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 شكر وتقدير 
 

نبدأ شكرنا هلل تعاىل العلي القدير الذي ال يتحرك ساكن إال بأمره  يف توفيقو لنا يف  -
 إهناء ىذه املذكرة ونسألو عز وجل التوفيق واألجر من عنده.

" براىيمي صفيانا نتقدم بأمسى آيات الشكر والتقدير إىل أستاذنا الفاضل " كم -
بخل علينا بنصائحو يي تكرم علينا بقبولو اإلشراف على مذكرتنا، كما أنو مل ذال

 وتوجيهاتو طيلة إعدادنا للمذكرة فجازاه اهلل خريا.
املناقشة قبوهلم مناقشة كما نتوجو جبزيل الشكر والعرفان إىل األساتذة الكرام أعضاء جلنة -

 ىذه املذكرة املتواضعة.

 

      

 

 

 

 



 
 

   

 

هدإء    إ 

 

 أ هدي هذإ إمعمل إملتوإضع:

ىل إموإدلين إمكرميني خويت.و  أ خيتو  إ  إ   

ىل لك إمعائةل،  إ 

ىل لك إل صدقاء،  إ 

ىل لك من اكهوإ سببا  يف جنايح،إ   

جناز هذإ إمعمل من قريب أ و من ىل لك من ساعدين يف إ  بعيد. إ   

 وس مي
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 أ هدي هذإ إمعمل إملتوإضع:

ىل إموإدلين إمكرميني ،إ   

ىل  خويتإ  ،إ   

ىل زويج، إ   

ىل لك إل صدقاء،  إ 

ىل لك من اكهوإ سببا يف جنايح،  إ 

جناز هذإ إمعمل من قريب أ و من ىل لك من ساعدين يف إ   بعيد. إ 
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نشأت السوق الموازية وأصبحت اليوم مقبولة عمى نطاق واسع من قبل جميع 
سياسة الدولة المنتيجة في المجال د الجزائري الذين أجمعوا عمى أن المراقبين لالقتصا

التي بدأت في أوائل التسعينات يمكننا الحديث االقتصادي سمحت بتحرير التجارة الخارجية 
في الحالة الجزائرية عن وجود اقتصاد موازي حقيقي، بالنظر إلى كمية السمع والخدمات 

نحن ىنا أبعد ما نكون عن التعريف  ،ل في السوق الموازيةالمتوفرة وكذا كتمة النقل المتداو 
التقميدي لمسوق الموازية الذي وضعو المكتب الدولي لمعمل والذي يشير إلى القطاع الموازي 
بأنو قطاع ممجأ، مخرج لقطاع واسع يستعمل تقنيات بسيطة وموارد محمية بسيطرة عائمية 

خاضعة  وازية عمى ىامش الشرعية غيرواضحة، وفي حالة الجزائر فإن النشاطات الم
نشاطات يستعمل فييا عمااًل بدون تغطية من الضمان االجتماعي، وىي  لمضريبة،

يوم الناتج الداخمي العام، وفي حال تبين ال  من نسبة معتبرة  لصبحت تمثالنشاطات التي أ
 المعايير. لأن الرقم دقيق فيذه كارثة بك

غير مبرزة في الحالة الجزائرية رغم أنيا النتشار الواسعة ا الموازية إن النشاطات
بمين في الجزائر ال يتعمق  األمرو  الحصول عمى مورد لمعيشبتسمح لمعديد من البطالين 

عمى ىو عميو الحال في المغرب وتونس، بنشاطات تقميدية غير مصرح بيا، كما و ةبسيط
 بشكل خطير لالقتصاد الوطني. مدمراعتبار أن القطاع الموازي بالجزائر ميم جًدا ولكنو 

لقد نشأ القطاع الموازي بالجزائر عمى أعقاب احتكار الدولة لمتجارة الخارجية منذ 
نتيجة الخمل الكبير بين العرض اإلجمالي والطمب اإلجمالي، حيث نتج عن اقتصاد  1970
 التي كانت مقبولة لسببين رئيسيين: (**)إلى بروز السوق الموازية (*)الندرة

 تمكن شريحة واسعة من البطالين من الحصول عمى دخل. -أ

                                                           
*
اقتصاد الندرة: ىي مشكمة اقتصادية أساسية تتمثل في امتالك البشر لرغبات وحاجات غير محدودة في عالم محدود  - 

 الكافية لتمبية كل حاجات ورغبات أفراده. الموارد، ال يممك الموارد اإلنتاجية
**

السوق الموازي: ىو السوق الذي يضم الشركات غير مكتممة شروط اإلدراج في السوق الرسمي، لذا يتم إدراجيا في  - 
عمى  22/90/2902ميو بتاريخ: ، تم االطالع ع www.m.bayt.comمن الموقع: السوق الموازي حتى تكتمل الشروط. 

 د09سا01الساعة: 

http://www.m.bayt.com/


 مقدمة
 

3 
 

تمكين العائالت من الحصول عمى سمع وخدمات تحتاجيا غير موجودة في  -ب
 السوق الرسمية.   

قبل سنوات  تكان يالتتمك  الموازي يقوم عمى رىانات غيرأما اليوم فقد أصبح القطاع 
 من اىم ما يمثل تيديدا حقيقيا ن نذكر:و  بمثابة الخطر األول عمى االقتصاد الجزائري وىو
جات رديئة النوعية، مستوردة بأسعار زىيدة من الخارج من أسواق غير و منت نشاطات بيعأواًل: 

سات الصغيرة والمتوسطة مراقبة، تمارس منافسة غير شرعية سمحت بتحطيم نسيج المؤس
جبائية باء ضريبية أو عمى اعتبار أن النشاطات الموازية غير خاضعة ألي أع الجزائرية،
تجعميا التي  لرسومالمؤسسات القانونية التي تتعرض لحزمة من الضرائب وا كسعمى ع واجتماعية

  غير قادرة عمى المنافسة.
متعاممين وىنا نالحظ أنو عمى الرغم من تسجيميم لدى مصالح السجل التجاري، إاّل أن بعض ال

من رقم األعمال  نسبة عاليةيحققون  ىمع الموازي و ن المجوء إلى القطامالجزائريين ال يتورعون 
  عن طريق تسويق منتجات مستوردة غير مصرح بيا وغير خاضعة لمرسوم في القطاع الموازي.

الخسارة التي تتكبدىا الخزينة العمومية عمى اعتبار أن النشاطات التي تحقق فوائد ثانيا: 
وعة الوطنية بأي شكل من األشكال، كما كبيرة غير خاضعة لمضريبة وال تستفيد منيا المجم

أن ىذه الخسارة بحسب تقديرات مصالح الضرائب تعتبر مرتفعة جًدا ألن القطاع التجاري 
% من الناتج الداخمي العام وتقدر الجباية المحصمة من  0.6الخاص ال يساىم بأكثر من 

  (1) % من القيمة المضافة خارج المحروقات. 80ب  العمومية الخزينة
 ىسع ذان يعمل بدون وجود قوانين رادعة لاقتصاد سوق ال يمكن أنتج عن ىذا الوضع 

خمق تأطير قانوني فعال يمكنو من تسير التجارة بإجبار جميع ب الحصلإلالمشرع الجزائري 
المتعاممين عمى احترام القوانين والتشريعات التي وضعتيا لتفادي المخاطر الكبيرة التي 

 ت التجارة.                                                                                                                  أصبحت تيدد توازنا
                                                           

، تم  www.elfedjr.dzعمى الموقع: عبد الحميد بوزيدي، السوق الموازية من األسباب المباشرة ألحداث األخيرة،  -1
 .22سا  01، عمى الساعة: 2902أوت  92ع عميو بتاريخ: طالاال

http://www.elfedjr.dz/


 مقدمة
 

4 
 

يا وليذا عدلت لكن المالحظ أن القوانين التي تم وضعيا لم تمم بكل النقائض لتفادي      
والذي ألغاه  1988الصادر سنة  49 -88بالمرسوم التنفيذي رقم  الملء الفجوات بدءً 

وأحكامو البالغة األىمية التي مكنت من تحسين سير األسواق وذلك  111 -12المرسم رقم 
خضاعيا لمرقابة،  بتحديده لمشروط المتعمقة بإنشاء الفضاءات الجارية المختمفة وتنظيميا وا 

مشرع الجزائري كيفية تنظيم ال وفي ظل ىذه المعطيات جاءت إشكالية بحثنا متمحورة حول
 لمفضاءات التجارية وتأطيرىا قانونيا؟
رتأينا لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة، اغرض الوصول وقصد اإللمام بالموضوع، وب

إنشاء الفضاءات التجارية )الفصل األول( وتنظيم الفضاءات التجارية )الفصل  :الوقوف عمى
 الثاني(.
 
 
    

 



 

 

 

 

 

 انفصم األول:

 انتجارية إنشاء انفضاءات
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المبادالت التجارية بطريقة شرعية لممارسة يقصد بالفضاءات التجارية كل مكان مييأ 
 )1(سواء كانت بالجممة أو بالتجزئة من طرف األشخاص المخولة قانونا.

 تنجز الفضاءات التجارية وفقا لممخططات التوجييية لمتييئة الحضريةو  تنشأ
في المخطط الوطني لتييئة اإلقميم المصادق عميو في  مخططات شغل األراضي المعتمدةو 

البيئة، وىذا طبقا و  إطار التنمية المستدامة مع مراعاة األحكام القانونية المتعمقة بالصحة
كيفيات و  مارس الذي يحدد شروط 06المؤرخ في  111-12ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

نشطة التجارية حيث تتمحور أىم ممارسة بعض األو  تنظيم الفضاءات التجاريةو  إنشاء
 ما يمي:كالمرسوم التنفيذي  ىذا أىداف تنظيم ىذه الفضاءات التجارية ضمن

التي و  التنظيميةو  منح ىذه الفضاءات التي تشكل خدمات عمومية، القاعدة الوظيفية -
 يمكن أن تضمن ليا التنظيم الحسن لصالح المنفعة الجماعية.

رية التي لم يتكمف بيا التنظيم القديم مثل: أسواق إدراج بعض الفضاءات التجا -
 المساحات الصغرى من نوع "سوبيرات".و  الجممة لمنتجات الصيد البحري

موحدة عبر كامل التراب و  وضع إطار تنظيمي يسير ىذه الفضاءات بطريقة مالئمة -
 كذا تدخل المتعاممين فييا.و  الوطني

تحديد أوضح لمعالقات التي تربط و  ممةاستغالل أسواق الجو  مجانسة كيفيات سير -
 اإلدارة المسيرة بمستعممي السوق.

 إنشاء مساحات كبرى من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضرية فقط. -

الفواكو من سوق ذو بعد و  تحديد األحكام التي تسمح بتصنيف أسواق الجممة لمخضر -
 وطني أو جيوي.

                                                           
1
، كمية الحقوق بن عكنون، في الحقوق ماجستيرلنيل شيادة ، النظام القانوني لمفضاءات التجارية، مذكرة حورية قاري - 

  .90ص ،2902 ،جامعة الجزائر يوسف بن خدة
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الفواكو يتعمق بتدفق و  مة لمخضروضع نظام إعالمي عمى مستوى أسواق الجم -
 .)1(نوعيتياو  كذا طبيعتيا، أسعارىاو  المنتجات السيما الكميات المسممة

التنظيمية و  ألحكام التشريعيةا أيضا في إنشاء الفضاءات التجاريةكما يجب أن تراعي 
سالمتيم المنصوص عمييا في المادة الخامسة من و  المتعمقة بحماية صحة المستيمكين

يحدد شروط و كيفيات انشاء و تنظيم الفضاءات ) 2(111-12م التنفيذي رقم المرسو 
المشار  08.04من قانون  26كذا نص المادة و  التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية

 التي تنص عمى حماية صحة المواطنينو  إلييا في ديباجة قانون الفضاءات التجارية
 04قمع الغش في المادة و  تعمق بحماية المستيمكالم 09-03إضافة إلى قانون  (3)سالمتيمو 

"يجب عمى كل متدخل في عممية وضع المواد الغذائية لالستيالك التي تنص عمى : و  منو
 .)4(السير عمى أن ال تضر بصحة المستيمك"و  احترام سالمة ىذه المواد

ميمة المصادقة عمى مشاريع الفضاءات  111-12وأوكل المرسوم التنفيذي رقم 
 .)5(تنظيمياو  جارية إلى لجنة مختصة في إنشاءىاالت

 المبحث االول :ماىية الفضاءات التجارية ومن ىنا نقسم ىذا الفصل إلى مبحثين:
 شروط انشاء الفضاءات التجارية المبحث الثاني:

                                                           
 إسماعيل شعباني، الفضاءات التجارية، عمى الموقع: -1
 content&view=article&id=143&itelid=285-www.drcblida.dz/index.php?option=com  تم االطالع عميو ،

 20سا :90عمى الساعة:  22/92/2902بتاريخ: 

وممارسة يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية  ،2902مارس  91مؤرخ في  000-02مرسوم تنفيذي  -2
 .2902مارس  02 بتاريخصادر  02عدد  ج.ر ،بعض األنشطة التجارية

 22عدد  ج.ريتعمق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،  ،2992ت أو  02مؤرخ في  90-92من قانون  21المادة  -3
 .2992أوت  02 بتاريخصادر 

صادر  02عدد  ج.رتيمك وقمع الغش، يتعمق بحماية المس ،2990 يفريف 22مؤرخ في  90-90من قانون  2المادة  -4
 .2990مارس  90 بتاريخ

 .السابق الذكر،000-02مرسوم تنفيذي - 5

http://www.drcblida.dz/index.php?option=com-content&view=article&id=143&itelid=285
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 المبحث األول

 ماىية الفضاءات التجارية 
التطور السيما و  التنميةتعتبر الممارسات التجارية المشروعة من األساليب المثمى في 

الحق في ممارسة أعمالو التجارية بطريقة شرعية فيحرص  في المجاالت التجارية فمكل تاجر
التاجر عمى جودة الخدمات والمنتوجات وىذا حماية لممستيمك عمى عكس الممارسات 

 باالقتصاد الوطني بشكل عام.و  التجارية الغير الشرعية التي تضر بالمستيمك
القضاء عمى و  سالمتوو  ىذه المخاطر تدخمت الدولة لحماية المستيمكولمحد من 
التجار الممارسين لمنشاطات التجارية عمى حدود الطرقات أي في و  األسواق الموازية

 فضاءات غير مييأة.

-12كذا المرسوم التنفيذي رقم و  ،)1(03.09وىذا من خالل إصدار قانون المستيمك 
سنحاول من خالل و  ،)2(تنظيم الفضاءات التجاريةو  نشاءكيفيات إو  الذي يحدد شروط 111

نبين من ىي األشخاص التي و  ىذه األخيرة تحديد مفيوم الفضاءات التجارية بمختمف أنواعيا
 كذا األشخاص الممارسة لمنشاطات التجارية عمى مستواىا.و  خوليا القانون، إنشاءىا

 المطمب األول

 المفيوم القانوني لمفضاءات التجارية
 عمى ما يمي: 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  26 تنص المادة

 المجيزة بيدف استقبال أي نشاط تجاري.و  المناطق المييأة الفضاء التجاري:

                                                           
1
  ، سابق الذكر.90-90قانون رقم  - 

2
 . سابق الذكر ،000-02مرسوم تنفيذي رقم  - 
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 .)1(تنظيم األنشطة التجارية عمى مستوى الفضاء التجاريو  تواجد التجييز التجاري:

ه أن الفضاء التجاري ىو كما نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور أعال
محددة المعالم تمارس فيو المبادالت و  عبارة عن كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مييأة

 .)2(التجزئةو  التجارية بالجممة

 الفرع األول

 أنواع الفضاءات التجارية 
يقصد بالفضاءات التجارية كل مكان مييأ تمارس فيو المبادالت التجارية سواء كانت 

من المرسوم  03تنص المادة و  ممة أو بالتجزئة في مجاالت تجارية أو في مكان مفتوح،بالج
عمى أنواع الفضاءات التجارية التي تتمثل في كل من األسواق،  111-12التنفيذي رقم 

 .)3(المراكز التجاريةو  المساحات الكبرى، المساحات الصغرى

 السوق: -أوال
ينقسم السوق إلى ثالث أسواق: و  المشتريالسوق ىي الفضاء الذي يجمع البائع ب

ىي بذاتيا تتفرع إلى أسواق و  األسواق في عالم االقتصادو  السوق التجاري، السوق االفتراضي
المفيوم االقتصادي يعني أية مجموعة من الناس تربطيم عالقة و  من حيث الوجيةو  أخرى،

 .)4(أي مكان تتم فيو مبادلة عمى نطاق تجاريو  بسمعة معينة

الخدمات المعنية بممارسات مفيدة و  لسوق كما يعرفو قانون المنافسة "كل سوق لمسمعوا
 أسعارىاو  تعويضية السيما ميزاتياو  كذا تمك التي يعتبرىا المستيمك مماثمةو  لممنافسة

                                                           
 ، سابق الذكر.90-92من القانون  21المادة  -1
 .بق الذكرالسا 000-02من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -2
 .نفسو المرسوم من 0المادة  -3

4 - www.wikipédia.org/wiki, consulté le 22 avril 2015 à 8h :42.  

http://www.wikipédia.org/wiki
http://www.wikipédia.org/wiki
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 المنطقة الجغرافية التي تعرض فييا المؤسساتو  االستعمال الذي خصصت لوو 
 .)1(الخدمات"و 

 تجزئة:الو  أسواق الجممة -1

 )2(182-09من المرسوم التنفيذي رقم  13لقد  تطرقت المادة  أسواق الجممة: -أ
المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتييئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية 

سوق الجممة ىو فضاء قانوني تمارس بداخمو المبادالت إلى تعريف أسواق الجممة كما يمي: " 
"، لكن ىذا التعريف ناقص وذلك لعدم ذكر مستوى الجممة لمخضر والفواكوالتجارية عمى 

األسواق األخرى، فقد اكتفى بأسواق الخضر والفواكو، لكن أعاد صياغة نص المادة في 
كالتالي: "  182-09الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم  )3(111-12المرسوم التنفيذي رقم 

 ."اخمو المعامالت التجارية بالجممةسوق الجممة ىو فضاء قانوني تمارس بد

سوق "سوق الجممة في مادتو الثالثة عمى أنو  49-88وقد عرف المرسوم التنفيذي رقم 
 200-83عمومية محمية ذات طابع اقتصادي تخضع ألحكام المرسوم رقم  الجممة مؤسسة

يخضع ىو و  سيرىا،و  تنظيمياو  ىو الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحميةو 
الذي يتبعو المكان الذي توجد فيو" إذن كان سوق  الختصاص المجمس الشعبي البمدي

                                                           
جويمية  29، صادر في 20ج.ر عدد  ، يتعمق بالمنافسة،2990جويمية 00مؤرخ في  90-90األمر من  3المادة -1

 92، صادر بتاريخ 01، ج.ر عدد 2990جوان  22، مؤرخ في 02-90ل والمتمم بموجب القانون رقم المعد ،2990
 .2990جويمية 

2
، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتييئة الفضاءات التجارية، 2990ماي  02مؤرخ في 002-90من قانون رقم  00المادة  - 

 .2990ماي  29، صادر بتاريخ  09وممارسة بعض األنشطة التجارية، ج.ر عدد 
3
 السابق الذكر. ،000-02المرسوم التنفيذي رقم  - 
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الجممة يعتبر مؤسسة عمومية محمية طبقا ألحكام المرسوم الذي صدر في ظل النظام 
 .)1(االشتراكي

"سوق الجممة مكان قانوني تتم فقد عرف في مادتو الثانية  269-93أما المرسوم رقم 
لم تصبح أسواق الجممة  الخضر في مرحمة الجممة"و  التجارية في الفواكو فيو المعامالت

نما مكان قانوني لممارسة نشاط التوزيع و  طبقا ألحكام ىذا المرسوم مؤسسات عمومية ا 
 .)2(الفواكوو  بالجممة، إال أنو اقتصر ذكره ألسواق الجممة لمخضر

 تي تتعمق ببيع السمعتشمل تجارة التجزئة جميع األنشطة ال أسواق التجزئة: -ب
من أىم وظائف تاجر التجزئة القيام بشراء تشكيمة من السمع أو و  الخدمات لممستيمك األخيرو 

بذلك فإن تاجر التجزئة يؤدي خدمة و  تحقيق الربح منيا،و  الخدمات لبيعيا إلى المستيمك
ع جميع لممنتج فيصرف لو منتجاتو حيث يتعذر عمى ىذا المنتج أن يحقق اتصاال مباشرا م

المستيمكين من السمع المختمفة، كما يقدم خدمة لممستيمك الذي لن يكون مضطرا إلى قطع 
 .)3(المنتجين لمحصول عمى ما يريدو  مسافات بعيدة لموصول إلى تجار الجممة

 النصف األسبوعيةو  األسواق األسبوعية -2

ة في ىي ظاىرة موجودو  سوق يقام مرة واحدة في االسبوع: السوق األسبوعية - أ
يعرف السوق باسم اليوم الذي يقام فيو، كما قد يسمى عمى و  معظم انحاء العالم

 .اسم المنطقة المحيطة

                                                           
صادر  90عدد  ج.ريتعمق بسوق الجممة لمخضر والفواكو،  ،0000مارس  90المؤرخ في  20-00مرسوم تنفيذي رقم -1

 .0000مارس  92 بتاريخ
 010عدد  ج.روالفواكو، يتعمق بأسواق الجممة لمخضر  ،0000نوفمبر  90مؤرخ في  210-00مرسوم تنفيذي رقم -2

 .0000نوفمبر  09 بتاريخصادر 
 .02ص  د.س.ن،التسويق، الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات، القاىرة،  مبادئرائف توفيق وناجي معال، -3
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يقصد في مفيوم احكام ىذا المرسوم "  31في المادة  (1)182-09لقد نص المرسوم 
بالسوق األسبوعي، النصف االسبوعي والجواري، كل فضاء مييأ يوضع تحت تصرف تجار 

يرخص بممارسة االنشطة التجارية او الحرفية في ىذه  لحرفيين او الفالحينالتجزئة او ا
الفضاءات خالل يوم أو يومين كل أسبوع بالنسبة لألسواق األسبوعية أو النصف األسبوعية 

  "ويوميا وفقا لألوقات محددة بالنسبة لألسواق الجوارية

ت التجارية ىو كل مكان مييئ تمارس فيو المبادال: السوق نصف األسبوعي - ب
 بالجممة أو بالتجزئة ويقام مرتين في األسبوع.

 المراكز التجارية: -ثانيا
ىو نوع من األسواق الحديثة تصمم الستيواء المتسوق و  مجمع مغطى جزئيا أو كميا

وسائل نقل عام و  مطاعمو  متاجرو  التسويقو  مشتممة عمى مراكز الترفيوو  لمشراء فتكون مكيفة
 أو مواقف سيارات...

لقد انطمقت المراكز التجارية الجديدة من مفيوم جديد لمتسويق يقوم عمى المزج بين  -
مجموعة من الفعاليات اإلنسانية المختمفة تقودىا الفعالية التجارية الجديدة المعتمدة لفعل 

الشراء أساسا ليا، حيث أن الشراء ىو المحرك األساسي لمحياة المدنية إضافة لكونو و  البيع
دامة الحياة حيث تحول السوق إلى حدث اجتماعي أكثر من كونو عمل روتيني ظاىرة إل

 .(2)يومي أو شبو يومي

 المساحات الكبرى: -ثالثا
عمى أنو يقصد بمفيوم المساحة  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  40تنص المادة 

 الكبرى كل محل تجاري بالتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد

                                                           
1
 السابق الذكر. ،002-90من المرسوم  00المادة  - 

 2 - www.wikipedia.org consulté le 11 juin 2015, à 20h :51. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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تشمل المساحة الكبرى عمى نوعين من محالت البيع و  يتم استغاللو عن طريق حرية الخدمةو 
 .(1)متجر ضخمو  متجر كبير

وتعتبر المتاجر الكبرى بمثابة متاجر تجزئة عمى أساس خدمة المستيمك لنفسو 
من المرسوم السابق الذكر يجب أن تتوفر في المتجر  43حسب نص المادة و  (2)بنفسو

خمسمائة متر و  تقل عن ألفينو  (²م 500ساحة لمبيع تفوق خمسمائة متر مربع )الكبير م
أماكن توقف مالئمة لمسيارات متصمة بيا أو و  ( باحتساب كل الطوابق²م 2500مربع )

 .(3)( سيارة100بجوارىا تكون سعتيا الدنيا مائة )

كثر شساعة أو  أما المتاجر الضخمة فيي متاجر حديثة نسبا بالنسبة لممتاجر الكبرى
عمى أنو يجب أن تتوفر في المتاجر 111-12من المرسوم  45تنص المادة و  منيا،

أماكن توقف مالئمة و  ( متر مربع²م 2500خمسمائة )و  الضخمة مساحة بيع تفوق ألفين
تيييئات ضرورية و  ( سيارة1000لمسيارات متصمة بيا أو بجوارىا تكون سعتيا الدنيا ألف )

 .(4)كذا مساحات محروسة لمعب األطفالو  العرباتو  دخول األشخاصو  لممرور

 المساحات الصغرى: -رابعا
في المادة الثالثة من قانون و  لم يعرف المشرع الجزائري المساحات الصغرى إال أنو

 الفضاءات التجارية نجد أنو أضاف المساحات الصغرى إلى قائمة الفضاءات التجارية
حات الصغرى أي السوبيرات بأنيا محل تجاري لمبيع تعرف المساو  المقصود منيا السوبيراتو 

مواد و  تختص أساسا ببيع المواد الغذائية العامةو  بالتجزئة تقع في المناطق السكنية

                                                           
 السابق الذكر. ،000-02من المرسوم التنفيذي  29المادة  -1
 .00، ص مرجع سابق، يحورية قار  -2
 السابق الذكر.، 000-02من المرسوم التنفيذي  20المادة  -3

4
 .من المرسوم نفسو 22المادة  - 
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( متر ²م 500خمسمائة )و  (²م 120عشرين )و  مساحتيا تتراوح ما بين مائةو  (1)التنظيف
 .(2)111-12التنفيذي رقم  من المرسوم 44مربع باحتساب جميع الطوابق وفقا لنص المادة 

 الفرع الثاني

 تصنيف الفضاءات التجارية 
إلى أنواع الفضاءات  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  03لقد تطرقت المادة 

التجارية لذلك سنحاول التطرق إلى بعض معايير أو أسس تقسيم األسواق لما ليا من عدة 
تحديد أفضل الفرص و  رد التسويقيةمزايا تتجمى أىميا في تحسين عممية تخصيص الموا

لتسويق المنتوجات كما أنيا توفر الخطوط المرشدة لتنمية برامج تسويقية منفصمة لمجموعات 
السموك و  الخصائصو  الرغباتو  من المستيمكين المستيدفين المتفاوتين من حيث االحتياجات

وذت عمى نصيب كبير من نظرا لألىمية الكبيرة إلستراتيجية تقسيم السوق فقد استحو  الشرائي
الممارسين في التسويق األمر الذي عميو حدوث تطور في األدوات و  اىتمام الباحثين

 من بين أسس تقسيم األسواق االستيالكية نجد األساس الديموغرافيو  المستخدمة في التقسيم
 .(3)األساس الجغرافيو 

 الجغرافي لمفضاءات التجارية:و  التصنيف الديموغرافي -أوال
قد انتشر استخدام و  ديموغرافيا ىي الدراسة اإلحصائية لخصائص السكان،ال

ىذا لسيولة قياس ىذه و  الخصائص الديموغرافية لممستيمكين كأساس لمتجزئة انتشارا كبيرا
 غير الحكوميةو  لتوفر الكثير من البيانات المتعمقة بيا من المصادر الحكوميةو  الخصائص

                                                           
 .00 مرجع سابق، ص، يحورية قار  -1
 الذكر. بقالسا ،000-02من المرسوم التنفيذي  22مادة ال -2
 .29 مرجع سابق، ص، يحورية قار  -3
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الحالة االجتماعية، الدخل، المينة أو الوظيفة، المستوى ىذه األسس ىي: العمر، الجنس، و 
 . (1)التعميمي، حجم األسرة، الديانة

أسيميا التي استخدمت و  أما بالنسبة لمتصنيف الجغرافي فيذا األساس من أقدم األسس
 ىذه األسس ىي:و  في مجال تجزئة السوق إلى قطاعات

منطقة الجغرافية مثل منطقة يتم تقسيم األسواق حسب ال :المنطقة الجغرافية -1
 كذلك شمالية، جنوبية أو وسطى.و  صحراوية، ساحمية أو زراعية

التي تحتم عمى المسوق بأن يقدم مزيج تسويقي خاص  سماتياو  فكل منطقة خصائصيا
 بيا.

عدد و  فعمى ىذا األساس يتم تقسيم األسواق بناءا عمى حجم المدينة حجم المدينة: -2
ليذا فالمسوق يستفيد من ىذا التقسيم و  العاصمة فييا مثال الجزائر األفراد الذين يقطنون

شباعيا.و  العمل عمى تمبيتياو  رغبات تمك األسواقو  لمتعرف عمى احتياجات  ا 

اإلحاطة السموكية و  إن لممناخ األثر الكبير في التأثير عمى أسموب الحياة المناخ: -3
يتم استيالكيا، فالمناطق الحارة تحتاج إلى بالتالي عمى نوعية المنتجات التي و  االستيالكية

نوعية مالبس خفيفة بينما المناطق الباردة تحتاج إلى مالبس ثقيمة صوفية و  مكيفات باردة
 .(2)تتالءم مع طبيعة ىذا المناخ

 المشرع الجزائري:طرف  التصنيف المعتمد من-ثانيا
 ق الجممة لمخضرالمتعمق بسو  49-88من المرسوم التنفيذي رقم  6/2تنص المادة 

يضبط ىذا المخطط مناطق إقامة أسواق الجممة ومختمف أضعافيا حسب "عمى:  الفواكوو 

                                                           
 .20مرجع سابق، ص، يحورية قار  -1
 .22 ، صوسنفمرجع ال -2



 إنشاء الفضاءات التجارية    الفصل األول
 

16 
 

من ىنا نستنتج أن المشرع قد صنف أسواق الجممة إلى أسواق و  "صبغتيا الوطنية أو المحمية
 .(1)محميةو  وطنية

صنيف عمى تعدد معايير ت 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  30وأضاف في المادة 
أسواق الجممة إلى سوق ذات بعد وطني أو جيوي أو محمي بقرار مشترك من الوزراء 

من يتضح لنا أن المشرع الجزائري صنف أسواق الجممة و  الداخميةو  الفالحةو  المكمفين بالتجارة
 .(2)محميةو  إلى أسواق وطنية، جيوية

 إلى أسواق من نفس المرسوم فقد قسم الفضاءات التجارية 3وكذا تنص المادة 
اعتمد في تقسيمو لألسواق عمى المعيار و  مراكز تجارية،و  صغرىو  مساحات كبرىو 

أخرى لممنتجات الصناعية الغذائية، و  الفواكوو  الديموغرافي، حيث قسميا إلى أسواق لمخضر
 (3)بيع السيارات المستعممة.و  أسواق لمنتجات الصيد البحري، أسواق بيع الحيوانات

 المطمب الثاني

 العمل فيياو  صحاب الحق في إنشاء الفضاءات التجاريةأ 
ميمة إنشاء مشاريع الفضاءات التجارية إلى  111-12أولى المرسوم التنفيذي رقم 

ذلك من أجل إنشائيا وفقا و  منو 9ىذا من خالل استقراء نص المادة و  المتعيدين بالترقية
 يم أشخاص مختصينفي المرسوم نفسو كون 04لمشروط المنصوص عمييا في المادة 

 .(4)مؤىمين قانوناو 

                                                           
 ، السابق الذكر.20-00مرسوم تنفيذي رقم  -1

2
  الذكر السابق ،000-02من المرسوم التنفيذي  09المادة  - 
 .نفسومن المرسوم  90المادة  -3
 و.من المرسوم نفس 90المادة   -4
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ولضمان السير الحسن لممعامالت التجارية عمى مستوى ىذه الفضاءات خصص 
باستثناء "التي تنص عمى:  111-12من المرسوم التنفيذي  11المشرع أحكاما في المادة 

األسواق األسبوعية لمسيارات المستعممة تقتصر ممارسة األنشطة التجارية عمى مستوى 
لفضاءات التجارية عمى التجار الحرفيين المسجمين في سجل الحرف والميني والفالحين أو ا

المربين الحائزين عمى بطاقة فالح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع 
فالحي ليا عالقة بالنشاط، وكذا وكالء منتوجات الصيد البحري وذلك في موقع مخصص لكل 

 .(1)"متدخل

 ع األولالفر 

 اصحاب الحق في االنشاء  
 يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشأ أي نوع من أنواع الفضاءات التجارية

 06المؤرخ في  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  9ىذا حسب ما جاءت بو المادة و 
يمكن أن "التي تنص عمى: و  كيفيات إنشاء الفضاءات التجاريةو  يحدد شروط 2012مارس 
الفضاءات التجارية حسب الحالة من قبل كل متعيد بالترقية خاص أو كل جماعة محمية ينجز 

 .(2)"أو كل شخص معنوي خاضع لمقانون العام
أما إذا كان المتعامل الخاص شخصا طبيعيا فيجب عميو أن يرفق مشروع اإلنشاء 

 ىي:و  بوثائق إضافية
 وثائق تثبت وضعيتو تجاه مصالح الضرائب. -
أن أدين قضائيا عمى المخالفات و  لسوابق القضائية لمتأكيد أنو لم يسبق لومستخرج ا -

 .(3)08-04المنصوص عمييا في المادة الثامنة من القانون 

                                                           
 الذكر.. السابق ،000-02من المرسوم التنفيذي  00المادة  -1
 .نفسومن المرسوم  90المادة  2
 ، السابق الذكر.90-92القانون من  90المادة  3
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 األشخاص الطبيعية: -أوال
تتقرر لو الشخصية القانونية بمجرد الوالدة فبمقتضاىا و  الشخص الطبيعي ىو اإلنسان

تبدأ شخصيتو القانونية بواقعة قانونية تتمثل في و  اماتتحمل االلتز و  يستطيع اكتساب الحقوق
يقصد و  تمام والدتو حيا، أما إذا ما ولد ميتا في ىذه الحالة ال تثبت لو الشخصية القانونية

  .(1)انفصالو عن أمو انفصاال تاماو  بالميالد خروج المولود

تي تع بالحقوق الالجنين يتم"من القانون المدني عمى ما يمي:  25/2ولقد نصت المادة 
 (2)"بشرط أن يولد حيا يحددىا القانون

وتنتيي الشخصية القانونية لألشخاص الطبيعية بالوفاة )الموت الفعمي( وىذا ما نصت عميو 
من القانون المدني وتثبت الوفاة في السجالت المعدة لذلك وفقا لقانون الحالة المدنية  25المادة 

 .(3)الحكمي  وتنتيي أيضا بالموت االعتباري أو

 األشخاص المعنوية: -ثانيا
الجماعات التي يريد المشرع أن و  المؤسساتو  يقصد باألشخاص المعنوية، الييئات

في و  يعطييا الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعاملو  يعترف بيا،
 (4)أن يكون ليا ذمة مالية مستقمةو  تحمل االلتزاماتو  اكتساب الحقوق

                                                           
1
 . 002ص  ،2991 ،ابةلى العموم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحق، دار العموم، عنإالمدخل  ،محمد صغير بعمي - 
، صادر في 10، يتضمن التقنين المدني، ج.ر عدد 0012سبتمبر  21، مؤرخ في 20-12األمر رقم من  22/2المادة -2

  ، المعدل والمتمم.0012سبتمبر  09
 .21، ص2999 ،المطبعية، الجزائر المدخل لمعموم القانونية لنظرية الحق، المؤسسة الوطنية لمفنون محمدي فريدة زواوي، -3
 .02م، ص  0000 -ه 0200 ،0ط ،دراسة مقارنة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، بغداد القانون اإلداري،خالد الطاىر،  -4
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 رع الثانيالف

 ممارسة النشاط التجاريأصحاب الحق في  
المتعمق بشروط وكيفيات إنشاء  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  11تنص المادة 

باستثناء األسواق "وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية عمى أنو 
ية عمى مستوى الفضاءات المذكورة األسبوعية لمسيارات المستعممة تقتصر ممارسة األنشطة التجار 

أعاله فقط عمى التجار والحرفيين المسجمين في سجل الحرف والمين والفالحين  22في المادة 
والمربين الحائزين بطاقة فالح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فالحي ليا 

 .(1)"صص لكل متدخلعالقة بالنشاط وكذا وكالء الصيد البحري وذلك في موقع مخ

 1423المؤرخ في جمادى الثاني عام  08-04من قانون رقم  08وحسب المادة 
دون اإلخالل بقانون العقوبات ال يمكن أن يسجل في السجل  2004أوت  14الموافق لـ 

التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، األشخاص المحكوم عمييم الذين لم يرد ليم االعتبار 
 ت والجنح اآلتية:الجنايا الرتكابيم
 اختالس األموال -
 الغدرة -
 الرشوة-
 السرقة واالحتيال -
 اخفاء االشياء -
 خيانة االمانة-
 االفالس-
 اصدار شيك بدون رصيد-
 التزوير واستعمال مزور-
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 اإلدالء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري-
 تبييض االموال -
 الغش الضريبي -

 بالمخدرات  االتجار
 (1).المتاجرة بمواد وسمع تمحق أضرار جسيمة بصحة المستيمك-

 التاجر. -أوال
لقد حاولت المادة األولى من التقنين التجاري الجزائري تعريف  تعريف التاجر: -

"يعد تاجرا كل من يباشر عمال التاجر حيث عرفتو المادة األولى من القانون التجاري السابق 
المؤرخ في ديسمبر  96/27أما المادة األولى من القانون  يتخذه حرفة معتادة"و  تجاريا
يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا ويتخذه " فقد عرفتو كما يمي: 1996

 ."مينة معتادة لو ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك

اسند و  المعنويو  أوسع في آن واحد إذ يشمل الشخص الطبيعيو  إن ىذا النص أدق
 .(2)شرع في تحديد صفة التاجر إلى نظرية األعمال التجارية فمجأ إلى تعداد ىذه األعمالالم

الفقو عن وضع معيار العمل التجاري لتمييزه عن العمل المدني و  وأمام عجز التشريع
 لما لذلك من آثار ىامة في منح الصفة التجارية عمى الشخص القائم باألعمال التجارية

أخذ الفقو باألعمال التجارية بحسب الموضوع الكتساب و  خص المدنيذلك لتمييزه عن الشو 
من  02صفة التاجر، أي يجب عمى التاجر أن يباشر ىذا العمل عمى وجو التكرار ، المادة 

القانون التجاري، فال يكسب صفة التاجر كمثل تكرار إصدار األوراق التجارية ألن ىذا 
ن حقق ربحا،و  ي عميو صفة التاجر حتىبالتالي ال يضفو  العمل ليس خاص بالتاجر حتى و  ا 

                                                           
 السابق الذكر. ،90-92من قانون  90المادة  -1

2
، 0000 ،الجزائر ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، ،عمال التجارة والتاجر(حمو أبو حمو، القانون التجاري الجزائري )أ- 

  .002 ص
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من القانون التجاري( ال تكسب صفة التاجر ألن  04األعمال التجارية بحسب التبعية )المادة 
حسب المادة كذلك فإن التاجر ال بد أن يمارس مينة و  ىذه األعمال ىي في أصميا مدنية

ىذه األخيرة أوسع في و  مينةاستبداليا بو  حرفةاستعمل مصطمح معتادة ففي النص القديم 
الحرف كما أن الحرفة توحي إلى تمك الصناعات اليدوية و  معناىا، إذ أن المينة تشمل المين

ىو التكرار دون و  االحتراف = االعتيادو  االمتيان = االحتراف + االرتزاقالتقميدية بينما 
ي ىو بدوره أوسع من الذو  منو فاالمتيان أوسع من االحترافو  الوصول إلى درجة االستمرار

أضاف المشرع في الفقرة األخيرة من نص المادة األولى ما لم ينص القانون عمى و  االعتياد
اتخاذىا مينة معتادة لو، و  خالف ذلك أي أنو ال يكفي توفر شرطي ممارسة األعمال التجارية

را أم ال جعل مسألة التكميف ما إذا كان الشخص تاجو  فيذا االستثناء ىدم أىمية التعريف
تحتاج إلى البحث عما إذا كان ىناك نص تشريعي يبعده عن الصفة التجارية فيي ميمة 

تعددىا لمتغمب و  ليست باليينة بل بضرورة إيجاد تنظيم تشريعي لممين التجارية أمام تنوعيا
 .(1)عمى إشكالية التعريف رغم صعوبة ذلك

 شروط اكتساب صفة التاجر. -1
ذلك قصد ممارسة النشاط و  د من بعض الشروط الضروريةالكتساب صفة التاجر الب

 التجاري.

 القيام باألعمال التجارية عمى وجو االمتيان: -أ

يجب الكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بممارسة األعمال التجارية بعد صدور  
 عدلت المادة األولى من القانون التجاري 1996ديسمبر  09المؤرخ في  27-96األمر رقم 

                                                           
 .002سابق، صحمو أبو حمو، مرجع  -1
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يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا يتخذه مينة " صبح نصيا كالتالي:أو 
 (1)."معتادة لو ما لم ينص القانون بخالف ذلك

عميو فإذا تكرر و  في نفس الوقت أدق منوو  أوسع من سابقتياو  لمتبدو لنا الصياغة أش
ب المينة التجارية أو دائمة بحيث يظير الشخص لمغير بمظير صاحو  العمل بصفة مستمرة

 بمعنى آخر يجب أن يباشر الشخص األعمال التجارية بشكل اعتيادي عمى وجو االمتيان
المقصود باألعمال التجارية ىي األعمال التجارية األصمية فإذا قام شخص بأعمال تجارية و 

ن كان يطبق عمى ىذه األعمال أحكام القانون و  منفردة بشكل عارض، فال يعد تاجرا ا 
 من خالل كل ىذا نستخمص عناصر المينة المتمثمة فيما يمي:و  تجاريال

 وىو عنصر مادي مفاده التكرار، القيام باألعمال التجارية بصفة منتظمة االعتياد:-ا
بالتالي و  من ثم القيام بعمل تجاري عارض ال يكفي لتكوين عنصر االعتياد،و  مستمرةو 

د المرات التي يتكرر فييا القيام بالعمل اكتساب صفة التاجر كما أن العبرة ليست بعد
ذ قد يكتفي القيام بوو  التجاري يكتسب و  لو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر االعتياد،و  ا 

ىذا في حالة ما إذا توافرت العناصر األخرى لممينة التجارية، كما و  الشخص صفة التاجر
 ىو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري.

المعنوي لممينة، فيجب أن يكون االعتياد بقصد اتخاذ ىو العنصر و  القصد: -ب
وضعية معينة، ىي الظيور بمظير صاحب المينة، كما ال يشترط الكتساب صفة التاجر 

الرئيسي لمشخص، فال و  أن يكون االعتياد بالقيام باألعمال التجارية مصدر الرزق الوحيد
بيا سواء كانت المينة التجارية مانع من اعتبار الشخص تاجرا رغم تعدد المين التي يقوم 

كل مينة يزاوليا و  ىي مينتو الرئيسية، أو كانت ثانوية يزاوليا إلى جانب المينة الرئيسية،
 التاجر تخضع لمقواعد الخاصة بيا بمعنى أن المينة التجارية تخضع لمقواعد التجارية

 المينة المدنية تخضع لمقواعد المدنية.و 
                                                           

.، السابق الذكر27-96األمر رقم  - 1
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تضفي عمى الشخص التاجر يجب أن يقوم  ذلك أنو لكي االستقالل: -ج
م بالنشاط التجاري لحسابو الشخصي والخاص وليس لحساب الغير، ألن التجارة تقو 

نفس الشيء بالنسبة لممرأة المتزوجة التي تعمل  عمى أساس الثقة، وىي ذات طبيعة
من القانون التجاري  07في تجارة زوجيا، والعكس صحيح، حيث تنص المادة 

في  "ال يعتبر الزوج تاجرا إذا كان يمارس نشاط تجاري تابعا لنشاط زوجتو" (1)الجزائري
بعض األحيان يكون الشخص ممنوعا من بعض األنشطة التجارية كما ىو الحال 
بالنسبة لبعض الفئات كالقاضي أو الموثق أو المحكوم عمييم في جنايات أو جنح 

لخ، فيمجئون إلى ممارسة النشاط كاختالس والغدر والرشوة والسرقة واالحتيال....إ
التجاري باسم شخص آخر وبالتالي يستترون وراءه فيكون ىذا األخير ىو التاجر 

 .ونالمستتر  جارالظاىر، واألشخاص الممنوعون ىم الت
 ىنا تمنح صفة التاجر المستتر بالرغم من أنو يمنع عميو ممارسة التجارة كعقوبة

ما بالنسبة لمحقوق فال تضفى عميو صفة التاجر، فال يعتبر تاجرا في االلتزامات فقط، أو 
يستطيع أن يحتج عمى الغير بدفاتره التجارية ذلك ألنو ال يعتبر تاجرا، أما التاجر الظاىر 

ىذا حماية لمغير الذين و  فيكسب كذلك صفة التاجر سواء فيما يتعمق بالحقوق أو االلتزامات
 .(2)لعمل لشخص آخرال يعرفون أنو يقوم بيذا او  يتعاممون معو،

الكتساب صفة التاجر أن تتوافر في الشخص أىمية االتجار،  يجب أىمية االتجار: -د
اتخذىا و  فإذا لم تتوافر لديو ىذه األىمية فإنو ال يعتبر تاجرا حتى لو باشر أعماال تجارية

الشخص المنع من امتيان التجارة، ذلك ألن و  يجب عدم الخمط بين انعدام األىميةو  مينة لو،

                                                           
، صادر 090، يتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 0012سبتمبر  21، المؤرخ في 20-12األمر رقم من  91المادة  -1

  ، المعدل والمتمم.0012يسمبر د 00بتاريخ 

ديوان المطبوعات الجامعية، بن  ،نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري )األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري(-2
  .132ص ، 2992 ،1عكنون الجزائر، ط
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 األطباءو  المنع من امتيان التجارة كفئة الموظفين العموميينو  ،قد تتوافر لديو األىمية
 (1) القضاء...إلخ.و  المحامينو 

 ولكن في حالة ما إذا امتين ىؤالء األشخاص التجارة، فإنيم يكتسبون صفة التاجر،
ذا حماية لمغير الذي ىو  يمتزمون بجميع التزامات التجار،و  تعتبر أعماليم التجارية صحيحةو 

ن كان يطبق عمييم جزاء لمخالفة الخطر الذي جاء و  تعامل معيم، كما أسمفنا ذلك من قبل ا 
الحكمة من ذلك كمو تفاديا و  في قانون المينة التي ينتمون إلييا، فتقع عمييم عقوبات تأديبية

يحتمونيا في الدولة  تأثيره عمى حرية التعاقد مع جراء الوظائف اليامة التيو  الستغالل النفوذ
سواء كان ىذا التصرف صادر من طرف الموظف القاضي، أو محافظة الشركة أو الوزير 

 أطباء...إلخ.و  أو من األشخاص الذين ذكرناىم سابقا من محامين
نما   لم ينص القانون التجاري عمى أىمية خاصة باالتجار أو لمقيام باألنشطة التجارية وا 

القاصر المرشد أو المأمون ليم بممارسة التجارة ىذا ما جاء اكتفى بالنص عمى أىمية 
ونص كذلك عمى عدم اكتساب المرأة المتزوجة لصفة التاجر إذا  05صراحة في نص المادة 

كانت تعمل في تجارة زوجيا، مما يجعمنا نعود إلى القواعد العامة، أن يقضي التقنين المدني 
سنة كاممة وعمى ذلك كل شخص  19د يحدد بسن منو بأن سن الرش 40الجزائري في المادة 

سنة يجوز لو ممارسة التجارة طالما كانت أىميتو كاممة ولم يصب بعارض من  19بمغ 
عوارض األىمية كالجنون والعتو والسفو والغفمة أما القاصر يمنع عميو ممارسة التجارة إال إذا 

ن لم يوجد أبوه كأن 18بمغ  يكون متوفيا أو غائبا أو  سنة وتحصل عمى إذن من أبيو وا 
تسقط عنو سمطة األبوية أو استحال عميو مباشرتيا فأمو فإن لم يوجد ال أب وال أم ومجمس 
العائمة ىو الذي يمنح اإلذن وييدف المشرع من وضع ىذه الشروط ذلك لحماية القاصر من 

يكون مقيدا  المخاطر التي تنجم عن مباشرة األعمال التجارية واإلذن لمقاصر باالتجار قد

                                                           

 
،  t=34042090xm/f.aspwww.startimes.co? د. عمارة، التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر، عمى الموقع: -1
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يرجع الحكم لممحكمة في  بعمل تجاري مفرد أو بفرع معين من فروع التجارة وعمى أية حال
ذا أساء  تعتين اإلذن باالتجار كما ليا السمطة في تحديب المبمغ لممحكمة الذي يتجر فييا، وا 

 القاصر المأذون لو بالتصرف في األموال جاز لممحكمة أو بناءا عمى طمب ذوي الشأن من
 (1) سمب اإلذن من القاصر بعد سماع أقوالو.

ال " (2)عمى أنو 07أما بالنسبة لممرأة فقط تطرق ليا التقنين التجاري حيث تنص المادة 
يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطو التجاري تابعا لنشاط زوجو وال يعتبر تاجرا إال إذا 

 ."كان يمارس نشاطا تجاريا منفصال
تمتزم المرأة التجارة شخصيا باألعمال التي تقوم بيا "عمى ما يمي:  (3)08دة ونصت الما

لحاجات تجارتيا، ويكون لمعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاىا في أمواليا الشخصية لحاجات 
من ىنا يتضح أن المرأة تعتبر أىال لتحمل المسؤولية و  "تجارتيا كامل األثر بالنسبة إلى الغير

رسة ىذه المينة بتحمل ىذه االلتزامات التجارية شخصيا بدال من إلقاء المترتبة عمى مما
 العبء عمى زوجيا.

إذا أراد ، 2006ديسمبر  11المؤرخ في  454-06تطبيقا ألحكام المرسوم التنفيذي 
وفقا لمقانون  رمن شأنو أن يضفي عميو صفة التاج أن يمارس التجارة أو نشاطاأجنبي 

وفر فيو الشروط المطموبة في التاجر الجزائري، الجنسية زيادة عميو أن تت الجزائري فيجب
 .(4)عمى الحصول عمى رخصة من الجية المختصة لتسميم البطاقة لمتاجر األجنبي

 

                                                           
1
 د. عمارة، مرجع سابق، د.ص. - 

2
 ، السابق الذكر.20-12األمر من  1المادة  - 
 ، السابق الذكر.20-12األمر من  0المادة  -3
، المتعمق بالبطاقة المينية المسممة لألجانب المذين 2991ديسمبر  92، المؤرخ في 222-91يذي رقم مرسوم تنف -4

ديسمبر  00صادر بتاريخ  09يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مينة حرة عمى التراب الوطني، ج.ر عدد 
2991. 
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 التزامات التاجر -2
 ك الدفاتر التجارية:سم -أ

يأتي ىذا االلتزام من فكرة المحاسبة التي ليا عالقة بالحياة التجارية، فيذه الدفاتر 
رميا كما توضح لدائنيو بي التي تبين المركز المالي لمتجارة من خالل الصفقات التي سيى

من القانون التجاري  9تنص المادة عند إفالسو العمميات التي قام بيا قبل اإلفالس، و 
الجزائري عمى األشخاص الممزمة بمسك الدفاتر التجارية وىي كل شخص طبيعي أو 

، يقيد فيو يوما بعد يوم عمميات دفتر لميوميةزم بمسك معنوي لو صفة التاجر وىو مم
المقاولة أو أن يراجع عمى األقل ىذه النتائج شيريا شرط أن يحتفظ بكل الوثائق التي 

  .(1)يمكن معيا مراجعة تمك العمميات يوميا

 القيد في السجل التجاري: -ب
في المركز الوطني لمسجل أوكل المشرع الجزائري ميمة السجل التجاري لجية إدارية تتمثل 

 .(2)التجاري يشرف عمييا القضاء ويراقبيا فضال عن قيامو بالنظر في المنازعات الخاص بيا
 األشخاص الممزمون بالقيد في السجل التجاري

األشخاص الممزمة بالقيد في السجل  20و 19تناول التقنين التجاري في مادتيو 
يمزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص " منو عمى ما يمي: 19التجاري فنصت المادة 

طبيعي أو معنوي لو صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعمالو التجارية داخل 
كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعو تجاري ومقره في الجزائر أو ، القطر الجزائري

 .(3)"كان لو مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت
 يطبق ىذا االلتزام خاصة عمى:"عمى أنو  20المادة  ونصت

 كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي. -
                                                           

 .000ص  مرجع سابق، نادية فضيل، -1
2
  .000 ص المرجع نفسو، - 

3
 ، السابق الذكر.20-12من األمر  00المادة  - 



 إنشاء الفضاءات التجارية    الفصل األول
 

27 
 

كل مقاولة تجارية يكون مقرىا في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي  -
 مؤسسة أخرى.

 (1)".كل ممثمية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا عمى التراب الوطني -
المتعمق بشروط القيد في السجل  41-97سوم التنفيذي رقم من المر  04وجاءت المادة 

التجاري لتؤكد عمى األشخاص المكمفين بالقيد في السجل التجاري وفق ما ينص عميو 
 مع مراعاة الموانع المنصوص عمييا فيو:و  التشريع المعمول بو

 كل شخص طبيعي أو معنوي. -
 .ائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرىكل مؤسسة تجارية مقرىا في الخارج وتفتح في الجز  -
كل ممثمية تجارية أو وكالة تجارية تابعة لمدول أو الجمعيات أو المؤسسات العمومية  -

 األجنبية التي تمارس نشاطيا عمى التراب الوطني.
 كل مؤسسة حرفية وكل مؤسسة خدمات سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا. -
 .كل مستأجر مسير محال تجاريا -
كل شخص معنوي تجاري بشكمو أو بموضوعو التجاري مقره في الجزائر أو يفتح بيا  -

 وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
 (2)كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا لمقيد في السجل التجاري. -

 الحرفي -ثانيا
ص يمارس رفي بقولو "ىو شخحالسمير عالية : يعرف الفقيو تعريف الحرفي -1

حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما وبما أن ىذا التعريف لمحرفي متغير دائما 
 حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منو.

كما أن الحرفي يجد رزقو وربحو الرئيسي في عممو اليدوي ال في فارق أسعار 

                                                           
1
 ، السابق الذكر.20-12األمر من   29المادة  - 
 ، صادر92عدد  ج.ريتعمق بشروط القيد في السجل التجاري،  ،0001 جانفي00مؤرخ في  20-01مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .0001 جانفي 00بتاريخ 
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لحرفي المواد األولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ا
 أقرب الى العامل منو الى التاجر وبالتالي يستفيد من القوانين العالمية.

: مصمح األحذية، الخياط، النجار، الحداد، الساعي، أمثال أصحاب الحرف
الكيربائي، الحالق فيؤالء االشخاص أعماليم مدنية استعانوا بالة او أكثر في العمل 

 ط...الخمثل استعمال االت الخياطة بالنسبة لمخيا
لى شراء المواد األولية بكميات كبيرة مثل شراء الخياط إفإذا ما لجأ الحرفي 

او بعد الخياطة فإن عممو يعد تجاري عمى أساس كونو  لتياابحلألقمشة، وعرضيا لمبيع 
 (1)شراء من اجل بيع وىو نشاط رئيسي، في ىذا المجال وما الحرفة إال عمل ثانوي.

 01-82ي فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبة لغاية قانون وفي التشريع الجزائر     
وفي المادة عشرة  01-96حاليا أصدر المشرع الجزائري أمر  1982أوت  28الصادر في 

 " ىو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقميديةمنو تعريف الحرفي "
يثبت تأىيمو مر و من ىذا األ 05والحرفي يمارس نشاطا تقميديا كما ىو في المادة 

دارة نشاطو وتسيره وتحمل مسؤوليتو، كما يمكن ان  ويتولى بنفسو مباشرة تنفيذ العمل وا 
تمارس الصناعات التقميدية والحرف في شكل مقاولة لمصناعات التقميدية والحرف بحيث 

 (2).يجب ان تتوفر فييا شروط
وم بو الحرفة ىي ممارسة نشاط يحقق لمن يق: شروط اكتساب صفة الحرفي -2

، والحرفي ىو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد عمى وحاجيات إلشباع ،سبيال لالرتزاق
 ميارة فيو بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال.

                                                           
 ،ابن خمدون لمنشر والتوزيع، وىران ،2الجزائري، الجزء األول، ط الكامل في القانون التجاري ،فرحة صالح زراوي -1

 . 019ص، 2990
2
يحد القواعد التي تحكم الصناعة التقميدية والحرف،  ،0001 جانفي 09مؤرخ  90-01مر رقم من األ 92و 09المادة  - 

 . 0001 جانفي 02 بتاريخ صادر، 90 ج.ر عدد
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ممارسة صناعة يدوية: الحرفي ال يضارب عمى السمع او البضائع التي -
 تكون نتائج عممو اليدوي. أن أرباحو بل أعمالوسيستعمميا في إدارة 

دة تأىيمو تسمم من قبل االمؤىالت المينية المطموبة: أي تمتع الحرفي بشيتوفر -
 مركز تقني أو ميني لمقيام بعممو.

ممارسة الحرفة بصفة مستقمة: أي أن الحرفي يدير شؤون عممو بنفسو ويعمل -
لحسابو ويتحمل مسؤولياتو كاممة ولكن ىذا ال يمنعو من االستعانة ببعض العمال لتسير 

 .يم ىو العمل لحسابونشاطو الم
أن يكون شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقميدية والحرف وىذا حسب 

 (1).01-96مر ما جاء في األ

 : تسجيل الحرفي في السجل التجاري -3
تختمف من قانون االحكام القانونية التي كان معموال بيا في القوانين السابقة  ان
فإنو ال  1996يناير  10المؤرخ في  01-96انون قوحسب الشروط، أما في ظل  آلخر

يخضع الحرفيون وتعاونيات الصناعة التقميدية والحرف لمقيد في السجل التجاري حسب 
لكن يجب ان تبقى االعمال التجارية ثانوية، أما مقاوالت الصناعة  منو، 33المادة 

دية التقميدية والحرف تخضع لمقيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقمي
 والحرف.

المتعمق بشروط ممارسة األنشطة التجارية فقد نص في  08-04أما القانون رقم 
منو عمى أنو تستبعد من مجال تطبيق احكام ىذا القانون الحرفيون في مفيوم  07المادة 
  (2)01-96 األمر

                                                           
1
، ، د.س.نالجزائر ،وحدة الرغاية ،عمال، المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعيةجاري وقانون األالوحيد في القانون الت ،عمي بن غانم- 

  022 ص
2
  السابق الذكر. 90-01من القانون  00المادة  - 
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 الفالح ومربي المواشي -ثالثا
مستمرة وعادية يعتبر الفالح كل شخص طبيعي يمارس نشاطات فالحية بصفة 

 وان تتوفر فيو الشروط التالية:
أن يكون مالك أراضي أو مربي الماشية حيث يتولى بنفسو وتحت مسؤوليتو إدارة -

ميام التسيير ومراقبتيا ومتابعتيا غير أنو يمكن لممالك أن يفوض أمر التسيير لمغير 
 و.الذي يكون حين اذا وكيال مسيرا موضوعا تحت سمطة المالك ومسؤوليت

أن يكون حائزا عمى عقد ايجار أو انتفاع مبرما مع المالك، سواء كان ىذا -
 (1)االيجار أو االنتفاع نقدا أو عينا.

يناير  27موفق  1416مؤرخ في رمضان  63-96وحسب المرسوم التنفيذي رقم 
فإن كل من يتمتع بيذه الشروط يمكن ان يسجل في دفتر فالحي قصد االعتراف  1996

  (2).لفالحلو بصفة ا

 وكيل المنتوجات البحرية: -رابعا
الموافق ل  1435رجب عام  26مؤرخ في  (3)165-14ألزم المرسوم التنفيذي رقم 

لممارسة نشاط وكيل تاجر لمجممة لمنتجات الصيد البحري،  2014مايو سنة  26
ضمان استمرارية نشاط بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات عمى مستوى 

اء الذي خصصو لو، وفي حال التوقف الغير مبرر لمدة ثالث أسابيع متتالية يقوم الفض
في أجال ثمانية أيام من  عذار الوكيل الستئناف نشاطومدير الصيد البحري بالوالية بإ

تاريخ تبميغ االعذار، عن طريق ارسال موصى عميو مع وصل االستالم واذا لم يستأنف  
                                                           

لنيل في والية قسنطينة، تقييم ونتائج، مذكرة  2992-2999تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية  ،سمطانة كتفي -1
  .291ص، 2991، ، كمية عموم األرض الجغرافيا والتييئة العمرانية، جامعة قسنطينةفي التييئة العمرانية رماجيستيشيادة 

يحدد و  يعرف النشاطات الفالحية ،0001 جانفي 21مؤرخ  ،10-01من المرسوم التنفيذي رقم  0، 1، 1انظر المواد -2
  .0001 جانفي 20 بتاريخ الصادر ،91عدد  ج.ر ،تواوكيفي توشروط االعتراف بصف

، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجممة لمنتوجات الصيد 2902ماي  21، مؤرخ في 012-02رقم مرسوم  -3
 .2902جوان  02، صادر بتاريخ 02البحري وتربية المائيات، ج.ر عدد 
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يوما من تاريخ تبميغ  21ور يتم تعميق الرخصة بعد المعني نشاطو في االجل المذك
االعذار ثم اعالم الجيات المعنية لشطب أصحاب النشاط في السجل التجاري وحسب 
المصدر يترتب عمى وكيل تاجر جممة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات غير 

مدير  طارإخ، آخراط بسبب حالتو الصحية أو أي سبب القادر عمى ضمان ممارسة نش
الصيد البحري وتربية المائيات  المختص إقميميا قصد اتخاذ اإلجراءات الستخالفو، وفي 
حالة الوفاة يمكن لذوي الوكيل تقديم طمب لمواصمة النشاط، ضمن القانون أما اذا كان 
العكس فإنو يصرح بالشغور ويبمغ الى الجميور عن طريق النشر بواسطة ممصقات 

شيرا،  18يذا النشاط مدة لمنح المرسوم الجديد المحدد ق، و عمى مستوى نفس السو 
االمتثال بو، وألزم المرسوم التنفيذي  لخ نشره في الجريدة الرسمية من أجمن تاري ابتدءا

ممارسة ىذا النشاط في األسواق االلكترونية لبيع السمك بالجممة أو مربعات داخل سوق 
ضاءات لمبيع خارج سوق الجممة، ويخضع الجممة المييكمة في شكل مربعات أو داخل ف

ول عمى ترخيص يسممو الترخيص بالنشاط  قبل القيد في السجل التجاري الى الحص
لمصيد البحري المختص إقميميا، بعد سحب صاحب الطمب لدفتر الشروط  ئيالمدير الوال

في حين ألزم المرسوم التنفيذي الصادر في اخر عدد من الجريدة الرسمية ان يكون 
حيث يكون موضوع ىذا الرفض طعن لدى الوزير المكمف  مبررارفض منح الترخيص 

 بالصيد البحري.
وتركت الحكومة قرار تحديد عدد الوكالء تجار الجممة الممارسين لمنشاط عمى 

 (1).مستوى كل مناء بقرار وزير الصيد البحري
 
 

                                                           
مى الموقع: ع  ن الدين زديغة، الحكومة تضبط نشاط وكيل تاجر بالجممة لمنتجات الصيد البحري،زي -1

www.elmihwar.com/ar/index.php/mobile/4021html/  :عمى الساعة: ،22/91/2290تم االطالع عميو بتاريخ
20:20 

http://www.elmihwar.com/ar/index.php/mobile/4021html/
http://www.elmihwar.com/ar/index.php/mobile/4021html/
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 المبحث الثاني

 ةشروط انشاء الفضاءات التجاري 
تجاري من شأنو أن يتطمب توفر شروط معينة، وقبل التطرق الى إن إنشاء فضاء 

نو وفي مادتو األولى قد أحالتا الى أاإلشارة الى يجب  111-12قانون الفضاءات التجارية 
والتي قد ميدت لمحديث عن شروط إنشاء  28-27-26في المواد  08-04قانون 

د منو الى تحدي 26رت المادة الفضاءات التجارية حتى ولو تم ذلك بصورة عامة. حيث اشا
إلنتاج السمع يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري  نو الأ معالم الفضاء التجاري والتعمير

 (1).والخدمات من شأنو ان يحدث اضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة سكان المحيط
المتعمق بشروط وكيفيات انشاء الفضاء التجاري  111-12نص المرسوم التنفيذي رقم 

وممارسة بعض األنشطة التجارية في مادتو الرابعة عمى شروط ميمة يجب مراعاتيا عند 
نشاء ىذه الفضاءات والتي تنص عمى: تنشأ الفضاءات التجارية وفقا لممخطط التوجييي إ

ا مخطط تنظيم الفضاءات المينائية المعتمدة لمتييئة الحضرية ومخطط شغل األراضي وكذ
 (2)طار التنمية المستدامة.إاإلقميم عميو في  في المخطط الوطني لتييئة

وزيادة عمى ذلك، يجب ان يراعي عند انشاء كل فضاء تجاري المخطط الدائم لحفظ 
احكام  طارإالقطاعات واستصالحيا عندما يتعمق االمر بقطاعات محفوظة ومنشأة في 

 .(3)04-98القانون 

                                                           
عدد  ج.راألنشطة التجارية،  ط ممارسةو يتعمق بشر  2992 أوت 02مؤرخ في  ،90-92من القانون  20و 21 تينالماد -1

 . 2992 أوت 00بتاريخ  صادر ،22
 ، سابق الذكر000-02مرسوم تنفيذي  -2
 جوان 01 بتاريخ صادر ،22عدد  ج.ر ،يتعمق بحماية التراث الثقافي 0000 جوان 02مؤرخ في  92-00 رقم قانون -3

0000. 
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شروط متعمقة  111-12من المرسوم التنفيذي  5كما أضاف المشرع في المادة 
بحماية المستيمك والبيئة وكذألك المواقع التاريخية وذلك حفاظا عمى صحة وسالمة المستيمك 

 (1).وحماية البيئة

 المطمب األول

 الشروط المتعمقة بالمشروع  
شروط ىامة البد من مراعاتيا في انجاز  111-12ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

وتتمثل في مراعاة االحكام التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالتييئة  مشاريع الفضاءات التجارية
 (2)العمرانية وكذا االحكام القانونية المتعمقة بالصحة والبيئة.

 الفرع األول

 مراعات األحكام التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالتييئة العمرانية 
انيا إشارة الى مراعاة  نجد 111-12باستواء المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 

 اما مخطط حفظ القطاعات(3)التنظيمية المتعمقة بالتييئة العمرانيةو  االحكام التشريعية
 (4)المتعمق بحماية التراث الثقافي. 04-98استصالحيا فقد نص عميو القانون و 

 المخطط التوجييي لمتييئة الحضرية: -أوال
تعمير في القانون الجزائري، لقانون يور المخطط التوجييي لمتييئة والظتعود فكرة 

وىو أداة لمتخطيط المجالي والتسيير الحضري يحدد التوجييات  1967البمدية الصادر في 
و البمديات المعنية اخذا بعين االعتبار تصاميم التييئة أاألساسية لمتييئة العمرانية لمبمدية 

                                                           
 الذكر. السابق ،000-02من المرسوم التنفيذي  2المادة  -1
 نفسو.مرسوم تنفيذي  -2
 .من المرسوم نفسو 2المادة -3
  ، السابق الذكر.92-00قانون  -4
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، متجسدا في نظام ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي
والذي يعني بالغة  PDAU ـيرمز لو بو  يصحبو تقرير توجييي ومستندات بيانية مرجعية

 Plan Directeur d’Aménagement Urbain"(1)"الفرنسية :
جمادي األولى عام  14المؤرخ في  29-90من القانون  16وحسب نص المادة 

التعمير بقسم المخطط التوجييي و  يتعمق بالتييئة 1990ديسمبر  01ه الموافق ل 1411
 يمي: لمتييئة الحضرية التي تتعمق بقطاعات محددة كما

 القطاعات المعمرة-
 القطاعات المبرمجة لمتعمير-
 قطاعات التعمير المستقبمية-
 (2)قطاعات غير قابمة لمتعمير-

اذن نستنتج انيا وثيقة توجييية غايتيا إقامة التوجييات األساسية في مجال تنظيم 
مستمزمات ممارسة األنشطة و  تحديد متطمبات التوسع العمرانيو  التجمعات العمرانية

 المحافظة عمى تجانس المنظر العام داخل كل ىذه المجتمعات.و  االقتصادية،

 مخطط شغل األراضي: -ثانيا

مخطط شغل األراضي عبارة عن وثائق شاممة تتضمن المبادئ واألدوات المحمية لمتخطيط 
و تثبيت القواعد العامة والصالحيات الستعمال األراضي، يتميز بكونو عمل الحضري ميمت

ويحدد مخطط شغل األراضي بناءا  بين عدة مصالح لمدولة عمى المستوى المحمي،جماعي 
عمى المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير حقوق استخدام االراضي اذن فيي وثيقة عمرانية بصفة 

أو اقسام من البمديات تثبت  مى مستوى مجموعة من البمديات،عامة عمى مستوى البمدية أو ع
                                                           

ة ي، كمفي العموم القانونية ماجيستير لنيل شيادة مذكرة ،لعويجي عبد اهلل، قرار التييئة والتعمير في التشريع الجزائري -1
 90 ، ص 2902-2900 ،الحقوق والعموم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة

بتاريخ  صادر ،22عدد  ج.ريتعمق بالتييئة والتعمير،  ،0009ديسمبر  90المؤرخ في  ،20-09من القانون  01المادة  -2
 .0009ديسمبر  92
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يتمثل في تحديد بطريقة دقيقة  يالقواعد العامة الستغالل مخطط شغل األراضي كيدف أول
كذلك في تنظيم النسيج العمراني عن طريق تحديد مصير و  القانين المتعمقة بكل تجزئة،

 جل انشاءأا بتموضع األماكن المخصصة من الكثافات التي يمكن تطبيقيا احتماليو  البنايات
 (1)الفالحية.و  األماكن الطبيعيةو  حماية المساحاتو  التجزءات

 مخطط تنظيم الفضاءات المينائية: -ثالثا
جماعاتيا المحمية السير عمى توجيو توسع المراكز الحضرية نحو و  يجب عمى الدولة

ظي وضعية الساحل الطبيعية يجب أن تحو  الشاطئ البحري،و  مناطق بعيدة عمى الساحل
يمنع المساس و  يجب تامين الساحل ضمن احترام وجيات المناطق المحميةو  بالحماية،

تخضع و  ىو ما يجعل ىاتو المناطق تصنف كمناطق سياحية محميةو  بوضعيتو الطبيعية
 إلجراء حماية خاصة.

ذا شريطا ترابيا وك نو "أتييئة الساحل عمى و  وحسب القانون المنظم لمفضاءات المينائية
" الرصيف المينائي إضافة الى أن الشريط أو متر عمى طول البحر ...... 822بعرض افمو 

 باألحرى الرصيف المينائي يخصص كفضاء لمقيام بمختمف األنشطة المتعمقة بقطاع النقل
  .الصيد البحريو 

ا وطبيعة لذا يمنع طبعا انشاء ىاتو األخيرة الفضاءات التجارية وىذا لمدى تعارضي
 (2)النشاط الصيدي عمى الموانئ.

 المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصالحيا: -رابعا
 المتعمق بحماية التراث عمى:  04-98انون قمن  08تنص المادة 

 يمي: تشمل الممتمكات الثقافية العقارية عمى ما" 

                                                           
1
 . 09ص  ،لعويجي عبد اهلل، مرجع سابق -  
صادر   77د ، يتعمق بتييئة اإلقميم والتنمية المستدامة، ج.ر عد2001ديسمبر  12، مؤرخ في 20-01قانون رقم  -2

  .1002ديسمبر  15بتاريخ 
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 المعالم التاريخية -
 المواقع االثرية-
صبات والمدن والقصور والتجمعات السكنية التقميدية قطاعات محفوظة، ويقصد بيا الق-

والتي ليا أىمية تاريخية، معمارية، فنية، تقميدية، وىو ما تعمل الدولة عمى حمايتيا والحفاظ 
عمييا باعتبارىا مودون عالمي يجب صيانتو وبالتالي ابعاده عن الفضاءات التجارية التي ال 

 .ثاريجوز ان تنشأ في محيطو حفاظا من االند
ونظرا ألىمية المواقع التاريخية التراثية فقد أعاد المشرع التأكيد عمى وجوب المحافظة 

 (1) .04-98انون القمن  05الثانية من المادة  عمييا في الفقرة

 مراعات مقاييس اليندسة المعمارية: -خامسا
داث ان برنامج اإلنعاش االقتصادي يسعي من بين االليات المتوفرة لديو الى استح

فضاءات تجارية تتناسب مع كل منطقة وخصوصيتيا وذألك  بناءا عمى نمط معماري معين 
ىو ما يتطمب حسب وزارة التجارة و  من حيث الشكل الخارجي، المكان أي الموقع، السعة

اعداد مسابقات عمى المستوى المحمي لتحديد الشكل المعماري المناسب لياتو المرافق حسب 
ىذا حتي يتكامل المنظر الجمالي المعماري مع المنطقة فمثال في و  خصوصية كل منطقة،

 طابق  20واليات الجنوب ذات المساحات الكبيرة من غير المعقول إقامة فضاء تجاري ذي 
نو " أالتي تنص عمى  111-12من القانون  10كما تؤكد عمى ىاتو الفكرة المادة 

، عند االقتضاء الى تصميمات اليندسة يخضع الفضاء التجاري والمحاالت التجارية الممحقة
المعمارية والتييئة التي تحددىا المصالح المؤىمة لموالية بالرجوع الى المقاييس المعتمدة مسبقا 

 (2)."وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارستو والخصائص المحمية

                                                           
  ، السابق الذكر.92-00انون قمن  92و 90لمادة ا -1

2
  .لسابق الذكرا، 000-02من قانون  09المادة  - 
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 الفرع الثاني

 ة والبيئةمراعات االحكام القانونية المتعمقة بالصح 
ألنشاء الفضاءات التجارية يجب مراعاة االحكام القانونية المتعمقة بصحة وسالمة 
المستيمك وكذا االحكام المتعمقة بحماية البيئة والمواقع التاريخية ألنو من غير المعقول انشاء 

 (1)فضاء تجاري يضر بصحة المستيمك، البيئة والمواقع التاريخية

 يمكين وسالمتيم:حماية مصمحة المست-أوال
إلنجاز مشروع الفضاءات التجارية يتعين عمى صاحب المشروع المخول قانونا االخذ 
بعين االعتبار األىمية التي يوليا المشرع لعنصر صحة المستيمكين وسالمتيم وذلك عند 
مباشرة النشاط فيو، الن المستيمك بحاجة ماسة لحمايتو من األضرار التي تسببيا المنتجات 

 تمس بصحتو وسالمتو الجسدية. التي
المتعمق  111-12وىذا ما اكدت عميو المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 

يجب ان ترعى في إنشاء الفضاءات بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية والتي تنص عمى " 
 (2)."التجارية االحكام التشريعية والتنظيمية المتعمقة بحماية المستيمكين وسالمتيم

المشار الييما في ديباجة القانون  08-04من القانون  27و 26وكذا المادتين 
 الفضاءات التجارية والتي تنص عمى:

" ال يمكن  منو 27اضافت المادة حماية صحة المستيمكين وسالمتيم" " 26المادة 
او مخاطر  السماح بتواجد نشاط تجاري إلنتاج السمع والخدمات من شأنو ان يحدث اضرارا

 (3)"و المحيطأالنسبة لصحة وراحة السكان ب

                                                           
لنيل نوال، المتدخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة  ي )حنين(شعبان -1

 .21، ص2902كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  القانونية،في العموم  ماجيستيرشيادة 
 السابق الذكر.، 000-02من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -2
 السابق الذكر.، 90-92من القانون  21و 21المادتين  -3
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 المتعمق بحماية المستيمك 03-09وتطرقت ليذه النقطة كذلك المادة الرابعة من قانون 
يجب عمى كل متدخل في عممية وضع المواد الغذائية لالستيالك التي تنص عمى "و  قمع الغشو 

 ..." المستيمكاحترام الزامية سالمة ىذه المواد والسير عمى ان ال تضر بصحة 
يجب عمى كل متدخل في عممية وضع المواد من نفس القانون تنص عمى"  06اما المادة 

لالستيالك ان يسير عمى احترام شروط النظافة، والنظافة الصحية لممستخدمين والماكن 
التحويل او التخزين وكذا وسائل نقل ىذه المواد وضمان عدم  ومحالت التصنيع والمعالجة او

 (1)لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية، كيميائية، أو فزيائية تعرضيا

 حماية البيئة والحفاظ عمى المواقع التاريخية: -ثانيا
 عمى: 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  05تنص المادة 

إلنشاء فضاء تجاري يجب مراعات االحكام القانونية المتعمقة بحماية بالبيئة والمواقع  "
ن قضية البيئة تعد من اخطر مشاكل العصر التي تحتاج الى اىتمام خاص ال (2'')التاريخية

ومستمر لزيادة الوعي لدى الشعوب والحكومات باألضرار التي تيدد صحة البشرية واألنظمة 
البيئية، كما تعد من المشكالت المتعددة األوجو واالبعاد تتميز بأنيا ذات طبيعة تراكمية 

ي محصمة التفاعل بين عوامل عديدة سياسية، اقتصادية حيث تكونت من ابرز السنين في
واجتماعية يتعمق بعضيا باإلنتاج والتطور والبعض االخر يرتبط باالستيالك وانماطو وأدت  
اثار ىذا التفاعل عمى زيادة العالقة التفاعمية لإلنسان معيا، خاصة مع تطور التكنولوجيا 

 (3).التي تعد ثمرة الثورة الصناعية والعممية

                                                           
 ، 2عدد  ج.ر ،المستيمك وقمع الغشيتعمق بحماية  ،2990 يفريف 22مؤرخ في  90-90من قانون  1و 2 تينالماد-1

 .2990مارس  0 بتاريخ صادر
 ، السابق الذكر.000-02 رقم مرسوم تنفيذي -2
 اهنيل شيادة دكتور لحكام القانون الدولي، رسالة أطار التنمية المستدامة عمى ضوء إزيد المال صافية، حماية البيئة في  -3

 .90، ص2900، مولود معمري تيزي وزومعة جا كمية الحقوق والعموم السياسية، في الحقوق،
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أما المواقع التاريخية فيي التي تحتوي عمى قيم ىامة لمدى واسع من تاريخ البشرية بما 
في ذلك قيم من التراث الحضاري والعرفي وغالبا ما يستخدم مصطمح المواقع التاريخية 
المفتوحة، ىندسة المواقع التاريخية لوصف وتعريف المواقع التاريخية المنسقة، ويتم استخدام 

مواقع التاريخية ليشمل كافة المواقع الحضارية بما فييا المواقع االثرية وبغض مصطمح ال
 (1)النظر عن حالتيا

ومن ىنا نستنتج ان المشرع الجزائري قد حرص حرصا شديدا عمى حماية البيئة 
والمواقع التاريخية وبالتالي ال يمكن انجاز مشروع الفضاءات التجارية إذا كان يشكل خطرا 

  .والمواقع التاريخية لما ليا من أىمية عمى البيئة

 المطمب الثاني

 إجراءات المصادقة عمى مشاريع انشاء الفضاءات التجارية 
تخضع مشاريع انشاء الفضاءات التجارية الى مصادقة المجنة المكمفة والمخولة قانونا 

 (2)111-12من المرسوم التنفيذي رقم  06بإنشائيا وتنظيميا وىذا بالرجوع الى نص المادة 

 الفرع األول

 تعريف لجنة انشاء وتنظيم الفضاءات التجارية 
المتضمن شروط  111-12لم يرد أي تعريف ليذه المجنة في المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم المذكور أعاله  07بعد تحميمينا لممادة و  اننا وتنظيم الفضاءات التجارية اال انشاء
نشاء وتنظيم الفضاءات التجارية ومدى إي لجنة مختصة بكما يمي: ى  (3)نعرف ىذه المجنة

 تتشكل من:و  لي أو ممثميوااستفائيم لمشروط القانونية المطموبة، يرأسيا الو 
 ممثل منتخب في المجمس الشعبي الوالئي -

                                                           
1
- www.wikipedia.com , consulté le 04 aout 2015, à 17h :23.  

  السابق الذكر.، 000-02من المرسوم التنفيذي  91المادة -2
 من المرسوم نفسو 91المادة -3

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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 ممثل الغرفة الفالحية المعنية -
 المين المعنية و  ممثل غرفة الحرف-
 عنيةممائيات التربية الو  ممثل غرفة الصيد البحري-
 رئيس المجمس الشعبي البمدي لمبمدية المعنية-

قدرتو عمة مساعدتيا في و  كما يمكن االستعانة بأي شخص تراه المجنة مناسبا لكفاءتو
 (1).اشغاليا

 الفرع الثاني

 صالحيات المجنة  
اعداد نضاميا الداخمي ثم تصادق  بعد تشكل ىذه المجنة فأن أول ميمة تقوم بيا ىي

وىذا  اكيفية عممييحدد مسار المجنة و و المناىج الذي أفيكون بذلك بمثابة الخطة  عميو
  .111-12من المرسوم التنفيذي  11و 10فقرة  7مادة حسب ال

 ميظوتن نشاءإ كما تتولى مديرية التجارة لموالية ميام األمانة العامة باعتبار ان
 (2).الفضاءات التجارية يعد من صالحيات مديرية التجارة

تحاول و  ثم بعد ذلك تتكفل المجنة بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري
 8/1حسب المادة ىذا و  حموو  ان كان ىناك اشكال تعمل عمى ازالتوو  معالجتيا أي تسييرىا

 .111-12المرسوم التنفيذي 
نشاء فضاء تجاري، أي ن المجنة تتولى دراسة كل مشروع إلإإضافة الى ما سبق ف

، من ىذا القانون إضافة الى الشروط 4،5،6ى توافق جميع الشروط المطموبة في المواد مد

                                                           
 .الذكر ابقالس، 000-02 من المرسوم 91المادة -1
 .من المرسوم نفسو 91من المادة  00و 09الفقرة  -2
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و رفض أبعدىا تقرر المجنة منح و  التي سيتم دراستياو  المتعمقة بكل فضاء عمى حدى
 (1)111-12من المرسوم التنفيذي  8/2الترخيص ذلك طبعا من خالل المصادقة عميو 

 الفرع الثالث

 الحيات المجنة حاالت خارجة عن ص 
نو تعفى من أنجد  111-12من المرسوم التنفيذي  6/2بالرجوع الى نص المادة 

المؤرخ في  20-10مصادقة المجنة المشاريع التي تدخل طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 
المذكور أعاله ضمن اختصاص لجنة و  2010يناير  12الموفق  1431محرم عام  26

 (2).ضبط العقارو  ترقية االستثماراتو  موقعالمساعدة عمى تحديد ال
سواق الجممة أت الكبرى من نوع متجر ضخم و ايخضع انشاء المساح" 8/4لى المادة إبالرجوع 

 "و جيوي لمموافقة المسبقة من الوزير المكمف بالداخميةأات بعد وطني ذ

 ،تجزئة ،)الجممة واقوبيذا فانو يتبقى لمجنة دراسة والمصادقة عمى المشاريع المتعمقة باالس
المراكز  ،متجر ضخم "ضافة الى المساحات الصغرى "سوبيراتإ ،جوارية( متى كانت محمية

 .التجارية
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ع من بين التصرفات الغير و شر متعتبر التجارة الغير الشرعية أو البيع الغير ال
يقصد بيا تمك المعامالت الغير و  تيدد النظام العامو  قتصاد الوطنيالقانونية التي تمس باال

القانونية التي يمارسيا األفراد بصفة مستمرة بدون تصريح أو ترخيص تجمب ليم األرباح 
خاصة و  نظرا لمفوضى التي تعاني منيا الفضاءات التجاريةو  نتيجة عدم خضوعيا لممراقبة،

حاول المشرع الجزائري من خالل المرسوم  (1)الوطني التجزئة عمى المستوىو  أسواق الجممة
المتعمق بتنظيم الفضاءات التجارية وضع بعض األحكام القانونية  111-12التنفيذي رقم 

التنامي العشوائي و  التي تيدف إلى وضع حد لإلنشاءو  (2)قصد تنظيم ىذه الفضاءات
الفواكو بيدف و  التجزئة لمخضرو  تسيير أسواق الجممةو  لمنشاطات التجاري، كما تقوم بتحسين

 ضمان توافق أفضل بين وظيفة تجار الجممةو  ممارسات بعض التجارو  تيذيب سموك
مسيري ىذه األسواق مدعوون لمتطبيق الصارم و  عميو فإن جميع المسئولينو  التجارة بالجممة،و 

مارسات كما استند المشرع بصفة كبيرة إلى القوانين المنظمة لمم (3)ليذا النص التنظيمي
 العقوبات المقررة ليا. و  ىذا عند تطرقو لمرقابة المبسوطة عمى ىذه الفضاءاتو  التجارية

في حين تمعب وزارة التجارة دورا ميما في محاولة وضع تنظيم قانوني فعال 
ذلك من خالل المديريات التابعة إلدارتيا المركزية أو تمك التابعة و  لمفضاءات التجارية
 .لمصالحيا الخارجية

 في ىذا الفصل سوف ندرس تنظيم الفضاءات التجارية لذا قسمناه كما يمي:
 في المبحث األول منو سوف ندرس تسيير الفضاءات التجارية.

الجزاءات                            و  تحديد المخالفاتو  وفي المبحث الثاني الرقابة عمى الفضاءات التجارية
 يم.المترتبة عن مخالفة إجراءات التنظ

                                                           

 
   post_3718.html-m/2013/10/blogwww.droit7.blogspot.coعزيز والجي، التجارة غير الشرعية عمى الموقع:  -1

 .2902جانفي  00تم االطالع عميو بتاريخ 

 .، السابق الذكر000-02المرسوم التنفيذي رقم  -2

 
www.drc-عبد الرحمان عبد العزيز، مداخمة لضبط النشاطات التجارية وتنظيميا، عمى الموقع:  -3

z/ar/index.ph?option=comview=section&layout=blog&id=5&itemid=104bechar.d   تم االطالع عميو ،
 .2902أفريل  01بتاريخ 

http://www.droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_3718.html
http://www.drc-bechar.dz/ar/index.ph?option=comview=section&layout=blog&id=5&itemid=104
http://www.drc-bechar.dz/ar/index.ph?option=comview=section&layout=blog&id=5&itemid=104
http://www.drc-bechar.dz/ar/index.ph?option=comview=section&layout=blog&id=5&itemid=104
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 المبحث األول

 تسيير الفضاءات التجارية 
الفواكو خاصة من و  أسواق الجممة لمخضرو  تعاني الفضاءات التجارية في الجزائر عامة

سيطرة التجارة الموازية عمى النشاط ما أدى إلى ظيور فوضى عارمة و  غياب تام في التنظيم
 و من غياب التنظيم، األمنالفواكو  وكالء البيع بالجممة لمخضرو  في األوساط، إذ يشتكي

 (1)سالمتوو  النظافة ىذا ما أدى إلى المساس بصحة المستيمكو 

بنصوص تنظيمية لمفضاءات التجارية حيث  111-12جاء المرسوم التنفيذي رقم 
منو أنو" تمنع ممارسة كل نشاط تجاري بالجممة في محيط السوق أو عمى  19تنص المادة 

 ا لمتشريع المعمول بو"يعاقب عميو طبقو  مستوى األرصفة

 من نفس المرسوم أعاله عمى:" يتكفل مسير سوق الجممة بالحراسة 21وأضافت المادة 
كذا إزالة النفايات الناتجة و  بالضواحي القريبة من السوقو  التنظيف بداخل الفضاءو  الصيانةو 

 (2)وفقا لدفتر الشروط"

 المطمب األول

 ريةاألشخاص المؤىمة لتسيير الفضاءات التجا 
 كيفيات إنشاءو  الذي يحدد شروط 182-09من المرسوم التنفيذي رقم  14تنص المادة 

يمكن تسيير أسواق "ممارسة بعض األنشطة التجارية عمى: و  تييئة الفضاءات التجاريةو 
 الجممة لمخضر والفواكو، حسب الحالة،  من طرف:

 
                                                           

 
- www.ennahar.com/ar/algeria-ا، عمى الموقع: سوقا عشوائي 021جازية سميماني، الجزائر تقضي عمى  -1

news/190170  ،2902جوان  00عميو بتاريخ  عتم االطال. 

 .، السابق الذكر000-02من المرسوم التنفيذي رقم  29و 00المادة  -2

http://www.ennahar.com/ar/algeria-news/190170
http://www.ennahar.com/ar/algeria-news/190170
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 البمدية أو الوالية -

 (1)"أو من الراسي عميو المزادالمالك الخاص أو المؤسسة العمومية  -

يمكن أن يسير أنو"  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  32و 16وأضافت المادتين 
 "أسواق الجممة والتجزئة كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع لمقانون العام أو القانون الخاص

 الفرع األول

 التجزئةو  في إطار أسواق الجممة 
 التجزئة إلى أشخاص خاصةو  أسواق الجممة الجزائري ميمة تسيير خول المشروع

من المرسوم التنفيذي رقم  32و 16ىذا ما نصت عميو كل من المادتين و  أشخاص عامةو 
ممارسة بعض و  تنظيم الفضاءات التجاريةو  كيفيات إنشاءو  المحدد لشروط 12-111

 (2)األنشطة التجارية 

 لتجزئةاو  األشخاص الخاصة المؤىمة لتسيير أسواق الجممة -أوال
يقصد بيم و  التجزئة من طرف األشخاص الخاصة،و  يتم تسيير أسواق الجممة

األشخاص المعنوية الخاصة الذين و  األشخاص الطبيعيين أو الذاتيين أي األفراد العاديين
 (3)يخضعون ألحكام القانون الخاص.

 الشخص الطبيعي: -أ

الشخصية القانونية  أن عرفناه، تتقرر لوو  الشخص الطبيعي ىو اإلنسان كما سبق
تبدأ شخصيتو القانونية و  تحمل االلتزاماتو  بمجرد الوالدة فبمقتضاىا يستطيع اكتساب الحقوق

                                                           
 ، السابق الذكر.002-90 من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -1
 ، السابق الذكر000-02من المرسوم التنفيذي رقم  02و 01المادتان  -2
 22، ص2990مية العربية في الدنمارك، ي، منشورات األكادب.طمازن ليموراضي، القانون اإلداري،  -3
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 بواقعة قانونية تتمثل في تمام والدتو حيا، أما إذا ولد ميتا فال تثبت لو الشخصية القانونية
 (1)بالموت الفعمي أو االعتباري. نتييتو  اعتبر كأنو لم يوجدو 

 خص المعنوي الخاص:الش -ب

قد و  األشخاص المعنوية الخاصة ىي التي تنشأ عموما عن رغبات فردية محضة
صاحبة سمطة، تتمثل  هلكن باعتبارىا شخصا عاديا ال باعتبار و  تكون من طرف الدولة أيضا

من  49 الوقف حسب نص المادةو  المؤسساتو  والجمعيات التجاريةو  في الشركات المدنية
 (2)تخضع إلى أحكام القانون الخاص.و  الجزائريالقانون المدني 

 التجزئة.و  األشخاص العامة المؤىمة لتسيير أسواق الجممة -ثانيا
 يقصد بيا الدولةو  التجزئة من قبل األشخاص العامةو  تسيير أسواق الجممة

يمكن تعريفيا بأنيا مجموعة من و  الواليةو  األشخاص المعنوية التابعة لمدولة مثل البمديةو 
 (3)يكون ليا ىدف مشروع.و  األموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظامو  شخاصاأل

 الدولة : -1

ىي رقعة جغرافية يعيش فييا األفراد ويخضعون لسمطة سياسية معينة أو أنيا مؤسسة 
، فالدولة شخصية معنوية تنشأ بمجرد سياسية يرتبط بيا الفرد من خالل تنظيمات متطورة

 (4)حكومة ذات سيادة.و  ساسية الشعب، اإلقميمتوفر عناصرىا األ

                                                           
تم ، d.ph?t=95944www.djelfa.info/vb/showthrea بادر سوسن، بحث حول الشخصية المعنوية، عمى الموقع:-1

 .00سا 01، عمى الساعة 2902مارس  00االطالع عميو بتاريخ 
سييمة حمالوي، المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في   -2

 02، ص2902العموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، و  حقوقالحقوق، كمية ال
ع طال، تم اال ahlamontada.net-www.centpourcentdziri إكرام يوسفي، األشخاص المعنوية العامة، عمى الموقع:-3

 .02سا20ة عمى الساع 2902جانفي  22عميو بتاريخ 
 .21، ص 2992، 1طرنة، ديوان المطبوعات الجامعية، سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقا-4

http://www.djelfa.info/vb/showthread.ph?t=95944
http://www.centpourcentdziri-ahlamontada.net/
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 يمكن لمدولة أن تمارس نشاط تسيير الفضاءات التجارية خاصة أسواق الجممة
ىذا عن طريق شركات مساىمات الدولة التي تتمتع بوظيفة اقتصادية تساعد و  التجزئة،و 

قواعد ىذه الشركات ىي شركات أسيم تخضع لو  الدولة في إدارة الفضاءات االقتصادية
يصدرىا  ...األساسي، كما أنيا تخضع في تسييرىا إلى الموائح ليا نظامياو  القانون التجاري

 (1)أحكام القوانين األساسية المحددة ليا.و  مجمس مساىمات الدولة

 الوالية: -2

الوالية ىي المتضمن قانون الوالية عمى:"  07-12من القانون رقم  1تنص المادة 
دولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة وىي أيضا الدائرة الجماعة اإلقميمية لم

 اإلدارية غير الممركزة لمدولة وتشكل بيذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية
والتشاورية بين الجماعات اإلقميمية والدولة، وتساىم مع الدولة في إدارة وتييئة اإلقميم والتنمية 

ادية واالجتماعية والثقافية وكذا حماية البيئة وحماية وترقية وتحسين اإلطار المعيشي االقتص
لممواطنين، تتدخل في كل مجاالت االختصاص المخولة ليا بموجب القانون شعارىا بالشعب 

 (2)" ولمشعب تحدث بموجب القانون

و يحيط بكل األشمل لموالية منذ االستقالل ذلك ما جعمو  يعتبر ىذا التعريف األطول
المعايير المعروفة في تعريف الوالية، جاء ليواكب فترة اإلصالحات الجديدة التي أعمنيا 

 رئيس الجميورية.

                                                           
 .092حورية قاري، مرجع سابق، ص  -1
يفري ف 20 بتاريخ ، صادر02عدد  ج.ريتعمق بالوالية،  ،2902 فيفري 20مؤرخ في ، 91-02من القانون رقم  0المادة  -2

2902. 
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 كذا مواقيت فتحو  من قانون الفضاءات التجارية أنو:" تحدد أيام 23وتنص المادة 
 (1)غمق أسواق الجممة بقرار من الوالي المختص إقميميا"و 

التجزئة و  ة يتضح لنا انو يمكن لموالية تسيير أسواق الجممةمن خالل نص ىذه الماد
 كونيا شخص من أشخاص المعنوية العامة.

 البمدية: -3

ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدولة : "البمدية 10-11من قانون  01عرفت المادة 
صالحيتيا تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة وتحدث بموجب القانون، تمارس 

من بين ىذه الصالحيات تسيير أسواق و  (2)"في مجال االختصاص المخول ليا بموجب القانون
 (3) التجزئة مادامت من األشخاص المعنوية العامة.و  الجممة

ينظم المجمس الشعبي المتعمق بالبمدية عمى:"  10-11من قانون  168تنص المادة  
ألسواق المتنقمة والمعارض والعروض التي تنظم عمى البمدي تسيير ومراقبة األسواق البمدية وا

 (4)" إقميم البمدية

من قانون الفضاءات التجارية أنو يجب أن يخضع تسيير سوق  35تنص أيضا المادة 
الجوارية إلى القواعد المنصوص و  التجزئة المغطاة، السوق األسبوعية أو النصف األسبوعية

 رئيس المجمس الشعبي البمدي. عمييا في دفتر الشروط الخاص الذي يعده

                                                           
، كمية الحقوق والعموم في الحقوق عبد الباسط حدد، دور الجماعات اإلقميمية في تدعيم االستثمار المحمي، مذكرة ماستر -1

 .02، ص2900 ،ورقمة -السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 جويمية 0 بتاريخ، صادر 01عدد  ج.ر، يتعمق بالبمدية، 2900 جوان 29مؤرخ في  09-00من قانون  90المادة  -2

2900. 
 .09، صسابقعبد الباسط حدد، مرجع  -3
 ، السابق الذكر.09-00من القانون  010المادة  -4
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يحدد أيام ومواقيت فتح أسواق "من نفس القانون أعاله عمى:  38كما تنص المادة 
 (1)"التجزئة المغطاة وغمقيا رئيس المجمس الشعبي البمدي

 في تسيير أسواق الجممة أن لمبمدية الحقيتضح لنا من خالل دراسة ىذه المواد 
 .التجزئةو 

 االقتصادية: المؤسسات العمومية -4

 04-01من األمر  2عرف المشرع الجزائري المؤسسات العمومية االقتصادية في المادة     
المؤسسات العمومية االقتصادية ىي شركات تجارية تحوز فييا الدولة أو أي "  كما يمي:

شخص معنوي آخر خاضع لمقانون العام أغمبة رأس المال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، 
 (2)"تخضع لمقانون العام وىي

تمتاز المؤسسات العمومية االقتصادية بالطابع المزدوج العمومية المتاجرة فيي 
)القانون  ألحكام القانون الخاص وشخص من أشخاص القانون العام يخضع في تنظيم

 ونستنتج أن خصائص المؤسسات العمومية االقتصادية ىما: التجاري(،

 العمومية: -أ

تشكل و  ت العمومية االقتصادية شخص من أشخاص القانون العامتعتبر المؤسسا
األداة الرئيسية لتدخل الدولة في القطاع االقتصادي باإلضافة إلى أن الرأسمال االجتماعي 

القانون العام ىي أموال عمومية ممثمة في شكل حصص  تحوزه الدولة أو أحد أشخاص الذي
 مة أو أي قيمة منقولة أخرى.أو أسيم أو شيادات استثمار أو سندات مساى

 
                                                           

 .السابق الذكر، 000-02من المرسوم التنفيذي رقم  00و 02المادتان  -1
تسييرىا و  ، يتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية واالقتصادية2990 أوت 29مؤرخ في  92-90من األمر  2المادة  -2

 .2990 أوت 22 بتاريخ ، صادر21عدد ج.رصتيا، صوخو 
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 المتاجرة: -ب

المؤسسات العمومية ىذه صفة من صفات أشخاص القانون الخاص، حيث تمتاز 
تخضع في تنظيميا ألحكام القانون التجاري باإلضافة إلى أن و  بطابع المتاجرة، االقتصاد

 الخاصة لمدولةالتي تحوزىا الدولة في المؤسسات العمومية االقتصادية تعتبر من األمالك 
 (1)ليس من األمالك العامة تخضع في كيفيات إصدارىا لمقانون التجاري.و 

في ىذا االطار و  التجزئة،و  يمكن لممؤسسات العمومية االقتصادية تسيير أسواق الجممة
ىي مؤسسة "ماقروس" في شكل و  تسيير أسواق الجممةو  تم إنشاء مؤسسة عمومية إلنجاز

نعقاد مؤتمر اأثناء  رئيس الجميورية الصادرة السيدا لتوجييات شركة ذات أسيم جاءت طبق
 (2).2010ماي  11مجمس الوزراء بتاريخ 

 الفرع الثاني 

 الصغرىو  المساحات الكبرىو  األشخاص المسيرة لممراكز التجارية
عمى  111-12ال المرسوم التنفيذي رقم و  182-09لم ينص المرسوم التنفيذي رقم 

السبب  قد يرجعو  الصغرى،و  ل من المراكز التجارية والمساحات الكبرىاألشخاص المسيرة لك
في ىذا إلى الطبيعة القانونية ليذا النوع من الفضاءات حيث نستخمص من تعريفيا أن 

والصغرى  المساحات الكبرىو  إذن مسير المراكز التجارية تجارية المشرع اعتبرىا محالت
قد يكون نفسو المالك ليذه و  و خاصيمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي عام أ

 مستأجرىا أو أي شخص آخر دون أن يقيده المشرع بأية شروط. الفضاءات أو

                                                           
 مذكرة ماستر ،92-90رقابة المؤسسات العمومية االقتصادية عمى ضوء األمر و  سعودي زىير، النظام القانوني لتسيير -1

 2، ص، د.س.م، كمية الحقوق والعموم اإلدارية بن عكنون، جامعة الجزائر يوسف بن خدةفي الحقوق
 091سابق، ص حورية قاري، مرجع -2
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بما أن ىذا النوع من الفضاءات يعتبر محال تجاريا لمتجزئة أو مجموعة من المحالت 
 (1)التجارية تنطبق عمييا أحكام القانون التجاري المتعمقة بالمحل التجاري.

 نيالمطمب الثا

 إدارة الفضاءات التجارية 
ىو منصوص عميو  إن المسؤولية التي تقع عمى عاتق مسير أسواق الجممة نجد ما

، أو الممحق المرفق بو المتضمن دفتر الشروط 111-12في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 النموذجي ألسواق الجممة، أما بالنسبة لمسؤولية مسير أسواق التجزئة، فيي مقررة بموجب

أو في دفتر الشروط الذي يعده رئيس المجمس  111-12المرسوم التنفيذي رقم  أحكام
 الشعبي البمدي بغرض تسيير ىذه األسواق.

المراكز و  الصغرىو  أما األنواع األخرى من الفضاءات التجارية مثل المساحات الكبرى
مق بتسييرىا أو عمى أحكام تتع 111-12التجارية فمم يتم النص في المرسوم التنفيذي رقم 

 (2)عمى مسؤولية المسير فييا.

 الفرع األول

 تسيير أسواق الجممة. 
سوق الجممة ىو فضاء قانوني أنو"  عمى 111-12من قانون  13تنص المادة 

تمارس بداخمو المعامالت التجارية بالجممة يجب أن تكون أسواق الجممة مييأة في شكل 
لصالح متعاممين اقتصاديين بصفتيم  ازل أو إيجارمربعات أو محالت يمكن أن تكون موضوع تن
 بعمميات البيع  والشراء بالجممة غير أنو ال يمكن أشخاص طبيعيين أو معنويين مؤىمين لمقيام

                                                           
 091صحورية قاري، مرجع سابق،  -1
 020، ص المرجع نفسو -2
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أو المحالت الموجودة داخل أسواق الجممة التابعة لمجماعات المحمية  أن  تكون المربعات
 ي.والمؤسسات العمومية موضوع تنازل أو إيجار ثانو 

 ."يجب أن يوصل سوق الجممة مباشرة بالطريق واحتماال بالسكة الحديدية

 مسؤولية مسير أسواق الجممة: -
ىناك التزامات عامة تفرضيا النصوص القانونية عمى مسير أسواق الجممة والتي 

 تتمثل في: 
إقميميا  اكتساب دفتر الشروط المسير لسوق الجممة لدى المديرية الوالئية لمتجارة المختصة -

-12من قانون  16الوالية والبمدية )المادة التابعة والمسيرة من طرف  باستثناء األسواق
111.)(1) 

ضمان احترام شروط العمل واالنضباط واألمن، الحراسة، الصيانة والتنظيف بداخل  -
  من   21و 17الفضاءات والضواحي القريبة من السوق وكذا إزالة النفايات الناتجة )المواد 

 (.111-12قانون 
 (111-12من قانون  23احترام مواقيت الفتح والغمق المحددة بقرار من الوالي )المادة  -
تسميم بطاقة دخول لكل من الوكيل تاجر الجممة ولمجامع المسمم ولمقدم الخدمات  -

 (111-12من قانون  25ومستخدمييم )المادة 
مو السوق طبقا لتنظيم والتشريع المعمول تحديد مجموع الخدمات التي يستفيد منيا مستعم -

 (111-12من قانون  25بيما )المادة 
مسك سجل يدون فيو ألقاب وأسماء وعناوين الوكالء أو التجار الجممة وكذا أرقام قيدىم  -

قانون  من 26في السجل التجاري وأرقام التعريف الجبائي وكذا يفتح سجل لمشكاوى )المادة 
12-111) 

                                                           
 عبد الرحمان عبد العزيز، مرجع سابق، د.ص. -1
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 مرات خالل أوقات البيع، ينجز الكشف األول بعد ساعة من 03ألسعار إعداد كشف ل -
ينجز الكشف الثالث قبل و  بداية البيع، ينجز الكشف الثاني بعد ساعتين من بداية البيع،

 (1)ساعة من نياية البيع.

 الفرع الثاني

 تسيير أسواق التجزئة  
الشعبي البمدي المختص تخضع أسواق التجزئة لدفتر الشروط الذي يعده رئيس المجمس 

 فيو تتحدد مسؤولية مسير ىذه األسواق.و  إقميميا

 مسؤولية مسير سوق التجزئة: -

 لمسير سوق التجزئة التزامات تفرضيا عميو النصوص القانونية والتي عميو اتباعيا.
 السير عمى احترام بنود دفتر الشروط التي يربط المسير برئيس المجمس الشعبي البمدي -

 (111-12من قانون  36ة )الماد
 (111-12من قانون  36احترام قواعد النظافة واألمن )المادة  -
 احترام مواعيد فتح وغمق السوق. -
ضمان الحراسة والصيانة والتنظيف داخل السوق وبمحاذاتو وكذا إزالة النفايات الناتجة  -

 (111-12من قانون  27)المادة 
 :وبالنسبة لمستعممي السوق فيم ممزمون

من قانون  21بضمان النظافة الالزمة داخل المحالت والفضاءات التي يستغمونيا )المادة  -
12-111) 
 (111-12 من قانون 21احترام التنظيم والتشريع الساري الذي يحكم أنشطتيم )المادة  -
تقديم الوثائق التي تثبتو  البيع التي يحددىا التنظيمو  االستقبالو  احترام مواقيت الدخول -  

                                                           
 عبد الرحمان عبد العزيز، مرجع سابق، د.ص. -1
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 (1)(.111-12من قانون  25)المادة  من المصالح والسمطات المعينةصحتيم عند كل طمب 

 الفرع الثالث

 التجارية  المراكزو  الصغرىو  تسيير المساحات الكبرى 
في أحكامو إلى تسيير الفضاءات التجارية  111-12لم يتطرق المرسوم التنفيذي رقم 

من نفس المرسوم عمى أنو" يجب أن تمارس  41أو إلى مسؤولية المسير فقد نص في المادة 
أعاله نشاطات  40في المحالت التجارية الممحقة بالمساحات الكبرى المذكورة في المادة 

 تتوافق مع تمك الممارسة داخل ىذه الفضاءات التجارية.

 توضح أحكام ىذه المادة، عند الحاجة بقرار من الوزير المكمف بالتجارة.

 أنو" يجب أن تخصص المساحات الكبرى من نوع متجر كبيرعمى  42وتنص المادة 
% من رقم أعماليا لتسويق المنتوجات 60متجر ضخم المذكورة أعاله نسبة ال تقل عن و 

 (2)الوطنية.

 

 

 

 

 

                                                           
  عبد الرحمان عبد العزيز، مرجع سابق، د.ص. -1
 السابق الذكر. 000-02من المرسوم التنفيذي  22و 20، 29المواد -2
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 المبحث الثاني

الجزاءات المترتبة عن و  تحديد المخالفاتو  الرقابة عمى الفضاءات التجارية
 مخالفة إجراءات التنظيم.

الرقابة عمى الفضاءات التجارية التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا يقصد ب
القواعد المقررة لتبيان نواحي الضعف أو الخطأ من و  التعميمات الصادرةو  لمخطة المرسومة

في ىذا الصدد قام المشرع الجزائري بتنظيم المحيط التجاري و  (1)منع تكرارىاو  أجل تقويميا
لتي تشيدىا الدولة، خاصة مع االنفتاح التي تشيدىا أسواقنا بما يتناسب مع التحوالت ا

 عميو فإذا كانت الحرية التجاريةو  كذا المبادرة التي يباشرىا القطاع الخاص،و  الداخمية
والصناعية معترف بيا دستوريا فإنو لم يمنع من سن قوانين تحمي ىذه األنشطة من جية، 

 (2)التي قد تترتب عنيا. ومن جية أخرى تحمي المستيمك من المخالفات

 المطمب األول

 الرقابة عمى الفضاءات التجارية
ذلك عن طريق و  جارية من طرف وزارة التجارة،تتمارس الرقابة عمى الفضاءات ال

كذا مصالحيا الخارجية أو المحمية، حيث تقوم بتعيين فرق و  األجيزة المركزية التابعة ليا
 قمع الغش المكمفة بما يمي:و  لمستيمكحماية او  لمراقبة الممارسات التجارية

 حيازة التجار لمسجالت التجارية. -
 مراقبة المواد ذات االستيالك الواسع خاصة التي تخضع إلى قانون األسعار المقننة. -
 لمجميور كالمطاعم والمقاىي.النشاطات المستقبمة و  التركيز عمى مراقبة الخدمات -

                                                           
 .021ص مرجع سابق،حورية قاري،  -1
في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في القانون، كمية الحقوق والعموم  زوبير أرزقي، حماية المستيمك -2

 .21، ص2900السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 بمديات الوطن. مراقبة األسواق األسبوعية عبر كل -
 (1)السريعة التمف.و  مراقبة المواد الحساسة -

 الفرع األول

 الرقابة الممارسة من قبل وزارة التجارةآليات 
تزداد أىمية الدور الذي تمعبو وزارة التجارة في مجال حماية المستيمك يوما بعد يوم، 

إختالالت في ما نتج عنو من و  تشجيع االستثمارو  خاصة في ظل االنفتاح االقتصادي
 وزارة تحققو  السوق الوطنية، حيث أضحى إيجاد سياسة موحدة لمحماية من األوليات،

 (2)اتخاذ القرار.و  التجارة ىذا اليدف عن طريق أجيزتيا اإلدارية التي تممك سمطة التدخل

 أوال: األجيزة المركزية لوزارة التجارة المكمفة بالرقابة
 قمع الغش، فيو يعمل عمى تنظيمياو  مجال الرقابةيتولى وزير التجارة عدة ميام في 

ذلك باقتراح كل اليياكل الضرورية و  الغش،و  محاربة ممارسات المضاربةو  تنفيذىاو  توجييياو 
 األدوات المعدة لرقابة السوق.و  لدعم الرقابة بغية ضمان فعالية اآلليات

 لوزارة التجارةينفذ وزير التجارة ميامو في مجال الرقابة عن طريق أجيزة تابعة 
 المضادة لممنافسة، مديرية مراقبة الجودةو  المتمثمة في مديرية مراقبة الممارسات التجاريةو 
التحقيقات و  أخيرا مديرية التعاونو  تحميل الجودةو  قمع الغش، مديرية مخابر التجاربو 

 (3)الخصوصية.

 ميام كل ىذه المديريات الرقابية:وتتمثل 

                                                           
، عمى الموقع: 2902قرايش عبد الكريم، حصيمة الرقابة االقتصادية خالل الموسم الصيفي - 1

2/13.billans.stat151-com-z/index.php/espacewww.dcweltarf.d  2902أوت  01، تم االطالع عميو بتاريخ. 
 .090شعباني )حنين( نوال، مرجع سابق، ص  -2
 090مرجع نفسو، ص  -3

http://www.dcweltarf.dz/index.php/espace-com-2/13.billans.stat151
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 المضادة لممنافسة:و  ات التجاريةمديرية مراقبة الممارس -1

 المضادة لممنافسة بما يمي:و  تكمف مديرية مراقبة الممارسات التجارية
 التنظيم المتعمقين بشروط ممارسة النشاطات التجاريةو  السير عمى تطبيق التشريع -
 باحترام قواعد المنافسة.و 
 وبرمجتيا وتقييميا.والمضادة لممنافسة  تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية -
 خاللائي وكذا اإلبالمساىمة في األعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش والتيرب الج -

 بنظام الصرف.
 المشاركة في األعمال المبادرة بيا في مجال محاربة النشاطات التجارية الالمشروعة. -
 ىما:و  المديرية مديريتين فرعيتين ضم ىذهت -
 اقبة الممارسات التجاريةالمديرية الفرعية لمر  -أ

 المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة لممنافسة. -ب
 تكمف ىاتان المديريتان الفرعيتان كل في ميدانيا ب:

 توجيييا.و  تحديد برامج المراقبة -
 تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجية لوزارة التجارة. -
جراءات المراقبة.و  بير الرامية إلى تحسين نجاعة برامجاقتراح كل التدا -  (1)ا 
 قمع الغش:و  مديرية مراقبة الجودة -2

 تكمف ىذه المديرية بما يمي:
 أمن المنتوجات عندو  المطابقةو  التنظيم المتعمقين بالجودةو  السير عمى تطبيق التشريع -
 عند التصدير عند المزوم.و  الحدود في السوق الداخمي 

                                                           
المركزية لوزارة اإلدارة يتضمن تنظيم  ،2992ديسمبر  20مؤرخ في  222-92من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  -1

، مؤرخ في 92-00معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،2992ديسمبر  22 بتاريخ، صادر 02عدد  ج.رالتجارة، 
 .2900نفيجا 02  بتاريخ  ، صادر92العدد  ج.ر، 2900جانفي  90
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 تقييميا.و  برمجتياو  قمع الغشو  يم نشاطات مراقبة الجودةتنظ - 
قمع الغش المنجزة بالتعاون مع المصالح و  المساىمة في تنظيم نشاطات مراقبة الجودة - 

 النظرية التابعة لمقطاعات األخرى.
 تضم ىذه المديرية مديريتين فرعيتين ىما:

 المديرية الفرعية لممراقبة في السوق. -أ
 الفرعية لممراقبة الحدودية.المديرية  -ب

قمع و  تكمف ىاتان المديريتان الفرعيتان كل في ميدانيا بتحديد برامج مراقبة الجودة
قمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية، كما و  تقييم أعمال مراقبة الجودةو  الغش

جراءات مو  تقوم أيضا باقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة األعمال  راقبة الجودةا 
 (1)قمع الغش.و 

 تحاليل الجودة:و  مديرية مخابر التجارب -3

 355-96تحاليل الجودة بموجب المرسوم التنفيذي رقم و  أنشأت مخابر التجارب
المتضمن إنشاء  459-97المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  المعدل 19/10/1996المؤرخ 

 تحاليل الجودة.و  شبكة مخابر التجارب

المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة  454-02بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
أدخمت ىذه الشبكة ضمن المديريات التابعة لممديرية العامة لمرقابة  2002التجارة في 
تحاليل الجودة ىدفيا و  قمع الغش، فأصبح يطمق عمييا مديرية مخابر التجاربو  االقتصادية

 قمع الغشو  تحاليل الجودةو  من السير الحسن لنشاطات مخابر التجاربالتأكد و  القيام بالرقابة

                                                           
 ، السابق الذكر.222-92من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  -1
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التجارب و  توحيد مناىج التحاليلو  طرقياو  كذا العمل عمى احترام إجراءات التحميل الرسميةو 
 (1)التقنية لكل منتوج.

 تضم مديريتان فرعيتان ىما:

 ا في:، تحدد مياميتقييمياو  المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المخابر -أ

 مراقبتيا.و  قمع الغشو  ضبط برامج تفتيش مخابر تحاليل الجودة -

 تقييم نجاعتيا.و  المراقبةو  السير عمى تنفيذ برامج التفتيش -

 اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سير المخابر المعنية -

بما  عية، تقوم ىذه المديرية الفر الطرق الرسمية لمتحاليلو  المديرية الفرعية لإلجراءات -ب
 يمي:

 اإلجراءات الرسمية لتحاليل الجودة.و  المساىمة في تحديد الطرق -

 تطبيقيا.و  السير عمى نشرىا بشكل واسع -

 (2)اقتراح كل تدابير التحسن.و  تقييم نجاعتيا -

 التحقيقات الخصوصية:و  مديرية التعاون -4

 تقوم ىذه المديرية ب :

 المصالح النظيرة التابعة لمدوائر الوزارية األخرىالمساىمة في تنظيم نشاطات الرقابة مع  -
 تنسيقيا.و  الييئات المعنيةو 

                                                           
 .012زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -1
 ، السابق الذكر222-92من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  أنظر -2
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 الجودة و  فحص ممفات المنازعات المتعمقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجارية -

 التنظيم المعمول بيما.و  معالجتيا طبقا لمتشريعو  وقمع الغش

مباشر أو بالتنسيق مع المصالح النظيرة القيام بكل التحقيقات االقتصادية النوعية بشكل  -
 المكمفة بالرقابة لدى القطاعات األخرى.

 قمع الغش.و  تطوير عالقات التعاون الدولية في ميدان الرقابة االقتصادية -

 ىي:و  تضم ىذه المديرية ثالث مديريات فرعية

 :التعاون الدوليو  المديرية الفرعية لمتنسيق ما بين القطاعات -أ

 تقوم ب:

 تنسيقيا.و  المساىمة في تنظيم البرامج ما بين القطاعية لممراقبة -

 تقييميا.و  متابعة تنفيذ أعمال التعاون الدولي -

 ىي مكمفة بما يمي:و المديرية الفرعية لممنازعات: -ب

قمع و  تكمف بدراسة ممفات المنازعات المرتبطة بالمخالفات في مجال الرقابة االقتصادية
 ان متابعتيا.ضمو  معالجتياو  الغش

 المديرية الفرعية لمتحقيقات الخصوصية: -ج

خصوصية حول النشاطات التجارية التي بإمكانيا  تقوم بإنجاز أو العمل عمى إنجاز تحقيقات
 ضمان تنسيق ىذه التحقيقاتو  أن تمحق ضررا بصحة المستيمكين أو بالسير الشفاف لمسوق

 (1)متابعتيا.و 

                                                           
 .السابق الذكر، 222-92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -1
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 المحمية الرقابة من طرف المصالح -ثانيا
المتضمن  11-09نظم المشرع الجزائري ىذه المصالح بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

قد نصت المادة الثانية منو و  عمميا،و  صالحيتياو  التجارة وزارة الخارجية فيتنظيم المصالح 
 (1)أنو تتشكل من مديريات والئية ومديريات جيوية.

 المديريات الوالئية لمتجارة -1
تنظم و  الجودة،و  األساسية في تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان المنافسة تتمثل ميمتيا
الرقابة االقتصادية وقمع الغش كما تسير عمى احترام و  المين المقننة،و  النشاطات التجارية،

النزيو بين المتعاممين و  ضمان مراعاة شروط التنافس السميمو  القواعد المتعمقة بالمنافسة
المصمحة و  لمديريات الوالئية من عدة مصالح منيا مصمحة الجودةتتكون او  االقتصاديين

المنازعات المتعمقة بيا، كما يمكن أن تزود ىذه المديريات حسب الحاجة و  المكمفة بالمراقبة
 (2)قمع الغش.و  أخرى لرقابة الجودةو  الئية لمتجارةو  بمفتشات

 المديريات الجيوية لمتجارة: -2
تتمثل ميام المديرية  11-09م التنفيذي رقم من المرسو  10حسب نص المادة 

الوالئية لمتجارة التابعة الختصاصيا اإلقميمي، كما تقوم بإنجاز التحقيقات االقتصادية حول 
ىذا باتصال مع اليياكل المركزية لوزارة التجارة، كما و  أمن المنتوجاتو  وجودة المنافسة

 (3)عمميات المراقبة بين الواليات. تضمن تنسيق نشاطات المديريات الوالئية لمتجارة في

                                                           
 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة ،2900جانفي  22في المؤرخ  00-90مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .2900جانفي  20، صادر في 29عدد  ج.رعمميا، و  صالحياتياو 
في القانون  ماستر لنيل شيادة حمودة نحوي، الحماية القانونية لممستيمك من الشروط التعسفية، مذكرةو  وىيبةىشماوي  -2

 .20، ص2900 ،لسياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجايةالعموم او  ، كمية الحقوقالخاص
 .، السابق الذكر00-90من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -3
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 الفرع الثاني

 حقوق وواجبات الموظفين المكمفين بالرقابة عمى الفضاءات التجارية
عمى الممارسات التجارية عمى  المطبقةالمحدد لمقواعد  02-04من القانون  49تنص المادة 

 معاينة المخالفات وىم:و  الموظفون المؤىمون لمقيام بالتحقيقات

 أعوان الشرطة القضائية المنصوص عمييم في قانون اإلجراءات الجزائية.و  ضباط -

 المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكمفة بالتجارة. -

 األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية. - 

عمى األقل المعينون ليذا  14 أعوان اإلدارة المكمفة بالتجارة المرتبون في الصنف -
 (1)الغرض.

قمع الغش و  المتعمق بحماية المستيمك 03-09من القانون  25كما أضافت المادة 
األعوان اآلخرين المرخص ليم بموجب و  أنو:" باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية

ع الغش معاينة مخالفات أحكام ىذا القانون، أعوان قمو  النصوص الخاصة بيم، يؤىل لمبحث
 (2)التابعون لموزارة المكمفة بحماية المستيمك.

يتمتع ىؤالء الموظفين بمجموعة من الحقوق في إطار أداء مياميم كما تترتب عمييم 
 واجبات.

                                                           
عدد  ج.ريحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  ،2992 جوان 20مؤرخ في  92-92من القانون  20المادة  -1

 .2992 جوان 21بتاريخ  ، صادر20
 ، السابق الذكر.90-90ن القانون م 22المادة  -2
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 واجبات الموظفين المكمفين بالرقابة -أوال
 تتمثل واجبات الموظفين المكمفين بالرقابة عمى الفضاءات التجارية في  أداء اليمين

ا يكون قبل تأدية مياميم، كما ىم ممزمين بتحرير محاضر بشأن المخالفات إلي تتم ىذو 
 معاينتيا.

 أداء اليمين: -1

أنو:" يجب أن يؤدي  02-04 من القانون 49تنص الفقرة الثانية من المادة 
أن يفوضوا و  اإلدارة المكمفة بالمالية اليمين،و  الموظفون التابعون لإلدارة المكمفة بالتجارة

 (1)التنظيمية المعمول بيا" و  بالعمل طبقا لإلجراءات التشريعية

قمع الغش عمى و  المتعمق بحماية المستيمك 03-09من القانون  26أضافت المادة 
أنو يجب عمى ىؤالء األعوان المكمفين بالرقابة أن يؤدوا أمام محكمة إقامتيم اإلدارية اليمين 

 أحافظ عمى السر المينيو  صدقو  أعمال وظيفتي بأمانة" أقسم باهلل العظيم أن أقوم ب اآلتية:
تسمم المحكمة إشياد بذلك يوضع عمى ، أراعي في كل األحوال الواجبات المفروضة عمي"و 

 بطاقة التفويض بالعمل.

كما يجب عمى ىؤالء الموظفين  ال تجدد اليمين مالم يكن انقطاع نيائي عن الوظيفة.
 (2)تقديم تفوضيم بالعمل".و  فتيموظيو  في إطار ممارسة مياميم تبيان

 

 

 

                                                           
 .، السابق الذكر92-92من القانون  20/2المادة  -1
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 الفضاءات التجارية تنظيم    ثانيالفصل ال
 

64 
 

 تحرير المحاضر: -2

أماكن الرقابة و  محاضر تدون فييا تواريخ بتحرير تكمل كل عممية معاينة لممخالفات
العقوبات المتعمقة بيا، و  المنجزة، وتبين فييا الوقائع التي تمت معاينتيا، المخالفات المسجمة

 (1)بيا. صفة األعوان القائمينو  باإلضافة إلى ىوية

عمى ضرورة احتواء ىذه  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  06كما نصت المادة 
كافة المعمومات و  المحاضرة عمى بيانات أخرى، كاسم الشخص الذي وقعت لديو المخالفة

يكون ليذه المحاضر و  األعوان القائمين بالمعاينة،و  المتعمقة بو مع إمضاء المتدخل المخالف
 (2)عكس.حجية حتى يثبت ال

 حقوق الموظفين المكمفين بالرقابة -ثانيا
 يتمتع الموظفين المكمفين بالرقابة عمى الفضاءات التجارية بمجموعة من الحقوق 

 دخول المحالت التجارية-1

قمع الغش حرية الدخول نيارا أو ليال بما في و  يممك األعوان المكمفون برقابة الجودة
أي مكان أخر لممعاينة باستثناء المحالت و  المكاتبو  ريةذلك أيام العطل إلى المحالت التجا

 34 ىذا طبقا لنص المادةو  ذات الطابع السكني، كما يمارسون مياميم أثناء نقل المنتوجات
 (3)المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش. 03-09 من القانون

 

                                                           
 001)حنين( نوال، مرجع سابق، ص  يشعبان -1
ش، ج.ر عدد يتعمق برقابة الجودة وقمع الغ 0009جانفي،  09مؤرخ في  00-09من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  -2

أكتوبر  01 ، مؤرخ في002-90، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0009جانفي  00، صادر بتاريخ 92
 .2990أكتوبر  20 ، صادرة في10ر عدد  .، ج2990

 .، السابق الذكر90-90من القانون  02المادة  -3



 الفضاءات التجارية تنظيم    ثانيالفصل ال
 

65 
 

 المستندات التجاريةو  حق اإلطالع عمى الوثائق -2

دون أن يحتج اتجاىيم بالسر الميني، و  في إطار أداء مياميم، يستطيع أعوان الرقابة
كذا كل وسيمة و  أن يفحصوا كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبة

 مغناطسية أو معموماتية.

 (1)القيام بحجزىا.و  ويمكنيم طمب اإلطالع عمى ىذه الوثائق في أي يد وجدت

فإنو يمكن لمموظفين المؤىمين بالرقابة القيام  02-04من القانون  50أضافت المادة 
سائل مغناطيسية أو و  كذا أيةو  المحاسبةو المالية و  التجاريةو  بتفحص كل المستندات اإلدارية

 معموماتية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر الميني.

 طمب االستعانة بالقوة العمومية: -3

يمكن الموظفين المذكورين عمى أنو."  02-04القانون  فقرة أخيرة من 49تنص المادة 
في الفقرة من ىذه المادة إلتمام مياميم طمب تدخل وكيل الجميورية المختص إقميميا ضمن 

 (2)".احترام القواعد المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية

 ىعم قمع الغشو  المتعمق بحماية المستيمك 03-09من القانون  28وأضافت المادة 
يمكن ألعوان الرقابة في إطار ممارسة وظائفيم وعند الحاجة طمب تدخل أعوان القوة  أنو:"

العمومية الذين يتعين عمييم مديد المساعدة عند أول طمب، ويمكن المجوء عند الضرورة إلى 
 (3)."السمطة القضائية المختصة إقميميا طبقا لإلجراءات السارية المفعول

 

                                                           
 .، السابق الذكر90-90من القانون  00المادة  -1
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 المطمب الثاني

 الجزاءات المترتبة عن مخالفة إجراءات التنظيمو  اتتحديد المخالف
ىي و  متعددة،و  المخالفات المرتكبة عمى مستوى الفضاءات التجارية متنوعةو  إن الجرائم

 ،(1)معاينة دقيقة ويومية حتى ال يفمت مرتكبيا من الجزاء المقررو  تحتاج إلى رقابة شديدة
 االقتصاد الوطني.المحافظة عمى و  ذلك لموصول إلى حماية المستيمكو 

 الفرع األول

 تحديد المخالفات 
من أبرز المخالفات التي تقع عند ممارسة النشاط التجاري تمك المنصوص عمييا في 

المحدد  02-04كذا القانون و  (2)قمع الغش و  المتعمق بحماية المستيمك 03-09القانون 
وف نحاول أن نشرح بعض ونظرا لتعددىا س (3)لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 

 الجزاءات المقرر ليا.و  المخالفات المرتكبة من طرف األعوان االقتصاديين

 نظافتوو  إلزامية سالمة المنتوجاالخالل ب -أوال
تدخل المشرع الجزائري لضمان سالمة المستيمك بوضع قواعد صارمة ال تتسامح مع 

ألقى عمى عاتقيم التزامات تكفل الخدمات لالستيالك، فو  المتدخمين في عممية وضع السمع
 وىو سالمة المنتوج ونظافتوتطرق قانون حماية المستيمك إلى إلزامية و  (4)سالمة المنتوج

التزام يقع عمى عاتق العون االقتصادي باحترام سالمة المواد التي يعرضيا لالستيالك بأن 

                                                           
 011حورية قاري، مرجع سابق، ص -1
 السابق الذكر ،90-90القانون  -2
 ، السابق الذكر.92-92القانون  -3
 21شعباني )حنين( نوال، مرجع سابق، ص -4
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يعرض فييا ىذه  احترام شروط النظافة الصحية في األماكن التيو  ال تحتوي عمى مموث
 (1)المواد لالستيالك.

منو التي  71عقوبة لمن يخالف إلزامية السالمة في المادة  03-09وقرر القانون 
دج( إلى خمسمائة ألف دينار  200.000تنص عمى:" يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار )

ي دج( كل من يخالف إلزامية سالمة المواد الغذائية المنصوص عمييا ف 500.000)
 (2)من ىذا القانون" 5و 4المادتين 

عمى كل  من نفس القانون أعاله:" يجب 6أما االلتزام بالنظافة فقد نصت عميو المادة 
 متدخل في عممية وضع المواد الغذائية لالستيالك أن يسير عمى احترام شروط النظافة

التحويل  أو محالت التصنيع أو المعالجة أو و  األماكنو  النظافة الصحية لممستخدمينو 
كذا وسائل النقل ىذه المواد وضمان عدم تعرضيا لإلتالف بواسطة عوامل و  التخزين

 أو فزيائية. بيولوجية أو ميكانكية

 (3)عرض المواد الغذائية لالستيالك عن طريق التنظيم". د شروطدتح 

يجب أن ال تحتوي التجييزات والموازم عمى:"  03-09من القانون  7وأضافت المادة 
غيرىا من اآلالت المخصصة لمالمسة المواد الغذائية إال عمى الموازم التي ال  ...العتاد والتغميفو 

تؤدي إلى إفسادىا تحدد شروط وكيفية استعمال المنتوجات والموازم والعتاد والموجية لمالمسة 
 (4)"المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف ىذه الموازم عن طريق التنظيم

                                                           
 .011حورية قاري، مرجع سابق، ص -1
 .، السابق الذكر90-90من القانون  10دة أنظر الما -2
 .من نفس القانون اعاله 91المادة  -3
 .، السابق الذكر90-90من القانون  91المادة  -4
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من نفس القانون أعاله بغرامة من  72عدم االلتزام بالنظافة حسب نص المادة يعاقب عمى 
 (1)دج( . 1.000.000دج( إلى مميون دينار) 50.000خمسين ألف دينار )

 الخدمة ما بعد البيع:و  إلزامية الضماناالخالل ب -ثانيا
 يمتزم المتدخل بضمان سالمة منتوجاتو من كل عيب قد يشوبيا، حيث نصت المادة

قمع الغش عمى:" يستفيد كل مقنن ألي منتوج سواء كان و  من قانون حماية المستيمك 13
يمتد و  جياز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجييزية من الضمان بقوة القانون

 ىذا الضمان أيضا إلى الخدمات.

نتوج، يجب عمى كل متدخل خالل فترة الضمان المحددة، في حالة ظيور عيب بالم
 استبدالو أو إرجاع ثمنو، أو تصميح المنتوج أو تعديل الخدمة عمى نفقتو.

يستفيد المستيمك من تنفيذ الضمان المنصوص عميو أعاله دون أعباء إضافية يعتبر 
 (2)باطال كل شرط مخالف ألحكام ىذه المادة".

عيل عمى خدمة ما بعد البيع من أجل تف 03-09من القانون  16كما نصت المادة 
منو عمى أنو يحق لممستيمك االستفادة من حق المنتوج  15أضافت المادة و  ىذا الضمان

 (3)المقتنى.

دج(  100.000إلزامية الضمان بغرامة من مائة ألف دينار ) يخالف ويعاقب كل من
 03-09من القانون  75دج( طبقا لنص المادة  500.000إلى خمسمائة الف دينار )

 50.000قمع الغش كما قرر غرامة مقدرة بخمسين ألف دينار)و  يمكالمتعمق بحماية المست
غرامة من و  ،إلزامية تجربة المنتوجدج( لكل من يخالف 100.000دج( إلى مائة ألف دينار)

                                                           
 .، السابق الذكر90-90من القانون  12المادة  -1
 نفسو.من القانون  00أنظر المادة  -2
 نفسو. من القانون 01و  02أنظر المادة  -3
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دج( لكل من يخالف  1.000.000دج( إلى مميون دينار )50.000خمسين ألف دينار)
 (1)إلزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع.

 إلزامية إعالم المستيمك:خالل باال -ثالثا
المواضيع األساسية والجد الحساسة، وىو التزام يقع إن الحق في اإلعالم أصبح من 

نما منبثقة من  عمى عاتق المتدخل إال أن إعالم المستيمك من طرف المتدخل بفكرة جديدة وا 
عمم كافي  الذي يمزم أن يكون المتعاقد عمى القواعد العامة، فيما يعرف بخيار الرؤية

 (2)بالمنتوج.

أكد المشرع الجزائري عمى إلزامية إعالم المستيمك في قانون حماية المستيمك وقمع 
يجب عمى متدخل أن يعمم المستيمك بكل منو التي تنص عمى:"  17الغش بالتحديد في المادة 

ات أو المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يصنعو لالستيالك بواسطة كل الوسم ووضع العالم
 (3)" بأية وسيمة أخرى مناسبة

وعميو فقد ألزم المشرع بأن يقوم المتدخل بإعالم المستيمك بكافة المعمومات المتعمقة  
كذا كيفية و  انتياء الصالحية،و  خصائصو وتاريخ اإلنتاجو  ذلك بتبيان مكوناتوو  بالمنتوج

ي قد تنجز عن سوء لفت االنتباه لممخاطر التو  مواصفتيا القانونيةو  استخدام السمعة
 استخداميا.

سالمة المستيمك يجب توافر و  لكي يكون لاللتزام بإعالم دورا فعاال في ضمان صحة
 قمع الغش:و  المتعمق  بحماية المستيمك 03-09من القانون  18شروط تنص عمييا المادة 

ج وكل يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان المنتو "
معمومة أخرى منصوص عمييا في التنظيم الساري المفعول بالمغة العربية أساسا وعمى سبيل 

                                                           
 ، السابق الذكر90-90من القانون  11و 11-12أنظر المواد -1
 01نجوى، مرجع سابق، ص ىشماوي وىيبة وحمود -2
 ، السابق الذكر90-90من القانون  01المادة  -3
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المثال اإلضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سيمة الفيم من المستيمكين وبطريقة 
 (1)"مرئية ومقروءة ومعتذر محواىا

يجب أن تشمل عمى:"  367-90 من المرسوم التنفيذي رقم 6/4أضافت المادة 
المنتوجات الغذائية عمى تاريخ الصنع المعبر عنيا، صنع في مكان كذا واألجل األقصى 

 (2)" لصالحية استيالكو والمعبر عنو يستيمك قبل وكذا الشروط الحفظ الخاصة

قمع الغش عقوبة لمن يخالف إلزامية و  المتعمق بحماية المستيمك 03-09قرر القانون 
يعاقب بغرامة من مائة منو عمى:"  78نص المادة إعالم المستيمك حيث ت

دج( كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج 1.222.222دج( إلى مميون دينار )122.222ألف)
 (3)".من ىذا القانون 18و 17المنصوص عمييا في المادتين 

 عدم الفوترة: -رابعا
شفافية الممارسات  تعتبر الفاتورة ثاني عنصر استعممو المشرع الجزائري كوسيمة لتجسيد

يجب أن يكون كل بيع سمع عمى أنو:"  02-04من القانون  10التجارية، حيث تنص المادة 
 أو تأدية خدمات بين األعوان االقتصاديين مصحوبا بفاتورة.

 يمزم البائع بتسميميا، ويمزم المشتري بطمبيا منو، وتسمم عند البيع أو عند تأدية الخدمة.
مستيمك محل وصل صندوق أو سند يبرر ىذه المعاممة، ويجب أن تقدم يجب أن يكون البيع لم
 (4)".الفاتورة إذ طمبيا الزبون

تتمثل أىم و  تمعب الفاتورة عدة أدوار ال تقل أىمية عن أنيا وسيمة إلعالم المستيمك،
 تكمن ىذه الشفافية فيو  ىذه األدوار في أن الفاتورة تعتبر وسيمة لشفافية الممارسات التجارية

                                                           
 .، السابق الذكر90-90القانون من  00أنظر المادة  -1
عرضيا، و  السمع الغذائية، يتعمق بوسم 0009نوفمبر  09مؤرخ في ، 011-09من المرسوم التنفيذي رقم  2 /1المادة  -2

 .0009 نوفمبر 20 ، صادر بتاريخ29ج.ر عدد 
 ، السابق الذكر90-90من القانون  10المادة  -3
 ، السابق الذكر. 92-92من القانون  09المادة  -4
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 ذلك بتمكينيم من معرفة حقوقيم من جية، ومن جيةو  حماية حقوق األعوان االقتصاديين
كذا المبالغ التي دفعيا أو التي و  الرسومو  أخرى تقوم بإعالم المستيمك عن كافة التحصيالت

سيدفعيا إذا كان البيع عن طريق قرض االستيالك الذي يكون فيو الدفع مقسطا أو مؤجال 
من  30تبر أيضا وسيمة إلثبات  المعامالت التجارية حيث تنص المادة تعو  (1)أو مجزئا

 (2)".يثبت كل عقد تجاري...:.بفاتورة مقبولةالتقنين التجاري عمى:" 

كما تعتبر الفاتورة وسيمة لممحاسبة حيث تمعب دورا أساسيا في مساعدة التجار في 
المشرع عمى كل تاجر تسجيل  القيام بالعمميات المحاسبية لألنشطة التي أبرمت، حيث فرض

التي و  من التقنين التجاري 09 عميو المادةىو ما نصت و  المعامالت في الدفتر اليومي
 تشترط االحتفاظ بكل الوثائق التي يمكن معيا مراجعة تمك العمميات الحسابية كما أنيا

السمع  تساعد المستيمك عمى قيامو بحسابات حول المصاريف التي تم تقديميا لمحصول عمى
أو الخدمات من أجل معرفة الميزانية األسبوعية أو الشيرية التي تم أو سيتم صرفيا الفاتورة 

من ثم عدم تحريرىا و  ليست إلزامية عمى البائع إال إذا طمبيا المستيمك ميما كانت البضاعة،
انون من الق 33طبقا لممادة  (3)جنحة عدم الفوترة لممستيمك يشكل ذلكتسميميا و  عند طمبيا

من  13و 11.. 12....تعتبر عدم الفوترة مخالفة ألحكام المواد التي تنص عمى:" . 04-02
% من المبمغ الذي كان يجب فوترتو ميما بمغت 82ىذا القانون، ويعاقب عمييا بغرامة بنسبة 

 (4)".قيمتو

نما يجب أن تتضمن بياو  تسميميا،و  كما ال يكتفي القانون عمى مجرد تحرير الفاتورة فقا و  ناتا 
 468-05رقم  عمييا في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذيط والكيفيات المنصوص لمشرو 

                                                           
 11زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -1
 ، السابق الذكر.20-12األمر من  09راجع المادة  -2
 10بق، صزوبير أرزقي، مرجع سا -3
 ، السابق الذكر92-92من القانون  00المادة  -4
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التسميم  وصلو  يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل 10/12/2005المؤرخ في 
 (1)كيفيات ذلك.و  الفاتورة اإلجماليةو 

مييا في المادة ومخالفة ىذه األحكام يشكل جنحة عدم مطابقة الفاتورة المنصوص ع
تعتبر فاتورة غير التي تنص أنو:" و  34المعاقب عمييا بالمادة و  02-04من القانون  12

من ىذا القانون ويعاقب عمييا بغرامة من عشر ألف  12مطابقة، كل مخالفة ألحكام المادة 
المطابقة  دج(، بشرط أال تمس عدم 52.222دج( إلى خمسين ألف دينار) 12.222دينار )
والكمية واالسم  والعنوان االجتماعي لمبائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفو الجبائي والعنوان االسم

المبيعة أو الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم  الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم لممنتوجات
 (2)".من القانون أعاله 33ذكرىا في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عمييا طبقا ألحكام المادة 

 الممارسات التجارية غير الشرعية: -خامسا
، نجد أن المشرع الجزائري 02-04من القانون رقم  18إلى  14باستقراء أحكام المواد 

 أدرج ضمن الممارسات التجارية األنشطة التالية:

 مزاولة نشاط تجاري دون إكساب الصفة. -1

عمى أي شخص ممارسة فإنو:" يمنع  02-04من القانون  14بالرجوع إلى أحكام المادة 
 04أما المادة ( 3)األعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددىا القوانين المعمول بيا 

 المتعمق بشروط ممارسة األنشطة التجارية فتنص عمى أنو:" يمزم كل 08-04من القانون 

                                                           
، يحدد شروط تحرير الفاتورة ووصل 2992 ديسمبر 09 المؤرخ في، 210-92من المرسوم التنفيذي رقم  0راجع المادة  -1

 .2992 ديسمبر 00 بتاريخ صادر ،09 عدد ج.رالتسميم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك، 
 .، السابق الذكر92-92من القانون  02، 00 ،02راجع المواد  -2
 و.من القانون نفس 00، 01، 01، 02، 02أنظر المواد  -3
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ثمة شخص طبيعي أو اعتباري في ممارسة نشاط تجاري، بالقيد في السجل التجاري..." فمن 
 (1)فإن ىذا القيد يمنحو الحق في ممارسة النشاط التجاري.

 رفض البيع أو أداء الخدمة: -2
يحمي القانون المستيمك من كل رفض بيع لسمعة أو خدمة دون مبرر شرعي متى 

تعتبر كل سمعة عمى أنو:"  02-04من القانون  15كانت معروضة لمبيع، حيث تنص المادة 
 معروضة لمبيعمعروضة عمى نظر الجميور 

يمنع رفض بيع سمعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت ىذه السمعة معروضة 
 (2)".لمبيع أو كانت الخدمة متوفرة

يقيم القانون قرينة مفادىا أن كل سمعة معروضة لمجميور معروضة لمبيع باستثناء تمك 
 ناسبة تنظيم المعارضالمنتوجات المعروضة بمو  األدوات التي تستعمل لتزيين المحالت

بتمك  (3)تتشابو ىذه الصورة من المخالفات التي ترد عمى الممارسات التجاريةو  التظاىرات،و 
-08المتمم بالقانون رقم و  المعدل 03-03من األمر رقم  11المنصوص عمييا في المادة 

في التي تتمثل في التعسف الناتج عن استغالل وضعية التبعية و  المتعمق بالمنافسة 12
عميو كل رفض أو امتناع عن بيع سمعة أو أداء خدمة و  العالقات بين األعوان االقتصاديين.

المعاقب و  متوفرة دون مبرر شرعي لممستيمك يعتبر فعال مخال بنزاىة الممارسات التجارية
دج( إلى ثالثة ماليين  100.000عميو بغرامة مالية من مئة ألف دينار )

 (4)دج(. 3.000.000دينار)

 

                                                           
 .السابق الذكر ،90-92من القانون  92المادة  -1
 .، السابق الذكر92-92من القانون  02المادة  -2
 .10مرجع سابق، ص زوبير أرزقي،  -3
 ذكر.، السابق ال90-90من األمر رقم  00المادة  -4
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 ممارسة أسعار غير شرعية: -سادسا
 23و 22تطرق المشرع الجزائري ليذا النوع من الممارسات التجارية من خالل المواد 

 ، حيث تعتبر من قبيل الممارسات غير الشرعية كل من:02-04من القانون 

 رفع أو خفض األسعار المقننة. -

 (1)الخدمات.و  ف تكمفة السمعيتزي -

كل بيع سمع أو تأدية خدمات ال تخضع عمى:"  02-04نون من القا 22تنص المادة 
لنظام حرية األسعار، ال يمكن أن تتم إال ضمن احترام نظام األسعار المقننة طبقا لمتشريع 

". فاألصل أن سعر السمع أو الخدمات يخضع لقواعد حرية األسعار الذي ىو المعمول بو
 بمثابة مبدأ عام مكرس دستوريا.

تعتبر ممارسات أسعار غير شرعية التي تنص:"  02-04من القانون  23أضافت المادة  
 كمما كانت ترمي إلى:

عمى أسعار السمع والخدمات غير  التأثير القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكمفة قصد -
 الخاضعة لنظام حرية األسعار.

 (2)".سعارالقيام بكل ممارسات أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في األ -
بغرامة  02-04من  23-22تقدر العقوبة المقررة في حال مخالفة أحكام المادتين 

دج( كما  200.000دج( إلى مائتي ألف دينار ) 20.000مالية من عشرين ألف دينار )
 (3)يمكن حجز البضائع موضوع المخالفات 

 

                                                           
 .11ص زوبير أرزقي، مرجع سابق، -1
 .، السابق الذكر92-92من القانون  20و 22المادتان  -2
 و.نفس من القانون 00و 01انظر المادتان  -3
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 الممارسات التجارية التدليسية: -سابعا
يسية كل أعمال من شأنيا المساس بشفافية الممارسات تعتبر ممارسات تجارية تدل

تمنع الممارسات التجارية التي أنو:"  02-04من القانون  24التجارية حيث تنص المادة 
 ترمي إلى:

 دفع أو استالم فوارق مخفية القيمة, -
 تحرير فواتير وىمية أو فواتير مزيفة, -
ا أو تزويرىا قصد إخفاء الشروط الحقيقية إتالف الوثائق التجارية أو المحاسبية وا خفاءى -

 (1)".لممعامالت التجارية
تعتبر ممارسات تجارية تدليسية من نفس القانون أعاله عمى"  25كما أضافت المادة 

 :ـكل حيازة ل
 منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير مشروعة, -
 مخزون من المنتوجات بيدف تحضير االرتفاع غير المبرر لألسعار, -
 ".مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتيم الشرعية قصد بيعو -

بغرامة من ثالث  02-04من قانون  37يعاقب عمى ىذه الممارسات بموجب المادة 
 (2)دج( 10.000.000دج( إلى عشرة ماليين دينار ) 300.000مائة ألف دينار)

 

 

 

 

                                                           
 ، السابق الذكر92-92 من القانون 22المادة  -1
 ن.من نفس القانو  01و 22المادتان -2
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 الممارسات التجارية غير النزيية -ثامنا
 ن أساليب المنافسة غير المشروعة بضاعة المنافسين اآلخرينيطال عددا كبيرا م

بدال و  اغتصابياو  يحصل ذلك بأشكال مختمفة، من أىميا تقميد العالمة التجاريةو  منتجاتيم،و  ا 
تقميدىا لخمق االلتباس حول مصدرىا، كما قد يخمق ىذا األخير عن طريق و  البضاعة

الممارسات كانت محل خطر بموجب قانون  اإلشيار المضمل أو اإلشيار الغير الشرعي ىذه
 (1)الممارسات التجارية.

بالممارسات التجارية غير النزيية ما  02-04من القانون  27يقصد بموجب المادة 
 يمي:
تشويو سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معمومات سيئة تمس بشخصية أو بمنتوجاتو   -1

 أو خدماتو.
تصادي منافس أو تقميد منتوجاتو أو خدماتو أو اإلشيار تقميد العالمات المميزة لعون اق -2

 الذي يقوم بو.
 استغالل ميارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبيا.  -3
 إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خالفا لمتشريع المتعمق بالعمل. -4
 فييا قصد األضراريك لمتصرف االستفادة من األسرار المينية بصفة أجير قديم أو شر  -5

 بصاحب العمل أو الشريك القديم.
 تحويل زبائنو بطرق غير نزيية.و  إحداث خمل في تنظيم عون اقتصادي منافس -6
حداث اضطرابات فييا، بمخالفة القوانين و/ أو المخطورات و  اإلخالل بتنظيم السوق -7 ا 

 الشرعية.
منافس بيدف استغالل شيرتو خارج إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل  -8

 الممارسات التنافسية المعمول بيا.و  األعراف
                                                           

، في القانون الخاص ريماجستلنيل شيادة  ارسات التجارية، مذكرة كيموش نوال، حماية المستيمك في إطار قانون المم -1
 29، ص2900جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة.  ،كمية الحقوق
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دون اإلخالل باألحكام التشريعية من نفس القانون عمى:"  28كما نصت كذلك المادة 
والتنظيمية األخرى المطبقة في ىذا الميدان، يعتبر إشيار غير قانونيا وممنوعا، كل إشيار 

 تضميمي، السيما إذا كان:

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضميل بتعريف منتوج أو  -1
 خدمة أو بكمية أو وفرتو أو مميزاتو.

يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاتو أو خدماتو أو  -2
 نشاطو.

ادي ال يتوفر عمى مخزون يتعمق بعرض معين لسمع أو خدمات في حين أن العون االقتص -3
كاف من تمك السمع أو ال يمكنو ضمان الخدمات التي يجب تقديميا عادة بالمقارنة مع ضخامة 

 (1)."اإلشيار

 الفرع الثاني

 الجزاءات المترتبة عن مخالفة إجراءات التنظيم 
المحدد لقواعد المطبقة عمى  02-04تضمن الفصل الثاني من الباب الرابع لقانون 

المصادرة، غمق  ,المتمثمة في الحجزو  سات التجارية، الجزاءات ذات الطابع اإلداريالممار 
 (2)كذا نشر القرار.و  المحل التجاري

 التجييزاتو  الحجز عمى البضائع -أوال
من القانون  39ىو إجراء إداري يقوم بو األعوان المكمفون بالرقابة حيث تنص المادة 

، 12ع  المخالفات المنصوص عمييا في أحكام المواد يمكن حجز البضائع موضو أنو:"  04-02
من ىذا القانون، كما يمكن  28و (7و2، )27، 26، 24،25، 23، 22، 22، 14، 13، 11

                                                           
 .، السابق الذكر92-92من القانون  20و 21المادة  -1
 .09 كيموش نوال، مرجع سابق، ص-2
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تكون و  (1)حجز العتاد والتجييزات التي استعممت في ارتكابيا مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
 ن طريق التنظيم.المواد المحجوزة محل محضر معد وقف إجراءات محددة ع

ذلك و  إلى المواد السابقة الذكر 12، و9، 8، 7، 6، 5، 4وقد تم إضافة المواد 
المتضمنة تعديل  02-04المتمم لمقانون و  المعدل 06-10بموجب المادة الثامنة من القانون 

 (2).02-04من القانون  39المادة 

ينا أو اعتباري يمكن أن يكون الحجز ع 02-04من القانون  40وحسب نص المادة 
يقصد بالحجز العيني كل حجز مادي لمسمع، أما الحجز االعتباري فيو كل حجز يتعمق 

 42طبقا لنص المادة و  بسمع ال يمكن مرتكب المخالفة أن يقدميا لسبب ما ففي ىذه الحالة
من نفس القانون، فإنو يتم تحديد قيمة المواد المحجوزة عمى أساس سعر البيع المطبق من 

يدفع المبمغ الناتج عن بيع كل السمع و  مرتكب المخالفة، أو بالرجوع الى سعر السوقطرف 
 (3)موضوع الحجز االعتباري إلى الخزينة العمومية.

 المصادرة: -ثانيا
تتضمن المصادرة في القوانين الجنائية إضافة أحوال معينة ذات عالقة بالجريمة إلى 

 ئية، كما تعد إجراء من إجراءات األمن.تشكل المصادرة عقوبة جناو  ممكية الدولة،

                                                           
 .، السابق الذكر92-92من القانون  00المادة  -1
 2992 جوان 20مؤرخ في  92-92يتمم القانون و  يعدل ،2909 أوت 02مؤرخ في ، 91-09قانون من ال 0المادة  -2

 2909أوت  00  بتاريخ صادر 21عدد  ج.رالذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 
 .، السابق الذكر92-92من القانون  22-29المادة  -3
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تكون ىذه األشياء في حوزة المحكوم و  تنصب المصادرة عمى أشياء تجوز حيازتيا،
أحيانا تكون تخييرية يترك و  يقضى بيا وجوبا في أغمب األحيان،و  تعد عقوبة تكميميةو  عميو،

 (1)الحكم بيا لمقاضي.

المصادرة  23-06موجب القانون من قانون العقوبات المعدلة ب 15عرفت المادة 
 "األيمولة النيائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينةبأنيا:" 

منو أن يحكم القاضي بمصادرة السمع  44بموجب المادة  02-04وقد مكن القانون 
 المحجوزة في حاالت معينة ذكرىا عمى سبيل الحصر.

المنصوص عمييا في ىذا القانون وقد تم تعميم الحكم بالمصادرة عمى كل المخالفات 
 .02-04من القانون  44التي تعدل المادة  06-10من القانون  09ذلك بموجب المادة 

إذا كانت المصادرة تتعمق بسمع كانت موضوع حجز عيني، فإن ىذه المواد تسمم إلى 
ون المحددة في قانو  فقا لإلجراءات المعمول بياو  إدارة أمالك الدولة التي تقوم ببيعيا

 النصوص المطبقة عمييا.و  اإلجراءات المدنية

أما في حالة الحجز االعتباري فتكون المصادرة عمى قيمة األمالك المحجوزة بكامميا 
 أو عمى جزء منيا.

وعندما يحكم القاضي بالمصادرة يصبح مبمغ بيع السمع المحجوزة مكتسبا لمخزينة 
 (2)العمومية.

                                                           
معيار و  المحاكمو  آراء الفقياءو  القانونيةو  سعير الجبري، المبادئ الشرعيةمحمود محمد عبد العزيز الزيني، جرائم الت -1

 .20، صد.س.نمصر،  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ب.ط، القانون الوضعي، و  العقوبة في كل من الشريعة اإلسالمية
 .السابق الذكر ،91-09من القانون  0المادة  -2
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 حل التجاري:غمق الفضاء التجاري أو الم -ثالثا
يمكن أن تؤدي مخالفة عمى أنو:"  111-12من المرسوم التنفيذي  49تنص المادة 

أحكام ىذا المرسوم إلى الغمق المؤقت أو النيائي لمسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري 
  ".أو المساحة الصغرى من نوع سوبيرات وذلك طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بيا

تتم مراقبة ومعاينة المخالفات من نفس المرسوم أعاله عمى أنو:"  50وأضافت المادة 
 1425جمادى األولى عام  5المؤرخ في  22-24ألحكام ىذا المرسوم طبقا ألحكام القانون 

 1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  28-24والقانون  2224يونيو سنة  23الموافق 
 2224صفر عام  29المؤرخ في  23-29والقانون رقم  2224غشت سنة  14الموافق ل 
 (1)"2229فبراير  25الموافق 

من قانون الفضاءات التجارية نستنج أن مخالفة  50و 49من خالل استقرار المادتين 
معاينة المخالفات طبقا و  تتم مراقبةو  أحكام ىذا القانون تؤدي إلى غمق الفضاء التجاري

 .03-09كذا القانون و  08-04، 02-04ألحكام القوانين 

يمكن الوالي المختص إقميميا بناءا عمى أنو:"  02-04من القانون  46تنص المادة 
إجراءات غمق إدارية  عمى اقتراح المدير الوالئي المكمف بالتجارة، أن يتخذ بواسطة قرار،

ييا في يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص عم 32لممحالت التجارية لمدة ال تتجاوز 
من ىذا  53و 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 22، 14، 13، 11، 12أحكام المواد 

 القانون.
 يكون قرار الغمق قابال لمطعن أمام العدالة.

وفي حالة إلغاء قرار الغمق، يمكن العون االقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر 
 (2).الذي لحقو أمام الجية القضائية المختصة

                                                           
 .، السابق الذكر000-02قم من المرسوم التنفيذي ر  29و 20المادتين  -1
 .، السابق الذكر92-92من القانون  21المادة  -2
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حيث تمت إضافة  06-10من القانون  10تعديل ىذه المادة بموجب المادة  قد تمو  
إلى المواد السابقة الذكر، كما عدل المشرع مدة الغمق  12و 9، 8، 7، 6، 5، 4المواد 

 (1)( يوما.60يوما إلى ستون) 30المؤقت من ثالثين )

المذكورون و  عمى أنو يقوم األعوان المؤىمون 08-04من قانون  31كذلك تنص المادة 
 منو بغمق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط تجاريا قارا دون 30في المادة 

أضافت المادة و  إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيتو التجاري في السجل التسجيل
 (2)من نفس القانون عمى عقوبة غمق المحل التجاري بحكم من القاضي. 40

النصوص القانونية أن غمق المحل التجاري يكون إما نستنتج من خالل استقراء ىذه 
بواسطة قرار إداري صادر عن الموظفين المؤىمين بالرقابة، بقرار من الوالي أو بحكم 

يوما  60الغمق المؤقت مدتو القصوى و  القاضي، ويكون غمق المحل التجاري مؤقتا أو نيائيا،
 غمق قابال لمطعن أمام العدالة،يكون قرار الو  ،06-10من القانون  10حسب نص المادة 

في حالة إلغاءه يمكن لمميني المتضرر من صدور القرار، المطالبة بتعويض الضرر الذي و 
 ذلك أمام الجيات القضائية المختصة.و  لحقو،

 نشر القرار: -رابعا
نادرا ما ينص عميو في و  يعد نشر الحكم الصادر باإلدانة جزء مكمال لمجزاء األصمي،

ثر فعال في أعام، إال أنو يغمب النص عميو في قوانين حماية المستيمك، لما لو من القانون ال
اعتباره، إلعالم و  في شرفو ب المحكوم عميويمكافحة جرائم األضرار بالمستيمك حيث يص

المتمثل في فقدان و  المتعاممين بالجرائم المرتكبة بما يحقق اليدف من العقوبةو  المستيمكين
حرمانو أو تقميل حجم مكاسبو المالية في المستقبل نتيجة لعزوف و  جريمة،الثقة في مرتكب ال

                                                           
 .السابق الذكر ،91-09من القانون  09المادة  -1
 .، السابق الذكر92-92من القانون  29و 00و 09المواد  -2
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ليذا حرصت التشريعات المقارنة عمى األخذ بيذا الجزاء في و  الجميور عن التعامل معو،
 (1)قوانين حماية المستيمك 

" يمكن الوالي 48فقد نص عمى ىذا الجزاء بموجب المادة  02-04أما القانون 
كذا المحكوم عميو نيائيا و  كذا القاضي أن يأمر عمى نفقة مرتكب المخالفة،و  المختص إقميميا

قراراتيما كاممة أو خالصة منيا في الصحافة الوطنية أو لصقيا بأحرف بارزة في شر بن
 (2)األماكن التي يحددانيا.
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ت من القرن المنصرم، بتبنييا أدى تغير التوجو االقتصادي في الجزائر نياية الثمانينا
تكريس المنافسة الحرة إلى إغراق السوق و  نظام اقتصاد السوق القائم عمى تحرير التجارة

 سالمة المستيمك .و  منأ دديوالتي ت المغشوشةو  الوطنية بالعديد من المنتوجات المقمدة

ر التي تتسبب أمام عجز األنظمة القانونية التقميدية عن تقديم حماية كافية من األضرا
 فييا ىذه المنتوجات، تبني المشرع الجزائري نظاما أكثر تماشيا مع متطمبات الوقت الراىن،

ىذا بإقرار التزام جميع المتدخمين في عممية عرض المنتوجات لالستيالك بضمان سالمة و 
 قمع الغش.و  المتعمق بحماية المستيمك 03-09المكرس بموجب القانون و  المستيمك،

التجزئة إلى انتشار و  باألخص تجارة الجممةو  النقص الكبير في قطاع التجارة حيث أدى
االقتصاد الوطني مما دفع و  األسواق الموازية التي تشكل مخاطر كبيرة عمى صحة المستيمك

كيفيات و  المحدد لشروط 182-09بالمشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
ممارسة بعض األنشطة الذي يعتبر بمثابة نقطة تحول و  ةإنشاء تييئة الفضاءات التجاري

 ىامة تبرز النوايا نحو إنشاء أسواق رسمية تحل محل األسواق الموازية.

نظرا لمنقائص التي احتواىا فقد تم إلغائو بموجب المرسوم التنفيذي و  إال أن ىذا المرسوم
ممارسة بعض و  جاريةتنظيم الفضاءات التو  كيفيات إنشاءو  المحدد لشروط 111-12رقم 

األنشطة ، ومن أىم ما جاء بو ىذا األخير ىو إضافة المساحات الصغرى من نوع سوبيرات 
وكيل المنتوجات البحرية إلى قائمة األشخاص التي ليا حق و  إلى أنواع الفضاءات التجارية

ات العمل فييا . كما أنو أضاف إلى مخططات التعمير الواجب مراعاتيا عند إنشاء الفضاء
 نائية.يالتجارية مخطط الفضاءات الم

إلى أنو ال يخموا  111-12لكن رغم كل ىذه اإلضافات التي جاء بيا المرسوم الجديد 
من بينيا أنو لم يحدد نصوص قانونية خاصة حسب كل نوع من أنواع و  بدوره من النقائص

 فرغم تأثيرىا  أسواق بيع السيارات المستعممةو  الفضاءات التجارية مثال أسواق المواشي
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 عمى القدرة الشرائية لممستيمك نظرا لالرتفاع الكبيرو  الكبير عمى االقتصاد الوطني
 العشوائي في األسعار إال أنو لم يخصص ليا أحكاما خاصة بيا.و 

والتي يتوالىا  ،ية الرقابة التي تمارسيا الدولة عن طريق اجيزتيالدم فعاعكما نالحظ 
فميما  ،ئيات التي تعتبرىا وزارة التجارة ميمة ومعتبرةاحصاإلوىذا رغم ، اعوان قمع الغش

وان، تبقى غير كافية مقارنة بحجم النشاطات عكان عدد التدخالت التي يقوم بيا ىؤالء األ
التجارية التي ال يراعي فييا المتدخمين سالمة المستيمكين، من خالل عرض منتوجات غير 

 مطابقة لممواصفات.

دماج التجار لذلك يجب عمى الدول نشاء أسواق مغطاة وا  ة والجماعات المحمية إنجاز وا 
غير الشرعيين فييا حتى ينتج القضاء فعميا عمى األسواق الموازية، كما يجب تشديد جياز 
الرقابة عمى ىذه األسواق حتى تصبح مطابقة لممعايير والمواصفات المطموبة في األسواق 

صمية نظرا العتبارىا أداة ردع تساىم في تقميل نسبة الشرعية، وتقرير عقوبة الحبس كعقوبة أ
 المخالفات.
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 .2014-2013يوسف بن خدة، ، عكنون، جامعة الجزائر
مذكرة لنيل شيادة الماجيستر زوبير أرزقي، حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة،  .2

 .2011في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
سعودي زىير، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العمومية االقتصادية عمى  .3

، مذكرة ماجيستر كمية الحقوق والعموم اإلدارية بن عكنون، جامعة 04-01ضوء األمر 
 لجزائر يوسف بن خدة، دون سنة النشرا

في والية  2005-2000سمطانة كتفي، تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية  .4
قسنطينة، تقييم ونتائج، مذكرة ماجيستر، كمية عموم األرض الجغرافية والتييئة العمرانية، 

 جامعة قسنطينة. 
ظل التشريع الجزائري،  سييمة حمالوي، المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية في  .5

مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في الحقوق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد 
 .2014خيضر، بسكرة، 
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شعباني )حنين( نوال، التزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء قانون حماية  .6
ية، جامعة مولود المستيمك وقمع الغش، مذكرة ماجيستر، كمية الحقوق والعموم السياس

 .2012-2011معمري، تيزي وزو، 
كيموش نوال، حماية المستيمك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة  لنيل  .7

شيادة ماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة. 
2011. 
ري،  مذكرة ماجيستر،  لعويجي عبد اهلل،  قرار التييئة والتعمير في التشريع الجزائ .8

 .2012، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
 مذكرات الماستر -ج
عبد الباسط حدد، دور الجماعات اإلقميمية في تدعيم اإلستثمار المحمي، مذكرة  .1

 .2013 ،ورقمة -ماستر، كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة قاصدي مرباح
ودة نجوى، الحماية القانونية لممستيمك من الشروط التعسفية، ىشماوي وىيبة وحم .2

  .2013مذكرة ماستر،  كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
III. نصوص قانونية 
 نصوص تشريعية -أ
يحدد القواعد التي  1996يناير  10موافق  1416شعبان  19مؤرخ  01-96 رقم األمر -1

 .1996يناير  14 بتاريخ ،  صادر03عدد  ج.رقميدية والحرف، تحكم الصناعة الت
غشت يتعمق بتنظيم  20موافق  1422مؤرخ في جمادى الثانية  04-01األمر رقم  -2

 بتاريخ ، صادر47 عدد ج.رالمؤسسات العمومية واالقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا، 
 . 2001 تأو  22
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يتعمق  2003يوليو  19موافق  1424جمادى األولى  19مؤرخ في  03-03 رقم مراأل -3
 1429جمادى الثانية  21مؤرخ  12-08بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون 

 .2008جويمية  02، صادر بتاريخ 36، ج.ر عدد 2008يونيو  25موافق 
عدد  ج.ريتعمق بالتييئة والتعمير،  1990ديسمبر  01في مؤرخ  29-90 رقم قانون -4

 1990ر ديسمب 02بتاريخ  ، صادر42
 ج.ريتعمق بحماية التراث الثقافي،  ،1998 جوان 15مؤرخ في  04-98رقم قانون  -5

 1998 جوان 17 بتاريخ  صادر 44عدد 
، يتعمق بتييئة اإلقميم وتنميتو 2001ديسمبر  12مؤرخ في  20-01القانون رقم  -6

 .2001ديسمبر  15، صادر بتاريخ 77المستدامة، ج.ر عدد 
يحدد  2004يونيو 23موافق  1425جمادى األولى  05في مؤرخ  02-04 رقم القانون -7

جوان  27 بتاريخ صادر ،41عدد  ج.رالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 
2004. 

يتعمق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،   2004ت أو  14 فيمؤرخ  08-04 رقم قانون -8
 .2004ت أو  18 بتاريخ ، صادر52عدد  ج.ر

يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،  2009 يفريف 25 فيخ مؤر  03-09 رقم قانون -9
 .2009 مارس 08 بتاريخ  صادر 15عدد ج.ر 

 02-04 رقم يعدل ويتمم القانون ،2010ت أو  15 فيمؤرخ  06-10رقم  قانون  -10
الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  ،2004 جوان 23مؤرخ في 

  .2010ت و أ 18 بتاريخ صادر 46عدد  ج.ر
، 37عدد  ج.ر، يتعمق بالبمدية، 2011 جوان 20مؤرخ في  10-11 رقم القانون -11

 .2011 جويمية  03 بتاريخ  صادر
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،  2012فبراير  21وافق م 1433ربيع األول  28مؤرخ في  07-12رقم القانون  -12
  .2012فيفري  29 بتاريخ ، صادر 12 عدد ج.ر ، بالواليةيتعمق 

                                           نصوص تنظيمية        -ب
يتعمق بسوق  1988مارس  01موافق  1408رجب  12مؤرخ  49-88مرسوم تنفيذي  -1

 1988مارس  02، صادرة 09ر عدد  .الجممة لمخضر والفواكو، ج
 ع الغذائية، يتعمق بوسم السم2011نوفمبر  10مؤرخ في  367-90مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .1990نوفمبر  21 بتاريخ ، صادر50عدد  ج.روعرضيا، 
يتعمق بأسواق الجممة  ،1993نوفمبر  09مؤرخ في  269-93 رقم مرسوم تنفيذي -3

 .1993نوفمبر  10 بتاريخ ، صادر73عدد  ج.رلمخضر والفواكو، 
يعرف النشاطات الفالحية  ،1996 جانفي 27 فيمؤرخ  63-96رقم مرسوم تنفيذي  -4

 جانفي 28 بتاريخ صادر 07عدد  ج.ركيفياتو، ويحدد شروط االعتراف بصفة الفالح و 
1996 

يتعمق بشروط القيد في  ،1997 جانفي 18 في 09مؤرخ  41-97 رقم مرسوم تنفيذي -5
 .1997 جانفي 19  بتاريخ ، صادر05عدد  ج.رالسجل التجاري،  

يتعمق برقابة الجودة وقمع  ،1990جانفي  30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  -6
معدل ومتمم بموجب المرسوم  ،1990جانفي  31 بتاريخ صادر 05 عدد ج.رالغش، 

 21 بتاريخ ، صادر61عدد  ج.ر، 2001أكتوبر  16 مؤرخ في 315-01التنفيذي رقم 
 .2001أكتوبر 

ديسمبر  10موافق  1426ذي القعدة  08مؤرخ في  468-05مرسوم تنفيذي رقم  -7
 ، تورة اإلجمالية وكيفيات ذلك،  يحدد شروط تحرير الفاتورة ووصل التسميم والفا2005
 2005ديسمبر  11بتاريخ  صادر 40عدد  ج.ر
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، المتعمق بالبطاقة المينية 2006ديسمبر  02، المؤرخ في 454-06مرسوم تنفيذي رقم  -8
المسممة لألجانب المذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مينة حرة عمى 

 .2006ديسمبر  11 صادر بتاريخ 80التراب الوطني، ج.ر عدد 
يحدد شروط وكيفيات إنشاء  ،2009ماي  12مؤرخ في  182- 09مرسوم تنفيذي رقم  -9

 ، صادر30عدد  ج.روتييئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية، 
 .2009ماي  20 بتاريخ

يتضمن تنظيم اإلدارة  ،2002ديسمبر  21مؤرخ في  454-02مرسوم تنفيذي رقم  -10
معدل ومتمم  ،2002ديسمبر  22 بتاريخ ، صادر85عدد  ج.رلوزارة التجارة، المركزية 

 02عدد  ج.ر، 2011 جانفي 09مؤرخ في  04-11 رقم بموجب المرسوم التنفيذي
 .2011 جانفي 12 بتاريخ صادر

ينظم المصالح الخارجية  2011 جانفي 20في مؤرخ  09- 11مرسوم تنفيذي رقم  -11
 .2011 جانفي 23 بتاريخ ، صادر04عدد  ج.روعمميا،  في وزارة التجارة وصالحيتيا 

يتضمن تنظيم المصالح  ،2011جانفي  20 مؤرخ في 11-09رقم  مرسوم تنفيذي -12
 جانفي 23 بتاريخ ، صادر40عدد  ج.رالخارجية في وزارة التجارة وصالحيتيا وعمميا، 

2011. 
فيات يحدد شروط وكي 2012مارس  06في مؤرخ  111 -12مرسوم تنفيذي رقم  -13

 15عدد  ج.رإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية، 
 2012 مارس 14 بتاريخ صادر

يحدد شروط ممارسة نشاط  ،2014ماي  26في مؤرخ  165-14 رقم مرسوم تنفيذي -14
جوان  12 بتاريخ صادر 32عدد  ج.رالوكيل تاجر الجممة لمنتوجات وتربية المائيات، 

2014. 
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