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  مقدمة
یشھد العالم حالیا تطورا كبیرا و الجزائر ھي جزء من ھذا العالم بحیث تشھد  
نموا متسارعا و بالتالي بات علیھا أن تقوم بحمایة و رعایة المستھلك وكذا الحفاظ 
على االقتصاد الوطني و المساھمة في خلق الثروة و الحفاظ على البیئة و خلق فرص 

بصحة و جیب المستھلك و ھذه المفاھیم ھي  تضرالتشغیل و محاربة كل اآلفات التي 
وعلیھ سوف نتطرق في ھذه المداخلة إلى . عبارة عن حلقات مترابطة فیما بینھا 

بعض النقاط التي تھم المستھلك و كذا كل من یھمھ أمر الحمایة و رعایة مصالح ھذا 
 .المستھلك

 .یة المستھلكأجھزة الرقابة كآلیة لحمایة االقتصاد الوطني و حما: المبحث
 . المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و المتمثلة في : من بین ھذه األجھزة منھا 

  .9المدیریات الجھویة التجارة و ھي تسعة 
  D.C.W← ) 48(المدیریات  الوالئیة للتجارة 
  .مخبر على المستوى الوطني 21← مخابر الجودة و قمع الغش 

  .الغش مفتشیات الحدود لرقابة الجودة و قمع
 ) D.C.W(مدیریة التجارة للوالیة : 1المطلب

 :تحتوي على خمسة مصالح و ھي 
  .معالجة حمایة المستھلك و قمع الغشمصلحة .1
  .معالجة مراقبة الممارسات التجاریة و المطاردة المنافسةمصلحة   .2

                                                
 .أستاذ و رئیس مفتشیة قمع الغش لوالیة البلیدة     -  1
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  .معالجة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصاديمصلحة   .3
  . معالجة اإلدارة و الوسائل مصلحة   .4

  مكاتب) 3(كل مصلحة تظم على األكثر ثالث 
زیادة على ذلك یمكن عند الحاجة تزوید المدیریة الوالئیة للتجارة بمفتشیات 

  .إقلیمیة للتجارة في حالة تباعد التمركز العمراني عن مقر الوالیة
 ) D.R.C(المدیریة الجھویة للتجارة : المطلب الثاني 

لى المدیریة الجھویة للتجارة االتصال مع  الھیاكل المركزیة للوزارة و تتو -
و إنجاز كل التحقیقات الالزمة   والتأطیرتقییم نشاطات المدیریات الوالئیة للتجارة و 

في المیدان التجاري و المنافسة و حمایة  المستھلك و قمع الغش وإعداد البرامج و 
 الخ....التفتیش 

 مخابر الجودة و قمع الغش: المطلب الثالث 
لھا دور في تحلیل و كشف عیوب المواد االستھالكیة و إصدار كشوفات 

 التحالیل قصد تنویر و توجیھ المفتش
 المفتشیات للجودة و قمع الغش : المطلب الرابع 

لھا دور ھام في عبور السلع و المنتوجات و دخولھا إلى التراب الوطني و ھي 
و یستمر . كانت بریة جویة  أو بحریة سواءعبور الحدیدیة وموجودة في كل نقاط ال

أعوان قمع الغش في مراقبة مطابقة ھذه المواد للمواصفات القانونیة من أجل السماح 
لھا بالدخول إلى الوطن أو ردھا و معارضة دخولھا في حالة عدم مطابقتھا للمقاییس 

  . القانونیة
  :لحمایة المستھلكالتشریع كآلیة تنظیمیة : المبحث الثاني 

 :قانون حمایة المستھلك: 1المطلب 
المتعلق بحمایة  25/02/2009المؤرخ في  09/03لقد صدر القانون رقم 

  .89/02المستھلك و قمع الغش و ھذا جاء معدال للقانون رقم 
  :یلي  القانون ماو من أھم المحاور التي جاء بھا 

  .واد الغذائیة إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة و سالمة الم
محفوظة و آمنة و مشروعة وال تلحق ضرر ← إلزامیة أمن المنتوجات 

  .بالمستھلك
  ) d'auto-control(إلزامیة مطابقة المنتوجات و مبدأ الرقابة الذاتیة -
  .إلزامیة ضمان السلع و الخدمات و ضمان ما بعد البیع-
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ات أو أي وسیلة عن طریق الوسم أو وضع العالم← إلزامیة إعالم المستھلك-
  .مناسبة

  .حمایة المصالح المادیة و المعنویة للمستھلك-
  على أھمیة إنشاء جمعیات حمایة المستھلك21كما ذكر في المادة -
  : وھناك إجراءات أخرى ذكرھا النص منھا-
  القرض االستھالكي- )وما تالھا  56المادة ( غرامة المعالجة  -
  حمایتھم دور أعوان الجودة و قمع الغش و كذا-
  مخابر الجودة و قمع الغش-
  الخبرة القانونیة-
  طرق الطعن في الخبرة-
  التدابیر التحفظیة و مبدأ االحتیاط-
 )85إلى  68من المواد ( المخالفات و العقوبات -

  .عالقة مصالح قمع الغش بقطاعات أخرى: المطلب الثاني
 ).جمارك  -تجارة(، ) صحة- تجارة(،) بیاطرة  –تجارة (← الفرق المشتركة 

  .إرسال المحاضر للعدالة← العالقات مع القضاء 
  المشاركة في البحوث العلمیة و الملتقیات ← العالقة مع مراكز البحث  

 .الوسائل العلمیة و التقنیة كآلیة لحمایة المستھلك: المطلب الثالث
و ھذا  لقد مكنت الدولة أعوان الجودة وقمع الغش من عدة وسائل علمیة و تقنیة

 :و منھا التدلیسمن أجل محاربة الغش و 
حقیبة المفتش التي تحتوي على عدة  إضافة إلى المخابر الجودة و قمع الغش

وسائل و أجھزة  علمیة متطورة تسمح للمحقق و المفتش من اكتشاف المخالفات في 
  .العیناتعین المكان دون القیام باقتطاع 

 :الخاتمة
اضع یتضح لنا األھمیة القصوى المنوطة باألجھزة من خالل ھذا التدخل المتو

حمایة و رعایة  السھر علىالوطني و  االقتصادالرقابیة العمومیة في الحفاظ على 
مصالح المستھلك الذي  تعتبر الحلقة الضعیفة في عملیة االستھالك وعلیھ نقول إن 
توسیع الثقافة االستھالكیة و نشرھا و التحسیس بما ھي واجب كل فرد ، و إنھا 

و الغش و الردع وحده ال تكفي في ضل  التدلیسالوسیلة األھم للرقابة من  نظام 
 .ستفحالھا داخل المجتمعانتشار ھذه اآلفات و ا

   


