجراءات القياـ بالبحث والمعاينة بكؿ مراحميا

ولكـ مف جية أخرى أعطى المشرع ىؤالء االعواف سمطات واسعة قد تمس بمصالح العوف 
 2.االقتصادي ف في نفس الوقت ىي أداة لضماف احتراـ المنافسة

. االعوان المكمفين بالبحث والمعاينة: اوال
 االعواف المكمفيف بالتحقيقات نص عمييـ المشرع في عديد مف النصوص التشريعية 

 حدد االعواف المكمفيف بالتحقيقات 25 المتعمؽ بحماي المستيمؾ بموجب المادة 03-90فالقانوف
باإلضافة الى ضباط الشرطة القضائية واالعواف االخريف :" االقتصادية بما يمي حيث تنص

                                                             
 .89 عالوة زىرة، المرجع السابؽ، ص 1

90عالوة زىرة، نفس المرجع ، ص  2 
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المرخص ليـ بموجب النصوص الخاصة بيـ، يؤىؿ لمبحث ومعاينة مخالفات أحكاـ ىذا 
 1"القانوف، أعواف قمع الغش التابعوف لموزارة المكمفة بحماية المستيمؾ

والمالحظ أف المشرع الجزائري أضاؼ الى ضباط الشرطة القضائية االعواف قمع الغش 
 المتعمؽ برقابة 39-90التابعوف لموزارة المكمفة بحماية المستيمؾ ثـ المرسـو التنفيذي رقـ 

الجودة وقمع الغش حيث اعطى ىذا المرسـو اختصاص القياـ بالتحقيقات االقتصادية لرقابة 
 المذكور أعاله 03-90 مف القانوف 25الجودة وقمع الغش لنفس االعواف المذكوريف في المادة 

 2...."ف برقابة المنتوجات والخدمات
 03-90 مف القانوف 25 مكرر جاءت شاممة لألعواف المذكوريف في المادة 49إذف فالمادة 

شامال وكذلؾ المصطمحات المرافقة لو تشمؿ " االدارة"المتعمؽ بحماية المستيمؾ، فمصطمح 
 3.مجاالت عديدة مف المكمفيف بالتحقيقات االقتصادية بالمنافسة واالسعار والجودة وقمع الغش

 صالحية معاينة ىذه المخالفات لضباط وأعواف الشرطة 02-04 مف قانوف 49نصت المادة 
القضائية المنصوص عمييـ في، كما منحت اختصاص لممستخدميف المنتميف الى االسالؾ 

الخاصة بالمراقبة التابعوف لإلدارة المكمفة بالتجارة وأعواف مصمحة اإلدارة الجبائية وأعواف اإلدارة 
 عمى األقؿ والمعينوف ليذا الغرض، ويجب اف يؤدي 14المكمفة بالتجارة المرتبوف صنؼ 

الموظفوف المذكروف أعاله باستثناء ضباط وأعواف الشرطة القضائية اليميف القانونية واف يكونوا 
 4.مفوضيف لمعمؿ بموجب تفويض خاص

 التعمؽ باألنشطة التجارية الى ما جاءت بو المادة 08-09 مف قانوف 30 اضافت المادة 
أعاله الموظفوف التابعوف لألسالؾ الخاصة بالمراقبة التابعة لإلدارات المكمفة بالتجارة 

 5.واحالت اإلجراءات المتابعة والمعاينة الى قانوف الممارسات التجارية. والضرائب
اما فيما يخص المعامالت االلكترونية، االعواف المختصيف في التحقيؽ والمتابعة نصت عميو 

زيادة عمى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عمييـ :"  وىـ05-18 مف قانوف 36المادة 

                                                             

.، سابؽ الذكر03-90 مف قانوف رقـ 25 المادة  1 
.207-202، ص، ص 1990 جانفي 31، الصادرة بتاريخ 05 الجريدة الرسمية، عدد  2 

.69 لطاش نجية، المرجع السابؽ، ص  3 
.، سابؽ الذكر02-04 مف القانوف رقـ 49 المادة  4 
. ، سابؽ الذكر08-04 مف قانوف رقـ 30 المادة  5 
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بموجب قانوف اإلجراءات الجزائية، يؤىؿ لمعاينة مخالفات احكاـ ىذا القانوف، االعواف المنتموف 
 1".لألسالؾ الخاصة بالرقابة التابعوف لإلدارات المكمفة بالتجارة

 جاء في الفقرة الثانية التي تمي النص أعاله انو كيفيات المعاينة والمتابعة حسب نفس االشكاؿ 
المنصوص عمييا في قانوف الممارسات التجارية وعمى قانوف األنشطة التجارية وعمى قانوف 

. حماية المستيمؾ وقمع الغش
مايستخمص مف النصوص المحدد لألعواف المؤىميف نجد انيا تتفؽ في منح االختصاص 

لضباط وأعواف الشرطة القضائية باإلضافة الى بعض األعواف أخرى حسب االختصاص احكاـ 
مف ىـ ضباط وأعواف الشرطة :القانوف او االمر المراد تطبيقو، لذا يمكف طرح السؤاؿ التالي

القضائية المكمفيف بالتحقيقات؟ 
   جاء في قانوف االجراءات الجزائية أحكاـ مفصمة تنظـ ىذه الفئة في الفصؿ االوؿ المعنوف بػ 

" مف الكتاب االوؿ " في البحث والتحري عف الجرائـ " مف الباب االوؿ " في الضبط القضائي»
جراءات التحقيؽ ، وليا ميمة البحث والتحري عف الجرائـ المقررة "في مباشرة الدعوى العمومية وا 

وجمع االدلة والبحث عف مرتكبييا، تقـو بيذه الميمة تحت ادارة وكيؿ الجميورية وبإشرافالنائب 
 2.العاـ وتحت رقابة غرفة االتياـ

 3: مف القانوف االجراءات الجزائية قسمت الشرطة القضائية الى ثالث فئات ىي14المادة 
 .ضباط الشرطة القضائية .1
 .اعواف الشرطة القضائية .2
 .موظفيف واالعواف المنوط بيـ قانونا بعض مياـ الشروط القضائية .3

 المتعمؽ بشفافية الممارسات التجارية حصرت ميمة 02-04 مف القانوف 49لكف المادة 
: التحقيؽ االقتصادي بيف يدي الفئة االولى والثانية فقط وىـ

 : مف قانوف االجراءات الجزائية وىـ15حددت المادة : ضباط الشرطة القضائية_      أ
 .رؤساء المجمس الشعبي البمدي -
 :في الدرؾ الوطني -

                                                             

.، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 36 المادة  1 
.71 لطاش نجية، المرجع السابؽ، ص  2 

 ، 1966 يونيو سنة 8 الموافؽ ؿ 1386 صفر عاـ 18 يتضمف قانوف االجراءات الجزائية المؤرخ في 156-66  رقـ  االمر3
 .معدؿ ومتمـ
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. ضباط الدرؾ الوطني_ 
 سنوات عمى 3 ذو الرتب في الدرؾ ورجاؿ الدرؾ الذيف امضوا في سمؾ الدرؾ  -

. االقؿ يعينوف بقرار مشترؾ بيف وزير العدؿ ووزير الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة
. محافظو وضباط الشرطة

 سنوات عمى االقؿ عينوا 3مفتشو االمف الوطني قضوا في خدمتيـ بيذه الصفة  -
. بقرار مشترؾ بيف وزير العدؿ ووزير الداخمية وبعد موافقة لجنة خاصة

 ضباط وضباط الصؼ التابعيف لألمف العسكري يعينوف بقرار مشترؾ بيف وزير  -
. العدؿ ووزير الدفاع الوطني

 : مف قانوف االجراءات الجزائية وىـ19 حددتيـ المادة :أعوان الشرطة القضائية_ ب
 .موظفو مصالح الشرطة -
 .ذوا الرتب في الدرؾ الوطني ورجاؿ الدرؾ -
 .مستخدمو االمف العسكري الذيف ليست ليـ صفة ضباط -

تتمخص مياـ أعواف الشرطة القضائية في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في أداء مياميـ 
كالقياـ باألعماؿ المادية مف تصوير واستعراؼ ويعاينوف الجرائـ المقررة في قانوف العقوبات 

متمثميف في ذلؾ ألوامر ضباط الشرطة القضائية وأوامر رؤسائيـ وتنفيذ المياـ المحددة ليـ في 
االنظمة المعموؿ بيا في الييئة التي ينتموف الييا ،ومف المياـ االساسية التي يقوموف بيا ميمة 
االستعالمات المتعمقة بمختمؼ الجرائـ وكؿ االفعاؿ المخمة بالقانوف بغرض الكشؼ عف مرتكبي 
تمؾ االفعاؿ والقبض عمييـ وتقديميـ اماـ الجيات القضائية المختصة وتحرير محاضر وارساليا 

 1.لتمؾ الجيات طبقا لمنصوص التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا وتعميمات النيابة
ولقد حدد المشرع في قانوف االجراءات الجزائية المياـ التي يمارسيا ىؤالء الموظفيف مراعيا 
جممة مف الشكميات الرامية لممحافظة عمى حقوؽ المشتبو فييـ وحرياتيـ واخضاع اعماليـ 

شراؼ النائب العاـ ومراقبة غرفة االتياـ باعتبار اف السمطة القضائية  إلدارة وكيؿ الجميورية وا 
. ىي الحامي لمحقوؽ والحريات

: ويقـو ىؤالء بأداء مياميـ في مجاؿ اختصاص محدد

                                                             
دراسة نظرية وتطبيقية ميسرة تتناول االعمال واالجراءات التي ، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائيةأحمد غاي ، 1

 .17، ص 2009، الطبعة الخامسة، دار ىومة، يباشرها اعضاء الشرطة القضائية لمبحث عن الجرائم والتحقيق فيها
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 يقوموف بالتحقيقات المفوضيف بيا مف جيات التحقيؽ حسب :االختصاص النوعي- 1-ب
:  مف قانوف االجراءات باإلضافة الى17نص المادة 

. تمقي الشكاوى والبالغات_ 
. جمع االستدالالت_ 
. اجراء التحقيقات االبتدائية_ 
 مف قانوف االجراءات الجزائية يباشروف مياميـ 16حسب المادة : االختصاص المحمي- 2-ب

 :كما يمي
: في االحواؿ العادية

. في الحدود التي يباشروف ضمنيا وظائفيـ المعتادة_ 
في المجموعة السكنية العمرانية مقسمة إلى دوائر لمشرطة، اختصاص محافظي وضباط 

. الشرطة يشمؿ كافة المجموعة السكنية
: في االحوال االستعجالية- 3-ب
. يباشروا مياميـ في كافة دائرة اختصاص المجمس القضائي الممحقيف بو_ 
يباشروا مياميـ في كافة التراب الوطني إذا طمب منيـ ذلؾ رجاؿ القضاء المختصيف قانونا _ 

. ويكوف ذلؾ بمساعدة ضباط الشرطة الذيف يمارسوف وظائفيـ في المجموعة السكنية المعينة
في كؿ االحواؿ االستعجالية يجب عمييـ االخطار المسبؽ لوكيؿ الجميورية التابعيف لدائرة 

 1.اختصاصو
 .اما ضباط الشرطة القضائية لألمف العسكري فميـ اختصاص مطمؽ عمى كؿ التراب الوطني

ولكف التحقيقات التي يقـو بيا ىؤالء في إطار التحقيقات االقتصادية ىؿ تتـ وفؽ قانوف 
االجراءات الجزائية أـ وفؽ قواعد قانوف شفافية الممارسات التجارية؟ 

 ىو نص خاص وتطبيقا لقانوف الخاص يقيد العاـ فإف اإلجراءات 0402أنالقانوف رقـ  -
 المنصوص عمييا في ىذا القانوف 

كؿ الموادالمتعمقة بإجراءات البحث والمعاينة موجية إلى كؿ األعواف المذكوريف في نص  -
  دوف استثناء فاحتراـ ىذه اإلجراءات التزاـ يقع عمى عاتؽ كؿ ىؤالء49المادة 

                                                             

.18 احمد غاي، المرجع السابؽ، ص  1 
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 يرى الفقو انو بما أف الشرطة القضائية يبحثوف عف مخالفات مف نوع خاص ومنظمة  -
بموجب نص خاص فيجب أف تكوف وفؽ اإلجراءات الخاصة المنصوص عمييا في ذلؾ 

النص
1 

إف حرص المشرع عمى إحاطة السوؽ بحماية جعمو يكثر مف األعواف المكمفيف بمراقبة وتطبيؽ 
واحتراـ قواعد شفافية الممارسات التجارية في السوؽ واليدؼ مف تعدادىـ ىو تمكيف العوف 
االقتصادي مف معرفة األعواف االدارييف الذيف ليـ الحؽ في االطالع عمى الوثائؽ وممارسة 

: المراقبة عميو في حدود التفويض وليذا ألـز المشرع ىؤالء بمايمي
 2.أداء اليميف وفؽ اإلجراءات المعموؿ بيا -
االحتراـ بتبايف وظيفتيـ والتصريح بيوييـ عند كؿ معاينة -

3 
 4.تقديـ التفويض بالعمؿ عند كؿ تحقيؽ -
 .تحديد موضوع التحقيؽ عند كؿ تفويض -
 5.تحرير التقارير والمحاضر- 
 . االلتزاـ بالسر الميني- 

ىذا يبرز مظير مف مظاىر الشفافية الذي ينشط فيو األعواف المكمفيف بالبحث التحري ولكف 
في المقابؿ منحيـ سمطات واسعة اثناء القياـ بيذه المياـ دوف اعطاء الحؽ لمعوف االقتصادي 

 بيف جنحةفي المعارضة، وذلؾ مف أجؿ ضماف شفافية السوؽ بؿ أعتبر ىذه العرقمة 
 6.عقوباتيا ىذا القانوف

وقد عدد المشرع مجموعة مف األعماؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وىو ما يستخمص مف 
:  التي تعتبر معارضة02-04 مف القانوف 54المادة 

رفض تقديـ الوثائؽ التي مف شأنيا السمح لتأدية مياميـ  .
المنع مف الدخوؿ الحر ألي مكاف بإستثناء المحالت السكنية الذي يسمح بدخوليـ طبقا _ 

. إلجراءات قانوف اإلجراءات الجزائية
                                                             

 1 96 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 02 فقرة 49 المادة  2 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 03 فقرة 49المادة  3 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 03 فقرة 49المادة  4 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 55المادة  5 

. 97 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص 6 
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. رفض االستجابة إلستدعاءات األعواف المكمفيف بالتحقيؽ_ 
توقيؼ العوف االقتصادي لنشاطو أو حث أعواف اقتصادييف آخريف عمى توقيؼ نشاطيـ _ 

. قصد التيرب مف المراقبة
. استعماؿ المناورة لممماطمة أو العرقمة بأي شكؿ كاف إلنجاز التحقيقات_ 

تعني كؿ عرقمة وكؿ فعؿ مف شأنو منع تأدية األعواف المكمفيف " بأي شكؿ كاف"صيغة 
. بالتحقيؽ لمياميـ وىو ما يبيف أف التعداد عمى سبيؿ المثاؿ ال لمحصر

. إىانتيـ وتيديدىـ أو كؿ شتـ أو سب إتجاىيـ_ 
. العنؼ أو التعدي الذي يمس بسالمتيـ الجسدية أثناء تأدية مياميـ أو سبب وظائفيـ_ 

: كؿ ىذه األعماؿ عاقب عمييا المشرع بػ
 مف ستة أشير إلى سنتيف: عقوبة سالبة لمحرية بالحبس. 
 (دج1000.000)الى مميوف دينار (دج100.000)غرامة مالية مف مائة ألؼ دينار 
 1. أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف 

.  المخالفاتطرق معاينة: ثانيا
أعطى المشرع سمطات مشتركة بيف كؿ األعواف المكمفيف بالتحقيؽ بغض النظر عف الجية 

-04 مف القانوف 52 الى 49التي ينتموف إلييا عبر كؿ مراحؿ التحقيؽ بموجب المواد مف 
02 .

: تتمخص ىذه السمطات في
: المعاينة العادية _1

 جاءت بجممة مف السمطات لضماف تأدية أعماليـ عمى أكمؿ 02-04 مف القانوف 52المادة 
. وجو إلتماـ المعاينة العادية

 02-04 مف القانوف 52بمقتضى المادة :2سمطة الدخول بكل حرية ألماكن المعاينة_ أ
المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية المذكورة أعاله، منح األعواف المكمفيف 

المحالت :بالبحث والمعاينة الحؽ في دخوؿ األماكف المحددة وىي
التجارية،المكاتب،الممحقات،أماكف الشحف والتخزيف وبصفة عامة الى أي مكاف، باستثناء 

: المحالت السكنية،وبالتالي يمكف مالحظة ما يمي
                                                             

، سابؽ الذكر 02-04، مف قانوف رقـ 55 المادة  1 
.20 أحمد غاي ، المرجع السابؽ، ص 2 



 ة قواعد شفافية الممارسات التجاريةمخالف اإلجراءات المتبعة لمواجهة الفصل الثاني

113 
 

نما تشمؿ  (أصحاب المحالت التجارية)أف المعاينة ال تتـ في مواجية التجار فقط - وا 
،ولكف ىؿ تتـ معاينة أعماليـ أـ أعماؿ مف يحوزوف (المكاتب)أصحاب الميف الحرة

 وثائقيـ؟ 
فالمحامي، الطبيب،كميا مكاتب لميف حرة يمكف ليؤالء األعواف دخوؿ ىذه المكاتب لممعاينة 

 1.وليمكنيـ االحتجاج بالسر الميني
تفتح المجاؿ " أي مكاف "أف ىذه األماكف جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فعبارة  -

أماـ ىؤالء األعواف في الدخوؿ ألي مكاف غير مذكور في ىذه المادة  
استثناء المشرع صراحة لممحالت السكنية التي يتـ الدخوؿ ليا طبقا لقانوف اإلجراءات  -

.  الجزائية
سمطة توقيف وسائل نقل البضائع ومعاينتها والتفتيش داخل أي طرد أو متاع باشتراط _ ب

 2.حضور المرسل إليه أو الناقل
 عند التواجد في عيف المكاف وتوافر جميع شروط المعاينة أىميا تقديـ تفويض بالعمؿ لمعوف 

االقتصادي يصبح ليـ الحؽ في ممارسة السمطات الممنوحة ليـ في التفتيش والحؽ في 
سواء كانت مستندات إدارية،  (طمبات)االطالع عمى كؿ الدفاتر، الفواتير،وكؿ الوثائؽ المينية 

تجارية، مالية أو محاسبة وكذا أية وسائؿ مغناطيسية أو معموماتية، وكذلؾ ليـ حؽ طمب 
 3.توضيحات وتبريرات أما مباشرة عند المعاينة أو بعد االستدعاء

 .التفتيش والحجز _ 2
 عند االنتقاؿ إلى مكاف 02 _ 04 مف القانوف 49أعطى المشرع لألعواف المذكوريف في المادة 

التحقيؽ الحؽ في تفتيش كؿ الموجودات سواء سمع أو طرود مغمقة وليـ حؽ فتحيا وكؿ 
. الوثائؽ والمستندات ميما كانت طبيعتيا وليـ أيضا الحؽ في أخذ نسخ منيا

في حالة رصد أي مخالفة عند التفتيش يقـو ىؤالء األعواف بإجراء الحجز عمى وسائؿ 
. المخالفات سواء مستندات أو سمع أو اآلالت المستعممة لمقياـ بالمخالفة

                                                             
 مف 51 مكرر يمكنيـ فحص الوثائؽ دوف منعيـ بحجة بالسر الميني حسب المادة 49 االعواف المنصوص عمييـ في المادة 1

. 03-03قانوف 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 02 فقرة 52 المادة  2 

،22 أحمد غاي ، المرجع السابؽ، ص 3 
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 طمب تدخؿ 02 _ 04 مف القانوف 49وإلتماـ مياميـ يمكف لألعواف المذكوريف في المادة 
وكيؿ الجميورية المختص إقميميا ضمف احتراـ القواعد المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات 

 1.الجزائية
 أعاله القياـ 49يمكف الموظفيف المذكوريف في المادة :"  02-04  مف القانوف51 تنص المادة 

." بحجز البضائع طبقا لألحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف
 مف نفس القانوف انو يكمف حجز البضائع في حاالت مخالفة احكاـ الفاتورة، 39ونصت المادة 

، 2ويجب اف تكووف المواد المحجوزة موضوع محضر جرد. مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية
.  والحجزالذي يقـو بو االعواف المؤىميف اما يكوف عينيا او اعتباريا

 المتعمؽ بقانوف المالية أضاؼ انو باإلمكاف الحجز في 13-18اما بموجب التعديؿ بقانوف 
حالة مخالفة االعواف االقتصادييف النصوص القانونية التي الزمتيـ بإعالـ زبائنيـ بكؿ 

 13-18 مف قانوف 39المعمومات والبيانات المتعمقة بالسمع محؿ التعاقد حيث نصت المادة 
 11 و 10 و 9 و8 و7 و 6 و 5 و 4يمكف حجز البضائع عند مخالفة  احكاـ المواد :" عمى 

 3 ....."13 و12و
ما يالحظ اف المشرع اوجب الحجز في حالة المخالفة سواء احكاـ االلتزاـ باالعالـ او احكاـ 

 4..."أيا كاف مكاف وجودىا".... الفاتورة بغض النظر عف مكاف وجود السمع محؿ الحجز، 
 5.ىو كؿ حجز مادي لسمع: الحجز العيني -

 في حالة الحجز العيني عمى اف يكمؼ مرتكب المخالفة بحراسة 41         نصت المادة 
المواد المحجوزة عندما يمتمؾ محالت التخزيف، حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع األحمر مف 

ذا كاف مرتكب المخالفة لمحالت التخزيف تمح الحراسة الى إدارة  طرؼ االعواف المؤىميف، وا 
أمالؾ الدولة التي تقـو بتخزيف المواد المحجوزة في اي مكاف تختاره تحت مسؤولية حارس 

الحجز الى غاية صدور حكـ قضائي وتكوف مصاريؼ الحجز عمى عاتؽ مرتكب 

                                                             

.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 04 فقرة 49 المادة  1 
، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 39 المادة  2 

، الجريدة 2018 يوليو 11، المؤرخ في 2018 التكميمي لسنة  المتضمف قانوف المالية13-18 مف قانوف رقـ 39 المادة 3
 . 2018 جويمية 15 المؤرخة في 42الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد 

. ، سابؽ الذكر13-18 مف قانوف رقـ 39المادة  4 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 40 المادة  5 
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وعندما يتجاوز إيداع المواد المحجوزة اجؿ ستة أشير دوف صدور حكـ قضائي، 1.المخالفة
حيث يصبثمف . يرخص ألمالؾ الدولة بيعيا بالمزاد العمني، بموجب الجية القضائية المختصة

 2.البيع في حساب مؤقت الى غاية صدور الحكـ القضائي
 .3 كؿ حجز يتعمؽ بسمع اليمكف لمرتكب المخالفة اف يقدميا لسبب ما:الحجز االعتباري -

 وفي حالة الحجز االعتباري اف تقدر قيمة المواد المحجوز عمى أساس السعر 42نصت المادة 
البيع المطبؽ مف طرؼ مرتكب المخالفة او بالرجوع الى سعر السوؽ، حيث يتـ دفع المبمغ 
الناتج عف بيع السمع موضوع الحجز االعتباري الى الخزينة العمومية، ويطبؽ ىذا االجراء 

. عندما يتعذر عمى مرتكب المخالفة تقديـ السمع المحجوزة الموضوعة تحت حراستو
ذا وقع الحجز عمى سمع سريعة التمؼ او تقتضي حالة السوؽ ذلؾ او لظروؼ خاصة يمكف   وا 

 ئي بناء عمى اقتراح المدير الوال،02-04 مف قانوف 43لموالي المختص إقميميا طبقا لممادة 
المكمؼ بالتجارة اف يقرر دوف المرور باإلجراءات القضائية البيع الفوري مف طرؼ محافظ البيع 
بالمزاد العمني أو تحويميا مجانا الى الييئات والمؤسسات ذات طابع انساني واالجتماعي، وعند 

. االقتضاء اتالفيا مف طرؼ مرتكب المخالفة وذلؾ بحضور المصالح المؤىمة وتحت رقابتيا
   في حالة البيع تودع المبمغ الناتج عف البيع لدي الخزينة العمومية الى غاية صدور حكـ 
قضائي اما بالمصادرة أو رفع اليد، فاذا كاف الحكـ رفع اليد تعاد السمع الى صاحبيا وتتكفؿ 
الدولة بمصاريؼ الحجز، وعندما يصدر حكـ رفع اليد عمى سمع تـ بيعيا أو التنازؿ عمييا 
مجانا أو إتالفيا يستفيد صاحبيا مف تعويض قيمة السمع المحجوزة عمى أساس سعر البيع 

المطبؽ مف طرؼ صاحبيا أثناء الحجز ولصاحب السمع التي صدر حكـ رفع اليد عمى حجزىا 
 .الحؽ في مطالبة الدولة بتعويض الضرر الذي لحقو

: والمالحظ عند تفحص المواد المتعمقة بالحجز المنصوص عمييا في ىذا القانوف أنو
 ال وجود ألي نص يشير إلى أف الحجز مرتبط بإذف سابؽ ال بترخيص مف الوزير وال  -

. بإذف مف المحكـ،وىو دليؿ عمى عدـ اشتراط اإلذف
 المعدلة والمتممة بجممة مف الشروط تتمخص 02-04 مف القانوف 39جاءت المادة  -

: في

                                                             

.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 03 فقرة 41 المادة  1 
.، سابؽ الذكر13-18 مف قانوف رقـ 41 المادة  2 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 02 فقرة 40 المادة 3 
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أف الحجز يكوف في حالة اإلخالؿ بقواعد شفافية الممارسات التجارية ومنيا المتعمقة بالفوترة - 
. كما سبؽ بيانو

. أف يتـ الحجز مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية_ 
أف تكوف المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفؽ اإلجراءات التي تحدد عف طريؽ _ 

. التنظيـ
مما يدؿ عمى أف الحجز جوازي، أي يمكف " يمكف"وظؼ المشرع في ىذه المادة عبارة _ 

. لمموظفيف المؤىميف القياـ بعممية حجز السمع موضوع المخالفات أو عدـ القياـ بذلؾ
 472_05لقد تـ النص عمى إجراءات جرد المواد المحجوزة عف طريؽ المرسـو التنفيذي رقـ 

 القانوف 39 مف المادة 02 وذلؾ تطبيقا ألحكاـ الفقرة 1.المتعمؽ بإجراءات جرد المواد المحجوزة
. يجب أف تكوف المواد المحجوزة." التي تنص عمى أنو2المذكور أعاله، 02_04رقـ 

." موضوع محضر جرد وفؽ اإلجراءات التي تحدد عف طريؽ تنظيـ
: يتضمف محضر الجرد المعمومات التالية

. رقـ وتاريخ محضر إثبات المخالفات الذي يبرر الحجز وتحرير الجرد_ 
. رقـ التسجيؿ في سجؿ المنازعات لمحضر الجرد_ 
. اليوية والنشاط والوضع القانوني ورقـ السجؿ التجاري وعنواف مرتكب المخالفة_ 
طبيعة وكمية المواد والعتاد والتجييزات المحجوزة والتي تـ جردىا وتكثيرىا طبقا لوحدة القياس _ 

. وكذا قيمتيا الوحدوية واإلجمالية
. تحديد تاريخ ومكاف إجراء الجرد_
. تحديد مكاف ايداع المواد والعتاد والتجييزات المحجوزة وكيفيات حراستيا_ 
مضاء الموظفيف الذيف قاموا بعممية الحجز والجرد_  . ىوية ونوعية وا 
مضاء مرتكب المخالفة_  .   اسـ ولقب وا 

 أياـ ابتداءا مف تاريخ نياية التحقيؽ ويوقعو الموظفوف 8تحرر محضر الجرد في أجؿ إقصاء 
، تحت طائمة البطالف، ويبيف المحضر باف مرتكب المخالفة قد تـ 3المكمفوف لتحرير المحضر

                                                             
    13 الموافؽ 1426 ذي القعدة عاـ 11المتعمؽ بإجراءات جرد المواد المحجوزة، المؤرخ في  472_05المرسـو التنفيذي رقـ 1

 ديسمبر سنة 14 الموافؽ 1426 ذو القعدة 12 الصادرة 81 ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد 2005ديسمبر 
2005 . 

.السابؽ الذكر ، 06-10 مف القانوف رقـ 08 المادة  2 
.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 02 و01 فقرة 57 المادة  3 
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اعالمو بتاريخ ومكاف تحرير المحضر وتـ إبالغو بضرورة الحضور اثناء التحرير،ويوقع مف 
طرؼ المخالؼ إذا كاف حاضرا وفي حالة غيابو او رفضو التوقيع أو معارضتو غرامة 

المصالحة المقترحة يقيد ذلؾ في المحضر، ولممحاضر المحررة الحجية القانونية حتى يطعف 
.  فييا بالتزوير

يبمغ محضر الجرد الى المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة الذي يرسمو بدوره إلى وكيؿ الجميورية 
 مع إمكانية اجراء المصالحة طبقا 02-04 مف قانوف 55المختص إقميميا، طبقا ألحكاـ المادة 

 1.لما يأتي بيانو عند الحديث عف المصالحة
 تسجؿ محاضر وتقارير في سجؿ متخصص ليذا الغرض مرقـ ومؤشر عميو حسب االشكاؿ 

القانونية، ولممدير الوالئي المكمؼ بالتجارة كافة الصالحيات لمقياـ بالتدقيؽ في تصريحات 
األشخاص الذيف حررت ضدىـ المحاضر، كما يمكنو اف يأمر بكؿ تحقيؽ تكميمي أو بحث أو 

 2.تدقيؽ تكميمي يراه ضروري ويرفؽ ذلؾ بمحضر
. تناقض مبدأ الشفافية مع الحق في السرية:ثالثا

ف توصمنا إلى أف ىناؾ توسيع في سمطات األعواف المكمفيف بالتحقيقات عف طريؽ  سبؽ وا 
منحيـ وسائؿ قانونية موسعة،ولكف ىذا التوسيع يجعمنا نتساءؿ عف مصير بعض الحقوؽ 

المعترؼ بيا قانونا كالحؽ في السرية وىي مضاد لمشفافية بالمفظ والمعنى المتمثمة في االلتزاـ 
. بعدـ افشاء معمومات مف طرؼ أشخاص بحكـ ميمتيـ

    فالسرية قد تعد مخالفة يعاقب عمييا القانوف، أو تمس بمصالحيـ الخاصة، فكؿ فرضية 
تبرر نوع مف السرية عمى التوالي إما مينية أو مرتبطة باألعماؿ،فما ىي آثار اصطداـ األعماؿ 

اليادفة لحماية الشفافية بالحؽ القانوني في حماية السرية؟ 
. السرية نوعاف قد تكوف مينية أو مرتبطة باألعماؿ:مفهوم السرية_ 1

ىو التزاـ يقع عمى مجموعة مف األشخاص بعد افشاء المعمومات : السر المهني_     أ
والوثائؽ التي سممت ليـ أثناء أو بمناسبة نشاطيـ الميني،إذا فيو التزاـ يقع عمى عاتؽ 

أشخاص بحكـ مينتيـ وبمقتضى قانوني أو تنظيـ المينة ممزميف بعدـ التصريح بمعمومات في 

                                                             

.، سابؽ الذكر02-04 مف قانوف رقـ 55المادة  1 
.246، 2006، دار ىومة، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسف بوسقيعة،  2 
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حوزتيـ حصموا عمييا أثناء مياميـ أو بمناسبتيا حيث تخضعيـ إلى جزاءات مقررة في 
 1.نصوص ويعاقب عمييا قانوف العقوبات أيضا

سرية األعماؿ ىي مف بيف الحقوؽ التي يحمييا الدستور وىي تدخؿ ضمف :سرية األعمال_ب
 سرية المراسالت 2. مف الدستور46الحقوؽ الخاصة لممواطف وىذا ماتنص عميو المادة 

." واالتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمونة
وسرية األعماؿ تشمؿ كؿ المعمومات المتعمقة بالممارسات التجارية مف رقـ األعماؿ الى 

الخ ....األسعار الى أسواؽ التوزيع 
: موقف المشرع من تناقض مبدأ الشفافية مع الحق في السرية_ 2

إف المشرع فضؿ حماية الشفافية عمى حماية السرية أثناء البحث و المعاينة ألنو مف المنطؽ 
حماية المصمحة العامة أي حماية السوؽ مقدـ عمى حماية المصالح الخاصة بالعوف 

االقتصادي، حيث منح األعواف االقتصادييف المكمفيف بالتحقيؽ كامؿ السمطات في تفحص كؿ 
،فالمحامي ،الطبيب وغيره مف 3.المستندات دوف أف يمنعوا مف ذلؾ بحجة السر الميني

األشخاص الممزموف قانونا بالسر الميني اليمكنيـ استعماؿ ىذا الحؽ في مواجية السمطات 
اليادفة لحماية الشفافية في السوؽ،وىو اقرار صريح لممشرع بأولوية حماية الشفافية أماـ حماية 

. الحؽ في السر الميني
في نفس الوقت ألـز ىؤالء األعواف المكمفيف بالتحقيقات بالسرية المينية،فالشرطة القضائية مثال 

 4. مف قانوف اإلجراءات الجزائية11مقيدة بالسر الميني أثناء القياـ بمياميـ بمقتضى المادة 
وحماية لحقوؽ األعواف االقتصادييف فإف إفشاء ىذه األسرار بعد مخالفة يعاقب عمييا بموجب 
نصوص القوانيف والتنظيمات التابعيف لو ىؤالء األعواف االقتصادييف فأف إفشاء ىذه األسرار 

بعد مخالفة يعاقب عمييا بموجب نصوص القوانيف والتنظيمات التابعيف لو ىؤالء األعواف 

                                                             

.106 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص 1 
 .02 فقرة 49 المادة 2016 دستور 2
 أعاله، القياـ بتفحص كؿ 49يمكف الموظفيف المذكوريف في المادة »:  عمى أنو02-04 مف قانوف 50 تنص المادة 3

المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية وكذا أية وسائؿ مغناطيسية أو معموماتية، دوف أف يمنع مف ذلؾ بحجة 
 "   السر الميني

تكوف إجراءات التحري والتحقيؽ سرية مالـ ينص القانوف عمى »:  مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو11 تنص المادة 4
خالؼ ذلؾ ودوف إضرار بحقوؽ الدفاع، كؿ شخص يساىـ في ىذه اإلجراءات ممـز بكتماف السر الميني بالشروط المدنية في 

 ...."قانوف العقوبات وتحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا فيو
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 حيث تنص 1المكمفيف بالتحقيؽ في نفس الوقت يعتبر جريمة يعاقب عمييا قانوف العقوبات،
 5000 الى 500 مف قانوف العقوبات عمى أنو يعاقب مف ستة أشير وبغرامة مف 301المادة 
جميع األشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عمى " دج 

أسرار أدلى بيا إلييـ وأفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييـ فييا القانوف إفشاءىا ويصرح 
 ليـ بذلؾ 

إذف يدخؿ ضمف زمرة ىؤالء المؤتمنيف بحكـ مينتيـ األعواف المكمفيف بالتحقيقات، وبيذا يكوف 
. المشرع قد أحدث نوع مف التوازف في الحماية مابيف الشفافية والسرية

المشرع أعطى سمطات واسعة لألعواف المكمفيف بالتحقيقات تصؿ إلى خرؽ الحدود التي ترسميا 
السرية كؿ ذلؾ مف أجؿ مراقبة أكبر لمسوؽ،ومف جية أخرى اشترط التأىيؿ القانوني لممكمفيف 

بالتحقيقات عف طريؽ تحديدىـ وكذا تقييدىـ بإجراءات يجب إتباعيا أثناء إدراء مياميـ وألزميـ 
بالتحفظ والسر الميني ألجؿ حماية حقوؽ األعواف االقتصادييف، وىذا مايحدث توازف بيف 

حماية حقوؽ األعواف االقتصادييف، 
. تحرير المحضر المعاينة:الفرع الثاني
 األعواف المكمفيف بالتحقيقات القياـ بتقرير أو محاضر 55 بمقتضى المادة 02_04ألـز القانوف 

." تختتـ التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيؽ يحدد شكميا بالتنظيـ"
إذا تبيف لألعواف المكمفيف بالتحقيؽ وجود أي مخالفة فإف المعاينة تبت بمحضر كدليؿ عمى 

احتراميـ اجراءات البحث والمعاينة التي يجب أف يتضمنيا المحضر،كدليؿ عمى احتراـ اآلجاؿ 
القانونية،ىذه الورقة تثبت شفافية األعماؿ الصادرة عف ىؤالء األعواف ليذا فالمشرع حدد شكؿ 
مضموف وآجاؿ تحرير المحضر، فإذا تمت المعاينة وفؽ اإلجراءات المحددة قانونا وتـ تحرير 

 2.المحضر وفؽ الشروط المطموبة كاف ليذا المحضر حجية قانونية
ألجؿ ذلؾ وجب معرفة شكؿ ومضموف المحضر وكذا اآلجاؿ وفي األخير حجية ىذه الورقة 

. في اإلثبات
 

. شكل ومضمون المحضر المعاينة: أوال

                                                             
 يتضمف قانوف 1966 يونيو سنة 8 الموافؽ لػ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في  المتضمف قانوف العقوبات،156-66 األمر 1

 .1966، لسنة49العقوبات معدؿ ومتمـ، جريدة رسمية عدد 
 .108 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص 2
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المحضر ىو وثيقة يحررىا ضابط وأعواف الشرطة القضائية أو الموظفوف واألعواف المكمفوف 
ببعض مياـ الشرطة القضائية طبقا لألشكاؿ التي يحددىا القانوف والتنظيـ،يسجموف عمييا 

مايقوموف بو مف أعماؿ تتدرج في إطار المنوط بيـ،كالتحريات والمعاينات وسماع األشخاص 
وتمقي الشكاوى وتفتيش المنازؿ، ختـ اإلحراز وما إلى ذلؾ مف اختصاصات خوليـ إياىا 

 1.القانوف والتنظيـ
 جممة مف المعمومات التي يجب أف يتضمنيا 02_04 مف القانوف 57 و56جاء في المواد 

: المحضر يمكف تمخيصيا فيما يمي
أف تحرر ىذه المحاضر مف طرؼ األشخاص المؤىميف قانونا بالقياـ بذلؾ بالتحقيقات  -

 02.2-04 مف قانوف 49المذكوريف في المادة 
 .أف تحرر ىذه المحاضر دوف شطب أو إضافة أو قيد في اليوامش -
أف يتضمف طبيعة المخالفة، تاريخ ومكاف وقوعيا أيف تمت المراقبة وأف يتـ تصنيؼ  -

 .مخالفة األحكاـ التشريعية أو وثائؽ فيجب أف يرفؽ بمحضر الجرد
 :أف يتـ إمضاء المحضر مف طرؼ -

. الموظفيف القائميف بالتحقيؽ مع توضيح ىويتيـ وصفتيـ_ 
إمضاء مرتكب المخالفة مع توضيح ىويتو، نشاطيوعنوانو، أما في حالة غيابو أو رفض _ 

. التوقيع يذكر ذلؾ في المحضر
تسمـ نسخة مف المحضر لمرتكب المخالفة يرفؽ بالمحضر وثائؽ أخرى تثبت المخالفة  -

كمحضر أخذ العينة الذي يبيف احتراـ ىؤالء األعواف إجراءات أخذ العينات لتحميميا 
وأيضا يرفؽ وثيقة التحميؿ الصادر عف المخبر أما إذا تـ الحجز فيرفؽ المحضر بوثيقة 

 .أو محضر الحجز
لكف ىؿ أف تخمؼ شرط يستوجب إعادتو بكاممو؟ 

نما الى إبطاؿ  يرى الفقو أف احتراـ تحرير محضر ال يؤدي إلى ابطاؿ لكؿ اإلجراءات وا 
 3.المحضر فقط

                                                             
. 188 أحمد غاي، المرجع السابؽ، ص1
 سابؽ الذكر 02-04 مف قانوف 49  المادة 2
 
 
. 110عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص3
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 حيث 02_04 مف   قانوف2 فقرة 57فما ىو رأي المشرع الجزائري؟ بالتمعف في نص المادة 
تكوف المحاضر المحررة تحت طائمة البطالف إذا لـ توقع مف طرؼ الموظفيف :" تنص عمى أنو

 1"المؤىميف الذيف عاينوا المخالفة
ىذه المادة تجعؿ مف إمضاء األعواف شرطا لصحة المحضر وتخمفو يؤدي إلى إبطالو، فالمشرع 

. صرح أف محؿ االبطاؿ ىو المحضر وليس االجراء
. حجية المحضر المعاينة: ثانيا

إف المحاضر التي يحررىا األعواف المكمفيف بالتحقيقات تثبت مدى صحة إدعاءاتيـ في مخالفة 
 منيا مخالفة االلتزاـ باإلعالـ باألسعار وشروط البيع ومميزات المنتوج 02-04أحكاـ القانوف 

وكذلؾ مخالفة قواعد الفوترة،وكذا تحافظ عمى حقوؽ األعواف االقتصادييف بحيث تثبت مدى 
.  احتراـ األعواف المكمفيف بالتحقيقات لإلجراءات المنصوص عمييا قانونا

:  المحضر وسيمة إلثبات المخالفة_1
تثبت المخالفات لمقواعد المنصوص :" فاف المحضر ىو وسيمة إثبات2 الفقرة 55حسب المادة 

." عمييا في ىذا القانوف في محاضر
 2.إف المشرع أعطى لممحاضر حجية قانونية وال يمكف الطعف فييا إال بالتزوير

نما أحالة إلى المواد 02_04إف القانوف   مف قانوف 219 الى 214 لـ ينظـ إجراءات الطعف وا 
. االجراءات الجزائية

 .المحضر وسيمة اثبات احترام األعوان المكمفين بالتحقيق لإلجراءات القانونية_ 2
يتضمف المحضر جممة مف المعمومات التي تـ التطرؽ ليا أعاله، ىذه المعمومات التي تسجؿ 

دليمي عمى أف األعواف المكمفيف بالتحقيقات قد قاموا بأعماليـ وفؽ اإلجراءات القانونية 
ومخالفتيا يعتبر حجة لصالح العوف االقتصادي مما يعطيو ثغرة لممطالبة بتوقيؼ المتابعة، 
. فالمحضر إذا وسيمة لضماف حقوؽ األعواف االقتصادييف بقدر ما ىي وسيمة إلثبات المخالفة

إذف ما يمكف استخالصو أف تحرير المحضر ىو وسيمة لضماف الشفافية باإلضافة إلى كونيا 
وسيمة إلثبات المخالفة،وىو ماجعؿ المشرع بحيطة بجممة مف الشروط في الشكؿ، 

المضمونواآلجاؿ، ومتى كاف المحضر صحيحا أصبحت لو حجية قانونية ال يمكف دحضيا إال 
. عف طريؽ طعف بالتزوير وفؽ االجراءات المقررة في قانوف االجراءات الجزائية

                                                             

.، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 02 فقرة 57 المادة  1 
 .، سابؽ الذكر02-04 مف قانوف رقـ 58 المادة 2
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فيي وثيقة تثبت احتراـ األعواف المكمفيف بالتحقيقات لإلجراءات القانونية الواجب إتباعيا أثناء 
. قياميـ بمياميـ،وذلؾ ألجؿ ضماف حقوؽ العوف االقتصادي

مف خالؿ ىذا المطمب تبيف مدى حرص المشرع عمى ضماف الشفافية أثناء القياـ بالتحقيقات 
 حيث حدد اختصاصيـ 02_04 مف القانوف 49عف طريؽ أشخاص حددىـ في المادة 

جراءات القياـ بيذه الميمة عبر كؿ مراحؿ التحقيؽ عمى مستوى البحث والمعاينة أو مستوى  وا 
 1.تحرير المحضر أو التقرير كؿ مف أجؿ ضماف احتراـ حقوؽ العوف االقتصادي

ومف جية أخرى أعطاىـ المشرع سمطات فال يمكف صدىـ بالحؽ في السرية سواء المينية أو 
السرية األعماؿ، وفي المقابؿ ألزميـ المشرع بعدـ افشاء األسرار التي يطمعوف عمييا أثناء أداء 

وىي سرية -التحقيؽ – . المينة
وىماالزاويتانالمتانتبينانمدىحرصالمشرععمىضماناحترامالقواتالمطبقةعمىالممارساتالتجاريةفيالسوؽمينية

 .ولكنفيإطاريتسمبالتوازنفيالحقوقوالعدالةفيالمعاممةوبالتاليتجميدلمبدأالثقافية
 02 - 04 إنالمحاضرالمحررةتطبيقالمقانونرقـ

ترسممباشرةلممديرالوالئيالمكمفبالتجارةالذيميأنيتابع،واليتابعالقضية،فإذاتبينميأنالوقائعالنتكممخالفةمنالـ
ذاتبينميانعناصراأدخالفاتالمنصوصعمييافيالقانونواف لةاإلثباتمنعدمةأوغيركافية،يمكنيحفظالمحضر،وا 

 - 04 منالقانونرقـ  2  فقرة60لمخالفةمتوفرة،فانالمادة 
بينتأنالمديرالوالئييمكنيأنيقبمبمصالحياألعواناالقتصاديةالمخالفيف،إذاكانتالمخالفةالمعاينةفيحدود02

 2.غرامةتقألوتساويمميونديناراستناداإلىالمحضرالمعدمف طرفالموظفينالمؤىميف
وفيحالةماإذاكانتالمخالفةالمسجمة،فيحدودغرامةتفوقمميونديناروتقمعنثالثةماليينديناريمكنالوزير 

المكمفبالتجارةأنيقبممناألعواناالقتصاديينالمخالفينبمصالحو،استناداإلىالمحضرالمعدمنطرفالموظفينالمؤ
 3.ىميف،والمرسممنطرفالمديرالوالئيالمكمفبالتجارة

 .متابعةالمخالفاتالماسة بمبدأ شفافية الممارسات التجارية:المطمبالثاني
المشرع الجزائري منح امكانية تسوية المخالفات المرتكبة مف طرؼ العوف االقتصادي أو المورد 

 تعاممو مع المستيمؾ، اذ منح ليذا االخير  بطريقة ودية دوف المجوء الى القضاء عندااللكتروني

                                                             

.، سابؽ الذكر02-04 مف قانوف رقـ 48 المادة  1 
، سابؽ الذكر02-04، مف قانوف رقـ 02 فقرة 60المادة  2 

، منشورات البغدادي، ص 02-04 والقانوف 03-03 محمد الشريؼ كتو ، قانوف المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر 3
128. 
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حؽ في العدوؿ كوسيمة لحمايتو خاصة إذا كاف التعامؿ بوسائط الكترونية، كما منح لإلدارة 
المعنية اجراءات لتسوية المخالفات بعيدا عف القضاء بحيث سنتناوؿ حؽ العدوؿ كطريؽ أوؿ 

: ثـ اجراء المصالحة كاالتي
. حق العدول: الفرع االول

اف ىذا الحؽ لـ يرتبط وجوده بتنظيـ التعاقد االلكتروني، وانما ارتبط ىذا الوجود ببداية 
التشريعات اليادفة الى حماية المستيمؾ، وبمقتضاه يتمكف المستيمؾ مف التروي والتقييـ 

، كما سبؽ وأشرنا الى اف المتأني، كي ال يبـر عقد إال بعد اف تكوف ارادتو في التنوير الكامؿ
ىذا الحؽ منح لممستيمؾ نظرا لما يواجيو مف الصعوبات في تمييز بيف مختمؼ المنتوجات 

المعروضة عميو بشكؿ مادي، ويصعب عميو االمر أكثر إذا كانت المنتوجات معروضة بشكؿ 
 غير مادي، فينا نطرح السؤاؿ مف ىو الشخص الذي يعتبر مستيمكا؟ 

 .لذا في ىذا الفرع نتطرؽ الى تعريؼ بالمستيمؾ أوال ثـ حقو في العدوؿ ثانيا

 .المستهمك: أوال
مصطمحات اقتصادية، فيما حديثا يعد مصطمح المستيمؾ واالستيالؾ مف 

 1.الظيورفيالفقيالقانوني، مما يتحتـ معو تحديد ىذا المصطمح بشكؿ واضح ودقيؽ
 .تعريف المستهمك-1

استيمؾ الماؿ أي أنفقو، : لفظ المستيمؾ مأخوذ مف فعؿ يستيمؾ استيالكا، فنقوؿ: لغة -1-1
. 2فالمستيمكاسمفاعممناستيمكبضمالميموكسر

المستيمؾ ىو كؿ فرد يشتري سمعا او خدمات الستعمالو الشخصي : المفهوم االقتصادي -1-2
وقيؿ الشخص االخير الذي يحوز ممكية سمعة، ويعني انيا ال . وليس مف اجؿ التصنيع

 3.تنتقؿ مف يده الى شخص اخر بعده

                                                             
، منشورات زيف الحقوقية، لبناف، الطبعة األولى، الحماية القانونية لممستهمك في العقود التجارة االلكترونية موفؽ حامد عبد، 1

. 12، ص2011
، أطروحة مقدمة انيؿ شيادة الدكتوراه العمـو في حماية المستهمك من االضرار الناتجة عن المنتوجات المعنية عمار زغبي، 2

. 17ص.2012/2013الحقوؽ تخصص قانوف االعماؿ، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسـ الحقوؽ، 
، ص 2007، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، الطبعة األولى، حماية المستهمك دراسة مقارنة عبد المنعـ موسى إبراىيـ، 3

17 .
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انقسمالفقيالقانونياتجاىينرئيسييف،األوليأخذبفكرة تضييقمفيـو :مفهومالمستهمكفيالفقه-1-3
 . المستيمؾ،والثانيمعفكرةاالطالقوالتوسعفيمفيومو

 .المفهومالضيقمممستهمك 1-3-1
ىذااالتجاه اخذ بو اغمبية الفقو والقضاء والتشريع، واغمب التعريفات التي وردت تحت ظؿ ىذا 

االتجاه تتفؽ في المضموف والمعنى، واف اختمفت في المفردات 
كمشخص :" أوردالفقيالذيتبنىيذاالمفيومعدةتعاريفمنياعمىأنو1والمبنى،

:" ،كماعرفيالبعضاآلخربأنو..."يتعاقدبقصدإشباعحاجاتيالشخصيةوالعائمية
وبناءعمىذلكال ." كمشخصيتعاقدبقصدإشباعحاجاتيالشخصيةأوالعائمية

 .2يكتسبصفةالمستيمكمنيتعاقدألغر اضمينتيومشروعيأوحرفتو
الشخص الطبيعي او االعتباري لمقانوف الخاص والذي :"        ويعرؼ المستيمؾ عمى انو

يتمقى او يستعمؿ االمواؿ او الخدمات لغرض غير ميني أي إلشباع حاجتو الشخصية او 
 3." العائمية

       وعمييفالمعيارالذياعتمدىيذااالتجاىيومعيارالغرضأوالغايةمف 
التصرؼ،والذييحددتصنيفشخصمابينطائفةالمحترفيف،أوطائفة 

المستيمكيف،فاليعتبرمستيمكاوفقاألنصارىذااالتجاىالشخصالذييقتنيسمعة 
أوخدمةلغرضمزدوج؛أيمغرضمينيوآخرغيرميني،كأنيشتريوكيمعقاري 

. 4سيارةلغرضجوالتيالمينيةوكذلكمنقألسرتو
: مف بيف الحجج التي استند عمييا أنصار التجاه المضيؽ لمفيـو المستيمؾ نجد

اف المحترؼ الذي يتصرؼ خارج مجاؿ اختصاصو لف يكوف اعزال مف سالح مثؿ  -
المستيمؾ، حيث انو يتصرؼ لحاجات مينية سيكوف أكثر تحفزا وبالتالي سيحسف الدفاع 

 .عف نفسو

                                                             
. 19عمار زغبي، المرجع السابؽ، ص 1
، بحث لنيؿ شيادة الماجستير، فرع حماية حماية المستهمك من الشروط التعسفية في عقود االستهالك مولود البغدادي، 2

 .12-11، ص ص 2015-2014المستيمؾ والمنافسة جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ بف عكنوف، 
. 19 عمار زغبي، المرجع السابؽ، ص 3
. 11 مولود البغدادي، المرجع السابؽ، ص 4
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انو إذا تصادؼ ووجد محترؼ في وضعية ضعؼ فاف ذلؾ يستدعي حمايتو بقواعد خاصة،  -
 .1ال بقواعد حماية المستيمؾ التي تقتصر عمى حماية المستيمكيف وحدىـ دوف غيرىـ

 .المفهوم الموسع لممستهمك -1-3-2
 خالفالماذكرنافيالعنصرالسابقمنحصرالحماية لفئةخاصةمف 

المستيمكيف،والتيطبقناعميياالمعيارالشخصيمالقتناءواستعمااللسمعوالخدمات، 
 2.نجدجانباآخرمنالفقييحاولتوسيعقواعدالحمايةلتشممكمشخصيتعاقدبيدؼ االستيالؾ

     لتحقيؽ ىذه الغاية تخمى ىذا االتجاه عف الفكرة الجوىرية التي سيطرت عمى االتجاه 
السابؽ، والتي تعوؿ عمى الطابع الشخصي الستعماؿ السمعة او الخدمة وبذلؾ يكوف المستيمؾ 
لدييـ ىو كؿ مف يتعاقد بيدؼ االستيالؾ، أي ىو ومف يعوليـ، او الستعمالو الميني فيخرج 

 3.مف ىذا النطاؽ مف يشتري إلعادة البيع
      وبالتاليفإنالمينيالذييتعاقدبغرضاالستيالكقديشتريسيارةالستعمالو 
الشخصيأواستعماليالمينيفيعتبربذلكمستيمكا،طالماأنالسيارةتستيمكفي 

 4.الحالتينمعاستبعادمنيشتريالشيءإلعادةبيعو
   ذىب ىذا االتجاه الى حد المناداة بتوسيع دائرة االفادة مف قواعد الحماية لتشمؿ جميع 

، عمى اساس اف قرينة الضعؼ التي يتحدد بناء عمييا مفيـو "االضعؼ اقتصاديا"المتعاقديف 
 :المستيمؾ، ليدعمواأقواليمبالعديدمناألمثمةأىميا

 .الطبيبالذييتصرفخارجاختصاصيويقتنيالمعداتالطبيةالالزمة لعيادتو−
 .التاجرالذييشترينظاماإلنذارلمحميالتجاريأوأثاثالمعممو−
 4 .المحاميالذييشتريجيازاإلعالماآلليممكتبيمسدحاجاتيالمينية−
 5الفالحالذييعقدتأميناعمىزراعتو−
 .التعريف القانوني لممستهمك -1-4

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع قانوف العاـ، تخصص مكانة المستهمك في ظل قواعد المنافسة بواب فيصؿ، 1

. 26، ص2015-2014قانوف العاـ لألعماؿ، جامعة الصديؽ محمد بف يحي، جيجؿ كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
. 18 عمار الزغبي، المرجع السابؽ، ص 2
. 15 ص محمود عبد الرحيـ ديب، المرجع السابؽ،3
. 28 بواب فيصؿ، المرجع السابؽ، ص4
. 29 بواب فيصؿ، المرجع السابؽ، ص5
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 إنالمشرعالجزائريخاللمراحمتطورىفيمجالضمانحمايةالمستيمؾ 
واكبكغيرىتطورحركةحمايةالمستيمكفيالعالمخاصةبعداالنفتاحاالقتصادي 

الذيتبنتيالجزائر،وصدورأولنصقانونخاصبحمايةالمستيمكحيثكانت 
ىذىالحمايةفيظالالقتصادالموجيمقتصرةعمىبعضالموادضمنالقانوف 

 اذ عرؼ 1المدنيولميكنممصطمحالمستيمكوجودفييذىالموادبمكانمصطمحالمشتري ىوالسائد،
:  المستيمؾ في عدة نصوص قانونية كاالتي

 المتعمؽ مراقبة الجودة وقمع 39-90 الفقرة االخيرة مف قانوف رقـ 02عرؼ بموجب المادة  -
كؿ شخص يقتني بثمف او مجانا منتوجا او خدمة معديف لالستعماؿ الوسيطي :" الغش بانو

". او النيائي لسد حاجاتو الشخصية او حاجة شخص اخر او حيواف يتكفؿ بو
 يحدد القواعد المطبقة عمى 02-04 مف قانوف رقـ 2 فقرة 03وعرؼ ايضا بموجب المادة  -

كؿ شخص طبيعي او معنوي يقتني سمعا قدمت لمبيع او يستفيد :" الممارسات التجارية بانو
 ". مف الخدمات عرضت ومجردة مف كؿ طابع ميني

 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع 03-09 مف قانوف رقـ 01 الفقرة 03وايضا نص المادة  -
كؿ شخص طبيعي او معنوي يقتني بمقابؿ او مجانا، سمعة او خدمة موجية :" الغش ىو

 ".لالستعماؿ النيائي مف اجؿ تمبية حاجة شخص اخر او حيواف متكفؿ بو
المستيمؾ :" 03 فقرة 06 المتعمؽ بالتجارة االلكترونية ضمف المادة 05-18اما قانوف رقـ  -

كؿ شخص طبيعي او معنوي يقتني بعوض او بصفة مجانية سمعة او خدمة : االلكتروني
 2".عف طريؽ االتصاالت االلكترونية مف المورد االلكتروني بغرض االستخداـ النيائي

:  مف خالؿ كؿ ىذه التعريفات نجدىا انيا تتفؽ في اف المستيمؾ ىو
 كؿ شخص سواء كاف طبيعيا او معنويا. 
 يقتني سمعة او يستفيد مف خدمة بغض النظر إذا كانت بمقابؿ او مجانا. 
 موجية لالستيالؾ النيائي. 
 البد اف تكوف مجردة مف أي طابع ميني. 

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيؿ  المتعمق بحماية المستهمكوقمع الغش03-09حماية المستهمك فيظل القانون الجديد  صياد صادؽ، 1

. 38، ص2014-2013شيادة الماجستير في العمـو القانونية واإلدارية، تخصص قانوف االعماؿ،
. سابؽ الذكر05-18 مف قانوف 03 فقرة 06 المادة  2 
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      ويالحظ ايضا اف المشرع الجزائري اعتمد عمى االتجاه مضيؽ لممستيمؾ حيث اعتمد 
عمى المعيار الشخصي، لكف بإعطاء الشخص المعنوي صفة المستيمؾ يصعب التمييز ما إذا 

كاف يقـو ابراـ العقود مع غيره قصد الحصوؿ عمى السمع او الخدمة خاصة مع تصنيؼ 
. االعماؿ التجارية بالتبعية

 .شروط اكتساب صفة المستهمك -2
: حتى يتصؼ الشخص صفة المستيمؾ البد مف توفر الشروط التالية

الواقع اف ىذا الشخص ىو : الشخص الذي يجهز او يستخدم السمع والخدمات -2-1
عقد "اما اف يكونشخصا يجيز بالخدمات والبضائع بواسطة ابراـ عقد وىو الذي يطمؽ عميو 

، اذ يصبح المستيمؾ طرفا في العقد لمحصوؿ عمى الشيء او الخدمة، اما 1"االستيالؾ
الطرؼ الثاني في العقد ال يعد مستيمكا، واما اف يكوف شخصا يستخدـ الشيء او الخدمة 

 .لغرض غير حرفي
 ىو 2اف ىذا الشخص عادة يكوف طبيعي، بيد اف ذلؾ ال يمنع اف يكوف شخصا معنويا،

 فالذي يبـر عقودا 3الشخص الذي يحصؿ عمى سمعة او خدمة بتصرؼ قانوني ىو طرؼ فيو،
متكررة لكي يشبع حاجاتو الفردية او االسرية او تمؾ التي ترتبط بشؤوف حياتو اليومية ويعرؼ 

. بعقد االستيالؾ
وال ينحصر ذلؾ فيما يعرؼ : ان يكون محل عقد االستهالك السمع او الخدمات -2-2

باألمواؿ القابمة لالستيالؾ أي التي تفنى باالستعماؿ االوؿ، كالمأكوالت والمشروبات، بؿ 
تشمؿ االمواؿ   التي يطمؽ عمييا غير قابمة لالستيالؾ أي التي ال تفنى باالستعماؿ االوؿ، 

 4.بؿ تفنى باالستعماؿ المتكرر حسب طبيعتيا
     اما بالنسبة لمخدمات فتشتمؿ جميع األداءات ماعدا تجييز البضائع، فبعضيا ذو 

طبيعة مادية كاإلصالح والتنظيؼ وبعضيا ذو طبيعة مالية كالتاميف والقرض وبعضيا ذو 
. 5طبيعة فكرية كالخدمات الطبية

                                                             
 شرح عقد االستيالؾ 1
. 10 عامر قاسـ احمد القيسي، المرجع السابؽ، ص 2
،  2011، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، الحماية المدنية لممستهمك دراسة مقارنةمحمود عبد الرحيـ ديب، 3

. 12ص
. 13 ص  محمود عبد الرحيـ ديب، المرجع السابؽ،4
. 11-10 عامر قاسـ احمد القيسي، المرجع السابؽ، ص ص 5
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المعيار في تحديد المستيمؾ ىو اف ال يكوف الغرض مف : الغرض غير مهني -2-3
 ىو الذي يبـر العقود عمى سبيؿ الحصوؿ عمى السمع والخدمات لكي ينتفع 1االستيالؾ حرفيا،

بيا، دوف اف تكوف لديو نية مسبقة لممضاربة بيذه االشياء عف طريؽ اعادة بيعيا او 
تصنيعيا، فيو ال يممؾ القدرة الفنية لمحكـ عمى ما سعى القتنائو او الحصوؿ عميو مف سمع 
وخدمات مف ناحية الجودة والمتانة، وال يستطيع اف يقـو بالصيانة الدورية الفنية لمكثير مف 

 2.ىذه االشياء، كاآلالت الكيربائية مثال
 . حق المستهمك في العدول:ثانيا

.  حق العدولمضمون  -1

 األصؿ اف العقود مف اىـ مصادر االلتزاـ محكومة بموجب القواعد العامة لجممة مف المبادئ 
، وانو متى ما انعقد ال يمكف 3األساسية، وىذه المبادئ تمثؿ في اف العقد شريعة المتعاقديف

الحد المتعاقديف اف ينفصؿ منو، ولذا يفترض بكؿ متعاقد السير عمى حماية حقوقو اما االمر 
. 4يختمؼ في رجوع المستيمؾ عف ارادتو بعد ابرامو العقد عمى رغـ مف انو مف العقود الممزمة

 حؽ المستيمؾ في العدوؿ يعني اعادة المتعاقديف الى الحالة التي :حق العدولتعريف-1 -1
 نظرا الف 5كاف عمييا قبؿ التعاقد، ويكوف باف يرد المستيمؾ المنتج الذي تـ تسميمو اليو

المستيمؾ ليس لديو االمكانية الفعمية لمعاينة المنتج والعمـ بخصائص الخدمة قبؿ ابراـ 
اذ يعد أحد الركائز االساسية التي يقـو عمييا النظاـ القانوني لحماية المستيمؾ ، 6العقد

. 7ال سيما في عقود التجارة االلكترونية

                                                             
. 11 عامر قاسـ احمد القيسي، نفس المرجع، ص 1
. 21 عبد المنعـ موسى إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص 2
. 60 القانوف المدني 3
، دار الكتب القانونية ودار شتات لمنشر والبرمجيات، دراسة مقارنة. التنظيم القانوني لمتجارةىادي مسمـ يونس البشكاني، 4

. ، ص2009مصر، 
. 210 أسامة احمد بدر، المرجع السابؽ، ص5
.  125 محمد حسيف منصور، المرجع السابؽ، ص 6
. 234 موقؼ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص 7
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 مف 2 مف القانوف فقرة 9اما المشرع الجزائري عرؼ حؽ المستيمؾ في العدوؿ ضمف المادة 
العدوؿ ىو حؽ المستيمؾ في "  المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش بانو09-18قانوف 

 1"التراجع عف اقتناء منتوج ما دوف وجو سبب

ما يالحظ اف المشرع لـ يفرؽ بيف المستيمكيف اثناء التعامؿ التقميدي او التعامؿ االلكتروني  -
اذ ذكره مصطمح المستيمؾ، وبالتالي تصبح ىناؾ ثغرة قانونية تؤدي الى اضطراب 

المعامالت التجارية التي تتـ ويكوف العوناالقتصادي في ريبة مف امره اثناء تعاقده اال اف 
المشرع رغـ انو لـ يحدد المستيمؾ العادي او االلكتروني فيستنتج مف خالؿ تزامف تعديؿ 
قانوف حماية المستيمؾ العادي وقمع الغش بصدور قانوف التجارة االلكترونية يكوف بذلؾ 

 .العدوؿ دوف ابداء السبب مف حؽ المستيمؾ االلكتروني
خصص حؽ العدوؿ اقناء المنتوج وبالرجوع الى تعريؼ المنتوج المنصوص عميو في  -

لكف السؤاؿ " كؿ سمعة او خدمة تكوف موضوع التنازؿ" بانو9 فقرة 03 المادة 03-09القانوف 
الذي يطرح كيؼ يتـ العدوؿ عف الخدمة إذا قدمت؟ مثال إذا قاـ محامي بصفة عوف 

اقتصادي بتقديـ استشارة قانونية لطالبيا بصفتو مستيمكا في حالة العدوؿ ىذا األخير يكؼ 
فيتـ التراجع عف اقتناءىا او الخدمات الالمادية التي يتـ تسميميا فورا لممستيمؾ بمجرد العقد، 

الحاسب االلي لممستيمؾ .... عف طريؽ النقؿ االلكتروني لمبيانات في شكؿ االصفار واالحاد 
 .2أي تحميؿ المعمومات

 
 
 

 
 .تمييز حق العدول عن التعاقد من النظم القانونية األخرى المشابهة -1-2

                                                             
. ، سابؽ الذكر09-18مف القانوف رقـ 19 المادة 1
. 211 أسامة احمد بدر، المرجع السابؽ، ص2
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يشترؾ حؽ العدوؿ عف التعاقد مع بعض األنظمة القانونية األخرى المشابية لو في األثر 
المترتب عميو وىو زواؿ العقد، اال اف ىناؾ بعض االختالفات تميز الطبيعة الخاصة لخيار 

 .1العدوؿ ومدى مساىمتو في حماية المستيمؾ إزاء صور التعاقد االخر

 103 نص المشرع عف البطالف بموجب المادة :حق العدول عن العقد البطالن -1-2-1
يعاد المتعاقداف الى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد في حالة :"  عمى انو مف القانوف المدني

 .2"بطالف العقد ابطالو، فاف كاف ىذا مستحيال جاز الحكـ بالتعويض معادؿ
اذ يتشابو النظاميف في األثر القانوني المترتب عمييا وىو زواؿ العقد زواال كميا منذ لحظة 

. بينيما مف فوارؽ.... ابرامو واعتبار العقد كاف لـ يكف اال اف ىذه النتيجة المشتركة ال 
البطالف المطمؽ جزء مترتب عمى ما يصيب العقد مف خمؿ في أحد اركانو عند تكوينو  -

اما العدوؿ عف التعاقد . يمنع مف ترتيب االثار عميو فالعقد يكوف منعدما مف الناحية القانونية
فانو يمحؽ عقدا صحيحا نافذا واجب التنفيذ مف حيث األصؿ لكف المشرع يعطي لممستيمؾ 

 3.خيار االنياء العقد خالؿ مدة معينة بعد نشوئو
اما البطالف النسبي فالتوافؽ بينيما يظير أكثر في اف العقد القابؿ لإلبطاؿ عقد قائـ بذاتو 

،وىنا يظير التشابو 4ومنتجألثاره، لكنممف تقرر البطالف لمصمحتو اف ينقصو خالؿ مدة معينة
بيف النظاميف اذ في كمييما يثبت الحد المتعاقديف خيار االستمرار في العقد واإلبقاء عميو او 

. 5إعدامو وازالتو

 ولكف رغـ التشابو ىناؾ فروقا بينيما اذ اف البطالف ال تمنع مف انتاج العقد ألثاره في حيف 
ىذا مف جية ومف جية أخرى ال يقدـ مف . حؽ العدوؿ يمنع ذلؾ حتى تمر المدة المحددة قانونا

 7...."دوف وجو سبب".......عف عدولو 6قرار لمصمحتو حؽ العدوؿ أسباب يتردد 

العقد الموقوؼ ىو العقد الصادر مف شخص ال : حق العدول والعقد الموقوف -1-2-2
                                                             

. 219 موقؼ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص1
. ، سابؽ الذكر58-75 مف االمر رقـ 103 المادة  2 

. 200 موقؼ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص3
.  مدة البطالف النسبي حددت بمدة العدوؿ حتى صدور تنظيـ ليحدد ذلؾ4
. 220ص،  موقؼ حامد عبد، المرجع السابؽ 5
 .788 محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص6
.  سابؽ الذكر09-18مف قانوف رقـ 19 المادة 7
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يممؾ والية انشائو والعقد الذي يمس حؽ مف حقوؽ الغير، فال ينتج اثاره حتى يتقرر اجازتو 
ذا لـ ي يتشابيا في مسالة مدة المنع مف .  يصبح كأنو لـ يكف أصالجزصراحة او ضمنيا وا 

انتاج العقد ألثره اال اف النظاميف يختمفاف في اف أسباب العقدمعروفة سمفا كعيوب الرضا او 
عدـ الوالية عمى نوع التصرؼ او عدـ الوالية عمى محؿ التصرؼ يبدأ العدوؿ يتثبت 

لممستيمؾ ال يشترط فيو تحقؽ أي سبب مف األسباب آنفة الذكر، باإلضافة الى مف خوؿ لو 
حؽ قضى العقد الموقوؼ اعطى المشرع الخيار لمف لمصمحتو اف ينقض العقد او يجيزه، اما 

 .العدوؿ يكوف لممستيمؾ وحده مف يممؾ ذلؾ
يشترؾ النظاميف في كونيما تصرؼ : حق العدول والغاء العقد بإرادة منفردة -1-2-3

. اداري منفرد يترتب عميو انياء الرابطة العقدية دوف توقؼ ذلؾ عمى إرادة المتعاقد االخر
 بالنسبة لممستقبؿ، وانماويختمفاف في انياء بالنسبة لمعقد ال يزيؿ االثار قبؿ حصوؿ اإللغاء 

 1.في حيف اف العدوؿ يزيؿ العقد ماضيا ومستقبال
 . لحق العدولساس القانونياأل -1-3

يعد أحد االليات القانونية اليادفة الى توفير حماية فعالة لممستيمؾ وأداة شرعية تمعب دورا 
أساسيا في حماية الذيف يتعاقدوف، دوف إمكانية حقيقية لمناقشة شروط تعاقداتيـ، ويخضعوف 

لتأثير اإلعالف وما يحممو مف ضغط وحث في التعاقد، فضال عف كوف التعاقد عميو او التحقؽ 
 2.مف خصائصو

رغـ تعارض الرخصة مع مبدأ القوة الممزمة لمعقد، اال انو مف أكثر الوسائؿ حماية لممستيمؾ 
مالئمة لمعقود االلكترونية عمى وجو التحديد، اذ ينعدـ التواصؿ بيف المتعاقديف، الذي تسيطر 

عميو اغراءات الدعاية واالعالف في المواقع االلكترونية والتسييالت التي تمنحيا السوؽ 
االلكتروني لممستيمؾ تجعمو يندفع نحو االستجابة ليذه االغراءات، عف طريؽ النقر عمى الموقع 

 3.االلكتروني

رخص العدوؿ مقررة لمصمحة المستيمؾ دوف غيرىمنحت لو كبديؿ لخيار الرؤية بسبب طبيعة 
ىذا العقد حتى ولـ يرتكب المورد االلكتروني غشا او تدليسا، وحتى ولو كانت السمعة خالية مف 

                                                             

.223،223 موفؽ حامد عبد، المرجع السابؽ، ص،ص  1 
.  77 إسماعيؿ قطاؼ، المرجع السابؽ، ص 2
.  78سماعيؿ قطاؼ، نفس المرجع، ص 3
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 وذلؾ كمو بشروط معينة غالبا ما تتمثؿ في عدـ 1العيوب بمعنى دوف ذكر سبب العدوؿ
 ليا حتى يتمكف مف تسويقا 2استخداـ السمعة مف قبؿ المستيمؾ او عدـ نقض الغالؼ الخارجي

مرة اخرى  

يخضع حؽ العدوؿ لقواعد قانونية ال تختمؼ فيما بينيا اال : صور العدول عن العقد -2
فيما يتعمؽ بالمدة الزمنية المحددة لذلؾ اذ يتخذ صورتيف ليذا الحؽ، اما فيما يخص السبب 

. فينقسـ الى ثالث أنواع حؽ العدوؿ ابداء السبب، حؽ العدوؿ دوف ابداء السبب
 :يتخذ صورتيف: حق العدول يتعمق بالمدة الزمنية -2-1

وفي ىذه : حق االنسحاب خالل الفترة السابقة عمى التعاقد: الصورة األولى -2-1-1
الحالة يكوف العدوؿ عف العقد سابقا عمى اتخاذه خالؿ مدة تعرؼ بمدة التقييـ وىي مدة الزامية 

اال اف المشرع الجزائري لـ يحدد الفترة الزمنية التي تحتسب .3ينبغي فواتيا إلمكاف انعقاد العقد
-18 مف القانوف 19حتى يتـ العدوؿ وأحاؿ ذلؾ الى التنظيـ وفؽ الفقرة األخيرة مف المادة 

09.4 
في ىذه الحالة : حق النقض خالل المدة الالحقة عمى التعاقد: الصورة الثانية -2-1-2

يحؽ لممستيمؾ خالؿ المدة المعينة التي حددىا القانوف اف العدوؿ عف العقد بعد ابرامو، أي 
 المشرع الجزائري نص 5فسخو بإرادتو المنفردة، ومف ثـ التحمؿ مف التزامو بمقتضى ىذا العقد،

 .عمى حؽ العدوؿ دوف تجديد مدتو إذا تحدد عف طريؽ التنظيـ
 حق العدول مرتبط بالسبب -2-2

مف خالؿ استقراء النصوص القانونية التي جاءت لحماية المستيمؾ نجد انو بإمكانو اف يعدؿ 
 .المستيمؾ ويبدي السبب كما يمكنو فعؿ ذلؾ دوف ابداء السبب، حسب القانوف الذي تضمنو

 .حق العدول دون بإبداء السبب-2-2-1

مف خالؿ ىذه القواعد نجد حؽ العدوؿ عف العربوف حيث :حؽ العدوؿ في القواعد العامة -

                                                             
.  سابؽ الذكر09-18 مف قانوف 02 فقرة 09 المادة 1
...."  اعادة السمعة في غالفيا األصمي :" .... 05-18 مف قانوف 02 الفقرة 23 المادة 2
. 277خالد إبراىيـ ممدوح، المرجع السابؽ، ص3
.  سابؽ الذكر09-18 مف القانوف رقـ 19 المادة 4
. 278-277 خالد إبراىيـ ممدوح، المرجع السابؽ، ص ص 5



 ة قواعد شفافية الممارسات التجاريةمخالف اإلجراءات المتبعة لمواجهة الفصل الثاني

133 
 

اعطى المشرع مف خالؿ دفع العربوف حؽ العدوؿ لكال الطرفيف فيو ما يقدمو أحد المتعاقديف 
لمطرؼ الثاني لتمكينيما مف استعماؿ ىذا الحؽ عف التعاقد، اال انو في المقابؿ ترؾ ليما 

االتفاؽ عمى غير ذلؾ، فالنية المشتركة ليما، تحد إذا ما كانا يريداف مف دفع العربوف 
االحتفاظ بحؽ العدوؿ عف العقد ويسايراف بذلؾ اتجاه المشرع اـ انيما يريداف تأكيد العقد 

 1.والبدء في تنفيذه، ويكوف العربوف الذي يقع جزء معجؿ مف األجرة
 انو يمكف لممستيمؾ اف يعدؿ عف اقتناء منتوج 09-18 مف قانوف 09نصت المادة  -

مادوف ابداء أي سبب ودوف دفعو مصاريؼ إضافية، اال اف المدة المحددة لذلؾ ارجعيا 
 نجد المشرع 05-18 مف قانوف 11المشرع الى التنظيـ، لكف المطة الثالثة عشر مف المادة 

 2.اعطى الحرية لممتعاقديف في تحديد مدة العدوؿ
لـ يصدر التنظيـ بعد الذي يحدد مدة العدوؿ إذا صدر وحدد المدة بفترة زمنية معينة، تكوف 

المدة   التي يحددىا المتعاقديف كاستثناء مف القاعدة العامة، اما إذا حدد المدة لبعض 
المنتوجات يكوف لممتعاقديف اختيار مدة لمعدوؿ لمنتوجات أخرى الغير محدد في التنظيـ 

وبالتالي يصبح كؿ المنتوجات محؿ التعاقد يمكف العدوؿ عنيا، إال المنتوجات التي قد تستثنى 
.   مف حؽ العدوؿ ضمف التنظيـ الذي سيصدر مستقبال

ما يدؿ اف المدة تحدد بيف الطرفيف " عند االقتضاء"ما يالحظ ىو اف المشرع استخدـ مصطمح 
حسب الظروؼ المحيطة بالمعاممة التجارية، وقد ال تحدد أصال وبالتالي يكوف مف حؽ 

.  سابؽ ذكره09-18 مف القانوف 09المستيمؾ العدوؿ وفؽ مادة

يبدي المستيمؾ االلكتروني سبب الذي جعمو يعدؿ : حق العدول بإبداء السبب -2-2-2
 ففي كال الحالتيف يجب 3.عف المنتوج، اما لعدـ مطابقتيا لطمبية أو إذا كاف المنتوج معيبا

عمى المستيمؾ االلكتروني اف يعيد ارساؿ السمعة في غالفيا األصمي خالؿ مدة أربعة أياـ 
مف تاريخ التسميـ الفعمي لممنتوج، اذ ال يتحمؿ المستيمؾ أعباء وتكاليؼ اعادة ارساؿ السمع بؿ 

 4.تقع عمى عاتؽ المورد االلكتروني
                                                             

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف الحقوؽ فرع العقود "انهاء العقد بإرادة منفردة" نقض العقد أحالـ قسمي ، 1
. 31، ص2013-2012، 01والمسؤولية، جامعة بف عكنوف، الجزائر

 . سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 11 المادة 2
 . سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 01 فقرة 23 المادة 3
  سابؽ الذكر05-18 مف قانوف 02 فقرة 23 المادة 4
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. ضوابط ممارسة حق العدول -3

: حتى يتـ ممارسة حؽ العدوؿ البد مف اتباع الضوابط القانونية المنصوص عمييا قانونا وىي

 .احتراـ شروط التعاقد -
 .عدـ دفع مصاريؼ إضافية -
 .احتراـ المدة واتباع قائمة المنتوجات المعينة بالعدوؿ -
أشار المشرع الجزائري الى اف لممستيمؾ الحؽ في : احترام شروط التعاقد -3-1

 قد تكوف ىذه الشروط اتفاقية بيف طرفي 1.العدوؿ عف اقتناء منتوج ما ضمف شروط التعاقد
 .2العقد او بنص قانوني

مف الطبيعي عنما : احترام المدة واتباع قائمة المنتوجات المعينة بالعدول -3-2
يمنح لممستيمؾ حؽ العدوؿ اف يحدد لممارسة ىذا الخيار مدة معينة فاذا مرت ىذه المدة سقط 

حقو في العدوؿ وذلؾ حفاظا عمى استقرار التعامؿ اذ ليس مف العدالة اف يبقى المركز 
القانوني لمعوف قمقا مدة طويمة يمكف خالليا اف يفاجأ بطمب نقض عقد   مضت عميو مدة 

اال اف المشرع لـ يحدد المدة التي سايرت صدوره اال انو أشار اف المدة سيتـ تحديدىا 3،طويمة
 . المتعمقة بحؽ العدوؿ19عف طريؽ التنظيـ في اخر فقرة مف المادة 

وأيضا قائمة المنتوجات المعينة تحدد عف طريؽ التنظيـ ويمكف اف تضـ ىذه الالئحة 
منتوجات معينة ويمكف اف يستثنى بعض منيا وقد تكوف مف بيف االستثناءات الخدمات او 
السمع الالمادية التي سبؽ اإلشارة الييا ويكوف بذلؾ الحؿ لتساؤؿ السابؽ بخصوص كيفية 

استرجاع الخدمة المقدمة مباشرة بمجردالتعاقد؟ 

 .ثار ممارسة حق العدولاال -4
رغـ إقرار حؽ العدوؿ لممستيمؾ دوف سواه، اال اف اثاره التي تنتج عنو تمس طرفي العالقة 

. العقدية
يرتب حؽ العدوؿ نتائج بالنسبة لممورد :ار بالنسبة لممورد االلكترونيثاال -4-1

 .االلكتروني
                                                             

.  سابؽ الذكر09-18 مف القانوف رقـ 19 المادة 1
. 05-18 شروط عامة ضمف االحكاـ العامة لمقانوف المدني او الخاصة ضمف القانوف 2
. 235 موفؽ حامؽ عبد، المرجع السابؽ، ص3
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 .تسميـ جديد موافؽ لطمبية -
 .اصالح المنتوج المعيب -
 .استبداؿ المنتوج بآخر مماثؿ -
الغاء الطمبية وارجاع المبالغ المدفوعة، خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يوما مف تاريخ  -

 1.تسميـ المنتوج
 .تسوية الخمؿ دوف الرجوع الى الطريؽ القضائي -
. يترتب عمى ىذا الحؽ االثار التالية: االثار بالنسبة لممستهمك -4-2

 .ارجاع المنتوج دوف تحمؿ مصاريؼ االرجاع -
 .يعاد اليو الثمف إذا لـ يتمكف المورد االلكتروني مف اصالح او استبداؿ المنتوج -
 .حقو في المطالبة بالتعويض إذا وقع لو ضررا -
.  جزاء االخالل بحق العدول -5

يعاقب بغرامة مف خمسيف  " 09-18 مكرر مف القانوف 78جاء في نص المادة 
كؿ مف يخالؼ االحكاـ المتعمقة  (دج500000)الى خمسمائة ألؼ دينار (دج50000)دينار

. 2" مف القانوف19بحؽ العدوؿ المنصوص عميو في المادة 

         ما يمكف استنتاجو مف نص المادة اف المشرع لـ يحدد صفة المخالؼ مستيمكا او 
عونا اقتصاديا اذ ذكر مصطمح كؿ مف يخالؼ يكوف بذلؾ وجو العقاب اليو العوف مف جية 
والمستيمؾ مف جية أخرى، اذ تـ مخالفة شروط التعاقد او كيفيات ممارسة ىذا الحؽ او عدـ 
احتراـ المدة او الخروج عف قائمة المنتوجات المعينة او عدـ احتراـ االستثناءات التي قد ترد 

. عف القائمة التي سيتـ تحديدىا عف طريؽ التنظيـ

    لكف السؤاؿ المطروح إذا كاف المستيمؾ يعنى بالعقاب عمى حؽ منح لو بقوة القانوف وكرس 
  ما الغاية مف فرضو؟.لدعـ حمايتو كطرؼ أضعؼ في العالقة العقدية

 

 
                                                             

 . سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 03 و02 فقرة 23 المادة 1
.  سابؽ الذكر09-18 مكرر مف القانوف رقـ 78 المادة 2
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 .المتابعةاإلدارية لممخالفات الماسة بمبدأ شفافية الممارسات التجارية: الفرع الثاني
المتابعةاإلداريةىيالمتابعةالسابقةعمىالمتابعةالقضائية،بحيثتتخذاإلدارةبعضاإلجراءاتوتقـو 

 لصالح العوف االقتصادي لتجنبو االجراءات القضائية المعقدة والتي تتخذ مدة بأعماؿ،كحمودي
طويمة مف الزمف، لكف قبؿ التطرؽ الى ىذه االعماؿ نتطرؽ الى العوف االقتصادي ثـ نتطرؽ 

 .الى االجراءات التي تتخذىا االدارة لتفادي المتابعة القضائية
 . العون االقتصادي:أوال

العوف االقتصادي يعد الطرؼ الثاني في العالقة العقدية في عقود االستيالؾ، بما اف حددنا 
مف ىو المستيمؾ، أصبح واضح مف ىو العوف االقتصادي اذ لـ يطرح أي تساؤؿ في 

عمى ىذا سنتطرؽ الى مفيومو فقييا ثـ وفؽ التشريع الجزائري واىـ الشروط . االوساط القانونية
 .التي تميزه
 .مفهوم المهني فقهيا-1

تعد فكرة الميني، فكرة واسعة، تشمؿ أكبر طائفة مف الناس الذيف ينتموف الى عالـ الشغؿ 
 .واالعماؿ ويدؿ تعبير المينة عمى كؿ نشاط منظـ ىدفو االنتاج او التوزيع او تقديـ الخدمات

ذلؾ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعما مف أجؿ حاجات مينتو : يمكف تف بعرؼ بانو
ويسعى الى الربح وىذا ىو المعيار الذي يميزه عف المستيمؾ، ففي حيف ىذا االخير ييدؼ مف 
خالؿ تعاقده الى اشباع حاجاتو الشخصية والعائمية فاف الميني يتعاقد مف أجؿ الحصوؿ عمى 
اكبر قدر ممكف مف الربح ، وذلؾ مف خالؿ استعمالو لكؿ االساليب والطرؽ مف اجؿ الترويج 

 .1لسمعتو او خدمتو واحبار الطرؼ الثاني عمى التعاقد حتى ولـ تكف لو الرغبة في ذلؾ
ورد عدة تسميات لمعوف االقتصادي ضمف النصوص القانونية :التعريف القانوني -2

 :سمي بػ
 المتعمؽ بضماف المنتوجات 266-90 مف المرسـو التنفيذي 02المحترؼ ضمف المادة  -

المحترؼ ىو المنتج أو الصانع، أو وسيط، أو حرفي، أو تاجر، أو المستورد، :" والخدمات
أو الموزع،وعمى العمـو كؿ متدخؿ ضمف إطار مينتو، في عممية عرض المنتوج او الخدمة 

 2"لالستيالؾ

                                                             
 .17-16 جامع مميكة ، المرجع السابؽ، ص ص 1
  40 الجريد الرسمية عدد 1990 سبتمبر 15 المتعمؽ بضماف المنتوجات والخدمات، المؤرخ في 266-90المرسـو التنفيذي 2
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 المتعمؽ بالمنافسة، حيث عرفتيا في فقرتيا 03-03 مف قانوف 03المؤسسة في المادة  -
كؿ شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعتو يمارس بصفة دائمة : المؤسسة:" االولى بػ

 1".نشاطات االنتاج أو التوزيع أو الخدمات
 المتعمؽ بالمنافسة 03-03المعدؿ لقانوف 2 12-08وتجدر االشارة الى انو بموجب القانوف 

 . التي عرفت المؤسسة بيدؼ توسيع مجاؿ تطبيؽ ىذا االمر03مصطمح االستيراد لممادة 
: عوف االقتصادي:"  المتعمؽ الممارسات التجارية02-04العوف االقتصادي ضمف قانوف  -

كؿ منتج او تاجر او حرفي او مقدـ خدمات أيا كانت صفتو القانونية، يمارس نشاطو في 
 3"اإلطار الميني العادي أو بقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجميا

كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقـو بالتسويؽ :"  ىو05-18المورد االلكتروني ضمف قانوف  -
 4".أو االقتراح توفير السمع والخدمات عف طريؽ االتصاالت اإللكترونية

      باستقراء النصوص القانونية التي عرفت العوف االقتصادي رغـ اختالؼ في المسميات 
 :المالحظات التالية

قد يكوف العوف االقتصادي شخصا طبيعيا أو معنويا مف اشخاص القانوف العاـ أو القانوف - 
 5.الخاص

 .ال بد اف يمارس نشاطا مينيا بقصد تحقيؽ الغاية التي اوجد مف اجميا- 
 وال بد مف ممارستو بصفة دائمة لنشاطات االنتاج أو التوزيع أو الخدمات- 
المنتج أو الصانع، أو وسيط، أو حرفي، أو تاجر، أو المستورد، : ذكر المشرع المصطمحات- 

 كصفات لو حسب النشاط الذي يمارسو بصفة دائمة، فيدخؿ في ىذا االطار 6أو الموزع،
 .االشخاص الطبيعييف والمعنوييف الذيف يخضعوف لمقانوف العاـ أو الخاص

                                                             
  المتعمؽ بالمنافسة 03-03 االمر 1
 03-03 المعدؿ والمتمـ لألمر 12-08 قانوف 2
 . المتعمؽ بالممارسات التجارية02-04 قانوف 3
 سابؽ الذكر 05-18 مف قانوف رقـ 06 المادة 4
 المتعمؽ بالمنافسة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في 03-03 بف وطاس إيماف، مسؤولية العوف االقتصادي في ضوء 5

 .8، ص2009-2008القانوف االعماؿ، جامعة يوسؼ بف خدة، كمية الحقوؽ، الجزائر،
، طبعة تأثير المنافسة عمى االلتزام بضمان سالمة المنتوجعمي فتاؾ، :لالطالع عمى شرح المصطمحات الواردة انظر6

 2008االولى، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،
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قد يكونوا اشخاصا طبيعييف يتمثموف في التاجر او منتجيف او منافسيف طبقا لقانوف :  أشخاص قانوف الخاص
 .المنافسة واحتراـ الممارسات التجارية، واما اشخاصا معنوييف كالجمعيات والشركات التجارية

 .شروط توفرها الكتساب صفة العون االقتصادي -3
عند الفقياء اال انيـ مجمعوف عمى اف - لمعوف االقتصادي -  قد اختمفت تعاريؼ لمميني 

 .تحديد فكرة الميني جممة مف المعايير
وفقا ليذا المعيار، يجب اف يزاوؿ : المهني كل شخص اعتاد عمى مزاولة نشاط دائم- 2-1

الميني نشاطو بشكؿ دائـ، باف يتخذه مورد رزقو االساسي، وال ييـ بعدىا اليدؼ مف النشاط، 
كما ىو الـز عند فئة التاجر حيث تقـو التجارة عمى ىدؼ واضح ىو تحقيؽ الربح، كما التيـ 
الطبيعة القانونية لمنشاط، تاجرا كاف او ميندسا او أي ميني اخر، وال ييـ مستوى االقتصادي 

 .لذلؾ النشاط
يجب اف عمؿ لحسابو الخاص، باف يكوف : المهني هو كل شخص مستقل وله سمطة- 2-2

مستقبال عف اية عالقة تبعية تجعمو خاضعا لشخص اخر، فيو رب عممو والمسؤوؿ عنو كمية، 
ذا وقع واف كاف في عالقة تبعية فبوصفو متبوعا وال تابعا، لو كامؿ السمطة عمى االشخاص  وا 

 .الذيف يستخدميـ مف اجؿ تنفيذ مينتو
 يجب اف يتمنع، او عمى االقؿ يظير :وجوب اعالن المهني عن طبيعته المهنية- 2-3

باعتباره كذلؾ لمغير، فاإلعالف ميزة ىامة، اذ يترجـ قياـ فعمي لعمميات التبادؿ االقتصادي 
 .بصورة ممموسة

 يجب اف تتخذ شكال منظما، باف يفر :المهني له شكل منظم يجعمه يبدو متفوقا- 2-4
الميني كؿ ما مف شانو اف ييسر مف اداءة ليا معدات مجيزة واالشخاص مساعديف بحسب 

طبيعة النشاط، وال ييـ مستوى التنظيـ، فقد يكوف تنظيما بسيطا كما ىو الحاؿ في عدة المصمح 
 1.ةالكيرو منزلياالجيزة 
 
 

                                                             
 بوشارب ايماف ، حماية المستيمؾ مف الشروط التعسفية في عقود االستيالؾ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص 1

، 2012-2011قانوف العقود المدنية ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة العربي بف مييدي اـ البواقي ، 
 .15-13ص ص 
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تتمثؿ االجراءات الوقائية لألعواف االقتصادييف مرتكبي : االجراءات الوقائية لممخالفات:ثانيا
 .المخالفات في الغمؽ االداري واجراء المصالحة كإجراء وقائي لمنع المتابعة القضائية

 .الغمقاإلداريمممحالتالتجارية -1
يعتبرقانونالعقوباتإغالقالمؤسسةكتدبيرمنتدابيراألمنالعينية،ويجيزاألمربإغالقالمؤسسةنيائياأومؤقتاحس

 1.بالحاالت،والشروطالمنصوصعمييافيالقانوف
نالحظأنقانونالعقوباتاستعمممصطمحمؤسسةوالتيييكمشخصطبيعيأومعنويأياكانتطبيعتييمارسبصفةدائ

 06-10وكذلكالقانوف  02-04رقـمة،نشاطاتاإلنتاجأوالتوزيعاوالخدماتمكنالقانوف
المعدلوالمتممميذكرفقطإمكانيةغمقالمحالتالتجاريةوالتيتعتبرصنؼ 

 .منأصنافالمؤسسة،ولذايعابعمىالمشرعيناعدمتماشييمعالسياسةالتشريعية

 06-10المذكورسابقاالمعدلتينبموجب قانوف02- 04 منالقانوف47و 46 نظمتالمواد
الغمقاإلداريمممحالتالتجارية،حيثمنحتيذىالموادلمواليالمختصإقميميا،بناءاعمىاقتراحمنالمديرالوالئي 

. المكمفبالتجارةاتخاذقرارالغمقاإلداريمممحالتالتجاريةلمدةأقصاىاستونيوما
 .حاالت الغمق-1-1
 :تحديدحاالتالغمقاإلداريفييمكف
 منبينالحاالتالتيتطبقفيياعقوبةغمقالمحالتالتجاريةفيحالةمخالفةأحكامالموادالمنصوصعمييافيالمادة_ 

-10منالقانوف 10 المعدلةبموجبالمادة02- 04 منالقانوف 01 فقرة 46
ر ،وىذىالحاالتتتعمقبعدماإلعالمباألسعا06

. وكذاعدماإلعالمبشروطالبيع،وعدمالفوترةأوتحريرفاتورةوىميةاومزيفةوالتعريفات
 06-10تطبيقعقوبةعمىالمحالتالتجاريةأيضافيحالةالعودة لكممخالفةألحكامالقانونرقـ_ 

-04المعدلوالمتممممقانوف
المتعمقبالقواعدالمطبقةعمىالممارساتالتجارية،ويعتبرالعوناالقتصاديفيحالةعودطبقاليذاالقانوف،كمما02

. قامبمخالفةاخرىمياعالقةبنشاطيخالاللسنتينالتيتميانقضاءالعقوبةالسابقةالمتعمقةبنفسنشاطو
 01 فقرة 46 فيالمادة"يمكف"انعقوبةغمقالمحالتالتجاريةىيعقوبةجوازييبماأنالمشرعالمستعممعبارة_

 2. المذكور اعاله06-10منالقانوف  10 المعدلةبالمادة

                                                             
. 128المرجع السابؽ، صمحمد الشريفكتو ، 1
  سابؽ الذكر06-10 مف القانوف رقـ 11 المعدلة بموجب المادة 02-04 مف القانوف رقـ 47 المادة 2
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اما بالنسبة لممخالفات التي تتـ باستخداـ وسائط الكترونية فانو عندما يرتكب المورد االلكتروني 
أثناء ممارستو نشاطو، مخالفات تكوف تحت طائمة عقوبة غمؽ المحؿ بمفيـو التشريع المتعمؽ 

بممارسة االنشطة التجارية، يتـ تعميؽ تسجيؿ اسماء ناطؽ المورد االلكتروني بشكؿ تحفظي مف 
طرؼ الييئة المكمفة بمنح أسماء الناطؽ في الجزائر بناء عمى مقررة مف وزارة التجارة، بحيث ال 

  يوما 60اال اف مدد المدة الى اف تصؿ الى 1. يوما30يمكناف تتجاوز مدة التعميؽ التحفظي 
كما يتـ التعميؽ الفوريالسـ الناطؽ بناء عمى مقررة مف وزارة التجارةإذا تعيد المورد االلكتروني 
سواء كاف شخص طبيعي او معنوي، بتوفير سمع او خدمات عف طريؽ االتصاالت االلكترونية 

دوف تسجيؿ مسبؽ في السجؿ التجاري، ويبقى التعميؽ ساري المفعوؿ الى غاية تسوية 
 2.الوضعية
. نشرقرارالغمق-1-2

يعدنشرالحكمالصادرباإلدانةجزاءمكماللمجزءاالصمي،ونادراماينصعمييفيالقانونالعاـ،إالأنييغمبالنصعؿ
ييفيقوانينحمايةالمستيمؾ،لماليامنأثرفعالفيمكافحةجرائماإلضراربالمستيمؾ،حيثيصبالمحكومعمييفيش

 .رفيواعتباره،لذلكاليجوزالحكمبيإالإذانصالمشرععمىذلكصراحة
والنشرقديكونباإلعالنعمىواجيةالمنشاةاوفيالصحؼ 

اواالذاعةالمرئيةوالمسموعة،وذلكإلعالمالمستيمكينوالمتعاممينبالجرائمالمرتكبةبيابمايحققاليدفمنالعقو
بةوالمتمثمفيفقدانالثقةفيمرتكبالجريمة،وحرمانيأوتقميمحجممكاسبيالماليةفيالمستقمنتيجة 

.لعزوفالجميورمنالتعامممعيوليذاحرصتالتشريعاتالمقارنةعمىاألخذ،بيذاالجزاءفيقوانينحمايةالمستيمؾ
3 

والتينستخمصمنياانييمكنمموالياف 48،لقدنصعمىيذاالجزاءبموجبالمادة02-04اماالقانوف 
يأمروعمىنفقةالمخالفبنشرقرارالغمقكامالاوممخصمنيفيالصحافة 

. الوطنيةأولصقيبأحرفبارزةفياألماكنالتييحددىاالواليفيقراره
ومايالحظ ايضاانالمشرعقدخولجيتينبنشر قراراتيماوىماالواليالمختص اقميميا ومواجية االدارية، 

والقاضي ىو السمطة القضائية، ومنحيما السمطة التقديرية الكاممة في توقيع ىذه العقوبة، حيث 
انو لـ يحدد المدة التي يتـ خالليا نشر القرار، وال المكنة التي يتـ فييا ذلؾ حسب ما جاء في 

                                                             

. السابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 43 المادة  1 
 2 السابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 42 المادة 

. 90 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 3
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 المؤرخ في 23-06 مف قانوف العقوبات المعدلة بالقانوف رقـ 18المادة في حيف نجد أف المادة 
 حددت المدة القصوى لمنشر والمصاريؼ التي يجب أال تتجاوز المبمغ الذي 2006 /12 /20

 1.حدده القاضي في حكمو
 .اجراء المصالحة -2

تعتبرالمصالحةإجراءتقومبياإلدارةوالذيمنخالليتقترحعمىالمخالفبعدمإجراءالمتابعاتالجزائيةمقابالعترا
. فيبالمخالفةودفعمبمغمنالنقودالذيتحدداإلدارةنفسياقيمتو

 . تعريف المصالحة-2-1
يمكنتعريفالمصالحةاوالصمحبوجيعامبانياتسويةالنزاعبطريقةوديةوالمصالحةفيالقانونالعامتحكميافيا

. لقانونالجزائرياحكامالفصاللخامسمنالبابالسابعمنالقانونالمدني
" :منالقانونالمدنيالصمحكاالتي 459 وقدعرفتالمادة

. الصمحعقدينييبيالطرفاننزاعاقائماأويتوقيانبينزاعامحتمالوذلكبانيتنازلكممنيماعمىوجيالتبادلعنحقو
 .حدود تطبيق المصالحة-2-2

فيإداراتمعينةومقيدبنصوصصريحة،ويؤديإلىانقضاءالدعوىالعموميةوذلؾوددتطبيقإجراءالمصالحةمح
 ":الفقرةاألخيرةمنقانوناإلجراءاتالجزائيةالتيتنصعمىانو 06 طبقالممادة

 2".كمايجوزأنتقضيالدعوىالعموميةبالمصالحةإذاكانالقانونيجيزىاصراحة
 سابقة 36في المعامالت االلكترونية يقترح االعواف المؤىميف المنصوص عمييـ في المادة 

الذكر غرامة الصمح عمى مرتكبي المخالفات، وتؤىؿ االدارة المكمفة بحماية المستيمؾ بالقياـ 
 3.بإجراءات غرامة الصمح مع االشخاص المتابعيف بالمخالفة

 02-04مف قانوف 60 وحسبالمادة
لىمبؿ فانالمديرالوالئيالمكمفبالتجارةوالوزيرالمكمفبالتجارةليماالختصاصفيإجراءالمصالحةالذييحددبالنظرا 

. غالغرامة
فالمديرالوالئيالمكمفبالتجارةيكونمختصبالمصالحةإذاكانتالمخالفةالمعاينةفيحدودغرامة 

. دينار جزائري 000 .1.000 تقالوتساويمميوندينار

                                                             
 .91،90 ص  كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص1

. مف قانوف االجراءات الجزائية02 فقرة 06 المادة  2 
. سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 45 المادة  3 
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والوزيرالمكمفبالتجارةيكونمياالختصاص 
 1.إذاكانتالمخالفةفيحدودغرامةتفوقمميوندينارجزائريوتقمعنثالثةمالييندينارجزائري

أماإذاكانتالمخالفةمعاقبعمييابغرامةتساويثالثةماليندينار 
 2.جزائري،فقدسكتالمشرععمنيممكاالختصاصبإجراءالمصالحةممايعدفراغاقانونيايجبسده

 فاف االدارة المكمفة بحماية المستيمؾ االختصاص في اجراء المصالحة 45وحسب المادة 
مبمغ غرامة الصمح ىو الحد االدنى مف  " 46بالنظر الى مبمغ الغرامة الذي نصت عميو المادة 
 وبالرجوع الى المواد التي تحدد غرامة 3".الغرامة المنصوص عمييا في احكاـ ىذا القانوف
، 4 دينار جزائري50.000المخالفة نجد اف الحد االدنى لغرامة الصمح ىي 

انإجراءالمصالحةليسإجباريإذيمكنمممديرالوالئيالمكمفبالتجارةاوالوزيرالمكمفبالتجارةانيقبموامناألعواناالقت
صاديينالمخالفينبمصالحيأواليقبمواذلؾ، ويجب عمى االعواف المكمفيف باقتراح غرامة الصمح عمى 

 5.المخالفيف مما يجعميا ايضا اختيارية
لكنيمزميمالقانونبعدمإجراءمصالحةمعالعوناالقتصاديالمخالؼ،عندماتكونالمخالفةالمسجمةفيمحاضرا

لموظفينالمؤىمينفيحدودغرامةتفوقثالثةماليندينار 
جزائري،وكذلكفيحالةالعودايعندمايقومالعوناالقتصاديبمخالفةاخرىمياعالقةبنشاطيخالاللسنتينالتيتمياف

 6.قضاءالعقوبةالسابقةالمتعمقةبنفسالنشاط
المشرع الجزائري لـ يحدد الحد االقصى لمغرامة حتى ال يقبؿ اجراء المصالحة، وال يمكف ايضا 

اجراء غرامة الصمح في حالة العود او في حالة المخالفات التي يعاقب عمييا بغرامة تفوؽ 
 أي ال يقبؿ مف المخالؼ اجراء المصالحة إذا قاـ بالتعامؿ في 7 دينار جزائري،200.000

 8. سابؽ ذكرىما05-18 مف قانوف 05 و03الممارسات المحضورة بموجب المادة 

                                                             
. ، السابؽ الذكر02-04 مف القانوف رقـ 02 الفقرة 60 المادة 1
 ، 131محمد الشريؼ كتو ، المرجع السابؽ، ص 2

. سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 46 المادة  3 
 4 سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 40 و39المادة 
. سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 02 فقرة 45المادة  5 

، ص 2005 أحمد بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجو عاـ وفي المواد الجمركية بوجو خاص، دار ىومة، الجزائر، 6
111 .

. سابؽ الذكر05-18، مف قانوف رقـ 03 فقرة 45 المادة  7 
.  سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 05 و03 المادة  8 
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يتمتحديدقيمةغرامةالمصالحةمنقباللمديرالوالئيالمكمفبالتجارةأوالوزيرالمكمفبالتجارةبناءاعمىالمحضرالمع
دمنطرفالموظفونالمؤىمونبحيثيخواللقانونميؤالءالموظفوناقتراحالعقوباتمماتكونيناكإمكانيةإجراءمصالح

، واالمر بالنسبة لممعامالت االلكترونية ىو اف الغرامة حددت بالحد 1ةمعالعوناالقتصاديالمخالؼ
 11االدنى لمغرامة المعاقب بيا لممورد االلكتروني عند مخالفتو المنصوص عمييا في المادتيف 

اال اف المشرع لـ يحدد 2. منو لذا االدارة المكمفة ليست بحاجة الى تحديد غرامة الصمح12و
. الحد االعمى الذي عند تتجاوزه ال يمكف لممورد االلكتروني االستفادة مف غرامة الصمح

:"  المتعمقبالقواعدالمطبقةعمىالممارساتالتجاريةعمىأنو02-04منالقانوف 56 إذ تنصالمادة
 49 تبينالمحاضرالتييحررىاالموظفونالمذكورينفيالمادة

ضافةأوقيداليوامش،كماتبينالعقوباتالمقترحةمنطرفالموظفينالذينحررواالمحضرعندما اعاله،دونشطبأوا 
 3."يمكنأنتعاقبالمخالفةبغرامة المصالحة

إذأنيالمحاضروتقاريرالتحقيقالتييعيدىاالموظفونالمؤىمونحجيةقانونيةحتىيطعنفييابالتزويروانيعمىمرتكب
المخالفةتوقيعالمحضرفيحالةماإذاحرربحضوره،أماعندغيابياوحضورىمعرفضيالتوقيع،أومعارضةغر
امةالمصالحةفانيعمىالموظفينالمؤىمونقيدذلكفيالمحضر، بالنسبة لممعامالت االلكترونية لـ يشير 

 36 اعاله وعميو المحاضر التي يحررىا االعواف المذكوريف في المادة 56الى مضموف المادة 
  يحوز الحجية القانونية حتى يطعف فيو بالتزوير ويخضع محرروه الى 05-18مف فانوف 

.  سابؽ ذكرىـ02-04 مف قانوف 46العقوبات التي يعاقب بيا الموظفوف المذكوريف في المادة 
وفيحالةقبواللمديرالوالئيالمكمفبالتجارةوالوزيرالمكمفبالتجارةأو االدارة المكمفة بحماية 

المستيمؾ،إجراءالمصالحةمعالعوناالقتصاديالمخالفوحددتميغرامةلذلؾ،فإنالقانونيعطيالحقميذاالعوناال
قتصاديمعارضةغرامةالمصالحةامامكممنالمديرالوالئيالمكمفبالتجارةأوالوزيرالمكمفبالتجارة أو االدارة 

المكمفة بحماية المستيمكفيأجمثمانيةأياممنتاريختسميمالمحضرلصاحبالمخالفةبالنسبة لمعوف 
 اياـ مف تاريخ تحرير 07االقتصادي اما المورد االلكتروني يبمغ  خالؿ مدة ال تتجاوز 

 5وفيكاللحاالتتنييالمصالحةالمتابعةالقضائية4المحضر،

                                                             
. 195 بمقاسـ فتيحة، المرجع السابؽ، ص 1

. سابؽ الذكر05-18، مف قانوف رقـ 02 فقرة 46المادة  2 
 .، سابؽ الذكر02-04 مف القانوف رقـ 56المادة 3
. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 47 المادة 4
. 196 بمقاسـ فتيحة، المرجع السابؽ، ص 5
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يمكف لممدير الوالئي المكمؼ بالتجارة أو الوزير المكمؼ بالتجارة قبوؿ معارضة العوف 
االقتصادي المخالؼ بتعديؿ مبمغ غرامة المصالحة المقترحة مف طرؼ الموظفيف المؤىميف 

 02-04الذيف حرروا المحضر في حدود العقوبات المنصوص عمييا في أحكاـ القانوف 
 ليس لممورد االلكتروني الحؽ في 1.المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية

المعارضة بتعديؿ مبمغ المعارضة الف غرامة المصالحة لـ تحدد ضمف مجاؿ حدد بمبمغ ثابت 
. ىو الحد االدنى لمغرامة المعاقب بيا

في حالة موافقة العوف االقتصادي المخالؼ عمى غرامة المصالحة فانو يستفيد مف تخفيض 
، وعمى العوف االقتصادي دفع الغرامة في اجؿ خمسة 2 مف مبمغ الغرامة المحتسبة20%

واربعيف يوما ابتداءا مف تاريخ الموافقة عمى المصالحة ف اما في حالة عدـ دفعيا خالؿ االجؿ 
مف تاريخ الموافقة عمى المصالحة او في حالة عدـ الموافقة عمى المصالحة يرسؿ محضر 

 3.اثبات الجريمة الى وكيؿ الجميورية المختص مف أجؿ المتابعة القضائية
 تبمغ المصالح التابعة إلدارة التجارة المورد االلكتروني المخالؼ خالؿ مدة المحددة قانونا االمر 

عف طريؽ جميع %10بالدفع يعد موافقتو عمى المصالحة وتخفيض اإلدارة المكمفة بذلؾ 
الوسائؿ المناسبة مصحوبا بشعار االستالـ، يتضمف ىوية المورد االلكتروني، عنواف بريده 
االلكتروني، وتاريخ وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة ومبمغ الغرامة المفروضة 

 4.باإلضافة الى مواعيد وكيفيات الدفع
إذا لـ يتـ دفع الغرامة او لـ يمتثؿ المخالؼ لألحكاـ التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا في اجؿ 

 5. يوما، يرسؿ المحضر الى الجية القضائية المختصة45
 .اثار المصالحة-2-3

 يتضح اف المصالحة تنيي المتابعة القضائية وتنتيي متى أصبح 05 فقرة 61طبقا لنص المادة 
الممؼ في يد وكيؿ الجميورية او قاضي التحقيؽ او جية الحكـ، السؤاؿ ىؿ يمكف اجراء 

المصالحة إذا خرج الممؼ مف يد االدارة؟ االصؿ اف إذا خرج الممؼ ووضع في يد الجيات 

                                                             
. 196 بمقاسـ فتيحة، المرجع السابؽ، ص 1
.  السابؽ الذكر02-04 مف القانوف رقـ 04 الفقرة 61 المادة 2
.  السابؽ الذكر02-04 الفقرة االخيرة مف القانوف رقـ 61 المادة 3
. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 01 فقرة 47 المادة 4
. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 02 فقرة 47 المادة 5
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القضائية ال يمكف اجراء المصالحة، لكف ال يمنع إذا قبمت النيابة العامة المصالحة مادامت 
 1.القضية لـ تجدوؿ او تحيؿ الى قاضي التحقيؽ بموجب طمب افتتاحي

يعتبر في حالة العود في :"  التي تنص عمى حالة العود بانو02 فقرة 47 وطبقا لنص المادة 
مفيـو ىذا القانوف كؿ عوف اقتصادي يقـو بمخالفة أخرى رغـ صدور عقوبة في حقو منذ اقؿ 

 2".مف سنة
تعتبر المصالحة اجراء اداري تتخذه االدارة المعنية لمحد مف المخالفة دوف المجوء الى القضاء 

 في فقرتو الثانية اعاله اقر اف ال يستفيد 47وبالتالي فيي ال تعتبر عقوبة جزائية، ونص المادة 
العوف االقتصادي مف المصالحة إذا أدانو القضاءوصدر في حقو عقوبة الغرامة المالية، ومنو 
يمكف القوؿ اف ال يحسب كأساس لمعود اال العقوبات التي ينطؽ بيا القضاء، ومادامت غرامة 
المصالحة ال تعتبر عقوبة قضائية فإنيا التسجؿ في صحيفة السوابؽ القضائية لممخالؼ طبقا 

 مف قانوف االجراءات الجزائية، وبالتالي مرتكب المخالفةيبقى يستفيد مف 618لنص المادة 
. المصالحة حتى يصدر في حقو حكـ قضائي يقرر فيو توقيع العقوبة المقررة لتمؾ المخالفة

حيث اذا صدر ىذا االخير يرسؿ الممؼ مباشرة الى وكيؿ الجميورية المختص اقميميا قصد 
المتابعة القضائية، مف طرؼ المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة حتى واف لـ يكف طرفا في الدعوى 

 3.يمكنو اف يقدـ طمبات شفوية او كتابية في اطار المتابعات القضائية الناشئة
 
 

 .قمع المخالفات الماسةبقواعد شفافيةالممارساتالتجارية:المبحثالثاني
تتميزالجرائمالماسةبقواعدشفافيةالممارساتالتجاريةبازدواجية الجزاء، فيناكعقوباتجزائيةنتطرقإلييافي 

. الفرعاألولوأخرىإداريةستتطرقميافيالفرعالثاني
.  المتابعة القضائية لمخالفات الماسة بمبدأ شفافية الممارسات التجارية: المطمب األول

قبؿ الخوض في المسائؿ الحساسة وجب معرفة كيؼ يصؿ الممؼ بيف يدي القضاء؟  
: واالجابة عمى ىذا التساؤؿ تكوف بأخذ السبؿ التالية

 .احالة الممؼ الى وكيؿ الجميورية وبالتالي تحريؾ الدعوى العمومية -
                                                             

. ، سابؽ الذكر02-04 مف قانوف رقـ 05 فقرة 61 المادة 1
 .، سابؽ الذكر02-04 مف قانوف رقـ 02 فقرة 47 المادة 2

. ، سابؽ الذكر02-04 مف قانوف رقـ 63 و 62 المادة  3 
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 1.الطعف ضد قرارات الغمؽ االداري الصادر عف الوالي المختص اقميميا -
رفع دعوى مف طرؼ جمعيات حماية المستيمؾ والجمعيات المينية وكؿ شخص متضرر مف  -

 2.االعماؿ المخالفة لمقواعد المتعمقة بالممارسات التجارية
كؿ وسيمة مف ىذه الوسائؿ تعطي االختصاص لفرع معيف مف انواع االختصاص القضائي مما 

. يبف استعماؿ المشرع لمقضاء كوسيمة لضماف الحماية العادلة لقواعد الممارسات التجارية
. ضمان الهيئة القضائية الحماية الشاممة والعادلة لقواعد السوق: الفرع االول

أنالمشرعوضعقواعدقانونيةلحمايةكألطرافالسوقعنطريقالمجوءلمقضاءوذلكألحداثتوازنوعدالةشاممةفي
صبحبذلكالقضاءوجيينمعممةواحدة،األولضمانالحترامقواعدالسوؽ،والثانيضمانالحترامحقوقاألعواناال

. قتصاديينوكالىمالترقيةوفرضاحترامالقواعدالمتعمقةبشفافية الممارساتالتجارية
 .ضماناحترامقواعدالسوق: أوال

 02- 04 منالواضحفيالقانوف
السالفالذكركيفمنحالمشرعقدراكبيرامنالموادتحياللمخالفاتممقاضيالجزائيمردعأيمحاولةالمساسبقواعدالمما

 .رساتالتجاريةومنياالمساسبقواعداإلعالمباألسعاروشروطالبيعوكذاالمساسبقواعدالفوترة
 65   باإلضافةإلىتمكيناشخاصحددتيمالمادة

 ، ونص عمى أنو منيذاالقانونبرفعدعوىمممطالبةبالتعويضعنالضررالذيقديمحقيممنجراءمخالفةأحكامو
 مف قانوف االجراءات الجزائية ، يمكف جمعيات حماية 2دوف المساس بأحكاـ المادة :" 

المستيمؾ والجمعيات المينية التي أنشأت طبقا لمقانوف وكذا كؿ شخص طبيعي أو معنوي ذي 
مصمحة القياـ برفع دعوى اماـ العدالة ضد كؿ عوف اقتصادي قاـ بمخالفة احكاـ ىذا القانوف ، 

، 3"كما يمكنيـ التأسيس كطرؼ مدني في الدعاوى لمحصوؿ عمى تعويض الضرر الذي لحقو
 المستيمؾ االلكتروني في حالة عدـ احتراـ شروط 05-18 مف قانوف 14كما مكنت المادة 

العرض التجاري االلكتروني و شروط البيع مف ابطاؿ العقد والمطالبة بالتعويض عف الضرر 
. ويتمذلكعنطريقالمجوءلمقضاءالجزائيوالمدني4الذي لحؽ بو

: القضاءالجزائي لقمع الممارسات المخالفة لمبدأ الشفافية-1

                                                             
.  السابؽ الذكر06-10 المعدلة بموجب القانوف رقـ 02-04 مف القانوف 2 الفقرة 64 المادة 1
.   السابؽ الذكر02-04 مف القانوف رقـ 65 المادة 2
.    سابؽ الذكر02-04 مف القانوف رقـ 65 المادة 3

. سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 14 المادة  4 
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عمىالرغممنالسمطاتالتيتتمتعبيااإلدارةإليقافبعضالممارساتوالتجاوزاتالتييرتكبياالعوناالقتصادي،إالأنيا
التتمكنمنتحقيقوقايةكافيةوفعالةومنثـ 

فرضالتوازف،لذاكانمزامالممتابعةالقضائيةأنتكممدورااإلدارةوىذامنخالاللسمطاتالتيتتمتعبياالييئاتالقضائي
 60 ةوالمتمثمةفيفرضالجزاءكوسيمةلردعوقمعالمخالفاتوالجرائماالقتصادية،وفييذااإلطارتنصالمادة

". تخضعمخالفاتأحكاميذاالقانوناالختصاصالجياتالقضائية" :عمى 04 / 02 منقانوف
 .ويصاللممفعنطريقتحريكالدعوىالعموميةومنقباللنيابةالعامةبعدإبالغيابالمخالفات

لميوردالمشرعالجزائريإجراءاتجديدةتتفردبياالييئاتالقضائيةعنأدوارىاالمعروفةوفققانوناإلجراءاتالجزائية
تتمثميذىالمخالفاتفيالقيامباألعمااللمنافيةلمشفافيةونزاىةالممارساتالتجاريةوممارسةاألسعارغيرالشرعي
ةواألعمااللتجاريةالتدلسيةوغيرالنزيية،ومنبينالمخالفاتعدماإلعالمباألسعاروشروطالبيعوكذاعدماحترا

 1.مقواعدالفوترة
ويتضحالدورالبالغممنيابةالعامةفياحترامقواعداإلعالمباألسعاروشروطالبيعوقواعدالفوترة،لكونيذىاألخي

ويعدأعضاؤىاقضاةيمثمونالمجتمعمنا2رةعبارةعنييئةعموميةقضائيةنصعميياقانوناإلجراءاتالجزائية،
 3.جمتطبيقالقانوف

لماكانترابطةبينالمجتمعوقانونيفإنيمنالمسممأنتواكبقواعدالقانونتطوراتالمجتمعونموىوأنتكونمتفقةمعماي
سودىمنأعرافوتقاليد،حتىيجدالقانونطريقةإلىالتطبيقالسميموحتىيجداحترامامنأفرادالمجتمع،لذلكأنالقانونو

. جدمناجمخدمةالمجتمعوليسالعكسفمميوجدالمجتمعمناجمخدمةالقانوف
تقومالنيابةالعامةبعدةاختصاصاتفيالمجااللقضائيخاصةفيإطارممارسةالدعوىالعموميةويزداددورىايـو
ابعديومنظرالتراجعتدخاللدولةفيالحياةاالقتصاديةاألمرالذييجعمتدخاللنيابةالعامةأكثرمنضروريممواجية

 4.ىذىالتحدياتالتيتواجيالمجتمع

                                                             
 الياقوت جرعود ، عقد البيع وحماية المستيمؾ في التشريع الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ فرع العقود 1

. 101، ص 2002والمسؤولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
.  مف قانوف االجراءات الجزائية مع آخر التعديالت37 إلى 29 المواد مف 2
 بولحية عمي بف بوخميس، القواعد العامة لحماية المستيمؾ والمسؤولية المترتبة عنيا في التشريع الجزائري، دار اليدى، 3

. 65-64، ص، ص 2000الجزائر، 
. 12، ص 1983 إبراىيـ الخميمي ، النظرية العامة لمقانوف، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 4
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منخصائصياأنياتخضعممتدرجاإلداريولعدمالقابميةالتجزئةفييجيازكامؿ،بمعنىأنأيعضومنأعضاءالنياب
ةالعامةيمكنأنيحممحاليعضوأخرفيتصرفاتيالقضائيةكماأنياتتمتعباستقاللتامأمامقضاةالحكمباإلضافةإ

 .لىأنالنيابةالتسالعناألعمااللتيتقومبياتطبيقالمقانوف
تدخاللنيابةالعامةفيالمجاالالقتصادياليتنافىواليتعارضمعدرىاالتقميديالمعروؼ،ونجدعمىمستوىالمحاكـ
ممثاللنيابةالعامةالذييعممفيوكياللجميورية،والذيأعطاىالقانونصالحياتتحريكالدعوىالعموميةوالمسيرفي
ىاوكذاسمطةالتصرففيالمحاضروجمعاالستدالالتكمايشرفوكياللجميوريةعمىمراقبةأعمااللضبطيةالؽ

. ضائيةوتمقيالمحاضروالشكاوىوالبالغاتالمرفقةمنطرفالمواطنيف
فيأمر 

باتخاذاإلجراءاتالالزمةلمبحثوالتحري،أماإذاكنابصددجنحةاليشترطفيياالقانوناجراءاتتحقيقابتدائيأومخاؿ
 1.فةففييذىالحالةترفعالدعوىالعموميةأمامجيةالحكممباشرة

المتعمقبالقواعدالمطبقةعمىالممارساتالتجارية،أنييمكنمممدير  02- 04 وفيإطارالقانونرقـ
 02-04الحكوميالمكمفبالتجارةانيرساللمحاضرالتيتثبتوقوعالمخالفات المنصوصعمييافيالقانوف

. ومنيامخالفةعدماإلعالمباألسعاروشروطالبيعومخالفةأحكامالفوترةلوكياللجميوريةالمختصإقميميا
: ويرساللمديرالوالئيالمكمفبالتجارةالمحاضرمباشرةإلىوكياللجميوريةالمختصإقميمياعندما

 2.مالييندينار جزائري 3 تكونالمخالفةالمسجمةيعاقبعميياغرامةتفوؽ_ 
 3.عندمايكونالعوناالقتصاديالمخالففيحالةعود_

لكنيناكحاالتاليتمارساؿ 
المحاضرمباشرةالىوكياللجميورية،إذانييمكنمكممنالمديرالوالئيالمكمفبالتجارةأوالوزيرالمكمفبالتجارةفيالحا

. التالتييسمحميمفيياالقانونبإجراءمصالحةوالتيتـ ذكرىا سابقا
وأنيـ 

بعددراسةالمحاضر،اليقبمواإجراءالمصالحةمعالعوناالقتصاديالمخالؼ،فيحالةعدمقبولكممنالمديرالوالئ
يالمكمفبالتجارةوالوزيرالمكمفبالتجارةإجراءالمصالحةفإنيسوفتتمالمتابعةالقضائيةضداألعواناالقتصاديي

لىوكياللجميورية . ف المخالفيف بعدإرسااللمحاضرا 
                                                             

. 123 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص 1
 .، سابؽ الذكر02-04 الفقرة االخيرة مف القانوف رقـ 60 المادة 2
 مف ىذا القانوف، ال يستفيد 2 الفقرة 47في حالة العود حسب مفيـو المادة :"  عمى أنو02-04 مف القانوف 62 تنص المادة 3

مرتكب المخالفة مف المصالحة، ويرسؿ المحضر مباشرة مف طرؼ المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة الى وكيؿ الجميورية 
. "  المختص إقميميا قصد المتابعة القضائية
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كماأنياليتمايضا ارساؿ 
المحاضرمباشرةإلىوكياللجميورية،ذلكفيحالةماإذاقبمكممنالمديرالوالئيالمكمفبالتجارةوالوزيرالمكمفبالتجارة

 45 بإجراءالمصالحةمعالعوناالقتصاديالمخالؼ،ولكنمميقميذااألخيربدفعغرامةالمصالحةفيأجؿ
يومامنتاريخالموافقةعمىالمصالحةفبعدانتياءىذىالمدةالمحددةلمعوناالقتصاديمدفعغرامةالمصالحةولمي
قمبالدفعينايكونعمىالمديرالوالئيالمكمفبالتجارةوالوزيرالمكمفبالتجارةارسااللممفإلىوكياللجميوريةبقصدمتاب

وألداءالجيازالقضائيمميمةضماناحترامقواعدالسوقوضعالمشرعمج1.عةالعوناالقتصاديالمخالفقضائيا
موعةمنالعقوباتالمتفاوتةحسبدرجةخطورةالفعمعمىاالقتصادالوطنيوالتيقدتصممعقوباتجزائيةوفققانونالعقوب
اتإذاتكيفتالمخالفةعمىانياجريمةطبقاألحكاميذاالقانونباإلضافةإلىالجزاءاتالمقررةفيالتشريعالجبائيوكميذ

اسنتطرقإلييفيالمطمبالثانيمنيذاالمبحث 
 
 
 
 :القضاءالمدني لممطالبة بالتعويض عن االضرار -2

ضمانالييئةالقضائيةلحمايةشاممةوعادلةلقواعدالسوقاليقتصرعمىتمكينالقاضيالجزائيمنتسميطعقوباتالر
نمايمتدالتمكينكمذيمصمحةمنطمبتعويضعناألضرارالتيقدتمحقبمصمحتيمنجراءىذىاألعماؿ  .دعية،وا 

فعندماتقعالجريمةإلىجانبالضررالعاميترتبعميياضررخاصيصيبالشخصالمضرورمنالجريمةبحيثينشألو
ذااألخيرالحقفيمطالبةمنتسببفييذىالجريمةبالتعويضعنطريقرفعدعوىمدنيةتبعيةإماأمامالقاضيالجزائيوه

 .واالستثناءوأمامالقاضيالمدني وىواألصؿ
،األشخاصالمؤىمينمرفعدعوىمدنية 02-04 منالقانوف65وقدحددتالمادة  .

 :أمامالقضاءأوبالتأسيسكطرفمدنيوىـ
. جمعياتحمايةالمستيمؾ،والجمعياتالمينية،وكذلككمشخصطبيعيأومعنويذي مصمحة

كميؤالءليمالحقفيرفعدعوى مدنية 
 2.أوالتأسيسكطرقمدنييطمبتعويضعناألضرارالتيمحقبيممنمخالفةالعوناالقتصاديألحكاميذاالقانوف

لكنماالدورالذيتمعبيجمعيةحمايةالمستيمكامامالييئاتالقضائية؟ 

                                                             
. 198-197 بمقاسـ فتيحة، المرجع السابؽ، ص، ص 1
. 130-129 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص، ص 2
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بالرغممنتواجدالعديدمناألجيزةالمكمفةبحمايةالمستيمكالموضوعةمنطرفالدولة،فإنيفيأغمباألحيانالتعني
بالغرضالذيأنشأتمنأجمو،األمرالذييجعاللمستيمكغيرقادرعمىالدفاععنحقوقيبمفرده،فكانمنالضروريالبحثع
نجيازيتولىمتابعةمدىتطبيققواعدحمايةالمستيمكوىذابوضعتكتالتمممستيمكينومعمرورالوقتأصبحذلكفيش

. كمجمعياتتعرفبجمعياتحماية المستيمؾ
تعتبرالجمعيةعبارةعناتفاقبجمعفيإطاره اشخاص طبيعييف او معنوييف 

عمىاساستعاقديوالغرضغيرمربحيشتركونفيتسخيرمعارفيمووسائميـ 
لمدةمحددةاحمدىغيرمحددةمناجمترقية 

 1.مختمفاألنشطةذاتالطابعالمينيأواالجتماعيأوالعممياوالدينياوالتربويوغيرىا
 03-09لقداعرفالمشرعالجزائريبدورجمعياتحمايةالمستيمكبموجبالقانونرقـ

 2المتعمقبحمايةالمستيمكوقمعالغش،
 06- 12 اما تنظيـ ىذه الجمعياتمنحيثانشائيا وتنظيميا وسيرىافقد نظمو المشرعبموجبالقانونرقـ

 2012.3يناير 12 المتعمقبالجمعياتالمؤرخفي
يمكنميذىالجمعياتمزاولةنشاطياسواءعمىالمستوىالوطنيأوعمىالمستويالمحميفيإطارالدفاععنجماعةالمست

. ىمكينوتوعيتيـ
ومنجيةأخرىقدسمحمياالقانونبالدفاععنالحقوقوالمصالحالمشتركةلممستيمكقصدالحصولعمىالتعويضوذؿ

. كبعدرفعدعوىأمامالعدالةضدكمعوناقتصاديخالفالقانونأمامالجيات القضائية المختصة
حتىتتمكنيذىالجمعياتمنممارسةحقيافيالدفاع اماـ الييئات القضائية، فانو مف الضروري اف تكوف 

. معتمدة مف قبؿ السمطات العامة
 /12 /03 المؤرخفي31-90اف األصميوأنترفعالدعوىمنصاحبالحقنفسو،أستثاءا أناطالقانونرقـ

 المتعمقبالجمعيات،لييئاتمعينةسمطةرفعالدعوىحمايةبمصمحةجماعيةمعينة،وىذاحسبالمادة 1990
 02 فقرة 16

                                                             
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، مبدأ الحيطة والوقاية في قانون حماية المستهمك جياللي يوسؼ، 1

. 127قسـ القانوف الخاص، جامعة وىراف، ص 
 المتعمؽ 1989 فبراير 07 الصادر في 02-89 لقد سبؽ االعتراؼ بدور جمعيات حماية المستيمؾ بموجب القانوف رقـ 2

. 03-09بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ الممغى بموجب القانوف 
. 02، المتعمؽ بالجمعيات، ج ر، عدد 2012 جانفي 12 المؤرخ في 06-12 القانوف رقـ 3
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منيالتيتنصعمىأنالجمعيةلياالحقفيأنتمثألمامالقضاءوتمارسخصوصاأمامالمحاكمالمختصةحقوقالطرؼ
 1.المدني،بسببوقائعمياعالقةبيدفالجمعيةوتمحقضررابمصالحأعضائياالفردية أوالجماعية
باإلضافةالىجمعيةحمايةالمستيمؾ فيمكف لكؿ شخصذيمصمحةالقيامبرفع دعوىاماـ 

العدالةبحيثيحقمكمشخص في المجتمع المجوء الى القضاء قصد الحصولعمىحقوقيوذلؾ بشرط 
 مف قانوف 01 الفقرة 13أنتكونميذاالشخص الصفة والمصمحة في ذلؾ، حيث تنص المادة 

اليجوزأليشخصيتقاضىمالمتكنميصفة،وليمصمحة قائمة او »االجراءات المدنية واالدارية عمى انو 
. يكوف ذلؾ بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة"محتممة يقرىا القانوف 

يشترطمقبواللدعوىالمصمحةوالصفة،وىما شرطاف لقبوؿ الدعوى يترتب عف عدـ توفرىما، عدـ 
. قبوؿ الدعوى، الذي يجعؿ الحكـ الصادر بشأنو حائزا لقوة الشيء المقضي فيو

ولما كاف العوف االقتصادي والمستيمؾ فردا مف افراد المجتمع فإنو يحؽ ليما المجوءالى القضاء 
لحماية مصالحيما المالية واالقتصادية فضال عف طمب التعويض عما اصابيما مف ضرر ناتج 

 2.عف مخالفة قواعد االلتزاـ باإلعالـ باألسعار، وشروط البيع، وعف مخالفة قواعد الفوترة
 .ضماناحترامحقوقاألعواناالقتصاديين: ثانيا

التوازف وشمولية الحماية ال تتـ إال بمنح العوف االقتصادي وسيمة الطعف ضد الصادرة ضده، 
 يـو عند 60فقد يصدر الوالي قرار يقضي بالغمؽ االداري لممحالت التجارية لمدة ال تتجاوز 

 3.عدـ االعالـ باألسعار وشروط البيع وعدـ الفوترة
فإف القانوف يعطي لمعوف االقتصادي الحؽ في الطعف ضد ىذا القرار باإللغاء اماـ المحكمة 
االدارية وىي عبارة عف دعوى تجاوز السمطة يرفعيا صاحب مصمحة الى القضاء االداري 

 مف قانوف االجراءات 801بقصد الغاء وابطاؿ قرار اداري غير مشروع، نصت عمييا المادة 
 فيي دعوى 015-98 مف القانوف العضوي 09، وكذا المادة 4المدنية واالدارية الجزائري

                                                             
، عدد خاص، مكتبة الرشاد لمطباعة دور الجمعيات في حماية المستهمك، مجمة العموم القانونية واالدارية اليواري ىامؿ، 1

. 226، ص 2005والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، فرع دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة موساوي ظريفة، 2

. 43، ص 2011قانوف المسؤولية المينية، كمية الحقوؽ، جامعة تيزي وزوو، 
. ، المذكور سابقا06-10 مف القانوف 10 المعدلة بالمادة 02-04 مف القانوف 46 المادة 3
. 2008، 21، المتضمف قانوف االجراءات المدنية واالدارية، ج ر، عدد 2008 فيفري 25 المؤرخ في 08/09 القانوف رقـ 4
. ، المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو1998 ماي 30، المؤرخ في 01-98 القانوف العضوي رقـ 5
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دور القاضي مقيد بيذا الطمب إما االلغاء الكمي او الجزئي لمقرار . موضوعية مف النظاـ العاـ
. االداري

وكذا يمكف لممدعي المطالبة بالتعويض عند إلغاء ىذا القرار عف االضرار التي تكوف قد لحقت 
بو مف جراء تنفيذه ويكوف ذلؾ بدعوتيف دعوى االلغاء ودعوى القضاء الكامؿ التي نصت عمييا 

 مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية فيذه االخيرة تشمؿ مجموعة مف 02 فقرة 801المادة 
الدعاوى ، وتشمؿ االعماؿ القانونية واالعماؿ العادية لإلدارة ، وتشمؿ الكثير مف االثار 

، فكؿ دعاوي القضاء  (الخ...االلغاء، التعويض، التعديؿ، تصحيح االوضاع  )القانونية 
 مف قانوف االجراءات 804الكامؿ ميما كاف نوعيا تختص فييا المحاكـ االدارية حسب المادة 

. المدنية واالدارية الجزائري 
فالقاضي يقـو بتقدير االضرار المادية والمعنوية الناجمة عف ذلؾ ثـ التقرير بإصالحيا وجبرىا 
وىذا اما بإعادة الحالة التي كانت عمييا او دفع مبمغ مالي مستحؽ، ومف أىـ وأشير دعاوى 

 1.(دعوى التعويض أو المسؤولية، دعوى العقود االدارية)القضاء الكامؿ 
 .ضمان شفافية اجراءات التقاضي: الفرع الثاني

تظير الشفافية في االعماؿ الصادرة عف الييئة القضائية مف خالؿ بروز مظاىرىا اثناء 
. إجراءات التقاضي والمجسدة في العمنية والنشر

 .العمنية مظهر الشفافية: اوال
نص قانوف االجراءات المدنية واالدارية عمى اف الجمسات يجب اف تكوف عمنية وعمى اف يتـ 
تبميغ كؿ طرؼ بالمستندات والوثائؽ المقدمة لخصمو، فيتـ سماع ىؤالء حضوريا قبؿ اصدار 

 2.الحكـ في جمسة عمنية
 27 باإلضافةإلىذلكأعطىالمشرعممقاضيسمطةالمطالبةبتقديمأيةوثيقةالخصوميذاماتنصعمييالمادة

 3. كمايجوزليأنيأمرشفييا،بإحضاراليةوثيقةلنفس الغرض02الفقرة 
عبارةأيةوثيقةفييذىالمادةجاءتعامة،ومنبينالوثائقالفاتورةفييتستعممكأداةإثباتحجيةأعطاىااياىاالمشرع

 1.منالقانونالتجاري 30 بموجبالمادة

                                                             
. 135 عالوي زىرة، المرجع السابؽ، ص 1
الجمسات عمنية، ما لـ تمس العالنية بالنظاـ العاـ : "  مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية عمى انو07 تنص المادة 2

. واآلداب العامة او حرمة االسرة
.  مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية، المذكورة سابقا2 الفقرة 27 المادة 3



 ة قواعد شفافية الممارسات التجاريةمخالف اإلجراءات المتبعة لمواجهة الفصل الثاني

153 
 

. ىذااالىتمامبالعمنيةبينحرصالمشرععمىحمايةالمدعيعميبمالياتضمنشفافيةاإلجراءات
فالعمنيةإثباتعمىإعطاءالمدعىعمييكاللمعموماتالخاصةبطبيعةالقضية،أسبابياونوعيةاالتيامبالمغةالتييؼ۔

: ىمياوتمكفيإطارالمبادئالمكرسةقانوناوالمتمثمةفي
  .المتيمبريإلىأنتثبتإدانتو -
 .حقالمدعىعمييفيالدفاععننفسو -
 .الحقفياختيارالمحامي -
 .الحقفيحضورالمترجمة -
 .الحقفيتقديمالشيود -

منالقانونا06كميذىالحقوقتثبتبالعمنيةوىيمضمونةفيالقانونالداخمي،وكذاعمىالمستوىالدوليمنخالاللمادة
 2.ألوروبيمحقوقاإلنساف

 .النشرمظهرالشفافية: ثانيا
 02- 04 منالقانوف 18 نصتالمادة

عمىأنييمكنممواليالمختصإقميميا،وكذاالقاضيأنيامرعمىنفقةمرتكبالمخالفةاوالمحكومعميينيائيا،بنشرقرارات
 .ىاكاممةاوخالصةمنيافيالصحافةالوطنيةأولصقيابأحرفبارزةفياألماكنالتييحددانيا

  :ىذىالمادةتثيرالتساؤاللتالي
ىاللنشرمظيرالشفافيةاوىوعقوبةتكميمية؟ 

 ادراجيذىالمادةفيالفصاللثانيالمعنوف :منجية " 
 وجعميااخرالموادبعدسردالعقوباتتطرقالمشرعفياألخير،إلىالنشرفيالمادة"عقوباتأخرى

 :،التيبينتأنالنشريتموسيمتيف48
النشرفيالصحفالوطنية  - 
  .اإللصاقبأحرفبارزةفياألماكنالتييحددونيا - 

                                                                                                                                                                                                    
بفاتورة -3بسندات عرفية -2بسندات رسمية -1: يثبت كؿ عقد تجاري: "  مف القانوف التجاري عمى أنو30 تنص المادة 1

 ."بالثبات بالبينة او بأية وسيمة اخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبوليا-5مقبولة 
، 2004، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، فرع قانوف العماؿ، جامعة الجزائر، مبدا الشفافية بالجزائر لطاش نجية، 2

. 113ص 
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 - 
ىذاالنشربمسبالسمعةالتجاريةلمعوناالقتصاديوييزمنمركزىفيالسوؽ،لذلكاليجوزالحكمبيإالإذانصالمشر

 1.ععمىذلكصراحة،ممايجعاللنشروسيمةردعيةفعالةلضماناحترامالقواعد المتعمقةبالممارساتالتجارية
 منجيةأخرىيعتبرالنشرفينفسالوقتوسيمةاإلعالمالغيرالمتعاممينمعمرتكبالمخالفةفإعالميمبالمخالفاتالت

يارتكبيايمكنيممنأخذاحتياطاتيـ،ومنثمييمعيارالتقديردرجةالثقةواالئتمانمدىالعونالمتعامممعييذانالعف
 .صرانالمذانيعتبرانالركيزةاألساسيةلكاللمعامالتالتجارية

 أيضاإعالماألعواناالقتصاديينعامة،لتحسيسيمبمدىخطورةمخالفةاألحكاموالقواعدالمطبقةعمىالممار
 ساتالتجاريةوردعيمعنأيمحاولةتكوننتيجتياالحتميةالتشييربسمعتيمالتجاريةواىتزازمركزىمفيالسوؽ

 أمافيمايخصنفقةالنشرومدتو،ويقضيقانونالعقوباتبانياليمكنانتتجاورمصاريفالنشرالمبمغالذييحددىاؿ
 .حكمميذاالغرضوالأنتتجاوزمدةالنشرشيراواحدا

 وفيكالالحالتينالنشريؤديالوظيفةالفعالةفيضمانصفاءجوالمنافسةفيالسوقعنطريقضمانالشفافيةوالنزاه
 ةفيو

يتبينمماسبقالدورالذييمعبيالقاضيفيالميداناالقتصادي،فيويعممعمىحمايةاألعواناالقتصاديينفيمابينيمعف
. طريقفرضضماناحترامقواعدشفافيةالممارساتالتجاريةمنطرفيمجميعا

كماييدفإلىحمايةحقوقالمستيمكبتمكينضحيةأيعمممنافيممممارساتالتجاريةبالمجوءإلىالقضاءويتمأداءىذه
التي2األدوارعنطريقاستعمااللوسائاللفعالةالممنوحةليوالمتمثمةفيالعقوباتالمقررةبموجبالنصوصالقانونية

. نتناوليافيالمطمب الثاني
 بعد دراستنا ليذا المطمب نستنتجأنالمشرعوفركاللوسائممضماف احترامقواعد شفافية الممارسات 
التجاريةوذلكبتمكيف اشخاص مؤىميف بمراقبة المخالفات التجارية المتعمقةبياومنحيـ صالحيات 

. لمبحثوالتحري،وتحويؿ الممؼ إلى القضاء الذي يطبؽ الجزاءات المنصوص عمييا قانونا
 
 
 
 
 

                                                             
. لطاش نجية، المرجع نفسو1
. 114 لطاش نجية، المرجع السابؽ، ص 2
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. الجزاء المقرر عمى مخالفة قواعد شفافية الممارسات التجارية: المطمبالثاني
الجرائـ الماسة بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية تتميز بازدواجية الجزاء فينالؾ 

. عقوبات جزائية ينطؽ بيا القضاء، الى جانب تقرير االدارة في توقيع جزاءات ادارية
 .العقوباتالجزائية المقررةلمخالفةقوادشفافيةالممارساتالتجارية:الفرع االول

: ميزالمشرعالجزائري،بينالعقوبات الجزائية األصميةوالتكميميةعمىالنحو التالي
 .العقوباتاألصميةالمقررةلمخالفةقوادشفافيةالممارساتالتجارية:اوال

: نالحظ اف العقوباتاألصميةالمقررةىيعقوبةالغرامةوالتيتصمحتىالحبسعمىالنحو االتي
 .لغرامة الماليةا .1

الحالة االولى عند ارتكابو المخالفة اوؿ مرة : تفرض الغرامة عمى مرتكب المخالفة في حالتيف
. اما الثانية حالة العود

 .الغرامة المالية في حالة ارتكاب العون االقتصادي المخالفة ألول مرة -1-1
 38  إلى31تطرقالمشرعفيالفصالألولمنالبابالرابعإلىتصنيؼ المخالفاتوتطبيقالعقوبات،وذلؾ فيالمواد

.  حيثرتب عمىارتكابالمخالفاتالمنصوصعمييافييذا القانونتوقيعغرامةعمىمرتكبيا02-04منالقانوف
لميتناواللمشرعالفيإطارقانونالممارساتالتجارية،والفيقانونالعقوباتتعريفالغرامة،ولذلكيمكنناالرجوعفيذلكإ

 22 لىبعضالقوانينالمقارنة،ومنياالقانونالمصري،حيثعرفيافيالمادة
منقانونالعقوباتبأنياإلزامالمحكومعمييبانيدفعإلىخزينةالحكومةالمبمغالمقدرفيالحكمالجنائي،وىيبذلكعقوب

ةماليةتتوافرفييامقوماتوخصائصالعقوبة الجنائية،باعتبارىاأنياعقوبة جزائية 
  . 1،فإنتقديرىايراعيفييجسامةالفعاللمرتكبودرجةاالثموالمسؤولية،حتىتحققغرضالعقوبةفيالجزروالردع

وتعتبرالغرامةطبقالقانونالممارساتالتجاريةمنالعقوباتاألصمية،وىينفسالتكييفالذيمنحميافيالمادةالخامسة
 فباالطالععمىالحد االدنى 02-04منقانونالعقوبات،اماعنتكييفالمخالفاتالمنصوصعمييافيالقانوف

لمغراماتالموقعة،نالحظأف اقؿ حد ادنى يوقعفيحالةارتكابمخالفة عدـ 
 5000اإلعالمباألسعاروالتعريفات،والمقدرة ب 

                                                             
. 75 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 1
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دج،وبالرجوعإلىالمادةالخامسةمنقانونالعقوبات،نجدبأنيذاالحدكيفمنخاللييذىالممارساتبأنياجنحة،لؾ
 2000 ونأنيانصتبانيإذاكانتالعقوبةاألصميةغرامةتتجاوز

دجفتكونعقوبةفيالجنح،أماماقيمعنذلكفيعتبرمخالفة،وعميييمكنالقولبانجميعالمخالفاتالمنصوصعمييافيقاف
 1.ونالممارساتالتجاريةىيجنح

ولقد ميز المشرعبينيذىالمخالفات،اذ جعممكممنياعقوبةخاصةبيا،حيثشدد في بعضيا 
: العقوبةبالمقارنةمعباقيالمخالفاتوذلكعمىالنحوالتالي

. بالنسبة لعدم اإلعالمباألسعاروالتعريفات - أ
 سابؽ الذكر فاف الميني 03-09مف قانوف 68جريمة عدـ اشيار االسعار بالرجوع الى المادة 

مجبر بنشر االسعار وىذا عف طريؽ اعالف االسعارووضع بطاقات االسعار باي طريقة اخرى 
مالئمة حيث يكوف السعر المعمف مطابؽ لمسعر االجمالي الذي يجب عمى المستيمؾ دفعو 

 بغرامة مف ألؼ 03-09مقابؿ الحصوؿ عمى سمعة او خدمة، ويعاقب عمييا بموجب قانوف
دينار جزائري الى الفيف دينار جزائري وقد ترفع الغرامة الى خمسة االؼ دينار جزائري إذا 

 2.مست الجريمة ثالثة منتوجات
:" 02-04منالقانوف 31نصتعميياالمادة

 يعتبراإلعالمباألسعاروالتعريفاتمخالفةألحكامالموادواومنيذاالقانوف،ويعاقبعمييابغرامةمف
 3."دج100000)دجإلى)5000

 كما يمكف تشكؿ مخالفة عدـ االعالـ باألسعار والتعريفات إذا كاف عدـ االعالـ ينصب عمى 
 مف قانوف المتعمؽ 03عدـ وضع عالمة عمىالسمعة او الخدمة والمنصوص عمييا في المادة 

 منو بالحبس مف شير الى سنة وغرامةمف خمسمائة 33بالعالمات والمعاقب عمييا بنص المادة 
ألؼ دينار جزائري، وفي ىذه الحالة نطبؽ المبدأ المنصوص عميو في قانوف العقوبات ونأخذ 

 4. مف القانوف المتعمؽ بالعالمات33بالوصؼ االشد والمتمثؿ في ىذه الحالة في نص المادة 
 دينار جزائري 500.000 دينار جزائري الى 50.000يعاقب المورد االلكتروني بغرامة مف 

.  سابؽ الذكر05-18 مف قانوف 11عندما يخالؼ احكاـ المنصوص عمييا في المادة 

                                                             
. 76 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 1
 . سابؽ الذكر03-09 مف قانوف رقـ 68 المادة 2
 .، سابؽ الذكر02-04منالقانوف رقـ 31المادة3
 بالعالمات مف القانوف المتعمؽ 33 المادة 4



 ة قواعد شفافية الممارسات التجاريةمخالف اإلجراءات المتبعة لمواجهة الفصل الثاني

157 
 

مايالحظ ىو اف المشرع سمط عقوبة الغرامة المالية لمرتكب مخالفة عدـ االعالـ باألسعار 
والتعريفات اثناء تعامالتو االلكترونية خمسة اضعاؼ غرامة الموقعة عميو اثناء تعاممو الواقعي 

 .ضمف قانوف الممارسات التجارية حرسا منو عمى حماية المستيمؾ االلكتروني
 .بالنسبة لعدماإلعالمبشروطالبيع - ب

 9و 8 يعتبرعدماإلعالمبشروطالبيعمخالفةألحكامالمادتيف:"02-04منالقانوف 32 نصتعميياالمادة
 دجإلى 10000 منيذاالقانوف،ويعاقبعمييبغرامةمف

- 95 وتعتبرىذىالمادةمستحدثة،حيثممينصعمييااألمر:"دج100000
الممغى،وانماكانتالعقوبةعمىيذىالمخالفةمدمجةمععقوبةعدماإلعالمباألسعاروالتعريفات،كمايالح06

 1.ظأنالمشرعقدرفعالحداألدنىممغرامةالموقعةفيحالةارتكابيذىالمخالفةبالمقارنةمعسابقتيا
عاقب المشرع مرتكب مخالفة عدـ االعالـ بشروط البيع بنفس الغرامة الموقعة عمى مخالؼ 

 2.عدـ االلتزاـ باإلعالـ باألسعار والتعريفات
 .بالنسبةلعدمالفوترة - ت

-04مف  قانوف 33 نصت عميياالمادة
10،11دونالمساسبالعقوباتالمنصوصعمييافيالتشريعالجبائي،تعتبرعدمالفوترةمخالفةألحكامالمواد02
 .منالمبمغالذيكانيجبفوترتيميمابمغتقيمتو 80 % منيذاالقانوف،ويعاقبعمييابغرامةبنسبة 13و

كمااعتبرالمشرععدمالفوترة،تحريرالفاتورةدونذكراالسموالعنواناالجتماعيمبائعأوالمشتري،وكذارقمتعريفةا
 3.لجبائيوالعنوانوالكميةاالسمالدقيقوسعرالوحدةمنغيرالرسوممممنتوجاتالمبيعةأوالخدماتالمقدمة

 وقد تشكؿ جريمة عدـ الفوترة جريمة جمركية إذا تعمؽ االمر بحيازة بضاعة حساسة قابمة 
 مف قانوف الجمارؾ، 226لمتيريب عبر كامؿ االقميـ الجمركي، والمنصوص عمييا في المادة 

وتقـو الجريمة متىضبط البضاعة بحوزة المخالفيف عبر كامؿ االقميـ الجمركي وعجزوا عمى 
. تبريرىا بمستندات

 .بالنسبةلتحريرفاتورةغيرمطابقة - ث
 12  تعتبرفاتورةغيرمطابقةكممخالفةألحكامالمادة02-04مناؿ قانوف 34 نصتالمادة

...   دج 50000دجإلى10000منيذاالقانوف،ويعاقبعمييابغرامةمف

                                                             
. 77 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 1
.  سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 39 المادة 2
. ، السابؽ الذكر02-04مف القانوف رقـ 34 المادة 3
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مايالحظ 
عمىيذاالنصأنيمنجيةيعتبرمستحدثاحيثجعاللمشرععقوبةتحريرفاتورةغيرمطابقةمستقمةعنعقوبةعدماؿ

 62 الممغيبنفسالعقوبةوذلكمنخالاللمادة06-95فوترة،بعدأنكانيعاقبعمييافيإطاراألمر
 منو،ومنجيةأخرى،قدرفعالمشرعالحداألدنىممغرامةالموقعةفيحالةارتكابيذىالمخالفة،حيثكانيقرب

 االفدج،فيماحفضمنالحداألعمىميا،حيثكانيقدر بمميوندجوأصبحيقرب 10 جوأصبحيقترب 5000
 1.ألفدج 50

احاؿ المشرع الجزاءات المقررة لكؿ المخالفات الماسة بنظاـ الفوترة الممارس الكترونيا يعاقب 
 مف 44عمييا طبقا ألحكاـ قانوف المتعمؽ بالممارسات التجارية، ىذا ما نصت عميو المادة 

 2.قانوف المتعمؽ بالتجارة االلكترونية
 .بالنسبةلمعارضةالمراقبة - ج

 02-04منالقانوف 59 نصتالمادة
تعتبرمخالفةوتوصفكعارضةلممراقبةكمعرقمةوكمفعممف"عمىمعاقبةمعارضةميامأعوانالتحقيقبنصياعمى

 6 اعاله،ويعاقبعمييابالحبسمف 49 شأنيمنعتأديةميامالتحقيقمنطرفالموظفينالمذكورينفيالمادة
لىسنتينوبغرامةمنمائةألفدجإلىمميوندجأوبإحدىياتينالعقوبتيف . أشيرا 

ما يالحظ ىذا أف المشرع لـ ينص عمى عقوبة معارضة مياـ االعواف التحقيؽ المؤىميف 
 سابؽ بيانيـ، ربما مف وجية نظرنا اف 05-18 مف قانوف 36المنصوص عمييـ في المادة 

. التحقيقات تتـ في العالـ االفتراضي فال مجاؿ لممعارضة
. عقوبات خاصة بحالة العود-1-2

يعتبرفي حالة العود في مفيـو " : حالة العود02-04 مف القانوف 02 فقرة 47تضمنت المادة 
ىذا القانوف كؿ عوف اقتصادي يقـو بمخالفة أخرى رغـ صدور عقوبة في حقو منذ أقؿ مف سنة 

 ."
 47 المعدلة لممادة 06-10 مف القانوف 2 فقرة 11وقد غير المشرع ىذا المفيـو بموجب المادة 

يعد حالة العود في مفيـو ىذا القانوف قياـ العوف "  حيث نصت 02-04مف القانوف 
االقتصادي بمخالفة اخرى ليا عالقة بنشاطو خالؿ السنتيف التي تمي انقضاء العقوبة السابقة 

". المتعمقة بنفس النشاط 
                                                             

. 180 لطاش نجية، المرجع السابؽ، ص 1
.  سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 44 المادة 2
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يضاعؼ مبمغ الغرامة في حالة تكرار :"  حالة العود05-18 مف قانوف 48كما تضمنت المادة 
شيرا مف تاريخ العقوبة المتعمقة بالجريمة  (12)نفس الجريمة خالؿ مدة ال تتجاوز اثني عشر 

 1"السابقة
ما يالحظ أف المشرع قد رفع مف مقدار المدة التي يعتبر فييا العوف االقتصادي في حالة عود، 

ذا توفرت حالة العود فإنو يتـ تطبيؽ إحدى العقوبات التالية : وا 
 .مضاعفة الغرامة المفروضة - أ

بعد اف مكف المشرع العوف االقتصادي مف تجنب دفع مقدار الغرامة المقررة في حقو وفقا 
لمشروط المحددة والتي تعتبر إمكانية لتخفيؼ العقوبة، فقد استحدث وسيمة مضادة والتي تتصؼ 

بطابع ردعي ومشدد لمعقوبة حيث جعؿ ىذا قابال لممضاعفة في حالة العود، ويمتد مجاؿ 
 2.المضاعفة إلى كؿ المخالفات المنصوص عمييا في قانوف الممارسات التجارية

 شيرا مف تاريخ 12يضاعؼ مبمغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خالؿ مدة ال تتجاوز "
 سابؽ 05-18 مف قانوف 48، ىذا ما نصت عميو المادة "العقوبة المتعمقة بالجريمة السابقة

الذكر اذ يستنتج مف استقراء نص المادة اف المشرع لـ يحدد فعؿ معيف مف المخالفات السابؽ 
بيانيا وانما جاءت المادة عامة وشاممة لجميع المخالفات التي عاقب عمييا المشرع سواء كانت 
عدـ االعالـ بشخصية التاجر او عدـ االعالـ باألسعار والتعريفات او عدـ االعالـ بشروط 
البيع وأيضا كؿ الحاالت المتعمقة بجريمة الفوترة، فكؿ مخالفة فرضت عمييا غرامة وتكررت 

. خالؿ المدة المحددة قانونا تـ فرض ضعفيا عمى مرتكبيا
 .المنع من ممارسة النشاط والشطب من السجل التجاري - ب

إضافة إلى عقوبة الغرامة التي تطبؽ بصفة أساسية، مكف المشرع القاضي مف منع الميني 
المحكـو عميو مف ممارسة النشاط بصفة مؤقتة او شطب سجمو التجاري وذلؾ بموجب حكـ 

صادر مف القاضي رغـ كونيما عقوبتيف ذات طابع إداري وىذا ما يدؿ عمى رغبة المشرع في 
. تشديد العقوبة عؿ المينييف في حالة العود

 10 تحديد مدة المنع مف ممارسة النشاط والتي ال تزيد عف 06-10وقد تضمف القانوف 
 بينما لـ يتـ تحديدىا مف قبؿ في 06-10 مف القانوف 3 فقرة 11سنوات، وذلؾ بموجب المادة 

. 02-04إطار القانوف 
                                                             

 .، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 48 المادة 1
. 83 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 2
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. توقيع عقوبة الحبس -2
فضالعنذلكيمكنأنتضافإلىيذىالعقوباتعقوبةالحبسمف 02-04منالقانوف 47 تنصالفقرةالرابعةمنالمادة

لىسنةواحدة3  . أشيرا 
إنعقوبةالحبستعدعقوبةاصميةفيمادةالجنح،وذلكطبقالممادةالخامسةمنقانونالعقوبات،كماتعدمنالعقوباتاؿ
مقيدةالسالبةلمحرية،كماىوالحالبالنسبةلمغرامة،انمااصبحتعقوبةتخييريةفييدالقاضي،بإمكانيتحقيقيافي

حالةمعرضةالمراقبةإلىجانبعقوبةالغرامةأوبإحداىما،وفيحالةالعودإلىجانبعقوبتي 
المنعمنممارسةالنشاطبصفةموقنةوشطبالسجاللتجاري،بموزيادةعمى 

 1.ذلكفإنالحداألعمىميذىالعقوبةأصبح يقدربسنةواحدة
وبموجبالتعدياللجديد،فإنالمشرعقدعادإلىرفعالحداألقصىميذىالعقوبةالمقدرةبخمس 

 2.وفييذاتدعيمالشفافيةالممارساتالتجارية06-10مناؿ قانوف 11 سنواتوذلكبموجبالفقرةاألخيرةلممادة
. العقوباتالتكميمية المقررةلمخالفةقوادشفافيةالممارساتالتجارية: ثانيا

:  إلىجانبالعقوباتممخالفات قواعدشفافيةالممارساتالتجاريةيمكنتوقيععقوبةتكميميةتتمثمفي
. مصادرة السمع المحجوزة-1

وتشكاللمصادر.تضمنيذىالمصادرةفيالقوانينالجنائيةاضافةأحوالمعينةذاتعالقةبالجريمةالىممكيةالدولة
االيمولة :"  مف قانوف العقوبات بأنيا15ةعقوبةجنائيةتعدإجراءمنإجراءاتاألمف؛عرفتيا المادة 

 3...".النيائية الى الدولة لماؿ او مجموعة أمواؿ معينة او ما يعادؿ قيمتياعند االقتضاء
تصادر المنتوجات واالدوات وكؿ وسيمة :"....  مف22 بموجب المادة 03-09وقد نص قانوف 

لذلؾ فاف القاضي في جرائـ الماسة بالمستيمؾ . 4...."أخرى استعممت الرتكاب المخالفات 
. يحكـ بمصادرة المنتوجات كتدبير أمنى عيني

وتنصبالمصادرةعمىاشياءتجوزحيازتيا،وتكونيذىاألشياءفيحوزةالمحكومعميو،وتعدعقوبة 
 5.تكميميةويقضيبياوجوبافياغمب األحياف،وأحياناتكونتخييريةيتركالحكمبياالقاضي

 44  بموجبالمادة02-04وقدمكنالقانوف
. منيأنيحكمالقاضيبمصادرةالسمعالمحجوزةبمصادرةالسمعالمحجوزةفيحاالتمعينةذكرىاعمىسبياللحصر

                                                             
. 84 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 1
. 183 لطاش نجية، المرجع السابؽ، ص 2
. 87 مصطفى بوديسة، المرجع السابؽ، ص 3
.  سابؽ الذكر03-09 مف قانوف رقـ 22 المادة 4
. 88 كيموش نواؿ، المرجع السابؽ، ص 5
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منالقانوف  9 وقدتمتعميمالحكمبالمصادرةعمىكاللمخالفاتالمنصوصعمييافييذاالقانونوذلكبموجبالمادة
،ماذاكانتيذىالمصادرةتتعمقبسمع 02-04منالقانوف44 التيتعداللمادة10-06

كانتموضوعحجزعيني،فإنيذىالموادتسممإلىإدارةأمالكالدولةالتيتقومببيعياوفقالإلجراءاتالمعمولبيا،والـ
. حددةفيقانوناإلجراءاتالمدنيةالنصوصالمطبقةعمييا

السؤاؿ الذي يطرح ىؿ عقوبة المصادرة تطبؽ عمى المخالفات المرتكبة الكترونيا؟  
 منو فاف ما يطبؽ 44 بموجب المادة 02-04 احاؿ عقوبات الى قانوف 05-18بما اف قانوف 

عمى الممارسات المخالفة ألحكاـ قانوف الممارسات التجارية نطبؽ عمى مخالفات الممارسة 
. الكترونيا

اما فيما يخص التعامالت اإللكترونية جاء المشرع بعقوبة تكميمية تطبؽ عمى المورد االلكتروني 
:  تتمثؿ12 و11عند مخالفتو االحكاـ المادتيف 

 .تعميقجميع منصات الدفع االلكتروني -2
 قد تقـو الجية القضائية التي رفعت اماميا الدعوى اف تامر بتعميؽ جميعمنصات الدفع التي 

، اعتبرت العقوبة تكميمية 1 أشير06يحوزىا مورد االلكتروني مرتكب المخالفة لمدة ال تتجاوز 
أي إذا ارتأت الضرورة ذلؾ يتـ فرضيا الى جانب " كما يجوز" الف المشرع ذكر مصطمح 

. الغرامة المفروضة
باإلضافة الى ىذيف العقوبتيف فقد اقر المشرع عقوبة أكثر اىمية عمى المرتكب المخالفة رغـ 

 .انيا تعد عقوبات ادارية كغمؽ المحالت التجارية او المنع مف مزاولة النشاط
 .ت أخرىالعقوبا -3

اجازالمشرعمإلدارةممثمةفيالواليتوقيعالجزاءاتاإلداريةعمىالمخالفينمقواعدشفافيةالممارساتالتجارية،وتتمثؿ
. ىذىالجزاءاتفيالغمقاإلداريونشرقرارالغمؽ

 .حظر مزاولة النشاط او شطب من السجل التجاري -3-1
 16غمؽ المؤسسة يقصد بو منع الجاني مف مزاولة نشاطو التجاري وىذا ما اشارت اليو المادة 

يترتب عمى غمؽ المؤسسة منع المحكـو عميو اف يمارس فييا :" مكرر مف قانوف العقوبات
النشاط الذي ارتكب بمناسبتو، ويحكـ بيذه العقوبة اما بصفة نيائية او لمدة ال تزيد عف عشرة 

                                                             
 .، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 39 المادة 1
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سنوات في حاالت االدانة الرتكابو جناية وخمسة سنوات في حالة االدانة الرتكابو 
 .1......"جنحة

 تعتبر المخالفات المرتكبة في قانوف الممارسات التجارية جنحة كما سبؽ بيانو اال اف القانوف 
 المحدد لممارسات التجارية تضمف العقوبة غمؽ المحالت التجاريةإذا ال يمكف لمقاضي 04-02

اف يصدر حكـ عمى مرتكب المخالفة عقوبة غمؽ المؤسسة وحظر مزاولة النشاط االفي حالة 
 مف قانوف 11 المعدلة بنص المادة 02-04 مف قانوف03 فقرة 47العود، بموجب نص المادة

تضاعؼ العقوبة في حالة العود، ويمكف لمقاضي اف يمنع العوف االقتصادي :" ...10-06
 ".  المحكـو عميو ممارسة نشاطو بصفة مؤقتة او شطب سجمو التجاري

مف نص المادة يظير اف المشرع اضاؼ عقوبة المنع مف مزاولة النشاط في حالة واحدة وىي 
حالة العود ىذا مف جية، ومف جية أخرى مكف القاضي مف فرضيا دوف اف يحدد المدة االزمة 

 .تركيا المشرع لسمطة التقديرية لمقاضي
 لكف أي النشاطات التي تمنع مف المزاولة؟ 

 السابؽ ذكره نجد اف المشرع حصر النشاطات التي 06-10 مف قانوف 02بالرجوع الى المادة 
 :تدخؿ ضمف موضوع الممارسات التجارية وىي كاالتي

تشتمؿ الممارسات التجارية سواء العادية او : نشطات اإلنتاج والخدمات والتوزيع- 3-1-1
 :االلكترونية قطاع اإلنتاج والخدمات والتوزيع التي سنوضحيا كاآلتي

 وأعطى أمثمة منو كنشاطات 02-04حدد المشرع مصطمح اإلنتاج في قانوف : اإلنتاج- أ
الفالحة وتربية المواشي، وفي موضع آخر تطرؽ اليو في القانوف حماية المستيمؾ وقمع 

العمميات التي تتمثؿ ي تربية المواشي وجمع : اإلنتاج:"  منو 01الغش في نص المادة 
المحصوؿ والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويؿ والتركيب وتوضيب 

 2".بما في ذلؾ تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو وىذا قبؿ تصنيعو األوؿ
و الرعي، تربية …  و ما يجنيو الشخص منيا كتربية األغناـ لبيعياالمواشي تربيةفيقصد بو 

  ، الدجاج، األبقار و ما تنتجو مف حميب

                                                             
. 87 بوديسة مصطفى، المرجع السابؽ، ص1

.  ، سابؽ الذكر03-09 مف قانوف 02 المادة  2 



 ة قواعد شفافية الممارسات التجاريةمخالف اإلجراءات المتبعة لمواجهة الفصل الثاني

163 
 

 ليا مدلوؿ واسع يشمؿ كؿ ما يتوصؿ إليو الفالح مف سمع أو ثمار بعد النشاطاتالفالحية -
زرعيا أو غرسيا سواء كانت غذائية، أو غير غذائية بما في ذلؾ تربية المائيات أي 

 .كصيد السمؾ البحري الصيدو يشمؿ اإلنتاج نشاطات ، تربيةالسمؾ في مزارع مائي
 فيقصد بو استغالؿ مورد طبيعي كما ىو، لكف بمعالجتو أي جعمو قابؿ ،المعالجةنشاط  -

 المياه المعدنية المخصصة لمشرب: مثؿ. لالستيالؾ
مثؿ ، ما تقـو بو المصانع مف إيجاد أشياء بعد تغيير المواد األولية :والتحويؿ التصنيع -

و التحويؿ، ىو إدخاؿ عمى بعض المواد تحويال حتى يتناسب و …السيارات، المالبس
 .مثؿ المصانع، المصابغ و معامؿ التكرير. حاجات الزبائف

مثؿ . يعني إيجاد منتوج بعد تركيب بعض المواد دوف تغييرىا أو تحويميا :التركيب  -
بعض الوحدات التي تركب السيارات و األجيزة االلكترونية فتقـو فقط بتركيب قطع 

 .الغيار
ىو جعؿ المنتجات في غالؼ واقي مثؿ الورؽ و البالستيؾ و تعميب  المنتوج توضيب  -

 .مثؿ المنتجات الزراعية و الحيوانية أي العممية التي تسبؽ التسويؽ، المنتجات
جعؿ المنتج في مخازف و ىذا تمييدا لتسويقيا، فيذه العممية يمكف أف تقـو بيا  :التخزيف -

، أو مؤسسة مستقمة نشاطيا التخزيف مثؿ …المؤسسة التي قامت بالصنع أو التركيب 
 .…المستودعات العامة، غرؼ التبريد

و يبقى تعريؼ اإلنتاج واسع . فيذا التعريؼ لإلنتاج يمكف أخذه عمى سبيؿ الشرح و المثاؿ فقط
 1. السابؽ الذكر04/02باعتبار أف المشرع لـ يقيد معناه في القانوف رقـ 

نص عمييا المشرع في العديد مف النصوص القانونية اذ نص عميا بموجب : الخدمات - ت
الخدمة ىو كؿ مجيود يقدـ ماعدا تسميـ :"  بأنو04 فقرة 02 في مادتو 30-90القانوف 

 .2"المنتوج ولو كاف ىذا التسميـ ممحقا بالمجيود المقدـ او دعما لو
كؿ عمؿ مقدـ غير : الخدمة:" بانيا03-09 مف قانوف 16 فقرة 03كما نص عميا ضمف المادة

 .3"تسميـ السمعة حتى لو كاف ىذا التسميـ تبعا او مدعما لمخدمة المقدمة
                                                             

، بحث مقدـ ضمف أعماؿ الممتقى الوطني مجال تطبيق الممارسات التجارية في التشريع الجزائري والمقارنمفتاح براشمي ، 1
المنظـ مف قبؿ معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي وىراف، " حماية المستيمؾ في ظؿ االنفتاح االقتصادي" األوؿ

 .21،20، ص 2014 ، منشورات معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بوىراف ، الجزائر، 2014 أكتوبر 13الجزائر بتاريخ 
.، سابؽ الذكر30-90 مف القانوف رقـ 02 المادة  2 
.، سابؽ الذكر03-09 مف قانوف رقـ 03 المادة  3 
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مايتضح اف الخدمة التتعمؽ بالتسميـ، الف ىذا االخير مرتبط بمفيـو السمعة باعتباره التزاـ 
 وال االستقباؿ الجيد بإعطاء الشيء في حيف اف الخدمة التزاـ بعمؿ، فال يعتبر التغميؼ المنتوج

وعموما تعدد الخدمات الى . لزبوف خدمة كما اف البعض يعتبر الخدمة ما بعد البيع خدمة
 1.األنشطة

فتشمؿ خدمات ما بعد البيع التي تؤدي بعد نياية عقد البيع كؿ أنواع الخدمات باألمواؿ المباعة 
ميما كاف نوع المقابؿ، ومنيا كذلؾ التسميـ في مقر السكف، بينما تشمؿ الخدمة المنفصمة عف 

عقد البيع كؿ األداءات التي تتعمؽ بالنشاطات التجارية والنشاطات ذات الطابع الصناعي، 
 مف خالؿ نص المادة 2ونشاطات الميف الحرة، ونشاطات البنوؾ والضماف االجتماعي والنقؿ،

 مف التقنيف الجزائري يفيـ اف المشرع استثنى مف مفيـو الخدمة تسميـ المبيع وأبقى ذلؾ 364
 .3التزاما مستقال يقع عمى عاتؽ أحد أطراؼ عقد االستيالؾ

كما قد تكوف الخدمة مادية او مالية، مف امثمة الخدمات المادية الخدمات الطبية، خدمات 
الفندقة، التنظيؼ، التصميح، الى غيرىا مف الخدمات التي توجو لممستيمؾ، ومف امثمة الخدمات 

 .المالية يمكف اف نذكر خدمات القرض، خدمات التأميف، تقديـ االستشارات
وعمى نشطات :" .....  عمى انو06-10 مف قانوف 02نص المشرع في المادة :التوزيع - ث

التوزيع ومنيا التي يقـو بيا مستوردو السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا، والوكالء، والوسطاء بيع 
، يقصد بو القنوات التي تنتقؿ بيا المنتوجات مف مراكز 4...."المواشي، وبائعو المحـو بالجممة

االنتاج إلى مواقع االستيالؾ ويرتبط التوزيع االخالقي بمدى قدرة الشركة عمى خدمة 
مستيمكييا وايصاؿ السمع بالكميات المناسبة والوقت المناسب، وعدـ تحمؿ تكاليؼ إلى 

تكاليؼ السمع مما يؤدي إلى ارتفاعيا، ومف قضايا االخالقية االخرى توجيو المنتوجات لمنطقة 
معينة أو اخبار قنوات التوزيع قصيرة او اعتماد التسويؽ المباشر، وىو مايخمؽ مشاكؿ في 

 5.التوزيع

                                                             
، مذكرة التخرج لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص حماية المستهمك من خالل االلتزام بالضمان نسريف بف زايد، 1

 .41، ص 2015-2014تخصص عقود ومسؤولية ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الجزائر، 
.76 الياقوت جرعود، المرجع السابؽ، ص  2 

. ، سابؽ الذكر58-75 مف األمر رقـ 364 المادة  3 
.، سابؽ الذكر06-10 مف قانوف رقـ 02 المادة  4 

 مجمة االجتياد لمدراسات القانونية ، (نماذج مؤسسات عالمية  )االشهار والمسؤولية االخالقية  صالح خويمدات، 5
 .2015 جواف 08، المركز الجامعي تامنغاست الجزائر،2015 جواف 08واالقتصادية ، سداسية المحكمة عدد 
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العمميات التي يقـو بيا الموزعوف، بموجبيا يتوسطوف بيف المنتجيف أو  التوزيع يقصد بنشاط
 فيمكف أف تتـ 1.أي تقريب المنتجات لممستيمؾ. الصناع مف جية والمستيمكيف مف جية أخرى

الممارسة عف طريؽ عقد الوكالة بالعمولة بيف الصانع والموزع الوكيؿ بالعمولة بيف الصانع 
والموزع الوكيؿ بعمولة، ىنا الموزع يتعامؿ مع المستيمكيف او الموزعيف االخريف باسمو 

 نص عميو المشرع 2الخاص ولكف لحساب الموكؿ الصانع، وىذا العقد يشكؿ عقد تمثيؿ التاـ
، وتمثؿ خاصة الشركات الخاصة بالتوزيع 3 مف القانوف التجاري الجزائري56ضمف المادة 

 عقدكما يمكف أف تتـ عممية التوزيع عف طريؽ الصحؼ ، فينا صفة الموزع يتحمميا الوكيِؿ،
بيف الصانع أو المنتج و السمسار، فيذا األخير يمتـز بتقريب وجيات النظر بيف  السمسرة

 4.المنتج و المستيمؾ أو المورد مف أجؿ شراء سمع المنتج، و ال يتخؿ في إبراـ العقد
 .نشاط االستراد ، الصيد البحري والصناعات التقميدية- 3-1-2

وسع المشرع مف نشطات التي تخضع لشفافية الممارسات التجارية حيث اضاؼ االستراد 
، اذ لـ يقتصر عمى االنتاج والخدمات والتوزيع لما ليا مف اىمية 2010فآخر تعديؿ لسنة 

 .اقتصادية بالغة
يتميز ىذاالنشاط بالطابع الدولي كوف أحد اطرافو اجنبي، رغـ : نشاط اإلستراد والتصدير  - أ

ذلؾ يستوجب عمى المصدر االلتزاـ باإلعالـ وتحرير الفاتورة باعتباره محترفا ، والطرؼ 
 .االخر الخاضع الى القانوف الداخمي المستورد اف يطمب مف البائع التسميـ

 11-01لقد نظـ المشرع الجزائري نشاط الصيد البحري في القانوف رقـ :البحري الصيد - ب
 .المائياتالمتعمؽ بالصيد البحري وتربية 

 استخراج أو قنص إلى يرمي عمؿ كؿ:الصيد البحري:" نو بأ02وعرفو في المادة 
 .5"الغالب أو الدائـ حياتيا وسط البحر ماء يشكؿنباتات جني او حيوانات

                                                             

.21مفتاح براشمي، المرجع السابؽ، ص  1 
 .22مفتاح براشمي، نفس المرجع ، ص2
 . ، سابؽ الذكر59-75 مف  االمر رقـ 56 المادة 3

. 22مفتاح براشمي، المرجع السابؽ، ص  4 
 يوليو 03 الموافؽ 1422 ربيع الثاني عاـ 11 المتعمؽ بالصيد البحري وتربية المائيات، المؤرخ في 11-01القانوف رقـ 5

 .2001 يوليو 08 الموافؽ 1422 ربيع الثاني 16 الصادرة 36، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد 2001
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 المستعممة الصيد وطرؽ االت وفاعالية المستخدمة الوسائؿ حسب الصيد قدرات وتختمؼ
   في الصيد انواع وتتمثؿ الصيدية، الموارد مف انواع عدة او نوع استغالؿ اجؿ مف

 يشكؿ نباتات جني او حيوانات   استخراج أو قنص إلى يرمي عمؿ كؿ: الصيد القاري -
 الغالب أو الدائـ حياتيا وسط المياه العذبة 

كؿ ممارسة لمصيد بغرض الدراسة او البحث او التجربة قصد معرفة :  الصيد العممي  -
 .مورد او منطقة او تقنية او الة صيد

 .كؿ ممارسة لمصيد بغرض الربح:الصيد التجاري -
 .كؿ ممارسة لمصيد بغرض الرياضة او التسمية دوف قصد الربح: الصيد الترفييي -
 .كؿ ممارسة لمصيد التجاري بصفة تقميدية بالقرب مف السواحؿ:  الصيد الحرفي -

 بالنسبة اما .شروط ليا االنواع ىذه فكؿ بالغوص او بالسفف الصيد لمصيد اخرى انواع ويوجد
 او لو مينة اليتخذه الصياد الف التجارية، الممارسات شفافية لقواعد يخضع فال العممي لمصيد
 .المالي بكسب عميو تعود حرفة
 غير االنواع باقي عمى تنصب اف يمكف الشفافية قواعد فمخالفة الصيد، نشاط ىو ييمنا وما

 .العممي الصيد
 :التقميدية الصناعات - ت

 الذي يحدد القواعد التي تحكـ 01-96يمكف تعريؼ الصناعة التقميدية بالرجوع إلى األمر
 أو إبداع أو إنتاج نشاط كؿ:" عمى أنو05فنصت المادة  الصناعات التقميدية و الحرؼ

 يمارس و اليدوي العمؿ عميو يطغى خدمة أوأداء تصميح أو صيانة أو فني ترميـ أو تحويؿ
 1."...مةدائ و رئيسية بصفة
 الصناعة السجؿ في مسجؿ معنوي، او طبيعي شخص كؿ طرؼ مف الصناعات تمارسيذه
 مف 10 المادة عرفتو الحرفي يدعى المواد، إلنتاج والحرفية التقميدية الصناعة او الفنية التقميدية

 . الصانع الحرفي او المعمـ الحرفي يكوف قد االمر، نفس
 االنتاج في ترتكز الحرؼ اف في ، االخرى التجارية النشاطات عف التقميدية الصناعات تختمؼ
 2.اآلالت حديثة غير أي الخ... الحياكة الخزفية، كالمقاوالت المجيود او العمؿ عمى

                                                             
، 1996 يناير10 الموافؽ 1416 شعباف عاـ 19 يحدد القواعد التي تحكـ الصناعة التقميدية، المؤرخ في 01-96 األمر رقـ 1

 .1996 يناير 14 الموافؽ 1416 شعباف 23، الصادرة 03جريدة رسمية لمجميورية الجزائرية عدد  
.23مفتاح براشمي، المرجع السابؽ، ص 2 
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استخدـ المشرع مصطمح بصفة مؤقتة بمعنى اف المدة التي يمنع فييا العوف االقتصادي 
 قصيرة، لكف السؤاؿ الذي يطرح ما ىو الحد االقصى لممدة المؤقتة؟ 

 قانوف المالية التكميمي  13-18أجاب عنيا آخر تعديؿ لمممارسات التجارية بموجب قانوف 
بصفة مؤقتة :" ......  سنوات 10حيث حدد المشرع المدة المؤقتة بحدىا االقصى ال تتجاوز 

 .1....."سنوات (10)وىذه المدة ال تزيد عف عشر 
 318-2000 مف المرسـو التنفيذي 04 عندما يصبح الحكـ نيائي يرسؿ طبقا لنص المادة 
 أشير الى المديرية العامة 03، في مدة 2المحدد لكيفيات تبميغ المركز الوطني لسجؿ التجاري

لممركز الوطني لسجؿ التجاري مف طرؼ النيابة العامة لكؿ مجمس قضائي، ويقـو المركز 
 . الوطني بإبالغ مصالحو المحمية بالمعمومات المتحصؿ عمييا لتطبيقيا

 .الجزاءاتالمدنية المقررةلمخالفةقوادشفافيةالممارساتالتجارية:الفرع الثاني
باإلضافة الى العقوبات الجزائية التي يوقعيا القضاء عمى مرتكب المخالفة، ىناؾ جزاءات 

مدنية ضمنيا القانوف لصالح المتضرر مف جراء مخالفة النصوص القانونية التي تضمف حقو 
في االعالـ فوترة كؿ معاممة تبـر بينو وبيف االعواف االقتصادييف، بغض النظر عف نوع 

 . المستخدمة إلتماـ المعاممة التجاريةةالوسيؿ
. الحق في المطابة بإبطال العقد: اوال

اف القانوف المتعمؽ بالممارسات التجارية لـ تتضمف نصوصو نص صريح عمى إمكانية ابطاؿ 
العقد في حالة وقوع المستيمؾ في غمط او تدليس مف ابطاؿ العقد، فبطريقة تمقائية يرجع االمر 

 .الى القواعد العامة أي الى النصوص قانوف المدني
 .المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهمك في غمط-1

يكوف العقد قابال لالبطاؿ لغمط في القانوف إذا توفرت فيو شروط :"  منو83 اذ نصت المادة 
 3". مالـ يقضي القانوف بغير ذلؾ82 و81الغمط في الواقع طبقا لممادتيف 

ما يستنتج مف نص المادة ىو اف إذا وقع المتعاقد معو في غمط يمكنو اف يتمسؾ بو ويطمب 
او في ذات  (المنتوج)ابطاؿ العقد متى كاف الغمط جوىريا ويكوف ذلؾ إذا وقع في صفة الشيء

                                                             

. ، سابق الذكر13-18 من قانون رقم 47 المادة  1
 

 يحدد كيفيات تبميغ المركز الوطني لمسجؿ التجاري مف الجيات القضائية والسمطات 318-2000 المرسـو التنفيذي رقـ 2
االدارية المعنية بجميع القرارات او المعمومات التي يمكف اف ينجز عنيا تعديالت او يترتب عمييا منع مف صفة التاجر المؤرخ 

 . 19ص ،  61عدد لمجميورية الجزائرية  ، جريدة رسمية 2000 اكتوبر 16 الموافؽ لي 1421 رجب 16في 
. مف قانوف المدني سابؽ الذكر83 المادة  3 
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المتعاقد او في صفة مف صفاتو، وتكوف تمؾ الصفة او تمؾ الذات السبب الرئيسي في التعاقد، 
 1.اذ لوالىا لما أقدـ المستيمؾ عمى التعاقد

وعميو حتى يتسنى لممستيمؾ طمب ابطاؿ العقد، عميو اف يثبت جوىرية المعمومات التي وقع 
الغمط بشأنيا، إضافة الى ذلؾ إثبات اتصاؿ ىذا الغمط بالمتعاقد اآلخر، فيو يعتبر وسيمة 

 .محدودة لتحقيؽ الحماية المستيمؾ
وىنا يأتي دوره االلتزاـ لسد الفجوة الناشئة فيما يتعمؽ بحماية المستيمؾ مف الغمط اذ يكفي في 

 :حالة إثبات قياـ شروط ىذا االلتزاـ حتى يتسنى لو إبطاؿ العقد وذلؾ عمى نحو التالي
بالنسبة لشروط الجوىرية الغمط فإنو كما سبؽ بيانو في الفصؿ األوؿ مف الموضوع فاف  - ج

مضمونو ىو المعمومات المتعمقة بخصائص المنتوج وكيفيات استعمالو وكذا حفظو بغية 
تنوير وتصحيح رضاءه لدى التعاقد، والتي يترتب عمى عدـ العمـ بيا الحيمولة دوف ابراـ 

العقد، االلتزاـ باإلعالـ يعد قرينة عمى اف الغمط جوىري الف العمـ بالبيانات محؿ العقد مف 
 .شأنو اف يجنب المستيمؾ ابراـ العقد

 ـبالنسبة لشرط اتصاؿ الغمط بالمتعاقد يظير مف خالؿ شرط قياـ االلتزاـ باإلعالميو عؿ - ح
المديف المستيمؾ بالمعمومات المتعمقة بالمنتوج، وعميو فاف وجوب االعالـ يحقؽ اتصاؿ 

الغمط بالعوف االقتصادي الدائف، وبيذا يساىـ االلتزاـ باإلعالـ في تحقيؽ حماية المستيمؾ 
 2.عف طريؽ التيسير في اثبات الغمط

 ال يؤثر في صحة الغمط خطا في الحساب او أخطاء الكتابة يمكف تصحيح األخطاء ويصبح 
، اذ البد اف يبمغ جدا مف الجسامة بحيث يمتنع معو المتعاقد عف ابراـ العقد لو 3العقد صحيحا

 4.لـ يقع في ىذا الغمط
 أعاله انو في حالة حسف نية المتعاقد ويبقى باألخص 83استثنى المشرع مف نص المادة 

 5.المتعاقد معو ممزما بالعقد إذا اظير المتعاقد استعداده لتنفيذ العقد
:"  منو14 اما قانوف التجارة االلكتروني نص صراحة عمى إمكانية ابطاؿ العقد بموجب المادة 

 أعاله، مف طرؼ المورد يمكف 13 واحكاـ المادة 10في حالة عدـ احتراـ احكاـ المادة 
                                                             

. مف قانوف المدني سابؽ الذكر81 المادة  1 
. 382-381 عبد المنعـ موسى ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص ص  2 

. مف قانوف سابؽ الذكر84 و81المادة  3 
. مف قانوف سابؽ الذكر82 المادة  4 
 5 مف قانوف سابؽ الذكر85 المادة 
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 1.".لممستيمؾ االلكتروني اف يطمب ابطاؿ العقد
باستقراء المادة نجد اف لممستيمؾ االلكتروني الحؽ في طمب ابطاؿ العقد متى خالؼ المورد 

 يطمب فوا. االلكتروني بااللتزاـ باإلعالـ او شروط البيع او بااللتزامباإلعالموشروط البيع معا
ويتـ ابطاؿ العقد وفؽ القواعد العامة . تعويضا عمى ما لحقو مف ضرر كما وضحناه ذلؾ

 .الموضحة أعاله
 :المطالبة بإبطال العقد لمتدليس-2

حالة وىنا نكوف اماـ في اعالـ بالبيانات كوف اماـ كتماف او كذب  يمكف ابطاؿ العقد عندماف
، إذا كانت الحيؿ التي يمجأ الييا أحد المتعاقديف او النائب عنو، مف الجسامة بحيث لواله تدليس

 .لما ابـر الطرؼ الثاني العقد
 ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عف واقعة او مالبسة اذ ال يبـر العقد إذا عمـ المدلس عميو 

بالواقعة او المالبسة، وأيضا إذا صدر التدليس مف الغير وكاف المتعاقد معو يعمـ او كاف حتما 
 2.اف يعمـ بو

يترتب عنو قابمية العقد لإلبطاؿ لمصمحة المستيمؾ بشرط اف يتثبت فيو التضميؿ لدى الميني 
ويشترط اف يكوف التدليس ىو الدافع الى التعاقد ولمقاضي السمطة التقديرية، وقد يقترف الكذب 
بأعماؿ اشد جسامة وتكوف بحد ذاتيا جرائـ يعاقب عمييا القانوف العقوبات مثؿ جريمة التزوير 

 3.وجريمة النصب وتكوف بصدد ما يسميو الفقو بالتدليس الجنائي
 سابؽ الذكر انو البد مف 05-18 في آخر فقرة مف قانوف 30 ىذا ما نصت عميو المادة 

 4.التأكد مف الشروط الواجب استفاؤىا لالستفادة مف العرض التجاري ليست مضممة او غامضا
ويأتي دور االلتزاـ باإلعالـ في مواجية طرؽ التدليس مف خالؿ تيسير طرؽ االثبات إذ يكفي 
عمى المستيمؾ إثبات شروط ىذا االلتزاـ، واف العوف االقتصادي لـ يقـ بتنفيذ ىذا االلتزاـ تنفيذا 

صحيحا كامال مع افتراض عمـ ىذا األخير بالمعمومات وتأثير كتمنيا عمى تعييب رضا 
 5.المستيمؾ

                                                             

.، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 14 المادة  1 
. مف قانوف سابؽ الذكر87 و86 المادة  2 

 شمبي نبيؿ، التزامات الميني اتجاه المستيمؾ، مذكرة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة الماجستير في الحقوؽ قانوف االعماؿ، 3
 .137، ص2007،2008جامعة يوسؼ بف خدة، كمية الحقوؽ بف عكنوف، الجزائر،

. سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 30 المادة  4 
.286 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص 5 
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يوجب القانوف المدني اف ترفع دعوى اإلبطاؿ لغمط او تدليس خالؿ خمسة سنوات ابتداء مف 
 1.اليـو الذي يكتشؼ فيو التدليس او خالؿ عشرة سنوات مف وقت إتماـ العقد

اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة :المطالبة بإبطال العقد لعدم العمم الكافي بالمبيع- 3
 القانوف المدني عمـ المشتري بالمبيع عمما كافيا، ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ اشتماؿ العقد 352

 .عمى بياف المبيع وأوصافو األساسية، وقد قرر البطالف النسبي كجزاء االخالؿ بو
واشارة الفقرة الثانية مف نفس المادة سقوط حؽ المشتري في طمب ابطاؿ إذا كاف المشتري عالما 

بالمبيع وىو جزاء الذي يتطابؽ مع ما ىو مقرر عند االخالؿ بااللتزاـ إعماال لوحدة األساس 
ووحدة اليدؼ، فأساسيما ىو جيؿ الشخص المقبؿ عمى التعاقد لبعض المعمومات مف شأنو 
االلماـ بيا الحيمولة بينو وبيف ابراـ العقد، او التعاقد لكف بشروط أخرى، كما اف اليدؼ ىو 

 2.تقرير حؽ ىذا الشخص إعادة الحاؿ الى ما كاف عميو، اعتمادا ألثر بطالف العقد
. التعويض المطالبةبالحق في: ثانيا

رغـ منح القواعد العامة لممستيمؾ إمكانية ابطاؿ العقد كوسيمة لضماف حمايتو، اال انيا لـ 
تحقؽ الفائدة المرجوة منيا كإجراء جزاء االخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ، لذا وجدت الحاجة الى جزاء 

آخر يكمؿ النقص الذي يعتري جوانب الحماية في االبطاؿ، ففي ىذا الصدد وتحقيقا لحماية 
موضوعية لممستيمؾ جراء االضرار الذي تمحقو نتيجة إلخفاء او لخطأ مف العوف االقتصادي 

 .المعمومات التي كاف يجب عميو االدالء بيا
لذا سنتطرؽ الى مسألة التعويض المستيمؾ مف خالؿ مسألتيف، األولى تتعمؽ بقياـ مسؤولية 

 .المدنية لمعوف االقتصادي، والثانية الجمع بيف االبطاؿ والتعويض
ىناؾ اختالؼ في فقيي في طبيعة المسؤولية : قيام مسؤولية العون االقتصادي -1

 :القانونية اذ انقسـ الفقو الى رأييف
تكوف مسؤوليتو اال في الحاالت :مسؤولية العوف االقتصادي مسؤولية تقصيرية:الراي األول

التي ال يوجد فييا عقد بيف المسؤوؿ والمتضرر او إذا وجد عقد والضرر ارتكب خارج نطاؽ 
العقد وكاف بسبب خطأ المسؤوؿ في فترة سابقة عمى التعاقد او الحقة بعد إبطالو، يثار 

التساؤؿ حوؿ مدى إمكانية تطبيؽ ىذه المسؤولية عف األضرار الناشئة عف اإلخالؿ بااللتزاـ 
 باإلعالـ؟

                                                             

. مف قانوف المدني سابؽ الذكر101 المادة  1 
.  مف قانوف المدني سابؽ الذكر352 المادة  2 
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 :اذ استند أنصار ىذا الراي الى عدة حجج نذكر منيا
  اف العوف االقتصادي ىو المديف األصمي بااللتزاـ بالنسبة لمبيانات والمعمومات المتعمقة

بالمنتوجات الصناعية، ومف ثـ فإف الخطأ في ىذه المرحمة يعتبر سابقا عمى التعاقد، 
 .ويترتب مسؤولية تقصيرية

  تـ ارتكاب الخطأ خارج نطاؽ تنفيذ العقد، فالعوف االقتصادي لـ يخؿ بأي التزاـ تعاقدي
 .فالخطأ تقصيري

  االعتراؼ بالطبيعة التقصيرية ييسر لممستيمؾ الحصوؿ عمى التعويض عف الضرر
الذي يصيبو، ذلؾ أف وجود االحتراـ في حد ذاتو يعتبر أحد السبؿ التسييؿ عمى 

المستيمؾ في إثبات خطأ مف تعاقد معو، وأثر ذلؾ الخطأ في اإلضرار بو يتركو يتعاقد 
دوف العمـ الكافي، فصفة االحتراؼ تقيـ قرينة عمى سوء نية ىذا األخير باعتباره أف 

 1.عممو بالمعمومات يفترض فيو، ويعفى المستيمؾ نت إثبات ذلؾ
انتقد ىذا الراي عمى اعتباراف دعوى التعويض بمقتضى المسؤولية التقصيرية ال تنشأ اال بيف 

المستيمؾ وتابعو المباشر مما يؤدي الى تسمسؿ حمقات الرجوع كمما تعاقبت البيوع ألف 
المستيمؾ األخير سيفضؿ بالضرورة الرجوع عمى بائعو المباشر ليختصـ ىذا األخير مف بائعو 
المباشر وىكذا وصوال الى المنتج، األمر الذي يؤدي الى تعدد دعاوى الرجوع بما يستتبعو مف 

 2.اىدار لموقت والنفقات
 يكوف البائع ممزما بالضماف إذا لـ يشتمؿ المبيع عمى الصفات التي تعيد بوجودىا، او إذا كاف 
المبيع عيب ينقص مف قيمتو، او االنتفاع بو حسب الغاية المقصودة منو حسب ما ىو موجود 

فيكوف البائع ممزما بضماف ىذه العيوب ولو .في العقد او حسبما يظير مف طبيعتو او استعمالو
 3.لـ يكف عالما بوجودىا

تعرؼ المسؤولية العقدية بأنيا الجزاء : مسؤولية العوف االقتصادي مسؤولية عقدية: الرأي الثاني
اإلخالؿ بالتزاـ عقدي، يشترط وجود عقد صحيح بيف المسؤوؿ والمتضرر، وأف يكوف الضرر 

 .نتيجة إخالؿ المسؤوؿ بااللتزاـ الناشئ عف ابراـ العقد
يرى أصحاب ىذا الراي اف المسؤولية الناشئة عف اإلخالؿ بالتزاـ باإلعالـ ىي مسؤولية عقدية، 

                                                             

.385-384 عبد المنعـ موسى ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص ص  1 
.63 عامر موسى القيسي، المرجع السابؽ، ص 2 

. مف قانوف رقـ سابؽ الذكر379 المادة  3 
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عمى اعتبار اف ىذا االلتزاـ ىو التزاـ عقدي ويشكؿ اإلخالؿ بو خطأ عقدي يستوجب قياـ 
 : ولتبرير موقفيـ باالعتماد عمى الحجج التالية. مسؤولية عقدية عمى عاتؽ مرتكبيو

 وجود عقد سابؽ عمى العقد االصمي، يعتبر ىو مصدر االلتزاـ باإلعالـ. 
 1.اف عدـ تنفيذ ىذا االلتزاـ يكشؼ ال محالة بعد انعقاد العقد في نطاؽ تنفيذه 

 :موقف المشرع الجزائري
كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو، :" مف قانوف المدني عمى اف124نصت المادة 

 2".ويسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض
مف خالؿ نص المادة يتضح اف المشرع الـز بالتعويض في حالة الضرر نتيجة خطأ مف تسبب 

 .فيو دوف تحديد نوع االفعاؿ وايضا لـ يحدد العالقة بيف الطرفينإذا كاف عقديا او غير عقدي
يكوف المنتج مسؤوؿ عف الضرر الناتج عف عيب في :"  مكرر نصت عمى140 اال اف المادة 

 .3...."منتوجو حتى ولـ تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية
 124 خصص نوع المسؤولية عكس المادة 2005المشرع بموجب التعديؿ لمقانوف المدني لسنة 

 مكرر وبالتالي يمكف القوؿ اف المشرع أعطى لممسؤولية 140منو جاءت عامة اذ اف المادة 
نوع خاص أي قائمة بقوة القانوف حممت الُمنتج مسؤولية الضرر الناتج بسبب العيب في 

منتوجو، مف جية واوجب التعويض مف جية اخرى حتى في حالة انعداـ المسؤوؿ عف الضرر 
ويشترط لقياـ ىذه 4ولـ يكف لممتضرر يد فيو، تتكفؿ الدولة بالتعويض عف المنتوجات المبيعة

 : مكرر الشروط التالية140المسؤولية حسب المادة 
 وجود العيب في المنتوج. 
 حدوث الضرر. 
 العالقة السببية بيف العيب الضرر. 

يجوز ابطاؿ الغمط إذا أثبت أحذ المتعاقديف انو كانواقعا :الجمع بين التعويض واالبطال -2
في غمط، ثـ اثبت انو لوال ىذا الغمط لما أقدـ عمى التعاقد ويجوز مع ابطاؿ العقد اف يحكـ 
بالتعويض إذا ترتبت اضرار ويكوف ذلؾ ال عمى اعتباره عقد، بؿ باعتباره واقعة مادية، متى 

                                                             

.65 عامر قاسـ أحمد القيسي، المرجع السابؽ، ص  1 
. مف قانوف المدني، سابؽ الذكر124 المادة  2 
. مكرر مف قانوف المدني سابؽ الذكر140 المادة  3 
. مف قانوف المدني سابؽ الذكر01 مكرر 140 المادة  4 
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توافرت شروط الخطأ الموجب لممسؤولية في جانب المتعاقد اآلخر تسبب بخطئو في ىذا 
 1.االبطاؿ

كما يمكف التعويض كجزاء منفرد ويكوف في حالة كتماف أحد المتعاقديف لطرؼ اآلخر معمومات 
في فترة السابقة لمعقد، وقد يكوف ىذا االخالؿ مما ال يؤدي الى ابطاؿ العقد، ككتماف معمومات 

 الى الوقوع في غمط لكف تؤدي الى احداث ضرر ففي ىذه الحالة ال يمكف لممتعاقد يال تؤد
وىو المستيمؾ طمب ابطاؿ العقد بؿ طمب التعويض اذ ىذا االخير يعود الى سمطة التقديرية 

 .لمقاضي
 مكف المستيمؾ االلكتروني مف المطالة بإبطاؿ العقد والتعويض في حالة 05-18اال اف قانوف 

 2.االخالؿ بااللتزاـ باالعالـ
 

                                                             

.282 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابؽ، ص  1 
. ، سابؽ الذكر05-18 مف قانوف رقـ 14 المادة  2 
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 :خالصة الفصل
     المشرع لم يتوقف عند فرض اإلجراءات المتعمقة باإلعالم أو اجرءات تحرير الفاتورة بل 

 مقارنة 02-04فرض عقوبات لضبط االلتزامات المتعمقة باإلعالم قام بتشديد العقوبات في قانون 
بالقوانين السابقة لو، كما قرر القانون لمخالف اإلجراءين عقوبات إدارية وقائية كغرام المصالحة او 

الغمق لممحالت التجارية لصالح العون االقتصادي أو المورد اإللكتروني أما المستيمك منحو حق 
في العدول عن المنتوج، وقرر أيضا عقوبات جزائية رادعة ذات طابع مالي، حيث قرر غرامات 

. مالية تقدر بقيمة المنتوج الذي كان ال بد من االعالم الزبون بو أو فوترتو
باإلضافة إلى تطبيق العقوبات التكميمية قد تكون المنع من مزاولة النشاط او شطب من السجل 

التجاري او تعميق منصات الدفع إذا كان التعامل إلكترونيا، إال انو لم يفرض عقوبة سمب الحرية 
اال في حالة واحدة وىي حالة العود األعوان االقتصاديين خالل مدة سنتين بعد صدور حكم 

إال أنيا ال تتجاوز السنة إذ تعد أداة أقوى لتحقيق الردع، ليذا يجب تطبيق ىذه العقوبة . قضائي
عمى نطاق واسع وىذا لممحافظة عمى فعاليتيا، رغم انيا مضمونة في النصوص العامة إال انيا 
من الناحية الواقعية تضل غير كافية لتوفير الحماية الكاممة لممستيمك رغم الجيود المبذولة من 

. طرف المشرع
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     لضمان شفافية الممارسات التجارية كرس المشرع آليتين، ألية اإلعالم التي عالجنا فييا 
من حقوق المستيمك ان يعمم بجميع المعمومات المتعمقة مفيوم االلتزام باإلعالم فخمصنا إلى ان 

بالشيء المبيع الى الحد الذي يستطيع من خاللو التعرف عمى المبيع وذلك من خالل االلتزام 
كحق كالتزام ليذا األخير من جية و الذي قصده المشرع وكرسو مااللتزا وبذلكاالقتصادي العون 

لممستيمك ىو االعالم الذي ينير ذىن المستيمك وينفي الجيالة ويجعمو في موقع قادرا عمى 
. اختيار وتمييز بين مختمف السمع والخدمات

    أما فيما يخص الطبيعة القانونية لاللتزام حيث تعرضنا لمجدل الفقيي إذ انقسم الفقو الى 
قسمين، القسم األول انقسم في حد ذاتو ىناك من اعتبره التزام قبمي عمى التعاقد وقسم اآلخر 
التزام عقدي اما القسم الثاني من الفقو ىو االخر انقسم إلى اتجاه اعتبره التزام بتحقيق نتيجة 

واتجاه اعتبره بذل عناية، أما موقف المشرع الجزائري نجده توسط كل من االتجاىين اعتبره قبمي 
 والتزام 05-18 من قانون 11  والمادة 02-04 من قانون 04عمى التعاقد بدليل المادة 

 كما اعتبره بذل 05-18 من قانون 12 والمادة 02-04 من قانون 08تعاقدي بدليل المادة 
عناية او تحقيق نتيجة متوقف عمى طبيعة المنتوج المعروض لمبيع  

     باإلضافة إلى السوق كمجال لتطبيق وممارسة األنشطة المتعمقة بمبدأ الشفافية عالجنا فيو 
تعريفو واىم الخصائص التي يتميز بيا وأيضا أشكال الحيز الذي تتم فيو العالقة التعاقدية بين 
األعوان االقتصاديين وبينيم وبين المستيمكين سواء كانت التعامالت عادية أو إلكترونية مما 

. يتحكم في نوع السوق
    ثم تطرقنا الى الضوابط التي نظمت االلتزام باإلعالم تمثمت في ثالثة ضوابط االلتزام 

لى الوسائل  باإلعالم باألسعار والتعريفات وااللتزام باإلخبار وااللتزام باإلعالم بشروط البيع، وا 
 .الممنوحة إلعالم الزبون بكل البيانات والمعمومات الجوىرية التي تسمم رضاه

ويعد دراستنا لاللتزام باإلعالم تطرقنا إلى نظام الفوترة التي اشترطيا المشرع لمشفافية وىي آلية 
تظير أثناء التعاقد، فباإلضافة إلى كونيا وسيمة إثبات ووسيمة حسابية ىي أيضا لمشفافية مما 
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جعل صفة اإللزامية لصيقة بيا بموجب قوانين والتنظيمات المشار الييا أعاله، فألزم المشرع 
العون االقتصادي أو المورد االلكتروني حسب طبيعة المعاممة بتحرير الفاتورة أو ما يقوم 

مقاميا، فيي واجبة التسميم في عالقة األعوان االقتصاديين فيما بينيم وجوازيو في عالقة العون 
كل . بالمستيمك لكن إذا طمبيا ىذا األخير او ما يقوم مقاميا اعتبرت واجبة التسميم لممستيمك

. ىذا يأكد أن الفاتورة آلية ميمة وفعالة لتجسيد مبدأ الشفافية
وبعد دراستنا لما جاء بو المشرع من آليات تجسيدا لشفافية الممارسات التجارية، عالجنا كيف 

تصدى المشرع إلى مختمف المخالفات التي تمس بالمبدأ حيت منع طريقين طريق غير قضائي 
مكانية عدول المستيمك  من خالل منحو لغرامة المصالة أو الغمق اإلداري كإجراء اداري وقائي وا 

عن المنتوج وذلك تفاديا المجوء إلى الطريق قضائي بتقريره لعقوبات اصمية تتمثل في الغرامة 
المالية التي تضاعف في حالة العود خالل المدة المحددة قانونا، وأخرى تكميمية تتمثل في منع 

وعميو . من مزاولة النشاط او تعميق منصات الدفع ، إضافة الى عقوبة الحبس في حالة العود
 :استخمصنا النتائج التالية

 02-04كان من األفضل ان يسمي المشرع الفصل األول من الباب الثاني من قانون  -
 اال انو أورد ىذا األخير ضمن نص المادة ،االلتزام باإلعالم باألسعار والتعريفات واالخبار

.  منو رغم شمولية المصطمح08
في الوسائل المتاحة لإلعالم باألسعار بالنسبة لمزبون سواء   فتح المشرع الجزائري المجال -

  الزبونىل يمكن اعالم: كان مستيمكا او عونا اقتصاديا أدى ذلك الى طرح إشكالية التالية
 شفويا؟

زم بوسم الخدمات ألنو أالمشرع استثنى الزامية االعالم بشروط أداء الخدمة مع الرغم من  -
 .سواء كان مؤدييا شخص طبيعي او معنوي

 .المشرع ساوى بين االعالم السمع والخدمات الوسم ال يتناسب مع الطبيعة المعنوية ليا -
المشرع ألزم اعالم بشروط البيع بالنسبة لمعون االقتصادي وحدد بعض منيا بصفة خاصة  -
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 .بياواجبارية، لكن لم يحدد شروط البيع التي يجب إعالم المستيمك 
  الخدمة؟ىل يمكن العدول عن عن المنتوج الذي منحو المشرع السؤال لعدول لحق ابالنسبة  -
الضمانات التي جاء بيا المشرع ومن اىم مظاىر الحماية القانونية لو االمر الذي يترجم في  -

 .األخير شفافية التعامل في مجال التجارة االلكترونية
 طمبيا المستيمك بالنسبة لعقد البيع دون عقد تأدية الخدمة إذاجعل المشرع اجبارية الفاتورة  -

 لم يطمبيا المستيمك نظرا إذانو ىناك بعض الخدمات تستوجب تقديم الفاتورة حتى أمع الرغم 
 . ألىميتيا

االليات البديمة التي تقوم مقام الفاتورة، تقوم مقاميا في عممية بيع السمع دون تأدية  -
 .الخدمات

 شكمي ىو الحصول عمى ترخيص من طرف إجراءوثيقة وصل التسميم البد من بخصوص  -
 .المكمفين في اإلدارة المعنية

 المتعمق بالتجارة االلكترونية، 05-18المشرع لم ينص عمى كل بدائل الفاتورة ضمن قانون  -
اذ نص عمى وصل التسميم فقط، اما سند المعاممة التجارية فقد نص عمى التعامل بو 

 . المذكور أعاله66-16 من المرسوم التنفيذي 05 من المادة 04الكترونيا ضمن الفقرة 
المشرع حدد شروط االلتزام باإلعالم، واستعمال المغة العربية أثناء ذلك وتجاىل االمر  -

 .بالنسبة لمفاتورة
 مسؤولية المشتري الذي يقبل فاتورة مخالفة 05-18و 02-04لم توضح االحكام القانونين  -

فاذا كان البائع ممزما بتحريرىا وفقل لما يتطمبو القانون، فعمى . لتنظيم، فيما انو ممزم يطمبيا
 .المشتري ان يطمبيا محررة وفقا لما يتطمبو القانون

 المشرع صراحة األماكن السكنية التي يتم الدخول ليا طبقا لقانون اإلجراءات استثنى -
الجزائية، يكون بذلك بطأ اإلجراءات الالزمة، مما يمنح الوقت لممتابع من تغيير مكان 

 .الوثائق الى مكان تم تفتيشو
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غمق " اذ ذكر في الغمق االداري التشريعية السياسة مع تماشيو عدمل المشرع عمى عابي  -
، بمعنى أي المحالت التي يتم غمقيا التي "مؤسسة"وذكره مصطمح " المحالت التجارية

 .وقعت بيا المخالفة أو كل المحالت التابعة لممخالف
 : ليذا نرى انو يجب أن نقترح ونوصي اآلتي

لزم التعامل بالفاتورة بين االعوان االقتصاديين، وجعميا اختيارية بالنسبة لممستيمك أالمشرع  -
تكون اجبارية إذا طمبيا من أحسن من وجية نظرنا انو جعميا الزامية لكال الطرفين سواء 

 .التعاقد مع االعوان االقتصادية او المستيمك
 منح المشرع غرامة الصمح كجزاء لكل من يخالف قواعد الشفافية كوسيمة دون المجوء إلى  -

القضاء إال أنو منحو مدة تسديد قصيرة والتسديد دفعة واحدة، من األحسن كان البد لممشرع 
 .من تسييل سبل الدفع كمنح طريقة الدفع بالتقسيط مثال

االىتمام بمبدأ الشفافية خاصة من جانب الجزائي وذلك من أجل الحد من الجريمة  -
االقتصادية التي تمس االقتصاد الوطني، من خالل فرض عقوبات أكثر ردعا لمرتكبي 

 .المخالفات كتقرير عقوبة الحبس كعقوبة أصمية إلى جانب الغرامة المالية
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: قائمة المصادر :أوال
 .القرآن الكريم - أ

 . من سورة األحزاب70اآلية  -
 . من سورة آل عمران77آلية ا -
 . من سورة ق17آلية  -

 .التشريعات - ب
 .التشريع العضوي -1

، المتعمق باختصاصات مجمس 1998 ماي 30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  -
 .الدولة وتنظيمو وعممو

 .التشريع العادي  -2
  .القوانين العادية والمراسيم التشريعية - أ

 05 الموافق 1402 ذي الحجة 02المتضمن قانون االسعار، المؤرخ 12- 89القانون  -1
 الموافق 1416 جمادى االولى 13، الصادرة في 58، الجريدة الرسمية العدد 1989يوليو 
 . الممغى1995 اكتوبر 08

 الموافق 1410 رجب 03 المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، مؤرخ في 39-90قانون رقم  -2
 31 الموفق 1410 رجب 04، الصادرة في 05، جريدة رسمية العدد 1990 يناير30

 .1990يناير 
 ربيع الثاني 11 المتعمق بالصيد البحري وتربية المائيات، المؤرخ في 11-01القانون رقم  -3

 36، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد 2001 يوليو 03 الموافق 1422عام 
  .2001 يوليو 08 الموافق 1422 ربيع الثاني 16الصادرة 

 05 المحدد لقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، مؤرخ في 02-04قانون رقم   -4
، 41عدد ال ، الجريدة الرسمية2004 يونيو سنة 23 الموافق لـ 1425جمادى األولى عام 

 .، المعدل والمتمم2004 يونيو27 جمادى األولى الموافق 09الصادر 
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 المتضمن بالقانون التجاري، المؤرخ 59-75 المعدل والمتمم لألمر 02-05قانون رقم  -5
 30، الصادرة في 11 فبراير، الجريدة الرسمية العدد 06 الموافق 1425 ذي الحجة 27

 .2005 فبراير 09 الموافق 1425ذو الحجة 
 18 المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية المؤرخ في09-08القانون رقم  -6

الصادرة في ، 21، عدد الجريدة الرسمية  ، ، 2008 فيفري 25  الموافق1425صفر
2008. 

 صفر عام 29 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، مؤرخ في 03-09 قانون رقم  -7
 ربيع 11، الصادرة في 15 الجريدة الرسمية عدد2005 فبراير سنة 25 الموافق لـ 1430
 .2009 مارس 8 الموافق 1430األول 

 1431 رمضان عام 05 المعدل والمتمم لقانون المنافسة المؤرخ في 05-10 قانون  -8
 1431 رمضان 08، الصادرة في 46، الجريدة الرسمية العدد 2010 غشت15الموافق 
 .2010 غشت 18الموافق 

 1413 رمضان عام 05، المؤرخ في 02-04 ويتمم قانون يعدل 06-10قانون رقم  -9
 1413 رمضان 08، الصادرة في 46، الجريدة الرسمية، عدد 2010 غشت 18الموافق 
 .2010 غشت 18الموافق 

الجريدة ، المتعمق بالجمعيات، 2012 جانفي 12 المؤرخ في 06-12 القانون رقم  -10
 .2012، الصادرة 02، عدد الرسمية

ربيع 11 المتعمق بالتصديق والتوقيع االلكترونيين، مؤرخ في 04-15قانون رقم   -11
، الصادرة 06 الجريدة الرسمية العدد 2015فبراير سنة  01 الموافق لـ 1436األول عام 

 .2015 فبراير 10 ربيع الثاني الموافق 20في 
 1439 شعبان عام 24 المتعمق بالتجارة االلكترونية، مؤرخ في05-18قانون رقم  -12

 شعبان 30، الصادرة 28 الجريدة الرسمية العدد 2018 مايو سنة 10الموافق لـ 
 .2018 مايو 16الموافق 1439
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 المتعمق بممارسة االنشطة 08-04 المعدل والمتمم لقانون 08-18 قانون رقم  -13
، الجريدة 2018 يونيو سنة 10 الموافق لـ 1439 رمضان عام 25التجارية، مؤرخ في 

 .2018 يونيو 13 الموافق 1439 رمضان 28، الصادرة في 35الرسمية العدد 
 يوليو 11، المؤرخ في 2018 التكميمي لسنة  المتضمن قانون المالية13-18 قانون رقم  -14

  . 2018 جويمية 15 المؤرخة في 42، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد 2018

 – .األوامر الرئاسية - ب

 صفر عام 18 يتضمن قانون االجراءات الجزائية المؤرخ في 155-66  رقماالمر  -1
 .، معدل ومتمم1966 يونيو سنة 8 الموافق ل 1386

 1386 صفر عام 18 المؤرخ في  المتضمن قانون العقوبات،156-66 األمر  -2
 يتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، جريدة رسمية 1966 يونيو سنة 8الموافق لـ 

 .1966 ، لسنة49عدد 
 الموافق 1395 رمضان 20 المتضمن القانون التجاري، المؤرخ في 59-75االمر  -3

 سبتمبر، المعدل 30 في، الصادرة35، الجريدة الرسمية عدد1975 سبتمير26
 .والمتمم

 16 الموافق 1395 رمضان 20 المتضمن القانون المدني، المؤرخ58 75االمر  -4
 . سبتمبر، المعدل والمتمم30 الصادرة في 35 ، الجريدة الرسمية العدد1975سبتمبر 

، الجريدة الرسمية 1995 جانفي 25يتعمق بالمنافسة المؤرخ في  06-95 االمر رقم -5
 .. الممغى1995 فيفري 22، الصادرة في 09العدد 

 شعبان 19 يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقميدية، المؤرخ في 01-96 األمر رقم  -6
، 03، جريدة رسمية لمجميورية الجزائرية عدد1996 يناير10 الموافق 1416عام 

 .1996 يناير 14 الموافق 1416 شعبان 23الصادرة 
 1424 جمادى األولى عام 19، المتعمق بالمنافسة، المؤرخ في03-03 االمر رقم -7

 جمادى األولى 20، الصادرة 43، الجريدة الرسمية العدد 2003 يوليو19الموافق 
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 .2003 يوليو20 الموافق 1424
 1424 جمادى األولى عام 19 المتعمق بالعالمات المؤرخ في 06-03االمر رقم   -8

، 44، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد 2003 يوليو سنة 19الموافق 
 .2003 يوليو 23الموافق1424 جمادى األولى 23الصادرة في 

 جمادى األولى الموافق 26 المتضمن تعديل الدستور المؤرخ في 01 -16 رقم االمر  -9
 جمادى األولى الموافق 27، الصادرة 14، الجريدة الرسمية العدد 2016 مارس 06
 .2016 مارس 07

 .التشريع الفرعي -3
. المراسيم التنفيذية -

 15 المتعمق بضمان المنتوجات والخدمات، المؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي  -1
 .1990، الصادرة 40 الجريد الرسمية عدد 1990سبتمبر 

 22 المتعمق بوسم السمع الغذائية وعرضيا، المؤرخ في 367-90المرسوم التنفيذي رقم  -2
، 50 ، الجريدة الرسمية العدد1990 نوفمبر 10 الموافق، 1411ربيع الثاني عام 

 .1990 نوفمبر22، الموافق 1411 جمادى االولى 04الصادرة 
 يحدد كيفيات تبميغ المركز الوطني لمسجل التجاري 318-2000المرسوم التنفيذي رقم  -3

من الجيات القضائية والسمطات االدارية المعنية بجميع القرارات او المعمومات التي 
 18يمكن ان ينجز عنيا تعديالت او يترتب عمييا منع من صفة التاجر المؤرخ في 

  20، الصادرة في  61، جريدة رسمية عدد 2000 اكتوبر 16 الموافق لي 1421رجب 
  .2000 أكتوبر18 الموافق 1421رجب 

 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل 468-05المرسوم التنفيذي رقم  -4
 الموافق 1426 ذي القعدة عام 08التسميم والفاتورة االجمالية وكيفيات ذلك، المؤرخ في 

 1426 ذو القعدة 09، الصادرة في 80 الجريدة الرسمية العدد 2005 ديسمبر 10
 .2005 ديسمبر 11الموافق 
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المتعمق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، المؤرخ في  472_05المرسوم التنفيذي رقم  -5
، الجريدة الرسمية لمجميورية 2005 ديسمبر 13 الموافق 1426 ذي القعدة عام 11

 . 2005 ديسمبر سنة 14 الموافق 1426 ذو القعدة 12 الصادرة 81الجزائرية عدد 
 المؤرخ يحدد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بين 306-06المرسوم التنفيذي  -6

 شعبان عام 17االعوان االقتصاديين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفية في 
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