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S 
 حرية مبدأاليت انتهجتها الدولة اجلزائرية وتكريس  االقتصادي االنفتاحإن سياسة 

 ،تبادل املنتوجات بصفة خاصة واخلدمات بصفة عامة ، مسح حبريةواالسترياداإلنتاج 

 األجنبية،ى أيضا إىل جعل األسواق اجلزائرية حاويات ومفارغ ملختلف املنتوجات وأّد

الكم اجلزائر هي بلد مستورد أكثر منه منتج. فإن كان هذا  اصة إاا علننا أّنخبو

ري له كل ما هو بتوف اجلزائريية للنستهلك هقد حقق رفااهلائل من املنتوجات 

يتفطن أحيانا إىل األضرار اقتنائها دون أن  يقدم علىه ّنإا إ ،ضروري وكنالي

 ات القانونية.فإاا كانت غري مطابقة للنواصبه اليت قد تلحق اجلسينة 

تق املستورد ااملشرع على محاية أمن وسالمة املستهلك، ألقى على عمن  احرص

 ملختلفة أجهزةا احلدودأنشأ على مستوى  لتزاماالهلذا  وجتسيدا. باملطابقةالتزاما 

املنتوجات بقة امطمن التأكد تسهر على مكلفة حبناية املستهلك أي أعوان قنع الغش 

كالفحص بإخضاعها إىل خمتلف والك الدولية للنواصفات القانونية واملقاييس  ةداملستور

هذا لذلك  املعتندةملخابر عينات قصد حتليلها يف ا االقتطاعاجملرد واملعنق واللجوء إىل 

خول هلذه األجهزة الرقابية، صالحيات خمتلفة يف حالة كنا قبل طرحها يف السوق، 

 إثبات عدم املطابقة.

Résumé 
La politique  d’économie du marché envisagée  par l’état Algérien  
et la consécration du principe de la liberté de production et 
d’importation  ont  entrainé la libre circulation des produits  et 
services , ce qui fait du marché  algérien un marché tourné 
beaucoup  plus  vers l’importation et consacre  une économie de 
bazar. 
L’Algérie  est un pays qui importe   plus qui’ il ne produit , tout est 
fait pour qu’aucun produit ne manque sur le marché .Il faut 
admettre, que certains produits importés causent au 
consommateurs des préjudices énormes , parce qu’ils ne sont pas 
conformes aux normes algériennes .  
Pour palier à cette insuffisance, le législateur impose à 
l’importateur l’obligation de conformité  et d’accepter  un contrôle  
au niveau des  frontières avant  de mettre le produit sur le 
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marché. Le contrôle est visuel et en cas de doute soumettre le 
produit à des examens approfondis avant d’autorises sa mise sur 
le marché. 
 A cet effet le législateur a ordonné  aux inspections  chargées  de 
contrôle  de refuser la mise de tout produit non conforme   sur le 
marché et d’entreprendre  des diverses mesures  en cas de 
violation de cette obligation. 

 مقدمة

بني شتى  ومتواصال امعروف ااقتصادي ااسترياد املنتوجات نشاطّد يع

بقوانني وقواعد ملزمة لطريف التصدير واإلنتاج، ورغم  االدول ومنظن

 الك فإّن تلك القواعد غالبا ما تتعرض لعدم التطبيق وللخرق أحيانا.

يف جمال التجارة  لقد تّبنت اجلزائر يف بداية التسعينات جانب من احلرّية

 91 :ؤرخ يفامل 30-30 :اخلارجية. إا أصدر املشرع يف البداية، األمر رقم
البضائع عنلية استرياد على املطبقة املتعلق بالقواعد العامة  3330جويلية 

وتصديرها
(1)
والذي أقّر مبدأ حرية االسترياد والتصدير أي حرية تنقل  ،

أو شروط أو إجراءات حتّد من هذا السلع واخلدمات بني الدول دون قّيود 

من القانون املذكور أعاله قبل  3الّنشاط، وهذا بصريح نص املادة 

)التعديل(
(2)
كثري من املنتوجات السوق الوطنية يف انتشار وترتب على الك  ،

واملقاييس معظنها للنواصفات القانونية  املستوردة املقّلدة واليت ال تستجيب 

قدم املستهلكاملعنول بها ومع الك ي
(3) 

على اقتنائها دون أن يراعي مدى 

 خطورتها على صحته  حتت تأثري أساليب الدعاية املتطورة.
وأمام هذه الوضعية عّززت وزارة التجارة نظام مراقبة املنتوجات 

والك بفرض التزام على املستورد بضنان مطابقة املنتوج،  املستوردة،

والسلع توفر املقاييس واملواصفاتاملنتوجات أي أن يراعي عند استرياد 
(4)
 

القانونية الوطنية وكذا الدولية، فاهلدف من الك هو محاية أمن وصحة 

من  93ه. وهذا ما نصت عليه املادة ئاملستهلك وسالمة حميطه وغذا
بقانون محاية املستهلك املتعلق  3331فرباير  32 :املؤرخ يف 30-31 :قانون رقم

وقنع الغش
(5)  

يلتزم كل متدخل بإجراء رقابة مطابقة ) كنا يلي:

من يتدخل  يقصد باملتدخل، كّل، و(...املنتوجات قبل طرحها لالستهالك
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يف عنلية وضع السلع لالستهالك
(6)

جند  ، ومن بني هؤالء املتدخلني،

وهو شخص يقوم بعنلية استرياد املنتوجات من اخلارج إىل ، املستورد

وقعه احلسا  ضنن عنلية وضع متدخال أيضا نظرا مل اجلزائر. ويعّد

املنتوج للتداول
(7)

لذا عليه أن يضع حتت تصرف أعوان الرقابة شهادة ، 

املتعلق برقابة  52-13 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  2املطابقة )املادة 

مطابقة املواد املنتجة حمليا أو املستوردة(
(8)
. 

قانون الوجب تدخل املشرع مؤخرا لتعديل وإمتام األمر املذكور أعاله مب

(9)3392يوليو  92 :ؤرخ يفامل 92-92 :رقم
عن طريق وضع قّيود معينة  

على حرية االسترياد حفاظا على صحة األشخاص واحليوانات والنباتات، 

من  3وهذا الذي أغفله املشرع يف األمر املذكور سالفا. إا مت تعديل املادة 
جات وتصديرها حبرية نليات استرياد املنتوعتنجز ) نفس األمر، كاآلتي:

 باآلداباملتعلقة  بالقواعدطبقا ألحكام هذا القانون والك دون اإلخالل 

وبالثروة  واحليواناتالعامة وباألمن والنظام العام وبصحة األشخاص 

احليوانية والنباتية وبوقاية النباتات واملوارد البيولوجية وبالبيئة وبالرتاث 

  والثقايف(. التارخيي

على مستوى احلدودمفتشيات أيضا على إنشاء حرص املشرع 
(10)

، وهذه 

املفتشيات تتنثل يف املديرية الوالئية املختصة إقلينيا
(11)

وألقى عليها  .

 :من املرسوم التنفيذي رقم 3للنادة  وهذا طبقا التزام برقابة املطابقة،

حيدد شروط مراقبة مطابقة املنتوجات  93/93/3332 :املؤرخ يف 32-054

دة وكيفيات الكاملستور
(12)

متار  مراقبة مطابقة ) :، اليت تنص على ما يلي

احلدودية الربية، البحرية واجلوية.  مستوى املراكز على املستوردة املنتوجات 

وتقوم بذلك املفتشيات احلدودية التابعة لإلدارة املكلفة حبناية املستهلك 

 وقنع الغش(.

احلدودية بالسهر على محاية ت املفتشيافبناء على هذا النص، ألزم املشرع 

أمن وسالمة املستهلك عن طريق مراقبة مدى مطابقة كل املنتوجات 

املستوردة، فإاا تبّين هلا أن املنتوج غري مطابق للنواصفات القانونية 

املطلوبة، هلا أن تصرح بالرفض املؤقت لدخوله إىل السوق الوطنية إىل 
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ملعين وعلى نفقته، كنا هلا أن حني إخضاعه للنطابقة من قبل املستورد ا

تصرح بالرفض النهائي لدخول هذا املنتوج املستورد يف حال إثبات عدم 

 سالف الذكر(.30-31 :من قانون رقم 20)املادة  مطابقته

لكن هناك حاالت استرياد ختضع إىل إجراءات معّينة وصارمة مراعاة 

كنا هو احلال لصحة األشخاص وأمنهم وللنظام العام واألخالق وغريها، 

بالنسبة السترياد األسلحة أو املواد الكينائية واملواد السامة وغريها. 

شرتك املوزاري القرار المن  2و 0مثال على الك ما تنص عليه املادتان 

حيدد شروط وكيفيات استرياد واقتناء وحيازة  3339يناير  5 :ؤرخ يفامل

سيني املعتندين يف اجلزائراألعوان الدبلومامن قبل األسلحة والذخرية ومحل 
(13)

. 

)تسلم رخص استرياد أو اقتناء األسلحة من : على ما يلي 0تنص املادة 

حسب الشروط ...والصنف اخلامس 9الصنف الرابع )الصنف الفرعي

)خيضع  :منه على ما يلي 2تنص املادة (، ووالكيفيات احملددة فينا يأتي

وزير املكلف بالداخلية، منح رخصة االسترياد واالقتناء لطلب موجه لل

سم ولقب صاحب الطلب، عنوانه، نوع السالح وعياره، وعندما ايبني 

يتعلق األمر باالسترياد، جيب أن يبني الطلب، زيادة على الك مواصفات 

 السالح )العالمة، الننواج، الرقم التسلسلي(.

 5 :ؤرخ يفامل 035-92 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  3كنا تنص أيضا املادة 
حيدد شروط وكيفيات تطبيق أنظنة رخص االسترياد أو  3392ديسنرب

التصدير للننتوجات والبضائع 
(14)

)ختضع املنتوجات  ، على ما يلي:

والبضائع املستوردة أو املصدرة يف إطار أنظنة الرخص املذكورة يف 

املادة األوىل أعاله، إىل ترخيص مسبق يسنى، حسب احلالة "رخصة 

 رخصة التصدير"(.االسترياد" أو "

إضافة إىل الك هناك بعض املنتوجات ممنوع استريادها، )كاألغذية احملرمة 

شرعا أو تلك الواردة من مناطق موبوءة أو ملوثة، مثل املنتوجات 

املستوردة من اليابان مثال، وخاصة بعد حادثة فوكوشينا النووية. وهذا 

الغش الواردة على  ما أوضحه املدير العام للنراقبة االقتصادية وقنع

هامش يوم وطين حول أمن املواد الغذائية، إا قال حنن يقظون، ألّن 
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مصاحلنا تلقت تعلينات صارمة ملراقبة املنتوجات املستوردة
(15)

، ومنع 

استرياد من مناطق تقل فيه معايري الرقابة واملواصفات عن تلك 

 املطبقة يف اجلزائر. 

جراء فحص دقيق لكل املنتوجات تتطلب رقابة املنتوجات املستوردة إ

لضنان سالمتها وتوفر الشروط الصحية فيها أو التأكد من مطابقتها 

 للنواصفات املذكورة وعدم خلّوها من أي تلوث.

الوصاية زودت أعوان الرقابة بأدوات خاصة لقيا  مستوى  كنا أّن

اد اإلشعاعات احملتنل وجودها يف املواد املستوردة من اليابان خاصة املو

الغذائية املوجهة لالستهالك املباشر أو تلك اليت تدخل يف صناعة مواد 

 استهالكية يف اجلزائر.

وأيضا تشديد الرقابة على كل املنتوجات املستوردة عن طريق 

 ملراقبة الصحة النباتية املواتية. وإخضاعها الرتخيص الصحي الضروري 

وما  نتوجات املستوردة كيف تتم رقابة املوبالتالي يثور التساؤل اآلتي: 

علينا التعرض ملفهوم    لكن قبل التطرق إىل الك،هي أثار هذه الرقابة

 الرقابة. ولذا قسننا هذا البحث إىل ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: مفهوم الرقابة.

 املبحث الثاني: طرق الرقابة

 آثار الرقابة. املبحث الثالث:

 مفهوم الرقابة املبحث األول

ة الرقابة بظهور الثورة الصناعية كأثر لكرب وتزايد حجم فكر برزت

واليت حققت الرخاء االقتصادي  33املؤسسات اإلنتاجية خالل القرن 

لكّنها سببت الكثري من املآسي لألفراد لعدم إخضاع املنتوجات للفحص 

والتفتيش. ومن هنا ظهرت إرادة قوّية من قبل فئات متضررة إلخضاع 

للرقابة. ولذلك جيدر بنا التطرق إىل تعريف الرقابة، ما يطرح يف السوق 

 خصائصها واهلدف منها. 

من األنشطة جمنوعة ، بأّنها الرقابةتعرف  املطلب األول: تعريف الرقابة

منسجنة واخلطط والنتائج املختلفة األنشطة اليت تهدف إىل جعل التنظينية 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

رافات تتخذ اإلجراءات ، ويف حالة وجود احناملستهدفةمع التوقعات واملعايري 

الالزمةالتصحيحية 
(16)

.
 

وتعرف الرقابة بصفة خاصة، بأنها جمنوعة من األنشطة احملددة واليت 

تستخدم بهدف التأكد من أّن اإلنتاج الذي مت حتقيقه يتفق ويتطابق مع 

تلك املواصفات اليت وضعت له مسبقا
(17)

 . 

اييس املعتندة بأّنها التحقق من توفر املق وتعرف الرقابة أيضا،

واملواصفات القانونية والتنظينية اليت متّيزها والتأكد من أن املنتوج 

يستجيب للرغبات املشروعة لالستهالك
(18)

 . 

لكن ميكن وضع تعريف أكثر دقة للقول بأّنها جمنوعة من اإلجراءات اليت 

تّتخذ من قبل املتدخل نفسه ومن قبل هيئة أخرى للتأكد من مطابقة 

للنواصفات القانونية، وكذا من خّلوها من األخطار اليت ميكن  املنتوجات

 أن تتسبب فيها للنستهلكني.

هناك رقابة ميارسها املتدخل  ّنومن خالل هذا التعريف األخري، يّتضح أ

نفسه وهو املستورد، ورقابة أخرى متارسها جهة إدارية أخرى. وهذه 

اإلجبارية هي اليت تفرض  الرقابة قد تكون إجبارية أو اختيارية. فالرقابة

على املتدخل بوجه عام واملنتج بوجه خاص تلزمه بإخضاع منتجاته 

لرقابة هيئة معينة قبل إنتاجها أو قبل عرضها لالستهالك وهذا تطبيقا 

سالف الذكر واليت تنص على ما  30-31 :من قانون رقم 93/9 للنادة

توج قبل عرضه يتعني على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة املن) يلي:

 (....لالستهالك

أما الرقابة االختيارية فهي الرقابة اليت ال يكون فيها املتدخل ملزما 

بإخضاع منتوجاته ألّي نوع من الرقابة وإمنا يقوم بها باختياره حتى 

جيذب املستهلك واملستعنل إليها.
(19)

  

نتوج املمطابقة الرقابة، هي إجراء ضروري للتأكد من  ّنإلذا ميكن القول 

، سواء اّتخذ هذا اإلجراء واملقاييس املعتندةاملستورد للنواصفات القانونية 

وهو التزام بتحقيق  من قبل املتدخل نفسه أو من قبل جهاز آخر.

سالف  30-30 :من القانون رقم 4نتيجة، وهذا ما أّكده املشرع يف املادة 



(11) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ستوردة )جيب أن تكون املنتوجات املالذكر واليت تنص على ما يلي: 

  (...مطابقة للنواصفات املتعلقة بنوعية املنتوجات وأمنها

فاألصل أن الرقابة تبدأ من مرحلة اإلنتاج ثم يف مرحلة استرياد املنتوج 

. وقد ورد االلتزام باملطابقة املستهلكإىل املنتوج وتستنّر إىل مرحلة وصول 

ك وقنع الغش يف الفصل الثالث من الباب األول من قانون محاية املستهل

 سالف الذكر.  30-31 :رقم

التنظينية للقوانني واملواصفات املطابقة الضيق، باملفهوم ويقصد باملطابقة  

 من قانون االستهالك الفرنسي. 9-399 السارية املفعول، حسب املادة

ا املقصود باملطابقة باملفهوم الواسع، استجابة املنتوجات واخلدمات أّم

نتظرة من املستهلك. أي هي األداة لتحقيق األمن للرغبات املشروعة امل

من القانون  99والسالمة الذي يتوقعه املستهلك وهذا بصريح املادة 

جيب أن يلّبي كل ...) :واليت تنص على ما يلي املذكور سالفا، 30-31 :رقم

 .منتوج معروضا لالستهالك الرغبات املشروعة للنستهلك(

حصوله على سلعة آمنة، خالية من فالرغبة املشروعة للنستهلك هي 

أي خطر أو تلو ث سواء يف اإلنتاج أو العرض أو أثناء االستعنال
(20)

. 

ميكن حتديد الرغبة املشروعة للنستهلك اعتنادا على العديد من املعايري 

واليت تتنثل أهنها يف طبيعة املنتوج أو اخلدمة، القواعد واملقاييس، 

ج أو اخلدمة، احلالة التقنية ومقتضيات والعرف التجاري املتعلق باملنتو

العقد.
(21)

 

تتنيز الرقابة اليت ميارسها املستورد  املطلب الثاني: خصائص الرقابة

 مبا يلي: واهليئة اإلدارية األخرى )املفتشية احلدودية(

 أنها رقابة متار  على مستوى احلدود. -

أنها رقابة وقائية متار  قبل وقوع األضرار باملستهلك -
(22)

 

 ها رقابة مزدوجة متار  من قبل املتدخل واهليئة اإلدارية. أن -

يتنثل اهلدف األساسي من إجراء  املطلب الثالث: اهلدف من الرقابة

الرقابة، هو حتقيق املطابقة أي مطابقة املنتوجات املستوردة للنقاييس 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

واملواصفات القانونية والتنظينية سواء على مستوى احلدود الربية، 

حرية. وهذا جتسيدا ملبدأ محاية املستهلك، هذا من جهة. ومن اجلوية والب

جهة أخرى محاية اإلنتاج الوطين من دخول منتوجات أجنبية مقلدة 

 ومغشوشة. 

واجلدير بالذكر أن كّل إجراءات الرقابة اليت يقوم بها األعوان على 

 مستوى احلدود هي رقابة وقائية يف غالب األحيان.

 ابة املنتوجات املستوردةطرق رق: املبحث الثاني

تتنثل طرق رقابة املنتوجات املستوردة يف فحص الوثائق املقدمة من 

العام بالفحص املتدخل، وكذا فحص السلع بالعني اجملردة وهذا ما يسنى 

أي الفحص التحاليل وأحيانا اللجوء إىل اقتطاع العينات قصد إجراء 

 054-32 :تنفيذي رقمالوم رساملمن  5/9املعّنق. وهذا ما ورد يف املادة 

حيدد شروط مراقبة املنتوجات املستوردة  3332ديسنرب  93 :ؤرخ يفامل

)تنصب املراقبة عرب  عرب احلدود وكيفيات الك واليت تنص على ما يلي:

احلدود للننتوجات املستوردة على فحص الوثائق املنصوص عليها يف 

ننتوج اليت ميكن أن تستكنل أعاله على املراقبة بالعني اجملردة لل 0املادة 

 .باقتطاع عينات منها(

سالف  30-31 :قانون رقمالمن  03لقد ورد نفس املضنون أيضا يف املادة 

تتم الرقابة املنصوص عليها يف هذا القانون، عن ) الذكر على ما يلي:

، أو عن املعنينيطريق فحص الوثائق و/ أو بواسطة مساع املتدخلني 

اشرة بالعني اجملردة أو بأجهزة القيا ، وتتنم عند طريق املعاينات املب

االقتضاء، باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو 

 (....التجارب

اإلجراءات الواردة يف هذين النصني تتخذ قبل مجركة السلع كّل إّن
(23)

. 

 التنفيذياملرسوم من  0استنادا إىل املادة  فحص الوثائق املطلب األول:

السالف الذكر، أن املستورد أو من ميثله ملزم بإيداع ملفا  054-32 :رقم

 لدى املفتشية احلدودية، ويتضنن املّلف الوثائق التالية:

 التصريح باسترياد املنتوج حيرره املستورد.        -



(12) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 نسخة طبق األصل من السجل التجاري -

 نسخة طبق األصل للفاتورة مصادق عليها. -

 يقة تثبت مطابقة املنتوجات املستوردة. نسخة أصلية لكل وث -

 04-14 :من املرسوم التنفيذي رقم 90إا تنص الفقرة الثانية من املادة 
حيدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجنيل  9114يناير  90 :ؤرخ يفامل

والتنظيف البدني وتوضيبها وتسويقها يف السوق الوطنية
(24)

على ما  

الة بتقديم نسخة مطابقة ألصل امللف املستورد حسب احل...)يلزم :يلي

املذكور  ووصل اإليداع املذكور يف الفقرة السابقة ملصاحل مراقبة النوعية 

                 .وقنع الغش عند كل عنلية مراقبة حمتنلة(

الوثائق املقدمة بنوع من  وتقوم بعدئذ املفتشية احلدودية بفحص كّل

دة فيها ومدى صحة التصريح الذي الدقة للتأكد من صحة البيانات الوار

قدمه املستورد
(25)

وكذا البيانات املتعلقة بالبلد األصلي للننتوج أي بلد  

 املنشأ وكل بيانات الوسم ومدى مطابقتها مع املنتوج املستورد.

قد ال يكفي فحص الوثائق  الفحص بالعني اجملردة املطلب الثاني:

القيام بإجراء آخر وهو الفحص لتأكد من املطابقة، بل ميكن هلذه اهليئة 

 اجملرد أو العام.

املادية يف عني املكان للننتوج الرقابة ها بأّن يقصد بالفحص العام أو اجملرد،

املستورد من جهة، لتحديد مطابقته مع البيانات املذكورة يف الوسم أو يف 

ومن جهة أخرى كشف كل فساد أو تلوث  الوثائق املرفقة باملنتوج،

 ة بالنسبة للفواكه اليت ميكن معاينتها بسهولة.حمتنل، خاص

مطابقة لشروط احملدد  054-32 :رقماملرسوم التنفيذي من  4بناء على املادة 

املنتوجات املستوردة عرب احلدود سالف الذكر، تقوم املفتشية احلدودية 

مبراقبة املنتوجات املستوردة عن طريق معاينتها. واهلدف من الك هو 

  التأكد من:

 مطابقة املنتوج استنادا إىل املواصفات القانونية والتنظينية اليت تهنه.-

وبتعبري آخر جيب أن حتنل املنتوجات املستوردة عالمة املطابقة اإلجبارية 

اليت تسلنها اهليئات املؤهلة لبلد املنشأ واملعرتف بها من قبل املعهد 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

من  92/3دة اجلزائري للتقييس. وتأكيدا على الك ما تنص عليه املا
، يتعلق بتقييم 3332ديسنرب  5 :ؤرخ يفامل 052-32 :رقمالتنفيذي  رسومامل

املطابقة
(26)

: )...مينع دخول املنتوجات اليت ال حتنل عالمة ، على ما يلي

 املطابقة اإلجبارية وتسويقها داخل الرتاب الوطين(.

 مطابقة املنتوج استنادا إىل شروط استعناله ونقله وختزينه.-

 .ابقة املنتوج للبيانات املتعلقة بالوسم أو الوثائق املرفقةمط-

 عدم وجود أي تلف أو تلوث حمتنل للننتوج.-

ويقصد الرقابة  املطلب الثالث: املراقبة عن طريق اقتطاع العينات

ويلجأ إليه خاصة عندما ، عن طريق اقتطاع العينات، الفحص املعنق

هلكني وأمنهم أو عندما تبلغ حيتوي املنتوج على خطر يهّدد صحة املست

معلومات أكيدة تتعلق بنوعية املنتوج لإلدارة املكلفة مبراقبة اجلودة 

 وقنع الغش.  

سالف الذكر على ما  054-32 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  8تنص املادة 

 يلي:

أعاله الذي يتم طبقا  5)يقرر اقتطاع العينات املنصوص عليه يف املادة 

 به على أسا :للتنظيم املعنول 

 نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعني اجملردة.-

 املنشأ والطبيعة والنوع والعرض ومستوى اخلطر الذي يشكله املنتوج.-

 .السوابق املتعلقة باملنتوج املستورد-

موثوقية عنليات التفتيش املنجزة على مستوى البلد املصدر وأماكن -

 .املناولة

 إلدارة املكلفة حبناية املستهلك وقنع الغش(.األولويات اليت حتددها ا-

تقتطع العينات وتنقل فورا وبطريقة حتول دون تلف املنتوج إىل خمرب 

مراقبة اجلودة وقنع الغش أو أي خمرب معتند لغرض إجراء التحاليل 

 والتجارب عليها. 

 08وبعد إجراء هذه التحاليل تبلِّغ املفتشية املستورد بنتائجها يف خالل 
 90)املادة  ة من تاريخ إيداعه امللف أو إيداعه من ممثله املؤهل قانونا.ساع



(19) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

، سالف 93/93/3332 :ؤرخ يفامل 054-32 :تنفيذي رقمالرسوم املمن 

 الذكر(. وميكن أن متدد هذه املّدة لظروف معينة.

 أثار الرقابة: املبحث الثالث

( 0)ادة الثالثة إاا مل تالحظ أي خمالفة بعد فحص الوثائق املذكورة يف امل
أعاله أو بعد املراقبة بالعني اجملردة للننتوج، وعندما ال توجد ضرورة 

رخصة دخول املختصة القتطاع العينات، تسّلم املفتشية احلدودية 

املنتوج للنستورد أو من ميثله قانونا. ويف احلالة املخالفة، يسلم مقرر 

 الرفض.رفض دخول املنتوج الذي جيب أن يبّين بوضوح سبب 

 املطلب األول: قبول دخول املنتوج السوق الوطنية

إاا مل ُتالحظ أّي خمالفة، يقوم أعوان الرقابة بتحرير رخصة دخول 

من القرار كنا هو وارد يف امللحق الثالث  ر.د.ماملنتوج املسّناة منواج 

حيدد منااج وحمتوى الوثائق املتعلقة مبراقبة  3335ماي  90 :املؤرخ يف

املنتوجات املستوردة عرب احلدودمطابقة 
(27)

. وحتتوي هذه الوثيقة أي 

هذه الرخصة على جمنوع املعلومات اخلاصة باملستورد واملنتوج املستورد 

وكذلك خمتلف عنليات الرقابة املنجزة، والنتائج اليت أفضت إليها الرقابة 

كنا  اليت أجريت على املنتوج واليت مل تفض إىل عدم مطابقة املنتوج،

يعني تاريخ ورقم احملضر احملرر من قبل األعوان ويوقع من قبل رئيس 

املفتشية احلدودية وتسلم بعد الك نسخة منه للنستورد أو ملن ميثله، 

 سالف الذكر. 054-32تنفيذي رقم الرسوم املمن  1تطبيقا للنادة 

يف حالة مالحظة  املطلب الثاني: رفض دخول املنتوج املستورد

نتوج للنقاييس واملواصفات، تقوم املفتشية احلدودية عدم مطابقة امل

بتسليم املستورد مقرر رفض دخول املنتوج إىل السوق. وحتتوي هذه 

الوثيقة أي هذا املقرر على جمنوع املعلومات اخلاصة باملستورد واملنتوج 

املستورد وخمتلف عنليات الرقابة املنجزة من قبل أعوان املؤهلني وكذلك 

رفض. ويكون للنستورد بعد الك حق الطعن عن سبب اكر أسباب ال

 8الرفض لدى املديرية الوالئية للتجارة املختصة إقلينيا والك يف أجل 
تنفيذي الرسوم املمن  93)املادة إخطاره برفض دخول املنتوج أيام من تاريخ 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (71) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الذكر(. وتقوم هذه املفتشية بعد الك بدراسة  سالف 054-32 :رقم

أيام الذي قد يسفر إما بتأيّيد الرفض أو إلغاء  2 الطعن يف خالل مدة

 مقرر الرفض.

ففي حالة الرفض النهائي لدخول املنتوج، يكون للنستورد تقديم 

الطعن لدى املديرية اجلهوية للتجارة املختصة إقلينيا حول الوجهة اليت 

ميكن ختصيصها للننتوج بعدما تبني عدم مطابقته، لغرض ضبط 

 وجهته أو إعادة توجيهه أو إعادة تصديره أو إتالفه.مطابقته أو تغيري 

 سالف الذكر(. ،054-32 :تنفيذي رقمالرسوم املمن  92)املادة 

فإاا كان عدم املطابقة نامجا عن عدم مراعاة الوسم، ميكن أن خيضع 

 ه طبقا للتنظيم املعنول به.باملنتوج املعين إىل إعادة توضي

باجلودة الذاتية للننتوج، فإن ضبط وعندما تكون عدم املطابقة متصال 

املطابقة يتنثل يف إزالة السبب حسب طريقة منصوص عليها يف 

ويف حالة غيابه، حسب طريقة ترخص بها املديرية  التنظيم املعنول به.

اجلهوية املختصة إقلينيا والك باحرتام القواعد واألعراف املعنول بها يف 

 ، سالف الذكر(.054-32 :تنفيذي رقملارسوم املمن  91هذا اجملال. )املادة 

أما يف حالة ما إاا تأّكد أّن املنتوج املستورد غري مطابق وأن ضبط 

ه حيجز من قبل مصاحل التفتيش على مستوى مطابقته مستحيلة، فإّن

احلدود ويعاد تصديره أو إعادة توجيهه إىل استعنال آخر مشروع أو 

م أن كل مصاريف إعادة إتالفه وهذا على نفقة املستورد. مع العل

تصدير املنتوج أو تغيري اجتاهه أو اإلتالف تكون على عاتق املستورد، هذا 

كجزاء يوقع عليه بسبب اإلخالل باملطابقة دون اإلخالل بالعقوبات 

املتعلق حبناية  30-31 :اجلزائية املنصوص عليها يف أحكام قانون رقم

 املستهلك وقنع الغش املذكور سابقا.

8 

جود وتكد  السلع يف املوانئ لغرض املراقبة، قد يؤدي يف غالب و إّن

األحيان إىل تلفها وانتهاء صالحيتها. فالقيام بإجراء الرقابة ليس سهال 

 أمام العدد اهلائل من احلاويات اليت تتكد  يف املوانئ. 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 وإاا كان هدف الرقابة هو منع عرض السلع اليت تبّين عدم مطابقتها، إاّل

قع يثبت العكس، فهناك منتوجات غري مطابقة ومطروحة يف أّن الوا

 السوق الوطنية تهدد أمن وصحة املستهلك. 

إغراق السوق الوطنية باملنتوجات الصينية واألسيوية، أصبحت ال  كنا أّن

بل أضحت عامال قويا يف إفال  التجار  تهدد صحة املستهلك فحسب،

 شروعة وقانونية.احلرفيني الذين ميارسون نشاطاتهم بطريقة م

تشجيع الدولة لقطاع االسترياد أدى إىل نشوء شركات  أضف إىل الك أّن

متار  االسترياد بصورة عشوائية واليت غالبا ما متار  عنليات االحتيال 

والغش والتهرب الضرييب على خمتلف أنشطتها االستريادية، كنا يؤدي إىل 

 تنامي حجم األسواق املوازية.

السترياد أيضا أدى إىل القضاء على اإلنتاج احمللي فتوسيع وتشجيع ا

وتقليص من روح املبادرة اإلنتاجية ومسح بالتالي نشوء وسائل االحتيال 

ها تباع ّنإلدخول السلع بطرق ملتوية ولو كانت حمظورة خلطورتها، بل 

هذا بتواطؤ بعض اجلهات مع بعض  أمام أعني السلطات املعنية وكّل

اليت هي أصال حمظورة بنصوص املفرقعات بيل املثال وعلى س املستوردين.

قانونية ومع الك خترج من امليناء دون أي ضنري أو مسؤولية، وتعرض 

يف السوق رغم األخطار املسجّلة من إصابة عدد كبري من األطفال حبروق 

 وجروح من جّراء استعنال هذه املفرقعات.

قانونية بهدف محاية فإاا كانت الدولة قد وضعت ترسانة من النصوص ال

املستهلك اجلزائري، لكن جندها غري فعالة بالنظر إىل األضرار اليت حتدق به 

لذا جيب على السلطات تفعيل هذه النصوص حتى يتحقق ، يوميا

 .الغرض منه وخاصة بوضع نصوص عقابية على كل من حياول خرقها
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .0224جويلية  02، الصادرة يف 34عدد الرمسية، الريدة اجل (1)

قبل التعديل على  0224جويلية  11مؤرخ يف  23-24من األمر رقم  0/1دة تنص املا( 0)

تستثنى من جمال تطبيق هذا  )تنجز عنليات استرياد املنتوجات وتصديرها حبرية ما يلي:

 األمر، عنليات استرياد وتصدير املنتوجات اليت ختل باألمن وبالنظام العام واألخالق(. 



       أ.د سي يوسف زهية حورية     رقابة المنتوجات المستوردة، آلية لحماية المستهلك 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (77) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
بيعي أو معنوي يقتين منتوجا أو حيصل عليه قصد يقصد باملستهلك هو كل شخص ط (3)

استعناله الشخصي أو العائلي أو تلبية حاجة حيوان يتكفل به. وهذا التعريف مطابق 

 للتعريف الذي أورد املشرع اجلزائري رغم النقائص اليت ينطوي عليها التعريف.

 11مؤرخ يف  23-11 :الفقرة الثالثة من قانون رقم 0تعرف املواصفة حسب املادة ( 3)

املتعلق بالتقييس، )بأنها وثـيقة تصـادق عليهـا هيئة الـتقييس املعتـرف  0211يونيو 

الــقــواعـد واإلشــارات أو  تقـدم من أجل اسـتـعنـال مـشـرتك ومـتـكرر، بـهـا،

ملنــتــوج أو عـنــلــيـة أو طريقـة إنتاج مـعينـة، ويكون احـرتامهـا غري  اخلــصـائـص

ـزامي. كنا ميـكن أن تـتـنـاول جـزئـيـا أو كلـيـا املصـطـلـحـات أو الـرموز أو إل

ملنتوج أو  الــشــروط يف مــجــال الـتــغــلــيف والــسـنــات الــنــّيـزة أو اللصقات

  .0211يونيو  00، الصادرة يف43عددال رمسية،الريدة اجلعنلية أو طريقة إنتاج معينة(. 

  . 0221مار  8، الصادرة يف 15عددالرمسية، لاريدة ( اجل5)

 سالف الذكر. 24-21من قانون رقم  3/4املادة  (6)

مسؤوليته تعد تيسري للنضرور الذي قد يضطر إىل مقاضاة منتج السلعة يف  كنا أّن (7)

دولة أخرى ملا ميثله الك من مشقة وجهود ونفقات، باإلضافة إىل التعرض للخضوع 

  ال حيقق اات القدر من احلناية.ألحكام قانون أجنيب

د/ حسن عبد الباسط مجيعي، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها  راجع يف هذا الصدد:

 .041، ص 0222دار النهضة العربية، القاهرة  منتجاته املعيبة،

 . 1110لسنة  ،14عدد الرمسية، الريدة ( اجل8)

 .0215يوليو  01 الصادرة يف، 31عدد الرمسية، الريدة ( اجل1)

يتضنن إنشاء  14/11/0211 :ؤرخ يفاملمن القرار الوزاري املشرتك  0تنص املادة ( 12)

 مفتشيات ملراقبة اجلودة وقنع الغش على مستوى احلدود الربية والبحرية على ما يلي:

مفتشية ملراقبة اجلودة وقنع الغش على مستوى احلدود الربية  52)تنشأ مخسون 

الصادرة  ،03عددالرمسية، الريدة اجلوية واملناطق واملخازن حتت اجلنركة( والبحرية واجل

 . 0210أبريل  05يف 

، يتضنن حتديد مواقع مفتشيات مراقبة اجلودة وقنع 0223سبتنرب 00 :قرار مؤرخ يف( 11)

   .0223أكتوبر  03الصادرة يف  ،18عدد الرمسية، الريدة اجلالغش عند احلدود، 

 . 0225ديسنرب  11الصادرة يف ، 82عدد الية، رمسالريدة اجل (12)

 0221لسنة  ،15عدد ال رمسية،الريدة اجل (13)

 .0215ديسنرب  1، الصادرة يف 11عدد الرمسية، الريدة اجل (14)

 حمنول من املوقع:  12/25/0211 :تاريخبوكالة األنباء اجلزائرية  (15)

djazairess.com.www 

يكة حبيات تومي، رقابة اجلودة ودورها يف محاية املستهلك، حمند براق، مريزق عدنان، مل( 11)

امللتقى الوطين حول محاية املستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي، معهد العلوم القانونية 

 .0228أفريل  13و 14يومي  واإلدارية باملركز اجلامعي، الوادي،
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 إدارة اجلودة، دار الكتابفريد عبد الفتاح زين الدين، ختطيط ومراقبة اإلنتاج، مدخل ( 13)

  312، ص 0222املصرية 

علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلناية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف  (18)

 .  18ص  ،0222التشريع اجلزائري، دار اهلدى، 

ة جملة احملاما األستاا بوحلية بن بومخيس، جهاز الرقابة ومهامه يف محاية املستهلك،  (19)

 .82-31، ص0223، السنة 4ناحية باتنة، العدد 

سالف الذكر واليت تنص على ما  24-21من القانون  1وهو ما يستخلص من املادة  (20)

)جيب أن تكون املنتوجات املعروضة لالستهالك مضنونة وتتوفر على األمن  يلي:

ك ضنن املنتظر منها بصفة مشروعة وأن ال حتقق ضررا بصحة وأمن ومصاحل املستهل

 الشروط العادية لالستعنال والشروط األخرى املنكن توقعها من قبل املتدخلني(.

، تصدر عن حتاداالاألستاا محار نسيم، االلتزام باملطابقة يف قانون محاية املستهلك جملة   (21)

 ، منشورات دار احملامي سيدي بلعبا ،24حتاد الوطين للنحامني اجلزائريني العدد اال

 .010ص  ،0211أكتوبر 

يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عنليات  23-24من األمر رقم  12نظر املادة ا (22)

 استرياد البضائع وتصديرها، املعدل واملتنم سالف الذكر.

مع العلم أن هناك بعض املنتوجات املستوردة معفاة من احلقوق اجلنركية يف إطار ( 04)

 :ؤرخ يفامل 81-12 :تنفيذي رقمالرسوم املالصدد نظر يف هذا ا) اتفاقيات التبادل احلر

ريدة اجلحيدد كيفيات متابعة الواردات املعفاة من احلقوق اجلنركية،  0212مار   12

 .    0212مار   13املؤرخة يف  ،13عدد الرمسية، ال

 .1113لسنة ، 3عدد الرمسية، الريدة اجل (24)

أن كثري من املستوردين أي األعوان  حظ يف الساحة العنلية، على مستوى احلدودنل (25)

يقدمون تصرحيا خمالفا حول منتوج معني. مثال أن يصرح بأن السلعة املستوردة من 

النوع العادي، لكن هي يف احلقيقة من النوع اجليد، كل هذا هو من أجل التهرب من 

خدجية بوطبل، احلناية  نظر يف هذا الصدد:ا الضريبة املفروضة على هذا النوع.

قانونية للنستهلك يف جمال املنتوجات املستوردة، مذكرة املاجستري، كلية احلقوق، ال

 .53، ص 0212-0221جامعة اجلزائر، 

 .0225ديسنرب  11، الصادرة يف 82عدد الرمسية، الريدة اجل (26)

 .0221غشت  02الصادرة يف  50عدد ال رمسية،الريدة اجل (27)


