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 (72) 7112جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 رض االستهالكيحماية المستهلك في عقد الق

 في التشريع الجزائري
 د.بحماوي شريف وجريفيلي محمد، الباحث                             

    جامعة أدرار                                                    
S 

عقد القرض االستهالكي من العقود احلديثة نسبيًا اليت عاجلها املشرع اجلزائري 

يع الفرنسي، ونظرًا لصعوبة هذا النوع من العقود على املستهلك مقارنة بالتشر

جراء املخاطر اليت قد يتعرض هلا املقرتض من إقباله على إبرامها كوسيلة لتسديد 

احتياجاته من سلع وخدمات قد ال يوفرها له دخله الشهري، األمر الذي قد  فتكالي

ه يف االستدانة، وسيعاجل هذا يؤثر على محاية املستهلك جراء تسرعه يف ذلك وإسراف

املوضوع أهم األحكام اليت شرعت حلماية املستهلك، سواء قبل إبرام هذا العقد من 

خالل محاية رضاء املستهلك من العروض املغرية، وأثناء إبرام العقد من خالل منح 

املقرتض مهلة التفكري والتدبر يف مواجهة هذه العقود، وأثناء تنفيذ العقد يف منحه 

ضمانات وآليات تشريعية توفر له احلماية جراء حتمل التزامات قد تفوق إمكانياته 

 املالية، وتؤدي إىل توقفه عن الدفع جراء املديونية الزائدة. 

 القرض عقد، املستهلك، املقرتض: القرض االستهالكي، االئتمان، الكلمات املفتاحية

Résumé 
       Le crédit a la consommation des contrats traitées par le 
législateur algérien, par rapport à la législation française, en raison 
de la difficulté de ce type de contrat sur le consommateur par les 
risques qui peuvent être exposés par la participation à sa 
conclusion comme un moyen d’acquisition les besoins de biens et 
de services de l'emprunteur, qui Elle peut affecter la protection 
des consommateurs par la hâte dans ce domaine, et abordera 
cette question les dispositions les plus importantes qui se sont 
engagés la protection des consommateurs avant la conclusion de 
ce contrat grâce à la protection de la satisfaction des 
consommateurs offres alléchantes, lors de la conclusion du 
contrat en donnant à l'emprunteur la période de réflexion et 
pendant l'exécution du contrat pour lui donner des garanties et 
des mécanismes législatifs lui fournir une protection sur les 
obligations de report peuvent dépasser les capacités financières et 
conduire à un arrêt sur le paiement dû à l'excès d'endettement . 
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 مقدمة

مواضيع محاية املستهلك من املواضيع اليت حظيت بنصوص  تعّد

تشريعية وفرية يف أغلب الدول املتطورة والنامية كفرنسا اليت تعترب مهد 

القانون واحلضارة، وقررت اجلزائر هي األخرى نصوص قانونية هائلة 

 سخرتها حلماية للمستهلك. 

حياة الفرد ملا هلا من تأثري على  جمال االئتمان من اجملاالت الصعبة يف ويعّد

أنها يف  املراكز املالية للمستهلك وخاصة على الدخل الشهري للفرد، إاّل

غالب األحيان تعترب الوسيلة الوحيدة اليت يلجأ إليها الفرد من أجل 

حتقيق احتياجاته وإشباع رغباته من السلع واخلدمات، لكن قد يصطدم 

ا النوع من العقود اليت يغيب فيها بعدة خماطر جراء إقباله على هذ

 التوازن بسبب مركز طريف العقد.    

وحلماية املستهلك يف عقد القرض االستهالكي أهمية كبرية لضرورة 

احلماية من املخاطر الناشئة عن االئتمان االستهالكي، وصعوبة مناقشة 

ك هذا النوع من العقود اليت تتطلب خربة كافية قد ال تتوفر يف املستهل

كطرف ضعيف يغلب على تعاقده الرعونة والتسرع لتحقيق الغاية 

املكبوتة يف نفسه، مما يؤثر على اختياره وحتمل التزامات قد تفوق 

 إمكانياته املالية.

وتهدف هذه الدراسة على التعرف عن قرب على اآلليات التشريعية 

االئتماني قبل وأثناء إبرام العقد  كاملسخرة لتقديم محاية فعالة للمستهل

وأثناء تنفيذه، والتعليق على النصوص القانونية بالشرح والتحليل مع 

 اإلشارة إىل اآلراء الفقهية ومناقشتها وتقديم احللول املناسبة.

وعن الصعوبات اليت واجهة الباحث، هي حداثة املوضوع يف التشريع 

 :ماجلزائري الذي مل ينظم إال حديثًا بناء على املرسوم التنفيذي رق

، باإلضافة إىل حداثة بعض األحكام يف 1151ماي  51الصادر يف  51/551

التشريع الفرنسي مبقتضى القانون اجلديد املنظم للمجال التشريعي 

، والذي عاجل 1152 ةيجويل15حلماية املستهلك الساري املفعول ابتداء من 

القرض االستهالكي بعد ما كان تنظمه عدة قوانني متناثرة، أهمها 
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، مما انعكس على نقص املراجع املتخصصة 5791يناير  51انون ق

 توالدراسات السابقة يف املوضوع، باإلضافة إىل انعدام األحكام والقرارا

 القضائية السيما يف القانون اجلزائري.

وستجيب هذه الدراسة على اإلشكالية التالية: إىل أي مدى ميكن لقواعد 

الة للمستهلك يف جمال االئتمان؟ وهل محاية املستهلك أن توفر محاية فع

 النصوص املستحدثة كافية يف تعزيز ذلك؟

وسنعتمد يف هذه الدراسة كل من املنهج التحليلي، واملنهج املقارن يف 

مقارنة بعض األحكام بني القانون الفرنسي باعتباره مصدر تارخيي 

ت للقانون اجلزائري إضافة أنه من أهم التشريعات اليت نظمت عمليا

االئتمان ضمن قانون محاية املستهلك، وبناء على ما تقدم سنعاجل 

: : املبحث األولاملوضوع بناء على خطة ثنائية من مبحثني، نتناول يف

 املبحث الثاني:و ،محاية املستهلك عند تكوين عقد القرض االستهالكي

 محاية املستهلك عند تنفيذ عقد القرض االستهالكي    

 االستهالكيالقرض عقد تكوين ية املستهلك عند املبحث األول: محا

نستهل هذا املبحث يف مفهوم القرض
(1)

االستهالكي وحتديد نطاقه  

مطلب (ثم محاية رضا املستهلك يف القرض االستهالكي  )مطلب أول(

 . )ثاني

سنتعرض  نطاقهاملطلب األول: مفهوم القرض االستهالكي وحتديد 

التعرض جملال  ثّم )فرع أول(تهالكي االسيف هذا املطلب تعريف القرض 

 من التفصيل:  ءبشي )فرع الثاني(تطبيقه 

يقصد باالئتمان  الفرع األول: تعريف القرض االستهالكي وأهميته

العملية اليت ختول للشخص احلصول على أداء معني قد يكون مبلغ من 

يف النقود، منتج معني أو خدمة معينة على أن يتم باملقابل هلذا األداء 

وقت الحق
(2)

. 

وعرف املشرع اجلزائري القرض االستهالكي يف القانون املدني ضمن 

الفصل الرابع من الباب السابع الذي ينظم العقود املتعلقة بامللكية على 

"عقد يلتزم به املقرض بأن ينقل إىل املقرتض ملكية مبلغ من  أنه
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ند نهاية النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه املقرتض ع

القرض نظريه من النوع والقدر والصفة"
(3)

. 

ن القرض االستهالكي الوارد ضمن القواعد العامة جاء إوبناء على ذلك ف

بشكل عام حيدد العالقة بني املقرض واملقرتض فقط، بنقل ملكية نقود 

نتهاء اأو أي شيء مثلي آخر مع إلتزام املقرتض برد نظريه عند 

 عام.  مملادة جاءت مبفهون اإالقرض، وبالتالي ف

17/31 :وعرفه قانون محاية املستهلك رقم
(4)

ه "قرض بأّن 10/11يف املـادة  

االستهالك كل عملية بيع للسلع أو اخلدمات يكون فيها الدفع مقسطًا أو 

 مؤجاًل أو جمزءًا" 

التنفيذياملرسوم يف االستهالكي لتعريف القرض اجلزائري وتطرق املشرع 
(5)

 

املتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض  51/551 :رقم

"كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه إىل  هبأّن 1/1االستهالكي يف املادة 

 أقساط مؤجاًل أو جمزءًا".

القرض االستهالكي يف مفهوم تشريعات  ّنإوتأسيسًا على ما تقدم ف

ا يف كل عملية بيع للسلع أو اخلدمات، مم امحاية املستهلك جاء حمصور

يوحي بوجود عقد آخر تبعي متمثل يف عقد بيع للسلع أو خدمات 

وبالتالي تنشأ عالقة تبعية مباشرة بني عقد البيع وعقد القرض يكون 

املستهلك أمام عقدين مرتبطني ببعضهما البعض حبيث ميون القرض 

 عملية البيع يكون فيها الدفع مقسطًا أو مؤجاًل أو جمزًأ. 

اجلزائري مل يتطرق للخدمات كما فعل يف قانون  املشرع حظ أّنكما يل 

محاية املستهلك يف معرض تعريفه للقرض االستهالكي يف املرسوم 

التنفيذي السالف الذكر، مما يفهم من أنه حصر جمال القرض االستهالكي 

 يف السلع دون اخلدمات.

وللقرض االستهالكي خصائص معينة منها أن القرض االستهالكي 

تناء السلع واخلدمات بالرغم من أن املرسوم حصره يف قرض خمصص الق

ثالثة (بيع سلع معينة، كما أنه قصري األجل حبيث أن مدته ال تقل عن 

أشهر وال تتعدى مخسة سنوات
، منخفض يف قيمته القتصاره على )(6)
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متويل حاجات األفراد من السلع، باإلضافة إىل أنه عقد يقوم على االعتبار 

من العقود الرضائية اليت يشرتط فيها ما يشرتط يف  الشخصي، كما أنه

باقي العقود من رضا وحمل وسبب بالرغم من أن البنوك دأبت على 

التحضري املسبق لنماذج العقود بصفة عامة حيث يكتفي بتوقيع 

العميل عليها إلبرام العقد، كما أنه قرض يرتب فوائد على ذمة 

ون دائما مؤسسة مالية أو بنك املقرتض لفائدة املقرض الذي جيب أن يك

يف مفهوم قانون النقد والقرض على أساس حتريم القانون اجلزائري
(7)

 

الفوائد بني األفراد
(8)

. 

ه ميكن األسر من اقتناء ّنإوللقرض االستهالكي أهمية بالغة من حيث 

احتياجاتها من السلع واألجهزة الكهرومنزلية والسيارات، حبيث يكون 

 على أقساط مما ميكن هاته األسر من اقتناء الدفع فيها مؤجاًل

 مستلزماتها من السلع واملنتجات بكل يسر.

بالرغم من النصوص االستهالكي الفرع الثاني: نطاق تطبيق القرض 

املشرع  أّن اليت جاء بها املشرع اجلزائري خبصوص القرض االستهالكي، إاّل

ث مل يتطرق اجلزائري حصر القرض االستهالكي يف نطاق معني، حي

للخدمات كما فعل يف قانون محاية املستهلك يف معرض تعريفه للقرض 

االستهالكي يف املرسوم التنفيذي، مما يفهم من أنه حصر جمال القرض 

 االستهالكي يف السلع دون اخلدمات.

املتضمن 15\114 :من املرسوم التنفيذي رقم 04باإلضافة إىل نص املادة 

 نيجمال القرض االستهالكي، على أن املتعاملشروط وكيفيات العروض يف 

هم املتعاملون االستهالكي كون منتجاتهم مؤهلة للقرض تالذين 

املمارسون لنشاط إنتاج يف اإلقليم الوطين وينتجون أو يركبون سلعًا 

كما ميكن أن تستجيب السلع املؤهلة إىل  موجهة للبيع إىل اخلواص،

مشرتك بني الوزير املكلف حبماية معدل إدماج حيدد عند احلاجة بقرار 

املستهلك والوزير املعين.
(9)

 

األوىل من القرار الوزاري ونصت املادة
(10)

املشرتك الذي حيدد شروط  

مؤهلة  تعّد" :وكيفيات العروض يف جمال القرض االستهالكي على أنه
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لالستفادة من القرض االستهالكي املنتجات اليت تصنعها املؤسسات 

ط اإلنتاج فوق الرتاب الوطين واليت تقوم بإنتاج وتركيب املمارسة لنشا

للخواصالسلع املوجهة 
(11)

 يف اجلزائر. 

واحلكمة من حصر املشرع نطاق تطبيق القرض االستهالكي على 

منتجات معينة تصنع يف اجلزائر هي دعم احلركة االقتصادية والنشاط 

ئر، حيث نصت يف اجلزا التجاري الوطين ومساعدة املواطنني املقيمني

على أنه "يوجه منح القرض  51/551من املرسوم التنفيذي  1/1املادة 

 االستهالكي للمواطنني املقيمني دون سواهم".

أن  ىمن القرار الوزاري السالف الذكر عل 04باإلضافة إىل نص املادة 

ترفق بهذا القرار بقائمة
(12)

السلع املؤهلة للقرض االستهالكي، كما ميكن  

املؤسسات وتصادق تقدمها اليت الطلبات يني هذه القائمة بناء على أن يتم حت

من القرار الوزاري السالف  11عليها جلنة وزارية مشرتكة بناء على املادة 

 الذكر.

إىل أن املشرع اجلزائري قد ضيق من جمال تطبيق  صويف األخري خنل

فقة من خالل قائمة مراملنتجات القرض االستهالكي ومت حصره يف بعض 

بالقرار الوزاري املشرتك، كما ميكن هلذه القائمة أن حتني وفق الشروط 

 واإلجراءات احملددة يف املادة اخلامسة من القرار الوزاري.  

ّد تع املطلب الثاني: محاية رضا املستهلك يف القرض االستهالكي

محاية رضا املستهلك من أهم مظاهر احلماية اليت جيب أن تراعى عند 

ي عقد يربمه املستهلك مع املهين خبصوص سلعة معينة سواء عن إبرام أ

طريق عقد القرض االستهالكي أو مع التاجر مزود السلعة بشكل 

مباشر، لذلك نظم املشرع األمر سواء من خالل قانون محاية املستهلك أو 

عن طريق النص عليه يف املرسوم التنفيذي املتعلق بتحديد شروط و 

قرض االستهالكي، وسنتطرق يف هذا املطلب إىل كيفيات العرض يف ال

ثم إىل منح املقرتض  )فرع أول( حق املستهلك يف اإلعالم عن القرض

 .)فرع ثاني(فرصة للتفكري والتدبر 
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االلتزام بإعالم  الفرع األول: حق املستهلك يف اإلعالم عن القرض

عقود  املستهلك هو التزام عام يغطي املرحلة السابقة للتعاقد يف مجيع

االستهالك، ويتعلق باإلدالء بكافة املعلومات والبيانات الالزمة للحصول 

السماح على رضا سليم للمستهلك، وبذلك يؤدي الوفاء بهذا االلتزام إىل 

للمستهلك بالبدء يف إبرام العقد وهو على علم بكافة أركان وشروط 

التعاقد.
(13)

 

قدية فحسب، بل يثري اإلخالل بهذا االلتزام ال يثري مسؤولية ع إّن

حسب تأثريه على رضا املستهلك اجلزاءات من تطبيق العديد التساؤل حول 

ومدى إمكانية طلب إبطال العقد، باإلضافة إىل احلق يف احلصول على 

تعويض على أساس املسؤولية التقصريية
(14)

. 

املشرع حرص على أن يزود املستهلك  وتأسيسًا على ذلك جند أّن

وضوعية الكاملة حول القرض الذي سيمنح له حبيث تعترب باملعلومات امل

املعلومات يف هذه املرحلة أكثر دقة لذلك نظم املشرع العرض املقدم 

للمستهلك تنظيمًا دقيقًا.
(15)

 

وقد كرس املشرع اإلعالم عن طريق العرض املسبق للقرض يف نص 

جيب أن تستجيب عروض ...نه"أعلى  17/10من القانون  11املادة 

قرض لالستهالك للرغبات املشروعة للمستهلك فيما خيص شفافية ال

العرض املسبق وطبيعة ومضمون ومدة االلتزام وكذا أجال تسديده، 

 وحيرر عقد بذلك".

املتعلق التنفيذي من املرسوم 05 باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة 

ه: بكيفية وشروط العروض يف القرض االستهالكي واليت تنص على أن

ب أن يتضمن عرض القرض االستهالكي معلومات صحيحة ونزيهة، "جي

على اخلصوص عناصر العرض و كيفيات احلصول عليه، وكذا حقوق 

 ووجبات أطراف عقد القرض".

كما قرر املشرع إلزامية أن يشمل كل عرض للقرض االستهالكي على 

الصايف بيانات متمثلة يف تعيني األطراف واملوضوع واملدة واملبلغ اخلام و

وكذا نسبة الفوائد اإلمجالية والشروط واألقساط التسديد وكيفيات للعرض 
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املؤهلة للقرض وامللف املطلوب والضمانات املقدمة من املقرض للبائع، 

وحقوق وواجبات البائع واملقرض واملقرتض والتدابري املطبقة يف حالة 

إخالل األطراف بذلك.
(16)

 

قرض جيب أن يكون مكتوبًا ليحدد كما جتدر اإلشارة إىل أن عقد ال

من قانون محاية  11االلتزامات بني الطرفني وفق ما أكدته املادة 

ه، باإلضافة إىل ما أكده القضاء يف أحد قرارات17/10املستهلك 
(17)

اليت  

"يتم منح القرض مبوجب عقد مكتوب بني البنك ه ّنأنص فيها 

 . واملستفيد حيدد االلتزامات املتقابلة للطرفني"

ومل ينص املشرع اجلزائري على اجلزاء املدني يف حالة اإلخالل بااللتزام 

املرتتب على عدم تقديم العرض قبل إبرام العقد، بل اكتفى باجلزاء 

املتعلق حبماية املستهلك  17/10من القانون  15اجلنائي حيث نص يف املادة 

 )دج 1110111( يعاقب بغرامة مالية من مخسمائة ألف دينار...نه"أعلى 

، كل من خيالف االلتزامات املتعلقة )دج 51110111( إىل مليون دينار

 من هذا القانون". 11عليها يف املادة االستهالكي املنصوص بعرض القرض 

أما القانون الفرنسي فقد نص على جزاء مدني يتضمن حرمان 

ض املقرض من احلق يف الفوائد وأن املقرتض ال يلتزم إال برد مبلغ القر

يف تاريخ االستحقاق
(18)

الفرنسياالستهالك ، حسب ما نص عليه قانون 
(19)

 

. )L(20)015ـ11( مبقتضى املادة
 

كما أكد القضاء الفرنسي يف أحد أحكامه احلديثة بأن عقد االئتمان 

االستهالكي جيب أن تتوفر فيه شروط خاصة بالشكل واملوضوع احملدد يف 

، الذي يستلزم أن يكون 5791ير ينا 51الصادر يف  11-91القانون رقم 

العرض املسبق ثابتًا وفقًا لنموذج معني، وأقر بطالن العقد الذي ينص 

على اختالف شروط القرض أثناء التنفيذ يف حالة تغيري يف احلالة أو 

املركز املهين للمقرتض
(21)

. 

يقصد مبهلة  الفرع الثاني: حق املقرتض يف مهلة للتفكري والتدبر

بر إعطاء املستهلك مدة زمنية للتفكري والتدبر يف مدى التفكري والتد

مالئمة العرض املقدم له قبل ارتباطه بالعقد نهائيا، يلتزم املقرتض 
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خالل هذه املدة باإلبقاء على العرض وال يستطيع أن يعدل عن إجيابه إىل 

حني انتهاء هذه املدة
(22)

. 

رضا املستهلك خالل ثر بالغ يف محاية أ فرصة التفكري والتدبر هلا وتعّد

الفرتة السابقة للتعاقد ومنحه الفرصة الكافية ملراجعة العقود اليت 

، هلذا يؤكد الفقه اخلدمةتعرض عليه من قبل املنتج أو موزع السلعة أو 

أن حق املستهلك يف التفكري والتدبر هو مكمل حلقه يف اإلعالم وهو ما 

وبهيكفل له تقييم مزايا العقد املنوي إبرامه وعي
(23)

. 

على  51/551من الرسوم التنفيذي  12ونص املشرع اجلزائري يف املادة 

جيب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض من شأنه "ه ّنأ

السماح للمقرتض بتقييم طبيعة ومدى االلتزام املالي الذي ميكنه اكتتابه 

 للمستهلكإعطاء مهلة ضمنيا من ذلك هو ويفهم  "العقدتنفيذ شروط وكذا 

من طرف املقرض لتقييم العرض والتفكري فيه وتفحصه قبل اإلقبال 

 عليه وتوقيع عقد القرض.

يف جمال املستهلك وتعترب مهلة التفكري والتدبر من أهم عناصر محاية 

االئتمان، حبيث تلزم املؤسسات االئتمانية باإلبقاء على عرضهم ملدة معينة 

ة العرض بهدوء وتأني مع من الزمن، تسمح على أثرها للمستهلك بقراء

إمكانية طلب النصيحة و االستفسار عن الفائدة اليت تعود عليه من هذا 

العرض
(24)

. 

L)-312-18) ذلك يف املادةاملشرع الفرنسي وقد كرس 
من (25)

قانون االستهالك  

على أن مانح االئتمان ملزم باإلبقاء على عرضه مدة ال تقل عن مخسة 

 عشر يوم اعتبار من إعالنه.

وبهدف إتاحة احلرية الكاملة للمستهلك طوال فرتة العرض اإللزامية، 

حرم املشرع الفرنسي على املوجب تلقي أي نقود حتت أي شكل من 

األشكال طاملا مل تنتهي املهلة احملددة لذلك، وطاملا مل يتم إبرام العقد 

النهائي
(26)

. 

ذاته، ولكي فاعلية مهلة التفكري تتوقف على املستهلك يف حد  غري أّن

يضمن املستهلك حقوقه جيب عليه حسن استغالهلا، ألنه ليس من 
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الضروري تدخل املشرع يف مجيع العقود إلضفاء ذلك، بل جيب أن يتم 

من  رالنص على مهلة التفكري والتدبر يف العقود اليت تتطلب أكرب قد

احلماية خاصة منها عقود االئتمان
(27)

. 

نص ال يف قانون محاية املستهلك وال يف ويبقى أن املشرع اجلزائري مل ي

املرسوم التنفيذي الذي حيدد شروط وكيفية العروض يف جمال القرض 

االستهالكي عن أي مدة تلزم مانح االئتمان باإلبقاء على عرضه و متكن 

عقد على غرار التشريع املقرتض من التفكري والتدبر قبل توقيع ال

للمستهلك فعالة مبكان يف توفري محاية األهمية مر الذي يعد من الفرنسي األ

خاصة يف جمال االئتمان، عدا مهلة العدول عن العقد
(28)

اليت تأتي بعد  

 اإلبرام، وهي ختتلف عن مهلة التفكري والتدبر.

ه يف اعتقادنا ميكن االستناد للقواعد العامة يف ذلك السيما ما نصت أّن إاّل

20عليه املادة 
(29)

القوة امللزمة  ليت كرست أّنمن القانون املدني، وا 

لإلجياب تكمن يف اإلجياب املقرون بأجل، حبيث إذا عني أجل للقبول ال 

يسقط اإلجياب إال بانتهاء األجل احملدد له، وإذا كانت مؤسسات االئتمان أو 

البائع قدم عروضه مقرونة بأجل فيمكن أن يفهم من ذلك بأن هذا 

أنه مهلة للتفكري والتدبر،  األجل يفسر ملصلحة املستهلك على أساس

وقد يستخلص األجل حسب طبيعة املعاملة أو من ظروف احلال كما 

 جديدًا. إجيابًا ما هو إال انقضاء األجل نص القانون، إال أن أي قبول يأتي بعد 

 عند تنفيذ عقد القرض االستهالكياملستهلك املبحث الثاني: محاية 

تكوين العقد من خالل التطرق بعدما تطرقنا حلماية املستهلك أثناء 

وحتديد نطاقه واحلماية اخلاصة لرضا املستهلك االستهالكي ملاهية القرض 

متمثلة يف حقه يف اإلعالم عن القرض وحقه يف مهلة للتفكري والتدبر، 

سنعاجل يف هذا املبحث احلماية املطلوبة أثناء تنفيذ العقد من خالل 

محاية املستهلك أثناء تنفيذ العقد،  املطلب األول مظاهر مطلبني نعاجل يف

 ثم حق املستهلك يف العدول املطلب الثاني.

 االستهالكيتنفيذ القرض عند محاية املستهلك املطلب األول: مظاهر 

عند التنفيذ يف محايته من التسديد املسبق  كنعاجل مظاهر محاية املستهل
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دة وختلفه عن ثم محاية املستهلك من املديونية الزائ )فرع أول(للقرض 

 . )فرع ثاني(الدفع 

الوفاء  الفرع األول: محاية املستهلك من التسديد املسبق للقرض

هو النهاية الطبيعية لاللتزام، فبالوفاء تظل رابطة االلتزام إىل غايتها 

فاملدين ينفذ االلتزام الذي التزم به تنفيذًا اختياريًا، والوفاء يعترب سببًا 

يف صورته الطبيعية يتم من جانب املدين ويرتتب النقضاء االلتزام وهو 

عليه انقضاء االلتزام
(30)

. 

ويرتتب على منح مهلة الوفاء وقف تنفيذ التزامات املدين إىل غاية انتهاء 

اليت باملبالغ بالوفاء املدين أن يطالب يستطيع ال األجل احملدد، فالدائن 

تعويض.استحقت، كما ال يستطيع أن يطلب الفسخ أو يطالب بال
(31)

 

 11/511رقم املرسوم التنفيذي من  51/5 يف املادةاجلزائري وقد نص املشرع 

على أنه "ميكن املقرتض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقًا قبل 

 انتهاء مدة القرض."

نه ال ميكن ملانح االئتمان التحجج مبدة القرض إوتأسيسًا على ذلك ف

يطالب املقرتض بالفوائد املطلوبة  املتفق عليها يف العقد، كما ليس له أن

إىل غاية انتهاء القرض وإمنا تتوقف مجيع الفوائد إىل غاية تاريخ الذي مت 

فيه الدفع، ومنه يستطيع املقرتض دائما أن يرد القرض قبل حلول 

من نفس  51أجله دون أي تعويض، ونصت الفقرة الثانية من املادة 

 حكام يكون عديم األثر.املرسوم على أن كل بند خيالف هذه األ

من قانون  L(32))-051-01( وهذا النهج كرسه املشرع الفرنسي يف املادة 

االستهالك أنه بإمكان املقرتض الدفع املسبق للقرض دون أي تعويض 

 كما ميكن للمقرض رفض هذا الدفع إذا كان يقل عن مبلغ القرض.

ال يعين أنه ال  ن املستهلك بتوقيعه على عقد القرضإوترتيبًا على ذلك ف

كالفوائد مثاًل أو القرض يستطيع التحلل من التزاماته املرتتبة عن 

إجبارية انتهاء اآلجال احملددة للدفع املتوالي إىل غاية انتهاء القرض، بل 

ميكن له التخلص من ذلك متى أراد ذلك وال يرتتب على ذلك دفع أي 

 تعويض للمقرض.
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املديونية الزائدة وختلفه عن الفرع الثاني: محاية املستهلك من 

محاية للمستهلك من الدخول يف دوامة االقرتاض وحتمله مديونية  الدفع

مفرطة قد ال تسمح له بالوفاء بالتزاماته، أقر املشرع اجلزائري آليات 

 52قانونية من شأنها أن توفر محاية فعالة للمستهلك، حيث نصت املادة 

ى أنه "ال ميكن أن يفوق املبلغ عل 1-1114من املرسوم التنفيذي رقم 

األحوال الشهري اإلمجالي املتعاقد عليه من طرف املقرتض بأي حال من 

من املداخيل الشهرية الصافية املتحصل عليها بانتظام، وذلك  01%

تفاديًا ملديونية الزبون الزائدة." وبالتالي يكون املشرع قد قيد البنوك 

من الدخل الشهري  % 01نسبة واملؤسسات املالية بهذا القيد وهي 

للمقرتض حتى ال يؤدي اإلسراف يف االستدانة إىل عجز املقرتض وبالتالي 

 ختلفه عن الدفع.

 ةهذا القيد ال يكفي لوحده دون وضع آليات تكفل احلماية الالزم أّن إاّل

للمستهلك وحتافظ على متانة النظام البنكي، لذلك قرر املشرع اجلزائري 

مبركزية املخاطر ومركزية خاصة باملستحقات غري تفعيل ما يسمى 

املدفوعة اللذان يضمنان وضع شبكة للتصريح وتبادل املعلومات 

 خبصوص منح القروض للمستفيدين.

املتعلق بالنقد والقرض 55-10مرأشار األأواًل: مركزية املخاطر 
(33)

يف  

 على "ينظم بنك اجلزائر ويسري مصلحة ملركزة املخاطر 71/5املادة 

من القروض وطبيعة املستفيدين أمساء جبمع تدعى مركزية املخاطر تكفل 

القروض املمنوحة وسقفها واملبالغ املسحوبة والضمانات املعطاة لكل 

 " ...قرض من مجيع البنوك واملؤسسات املالية

وهدف املشرع آنذاك كان بغرض مساعدة النظام البنكي على التقليل 

ض من خالل تأسيس هيئة تضطلع جبمع من املخاطر املتعلقة بالقرو

وختزين املعلومات يف جمال القروض، ورغبة من املشرع يف توسيع جمال 

املعلومات قصد تسيري سليم للمخاطر يف النظام البنكي
(34)

 . 

 11-51املتعلق بالقرض والنقد مبوجب األمر رقم  55-10وبتعديل األمر 

 1151أوت  12املؤرخ يف 
(35)

منه  71/5اجلديد يف املادة ، حيث نص التعديل 
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على أنه "ينظم بنك اجلزائر ويسري مصلحة مركزية خماطر املؤسسات 

ومركزية خماطر العائالت ومركزية املستحقات غري املدفوعة."
(36)

 

 11مؤرخ يف  15-51 ويف ضوء ما تقدم، أصدر بنك اجلزائر نظام رقم

 1151فرباير 
(37)

 واألسر وعملها.خماطر املؤسسات تنظيم مركزية ، يتضمن 

حيث نص هذا النظام على حتديد مبادئ تنظيم مركزية خماطر املؤسسات 

اليت تسجل فيها املعطيات املتعلقة بالقروض املمنوحة لألشخاص 

املعنويني واألشخاص الطبيعيني الذين ميارسون نشاطًا مهنيًا بدون أجر، 

القروض املتعلقة باملعطيات ومركزية خماطر األسر اليت تسجل فيها 

لألفراداملمنوحة 
(38)

  . 

ملركزية املخاطر باملعطيات تصرح املالية أن املؤسسات وأوجب النظام على 

القروض والسقف وقائم القروض املتعلقة بتعريف املستفيدين من 

سواء كانت شخصية والضمانات املأخوذة املمنوحة لزبائنها مهما كان املبلغ 

أو عينية.
(39)

 

 11ر شهريًا مبركزة التصرحيات املذكورة يف املادةوتقوم مركزية املخاط

نتائج عمليات املركزة املدونة مصرحة وتعد وتضع يف متناول كل مؤسسة 

لديها عن طريق االطالع عن بعد واالسرتجاع الشهري للقرض
(40)

. 

كما يتعني على املؤسسات املصرحة أن تستشري مركزية املخاطر قبل 

منح قرض لزبون جديد
(41)

. 

 %01اإلجراءات من شأنها أن تسمح للبنوك مبتابعة تطبيق نسبة وهذه 

اليت اشرتطها املرسوم كحد أقصى يتم اقتطاعه من مرتب املستهلك 

املشار إليه كآلية حلماية املستهلك  51/551املنصوص عليه يف املرسوم 

من املديونية الزائدة عن طريق املعلومات اليت تقدم للمقرض عندما 

جديد للتأكد من أن هذا الزبون غري ملتزم بأداءات لدى  يتقدم له زبون

بنك أو مؤسسة مالية أخرى تقوم باالقتطاع من مرتبه، مما يرتتب عن 

ذلك أن تصبح النسبة اإلمجالية لالقتطاع تفوق النسبة احملددة عن طريق 

 التنظيم، مما يسمح حبماية املستهلك من اإلسراف يف االستدانة. 



(02) 

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

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

مستحقات  تقوم مركزيةملستحقات غري املدفوعة مركزية ا ثانيًا:

غري املدفوعة بتنظيم املعلومات املرتبطة بكل احلوادث واألخطار اليت قد 

تظهر عند اسرتجاع القروض، وتتلخص مهمة مركزية املستحقات غري 

املدفوعة يف هذا اجملال إىل عنصرين، األول وهو تنظيم بطاقية مركزية 

ه البطاقية احلوادث املسجلة خبصوص تبديد حلوادث الدفع، وتتضمن هذ

القرض، والثاني هو نشر قائمة حوادث الدفع بطريقة دورية وتبليغها 

إىل املؤسسات املالية أو إلي أي سلطة أخرى
(42)

. 

وهذه اآللية تساهم يف كشف القروض غري املدفوعة بغرض توفري قائمة 

مما يسمح بتوفري سوداء يتم تسجيل فيها كل العمليات املتعلقة بذلك، 

محاية فعالة للمستهلك جراء التخلف عن الدفع وما تثريه من تراكم 

 للديون على األشخاص وتثقل كاهل املستهلك مما يؤدي به إىل اإلعسار. 

حلماية املستهلك من التسرع  يف العدولاملستهلك املطلب الثاني: حق 

أو حتت ضغط إغراءات  يف التعاقد يف أغلب البيوع متأثرًا بالدعاية واإلعالن

وتسهيالت سواء من طرف البائع أو املنتج، فضاًل عن قلة اخلربة يف 

العدولالتعاقد، ظهر ما يسمى باحلق يف 
(43)

عن التعاقد، حيث كرس  

 5791ديسمرب  11الصادر يف القانون املشرع الفرنسي هذا احلق مبقتضى 

باملنزلالبيع بشأن 
(44)

تعاقده والتحلل  ، الذي أجاز للمشرتي العدول عن

منه، ثم توسع املشرع الفرنسي يف ذلك يف قوانني متتالية أبرزها قانون 

املتعلق  بإعالم ومحاية املستهلك يف نطاق  5791يناير  51الصادر يف  91-11

بعض عمليات االئتمان
(45)

. 

ونتناول يف هذا املطلب مفهوم احلق يف العدول وتطبيقاته يف عقد القرض 

 ع أول(، ثم كيفية ممارسة هذا احلق وآثاره )فرع ثاني(:االستهالكي )فر

: مفهوم احلق يف العدول وتطبيقاته يف القرض لالفرع األو

سنتطرق ملفهوم احلق يف العدول من خالل حتديد املقصود  االستهالكي

 .بهذا احلق ثم إىل تطبيقاته يف عقد القرض االستهالكي

فقهعرف بعض ال أواًل: مفهوم احلق يف العدول
(46)

احلق يف العدول  

بأنه، "حق املستهلك يف إرجاع السلعة أو رفض اخلدمة يف خالل مدة 
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معينة حيددها القانون دون إبداء أي مربرات، مع التزام التاجر أو مقدم 

اخلدمة حبسب األحوال برد قيمتها، مع حتمل املستهلك مصروفات الرجوع 

 فقط".

وعرفه جانب آخر من الفقه
(47)

مبقتضاها يستطيع قانونية يلة بأنه، "وس 

املستهلك إعادة النظر يف العقد الذي ساهم بإرادته يف إبرامه عن طريق 

 الرجوع فيه بإرادته املنفردة دون أدنى مسؤولية تقع على عاتقه."

ومن خالل التعريفات السابقة، خنلص إىل أن حق املستهلك يف العدول هو 

كوسيلة حلمايته من خماطر تسرعه حق ميارسه املستهلك بإرادته املنفردة 

 يف التعاقد.

وال يعطي احلق يف العدول للمستهلك سلطة على شيء، أي أنه ليس حقًا 

عينيًا لكنه يعطيه قدرة على إنهاء العقد بعد إبرامه بإرادته املنفردة 

والطرف اآلخر غري ملتزم بأداء معني يف مواجهة املستهلك
(48)

. 

تعاقد عن احلق يف منح املستهلك مهلة وخيتلف احلق يف العدول عن ال

للتفكري والتدبر اليت أشرنا إليها يف املبحث األول من هذه الدراسة، وذلك 

أن احلق األول ال يتم مباشرته إال بعد إبرام العقد بينما احلق الثاني يكون 

سابقًا على إبرام العقد، اهلدف منه منح مهلة لتنوير املستهلك وإعطائه 

ية لدراسة مدى جدوى العقد املقبل عليه ومقداره واآلثار الفرصة الكاف

النامجة عنه.
(49)

 

 يف عقد القرض االستهالكيالعدول يف املستهلك ثانيًا: تطبيقات حق 

من املرسوم  55/1قرر املشرع اجلزائري احلق يف العدول مبقتضى املادة 

جل غري أنه يتاح للمشرتي أ...واليت تنص على " 51/551التنفيذي رقم 

أيام عمل حتسب من تاريخ إمضاء العقد طبق  1للعدول مدته مثانية 

من نفس  51/5للتشريع والتنظيم املعمول بهما" كما نص يف املادة 

املرسوم على أنه "عندما يتم بيع املنتوج على مستوى املنزل
(50)

ن مدة إف 

 أيام مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة." 9العدول تكون سبعة 

-91أن املشرع الفرنسي أقر احلق يف العدول مبقتضى القانون رقم   حنييف

املتعلق بإعالم ومحاية املستهلكني يف جمال  5791يناير  51املؤرخ يف  11



(02) 

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

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وقد مت دجمه يف القانون Scrivener1 عمليات االئتمان واملسمى قانون عض ب

ضمن  املتضمن قانون االستهالك 12/19/5770املؤرخ يف  717-70رقم 

منه  )L. 311 ()51-(15حيث قضت املادة  L)-L -1  -311-311-(37  املواد

أيام ابتداء من يوم قبول العرض  19أن للمستهلك مهلة للعدول يف أجل 

املقدم من طرف املقرض
(52)

. 

املؤرخ  909-1151املشرع الفرنسي قد عدل املدة مبوجب قانون رقم  أّن إاّل

يوما مبقتضى  51 ـ:تقدر باملهلة أصبحت حيث  1151جويلية  15يف 

 L.312)-(19واليت تقابلها املادة  5فقرة  L.311)-(12املادة
(53)

القانون من  

 1152مارس  51املؤرخ يف  012-1152 مراحلالي الصادر مبقتضى األ

املتضمن قانون االستهالك
(54)

 . 

نعاجل كيفية ممارسة  كيفية ممارسة حق العدول وآثاره الفرع الثاني:

 ق يف العدول أواًل، ثم اآلثار النامجة عن هذا احلق بشيء من التفصيلاحل

مل يتضمن املشرع اجلزائري يف أواًل: كيفية ممارسة احلق يف العدول 

إجراءات شكلية ملمارسة هذا احلق، لكن  15/551املرسوم التنفيذي رقم 

ات اليت تقرر هذا احلق أو بعض اإلجراءالقانونية ما يستنبط من األحكام 

الشكلية يف القواعد العامة، أنه لتنظيم األمر جيب إرجاع ذلك إىل ضرورة 

توفر شرطني هما أن يعرب املستهلك صراحة عن عدوله عن العقد، 

 املقررة له مبقتضى القانون. القانونية يف املدة العدول والشرط الثاني أن يتم 

ذلك  ومعنى التعبري الصريح للمستهلك عن رغبته يف العدول :10

أن يعرب عن إرادته يف الرتاجع عن العقد الذي مت إبرامه فعاًل، والتعبري 

الصريح هو الذي يكشف عن اإلرادة بشكل مباشر ويكون ذلك باملظاهر 

21/5اليت ذكرتها املادة 
(55)

من القانون املدني، على أساس أن التعبري  

ليت نصت الضمين ال يتالءم بصورة واضحة مع تطبيقات احلق يف العدول ا

يف القانون الفرنسي اعليها تشريعات محاية املستهلك، السيم
(56)

. 

و يعد أبرز مثال للتعبري الصريح يف التشريع اجلزائري رسالة موصى 

عليها مع وصل باالستالم قياسًا على احلق يف الرجوع يف التعاقد املقرر يف 

تأمينات.من قانون ال 5مكرر 71عقد التأمني بناء ما نصت عليه املادة 
(57) 
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املشرع الفرنسي من أجل تسهيل استعمال هذه الرخصة ألزم  أّن إاّل

اجلديد واليت تقابل  من قانون االستهالك )58(L.312)- (21مبقتضى املادة 

القدمية مانح االئتمان أن يلحق بالقرض منوذج معني   (L311-15)املادة

ال إمالء قابل للفصل يتم تسليمها للمستهلك، وما على املقرتض إ

البيانات الواردة يف هذا النموذج وإرساهلا إىل مانح القرض.
(59)

   

حتى ينتج احلق يف العدول  أن يتم العدول خالل املدة القانونية :10

أثره القانوني جيب أن يتم خالل املدة القانونية احملددة له، حيث حدده 

عمل ابتداء من أيام  11 :بـ 51/551املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي 

تاريخ تبليغ املوافقة على احلصول على القرض حسب ما نصت عليه 

أيام عمل عندما يتم بيع املنتوج على  9، ويف مدة سبعة 51/1املادة 

 :، أما املشرع الفرنسي فقد حددها بـ51/5مستوى املنزل طبقًا للمادة 

 يوم بناء على ما تفضلنا به سابقًا. 51

من  11نص املشرع اجلزائري يف املادة   العدولثانيًا: آثار احلق يف

 إال"ال تسري واجبات املقرتض  ،نهأعلى  51/551املرسوم التنفيذي رقم 

ويف حالة عقد  ،جلهاأابتداء من تسليم السلعة اليت استوفى القرض من 

ن واجبات املقرتض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة إبيع متوال ف

  .ع هذا التسليم"وتتوقف يف حالة انقطا

 L.312-(46املادة  هااليت تقابل من نفس املرسوم 51ونص كذلك يف املادة 
 ( 

)60(
"ال ميكن اكتتاب أي التزام من قانون االستهالك الفرنسي على أنه،  

مل يتحصل  البائع يف إطار القرض االستهالكي ما جتاه من طرف املشرتي

  .على املوافقة املسبقة للقرض" األخريهذا 

قد كرس املشرع قاعدة االرتباط بني عقد فعلى ما تقدم  وتأسيسًا

مبعنى يكون عقد القرض تابع للعقد الرئيسي ففي  ،القرض وعقد البيع

 عقد األصلي يتبعه بطالن عقد القرض.الحالة بطالن 

مارس املقرتض  إذاعقد البيع  آثارتسري  القرر املشرع على أن كما 

احملددة له ضمن اآلجال يف العدول حقه
(61)

. 



(21) 

 (11) ـاد العدداالجتهــ  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 
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يف شكل  آخريستلم البائع من املشرتي أي دفع  أنميكن  باإلضافة أنه ال

زيادة على اجلزء من الثمن الذي وافق املشرتي  إيداعوال  األشكالمن 

مل يربم العقد املتعلق بعملية القرض نهائيًا ، ماًاعلى دفعه نقد
(62)

، وهو 

 )  (L.312-46املادة نفس  ما نص عليه املشرع الفرنسي يف

في حالة عدول املستهلك عن عقد القرض ضمن فوبناء على ما تقدم 

أي شكل من  حتتجزاءات  أيةنه ال يتحمل إف ،احملددة يف القانون اآلجال

احلالة اليت كان  إىل األطرافوتنقضي الرابطة العقدية وترجع  األشكال،

 عليها قبل التعاقد.  

8 

بوسائل فنية عديدة كحق املستهلك لقد اهتمت نصوص محاية املستهلك 

يف اإلعالم وحقه يف مواجهة الدعاية الكاذبة واملضللة باإلضافة إىل 

الضمانات الكفيلة حبماية رضا املستهلك، ومت تطبيق هذه الوسائل الفنية 

على عقود االئتمان وذلك بإدخال بعض األحكام تفعياًل حلماية املقرتض 

 ضوء ما تقدم توصلنا إىل النتائج التالية.يف هذا النوع من العقود، وعلى 

قرر املشرع اجلزائري حق املستهلك يف العدول عن التعاقد يف جمال  -

، 90/90االئتمان مع أنه مل ينص عليها يف قانون محاية املستهلك رقم 

ورغم ذلك ساير أغلب التشريعات اليت نصت على ذلك يف قوانني 

م ضمانة فعالة يف محاية االستهالك، وبهذه اإلضافة يكون قد قد

 املقرتض من جراء تسرعه يف التعاقد.

الرتكيز على بعض األحكام مثل حق املستهلك يف اإلعالم من خالل  -

احلكم بإلزامية العرض يف جمال االئتمان والعناصر اليت جيب أن يشملها 

 ذلك حتى يكون املستهلك على بينة من أمره

دم محاية للمستهلك تفعيل بعض األجهزة كآليات إجرائية تق -

كمركزية املخاطر األسر ومركزية املستحقات غري املدفوعة، وهي 

تعترب من اآلليات اليت حتمي املقرتض من املديونية الزائدة وحتمي 

 النظام البنكي واملالي للدولة يف نفس الوقت.
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 التوصيات

إضافة بعض األحكام مل ينص عليها التشريع اجلزائري منها مهلة  -

والتدبر كمدة إلزامية تفرض على املقرتض قبل إبرامه  التفكري

للعقد نص عليها التشريع الفرنسي، حبيث تعترب إضافة من شأنها 

تقديم محاية لرضا املستهلك جراء الرعونة والتسرع وحتسيس 

 املقرتض بأهمية وخطورة العقد الذي هو مقبل عليه.

يف النص على جزاءات مدنية صرحية حتمي املستهلك كحقه  -

التعويض جراء إخالله املقرض وعدم احرتامه االلتزامات امللقاة 

 الفرنسي.املشرع كما فعل الفوائد على عاتقه مع حرمانه من احلق يف 

النص على إجراءات للتسوية الودية يف حالة إعسار املدين قبل  -

الوصول إىل اإلجراءات القضائية املعروفة يف قانون اإلجراءات املدنية 

ة، ألن املستهلك يبقى الطرف الضعيف يف هذا النوع من واإلداري

 عقود االئتمان.

دمج األحكام املتعلقة بكيفيات العرض يف جمال القرض االستهالكي  -

ضمن قانون محاية  51/551املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي 

كضمان قانوني حلماية املستهلك يف جمال االئتمان  90/90املستهلك 

           االستهالكي. 

                                     اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 مان وهناك من يسميه القرض.ه االئتختتلف تسميات هناك من يسمي( 1)

نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، دار  (2)

 .15، ص2008اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

املتضمن القانون املدني 5791سبتمرب سنة  12املؤرخ يف  91/11من األمر  111املادة ( 3)

 املعدل واملتمم 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج ر 1117فرباير  11املؤرخ يف  17/31األمر رقم  (4)

 1117مارس 1صادرة يف  51رقم 

املتعلق بشروط وكيفيات  1151ماي  51املؤرخ يف  51/551املرسوم التنفيذي رقم ( 5)

ماي  50الصادرة بتاريخ  11رمسية رقم الريدة ، اجلالعروض يف جمال القرض االستهالكي

1151. 

 51/551من املرسوم رقم  10 نظر املادةا (6)



(20) 

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

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
من القانون املدني تنص "القرض بني األفراد يكون دائمًا بدون أجر ويقع  111املادة  (7)

 باطاًل كل نص خيالف ذلك."

القرض االستهالكي يف القانون اجلزائري عقد املركبات السياحية منوذجًا،  كباهم سلطانه، (8)

ليوم الدراسي حول البنود التعسفية يف العقود املربمة بني املتعاملني يف ا ةمداخل

منشورة على  2-1، ص5، جامعة باتنة1152بريل أ 51االقتصاديني واملستهلكني يوم 

 http://kanoundjadid.blogspot.com/2016/07/2016.htmlاملوقع االلكرتوني 

 15/114من املرسوم  04املادة  (9)

حيدد شروط وكيفيات العروض يف جمال  31/12/2015شرتك مؤرخ يف قرار وزاري م (10)

 06/01/2016صادرة بتاريخ  01رمسية عدد الريدة اجل ،القرض االستهالكي

يقصد باخلواص "كل شخص طبيعي يقتين سلعة بهدف خاص خارج عن نشاطاته  (11)

، 51/551نفيذي من املرسوم الت 05فقرة  02نظر املادة االتجارية، املهنية أو احلرفية" 

املشرع اجلزائري أخد باملفهوم املضيق للمستهلك والذي يعترب أن املستهلك  ّنإوبذلك ف

هو" كل شخص طبيعي يقتين مبقابل أو جمانًا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي 

من أجل تلبية حاجياته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به" 

 املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش. 17/10من القانون  0/1نظر املادةا

نشاط تصنيع  وتتمثل النشاطات ونوع املواد املؤهلة للقرض االستهالكي يف اآلتي: (12)

السيارات السياحية والدرجات النارية وثالثية (السيارات والدراجات النارية تتمثل يف: 

احلواسيب (ملعلومات وتتمثل يف: نشاط تصنيع أجهزة املكتبية ومعاجلة ا، )العجالت

نشاط تصنيع اهلواتف واأللواح االلكرتونية واهلواتف ، )وباقي العتاد املعلوماتي وملحقاته

نشاط تصنيع ، )اهلواتف واهلواتف اخللوية واأللواح االلكرتونية(الذكية تتمثل يف: 

التلفزيون،  أجهزة(األجهزة االلكرتونية وخمتلف األجهزة الكهرومنزلية وتتمثل يف: 

والفيديو، الصوت، آالت التصوير، الكامريات الرقمية، أجهزة التدفئة، املكيفات 

اهلوائية، املربدات و معدات الطبخ املنزلي ومعدات الغسيل واألجهزة الكهرومنزلية 

نشاط اإلنتاج الصناعي جلميع األثاث اخلشيب لالستخدام املنزلي وتتمثل يف: ، )الصغرية

نشاط صناعة النسيج واجللود تتمثل يف: ، )األثاث اخلشيب وملحقاته مجيع األثاث،(

مواد البناء وتتمثل يف: ، )صناعة األقمشة املفروشات السجاد والبساط واألغطية(

 .)اخلزف واخلزف الصحي(

حسن عبد الباسط مجيعي، محاية املستهلك احلماية اخلاصة لرضا املستهلك يف عقود  (13)

 .15، ص  1996ة العربية، مصر االستهالك، دار النهض

نزيه حممد الصادق املهدي، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات املتعلقة بالعقود  (14)

 52، ص5771وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربية، مصر، 

رنسي، مرجع نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الف (15)

 .22سابق، ص

 51/551من املرسوم التنفيذي رقم  19املادة  (16)

 .1151، 15، جملة احملكمة العليا، عدد 19/15/1151مؤرخ يف  171911قرار رقم  (17)
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نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، مرجع  (18)

 10سابق، ص

(19) ORD. n° 2016-301 du 14 Mars 2016 Relative a la partie législative du 
code de la consommation, J.OF n°171 du 16 Mars 2016 

(20) Art. L. 341-40. - Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager 
hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable 
conforme à l’article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes 
aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit 
aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.» 

(21 (Bulletin d’information n 303 du 1mai 1990 N 599 

حممد حممد الرفاعي احلماية املدنية للمستهلك إزاء املضمون العقدي، دار  مشار إليه عند أمحد

 90، ص5771النهضة العربية، مصر 

، منشورات احلليب 5أكرم حممد حسني التميمي، التنظيم القانوني للمهين، ط  (22)

، أشار إليه زعيب عمار، احلق يف العدول عن التعاقد 19-12، ص 1151احلقوقية، لبنان، 

، 1150، 17يف محاية املستهلك، جملة املفكر، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد  ودوره

 557ص

غازي خالد أبو عرابي، محاية رضا املستهلك دراسة مقارنة بني قانون محاية املستهلك  (23)

اإلماراتي وتقنني االستهالك الفرنسي، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، عمادة 

 .575، ص1117، 5، العدد 02األردن، اجمللد البحث العلمي، جامعة 

نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، مرجع  (24)

 11سابق، ص

(25) Art.312-58 alinéa 2 La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de 
crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions 
pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette 
remise ou de cet envoi. 

املتعلق باإلعالم ومحاية  5791يناير  51الصدر يف  11-91من قانون  11املادة  (26)

 املستهلكني يف جمال بعض عمليات االئتمان

 515زعيب عمار، مرجع سابق، ص  (27)

سنرجئ التفصيل حول املقصود مبهلة العدول عن العقد يف املبحث الثاني من هذه  (28)

 الدراسة لعالقتها الوطيدة به

من القانون املدني على أنه "إذا عني أجل للقبول التزم املوجب بالبقاء  20تنص املادة  (29)

على إجيابه إىل انقضاء هذا األجل، وقد يستخلص األجل من ظروف احلال أو من 

 بيعة املعاملة."ط

نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، ( 30)

 .019، ص1117مصر، 



(22) 

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

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف جمال االئتمان يف القانون الفرنسي، مرجع  (31)

 .07سابق، ص

(32) Art. L. 312-34. Alinéa 5 - L’emprunteur peut toujours, à son 
initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le 
crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais 
afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. » 

، جريدة رمسية 1110أوت  12لنقد والقرض الصادر بتاريخ املتعلق با 10/55األمر  (33)

  1110/ 11/ 19مؤرخة يف  11عدد 

 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،1الطاهر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، ط (34)

 091، ص1151

املعدل لقانون النقد والقرض جريدة رمسية  1151أوت  12املؤرخ يف  11-51األمر رقم  (35)

  15/17/1151مؤرخة يف  11د عد

 091الطاهر لطرش، املرجع السابق، ص (36)

املؤرخة يف  36، جريدة رمسية عدد 1151فرباير  11مؤرخ يف 15-51نظام رقم  (37)

50/19 /1151 

 15-51من النظام  15املادة ( 38)

 15-51من النظام رقم رقم 11املادة ( 39)

 15-51من النظام رقم  19املادة  (40)

 15-51من النظام رقم  50دة املا (41)

 091-091الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص (42)

لقد أطلق الفقه عدة تسميات حلق العدول فهناك من مساه حق الرجوع، والبعض  (43)

اآلخر مساه حق االنسحاب، ويفضل الباحث حق العدول، وقد تبنى املشرع اجلزائري حق 

 ق بالقرض االستهالكي. املتعل 51/551العدول مبقتضى املرسوم التنفيذي 

نظم من خالله  5791ديسمرب  11يف  550-91أصدر املشرع الفرنسي تشريع رقم  (44)

البيع باملنزل بطريقة مغايرة لبعض املبادئ التقليدية للقانون املدني، أنظر يف ذلك 

السيد حممد السيد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، الدار اجلامعية، مصر، 

 511، ص1110

حممد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  (45)

 .11-10، ص1111

، دار اجلامعة اجلديدة، 1ط كوثر سعيد عدنان خالد، محاية املستهلك االلكرتوني، (46)

 .201، ص1152اإلسكندرية، 

 .517مساعد زيد عبد اهلل املطريي، مرجع سابق، ص (47)

 .159اهليثم عمر سليم، مرجع سابق، ص (48)

 510زعيب عمار، مرجع سابق، ص (49)
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يقصد بالبيع باملنزل توجه التاجر أو من ينوب عنه إىل أماكن إقامة املستهلكني الذين  (50)

يوقفون أمام املنازل ويعرضون سلعهم من منتجات وخدمات حبيث يتم التعاقد معهم، 

عي من املستهلك، أنظر مساعد زيد عبد اهلل ويتميز هذا النوع بأنه يتم بدون س

جامعة عني مشس، القاهرة  املطريي، احلماية املدنية للمستهلك، أطروحة دكتوراه،

 .  521، ص1119

(51) -Art. L.311-15 : ….Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de 

sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son 

engagement. » 

شوقي بناسي، أثر تشريعات املستهلك على املبادئ الكالسيكية للعقد، أطروحة  (52)

، 1151/1152دكتوراه علوم ختصص قانون خاص، كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 

 001-001ص

(53) Art. L312-19  L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un 
délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre 
de contrat de crédit 

(54) Jean Calais-Auloy Henri Temple, Droit de la consommation, DALLOZ, 
9edition, 2015, P385 

 باللفظ يكون اإلرادة عن التعبري "أّن  من القانون املدني على 21/5تنص املادة  (55)

 على داللته يف شك أي يدع ال موقف يكون باختاذ ماك عرفًا املتداولة باإلشارة أو ،ةوبالكتاب

 ".صاحبه مقصود

 019-012شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  (56)

 019شوقي بناسي، مرجع سابق، ص (57)

(58) Art. L .312-25 : Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation 
mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à 
son exemplaire du contrat de crédit.  »  

، نبيل إبراهيم سعد، مالمح محاية املستهلك يف 001قي بناسي، مرجع سابق، ص شو (59)

 12جمال االئتمان، مرجع سابق، ص

(60) Art. L. 352-14 Aucun engagement ne peut valablement être 
contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas 
accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas 
remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque 
forme que ce soit, ni aucun dépôt. 

 51/551من املرسوم  51املادة  (61)

 51/551من املرسوم  50املادة  (62)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222021&dateTexte=&categorieLien=cid

