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 في حماية المستهلك 90-90فاعلية القانون رقم 
 الجزائري في األلفية الثالثة

 أ.ليندة بومحراث                                                               
 الملخص:

اهتم املشرع اجلزائري وكغريه من املشرعني على املستوى العريب والغريب، حبماية املستهلك 
الضعيف يف العملية التعاقدية مقارنة بالتاجر أو املنتج أو مورد اخلدمة، فأصدر  الذي يعد الطرف

جمموعة من التشريعات اليت هتدف إىل حتقيق احلماية القانونية الالزمة هلذا الطرف، وحرص على 
 تعديلها واستبداهلا متاشيا مع التطورات االقتصادية اليت شهدهتا وتشهدها الساحة الدولية والوطنية.

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، الذي  90-90وكان من أحدث وأهم هذه التشريعات القانون 
حاول من خالله املشرع توفري محاية أكثر للمستهلك اجلزائري، إال أن تداعيات األلفية الثالثة اليت 

نوع جديد ظهرت فيها أشكال جديدة للعقود وهي ما يعرف بالعقود اإللكرتونية، أسفرت عن وجود 
من املستهلكني وهو املستهلك اإللكرتوين الذي حيتاج حلماية خاصة نظرا خلصوصية وسيلة التعاقد، 
وهو ما يوجب على املشرع اجلزائري اإلسراع يف إجياد سبل حلماية هذا املستهلك، ومواكبة التطورات 

 اجملال. السريعة اليت تعرفها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستعملة يف هذا
Abstract: 

The Algerian legislator like other legislators on the Arabic and western 

levels, was interested on the protection of the consumer; who was considered 

as the weakest part into the contractual process, in comparison to the trader,or 

the producer or the supplier of the service; then he had issued a collection of 

legislations that aimed to achieve the necessary legal protection to this side, 

and he had taken care of amending and replacing them according to the 

economic progress that the international and national areas had witnessed and 

still witnessing them. 

 And the newest and most important of these legislations was the law 

of 09-03 concerned by the saving of the consumer and the suppression of 

fraud, through which the legislator had tried to provide more protection to the 

Algerian consumer; yet the third millennium’s provocations in which a new 

shapes of contracts had been appeared that were known by the electronic 

contracts, had emerged a new type of consumers called the electronic 

consumer, who needed a specific protection; especially, in regard to the 

specificity of the contractual tool, this obliged the Algerian legislator to 

fasten in finding ways in order to protect this consumer, and actualizing with 

these fast developments which the technology of information and 

communication had known in this field.   
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 مقدمة:
على الساحة الدولية مع بداية بشدة اليت طرحت إن موضوع محاية املستهلك من املواضيع 

االنفتاح االقتصادي، فقد استقطب اهتمام املشرعني يف أواخر القرن املاضي حيث مت إصدار أوىل 
اصة حبماية املستهلك،  م تلتها تعديالت دورية لتلك التشريعات تبعا للتوول التشريعات اخل

االقتصادي على الصعيدين الدويل والداخلي، واجلزائر على اعتبار أهنا إحدى الدول املتجهة حنو 
 92-90بداية ذلك االهتمام بإصدار القانون رقم  توكان .االنفتاح االقتصادي اهتمت هبذا املوضوع

م املتعلق بالقواعد العامة حلماية 1090فرباير  9ـ7ـــــــه املوافق ل1090يف أول رجب املؤرخ 
املعروضة  ملراقبة جودة املنتوجات واخلدماتاملستهلك، حيث أوضح هذا القانون املبادئ األساسية 

 00-09،  م املرسوم التنفيذي رقم لالستهالك، وسبل قمع خمتلف أنواع الغش يف السلع واخلدمات
واملتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش،  م 1009يناير سنة  09ه املوافق 1019رجب عام  0املؤرخ يف 

، حيدد 2990يونيو سنة  20ه املوافق 1025مجادى األوىل عام  5مؤرخ يف  92-90القانون رقم 
  القواعد املطبقة على املمارسات التجارية...

تشريعية اليت هتدف إىل حتقيق احلماية الضرورية غري أنه وعلى الرغم من وجود هذه الرتسانة ال
للمستهلك على اعتبار أنه الطرف الضعيف يف العملية التعاقدية اليت تتم بينه وبني احملرتفني نظرا لقلة 
أو نقص درايته بالشروط واملواصفات الضرورية يف السلع واخلدمات املعروضة عليه، فقد استمر تعرض 

حيث تدخل وألغى القانون  يالغش واخلداع، وهو ما أدركه املشرع اجلزائر هذا املستهلك لشىت أنواع 
ه املوافق 1009صفر  20املؤرخ يف  90-90السالف الذكر واستبدله بالقانون رقم  92-90رقم 

تعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، والذي أتبعه جمجموعة من املراسيم م امل2990فرباير  25لــ
 ض املراسيم التنظيمية اليت صدرت يف ظل القانون امللغى.التنظيمية اليت ألغت بع

حول ما إذا كان هذا القانون كفيل بتوقيق احلماية ه الورقة البوثية وعليه ستتموور إشكالية هذ
الالزمة للمستهلك اجلزائري يف األلفية الثالثة اليت تتصف بكوهنا عصر السرعة وعصر املعلوماتية أم أن هناك 

 ليت على املشرع اختاذها لتوقيق اهلدف املرجو من إصدار هذا القانون؟بعض التدابري ا

وسنواول اإلجابة عن هذا التساؤل الرئيس وما قد يندرج حتته من تساؤالت فرعية بناء على 
 اخلطة اآليت بياهنا:

 مفهوم محاية املستهلك وموجباهتااألول:  طلبامل

 90-90هلك يف القانون رقم القواعد األساسية حلماية املستالثاين:  طلبامل

 يف حتقيق محاية املستهلك 90-90مدى جناعة القانون رقم الثالث:  طلبامل
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  مفهوم حماية المستهلك وموجباتهااألول:  طلبالم
قبل احلديث عن محاية املستهلك جيب علينا بداية حتديد املقصود باملستهلك )أوال(،  م بيان 

 الداعية لوجودها )ثانيا(.  املقصود حبماية املستهلك واألسباب 

 (1)مفهوم المستهلكأوال: 
على الرغم من أن املستهلك قد حظي باهتمام واسع لدى املشرعني ورجال القانون سعيا 
وراء حتقيق احلماية الضرورية له، إال أن "املستهلك" كمصطلح مل حيظ بتعريف دقيق ذلك أنه مصطلح 

 االقتصادي لالستهالك هو فناء أو هالك السلع إذ أن املعىن عرف أكثر لدى رجال االقتصاد
واخلدمات، واملستهلك بوصفه اشتقاقا ملصطلح االستهالك هو من تنتهي عنده الدورة االقتصادية اليت 
تبدأ بإنتاج السلعة أو اخلدمة، ومتر بتوزيعها  م تنتهي باستهالكها، فالسلعة إذا آلت إليه تنتهي إىل 

إال يف بداية النصف الثاين  فلم يولوا اهتماما كبريا هلذا املصطلح هاء القانونفقأما  .(2)الركود والسكون
ملصطلح سواء على املستوى من القرن العشرين، لذلك الزال هناك اختالف وتباين يف ضبط هذا ا

، تشريعات الدولعلى مستوى على املستوى القضائي وهو ما أدى إىل تباين يف ضبطه  مالفقهي أ
مع بيان موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من هذا  ق ملفهوم املستهلك يف الفقه القانوينوسنواول التطر 

من مفهوم املستهلك، وأخريا نتناول مفهوم املستهلك يف التشريع  القضاءنبني موقف  م  ،املفهوم
  اجلزائري حسب التفصيل اآليت:

 :مفهوم المستهلك على مستوى الفقه القانوني -1
أحدمها ضيقه واآلخر وسعه  انون يف حتديدهم ملفهوم املستهلك إىل اجتاهنيانقسم فقهاء الق

ة يف قوانني محاية احلماية املقرر بليشمل أكرب قدر ممكن من املستهلكني الذين ميكنهم التمتع 
 :كال االجتاهنياملستهلك، وفيما يأيت بيان  

 االتجاه المضيق لمفهوم المستهلك -أ
أن لفظ املستهلك يقتصر على الشخص الذي يتعاقد هبدف  يذهب أنصار هذا االجتاه إىل

إشباع حاجات شخصية سواء كانت له شخصيا أو ألحد أفراد أسرته. ومن التعريفات اليت ذكرت 
 ضمن هذا االجتاه:

                                                 
: هلــك يهلــك واســتهلك املــال أنفقــه وأنفــذه. أنظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب املســتهلك لغــة: مــأخوذ مــن ه ل ــ–(1) : اهل ل ــك  ك 

 .929، ص0احمليط، د.ط، بريوت، دار لسان العرب، د.ت، مادة )هلك(، مج
يـة ، مكتبـة زيـن احلقوق1أنظر: موفق محـاد عبـد: احلمايـة املدنيـة للمسـتهلك يف عقـود التجـارة اإللكرتونيـة دراسـة مقارنـة، ط–(2)

 .10م، ص2911واألدبية، 
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الشخص الذي من أجل احتياجاته الشخصية غري املهنية يصبح طرفا يف »املستهلك هو: -
 .(1)«عقد متوين بسلعة أو خدمة

خدمة الستعمال غري  سلعة أوكل شخص طبيعي أو معنوي حيصل على » أو هو: -
 .(2)«مهين

كل من يربم تصرفا قانونيا هبدف إشباع احتياجاته الشخصية والعائلية من السلع »هو أو  -
 .(3)«واخلدمات

كل شخص يقتين أو يستعمل ماال أو خدمة لتوقيق هدف شخصي »وي عرف أيضا بأنه: -
أن يكون هلذا االقتناء أي هدف ء تعلق األمر باقتناء املنقوالت أو العقارات دون أو عائلي، سوا

 .(4)«مهين

فهذه التعريفات وإن اختلفت يف مبانيها اللفظية، فإهنا تصب يف معىن واحد، إذ أهنا خترج  
رة كل من يتعاقد ألغراض مهنته من التمتع باحلماية اليت يكفلها القانون للمستهلك، وتدخل يف دائ

شباع حاجاته الشخصية أو حىت من أجل التزود بالسلع واخلدمات إلهذه احلماية كل من يتعاقد 
 حاجات من يعوهلم.

ا املفهوم ذلك الشخص الذي يقتين سلعة أو خدمة لغرض مزدوج أي كما خيرج من هذ
 .(5)لغرض مهين وآخر غري مهين يف الوقت ذاته بناء على أن الفرع يتبع األصل

ذا االجتاه بتأييد غالبية الفقه الفرنسي وعدد ال بأس به من التشريعات الوطنية  وقد حظي ه
 كما سيأيت الحقا.

                                                 

– (1)
Le consommateur est : « La personne qui pour ses bousoins personnels, 

non professionnels, devient partie à un contrat de fourniture de bien ou de 

services ». Chiheb Gazouani : Le contrat de commerce électronique 

international, 1
ere

 édition, Tunis, Latrache édition, 2011, p100.
    

 

– (2)
Le consommateur est : « Tout personne physique ou morale qui se procure 

ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel ». 

Chiheb Gazouani : op-cit, p100.   
، اإلســكندرية، 1: عامليــة التجــارة اإللكرتونيــة وعقودهــا وأســاليب مكافوــة الغــش التجــاري اإللكــرتوين، طأمــري فــرج يوســف–(3)

 .109م، ص2990املكتب اجلامعي احلديث، 
لينــدة عبــد امل: املســتهلك واملهــين مفهومــان متباينــان، مداخلــة مقدمــة للملتقــى الــوطين: "محايــة املســتهلك يف ظــل االنفتــاح –(4)

 .21م، ص2999أفريل  10-10معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز اجلامعي الوادي، االقتصادي"، 
وميثلون هلـذه احلالـة بالوكيـل العقـاري الـذي يقتـين سـيارة مـن أجـل القيـام جمهـام وظيفتـه، ويسـتعملها يف حياتـه اخلاصـة. ملزيـد –(5)

 .21، صمتباينان، مرجع سابقمن التفصيل أنظر: ليندة عبد امل: املستهلك واملهين مفهومان 
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 لمفهوم المستهلك االتجاه الموسع -ب
يعرف أنصار هذا االجتاه املستهلك على أنه كل من يتعاقد هبدف االستهالك، وبعبارة أخرى 

أو اخلدمة يف أغراضه الشخصية أو يف  الكل من يربم تصرفا قانونيا من أجل استخدام امل»هو: 
فاملستهلك إذا هو من تنتهي عنده دورة السلعة أيا كان الغرض من استعماهلا لذا  .(1)«أغراضه املهنية

 ،(2)يستبعد من هذا املفهوم من يشرتي سلعة أو خدمة ألجل بيعها ثانية "ألن املال ال يستهلك هنا"
أو خدمة سواء أكان هذا االستعمال لغرض شخصي أو كل من يستعمل ماال ته  ويدخل يف دائر 

مهين، أي أن من يشرتي سيارة الستعماله الشخصي أو املهين يعترب مستهلكا مادامت السيارة 
فبمقتضى هذا االجتاه يتطابق املفهوم القانوين للمستهلك مع املفهوم  .(3)تستهلك يف احلالتني

 االقتصادي له.

يوسع من دائرة احلماية املقررة للمستهلك إذ أنه أضاف فئات يالحظ على هذا املفهوم أنه و 
، انطالقا (4)المهني الذي يتعاقد خارج إطار تخصصهأخرى من املتعاقدين ونقصد هنا بصفة خاصة 

من أن من يتعاقد خارج نطاق ختصصه يكون يف موقف املتعامل اجلاهل جمقتضيات التعاقد اخلاصة 
ا فهو هنا جدير باحلماية القانونية اليت تكفلها قوانني محاية بالسلع واخلدمات غري املتخصص هب

 املستهلك للمستهلكني.

فهذا االجتاه أخذ بالتخصص واخلربة كمعيار لتوديد املستهلك، فكل من يتعاقد يف جمال ال 
 خربة له فيه يعد مستهلكا حىت لو كان مهنيا يف جماالت أخرى.

اه قصدوا من توسيع دائرة مفهوم املستهلك أن لكن وعلى الرغم من أن أنصار هذا االجت
 نية للمستهلكني فئات أكثر، فإهنم أعطوا عدة مآخذ هلذا االجتاه منها:تشمل احلماية القانو 

أنه جيعل حدود قانون االستهالك غري مضبوطة وغري دقيقة ملعرفة ما إذا كان املهين يعمل -
  تطبيق عليه.يف إطار ختصصه أم ال حىت حندد القانون الواجب ال

 مفهوم المستهلك على مستوى القضاء -2

                                                 
 .22م، ص2990-ه1009، اجلزائر، اخللدونية للنشر والتوزيع، 1سليم سعداوي: محاية املستهلك اجلزائر منوذجا، ط–(1)
 .10موفق محاد عبد: احلماية املدنية للمستهلك، مرجع سابق، ص–(2)
 .22، صليندة عبد امل: املستهلك واملهين مفهومان متباينان، مرجع سابق–(3)
 وميثلون له بالطبيب الذي يشرتي املعدات الطبية، والتاجر الذي يشرتي أثاث معمله.–(4)
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لقد تأثر القضاء باجلدل الفقهي حول حتديد مفهوم املستهلك، وعليه ترددت األحكام 
خر تبىن املفهوم الواسع واآل هي األخرى بني اجتاهني، أحدمها تبىن املفهوم الضيق للمستهلك القضائية

 اكم الفرنسية اآليت بياهنا:له. ويتضح ذلك جليا من خالل قرارات احمل

م إبطال عقد أبرمته 29/90/1097فقد قررت الغرفة املدنية حملكمة النقض الفرنسية يف 
احملكمة أن ختصص الشركة يف جمال  بينتإحدى الشركات لشراء جهاز إنذار تبني أنه معيب، حيث 

لعقد حمل النزاع توجد يف هنا يف ااخلاصة بنظام اإلنذار، أي أ األنشطة العقارية جيعلها جاهلة بالتقنيات
، وبالتايل فقد وضع هذا القرار (1)نفس حالة عدم العلم أو اجلهل اليت يتصف هبا أي مستهلك عادي

املستهلك واملهين الذي يتعاقد خارج نطاق ختصصه املهين جمناسبة ممارسة مهنته يف مرتبة واحدة من 
ويكون القضاء يف هذه  ررة يف قانون محاية املستهلك.حيث وجوب االستفادة من احلماية القانونية املق

 احلالة قد تبىن املفهوم املوسع للمستهلك.

م هذه املسألة، فقد 1005سنة حسم القضاء الفرنسي  إذغري أن الوضع مل يبق على حاله 
استعملت حمكمة النقض الفرنسية صيغة جديدة تقضي بأنه: "ال يعد مستهلكا وال يستفيد من  م من 

، وبناء على هذه الصيغة (2)قواعد احلمائية ذلك الذي يربم عقدا ميثل رابطة مباشرة مع نشاطه املهين"ال
فقد أصدرت الغرفة املدنية األوىل حملكمة النقض الفرنسية حكما قضائيا يأخذ بعني االعتبار تصرف 

قة مباشرة مع االستهالك بدل صفة املستهلك، حبيث أصبوت تستبعد العمليات اليت تكون هلا عال
، وعليه ال يستفيد املهين من احلماية القانونية املقررة للمستهلك العادي يف التصرفات (3)النشاط املهين

اليت يربمها وتكون هلا عالقة قريبة ومباشرة جمهنته، على أن وجود هذه العالقة أو عدمه خيضع لتقدير 
يف البيع يف املنازل ومدهتا حمكمة النقض  عملت هذه الصيغة بواسطة املشرعوقد است   قاضي املوضوع.

 .(4)إىل القواعد املتعلقة بالشروط التعسفية وتلك املتعلقة باالئتمان

 مفهوم المستهلك على مستوى التشريعات -0
لقد تناولت جل التشريعات مسألة محاية املستهلك إما جموجب تشريع مستقل أو ضمن 

فهوم املستهلك فقد تضمنت بعض التشريعات تعريف مصطلح القوانني املدنية، أما بالنسبة لتوديد م

                                                 
م، 2912، اإلســــكندرية، دار اجلامعــــة اجلديــــدة، 1أنظــــر: كــــوثر ســــعيد عــــدنان خالــــد: محايــــة املســــتهلك اإللكــــرتوين، ط–(1)

، وخالـد ممـدوح إبـراهيم: محايـة املسـتهلك 25بق، صليندة عبد امل: املستهلك واملهين مفهومان متباينان، مرجع سا ، و05ص
 .29م، ص2999، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 1يف العقد اإللكرتوين، ط

 .06كوثر سعيد عدنان خالد: املرجع السابق، ص–(2)
 .26ليندة عبد امل: املرجع السابق، ص–(3)
 .06كوثر سعيد عدنان خالد: املرجع السابق، ص–(4)
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"املستهلك"، بينما ترك البعض اآلخر األمر للفقه على اعتبار أنه املختص هبذا األمر. على أننا 
سنقتصر يف حبثنا هذا على بيان مفهوم املستهلك يف التوجيهات األوروبية والتشريع الفرنسي من جهة، 

 هة أخرى لالرتباط الوثيق بينهما كاآليت: ويف التشريع اجلزائري من ج

 :تعريف المستهلك في التوجيهات األوروبية والتشريع الفرنسي-أ

األورويب واملتعلقة حبماية املستهلك  ربملانلقد اهتمت التوجيهات األوروبية الصادرة عن ال
املستهلك،  دقيق للمستهلك اليت تشمله احلماية املنصوص عليها يف قوانني محاية بوضع تعريف

10-00رقم  والبداية كانت من خالل التوجيه
املتعلق بالشروط و  1000أفريل  5الصادر يف  (1)

كل شخص »/ب بأنه: 2الذي عرف املستهلك يف مادته  التعسفية يف العقود املربمة مع املستهلكني
أما   .(2)«هينطبيعي يتصرف يف العقود الداخلة يف التوجيه احلايل، ألغراض ال تدخل يف نشاطه امل

واملتعلق حبماية املستهلك يف العقود  1007ماي  29الصادر يف  07/97التوجيه األورويب رقم 
رقم حرفيا، يف حني عرف التوجيه  10-00فقد نقل التعريف الوارد يف التوجيه رقم  (3)املربمة عن بعد

13/0222CE/  خلدمات شركات املتعلق ببعض اجلوانب القانونية  2999جويلية  9الصادر يف
املعلومات وبصفة خاصة التجارة اإللكرتونية والذي يعرف بتوجيه التجارة اإللكرتونية يف السوق 

 كل شخص طبيعي يتصرف ألغراض ال» بأنه: e/2فقد عرف املستهلك يف املادة  (4) الداخلية
 .(5)«تدخل يف إطار نشاطه املهين

هات األوروبية تقصر مفهوم املستهلك على من خالل هذه التعريفات ميكننا القول أن التوجي
اجات الشخص الطبيعي الذي يتعاقد خارج نشاطه املهين سواء أكان هذا التعاقد هبدف إشباع ح

 شخصية أو عائلية أو غري ذلك، جمعىن أهنا تتبىن االجتاه املضيق ملفهوم املستهلك.
                                                 

–(1)
 Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clause abusives dans 

les contrats conclue avec des consommateurs, JOCE du 21 avril 1993, 

n°L.95/29.  

»–(2) Consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle« 

–(3)
 Directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20 mai 1997 

concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, 

JOCE, n°L144 du 4/6/1997. 

–(4)
 Directive 2000/31/CE du 8/6/2000 relative à certains aspects juridiques 

des services de la société de l’information, et notamment du commerce 

électronique, JOCE n°L178, 17/7/2000. 

–(5)
«e) consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui 

n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;» 
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ظ بتشريع مستقل يف املنظومة أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، فنشري بداية إىل املستهلك مل حي
والذي مجعيات محاية املستهلك الذي مارسته ضغط ال جموجب، 3790التشريعية الفرنسية إال سنة 

املتعلق حبماية املستهلك  3790ديسمرب  00املؤرخ يف  3319-90أسفر عن إصدار القانون رقم 
اسيم املتعلقة حبماية املستهلك إىل حني . وتوالت املر (1)البيع يف حمال اإلقامة أو يف منازل العمالء يف

، وهو القانون الذي مل يقدم جديدا بالنسبة 3771جويلية  02صدور قانون االستهالك بتاريخ 
لتوديد مفهوم املستهلك، بل اعتربه فقهاء القانون يف فرنسا جمرد جتميع للنصوص القانونية املوجودة 

يف للمستهلك يف التشريع الفرنسي وإمنا جند أن وعليه فليس هناك تعر  .(2)سابقا يف قانون خاص
الفقه الفرنسي هو الذي توىل هذه املهمة، حيث قدم عدة تعريفات ال خترج عن التعريفات اليت أشرنا 
هلا سابقا يف تعريف املستهلك على مستوى الفقه القانوين، وكل ما ميكن اإلشارة إليه هنا أن الفقه 

    ق للمستهلك. الفرنسي قد تبىن املفهوم املضي

 التشريع الجزائري: -ب

، حيث أصدر 1090من سنة  لقد أفرد املشرع اجلزائري املستهلك بقانون خاص بداية
املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك )امللغى(،  م أتبعه جمجموعة من  92-90القانون رقم 

)حمل دراستنا(، وقد خرج املشرع  90-90املراسيم التنفيذية، إىل أن ألغاه واستبدله بالقانون رقم 
اجلزائري عن عادته يف ترك مهمة التعريف للفقه بالنسبة لتوديد مفهوم مصطلح "املستهلك" حيث 
ضمن القوانني اليت أصدرها يف هذا اجملال تعريف هذا املصطلح حىت ال يرتك اجملال لالختالفات 

 والتأويالت الفقهية. 

املستهلك عرف ملختلفة جند أن املشرع اجلزائري قد وباالطالع على هذه التشريعات ا
00-09 التنفيذي رقم من املرسوم 2/0املادة - جموجب:

املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش بأنه:  (3)
                                                 

–(1)
La loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection du 

consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile. 

–(2)
 Gazouani Chiheb : Le contrat de commerce électronique international, 1

ere
 

édition, Tunis, Latrache édition, 2011, p07-99. 
املتعلـق بالقواعـد العامـة حلمايـة املسـتهلك جموجـب املـادة  92-90على الرغم من أن املشرع اجلزائري قد ألغى القانون رقـم –(3)

ى النصــوص التطبيقيــة للقــانون امللغــى ســارية املتعلــق حبمايــة املســتهلك وقمــع الغــش، إال أنــه أبقــ 90-90مــن القــانون رقــم  00
املوافـق  ه3027املـؤرخ يف أول رجـب عـام  20-97تلغـى أحكـام القـانون »املفعول جموجـب املـادة ذاهتـا علـى تـنص علـى أنـه: 

وتبقى نصوصهه التطبيقيهة سهارية المفعهول إلهى حهي  صهدور واملتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك،  3797فرباير سنة  9
الزال سـاري املفعـول إىل اآلن ألنـه  00-90 وعليه فإن املرسـوم التنفيـذي  ،«اليت حتل حملها لنصوص التطبيقية لهذا القانونا

 015-91بــل مت تعــديل بعــض مــواده فقــط جموجــب املرســوم التنفيــذي رقــم  مل يصــدر أي مرســوم أو قــانون يــنص علــى إلغائــه
 .(11، ص61م )ج ر، ع2991سنة  أكتوبر 16ه املوافق 1022رجب عام  29مؤرخ يف 
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كل شخص يقتين بثمن أو جمانا، منتوجا أو خدمة، معدين لالستعمال الوسيطي أو النهائي لسد »
 .(1)«حيوان يتكفل بهحاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سلعا »بأنه:  20-20من القانون رقم  1/0املادة -
 .(2)«قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت وجمردة من كل طابع مهين

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش على أنه:  90-90من القانون رقم  0/1املادة -
قتين، جمقابل أو جمانا، سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من كل شخص طبيعي أو معنوي ي»

 .(3)«أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
تبىن املفهوم الضيق للمستهلك، إذ قصر  املشرع اجلزائري نمن خالل هذه النصوص نستنتج أ

ات من أجل االستعمال الشخصي فقط دون على الشخص الذي يقتين املنتجات واخلدم همفهوم
املتعلق بالرخص  050-79املرسوم التنفيذي رقم املادة الثانية من املهين وهو ما يؤكده من خالل 

يقصد » اليت تشكل خطرا من نوع خاص واستريادها اليت تنص على أنه: املسبقة إلنتاج املواد السامة
 املنتوج النهائي املوجه لالستعمال الشخصي للمستهلك.باملنتوج االستهالكي يف مفهوم هذا املرسوم، 

 .(4)«ال تعترب املواد املستعملة يف إطار نشاط مهين كمنتوجات استهالكية يف مفهوم هذا املرسوم

قد أدخل يف مفهوم املستهلك األشخاص املعنوية إىل جانب  كما أن املشرع اجلزائري
، (21-27، والقانون رقم 20-20رقم  انونلطبيعية جموجب النصوص احلديثة )القاألشخاص ا

يستفاد من املواد املذكورة أعاله أنه وحىت ميكن إضفاء صفة املستهلك على الشخص وفقا وعليه 
 يف:تتمثل  للتشريع اجلزائري ينبغي أن تتوفر جمموعة من العناصر

 .(5)طبيعيا أو معنويا اشخصأن يكون -
                                                 

 .290ه، ص1019رجب  90، 95ج ر، ع–(1)
، حيــدد القواعــد املطبقــة 2990يونيــو ســنة  20ه املوافــق 1025مجــادى األوىل  عــام  5مــؤرخ يف  92-90القــانون رقــم –(2)

   (.0، ص01على املمارسات التجارية، )ج ر، ع
 .10م، ص2990مارس  9، 15ج.ر. ع–(3)
تعلـــق بـــالرخص املســـبقة إلنتـــاج املـــواد الســـامة الـــيت تشـــكل ي 3779يوليـــو  29مـــؤرخ يف  050-79رقـــم  تنفيـــذيمرســـوم –(4)

 (.3779جويلية  27، صادرة بتاريخ: 02ج ر، ع)، خطرا من نوع خاص واستريادها
اص على األشخاص الطبيعية دون األشخاملستهلك محاية على الرغم من أن عددا كبريا من التشريعات قصرت مفهوم –(5)

األشخاص املعنوية   وجعلها تشمل حىتاملشرع اجلزائري قد وسع من دائرة احلماية اليت يكفلها للمستهلك  إال أناملعنوية، 
مل يرتكب خطأ باختاذه  كالنقابات واجلمعيات اليت متارس نشاطا مهنيا ال حتصل منه على مواردها املالية. واملشرع اجلزائري

هذه الصفة لبعض األشخاص املعنوية  وإن كان الغالب أن يكون  منح  مانع قانوين يقف أمام موقفا كهذا طاملا أنه ال يوجد
مل ينفرد هبذا التوجه فقد اختلف الفقه والقضاء يف الدول الغربية بالنسبة لألساس املستهلك شخصا طبيعيا، كما أن املشرع 

 =الفرنسي مجلة من املعايري إلسباغ صفة املستهلك  وقد وضع القضاء الذي يتمتع جموجبه الشخص املعنوي بصفة املستهلك
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 .(1)دماتأن يكون حمل االستهالك هو السلع أو اخل -
 .(2)أن يتم اقتناء السلعة أو اخلدمة جمقابل أو جمانا-
 يكون احلصول على السلعة أو اخلدمة ألغراض شخصية أو عائلية وليس ألغراض جتارية.أن -
 .(3)أن يكون االقتناء من أجل االستعمال النهائي للمنتوج-

 مفهوم المستهلك في الفقه اإلسالمي -4
ملستهلك ومحايته، أن هذا األمر من املستجدات اليت مل يعرفها الفقه يرى كثري من املهتمني با

اإلسالمي، أي أهنا من حمدثات العصر احلايل، وعليه فال جمال للوديث عن مفهوم املستهلك ومحايته 
حلماية التشريعية للمستهلك على مستوى القوانني الوضعية ذا كانت اإنه  أيف الفقه، غري أننا نشري إىل 

                                                 
على الشخص املعنوي، كما أنه اعـرتف لـه بإمكانيـة االسـتفادة مـن احلمايـة ضـد الشـروط التعسـفية طاملـا كـان التصـرف الـذي  =

 التشـريع يف املسـتهلك مفهـوم: جـالل بومتجـت ،الـزين شليبال يدخل يف صميم نشاطه املهين. ملزيد من التفصيل أنظر: قام به 
 املسـتهلك حبمايـة املتعلـق 21-27القـانون ظـل يف املسـتهلك محايـة" حـول اخلـامس الـوطين لملتقـىمقدمـة ل مداخلـة اجلزائري،

، محـد امل حممـد محـدامل:  2010 نـوفمرب 09 و 08 يـومي ، عزابـة ملوقـة ، احلقـوق كليـة سـكيكدة، جامعـة ،"الغـش وقمـع
، م 2000 العربيـة، النهضـة دار ،، القـاهرة3ي، طالفرنسـ سـتهالكاال قـانون كتـاب مـن خمتـارات: امل محـد حممـد امل محـد
 .وما بعدها 00ص

كــل شــيء مــادي قابــل للتنــازل عنــه جمقابــل أو » بأهنــا: 90-90مــن القــانون  0/17فقــد عــرف املشــرع الســلع يف املــادة –(1)
كل عمـل مقـدم، غـري تسـليم السـلعة، حـىت ولـو كـان »جموجب ذات القانون بأهنا:  1/32، وعرف اخلدمة جموجب املادة «جمانا

   =, وعليه ميكن القول أن اعتماد املشرع على هلذين املفهومني للسلع واخلدمات«هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة املقدمة
العقـارات ختضـع املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغـش بـالتطبيق، إذ أن  21-27خيرج العقارات دائرة اختصاص القانون رقم  =

 لتنظيم قانوين من نوع خاص.

األمــر الــذي جيعــل اســتعمال لفــظ "يقتــين" يف غــري حملــه، إذ اســتعمل املشــرع عبــارة "اقتنــاء" وأتبعهــا بعبــارة "جمقابــل أو جمانــا" –(2)
اخلدمــة الــذي مل  االقتنــاء ال يكــون جمانــا بــل جمقابــل، واألرجــح أن املشــرع إمنــا أراد أن تشــمل احلمايــة حــىت مســتعمل الســلعة أو

يشــرتيها وإمنــا حصــل عليهــا كهديــة أو هبــة مــن الغــري )ســواء أكــان هــذا الغــري املنــتج أو التــاجر أو مقــدم اخلدمــة أو أي شــخص 
آخر(، لذا كان على املشرع استبدال لفـظ "يقتـين" بلفـظ أكثـر اتسـاعا كلفـظ "يتوصـل" مـثال. ملزيـد مـن التفصـيل أنظـر: حنـني 

تــدخل بضــمان ســالمة بضــمان ســالمة املســتهلك وقمــع الغــش، مــذكرة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة نــوال شــعباين: التــزام امل
   .09، ص2912، مولود معمري تيزي وزو، كلية احلقوق والعلوم السياسية، فرع "املسؤولية املهنية"

رقـم  ائي هلـا وذلـك يف القـانونربط املشـرع اجلزائـري إضـفاء صـفة املسـتهلك علـى مقتـين السـلعة أو اخلدمـة باالسـتهالك النهـ–(3)
عبـارة "االسـتعمال الوسـيطي أو النهـائي"  00-90، غري أنه أورد يف املرسوم التنفيـذي رقـم 90-90، والقانون رقم 90-92

مما يوحي للوهلة األوىل أن الشـخص الـذي يقتـين سـلعة السـتغالهلا يف نشـاطه املهـين يـدخل يف إطـار احلمايـة املقـررة للمسـتهلك 
املشــرع اجلزائــري يتبــىن املفهــوم املوســع للمســتهلك يف هــذا املرســوم غــري امللغــى ممــا يعــين وجــود تعــارض بــني هــذا املرســوم  جمعــىن أن

يـدل  وغريه من النصوص، إال أننا نقول أنه على الرغم من وجود عبارة "االستعمال الوسيطي" فإن مـا يتبعهـا مـن عبـارات املـادة
لالســتعمال الوســـيطي أو  ...»ي الــذي يقـــوم باالســتهالك النهــائي للســلعة أو اخلدمــة علــى أن املشــرع يقصــد املســتهلك العــاد

 .«حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به لسدالنهائي 
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م حيث احلرب العاملية الثانية واألزمة االقتصادية الطاحنة اليت اجتاحت 1005د إال بعد عام مل توج
 يضعون مجلة من التشريعات يميت باسم احلماية جعل املشرعني الغربيني مماالعامل يف تلك اآلونة 

ذبة، م بشأن اإلعالنات الكا1060التشريعات: صدور قانون عام  تلكالوقائية للمستهلك ومن أهم 
 م خبصوص البطاقات اإلجبارية، ...1071وقانون عام 

مستوى الفقه اإلسالمي بدأت منذ نشأة الدولة اإلسالمية الفتية محاية املستهلك على  فإن
يه عن عليه الصالة والسالم إىل الصدق واألمانة، وهن بدعوتهوذلك أي يف عصره صلى امل عليه وسلم 

له يف غياب استعمال مصطلح "مستهلك" أو "محاية املستهلك" الغرر والغش واحللف الكاذب هذا ك
املتتبع ألقوال فقهاء الشريعة اإلسالمية فذلك ل فهذه املصطلوات تعترب من املصطلوات احلديثة

ن فقد تطرقوا لالستهالك وعرفوه كل و املعاصر  ، أما الفقهاءهلذه املصطلواتالقدماء ال جيد فيها إشارة 
لدى –استخدام سلعة أو خدمة يف إشباع حاجة ما »لك التعريفات أنه: حسب وجهة نظره، ومن ت

عبارة عن احلصول على املنافع من جراء عملية » ، أو أنه:(1)«إشباعا مباشرا -شخص
 ، وبناء على هذه التعريفات املتعلقة باالستهالك استنتجوا تعريفا للمستهلك مفاده:(2)«االستهالك

 .(3)«الشيء بطريق الشراء بقصد االستهالك أو االستعمال املستهلك هو كل من يؤول إليه»

مفهوم املستهلك يف الفقه اإلسالمي يتوافق مع املفهوم املوسع له عند  مما جيعلنا نستنتج أن
املستهلك يف الشريعة محاية أي أن فقهاء القانون، فنظرة اإلسالم للمستهلك جاءت عميقة وشاملة، 

 .(4)لك واملهيناإلسالمية مل تفرق بني املسته

 االهتمام بها أسبابحماية المستهلك و ب المقصودثانيا: 
حمل احلماية نأيت اآلن إىل بيان املقصود بفكرة محاية  "املستهلكـ"بعد أن وضونا املقصود ب

 املستهلك،  م بيان األسباب الداعية إىل وجودها على النوو اآليت:

 مفهوم حماية المستهلك:-أ
حفظ حقوقه وضمان حصوله على تلك احلقوق قبل املهنيني )سواء  تعين محاية املستهلك

حركة منظمة حلماية املصاحل االقتصادية ، وجمعىن آخر فهي (5) نوا جتارا أو صناعا أو شركات...(أكا
                                                 

 .12م، ص2990، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، 1حممد حممد أمحد أبوسيد: محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي، ط–(1)
 .02م، ص2992، األردن، عمان، دار جمدالوي، 1أمحد عبده: محاية املستهلك يف الفقه االقتصادي اإلسالمي، ط موفق–(2)
ســـكندرية، دار اجلامعـــة ، اإل1ه اإلســـالمي دراســـة مقارنـــة، طرمضـــان علـــي الســـيد الشرنباصـــي: محايـــة املســـتهلك يف الفقـــ–(3)

 .02م، ص2990اجلديدة للنشر، 
 .05املستهلك يف الفقه االقتصادي اإلسالمي، مرجع سابق، ص موفق حممد عبد: محاية–(4)
 .205ص  م(،2919-ه1001، القاهرة، دار النهضة العربية، )1حممد عبيد الكعيب: احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية، ط–(5)
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للمستهلكني متارسها جمموعة متعددة من األجهزة احلكومية وغري احلكومية هتدف إىل تعريف 
ق باملعلومات الصويوة واملفيدة عن السلع واخلدمات اليت يريد احلصول املستهلك حبقوقه فيما يتعل

عليها، حبيث ال تقتصر محاية املستهلك فيها على مرحلة تسويق السلع واخلدمات، بل متتد إىل مراحل 
  .(1)اإلنتاج واالستهالك

دف إىل محاية وهذه احلركة عموما هتدف إىل حتقيق التوازن يف العملية التعاقدية، أي أهنا ال هت
املستهلك من خالل منوه حقوقا على حساب التاجر أو املنتج أو مانح اخلدمة كما قد يعتقد 

هدفها األساسي متكني املستهلك من حقه جما ال يضر الطرف اآلخر أيا كان تاجرا أو  البعض، بل
 منتجا أو مقدم خدمة إذ ال مسوغ لتغليب طرف على طرف دون وجه حق.

ك تشمل جماالت أربع تتمثل يف: محاية األمن اجلسدي له وصوته وسالمته، محاية املستهلو 
 مبنية على لذلك فهي .(2)ومحاية مصاحله االقتصادية، ومحاية إرادته التعاقدية، ومحاية فكره وثقافته

 :(3)اآلتية احملاور

: الذي يضمن سالمة املعروض من السلع واخلدمات ومطابقتها المحور الرقابي-1
ات القياسية العاملية، وتقوم األجهزة احلكومية هلذا الدور بصفة أساسية، باإلضافة إىل للمواصف

مؤسسات اجملتمع املدين املتمثلة يف مجعيات محاية املستهلك اليت هتدف أساسا إىل احليلولة دون 
 تعرض املستهلك للتدليس، والغش التجاري، والتضليل بكافة صوره وأشكاله.

وهو يقوم على أساس إعادة النظر يف التشريع القائم بشكل دوري  المحور التشريعي:-2
 من أجل إجياد مظلة محاية لكافة حقوق املستهلك.

يعىن برفع وعي املستهلك الذي  :للمستهلك المحور التثقيفي والتعليمي واإلرشادي-3
 من احلماية. وتبصريه حبقوقه وواجباته، جما يرشد قراراته ويوجهه إىل ما حيقق له القدر األكرب

 حماية المستهلك:ب االهتمامأسباب -ب
قدمنا أن املستهلك إذا ما قورن بالتاجر أو منتج السلعة أو مقدم اخلدمة الذي يعرف عادة 
باملهين )أو املتدخل كما يصطلح عليه املشرع اجلزائري(، يعد طرفا ضعيفا يف العملية التعاقدية اليت 

                                                 
علــــوم ، كليـــة الر باتنـــةاحلـــاج خلضــــ، رســــالة ماجســـتري، جامعـــة الفقـــه اإلســـالمياملســـتهلك يف آليـــات محايــــة : جنـــاح ميـــدين–(1)

   .32م(، ص0229-0229، ه3007-3009قسم الشريعة والقانون، ) االجتماعية والعلوم اإلسالمية، 
 .09خالد ممدوح إبراهيم: محاية املستهلك يف العقد اإللكرتوين، مرجع سابق، ص–(2)
ونيــة، جامعــة بنهــا، كليــة التجــارة، قســم أمحــد الســيد طــه كــردي: إطــار مقــرتح حلمايــة املســتهلك مــن خمــاطر التجــارة اإللكرت –(3)

 .6-5، ص2911إدارة األعمال، 
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ألنه يتعاقد  اخلربة اليت ميلكها هذا املهين واليت جتعله يف مركز قوة جتمع بينهما من منطلق أنه ال ميلك
 .يف جمال ختصصه

ألن مجاعة املستهلكني تشكل السواد األعظم يف اجملتمع، فإن احلاجة إىل محاية هذه ونظرا 
خاصة بالنظر إىل  (1)اجلماعة تشكل ضرورة ملوة ومطلبا عاما ال ميكن إمهاله بأي حال من األحوال

 :(2)ذه احلماية واملتمثلة يفالهتمام هبسباب املوجبة لاأل

يف احلصول على  وتتمثل املتطلبات: واختالفها من فرد إىل آخر زيادة متطلبات املستهلك-
، هذه الرغبات اليت ختتلف باختالف مستوى معيشة الفرد سلع وخدمات تتفق مع رغباته كفرد

 حالة عدم اإلشباع الكامل،  ألن هدف املهين هو ومستوى تعليمه وثقافته، األمر الذي جيعله يف
 تغطية السوق ككل ال مراعاة حاجات األفراد كل على حدة. 

 عدم توفر املعلومات الكافية عن خصائص السلع واخلدمات وأسعارها.-

توقع املستهلك جودة مرتفعة للخدمات والسلع خاصة مع اخنفاض الدخل والقدرة الشرائية -
غضب املستهلك وإحباطه يف حالة حصوله على جودة  ي إىليؤدعار األمر الذي له وارتفاع األس
   خمالفة للمتوقع.

ظهور مشكلة املستهلك منخفض الدخل، ومعاناته من الغش واملغاالة يف األسعار -
 واخنفاض اجلودة.

األضرار النفسية اليت يتعرض هلا بعض املستهلكني بسبب استخدام بعض السلع -
 واخلدمات.

ن تدخل الدولة مل يعد قاصرا على إجياد الضمانات الضرورية لتوافر السلع واخلدمات وملنع أ-
االحتكار والتالعب باألسعار، بل توسع هذا التدخل ليشمل التدابري اليت حتمي املستهلكني يف 

 عالقتهم باحلرفيني.

ساعدة وهو ما غري أن هذه احلماية ال ميكن أن تتوقق إال من خالل جمموعة من القواعد امل
 املوايل. طلبسيتضح من خالل امل

 

                                                 
 .01خالد ممدوح إبراهيم:محاية املستهلك يف العقود اإللكرتونية، مرجع سابق، ص–(1)
خالــد ممــدوح  ،6أمحـد الســيد طـه كــردي: إطــار مقـرتح حلمايــة املســتهلك مـن خمــاطر التجـارة اإللكرتونيــة، مرجــع سـابق، ص–(2)

 .01املرجع السابق، ص إبراهيم:
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 90-90رقم  القانون الثاني: قواعد حماية المستهلك م  خالل طلبالم
بيان القواعد اليت من ل طلبا مفهوم محاية املستهلك وموجباهتا سنخصص هذا املأن بينبعد 

ن احلماية القانونية أ إذ، 90-90شأهنا حتقيق احلماية الالزمة للمستهلك اجلزائري يف ظل القانون 
ق التوازن يف العالقة التعاقدية بني املستهلك حتقآمرة  املرجوة للمستهلك ال تتوقق إال من خالل قواعد

من جهة واملنتج أو التاجر أو مقدم اخلدمة من جهة أخرى، وقد ضّمن املشرع اجلزائري القانون رقم 
 من هذه القواعد تتمثل يف:  جمموعةاملتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  90-90

 (.99-90إلزامية النظافة والنظافة الصوية للمواد الغذائية وسالمتها )املواد -
 (.19و 90املادتني إلزامية أمن املنتوجات )-
 (.12و 11إلزامية مطابقة املنتوجات )املادتني -
 (.16-10إلزامية الضمان واخلدمة ما بعد البيع )املواد -
 (.19و 17املستهلك )املادتني إلزامية إعالم -

على أن أهم قاعدتني من هذه القواعد واليت تعترب من القواعد اجلديدة اليت تضمنها هذا 
من التفصيل  االلتزام بالضمان وإعالم املستهلك، وعليه سنواول بياهنما بشيء تاالقانون مها قاعد

 يت بيانه:على النوو اآل

 ان:ههههههااللتزام بالضمأوال: 
التزام كل »بأنه:  90-90من القانون رقم  2/10املشرع الضمان جموجب املادةعرف 

متدخل خالل فرتة زمنية معينة، يف حالة ظهور عيب باملنتوج، باستبدال هذا األخري أو إرجاع مثنه أو 
املؤرخ   109-31، كما أكد يف املرسوم التنفيذي رقم «تصليح السلعة أو تعديل اخلدمة على نفقته

، احملدد لشروط وكيفيات وضع (1)0231سبتمرب  02ه املوافق 3010ذي القعدة عام  02يف 
الضمان املنصوص عليه يف »على أن:  1/3ضمان السلع واخلدمات حيز التنفيذ جموجب املادة

باآلثار القانونية املرتتبة على تسليم سلعة أو خدمة غري مطابقة  النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة
لبيع )كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف لعقد ا

تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما( وتغطي العيوب 
ن من ذات املادة الضما 0كما عرف يف الفقرة   .«املوجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقدمي اخلدمة

                                                 
 15ه املوافـق 1011صـفر عـام  25املـؤرخ يف  266-09وهو املرسوم الذي ألغى جموجبه املشرع املرسوم التنفيذي رقـم  –(1)

م، 2910أكتـــــوبر  92، الصـــــادرة بتـــــاريخ: 00ج ر، ع واملتعلـــــق بضـــــمان املنتوجـــــات واخلـــــدمات. ) 1009ســـــبتمر ســـــنة 
 (.29-16ص
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كل التزام تعاقدي حمتمل يربم إضافة إىل الضمان القانوين الذي يقدمه املتدخل أو »اإلضايف بأنه: 
 .«ممثله لفائدة املستهلك دون زيادة يف التكاليف

 :موضوع الضمان-1

يستفيد كل مقنت ألي »من القانون على أنه:  10نصت املادة بالنسبة ملوضوع الضمان 
 .داة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة جتهيزية من الضمان بقوة القانونمنتوج سواء كان جهازا أو أ

جيب على كل متدخل خالل فرتة الضمان احملددة، يف حالة  وميتد هذا الضمان أيضا إىل اخلدمات.
يستفيد املستهلك من تنفيذ الضمان املنصوص عليه أعاله  أو تعديل اخلدمة على نفقته.ظهور عيب 
حتدد شروط وكيفيات تطبيق  يعترب باطال كل شرط خمالف ألحكام هذه املادة. ضافية.دون أعباء إ

 .«أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم
كل ضمان آخر مقدم من قبل املتدخل »من ذات القانون على أن: 10كما نصت املادة 

أعاله. جيب أن  31ادة جمقابل أو جمانا، ال يلغي االستفادة من الضمان القانوين املنصوص عليه يف امل
   .«تبني بنود وشروط هذه الضمانات يف وثيقة مرافقة للمنتوج

ميكن القول بفقرتيها  10 املادة بفقراهتا الست، وعلى 10من خالل اطالعنا على املادة ف
وهو الوارد  ضمان قانوينينقسم إىل نوعني  90-90املقرر للمستهلك من خالل القانون أن الضمان 

، واملنصوص عليه جموجب املادة (10وهو الوارد يف املادة ) أو إضايف وضمان اتفاقي (10)يف املادة 
  .027-10من املرسوم التنفيذي رقم  0/2

كما نستنتج أن الضمان القانوين ال جيوز تعديله أو التنازل عنه بناء على شرط وارد يف 
 ط خيالف أحكام هذه املادة يعترب باطال.املذكورة أعاله أن كل شر  10العقد، إذ قرر املشرع يف املادة 

أما بالنسبة للضمان االتفاقي أو اإلضايف والذي يكون جموجب اتفاق مسبق بني املستهلك 
ال يلغي االستفادة من الضمان القانوين، كما أنه جيب أن يصدر يف شكل التزام  واملتدخل فإنه

توي على البيانات الالزمة لشهادة الضمان تعاقدي مكتوب حتدد فيه البنود الضرورية لتنفيذه وأن حي
  .(1)القانوين

 مدة الضمان:-2
-10اإلشارة إىل مدة الضمان، أما املرسوم التنفيذي رقم  90-90مل يتضمن القانون 

ال ميكن أن تقل مدة »منه اليت تنص على أن:  16فقد أشار إىل مدة الضمان يف املادة  027
                                                 

، أمــا بالنســبة للبيانــات الواجــب توافرهــا يف شــهادة 027-10ي رقــم مــن املرســوم التنفيــذ 10دة وهــو مــا تــنص عليــه املــا–(1)
 من املرسوم ذاته.  6الضمان فقد تناولتها املادة 
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تسليم السلعة اجلديدة أو من تقدمي اخلدمة. حتدد مدة  ن تاريخ( أشهر، ابتداء م2الضمان عن ستة )
الضمان حسب طبيعة السلعة بقرار من الوزير املكلف حبماية املستهلك وقمع الغش أو بقرار بينه وبني 

 .«الوزير املعين

فمن خالل هذا النص يتضح أوال أن مدة الضمان القانوين ال جيب أن تقل عن ستة أشهر 
للسلع أو اخلدمات، أما بالنسبة لقرار الوزير املكلف حبماية املستهلك وقمع الغش، فقد سواء بالنسبة 

صدر بالفعل قرار وزاري مشرتك بني وزير التجارة عمارة بن يونس، ووزير الصناعة واملناجم عبد السالم 
حيدد مدة الضمان  0230ديسمرب سنة  30املوافق  3012صفر عام  03بوشوارب مؤرخ يف 

حتدد مدة الضمان لكل منتج أو  (2)مالحق 29مواد ومرفق بـ 27، متضمنا (1)يعة السلعةحسب طب
سلعة، وكما يتضح من تسمية هذا القرار فإنه جاء خاليا من اإلشارة إىل مدة الضمان بالنسبة 

  للخدمات.

 االلتزام باإلعالمثانيا: 
عالم يف القانون رقم إذا كان املشرع اجلزائري مل ينص صراحة على حق املستهلك يف اإل

بإعالم املستهلك وذلك جموجب الفصل  90-90امللغى، فإنه ألزم املتدخل يف القانون  90-92
 5املؤرخ يف  079-10 بإصداره للمرسوم التنفيذي رقم اإللزاماخلامس من هذا القانون، وأكد هذا 

 لقة بإعالم املستهلك.احملدد للشروط والكيفيات املتع 2910نوفمرب  0املوافق  1005حمرم عام 

اليت  17/1بنص املادة  90-90وقد استهل املشرع حديثه عن إعالم املستهلك يف القانون 
جيب على كل متدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه »جاء فيها: 

 0حني نصت املادة  ، يف«لالستهالك بواسطة الوسم أو وضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة
يتم إعالم املستهلك عن طريق »املشار إليه أعاله على أن:  199-31من املرسوم التنفيذي رقم 

الوسم أو اإلعالن أو بأية وسيلة أخرى مناسبة عن وضع املنتوج لالستهالك وجيب أن يقدم اخلصائص 
 .«األساسية للمنتوج طبقا ألحكام هذا املرسوم

                                                 
 .05، ص0235جانفي  09الصادرة بتاريخ:  21ج ر، ع–(1)
: خاص جمدة الضمان لسـلع اإلعـالم 0مللوق متعلق جمدة الضمان للسلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكرتونية، ا 3امللوق –(2)

: مـدة ضـمان التجهيــزات 5: مــدة ضـمان السـلع اهلاتفيـة، امللوــق0: مـدة ضــمان سـلع العنايـة، امللوـق1اآليل واملكتبيـة، امللوـق
جـــانفي  09الصـــادرة بتـــاريخ:  21ج ر، ع : مـــدة ضـــمان ســـلع خمتلفـــة.9: مـــدة ضـــمان اللعـــب، امللوـــق 2واآلالت، امللوـــق

 .09-002، ص0235
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د أن املشرع قد ألزم املتدخل بإعالم املستهلك بأية وسيلة مناسبة من خالل هذين النصني جن
ومن بني االختيارات اليت أتاحها املشرع للمتدخل أن يتم اإلعالم عن طريق  توضح خصائص املنتوج

 .اإلعالنأو عن طريق الوسم 

 الوسم:-1
كل »بأنه:  21-27من القانون رقم  1/1جند أن املشرع عرفه جموجب املادة  بالنسبة للوسم

البيانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات أو املميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز املرتبطة 
بسلعة تظهر، تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو يمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة 

، كما «نظر عن طريقة وضعهارفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض ال
املتعلق بتوديد  199-31 من املرسوم التنفيذي رقم 1/31عرف الوسم الغذائي جموجب املادة 

وصف خلصائص التغذية ملادة غذائية قصد إعالم »الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك بأنه:
 .«املستهلك

من خالل هذين النصني نالحظ أن املشرع يف النص األول قد جعل الوسم كل ما يؤدي ف
ام قانونية خاصة، إىل إعالم املستهلك جما يف ذلك العالمة التجارية على الرغم من أهنا ختضع ألحك

أدرجها يف مفهوم الوسم ملا هلا من فعالية يف التمييز بني املنتجات الذي هو أحد أهداف  غري أنه
ملية إعالم املستهلك، بينما النص الثاين فإنه خاص بالوسم املوضوع على املواد الغذائية إذ بني ع

املشرع أنه جيب أن يتضمن اخلصائص الغذائية للمادة واليت من شأهنا إعالم املستهلك جمكونات تلك 
 املادة.

ا اللغة الريمية وقد أكد املشرع على أن الوسم جيب أن يكون باللغة العربية على اعتبار أهن
واملرسوم  21-27من القانون رقم  9و 39األوىل للشعب اجلزائري وذلك جموجب نصي املادتني 

 على الرتتيب. 199-31التنفيذي رقم 

أما بالنسبة للبيانات الواجب توافرها يف الوسم واليت مل يتطرق إليها املشرع يف نصوص 
 منه.  30جموجب املادة  199-31ي رقم فقد بينها املرسوم التنفيذ 21-27القانون رقم 

كما أن املشرع وإن كان قد أغفل اإلشارة إىل إعالم املستهلك فيما يتعلق باخلدمات يف 
حيث خصص  199-31فإنه تدارك األمر جموجب املرسوم التنفيذي رقم  21 -27القانون رقم 

 ق باخلدمات.كيفيات إعالم املستهلك فيما يتعل( ل59-53املواد من )الفصل اخلامس 
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 اإلعالن: -2

كل وسيلة هتدف إىل التأثري »يعرف بأنه:  (1)اإلعالن أن فنشري إىل لإلعالن أما بالنسبة
جمموعة من اجلهود الشخصية »، كما يعرف على أنه: (2)«نفسيا على اجلمهور حتقيقا لغايات جتارية

حمددة حلثهم على شرائها، أو طلبها، أو اليت هتدف إىل توجيه انتباه أفراد اجملتمع إىل سلعة، أو خدمة 
هو عبارة عن أنواع من األنشطة املختلفة اليت يتم من خالهلا نشر، أو إذاعة الرسائل اإلعالنية املرئية 

 .(3)«أو املسموعة على أفراد اجملتمع هبدف حثهم على شراء السلعة أو اخلدمة املعلن عنها

عالن هو كل فعل أو تصرف يهـدف إىل التـأثري فمن خالل هذه التعريفات ميكن القول أن اإل
النفســي علــى مجهــور املســتهلكني، مــن أجــل إقنــاعهم جمزايــا الســلعة أو اخلدمــة ومــا ميكــن أن حتققــه مــن 

، ويفـــرتض يف اإلعـــالن الـــذي مـــن شـــأنه حتقيـــق هـــذه (4)فوائـــد، أيـــا كانـــت الوســـيلة املســـتخدمة يف ذلـــك
تســليط الفكـــرة علــى املتلقــي باســـتخدام كــل مـــا مــن شـــأنه األهــداف أن يتــوافر علـــى التكــرار واإلحلـــاح و 

إهلـــاب اخليـــال واجتـــذاب العـــني وإطـــراء األذن يف نفـــس الوقـــت الـــذي يـــتم فيـــه إظهـــار حماســـن املنـــتج أو 
ــا بــل هــي  اخلدمــة، مــع إقنــاع املتلقــي بــأن هــذا املنــتج أو الســلعة املعلــن عنهــا ليســت ترفــا أو شــيئا كمالي

أن يســـقط احلـــواجز بـــني الضـــروريات والكماليـــات وحيـــول الرغبـــة لـــدى ضـــرورة، فـــاإلعالن النـــاجح جيـــب 
 . (5)املستهلك إىل حاجة جيب تلبيتها

يســتعمل مصــطلح اإلشـــهار املشــرع اجلزائـــري غالبــا مــا وبــالرجوع إىل القــانون اجلزائــري جنــد أن 
ة علـــى احملـــدد للقواعـــد املطبقـــ 20-20مـــن القـــانون رقـــم  0/1بـــدل اإلعـــالن وقـــد عرفـــه جموجـــب املـــادة 

اإلشهار: كل إعـالن يهـدف بصـفة مباشـرة إىل تـرويج بيـع »اليت تنص على أن:  (6)املمارسات التجارية 
 «.  السلع أو اخلدمات مهما كان املكان أو وسائل االتصال املستعملة

                                                 
اإلعــالن لغــة: مــن أعلــن يعلــن ومصــدرها عالنيــة وإعــالن جمعــىن إظهــار الشــيء وإشــهاره. أنظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب، –(1)

 مادة "علن". 
، دط، اإلســـكندرية، الـــدار اجلامعيـــة، -دراســـة مقارنـــة–خالـــد ممـــدوح إبـــراهيم: محايـــة املســـتهلك يف املعـــامالت اإللكرتونيـــة –(2)

 .  93م، ص0229
عبــد امل ذيـــب عبـــد امل حممـــود: محايـــة املســـتهلك يف التعاقـــد اإللكــرتوين دراســـة مقارنـــة، رســـالة ماجســـتري، جامعـــة النجـــاح –(3)

 .15ص م،0227الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطني، 
 .  90خالد ممدوح إبراهيم: املرجع السابق، ص–(4)
 .02-17م، ص0233، بغداد، مكتبة السنهوري، 3ارنة، طموفق محاد عبد: احلماية املدنية للمستهلك دراسة مق–(5)
م، منشـور باجلريـدة الريميـة 0220يونيو سـنة  01ه املوافق 3005مجادى األوىل عام  25مؤرخ يف  20-20قانون رقم –(6)

 .33-21م، ص0220يونيو سنة  09ه املوافق 3005مجادى األوىل عام  27، بتاريخ 03السنة  03العدد
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كــل نشــاط جتــاري يهــدف إىل حتقيــق الــربح عــن »وعليــه خنلــص إىل أن اإلعــالن التجــاري هــو:
أو خدمـــة معينـــة بإظهـــار حماســـنها ومزاياهـــا بأيـــة وســـيلة مـــن وســـائل اإلعـــالن طريـــق اإلعـــالن عـــن ســـلعة 

 .  (1)«إلثارة املستهلكني ودفعهم للتعاقد من أجل احلصول عليها

فهو وإن كان نشاط جتاري من جهة، فهو من جهة أخرى وسيلة من وسائل إعالم 
عروضة، لذلك حظر املشرع املستهلك وإيضاح الصورة الذهنية له فيما يتعلق بالسلع واخلدمات امل

اإلعالنات الكاذبة اليت من شأهنا تضليل املستهلك وإيهامه جمواصفات مغايرة للمواصفات األصلية 
-20رقم  القانون يف (2)قد تناول اإلعالن املضلل ، لذلك جند أن املشرع للسلعة أو اخلدمة املعروضة

دون » اليت جاء فيها: 09جارية يف مادته املتعلق بتوديد القواعد املطبقة على املمارسات الت 20
اإلخالل بالنصوص التشريعية و التنظيمية األخرى املطبقة يف هذا امليدان، يعترب إشهارا غري شرعي 

يتضمن تصرحيات أو بيانات أو تشكيالت ميكن أن - وممنوعا، كل إشهار تضليلي، السيما إذا كان:
يتضمن عناصر ميكن أن -. بكميته أو وفرته أو مميزاتهتؤدي إىل التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو 

يتعلق بعرض معني لسلع أو - تؤدي إىل االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه.
خدمات يف حني أن العون االقتصادي ال يتوفر على خمزون كاف من تلك السلع أو ال ميكنه ضمان 

 .(3)«ملقارنة مع ضخامة اإلشهاراخلدمات اليت جيب تقدميها عادة با

وضع جمموعة مـن  ومل يكتف املشرع اجلزائري بوضع هذه القواعد لضمان محاية املستهلك، بل
مــن أجلــه وهــو محايــة   هلــدف األساســي الــذي وضــعتا قالــيت مــن شــأهنا مســاعدهتا علــى حتقيــاآلليــات 

اآلليـــات يـــأيت علـــى  علـــى جمموعـــة مـــن هـــذه 21-27املســـتهلك اجلزائـــري، حيـــث نـــص القـــانون رقـــم 
كــل مجعيــة »منــه بأهنــا:  03/3حيــث عرفهــا جموجــب املــادة  جمعيههات حمايههة المسههتهلكي :- رأســها:

، «منشأة طبقا للقانون هتدف إىل ضمان محاية املسـتهلك مـن خـالل إعالمـه وحتسيسـه وتوجيهـه ومتثيلـه
عهـــا، واجلمـــارك إضـــافة إىل هــذا طبعـــا إىل جانـــب اهليئـــات اإلداريــة األخـــرى كـــوزارة التجـــارة جمختلــف فرو 

 جهاز القضاء.

 

 

                                                 
 .03حلماية املدنية للمستهلك، مرجع سابق، صموفق محاد: ا–(1)
أو  ذلـك"، إىل يـؤدي أن ميكـن أو املسـتهلك، خداع من شأنه يكون الذي اإلعالن " بأنه املضلل التجاري يعرف اإلعالن–(2)

خالـد  ". أنظـر:جوهريـة وأوصـاف بعناصـر يتعلـق فيمـا وخـداع خلـط يف الوقـوع إىل هتـدف معلومـات املتضـمن اإلعـالن " هـو:
 .71-90 ص .سابق مرجع .اإللكرتونية املعامالت يف املستهلك محاية  :ممدوح راهيمإب
 .22، ص03، س03ج ر، ع-(3)
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 في حماية المستهلك 90-90المطلب الثالث: مدى نجاعة القانون رقم 
 الجزائري في األلفية الثالثة                        

تتميز األلفية الثالثة بأهنا عصر ثورة املعلومات هذه الثورة اليت ألقت بنتائجها على مجيع 
على مواكبة التطورات اليت أفرزهتا هذه  90-90ي جيعلنا نتساءل عن قدرة القانون اجملاالت األمر الذ

 الثورة يف اجملال التجاري ومن  م محاية املستهلك اجلزائري يف هذه األلفية؟

وهو ما سنبينه من خالل هذا املطلب حيث سنتطرق ملدى مواكبة القواعد املقررة حلماية 
رات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات )أوال(،  م نبني احللول اليت لتطو  90-90املستهلك يف القانون 

 ينبغي على املشرع انتهاجها لتوقيق ذلك )ثانيا(.

لتطورات تكنولوجيا المعلومات  90-90أوال: مواكبة القواعد المقررة في القانون رقم 
 واالتصاالت

سها شبكة اإلنرتنت نوعا لقد أفرزت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت يأيت على رأ
جديدا من املستهلكني هو املستهلك اإللكرتوين الذي يتفق أكثر املتعاملني يف اجملال التجاري على أن 
ال خيتلف عن املستهلك العادي أو التقليدي إال من خالل الوسيلة اليت يربم هبا تعاقداته وهي الوسيلة 

والتلكس أو حديثة كشبكة اإلنرتنت والربيد  اإللكرتونية سواء أكانت قدمية نوعا ما كالفاكس
 . اإللكرتوين

واملتعلق حبماية  1007ماي  29الصادر يف  7-07لذلك جند أن التوجيه األورويب رقم 
كل شخص »بأنه:  2/2في املادة املستهلكني يف العقود املربمة عن بعد يعرف املستهلك اإللكرتوني

 .(1)«ه املهين يف العقود اليت تدخل يف التوجيه احلايلطبيعي يعمل ألغراض ال تدخل يف إطار نشاط

-27وبالنظر إىل القواعد اليت قررها املشرع اجلزائري حلماية املستهلك جموجب القانون رقم 
والنصوص التنظيمية الصادرة بشأنه، واليت قلنا أن أمهها مها قاعدتا االلتزام بالضمان، وإعالم  21

هذه القواعد وإن كانت على درجة عالية من األمهية يف جمال محاية املستهلك، ميكننا أن نقول أن 
املستهلك التقليدي فهي تكتسي أمهية أكرب بالنسبة للمستهلك اإللكرتوين الذي قدمنا أنه ال خيتلف 

يتمتع ببعض  علهواليت جت ختلفةة املتبعة يف إبرام تعاقداته املعن املستهلك التقليدي إال من حيث الوسيل
ية املتمثلة أساسا يف التباعد املكاين بينه وبني الطرف املتعاقد معه، فإن كان املستهلك العادي اخلصوص

                                                 

 –(1)  
2) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats 

relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre 

de son activité professionnelle; 
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يلتقي باملهين )سواء كان تاجرا أو منتجا أو مزود خدمة( وجها لوجه، ويتم التعاقد بشكل مادي 
ين السلعة أو وملموس، فإن املستهلك اإللكرتوين يربم عقده عن بعد دون أن يقابل املهين أو أن يعا

اخلدمة بشكل ملموس مما جيعله أدعى للوصول على ضمان أكرب، وتبصري وإعالم أعمق جمول 
 التعاقد حىت يكون على بينة جما هو مقدم عليه.

إىل تقنيات  199-31كما نالحظ أن املشرع اجلزائري وإن أشار يف املرسوم التنفيذي رقم 
منه على أهنا:  1/00عاقد حيث عرفها جموجب املادة االتصال عن بعد وإمكانية استعماهلا يف الت

كل وسيلة بدون احلضور الشخصي واملتزامن للمتدخل واملستهلك، ميكن استعماهلا إلبرام العقد بني »
 .«هذي الطرفني

إال أنه مل ينظم كيفية إبرام العقود هبذه الوسيلة كما مل ينظم أساليب وكيفيات إعالم 
لوسائل إذ كان ينبغي عليه اإلشارة إىل اإلعالنات اإللكرتونية اليت املستهلكني عن طريق هذه ا

أصبوت يف كثري من األحيان مفروضة على املستهلك فقد جيدها يف بريده اإللكرتوين كما قد  تدخل 
مباشرة أثناء تصفوه لبعض املواقع دون إرادة منه، كما أن التقنيات املستعملة يف إعدادها والسرعة 

عرضها تؤثر بال شك يف اختيارات املستهلك. كما أن مسألة الضمان تطرح بشدة هنا  املستعملة يف
خاصة فيما يتعلق بشهادة الضمان وهل ميكن أن نستبدل الشهادة الورقية بالشهادة اإللكرتونية 

 21-27وغريها من املسائل اجلوهرية اليت ال ميكن أن تدرج ضمن القواعد املقررة يف القانون رقم 
 يل ألهنا حتتاج إىل تنظيم خاص.بشكل آ

ثانيا: الحلول التي ينبغي على المشرع الجزائري انتهاجها لتحقيق الحماية الالزمة 
 للمستهلك الجزائري في األلفية الثالثة

تقدم أن األلفية الثالثة تتميز باكتساح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكافة اجملاالت 
هو مواكب هلا  ملستهلك اجلزائري ليس جمنأى عن هذه التكنولوجيا بلالسيما اجملال التجاري، وأن ا

ومتطلع هلا خطوة خبطوة، خاصة بالنسبة للشباب الذي أقل ما يقال عنه أنه جيل الفايسبوك والتويرت 
من التقنيات املستعملة يف هذا اجملال، كما أنه وعلى الرغم من عدم وجود قانون جزائري وغريها 

لكرتونية أو املعامالت اإللكرتونية بصفة عامة فإنه ال أحد ينكر وجود املستهلك خاص بالتجارة اإل
اإللكرتوين اجلزائري الذي أصبح يستعمل الوسائل التكنولوجية املختلفة يف احلصول على متطلباته سواء 

اسبة أكانت سلعا مادية أو إلكرتونية أو حىت خدمات كاالستشارات املختلفة يف جمال القانون أو احمل
نصوصا خاصة  21-27أو حىت الطب، ومنه يتوجب على املشرع اجلزائري تضمني القانون رقم 

حلماية هذا املستهلك اإللكرتوين وتعديل النصوص احلالية جما يتماشى وخصوصيته، أو إصدار قانون 
 سي.معامالت إلكرتونية يتضمن محاية املستهلك املتعامل يف إطارها كما حدث يف التشريع التون
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       الخاتمة 
 أن: ما تقدم خنلص إىل من خالل

املستهلك حظي باهتمام كبري سواء على مستوى الفكر االقتصادي أم على مستوى الفكر -
القانوين مما جعله حيظى أيضا بتعريفات كثرية تبعا الجتاهات التشريعات والفقه والقضاء يف التوسيع من 

وبالنسبة للقانون تضييقها لتشمل عددا حمدودا من املستهلكني، دائرة املستفيدين من هذه احلماية أو 
املفهوم املضيق للمستهلك أي جعله الشخص  فقد تبىن من خالله املشرع اجلزائري 90-90رقم 

الذي يتعاقد خارج نطاق مهنته من أجل إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية أو حاجات كل من 
احلماية تشمل حىت األشخاص االعتبارية اليت تتعاقد ألغراض غري يعوهلم أو يتكفل هبم، كما أنه جعل 

، مهنية أي ليس من أجل احلصول على مكاسب مادية كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات والنقابات
وال ضري يف ذلك طاملا أنه يهدف إىل حتقيق محاية جملموعة أكرب من املستهلكني خاصة وأنه مل يتفرد 

 .من التشريعات واآلراء الفقهية اليت تؤيدهبرأيه هذا فهناك كثري 

من أجل حتقيق محاية املستهلك اجلزائري واليت  90-90القواعد اليت تضمنها القانون رقم -
يأيت على رأسها االلتزام بالضمان وااللتزام بإعالم املستهلك هي قواعد مهمة وختدم املستهلك يف جمال 

تواكب تداعيات األلفية الثالثة وبالتوديد تطلعات املستهلك حتقيق احلماية إىل حد كبري غري أهنا ال 
 اإللكرتوين اجلزائري الذي حيتاج إىل نصوص تتماشى مع الوسائل املتبعة يف إبرام املعامالت اإللكرتونية.

احلاجة تبدو ملوة إىل تدخل املشرع اجلزائري من أجل تقنني املعامالت والتجارة -
محائية تتماشى مع هذه املستجدات، وتستجيب لإلشكاالت اليت  اعداإللكرتونية ومن  م تقنني قو 

تطرحها خاصة فيما يتعلق بإشكالية تسوية املنازعات اليت تنجر عن هذا النوع اجلديد من التجارة 
      واملعامالت ومن  م القانون الواجب التطبيق، واهليئات القضائية املختصة بذلك.
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 :قائمة المصادر والمراجع
 أوال: الكتهههههههههههههههههههههههههههب والقواميس:

أمري فـرج يوسـف: عامليـة التجـارة اإللكرتونيـة وعقودهـا وأسـاليب مكافوـة الغـش التجـاري اإللكـرتوين، –
 م.2990، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، 1ط

، 0ة )هلـــك(، مـــجلســـان العـــرب احملـــيط، د.ط، بـــريوت، دار لســـان العـــرب، د.ت، مـــاد ابـــن منظـــور:-
 .929ص

ي، الفرنس ستهالكاال قانون كتاب من خمتارات: امل محد حممد امل محدمحد امل حممد محدامل: -
 .م 2000 العربية، النهضة دار ،، القاهرة3ط
، اإلسـكندرية، دار الفكـر اجلـامعي، 1خالد ممـدوح إبـراهيم: محايـة املسـتهلك يف العقـد اإللكـرتوين، ط-

 .29م، ص2999

ــــــة، طر – ، 1مضــــــان علــــــي الســــــيد الشرنباصــــــي: محايــــــة املســــــتهلك يف الفقــــــه اإلســــــالمي دراســــــة مقارن
 م.2990اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 

، اجلزائــــــر، اخللدونيــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، 1ســــــليم ســــــعداوي: محايــــــة املســــــتهلك اجلزائــــــر منوذجــــــا، ط–
 م.2990-ه1009

-ه1001، القـــاهرة، دار النهضـــة العربيـــة، )1للتجـــارة اإللكرتونيـــة، طحممـــد عبيـــد الكعـــيب: احلمايـــة اجلنائيـــة –
 م(.2919

، لبنــان، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 1حممــد حممــد أمحــد أبوســيد: محايــة املســتهلك يف الفقــه اإلســالمي، ط–
 .12م، ص2990

ار جمــدالوي، ، األردن، عمــان، د1موفــق أمحــد عبــده: محايــة املســتهلك يف الفقــه االقتصــادي اإلســالمي، ط–
 م.2992

، مكتبـة 1موفق محاد عبد: احلماية املدنيـة للمسـتهلك يف عقـود التجـارة اإللكرتونيـة دراسـة مقارنـة، ط-
 م.2911زين احلقوقية واألدبية، 

 

، اإلســـكندرية، دار اجلامعـــة اجلديـــدة، 1كـــوثر ســـعيد عـــدنان خالـــد: محايـــة املســـتهلك اإللكـــرتوين، ط–
 م.2912

 راسات األكاديميةثانيا: الرسائل والد
أمحــد الســيد طــه كــردي: إطــار مقــرتح حلمايــة املســتهلك مــن خمــاطر التجــارة اإللكرتونيــة، جامعــة بنهــا،  –

 .2911كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، 
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عبد امل ذيب عبد امل حممود: محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتري، –
 .م0227لوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطني، جامعة النجاح ا

حنــني نــوال شــعباين: التــزام املتــدخل بضــمان ســالمة بضــمان ســالمة املســتهلك وقمــع الغــش، مــذكرة -
ماجستري غري منشورة، جامعة مولود معمـري تيـزي وزو، كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية، فـرع "املسـؤولية 

 .2912املهنية"، 

 لملتقياتثالثا: المقاالت وا
 الـوطين لملتقـىمقدمـة ل مداخلـة اجلزائـري، التشريع يف املستهلك مفهوم: جالل بومتجت ،الزين شليب-

 ،"الغـش وقمـع املسـتهلك حبمايـة املتعلـق 21-27القـانون ظـل يف املسـتهلك محايـة" حـول اخلـامس
 .   2010 نوفمرب 09 و 08 يومي ، عزابة ملوقة ، احلقوق كلية سكيكدة، جامعة

ة عبـــــد امل: املســـــتهلك واملهـــــين مفهومـــــان متباينـــــان، مداخلـــــة مقدمـــــة للملتقـــــى الـــــوطين: "محايـــــة لينـــــد-
-10املستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي"، معهد العلوم القانونية واإلداريـة، املركـز اجلـامعي الـوادي، 

 .م2999أفريل  10
 والقرارات القواني  والمراسيمرابعا: 

ــــــ1090يف أول رجـــــب  املـــــؤرخ 92-90القـــــانون رقـــــم  - ـــــ7ه املوافـــــق لــــــ م املتعلـــــق 1090فربايـــــر  9ـ
 بالقواعد العامة حلماية املستهلك.

 1009ينـاير سـنة  09ه املوافـق 1019رجـب عـام  0املـؤرخ يف   00-09املرسوم التنفيـذي رقـم  -
 املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش

لـــق بـــالرخص املســـبقة إلنتـــاج املـــواد يتع 3779يوليـــو  29مـــؤرخ يف  050-79مرســـوم تنفيـــذي رقـــم -
 السامة اليت تشكل خطرا من نوع خاص واستريادها.

أكتــــوبر ســــنة  16ه املوافــــق 1022رجــــب عــــام  29مــــؤرخ يف  015-91املرســــوم التنفيــــذي رقــــم -
 م.2991

، 2990يونيو سنة  20ه املوافق 1025مجادى األوىل عام  5مؤرخ يف  92-90رقم القانون -
 بقة على املمارسات التجارية.حيدد القواعد املط

، احملدد ملدة 2910ديسمرب سنة  10ه املوافق 1010صفر عام  21قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف -
 الضمان حسب طبيعة السلعة.

م املتعلق حبماية 2990فرباير  25ه املوافق لــ1009صفر  20املؤرخ يف  90-90القانون رقم -
 املستهلك وقمع الغش.

احملدد  2910نوفمرب  0املوافق  1005حمرم عام  5املؤرخ يف  079-10ذي رقم للمرسوم التنفي -
 للشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك
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سبتمرب  02ه املوافق 3010ذي القعدة عام  02املؤرخ  يف  109-31املرسوم التنفيذي رقم  -
0231. 

 المراجع األجنبية: 
 الكتب:

–Chiheb Gazouani : Le contrat de commerce électronique international, 1
ere

 

édition, Tunis, Latrache édition, 2011.
    

 

 القواني :
–Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clause abusives dans les 

contrats conclue avec des consommateurs, JOCE du 21 avril 1993, n°L.95/29.  

–Directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20 mai 1997 

concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, 

JOCE, n°L144 du 4/6/1997. 

–Directive 2000/31/CE du 8/6/2000 relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et notamment du commerce 

électronique, JOCE n°L178, 17/7/2000. 

–La loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection du 

consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile. 

 
 
 

 

 


