
 

 جامعـــــة احمد دراية                                     

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق   

 

 

 

 

 القانون  في مذكرة لنيل شهادة الماستر                            
 أعمالتخصص قانون 

 تحت إشراف:                                             من إعداد الطالبين:       
 د. بن عومر محمد الصالح                حراش شمس الدين                            

 باشو صدام
 لجنة المناقشة                              

 رئيسا      جامعة ادرار               محاضر"أ" أستاذ              د. ازوا عبد القادر    
 مشرفا ومقررا  جامعة ادرار                محاضر"أ"  أستاذ د.بن عومر محمد الصالح        
 عضوا مناقشا    جامعة ادرار               مساعد "أ"أستاذ               أ. معامير حسيبة    

2018-2017السنة الجامعية:   

 

االلتزام باإلعالم كضمانة لسالمة المستهلك في 

 التشريع الجزائري
 



 

 

 شكر وتقديــــر
 .صدق هللا العظيم .} ولئن شكرتم ألزيدنكم{ :بسم هللا الرحمان الرحيم

 بادئًا نشكر هللا تعالى ونحمده على جزيل فضله ونعمه، 
 وتوفيقه لنا في انجاز هذا العمل.

 ونتقدم بالشكر الخاص والجزيل إلى األستاذ الفاضل الدكتور:

"بن عومر محمد الصالح" على قبوله اإلشراف على هذا العمل وتنقيحه والذي لم 
 يبخل علينا بالمالحظات والتوجيهات القيمة التي 

 أنارت لنا طريق البحث والتقصي.

 فله كل عبارات الشكر والتقدير عرفانًا منا بالجميل.

إلى كل أساتذتنا الذين أشرفوا على المشوار النظري، لهم منا خالص الشكر 
 والتقدير على ما قدموا لنا من مجهودات 

 ومعارف علمية قيمة.

 

 جزيل الشكر. إلى كل من دعمنا إلتمام هذا العمل ولو بكلمة تشجيع،

 حراش شمس الدين
 باشو صدام                                                                  

 



 

 

 :قائمة المختصرات

 الجزء.ج: 

 الطبعة.ط: 

 الصفحة. ص:

 الجريدة الرسمية.ر:  ج.

 دون سنة نشر.س:  د.

 القانون المدني الجزائري.ق.م.ج: 

 الجزائية.قانون االجراءات ق.إ.ج: 

 القانون المدني.ق.م: 

 قانون العقوبات.ق.ع: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



  :ةـــــمقدم
 

 
1 

تطورا  ع مختلف السلع والخدمات ب  ط  ي   حأصبالتقدم الصناعي والتقني الذي شهد 
ة بين و  باعدت اله  التي قانونية من التعقيدات ال ة  ل  م  ج   ب  ت  ر  الذي ، هائال  في هذا المجال

صاحب الخبرة واإلحتراف والذي يملك القدرة المالية غير المحدودة،  وبين  ل  خ  د  ت  الم  
المستهلك الذي يجهل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتوج، ولتدارك هذه الفجوة أ ل ز م  

هلك بكافة المعلومات المشرع المتدخل بمجموعة من االلتزامات من بينها إعالم المست
 .1الالزمة  لتبصيره وجعله على ب ي  ن ٍة من أمره عند إتخاذ قراره بالتعاقد

فااللتزام باإلعالم كان نتيجة ظهور حركة حماية المستهلك التي بدأت منذ 
الستينيات من القرن الماضي إلى يومنا هذا، بالرسالة التي وجهها الرئيس األمريكي 

سا  هامة 2 1962مارس  15جون كينيدي إلى الكونغرس بتاريخ  ، وقد تضمنت أ س 
د ت  حقوق المستهلكين ومن بينها الحق  د  في اإلعالم، ثم انتقلت هذه الحركة من ح 

أمريكا إلى كندا ثم إلى أوربا حيث إنتقلت من بريطانيا إلى بلجيكا وباقي دول االتحاد 
 األوروبي.

وهذا ما أ د ى بالمشرع الجزائري إلى خلق منظومة تشريعية تكفل الحماية القانونية 
ح باب المنافسة إلستقطاب للمستهلك، وكان هذا نتيجة االنفتاح االقتصادي الذي فت

العديد من األعوان االقتصاديين وتحقيق الرفاهية للمستهلك، وكذا قصور القواعد العامة 
التي تحمي رضا طرفي العقد في مجال التراضي وعيوب اإلرادة وأحكام العلم الكافي 

غاية وهي ، ذلك أن لهما نفس ال3بالمبيع الذي يمكننا التقريب بينه وبين االلتزام باإلعالم
                                                           

ة أحمد خديجي، حماية المستهلك من خالل اإللتزام باإلعالم العقدي، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسي - 1
 .20، ص 2014، 11والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

ذكرة المتعلق بالممارسات التجارية، م 02-04إبراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلك في ظل القانون  - 2
       ة قسنطينة، الموسم الجامعيستير في القانون العام، فرع التنظيم االقتصادي، كلية الحقوق، جامعماج

 .03، ص 2012-2013
مهدي ستي، حق المستهلك في اإلعالم في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماستر في الحقوق،  – 3

 .03، 02، ص 2015-2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د، موالي الطاهر، سعيدة، 
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، وهذا ما أدى إلى صدور عدة قوانين عنيت بحماية 1حماية الطرف الضعيف
والمتعلق بالقواعد  1989 فبراير  07المؤرخ في  02/89المستهلك من بينها القانون 

، والذي جاء لتدارك 2 03-09العامة لحماية المستهلك والملغى بموجب القانون 
ر س  هذا القانون مبدأ الغموض والنقائص التي كانت تكتنف القا نون القديم، كما ك 

ن  بإلزامية إعالم المستهلك في المادتين  ن و   17االلتزام باإلعالم في الفصل الخامس الم ع 
ن   قوانين جديدة مرتبطة به 18 و والتي ت ل ز م  كل متدخل بإعالم المستهلك، مع س 

ضمان حقه في وتنصب كلها في نقطة واحدة وهي حماية المستهلك من خالل 
 اإلعالم.

ة كما تعددت مظاهر الحماية التي حظي بها المستهلك من بينها الحماية اإلداري
رائم حيث تقوم الجهات المعنية باتخاذ مجموعة من التدابير والجزاءات على مرتكبي الج
 جانب المضرة بالمستهلك والتي من بينها اإلخالل بااللتزامات المرتبطة باإلعالم، إلى

 معيات حماية المستهلك برفع دعوى أمام العدالة ضد كل من قام بمخالفة أحكامحق ج
دور لالقانون، كما تم إنشاء العديد من الهيئات المتخصصة مكلفة بمهام محددة ومكملة 

 السلطات اإلدارية من بينها المجلس الوطني لحماية المستهلكين.

ر الميننل إلننى المسننائل التنني فمنن األسننباب التنني أدت بنننا إلننى اختيننار الموضنوع نننذك
تنننرتبا بالحيننناة اليومينننة ومنهنننا االسنننتهالكية،  بإعتبارننننا مسنننتهلكين بدرجنننة أولنننى ومعنينننين 
بهننذه الحمايننة، مننع التركيننز علننى الجانننب القننانوني لاللتننزام بنناإلعالم لكوننننا طلبننة قننانون 

                                                           
 ق بنلحقو سؤولية، كلية ابوالباني فايزة، اإلعالم كوسيلة لحماية المستهلك، مذكرة ماجستير فرع العقود والم - 1

 .3،4، ص 2011-2012الجامعية  موسمعكنون، جامعة الجزائر، ال
 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد  2009فبراير سنة  25مؤرخ في  03-09 قانون رقم  - 2

 2015  يوليو سنة  23المؤرخ في  15-01من األمر رقم  75، معدل بالمادة 2008مارس  08مؤرخة في 
خ في المؤر  03/09من القانون رقم  88التي تنص) تعدل أحكام المادة  2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

، 40والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ...(، ج ر عدد  2009فبراير سنة  25الموافق  1830صفر عام  29
 .2015جويلية  23مؤرخة في 
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لننو بقليننل مننن بدرجننة ثانيننة، وكننذا رغبننة فنني إثننراء المكتبننة القانونيننة الجامعيننة والمسنناهمة و 
 االقتراحات المتعلقة بالموضوع.

نه  منن أهنم االلتزامنات المقنررة لحماينة المسن ن  تهلك ويكتسي هذا الموضوع أهميتنه ل ك و 
لضنننعف مركنننزه القنننانوني بإعتبننناره الطنننرف الضنننعيف تقنينننا  واقتصننناديا ، كمنننا يجننننب العقننند 

مالت بننننين األفننننراد،  إبطالننننه لكونننننه وسننننيلة وقائيننننة وبالتننننالي الحفننننا  علننننى اسننننتقرار المعننننا
وجنات والوقاية كذلك من وسائل اإلشهار والدعاية والتي تلعب دورا  كبيرا  فني تنرويا المنت

ب عننن طريننق التننلثير علننى سننلوك المسننتهلك، والتنني كثيننرا  مننا تكننون م ظ ل  لننة لطغيننان الجاننن
 المادي على حساب الضمير اإلنساني.

ومننننة التشننننريعية التنننني تحمنننني ويتضنننح الهنننندف مننننن هننننذه الدراسننننة هننننو تحليننننل المنظ
المسننتهلك فنني مجننال االلتننزام بنناإلعالم لتبيننان مننا يكتنفهننا مننن إيجابيننات وسننلبيات يمكننن 

 معالجتها، وهذا ما يجعلنا نطرح اإلشكالية التالية:

القانونينة التني وضنعها المشنرع الجزائنري لضنمان سننالمة  فعالينة الليناتمنا مندى  -
 المستهلك من خالل االلتزام باإلعالم ؟ 

 وينبثق عنها جملة من التساؤالت من بينها:

 ما هو مفهوم االلتزام باإلعالم وما طبيعته؟ -
 ما هو نطاق االلتزام باإلعالم وما مضمونه ؟ -
 تزام باإلعالم ؟ما هي الليات القانونية التي تضمن تفعيل االل -

ولمعالجة الموضوع واإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم اعتماد المننها التحليلني، 
لتحليننل النصننوص القانونيننة إلعطنناء أكثننر دقننة حننول موضننوع اإللتننزام بنناإلعالم خاصننة 

المتعلنننق بحماينننة المسنننتهلك وقمنننع الغنننش وبعنننض النصنننوص  03/09نصنننوص القنننانون 
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األخننرى، كمننا تننم اإلعتمنناد علننى بعننض المراجننع المتضننمنة أحكامننا  قضننائية ذات صننلة 
 بموضوع البحث. 

وال يخلو بحنث منن الصنعوبات التني تعتنرض طرينق الباحنث منن بينهنا نندرة الكتنب 
 الجزائريننة الخاصننة فقننا بننااللتزام بنناإلعالم، علننى خننالف المراجننع التنني تتننناول المواضننيع

، وأيضننا  ضننيق الوقننت الننذي ال يسننمح بإسننتيفاء الموضننوع حقننه العامننة لحمايننة المسننتهلك
 من الدراسة المعمقة.

نننننص   ولمعالجنننننة الموضنننننوع تنننننم تقسنننننيم الدراسنننننة إلنننننى فصنننننلين: الفصنننننل األول خ ص  
هينة للتلصيل النظري لاللتزام باإلعالم في إطار العقود االستهالكية، فنتم التطنرق إلنى ما

روط شنحينث تناولننا مفهنوم االلتنزام بناإلعالم وكنذا  االلتزام  باإلعالم ) المبحنث األول (،
نشنننوئه وتحديننند طبيعتنننه القانونينننة، أمنننا ) المبحننننث الثننناني( تمنننت فينننه معالجنننة مضننننمون 

 االلتزام باإلعالم ونطاقه.

الليننننات الوقائيننننة لضننننمان سننننالمة أمننننا الفصننننل الثنننناني فننننتم تسننننليا الضننننوء علننننى 
م )المبحننث األول(، والننذي خصصننناه المسننتهلك جننراء إخننالل المتنندخل بالتزامننه بنناإلعال

بننذكر النندور النننذي يقننوم بنننه أعننوان قمنننع الغننش فننني ضننمان سنننالمة المسننتهلك وجمعينننات 
الليننات حمايننة المسننتهلك والمجلننس الننوطني لحمايننة المسننتهلكين، وكمننا تننم التطننرق إلننى 

 )المبحنث التزامنه بناإلعالمسنتهلك جنراء إخنالل المتندخل فني القضائية المقررة لحماية الم
  الثاني( والمتمثلة في قيام المسؤولية بشقيها المدني والجزائي.

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل األول: التأصيل النظري لاللتزام  
 باإلعالم في إطار العقود االستهالكية
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ع منن سنل منا يحتناجون إلينه يقتننواالمستهلكون الفئة الغالبة في المجتمنع وهنم  تبرعي  
نننت  ال ي   هموالغالبينننة منننن كبينننر، وخننندمات بشنننكل ي النننذ اإلسنننتهالكي بننناإلدراك والنننوعي ون  م  س 

 ن  أو  حتراف خاصننةالننذين يتسننمون بنناإل تنندخلينن طننرف الممعرفننة حقننوقهم مننب يسننمح لهننم
ننننم   هنننندفهم الوحينننند هننننو تحقيننننق الننننربح،هننننؤالء  ننننحينننندون عننننن األ  ا يجعلهننننم ي  م  س والقواعنننند س 

  وما عليهم من إلتزامات إتجاههم. قانونية الكفيلة بحماية المستهلكال

ننلننم ي  لتزاينند عنندد المسننتهلكين وزيننادة الطلننب علننى حاجينناتهم  ونظننرا   د تنندخل الدولننة ع 
نتجنين صنانعين وم   حماية هذه الفئة مننبل البد من  هذه الحاجيات، على توفير مقتصرا  

نننننن الك  محتنننننرفين أل بت سنننننتوجإلهنننننذه المعادلنننننة  ا  وتحقيقننننن، بنننننين الطنننننرفين متوازننننننةة غينننننر ف 
المنادة ب المتعلقنة خصنائصالإعنالم المسنتهلكين بكنل  تندخلينالنصوص القانونية علنى الم

كخطننوة أولننى لحمايننة المسننتهلك  ،لقننة بهنناوالمعلومننات المتع)سننلع وخنندمات(  سننتهالكيةاإل
المننؤرخ فنني  03/09القننانون رقننم  مننن بينهننا وهننذا مننا حرصننت عليننه التشننريعات الوضننعية

هنذا االلتنزام أي والهندف منن  ،متعلق بحماية المسنتهلك وقمنع الغنشال 2009فبراير  25
 .من بينها الغبن والغلا التي قد تحصل الحقا   الصعوباتاإلعالم تجنب كل 

نني   بمراحلننه المختلفننة لتزام بنناإلعالمفنناإل       نننه إف، أهننم الوسننائل الحمائيننة للمسننتهلك د  ع 
من خالل بينان ماهيتنه  ،يتناسب مع أهميته هتماما  إ أن نولي هذا الموضوع  يكون طبيعيا  

 شنككمبحنث أول( فنال (التي ينتم بهنا  اللياتو لتزام لمعرفة مفهومه وشروط نشوء هذا اإل
نني  لتننزام ي  أن التوصننل لماهيننة هننذا اإل سننتخالص مضننمونه وتحدينند نطاقننه فنني )مبحننث إ ر  س  

 ذلك على النحو التالي:و  ثاني(

                                                           
 -   2009 فبراير 25المؤرخ في  03/09حماية المستهلك وفق أحكام القانون رقم  بن داود إبراهيم، قانون 

 .81، ص  2013،للطباعة والنشر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، دار الكتاب الحديث
 - ات مصطفى أحمد أبو عمرو، اإللتزام باإلعالم في عقود االستهالك )دراسة في القانون الفرنسي والتشريع

 .28، ص 2010، اإلسكندرية، مصر، للطباعة والنشر العربية(، دار الجامعة الجديدة
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                                               المبحث األول: ماهية االلتزام باالعالم                               
ا إلى بعض ستناد  إتزام باإلعالم لكتشاف اإلإكان للقضاء الفرنسي فضل 
عتبارات ضمان األمانة والنزاهة إ مليه لتزام ت  إوهو  ،النصوص العامة في القانون المدني

لتزام باإلعالم لذلك وجب التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم اإل ،في المعامالت
                                                                                               .(الثاني )المطلبوالليات التي يتم بهالتزام باإلعالم وشروط نشوء اإل ،ول(األ)المطلب 

 لتزام باإلعالم.المطلب األول: مفهوم اإل 
 ي حماينةفنا ا كبينر  لتزام بناإلعالم منن أهنم اللينات القانونينة التني تلعنب دور  بر اإلت  ع  ي  

لتنننزام بننناإلعالم تقسنننيم هنننذا المطلنننب إلنننى تقتضننني دراسنننة مفهنننوم اإلرضنننا المتعاقننند وعلينننه 
م بينمنا ينت ،لتنزام بناإلعالم و طبيعتنه القانونينةاإليخصنص )الفنرع األول( لتعرينف  ،فرعين

 .الثاني(لتزام باإلعالم ومبررات نشوءه في )الفرع القانوني لإل التطرق إلى األساس

 طبيعته القانونية.و  لتزام باإلعالمإل ا: تعريف الفرع األول
وتحديننند  ،)البنننند األول( ينننتم التطنننرق فننني هنننذا الفنننرع إلنننى تعرينننف االلتنننزام بننناإلعالم

 ) البند الثاني(.في طبيعته القانونية 

 لتزام باإلعالم.إل ا تعريفالبند األول: 
 أوال: تحديد االلتزام باالعالم.

فنالبعض  ،لتنزام عندة تسنمياتاإل علنى هنذا ق  ل نط  ر اإلشنارة بداينة إلنى أن الفقنه ي  د  ج  ت  
لتنزام باإلفضنناء إ أننه والنبعض األخنر ينرى  ،لتنزام بالتبصننيراإل زام بناإلعالم أوتنننه إلأينرى 

 .لتزام باإلخبارإنه أ بينما يرى آخرون  ،بالبيانات والمعلومات

                                                           
 -   ئريع, الجزابودالي محمد, اإللتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )دراسة مقارنة(, دار الفجر للنشر والتوز، 

 .6 , ص2005
 -   وتجدر اإلشارة إلى إختالف التشريعات في مصطلح 32مصطفى أحمد أبو عمرو, المرجع السابق, ص ,

  محترف.المتدخل الذي نص عليه المشرع الجزائري فهناك من ي طلق عليه المهني، المنتا، المتعامل االقتصادي، ال
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 ق إلىثم التطر  ،في معناه اللغوي   المقصود بااللتزام باإلعالميد  د  ح  يستوجب ت  و 
 المعنى االصطالحي.

 :لغةً  -1
 م  ل  بن منظور اإلفريقي أن اإلعالم من الفعل ع  جاء في كتاب لسان العرب إل

على حقيقة  ل  ت ح ص  و  ه  ن  ق  ت  وأ   ه  م  ل  ع  باألمر بمعنى ت   م  ل  وع   ،ه  ت  ف  ر  بالشيء أي ع   ت  م  ل  وع  
  .ه  ك  ر  د  الشيء وأ  

 :صطالحاً إ -2
به عملية توصيل األحداث واألفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عديدة  د  ص  ق  ي  

 ،رط في اإلعالم المصداقية والوضوحتسواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة ويش
" الحق في اإلعالم هو  :من قانون اإلعالم الجزائري على أن   02وقد نصت المادة 

 .توفير إعالم كامل وموضوعي" تعمل الدولة على ،حق أساسي لجميع المواطنين

 في اصة  الم خلتزام باإلعالتعريفات الفقهية لإل تد  د  ع  ت  ا من الناحية القانونية أم   
 ومع ذلك نوجز بعض هذه التعريفات والتي منها: ،نعدام تعريف تشريعيإظل 

حد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعلومات ألتزام إ: " ه  ن  جانب من الفقه بل   ه  ف  ر  ع  
الالزمة لمساعدة الطرف الخر على إبرام العقد أو تنفيذه بل تحذيره ولفت نظره إذا 

لتزام ه يخلا بين االالنقد الموجهة إليه بلن   ه  ج  و  وهذا التعريف من أ   ،ستدعى األمر ذلك"إ
البعض الخر  ه  ف  ر   ع  وي  ر، لتزام بالتحذيلتزامات األخرى كاإلباإلعالم وبين غيره من اإل

                                                           
 - دار صادر للطباعة والنشر، لبنان4إبن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، المجلد التاسع، ط ،،  

 .264ص ، 2005
 -  ار جزائري، دبولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع العلي

 .50، ص 2000, الجزائر، للطباعة والنشر الهدى
 -  2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18 المؤرخ في 12-05من القانون العضوي رقم  02المادة 

 . 2012يناير  15، الصادرة في 02يتعلق باإلعالم، ج ر عدد 
 



 الكيةستهاالالفصل األول: التأصيل النظري لاللتزام باإلعالم في إطار العقود 
 

 
9 

يلتزم فيه المدين بإعالم الدائن  ،لتزام قانوني عام سابق على التعاقدإ"  بلنه: من الفقه
المتصلة بالعقد بكافة المعلومات الجوهرية  وصادقا   صحيحا   في ظروف معينة إعالما  

  ه صة ليبني عليها رضابوسائله الخا والتي يعجز عن اإلحاطة بها ،المراد إبرامه
 .بالعقد "

حد طرفي أعلى  ض  ر  ف  ي  لتزام إ" :لتزام باإلعالم بلنهاإلجانب فقهي آخر  ف  ر   ع  وي  
 ن بيانات جوهرية مرتبطة بالتعاقدبما يجهله م الخرستهالك إعالم الطرف عقد اإل

لطبيعة العقد غة والوسيلة المالئمة في ذلك الل   مستخدما   ,وذلك في الوقت المناسب
 .ومحله"

 تزاملاإل حيث تناولبالتعريفات السابقة  مقارنة   أن هذا التعريف جاء شامال   ظ  الح  ي  
يقة ودق بصفة مباشرة دد   ح  التعريف لم ي   إال أن   ،القبل التعاقدي والتعاقدي باإلعالم

دائن الطرف ال)المتدخل(, بينما المدين بااللتزام هو حيث أن ،الطرف الملتزم باإلعالم
 هو )المستهلك(.

 لتزام باإلعالم عما يشابهه من آليات.تمييز اإل  ثانيا:
ه ن   أ  إال ،من نواحي عديدة لتزامات األخرى لتزام باإلعالم مع بعض اإلاإل ق  ف  ت  ي  

ما حيث نقتصر على ذكر بعضها ك ،بلحكامه عنها بسماته ومستقال   متميزا   يظل دائما  
 يلي :

                                                           
 - رية، الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك )دراسة تحليلية مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكند

ويؤخذ على هذا التعريف انه يتصف باإلسهاب، كما أن صاحبه خصص دراسته ، 114، ص  2015مصر،
قبوله  منع منلإللتزام قبل التعاقدي لإلعالم، ومن ثم جاء قاصرا  على المرحلة السابقة على التعاقد، ولكن ذلك ال ي

مد غير محقد، أنظر الصفي شلن تعريف اإللتزام باإلعالم الواقع على عاتق المتدخل في المرحلة السابقة على التعا
 .114مهدي، المرجع السابق، ص 

 - للطباعة خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية ) دراسة مقارنة(، الدار الجامعية 
 .163،164، ص 2007، مصر والنشر

 -  115الصغير محمد مهدي، المرجع السابق، ص. 
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 لتزام بالتحذير.لتزام باإلعالم واإل بين اإل التمييز  -1
 نلب ،نحد الطرفيألتزام تبعي يقع على عاتق إ": هلتزام بالتحذير بلن  ف اإلر  ع  ي  

ه يطح  بحيث ي   ،معلومات معينة نتباهه إلى ظروف أوإيثير  ر الطرف األخر أوذ   ح  ي  
  ." عنه من مخاطر مادية أو قانونية لأو ما ينش ،بما يكتنف هذا العقد علما  

قان من ف  ت  ي   االلتزام باإلعالم وااللتزام بالتحذير أن ب ي نت  من خالل هذا التعريف ي  
إال  بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوج،دالء الذي يتمثل في اإلو  محل االلتزامحيث 

إلعالم أوسع مدى لتزام بافي اإل فالبيانات والمعلوماتمن حيث النطاق  ما يختلفانه  أن  
الصفة الخطرة اإلدالء بما يتعلق  بلتزام بالتحذير الذي يقتصر على اإلمنه فيما يخص 

لتزام باإلعالم اإل ذلك أن   ان من حيث األساس القانونيكما يختلف فقا، للمنتجات
لتزام اإل لتزام بالتحذير الذي يجد أساسه فيعلى خالف اإل هاس  س  ن أ  لختلف الفقه بشإ

 .بضمان سالمة المستهلك

 لتزام بتقديم النصيحة.لتزام باإلعالم واإل التمييز بين اإل  -2
ن   المستهلك فقا،ال يلتزم بإعالم  تدخلالم ن  إب واجب النصح فوج  م  ب   ما يجب وا 
ببذل عناية  ما  ز  ل  حيث يكون م   الذي يتناسب مع رغباته،وفق عليه الحل األ ض  ر  ع  أن ي  
لتزام باإلعالم من حيث المدين يختلف عن اإلفهو  ،كقيامه ببعض األبحاثكبر أ

يكمن في  محل االلتزام كما أن   ،ما يكون ذا خبرة في مجال ما لتزام الذي دائما  باإل
بالوسائل الفنية الخاصة باإلنتاج أو  التي ترتباتقديم البيانات والمعلومات والتوجيهات 

يختلف عن االلتزام باإلعالم من حيث كما  ،بالدقة والتعقيد م  س  ت  روعات التي ت  إدارة المش
بينما يترتب على  ،المسؤولية العقدية للمدين به نه إثارةلمن شوالذي جزاء اإلخالل به 

 المسؤولية التقصيرية لتزام باإلعالم في المرحلة السابقة على التعاقد إثارةاإلخالل باإل

                                                           
 -  40،41،43،44ص  ،المرجع السابق ،حمد أبو عمروأمصطفى. 
 - 24 ص ،المرجع السابق، اإللتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات )دراسة مقارنة( ،بودالي محمد.  
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المعلومات حصل على مقابل نظير ت ياإلعالم اللتزام بالمدين باإلالطرف أن  كما
لتزام بالنصيحة على مقابل أو بينما يحصل المدين باإل والبيانات التي يقدمها للمستهلك،

 .جر نظير عملهأ

 لتزام باإلعالم.ل بند الثاني: الطبيعة القانونية لال
 تعاقدالم الطرففي تحديد لتزام باإلعالم تكمن أهمية تحديد الطبيعة القانونية لإل

 نإجة فلتزام بتحقيق نتيهو إلتزام باإلعالم فإذا كان اإل ،الذي يقع عليه عبء اإلثبات
ية مسؤولن الإلتزام ببذل عناية فإأما إذا كان  ،المسؤولية تقوم بمجرد عدم تحقق النتيجة

ن مطلوبة تتحقق لعدم بذل العناية الم ثبت المستهلك أن النتيجة لمأإال إذا  ت  ب  ث  ال ت  
 .طرف المدين

 .ببذل عناية لتزامإلتزام باإلعالم : اإل أوالً 
 المتدخل ف ،ذل عنايةبب لتزاما  إلتزام باإلعالم ما هو إال يرى جانب من الفقه أن اإل

بإتباعها  ستهلكم المز  ل  وال يستطيع أن ي   ،نتيجة المعلومات التي يقدمهاعن  غير مسؤول
 ما من شلنه إحاطة المستهلك بكافة البيانات المتعلقة بالمنتوج،بل يتعهد فقا ببذل كل 

 ،ه ال يكفي لتحقيق النتيجة المنتظرةن  إف هاالمتدخل على وضوح ص  ر  ه مهما بلغ ح  ألن  
 .بذلك لتزامها  و  المستهلكستجابة إف األمر على مدى بل يتوق  

 بتحقيق نتيجة. لتزامإلتزام باإلعالم : اإل ثانياً 
في  بإعالم المستهلك خاصة   تدخللتزام المإيذهب جانب من الفقه إلى أن كما 

ا هذ س  س  ؤ  وي   ،بتحقيق نتيجة لتزام  إالخطيرة هو  المنتجاتمجال العقود التي ترد على 
من ضتو  لتزام باإلعالمذه الطبيعة هي التي تتناسب مع اإلتجاه رأيه على أن هاإل

                                                           
 - 45،47،48ص  ،المرجع السابق ،مصطفى احمد أبو عمرو. 
 - لية ك ،عقود ومسؤولية ر في القانون تخصصمذكرة ماست ،ستهالكلتزام باإلعالم في عقد اإلاإل ،بتقة حفيظة

  .22،23 ص ،2012-2013، الموسم الجامعي الجزائر ،جامعة البويرة ،وق والعلوم السياسيةالحق
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كما يستند إلى أن هذه الطبيعة هي التي  ،نتيجة للهدف المنشود من وجودهالتحقيق 
اق األحكام المطبقة على حاالت المسؤولية الناشئة عن األضرار التي س  ت   إتضمن 

  .1تلحقها المنتجات محل التعاقد بالمستهلك

وا عتبره إلتزام ، 03/09أم ا المشرع الجزائري حسم الخالف بموجب القانون رقم 
بتحقيق نتيجة وذلك بترتيب جزاء جنائي في حالة مخالفة هذا االلتزام الذي رت به على 
عاتق المتدخلين ولو لم يترتب ضرر للمستهلك، أم ا إذا ترتب الضرر، فتقرر المسؤولية 

 .2المدنية باإلضافة إلى جانب المسؤولية الجزائية

 عالم ومبررات نشوئه.تزام باإللالقانوني لل  األساس: ثانيال فرعال
انوني ق اسٍ س  أ   إليجادجعل الفقه يحاول  ،وجد االلتزام باإلعالمأإن القضاء الذي 

 ي(.)الفرع الثانبيان مبررات نشوئه عنا إلى تما يدف ،لتزام )الفرع األول(لهذا اإل

 لتزام باإلعالم.األول: األساس القانوني لل  البند
فظهرت  لتزام باإلعالماألساس الذي يقوم عليه اإل حولالراء وتعددت  تختلفإ

 :عدة إتجاهات فقهية نذكر منها

 لتزام باإلعالم على مبدأ حسن النية:تأسيس اإل أوال: 
شتمل إ: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما ق. م.ج  من 107عليه المادة  ت  ص  والذي ن   

اإلدالء  على المتدخل ب  ج  و ي   تجاه أن هذا المبدأيرى أنصار هذا اإل، 3عليه وبحسن نية"

                                                           
 .31، ص المرجع السابقبوالباني فايزة،  - 1
المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09زاهية حورية سي يوسف، دراسة قانون رقم  - 2

 . 65،66 ، ص2017الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75مر رقم األ من 107المادة  – 3

، 1975سبتمبر سنة  30الموافق 1395 رمضان عام  24المؤرخة في  78يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 
 المعدل والمتمم .
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 ،1ستعمال الشيء المبيع والتحذير من مخاطرهإللمشتري بكافة البيانات المتعلقة ب
 ،ستقامة في التعاملستعالم يقومان على مبدأ حسن النية واإلفموجب اإلعالم واإل

ا وعد م ن  أو  ،لتزم به وبما وعد بهإبما  تماما   ةٍ ن  ي ٍ في العقد على ب   طرفبحيث يكون كل 
 .2لما ينتظره من منفعة به مطابقا  

 لتزام باإلعالم على ضمان العيوب الخفية:تأسيس اإل ثانيا: 
لتزام باإلعالم الناشئ عن الصفة الخطرة للمنتجات هو اإل أن   هذا االتجاهيرى  

ثل م  على أساس أن الخطورة ت  ضمان العيوب الخفية لتزام بيندرج تحت اإل ،لتزام تبعيإ
 ،عند إبرام العقد عالم عنهباإلفي الشيء المبيع ويضمنه البائع ومن ثم يلتزم  خفيا   عيبا  
لتزامين منها, كثيرة بين اإل غفل فروقا  أ ه ألن   ،لدى الكثير من الفقهاء يجد قبوال  ه لم إال أن  
 لتزام باإلعالمأما اإل ،ية قد تولى القانون تنظيمهلتزام بضمان العيوب الخفن اإلأذلك 

محل ق إال في الحاالت التي يكون فيها ب  ط  كما أن أحكام الضمان ال ت   ،القضاءإكتشفه 
لتزام بضمان العيوب الخفية كذلك فاإل ،  لتزام باإلعالم أوسع نطاقابينما اإل معيبا   العقد
 .3غير مستقرة حوله الراءفلتزام باإلعالم اإل أما ،لتزام بتحقيق نتيجةإهو 

 لتزام بضمان السالمة:لتزام باإلعالم على اإل إل تأسيس اثالثا: 
ن أل ،لتزام بضمان السالمةيجد أساسه في اإل أن االلتزام باإلعالم تجاه يرى هذا اإل 

حاطته علما   سليما   لتزام بالسالمة هو تسليم المشتري منتوجا  مضمون اإل بكيفية  وا 
تخاذ إالمخاطر التي يمكن أن تنجم عنه في حالة عدم  ل   ج  نتباهه ل  إستعماله ولفت إ

                                                           
لية  عليان عدة، اإللتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤو  - 1

 .42ص ، 2008-2009 الموسم الجامعي كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة،
 . 26، ص 2006عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  - 2
دين ة الرافأكرم محمود حسين البدو، إيمان محمد ظاهر، اإللتزام باإلفضاء وسيلة لإللتزام بضمان السالمة، مجل - 3

 . 38، 37، ص 2005، 24للحقوق، جامعة الموصل، العراق، العدد 
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 قبل صدور القوانين المتعلقة كون صحيحا  ي قد هذا األمر، ف1حتياطات الالزمةاإل
  .2بحماية المستهلك

نصوص قوانين حماية  في يجد أساسهولكن في نظرنا أن االلتزام باإلعالم 
م لهذا االلتزا المصدر األساسي 03-09من القانون  17المستهلك، حيث تعتبر المادة 

الذي ينص في مواده على  02-04، كالقانون ما النصوص األخرى إال مكملة لهاو 
 إلزامية إعالم المستهلك باألسعار وشروط العقد والمسؤولية التعاقدية.

 البند الثاني: مبررات نشوء االلتزام باإلعالم.
 ستقرارإلتزامات التي تؤدي إلى المستهلك تتطلب فرض بعض اإل حماية
 نهامن بي بعض الليات ن   س  وذلك ب  فكان المشرع يسعى لبلوغ هذه الغاية  ،المعامالت

 شوء هذالى نإ ت  د  وبهذا نتناول المبررات الواقعية والقانونية التي أ   ،لتزام باإلعالماإل
 لتزام.اإل

 :: المبررات الواقعيةأوالً 
المتدخل زن المعرفي بين خلق خلال  في التوا الصناعيفي المجال التطور  إن  

للتلثير على حريته في  د  ص  ر  يكون تحت ضغا الدعاية التي ت   المستهلك الذين عادة ماو 
األمر  ،ودراية واسعة مٍ ل  ذي ع  و ذو خبرة فنية تدخل في مواجهة م ،على التعاقد اإلقبال

مما يقتضي وجود نظام وقائي  ،لمعرفةوا العلمختالل فادح في إالذي يتحقق معه 
 .3أمال  في تنوير إرادة المستهلك ،اإلعالمب المتدخل االلتزامتحميل  يهدف إلى

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09زاهية حورية سي يوسف، دراسة قانون رقم  - 1

 .66الجزائري، المرجع السابق، ص 
لقانون لتزام بالضمان في المنتوجات )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في احساني علي، اإلطار القانوني لإل - 2

 .92، ص 2011-2012، الموسم الجامعي بكر بلقايد، تلمسان، جامعة أبي اص، كلية الحقوق الخ
جامعة ، دار الأحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، اإللتزام باإلعالم اإللكتروني قبل التعاقد في العقود اإللكترونية - 3

 .3,4، ص  2018الجديدة )دراسة مقارنة(، مصر،
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 :: المبررات القانونيةثانياً 
أو  ،على الواقعةبينما كانت الحماية التقليدية ال تظهر إال في تاريخ الحق 

 قق  ح  نظرية عيوب اإلرادة ال ت   لن  ب كان من الضروري اإلقرار، 1التصرف القانوني
 ستهالك ذلك أن  من إعادة التوازن إلى عقد اإل د  وال ب   ،المستهلك الحماية الكافية إلرادة

من أهداف  أطرافهاوحرمان  العالقة العقديةاللجوء إلى هذه النظرية ال يسمح إال بإنهاء 
 .2العقد نفسه

 .آليات تنفيذهو لتزام باإلعالم المطلب الثاني: شروط نشوء اإل 
منها ما هو مرتبا  ،توافر مجموعة من الشروط لتزام باإلعالميقتضي اإل

عدة تم بيلتزام هذا اإل كما أن   ،(الفرع األولبالمتدخل و منها ما هو مرتبا بالمستهلك )
 .) الفرع الثاني(ألسعارومنها ما هو متعلق با ،منها ما هو متعلق بالمنتوج آليات

 .لتزام باإلعالمط نشوء اإل الفرع األول: شرو 
  من بين أهمها:  توافر مجموعة من الشروط إلقراره يتطلب اإللتزام باإلعالم 

 م.عالالبند األول: علم المتدخل أو إمكانية علمه بالبيانات والمعلومات محل اإل
هو السبب  ،ن في المعلومات بشلن محل التعاقدعدم التساوي بين المتعاقدي إن  

فالطرف الضعيف  ،ز القانونيةختالف المراكالتوازن في العقد إل الذي يؤدي إلى عدم
 .3صاحب الخبرة والمعرفة د  ع  من الطرف القوي الذي ي   ستغالل دائما  لإل ض  ر  ع  م  

                                                           
بيقية السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد )دراسة مقترنة مع دراسة تحليلية وتط - 1

 . 24ص  ، 2013للنصوص الخاصة بحماية المستهلك(، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر،
غش ة المستهلك وقمع الالمتعلق بحماي 03-09صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم:  - 2

م الموسمذكرة ماجستير في العلوم القانونية واإلدارية، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .67، ص 2013-2014 الجامعي

    لألبحاث عبد الرحمان خلفي, حماية المستهلك اإللكتروني في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، مجلة النجاح - 3
 .8ص 2013، 27وم اإلنسانية(، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد )العل
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على علم بالبيانات  باإلعالم يتعين أن يكون المتدخللتزام جل قيام اإلأمن       
هميتها بل ضمونه، وان يكون أيضا  على علمالمتعلقة بشروط العقد وموالمعلومات 
على عاتقه ال يقتصر  الم ل ق ى بل إن معيار هذا العلم ستهلك،على الم ومدى تلثيرها

نما يشمل أيضا   ،على التي يعلمها فعال   تلك التي من المفروض عليه أن يكون على  وا 
 ،ستعالم عن هذه المعلوماتيقوم باإل علم بها, األمر الذي يتطلب من المتدخل أن

 .1جل اإلعالمأستعالم من لتزام باإلوهذا ما يسميه الفقه اإل

قل إلزام المدين باإلدالء ع  أمرا  منطقيا  إذ ال ي   د  ع  ستلزام هذا الشرط ي  إفالواقع أن 
 فالقاعدة ،بل وليس في إمكانه العلم بها ،صال  ال يعلمهاوهو أ أو معلوماتٍ  ببياناتٍ 
ويجب أن يتحقق علم المدين بتلك البيانات أو  ،ه ال تكليف بمستحيلن  أ الفقهية

   .2المعلومات في اللحظة التي يجب عليه اإلفضاء بها

              ستهلك. الم نها التأثير على إرادةأالبند الثاني: أن تكون البيانات والمعلومات من ش
من يتعاقد معه بالمعلومات الكافية  د  و   ز  أن ي   ،لخدمة م   د  ق  على كل بائع لسلعة أو م  

على أن تكون هذه  ،3عن الخصائص والصفات األساسية للسلعة أو الخدمة محل العقد
لصفات الجوهرية التي كا ،المستهلك نها أن تؤثر على إرادةلالبيانات والمعلومات من ش

تلك  أي ستهلك،من وجهة نظر الم ةقيمته الحقيقيوالتي تقوم عليها المنتوج يتضمنها 
 .4عتباره عند التعاقد وما كان ليتعاقد عند تخلفهاإ في  التي وضعها

                                                           
عاتق  المقصود باإللتزام باإلستعالم: هو واجب يثقل، 96أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، المرجع السابق، ص - 1

ضاء ت واإلفوتحصيل كافة البيانات والمعلوماالمدين باإلعالم في المرحلة السابقة على التعاقد، بالسعي نحو تجميع 
 . 96، صبها إلى المستهلك بهدف المساهمة في تنوير إرادته، أنظر أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، المرجع السابق

 .56ص مصطفى أحمد أبو عمر، المرجع السابق،  - 2
ع ات والبيانات الصحيحة عن السلعدنان إبراهيم سرحان، حق المستهلك في الحصول على الحقائق )المعلوم - 3

 .13, دون سنة، ص 08والخدمات(، مجلة المفكر، كلية القانون، جامعة الشارقة، اإلمارات، العدد 
أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك )في القانون المصري والفرنسي والشريعة  - 4

 .175, ص 2005رية، مصر، اإلسالمية(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكند
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 البند الثالث: جهل المستهلك بالمعلومات محل اإلعالم.
 بل إن الدائن ملزم هو أيضا   ،ستعالم على عاتق المدين فقالتزام باإلال يقع اإل

ه إنسان مسؤول عن تصرفاته ألن   ،في العقد كل المعلومات التي تهمهن يستعلم عن لب
" إلتزام بإعالم من الستطيع  مبدأ فقهي مفاده: د  ج  لذا و   ،سلبيا   وال يمكن أن يتخذ موقفا  

 .1ستعالم"اإل

واجب على  لتزام باإلعالم على المتدخل بشكل مطلق دون أدنىففرض اإل
لذلك  العقود، تار في إبرامستهنه أن يدفع هذا األخير للتكاسل واإللمن ش، المستهلك

لجهل ا" الى  من إلزام المتدخل بإعالم المستهلك إنما يرجع هدفيرى البعض أن ال
لتزام باإلعالم إذا  يتمثل فهدف اإل ،بيانات والمعلومات الخاصة بالعقدببعض الالمبرر" 

 .2وتلثيرها على رضائه في مرحلة إبرام العقد ،في حماية المستهلك من تبعات الجهل

 آليات تنفيذ االلتزام باالعالم.الفرع الثاني: 
و همنها ما  اللياتتصاله بمجوعة من إبلتزام المتدخل باإلعالم إال إال يكتمل 

 متعلق بالمنتوج ومنها ما هو متعلق باألسعار.

 بالمنتوج.ة المتعلق آليات تنفيذ اإللتزام باالعالمالبند األول: 
فهو  قائمةة للنظم الد  د   ج  من نظرة م   قانونية تنبع آليةلتزام باإلعالم عتبار اإلإب

ينها بعلى مختلف المنتوجات التي تشمل السلع والخدمات من  ق  ب  ط  يعتمد طرق جديدة ت  
شارات الجودة ودليل االستعمال الوسم واإلشهار  وهو ما سنتناوله كالتي: وا 

والمتعلق بحماية المستهلك وقمع  09-03من القانون  4/3م  ه  ت  ف  ر  ع   :الوسم: أوالً 
كل البيانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات أو المميزات أو  " نه:أعلى  الغش

                                                           
ة ية، كليآسيا يلس، اإللتزام باإلعالم في عقد البيع اإلستهالكي، مذكرة ماجستير، تخصص قانون العقود المدن - 1

 .37، ص 2011-2012، الموسم الجامعي الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي
   .110 المرجع السابق، صأحمد إسماعيل إبراهيم الراوي،  - 2
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ظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ت  
مهما كان  أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة دالة على طبيعة منتوج أو سمة أو ملصقة
 .1بغض النظر عن طريقة وضعها " شكلها أو سندها،

عدة مراسيم تنفيذية من بينها المادة الثانية في فقرتها الثالثة من  ه  ت  ف  ر  كما ع   
والمادة الثانية في  ،2المتعلق بوسم السلع الغذائية 367-90المرسوم التنفيذي رقم 

 .3المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90فقرتها السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 

رفق مع ن يكون عبارة عن مستندات أو نشرات ت  لالوسم عدة صور ك ذ  خ  ت  وي  
أو بطبع البيانات على الغالف الخارجي أو على دليل  ،بطاقات تلصق عليه المنتوج أو

إن  ه  ت  و  ب  أو على ع   أو بحفرها على المبيع إن كان صلبا   ،بوجوده ستعمال مع اإلشارةاإل
 .4كان من المواد الرخوة أو السائلة

 ومتعذر محوهاشترط المشرع أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة إكما  
ومكتوبة باللغة الوطنية أو بلغة أخرى على سبيل اإلضافة بالنسبة للمنتجات المنزلية 

                                                           
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  03المادة  – 1
ائية ، يتعلق بوسم السلع الغذ1990نوفمبر  10المؤرخ في  367-90من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة  - 2

 05-484، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1990نوفمبر  21الصادر بتاريخ  50وعرضها، ج ر عدد 
" البيانات أو اإلشارات أو عالمات  :2005ديسمبر  25مؤرخة في  83، ج ر عدد 2005ديسمبر 22المؤرخ في 

لسلعة االمصنع أو التجارة المرتبطة بسلعة غذائية معينة أو الفتة أو بطاقة أو ختم أو طوق تكون مالزمة لهذه 
 لقة بها".الغذائية المتع

ع ، يتعلق برقابة الجودة وقم1990يناير  30المؤرخ في  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة  - 3
 المؤرخ 315-01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،1990يناير 31، الصادر بتاريخ 05الغش، ج ر عدد 

: "جميع المعلومات والبيانات وعناوين .2001أكتوبر  21مؤرخة في  61، ج ر عدد 2001أكتوبر  16في 
ة أو أو سم المصنع أو التجارة والصور والشواهد التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة

 طوق يرافق منتوج ما أو خدمة أو يرتبا بهما".خاتم أو 
 .95ص عليان عدة، المرجع السابق،  - 4
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في  وتناول شروطه أيضا   ،2وهو ما أكده عند وسم السلع الغذائية ،1غير الغذائية
القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي من بينها أن تكون البيانات باللغة 

ستعمال إالمتضمن تعميم  05-91عليه في القانون رقم  د  والذي أك  ، 3العربية أساسا  
 .4اللغة العربية

من وسالمة أو ا المحافظة على صحة ويبقى الهدف من الوسم وذكر البيانات إم  
دني األشخاص كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الصيدالنية ومواد التجميل والتنظيف الب

م   ،والمنتجات الخطيرة ا بهدف ضمان صدق العرض واألمانة في المعامالت كما هو وا 
 .5الحال بالنسبة للمواد النسيجية

القواعد المطبقة  دد  ح  الذي ي   04-02من القانون رقم  03المادة  هتف  ر  ع  اإلشهار:ثانيًا: 
اإلشهار هو كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير  " على الممارسات التجارية:

                                                           
 نوفمبر  10الموافق   1411عام  ربيع الثاني  22المؤرخ في  366-90من المرسوم التنفيذي  04 المادة  - 1

جمادى  04الصادرة في  ،50المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، ج ر عدد 1990 سنة 
 )الملغى(.1411األولى 

 المعدل والمتمم. تعلق بوسم السلع الغذائية وعرضهاالم 367-90من المرسوم التنفيذي،  05 المادة  - 2
: "يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة اإلستعمال وشروط ضمان 03-09من القانون  18تنص المادة  - 3

 إلضافة،اعليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا ، وعلى سبيل المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص 
 ."يمكن إستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرتبة ومقروءة ومتعذر محوها 

 يناير      16الموافق  1411جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  05-91من القانون رقم  21تنص المادة  - 4
 : " تطبع1411جمادى الثانية  30المؤرخة في  03يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج ر عدد  1991 سنة 

طرق و تقنية باللغة العربية، وبعدة لغات أجنبية الوثائق، والمطبوعات، واألكياس، والعلب، التي تتضمن البيانات ال
  ت ".الحاال عمال... على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميعاالستخدام وعناصر التركيب، وكيفيات اإلست

ماعي، سفير سماح، الليات الداخلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون اجت - 5
 ،2016-2017الموسم الجامعي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة د.الطاهر موالي سعيدة، 

 .58ص 
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مباشرة إلى ترويا بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل االتصال 
 .1عملة "ت  س  الم  

قتصادي وقانوني يهدف إلى إ ،تصاليإ ،جتماعيإفاإلشهار التجاري نشاط 
نتباه إفي ذلك على فن اإلقناع والتذكير وجذبه  منتوج والترويا له معتمدا  عرض 

 يستعمل اإلشهار كوسيلة إلعالم تدخلففي البداية كان الم، 2الجمهور والتلثير فيه
لكن إعالم المستهلك ليس الهدف  ،يحتوي على جزء من الحقيقة وكان ،المستهلك

الذي  ،على المستهلك ما خطرا   ا  حيث أن اإلشهار يشكل نوع ،األساسي لإلشهار
 .3لإلغراء بواسطته يتعرض يوميا  

بمثابة إعالن ضمني على أن المنتوج أو الخدمة تتسم  د  ع  ت   إشارات الجودة: ثالثا:
ستخدام هذا النوع موجه ا  و  ،بذلك مخولة قانونا   بجودة معينة تكون قد منحتها جهة  

 .4ئتمانمن اإل باإلضافة إلى تحقيق نوعلتحقيق هدف ترقوي وا عالمي في نفس الوقت 

تتجلى أهمية هذه الوسيلة من خالل البيوع التي يكون  دليل االستعمال: رابعا:
لكترونية للسلع اإل بالنسبة ستعمالها مثلما هو الحالإبالتعقيد في  م  س  ت  محلها منتجات ت  

 .5ستعمالق بدليل اإلف  ر  والكهرومنزلية التي يجب أن ت  

                                                           
 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر2004يونيو سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  - 1

 46, ج ر 2010غشت سنة  15، مؤرخ في 10-06معدل ومتمم بالقانون رقم  2004جوان  27مؤرخة في  41
 . 2010أوت  18مؤرخة في 

ر ، مقال منشو 378-13منية شوايدية، ضوابا حماية المستهلك من اإلشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفيذي  - 2
 .141ص  ،2015 ،12بمجلة تطوير، العلوم االجتماعية، كلية القانون، جامعة قالمة، الجزائر، العدد 

 مسؤولية،ماجستير، فرع العقود وال جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة - 3
 .53، ص  2001-2002الموسم الجامعي كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،

 .85بن داود  إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 4
وق علو سعاد، الحماية العقدية للمستهلك, مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إجتماعي، كلية الحق - 5

 .16، ص  2015-2016الموسم الجامعي قسم الحقوق، جامعة د.الطاهر موالي سعيدة،والعلوم السياسية، 
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 اإلعالم المتعلقة باألسعار.آليات تنفيذ االلتزام بالبند الثاني: 
وهو  ،ر على إرادة المستهلكث   ل  عر من بين العناصر الجوهرية التي ت  ر الس ٍ بت  ع  ي  

كمية من النقود الالزمة لمبادلتها مع مزيا من صفات السلعة المادية والنفسية 
على  ص  وقد ن   ،1والخدمات المرتبطة بها والذي يستلزم على المتدخل إعالمه للزبائن

الذي يحدد القواعد  04-02 من القانون رقم04 المادة  ص   ذلك المشرع الجزائري في ن  
بلسعار وتعريفات  "يتولى البائع وجوبا إعالم الزبائن التجارية:المطبقة على الممارسات 

 .2وبشروط البيع" ،السلع والخدمات

 أوأسعار البيع وشروطه بصفة مرئية ومقروءة على المنتوج نفسه  ن  ي  ب  يجب أن ت  
 05أما الكيفيات الالزمة إلعالم المستهلك باألسعار فقد جاءت بها المادة  ،على غالفه

فيكون ذلك عن طريق وضع عالمات أو وسم أو معلقات أو بلية  ،من نفس القانون 
ال السلع المعروضة للبيع سواء ك  وزن أو ت  د أو ت  ع  كما يجب أن ت  ، مناسبة وسيلة أخرى 

 ة أو موزونة أوف  ل  غ  م   وعندما تكون  ،المشتري  كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام
معرفة الوزن أو الكمية أو عدد  بما يسمحيجب وضع عالمات على الغالف  مكيلة

في بعض قطاعات النشاط أو  تحدد األسعارأن   كما ،نل  ع  األشياء المقابلة للسعر الم  
تحقيق فاإلعالم باألسعار شرط ضروري ل، 3بعض السلع والخدمات عن طريق التنظيم

، الذي يسمح له بالتعرف على 4المستهلك ومن ثمة حماية شفافية الممارسات التجارية
أسعار المنتجات دون اللجوء إلى المتدخلين، ويجعله ح را  في التعاقد من عدمه, كما أنه 
ضافة إلى تحقيقه لهذه  ن  ب  المتدخلين ممارسة التمييز والتفضيل بين المستهلكين، وا  ي ج 

                                                           
 اء للنشرطارق الحاج، علي ربابعه، محمد الباشا، منذر الخليلي، التسويق من المنتا إلى المستهلك، دار الصف - 1

 .117، ص 2010األردن، 
 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04القانون رقم من  04المادة  - 2
 .الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون رقم  05انظر المادة  - 3
  ،كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص - 4

 . 11، ص2010-2011 الموسم الجامعيخدة، الجزائر،جامعة بن يوسف بن 
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ة لمراقبة مدى تطبيق االغراض فإنه يرمي إلى منح السلطة اإلدارية المختصة وسيل
القواعد المتعلقة بالمنافسة واألسعار, باعتبارها جزء هام من النظام االقتصادي، إضافة 

   . 1إلى ضمان شفافية السوق وتطوير المنافسة

 لتزام باإلعالم ونطاقه.المبحث الثاني: مضمون اإل 
ن تدخليالمشرع الجزائري جملة من الحقوق لجمهور المستهلكين وألزم الم س  ر  لقد ك  

 ، فهناك مجموعة من البيانات التي يلزملتزام باإلعالمحترامها في مجال اإلإعلى 
 لتزامفدراسة هذا اإل االدالء بها من جانب المتدخل لصالح الطرف الخر)المستهلك(

وبناء عليه يتم تحديد نطاق تطبيقه  ،(تستوجب علينا تحديد مضمونه )المطلب أول
 ثاني(.الالمطلب )

 لتزام باإلعالم.المطلب األول: مضمون اإل 
وال  ،كمستهلي تهدف إلى تنوير إرادة اللتزامات التلتزام باإلعالم أهم اإلل اإلث   م  ي  

نما يتعداه إلى ا ،يقتصر ذلك على مجموعة البيانات المتعلقة بمكونات المنتوج م إلعالوا 
يفية ك كما يشمل أيضا   ،ستعماله ) الفرع األول(إحول الحالة المادية للمنتوج وكيفية 

ية تعاقدوا عالمه بشروط البيع وحدود المسؤولية ال ،المنتوج وخطورته )الفرع الثاني( حفظ
 )الفرع الثالث(.

 ستعماله.إالفرع األول: اإلعالم حول الحالة المادية للمنتوج وكيفية 
م  هذا الفرع المتضمن مضمون اإللتزام باإلعالم، من ناحية اإلعالم حو   لق س  

 (.ند الثانيستعماله )البإكيفية االعالم حول لى ا  و  ،األول(الحالة المادية للمنتوج )البند 

 

                                                           
في  دراسة معمقة -محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي - 1

 .84ص ،  2006، الجزائر، 2006القانون الجزائري(، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع،
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 المادية للمنتوج.البند األول: اإلعالم حول الحالة 
 ، فيعتبر1كل ما يلتي من التعاقد المبني على إرادة الفرد الح ر ة هو عدل وعادل إن

 الحالة المادية للشيء تمثل عامال   كما أن   ،2تفاق على المبيع من المسائل الجوهريةاإل
لما تطابق مع  ستجابة  إالمستهلك على التعاقد  م  د  ق  ما ي   حيث غالبا   ،لى التعاقدللحث ع

 لذلك وفي ضوء هذه األهمية ،مادية تخص الشيء محل العقد رغبته من أوصاف
لتزام باإلعالم اإلدالء بكافة ه يجب على المدين باإلن  إف ،البالغة للحالة المادية للشيء

 البيانات والمعلومات المتعلقة بالخصائص واألوصاف المادية للشيء محل التعاقد عمال  
من الوقوف على  ه  ن  ك  م  على نحو ي   ،ورته في ذهن الدائن بهذا االلتزامعلى تصحيح ص

مزاياه وخصائصه الذاتية ومدى جدواه ومالءمته في إشباع حاجاته التي يرمي إليها لما 
 .3في ذلك من تلثير على قراره باإلقبال على التعاقد

                           ستعمال المنتوج.إالبند الثاني: اإلعالم حول كيفية 
دلي إلى المشتري بالبيانات الالزمة عن طريقة أن ي   تدخليتعين على الم   

 نه،ملة ضد األخطار الناشئة عالمة الكاستعمال الشيء على النحو الذي يحقق له الس  إ
فهو يتسم بالغموض  كان أو البياناتفإذا تقاعس عن القيام بواجبه في اإلدالء بهذه 

الفقه القانوني على هذا المعنى  ستقر  إفقد ، 4أضرارمن  ستهلكصيب الما ي  عم   مسؤول
بها بيانات عن  قف  ر  الذي ال ي   Pittardن صانع المفرقعات لفقد قضي ب ه القضاءد  وأك  

يكون مسؤوال  عن  ،بمعلومات غير صحيحة ويكتفي باإلدالء شفاهة   طريقة االستعمال

                                                           
لجزائر، ا، النشرو ، دار هومة للطباعة 02 بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، ط - 1

 .05، ص 2010
هومة  ، الواضح في عقد البيع )دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية(، دارسي يوسف زاهية حورية - 2

 .47، ص 2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .24، ص المرجع السابقأحمد خديجي،  - 3
، للطباعة والنشر، دار الفكر الجامعي 01 عبد القادر أقصاصي، اإللتزام بضمان السالمة في العقود، ط - 4

 .157، ص 2010مصر، 
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، إذ على المنتا أن يوضح الطريقة الصحيحة المشاهداتاإلصابة التي لحقت بإحدى 
ذا أوفى بهذا االلتزام فال تقع عليه المسؤولية  .1الستعمال المنتوج، وا 

يكون بتزويد المستهلك  ،مستهلك حول صفات ومواصفات الخدمةإعالم ال كما أن  
كما  ،تقنية سواء أكانت ذهنية أو ن سمات تلك الخدمةي  ب  بالبيانات والمعلومات التي ت  

ستخدام إر المستهلك من المخاطر المحتملة التي قد تصيبه من سوء ذ   ح  عليه أن ي  
 .2الخدمة

 الفرع الثاني: اإلعالم حول كيفية حفظ المنتوج وخطورته.
ول اإلعالم حو  ،كيفية حفظ المنتوج )البند األول(يتضمن هذا الفرع اإلعالم حول 

 خطورته )البند الثاني(.

 األول: اإلعالم حول كيفية حفظ المنتوج.البند 

المتعلق بوسم السلع  90-367من المرسوم التنفيذي رقم  6/4تنص المادة 
 :" يشتمل وسم السلع الغذائية على البيانات اإلجبارية التالية :الغذائية وعرضها

واألجل األقصى لصالحية  ،المعبر عنه بعبارة "صنع في ...."تاريخ الصنع       
 .3"وكذا شروط الحفظ الخاصة ،تهلك قبل....."ستهالكه المعبر عنه "يسإ

ه ن  إالمحفوظة أو المعبلة في بعض العبوات المغلقة ف فبالنسبة للمنتوجات الغذائية
نتباه المشتري إلى كافة االحتياطات الالزمة لالحتفا  إ ث  ح  يجب على المتدخل أن ي  

أفضل الطرق لحفظ هذه المنتجات لمنعها  ن  ي   ب  كما عليه أن ي   ،ستعمالبها صالحة لإل
                                                           

، ص 0920زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
زاهية حورية ، نقال عن  305، ص1954، المجلة الفصلية للقانون المدني، 12/12/1952نقض جنائي، , 154

 . 154، المرجع السابق ص سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتا
 .150،151ص  أحمد إسماعيل إبراهيم الراوي، المرجع السابق، - 2
 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 367-90 المرسوم التنفيذي من  04الفقرة  06المادة  – 3
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دد م  ثر ت  أفإذا كانت المنتجات مما ينفجر بفعل الحرارة على  ،1من التلف أو االنفجار
وعليه  ،حار و   يمتنع عن تسليمها في ج   ا أنت  ن  كان من الضروري على الم   ،عناصرها

ق الخطر إلى أن يتولى قبل تسليمها بما يكفل عدم تحقأن يخضعها لقدر من التبريد 
 .2المستعمل حفظها بمعرفته في درجة البرودة التي تالئمها

 البند الثاني: اإلعالم حول خطورة المنتوج.
تفرض على المتدخل واجب تقديم  الضارة المرتبطة بالمنتوجإن الخصائص 
سيما ال ،ستعنمالنهإوتقديم التعليمنات الالزمنة لنكيفينة  هذه الخطورةبيانات للمشنتري عنن 

لذلك يصفها الفقه  ستفادة منها بدون هذه الخصائص الخطرةالمنتجات التي ال يمكن اإل
كالمنتجات الكيماوية واألدوية والمواد السامة واألجهزة  ،بالمنتجات الخطرة بطبيعتها

 .3الكهربائية والمتفجرات واألسلحة وما شابه ذلك
يرمز للخطر الذي  مبسطا   ا رسما  ت  ن  الم   ق  ف  ر  كما يجب أن يكون من المالئم أن ي   

هذه  مستعملوخاصة إذا كان من المحتمل أن يكون  ،جاتهتنم عن م  ج  ن  يمكن أن ي  
 . 4المنتجات ممن ال يعرفون القراءة

كما يجب على الطبيب القيام بإعالم المريض عن المخاطر الجسيمة المرتبطة 
 ور المتوقعط  والت   ،عتبار صحة المريضمع األخذ في اإل ،ع إجراءهم  ز  ي ي  بالعمل الذ

  .5نها أن تدفع المريض للموافقة أو الرفضلوكافة العناصر التي من ش ،لحالته
 

                                                           
 .59عليان عدة، المرجع السابق، ص  - 1
 .193زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتا، المرجع السابق، ص  - 2
لثقافة ا، دار 01سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتا في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية، ط  - 3
 .159، ص 2008والتوزيع، عمان، األردن، طباعة لل
 .162زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتا، المرجع السابق، ص  - 4
مصر، المعارف للطباعة والنشر،  المسؤولية العقدية للمحترف، منشلةأحمد شوقي محمد عبد الرحمان،  - 5

 .28، ص 2003
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 الفرع الثالث: إعالم المستهلك بشروط البيع وحدود المسؤولية التعاقدية.
مه وا عال ،األول() البند  إعالم المستهلك بشروط البيع في هذا الفرع ناولحيث نت

 بحدود المسؤولية التعاقدية )البند الثاني(.

 البند األول: إعالم المستهلك بشروط البيع.
بشروط عقد  إحاطته علما  يستلزم  ،ستكمال تنوير إرادة المستهلك بشكل كاملإل

بالعقد من  د  ر  ستهالك المزمع إبرامه من حيث مراحل التنفيذ وأسلوب التسليم وما ي  اإل
وكذلك مدة  ة ما بعد البيع ستقدم له من عدمهوما إذا كانت هناك خدم ،ضمانات

الذي يحدد القواعد المطبقة على  02-04من القانون  09حيث نصت المادة ، 1العقد
في العالقات بين األعوان  "يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا  الممارسات التجارية: 

 .2والتخفيضات والمسترجعات" ،الحسوم ،وعن االقتضاء ،عقتصاديين كيفيات الدفاإل

 ب إلى السعر منها إلى شروط البيعويالحظ أن هذه العناصر األخيرة هي أقر 
إما في اإلشهار الصادر عن  مشرع إيراد هذا النوع من اإلعالمفالغالب أن يفرض ال

م   وفي بعض األحيان يعطي  ،ا في الوثائق قبل التعاقدية أو في العقد ذاتهالمتدخل وا 
 .3من الحرية في صياغة هذه الشروط للمتدخل قدرا  

إذ  يهدف الى تحقيق مجموعة من الفوائد للمستهلكبيان شروط التعاقد  والواقع أن
فتسليم سيارة ال يتم بذات الطريقة  ،ستهالك بحسب محل العقدتختلف آلية تنفيذ عقد اإل

هذه المعلومات من األهمية  ويعني هذا أن   ،ما سلم بها سلعة غذائية أو خدمةالتي ت  
  .4ا يجعل اإلدالء بها للمستهلك أمرا  جوهريا  ومؤثرا  في إرادتهم  بمكان م  

                                                           
 .119مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  - 1
 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04القانون من  09المادة  – 2
 .95بوالباني فايزة، المرجع السابق، ص  - 3
 .119مصطفى احمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  - 4
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 البند الثاني: إعالم المستهلك بحدود المسؤولية التعاقدية.
لتزامات وهي جزاء عدم الوفاء باإل ،ل المسؤولية التقصيريةاب  ق  المسؤولية العقدية ت  

العالقة السببية بين الخطل  ،الضرر ،الخطل العقديالتعاقدية وتقوم على ثالثة شروط: 
 .1والضرر

من  08المادة  يهت علص  ن  إعالم المستهلك بحدود المسؤولية التعاقدية هو إلتزام 
ة ختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بلي  إم البائع قبل ز  ل  السابق: "ي  04-02 القانون 

بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا  طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج
المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية 

  .2لعملية البيع أو الخدمة"

 وبالتالي ،لتزام عقديإالضرر الناجم عن اإلخالل ب أساس المسؤولية العقدية
ن للمستهلك ي   ب  خبار بحدود المسؤولية التعاقدية المتوقعة يقتضي من المتدخل أن ي  اإلف

ر ب  خ  على المتدخل أن ي   فمثال   ،التي يلتزم بتعويضها الحدود المتوقعة لألضرار
ستعمال المستهلك بلنه مسؤول عن سالمة المنتوج من أي عيب يجعله غير صالح لإل

لتزام أهمية هذا اإل فتتضح ،خالل فترة الضمانخطر ينطوي عليه المخصص أو أي 
في كون نطاق التعويض في المسؤولية التعاقدية يقتصر على األضرار المتوقعة فقا 

 .3ا  جسيم ا  خط  أوما لم يرتكب المدين غشا  

                                                           
عقد محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )النظرية العامة لإللتزامات مصادر االلتزام ال - 1

 .311، ص 2007واإلرادة المنفردة(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04القانون من  08المادة  – 2
 .51 ، صالمرجع السابقإبراهيمي هانية،  - 3
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كان االلتزام  نه إذاأ:" غير ق.م من 182من المادة  02الفقرة  ص  ن  حيث ت  
إال بتعويض  جسيما   ل خط أو فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا   ،مصدره العقد

 .1وقت التعاقد" ه عادة  ع  ق  و  الضرر الذي كان يمكن أن ت  

بالضرر إذ العبرة  ،ى على معيار موضوعي ال ذاتين  ب  فتحديد الضرر المتوقع ي   
ل أي الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مث الذي كان يمكن توقعه عادة

ونفس المعيار يطبق على التزام المتدخل  ،ف الخارجية التي وجد فيها المدينالظرو 
عها ر المستهلك بحدود المسؤولية التعاقدية التي يتوق  ب  خ  باإلعالم حيث عليه أن ي  

 .2المتدخل العادي وقت إبرام العقد

 لتزام باإلعالم.المطلب الثاني: نطاق تطبيق اإل 
لتزام وجب علينا تحديد نطاق هذا اإل ،لتزام باإلعالمبعد التطرق لمضمون اإل

أو من حيث الزمان والعقود  ،الفرع األول(سواء من حيث الموضوع أو األشخاص )
 )الفرع الثاني(. 

 لتزام باإلعالم من حيث الموضوع واألشخاص.الفرع األول: نطاق  تطبيق اإل 
ند )الب ،من حيث الموضوع لتزام باإلعالمهذا الفرع إلى نطاق تطبيق اإل م  س   ق  
 لتزام باإلعالم من حيث األشخاص )البند الثاني(.وكذا نطاق تطبيق اإل ،األول(

 لتزام باإلعالم من حيث الموضوع.البند األول: نطاق تطبيق اإل 
مجال تطبيق القواعد المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش في على المشرع نص 

:" تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة التي تنص 09-03من القانون  02المادة 

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 58-75ألمر رقم امن  182المادة  – 1
 .51,52إبراهيمي هانية، المرجع السابق، ص  - 2
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وعلى كل متدخل وفي جميع  ستهالك بمقابل أو مجانا  أو خدمة معروضة قابلة لإل
  .1ستهالك"مراحل عملية العرض لإل

 لمنتجاتلتزام باإلعالم من حيث الموضوع يشمل كافة اوبالتالي فنطاق اإل
كما  ،2فالم نت ا هو كل ما تقدمه المنشلة إلى عمالئها المرتقبين من سلع أو خدمات

بلنه شيء أو خدمة أو نشاط أو منظمة  ،Bernard DUBOIS   االنجليزي ه يعرفه الفقي
 .3أو فكرة أو هو ثمرة اإلنتاج

  : السلع.أوالً 
المشرع الجزائري السلع في القانون المتعلق بحماية المستهلك على:"  ف  ر  ع  لقد 

في الفقرة الثانية  كما نص   ،4أنها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا"
 كل مال منقول ولو كان متصال   :" يعتبر منتوجا  ق.م.ج مكرر من  140من المادة 

الصناعي وتربية الحيوانات والصناعات السيما المنتوج الزراعي والمنتوج ، بعقار
 .5الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية"

ال يستقيم  ذلك ألنه ل  ع  ف   ن  س  وح   كر بعض أنواع السلع في نص المادةفالمشرع ذ
ستبعد إنه أكما  ،6وظهور سلع متعددة ومتنوعة بين الفترة واألخرى  ،مع التطور السليم

لطبيعتها المميزة تكون  فالخدمات نظرا   ،العقارات في مفهوم المنتوجدمات و كل من الخ

                                                           
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09القانون  - 1
رية طلعت سعد عبد الحميد، ياسر عبد الحميد الخطيب، طارق محمد خزندار، سلوك المستهلك )المفاهيم العص - 2

 .14، ص 2005والتطبيقات(، مكتبة الشقري للطباعة والنشر، الرياض، 
 . 40المرجع السابق، صزاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتا، نقال عن  - 3
 القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من  18الفقرة  03أنظر المادة  - 4
 القانون المدني المعدل والمتمم.المتضمن  58 -75األمر رقم مكرر من  140المادة  – 5
 .59بتقة حفيظة، المرجع السابق، ص  - 6
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ت ضمن مفهوم المنتوج في القانون ج  ر  د  ل  ف   ،بها إذ تتسم بالتنوع خاضعة لقواعد خاصة
  .1مكرر من القانون المدني 140ولم يرد ذكرها في المادة  ،03-09رقم 

 ثانيا: الخدمات.
أو  حتى ولو كان هذا التسليم تابعا   غير تسليم السلعة ،هي كل عمل مقدم الخدمة

أنها: "نشاط  KOTLER Philip الفقيه االمريكي كما عرفها، 2للخدمة المقدمة مدعما  
فالخدمات تمثل  ،4"لتبادل غير مادي و ال يؤدي إلى تحويل الملكية خاضع أساسا  

إلى تلبية توقعات  من خالل عملية تفاعل هادفة   ث  د  ح  نشاط أو أداء غير ملموس ي  
غير  وقد تكون هذه العملية مقترنة بمنتا مادي ملموس لكن إنتاجها أساسا   ،العمالء
 .3ملموس

عن التي تسببها غيرها من  تسببها الخدمات ال تقل خطورةفاألضرار التي 
ه ر   المنتوجات، م الخدمة يقوم د  ق  لكون م   مجال الخدماتيفي ال أهمية اإلعالموهذا ما ي ظ 

باإلعالن عنها من خالل عرض مزايا الخدمة والتجهيزات المستخدمة ألدائها  عادة  
والمستهلك يجهل جودة  ،صفحات الويب سواء في اللوحات اإلعالنية التلفزيونية أو

 ولذا ألزم المشرع مقدم الخدمة ،عليها دون معرفة ما يترتب عليها ل  ب  ق  الخدمة وربما ي  
بتقديم كل المعلومات الصحيحة بتلك الخدمة دون إحداث أي لبس في ذهن 

 .4المستهلك

                                                           
ارنة( للمنتا كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة )دراسة مقخميس سناء، المسؤولية الموضوعية  - 1

 ي وزو،مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيز 
 .98, ص 2016-2015الموسم الجامعي

 .اية المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحم 03-09من القانون  17الفقرة  03أنظر المادة  - 2
 كلية العلوم نقال عن لسود راضية, سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة, مذكرة ماجستير في العلوم التجارية, - 4

 .81, ص2008-2009 الموسم الجامعياالقتصادية وعلوم التسيير, جامعة منتوري قسنطينة, 
 .21, ص2008, دار وائل للطباعة والنشر, األردن, 04 هاني حامد الضمور, تسويق الخدمات, ط - 3
 .59، المرجع السابق, ص2009فيفري  25المؤرخ في  03-09زاهية حورية سي يوسف, دراسة قانون رقم  - 4
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إعالم المستهلك بالخصائص  العقد م المشرع مقدم الخدمة قبل إبرامز  ل  كما أ   
زام قبل تيطبق هذا اإلل ،عدم وجود عقد مكتوبوفي حالة  ،للخدمة المقدمة األساسية

 .1بداية تنفيذ الخدمة المقدمة

 لتزام باإلعالم من حيث األشخاص.البند الثاني: نطاق اإل 
 تبارعإب ،ستهالكيلعقد اإللتزام باإلعالم إلى إعادة التوازن بين طرفي ايهدف اإل

جب ولهذا و  ،بالطرف الخر الذي يجهل العالقة التعاقدية مقارنة   ا  حدهما محترفأأن 
 رى.والمتدخل من جهة أخ ،المستهلك من جهة تحديد أطرافها

 المستهلك. :أوالً 
ختعددت الراء الفقهية و  ي ق في  في تعريف المستهلك فظهر تفلتا  إتجاه ي ض 

سع في ذلك  .تعريف المستهلك كما ظهر إتجاه م و 

 يق لمفهوم المستهلك:تجاه الض  اإل  -1
 " إن   بقوله: jaen calais auloyولو أفه األستاذ الفرنسي جان كاليه ر   ع  ي   

المستهلك هو الشخص الذي يحصل أو يستعمل السلع أو األموال أو الخدمات 
 .ستعمال غير المهني"لإل

" كل من يقوم بالتصرفات القانونية الالزمة إلشباع  بلنه: ه جانب من الفقهرفع  وي   
حاجاته الشخصية والعائلية ويخرج من ذلك كل من يبرم التصرفات ألغراض المهنة أو 

 .2الحرفة

                                                           
2013 نوفمبر 9الموافق  1435محرم عام  5مؤرخ في  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  53أنظر المادة  - 1

 .2013نوفمبر  18، مؤرخة في 58المتعلقة بإعالم المستهلك، ج ر عدد يحدد الشروط والكيفيات 
، كلية قنطرة سارة، المسؤولية المدنية للمنتا وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة ماجستير، فرع قانون خاص - 2

 .11، ص 2016-2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الموسم الجامعي 
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لهذا المفهوم من يتعاقد ألغراض مهنته  وبالتالي ال يكتسب صفة المستهلك وفقا   
تجاه هو معيار الغرض من عتمده هذا اإلإ فالمعيار الذي  ،حرفته أو مشروعه أو

 . 1والذي يسمح بتصنيف شخص ما بين طائفة المحترفين أو المستهلكين ،التصرف

 تجاه الموسع لمفهوم المستهلك:اإل  -2
في  د  س  ج  وت   ،حماية المستهلك تجاه مع بداية ظهور الدعوة إلىساد هذا اإل وقد

 ."المستهلكين هم نحن جميعا   من:" أن  kennedy نداء الرئيس األمريكي األسبق 

المحترف الذي يتصرف خارج مجال ": مستهلكا   لهذا المفهوم يعتبر ووفقا   
المتخصص يظهر كذلك في الواقع المحترف غير ف "، وبالتاليصه المهنيختصاإ

والتاجر الذي  على زراعته كالفالح الذي يعقد تلمينا   ،مثله مثل المستهلك العادي ضعيفا  
فالفالح ه لمكتبوالمحامي الذي يشتري أجهزة إعالمية  ،في محله لإلنذار نظاما   يم  ق  ي  

شترون فهم م ختصاصهمإخارج  والتاجر والمحامي في األمثلة المذكورة يتصرفون 
 .2وقد يجدون أنفسهم في مواجهة متعاقد محترف ،عاديون 

  :    09-03من القانون  03بالنسبة للتعريف القانوني للمستهلك عرفته المادة 
  يقصد في مفهوم هذا القانون:" 

سلعة أو  ،مجانا   بمقابل أو ،المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني -
تلبية  أوجل تلبية حاجاته الشخصية أستعمال النهائي من خدمة موجهة لإل

 .3حاجات شخص آخر أو حيوان متكفل به "

                                                           
 ،ةالسياسي مزاري عائشة، عالقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم - 1

 .21، ص 2012-2013الموسم الجامعيجامعة وهران،
  .22، المرجع السابق، ص محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن  - 2
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09القانون من  03المادة  - 3
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مجموعة من العناصر في هذا التعريف والمكونة لشخص ذكر المشرع الجزائري 
 المستهلك من بينها:

 ن  أكما  ،شخص طبيعي في الغالب ماالمستهلك  ه شخص طبيعي أو معنوي:ن  أ -
حاجات  وهي أصال   ،وجود حاجات شخصية الغرض غير المهني يفترض في الواقع

عتبارية للقانون األشخاص اإل إضافة ذلك ال يمنع من غير أن   ،الشخص الطبيعي
 الخاص كالجمعيات.

القواعد الخاصة بحماية تشمله : وبالتالي فالمستعمل ال ه شخص يقتنين  أ -
ة ولكن من يستعمل المال أو الخدم فالمستهلك الذي يقتني هو غالبا   ،المستهلك

 ما يتم االستعمال لهذا المال أو الخدمة من قبل الغير. كثيرا  
لتزام باإلعالم من حيث من خالل ما سبق توضيحه في نطاق اإل أو خدمات: سلع -

تساع نطاق إفيتبين مدى  ،الموضوع وتوضيح تعريف كل من السلعة والخدمة
يجوز أن تكون  المنتجاتفكل  ،قانون حماية المستهلك من حيث الموضوع تطبيق

  .قتناؤها لغرض غير مهنيإنه تم أستهالك مادام محال لإل
شترط التعريف لتوفر صفة المستهلك في شخص إ ستعمال النهائي:موجهة لل -

وهو ما يعرف  ،ستعمال النهائيالمقتني أن تكون السلع أو الخدمات موجهة لإل
 .الذي يتصرف إلشباع حاجاته الخاصة ،بالمستهلك األخير

فالمعيار لسد الحاجات الشخصية أو حاجات شخص آخر أو حيوان يتكفل به:  -
 ستعمالقتناء أو اإلالجوهري لتحديد مفهوم المستهلك عن غيره هو الغرض من اإل

 .لغرض غير مهني كل من يقتني منتوجا   فيعتبر مستهلكا  

                                                           
 - 72،28،92ص  ،المرجع السابقحماية المستهلك في القانون المقارن،  ،محمد بودالي. 
 - 25ص  ،المرجع السابق ،مزاري عائشة. 
 - 31ص  ،المرجع السابقحماية المستهلك في القانون المقارن،  ،محمد بودالي.  
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 : المتدخل: ثانيا
المستهلك عديم الخبرة نتيجة للتطور العلمي والصناعي في مجال اإلنتاج فإن 

ي ق دم غالبا  على إبرام العقد مع المتدخل وهو يجهل البيانات األساسية الخاصة بالشيء 
المبيع، متلثرا  بالحاجة الماسة لهذه المبيعات التي يحتكرها من ينتجها أو يبيعها األمر 
 الذي نشل عنه تغيير في مفهوم البائع الذي أصبح يوصف بالمحترف أو المهني،
فلصبح المحترف هو البائع أو المنتا أو الموزع أو المتدخل في إطار العملية 

 .1االستهالكية

فقد كان  09-03بشكل واضح قبل صدور قانون  مصطلح المتدخل لم يكن واردا  
من المرسوم  1/2والذي عرفته المادة  ،2المشرع ينص على المحترف أو المهني

كننننننل منننننننتا أو صننننننانع أو وسننننننيا أو حننننننرفي أو تنننننناجر أو بلنننننننه  ":90-266التنفيذي 
أو منننننننوزع وعلنننننننى العمنننننننوم كنننننننل متننننننندخل ضنننننننمن إطنننننننار مهنتنننننننه في  مسننننننتورد

 .3الك"ستهعملينننننننة عنننننننرض المننننننننتا أو الخدمنننننننة لإل

             :09-03من القانون  03ا بالنسبة لتعريف المتدخل عرفته المادة أم  
المتدخل كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات  "

  .4ستهالك"لإل

                                                           
 .19،20، ص 2016، الجزائر، للنشر، دار بلقيس 01حوحو يمينة، عقد البيع في القانون الجزائري، ط  - 1
 .06سفير سماح، المرجع السابق، ص  - 2
، 1990سبتمبر 15الموافق  1411صفر عام  25المؤرخ في  266-90المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  – 3

الملغى بموجب المرسوم ، 1411صفر عام  29، الصادرة في 40يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد 
يحدد شروط  2013أكتوبر  02مؤرخة في   49سبتمبر، ج ر عدد  26المؤرخ في  13-327التنفيذي رقم 

 وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ.
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 09-03القانون من  03المادة  – 4
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نه قصر أكل ما في األمر  ،يلت بجديدالمشرع لم  ن  نالحظه أ   ن  ما يمكن أ      
سالف ال 90-266من المرسوم التنفيذي  01من الفقرة  02التعريف الوارد في المادة 

ه ن  أد للتعريف الجديد م  ح  ن ما ي  إوعلى الرغم من ذلك ف ،األخيرة منه الذكر على الفقرة
 .1حيث أضاف األشخاص المعنوية ،ن مفهوم المتدخل على ما كان عليهمع  وس  

 ومن حيث العقود.لتزام باإلعالم من حيث الزمان الفرع الثاني: نطاق اإل 
 ونطاق ،اإلعالم من الزمان )البند األول(لتزام بقسم هذا الفرع إلى نطاق اإل

 لتزام باإلعالم من حيث العقود )البند الثاني(.اإل

 البند األول: نطاق االلتزام باإلعالم من حيث الزمان.
ك عالم المستهلإ ختلف الفقهاء في تحديد الوقت الذي يتوجب فيه على المتدخل إ 
 في مرحلة تنفيذ العقد. أوكان في المرحلة قبل التعاقدية  إذافيما 

 لتزام باإلعالم قبل التعاقدي.اإل  :أوالً 
لتزام قبل التعاقدي يتمثل في غالب األحيان في اإلشهار التجاري الذي يباشره اإل

هذا  أصحابستند إوقد  ،2المتدخل في سبيل تسويق منتجاته أو تقوية الطلب عليها
 الرأي إلى حجا ومبررات نذكر منها: 

حصول د الإذا أري أثناء تنفيذه يعد إجراء متلخرا   أوإعالم المتعاقد لحظة إبرام العقد  -
 ه يؤدي إلى توخي عيوب الرضا.ن  أن قرار المتعاقد كما لعلى تلثير بش

ة ومبادئه العام  ه يجد أساسه في نصوصه ن  أكما  ،لتزام أوجبه القانون إن هذا اإل -
  .3د بالمعرفة والجهلالذي يتجس   ،كمبدأ حسن النية

                                                           
 .6,7سفير سماح، المرجع السابق، ص  - 1
المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  09-03زاهية حورية سي يوسف، دراسة قانون رقم  - 2

 . 50المرجع السابق، ص
   .12بتقة حفيظة، المرجع السابق، ص - 3
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 تعاقدي.اللتزام باإلعالم اإل  :ثانياً 
ن للتزام قبل التعاقدي باإلعالم يستهدف تنوير إرادة المستهلك بشإذا كان اإل

أخرى  ن هناك أمورا  إف ،العقد من عدمه بعض األمور المرتبطة بقبول المستهلك إلبرام
 .1من حيث وجوب بيانها له أيضا   أهمية   ل  ق  ال ت  

لذا يترتب على مخالفة هذا  ،ستعمال المبيعإبطريقة  فيجب إعالم المستهلك 
ا فصله فالمعلومات المدلى بها ذات طبيعة عقدية وال يمكن ،لتزام المسؤولية العقديةاإل

لعقد ابرام ى بها قبل إل  د  ن كان ي  ا  ستعمال الشيء و إعن العقد فالمعلومات المتعلقة بكيفية 
ر عقد يظهام اللتزام في مرحلة ما قبل إبر عدم تنفيذ اإل عند تنفيذه أي أن   ال أن لها أثرا  إ

 بعد إبرامه أي في مرحلة التنفيذ.

لطابع التعاقدي افهو يجمع بين  ،لتزام ذو طبيعة مزدوجةإ باإلعالملتزام اإل إن  
حسب وظيفة المعلومات  أيوالمعيار الفاصل بينهما معيار وظيفي ، وقبل التعاقدي

 العقد إبرامالمستهلك قبل  على رضامباشر  تلثيرفالمعلومات التي لها  ،دلى بهاالتي ي  
ء الرضاالمعلومات التي ال تؤثر على  اأم   ،فى عليها الطابع ما قبل التعاقدييض

 .2تعاقديةوتعمل على تسهيل تنفيذ العقد فهي ذات طبيعة 

ا بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع أم  
هو  ،18و 17لتزام باإلعالم في الفصل الخامس من المادتين الغش, الذي ورد فيه اإل

   .3لتزام عام وواسع النطاق يشمل الوسم واإلعالم ما قبل التعاقدي أي اإلشهار التجاري إ

 

                                                           
 .149مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  - 1
 .71,74آسيا يلس، المرجع السابق، ص  - 2
المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  09-03زاهية حورية سي يوسف، دراسة قانون رقم  - 3

 . 51المرجع السابق، ص
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 لتزام باإلعالم من حيث العقود.الثاني: نطاق اإل البند 
قية لكترونية لكونها تتساوى مع بإوعقود  ،تقليديةيقسم الفقه العقود إلى عقود 
 العقود بقيامها على مبدأ الرضائية.

 : العقود التقليدية.أوالً 
هي و عقود االستهالك  إلىصفة المتعاقد  إلىود بالنظر تقسيم العق إلىجرى الفقه 

 وعقود مهنية تبرم بين المهنيين. مستهلكا   أطرافهاحد أالتي يكون 

عن بقية العقود من حيث طبيعة  ما يميز عقود االستهالكستهالكية: العقود اإل -
حاجات المستهلك  إلشباعفمحلها يتمثل في منتوجات الزمة  أطرافها،محلها وصفة 
 عقود إلى أن باإلضافةبنشاط مهني  ترتبا بليال العائلية والتي  أوالشخصية 
تربا بين طرفين أحدهما مستهلك والخر متدخل في عالقة تعاقدية تتسم  االستهالك
 .1بعدم التوازن 

سواء يمارسون نفس التخصص  ،يني  ن  ه  م   نبي م  ر  ب  وهي العقود التي ت  العقود المهنية:  -
ثل فيها التخصص العقود المهنية التي يتماف ،لآلخر مغايرا   حدهما تخصصا  أيمارس  أو

م بين مهنيين من ر  ب  أما العقود التي ت   ،لتزام باإلعالممن نطاق اإلتخرج  الفني للمتعاقدي
ختالل وهذا لمعالجة اإل ،لتزام باإلعالمتخصصات فنية مختلفة فهي تدخل في نطاق اإل

 عن تخصصه فهو يعتبر ضعيفا   ن المهني الذي يتعاقد مع مهني آخر بعيدا  أل المعرفي
 .2مثله مثل المستهلك فنيا  

 

                                                           
     يسعد فضيلة، إلتزام المنتا بإعالم المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك والمرسوم التنفيذي رقم - 1

 .249، ص 2017، 48مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة األخوة منتوري، قنسطينة، العدد  378-13
المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  09-03زاهية حورية سي يوسف، دراسة قانون رقم  - 2

 . 56المرجع السابق، ص
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 لكترونية:ثانيا: العقود اإل 
المشكالت المعاصرة التي تواجه المستهلك اليوم تلك المتعلقة بالمعامالت  أهممن 

 .1ما يعرف بالعقد االلكتروني إطارلكترونية لفئة المستهلكين عبر االنترنت في اإل

نعقاد العقد التقليدي وجود إرادة تعاقدية العامة تشترط إلفإذا كانت القواعد 
خذ شكل ألكتروني ن العقد اإلإف ،2على وجودها وضرورة التعبير عنها بلي وسيلة تدل  

فضائية على شكل رسائل  توالتي تتم عبر قنوا ،3مختلفا   فيه شكال   اإلرادةالتعبير عن 
ستخدام توقيعات غير ا  ستخدام ورق و إم من غير ر  ب  لكترونية ت  بيانات كما أن العقود اإلو 

 . 4مللوفة والتي ال تتبع الطريقة التقليدية للتوقيع

كما أن قواعد حماية المستهلك ال تستوعب بعض المفاهيم الجديدة الخاصة 
بالمنتوجات االلكترونية أو الرقمية، حيث ظهرت سلع وخدمات رقمية أو الكترونية 

ها عبر الشبكة مباشرة وتوصف هذه المنتوجات بلنها المادية يتمكن المستهلك من اقتنائ
 .5فهي مجسدة في أرقام وأشكال ورموز وحروف

ستهالكية فإن نجاحها يتوقف عتبار عقود التجارة اإللكترونية ترتبا بالعملية اإلبإو 
    على مدى توفير الحماية القانونية للمتعاملين بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة

أكبر على  ستهالك اإللكترونية هي التي تضفي إلحاحا  الواقع أن ذاتية عقود اإلو 

                                                           
  .02عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
ية هنية، كلمرزوق نور الهدى، التراضي في العقود االلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون، فرع المسؤولية الم - 2

 .13 ، ص2012-2013 الجامعيالموسم  الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
     2011ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األرد02محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، ط  - 3

 .78،79ص 
ة دار الثقافة ، الدار العلمية الدولية ومكتب01محمد إبراهيم أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة األنترنت، ط  - 4

   .  60 ، ص2002للنشر والتوزيع، األردن، 
ر، ، الجزائلطباعة والنشر، دار بلقيس ل01حوحو يمينة، عقد البيع االلكتروني في القانون الجزائري، ط  - 5

  .133،134،136، ص 2016
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فالحق في اإلعالم أو  ،الجوانب الفنية لمحل التعاقدوجوب علم المتعاقد بظروف العقد و 
والذي يقع  ،التبصير يرتبا بشكل جلي بعامل الثقة الضرورية إلتمام الصفقات التجارية

  .1لكترونيالبيع اإل أمام هذا النوع من حاجزا  

لكتروني هو التوجيه المصدر األساسي للدول األوربية في حماية المستهلك اإلف 
المتعلق بحماية المستهلك في  1997ماي  20الصادر في  97-07األوروبي رقم 

ن حماية من قانو  17ن بوضوح في المادة ي  والمشرع الجزائري ب   ،العقود المبرمة عن بعد
 هذا اإلعالم يتعلق بالعقود العادية دون النص على ولكن  ،إلزامية إعالمهالمستهلك 
طبق عليها القواعد العامة في قانون حماية المستهلك ذلك وبالتالي ت   ،لكترونيةالعقود اإل

 .2أنها جاءت قواعد عامة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ياسية فاتر السدخليفي مريم، اإللتزام باإلعالم اإللكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة اإللكترونية، مجلة  - 1

 .202، ص 2011، 04والقانون، جامعة بشار، العدد 
 .6,9عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
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 اآلليات القانونية لضمان سالمة المستهلك جراء إخالل المتدخل بالتزامه باإلعالم   الفصل الثاني:

 

 
41 

 آليات قانونية لحماية المستهلك إلى وصلت بعض التشريعات المقارنة في تنظيم
 تضمين دساتيرها نصوصا  تفرض حقوقا  للمستهلك، بما يشمل حد أدنى من الحماية ال

ختلفة ماعا  يجوز التنازل عنها، ولتوسيع هذه الحماية ت ب ن ت  بعض األنظمة القانونية أنو 
 إلعالم، فلنشلتمن الليات التي تضمن سالمة المستهلك خاصة في مجال االلتزام با

أجهزة وجمعيات تسهر على حماية المستهلك، وتضمن تطبيق اإللتزامات التي فرضها 
 المشرع على المتدخل.

وساير المشرع الجزائري التغير الكبير والسريع الذي تشهده الساحة االقتصادية   
احبه من ظهور مخاطر جديدة لم تكن من قبل فعمل  خاصة في مجال التجارة وما ي ص 

، فاإلخالل بااللتزام باإلعالم يؤدي إلى تعييب 1على توفير ترسانة قانونية تكفل حمايته
إرادة المستهلك، بل يتعد ى ذلك إلى المساس بلمنه وسالمته ماديا  وجسديا ، من جر اء 
نقص في المعلومات خاصة في كيفية اإلستعمال أو خطورة المنتوج مما ي ع ر  ض 

تؤدي بالمستهلك إلى إثارة المسؤولية المدنية وذلك بالرجوع إلى  المستهلك خسارة بالغة،
القواعد العامة, والتي قد ال ت حقق في بعض األحيان الغرض المبتغى منها، لتقوم 

 المسؤولية الجزائية المتعلقة ببعض الجرائم المرتكبة في مجال االلتزام باإلعالم.

ضمان سالمة المستهلك جر اء لذا سنتناول في هذا الفصل الليات الوقائية ل
ة لمقرر اإخالل المتدخل بالتزامه باإلعالم )المبحث األول(، ثم نتطرق لآلليات القضائية 
 (.لضمان سالمة المستهلك جر اء إخالل المتدخل بإلتزامه باإلعالم )المبحث الثاني

 

 

 
                                                           

 .02سفير سماح، المرجع السابق، ص  – 1
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  ل دخالمبحث األول: اآلليات الوقائية لضمان سالمة المستهلك جراء إخالل المت
 باإلعالم. بالتزامه

تزام من المؤسسات دورا  ف ع اال  في حماية المستهلك في مجال اإللتلعب العديد 
 باإلعالم، وذلك من خالل إتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير، حيث نكتفي بذكر الدور
الذي يقوم به أعوان قمع الغش في ضمان سالمة المستهلك )المطلب األول(، وكذا 

 اية المستهلك والمجلس الوطني لحماية المستهلكين )المطلب الثاني(. جمعيات حم

 .المطلب األول: اآلليات المطبقة من طرف أعوان قمع الغش
ت المادة  د  د  أعوان قمع الغش بنصها:" باإلضافة إلى  09-03من القانون  25ح 

ضباط الشرطة القضائية واألعوان الخرين الم ر خ ص  لهم بموجب النصوص الخاصة 
بهم، ي ؤ ه ل  للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون 

 .للوزارة المكلفة بحماية المستهلك"

د  القانون   د  لموكلة ألعوان قمع الغش لحماية المستهلك المهام ا 09-03ح 
لضمان تنفيذ اإللتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، فهي صالحيات عامة 

م لتزايطبقها أعوان قمع الغش في حالة مخالفة إحدى هذه اإللتزامات والتي من بينها اإل
تناول نوج، ش دور مزدباإلعالم ، وبدارسة أحكام هذا القانون ي ت ب ي ن  أن ألعوان قمع الغ

يات الليات المطبقة في إطار الضبا اإلداري ألعوان قمع الغش )الفرع األول(، والل
 المطبقة في إطار الضبا القضائي )الفرع الثاني(.

 

                                                           
 -  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وقد حددت الموظفين المنوط بهم مهمة الضبا  03-09القانون

يتضمن قانون اإلجراءات  1966 يونيو سنة  08المؤرخ في  66-155 من األمر رقم  14،15القضائي  المادة 
 07-17القانون رقم  آخرها، معدل ومتمم بعدة تعديالت 1966يونيو  10مؤرخة في  48 الجزائية, ج ر عدد 

 .2017مارس  29مؤرخة في  20، ج ر عدد 2017مارس سنة  27المؤرخ في 
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 غش.الفرع األول: اآلليات المطبقة في إطار الضبط اإلداري ألعوان قمع ال
ا إذا كان هناك يس، والتحقق م م  رائم الغش والتدلوالذي يتمثل في الوقاية من ج

خاذ التدابير تمنه بإ دوجود هذا الغش والحدون من عدمه، والتدخل للحيلولة  غش  
، حيث يمكن له بلي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية التحفظية والوقائية

ا العرض لإلستهالك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة به
كما أن الرقابة تتم عن طريق فحص الوثائق أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين أو 
عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بلجهزة القياس، وتتم عند االقتضاء 

 . بإقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب

حرية الدخول نهارا  أو ليال ، بما في  09-03من القانون  34كما أجازت المادة 
ذلك أيام العطل، إلى المحالت التجارية والمكاتب والملحقات ومحالت الشحن 
ني التي  ك  والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان بإستثناء المحالت ذات اإلستعمال الس 

 .يتم الدخول إليها طبقا  ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية

ك في مدى صالحية أما بالنسبة ل  إلجراءات التحفظية التي يتم إتخاذها عند الش 
وسالمة المنتوجات المعروضة لإلستهالك أو التي لم يتم عرضها بعد، وذلك في إطار 
مبدأ اإلحتياط من وقوع أي شيء يمكن أن يؤدي إلى المساس بصحة المستهلك 

إلى المادة  53لمواد من نظمها المشرع في او ، وسالمته ومصالحه المادية والمعنوية
 كما يلي:09-03 من القانون  67

                                                           
 - 290 محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 
 -  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  29،30انظر المادتين 
 -  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09القانون من  34المادة 
 - ون     عزيزي بدر الدين، دور األعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حماية المستهلك في ظل القان

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق  03-09
 .59، ص 2014-2015الموسم الجامعي والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 للمنتوجات المستوردة عند الحدود: : رفض الدخول المؤقت أو النهائيوالً أ

 للمنتوجات المستوردة عند الحدود. رفض الدخول المؤقت 1-
المستورد أو من ي مثله قانونا  عند نقطة الحدود البرية بلغ به ي  ي صرح بهذا اإلجراء و 

ك في عدم مطابقة  أو الجوية أو البحرية من طرف مفتشية الحدود وذلك في حالة الش 
ق قة على المنتوج أو لضبا مطابقته  المنتوج المعني، وهذا بغرض إجراء تحريات م د 
بهدف التحقق من إستجابته للمقاييس المعتمدة وتوفره على المواصفات القانونية 

هذا بلخذ عينات قصد إجراء التحاليل أو التجارب أو والتنظيمية التي تهمه وتميزه، و 
 .االختبارات كما يمكن اتخاذ إجراءات ضبا مطابقة المنتوج

 رفض الدخول النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود. -2
ح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم ر  ص  ي  

 .المباشرة، أو بعد إجراء التحريات المدققةمطابقته، بالمعاينة 

 :: اإليداعثانياً 
يتمثل في وقف منتوج معروض لإلستهالك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أن ه غير 
مطابق، وذلك بقرار من اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، ويتقرر اإليداع 

المتدخل المعني، كما أن  رفع قصد ضبا مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف 
اإليداع يعلن من طرف اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك بعد معاينة ضبا مطابقة 

 .المنتوج

 

                                                           
-  58عزيزي بدر الدين، المرجع السابق، ص. 
-  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  54انظر المادة 
-  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  55انظر المادة. 
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 ثالثًا: السحب المؤقت:
المنتوج أو مقدم الخدمة من التصرف في المنتوج أو من تقديم  ومعناه منع حائز

 07، المحددة بن الخدمة، طيلة الفترة التي تستغرقها عملية إجراء الفحوص والتحاليل
أيام ويمكن تمديد هذا األجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو 

 .االختبارات أو التجارب ذلك

جراء السحب المؤقت على صنف من المنتجات أو الخدمات ويتم اللجوء إلى إ
التي تثير شكوكا  في عدم مطابقتها لدى أعوان الرقابة، سواء بعد فحصها أو بعد 

 .اقتطاع عينات، ويتم السحب بموجب محضر

 رابعًا: السحب النهائي:
ويكون في حالة التلكد من عدم مطابقة المنتوج، وكذلك في حالة ثبوت خطورة 

، كما نص المشرع على بعض الحاالت التي يمكن منتوج معين معرض لالستهالك
فيها ألعوان قمع الغش تنفيذ السحب النهائي دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية 

، فالسلطة اإلدارية في هذه الحالة يمكنها أن تلمر على نفقة ومسؤولية حائز المختصة
ه أو إتالفه دون إخالل بالمتابعات القضائية المنتوج إعادة توجيهه أو تغيير اتجاه

 .المحتملة

 
                                                           

- ،293ص  محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق. 
- المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  59نظر المادة أ 
- 294ص  بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، محمد . 
-  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون   62انظر المادة 
- ،ة في مداخل حالة الجزائر(، إلى إشارةرقابة الجودة ودورها في حماية المستهلك ) براق محمد، يحيات مليكة

منشور في كتاب ، 2008فريل أ 13،14حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي، لالملتقى الوطني  إطار
ي بالواد ، المركز الجامعيواإلداريةبعنوان حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي، معهد العلوم القانونية 

 . 52 ، ص2008
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 :: الحجزخامساً 
ال ف المعني بإتخاذ التدابير المالئمة من في حالة  ذ ر الم خ  عدم مطابقة المنتوج ي ع 

أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما يتعلق بعدم إحترام القواعد واألعراف المعمول 
ذا ث ب ت  عدم إمكانية ضبا مطابقة المنتوج أو إذا بها في عملية العرض  لإلستهالك، وا 

رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبا مطابقة المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه 
 .بغرض تغيير إتجاهه أو إعادة توجيهه، أو إتالفه

 ون ألعوان الرقابة المؤهلين قانونا  حجز المنتجات غيروبالتالي أجاز القان
 بقة بشروط معينة هي:المطا

الحصول على إذن القاضي ويبدو أن  هذا اإلذن يتم الحصول عليه من النيابة  -
 العامة المختصة إقليميا .

 أن يقوم العون المؤهل بختم المنتجات المحجوزة. -
 أن يقوم بتحرير محضر حجز، يدون فيه جميع البيانات التي أوجبها القانون في -

 محضر المعاينة.
عالم السلطة القضائية المختصة فور قيامه بالحجز في الحاالت أن يقوم بإ -

 .المستثنات من الحصول على إذن منها

                                                           
-  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  56،57انظر المادة 
-  بالنسبة للحاالت 295،296محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص ،

 المستثنات من الحصول على إذن من القاضي والمتعلقة بن:
 المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي إنتهت مدة صالحيتها. -
 المنتوجات التي ثبت عدم صالحيتها لالستهالك. -
 حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير -
 المنتوجات المقلدة -
لق المتع 09-03من القانون  62األشياء أو األجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير، طبقا لنص المادة  -

 بحماية المستهلك وقمع الغش. 
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 سادسًا: اإلتالف:
ر ت  ويتم عن طريق الر دم أو الحرق أو تشويه طبيعة المنتوج، وفي حال ق ر 
 السلطة اإلدارية أو القضائية إتالف المنتوج يتم ذلك على عاتق المتدخل المعني

ر 09-03من القانون  25وبحضور األعوان المذكورين في نص المادة  ر  ، وي ح 
ق  ع ون  عليه مع المتدخل المعني  .محضر اإلتالف من األعوان وي و 

 التوجيه: : إعادةسابعاً 
وث ب ت  عدم مطابقته، إما أن ي غ ي  ر  المتدخل  ستهالكلال إذا كان المنتوج صالحا  

المعني إتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة الستعماله في غرض مباشر 
م ا يعيد توجيهه بإرساله إلى هيئة الستعماله في غرض قانوني بعد تحويله   .وقانوني، وا 

 :لنشاط: التوقيف المؤقت عن اثامناً 
التوقيف المؤقت لنشاط المحالت التجارية أو المؤسسات المنتجة في  إجراء م  ت  ي  

ة في هذا القانون إلى غاية إزالة األسباب التي  د  د  حال ثبوت عدم مراعتها للقواعد الم ح 
 .أ د ت  إلى إتخاذ هذا اإلجراء دون اإلخالل بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها

 إطار الضبط القضائي ألعوان قمع الغش. الفرع الثاني: اآلليات المطبقة في
تتمثل في تحرير المحضر بالواقعة وأعمال الخبرة، إلى أن ينتهي إم ا برفع 
الدعوى الجنائية والحكم فيها أو عدم السير فيها، وهو الدور األساسي وما الدور األول 

صفة الممارس في إطار الضبا اإلداري إال نتيجة له، وتكمن الحكمة من إضفاء ال
الضبطية القضائية ألعوان قمع الغش إلى الطبيعة الفنية والمعقدة التي تتسم بها 

                                                           
 -  66عزيزي بدر الدين، المرجع السابق، ص. 
 -  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  64انظر المادة  
 -  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  58انظر المادة 
 -  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  03-09من القانون  65انظر المادة   
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لى اإلعتراف بالطبيعة الخاصة  الوسائل التي يستخدمها المتدخليين في الخداع والغش وا 
لهذه الجرائم، األمر الذي يتطلب بدوره طرقا  خاصة من التحري التي تتالئم معها، 

ماد على الشكاوى والتبليغات كما هو األمر في أعمال الضبطية والتي اليتم فيها االعت
القضائية في الجرائم العادية، لذا كان لزاما  من المشرع أن ينص على هذه الصالحيات 

 .الموكلة ألعوان قمع الغش

ر ك الدعوى العمومية أو قبل الح   ص  المشرع الجزائري قبل أن ت ح  م  وقد خ ص  فيها  ك 
لح، وهي تقديم مبلغ ماجزاء  يعتبر إ لي جراء سابق وتفاوضي والمتمثل في غرامة الص 

لح يدفعها المتهم لتتوقف الدعوى العمومية وتنتهي ولكنه ا محدد قانونا  كغرامة ص 
م  دفعها أو تعذ ر عليه ذ حاكم لك فيت حتسب في العود كعقوبة جنائية، فإذا رفض الم ت ه 

اية ة بحموفقا  لقانون العقوبات أو القوانين المتعلق قضائيا  ويعاقب بالعقوبات المقررة
 المستهلك، ويلزم توافر مجموعة من الشروط لتطبيقها:

 وجود مخالفة ألحكام القانون الخاص بحماية المستهلك قمع الغش. -
 ال يمكن فرض غرامة الصلح في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة غير مالية، -

ال  السالبة للحرية، أو في حالة تعدد المخالفات التيأي إذا كانت من العقوبات 
 ا.يتقرر في إحداها على األقل إجراء غرامة الصلح، أو كان المخالف عائد  

ل ت على المتدخل في العميلة االستهالكية، عدة مخالفات في نفس  - ج   إذا س 
 .2المحضر فإن ه يتعين عليه دفع مبلغ إجمالي لكل غرامات الصلح المستحقة

 
 

                                                           
 -  290محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 
، لسياسيةاحقوق والعلوم فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية ال - 2

 .232، 230، ص 2013-2014 الموسم الجامعي بكر بلقايد، تلمسان، يجامعة أب
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جزائري  لربعمائة ألف ديناربن نمبلغ الغرامة  د  د  ح  ففي حالة عدم وسم المنتوج ي  
 . 1دج(  0400.00)

المطلب الثاني: اآلليات المطبقة من طرف جمعيات حماية المستهلك والمجلس 
 الوطني لحماية المستهلكين.

في الفصل السابع من  09-03نتناول الهيئات التي ن ص  عليها في القانون 
ات الباب الثاني في مجال حماية المستهلك، وذلك من خالل الليات التي تطبقها جمعي
س كطرف مدني   الفرع)حماية المستهلك، سواء الوقائي أو الدفاعي إلمكانيتها أن ت ت لس 

 األول(، كما نتطرق لدور المجلس الوطني لحماية المستهلكين )الفرع الثاني(.

ام لتز يات حماية المستهلك في مجال اإل ألول: اآلليات المطبقة من طرف جمعالفرع ا
 .باإلعالم

ت عرف جمعيات حماية المستهلكين على أن ها هيئات شعبية حيادية تطوعية ذات 
ا نشطاء  ه  س  س   طابع إجتماعي تنشل ألغراض غير مربحة ال عالقة لها بالدولة ي ؤ 

 .  2المجتمع من كافة فئاته اإلجتماعية

ت ب ر  الجمعيات من أهم الهياكل االجتماعية في الوقت الحاضر، نظرا  للدور  وت ع 
ت ب ر الجمعية 3الذي تلعبه في سيرورة التطور االقتصادي واإلجتماعي والثقافي ، حيث ت ع 

م ع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة  .4ت ج 

                                                           
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  03-09من القانون  88المادة  - 1
في  الملتقى الوطني لحماية المستهلك إطارسامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مداخلة في  - 2

 منشور في كتاب بعنوان حماية المستهلك في ظل االنفتاح، 2008افريل  13،14ظل االنفتاح االقتصادي، 
 . 285 ، ص2008، المركز الجامعي بالوادي، واإلداريةاالقتصادي، معهد العلوم القانونية 

 .05 ، ص2013، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 01رابحي أحسن، الحريات العامة السلطة والحرية، ط  - 3
، يتعلق 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12من القانون رقم  02المادة  - 4

 .1433صفر عام  21المؤرخة في  02بالجمعيات، ج ر عدد 
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  .ر الوقائي لجمعيات حماية المستهلكالبند األول: الدو 
ر ف  لجمعيات حماية المستهلك دورا  في تحسيس وا عالم المستهلكين، وهو ما ي ع 
بالدور الوقائي الذي يهدف إلى منع الضرر الذي قد يلحق بالمستهلك قبل وقوعه، فهي 

د  سالمته وصحته، وتعريفه د   بحقوقه  تعمل على توعيته وتحسيسه باألخطار التي قد ت ه 
، وتقوم الجمعيات أيضا  بتحسيس المستهلك حول خطر عدم و جود 1وكيفية الدفاع عنها

سم أو مكان الصنع في األغذية وت م ارس هذا الدور عن طريق وسائل اإلعالم  .2الو 

فقد ال تسمح الطرق المت بعة من طرف اإلدارة في كافة األحوال بحماية مصالح 
وب في القوانين الحمائية أو عدم فاعليتها أو طول إجراءات المستهلك، نظرا  لوجود عي

التقاضي ونفقاتها الكثيرة، لذلك تقوم جمعيات حماية المستهلك ببعض الوسائل في 
مواجهة المشاريع التي ت ع ر  ض  مصلحة المستهلكين للخطر بهدف إيجاد نوع من 

ام ة للمست هلكين، ومن أهم هذه الضغا عليها إلجبارها على إحترام المصلحة الع 
الوسائل الوقائية التي تستخدمها جمعيات حماية المستهلك منها التوعية والدعاية 

 .3متناع عن الدفعالمضادة، اإلمتناع عن الشراء، اإل

 

 

 

                                                           
راسات بن لحرش نوال، الدور التحسيسي واإلعالمي لجمعيات حماية المستهلكين في الجزائر، مجلة الندوة للد - 1

 .215، ص 2013، 01القانونية، كلية الحقوق, جامعة قسنطينة، العدد 
كرة  الحماية المدنية للمستهلك من أضرار المنتوجات الغذائية في التشريع الجزائري، مذ بولعراس مختار، - 2

عي الموسم الجام ماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار،
 .137ص ، 2016-2015

  .511ص  أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، - 3
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 .البند الثاني: الدور القضائي لجمعيات حماية المستهلك
وهو ما أقره   عن طريق القضاءويكون  وظيفة الدفاع عن المستهلكينكما لها 
حيث يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتلسس  03-09، القانون 1بكل وضوح

فيها  ب  ب  س  كطرف مدني عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين ألضرار فردية ت  
 .2نفس المتدخل، وذات أصل مشترك

وي ستخلص من ذلك أن المشر  ع منح لجمعيات حماية المستهلك الحق في رفع 
ب ب ت  دعاوى  أمام القسم الجزائي أو المدني بالمحكمة المختصة إقليميا  عن كل واقعة س 

ضررا  بالمصالح المشتركة للمستهلكين، كالشروط التعسفية أو عدم اإللتزام باإلعالم، أو 
ضمان السالمة أو اإلشهارات الكاذبة، وبالتالي تقوم مصلحة جمعيات حماية المستهلك 

روع سواء كان ذا طابع جزائي أو مدني كعدم تنفيذ االلتزام عند وقوع سلوك غير مش
باإلعالم عموما ، وذلك بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي كلي فعل يمس 

، وهذا ما يدفع الجمعية إلى تحريك الدعوى العمومية 3بالمصلحة المشتركة للمستهلكين
ع اء مدنيا ،  من  74طبقا لنص المادة بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية أو اإلد  

، فمنح الجمعية الحق في الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين هو جعل 4ق.إ.ج
 .5الجمعية تتمتع بصفة اجرائية حقيقية كتكملة طبيعية لشخصيتها المعنوية

 
                                                           

وهناك جمعيات تنشا على المستوى الوالئي كجمعية الجودة لحماية المستهلك بادرار انظر الدليل الوطني لجمعيات  
 www.dcwadrar.dz/29-04-2018/07:58.                                        المستهلكين: 

 . 114ام، المرجع السابق، ص المر سه - 1
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  24انظر المادة  - 2
 .144، 145بولعراس مختار، المرجع السابق، ص  – 3
ء ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم: " يجوز اإلدعا155-66من األمر  74تنص المادة  - 4

 وقت أثناء سير التحقيق ويحيا قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك..."مدنيا  في أي 
، 0162، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشرمختار رحماني، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة،  - 5

 .178ص 

http://www.dcwadrar.dz/29-04-2018/07:58
http://www.dcwadrar.dz/29-04-2018/07:58
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 .  المجلس الوطني لحماية المستهلكين: اآلليات المطبقة من طرف الثانيالفرع 
ت بر هيئة حكومية إستشارية يضم ممثلين عن جمعيات المحترفين وجمعيات  ي ع 
م   ز  المستهلكين معا  وممثلين عن الوزارات، وعن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والر 

والمعهد الجزائري لضبا المقاييس والملكية الصناعية، والغرفة الوطنية للتجارة وخبراء     
الذي أنشىء بموجبه هذا المجلس,  92-272سوم التنفيذي رقم مؤهلين، غير أن المر 

 03، حيث نصت المادة 1لم ي سعفه إال بدور استشاري يقف عند حدود اإلدالء بالراء
منه على: " إرتباطا  باألهداف المسطرة في مجال ترقية النوعية ومراقبة سالمة السلع 

ل ي المركز على الخصوص بآراء، فيما  يلتي: والخدمات، ي د 

كل التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطر التي قد تتسبب  -
فيها السلع والخدمات المعروضة في السوق، وذلك لحماية مصالح المستهلكين 

 .2"المادية والمعنوية...

ر  قرارات بل يبدي آراء تتعلق أساسا   د  وبالتالي فإن المجلس ال يجوز له أن ي ص 
مستهلك، وتماشيا  مع األهداف المسطرة في مجال ترقية النوعية ومراقبة بحماية ال

، حيث يتولى مهام المجلس طبقا  للمرسوم السابق لجنتين 3سالمة السلع والخدمات
تسمى إحداهما بلجنة إعالم المستهلك والرزم والقياسة، ولكن لحد الن ال يوجد ما يدل 

يتوفر على خبراء في مجال نوعية المنتجات  على قيام اللجنة بمهامها، مع أن المجلس
جراء التجارب المقارنة ونشر النتائا، والذي ي فترض أن يعلم المستهلك  يمارسون النقد وا 
بها إم ا عن طريق المجالت المتخصصة أو وسائل اإلعالم األخرى من إذاعة 

                                                           
 .110 محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص - 1
يحدد تكوين  1992يوليو  6الموافق  1413محرم عام  05مؤرخ في  272-92المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .1413محرم عام  07، المؤرخ في 52المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته, ج ر عدد 
 .261جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
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لمجلس وتلفزيون، بوصفها مرافق عامة تؤدي خدمة عامة للمستهلكين، وبوصف هذا ا
 .1هيئة حكومية فيسهل عليه إستعمال وسائل اإلعالم المذكورة

ل لمتدخة المستهلك جراء إخالل ااآلليات القضائية المقررة لحمايالمبحث الثاني: 
 باإلعالمالتزامه ب

لتحقينننننق بجنننننزاءات قتراننننننه إفننننني ذمنننننة المتننننندخل  اإلعالمبنننننلتنننننزام يقتضننننني وجنننننود اإل
ضنمانات قوينة لعندم اإلخنالل بنه، غينر أن طبيعنة هنذا الجنزاء تختلنف بحسنب المسنؤولية 

 متقنا كمنا يمكنن أن)المطلنب األول(، مدنينة ، فقد تقام مسؤوليته الالمتدخلالتي تقام ضد 
 وتفصيل ذلك على الشكل التالي:، )المطلب الثاني( الجزائيةمسؤولية ال

 عالم.التزامه باإلية المترتبة عن إخالل المتدخل بالمطلب األول: المسؤولية المدن
إختلنننف الفقهننناء فننني تحديننند األسننناس النننذي تقنننوم علينننه المسنننؤولية المدنينننة للمتننندخل 
ولهنننذا وجنننب تحديننند طبيعتهنننا ) الفنننرع األول(، وكنننذلك تبينننان الثنننار المترتبنننة عنننن إقامنننة 

  رع الثاني(.المسؤولية المدنية للمتدخل عن إخالله بااللتزام باإلعالم ) الف

 م.طبيعة المسؤولية المدنية جراء إخالل المتدخل بالتزامه باإلعالالفرع األول: 
كل مسؤولية إنما تنشل عن إخنالل بنإلتزام سنابق فهني تجتمنع علنى تقصنير وضنرر 
وعالقة سببية بين التقصير والضرر، وقد يختلف نوعهنا بعند ذلنك بنإختالف مصندر هنذا 

مصننندره اإلرادة فهننني مسنننؤولية عقدينننة وهننني التننني تنشنننل عنننن اإللتنننزام السنننابق، فنننإذا كنننان 
ذا كننان مصنندره القننانون فهنني مسننؤولية غيننر عقديننة أو  اإلخننالل بمننا إلتننزم بننه المتعاقنند، وا 

، ولهنذا وجنب 2تقصيرية، وهي التي تترتب على ما ي حدثه الفرد منن ضنرر للغينر بخطئنه

                                                           
 .110محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 1
رف ة المعاعز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، منشل - 2
 .17، ص 2004، اإلسكندرية، مصر، طباعة والنشرلل
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الفقهينننننة أو القانونينننننة  تحديننننند طبيعنننننة المسنننننؤولية المدنينننننة للمتننننندخل سنننننواء منننننن الناحينننننة
 والجزاءات المترتبة عن إخالله بالتزامه باإلعالم.

 البند األول: طبيعة المسؤولية المدنية للمتدخل من الناحية الفقهية. 
تجنناه يسننتند المسننؤولية المدنيننة للمتنندخل فظهننر إختلننف الفقهنناء فنني تحدينند طبيعننة إ

 :  إلى المسؤولية العقدية كما يلي تجاه آخر يستندى المسؤولية التقصيرية، كما ظهر إإل

 تجاه األول: يستند إلى المسؤولية التقصيرية .اإل  1-
من ق.م.ج :" كل فعنل يرتكبنه الشنخص بخطئنه ويسنبب ضنررا    124تنص المادة

 .للغير، ي لزم من كان سببا  في حدوثه بالتعويض"

المسنننننؤولية تسنننننتظهر المنننننادة فننننني عبنننننارة أكثنننننر منننننا تكنننننون إيجنننننازا  ووضنننننوحا  حكنننننم 
تننب اإللننزام بننالتعويض علننى كننل خطننل سننب ب  ضننررا   التقصننيرية فنني عناصننرها الثالثننة، ف ت ر 

فالمسنننننؤولية ، 2للغينننننر، فالب ننننند منننننن تنننننوافر خطنننننل، وضنننننرر، وعالقنننننة سنننننببية تقنننننوم بينهمنننننا
 .3هي جزاء االنحراف خارج العالقات التعاقدية عن سلوك اإلنسان العاديرية يالتقص

كثننر فائنندة وحماينة أ ن  م  ؤ  أن قواعنند المسنؤولية التقصننيرية ت نجناه ينرى أنصنار هننذا اإلت
 للمستهلك بالمقارنة مع أحكام المسؤولية العقدية من خالل:

ننننن توسننيع نطنناق التعننويض ليشننمل األضننرار المتوقعننة وغيننر المتوقعننة علننى عكننس 
 المسؤولية العقدية التي تقتصر على األضرار المتوقعة فقا.

                                                           
 -  المعدل والمتمم.يتضمن القانون المدني ،58-75مر رقم من األ 124المادة ، 
لطباعة ل أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي - 2

 43.، ص 2004، اإلسكندرية، مصر، والنشر
قة، لتعويض، مجلة الحقيالشريف بحماوي، محمد جريفلي، االلتزام بضمان السالمة كمبدأ لكفالة الحق في ا - 3

 .141، ص 2017، 39درار، العدد أجامعة 



 اإلعالمبلتزامه اآلليات القانونية لضمان سالمة المستهلك جراء إخالل المتدخل با   الفصل الثاني:

 

 
55 

 في ملمن من محاوالت إشتراط البنائع التخفينف منن المسنؤولية و نننن يكون المستهلك
 اإلعفاء منها، التي يكون مصيرها البطالن طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.

نننننن تسننهيل مهمنننة اإلثبننات فننني المسننؤولية التقصنننيرية بإعتبننار الخطنننل مفترضننا  علنننى 
 .1بالعقدأساس وجود قرينة بعلم المتدخل بكل المعلومات المتعلقة 

 تجاه الثاني: يستند إلى المسؤولية العقدية.اإل 2- 
المسننؤولية العقديننة هنني جننزاء اإلخننالل بننالتزام عقنندي يختلننف بننإختالف مننا إشننتمل 
، 2علينننه العقننند منننن إلتزامنننات ومنننن ثنننم فنننإن المسنننؤول والمضنننرور يرتبطنننان بعالقنننة عقدينننة

تنفينننذ الناجمنننة عنننن عننندم  عنننةهننني التننني ت ب نننرر الطبي لتنننزام بننناإلعالمفالطبيعنننة العقدينننة لإل
اإللتزام باإلعالم، خاصة وأن  عدم اإلعالم ال يكتشفه إال عند استعمال المنتنوج، أي بعند 
ة همنننننا: البنننننائع  د  ننننند  إبنننننرام العقننننند، إال أن اإلشنننننكال يكمنننننن فننننني أن العقننننند يضنننننم أطرافنننننا  م ح 

تا لنيس طرفنا  والمشتري، فكيف يمكن تكيينف هنذه المسنؤولية  بلن هنا عقدينة علمنا  أن المنن
 .في ذلك العقد، خاصة وأن ه المسؤول األول عن عدم إعالم المستهلك

وهذا ما دفنع لتجناوز العقبنة المسنتمدة منن مبندأ نسنبية أثنر العقند، وفني سنبيل ذلنك  
تقررت الحماية للغير على أساس اإلشنتراط لمصنلحة الغينر، ثنم إلنى االعتنراف للمشنتري 
ر اء منا  األخير بالرجوع مباشرة على أي من البائعين الوسطاء حال إصابته بضرر من ج 

و منن خطنورة لنم ي نت م  اإلفصناح عنهنا، إال أننه لنوحظ أن  يعتري السلعة منن عينوب خفينة أ
اإلشتراط لمصلحة الغير أو الدعوى المباشرة غير كافية، ألن هناك أشخاص كثينرين قند 
تصيبهم أضرار من جر اء تنفيذ العقد، م م ا أدى إلى ضرورة تزويدهم بحماينة ال تقنل عنن 

                                                           
 .140،141آسيا يلس، المرجع السابق، ص   - 1
ني حمدي احمد سعدي، االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع )دراسة مقارنة بين القانون المد - 2

 .409، ص 1999، مصر، للطباعة والنشر المصري والفرنسي(، المكتب الفني لإلصدارات القانونية
 -  140آسيا يلس، المرجع السابق، ص. 
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المسنؤولية العقدينة لغينر المتعاقند، وهنذا التي يتمتع بها المتعاقد نفسه، عن طرينق دعنوى 
 .1لتقريب مركز الغير المتعاقد من الدائن العقدي

 : طبيعة المسؤولية المدنية للمتدخل من الناحية القانونية.البند الثاني
إن أهمية تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية المترتبة عنن اإلخنالل بنااللتزام 

سننتنادا  بنناإلعالم مرتبطننة إرتباطننا    وثيقننا  بتحدينند طبيعننة االلتننزام بنناإلعالم فنني حنند ذاتننه، وا 
، نجنننند أن المشننننرع قنننند جعننننل مننننن اإللتننننزام 09-03مننننن القننننانون  17إلننننى نننننص المننننادة 

:     17، إذ تننننص المنننادة 2بننناإلعالم إلتزامنننا  قانونينننا  قائمنننا  بذاتنننه، دون أن ينننرتبا بنننلي عقننند
ل نننم  المسنننتهلك  بكنننل المعلومنننات المتعلقنننة بنننالمنتوج، النننذي " يجنننب علنننى كنننل متننندخل أن ي ع 

سم ووضع العالمات أو بلي وسيلة أخرى مناسبة"  .3يضعه لالستهالك بواسطة الو 

ننند  المتننندخل  17إذ تكتسننني المنننادة    الطنننابع المنننر ذلنننك أننننه فننني حنننال مخالفتهنننا ي ع 
لمسننؤولية مرتكبنا  لجريمننة عندم اإلعننالم المعاقنب عليهننا جزائينا ، وهننو منا يتفننق منع مفهننوم ا

ا إلخنالل بنإلتزام قنانوني أد ى إلنى إيقناع ضنرر بنالغير، فعندم  ت ب نر  جنزاء  التقصيرية التي ت ع 
إعننالم المسننتهلك بكننل المعلومننات التنني تخننص المنتننوج أو إغفننال بعضننها قنند يننؤدي إلننى 
حننندوث أضنننرار مادينننة أو معنوينننة للمسنننتهلك، وفننني هنننذه الحالنننة يمكننننه إقامنننة المسنننؤولية 

ا أو بائعنا  بالجملنة أو بالتجزئنة علنى التقصيرية لك ل متدخل سواء أكنان منتجنا  أو مسنتورد 
علننى كنننل  12قنند فننرض فنني مادتننه  09-03سننبيل التضننامن، علننى أسنناس أن  القننانون 

واحد منهم إجنراء مطابقنة المنتنوج قبنل وضنعه لإلسنتهالك، أمنا فني حالنة إبنرام العقند بنين 
ذ اإللتزام أي عند إستعمال المنتنوج فنإن تكيينف المتدخل والمستهلك وتم اكتشافه عند تنفي

                                                           

 .224زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتا، المرجع السابق، ص  - 1
  .143 آسيا يلس، المرجع السابق، ص - 2
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09القانون من  17المادة  – 3
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هننذه المسننؤولية ال يتغيننر، ألن العبننرة لننيس بوجننود عالقننة عقديننة أم عنندم وجودهننا، بقنندر 
 .1وجوب اإلخالل بإلتزام قانوني سابق على إبرام العقد

 .المالجزاءات المدنية المترتبة عن إخالل المتدخل بإلتزامه باإلعالفرع الثاني: 
عالم , فإن الجزاءات المترتبة عن اإلخنالل بنااللتزام بناإلإلى القواعد العامةبالرجوع 

ء متعددة، فقد يكون لهذا اإلخالل تلثير على إرادة المشتري إلكتشنافه عندم مالئمنة الشني
المبينننع لتحقينننق أهدافنننه، فقننند يرغنننب فننني إبطنننال العقننند، وقننند يلجنننل إلنننى المطالبنننة بالفسنننخ 

  لتزامه، كما له الحق في المطالبة بالتعويض.إستنادا  لعدم تنفيذ البائع إل

 البند األول: إبطال العقد.
 نتناول عيوب اإلرادة كلحد األسباب التي تؤدي إلى إبطال العقد:

 عتبننر المشننرع الجزائننري كتمننان واقعننة أثننناء التعاقنند تدليسننا  إ إبطــال العقــد للتــدليس: -أوال
تضنننليل المتعاقننند باسنننتعمال وسنننائل التننندليس هنننو و ،2تجينننز للمننندلس علينننه إبطنننال العقننند

التدليس هو إيقناع ، حيث أن 3احتيالية تدفعه إلى التعاقد بحيث لوالها لما رضي بالتعاقد
سننتعمال إالمسننتهلك فنني غلطننة تدفعننه إلننى إبننرام العقنند، ولننه عنصننران عنصننر مننادي وهننو 

قنند حتياليننة، وعنصننر نفسنني هننو نيننة التضننليل لنندى المتنندخل، والطننرق االحتياليننة إطننرق 
خفنناء بيانننات لننو اطلننع عليهننا المسننتهلك تقتصننر علننى كتمننان الحقيقننة علننى المسننتهلك ، وا 

 .4لما أقدم على التعاقد

                                                           
 .143يلس، المرجع السابق، صآسيا  - 1
، ص 1420، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشربلحاج العربي، الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية،  - 2

159. 
، نشردار هومة للطباعة وال، اإلسالميمحمد سعيد جعفور، نظرية عيوب اإلرادة في القانون المدني والفقه  - 3

  .40ص ، 2009الجزائر، 
 .100كيموش نوال، مرجع سابق، ص  - 4
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صور يلشخص اي ع ر ف الغلا على أن ه: "و ه م  يقوم في ذهن  إبطال العقد للغلط: -ثانيا
 علمله األمر على غير حقيقته فيدفعه للتعاقد تحت وطئته، بحيث ما كان يتعاقد لو 

 بحقيقة األمر في حينه".

وبالرجوع إلى القانون المدني نالحظ أن المشرع الجزائري أخذ بمعيار الغلا   
الجوهري الدافع للتعاقد، ويكون الغلا جوهريا  إذا بلغ حدا  من الجسامة بحيث يمتنع 

لجزائري معه المتعاقد من إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلا، وقد ن ص  القانون المدني ا
، لكن يظل اللجوء 84إلى غاية المادة  81على شروط إبطال العقد للغلا من المادة 

 .1إليه كوسيلة محدودة لتحقيق الحماية بالنظر إلى صعوبة إثبات هذه الشروط

 البند الثاني: فسخ العقد.
زوال الرابطة العقدية وانحاللها، وقد يكون هذا االنحالل كامال  إلى  الفسخ يؤدي

وقد يكون جزئيا  يقتصر على إعفاء المدين من بعض إلتزاماته، وهناك مجموعة من 
م أحد المتعاقدين ال يقو الشروط التي يجب توافرها كلن يكون العقد ملزما  لجانبين وأ

ا على اعادة الحال إلى لتزامه وقادر  للقيام بإ ايكون الدائن مستعد   بتنفيذ إلتزامه، كما
ن للمستهلك أن يطالب بفسخ العقد إذا رغب في العودة إلى ، وبالتالي يمك2أصلها

الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، وذلك بلن يرجع كل منهما ما تسلمه بموجب العقد، 
كما يجوز له أن يدفع لعدم التنفيذ، أي يكون له أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه بلداء السعر 

اإلحتفا  بالحق في التعويض في كال إلى حين قيام المتدخل بتنفيذ إلتزامه، مع 
 .3الحالتين

 
                                                           

 .110،111بوالباني فايزة، المرجع السابق، ص  - 1
ة للطباع حمد عابدين، الفسخ واالنفساخ والتفاسخ، دار المطبوعات الجامعيةأمحمد محمود المصري، محمد  - 2

 .15، ص د س ،، اإلسكندريةوالنشر
 .113بوالباني فايزة، المرجع السابق، ص  - 3



 اإلعالمبلتزامه اآلليات القانونية لضمان سالمة المستهلك جراء إخالل المتدخل با   الفصل الثاني:

 

 
59 

 البند الثالث: التعويض.
األضرار التي تلحق بصحة المستهلك، يستدعي إصالحها عن طريق التعويض 
سواء كان قانونيا  أو إتفاقيا  أو قضائيا ، ويحتل التعويض القضائي مكانة أساسية في 

في ظل النزاعات المعروضة تقدير التعويض من خالل سلطة القاضي في تقديره 
 .1عليه

كم الذي يترتب على تحقق المسؤولية، واألصل أن يكون  فالتعويض هو الح 
التعويض نقديا ، والتعويض بالمعنى الواسع إم ا أن يكون تعويضا  عينيا ، وهو التنفيذ 
م ا أن يكون تعويضا  بمقابل وهذا التعويض قد يكون تعويضا  غير نقدي، أو  العيني وا 

 .2تعويضا  نقديا  

ويختلف التعويض حسب إختالف أنظمة المسؤولية المدنية وحسب إختالف 
قواعدها سواء كانت مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية، ففي إطار المسؤولية العقدية 
ال يلتزم المتدخل إال بتعويض الضرر المباشر المتوقع فقا بإستثناء حالة الغش أو 

 182ل ل  عن الضرر غير المتوقع أيضا  وهو ما تضمنته المادة الخطل الجسيم فإنه ي س  
ستنادا  لنص هذه المادة يتبين أن المتعاقدين هما الل ذان  2فقرة  من )ق.م.ج(، ومن ثم وا 

يحددا مجال التعويض وهو الضرر المتوقع عند إبرام العقد وليس الضرر غير المتوقع 
اب غش أو خطل جسيم، أما في حالة الذي يسلل عنه المتسبب فيه في حالة إرتك

المسؤولية التقصيرية فالتعويض يقرر حسب جسامة الضرر الذي أصاب المستهلك، 
 .3بغض النظر عن كون الضرر متوقعا  أو غير متوقع

 
                                                           

 .147بولعراس مختار، المرجع السابق، ص  - 1
ولية لتزام، الكتاب الثاني المسؤ لتزامات، القسم األول مصادر اإلصبري السعدي، النظرية العامة لإل محمد - 2

 .163،164، ص 2003، القاهرة, طباعة والنشرالتقصيرية، دار الكتاب الحديث لل
 . 160بولعراس مختار، المرجع السابق، ص  - 3
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 عالم.باإل المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية المترتبة عن إخالل المتدخل بالتزامه
ن عمل أو االمتناع عن العمل الذي جرمه القانو تقوم المسؤولية الجنائية عن ال

 وعاقب عليه، حيث وضع المشرع آليات قانونية لحماية المستهلك وهذا بتجريمه لبعض
 لمطلباألفعال المرتبطة بإلتزام المتدخل باإلعالم، نتناول بعض هذه الجرائم في هذا ا

الفرع األول(، على أن نخصص الجرائم التي يترتب عليها عقوبات سالبة للحرية )
 والجرائم التي يترتب عليها غرامات مالية )الفرع الثاني(.

 السالبة لحرية المتدخل.الفرع األول: الجرائم 
 جريمة خداع أو محاولة خداع المتعاقد، وجريمة الغش. من بين هذه الجرائم 

 البند األول: جريمة خداع أو محاولة خداع المتعاقد.
ون ننننننمن القان 68وذلك من خالل المادة  مزدوجا   تنظيما  نظم المشرع هذه الجريمة 

من قانون  429وقبلها المادة  ماية المستهلك وقمع الغش،المتعلق بح 03-09 
نما إكتفى بتبيان  العقوبات، مع اإلشارة أن المشرع الجزائري لم ي ع ر  ف جريمة الخداع، وا 
نطاقها و عقوبتها، وتدخل الفقه في إعطاء مفهوم للخداع على أنه: "القيام بلعمال من 

لباسه مظهرا  يخالف ما هو عليه في الواقع"  .شلنها إظهار الشيء على غير حقيقته وا 

 أركان جريمة خداع أو محاولة خداع المتعاقد.: أوال
  الركن المادي:1- 

 يتم الخداع في صورتين:
لم سلعة غير تلك و صورة إيجابية:   - هو السلوك الصادر عن المتدخل كلن ي س 

أو يغير في تاريخ  منها أقل جودةأخرى  المتفق عليها بلن يستبدلها بسلعة
 الصالحية.

                                                           
 - ة ر السياسمجدوب نوال، حماية المستهلك جنائيا من جريمة الخداع في عملية تسويق المواد الغذائية، مجلة دفات

  .267، ص 2016، 15والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أو بكر بلقايد، تلمسان،العدد 
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بعض العناصر التي من الالزم أن يعلم بها صورة سلبية: هو سكوته عن  -
 .1المستهلك

منتوج يفترض ن ل، أي الخداع بشفعل المادي أو الشروع فيهرتكاب الوبالتالي هو إ
من 68 ولقد حددت المادة ، أو غير موجودة كليةفيه توافر صفات هي غير متوفرة فيه 

مكن التوسع ال ي موضوع الخداع أو حاالته على سبيل الحصر بحيث09-03 القانون 
ن العناصر التي يقع عليها الخداع هي محل تداخل وتكرار فيها، ويالحظ الفقه بل

خداع الجنائي يشترط لتوافره أن يتخذ ذاك أن ال، 2يصعب تحديد الفواصل بينها بدقة
 كالتي:  3إحدى الصور التي حددها القانون 

 المنتوجات المسلمة.كمية  -
 المعينة مسبقا.تسليم المنتوجات غير تلك  -
 قابلية استعمال المنتوج. -
 تاريخ أو مدد صالحية المنتوج. -
 النتائا المنتظرة من المنتوج. -
 .4طرق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال المنتوج -

 الركن المعنوي: -2
إن جريمة الخداع من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها ضرورة توافر الركن 
المعنوي أي القصد الجنائي لدى المتهم وهو يتحقق بإتجاه إرادة الجاني على نحو 
مخالف للمواصفات المقررة قانونا  وأن تتجه إرادته لذلك، فيجب أن تتوفر نية الخداع 

                                                           
 .165آسيا يلس، المرجع السابق، ص  - 1
 .166المر سهام، المرجع السابق، ص  - 2
ة ، المؤسس01بيار أمل طوبيا، الغش والخداع في القانون الخاص )اإلطار العقدي واإلطار التقصيري(، ط  - 3

 .89، ص 2014الحديثة للكتاب، لبنان، 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  68انظر المادة  - 4
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المستهلك أو محاولة خداعه بلن يخفي الحقيقة عنه بلن تتجه إرادة المتدخل إلى خداع 
بإستعمال طرق معينة، لذا فسوء النية غير مفترض فمثال  بيع مواد منتهية الصالحية، 

 .1ال يعني بالضرورة إنصراف إرادة المتدخل إلى خداع المستهلك

 العقوبات المقررة لجريمة خداع أو محاولة خداع المتعاقد. ثانيا : 

ادة قوبات المقررة لجريمة خداع أو محاولة خداع المتعاقد أحالت المبالنسبة للع
من قانون العقوبات  429السابقة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة  68

 حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالعقوبات التالية:

دج   20.000إلى  2.000غرامة من الحبس من شهرين إلى ثالث سنوات وب -
 . 2هاتين العقوبتين فقاأو بإحدى 

من قانون حماية  69كما شدد المشرع في العقوبة حيث نص في المادة  -
 المستهلك حيث:

( سنوات 5أعاله، إلى خمس) 68 ت رفع العقوبات المنصوص عليها في المادة " 
 دج(، إذا كان الخداع أو محاولة 500.000حبسا  وغرامة قدرها خمسامئة ألف دينار)

 بت سواء بواسطة:الخداع قد أرتك

 الوزن أو الكيل أو بلدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة. -
 طرق ترمي إلى التغليا في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو -

 التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج.

                                                           
ر ، عالم الفك06معوض عبد التواب، الوسيا في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العالمات التجارية، ط  - 1

  . 46، ص2001والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 
   1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم  مراألمن  429أنظر المادة  - 2

 1966يونيو سنة  11الموافق 1386 صفر عام  21 ، المؤرخة في 49يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 
 المعدل والمتمم.
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 إشارات أو إدعاءات تدليسية. -
أو إعالنات أو بطاقات أو أية كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات  -

 .1تعليمات أخرى"

من ق.ع التي تنص:" ترفع مدة 430 وهي نفس العقوبات الواردة في نص المادة 
 .2دج ..." 500.000( سنوات والغرامة إلى 5الحبس إلى خمس)

                                              البند الثاني: جريمة الغش.
جريمة الغش، إذ اكتفى بالنص على تجريم الفعل )فعل الغش( الم شرع لم يعرف 

ورصد العقوبات المقررة له، وعدم تعريف المشرع لهذه الجريمة ليس تقصير ا منه بل 
  .3ألن ذلك يدخل أصال  ضمن وظيفة الفقه وليس ضمن اختصاص المشرع

 أركان جريمة الغش:أواًل: 
بإتيان سلوك ايجابي من طرف المتدخل وذلك غالبا  ما يتم الغش الركن المادي: 1-

بتغيير عدة عناصر من المنتوج، أو خلطه بمادة أخرى أو عدم احترامه للتنظيم المعول 
 .4به، ويتخذ هذا السلوك عدة صور

: "يعاقب بالعقوبات المنصوص 09-03من القانون  70حيث نصت المادة 
 من ق.ع كل من: 431عليها في المادة 

ور أي  -  منتوج موجه لالستهالك أو لالستعمال البشري أو الحيواني.ي ز 

                                                           

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09قانون رقم  من ال 69المادة  - 1
 المعدل والمتمم. المتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  431أنظر المادة  - 2
ات عماري الجياللي، بكة سيدي محمد المولود، حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج للدراس - 3

، 2012-2011 الموسم الجامعي الجامعية التطبيقية، فرع قانون أعمال، جامعة التكوين المتواصل، مركز الشلف،
 .59ص 

ام، اإلجر  ممستهلك، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي وعلعبد الحليم بوقرين، الجرائم الماسة بلمن وسالمة ال - 4
 .72، ص 2009-2010 الموسم الجامعي بكر بلقايد، تلمسان، يكلية الحقوق، جامعة أب
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 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا  يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير -
 لإلستعمال البشري أو الحيواني.

يعرض أو يضع للبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة  -
 .1منتوج موجه لالستعمال البشري" أي نها أن تؤدي إلى تزويرلخاصة من ش

يتكون الركن المادي من األفعال المادية: التزوير، العرض للبيع، الوضع للبيع 
والبيع، ولقد حرص المشرع على تعداد األفعال السابقة الذي يفسر الرغبة في إحاطة 

كما  أغلب أفعال التجريم، ويالحظ أنه ال يوجد فرق بين العرض للبيع والوضع للبيع،
، كما أنه ال 2أنه ال جريمة إذا كانت السلعة موجودة لدى المتهم لإلستعمال الشخصي

 .3ت هم صفة الفاعل فقد منتجا  أو مستوردا  أو موزعا  أو مؤدي خدمة

ينبغي لقيامها توافر القصد الجنائي  4: ت عد جرائم الغش عمديةالركن المعنوي  -2
غش مع اتجاه إرادة المتدخل إلى تحقيق هذا المتمثل في العلم بما في المنتوج من 

التزييف والتزوير، ويتم ذلك بالتالعب بالمستهلك مع علمه بالطريقة التي عمد إليها 
لجعل المنتوجات مغشوشة، ورغبة من المتدخل في المساس بمصالح المستهلك 

 .5بحصوله على فائدة غير مشروعة

                                                           
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  70المادة  - 1
 .322محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 2
، الجزائر، للطباعة والنشر هدار هوم، 19، ط 01أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،ج  – 3

 . 406، ص 2017
عة للطبا لحلبي الحقوقية، منشورات ا01محمد داود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، ط  - 4

 .83، ص 2008، لبنان والنشر
)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش(   03-09منال بوروح، ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون  - 5

  ، الموسم الجامعي01مذكرة ماجستير فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .189، ص 2015-2014
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ما قام بفعل الغش بهدف ولكن ينتفي القصد الجنائي لدى المتدخل إذا  
اإلستهالك الشخصي، حيث يتوافر القصد بالنسبة للصانع أو المنتا من العلم بالصفة 
غير المشروعة لعملية الغش، وي ستدل على ذلك بالقرائن ويكفي لقيام مسؤوليته الجنائية 

للبائع  إثبات قيامه بتغيير المنتوج المغشوش والعلم بلن  هذا المنتوج موجه للبيع، أم ا
 .1فيستلزم لقيام القصد الجنائي إثبات توافر العلم فعال  لديه مع إستبعاد اإلثبات بالقرائن

 العقوبات المقررة لجريمة الغشثانيا: 
من قانون حماية المستهلك لتطبيق العقوبات على جريمة الغش  70أحالت المادة 

: حيث ي عاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 2من ق.ع  431الواردة في نص المادة 
 .3دج   100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 

كما أن ه من نتائا الغش إمكانية جعل المنتوج خطرا  على الصحة، كبيع صاحب 
مرآب لسيارة مستعملة دون إعالم المشتري بهشاشة جهاز التحكم والقيادة فيها، بفعل 

ع ضرورة تشديد العقوبة على المتدخلين بالسجن المشر ى أفر  ،4حادث مرور سابق
( سنة وبغرامة من مليون 20( سنوات إلى عشرين )10المؤقت من عشر )

، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض )دج 2.000.000إلى ) دج( 1.000.000دينار)
غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في اإلصابة بعاهة مستديمة، كما 

 .5هؤالء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في الوفاةيتعرض 

ف ت ع د  كل  من جريمة الغش والخداع من الجرائم اإلقتصادية التي تؤثر على 
، كما تؤثر على مصالح المستهلكين بصفة خاصة، فزيادة  اإلقتصاد الوطني بشكل أ ع م 

                                                           
 .327.326محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 1
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  70انظر المادة  - 2
 المعدل والمتمم. المتعلق بقانون العقوبات 156-66من األمر رقم  431انظر المادة  - 3
 .434،435محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 4
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  83المادة  - 5
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ذلك للعقوبات الماسة بالذمة المالية على تقرير المشرع لعقوبات سالبة للحرية وك
من  82للمتدخل والمتمثلة في الغرامات، فقد أتى بعقوبة تكميلية بموجب نص المادة 

قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتمثلة في مصادرة المنتوجات واألدوات وكل 
 .1وسيلة أخرى استعملت الرتكاب كل من جريمة الغش والخداع

 ماسة بالذمة المالية للمتدخل.رائم الالفرع الثاني: الج
في فرض غرامات  ةوهي مجموعة الجرائم التي قرر لها المشرع عقوبات متمثل

مالية على مرتكبها)المتدخل(، والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقمع 
 من بينها:  ،والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية الغش

 األول: جريمة اإلشهار غير المشروع.البند 
إن اإلشهار هو كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويا وبيع 
السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل اإلتصال المستعملة، إذ يشترط فيه أن 

، ويمكن أن يتضمن بيانات غير صحيحة ترتبا بطبيعة المنتوج 2يكون صادقا  صريحا  
 :3صائصه أو سعره وهو ما يشكل جريمة اإلشهار المضللوخ

 ركان جريمة اإلشهار غير المشروع:أأوال: 
دون اإلخالل باألحكام : "04-02من القانون  28المادة تنص  الركن المادي: -1

التشريعية والتنظيمية األخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهار غير شرعي 
 كل إشهار تضليلي، السيما إذا كان: وممنوعا  

                                                           
 .191منال بوروح، المرجع السابق، ص  - 1
 ص، كليةمالل نوال، جريمة اإلشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة ماجستير في القانون الخا - 2

 .28، ص 2012-2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الموسم الجامعي 
 .171آسيا يلس، المرجع السابق، ص  - 3
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يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف  -
 منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته.

 يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى اإللتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته. -
يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر على  -

 .1مخزون كاف من تلك السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة "
يتمثل الركن المادي في تضمين اإلشهار معلومات أو بيانات كاذبة أو ناقصة 

وسائل اإلعالم، ويتضح أن المشرع  متعلقة بالمنتوج أو الخدمة وذلك بإستعمال احد
د إشهارا  تضليلي على سبيل المثال وليس الحصر  .2عدد بعض الحاالت التي ت ع 

 الركن المعنوي: -2
ال تقوم بطبيعة إال بجود الركن المعنوي، وبالرجوع إلى  هذا النوع من الجرائم

النصوص المتناثرة التي جرمت اإلشهار التضليلي ال نجد المشرع يشترط توافر النية، 
فذهب البعض إلى القول أن هذه الجريمة تبقى عمدية وال يجب أن يفسر السكوت على 

ا هو تخفيف عبئ اإلثبات على أنه إستبعاد للركن المعنوي، وأن كل ما أراده المشرع هن
ا على ما تقدم فإن المسؤولية  راحة النيابة من إقامة الدليل على وجوده، وبناء  القاضي وا 
في جريمة اإلشهار التضليلي تقوم على أساس المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية 
 دون خطل، كونها إخالل بإلتزام قانوني مثلها مثل اإلعالنات التي تكون محل حضر

 .3قانوني
 

                                                           
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04من القانون  28المادة  – 1
لركن ، إن حاالت تحديد اإلشهار التضليلي له أهمية بالغة كونها تحدد ا171آسيا يلس، المرجع السابق، ص  - 2

جع ، المر المادي لجريمة اإلشهار التضليلي التي اعتبرها المشرع ممارسات تجارية غير نزيهة، انظر براهيمي هانية
 .121سابق، ص ال
 .33،34عبد الحليم بوقرين، المرجع السابق، ص  - 3
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 العقوبات المقررة لجريمة اإلشهار غير المشروع.ثانيا: 
بغرامة من  04-02من القانون  38يعاقب مرتكب هذه الجريمة طبقا  لنص 

، كما 1دج( 5.000.000(دج( إلى خمسة ماليين دينار  50.000(خمسين ألف دينار
ر من المصالحة التي تنهي كل   .2متابعة قضائيةيمكن أن يستفيد المتدخل الم ق ص  

  .جريمة مخالفة النظام القانوني للوسمالبند الثاني: 
يكتسي اإللتزام باإلعالم أهمية بالغة نظرا  لجعل رضا المستهلك سليم ومبصر 
ومن أجل ذلك ألزم المشرع المتدخل بإعالم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج 

، وفي حالة عدم 3بلي بوسيلة أخرى مناسبةالذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم أو 
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش:       78تنفيذ المتدخل إللتزامه نصت المادة 

دج( إلى مليون دينار    100.000"يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار)
  .4دج( كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج" 1.000.000)

 عن اإلعالم باألسعار. : جريمة االمتناعد الثالثالبن
لقد تطرق المشرع الجزائري إلى حق المستهلك في اإلعالم باألسعار من خالل 

، حيث يجب أن ت وافق األسعار والتعريفات المعلنة المبلغ اإلجمالي 04-02القانون 
الذي يدفعه المستهلك، ليتوصل كل المستهلكين إلى معرفة أسعار السلع والخدمات 

اضلة فيما تماثل منها، كما يلتزم البائع في العالقات بين األعوان ويتمكنوا من المف
االقتصاديين بإعالم الزبون باألسعار والتعريفات عند طلبها، ويكون هذا اإلعالم 
بواسطة جداول األسعار أو النشرات البيانية أو دليل األسعار أو بلية وسيلة أخرى 

ك سلبي صادر عن البائع والمتمثل في مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة، فلي سلو 
                                                           

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04القانون  - 1
 .172ص  آسيا يلس، المرجع السابق، - 2
    . 196 مرجع سابق، صالبوروح منال،  - 3
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  78انظر المادة  - 4
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اإلمتناع عن بيان نوع وسعر السلعة أو الخدمة، أو اإلمتناع عامة عن القيام 
باإللتزامات المفروضة عليه قانونا  السابق بيانها أعاله، فإنه يتعرض للمسائلة الجنائية 

عن  من نفس القانون، وتتحقق الجريمة سواء إمتنع التاجر 31طبقا لنص المادة 
ال ف  القانون  ل ن  عنها بطريقة ت خ   .1اإلعالم كلية أو أع 

:" يعتبر عدم اإلعالن عن األسعار 04-02من القانون 31 حيث ت ن ص  المادة 
من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من خمسة  7و  6و  4مخالفة ألحكام المواد 

 دج(".100.000دج( إلى مئة ألف دينار) 5.000أالف دينار )

 : جريمة االمتناع عن اإلعالم بشروط البيع.البند الرابع
: "يعتبر عدم اإلعالم بشروط البيع مخالفة 04-02من القانون  32 تنص المادة 
من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من عشرة أالف دينار  9و 8 ألحكام المادتين 

 .2دج(100.000دج( إلى مئة ألف دينار ) 10.000)

ك  ل  جريمة عدم اإلعالم  08إعتبرت اإلخالل بالمادة 32 المادة  والمالحظ أن ي ش 
لم تقتصر على إعالم المستهلك بشروط البيع  08بشروط البيع في حين نجد المادة 

ن ما شملت أيضا  ضرورة إعالمه بمميزات محل العقد وكذا الحدود المتوقعة  فقا وا 
ال  08ر به عن مخالفات أحكام المادة للمسؤولية التعاقدية، لذا فإن الوصف الم ع ب  

ينطبق تماما  على مضمونها إال إذا قصد المشرع معاقبة البائع فقا في حالة عدم 
ت ب ع د  .3إخبار المستهلك بشروط البيع الممارس وهذا أمر  م س 

 

 
                                                           

 .159فاطمة بحيري، المرجع السابق، ص  - 1
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04القانون  32،31المادتين  - 2
 .52براهيمي هانية، المرجع السابق، ص  - 3
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يتضح  كضمانة لسالمة المستهلك، باإلعالمموضوع االلتزام ل تنامن خالل دراس
لكل سياسة توضع للدفاع عن مصالح  األساسيةالركائز  إحدىهذا االلتزام من  أن

ات ل إحدى مكونك ٍ ش  لي   ضمان رضا سليم لدى هذه الفئة إلىوالذي يهدف  ،المستهلكين
هم في تعميق مدارك المستهلك ومعارفه وحقوقه في إ، التوازن العقدي اء نتقذلك أنه ي س 

مات ما يحتاجه من منتوجات، وتحقيقا  لهذه الحماية يلتزم المتدخل بتقديم كل المعلو 
 واإلرشادات والبيانات الكافية المتعلقة بموضوع العملية االستهالكية.

 ومن النتائا التي يمكن الوصول إليها فيما يخص االلتزام باإلعالم :

ى وهو التزام ال ي ف ر ض  عل صدره في عدة جهات،يجد م إن االلتزام باإلعالم   -1
 دايةجانب واحد بل هو إلتزام قائم على التعاون بين طرفي العالقة االستهالكية، ب

ي من المتدخل ثم المستهلك وذلك بإعالم المتدخل بكافة المواصفات والرغبات الت
 يتطلب تواجدها في المنتوج وحتى خارج هذه العالقة كجمعيات حماية المستهلك

 .األخرى كالمجلس الوطني لحماية المستهلكينالعمومية ئات وبعض الهي
إن درجة االلتزام باإلعالم تختلف من منتوج لخر ذلك أن خطورة المنتوجات   -2

 التيتتفاوت خاصة إذا ما تعلق األمر بالمنتجات ذات التقنية العالية والمعقدة، و 
ة عند استعمال يصعب على المستهلك العادي اإللمام بكل ما تعلق بها من خطور 

ا بل على المنتوجات الغذائية وغير الغذائية فق كما انه لم يعد مقتصرا  المنتوج، 
 .09/03امتد ليشمل كذلك الخدمات حسب القانون رقم 

م م عاإن االلتزام باإلعالم الوارد في قانون حماية المستهلك وقمع الغش هو التزا  -3
ي وواسع النطاق يشمل الوسم واإلعالم ما قبل التعاقدي أي اإلشهار التجاري الذ

يغلب عليه الطابع الترويجي أكثر من اإلعالمي، مع أن المقصود من نص 
 باإلعالم التعاقدي. من هذا القانون هو االلتزام 18و 17المادتين 
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مثل رغم اختالف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم والتي تت  -4
ن نه في نظرنا ال يجب إغفال أن السبب مأ أهميتها خاصة من ناحية اإلثبات، إال

ة الكيفرض االلتزام باإلعالم هو إعادة التوازن المعرفي بين أطراف العالقة االسته
 به العالقة التعاقدية.  ر  م  ه توازن بكل ما ت  والذي يقابل

ب م باإلعالم كان نتيجة غيازاسس التي حاول الفقه ربطها بااللتاختالف األ ان  -5
نص صريح يبنى عليه، إال أن المشرع بفرضه لنصوص ع ن ي ت بحماية المستهلك 

 وتنظيم هذا االلتزام الذي أصبح التزاما  مستقال .
على  إن الحديث عن جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم قادنا بالضرورة إلى الوقوف  -6

ن الليات القانونية الردعية للمتدخل، ومجموعة اإلجراءات التحفظية المتخذة م
طرف أعوان قمع الغش والتي ال يتناسب معظمها مع مخالفة االلتزام باإلعالم، 

لثقافة االستهالكية يبقى على عاتق مع أن تفعيل هذا االلتزام في ظل غياب ا
 هؤالء األعوان. 

قد وفق إلى حد ما في إعادة التوازن العقدي بين أطراف  03/09أن القانون   -7
العالقة االستهالكية بما يضمن سالمة إرادة المستهلك بالنص على االلتزام 
ود باإلعالم، مقارنة على ما كان عليه عند تطبيق القواعد العامة، بالرغم من وج

  بعض النقائص كاقتصاره على المعلومات المتعلقة بالمنتوج.
 حماية المدنية تحقق مصلحة مباشرة للمستهلك أكثر من الحماية الجزائيةان ال  -8

 وان كانت تعتبر رادعا  للمتدخل إال أنه ال يلمس نتائجها المباشرة.
ال أن البيانات والمعلومات التي يدلي بها المتدخل للمستهلك ولو كانت صحيحة إ  -9

التزام بالتالي هو أنها ال تحقق الغاية منها إذا انطوت على غش أو خداع، و 
 .قانونيا   أخالقي قائم على ضمير المدين به بدرجة أولى قبل أن يكون التزاما  
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 ونستطيع القول أننا مهما أسهبنا في الحديث عن التزام المتدخل باإلعالم ال
ذا هنصل إلى القول بكفاية ذلك، خاصة لقلة األحكام والقرارات القضائية المطبقة في 

ن ا إال أن نقترح ما يلي: الصدد على مستوى   القضاء الوطني، فما كان م 

إنشاء هيئة لحماية المستهلك تكون بمثابة حلقة تواصل مع جمعيات المستهلك   -1
ومختلف الهيئات التي لها عالقة بحمايته، هذا التعاون من شلنه المساعدة 

مات وفي تجسيد مختلف االلتزا والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال،
 خاصة االلتزام باإلعالم.

ا اغتهتجميع النصوص القانونية المتناثرة المتعلقة بااللتزام باإلعالم وا عادة صي  -2
صدار نصوص قانونية تحمي المستهلك  على النحو الذي ال يحتمل التلويل، وا 

   االلكتروني لتكون أكثر مواكبة لهذا النوع من العقود. 
ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني لحماية المستهلكين بصالحيات واسعة بما   -3

يسمح له إصدار قرارات ملزمة للدفاع عن مصالح المستهلكين، وليس الوقوف 
 عند الراء االستشارية فقا.

 توعية المستهلك حول حقه في اإلعالم االستهالكي من جهة، وتبيان االلتزامات  -4
تجنب الوقوع في المخالفات التي يجهلها من جهة المفروضة على المتدخل ل

 أخرى، وذلك عن طريق الندوات اإلعالمية التحسيسية.
أن يرتقي سلوك المستهلك الجزائري من استهالك عشوائي إلى استهالك رشيد   -5

 عقالني يحقق الغايات المتطلبة منه.
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عزيزي بدر الدين، دور األعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حماية  -04
تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة الم  09-03المستهلك في ظل القانون 

ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2014-2015 الموسم الجامعي محمد خيضر، بسكرة،

علو سعاد، الحماية العقدية للمستهلك, مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -05
والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة د.الطاهر موالي قانون إجتماعي، كلية الحقوق 

 . 2015-2016الموسم الجامعي سعيدة،
عماري الجياللي، بكة سيدي محمد المولود، حماية المستهلك في التشريع  -06

الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع قانون أعمال،  الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة
 .2012-2011الموسم الجامعيركز الشلف، جامعة التكوين المتواصل، م

 :والمداخالت المقاالتثالثا: 
 المقاالت:-1
أحمد خديجي، حماية المستهلك من خالل اإللتزام باإلعالم العقدي، مجلة دفاتر  -01

 .2014، 11السياسية والقانون جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
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أكرم محمود حسين البدو، إيمان محمد ظاهر، اإللتزام باإلفضاء وسيلة لإللتزام  -02
 .2005 24بضمان السالمة، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق، العدد 

االلتزام بضمان السالمة كمبدأ لكفالة الحق في  محمد جريفلي، الشريف بحماوي، -03
 .2017، 39التعويض، مجلة الحقيقة، جامعة ادرار، العدد 

بن لحرش نوال، الدور التحسيسي واإلعالمي لجمعيات حماية المستهلكين في  -04
الجزائر، مقال منشور بمجلة الندوة للدراسات القانونية، كلية الحقوق, جامعة قسنطينة، 

 .2013، 01العدد 
يسعد فضيلة، إلتزام المنتا بإعالم المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك  -05

نسانية، جامعة األخوة منتوري مجلة العلوم اإل 13-378والمرسوم التنفيذي رقم 
 .2017، 48طينة، العدد سنق

مجدوب نوال، حماية المستهلك جنائيا من جريمة الخداع في عملية تسويق المواد  -06
الغذائية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أو بكر 

 .2016، 15بلقايد، تلمسان،العدد 
منية شوايدية، ضوابا حماية المستهلك من اإلشهار الكاذب وفقا للمرسوم  -07
، مقال منشور بمجلة تطوير، العلوم االجتماعية، كلية القانون، 13-378لتنفيذي ا

 .2015، 12جامعة قالمة، الجزائر، العدد 
عبد الرحمان خلفي, حماية المستهلك اإللكتروني في القانون الجزائري )دراسة  -08

الرحمان  )العلوم اإلنسانية(، كلية الحقوق، جامعة عبدثجاح لألبحامقارنة(، مجلة الن
 .2013، 27ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد 

عدنان إبراهيم سرحان، حق المستهلك في الحصول على الحقائق )المعلومات  -09
والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات(، مجلة المفكر، كلية القانون، جامعة 

 .، دون سنة08الشارقة، اإلمارات، العدد 
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خليفي مريم، اإللتزام باإلعالم اإللكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة  -10
 .2011، 04اإللكترونية، مجلة دفاتر السياسية والقانون، جامعة بشار، العدد 

 :المداخالت-2
براق محمد، يحيات مليكة، رقابة الجودة ودورها في حماية المستهلك )إشارة إلى  -01

الملتقى الوطني لحماية المستهلك في ظل االنفتاح  إطارحالة الجزائر(، مداخلة في 
منشور في كتاب بعنوان حماية المستهلك في ظل ، 2008افريل  14-13االقتصادي، 

 2008 ،، المركز الجامعي بالواديواإلداريةنونية االنفتاح االقتصادي، معهد العلوم القا
. 

الملتقى  إطارسامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مداخلة في  -02
منشور  2008افريل  14-13الوطني لحماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي، 

في كتاب بعنوان حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي، معهد العلوم القانونية 
 .2008، المركز الجامعي بالوادي، واإلدارية

 :قائمة النصوص القانونية :رابعا
  :القوانين -01

 16الموافق  1411جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  91-05القانون رقم  -01
المؤرخة في  03يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج ر عدد  1991 يناير سنة 

 .1411جمادى الثانية  30
، يحدد القواعد المطبقة على 2004يونيو سنة  23مؤرخ في  04-02قانون رقم  -02

معدل ومتمم بالقانون رقم  2004جوان  27مؤرخة في  41الممارسات التجارية، ج ر 
 . 2010أوت  18مؤرخة في  46, ج ر 2010غشت سنة  15، مؤرخ في 06-10

، يتعلق بحماية المستهلك 2009فبراير سنة  25مؤرخ في  09-03قانون رقم  -03
من  75، معدل بالمادة 2008مارس  08مؤرخة في  15وقمع الغش، ج ر عدد  
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يتضمن قانون المالية التكميلي 2015 يوليو سنة  23المؤرخ في  15-01األمر رقم 
 2015.جويلية  23، مؤرخة في 40، ج ر عدد 2015لسنة 
 12الموافق  1433صفر عام   18المؤرخ في 05 -12القانون العضوي رقم  -04

 . 2012يناير  15، الصادرة في 02يتعلق باإلعالم، ج ر عدد  2012يناير سنة 
يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  12-06القانون رقم  -05

 .1433صفر عام  21المؤرخة في  02بالجمعيات، ج ر عدد  ، يتعلق2012
 :األوامر -02

، يتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66األمر  -01
 .م، المعدل والمتم1966يونيو  10مؤرخة في  48الجزائية،ج ر عدد 

 يونيو سنة  08الموافق 1386 صفر عام  18المؤرخ في  66-156رقم  مراأل -02
 1386 صفر عام  21 ، المؤرخة في 49يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966
 المعدل والمتمم. 1966يونيو سنة  11الموافق 

سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 75-58مر رقم األ -03
 رمضان عام  24المؤرخة في  78، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سنة 

 ، المعدل والمتمم .1975سبتمبر سنة  30الموافق 1395
  المراسيم: -02
، يتعلق برقابة 1990يناير  30المؤرخ في  90-39المرسوم التنفيذي رقم  -01

، المعدل والمتمم 1999ر يناي 31، الصادر بتاريخ 05الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 
 61 ، ج ر عدد2001أكتوبر  16المؤرخ في  315-01بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2001أكتوبر  21مؤرخة في 
 15الموافق 1411 صفر عام  25المؤرخ في  90-266المرسوم التنفيذي رقم  -02

 29، الصادرة في 40، يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد 1990سبتمبر
 26المؤرخ في  13-327، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1411صفر عام 
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يحدد شروط وكيفيات وضع  2013أكتوبر  02مؤرخة في   49سبتمبر، ج ر عدد 
 ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ.

الموافق  1411 عام  ربيع الثاني 22 المؤرخ في  90-366المرسوم التنفيذي  -03
المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، ج ر  1990 نوفمبر سنة  10
 )الملغى(..1411ولى جمادى األ 04الصادرة في  50عدد 
، يتعلق بوسم 1990نوفمبر  10المؤرخ في  90-367المرسوم التنفيذي رقم  -04

، المعدل 1990نوفمبر  21الصادر بتاريخ  50السلع الغذائية وعرضها، ج ر عدد 
، ج ر عدد 2005ديسمبر  22المؤرخ في  05-484والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2005ديسمبر  25مؤرخة في  83
 6 الموافق 1413 محرم عام  05مؤرخ في  92-272المرسوم التنفيذي رقم  -05

يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته, ج ر  1992يوليو 
 .1413محرم عام  07، المؤرخ في 52عدد 
 9الموافق  1435محرم عام  5مؤرخ في  13-378المرسوم التنفيذي رقم  -06

، 58ج ر عدد ، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك 2013 نوفمبر
 .2013نوفمبر  18مؤرخة في 

 .: المواقع االلكترونيةخامساً 

www.dcwadrar.com.- 01  
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 فهرس المحتويات 

 الصفحة العناوين 

 04-01 المقدمة 

العقود  إطارفي  باإلعالمالنظري لاللتزام  التأصيل: األولالفصل 
 االستهالكية

05 

 

 07 باإلعالم: ماهية االلتزام األولالمبحث 

 07 باإلعالم: مفهوم االلتزام األولالمطلب 

 07 باإلعالم وطبيعته القانونية. االلتزامالفرع األول: تعريف 

 07 لتزام باإلعالم.إلا تعريفالبند األول: 

 11 لتزام باإلعالمإلالبند الثاني: الطبيعة القانونية ل

 12 عالم ومبررات نشوئه.لتزام باإلالقانوني لإل األساس: ثانيال فرعال

 12 باإلعالمالقانوني لاللتزام  األساس: األولالبند 

 14 باإلعالمالبند الثاني: مبررات نشوء االلتزام 

 15 تنفيذه اتوالي باإلعالمروط نشوء االلتزام المطلب الثاني: ش

 15 باإلعالم: شروط نشوء االلتزام األولالفرع 

إمكانية علمه بالبيانات والمعلومات محل  البند األول: علم المتدخل أو
 اإلعالم.

15 

 نها التلثير على إرادةلالبيانات والمعلومات من شالبند الثاني: أن تكون 
  المستهلك.             

16 

 17 البند الثالث: جهل المستهلك بالمعلومات محل اإلعالم.

 17 آليات تنفيذ االلتزام باإلعالم.الفرع الثاني: 

 17 بالمنتوج.ة المتعلق آليات تنفيذ اإللتزام باإلعالمالبند األول: 

 21 اإلعالم المتعلقة باألسعار.آليات تنفيذ االلتزام بالبند الثاني: 

 22 لتزام باإلعالم ونطاقه.المبحث الثاني: مضمون اإل 

 22 .لتزام باإلعالمالمطلب األول: مضمون اإل
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 22 حول الحالة المادية للمنتوج وكيفية استعماله اإلعالم: األولالفرع 

 23 الحالة المادية للمنتوج.: اإلعالم حول األولالبند 

 23 حول كيفية استعمال المنتوج. اإلعالمالبند الثاني: 

 24 الفرع الثاني: اإلعالم حول كيفية حفظ المنتوج وخطورته

 24 حول كيفية حفظ المنتوج اإلعالم: األولالبند 

 25 حول خطورة المنتوج اإلعالمالبند الثاني: 

 26 بشروط البيع وحدود المسؤولية التعاقدية الفرع الثالث: إعالم المستهلك

 26 البند األول: إعالم المستهلك بشروط البيع

 27 البند الثاني: إعالم المستهلك بحدود المسؤولية التعاقدية

 28 لتزام باإلعالم.المطلب الثاني: نطاق تطبيق اإل

لتزام باإلعالم من حيث الموضوع الفرع األول: نطاق  تطبيق اإل
 واألشخاص.

28 

 28 من حيث الموضوع باإلعالم: نطاق تطبيق االلتزام األولالبند 

 31 األشخاصمن حيث  باإلعالمالبند الثاني: نطاق تطبيق االلتزام 

 35 لتزام باإلعالم من حيث الزمان ومن حيث العقود.الفرع الثاني: نطاق اإل

 35 الزمان.البند األول: نطاق االلتزام باإلعالم من حيث 

 37 البند الثاني: نطاق االلتزام باإلعالم من حيث العقود

الفصل الثاني: اآلليات القانونية لضمان سالمة المستهلك جراء إخالل 
 المتدخل بالتزامه باإلعالم

40 

 المبحث األول: اآلليات الوقائية لضمان سالمة المستهلك جراء إخالل
 المتدخل بالتزامه باإلعالم

42 

 المطلب األول: الليات المطبقة من طرف أعوان قمع الغش.
42 
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الفرع األول: الليات المطبقة في إطار الضبا اإلداري ألعوان قمع 
 الغش.

43 

الفرع الثاني: الليات المطبقة في إطار الضبا القضائي ألعوان قمع 
  الغش

47 

المستهلك المطلب الثاني: الليات المطبقة من طرف جمعيات حماية 
 والمجلس الوطني لحماية المستهلكين.

49 

الفرع األول: الليات المطبقة من طرف جمعيات حماية المستهلك في 
 مجال اإللتزام باإلعالم.

49 

 50 البند األول: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

 51 البند الثاني: الدور القضائي لجمعيات حماية المستهلك

ي: الليات المطبقة من طرف المجلس الوطني لحماية الفرع الثان
 المستهلكين

52 

 ستهلك جراء المبحث الثاني: اآلليات القضائية المقررة لحماية الم
 إخالل المتدخل بالتزامه باإلعالم

53 

المطلننننب األول: المسننننؤولية المدنيننننة المترتبننننة عننننن إخننننالل المتنننندخل فنننني 
 التزامه باإلعالم

53 

طبيعة المسؤولية المدنية جراء إخالل المتدخل بالتزامه الفرع األول: 
 باإلعالم

53 

 53 البند األول: طبيعة المسؤولية المدنية للمتدخل من الناحية الفقهية

 56 البند الثاني: طبيعة المسؤولية المدنية للمتدخل من الناحية القانونية

المتننندخل بإلتزامنننه الفنننرع الثننناني: الجنننزاءات المدنينننة المترتبنننة عنننن إخنننالل 
 باإلعالم

57 

 57 البند األول: إبطال العقد

 58 البند الثاني: فسخ العقد

 59 البند الثالث: التعويض
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المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية المترتبة عن إخالل المتدخل بالتزامه 
 باإلعالم

60 

 60 سالبة لحرية المتدخلاألول: الجرائم ال الفرع

 60 جريمة خداع أو محاولة خداع المتعاقدالبند األول: 

 63 البند الثاني: جريمة الغش.                                             

 66 ماسة بالذمة المالية للمتدخلالثاني: الجرائم الالفرع 

 66 البند األول: جريمة اإلشهار غير المشروع

 68 للوسمالبند الثاني: جريمة مخالفة النظام القانوني 

 68 البند الثالث: جريمة االمتناع عن اإلعالم باألسعار

 69 البند الرابع: جريمة االمتناع عن اإلعالم بشروط البيع

 70 الخاتمة

 74 قائمة المراجع

 91-87 فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


