
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 رـــشك
 
 

 أرشدني أك نصحني مف لكؿ   كرالش   ـ  ث   ، ؿ  كج   ز  ع   هلل كرالش  
 بكصؼ البحث ىذا إعداد في معي ساىـ أك ينيكج   أك
 حمو.مرا مف مرحمة أم   في ةػػالمطمكب كالمصادر لمراجعا 

 ةػضمالفا يأستاذت كصػالخص كجو ىػعم رػشكأ ك 
 " صباح ىواري " الدكتورة

رشادى اػمساندتي عمى   اهلل فجعميا كجيوالت   ك صحبالن   اػكا 
 . اػػحسناتي ميزاف في

 . حتراـاإل ك رػقديالت   كؿ   يمن   لكـ المناقشة لجنة أعضاء إلى
 " جزيبل راــكش   "  ونـالع يد لي د  ــم من عـجمي إلى
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لعديد  أتاحالذم  األخيرالتكنكلكجي ىذا  التقدـب  زالمعز  ة ك الحداثة ن  صر  الع   اؽ  ب  ي س  ػف           

 سكيؽلمت   ر مجاال خصباػعتبالذم ي   ك خاصة  المجاؿ االستيبلكي ريع قدـ الس  مف المجاالت  الت  
معينة  حيث  اختيارات  إلىيات العامة  ك تكجيو الرأم الخاص عمى التكج   السيطرة مف خبلؿ 
يرسؿ عبر  تكنكلكجيا  االتصاؿ   أكيبث  أكيقدـ جتمعات الحالية معنية بما كؿ فئات الم   أصبحت

 لمستيمؾ.ا إلىك الذم  يعتبر بكابة الكصكؿ  اإلشيارك أ باإلعبلناتفيما يعرؼ  اإلعبلـك 
 ةر يخىذا األ الشياراتبالـ نقؿ ميكسة  إذامتعمقة  أصبحتمجتمعات اليـك  أف ؿ  ك  الق   ف  ك  م  ك ي       
 مف التي الخدمات ك السمع ارياخت جؿأمف  كؿ يـك اة فييرغب المستيمؾ أكالزبكف  زدادي التي
 كفرىاي التي لممعمكمات مصدر أىـ اإلشيار أصبح كما ، المشركعة رغباتو لو تشبع أف شأنيا

ك  المستيمؾ فيب كصؿ حمقة ك الخدمات، ك السمع حكؿ 1العكف االقتصادم أك الميني أكالمنتج 
ك النافذة التي يطؿ منيا  جيالترك  ك ؽيالتسك  رمظاى مف مظير أصبح كما العكف االقتصادم

الخدمة المرغكب فييا ك لو   أكالمستيمؾ أك العميؿ عمى عديد االشيارات التي تكفر السمعة 
 االختيار .

الخدمات  ك بيدؼ التحقيؽ  أك أحيانا األرباحصكؿ عمى ك التي ىي الح    ة  اي  الغ   أف   إال         
تغض  ك الشريفة  المنافسة نظاـ تحيد عف  اإلعبلناتشيارات أك اال بعض ريع ليا جعمت الس  

 اإلعبلناتلتظير لنا  ك المكاصفات الدقيقة  حةيالصح المعمكمات في المتمقي حؽ عمىالطرؼ 
مِّم   مِّؿ   اإلشيار أكة الم ض   إلى ةػمفرط بصفة يايف مبالغ معمكمات عف خبلليا مف عمفي   فيأ  الم ض 

 . ؿيضمالت   ك الكذب حد  
مِّم   لئلشيارات ة المباشرةحي  ىك الض   كفالزب   أك ستيمؾالم   ف  أل ك            لو تعرضي ما نتيجة ةالم ض 

 في ؼيضع كطرؼ ر  ب  ت  ع  ي   المستيمؾ أف كما المعمف، مف التزييؼ ك الخداع ك الغش محاكالت مف
 الذم ؿيلمتضم سيمة سةير ف جعموي ما التعاقدية  في المراكزاالختبلؼ  قائمة عمى ةيتعاقد عبلقة

 لبلستيبلؾ الخدمة أك المنتج عرض ةيعمم في مينتو إطار ضمف المتحكـ باعتباره الميني مارسوي

                                                 

ادمع ر ؼ الم ش رِّع  الجزائرم"  - 1  المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات    02 -04" مف القانكف 03حسب نص المادة "" الع كف  االقتص 
 ي العادمػالمين اإلطاريمارس نشاطو في  يا كانت صفتو القانكنية ،أمقدـ خدمات  أكحرفي  أكتاجر  أكك  : كؿ منتج ػىالتجارية      
 ا .ػبقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجمي أك     
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 د  ر  ك ما ي   بةيمع بإرادة التعاقد إلى بالمستيمؾ دفعي ما يييبد أمر ىك ك الربح ؽيتحق لغرض كذلؾ
 . عمى ذلؾ مف تأثير عمى الحياة االقتصادية عمى المدل البعيد

 ك الضررالقانكنية المترتبة عميو  اآلثارك  اإلشياريكتسييا  أصبحالتي  ةاألىمي   ؿِّ ي ظ  ك ف    
 الدكؿضميؿ ، كاف لزاما عمى الت   إلىعف مساره ك انحرافو  اإلشيارالبلحؽ بالمستيمؾ جراء حياد 

 التكزيع ك نتاجاإل مراحؿ كافةينظـ  قانكني  إطارلكضع الذم  ك ضركرة ممحة في التدخؿ تشريعيا
المتحدة  األمـفي المبادئ العامة مف تقرير ، ك لقد جاء البلحقة  الخدمات ك السمع استيبلؾ ك

ة قوي   حماية لتوفير سياسة باعإت   مواصمة أو بوضع الحكومات تقوم أن نبغيي   لحماية المستيمؾ :
 كل وعمى.مةالص   ذات ةالدولي   واالتفاقات أدناه، الواردة ةالتوجييي   المبادئ مراعاة مع لممستيمك،

 لظروف وفًقا بحماية المستيمكين، قةالمتعم   اتيأولويا دت حد   أن بذلك، قياميا معرض في حكومة،
 المقترحة التدابير تكاليف مراعاة مع انو،ك  س   والحتياجات ةوالبيئي   ةواالجتماعي   ةاالقتصادي   البمد

ك  ةي  عيتشر ال قكاعدال منتضت كما 1نيتيمكالمس سبلمةو  حقوق ضمان أجل منلذلك  .وفوائده
 بعض تبلعب عف دايبعالسميمة  اإلرادةحرية االختيار في حدكد  لممستيمؾ تكفؿ شركطا ةيميتنظال

   .شيارييفك الكسطاء اإل فيالمكزع ك فيالمنتج
ك يعمؿ  يف رِّعالم ش  غيره مف  ك  ذ  ك ح  حذ  ي   أفالجزائرم  الم ش رِّعكاف لزاما عمى  اإلطارا ذ  ي ى  ف       
لتحقيؽ ىذه الغاية  تـ  و  ي  ع  ك في س   اإلشيارم، المجاؿ طر قانكنية تضبط العمؿ في كضع أ  عمى 

 حماية إلى تيدؼ كالتي  2004غاية  إلى 1191العديد مف القكانيف في الفترة الممتدة مف  ف  س  
 بيف كـػػػػتق التي التجارية، الممارسات عمى المطبقة القكاعد كتحديد التجارية، كالعبلمة المستيمؾ
منيت بالفشؿ لعدـ  فقد باإلشيارالمشاريع المتعمقة  أغمب أما ،ستيمكيفكالم   االقتصادييف األعكاف
النقص في بعض  تدارؾ. ك قصد مكاكبة التغير االقتصادم في الجزائر ك المصادقة عميياإتماـ 

-04كصكال إلى القانكف تعديميا  أك  بإلغائياقاـ  االجزائرم إم   الم ش رِّع ف  إالقكانيف سالفة الذكر ف
02 2. 

                                                 

 ة ػدة التكجييية لحمايػالمتح األمـذ المتعمؽ بمبادئ ػفريؽ الخبراء الحككمي الدكلي المعني بقكانيف ك سياسات المنافسة ، تقرير التنفي - 1
 . 04، ص 2013-04-29 ،المتحدة  األمـة ، ػة ، مجمس التجارة ك التنميػرة ك التنمي، لجنة التجا (2013-1985المستيمؾ )     

2
 ىػعم ةػالمطبق كاعدػػػػػػػػػػػػالق يحدد ، 2004 ةػسن كػػػػػػيكني 23 المكافؽ 1425 عاـ األكلى ادلػػػجم 05 في مؤرخ 02-04  رقـ كفػقان  -

 .ـػكالمتم المعدؿ ، 2004 يكنيك 27 في درالصا ، 41، العدد  ر.ج التجارية، مارساتالم       
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تعدد  ظؿ في لممستيمؾ البلزمة الحماية تكفير عف الخاصة القكاعد ت  ز  ج  ا ع  يم  ف   ك           
 حالةتضيع حقكؽ المستيمؾ ك التي منيا  أف االحتماالت ك تكسع الحاالت التي يمكف فييا

مِّؿ   التجارم اإلشيار ك بعض القكاعد الخاصة العامة  القكاعد المجكء مف بد ال كاف ليكبالتا ،الم ض 
 . المستيمؾ أكقصد تكفير الحماية لمزبكف 

  :موضوع البحث -
مِّل   ار  ــــــــي  ش  اإل   ن  م   ة  ي  ائ  ز  الج   ة  ــــاي  م  الح                  ي  ر  ــــــــائز  الج   يع  ر  ش  ي الت  ف   الم ض 

 

 ة : التالي   ةاإلشكالي  عمى  اإلجابةحاكؿ في ىذا البحث ن  سة البحث : إشكالي   -
مِّل   ار  ي  ش  اإل   ن  م   ة  اي  م  ي لمح  ر  ائ  ز  الج   الم ش رِّعا ى  ر  ر  ي ق  الت   ة  ي  ائ  ز  الج   ات  ي  ل  ال   ي  ا ى  م          ؟ الم ض 

 ي  : ػػى أسئمةة عد   اإلشكاليةك يندرج تحت ىذه 
 ؟جارم الت   لئلشيارلشركط القانكنية ا ىي   ما -               
مِّؿ   لئلشيارالمفاىيمي  اإلطارما  -  ؟  الم ض 
مِّؿ   اإلشيارة  مف ما ىي آليات الحماية االبتدائي   -  ؟ الم ض 
مِّؿ   اإلشيارلية لمحماية مف آالجزائية ك اإلجراءاتما  -  ؟  الم ض 

ك الحماية  اك التكييؼ القانكني لي مِّؿ  الم ض   اإلشيارجريمة في معرفة ؿ : تتمث  ة البحثفرضي   -
 .  رم ػػػػػػػػػػػػػػػػشريع الجزائفي الت   منياالجزائية 
 اآلراءحميمي  المبلئـ لممفاىيـ ك في البحث فيك المنيج الكصفي الت   المنيج المستخدما أم        
 ة ، ك المناسب لمنصكص ك النظريات القانكنية .ػ  الفقيي

 ي  : ػػػرز فيما يمتب: ة البحث أىمي   -
 ا مستيمؾ .ن  م  ك  مكضكع حماية المستيمؾ مكضكع ييـ الجميع ف   أف   -              

مِّؿ   اإلشيار لجريمةنتشار الكاسع اإل -  . الم ض 
 .كع مف الجرائـ ىذا الن   الجزائرم تجاه الم ش رِّعتكضيح سياسة  -
 الجزائرم . ش رِّعالم  قره أمدل تحقيؽ الحماية لممستيمؾ مف خبلؿ ما  -

 ي  : ػؿ فيما يمتتمث  :  البحث أىداف -
 التجارم عمكما ك في الجزائر خصكصا  لئلشيارالقانكني  اإلطاربياف  -
مِّؿ   اإلشياربياف مفيـك جريمة  -  .القانكني  تكييفياك   الم ض 
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 ـ ىذا النكع مف الجرائالجزائرم  الم ش رِّع القانكني الذم خص بو اإلطارمعرفة  -
مِّؿ   اإلشيارالجزائرم لمحماية مف جريمة  الم ش رِّعقرىا أاآلليات التي  -  . الم ض 

 :وع ـع اختيار الموضـدواف -
ذا نكع مف ػبيكالعممية  اإلحاطةغبة في الر  اختيار ىذا المكضكع  إلىدفعنا اتية: احية الذ  من الن   -

التحايؿ ك نمط االستغبلؿ البلأخبلقي ك  نكع مف ىذاك كذلؾ شيكع  ، الجرائـ ذات االنتشار الكاسع
خاصة مع التطكر العممي ك التكنكلكجي الذم التزكير في تقديـ المكاد االستيبلكية ك الخدمات 

لكثير مف  أتاحك الذم الجانب المعمكماتي ك الرقمي في تشيده مختمؼ القطاعات الحياتية 
المؤسسات ك بالتالي  أك األشخاصف سكاء م أكسعة فئة ػمخاطب اإلعبلناتاالشيارات ك  أصحاب

مِّؿ   باإلشيارع الفئة المستيدفة ػػتكس    .  الم ض 
كضكع حماية المستيمؾ مف المكاضيع الشائكة ك الحساسة ك م   أف   احية الموضوعية :من الن   -

 التي تشكؿ مكضكع الساعة مع التكجو االقتصادم الجديد في الجزائر نحك اقتصاد السكؽ . 
مِّؿ   اإلشيارككف  فيتتمثؿ   جريمة لـ تحض بالتأطير القانكني المناسب ك الذم يكفر حماية  الم ض 

 .ةػػراسيا مف الد  ك لـ تستكؼ حق  ،  لممستيمؾ 
 ة : ــابقالس   ات  راس  الد   -

 يان  ألي ، أم ك  م  كجدت فقد غمب عمييا الطابع الش   إف ك ةاألكاديمي  ة ك ي  ي  ق  الف   ات  اس  ر  الدِّ  ف  إ      
 تحميبل . أكنقدا  أكو سكاء شرحا ػتتدرس القانكف برم  

 .ة ػالعممي األبحاثا ػال سيم ،قؿ  راسات فيو أالبحث فالد   محؿ   ا بالن سبة لممكضكعػم  أ        
 :ضت لممكضكع  راسات التي تعر  ك مف الد   
بعنكاف "حماية  األعماؿبف خالد فاتح ، مذكرة ماجستير  في القانكف الخاص ، تخصص قانكف  -

مِّؿ   أكالتجارم الكاذب  اإلشيارالمستيمؾ مف    سنة،  02جامعة سطيؼ   ، كمية الحقكؽ ،"  الم ض 
2014-2015 .  

  أطركحة ،)مقارنة دراسة( كؽػالس اقتصاد ؿػظ في المستيمؾ أمف ةػحماي بركات، كريمة -
، في دكتكراه درجة لنيؿ    . 2014 تيزم كزك، م،معمر  مكلكد جامعة قانكف، تخصص العمـك
   األعماؿفي الحقكؽ ، تخصص قانكف  LMDسارة عزكز ، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه  -

 . 2017-2016الحاج لخضر ، سنة   – 1كمية الحقكؽ  ، جامعة باتنة 
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، مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك  ، تخصص  القانكف الخاص  أطركحةمعيزم خالدية ،  -
-2018بكر بمقايد  ، تممساف ، الجزائر  ، سنة   أبيالحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة كمية 

2019 . 
 ا بتقسيـ بحثنا إلى فصميف : ػػمنق   م  البحث  :ـتقسي -

مِّل   اراإلشي   االط ار  الم ف اى يم ي و الق ان ون ي "  : إلى األكؿضنا في الفصؿ تعر           "   الم ض 
 لئلشيارة ــــــــروط القانوني  الش  "  : إلى األكؿالمبحث مبحثيف : تعرضنا في  إلىه مناك بدكره قس  

مِّل   ارلئلشي   و الق ان ون ي يـاىيم  ف  الم   اإلطار ": إلىك في المبحث الثاني   "  جاريالت    " . الم ض 
مِّل   ارـمن اإلشي ةـالجزائي ةــــــــالحماي"  إلى:اني ضنا في الفصؿ الث  ك تعر       عـــشريي الت  ــــــــف الم ض 

 ةـــــالموضوعي امــــــــاألحك"  إلى: األكؿضنا في المبحث تعر   :مبحثيف إلىكذلؾ  اه  ن  م  س  "ك ق   الجزائري
مِّل   اإلشيار لجريمة  ارــــــاإلشي لمحماية من ةـــــالجنائي الليات :" ىػإلاني ك في المبحث الث   ".الم ض 
مِّل   . " الم ض 



 

 

 
  

 
 
 
 
 

 :ل  و  األ   ل  ص  الف  
االط ار  الم ف اى يم ي و  الق ان ون ي 

مِّل   لبلشي ار  الم ض 

 
 
 
 
 
 
 



مِّل   ئلشي ارل االط ار  الم ف اى يم ي و الق ان ون ي                                   :لاألو   الفصل    الم ض 
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مِّلا:  ل  و  األ   ل  ص  الف    الط ار  الم ف اى يم ي و  الق ان ون ي لبلشي ار  الم ض 
  فاالقتصاديي األعكافف ك ة ك التقدـ التكنكلكجي  ، لكثير مف المينيين  م  رق  ال    ر  ص  ع   اح  ت  أ           

 مف اإلشيار أساليب تنكع ذلؾ عمى ترتب كقد،  جاريةالت   المنافسةالقفز خطكات كبيرة في مجاؿ 
 منتجات بعينيا . اقتناء عمى المستيمكيف ك دفع األسكاؽاكتساح  أجؿ

 مف ثيرالك تقابمو كالخدمات المنتجات مف لحاجاتو اقتنائو عند المستيمؾ ف  أ   ام  ك           
 التقنية القدرة ضعؼ يسمى ما أك كاألسعار، الجكدة عف لديو المعمكمات لنقص نظراالصعكبات،

 العكف عمييا يقدـ التي التجاكزات بعض يجيؿ أنو كما الخدمة، عارض أك البائع مع بالمقارنة
 الءىؤ  تعرض إلى يؤدم مما المستيمكيف، مصالح مراعاة دكف األرباح تحقيؽ بيدؼ االقتصاديكف

 .ضميؿكالت   االستغبلؿ إلى
الذم يحتكم عمى كؿ ما مف  اإلشيار مف ستيمؾالم   لحماية كبيرة ةأىمي   الم ش رِّع كلىأ   دق  ل           

 أف كجب ليذا نصكص، عدة في اإلشيار ىذا تنظيـ طريؽ عف تضميبل أكيمرر كذبا  أفشأنو 
 بياف مع  (المبحث األول)التجارم  شياراإل مف النكع ىذا ليا يخضع التي القانكنية الشركط نحدد

 . ) الثاني المبحث (المضمؿ جارمالتِّ  ئلشيارل االطار المفاىيمي ك القانكني 
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 .اريـج  التِّ  ارـلئلشي   يون  ان  الق   ار  ــــط  اإلل : و  األ  ث  بح  الم  
 يقـك المستيمكيف بيف كالخدمات لمسمع لمتركيج كسيمةنو أعمى  جارمالت   1اراإلشي   ؼ  ر  ع  ي           

 كالممصقات اإلعبلـ كسائؿ منيا متعددة كسائط عبر يتـ أجر، مقابؿ اإلعبلنات، في مختصكف بيا
 مف يتـ الذم الشخصي البيع عف يميزه ما كىك كالفيديكىات، كالصكر األصكات طريؽ عف كذلؾ
 ؽيلتسك  مةيكس ـأى التجارم اراإلشي عتبري  ك 2.جاريةالت   تالمحبل   كاجية في السمع عرض خبلؿ

 تربط كصؿ حمقة مثؿي إذ ، المشركعة المنافسة رمظاى مف رمظي عدي   كما الخدمات، ك اتلمنتجا
 أك المنتجب المتعمقة البلزمة بالمعمكمات مؾالمستي بإمداد متـزي الذم عمفالم   ك مؾالمستي فبي

مِّم   اراتاالشي مف مؾلممستي ةيالكقائ ةيالحما تتحقؽ كحتى ، الخدمة  ـيتنظ جكدك  مف بد ال ة،الم ض 
 لتعرض سابقة تككف التجارم لئلشيار مةالمنظِّ  القانكنية ركطالش  ف إذف، التجارم ارلئلشي ذاتي

 ىذا كقكع تمنع إجراءات عف عبارة الحماية ىذه كتككف اإلشيار، في تضميؿ ألم المستيمؾ
   )األول المطمب ( ارمالتج ارػػػػػػػػاإلشي في احتراميا الكاجب ةػػػػػالشركط اإليجابي   في تتمثؿ اإلشيار

 ( .انيالث   المطمب( التجارم اإلشيار يكد الكاردة عمى ك الق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الم حػدد لمقكاعػػػػػػػػد المطبقػػػػػػة عمى الممارسػػػػػػػػػػات   02-04" مف القانكف 03ادة "ػػػػػػحسب نص الم" رـــــــــااإلشيالم ش رِّع  الجزائرم"  ؼ  ر  ع   - 1
 إلى تركيج بيع السمع أك الخدمات ميما كاف المكاف أك كسائؿ االتصاؿ    : كؿ إعبلف ييدؼ بصفة مباشرة أك غير مباشرةىكالتجارية     
 المستعممػة .     

مِّم  حمداني محمد ، سبلؼ عزكز ، حماية المستيمؾ مف االشيارات الكاذبة ك  - 2  ، أفريؿ  14ة ، مجمة االجتياد القضائي  ، العدد الم ض 
 .282جامعة محمد خيضر بسكرة ،  ص  2017     
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 جاريالت   اإلشيار في احتراميا الواجبونية القان    روطالش   :لاألو   المطمب
 لمشركع االستناد يمكف أنو إال تجارمال   اإلشيار ينظـ خاص نص كجكد عدـ مف بالرغـ       
 يمكف التي كطر الش بعض الستخبلص العامة لمقكاعد كأيضا ، 1999 لسنة اراإلشي قانكف

 الفرع( التجارم لئلشيار الخاصة كالشركط  )األول الفرع( العامة الشركط ىما نكعاف إلى تقسيميا
 .)الثاني
 جاريالت   لئلشيار ةـالعام   وطر  الش   :األول الفرع
 الشركط تكفر مدل مراقبة في تتحقؽ التي ةالبتدائي  ا الحماية في المستيمؾ حماية د  س  ج  ت  ت       

مف طرؼ  التضميؿ أك لمخداع المستيمؾ تعرض يمنع الذم األمر ، اإلشيارية لمعممية القانكنية
 اإلشيار ىكية تحديد شركط استخبلص يمكف العامة القكاعد إلى كبالرجكعالعكف االقتصادم 

 . )ثانيا(  االجتماعية كالقيـ امةالع اإلشيار لآلدابك احتراـ  )أوال( التجارم
  اإلشياريالطابع  تحديد :أوال
 تككف أف يياف شترطي ،فييا السند المستعمؿ ك أنكاعيا إختبلؼ عمى ةاإلشياري   سالةالر   إف      

 أك التمفزة في معرؼال غيرك  المجيكؿ ياراإلش يمنعحيث  رم،يااإلش لمطابع كمحددة معرفة
 لمممارسات الدكلي القانكف مف "12" المادة نص في جاء لما طبقا ىذاك  الصحافة أك اإلذاعة
 مطبكعة ممصقة نشر ممنكع فإنو ، الثابتة المكحات عف أما، 1شيارمجاؿ اإل في اآلمنة ك الصادقة
 2الحككمية لئلعبلنات مخصصة التقديـ كطريقة كالمكف الشكؿ ىذا ألف األبيض عمى األسكد بالمكف
 التفاصيؿ خبلؿ مف األخيرة ىذه دكر تبياف نتكلى ،اإلشيارية لرسالةا ىكية تحديد إطار كفي
  :ةػ  اليالت  
 :ومحددا واضحا اإلشيار يكون أن يجب -1

المستيمؾ  إمدادالذم يعمؿ عمى  الشيءىك  المنتجطابؽ بيف البيانات ك خصائص الت   إف       
 يسمح بما غامض، غير كاضحا اراإلشي يككف أف فيجب،  3الخدمة أكبالبيانات المتعمقة بالمتكج 

                                                 

  2020كاف ػ، ج 02دد ػ، الع31، المجمد  ةاإلنساني  ـك ػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػجارم ، مجمالت   لئلشيارمة ة المنظ  ػأسماء معككؼ ، القكاعد الكقائي - 1
 . 233ص      

 .84 ، ص 1998كؽ،الحق كمية الجزائر، جامعة ماجستير، شيادة لنيؿ مذكرة لئلشيار، القانكنية الجكانب عياطة، سيراح بف ةػنايم - 2
 .233أسماء معككؼ ، المرجع نفسو ، ص  - 3
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 مف "07"المادة بينت كقد.1كامميف ك إدراؾ كعي عف التعاقد عمى المكافقة بإعطاء لممستيمؾ
 اإلشيار في الكضكح بشرط االلتزاـ  2اإلعبلف مجاؿ في المشركعة لمممارسات الدكلية المدكنة

يجب تقديميا  ....متمييز بوضوح سويقية قابمة لصاالت الت  يجب أن تكون االت  :  يابنصِّ  جارمالت  
إعبلن وحيثما يكون ذلك مناسًبا ، يتم تسميتو عمى  بحيث يسيل التعرف عمييا عمى أنيا ممف

-91 رقـ التنفيذم المرسـك في الجزائرم الم ش رِّع عميو نص الذم الشرط نفس كىك .ىذا النحو
 بالخدمة المرتبطة ماؿكاألع كالصبلحيات الكطنية األمبلؾ عف امتياز منح المتضمف 101

يجب :  األكلى فقرتيا في منو "44" المادة في 3لمتمفزيكف العمكمية المؤسسة إلى لتمفزيكف العمكمية
 التوقف عند يثبت و  يوضح ىي التي الحالة عمى اإلشيارية الببلغات عن اإلعبلن يكون أن

-91رقـ التنفيذم مرسـكال مف "41" المادة أيضا،  الوضوح شرط عمى نصت لمبرامج كما العادي
 اإلذاعي بالبث المرتبطة كاألعماؿ كالصبلحيات الكطنية األمبلؾ عف امتياز منح يتضمف 103
 ذلؾ. عمى  4المسمكعة لئلذاعات العمكمية سةالمؤس   إلى معيالس  
 :ة ـصادق اإلشيار في الواردة اإلشياريةمعمومات المادة  تكون أن -2
 السمعة في بالفعؿ مكجكدة الخدمة أك المنتج حكؿ المعمف كرىايذ صفة كؿ ك تتمثؿ في ككف     
 بااللتزاـ عميو يطمؽ ما كىذا ، كشركط مميزات مف اإلشيار بما تضمنو تقكـ أفك ، 5الخدمة أك

 المادةك ىك ما جاء في  6تماما لمكاقع اإلشيار مطابقة في كاردة معمكمة كؿ تككف بحيث بالمطابقة
مف المرسـك التنفيذم رقـ  37 المادة معيا كتتطابؽ 101-91 رقـ مالتنفيذ المرسـك مف "38"

 المذككريف سابقا .  91-103

                                                 

  في كحؽ المستيمؾ الكاذب جارمالت   اإلعبلف خبلؿ مف اإللكتركني التعاقد قبؿ ما مرحمة في لممستيمؾ ةالمدني   الحماية عمارة، مسعكد - 1
 .  322 ص ، 2012الثاني، العدد البميدة، دحمب، سعد ةجامع الحقكؽ، كمية كالسياسية القانكنية البحكث ك الدراسات مجمة ،اإلعبلـ     

2  -  International Chamber of Commerce (ICC), Building consumer trust through responsible marketing,            

      Marketing and Advertising Commission, 33-43 Avenue du Président Wilson,75116, Paris.p 10. 

  الكطنية األمبلؾ عف امتياز منح المتضمف 1991 أفريؿ 20 المكافؽ 1411 شكاؿ 05 في المؤرخ 101-91 رقـ تنفيذم مرسـك - 3
 .  1991 في الصادر 19 عدد ر .ج لمتمفزيكف، العمكمية ةػػػػػػػػسالمؤس   إلى لتمفزيكف العمكمية ةػػػػػػػػػػبالخدم المرتبطة كاألعماؿ بلحياتكالص      

 أك  ةػػػػػػػػػػػالكطني األمبلؾ عف امتياز منح يتضمف 1991 أفريؿ 20 المكافؽ ق1411شكاؿ 03في مؤرخ 103-91 رقـ تنفيذم مرسـك - 4
 .  1991 في الصادر 19 عدد ر .ج المسمكعة، لئلذاعة العمكمية المؤسسة إلى السمعي اإلذاعي بالبث المرتبطة كاألعماؿ  مصبلحياتل  
 .134 ص ، 2012  اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار اإللكتركني، المستيمؾ حماية خالد، نافعد سعيد ككثر - 5
، في دكتكراه درجة لنيؿ ةػػػػػػػػأطركح ، )مقارنة دراسة(  كؽالس   اقتصاد ظؿ في المستيمؾ أمف ةػػػػػػػحماي بركات، كريمة - 6    تخصص العمـك

 .159  ص ، 2014 ،ك كز  تيزم معمرم، مكلكد جامعة قانكف،     
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 :لمسمعة األساسية الصفات عمى اإلشيار يحتوي أن  -3
 الخدمة أك المنتج بذلؾ المتعمقة المعمكمات مف مجمكعة بياف عمى اإلشيار احتكاء ك ىي       
 النقؿ كمخاطر كالتسميـ الدفع كشركط كأسعارىا اتلممنتج كصادؽ دقيؽ ك كاضح كصؼ  :مثؿ

 مضمكنيا بياف يجب لمخدمات بالنسبة ككذلؾ البيع، بعد ما كخدمات االسترداد كشركط كالتأميف
 .1أدائيا كمقابؿ خبلليا تتـ التي كالمدة كمحتكاىا
يمنع ى : المستيمؾ عم إعبلـمف المرسـك الخاص بشركط ك كيفيات  "60"ا تنص المادة م  ك        

لبس في ذىن المستيمك ال سيما حول  إدخال...من شأنو  إشيار أسموباستعمال كل ...و كل 
طريقة التناول و تاريخ  أو األساسيةمقدار العناصر  أو األساسيةالنوعية  أوالتركيبة  أوالطبيعة 

 . 2" المنتجالمصدر  أولبلستيبلك و الكمية  و منشأ  األقصىو تاريخ الحد  اإلنتاج
 : ارـاإلشي في العربية المغة استعمال إلزامية -4

 مف"01"المادة في اإلشيارية الرسائؿ في الكطنية المغة استعماؿ لزاميةإ عمى الم ش رِّع د  أك       
 3التجارم اإلشيار في العربية المغة استعماؿ تعميـ المتضمف  70 -74 رقـ التنفيذم المرسـك
 أن يجب الوطني رابالت   كافة عمى بثالم   و المنتج جاريالت   ارإلشيا : " أف   عمى تنص   بحيث
 أو األصمية ترجمة اإلعبلنات شريطة ةاألجنبي   المغة استعمال إمكانية مع ةالعربي   بالمغة يكون

 ىذه مف يستثنى أف يمكف كلكف اإلشيارية، الكسائؿ بجميع ىنا األمر كيتعمؽ"  بدبمجة استعماليا
 . الجريدةبمغة  اإلشيار يككف أف فيرخص األجنبية بالمغة تصدر لتيا اإلشيارية األحكاـ

 ةـاالجتماعي   القيم و العامة لآلداب اإلشيار احترام :ثانيا
 الرسالة في الكاردة المعمكمات إيصاؿ في كاألمانة الصدؽ لمبادئ المعمفالتزاـ  جانب إلى     

 لآلداب اإلشيارم اإلعبلف باحتراـ االلتزاـ يضاأ فعميو ليا، المتمقي يفيميا لغة خبلؿ مف اإلشيارية
 .االجتماعية القيـ ك العامة

 : مشروعا  اإلشياريكون محل  أن -1
 يقكـ التيالعامة  اآلدابك  األخبلؽغير مخالؼ لمنظاـ العاـ ك  اإلشياريككف  أفك ىك      
 باألسس دايتقم اإلشيار عف منتجاتوبعرض  متـزي أف المعمف عمى فبات ، المجتمع عمييا

                                                 

 .152  ص السابؽ، المرجع خالد، عدناف سعيد ككثر - 1
  58العدديحدد الشركط ك الكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ ، ج.ر ،  2013-11-09المؤرخ في  178 - 13مرسـك تنفيذم رقـ  - 2
  28ر، العدد.ج التجارم، إشيار في العربية ةالمغ استعماؿ تعميـ المتضمف 1974-04-03 في مؤرخ 70-74 رقـ تنفيذم مرسـك - 3
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 اإلخبلؿ عدـ ك العنؼ عف االبتعاد ضركرة إلى باإلضافة .لكؿ مجتمع اآلدابقيـ ك  الجكىرية 
 1. العاـ كلمنظاـ ليا مخالؼ ارإشي كمنع كؿ العامة باآلداب

 :  األخبلقيةلآلداب العامة و القيم  اإلشيار احترام -2
باحتراـ  إشيارهفي  الميني بكجكب التزاـ  القاعدة التي تقريخرج عف ىذه  لف اإلشيار إف        

. 2الذم سيككف مستيمكا بعد ذلؾ  العامة ك عدـ الخدش في كرامة الجميكر اآلدابالنظاـ العاـ ك 
السابؽ الذكر .  101 -91المنصكص عمييا في المرسـك التنفيذم رقـ  3ك ىذا ما تؤكده المكاد

بية ك المستكردة قبؿ بثيا كفؽ عاداتنا ك قيمنا ك تكيؼ االشيارات الغر  أفعمى  الم ش رِّعكما حث 
 الجزائرم المجتمع في السائدة األخبلقية القيـ ككف إلىراجع  كمو كىذا ،4دابناآبصفة عامة كفؽ 

 .5األخرل المجتمعات عنيا تختمؼ التي
  ارلئلشي   ةالخاص   وطر  الش   :الثاني الفرع

 .ناتاإلعبل  بعض في مسبق ترخيص عمى صولالح   :أوال
 مف اإلشيارية رسالتو بث طريؽ عف أك معينة، بسمع المعمف إشيار عند الترخيص ط  ر  شت  ي        
 نص   لتكممة أجنبية لغة إلى االستناد في المعمف رغب أك محددة أماكف في الخارجي اإلشيار خبلؿ

 .اإلشيار
 :نةمعي   سمعا ارـاإلشي اإلعبلن محل كون حالة في -1

 أف حيث الصيدالنية المكاد في يتمثؿ المسبؽ الترخيص إلى يخضع الذم دالكحي المنتج      
 المكاد حكؿ كالعممي الطبي باإلعبلـ المتعمؽ 286-92 رقـ التنفيذم المرسـك مف "06" المادة

  . 6البشرم الطب في االستعماؿ ذات الصيدالنية

                                                 

 .234معككؼ ، مرجع سابؽ  ، ص  أسماء - 1
مِّؿ  ، أكجارم الكاذب الت   اإلشيارستيمؾ مف بف فاتح خالد ،حماية الم   - 2  كمية  األعماؿ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص قانكف الم ض 

 . 67ص ،  ،2015-2014،  02قكؽ ، جامعة سطيؼ  الح       
 المذككر سابقا .    101-91مف المرسـك  التنفيذم رقـ  40،  39، 38المكاد  - 3
 .67بف فاتح خالد ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
 ادة ػػػػػػػػشيؿ ػيلن مذكرة ، 1999 لسنة اإلشيار كفػػػػػػػػػػقان مشركع ضكء عمى ةػػػػػػػػػػػػي  جار الت   االشيارات مف المستيمؾ ةيػحما،  ةػجيخد قندكزم - 5
 .50  إلى 45ص  ، 2001-2000، كمية الحقكؽ ، جامعة الجزائر ،  األعماؿالماجستير ، فرع قانكف     
 الصيدالنية  الخاص بالمنتجات يػكالعمم يػػػػػػػػػػػػػػػػالطب باإلعبلـتعمؽ الم   1992يكليك  06المؤرخ في  286-92 رقـ تنفيذم ـكػػػػػػػػػػػػػػالمرس - 6

  . 1992-07-12، الصادر في   53ج ر ، العدد  المستعممة في الطب البشرم،     
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ف        الفصؿ كىك بكاممو فصؿ في كاضحة بصفة المسبؽ الترخيص نظـ المرسـك ىذا كاف كا 
 كحيدة بمادة اكتفى 1999 لسنة اإلشيار قانكف مشركع فإف " لئلشيار التأشيرة " ػب المعنكف الثاني

 واألجيزة باألدوية يتعمق إشيار كل يخضع " :يمي ما عمى نصت التي منو "53" المادة كىي أال
 عمى تأثيرات ليا التي طرقوال والمنتجات الطبية والعبلجات العبلج ومؤسسات والعبلجية الطبية

 .1الطمب تقديم تاريخ من أسبوعا أقصاه أجل في المؤىمة السمطات تمنحيا تأشيرة إلى الصحة
 .محددة أماكن في الخارجي اإلشيار ممارسة حالة في -2

 الثابتة كالمكحات كالبلفتات الممصقات بكاسطة يتـ إشيار كؿ انو الخارجي اإلشيار ؼ  ر  ع  ي       
 الطريؽ عبر الصكتي ارػاإلشي ككذا ةػالمتنقم ةػاإلشياري الدعائـ ككؿ كالمضيئة، كالمتنقمة ةكالمكجي
 الممصقات طريؽ عف الخارجي إلشيارفا .2الجدراف عمى كالرسـك الكتابات جانب إلى العمكمي
-98 رقـ القانكف بمكجب الجزائرم الم ش رِّع نص، كما  لمنشر الكطنية الككالة طرؼ مفمحتكرا 

 والموحات البلفتات وضع يحظر ":أنو عمى منو "22"في المادة  3المتعمؽ بحماية التراث 04
 مصالح من بترخيص إال تصنيفيا أو المصنفة المعالم التاريخية عمى إلصاقيا أو اإلشيارية

في  متمثبل ايشكم شرط تكفر جبي الشركط السابقة إلى إضافة إذف، ." بالثقافة المكمفة الوزارة
 . 4اإلشياريةرقابة قبمية  ككقائية لمحتكل ىذه الرسائؿ  إجراءمف خبللو  اإلدارةص يمكف الترخي

 :اإلشيار لنص تكممة أجنبية لغة استعمال حالة في - 3
 تككف أف شريطة اإلشيارم ونص   في األجنبية المغة استعماؿعمى الجزائرم  الم ش رِّع ص  خ  ر        

 عمى المعمف مقترف بحصكؿ اإلشيارم لمنص تكممة األجنبية المغة استعماؿك  العربي، لنصِّ  مكممة
 غةملبا المتعمؽ 05-91 رقـ القانكف مف "19" المادةالفقرة الثانية  مف  حسب مسبؽ، ترخيص
جانب المغة العربية عند  إلى أجنبيةيمكن استثناء استعمال لغات ك التي تنص  : " العربية  

 ."  صةالجيات المخت إذنالضرورة و بعد 
                                                 

 كمية   – األعماؿقانكف  –في عقكد االستيبلؾ ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  باإلعبلـرفاكم شييناز ، االلتزاـ قبؿ التعاقدم  - 1
 . 110، ص  2016 -2015،  02ة ، جامعة سطيؼ ػ  الحقكؽ ك العمـك السياسي     

 . 55ص  ابؽ ،جة ، المرجع الس  يخد قندكزم - 2
 راث الثقافي ، ج ر ػػػػػػػػػػػػػـ  المتعمؽ بحماية الت   1998يكنيك  15ىػ المكافؽ لػ  1419صفر  20المؤرخ في   04 -98كف رقـ ػػػػػػػػػػػالقان - 3

 .   1998ك ػػيكني 17، بتاريخ :  44 العدد     
مِّؿ  ، أطركحة  لنيؿ دكتكراه تخصص قانكف أعماؿ ، كمية الحقكؽ ، جامعة الحاج سارة عزكز ،  - 4  حماية الم ستيمؾ مف اإلشيار الم ض 

 . 42-41، ص  2017 —2016لخضر ، باتنة ،       
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 رخيصبالت   ةالخاص   عميماتالت   و روطـالش   :ثانيا
  :يػالخاضعة لمترخيص كى اإلعبلناتمف الشركط ك التعميمات الكاجب تكفرىا في  ىناؾ مجمكعة 

  . عمى بيانات ك رقـ ىاتؼ المعمف كيككف بشكؿ كاضح اإلعبلفيحتكم  أف -1
الشركط الكاجب تكفرىا ك ذلؾ فيما  الخاضع لمترخيص ىناؾ مجمكعة مف لئلعبلفبالنسبة  -2

ك التصميـ ، التركيب ك التثبيت ك الصيانة ىذا بالنسبة  اإلضاءةيتعمؽ بالطبلء ك المساحة ك 
 . 1في االشيارات الخارجية باإلعبلف

غير  اإلعبلـالذم تشممو البلفتات ك غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ ك  اإلعبلفيككف  أفيجب  -3
  .يشتمؿ عمى التركيج لمسجائر ك التدخيف أفالعامة ، كما ال يجكز  باآلدامنافيا لمنظاـ ك 

المرخص ليا في الطريؽ بشكؿ يعيؽ حركة المركر ك سير  اإلعبلفعدـ كضع الفتات  -4
 . 2اػػػػػػػػػالمنشأة ك تحجب الرؤي

   المتعمؽ  اإلشيارالمرخص بو تضميميا ك مضرا بصحة المستيمؾ مثؿ  اإلشياريككف  أاليجب  -5
فقرة  "237"يقدـ بطريقة مكضكعية ك يشجع عمى حسف استعمالو طبقا لنص المادة  أف باألدكية   
 . 113-18مف قانكف الصحة  02

 ك تاريخ تسميميا  رةػػالتأشيف الرسائؿ التي تخضع لرخصة مسبقة رقـ ػتتضم أفيجب  -6
 .عريؼ الكامؿ لمسمطة المانحة لمرخصة ك الت     
 بمكافقة الجية المانحة ليا . إالشخصية ك ال يجكز التنازؿ عنيا  عتبر الرخصةت   -7
 عمى نفقتو . اإلعبلف إزالةفي حالة عدـ تجديد الرخصة مف طرؼ المعمف يتكجب لو  -8
                                              مكجكدا ك يزاكؿ المعمف نفس النشاط المرخص لو .                                                   اإلعبلفيككف محؿ  أف -9

 التجاري اإلشيارود الواردة عمى القي   :انيالث   المطمب
 اإلشيار مف معينة أنكاع عمى القيكد بعض فرض بيا يقصد اإلشيار يكد الكاردة عمىالق   إف      
 إلى ةإضاف قانكنيا، دةالمحد    )األول الفرع( كالخدمات السمع بعض عمى اإلشيار بحظر كذلؾ
 .)الثاني الفرع( المبيعات ترقية عمى اإلشيار حظر

 
                                                 

 . 262-256ص ،  2000ة ، ػا ، دار المعرفة الجامعيػك العبلقات العامة ك تطبيقاتي اإلعبلفة ػقحؼ ، ىندس أبكعبد السبلـ  - 1
 .57خديجة قندكزم ، المرجع السابؽ ،  ص  - 2
 . 46المتعمؽ بالصحة ، ج ر ، العدد  2018يكليك  02المؤرخ في  11-18رقـ  القانكف - 3
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  والخدمات السمع بعض حول اإلشيار حظر  :األول الفرع
 أف إاللمخدمة المراد تقديميا  ،  أكلسمعتو  اإلشيارلمعكف االقتصادم الحؽ في  أف صؿ  األ      

شريع الت   أكقانكف ىذا الحؽ ليس مطمقا ، فيناؾ البعض منيا قد يككف محؿ حظر مف قبؿ ال
 حماية المستيمؾ . أك لئلشيارـ المنظ  

 .السمع بعض عمى ارــاإلشي حظر : أوال
 إضافة كالكحكؿ التبغ نجد حكليا التجارم اإلشيار يمنع التي اتالمنتجقائمة  رأسعمى  جد  ن        
 .الصيدالنية المكاد إلى
 .التبغ و الكحول حول جاريالت   رااإلشي حظر 1.

 .الكحولية روباتالمش  -أ
 إلى فبالرجكع ؽيعم نزاع مصدر لككنو نقاشات ريثي ةيالكحكل المشركبات عف ثيالحد إف      
الجزائرم شرب الخمر  الم ش رِّع، نبذ  16/02/19851المؤرخ في  05-85 رقـ الصحة قانكف

 عمى رالسي ةيالمعن ئاتيالي كعمى ة،يالكحكل المشركبات تناكؿ منو "64" المادة منعت ثيح
  .2الكحكؿ أنكاع لمختمؼ اراإلشي منعت فقد القانكف نفس مف "65" المادة رة،أماالظاى ذهى محاربة

 : غـــالتب . ب
ة منظمة الصحة ػػػػػمف اتفاقي "14" إلى "08"في المبادئ التكجييية لتنفيذ المكاد مف  اء  ج      

الحظر الشامل ما يمي :  "13"ة بشاف مكافحة التبغ ك خصكصا تنفيذ الماد اإلطاريةالعالمية 
والترويج والرعاية عبر  اإلعبلنعن التبغ والترويج لو ورعايتو ينبغي أن يتضمن  لئلعبلن
الجزائرم تدخؿ  الم ش رِّع اإلطارفي ىذا  ، 3"والترويج اإلعبلنويشمل ذلك تدفق أنشطة  ،الحدود

 اإلشيار"  4حة ك ترقيتياالمتعمؽ بحماية الص 05-85مف قانكف  "65"مف خبلؿ نص المادة 
 . األشكاؿك تحت أم شكؿ مف  اإلشياريةحكؿ التبغ محظكر ك ىذا ميما كانت الدعائـ 

 
                                                 

 كف ػ، المعدؿ ك المتمـ بالقان 08، المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا ، العدد  1985فيفرم  17مؤرخ في   05-85كف رقـ  ػقان - 1
 .  35جكيمية ، ج ر ، العدد  31المؤرخ في  90-17   
 .238ابؽ ، ص أسماء معككؼ  ، المرجع الس   - 2
  2013 إصدارف مكافحة التبغ ، أبش اإلطاريةمف اتفاقية منظمة الصحة العالمية  14 إلى 08المبادئ التكجييية لتنفيذ المكاد مف  - 3
 .106-105ص    
 ابؽ . لمتمـ  ، المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا ، المرجع الس  ك ا ؿالمعد  05-85قانكف رقـ   - 4
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 .ةالصيدالني   المواد حول جاريالت   اإلشيار حظر  -2
بمكجب المرسـك  األدكيةالمتعمؽ بالمنتجات الصيدالنية ك  اإلشيارالجزائرم  الم ش رِّع ـ  ظ  ن   د  ق  ل       

 ذات الصيدالنية المكادالخاص ب كالعممي الطبي باإلعبلـ المتعمؽ 286 - 92 رقـ فيذمنالت  
المتعمؽ بالمكاد  اإلشياراعتبار  إلى، ك قد ذىب المرسـك المذككر   1البشرم الطب في االستعماؿ

يككف خادعا بؿ مكضكعيا ك  أالالطبي ك العممي ك يتطمب فيو  اإلعبلـالصيدالنية مف قبيؿ 
 284-93يقتصر عمى المنتجات الصيدالنية المسجمة كفقا لممرسـك التنفيذم رقـ  أفك  صادقا ،

المتعمؽ بتسجيؿ المنتجات الصيدالنية المستعممة في الطب البشرم ، كما اشترط الحصكؿ عمى 
الجزائرم جزاءات عقابية عمى القكاعد  الم ش رِّعيسمميا الكزير المكمؼ بالصحة ، ك لقد رتب  تأشيرة

 .   2المتعمؽ بالمنتجات الصيدالنية تتمثؿ في غرامة باإلشيارتعمقة الم

 الخدمات بعض عمى اإلشيار رـحظ :ثانيا
 ممحقا التسميـ ىذا كاف لك ك منتكج تسميـ عدا ما يقدـ جيكدم   كؿ ياأن   عمى الخدمة ؼ  ر  ع  ت       

 كانت سكاء األداء أنكاع جميع لتشمؿ باألداء مجيكد كممة كتفسر 3لو دعما أك المقدـ بالمجيكد
 راتاالستشا ك الطبي كالعبلج فكرية أك كالتأميف مالية أك عطاباأل كإصبلح مادية طبيعة ذات

 أف يجكز ال منيا البعض أف إال فييا، التجارم اإلشيار يجكز مما الخدمات كانت كاف القانكنية،
 .كالطب ، محاماةال مينتي نجد الخدمات تمؾ أىـ بيف مف ك تجارم، إشيار محؿ تككف
 : المحاماة مينة 1.

 تنص إذ ،4 المحاماة مينة بتنظيـ المتعمؽ 07-13 رقـ القانكف بمكجب المحاماة مينة ـ  ظ  ن  ت        
و  لنفس باإلشيار القيام أو الزبائن لجمب السعي المحامي عمى نع  م  ي  " يمي  ما عمى "12" المادة

 من استفادتيم قصد الناس أنظار إلفات إلى يؤدي وأ ييدف قبولو أو بو القيام يتم إشيار كل
 المتعمؽ اإلشيار حظر عمىصراحة  نص الم ش رِّع يككف فبذلؾ ،"باتا منعا ممنوع المينية شيرتو

 . لزبائنو يقدميا أف لممحامي يمكف التي بالخدمات
                                                 

 .السابؽ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرج كالمتمـ،المعدؿ  ةػػػػػػػػػػالصيدالني المكاد حكؿ كالعممي الطبي اإلعبلـ المتضمف  286-92 رقـ ذمػػػػػػػػػػػتنفي مرسـك - 1
 قانكف خاص   –الخادع في القانكف الجزائرم ك المقارف ، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير  اإلشيارجريمة نكاؿ مبلؿ ، المرجع السابؽ ،  - 2

 . 50-49ص  2013-2012كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة كىراف ،      
 .ابؽالس   المرجع كالمتمـ، المعدؿ الغش، كقمع كدةػالج ةػػػػػػػػػػػػػبرقاب المتعمؽ ، 39 -90 رقـ ذمػػػػػػػػػػػػػػالتنفي ـكػالمرس مف 2 فقرة 4 - المادة - 3
  دالعد ر.المحاماة،ج مينة تنظيـ المتضمف ، 2013 أكتكبر 29 المكافؽ 1434 عاـ الحجة ذم 24 في مؤرخ  07-13 رقـ قانكف - 4

 . 2013 سنة أكتكبر 30 في الصادر ، 55    
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 الطب ةـمين 2.
 بمدكنة ؽػالمتعم 276-92 رقـ ذمػالتنفي لممرسـك عػتخض الطب مينة ممارسة إف         

  الطب مينة تمارسال  أن يجب : "أنو عمى منو "20" المادة تنص   بحيث ،1 الطب  أخبلقيات
بجميع  القيام من أسناناح جر   أو طبيب كل منعي   عميو و تجارية، ممارسة األسنانجراحة و 

 حظر عمى صراحة نص   قد الم ش رِّع يككف فبذلؾ.  "المباشرة غير أو المباشرة اإلشيار أساليب
 .وػلزبكن تقديميا األسناف جراحة أك لمطبيب يمكف التي الخدمات كؿ حكؿ اإلشيار

 المبيعات ترقية حول اإلشيار رـحظ : انيالث   الفرع
 التسكيؽ بمجاؿ المتخصصيف الكتاب قدميا التي المبيعات لترقية التعاريؼ العديد مف د  كج  ت         
 المدل في الطمب عمى لمتأثير المكجية التقنيات بمجمكعة تركك  فيميب األستاذ فياعر   حيث

 أك المستيمكيف طرؼ مف منجزة خدمة أك لسمعة المشتريات مستكل أك كتيرة  برفع ، القصير
 إتباعرويجي الذي ينطوي عمى ذلك النشاط الت  بأنيا : " أيضاعرؼ ، ك ت   2التجارييف الكسطاء

 . 3" الخدمة لدى العمبلء المرتقبينرفع قيمة  إلىة تيدف تكتيكات تسويقي  
تنطكم عمى أم تقنية بما في ذلؾ  أفترقية المبيعات يمكف  ف  إك مف خبلؿ ما سبؽ ف      

 ترقية ك (أوال)األسعار تخفيضترقية المبيعات عف طريؽ  إلىك نحف سكؼ نتطرؽ  اإلشيار
 .)ثانيا(  اإلشيارية األلعاب طريؽ عف المبيعات

 ارـاألسع تخفيض طريق عن بيعاتالم ةـترقي : أوال
  رقـ التنفيذم المرسـك خبلؿ مف البيع بالتخفيض مجاؿ الجزائرم الم ش رِّع نظـ دػلق          

 يػف البيع ك التركيجي البيع ك بالتخفيض البيع ممارسة كيفيات ك بشركط المتعمؽ 06-215 
 بكاسطة التجارية المحبلت ارجخ البيع ك المعامؿ مخازف عند البيع ك المخزكنات تصفية حالة
 بيعا شكلي  " أنو  عمى األكلىالفقرة  "02" المادة نص في بتعريفو قاـ ، حيث 4الطركد فتح

 في تخفيض طريق عن ييدف الذي و باإلشيار المرفق أو المسبوق بالتجزئة البيع بالتخفيض

                                                 

 عدد ر.ج أخبلقيات الطب، مدكنة المتضمف ، 1992 يكليك 06 ؽالمكاف 1413 عاـ محـر 5 في مؤرخ  276-92 رقـ تنفيذم مرسـك - 1
 . 1992يكليك  07 في الصادر ، 52

2- Philip Kotler, , Et AL ,Marketing Management, 13e édition, Pearson Education, France 2009, P 691. 

  2002- 2001(، الدار الجامعية ، مصر ،  تراتيجياتالمفاىيم و االسالخدمية ) األنشطةدارة ك تسكيؽ إسعيد محمد المصرم ،  - 3
 .258ص       
      ركطػػػػػػػػػػػػػػش فػػػػػػػػػػػػالمتضم ، 2006 سنة يكنيك 18 المكافؽ 1427 عاـ األكلى جمادل 22 في مؤرخ  215-06:  رقـ ذمػػػػػػػػػػػػتنفي مرسـك - 4
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 عنيا اإلشيار مف أيضا جعؿ ك " سريعة بصفة المخزن في المودعة السمع بيع إلى السعر
 كما القانكف، نفس مف "05" المادة ضمف ذلؾ ك المعني المعمف عاتؽ عمى يقع إجباريا التزاما
 ممارسة في الراغب لممعمف رخصة عمى لمحصكؿ الشركط مف مجمكعة عمى" 06"  المادة تنص  
 سألةم ، تتناكؿ 1بالمنافسة المتعمؽ 03-03 رقـ األمر في صكصن   نجد كما، بالتخفيض البيع

 قانكف مف "03" المادة نص إلى برجكعنا ،05-10 رقـ بالقانكف تعديميا في ككذا األسعار
 لقكاعد كفقا الحرية لمبدأ تخضع يعني حرة، بصفة تحدد األسعار أف نستنتج 05-10 رقـ المنافسة
 .القانكف إطار في تمارسك  كالنزيية، الحرة المنافسة

 ارــاألسع تخفيض حول اإلشيار مـتنظي  -1
 بالتخفيض البيع ممارسة كيفيات ك بشركط المتعمؽ 215-06 رقـ التنفيذم ممرسكـكع لج  بالر       
 خارج كالبيع المعامؿ مخازف عند كالبيع المخزكنات تصفية حالة في كالبيع التركيجي كالبيع

 03 ، 02 المكاد في بالتخفيض البيع مسألة نضـ الذم،  2الطركد فتح بكاسطة التجارية المحبلت
 . مف المرسـك السابؽ. 06 ، 05 ، 04 

 "05" لممادة المعدلة 05-10 رقـ القانكف مف "04" المادة حددت المنافسة، لقانكف بالرجكع  -5
 مف المتجانسة األصناؼ ككذا السمع، كأسعار اليكامش تحديد طريقة ، 03-03 رقـ األمر مف

 .التنظيـ يؽطر  عف عمييا التصديؽ أك بتسقيفيا كالخدمات السمع
 األسعار تخفيض حول التجاري اإلشيار رـحظ  -2

 الشراء مف لتمكينو نظر المستيمؾ فييا يرغب التي األعماؿ مف األسعار تخفيض كاف ف  إ      
 بصفة مكرست ما إذا األعماؿ، ىذه ضحية يككف ما كثيرا أنو إال اقتصادية، بصفة ك اقؿ ربسع
 كفػػػػػػػقان كذا ك بالبيكع المتعمؽ القانكف كفؽ عميو معاقبا امحظكر  عمبل بذلؾ فيعد مشركعة، غير

                                                                                                                                                                  

  البيع خارج ك المعامؿ مخازف عند عػػالبي ك المخزكنات ةتصفي   حالة في البيع ك يجيالترك  البيع ك بالتخفيض البيع ممارسة كيفيات     
 .. 2006 سنة يكنيك 21 في الصادر 41 ،العدد ر.ج الطركد، فتح بكاسطة التجارية المحبلت     

 دد ػػػػػػػػػػػالع ر .ج لمنافسة،با المتعمؽ ، 2003 سنة يكليك 19 المكافؽ 1424 عاـ األكلى مادلػج 19 في مؤرخ  03-03رقـ  أمر - 1
 15 ؽػالمكاف 1431 اـػع رمضاف 05 في مؤرخ 05-10رقـ  قانكف بمكجب كالمتمـ المعدؿ ، 2003 يكليك 20 في الصادر  43   
 .  2010سنة  غشت 18 في الصادر 46 العدد،  ر، .، ج2010 سنة  غشت    

     ة ػػػػػػػػػتصفي   حالة في كالبيع التركيجي عػػكالبي بالتخفيض البيع ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممارس تكيفيا ك شركط المتضمف 215-06 رقـ يذمػػتنف مرسـك - 2
 .ابؽالس   المرجع ـ،ػكالمتم المعدؿ الطركد، حػفت بكاسطة ةػالتجاري المحبلت خارج كالبيع المعامؿ مخازف عند كالبيع المخزكنات      
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  "28" المادة تنص اذ  1طبيعية بصفة اآلخر ىك محظكر عنيا اإلشيار بالتالي يككف ك المنافسة،
 التركيجي كالبيع بالتخفيض البيع ممارسة كيفيات ك بشركط المتعمؽ 215-06 رقـ القانكف مف

 التجارية المحبلت خارج كالبيع المعامؿ مخازف عند كالبيع زكناتالمخ تصفية حالة في كالبيع
 البيع يمارس اقتصادي عون بو يقوم إشيار ل  ك   : " يمي ما عمى الطركد فتح بكاسطة

 طبقا عمييا ويعاقب نزيية غير تجارية ممارسة يشكل تضميميا، مضمونو ويكون...بالتخفيض
 الممارسات عمى المطبقة بالقواعد المتعمقة 02-04 رقم القانون من "38" المادة ألحكام
 . 2ةـالتجاري

 ةـاإلشياري   األلعاب : ثانيا
 مبيعاتو ةػػلترقي كسيمة البائع يتخذىا الزبائف لكسب جديدة طريقة اإلشيارية األلعاب د  ع  ت        

 . اإلشيارية المسابقات ك اليانصيب : في متجسديف شكميف عمى ىي ك 
 ةـياإلشيار  اليانصيب  -1

 "167" المادة في الجزائرم الم ش رِّع كاعتبره عنيا، اإلشيار أك اليانصيب دكر فتح ر  ض  ح  ي        
: "  4 المدني القانكفمف  01" الفقرة 612، كما تنص المادة "النصب أعماؿ مف عمبل 3ج .ع.ؽ
 " .  ان  ى  الرِّ  و   ار  م  الق   ر  ظ  ح  ي  

 فحكاىا في اإلشيارم اليانصيب إدراج إذا فبإمكاننا ا،يميتعمك  ك الفقرة ىذه لشمكلية فنظر    
 .الجزائرم الرياضي ىافالر   ك بالمسابقة الخاص ىافالر   باستثناء ،محظكرا بذلؾ عدفي  
 ةاإلشهاري   المسابقات  -1

      ات، كاالستفادة مف الخدمات المنتجحف ز الجميكر عمى شراء كتمؾ المسابقات التي ت       
ـ كعنكانو، الفترة الز منية سابقات أيضا ليا شركط كجب تكف رىا، كاسـ المنظ  كلكف  ىذه الم

شترط اختيار الفائزيف، مع العمـ أف مشركعية صة لممسابقة، كعرض الجكائز كقيمتيا، كي  المخص  
دفة فييا ارات كذلؾ لو شركط كاإلشيار الخاص بتسكيؽ السي  ، المسابقة تتكقؼ عمى عدـ تدخؿ الص 

                                                 

 .  108ص  السابؽ، المرجع خديجة، قندكزم - 1
   ةتجاري   ارساتم  م   عتبريمي: ت   ما عمى التجارية الممارسات عمى المطبقة القكاعد المتضمف 02-04  رقـ قانكف مف  38المادة  تنص - 2

   ألؼ خمسيف مف بغرامة عمييا كيعاقب القانكف، ىذا مف 29إلى   26مف   المكاد ألحكاـ مخالفة تعسفية تعاقدية كممارسات نزيية غير    
 دج .  5.000.000 دينار مبلييف خمسة دينار إلى 50.000دينار      

 . كالمتمـ المعدؿ الجزائرم، العقكبات قانكف المتضمف  156 -66 رقـ رػاألم - 3
 . ـػػػػػػػػكالمتم المعدؿ الجزائرم، المدني القانكف المتضمف 58 -75  رقـ رػاألم - 4
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ركيجية إلشيار ىذه العبلمة أك تمؾ، كلمنشاط اإلشيارم في ىذا المجاؿ دخؿ كسائؿ الت  الستعماؿ ال
مف المرسـك التنفيذم رقـ  "29"كبير بأمف الطرقات كسبلمة المكاطف كىذا ما كاف نص  المادة 

كالتي تمنع عمى الككيؿ أف  1كيفيات ممارسة نشاط تسكيؽ السيارات المحد د لشركط ك 08-390
يار باختبلؼ أنكاعو، كالتي مف شأنيا تشجيع الت صرفات الخطيرة، كذلؾ لضماف أمف يقـك باإلش

 .2ةػمستعممي الطرؽ، كبالعكس يشجع عمى اإلشيار الذم ييدؼ إلى الت حسيس كالكقاي
مِّل   رالئلشي   يون  ن  او الق   ييم  اى  ف  الم   رااإلط  :انيالث   المبحث  الم ض 
ك  كالتكزيع اإلنتاج مجاالت في االىتماـ مف كبير بقدريحظى  جارمالت   اإلشيار ا أفن  ي  أ  ر         

 كالخدمات السمع لتركيج المعمف إليو يمجأ التي الكسائؿ أىـ مف عدي   فيك الخدمات، ك تبادؿ السمع
 ةػممارس إلى يمجأ الربح تحقيؽ غيةب   المعمف أف غير ا،ػكسماتي بخصائصيا المستيمؾ لتعريؼ

 .المضمؿ جارمالت   شياراإل كىي أال بالمستيمؾ ضررا تمحؽ نزيية غير
 كؿ التجارية الممارسات عمى المطبقة بالقكاعد المتعمؽ 02-04 رقـ القانكف منع ك تبعا ليذا     
 جارمالت   اإلشيارب لمقصكدا سنتعرض ذلؾ عمى ،زاىةالن   بمبدأ إخبلال كاعتبره مضمؿ إعبلف

 . )الثاني بالمطم(اإلشيار مف النكع ىذا محؿ ككذا  ) األول المطمب( الم ضمؿ
مِّل   اإلشياروم ــمفي :لاألو   المطمب    الم ض 
ك التضميؿ  إلىالذم يحتكم عمى عبارات مصاغة تؤدم بالضركرة  اإلشيارك ىك ذلؾ          

المتعمؽ بحماية  03-09مف قانكف  "68"الجزائرم مف خبلؿ نص المادة  الم ش رِّعقد عبر عنو 
مِّؿ   باإلشيار المقصكد كلمعرفة،  3" ع  د  خ  ي   ن  م   ل  ك  المستيمؾ ك قمع الغش بعبارة :"  أكال يجب الم ض 

 المشابية المفاىيـ عف تمييزه ككذا  )الثاني الفرع (  عناصره ك )األول الفرع( تعريفو إلى التطرؽ
 . ) الثالث الفرع(  لو

مِّل   جاريالت   اإلشيار تعريف :لاألو   الفرع  الم ض 
 :يػيم كما شريعكالت   الفقو مف كؿ في الم ضمؿ شياراإل تعريؼ إلى سنتطرؽ        

                                                 

   كيفيات  دد لشركط كػ، المح2008ديسمبر  12المكافؽ لػ  1429ذك القعدة  24المؤرخ في  390-08ذم رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك التنفيػالمرس - 1
 .  14 ص ،2008لسنة ،  78العدد ر.  ممارسة نشاط تسكيؽ السيارات، ج.     

 كمية الحقكؽ كالعمـك ، األبحاث القانكنية المعمقة  مجمة جيؿ  لمرسالة اإلشيارية في الجزائر،  سميرة بميدم ، القكاعد الكقائية المنظمة - 2
 .  55، د .س ، ص  07بسيدم بمعباس. العدد   ياسية، جامعة جيبللي اليابسالس       

 .111د فاتح ،المرجع السابؽ  ، ص ػبف خال - 3
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مِّل   لئلشيار الفقيي عريفالت   :أوال   الم ض 
مِّؿ   اإلشيارفي تعريؼ  اء  ج           مِّؿ   اإلشيار""  أفلبعض الفقياء  الم ض  تغميط  إلىيؤدم  الم ض 

دكف  أك، عف قصد  بدكنو  أكذلؾ ، سكاء باستعماؿ الكذب  إلىيؤدم  أفمف شأنو  أكالمستيمؾ 
الكاذب يشترط فيو كجكد كذب  اإلشيار، ك ، لكف العكس ليس صحيح  بإىماؿكاف  إفقصد ك 

مِّؿ   اإلشيارغش المستيمؾ ، أما  إلىالذم يؤدم  الصادؽ ك  اإلشياريكجد في نقطة تقع بيف  الم ض 
 .1الكاذب اإلشيار
تؤدم  أفتشكيبلت يمكف  أكك بيانات أيتضمف تصريحات  إشياركؿ  وبأن  مكف تعريفو كما ي         

تككف تمؾ  أفمميزاتو ، ك دكف  أكك كفرتو أبكميتو  أكخدمة  أكضميؿ بتعريؼ منتج الت   إلى
التصريحات غير صحيحة ، فاف عنصر التضميؿ يكمف في ككف المعمكمات المقدمة تخمؽ لبسا 

 . 2مميزاتيا أكالخدمة  أكالغمط في طبيعة المنتج  إلىفي ذىف المستيمؾ  يؤدم 
مِّل   لئلشيار يـشريعالت   عريفالت   :ثانيا   الم ض 

 عمؿ فيذا عريفاتالت   يضع ال الم ش رِّع أف ككف ،المضمؿ اإلشيار الجزائرم الم ش رِّع ؼ  ر  ع  ي   ـ  ل         
 كنص   باإلشيار، المتعمقة القكانيف مشاريع خبلؿ مف المصطمح ىذا إلى التطرؽ تـ لكف الفقو،
 تضمن إذا كاذبا اإلشيار عتبري  :"  فيو جاء الذم 1999 3قانكف مشركع مف "41" المادة

 لممواد المستعمل أو المستيمك تخدع أن شأنيا من خاطئة عروضا أو إشارات أو ادعاءات
 اإلشيار 2015 سنة الصادر 09-10 لئلشيار التمييدم المشركع مف المادة كنص   "والخدمات
 شأنيا من غامضة، أو كاذبة عروض أو إشارات يتضمن إشيار كل اكاذبرا إشيا عتبري    :الكاذب
 4 .الخدمات و األمبلك مستعمل أو المستخدم أو المستيمك تضميل

 ـػػػػػػػػػػػرق قانكف مف "28" المادة بمكجب الم ضمؿ اإلشيار حاالت إلى الم ش رِّع تطرؽ كما          

                                                 

مِّؿ   أكالكاذب  اإلشيارمينة بميماف، ي   - 1       ، جامعة منتكرم ، قسنطينة  32العدد ية الحقكؽ ، ، مجمة الحقكؽ ك العمـك السياسية  ، كم الم ض 
 .293 ص ، 2009ديسمبر  ،الجزائر      

مِّؿ   رااإلشيمارسات صرم ريمة ، آليات حماية المستيمؾ االلكتركني في م  رارت يزيد ، ب  ػػػػػػػػػػػػتق - 2  كؿ ػػػػػػي الثالث حػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الممتقى الكطن  الم ض 
 .10، المركز الجامعي عبد الحفيظ بكصكؼ ، ميمة ، ص  2018افريؿ   24-23، مستيمؾ ك االقتصاد الرقمي ال      

 .كالمتمـ المعدؿ،  1999-08-29 يـك ، طبع 1999-07-26 يـك األمة، ، مجمس 10العدد  ج . ر  ، اإلشيار قانكف مشركع - 3
مِّؿ   التجارم ارػاإلشي محند، فضيمة - 4    عقكد القانكف، في ريالماجست ادةػػػػػػػػػػػػػػػػػػشي ؿػلني مذكرة المستيمؾ، ةػػػػػػػػػػػػػحماي متطمبات مىع كأثره الم ض 

  . 51-50ص  بكمرداس، بكقرة ، محمد جامعة كمسؤكلية     
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: دكف  ون  أ عمى تنص   حيث 1 التجارية رساتالمما عمى المطبقة بالقكاعد المتعمؽ  02 - 04
 غير رااإشي رػعتبي   الميداف، ىذا في ةػقالمطب   األخرل نظيميةالت   ك شريعيةالت   باألحكاـ اإلخبلؿ
 :كاف إذا سيما ال تضميمي، إشيار كؿ ممنكعا، ك شرعي

 منتكج بتعريؼ ضميؿالت   إلى تؤدم أف يمكف تشكيبلت أك بيانات أك اتػتصريح يتضمف  -1
 .وػمميزات أك كفرتو أك خدمة أك     

   أك خدماتو أك وػمنتجات أك آخر عػبائ مع االلتباس إلى ؤدمت   أف يمكف رػعناص يتضمف -2
 .وػنشاط     

 مخزكف عمى يتكفر ال االقتصادم العكف أف حيف في خدمات أك لسمع معيف بعرض يتعمؽ -3
 ضخامة مع بالمقارنة تقديميا يجب التي تالخدما ضماف يمكف ال أك معالس   تمؾ مف كاؼ
 .ارػػاإلشي

مِّل   ارـاإلشي عناصر :انيالث   الفرع   الم ض 
 ما ىـ ك كاقعية، غير أك مضممة كاقعة كجكد التجارم اإلشيار في التضميؿ لقياـ ط  ر  ت  ش  ي         
 المعنكم العنصر أما المتعاقد، المعمف مساءلة يمكف ال بدكنو الذم لئلشيار المادم العنصر يشكؿ
 .اػإثباتي يصعب التي المعمف نية سكء في فيتمثؿ
مِّؿ   اإلشيار في يتطمب ليذا         .معنكم كالثاني مادم، األكؿ عنصريف، تكافر ضركرة الم ض 
 .اديـالم العنصرأوال : 
 مىع فحممو الحؽ كجو المستيمؾ عمى ألبس قد المعمف في ككف العنصر المادم ؿ  ث  م  ت  ي         
كما قد  ،3المستيمؾ خداع بيدؼ لبسا يخمؽ أف وػشأن مف ما كؿ ك قد يرد في .2 تضميبل التعاقد
 ككذلؾ السمعية أك المرئية اإلعبلـ كسائؿ في كانت سكاء عنيا التعبير كسيمة كانت أيايتحقؽ 
 عمييا نصت التي العناصر مف عنصر عمى التضميؿ ينصب كأف ،4المكتكبة اإلعبلـ كسائؿ
ك  المعدؿ التجارية الممارسات عمى المطبقة القكاعد يحدد الذم 02-04مف القانكف  "28" دةالما

                                                 

 ، المرجع الس ابؽ . ـػكالمتم المعدؿ ، 02-04  ـػػػػػػػػػػػرق كفػقان  - 1
         الحمبي الحقكقية منشكرات ، 03 ط ، 01المجمد  ، 06 جزءال الجديد، المدني القانكف شرح في الكسيط م،السنيكر  أحمد الرزاؽ عبد  -2

 . 346، ص  200 لبناف، بيركت،      
 .182ص  ، 2007  سنة بيركت، الحقكقية، الحمبي منشكرات المستيمؾ، حماية ابراىيـ ، مكسى المنعـ عبد - 3
 ، افريؿ  04الحماية الجزائية لممستيمؾ مف الممارسات غير النزيية ، مجمة الحقكؽ ك الحريات ، العدد ، زكزعبلكة ىكاـ ، سارة ع - 4

 .231ص  2017، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  2017      
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 بحماية المتعمؽ 03-09 قانكف مف "68" المادةالعناصر المذككرة في نص  إلى باإلضافةالمتمـ 
    .الغش قمع ك المستيمؾ

 .المعنوي رـالعنص ثانيا : 
مِّؿ   اإلشيارم سمككو في المعمف نية كءس تكفر المعنكم بالعنصر د  ص  ق  ي           أك خداع قصد الم ض 
ك  المعمفة ػني سكء استبعاد مبدأ بيف النقاشات مف ديالعد العنصر ىذا ك يثير الجميكر، تضميؿ

 المعنكم العنصر عف الحديث بصدد كنحف بنا إذف فيجدر المعمف ةني   سكء تكفر إلزامية بيف
مِّؿ   لئلشيار  أساص بٍاْ ِع اٌفزٔسً، الم ش رِّع ككذا ،الجزائرم عشر  لمم   النسبةب تناكلو أف الم ض 

.اٌّعٍٓ تٍٔ   سٛء استبعاد
 رقـ القانكف مف "05" المادة نص   في الفرنسي الم ش رِّع اعتبر فقد،  1

 لقياـ شرطا المعمف ةني   سكء أف كالمالي االقتصادم التكازف عمى بالمحافظة المتعمؽ  628-63
مِّؿ   شياراإل عف مسؤكليتو  أفالمعدؿ ك المتمـ يتضح  02-04القانكف  إلى استناداك .  الم ض 
 .2استبعادىا إلىاشتراط سكء نية المعمف ك ال  إلىالجزائرم لـ يشر  الم ش رِّع

مِّل   اإلشيار تمييز :الثالث   الفرع  و ـعما يشابي الم ض 
 القكاعد يػف كالمعمكمة وػل المشابية رلاألخ القانكنية النظـ يػباق عف الم ضمؿ اإلشيار يتميز      
 الكاذب رااإلشي )أكال( التدليس  مف كؿ اإلشيار يػف التضميؿ يشبو قد اإلطار ىذا في العامة،

 ككذا الجسامة مفكبيرا  حدا بمغ ما إذا ةػخاص ) رابعا ( الخداع جريمة ،)ثالثا( االستغبلؿ ،)ثانيا(
 .)خامسا( المقارف اإلشيار

مِّل   رااإلشي تمييزأوال :   .التدليس عن الم ض 
 إلى بااللتجاء الحقيقة بغير الشخص إيهام هو :أنومف بيف التعاريؼ الكاردة في التدليس         

 إلىتدفعو  المتعاقد باستعماؿ كسائؿ احتيالية تضميؿ أك 3ك الخداع لحممو عمى التعاقد الحيمة
د  "87" ك "86" المادتيف بمكجب التدليس ريةنظ عمى الجزائرم الم ش رِّع نص   كلقد،  4التعاق

 ياأن   ثبت إذا مبلبسة أك كاقعة كتماف مجرد لقيامو يكفي المدني القانكف في دليسكالت   5ج.ـ.ؽ
 نفس مف "87" المادة كفصمت ،العقد عميو المدلس أبـر لما لكالىا بحيث الجسامة مف حدا بمغت

                                                 

 .98سارة عزكز ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 .232، ص المرجع السابؽ عبلكة ىكاـ ، سارة عزكز ،  - 2

3- Rémy Cabrillac, Droit des obligations, 7e édition, Dalloz, Paris, 2006, p 48  

 .25 ص 2002 - ،الجزائر ىكمو، دار اإلسبلمي، كالفقو الجزائرم المدني القانكف في اإلرادة عيكب نظرية جعفكر، سعيد محمد - 4

 المرجع السابؽ . ،الجزائرم المدني القانكف المتضمف 58 / 75 - رقـ األمر - 5
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 عميو المدلس المتعاقد تب  ث  ي   لـ ما العقد بطؿي   فبل الغير، مف ادرالص   دليسالت   أحكاـ عمى القانكف
 .دليسالت   بيذا عمـي   أف حتما المفركض مف كاف أك يعمـ كاف اآلخر المتعاقد أف

 قد العقد لعيب إبطاؿ دعكل رفع في الحؽ عميو لممدلس يعطى التدليس بكتث   حالة كفي      
 المسؤكلية لقكاعد كفقا ضرر مف أصابو عما تعكيض دعكل رفع يمكنو كما ،إرادتو شاب

 .نفسي معنكم اآلخر ك مكضكعي مادم أحدىما عنصريف عمى التدليس . كيقكـ1التقصيرية
 يتعمؽ كفيما،  غمط في المتعاقد إليقاع احتيالية طرؽ استعماؿ بو د  ص  ق  كي    :المادي العنصر  -1

 أف إال التعامؿ، في مألكؼ لؾذ أف ماداـ التدليس لقياـ يكفي ال كحده الكذب أف فاألصؿ بالكذب
 .دػػالعق تـ لما الكذب لكال بحيث المتعاقد عند أىميتيا ليا كاقعة تناكؿ إذا تدليسا عتبري   الكذب

 انتفت فإذا مشركع غير غرض إلى لمكصكؿ التضميؿ نية بو د  ص  ق  كي    :المعنوي العنصر -2
 .2التدليس يقكـ فبل الخداع ك التضميؿ نية

مِّل   اإلشيار تمييز  :ثانيا  .الكاذب اإلشيار عن الم ض 
ك قد يككف  . 3تقميد العكف المنافس أكالكاذب ىك الذم يرتبط بالضركرة بتشكيو  ار  ي  اإلش          

 أم ا.الخداع إلى بو المخاطبيف يعرض بشكؿ حقيقية غير بيانات يتضمف الذم اإلعبلف ذلؾ
 شريعاتالت   غالب في الكاذب لئلشيار باشرم ك صريح لتعريؼ غياب ىناؾ ون  أ فنبلحظ تشريعيا

مِّؿ   اإلشيار عمى بالنص االكتفاء ك 4صكره إحدل الكذب اعتبار ك الم ض 
 مشركع في جاء كقد .

 إذا كاذبا اإلشيار يعتبر: "41"المادة في الكاذب اإلشيار تعريؼ 1999 لسنة اإلشيار قانكف
 لممكاد كالمستعمؿ المستيمؾ تخدع فأ شأنيا مف خاطئة عركض أك  إشارات أك ادعاءات تضمف

 اإلشيار مقتضيات مف المحاسف إبراز كمحاكلة المدح في المبالغة كذبا تعد ، ك ال كالخدمات
 الخدمة أك السمعة مدح في المبالغة أف إلى اإلشارة كتجدر،  5المستيمكيف تشكيؽ قصد التجارم

                                                 

 . 126ص  ، 2012  ،الجزائر ،ك التكزيع  لمنشر مكفـ الكاىنة، مطبعة ،(لمعقد العامة النظرية االلتزامات) فيبللي، عمي - 1
 . 102 ص ، 1998  مصر، الجامعية، المطبكعات دار ،االلتزاـ  مصادر في المكجز سمطاف، أنكر -2
   24كمية الحقكؽ ، العدد سكؽ اإلعبلنات التجارية، حكليات جامعة قالمة ،عبد الحفيظ بقندكرة ، ضكابط تجريـ اإلشيار الكاذب في  - 3

 .168، ص  2018، قالمة ، الجزائر ، جكاف   1945مام  08جامعة     
 خكة  ،  كمية الحقكؽ ، جامعة اإل02، العدد  31ىانية ابراىيمي ،حماية المستيمؾ مف الدعاية الكاذبة ، مجمة العمـك اإلنسانية، المجمد  - 4

 .157ص، الجزائر ،   2020منتكرم ،، قسنطينة جكاف      
    04 ، المجمد التجارم اإلشيار في المشركع الكذب كالسياسية، القانكنية لمعمـك الحمي المحقؽ الياسيف ، مجمة حسيف محمد ذكرل - 5

 .  210ص  ، 2012 بابؿ جامعة  ،01 العدد     
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 إذا أما ، المعقكلة الحدكد تتجاكز لـ ما ةمِّم  الم ض   أك الكاذبة االشيارات قبيؿ مف تعد ال اإلشيار في
 .كاذبا إشيارا اعتبر ليا المرسكمة الحدكد يتجاكز بما ذلؾ استعمؿ
 كغير ككاذبة لمحقيقة مغايرة معمكمات ، اإلشيارية الرسالة تحتكم أف الكاذب معناه فاإلشيار
مِّؿ   اإلشيار في أما،  صحيحة  أك عبارات عمى فيو اريةاإلشي الرسالة تحتكم أف فيجب الم ض 

 .1إرادتو في كتؤثر المستيمؾ تضمؿ تصريحات
مِّل   اإلشيار تمييز :ثالثا  االستغبلل عن الم ض 

 المتعاقد يعترم الذم الجامح اليكل أك البيف الطيش مف االنتفاع بأنو االستغبلؿ ؼ  ر  ع  ي        
 :عنصراف لبلستغبلؿ فاف كعميو .2العقد إبراـ إلى دفعو بغرض

 ما بيف ك العقد بمكجب المتعاقد عميو يحصؿ ما بيف التعادؿ اختبلؿ كىك  :مادي عنصر -
 .االلتزامات  مف يتحممو

 الطيش نتيجة معو لممتعاقد النفسي لمضعؼ المتعاقد استغبلؿ في يتمثؿ ( : معنوي(عنصر -
 . 3الجامح اليكل أك البيف
 قد، ك ج.ـ.ؽ "91" ك "90" المادتيف بمكجب تغبلؿاالس أحكاـ الجزائرم الم ش رِّع ـ  ظ  ن   كقد     
 عمى لمحثِّ  صكره بمختمؼ اإلشيار عمفالم   يستعمؿ بحيث االستغبلؿ، مع الم ضمؿ اإلشيار يتشابو

 اإلطار ىذا في المستيمؾ، نفسية عمى التأثير شأنو مف سكيقيالت   األسمكب ىذا أف غير االقتناء،
 حيث النظاميف، كبل يختمفاف قد كما، االستغبلؿ ناصرع جميع الم ضمؿ اإلشيار في تتكافر قد

 الضعؼ ىذا إثبات كمسألة المتعاقد فيو يقع الذم النفسي الضعؼ فكرة عمى االستغبلؿ نظاـ يقكـ
 بينما .االستغبلؿ دعكل في النفسي العنصر إثبات كاف بما العسير فمف الصعكبة، بالغ أمر

 مدل عمى االىتماـ فينصب اإلشيارية الرسالة لمتمقي النفسي بالعنصر ييتـ ال الم ضمؿ اإلشيار
 .4يحدثو قد الذم النفسي التأثير عف بعيدا ذاتو حد في اإلشيار صدؽ

 
 

                                                 
1- Yamina Beliman, La publicité commerciale, Science, Alger, 2015, P145,146  

 .151  ص السابؽ، المرجع فيبللي، عمي - 2
 . 121 ص مرجع سابؽ ، ال خالد، بف فاتح - 3
 .122ص  ،  نفسومرجع الخالد، بف فاتح - 4
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مِّل   اإلشيار تمييز :رابعا  .الخداع عن الم ض 
الخداع  إلىعرض المخاطبيف بو الكاذب ىك الذم يتضمف بيانات غير حقيقية بشكؿ ي   اإلشيار    

 إبراـككت عف كاقعة لك عمـ بيا المتعاقد لـ يقدـ عمى حقؽ بعمؿ سمبي أم بالس  يت أفك يمكف 
 كاذبة بيانات ةأي   يتضمف ال الذم الم ضمؿ اإلشيار مف نطاقا أكسع الخادع اإلشيارك   1العقد
ن    .الم ضمؿ اإلشيار ك الخداع بيف تمييز كضع يجب ثـ كمف ،2المستيمؾ تضميؿ إلى يؤدم ماكا 
 التضميؿ باستعماؿ الخداع يقـك حيث الخداع، جريمة مع الم ضمؿ اإلشيار تشابوي قد      

 ىدفو االشيارات في الخداع تجريـ فضركرة لذا حقيقية غير بصكرة الخدمة أك المنتج إلظيار
 .ستيمؾالم   أك المتعاقد حماية

 التجارم شياراإل في مشركط غير أمر يعد الذم الخداع جريمة لكقكع إلزامي عقدال كجكدف     
مِّؿ    مرتبة إلى يرتقي ال قد بالمعمف المستيمؾ يربط ما لذلؾ العقدية، قيمتو مف الرغـ عمى الم ض 

 الخداع تكاجو ال الخداع فجريمة ىذا عمى كزيادة لو، زمةالبل   الحماية تكفر عدـ عنو ينتج ما العقد
 . 3نتائجو إنما ذاتو حد في

مِّل   اإلشيار تمييز :خامسا  .المقارن اإلشيار عن الم ض 
 مف تقنيف االستيبلؾ L121-8  المادة بمكجب قارفالم   اإلشيار الفرنسي الم ش رِّع ؼ  ر  ع          

 غيره أو خدمات بسمع خدماتو أو سمعو بمقارنو عمنالم   يقوم فيو الذي اإلعبلن ذلك :"وبأن  
 أو المنتجة، الشركة اسم  أو ،األخير ىذا خدمات أو سمع عبلمة تناول خبلل من ذلك كونيو 

 المادة بنص قارفالم   اإلشيار الجزائرم الم ش رِّعك لقد منع  " 4جارةالت   ونوع التجاري المحل اسم
 منتكج إبراز عمى المقارف اإلشيار عتمدي  ، ك  5   1999 لسنة اإلشيار قانكف مف 2" الفقرة 42"
 مكضكع العبلمة أك المنتج صائصخ ك مكاصفات بيف مقارنة عرض خبلؿ مف تجارية عبلمة أك

 .6المنافسة األخرل العبلمات خصائص مع االىتماـ

                                                 

 .29 -28ص المرجع السابؽ ، نكاؿ مبلؿ ،  - 1
 .157مرجع سابؽ  ، ص الىانية ابراىيمي ،  - 2
  الكتاب دار ،)الجزائرم القانكف في معمقة دراسة الفرنسي، القانكف مع مقارنة دراسة( المقارف القانكف في المستيمؾ حماية بكدالي، دمحم - 3

 . 196 ص ، 2006 مصر، القاىرة، الحديث،      
4- Thibaut le Bigre, Alban Lucas, Droit de la consommation 2016-2017 , hachette, paris, p16. 

 .السابؽ المرجع كالمتمـ، المعدؿ ، 1999 - لسنة اإلشيار قانكف شركعم   - 5
 .  118ص  المرجع السابؽ ،  بركات، كريمة - 6



مِّل   ئلشي ارل االط ار  الم ف اى يم ي و الق ان ون ي                                   :لاألو   الفصل    الم ض 
 

- 14 - 
 

مِّؿ   اإلشيار بيف مييزفالت         في ينطكم اإلعبلف أشكاؿ مف شكؿ يقصد المقارف اإلشيار ك الم ض 
 عمى التأثير أك إلييـ كجو الذيف األشخاص خداع إلى يؤدم أف محتمؿ تضميؿ عمى تقديمو طريقة
 .1بالمنافس اإلضرار إلى يؤدم أف المحتمؿ مف أك يضر فإنو ليذا الشرائي يـسمكك

مِّل   ارـاإلشي حلم    :انيالث   المطمب  .الم ض 
مِّؿ   جارمالتِّ  اإلشيار محؿ مسألة ؽ  م  ع  ت  ت          الجانب فػػػػػضم يدخؿ أف شأنو مف ما ؿػػػػػػػػػبك الم ض 

 العناصر يتضمف حيث العقد محتكل سيم الذم بالتضميؿ يتعمؽ فاألكؿ الشخصي، أك المكضكعي
 أف يمكف الذم بالطرؼ فيتعمؽ انيالث   أما ،)األول الفرع( عنو الخارجة أك المنتج بذات المتصمة
 عمى عرؼالت   يمكننا ىنا كمف اإلشيارم، التضميؿ في المتمثؿ المشركع غير الفعؿ ىذا يمارس

 . )الثاني الفرع( بالمستيمؾ الضرر إلحاؽ في المتسبب
مِّل   اإلشيار حلم    :األول لفرعا  .الموضوع حيث من الم ض 

 يرد أف يمكف التي عناصر مف أكثر أك عنصر عمى جارمالت   اإلشيار في ضميؿالت   يقع قد     
 خبلؿ مف ضميؿالت   عمييا يرد التي العناصر تحديد إلى الجزائرم الم ش رِّع د  م  ع   كقد اإلشيار عمييا
-13 رقـ التنفيذم المرسـك مف "60" المادة ككذا ؿالمعد   02-04 رقـ القانكف مف  "28" نص

 مف 429  المادة نص عف فضبل المستيمؾ، بإعبلـ المتعمقة كيفيات ك شركط حددي   الذم  378
 المادتيف ىاتيف أف الرغـ عمى الذكر، السالؼ 03-09 القانكف مف "68" كالمادة العقكبات قانكف

مِّؿ   التجارم اإلشيار عمى تطبؽ أف يمكف وأن إال الخداع بجريمة تتعمقاف  .الم ض 
 المتصمة عناصرال عمى يقع جارمالتِّ  اإلشيار في ضميؿالت   أف يتضح ذكره سبؽ ما عمى كبناء
 . 2المنتجات ذاتية عف خارجة عناصر عمى يقع كقد المنتجات، بذاتية

 أو الخدمة  الم نتجفي ذات  بعناصر المتصل ضميلالت    -أوال
 غيره عف المنتج تميز التي ) الخصائص( ةاألساسي   فاتالص   في ضميؿت  الىك الذم يقع فيو ك    

 التضميؿ يقع قد كبالتالي لممنتكج، اقتناءه عمى المستيمؾ أقدـ لما المميزة الصفات ىذه لكال بحيث
 3نيابفقدا المنتج طبيعة تتغير حيث ةاألساسي   فاتالص   ىذه مف كاحد عمى جارمالت   اإلشيار في

                                                 

 . 29 ص د. ط ،  د. س ، ، 1998 عماف، العممية، اليازكردم دار اإلعبلف، ك التركيج ربابعة، كعمي العبلؽ بشير - 1
 . 231جع السابؽ ، ص عبلكة ىكاـ ، سارة عزكز ، المر  - 2
 الجديدة ، مصر  الجامعة دار جارم،الت   لئلشيار دراسة تأصيمية كالخدمات، المنتجات عف لئلشيار القانكني ظاـالن   بكراس ، محمد - 3

 .  298ص  ، 2014
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 :يػػيم فيما العناصر ىذه كتتمثؿ
 :لمم نتج الجوىرية بالعناصر المتصل ضميلالت    -1

 ـأقد لما لكالىا كالتي كتبلزمو بالمنتج تتعمؽ التي األساسية العناصر مجمكعة بذلؾ د  ص  ق  ي         
 شيءال يتضمنيا التي الصفات أنيا الجكىرية العناصر تعريؼ يمكف.ك 1التعاقد عمى المستيمؾ

 كميا خصائصو مف تجريده عند حالو عمى يبقى ال فالشيء ، لمبضاعة الحقيقية القيمة عمييا كتقكـ
 بحثيا الضركرم مف فإنو المستيمؾ عند األىمية مف درجة عمى األخيرة ىذه كانت كلما بعضيا أك

 . 2بصددىا االختبلؼ تفسير يمكف كي كاحدة مجمكعة ضمف
 :عنو المعمن المنتج جودو    -2
ركط المطبقة عمى حدد لمش  الم   02-04مف القانكف رقـ  3" الفقرة 28"المادة ت  ض  ر  ف         

 خدمات أك لسمع معيف عرض تقديـ االقتصادم العكف عمى كالمتمـ، جارية المعدؿالممارسات الت  
ال كمخزكف، عميو يتكفر الذم بالقدر  عرض تقديـ تـ حاؿ في تضميميا إشيارا تصرفو اعتبر كا 

 ضخامة مع بالمقارنة كاؼ قدر عمى مخزكنو يتكفر ال ىذا األخير حيف في خدمات أك لسمع عيفم
3اإلشيار

 يتضمف أف ذلؾ كمثاؿ لمتسميـ، معد بشكؿ كلكف الخدمة أك المنتج كجكد قد يككف اكم،  
 عمى المستندات احتكت بينما ،األكراؽ عمى فكرا تسميميا يتـ لمبيع أرض عرض جارمالت   اإلشيار
 .4تحققت قد اإلشيار كقت تكف لـ الشركط مف العديد

 :)طبيعتيا( ةـالخدم أو المنتج ذاتية 3.
 تجعؿ التي الدكافع أىـ بيف مف كتككف ليا المميزة العناصر مجمكع في أساساك تتمثؿ         

5سكاىا عف دكنا الخدمة أك السمعة ىذه عمى  يقبؿ المستيمؾ
 ذاإ المنتج ذات في التضميؿ كيككف 

 الكاقع في كخصائصو لئلشيار طبقا اإلشيار محؿ الشيء خصائص في جسيـ تغير ىناؾ كاف
                                                 

 . 232عػبلكة ىكاـ ، سػارة عزكز ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
  ص ، 2011لبناف  الحقكقية، الحمبي منشكرات قانكنية، دراسة المستيمؾ، عمى كأثره تجارمال اإلعبلني التضميؿ عبػادم، صراكة بتكؿ - 2

       109 . 
مِّؿ  الكاذب  أك  ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلئلشيظاـ القانكني معيػزم خالدية ، الن   - 3    القانكف الخاص ، كمية الحقكؽ –دكتكراه في العمـك   ةػػػػػػػػػػػػػأطركح،  الم ض 

 .202، ص  2019 -2018بكر بمقايد ، تممساف ، الجزائر ،  أبيجامعة      
  العربية النيضة دار لممستيمؾ، الجنائي الم ش رِّع   يكفميا التي الحماية مدل ك الخادعة التجارية اإلعبلنات إسماعيؿ، الشافي عبد محمد - 4

 .  96ص  ، 1999 رة،ػػػػػػػػػػػالقاى     
مِّؿ  ك  الكاذب اإلشيار مف لممستيمؾ الجزائية الحماية دم،حام بمقاسـ - 5  العدد  ،1  باتنة جامعة األكاديمية، .لمدراسات  الباحث مجمة ،الم ض 

 .251، ص 2016 جكاف  09     
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 في المبيف بالكجو لبلستعماؿ صالح غير جعمو أك الطبيعة فقداف إلى إما ذلؾ يؤدم بحيث
 .1اإلشيار
 مف الذكر السالفة "60"المادة  خبلؿ مف كذلؾ صريحة، بصفة العنصر ىذا عمى ص  ن   كقد       
 ككذا المستيمؾ، بإعبلـ المتعمقة الكيفيات ك بالشركط المتعمؽ 378-13 رقـ التنفيذم المرسـك
 شأنيما مف كاذب إشيار أك معمكمة كؿ تمنعفييا  جاء التي المرسـك نفس مف "56" المادة نص

 .ستيمؾالم   ذىف في لبس إحداث
 :المنتج ناتكو  م   -4

 فارؽ ىناؾ كاف إذا المنتجات مككنات بشأف راإلشيا في تضميؿ أك كذب ىناؾ كيككف      
   إشياره في المعمف يصكره الذم النحك عمى كتككينو الكاقع في المكجكدة الشيء تككيف في أساسي
 يتعمؽ فيما خاصة كالخدمات لمسمع األساسية عمى الصفات اإلشيار يشتمؿ الكاجب ىك أفحيث 

 .2أصمو أك المنتجد كأبعا الصنع كطريقة الجكىرية كالمزايا بالتركيب
 الخدمة أو المنتجو منشأ  أصل -5

 صناعية أك طبيعية بمنتجات األمر تعمؽ إذا االستخراج أك اإلنتاج مكاف بو د  ص  ق  ي          
 دكلة مصدرىا يككف سمعة أك إنتاج تفضيؿ إلى عفكم كبشكؿ يميؿ المستيمؾ أف بالذكر كالجدير
 بدقة اإلنتاج مصدر بياف ضركرة المعمف عمى قعي بحيث المجاؿ، ىذا في بالتخصص معركفة
مِّم   أك الكاذبة االشيارات كمف ذلؾ عف التامة المسؤكلية يتحمؿ كبخبلفو كصحيحة، متناىية  ةالم ض 
 .المنتج بأصؿ كالمتعمقة

 :ةـالكمي أو المعيار أو المقياس أو بالمقدار الخاص ميلض  الت    -6
 إلىتؤدم  أفتشكيبلت يمكف  أكبيانات  أكتصريحات  شياراإلتضمف  إذاىذا  رد  ي   ك           

 بتضميؿ المعمف يقـك ، ك قد3مميزاتو أككفرتو  أكبكميتو  أكخدمة  أكالتضميؿ بتعريؼ منتكج 
 الحقيقية الكمية أك لممقدار مغاير مقدار أك كمية عمى يحتكم الذم اإلعبلف خبلؿ مف المستيمؾ
 . ةػالخدم أك لمسمعة

 
                                                 

 .  191ص  السابؽ، المرجع الفضيؿ، عبد أحمد محمد - 1
 .206ؽ ، ص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، المرجع السابػػػػػػػػػػػػمعيزم خالدي - 2
 .172ؽ ،  ص ػػػابعبد الحفيظ بكقندكرة  ، المرجع الس   -3
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 :  )نفالص  ( وعالن   -7
 تدخؿ التي المنتجات مف غيره عف معينا منتجا تميز التي الخصائص مجمكعة بو ي ر اد          
 غير الشكؿ أم المظير في يتماثؿ المنتجف عنيا، بتمييزىا يسمح نحك عمى الصنؼ نفس ضمف

 كفقا إقباليـ يتحدد كبالتالي المتعاقديف، نظر في قيمتو تغير عميو يترتب مما النكع في يختمؼ أنو
 . 1المتعامميف مف األغمبية استقطب جيد النكع كاف فكمما لنكعو

 :نعالص   طريقة  -8
ك الذيف قد يعيركف االىتماـ  ،نع قد تككف محؿ اىتماـ الكثير مف المستيمكيفطريقة الص   إف         

 قد الزيكت فمثبليف،طريقة التخز  أكالكبير ليا لما قد تمثمو مف اثر عمى القيمة الغذائية لممادة 
 كؿ عتبري   لذلؾ األخرل عف طريقة المقتني فضؿي   كقد ميكانيكية، بطريقةأك  تقميدية بطريقة تعصر
 .2 تضميميا إعبلنا الحقيقة خبلؼ عمى معينة بطريقة نعالص   يتضمف إعبلف

 الخدمة . أو المنتج ذات عن خارجة تصل بعناصرالم   ضميلالت   :ثانيا
 أك المنتجات بذاتية قد يخرج عف المجاؿ المتعمؽ اإلشيار في ضميؿالت   أك الكذب محؿ ف  إ       
 التعاقد ىذا كشركط التعاقد، إلى كالدافع ،أخرلمجاالت  إلىك يتعداه  اإلشيار مكضكع الخدمات

 :يػالالت   النحك عمى األمكر ىذه كنتناكؿ بالمعمف، المتعمقة كالبيانات كالثمف، المعمف، التزامات كمدل
 دـالتعاق إلى عـالداف ضميلالت    -1

 كمف، بالتخفيض أك التصفية بقصد البيع أف يعمف كأف ، ضميؿالت   إلى المعمف يمجأ د  ق            
 متى معينة تسميات الم ش رِّع عمييا أطمؽ كالتي البيكع ىذه أنماط أف لنا يتضح المادة ىذه خبلؿ
 .3اػقانكن عمييا كمعاقب مجرمة فيي مؾالمستي تضميؿ عمى نامضمك  في تحتكم كانت

 :البيع روطش   خبلل من ضميلالت    -2
 كالتسميـ مفكالث   ليما، مبلئمة كمييما يراىا التي الشركط مف البيع عقد طرفا شترطي   ما كثيرا      
 منيا اليدؼ ارػإشي محؿ الشركط تمؾ تككف ماك كثيرا  البيع، شركط مف ذلؾ كغير مافكالض  
 أف أك فكرم، التسميـ أف مثؿ االشيارات العبارات في تكثر االقتناء، عمى المستيمؾ حث زيادة

                                                 

 . 97و ، ص ػالمرجع نفس بلؿ،ػم نكاؿ -1
  ةػػزيف الحقكقي منشكرات ، 1 ط  ، ةػػػػػػػػػمقارن دراسة - ةػػػػػػػػػػػػػػػػػلمبلحقا ك الكسائؿ، المبادئ، الجديد، المستيمؾ ةػػػػػػػػػػػػػػػحماي قانكف رباح، غساف - 2

 . 124ص  ، 2011 لبناف، بيركت،،  ةػاألدبيك       
 .  236 عبلكة ىكاـ ، سارة عزكز ، المرجع السابؽ  ،  ص - 3
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 مف أك مضممة أك كاذبة الشركط تمؾ كانت فمتى الشركة، عاتؽ عمى التسميـ أك الشحف مصاريؼ
 . مضمبل أك كاذبا اإلشيار كاف التضميؿ أك الكذب إلى تؤدم طبيعة

 :ائعالب بالتزامات المتعمق ضميلالت   -3
 عمى المعمف قطعيا التي التعيدات بمضمكف مدفكعا سمعة، بشراء قراراه المستيمؾ يتخذ قد     
 ةكبأي   لممستيمؾ اػكغشرارا ػإض يمثؿ ذلؾ فإف التعيدات ىذه مضمكف صدؽ عدـ ثبت فإف و،ػنفس
 لتعاقدا شركط بشأف بالتضميؿ بالعمؿ يختمط المعمف التزامات بشأف التضميؿ أف القكؿ يمكف حاؿ

 .1التعاقد شركط مف جانب إال ىي ما المعمف التزامات الف ككذلؾ
 :منالث   بشأن التضميل  -4

 مف القانكف" 04" المادة نص بمكجب كذلؾ باألسعار اإلعبلـ أحكاـ الجزائرم الم ش رِّع ـ  ظ  ن       
 والخدمات السمع وتعريفات بأسعار الزبائن إعبلم وجوبا البائع يتولى ": أنو عمى 04-02

 بأية أك معمقات أك كسـ أك عبلمات كضع طريؽ عف اإلعبلـ يتـ أف يجب كما،   "البيع وبشروط
 بالثمف المقصكد أف غير، كمقركءة مرئية بصفة كالتعريفات األسعار تبيف أف كيجب مناسبة، كسيمة
مِّؿ   لئلشيار التجارم كمحؿ  بيدؼ لمحقيقة الفةمخ أنيا غير أسعاره بإشيار قاـ المعمف أف ىك الم ض 
  .2المستيمكيف جذب

 :عمنبالم   تعمقةالم   البيانات خبلل من ضميلالت   -5
المستيمؾ في  إيياـيمس التضميؿ بعض بيانات المعمف ك التي قد ينجر عنيا  أف كف  م  ي      

 عممية البيع تتـ مباشرة مع المنتج  في حيف يتـ أفمركزه ، كأف يدعي المعمف  أكشخصية المعمف 
 تضميمي أك كاذب إشيار يعد أنو ذلؾ كمثاؿ مضممة أك كاذبة البيانات تمؾ تككف كقد،  3غير ذلؾ
 الحقيقة أف حيف في الحككمة طرؼ مف أكسمة عمى متحصؿ أنو المعمف فيو يدعى الذم اإلشيار
 منتج أكبر أنو المعمف فيو يزعـ الذم اإلشيار تضميمي أك كاذب إشيار يعد ككذلؾ،  ذلؾ خبلؼ

 . 4 مخترع أك كيميائي أنو أك منتج أقدـ كأ
 

                                                 

 .237، ص  السابؽزكز ، المرجع ػكاـ ، سارة عػعبلكة ى - 1
 .126ص  ، وػػزكز ، المرجع نفسػبلكة ىكاـ ، سارة عػع - 2

 . 74ؽ ، ص ػسابة محند  ، المرجع الػػفضيم - 3
 .312 ص ،السابؽ المرجع ،بكراس محمد - 4
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مِّل   اإلشيار حلم    :انيالث   الفرع  .األشخاص حيث من الم ض 
 ذلؾ المتباينة، الكظائؼ أصحاب األفراد مف كبير عدد مساىمة التجارم اإلشيار ؼ  ر  ع  ي         

 ىذا خبلؿ مف التعرؼ سيتـ اإلعبلني،كعميو العمؿ في بو كخاصة محددة كظيفة منيـ لكؿ أف
 .التجارم اإلشيار أشخاص عمى الفرع

 نــ  م  ع  الم   :أوال
 بنفسو يقـك الذم ىك ك فييا، التعامؿ يجرم التي لممنتجات ستكردم   أك ع،كز  م   ج،ت  ن  م   كؿ ىك     

 بقصد المختمفة اإلعبلـ كسائؿ مف لئلشيار كقت أك حيز بشراء اإلشيار ككالة بكاسطة أك
عريؼ المعمف ضمف ت إلىالجزائرم فانو  لـ يتطرؽ  الم ش رِّع اأم  ،1لو لتركيجا ك المنتجب التعريؼ
المصرم فقد عرؼ  الم ش رِّعالسالؼ الذكر ، أما المعدؿ ك المتمـ  02-04القانكف رقـ  أحكاـ

كل و  : ن  أ 2006لسنة  67مف قانكف االستيبلؾ رقـ   5الفقرة  "01"المادة  المعمف في نص  
بواسطة غيره باستخدام أي  أوالترويج ليا بذاتو  أوخدمة  أوعن سمعة   نباإلعبل شخص يقوم 

 .2وسيمة من الوسائل
  ارـاإلشي ةـوكال  :ياان  ث  

 فقد المتعاقديف إلرادة تبعا تختمؼ بحيث متعددة فصكره اإلشيار لككالة القانكني لممركز بالنسبة    
 باسـ اإلشيارية الككالة عمؿ يتـ أف فيمك كما ، حالة في سمسار مجرد اإلشيار ككالة عتبرت  

براـ بإ تقكـ أم المعمف لحساب تجارم ككيؿ تعتبر بحيث بينيما عقد بمكجب كلحسابو المعمف
 أف يمكف ليذا باإلضافة المككؿ، المعمف عمى فتقع لبللتزامات كبالنسبة اإلشيار أدكات مع العقكد

 فيي باسميا المعمف لحساب اإلعبلف أداة مع تتعامؿ بحيث بالعمكلة كككيؿ األخيرة ىذه تتصرؼ
 تحمؿ عمييا كيقع اإلشيار كسائؿ مع بالتعاقد كذلؾ بتنفيذىا كتقكـ المعمف مف أكامر تتمقى

 األعماؿ كؿ في الجزائرم الم ش رِّع يتبناه لـ ما مستقمة،ىذا بصكرة ذلؾ عف الناجمة االلتزامات
 .3 فقط النقؿ عقد في خصو بؿ جاريةالت  

                                                 

 .121  ص السابؽ، المرجع الزقرد، السعيد أحمد - 1
 . 80-79سارة عزكز ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
 .77  ص و،ػػنفس عػػالمرج محند، مةػػفضي - 3
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مِّل   اإلشيار ن  م   ة  ي  ائ  ز  الج   ة  اي  م  الث اني : الح   ل  ص  الف    زائريشريع الج  في الت   الم ض 
ك ما لو مف تأثير   ،ة ة ك االجتماعي  في الحياة االقتصادي  ة مف أىمي   اإلشيارمثمو ا لما ي  ر  ظ  ن         
 محؿك  كصريحا صادقا يككف أفو كجب كؿ في مركزه  ، فان   األفرادقدات بيف االتع إنشاءعمى  
 كباعتبار البضائع كتسكيؽ التجارم االتصاؿتقديـ الخدمات ك  أكجو أىـ مف فيك ،حقائؽ

 الممحة كحاجتو السكؽ في المتداكلة كالخدمات المنتجات ةبحقيق اإلحاطةك  الخبرة قميؿ المستيمؾ
 يحاكؿ الذم االقتصادم العكف أم العبلقة في القكم الطرؼ أماـ ضعؼ مركز في فيك ليا،

 ليا المركج كالخدمات السمع حكؿ التعاقد إلى كدفعو المستيمؾ إرادة في لمتأثير المركز ىذا استغبلؿ
 .التضميؿك  الكذب عمى منطكية كأساليب بطرؽ

مع  ك الخدمات  ك طبيعة الس   إلى المستيمكيف جميكر ىك طريؽ كصكؿ جارمالت   اإلشيار ف  ك أل  
 كفي . تقع عمى كبل الطرفيف تبالتزاماحقيقتيا قبؿ الدخكؿ في عممية االلتزاـ التعاقدم المحاط 

 الم ش رِّعك منيـ يف الم ش رِّعالكثير مف  لجأ لممستيمكيف ك حمايتيـ  اكبر ضمافتحقيؽ  سبيؿ
 أك الكاذبة االشيارات تعد لـك  التجارم، اإلشيار مجاؿ في العمؿ ضكابط كضع إلى الجزائرم 
 لردع ممحة ضركرة الجنائي الجزاء أصبح ىنا مف فقط ةيفرد مصمحة عمى اعتداءمجرد  الخادعة،

 ضعؼ لثبكت ة،يالمدن القكاعد يايعم تنص التيبالجزاءات  االكتفاء عدـ ك ،االشيارات تمؾ
 إلى إال تيايبحما تتكجو ال المستيمؾ ةيبحما الخاصة فيالقكان ك المدني القانكف ألف تيايفعال

 أداة ألنيا ئايس استخداما ستخدـي قد اإلعبلف أف التجربة أثبتت لذا ف،يالمستيمك مف فيالمتعاقد
ىذه المنظكمة التي ،  الكاذب اإلشيار ؽيطر  عف الخدمات ك المنتجات حكؿ فيالمستيمك لخداع

عمكما ، لتدعـ حماية المستيمؾ ك تجـر كؿ  اإلشيارجاءت لدعـ منظكمة القكانيف المؤطرة لنشاط 
بآليات جزائية بعدية ردعية .  ك سنحاكؿ  مف خبلؿ الفصؿ  لئلشيارالتشريعي  اإلطارحياد عف 

مِّؿ   اإلشيارالجزائية لمحماية مف  اآلليات إلىالثاني التطرؽ   ستيمؾ .مكمنظكمة لحماية لم الم ض 
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مِّل   ياراإلش   ةريم  لج  ة وعي  وض  الم   ام  األحك    :ل  األو   ث  ح  ب  الم     الم ض 
 كصكر نماذج بعرض كاكتفى المجـر السمكؾ في كالمتمثؿ المادم الركف حددي   لـ الم ش رِّع إف       
مِّؿ   اإلشيار عف  صكرة ألم المفتكح المجاؿ كترؾ فرنسيال القضائي االجتياد تبناه لما كفقا الم ض 
 األمثمة عف خارجة صكرة أم تكيؼ أساس أم عمى يكضح كلـ" السيما" عبارة تؤكده ما كىك لأخر 

 يضبط باإلشيار خاص قانكف غياب ظؿ في مشركع غير إشيار أنيا عمى المادة بنص الكاردة
 بنص المدرجة غير تكيالمسمك  القاضي تكييؼ يجعؿ مـ الجزائر في اإلشيار مشركعية حدكد
 أماـ مفتكحا المجاؿ ترؾ يعقؿ ال اذ بالشرعية مساسا تضميمي إشيار ياأن   عمى أعبله "67" المادة

 التقديرية، السمطة حدكد اإلجراء ىذا لتجاكز مجـر لفعؿ المادم الركف لتحديد الجزائي القاضي
 التشريعية الصكر يف المادم الركف كحصر التجريمي لمنص الضيؽ التفسير بضركرة كنرل

   :في كالمتمثمة
 بتعريؼ التضميؿ إلى تؤدم أف يمكف تشكيبلت أك بيانات أك تصريحات المتضمف ارػاإلشي -
 .مميزاتو أك كفرتو أك كميتو أك الخدمة أك المنتج   
  خدماتو أك منتجاتو مع أك آخر بائع مع المبس إلى تؤدم أف يمكف عناصر المتضمف اإلشيار -

 .شاطون أك    
 عمى يتكفر ال االقتصادم العكف أف حيف في خدمات أك لسمع معيف عرض المتضمف اإلشيار -

 ضخامة عػم عادة تقديميا يجب التي الخدمات ضماف يمكنو ال أك السمع تمؾ مف كافي مخزكف
 نكفقا في العامة القكاعد إطار في قائمة تبؽ الجزائية الناحية مف المستيمؾ حماية أف إال ،اإلشيار
 نصت كالتي العقكبات قانكف مف "65" المادة تضمنتو ما كىك الخداع تجريـ خبلؿ مف العقكبات

 نكعيا أك الجكىرية صفاتيا أك السمع طبيعة في متعاقد يخدع أف يحاكؿ أك يخدع كؿ معاقبة عمى
 اعتبار يمكف كمنو المعتمدة الخداع كسائؿ إلى إشارة دكف ىكيتيا كأ كميتيا أك مصدرىا أك

مِّؿ   اإلشيار  1. الخداع كسائؿ احد الم ض 
مِّؿ   اإلشيارييؼ القانكني لجريمة معرفة التك سنحاكؿ يػػيم كفيما     ( األولالمطمب )  الم ض 
 . ( انيالمطمب الث  ) ك تحديد المسؤكلية الجنائية في  
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  اراإلشي   ة  ــي لجريم  ن  و ان  الق   ييف  ك  الت  بلل خ   ن  ة م  ـائي  ز  الج   ة  اي  م  الح    :األول طمبالم  
مِّل                     الم ض 

 تسببيا التي تمؾ السيما الحكادث مف األشخاص لحماية تدخؿ الجزائرم الم ش رِّع إف            
 ليما، البلحقة كالقكانيف المدني كالقانكف العقكبات قانكف خبلؿ مف لو تدخؿ أبرز ككاف ات،المنتج
السابقة  الفترة في كميا صدرت النصكص كىذه .المستيمؾ كبحماية بلؾباالستي عبلقة ليا التي

 خاصة نصكص كلغياب ، 1الغش كقمع المستيمؾ بحماية المتعمؽ 03-09عمى صدكر القانكف 
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار تجـر  المنافسة نظرية تكفرىا التي المدنية الحماية كفاية عدـ ككذلؾ الم ض 
 02 قانكف دكرػص كقبؿ الفرنسي القانكف كاف المدني، حيث دليسالت كنظرية المشركعة غير

 كاف حيث الحالي، الكقت في الجزائر في اإلشيار بالنسبة لكضعية الحاؿ ىك كما 1963 جكيمية
مِّؿ   أك الكاذب تجـر اإلشيار خاصة لنصكص يفتقر  العامة الجنائية األحكاـ يطبؽ فكاف ،الم ض 
 كالرسـك االختراع براءات كقكانيف كاذبة ألقاب أك صفات كانتحاؿ عمى النصب تعاقب التي

 .2التجارية كاألسماء كالعبلمات كالبيانات كالنماذج الصناعية
 . جريمة نصب  أساسالحماية الجزائية عمى :  األولالفرع 

 نصر المميزاالستيبلء عمى ماؿ الغير بطريؽ الحيمة بنية تممكو فالع   بأنوصب الن   ؼ  ر  ع  ي         
 يعرؼ االصطبلح، كفي  .3صب ىك االستيبلء عمى ماؿ الغير بالتدليس الجنائي لجريمة الن  

 مف صبالن   جريمة ك،  الخداع 4تممكو بغية الحيمة بطريؽ الغير ماؿ عمى االستيبلء بأنو النصب
 بنص كاكتفى صبالن   يعرؼ الجزائرم كعادتو لـ الم ش رِّعك رغـ ذلؾ ف 5القديمة الكبلسيكية الجرائـ
 .نصبا تعتبر التي الحاالت فيو حدد كالذم ج ع ؽ مف372  المادة
 وفإن   احتيالية طرؽ استعماؿ إلى جارمالت   اإلشيار في ضميؿالت   ارتقى إذا وأن   بالذكر كالجدير     

 كىك الغير ماؿ سمب منو اليدؼ يككف بؿ الخدمة، أك بالسمعة التعريؼ اإلشيار ىدؼ يككف ال
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 كاالحتياؿ النصب جريمة أف كرغـ حقيقي، مقابؿ دكف اإلشيار ليذا ضحية يقع الذم المستيمؾ
 شأف في عاـ كأصؿ كاردة ليست الذكر، سالؼ ج ع ؽ مف "372" المادة نص بيا  جاء التي

مِّؿ   أك الكاذب التجارم اإلشيار  كأماـ أنو إال خاصة، بصكرة المستيمؾ حماية جانب في كال الم ض 
 ىذا في قاطعة نصكص كغياب التجارية ، االشيارات لمكضكع لتنظيميكا القانكني الفراغ
 النصب لجريمة المنظمة  النصكص بأحكاـ االستعانة إمكانية عمى كالقضاء الفقو أجمع،المجاؿ
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة مرتكبي لمعاقبة الم ض 

 صدكر قبؿ الفرنسي القضاء بو أخذ ما كىك  1
 حتىالعمؿ  تـ كقد ىذا الكاذب اإلشيار جريمة مبادئ سأس كالذم ، 1963 جكيمية  02 قانكف
 .  1973 قانكف صدكر بعد

مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة ألركاف بياف يمي كفيما          .صبالن   جريمة أساس عمى الم ض 
مِّل   اإلشيارأركان أوال :    حتى يعد نصبا :  الم ض 

 المادي الركن /أ
 .2بعممية كىمية مف جانب آخر األمريتعمؽ  أفر كسائؿ احتيالية مف جية ، ك ك يمـز لقيامو تكف

 عناصر الركن المادي  1-
 األمر تعمؽي أف جبيك  ة،يالياحت طرؽ استخداـ عمى النصب مةيجر  في المادم الركف قكـي     
 ال ذلؾ عمىك  ريالغ ماؿ كسمب ةيالياالحت الكسائؿ فيب ةيسبب عبلقة ىناؾ تككف كأف ة،يكىم ةيبعمم

 الكسائؿ مرتبة إلى الخداع رقىي أف النصب مةيجر  تقتضي بؿ اإلشيار في الكذب مجرد كفيي
 .ةيالياالحت

 الوسائل االحتيالية :  -1
 "372"  المادة في كردت التي ةػ  يالياالحت الطرؽ مف قةيطر  استعممت إذا إال اؿياالحت تـي ال      

 كاذبة صفات أك أسماء استعماؿ :كىي المثاؿ ال صرالح ؿيسب عمى الذكر السالؼ ؽ.ع.ج مف
 .ةيالياحت مناكرات كاستعماؿ

 مةيكس الجاني استعمؿ إذا تقع ال النصب مةيجر  أف ةيالياالحت الكسائؿ حصر عمى ترتبيك       
 مف كاحدة مةيكس الجاني استخدـ إذا أما،  لمجاني مالو المالؾ ـيتسم يايعم ترتب كلك أخرل، اؿياحت
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 ٌستخذَ لذ اٌجأً أْ غٍز إٌظب، جزٌّت ٌمٍاَ تكفي الجزائرم  الم ش رِّع حددىا التي لكسائؿا ىذه

 الجاني استخدـ سكاء النصب مةيجر  تتحقؽ ثيح ختمؼيلف  األمر فإف كبذلؾ أكثر، أك فيمتيكس
 1.قانكنا الكسائؿ المحددة مف أكثر أك كاحدة مةيكس
 : كاذبة وصفات أسماء استعمال -1-1
فات الكاذبة الص   أك المستعارة باألسماء االستعانة إلىمزكد الخدمة  أكقد يمجأ المعمف       

 ىذا يككف أف ، ىذه الحالة في التجارم اإلشيار في النصب جريمة لقياـ يشترطلتحقيؽ غايتو ك 
 فيو، مبالغ غير أم مفضكح غير الكذب يككف كأف ، المستيمؾ ما قد يخدع الصفة ىذه أك االسـ
 شأنو مف مما الكذب يككف أف يشترط حيث الجميكر لدل معركفة شخصية اسـ المعمف ينتحؿ كأف
ال سمبيا ال إيجابيا .سمككا الجاني يؤتي أف شترطي   كما العادم الرجؿ معو ينخدع أف  تقكـ ال كا 

 . 2الجريمة
 : ةـ  احتيالي لمناوراتا استعمال -1-2
ع فز  ع  ٌ   ٌُ         ش ز   ّ  اٌّادة ٔض ٚ ٌىٕٗ حذد٘ا بّٛجب  االحتٍاٌٍت ٌّٕاٚراثاٌجشائزي ا اٌ

 نذكر عامة بصكرة التعريفات بعض كضع حاكؿ الفقو أف إال ،اٌذوز اٌساٌف ج ع ق ِٓ "261"
توليد االعتقاد لدى  نياشأ من يكون مادية أفعال خارجية أو بوقائع مصحوب كذب كل: " منيا 

 . "3واختيارا طواعية تسميمو منو يراد ما تسميم إلى يدفعو مماالمجني عميو بصدق ىذا 
 تقكـ ثـ كمف مضمبل، ياراإش عتبري خدمة أك السمعة مصدر عف كذبا حمؿيالذم  فاإلشيار    
 عف سمبي بفعؿ تحقؽي كما جابي،يإ بفعؿ تحقؽي انويب سبؽ كما اإلشيار أفكما  ،النصب مةيجر 
 المجني تحمؿ ةيخارج بمظاىر الكذب قترفي لـ ما تقكـ ال النصب مةيجر  أف ريغ الترؾ، ؽيطر 
 بمجرد كال جابييإ بفعؿ تحقؽي فالنصب ثمة كمف الجاني، ويدعي ما بصحة االعتقاد عمى ويعم

 أف فيتبي الذكر السالؼ ج ع ؽ مف "372" المادة نص إلى كبالرجكع ، الترؾ أك االمتناع
نما ك ،النصب مةيجر  اـيلق كحدىا تكفي ال ةيالياالحت المناكرات استعماؿ  ةيالغا تككف أف جبي ا 

 :يػكى المثاؿ ال الحصر ؿيسب عمى "372" المادة أكردتيا التي األغراض مف ؽ غرضيتحق منيا
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 :1يػيم فيما التدليس عناصر تتمثؿ
   :كاذبة مشاريع ودـبوج اإلييام -1-2-1

 فترضي إنساف كؿ ألف   الذكاء، في العادم الشخص ياـيإ ىك "ياـيإ " عبارة مف كالمقصكد      
 الجيكد كتضافر ـيالتنظ تطمبي أمرا بو قصديف المشركع كأما .ريالغ مع تعاممو أثناء الحذر ويف

 كأف 2رميخ أك زراعي أك مالي، أك تجارم، أك صناعي المشركع كاف كسكاء إلنشائو طيكالتخط
 أنو غير .ةيمعنك  كأ ةياقتصاد أك ةيماد المزايا ىذه كانت سكاء رىـيلغ أك بو فيلمقائم مزايا حقؽي
 تتكفر ةيالياالحت فالمناكرات بالمرة، كجكد لو سيكل اياليخ كمو المشركع ككفي أف الضركرم مف سيل

 .ةػػقيالحق مف جزء ويف الجاني ادعاء كاف كلك
      و ػػنفس إلىينسب  أفك ىي   :خيالي مالي اعتماد أو خيالية سمطة بوجود اإلييام -2-2-1

 أكأمكر قد يعجز غالبية الناس عف القياـ بيا  تحقيؽ ىعم خيالية قدرة أكه سمطة ليست بيد     
 ، منتكج صنع عمى القدرة لو بأف االقتصادم العكف أك المعمف يدعي كأف ىي مف قبيؿ المعجزات،

أما  .3ممكف كقت أقرب في الشفاء عمى قادر فعاؿ أنو أك مزمف، مرض مف يشفي أف يمكنو
ماؿ ضخـ بيد الجاني  رأسالمجني عميو بكجكد  إيياـخيالي فيتمثؿ في  اليبكجكد اعتماد م اإليياـ

 لتزيد ثقة المجني عميو فيو ك تشجعو عمى التعاقد .

 :أخرى واقعة أية أو حادث وقوع من الخشية أو بالفوز األمل إحداث -3-2-1
 سار، حادث كقكع مف ويعم المجني ذىف في األمؿ خمؽ الفكز في األمؿ بإحداث قصدي    
 ةياإلشيار  المسابقات ذلؾ أمثمة كمف .مادم ربح عمى الحصكؿ في األمؿ خمؽ ذلؾ في دخؿيك 

 كرائيا مف ؽيلتحق يايف لممشاركة فيالمستيمك تدعك كالتي المختمفة، اإلعبلـ كسائؿ ليا تركج التي
 طة،يسب بإجراءات تتـ المشاركة أف إشياره خبلؿ مف المعمف ؤكدي كما كىمي، قةيحق في ىك ربح
 ةيلاياالحت المناكرات مف صكرة مجرد حدث ما كأف ،اإلجراءات ىذه ديبتعق الجميكر بعدىا فاجأيل

                                                 

 . 256، ص  السابؽسارة عزكز ، المرجع  - 1
  بف عكنكف ة،يالجامع المطبكعات ديكاف األمكاؿ(، جرائـ األشخاص، )جرائـ الجزائرم العقكبات قانكف رححسيف فريجة ،ٍ ش - 2

 .265،ص  2006 ط، د الجزائر،     
 325 ص ، 2005 الجزائر ىكمة، دار خاص، بكجو مركيةالج   المادة في ك عاـ بكجو الجزائية المكاد في صالحةالم   بكسقيعة، أحسف - 3
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 كقناعتيـ ثقتيـ الجميكر يايكلي التي ةياإلشيار  الكسائؿ ىذه باستخداـ المعمف يايإل مجأي التي
  1.أمكاليـ عمى بلءياالست . بيدؼ كذلؾ يا،يف عمفي ما كؿ ؽيبتصد

  الغير مال عمى االستيبلء -2
ىك  االحتيالية كالمناكرات الطرؽ الجاني االقتصادم العكف أك المعمفالغاية مف تبني  ف  إ      

 العكف أك المعمف إلى الذم بدكره يسمـ مالوك  المستيمؾ بعض ماؿ أكالحصكؿ عمى كؿ 
 . اإلجرامية النتيجة تحققت حتمية كنتيجة فيو كقع الذم االحتياؿ بتأثير االقتصادم

 دفعت التي ىي المعمف )الجاني( استخدميا التي ةيالياالحت الكسائؿ تككف العبلقة السببية : -3
 عمى الحقا ـيالتسم ككفي أف قتضيي ىذا لممعمف، مالو ـيتسم بالمستيمؾ )المجني عميو (عمى

 اإلشيار. في ةيالياالحت الكسائؿ استعماؿ
 :  المعنوي الركن /ب

 كالقصد العاـ الجنائي القصد تحقؽ اميايلق شترطي ةيعمد مةيجر  نصبال مةيجر  عتبرت          
تنفيذ الجريمة رغـ عممو  إلى الجاني انصراؼ إرادة ىك العاـ الجنائي القصد، فالخاص الجنائي
  الجاني لدلر يالغ  ماؿ عمى بلءياالست ةين تكفر في تمثؿيف الخاص الجنائي القصد أما بالتجريـ،

 العمدية الجريمة في الجاني ألف ،الجريمة أركاف جميع تحقيؽ إلى الجاني إرادة تنصرؼ أف أم
 حيث القانكف، عمييا يعاقب التي النتيجة تحقيؽ كيريد عميو المعاقب المادم النشاط ارتكاب يعتمد

 االحتياط عدـ أك الرعكنة أك اإلىماؿ أم العمدم، غير الخطأ العمدية الجريمة لكقكع يكفي ال
 حتى ك الجنائي القصد تكافر مف البد العمدية الجريمة تقـك حتى كعميو .جسامتو ةدرج بمغت ميما
 كجكب يتصمب الذم األمر االحتياؿ، إلى المعمف إرادة تنصرؼ أف بد ال نصبا اإلشيار يككف
 الكاذب اإلشيار عكس كىذا اإلقناع قكة لو تككف حتى احتيالية، طرؽ كاستخداـ الكذب نية تكافر
 .2المعنكم الركف اشتراط دكف المادم الركف تكافر يكفي ثحي المظمؿ أك

 .الخداع جريمة أساسالحماية الجزائية عمى  :الفرع الثاني 
محؿ المعاممة عمى غير  إظيارمف شأنيا  أكاذيب أك بأعماؿالقياـ  بأنوالخداع  ؼ  ر  ع  ي       

ىناؾ طرفا آخر تكجو  أفيعني  ، فالخداعمظيرا يخالؼ ما ىك عميو في الحقيقة  إلباسو أك حقيقتيا

                                                 

 .266ع السابؽ ، ص ػعزكز ، المرج ارةػػس - 1
   . 309-308يمينة بميماف ، المرجع السابؽ  ، ص  - 2
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 ادةػالم بنص الخداع ةػلجريم عقكبة الجزائرم الم ش رِّع ك قد اقر،  1التحايؿ ك الكذب أساليب إليو
 مف بغرامة ك سنكات ثبلث إلى شيريف مف بالحبس يعاقب: " بقكليا العقكبات قانكف مف "429"

 يخدع أف يحاكؿ أك يخدع مف ؿك فقط العقكبتيف ىاتيف بإحدل أك دينار ألؼ  20إلى 2000
 : المتعاقد

 البلزمة المقكمات نسبة في أك ، التركيب في أك ، الجكىرية الصفات في أك الطبيعة في سكاء -
 . ىكيتيا في أك المسممة األشياء كمية فيأك   مصدرىا أك نكعيا في سكاء:  السمع ىذه لكؿ
 كما  حؽ بدكف عمييا حصؿ التي األرباح إعادة المخالفة مرتكب عمى فإف الحاالت جميع في    
 عمى  03-09 الغش كقمع المستيمؾ حماية قانكفمف   69 - 68 المادتيف نص في جاء
 لكؿ العقكبات قانكف مف "429" المادة في عمييا المنصكص بالعقكبات ب  اق  ع  ي   " يمي كما كاليالت  
 :حكؿ انتك طريقة أك كسيمة بأية المستيمؾ يخدع أف يحاكؿ أك يخدع مف

 .المسممة اتالمنتج ةكمي    -
 .مسبقا المعينة تمؾ غير اتالمنتج تسميـ  -
 .المنتج استعماؿ قابمية  -
 .المنتج صبلحية مدة أك تاريخ  -
 .المنتج مف المنتظرة تائجالن    -
 . "المنتج الستعماؿ البلزمة كاالحتياطات االستعماؿ طرؽ  -

 المادم الركنيف عف أما التجارم، اإلشيار مجاؿ في الخداع ةلجريم الشرعي ركفىذا بالنسبة لم    
 :يمي فيما تناكلو سنحاكؿ ما فيك كالمعنكم

 .المادي كنالر    -أ
مظيرا  إلباسو أكعمى غير حقيقتو  الشيء إظيارمف شأنيا  أكاذيب أك بأعماؿالقياـ  ك ىك      

ع.ج ، فاف محؿ الخداع يعد مف ؽ. "429"يخالؼ ما ىك عميو في الحقيقة ، ك حسب المادة 
التكسع  أكعنصرا مف عناصر البضاعة ك ىي كاردة عمى سبيؿ الحصر ، فبل يمكف القياس عمييا 

                                                 

 شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص  ، كمية الحقكؽ ، جامعة  لنيؿعبد الحميـ بكقريف ، الحماية الجنائية لممعامبلت التجارية ، رسالة  - 1
 .16 ، ص2014-2013بكر بمقايد ، تممساف ،  أبي      
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 مف بأكاذيب االقتصادم العكف أك المعمف قاـ إذا الخداع لجريمة المادم الركف كيتحقؽ، 1فييا 
 ذاتية حكؿ الغمط في لمستيمؾا إيقاع بغرض كذلؾ ليا المركج كالخدمات السمعحقيقة  تغيير نياشأ
 2 .عامة بصكرة الخدمات أك السمع حقيقة أك مقدار  أك عدد أك مصدر أك أصؿ أك

 مف العديد فيناؾ خاص، بشكؿ اإلشيار مجاؿ كفي عاـ بشكؿ الخداع ظاىرة تفشت كلقد     
 : مثبل اػكمني الظاىرة ىذه أفرزت التي الممارسات

  المستيمؾ عمى األمر طػيختم بحيث مشيكرة ةػأصمي عبلماتب الشبو قريبة ماركة استخداـ - 
 أك العبكة داخؿ سكاء اإلعبلـ في االقتصادم العكف أك المعمف يستخدميا التي المعمكمات نقص  -

 .الخصكص كجو عمى خارجيا
 وػشكم في المنتج أف عف اإلشيار كيتـ فقط العبكة شكؿ يغير فقد المنتجات، في الكىمي التغيير  -
  وػسابق مف ؿػاألفض رػاألخي ىذا بأف لممستيمكيف اءػلئليح كذلؾ المطكر، أك جديدال
 التصفيات أكقات في تتـ ما عادة كالتي يتبعيا، كما الكىمية التجارية التخفيضات عف اإلشيار -

 .لمحقيقة مطابقة غير كتككف
 مما المادم الركف ارتكاب اخبللي مف يتـ التي الكسائؿ يحدد لـ الجزائرم الم ش رِّع أف   كما     

 إلى بأخرل أك بصكرة يؤدم أنو ىك األمر في الميـ كانت، كسيمة بأية يككف أف يمكف انو يستشؼ
يقاعو المستيمؾ إرادة في التأثير  ابيجاءت  التي الجكىرية الصفات مف صفة حكؿ الغمط في كا 

  3الخداع جريمة في الشركع ألةمس في كاضحا كاف  الم ش رِّع لكف.الذكر سالفة القانكنية النصكص

 الجاني أكذكبة تمقي المجني عميو مجرد أف اعتبر حيث ج.ع.ؽ "429" المادة لنص طبقا كذلؾ
 الكذب كراء مف الغاية تككف أف عمى الخداع، في شركعا يعد الجكىرية الصفات إحدل حكؿ

 4.التعاقد عمى المستيمؾ حمؿ ىي الحاؿ بطبيعة
 
 

                                                 

 .145دكزم خديجة ، المرجع السابؽ ، ص ػقن - 1
 . 198 ص سابؽ، مرجع خمؼ، محمكد دػػػأحم - 2
  2015 قسنطينة، منتكرم، اإلخكة جامعة ، اإلنسانية العمـك مجمة الكاذبة، اإلشيارات مف لممستيمؾ الجنائية الحماية زاىية، عيساكم - 3

 . 132  ص      
 .339-338جع السابؽ  ، ص ة ، المر ػػمعيزم خالدي - 4
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 .المعنوي كنالر   /ب
 لدل الجنائي القصد كثبكت أركانيا تكافر العمدية تتطمب الجرائـ مف الخداع جريمة د  ع  ت         

 ىذه استعماؿ أف يعمـ أف فيجب الخداع، قصد انو لديو ثبت إذا إال الجاني يعاقب ال كعميو .المتيـ
 أف كبما عميو عاقب القانكف كأف ذلؾ إلى إرادتو تتجو قد أك خداع  المتعاقد إلى حتما يؤدم الطرؽ
 صكر مف صكرة اإلىماؿ ألف الخداع يعادؿ ال جسيما كاف كلك حتى العمدية فاإلىماؿ الجريمة
 صفة تكافر خطأ يعتقد كاف إذا أما النية، سيء كاف مف إال مخادعا يعتبر كال الغير عمدم الخطأ
 الخداع . يقكـ ال الحقيقة قيمتيا مف أعمى ثمف عمى ليحصؿ البضاعة في معينة
 الحماية لتقرير كافية قانكنية ككسيمة الخداع بجريمة األخذ يكمف ال فإنو سبؽ ما ضكء عمى      
مِّؿ   أك الكاذب التجارم اإلشيار مف الكافية  اإلشيار لمكاجية ليس تقريرىا في األصؿ ألف الم ض 
مِّؿ   أك الكاذب  أك تبالخدما الجريمة مكضكع تعمؽ حاؿ في تطبؽ ال فيي خاص بكجو الم ض 
 عقد كجكد حالة في إال تقـك ال أنياإلى  ضافةإ التجارم اإلشيار يطاليا مكضكعات كىي العقارات

 إذا الجريمة معو تقكـ ال الذم األمر معيف، متعاقد شخص اتجاه الخداع أفعاؿ تكجيو يعني ما كىك
-09ع الغش المستيمؾ ك قم حماية فقانكف ، 1التعاقد مرحمة تتبعو لـ إشيار عمى األمر اقتصر

مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة عمى ينص لـ  03  اعتبر منو  "68" المادة لنص كطبقا كلكف الم ض 
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار  .2 المستيمؾ خداع لجريمة مشدد ظرؼ الم ض 

مِّل   ياراإلش   جريمةة من ماية الجزائي  الح   :ثالثا  .ةالخاص   صوصلمن   طبقا الم ض 
مِّؿ  ك  الكاذب اإلعبلف مةريج   إف        ك ذلؾ نابع  ألركانيابالنسبة  الجرائـ مف كغيرىا ليست الم ض 

 المادم بالركف فييا ىيكتف كقد ، المعنكم ك المادم بالركف فييا يأخذ قد مف خصكصيتيا ك التي
 كال ، المتمقي عمى كتأثر اإلعبلف يحققيا التي بالنتيجة تأخذ ألنيا المعنكم الركف اشتراط دكف فقط
 الركف إثبات لصعكبة مؤخرا الفرنسي القضاء إليو أتجو ما كىذا ، بقصد كانت إذا ذلؾ بعد ييـ

 .  3المعنكم
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مِّل   أو الكاذب اإلشيار جريمة /أ   الممارسات عمى المطبقة لمقواعد المحدد لمقانون طبقا الم ض 
 .التجارية     

 اإلخبلؿ دكف  ":أنو كالمتمـ المعدؿ  02-04القانكف  مف "28" المادة نص في اء  ج         
 شرعي غير إشيارا يعتبر الميداف، اىذ في المطبقة األخرل كالتنظيمية التشريعية باألحكاـ
 :كاف إذا سيما ال تضميمي إشيار كؿ كممنكعا،

 خدمة أك منتكج بتعريؼ التضميؿ إلى تؤدم أف يمكف تشكيبلت أك بيانات أك تصريحات يتضمف -
 .مميزاتو أك بكفرتو كأ بكميتو أك
 أك خدماتو أك منتجاتو مع أك آخر بائع مع االلتباس إلى تؤدم أف يمكف عناصر يتضمف  -

 .نشاطاتو
 مخزكف عمى يتكفر ال االقتصادم العكف أف حيف في خدمات أك لسمع معيف بعرض يتعمؽ  -

 ضخامة مع قارنةبالم عادة تقديميا يجب التي الخدمات ضماف يمكنو ال أك السمع تمؾ مف كاؼ
 " اإلشيار
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة بقياـ كلمقكؿ الشرعي الركف عف ىذا        القانكف ألحكاـ طبقا الم ض 

 .األركاف باقي تكافر مف بد ال  04-02رقـ
 .المادي الركن 1-
 اإشيار  تعتبر التي النشاطات مسألة في كصريحا كاضحا الذكر سالؼ 28 المادة نص جاء     
 : 1التكالي عمى كىي  مضمبل أك كاذبا
 كسيمة استعماؿ خبلؿ مف ارػاإلشي كيتجمى مفترضا شرطا رػعتبي   ىذا المسبق : اإلشيار  -

 منيا كثيرة أشكاال تتخذ أف يمكف التقنية كىذه إشيارىا، المراد المعمكمة نشر أجؿ مف معينة تقنية
 يتجسد أف كذلؾ يمكف ك اإلشيار، بغرض ةالمستخدم الكسائؿ مف كغيرىا المطكيات الممصقات،

 تككف أف يمكف أك معينة، تأكيدات أك تصريحات شكؿ يتخذ كأف عديدة كمظاىر أشكاؿ في أيضا
 .2معينة خدمة أك منتج حكؿ دقيقة معمكمات تقديـ صكرة في

                                                 

 .341ؽ ، ص ػزم خالدية ، المرجع السابػػمعي - 1
مِّم  ة ػالمستيمؾ مف االشيارات التجارياف ، حماية ػػػػػمسكيف حن - 2    07ة ، المجمد ػػػػػػػػػػػػراسات الحقكقي  ع الجزائرم ، مجمة الد  ػػػػػػػػػة في التشريالم ض 

 .368، ص 2020، مخبر الدراسات القانكنية المقارنة ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة سعيدة ، الجزائر ، سبتمبر  03 العدد   
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 .الغمط إلى يدفع وـبطبيعت أو كاذب إشيار -
 لمحقيقة مطابقة غير بيانات اإلشيارية الرسالة في كرد ما حاؿ في الشرط ىذا يتحقؽ          

 الرسالة بو تتميز الذم بالكذب يتعمؽ الحالة ىذه في فالتجريـ الغمط إلى متمقييا يعرض مما
مِّؿ   لئلشيار بالنسبة األمر كذلؾ ، الكاذبة اإلشيارية  المستعممة الكسائؿ في فيو يككف فالكذب الم ض 

 .اإلشيار فكرة إيصاؿ في
 .القانون في دةالمحد   العنصر إحدى عمى واقعا اإلشيار يكون أن -

مِّؿ   أك الكاذب عمى التأثير اإلشيار جريمة لتقـك القانكف ط  ر  ت  ش  ي             الكذب يككف أف الم ض 
 المستيمؾ إرادةعمى  التأثيرنيا شأ مف كالتي الخدمة، أك لممنتج الجكىرية العناصر أحد محؿ

 عنو الخارجية بالعناصر أك المنتج بذات متصبل الكذب ىذا يككف أف طيشتر  كما ، كتكجيييا
 يمثؿ أف كيمكفسالفة الذكر   02-04القانكف  مف 28 ممادةل طبقا ، 1بو متعمقة كلكنيا كالمستقمة

 بمكجب المنظمة المنتجات ببعض األمرما تعمؽ  إذا تيابذا قائمة جريمة لكحده اإلشيار كجكد
 السياؽ نفس كفي،  الصيدالنية المكاد بالخصكص كنذكر إلييا، شارةاإل سبؽ كما خاصة نصكص
 إلى الذكر سالؼ 103-91ك 101-91التنفيذياف المرسكماف خبلؿ مف الجزائرم الم ش رِّع يذىب
 التي الكيماكية المكاد كحتى التبغ ككذا الكحكلية، كالمشركبات المنتجات بعض حكؿ اإلشيار حظر
 .متفاكتة نسبيا كانت فكا   الخطكرة مف نكعا تشكؿ
 .المعنوي الركن 2-
 اإلشيار تقـك جريمة لكي الجنائي القصد تكفر يشترط لـ الجزائرم الم ش رِّع أفا سابقا ن  ر  ك  ذ          

مِّؿ   مِّؿ   اإلشيار التجارم يجعؿ ما كىذا لقياميا، فقط المادم بالركف كاكتفى ،الم ض   قبؿ مف الم ض 
 في المتمثمة النتيجة كقكع يشترط لـ الجزائرم الم ش رِّع فإف أخرل ةجي كمف العمدية، الجرائـ

نما التضميؿ مِّؿ   فإف اإلشيار لذا مستقببل، حدكثو بإمكانية اكتفى كا   الجرائـ قبيؿ مف يعد الم ض 
 اإلجرامي السمكؾ مف فييا المادم الركف كيتككف النتيجة اإلجرامية مف بخمكىا تتميز التي ةالسمككي  

 .  2فقط

                                                 

 .133 ص ؽ،ػساب مرجع زاىية، اكمػعيس - 1
 .241ص  المرجع السابؽ ، عزكز، سارة ىكاـ، عبلكة - 2
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 سنة كانتجارم الت   اإلشيار نشاط تنظيـل الجزائرم الم ش رِّع مومشركع قانكف قد   آخر       
 اإلخبلل دون  ":أنو منو "99" المادة نص في جاءك قد نو بقي حبيس المصادقة ، أ إال  2015

 ينشر معنوي أو طبيعي شخص كل يعاقب بو المعمول التشريع في عمييا المنصوص بالعقوبات
 بغرامة البلشعوري أو المستتر أو المقارن أو الكاذب باإلشيار تتعمق إشيارية رسالة يبث أو

 وفي دج ( 8000000 ) مبليين ثمانية إلى ( 5000000 ) دينار مبليين خمسة من تتراوح
 التمييدم مشركعو في الجزائرم الم ش رِّع عرؼ أف سبؽ كقد،  "العقوبة تضاعف العود حالة

 إشيار كل كاذبا إشيارا عتبري  : " أنو عمى  "09" المادة مف 10 الفقرة خبلؿ مف الكاذب اإلشيار
 تضميلمن شأنيا   غامضة أو كاذبة عروض أو إشارات أو وعود أو إدعاءات يتضمن

 .والخدمات األمبلك مستعمل أو المستخدم أو المستيمك
 سيما ال يشير إشيار كل :"بأنو ةالمكالي الفقرة المادة نفس في قارفالم   اإلشيار ؼعر   ام  ك        

 بغرض شعارين أو صورتين أو رمزين أو خدمتين أو عبلمتين أو بضاعتين أو منتجين إلى
 . " ةر مباش بطريقة المصداقية أو االعتبار أحدىما عن تنزع بكيفية مقارنتيما

مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة أركف نستخمص أف يمكف سبؽ ما خبلؿ مف  .يمي فيما تتمثؿ الم ض 
 .المادي كنالر    1-

 التمييدم المشركع مف 10 فقرة "09" المادة نص   خبلؿ مف الجزائرم الم ش رِّع عتبرا لقد      
 كاذبة، عركض أك إشارات أك كعكد أك إدعاءات اإلشيارية الرسالة تضميفىك  الكاذب اإلشيار
 العكف أك المعمف يؤتيو الذم المادم كؾفالسم تضميميا المستيمؾ إرادةثير عمى أنيا التشأ مف كالتي

 في اعتبر ليا يركج خدمة أك منتج حكؿ كاذبة تصريحات أك بيانات تقديـ في كالمتمثؿ االقتصادم
 .الكاذب اإلشيار لجريمة مرتكبا الم ش رِّع نظر
/ 01  المادتيفأما  لذلؾ، المقررة العقكبات الذكر سالفة المشركع نفس مف "99" المادة حددت كقد
 يككنالـ  أنيما إال اإلشيارتتحدثاف عف  أنيمامف المشركع التمييدم فبالرغـ مف  99ك  10

 مف "28"  المادة نص ككذا الذكر سالفة ج ع ؽ مف "429" المادة نص خبلؼ عمى مفصميف
 04-02. رقـ القانكف
 العكف أك فالمعم يستخدميا أف يمكف التي الكسائؿ يحدد لـ" 09"  المادة نص   أف ام  ك        

 بذكر كاكتفى الجريمة، لقياـ المادم الركف أساس تعتبر كالتي الكاذب اإلشيار في االقتصادم
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 أك كاإلشارات كالكعكد اإلدعاءات كىك لمقانكف، خرقا يشكؿ أف يمكف الذم السمبي التصرؼ صكر
 عف البد األمبلؾ مصطمح استخدـ كما كالخدمات، األمبلؾ حكؿ الغامضة أك الكاذبة العركض
 .معالس   أك المنتجات

 .المعنوي الركن 2-
 النية سكء بمبدأ أخذه عمى يدؿ ما 2015 لسنة التمييدم المشركع نص   في الم ش رِّع يذكر لـ      
 نظيره حذك حذا انو يستشؼ كبذلؾ االقتصادم العكف أك لممعمف الجنائية المسؤكلية لقياـ كشرط

 جريمة في المعنكم الركف افترض قد المسألة ىذه في عالم ش رِّ  أف القكؿ يمكف حيث الفرنسي،
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار  العكف كحتى لممستيمؾ، أكبر حماية إلضفاء منو سعي في كذلؾ الم ض 

 .المنافس االقتصادم
مِّل   اإلشيار جريمة عن المقررة قوباتالع   و الجزائيةة ولي  المسؤ  اني: المطمب الث    .الم ض 

بالمسؤكلية الجزائية مجمكعة القكاعد القانكنية الكاردة في ؽ.ع.ج ك غيره مف القكانيف  د  ص  ق  ي        
ك المتضمنة الجزاءات الردعية ك المتعمقة بحماية المستيمؾ مف أجؿ ضماف حماية فعالة لو مف 

مِّؿ   اإلشيارغير النزيية ، ك منيا  األفعاؿجميع  ك التي قد تمحؽ بضرر بصحة ك أمف  الم ض 
مِّؿ   اإلشيارتحديد المسؤكلية الجنائية في جريمة  إلىك سكؼ نتطرؽ  يمؾ المست في الفرعيف  الم ض 
 ك الثاني  ثـ بياف العقكبات المقررة في الفرعيف الثالث ك الرابع .  األكؿ

 معنوي  أومسؤولية المعمن كشخص طبيعي :   األولالفرع 
معنكيا ( ىك المسؤكؿ عف جريمة  أكشخصا طبيعيا  المعمف سكاء كاف ) أفمف المعمـك     

، ك لكف القضاء يستطيع  اإلشياريةباعتباره مقدـ لمرسالة  أصمياالخادع ، ك يعتبر فاعبل  اإلشيار
شركاء في الجريمة التي تيدد امف ك  أكبصفتيـ مذنبيف جانب المعمف  إلى آخريف أشخاصمعاقبة 

 إلىـ التطرؽ في القكانيف الجزائرية لـ يتك . إليوسبلمة المستيمؾ ،ك ىذا ما سكؼ نتطرؽ 
مِّؿ   أكالكاذب  اإلشيارمسؤكلية المعمف حكؿ جريمة  ، فيما عدا ما جاء بو مشركع القانكف  الم ض 

مف المشركع عمى انو :"  2الفقرة  "23"المصادقة ، فقد نصت المادة  أثناءالذم تعثر  1999
د لصالحو في حالة مكافقتو عمى النص الذم اع اإلشياريككف المعمف مسؤكال بصفة شخصية عف 

 أوكل شخص طبيعي و : "ن  أمف المشركع عمى  "06"نشره "  ، كما عرفت المادة  أكقبؿ بثو 
في سبيل  اإلشيار، و ىو كل محترف يستخدم  بإدراجويوكل الغير  أو إعبلنامعنوي يدرج 
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عف الجريمة حسب  أصمي" ، فالمعمف كفاعؿ  خدمة بيدف جمب العمبلء أو بمنتجالتعريف 
 . 1المشركع

مسؤكلية المعمف ىي قرينة قاطعة حتى  أف  L121-5ي فقد نصت المادة شريع الفرنسا في الت  م  أ      
قبؿ عرضو عمى المستيمؾ عمى  اإلشيارفي حالة كجكد شركاء ، لذلؾ يجب عميو مراقبة محتكل 

و يتميز بالكضكح ك الدقة ، ك تكقع في الخطأ ، ك ان أكانو خاؿ مف العناصر التي مف الممكف 
 حتى ال يككف عرضة لممساءلة .

ي الفرنس ممشرعل فبالنسبة . المعنكية بالشخصية تتمتع ىيئة أك شركةعمف ا في حالة كاف الم  م  أ       
كاف مرتكب جريمة  إذااالستيبلؾ انو في حالة مف مدكنة  5الفقرة  "121"فقد نص في المادة 

 الشخص ذلؾ القانكني بالمدير كيراد المسؤكلية، يتحمؿ مديره فاف ، كممعن شخص الخادع اإلعبلف

 الفعمي المدير أما ، القانكف بحكـ أك المعنكم الشخص مع عقد بمكجب صبلحياتو يمارس الذم

جكيمية  12ك كاف لقانكف   ،2قانكني نص أك سند دكف بأمكالو يتصرؼ الذم ىك المعنكم لمشخص
الكاذب  اإلشيارتقرير مسؤكلية الشخص المعنكم بالنسبة لجريمة  في فرنسا دكر فعاؿ في 2001

مِّؿ   أك  . 3الم ض 
 مسؤولية شركاء المعمن الفرع الثاني  : 

مِّؿ   أكالكاذب  اإلشيارف ىك المسؤكؿ الفعمي عف عم  الم   إف          أطراؼ، ك لكف ىناؾ  الم ض 
المستيمؾ ، ك تعتبر شريكة المعمف   إلى اإيصالي، ك تساىـ في  اإلشياريةتتدخؿ في العممية  أخرل

ك بمبلحظة القضاء الفرنسي ،   اإلشياريةالتي تنقؿ الرسالة  اإلشياريةمثؿ الككاالت ، ك الدعائـ 
بتكافر العمـ لدييا بالطبيعة  اإلشيارككاالت ك مكاتب  أحكاموفي  األحياففي كثير مف  أداففقد 

اظير القضاء الفرنسي تشددا ممحكظا مع ىذه  الذم قامت بنشره ، حيث لئلشيارالكاذبة 
المؤسسات لما تتمتع بو مف خبرة ك دراية تحتـ عمييا فحص ك مراجعة المعمكمات المقدمة 

 . 4لمجميكر

                                                 

 . 202نكاؿ مبلؿ ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
  التجارية الخادعة ، مجمة القانكف لمدراسات ك البحكث القانكنية  اإلعبلناتعزيزة عكدة  ، آمنة كاظـ سعدكف ، المسؤكلية الجنائية عف  - 2
 . 347، ص  2018، كمية القانكف ، جامعة ذم قار ،  17العدد    

3  - (Y)ASSOULINE,le Droit penal de la publicité, lamy droit pénal des affaires,éd 2001,p910.  

 .253بف فاتح خالد ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
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مِّل   أو الكاذب اإلشيار لجريمة رةالمقر   قوباتالع   :اني الفرع الث    .الم ض 
 كالحبس ةيلمحر  السالبة العقكبات ما بيف األصمية العقكبات األحيافتككف في اغمب       

 الجرائـ االقتصادية في زةيمم مكانة تحتؿ رةياألخ فيذه ة،يالمال العقكبة إلى باإلضافة كالسجف،
 الجرائـ ةياألصم العقكبات سنتناكؿ كلذا .خاصة بصفة بالمستيمؾ الماسة الجرائـك  عامة، بصفة

مِّؿ   باإلشيار المتعمقة  :  اآلتي النحك عمى الم ض 
 .ةاألصمي   قوباتالع    - أوال
ك بغرامة  سنكات، خمس إلى سنة مف بالحبس النصب مةيجر  عف الجزائرم الم ش رِّع ب  اق  ع  ي        
 02-04 القانكف مف "38" المادة لنص طبقا أما،  دج 20.000 إلى دج 500 مف ةيمال

 منو "28" ك "27" ادتيفالم أحكاـ لمخالفة  مشركع كغير خادع إشيار كؿ عف األصمية فالعقكبات
ع ٌعالب وّا،  دج  5000000 إلى 50000 مف المالية الغرامة ىي ش ز   ّ  عٓ اٌجشائزي اٌ

 المادة نص ؽيتطب إلى أحالنا الذم 03-09 رقـ القانكف مف "68" المادة بمكجب الخداع جزٌّت
 المنصكص باتبالعقك  عاقبي": أنو عمى"68" المادة تنص إذا الذكر، السالؼ ج ع ؽ مف  "429"

 ةيبأ المستيمؾ خدعي أف حاكؿي أك خدعي مف كؿ العقكبات، قانكف مف "429" المادة في يايعم
 المتعمؽ  03-09القانكف  مف " 68 " المادة أشارت كما، 1..." حكؿ كانت قةيطر  أك مةيكس

 حاؿ كفي ؽ.ع.ج مف "429" المادة نص تطبيؽ إلى اإلحالة إلى الغش كقمع المستيمؾ بحماية
  3 إلى شيريف مف الحبس كعقكبتيا ذكر التي المادية العناصر بأحد تتعمؽ إشيارية رسالة صدكر
  .العقكبتيف بإحدل أك دج 100000 إلى 20000 مف مالية كغرامة سنكات
 المسؤكلية أقر قد الجزائرم الم ش رِّع فإف المعنكم الشخص عمى المكقعة العقكبات عف اأم       

 تنظيمية نصكص غياب ظؿ كفي أنو إال ج، ع ؽ مف مكرر "51" المادة ببمكج لو الجنائية
 المعنكم الشخص عمى الجنائية العقكبات بتقرير متعمؽ نص يكجد فبل اإلشيارم بالنشاط خاصة
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة يرتكب الذم  نصب جريمة أساس عمى كيفناىا إذا كلكف ،الم ض 

 مكاجية في العقكبات عمى نص قد ج ع ؽ مف 1 مكرر "382" المادة نص فإف كاحتياؿ
 مكرر مف "18" المادة نص  إلى أحالت حيث كاالحتياؿ صبالن   مارس الذم المعنكم الشخص

 .االقتضاء عند  2رمكر  "18" المادة ككذا القانكف نفس
                                                 

 . 297سارة عزكز ، المرجع السابؽ ، ص  - 1



مِّل   ار  ي  ش  اإل   ن  م   ة  ئي  ا  ز  الج   ية  ا  م  الح                     يان  الث   ل  ص  الف    ير  ائ  ز  الج   ريع  ش  ي الت  ف   الم ض 
 
 

- 37 - 
 

 إلى ج ع ؽ مف مكرر "435" المادة أحالت فقد ،الغش   جريمة أساس عمى كيفت إذا اأم         
 أنو النص عمى كالمبلحظ، ذلؾ األمر اقتضى إذا 2 مكرر 18 كالمادة مكرر 18 المادة نفس

 لمتطبيؽ األصمح فالنص كبالتالي.العقكبات في كالمعنكم الطبيعي الشخص بيف فيو ساكل الم ش رِّع
 . المخالفات عف المقررة بالعقكبات متعمؽ ألنو  ج.ع.ؽ مف 1 مكرر "18" المادة ىك باإلحالة

 .ةـكميمي  الت   قوباتالع   /ب
 يمي كفيما األصمية العقكبات مف ردعا أكثر التكميمية العقكبات األحياف بعض في تككف قد        
 .التكميمية العقكبات ليذه التطرؽ سنحاكؿ

 :  ادرةص  الم   1-
 أكالدكلة لماؿ  لىإالنيائية  األيمكلةنيا :"أمف ؽ.ع.ج المصادرة ب "15"المادة  ت  ف  ر  لقد ع           

 القانكف مف "44" المادة نص في جاءك قد ، ما يعادؿ عند االقتضاء " أكمعينة ،  أمكاؿمجمكعة 
 عمى زيادة :"أنو عمى كالمتمـ المعدؿ التجارية الممارسات عمى المطبقة لمقكاعد المحدد  04-02

 السمع بمصادرة حكـي أف لمقاضي يمكف القانكف، ىذا في عمييا المنصكص المالية العقكبات
 ، القانكف ىذا مف 28 ك 27 المكاد في عمييا المنصكص القكاعد خرؽ حالة في المحجكزة
 في " ارةػعب ألغى قد 06-10بمكجب القانكف   02-04 القانكف تعديؿ بعد الم ش رِّع أف كيبلحظ

 في رغبتو عف تعبير ذلؾ عتبركي   " القانكف ىذا مف ... في عمييا المنصكص القكاعد خرؽ حاؿ
 .تحديد دكف المخالفات كؿ عمى النص تعميـ
 .القضائي الحكم بنشر األمر 2-

يأمر عمى نفقة مرتكب  أفانو يمكف لمقاضي  02-04" مف قانكف 48جكع لممادة "بالر          
في  أكخبلصتو في الصحؼ الكطنية  أكالمحكـك عميو نيائيا بنشر قراره بصفة كمية  أك ةالمخالف
 جاء لما طبقا كذلؾ ،1بارزة  بأحرؼتككف الكتابة  أفالتي يحددىا ك في ىذه الحالة يجب  األماكف

 كعقكبة اإلدانة الحكـ كتعميؽ نشر عمى نصت حيث ج، ع ؽ مف مكرر "18" المادة نص بو
 كؿ تطبيقيا إلى أحالت كالتي ، الجرائـ بعض ارتكب ما إذا المعنكم الشخص عمى تسمط ةتكميمي  
 ؽ.ع.ج . مف مكرر  "435" " ك372"  المادتيف مف
 

                                                 

 .420المرجع السابؽ  ، ص  عبد الحميـ بكقريف ، - 1
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 .صحيحيالت   اإلشيار بث أو بنشر الحكم 3-
مِّؿ   اإلشياربتصحيح يصدر حكما  أف إمكانيةلمقاضي       ، حيث يتكلى القاضي تحديد  الم ض 

الكاجب  اإلشياريةالتصحيحي ك كذا شكمو ، ك كما يقـك بتبياف الكسيمة  اإلشيارمضمكف ىذا 
ذلؾ  إزالة، حتى يتـ  اإلجراءيحدد القاضي مدة محددة ينفذ مف خبلليا ىذا  صدكره فييا ، كما

 .1المستيمكيف  أذىافالتضميؿ المستقر في 
 يحكـ بمنع العكف االقتصادم مف ممارسة نشاط أفمكف لمقاضي ي  المنع من ممارسة نشاط :  -4

العكف االقتصادم بمخالفة في حالة العكد ، ك يعد في حالة عكدة  إالتجارم، ك لكف ذلؾ ال يجكز 
 . ليا عبلقة بنشاطو خبلؿ سنتيف التي تمي انقضاء العقكبة السابقة بنفس النشاط أخرل

 .التجارية المحبلت غمق -5
 لغمؽ عقكبة أف العممي الكاقع أثبت كقد الجريمة، تكرار لمنع الكحيدة الكسيمة الغمؽ عقكبة د  ع  ت       

 في تكرارىا كمنع لمقانكف المخالفة الممارسة أحدثتو الذم طراباالض إلزالة فعالة عقكبة اإلدارم
 التي لممؤسسات االقتصادية زػالمراك بيف التكازف كتعيد العدالة تحقؽ انيأ عمى فضبل المستقبؿ
مِّؿ  اإلشيار ، ك بالنسبة لجريمة  2مشابيا نشاطا تمارس القانكف   مف "46" المادة أجازتفقد   الم ض 

 المدير مف باقتراح  المختص لمكالي التجارية، الممارسات عمى المطبقة قكاعدلم المحدد 04-02
 في يكما 30 تتجاكز ال لمدة التجارية المحبلت بغمؽ إدارم قرار إصدار بالتجارة المكمؼ الكالئي
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة ارتكاب حاؿ  أماـ فيو لمطعف قاببل القرار ىذا يككف أف عمى الم ض 

 . 3اإلدارم ءالقضا
 
 
 
 

                                                 

 .  198قندكزم خديجة ، ص  - 1
 ، مطبعة جامعة القاىرة لمكتاب المدرسي ، القاىرة   01محمكد محمكد مصطفى ، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف ، الجزء  - 2
 .168، ص  1979   
 .389مسكيف حناف ، المرجع السابؽ ، ص   - 3
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مِّل   ار  ي  ش  اإل   ن  م   ة  اي  م  ح  لم   ة  ي  ائ  ر  ج  اإل   ات  ي  ل  ال    :يان  الث   ث  ح  ب  الم    .الم ض 
مِّؿ   اإلشيار جرائـ مف المستيمؾ لحماية الجنائية اآلليات تحديد يمي فيما سنحاكؿ  خبلؿ مف ،الم ض 
 . ( المطمب الثاني ) المتابعة جراءاتإ ككذا (األولالمطمب )الجريمة المعاينة إجراءات تحديد

مِّل   وأ   اذبالك   اري  اإلش   ةريم  ج   عاينةم  :  األول طمب  الم    .الم ض 
 عمى المطبقة لمقكاعد المحدد   02-04القانكف مف "59" إلى "49" مف المكاد نص في اء  ج      

مِّؿ   أك الكاذب راإلشيا جريمة بمعاينة قانكنا المؤىميف األشخاص ذكر التجارية الممارسات  الم ض 
 يتمتعكف التي القانكنية كالحماية ليـ المخكلة المياـ الجزائرم الم ش رِّع بيف كما فييا، كالتحقيؽ

مِّل   أو الكاذب اإلشيار جريمة في والتحقيق لممعاينة المؤىمين األشخاص: األولالفرع   .الم ض 
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة معاينة ميمة الجزائرم الم ش رِّع أككؿ لمجمكعة  فييا كالتحقيؽ الم ض 
 ك الذم سنكضحو كما يمي :  لذلؾ، القانكنية الصفة كأعطاىـ الحصر، سبيؿ عمى األشخاصمف 

 .ةالقضائي   ةالضبطي   وأعوان ةالقضائي   الشرطة باطض    -أ
 لمباشرة اكنقان المؤىميف المكظفيف تحديد 02-04  القانكف مف "49" المادة نص في اء  ج        
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة في كالتحقيؽ بالمعاينة القياـ ميمة  إطار في أنو عمى بنصيا الم ض 
 .ـػذكرى األتي المكظفكف المخالفات كمعاينة بالتحقيقات لمقياـ يؤىؿ القانكف ىذا تطبيؽ
 .ةالقضائي   بطيةالض   وأعوان باطض   1-

 عمى 1 الجزائرم الجزائية اإلجراءات قانكف مف 2" مكرر15"إلى" 15المكاد مف " ت  ص  ن          
 في إلييـ المككمة المياـ القانكف نفس مف "16" المادة بينت كقد القضائية، الشرطة ضباط تعداد
 ضركرة عمى الثانية تيافقر  في القانكف نفس مف 26 المادة نصت كماالمحمي  اختصاصيـ إطار
 لتاريخ المكالية أياـ الخمس خبلؿ المخالفة معاينة رمحاض القضائية الشرطة أعكاف إرساؿ

  .المعاينة
 األدلة كجمع حرمكالت   البحث مياـالذيف تناط بيـ  القضائية الشرطة باطض   إلى ةف  ا  إض          

 المكظفيف مف أخرل فئة تكجد فإنو لو، المكممة كالقكانيف العقكبات قانكف في المقررة الجرائـ عف

                                                 

  رقـ األمر بمكجب كالمتمـ، المعدؿ الجزائية، اإلجراءات قانكف المتضمف ، 1966 يكنيك 08 في لمؤرخا ،155-66 رقـ األمر - 1
 .2017 مارس 29 بتاريخ الصادرة ، 20 العدد ،ر ج ، 2017مارس  27المؤرخ في  17-02     
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التي  محددة بنطاؽ الكظيفة أنيا 1سمطتيـ يميزما  كلكف القضائية، الضبطيةب يتمتعكف الذيف
 يمارسكنيا .

  بالتجارة المكمفة لئلدارة التابعون بالمراقبة الخاصة لؤلسبلك المنتمون المستخدمون 2-
 .الجبائية اإلدارة لمصالح التابعون واألعوان     
 بالتجارة المكمفة لئلدارة التابعكف بالمراقبة الخاصة لؤلسبلؾ المنتمكف المستخدمكف إف       

مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة في كالتحقيؽ األسكاؽ بمراقبة مكمفيف مكظفكف  كؿ كمعاينتيا الم ض 
 .اإلقميمي اختصاصو حسب
 ليـ تسند الجبائية اإلدارة لدل مكظفكف فيـ الجبائية اإلدارة لمصالح التابعكف األعكاف ام  أ       
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة أىميا كمف المخالفات جميع في كالتحقيؽ المعاينة مياـ  .الم ض 

المذككر سابقا بيدؼ  02-04 رقـ القانكف بمكجب استحداثيا تـ قد الفئة ىذه أف بالذكر كالجدير
 . 2األسكاؽ تنظيـ ككذا تسير عمى ضبط المعامبلت  أفتكفير آليات مف شأنيا 

 .بالتجارة المكمفة ةاإلدار  أعوان 3-
ؿخ           كالمتمـ المعد ؿ 02-04" مف القانكف رقـ 49" المادة نص بمكجب الجزائرم الم ش رِّع ك 

 عف الناتجة المخالفات في نةيكالمعا ؽيبالتحق بالتجارة المكمفة اإلدارة ألعكاف ،المذككر سمفا
مِّؿ   اإلشيار  تقدير . أقؿ عمى ( 14 ) عشر الرابع الصنؼ ضمف ككنكاي أف بشرط الم ض 
 .االختصاص :انيالفرع الث  

 القائميف كالمكظفيف لؤلعكاف المككمة كالمياـ االختصاصات الجزائرم الم ش رِّع دحد   لقد        
 .في تتمثؿ أساسيتيف ميمتيف في االقتصادية الجرائـ في كالتحقيؽ بالمعاينة

 .والتحقيق ةالمعاين   /أ
 كاذبة إشيارية رسائؿ تقديـ طريؽ عف لممستيمؾ ضررا تشكؿ التي لمخالفاتا معاينة ـ  ت  ت           

 السمع تطابؽ مدل بمراقبة بالمعاينة قانكنا المكمفكف األعكاف يقكـ ذلؾ سبيؿ كفي مضممة أك
 التحقيؽ سمطة ليا كما كالخاصة المميزة كالمتطمبات التجارم اإلشيار محؿ تككف التي كالخدمات

 الم ش رِّع خكؿ ذلؾ تحقيؽ سبيؿ كفي الجريمة، كقكع تؤكد التي المختمفة ائفكالقر  األدلة بجمع

                                                 

 .إ.ج.ج.ؽ مف 27 المادة نص - 1
 .136 ص سابؽ، مرجع زاىية، عيساكم - 2
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 ،صبلحيات المذككر سابقا 02-04مف القانكف  "52"ك  "50" المادتيف نص بمكجب الجزائرم
 إلى الدخكؿ كحرية المياـ، لممارسة التسييبلت بعض ذكر منو "52" المادة نص في جاء حيث

 مكاف أم إلى عامة كبصفة التخزيف، أك الشحف أماكف الممحقات، ،كالمكاتب التجارية المحبلت
  .الناقؿ أك إليو المرسؿ أك المرسؿ بحضكر متاع أك طرد أم فتح يمكنيـ كما السكنات باستثناء

يمكن لمموظفين المذكورين في عمى انو :  02-04مف القانكف  "51"تنص المادة  : ز  ج  الح   -ب
 بحجزالمنصوص عمييا في ىذا القانون   لؤلحكامز البضائع طبقا القيام بحج أعبله 49المادة 

 تدبير أك إجراء ىك الحجز، إجراء ك، القانون ىذا في عمييا المنصوص لؤلحكام طًبقا البضائع
 :في أساسنا المتمثمة ك الحصر سبيؿ عمى ذكرىا الكارد الجرائـ بعض في اتخاذه يتـ تحفظي

            .األصمية حالتيا عمى األكلية المكاد بيع ممارسة - بدائميا ك ترةبالفك  المتعمقة األحكاـ مخالفة -
 .التدليسية ةػالتجاري الممارسات -               شرعية غير أسعار ممارسة -
 .ة  ػة المراقبػمعارض -          النزيية غير التجارية الممارسات -
 المحاضر تحرير  -جـ

مِّؿ   أكالكاذب  اإلشيارممية التحقيؽ المتعمقة بجريمة االنتياء مف ع د  ع  ب           األعكافيقكـ  ،الم ض 
مف  "31"ك المذككرة في المادة  إدراجياالكاجب  المؤىمكف بتحرير المحاضر ، ممتزميف بالبيانات

 شيادات اعتبارىا يمكف المحاضر ىذهالمتعمؽ بحماية المستيمؾ المذككر سابقا،  03-09القانكف 
 مف إليو تكصؿ كما إجراءات مف اتخذه كما كقائع، مف شاىده ما محررىا فييا مفيع مكتكبة
الجزائرم عمى خبلؼ القاعدة العامة المتعمقة بحجية  ىذه  الم ش رِّع أف إلى اإلشارةك تجدر  ،1نتائج

 أعطى استدالالت لمقاضي  مجردك التي تعتبر مثؿ ىذه المحاضر  اإلثباتالمحاضر في 
 المحضر أف كالقاعدة 2قابة بمديرية التجارة حجية كاممةالر   أعكافرة مف طرؼ المحاضر المحر  

 احتراـ عدـ ألف   الشكؿ، حيث مف صحتو عناصر فيو تتكفر أف يجب قانكنية قيمة لو تككف لكي
 .القانكنية حجيتو يفقده القانكف يتطمبيا التي كمياتالش  
 
 

                                                 

 .  147، ص  2002 – 2001الجزائر، عكنكف، بف الجامعية، المطبكعات ديكاف الجزائية، اإلجراءات قانكف ية،أكىايب هلل عبد - 1
 .258بف فاتح خالد ، المرجع السابؽ  ، ص  - 2
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مِّل   ار  ي  ش  اإل   ة  يم  ر  ج   ة  ع  اب  ت  م   ي: ان  الث   ب  م  ط  الم    .الم ض 
مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة مف الجزائية الحماية مجاؿ في المتابعة إف           بطريقاف تتـ الم ض 
 .يمي فيما تبيانو سنحاكؿ ما كىك (ثانيا) قضائي كاآلخر( أوال) المصالحة كىك كدم أحدىما

  ة  ح  ال  ص  الم   :أوال
 أك المصالحة تعرؼ ،1كدية بطريقة لتراع تسكية انيبأ عاـ بكجو لصمحا أك صالحةالم   ؼ  ر  ع  ت        
 كقمع التجارية الممارسات بمراقبة المكمفة اإلدارة بيف بالتراضي كدية تسكية بأنياالصمح  غرامة
نياء إل كعادلة كفعالة سريعة كسيمة فييأخرل  جية مف االقتصادم كالمتعامؿ جية مف الغش

 . "2القضاء إلى المجكء النزاع دكف
 عمى المطبقة لمقكاعد المحدد  02-04 القانكف خبلؿ مف الجزائرم الم ش رِّع إلييا أشار كقد      

المتعمؽ بحماية المستيمؾ ك   03-09ك كذا القانكف  رقـ  كالمتمـ  المعدؿ التجارية الممارسات
 لؤلعكاف يمكف ": أنومنو  86قمع الغش ك عبر عنيا بغرامة الصمح حيث جاء في نص المادة 

 المخالفة مرتكب عمى صمح غرامة فرض القانكف ىذا مف 25 المادة في في عمييـ المنصكص
 ."القانكف ألحكاـ طبقا عمييا المعاقب
 فرض قد  03-09في القانكف  غرامة تنظيـ خبلؿ كمف الجزائرم الم ش رِّع أف ظ  ح  بل  الم   ك        

 المادة لنص طبقا كذلؾ الصمح غرامة قبكؿ فييا يمكف ال التي الحاالت كحدد الشركط مف مجمكعة
 3:الصمح غرامة فرض يمكف ال ":فييا جاء حيث منو  "87"

ما مالية، العقكبة غير أخرل عقكبة إلى إما صاحبيا تعرض المسجمة المخالفة كانت إذا      -  كا 
 .لؤلمبلؾ أك لؤلشخاص مسبب ضرر بتعكيض تتعمؽ

 .الصمح غرامة إجراء األقؿ عمى إحداىا في تطبؽ لتيا المخالفات تعدد حالة في  -
 ."العكد حالة في  -

                                                 

 .03 ص ،المرجع السابؽ أحسف بكسقيعة ، - 1
   07 العدد باتنة، جامعة ة،ػاألكاديمي لمدراسات لباحثا مجمة المستيمؾ، لحماية ةػكآلي الصمح أحكاـ في قراءة ي،ػالنعيم المنعـ عبد - 2

 226-227.، ص  2015      
 . 363ة ، المرجع السابؽ ، ص ػمعيزم خالدي - 3
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 ؽػتحق حتى الشركط مف مجمكعة اشترط فقد ،سابقا إليوالمشار  02-04  انكفالق   ام  أ         
 مميكف 03 تساكم أك تقؿ بغرامة متعمقة المخالفة تككف أف :كىي منياالمرجكة   النتائج المصالحة

 إذا كلكف بالمصالحة يقبؿ أف بالتجارة المكمؼ الكالئي لممدير يمكف الحالة ىذه كفي ،جزائرم دينار
 طرؼ مف المعد المحضر يرفع أف فيجب مبلييف، كالثبلثة المميكف بيف ما تتراكح المخالفة كانت

 لو الذم بالتجارة المكمؼ الكزير إلى بالتجارة المكمؼ الكالئي المدير طرؼ مف المؤىميف المكظفيف
  .1رفضيا أك قبكليا في التقديرية لسمطةا

 : ةح  ال  ص  آثار الم   -
 كالطرؼ اإلدارة بيف النزاع حسـ ىك ارػآث مف الجزائية المصالحة عمى يترتب ما أىـ ؿ  ع  ل      

 أثر أم ليا ليس العمكـ عمى فيي الغير، تجاه لذلؾ النسبي ك المحدكد األثر مع معيا، المتصالح
في   02-04كف  ػ" مف القان61، نصت المادة "منيا يضار أك ينتفع أف يمكف فبل الغير عمى

 غرامة كفػتك أف رطػبش كلكف" القضائية المتابعات المصالحة تنيية انو:" ػفقرتيا الخامس
ا 45 خبلؿ دفعت قد المصالحة  مف لممتضرر بالنسبة اأم   ،المصالحة عمى لممكافقة المكالية يكمن

 القضائية الجية اـػأم بالتعكيض ةػالمطالب في الحؽ لو فيككف مِّؿ  الم ض   أك الكاذب ارػاإلشي
 . 2المدنية الدعكل بكاسطة المختصة

 دفع في تعامؿ االقتصادمالم   تعنت أك الشركط، تكافر عدـ بسبب المصالحة تتـ لـ إذا ام  أ       
 .لجنائيةا المتابعة بقصد إقميميا المختص الجميكرية ككيؿ إلى القضية تحكؿ الغرامة،

 .ةائي  ض  الق   ةتابع  الم   :ثانيا
 عمى المطبقة لمقكاعد المحدد 02-04مف القانكف  1" الفقرة 60"المادة  نص في ء  اج       

 الجيات الختصاص القانكف ىذا أحكاـ مخالفات تخضع ": أف كالمتمـ المعدؿ التجارية الممارسات
 إحدل في االقتصادييف األعكاف قبؿ مف تمخالفا صدكر حاؿ في العامة القاعدة كىي" القضائية
 تحريؾ طريؽ عف القضائية المتابعة كتتـ الذكر سالؼ 02-04القانكف  ينظميا التي المسائؿ
 .الحكـ في الفصؿ ثـ التحقيؽ، كمباشرة العمكمية، الدعكل

 

                                                 

  .، المرجع السابؽ كالمتمـ المعدؿ ة،ػالتجاري الممارسات عمى المطبقة لمقكاعد ، المحدد 02 -04 رقـ القانكف مف"  60"  المادة - 1
 .138 ص سابؽ، عػػمرج زىية، اكمػػعيس - 2
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 .ةمومي  الع   عوىالد   تحريك /أ
 القضاء عمى مرتكبييا إحالة التجارية ساتبالممار  المتعمقة الجرائـ معاينة عمى ب  ت  ر  ت  ي       

 كأف سبؽ كما المصالحة مفة المستثنا الجرائـ بعض في آلينا تتـ التي اإلحالة ىذه ، لمحاكمتيـ
 إجراءات استنفاذ بعد إال اإلحالة تتـ فبل المصالحة فييا يجكز التي الجرائـ أما ،سابقا بي ناه

 أربعيف ك خمسة أجؿ في الغرامة دفع عدـ حالة في ىذا كفي بيانو، سبؽ ما نحك عمى المصالحة
 المصالحة عمى المكافقة تاريخ مف ابتداء 02-04  القانكف" مف 61يكما كفقا لنص المادة " 45
 المتابعة القضائية .  قصد إقميمينا المختص الجميكرية ككيؿ عمى الممؼ يحاؿ
 .ةالعام   يابةالنِّ  طرف من ةمومي  الع   عوىالد   تحريك 1-
 المختصة، القضائية الجيات أماـ العمكمية الدعكلتحريؾ ك مباشرة  ىذه المرحمة ؿ  م  ش  ت   ك        
 التي المحكمة مستكل عمى الجنح قسـ ىي التجارية الممارسات جرائـ بنظر المختصة كالجية
 كمتى ، عبارة عف جنح 02-04الجرائـ التي جاء بيا القانكف   كؿ أف ككف،  الكقائع فييا ارتكبت

 يخضع العمكمية الدعكل تحريؾ كاف فإذا عنيا، التنازؿ يجكز ال فإنو العمكمية، الدعكل تحريؾ تـ
 بنظر القضائية الجيات التنازؿ كاختصاص جكاز عدـ مبدأ يحكمو تيامباشر  فإف المبلئمة، لمبدأ

 مخالفاتال أف عمى نصت التي "60" المادة مف ذلؾ يتبيف كما األصمي الطريؽ ىك مخالفاتال
 .القضائية الييئات الختصاص تخضع

 : تضررالم   ستيمكالم   قبل من العمومية الدعوى تحريك  -2
 العمكمية الدعكل تحريؾ في الحؽ ما جريمة مف تضررالم   لمطرؼ الجزائرم الم ش رِّع از  ج  أ       
 لممستيمؾ يككف فإنو الجزائية، المتابعة إلجراءات المنظمةالقانكنية النصكص  عمى كبناءا

مِّؿ   أك الكاذب اإلشيار جريمة مف المتضرر  لدل شككاه بتقديـ المدني اإلدعاء في الحؽ الم ض 
 كقمع المستيمؾ بحماية اإلدارية المكمفة الجيات أماـ شككاه يقدـ أف أك ، المختص التحقيؽ قاضي
  .المتابعةإجراءات  ليباشر المختص الجميكرية ككيؿ إلى الشككل يحكلكف بدكرىـ كىك الغش

 . ستيمكالم   حماية معياتج    -3
من  "02"المادة  بأحكامدون  المساس عمى : "  02-04مف القانكف   "65"المادة   ت  ص  ن       

 طًبقا أنشأت التي المينية والجمعيات المستيمك حمايةالجزائية يمكن جمعيات  اإلجراءاتقانون 
 ضد العدالة أمام دعوى برفع القيام محة،مص ذي معنوي أو طبيعي شخص كل وكذلك لمقانون،
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 في مدني كطرف التأسيس ، كما يمكنيمالقانون ىذا أحكام ةـبمخالف امـق اقتصادي ونـع كل
 . مـلحقي الذي الضرر تعويض عمى لمحصول ىالدعاو 

 .حقيقالت   /ب
 قاضي مف اختصاص كىي الجنائية، القضائية المتابعة مراحؿ ك ىك مرحمة ىامة مف      

 الجميكرية  ككيؿ إليو يكجيو الذم الكتابي الطمب عمى بناءا إما بالدعكل يتصؿ كالذم التحقيؽ،
 . قانكنا عمييا المنصكص الشركط ضمف مدني بادعاء مصحكبة شككل طريؽ عف أك

 عمى ينص لـ ما الجنح مسائؿ في اختياريا التحقيؽ طمب أمر ترؾ الجزائرم الم ش رِّع أف   كبما      
 في المشاركة لو يجكز كال التحرم، ك البحث بإجراءات القياـ عف عبارة فالتحقيؽ1 خاص نص ذلؾ

 استجكاب إجراء ذلؾ سبيؿ في كلو ،  لمتحقيؽ قاضيا بصفتو فييا نظر التي القضايا في الحكـ
 .ة كالتفتيشػلممعاين كاالنتقاؿ الشيكد، كسماع لممتيـ،

 قاضي أك الجميكرية ككيؿ رؼط مف الحكـ جية عمى ممفات القضية ض  ر  عت   : حاكمةالم   :ثالثا
 بالفصؿ االختصاص أف كما ، لممحاكمة العامة لمقكاعد تخضع حيث ، االتياـ غرفة أك التحقيؽ

 الكصؼ عف النظر بغض ، الجزائي شقو في العادم لمقضاء يعكد الجرائـ مف النكع ىذا في
 االقتناع مبدأ أف كما، مستكاىا عمى الفصؿ يتـ التي الدرجة حتى أك المرتكبة لمجريمة القانكني

 تقيد كالتي  األعكاف طرؼ مفالمحررة  لممحاضر الثبكتية القكة بمدل مقيدا لقاضي الشخصي
 في عمييـ المنصكص األعكاف حرر فمتى كعميو  تزكيرىا أك عكسيا يثبت مالـ  التقديرية سمطتو
  معيا استحاؿ المستيمؾ بحؽ قتصادماال العكف ارتكبيا جريمة بشأف محاضر 03-09 القانكف
د شيادة أك بالكتابة يككف اإلثبات ك حجيتيا، إنكار إمكانية 2الشيك

                                                 

 مف ؽ .إ.ج.ج. "60"المادة  - 1
 ، جامعة قسنطينة  48، العدد  23في ظؿ التشريع الجزائرم ، مجمة المعيار ، المجمد  اإلجرائيةحمد بكلمكاحؿ ، الحماية الجنائية أ - 2

 . 482-482 ، ص 2019-09-15نشر بتاريخ :      
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة  م  ات  الخ  
 
 
 
 
 
 
 

 



 الخاتمة
 

- 46 - 
 

 ة  م  ات  الخ  
القضايا الجد ىامة ك التي تستدعي اىتماما  مف ممستيمؾل ضركرة تكفير حماية متكاممة إف         

العالـ سعى المشرع الجزائرم إلى كضع أسس ىذه  ك عمى غرار باقي التشريعات في خاصا
 صدكر غاية إلى 1989 سنة الجزائر في المستيمؾ يحمي قانكف أكؿ صدكرب الحماية ك ذلؾ

كما حاكؿ المشرع الجزائرم في شتى المناسبات تعزيز الجانب .2009 سنة الجديد القانكف
 تي ذكرناىا سابقا.التشريعي لحماية المستيمؾ ك ذلؾ بعديد مشاريع القكانيف ال

 القكيمة بؿالس   عف البحث اآلف غاية إلى يزاؿ فبل ، االقتصادية لؤلنشطة بالنسبة اأم        
مِّم  ك  الكاذبة التجارية اإلعبلنات مكاجية في لممستيمؾ القانكنية الحماية إلضفاء  أصبحت التي ةالم ض 

 سبؽ كقت أم مف أكثر المالي انبالج إلى حتى كتتعداه لممستيمؾ كصحتو االختيار سبلمة تيدد
 بمتابعة المكمفة األجيزة غياب أك الخاصة القانكنية النصكص غياب إلى يعكد ال ذلؾ في كالسبب 

 تتجاكب أنيا نجد الجزائر في المستيمؾ ك بالرجكع إلى آليات حماية ، االقتصادم النشاط كرقابة
 األمر يتعمؽ عندما خاصة احترافية ؿك عف بعيدا بساطة بكؿ المستيمؾ تصيب التي األحداث مع

 . ماالقتصاد النشاط عمى المفركضة بالرقابة
بلحظ أف الجانب القضائي غالبا ما يمجأ إلى إعماؿ القكاعد العامة لحؿ القضايا كما أف الم        

ىذه القضايا التي غالبا ما تطرح إشكاال في عمميات التحقيؽ ك  ،المتعمقة بحماية المستيمؾ 
 مف المستيمؾ حماية في المساىمة القضائية لجياتبا ت ، ك تأسيسا عمى ىذا فانو مناطاإلثبا
 الجرائـ الكتشاؼ المعمقة بالتحقيقات كالقياـ المشركعة غير الممارسات محاربة دكر تفعيؿ خبلؿ

 كالفصؿ البحث تتكلى أقساـ بفتح تقكـ أف الدكلة عمى يجب لذا ، تنفيذىا في كالسرعة االقتصادية
 كيمكف ،ىذا القضائية الجيات ىذه مستكل عمى فييا طرفا المستيمؾ يككف التي النزاعات يف

 إعطائيا مع الغرض ليذا المنشئة المستيمؾ حماية جمعيات عمى الصدد ىذا في االعتماد
 القياـ عند أك إنشائيا تعترض التي الضغكطات كافة مف قانكنا كحمايتيا البلزمة اإلمكانيات

 . االقتصادييف األعكاف كاجيةم في بمياميا
 كسبلمتو المستيمؾ صحة حماية كىك المنشكد اليدؼ كلتحقيؽ سبؽ ما إلى ة  اف  ض  اإل  ب        
مِّم  ك  الكاذبة اإلعبلنات خطر مف المادية مصالحو كحماية  النتائج التالية :  إلىنصؿ  ةالم ض 
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 ةطإحا خبلؿ مف ، الجرائـ ارتكاب دكف لمحيمكلة كقائيا سمككا اتخذ الجزائرم الم ش رِّع ف  أ   -1
 التي اإلجراءات مف كغيرىا ، التحفظية التدابير إلجراءات كذلؾ بتكريسو إجرائية بحماية المستيمؾ

 .لممستيمؾ الكقائية الحماية تكفؿ
 لممستيمؾ فعالة قضائية حماية تكريس في إيجابي ك كاسع دكر لو الجزائي القاضي ف  أ   -2

 اإلثبات بأدلة االقتناع حرية ك تقديرية سمطة مف يممكو السيما فيما األصمي المختص باعتباره
 . مطمقة ليست السمطة أف عمما

  الدعكل تحريؾ مرحمة في المقررة الجزائية اإلجراءات خبلؿ مف ك الجزائرم الم ش رِّع ف  أ   -3
 ذلؾ يظير ك الةفع   د  ج إجرائية بحماية المستيمؾ أحاط ، قد فييا الفصؿ ك التحقيؽ ، مباشرتيا

 بما معو التحقيؽ خبلؿ مف  )االقتصادم  العكف ( المتيـ عمى التشدد في حرصو خبلؿ مف جميا
رادعة  بعقكبات الحكـ قضاة قبؿ مف معاقبتو ك إدانتو إلثبات لممحاكمة إحالتو ك ألدلة مف أمكف
 . أخرل جية مف المستيمؾ لمصمحة حامية ك جية مف
مف خبلؿ  ما سبؽ مف مختمؼ كيفيات الحماية التي حاكؿ  مف خبلليا المشرع حماية  -4

المتعمؽ بحماية  03-01انكف مضمؿ سكاء مف خبلؿ القالمستيمؾ مف االشيار التجارم ال
المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،  02-04المستيمؾ  ك قمع الغش ، اك القانكف 

ىك انيا لـ تحتكم عمى اساس قكم يجسد الحماية المطمكبة ك تبقى اسانيد ىذه  اال اف المبلحظ
العقكبات ك قانكف المنافسة ك  كانيف اخرل مثؿ القانكف المدني ك قانكفالحماية متفرقة عمى ق

الصحة ك غيرىا مف القكانيف التي تمسؾ بجانب معيف مف حماية المستيمؾ ، ليبقى ايجاد اك طرح 
 القتصادية ك البيئة االستيبلكية .ك يتطكر بتطكر النظـ اسد ىذه الحماية يجقانكف 

 ة :  ػاليراحات الت  االقت ف  مِّ ض  ن   أفكما نريد 
 . جاريةالت   اإلعبلنات كيضبط ينضـ خاصا قانكنا يصدر أف الم ش رِّع مف نأمؿ - 1
  األمثؿ لمتطبيؽ قاببل يككف حتى تنظيمية نصكص بإصدار  02-04 القانكف ردعية تمكيف - 2

 .اإلعبلنات مف المستيمؾ بحماية يتعمؽ ما في كخصكصا ثغرات مف  يتخممو ما كسد    
  . الجانب الجزائي مف ىذا القانكفك تدقيؽ تمكيف  - 3
 ضركرة مراعاة جانب التنمية البشرية مف خبلؿ التككيف سكاء العامميف في مجاؿ االشيار  - 4
 ائـ .اك ىـ مؤىمكف لمتابعة ىذا النكع مف الجر الجيات القضائية أك التجارم    
مِّؿ  ك  الكاذب اإلعبلف جريمة عقكبة تشديد -5   .الغرامة إلى لمحرية سالبة عقكبة ضافةبإ كذلؾ الم ض 
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 عـة المراجــقائم
 غة العربية أوال : بالم  

  الكتب -أ      
    بكجو الجمركية ادةػػػػػػػػػػػالم في ك عاـ بكجو الجزائية كادػػػػػػػػػػػػػالم في المصالحة،  بكسقيعة أحسف -01

 .  2005 الجزائر ىكمة، دار خاص،      
 . 1998  مصر، الجامعية، المطبكعات دار االلتزاـ ، مصادر في المكجز سمطاف، أنكر -02
  ةػقانكني ةػػػػػػػدراس المستيمؾ، ىػػػػػػػػػعم كأثره جارمالت   يػػػػػػػػػػػاإلعبلن التضميؿ عبػادم، صراكة بتكؿ -03

 . 2011لبناف  الحقكقية، الحمبي منشكرات      
   1998 عماف، ة،العممي   اليازكردم دار اإلعبلف، ك جػػػػػػػػػػركيالت   ربابعة، يػػػػػػػكعم العبلؽ بشير -04

 .د. ط ،  د. س       
  كاؿ(ػػػػػػػػػػػاألم ـػػػػػػػػػػػػجرائ ، األشخاص ـػػػػػػػػػػجرائ ) الجزائرم قكباتالع   قانكف شرح ف فريجة ،ػحسي -05

 .  2006 ط، د الجزائر، بف عكنكف، ة،يالجامع المطبكعات كافيد      
  يػػػػػػػػػػالعرب رػػػػػػػػػػػالفك دار ، 06 ط كاؿ،ػكاألم األشخاص عمى داءػػػػػػػػػػػاالعت جرائـ د،ػعبي رؤكؼ -06

 . 1974 مصر،      
 المفاىيـ ك االستراتيجيات (  الخدمية ) ةػاألنشطؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػدارة ك تسكيسعيد محمد المصرم ، إ -07

 . 2002- 2001الدار الجامعية ، مصر ،       
        اإلسكندرية دة،ػالجدي الجامعة دار اإللكتركني، المستيمؾ حماية خالد، عدناف سعيد ككثر -08

2012 . 
  يكفميا التي الحماية مدل ك ةػػػػػػػػػػػػػػػالخادع ةػجاريالت   تاإلعبلنا إسماعيؿ، الشافي عبد محمد  -09

 .  1999القاىرة، العربية دار النيضة لممستيمؾ، الجنائي الم ش رِّع      
  ةػة تأصيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراس كالخدمات، المنتجات عف ارػػػػػػػػػػػػػلئلشي يػالقانكن النظاـ بكراس ، محمد  -10

  2014 .الجديدة ، مصر،  الجامعة دار التجارم، يارلئلش       
 ، مطبعة   01محمكد محمكد مصطفى ، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف ، الجزء  -11

 . 1979رة ،ػجامعة القاىرة لمكتاب المدرسي ، القاى       
  يػػاإلسبلم كالفقو لجزائرما يػػػػػػػػػػػالمدن القانكف في اإلرادة عيكب نظرية جعفكر، سعيد محمد -12
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 . 2002  الجزائر، ىكمو، دار       
   يػػػػػػػػػالفرنس القانكف مع مقارنة دراسة (  المقارف القانكف في المستيمؾ حماية بكدالي، محمد -13

 .196 ص ،2006الحديث،القاىرة،مصر، الكتاب دار ،)القانكف الجزائرم في معمقة دراسة      
 ة ػا ، دار المعرفػة ك تطبيقاتيػك العبلقات العام اإلعبلفة ػػػػػػػػػػػػػػػػقحؼ ، ىندس أبكعبد السبلـ  -14

 .2000الجامعية ،       
 المجمد  ، 06 الجزء د،ػػػػػػػػػػػالجدي المدني القانكف شرح في الكسيط السنيكرم، أحمد الرزاؽ عبد-15

 . 2000 لبناف، الحمبي الحقكقية بيركت، منشكرات ، 03 ط  ،01      
 ركتػػػػػػػػػػػػبي ة،ػالحقكقي يػالحمب كراتػػػػػػػػػػػػػمنش المستيمؾ، ةػحماي ابراىيـ ، ىػػػػػػػػػػػمكس ـػالمنع عبد -16

 . 2007  سنة       
  ر ك التكزيع ػػػػػػلمنش ـػمكف ة،ػػػػػػػػػػػػالكاىن مطبعة لمعقد(، العامة النظرية االلتزامات) فيبللي، عمي -17

 . 2012  الجزائر،      
  الجزائر ة ،ػػػػػػػػػػػىكم دار ة،كالخاص   العامة األمكاؿ عمى االعتداء جرائـ د،ػػػػػػػػػػػسع العزيز عبد-18 

     2005 . 
  كفػػػػػػػػعكن بف الجامعية، المطبكعات ديكاف ة،ػالجزائي اإلجراءات قانكف ة،ػػػػػػػػػػػأكىايبي هلل عبيد -19

  . 2002 – 2001جزائر،ال      
  ةػػدراس – ةػػػػػػػػػلمبلحقا أك الكسائؿ، ادئ،ػػػػػػػػالمب د،ػالجدي المستيمؾ حماية قانكف رباح، غساف-20

 . 2011 لبناف، ة  بيركت،ػ  األدبي ك قكقيةزيف الح   منشكرات ، 1ط ، مقارنة     
 كاؿػػػػاألم عمى الكاقعة ـػػػػػػػػػػائالجر  الخاص، القسـ ، العقكبات قانكف شرح سعيد، محمد نمكر -21

 . 2007 الجزائر، الثقافة، دار ، 01 ط       
 الرسائل و المذكرات العممية      
 رات الدكتوراهمذك       

مِّؿ   اإلشيارة المستيمؾ مف ػػػػػػسارة عزكز ، حماي  -01   لنيؿ دكتكراه تخصص   أطركحة،  الم ض 
 . 2017 —2016ة ،  ػػػػػػػػػػػػحقكؽ ، جامعة الحاج لخضر ، باتن، كمية ال أعماؿقانكف         

 كراه ػػػػػػػشيادة الدكت لنيؿعبد الحميـ بكقريف ، الحماية الجنائية لممعامبلت التجارية ، رسالة  -02
 . 2014-2013بكر بمقايد ، تممساف ،  أبيالقانكف الخاص، كمية الحقكؽ ، جامعة  في       

  ةػػػػػػأطركح ،)مقارنة دراسة( السكؽ اقتصاد ظؿ في المستيمؾ أمف ايةػػػػػػػػػػػحم بركات، كريمة -03
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، في دكتكراه درجة لنيؿ    . 2014 تيزم كزك، معمرم، مكلكد جامعة كف،ػػػػػػػػقان تخصص العمـك
مِّؿ  الكاذب  أك  لئلشيارمعيػزم خالدية ، النظاـ القانكني  -04  ي ػػػػػػػػتكراه فدك ةػػػػػػػػػػػأطركح،  الم ض 

  ر  ػاف ، الجزائػبكر بمقايد ، تممس أبيجامعة ، كؽػػػػػػػػػػػكف الخاص ، كمية الحقػػػػػػػػػػػػػػػالقان –العمـك       
     2018- 2019 .  
 رات الماجستيرمذك  
مِّؿ   أكالتجارم الكاذب  اإلشيارد ،حماية المستيمؾ مف ػػػػػػػػبف فاتح خال  -01   ؿ ػكرة لني، مذ الم ض 

   02ة  سطيؼ  ػػػػػػػػػػقكؽ ، جامعة الح  ،  كمي   األعماؿ ر تخصص قانكفػػػػػػػػػػػػادة الماجستيػػشي       
       2014-2015 . 

   ارفػػػػالمق األعماؿ قانكف في ماجستير مذكرة اإلعبلف ، في النصب سعاد، سكاجي حساف -02
 .2013 جامعة كىراف، السياسية، كالعمـك الحقكؽ كمية       

 ؿ ػػػػػػفي عقكد االستيبلؾ ، مذكرة مقدمة لني باإلعبلـرفاكم شييناز ، االلتزاـ قبؿ التعاقدم  -03
   ة سطيؼ ػكمية  الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامع – األعماؿقانكف  –شيادة الماجستير        
       02 ، 2015- 2016  . 

مِّؿ   ارمالتج اإلشيار محند، فضيمة -04   لنيؿ مذكرة المستيمؾ، حماية متطمبات عمى كأثره الم ض 
  . بكمرداس بكقرة ، محمد كمسؤكلية جامعة عقكد القانكف، في الماجستير شيادة      

  كفػػػقان مشركع كءػػػػػػػػض عمى ةػجاريالت   اراتػػػػػػػاالشي مف المستيمؾ ةػحماي ،ةػػػػػػػػػػخديج قندكزم -05
 كؽ  ػػػػ، كمية الحق األعماؿلنيؿ شيادة لماجستير ، فرع قانكف  مذكرة ، 1999 لسنة شياراإل      
 .  2001-2000جامعة الجزائر         

  جامعة ر،ػػػػػػػماجستي شيادة لنيؿ مذكرة لئلشيار، القانكنية الجكانب عياطة، سيراح بف نايمة  -06
 .  1998الحقكؽ، كمية الجزائر،       

      ؿ شيادة ػػػػػػػػالخادع في القانكف الجزائرم ك المقارف ، مذكرة لني اإلشيارمبلؿ ، جريمة  نكاؿ -07
 -2012قانكف خاص  ، كمية الحقكؽ  ك العمـك السياسية ، جامعة كىراف ،  –ماجستير        
      2013 . 

 ة ـ  العممي المقاالت 
 رم ، مجمة المعيار  ػػػػػػػػع الجزائػفي ظؿ التشري جرائيةاإلة الجنائية ػػػػػػػػاحمد بكلمكاحؿ ، الحماي  -01

 . 2019-09-15نشر بتاريخ : ، ، جامعة قسنطينة  48، العدد  23المجمد         
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  ةػ  اإلنسانيـك ػػػػػػػارم ، مجمة العمػػػػػػػػجالت   لئلشيارة المنظمة ػػػػػػػد الكقائيػػػػػػػػكؼ ، القكاعػأسماء معك -02
 . 2020، جكاف  02، العدد 31مجمد ال      

مِّؿ  ك  الكاذب ارػػػػػػاإلشي مف لممستيمؾ الجزائية ةػػػػػػػػػػػػالحماي حامدم، بمقاسـ -03   الباحث ةػمجم ،الم ض 
 .2016 جكاف  09العدد  ،1 باتنة  جامعة األكاديمية، لمدراسات       

مِّم  ارات الكاذبة ك ػػػػػػػػػػػػػػػستيمؾ مف االشية المػزكز ، حمايػد ، سبلؼ عػػػػػػػػػي محمػحمدان -04         ة  ػػػالم ض 
 .جامعة محمد خيضر بسكرة  2017، أفريؿ  14مجمة االجتياد القضائي  ، العدد       

               الكذب ة،ػػػػػػػػػػػكالسياسي القانكنية ـكػلمعم الحمي المحقؽ ةػف ، مجمػػػػػػػػػػػالياسي حسيف دػػػػػمحم ذكرل -05
 .2012 ،  بابؿ جامعة   01 العدد ، 04 ، المجمد  التجارم ارػػػػػػػػاإلشي في المشركع      

  كؽ ػكمية الحق  ر،ػػػػة في الجزائػػػػػػػػػػػػلمرسالة اإلشياري    ةػػػػػػػػػػػػػسميرة بميدم ، القكاعد الكقائية المنظم -06
 ي اليابس بسيدم بمعباس. مقاؿ نشر بالعدد السابع مف مجمة كالعمـك السياسية، جامعة جيبلل      
 .جيؿ األبحاث القانكنية المعمقة، د .س      

 ة  ػػػػػػػػػػػػػػة لممستيمؾ مف الممارسات غير النزييػػػػػػػػػػػػػة الجزائيػكاـ ، سارة عزكز ، الحمايػػػػػػػػػػػػعبلكة ى -07
 ة  ػػػػػػػػػػػػر ، باتنػػػػػػػػػػػػػػ، جامعة الحاج لخض 2017، افريؿ  04 مجمة الحقكؽ ك الحريات ، العدد       
       2017 . 

 ة الخادعة  ػػػالتجاري اإلعبلناتـ سعدكف ، المسؤكلية الجنائية عف ػػػػػػػػػػعزيزة عكدة  ، آمنة كاظ  -08
  قار ة ذمػػكمية القانكف ، جامع ، 17العدد  ،حكث القانكنية راسات ك الب  ة القانكف لمد  ػػػػػػػمجم       
       2018  . 

  الباحث ةػػػػػػػػػػػػػمجم المستيمؾ، ةػػػػػػلحماي ةػػػػػكآلي محالص   اـػػػػػػػأحك في راءةػػق ي،ػالنعيم نعـالم   عبد -09
 . 2015،  07 العدد ة،ػػباتن جامعة ة،ػػػػػػػػػػاألكاديمي لمدراسات       

  بلؿػخ مف اإللكتركني التعاقد قبؿ ما ةػػػػػػػػػػمرحم في لممستيمؾ المدنية الحماية عمارة، مسعكد -10
  ةػػػالقانكني البحكث ك الدراسات ةػػػمجم ،اإلعبلـ في كحؽ المستيمؾ الكاذب التجارم اإلعبلف      
 .2012الثاني، العدد البميدة، دحمب، سعد جامعة الحقكؽ، كمية كالسياسية      

مِّم  ة ػػػػػػػػػػػارات التجاريػػػػػػػمسكيف حناف ، حماية المستيمؾ مف االشي -11  شريع الجزائرم  ة في الت  الم ض 
 ة  ػػػة المقارنػػػػػراسات القانكني، مخبر الد   03، العدد   07مجمة الدراسات الحقكقية ، المجمد        
 . 2020ية ، جامعة سعيدة ، الجزائر ، سبتمبر كمية الحقكؽ ك العمـك السياس       

   31، المجمد اإلنسانيةحماية المستيمؾ مف الدعاية الكاذبة ، مجمة العمـك  ىانية ابراىيمي ، -12
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 .ر ػػػػػػ، الجزائ 2020منتكرم ،، قسنطينة جكاف   اإلخكة،  كمية الحقكؽ ، جامعة 02العدد       
مِّؿ   أكالكاذب  شياراإلاف، ػػػػػػػػيمينة بميم  -13  ة  ، كمية ػػػػػػػػػػػ  ـك السياسيػػ، مجمة الحقكؽ ك العم الم ض 

 . 2009، جامعة منتكرم ، قسنطينة ، الجزائر ، ديسمبر  32الحقكؽ ، العدد         
 الحوليات 

 حكليات ، جاريةالت   اإلعبلناتكؽ الكاذب في س   اإلشيارـ ػػػػػػػػعبد الحفيظ بقندكرة ، ضكابط تجري -
    ر ػػػػػػػة ، الجزائػ، قالم 1945مام  08ة ػ، جامع 24كؽ ، العدد ػػػػػػػة قالمة ،  كمية الحقػػػػػػػػػػجامع   
 .168، ص  2018جكاف     

 و الندوات العممية  الممتقيات
  ارػػػػػػػػػػػاإلشيرسات ي في مماػػػػػػػػػػة ، آليات حماية المستيمؾ االلكتركنػػد ، بصرم ريمػػػػػػػػػتقرارت يزي -
مِّؿ       ؿ  ػػػػػػػافري 24-23ي ، ػػػػػػاد الرقمػػػػػػػػػػػكؿ المستيمؾ ك االقتصػالث حى الكطني الث  ػالممتق   الم ض 
 .2018. المركز الجامعي عبد الحفيظ بكصكؼ ، ميمة   2018   
 شريعات الت  

  نـــــــالقواني
   1998ك ػػػػػػػػػػػػػػػيكني 15ىػ المكافؽ لػ  1419صفر  20 المؤرخ في  04 -98القانكف رقـ  -01

 .  1998يكنيك  17، بتاريخ :  44ة التراث الثقافي ، ج ر، العدد ػػػػالمتعمؽ بحماي      
  46دد ػالمتعمؽ بالصحة ، ج ر، الع 2018يكليك  02المؤرخ في  11-18القانكف رقـ  -02
 ا  ػحة ك ترقيتية الص  ػػػػػػػػػ، المتعمؽ بحماي 1985فرم في 17مؤرخ في   05-85قانكف رقـ   -03

 .  35جكيمية ، ج ر، العدد  31المؤرخ في  17-90،المعدؿ ك المتمـ بالقانكف 08العدد       
   2013 أكتكبر 29 المكافؽ 1434 عاـ الحجة ذم 24 في مؤرخ  07-13 رقـ قانكف -04

 . 2013 سنة أكتكبر 30 في الصادر ، 55 عددال ،ر.المحاماة،ج مينة تنظيـ المتضمف      
  ةػسن يكنيك 23 المكافؽ 1425 عاـ األكلى جمادل 05 في مؤرخ 02-04  ـػػػػػػػػػػرق قانكف -05

  في الصادر ، 41، العدد  ر.ج التجارية، الممارسات عمى المطبقة القكاعد يحدد ، 2004     
 .كالمتمـ دؿػالمع ، 2004 يكنيك  27     

  ةػػػسن يكليك 19 المكافؽ 1424 عاـ األكلى جمادل 19 في مؤرخ  03-03رقـ  رػػػػػػػػػػػمأ -06
  دؿػالمع ، 2003 كػيكلي 20 في الصادر  43ددػػػػػػػػػػػػالع ر.ج ة،ػبالمنافس المتعمؽ ، 2003      



 ع اج  ر  ر و الم  اد  ص  ة الم  م  ائ  ق  

- 53 - 
 

  ؽػالمكاف 1431 اـػػػػػػػػع افػػرمض 05 في ؤرخػػػػػػػػػم 05-10ـ ػػػػػػػػرق كفػػػػػػػػػػػػقانال بمكجب ـػتمكالم        
   2010ة ػػػػػػػػػسن غشت 18 يػػػػػػػػػػػػػػػف ادرػالص 46 دد ػػػػػػػالع ر، .، ج2010 ة ػػػػػػػسن غشت15      
 ـ بالقانكف ػػػػػػػػػكالمتم دؿػعالم   رم،ػػػػػػػػػػػػالجزائ المدني كفػػػػػػػػػػالقان المتضمف 58-75 ـػرق رػػػػػػػػػػػػػػاألم -07

 . 2007ك ػيكلي 13المؤرخ في  00-05       
  راءاتػػػػػػػػػاإلج قانكف فػػػػػػػػػػالمتضم ، 1966 كػيكني 08 يػف المؤرخ ،155-66ـ ػػػػػػػػرق األمر -08

  2017مارس  20المؤرخ في  02-10 رقـ رػػػػػػػػاألم بمكجب كالمتمـ، المعدؿ ة،ػػػػػػػػػػػالجزائي       
 .2017 مارس 29 بتاريخ الصادرة ، 20 العدد ر، ج       
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  ةػػػػػػػػػبالخدم ةػػالمرتبط كاألعماؿ بلحياتكالص    ةاألمبلؾ الكطني   عف امتياز منح فػػػػػػػػػػػالمتضم      
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  ثػبالب ةػػػػػػػالمرتبط اؿػكاألعم  اتػبلحيلمص   أك ةػ  األمبلؾ الكطني عف ازػػػػػػػػػػػامتي حػػػػػػمن يتضمف      
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  عػػػػػػالبي ك بالتخفيض عػػػػػػػػػػػػػػػػالبي ةػكيفيات ممارس  ركط كػػػػػػػش المتضمف ، 2006 سنة كػيكني       
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 نــــــــــــــــــــع قوانيـمشاري

  ، طبع 1999-07-26يكـ  األمة، ، مجمس 10العدد  ،ج . ر  ، اإلشيار قانكف مشركع -09
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 ة ـالمراجع بالمغة الفرنسي

01- International Chamber of Commerce (ICC), Building consumer trust  

      through responsible marketing,  Marketing and Advertising  

      Commission, 33-43 Avenue du President Wilson,75116, Paris. 

02- Philip Kotler, , Et AL ,Marketing Management, 13e édition, Pearson  

      Education, France 2009. 

03- Rémy Cabrillac, Droit des obligations, 7e édition, Dalloz, Paris,2006 . 

04- Yamina Beliman, La publicité commerciale, Science, Alger, 2015. 

05- Thibaut le Bigre, Alban Lucas, Droit de la consommation 2016-2017  

       hachette, paris. 

06- (Y)ASSOULINE,le Droit penal de la publicité, lamy droit pénal des  

       affaires,éd 2001. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتي  و  حت  الم   س  ير  ف  
 
 
 
 
 
 
 



 فهرس المحتىيات 

- 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفيرس المحتويا
  ر  ػػػشك
  داء ػػإى

  قائمة المختصرات 
 ، ب،جػ،د،ىػأ ة ــمقدم

 05  ......................الطار المفاىيمي ك القانكني لبلشيار المضمؿا  : األول الفصل
 06 اإلطار القانكني لئلشيار التجارم   :األول المبحث
 07 .............. التجارم شيارئلل القانكنية الشركط  :األول المطمب

 07 .......................................التجارم لئلشيار العامة الشركط :األول الفرع

 07 .......................................الطابع اإلشيارم................ تحديد  :أوال

 09   ......................................ك اآلداب العامة لؤلخبلؽ اإلشيار احتراـ :ثانيا

 10   ...................................التجارم لئلشيار الخاصة الشركط  :انيالث   الفرع

 10  ..........................اإلعبلنات بعض في مسبؽ ترخيص عمى الحصكؿ :أوال

 12 ...................................... بالترخيص الخاصة التعميمات ك الشركط :ثانيا

 13 ........................ التجارميػكد الخاصة الكاردة عمى اإلشيار الق    :انيالث   المطمب

 13   ..........................كالخدمات السمع بعض حكؿ اإلشيارحظر   :األول الفرع

 13  ...............................................السمع بعض عمى اإلشيار حظر : أوال

 14  ............................................الخدمات بعض عمى اإلشيار حظر  :ثانيا

 15  ..................................المبيعات ترقية حكؿ اإلشيار حظر : انيالث   الفرع

 16 ...................................األسعار تخفيض طريؽ عف المبيعات ترقية : أوال

 17 ..........................................................اإلشيارية المسابقات : ثانيا

مِّؿ  لئلشيار  ك القانكني  اإلطار المفاىيمي  :انيالث   المبحث  19  ......................الم ض 



 فهرس المحتىيات 

- 56 - 

 

مِّؿ   باإلشيار يكـمف  :األول المطمب  19 .............................................الم ض 

مِّؿ   اإلشيار تعريؼ  :لاألو   الفرع  19 ...............................................الم ض 

مِّؿ   لئلشيار الفقيي عريؼالت   :أوال  19 ...............................................الم ض 

مِّؿ   لئلشيار التشريعي عريؼالت   :ثانيا  20 ............................................الم ض 

مِّؿ   اإلشيار عناصر :الثاني الفرع  21 ...............................................الم ض 

 21 ..............................................................المادم العنصر :  أوال

 21  ..............................................................المعنكم العنصر:  ثانيا

مِّؿ   اإلشيار تمييز  :الثالث الفرع  22   ...................................عما يشابيو الم ض 

مِّؿ   اإلشيار تمييز  :أوال  22 ...........................................التدليس عف الم ض 

مِّؿ   اإلشيار تمييز  :ثانيا  23  ....................................الكاذب اإلشيار عف الم ض 

مِّؿ   اإلشيار تمييز  :ثالثا  24 ...................................... االستغبلؿ عف الم ض 

مِّؿ   اإلشيار تمييز  :رابعا  24  ...........................................الخداع عف الم ض 

مِّؿ   اإلشيار تمييز :خامسا  25  ..................................المقارف اإلشيار عف الم ض 

مِّؿ   اإلشيار محؿ  :انيالث   المطمب  26  ...............................................الم ض 

مِّؿ   اإلشيار ؿمح  :األول الفرع  26  .............................المكضكع حيث مف الم ض 

 26 ...........................أك الخدمة المنتجفي ذات  بعناصر المتصؿ التضميؿ :أوال

 29 ..................أك الخدمة المنتجخارجة عف  ذات  بعناصر المتصؿ التضميؿ :ثانيا

مِّؿ   اإلشيار محؿ  :انيالث   الفرع  31 ............................األشخاص حيث مف الم ض 

 31 ........................................................................المعمف  :أوال

 31 ...............................................................اإلشيار ككالة :ثانيا
ً   اإلشٙار ِٓ اٌجشائٍت اٌحّاٌت : نياالفصل الث    ٍ ّ ض   32 ................فً اٌتشزٌع اٌجشائزي اٌ

مِّؿ   اإلشيار جريمةلالمكضكعية  األحكاـ :المبحث األول  33 .........................الم ض 
مِّؿ   اإلشيار لجريمة القانكني الحماية الجزائية مف خبلؿ التكييؼ :المطمب األول  34 ........الم ض 

 34 ..............................نصب أساس جريمة الحماية الجزائية عمى :الفرع األول

 38 .............................الخداع أساس جريمة الحماية الجزائية عمى :انيالفرع الث  
 

 



 فهرس المحتىيات 

- 57 - 

 

 

مِّؿ   اإلشيار الحماية الجزائية مف جريمة  :الفرع الثالث  41 ..الخاصة صلمنصك  طبقا الم ض 

 45 ............اإلشيار جريمة في المقررة كالعقكبات المسؤكلية الجنائية  :المطمب الثاني

 45 ..........................مسؤكلية المعمف كشخص طبيعي أك معنكم   : الفرع األول

 46 ...........................مسؤكلية شركاء المعمف ..................  : انيالفرع الث  

مِّؿ  : العقكبات المقررة لجريمة اإلشيار الكاذب أك  الثالفرع الث    47 ................. الم ض 

مِّؿ   اإلشيار مف لمحماية اإلجرائية اآلليات : المبحث الثاني  50 ......................الم ض 

مِّؿ   اإلشيار جريمة معاينة  :المطمب األول  50 ......................................الم ض 

مِّؿ   اإلشيار جريمة في كالتحقيؽ لممعاينة المؤىميف األشخاص : الفرع األول  50 .....الم ض 

 51 ..........................................................االختصاص : انيالفرع الث  

مِّؿ   اإلشيار جريمة متابعة : انيالمطمب الث    53 ..................................... الم ض 

 53  ............................................................المصالحة  : الفرع األول

 54 .....................................................القضائية المتابعة : انيالفرع الث  

 56 .............................................................المحاكمة : الثالفرع الث  

 57 ............................................................................. الخاتمة

 59 قائمة المراجع ......................................................................

 66 ............................................................فيرس المحتكيات .......

 69 الممخص ............................................................................

 
 
 
 



 الملخص

- 58 - 

 

 9  لملخصا
 ٚ ٌمذ أطبح اإلشٙار روٍشة أساسٍت فً عزع اٌسٍع ٚ اٌخذِاث ٚ اٌتسٌٛك ٌٙا ،                  

طزٌك أسزع ٌٍٛطٛي إٌى اٌّستٍٙه لبً حتى اٌعزع اٌفعًٍ ٌٍسٍعت أٚ اٌخذِت  ٚ عاًِ لٛي فً 

ٚ اٌعًٍّ  ضزٚرة ٌٍجا إٌٍٙا وً ِٓ اٌّستٍٙه  إلشباع اٌحاجت ، فٙٛ ٚاالستٙالن، اإلٔتاج

ُِٙ جذا فً تٛجٍٗ  اإلراداث ٚ  وعاًِااللتظادي أٚ ِٛفز اٌخذِت ٌتحمٍك اٌزبح ، ٚ باٌتاًٌ ٌبزس 

ٚ الْ اإلشٙار طٍت اٌٛطً بٍٓ اٌّستٍٙه ٚ اٌعًٍّ االلتظادي فمذ ٌحٍذ عٓ  .تحمٍك اٌغاٌاث 

األساص  اٌذي ظٙز ِٓ اجٍٗ ٚ ٘ٛ تحمٍك اٌّظٍحت ٌٍطزفٍٓ فشابٗ اٌخذاع  ٚ اٌتضًٍٍ  ٌٍظبح 

ً  اٌّستٍٙه أٚ اٌزاغب فً اٌخذِت ضحٍت اإلشٙار   ٍ ّ ض  . ٚ ٌتٛفٍز اٌحّاٌت ٌٍّستٍٙه أحٍظ  اٌ

 .شٙار بططار تشزٌعً  ٌٕمّٗ  ٚ ٌىفً ِٓ لالٌٗ  حك اٌّستٍٙه فً اإلشٙار اٌظزٌح اإل

عٚ  ش ز   ّ  اٌمٛأٍٓ ِجّٛعت ِٓ بسٓ لض اٌّستٍٙه فمذ اٌجشائزي ٌُ ٌغفً عٓ ٘ذا اٌجأب  اٌ

ٌحّاٌتٗ ، ٚ ِٓ بٍٓ أٔٛاع اٌحّاٌت اٌحّاٌت اٌجشائٍت ٌىٓ ِا ٍِش ٘ذٖ اٌحّاٌت أٔٙا ٌُ  تجّع  اٌّتفزلت

فً لأْٛ ٚاحذ ٌٕمُ اإلشٙار بً ً٘  ِتفزلت  فً إٌظٛص اٌمأٍٛٔت اٌعاِت ٚ إٌظٛص اٌمأٍٛٔت 

 .اٌخاطت 
 

ً   ار، اإلشٙارـــــاإلشٙ  :المفتاحية الكلمات  ٍ ّ ض   .اٌّعٍٓ ت ،ـــــاٌجشائٍ اٌحّاٌت ، اٌّستٍٙه ، اٌ
 

   Le  Résumé     
            La publicité est devenue un pilier fondamental dans la présentation et la 

commercialisation des biens et services, et un moyen plus rapide d'atteindre le 

consommateur avant même la présentation réelle du bien ou du service. 

Et un facteur fort de production et de consommation, c'est une nécessité à laquelle le 

consommateur a recours à la fois pour satisfaire le besoin et par le client économique 

ou le prestataire de services pour réaliser un profit, et ainsi il apparaît comme un 

déterminant très important dans la direction des volontés et accomplir des objectifs. 

Et parce que la publicité est le lien entre le consommateur et le client économique, 

elle peut s'écarter de la base pour laquelle elle est apparue, qui est d'obtenir le 

bénéfice des deux parties, ainsi la tromperie et la tromperie sont similaires à rendre le 

consommateur ou celui qui veut servir la victime d'une publicité trompeuse.Afin de 

protéger le consommateur, la publicité est entourée d'un cadre législatif qui la 

réglemente et garantit le droit du consommateur à la publicité explicite. 

Et le législateur algérien n'a pas négligé cet aspect, car il a choisi le consommateur de 

promulguer un ensemble de lois distinctes pour le protéger, et parmi les types de 

protection se trouve la protection pénale, mais ce qui distingue cette protection, c'est 

qu'elle n'est pas combinée en une loi qui réglemente la publicité, mais elle est plutôt 

dispersée dans des textes juridiques généraux et des textes juridiques spéciaux. 

 

   Les Mots clés :  
 

           Publicité, publicité trompeuse, consommateur, protection pénale , annonceur 

 


