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

 في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي
 د. وناس يحيى                                                  

 أدرار -جامعة أحمد دراية 

S 
وضع املقاييس واملعايري الواجب االلتزام بها، دأبت األنظمة القانونية التقليدية على 

إال أن تشعب احلياة االقتصادية وتنوع صور تدخل الفاعلني االقتصاديني يف حتديد 

مجلة من املقاييس للمنتج واخلدمة، أدى إىل إحداث منظومات تقييس اختيارية، أدت 

ى قانونيتها وكذا هذه املنظومات إىل طرح العديد من األسئلة القانونية املتعلقة مبد

  املسؤولية النامجة عنها.
 حتاول هذه الورقة اإلجابة عن هذه األسئلة يف إطار القانون اجلزائري.

: قواعد التقييس، التقييس االختياري، الطبيعة القانونية الكلمات املفتاحية

 للتقييس، املسؤولية النامجة عن قواعد التقييس.

Résumé :  
Le domaine de la normalisation est resté pendant longtemps un 

domaine réservé du législateur. Cependant la complexité de la vie 

économique et l’intervention accrue des acteurs économiques ont 

engendré une forme de normalisation volontaire.  

Cette normalisation facultative a suscité un tas de questions 

juridiques qui concerne sa nature juridique et la responsabilité qui 

en découle. La présente recherche tente de répondre à ces questions 

en droit algérien.  

 مقدمة

واخلدمة، باملنتج خاصة مقاييس غلب التشريعات احلديثة إىل فرض أتتجه 

ويرافق هذا اجلانب التشريعي والتنظيمي املتعلق بالتقييس مبادرات 

خاصة خترج عن اإلطار الرمسي وتضع بدورها مقاييس خمتلفة. تتسم هذه 

لى املقاييس اخلاصة بالطابع اإلرادي واالختياري. ينصب هذا البحث ع

بيان الطبيعة القانونية هلذه املقاييس اليت توضع من قبل منظمات غري 

لقواعد التقييس الطبيعة القانونية مستقلة. تتجلى أهمية دراسة حكومية 

اخلاصة يف الكشف عن طبيعة هذه القواعد وطرق اعتمادها وكيفية 

رئيسية ومن ثم تظهر االشكالية ال االلتزام اإلرادي بها وآثارها القانونية.



           س يحيىد. ونا                في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (74) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

للدراسة يف السؤال التالي: ماهي الطبيعة القانونية لقواعد التقييس 

 الطوعية وكذا املسؤولية اليت ترتتب عن اإلخالل بها؟ 

 املطلب األول: تبلور قواعد التقييس اخلاصة

تربز أهمية دراسة تبلور قواعد التقييس من خالل بيان كيفية تطور 

االختيارية مصادر التقييس ل(، وكذا بيان )الفرع األوالقواعد ووظائفها هذه 

 )الفرع الثاني(.طبيعتها القانونية والتنظيمية وأنواعها وذلك بغية حتديد 

نظرا حليوية فهم  الفرع األول: تطور مفهوم ووظائف التقييس

اجلذور التارخيية ملوضوع التقييس فقد مت استعراض التطور التارخيي 

مفهوم التقييس يف القانون اجلزائري بيان  للتقييس )أوال(، ومن ثّم

 وعرض "بصمة اجلزائرية" كتجربة جزائرية يف جمال التقييس )ثانيا(.

ظهرت مأسسة التقييس مع منتصف  التطور التارخيي للتقييسأوال: 

القرن العشرين من خالل إنشاء معاهد التقييس الوطنية يف خمتلف 

يسالدول، ثم تالها ظهور املنظمة العاملية للتقي
)1( l'ISO  7491سنة 

ظهر التقييس خالل فرتة اخلمسينيات كأداة لغزو األسواق. ثم عرف 

جدا لقواعد  اواسع اانتشارالتقييس بني فرتة الثمانينات إىل األلفية الثانية 

" واملقاييس 4999اجلودة "إيزو مقاييس التقييس من خالل ظهور سلسة 

املبادالت التجارية ار وتوسع انتش". صاحب 79999"إيزو سلسلة البيئية مع 

العاملية تضخم يف التقييس، وبذلك ظهر التقييس كمحفز للتبادل احلر 

والعوملة. كما يظهر بأنه إجراء للتقليل من التعتيم املتعلق باملنتج أو 

إجابة عن بعض اختالالت السوق املتعلقة التقييس اخلدمة، ويشكل 

حبماية البيئة
(2)

. 

مسألة  تعّد :يف القانون اجلزائري ووظائفه التقييسثانيا: مفهوم 

 (7) حتديد مفهوم التقييس من قبل املشرع اجلزائري مسألة جوهرية
 .(2) تسمح بالكشف عن جوانبه الوظيفية

عرف املشرع اجلزائري اجلزائري مفهوم التقييس يف القانون  .1

التقييس بأنه: "النشاط اخلاص املتعلق بوضع أحكام ذات استعمال 

متكرر يف مواجهة مشاكل حقيقية أو حمتملة يكون اهلدف موحد و



(74) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

منها حتقيق الدرجة املثلى من التنظيم يف إطار معني. ويقدم وثائق 

مرجعية حتتوي على حلول ملشاكل تقنية وجتارية ختص املنتوجات 

اليت تطرح بصفة متكررة يف العالقات بني الشركاء واخلدمات والسلع 

تقنيني واالجتماعينياالقتصاديني والعلميني وال
(3)

." 
بهذا النص يكون املشرع اجلزائري قد حدد ضوابط العمل اإلرادي الذي 

تقوم به املؤسسات، وبشكل خاص فيما يتعلق باعتماد أحكام  ميكن أن

 كما حدد املشرع اجلزائري أهداف التقييس فيما يلي:، التقييس

 حتسني جودة السلع واخلدمات ونقل التكنلوجيا، -
 من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز، التخفيف -
 إشراك األطراف املعنية يف التقييس واحرتام مبدأ الشفافية، -
 جتنب التداخل واالزدواجية يف أعمال التقييس، -
وإجراءات واملواصفات باللوائح الفنية التشجيع على االعرتاف املتبادل  -

 التقييم ذات األثر املطابق،
 البيئة،اقتصاد املوارد ومحاية  -
حتقيق األهداف املشروعة -

(4)
. 

 بصمة جزائرية: جتربة وطنية يف جمال التقييس االختياري .2

يظهر التقييس كإجراء إرادي ناتج عن مبادرات فردية للمؤسسات 

كاملواثيق والقواعد اليت تضعها املؤسسات، وبعضها اآلخر ناتج عن 

كاملعايري  ية،مجاعية ذات طابع تشاوري مثل االتفاقات القطاعمبادرات 

العتماد "بصمة جزائرية"، املؤسسات اليت أطلقها منتدى رؤساء اإلرادية 

واليت اعتمدت من خالل دفرت شروط يتضمن جمموعة من العناصر 

 وهي:

 ديباجة .7

 حتديد املؤسسة،  .2
 labellisationحتديد املنتوج املرشح  .3
 القيمة املضافة على املستوى احمللي أو اإلقليمي .9



           س يحيىد. ونا                في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (01) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 لمستوى التحوي .5
 البحث والتطوير .6
 النوعية .1
 املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة .8
االمتثال .4

(5)
 . 

االختياري اعتمدت منهجية الوسم  "بصمة جزائرية"اعتماد منهجية  .3

املنتجة يف اجلزائر وفق إجراءات الوسم اليت اعتمدها منتدى للسلع 

رؤساء املؤسسات
(6)

 مراحل وهي: (50مخسة )وفق  

والذي تقوم من خالله : «Postuler»تقديم الطلب  املرحلة األوىل:

املؤسسات اليت ترغب يف وسم منتج أو جمموعة من املنتجات مبأل طلب 

الرتشح مع إمضاء رسالة التزام واليت تودع لدى خلية "بصمة جزائرية" 

مبقر منتدى رؤساء املؤسسات. وتقوم املؤسسة املرشحة ألحد منتوجاتها 

سمللوسم بدفع تكاليف الو
(7)

. 

 Désignation d’un» املرحلة الثانية: تعيني هيئة التدقيق:

organisme d’audit»  حتدد خلية "بصمة جزائرية" هيئة التدقيق اليت

 تكلف بإجراء التدقيق.

 Mission d’audit sur»املرحلة الثالثة: مهمة التدقيق يف املوقع 

site»  يف املوقع متاشيا مع والتدقيق الوثائق البحث يف التدقيق تشمل مهمة

متطلبات املرجعية املنصوص عليها يف دفرت شروط الوسم. ترتاوح مدة 

 التدقيق من يومني إىل مخسة أيام.

  املرحلة الرابعة: حترير واعتماد تقرير التدقيق

 «Rédaction et validation du rapport d’audit»  تتم عملية حترير تقرير

يق، ويشمل تعاليق وتوصيات املدقق. حتدد التدقيق بعد نهاية مهمة التدق

 مدة التدقيق يف املوقع مع التدقيق الوثائقي بسبة أيام كاملة.

 النهائي ومنح وسم "بصمة جزائرية": القرار اخلامسةاملرحلة 

«Décision finale et attribution du label « BASSMA DJAZAÏRIA»  

جنة الوسم اليت تفحصه خلية "بصمة جزائرية" تقرير التدقيق لل تقدم



(01) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

يف إطار مداولة تقرر فيها منح أ عدم منح الوسم مع األخذ بعني االعتبار 

والشعار لتوصيات املدققني. يبلغ قرار جلنة الوسم وكذا آليات االعالم 

(logo)  للمؤسسة املعنية من قبل خلية "بصمة جزائرية". وحتدد مدة

 الن النهائي لقرار منح الوسم.يوما من يوم إيداع امللف إىل غاية االع 05

حتدد  :وأنواعها اعتماد قواعد التقييس الفرع الثاني: مصادر

معايري وضوابط التقييس بشكل رمسي من خالل اعتمادها يف التشريع 

والتنظيم ويستوي األمر أن يكون مصدرها هيئات التقييس احلكومية 

يتم وضع أوال(، بينما )احلكومية غري التقييس أو املعايري اليت تضعها هيئات 

بشكل عام من قبل منظمات غري  االختيارية أو اخلاصة قواعد التقييس

)l’ISO)8 اإليزوللتقييس حكومية مثل املنظمة العاملية 
، واللجنة الدولية 

اإلليكرتوتفنية
(9)CEI  واالحتاد الدولي لالتصاالت ،l’UIT(10)

. كما توجد 

  .)ثانيا( يهيئات أخرى للتقييس على املستوى الدول

 منيز بني قواعد التقييس االختيارية أوال: مصادر قواعد التقييس:

 .(2)، وقواعد التقييس التنظيمية(7)

ال يقصد هنا بقواعد التقييس واليت  :قواعد التقييس االختيارية .1

وإمنا يقصد بها كما  ،التنظيميةتعترب قواعد تقنية القواعد القانونية أو 

اليت تسمح بتحديد صنف من األشياء أو مسار تقين  يعترب الفقه الصيغة

، وبهذا املفهوم un système de managementأو منتج أو نظام تسيري 

توصف هذه القواعد بالقواعد التقنية، واليت ترتكز عليها املؤسسات 

صناعي. كما حتدد قطاع يف أي االنتاج للوصول إىل الفعالية والعقالنية يف 

صيات التقنية اليت تعتمدها هيئة يعرتف هلا بشكل هذه القواعد اخلصو

يف اإلطار التقنية مصدرها تعاقدي بصالحية تنظيمية. جتد هذه القواعد 

ضمن القانون اخلاصالتعاقدي 
(11)

. 

إىل جانب القواعد اليت تضعها هيئات : قواعد التقييس التنظيمية .2 

ري وتعاقدي، التقييس املستقلة واليت تقبل بها املؤسسات بشكل اختيا

للسلطات العامة اعتماد قواعد تقنية للتقييس وتندرج ضمن  تلجأ

القوانني أو التنظيمات
(12)

. 



           س يحيىد. ونا                في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (07) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

نظرا لتنوع  :هامراحل اعتمادثانيا: أنواع قواعد التقييس و

 التقييسقواعد تطيب األمر بيان أنواع التقييس مصادر وتسميات قواعد 

 .(2) واعد التقييس، واملراحل اليت متر بها عملية اعتماد ق(7)

يصنف الفقه قواعد التقييس إىل أربعة  أنواع قواعد التقييس. 1

 فئات وتشمل:

  القواعد األساسيةles normes fondamentales : وهي تشمل

علم  les grandeurs physiquesاملصطلحات والكميات الفزيائية 

 .la métrologieالتقييس
  قواعد التخصيصles normes de spécifications : وهي القواعد

اليت تعرف أو حتدد خصائص منتج أو خدمة، وهي النسبة الكبرية 

 من القواعد.
  القواعد املنهجيةles normes de méthodes  أو قواعد التجارب

يضا تشكل نسبة معتربة من قواعد التقييس وهي أوالتحليل وهي 

عتماد واال  certificationتدخل ضمن أنشطة الرقابة ومنح الشهادة 

accréditation. 
 les normes d’organisation ou deقواعد اإلدارة أو املنامجنت 

managementوهي تشمل قواعد التسيري األمثل للمؤسسات :
(13)

. 

متر عملية اعتماد قواعد التقييس "إيزو" بثالث  .مراحل التقييس:2

ه يف مراحل، تشمل املرحلة األوىل طلب االعتماد والذي جيب أن يعرب عن

جمال حمدد ويصل إىل منطمة "إيزو" عرب منظمات وطنية أو منظمات 

خاصة. وتشمل املرحلة الثانية تدخل اخلرباء وحصول توافق بينهم 

بشأن موضوع حمدد. وتأتي بعد ذلك مرحلة االعتماد واليت تتم بعد 

موافقة من ثالثة أرباع املنظمة باالنتخاب ليتم بعد ذلك نشر القاعدة 

املعتدةاجلديدة 
(14)

. 

حسب  عملية اعتماد املقاييسوتتجزأ هذه املراحل الثالث اليت متر بها 

 وهي: خطواتتسعة الفقه إىل 



(05) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

تشمل املرحلة األوىل تشخيص فاعلية عملية التقييس، من  -

خالل البحث عما ميكن أن تضيفه يف اجلانب التقين واالقتصادي 

 قاييس اجلديدة.للقطاع، ومدى توفر املعارف الالزمة العتماد امل
والوسائل املتاحة املتطلبات ترتبط املرحلة املوالية حتيدي  -

 واألولويات.
مرحلة اعتماد مشروع قاعدة التقييس، وتتم مبشاركة األطراف  -

 املعنية من منتجني ومستعملني ومستهلكني وإدارة وخمابر.
عن أي اإلفصاح احلصول على توافق خرباء جلنة التقييس وعدم  -

 .اعرتاض بات
يتم بعد ذلك عرض مشروع التقييس لالستشارة العامة ملختلف  -

 يوما. 39يوما و 75الشركاء ملدة ترتاوح بني 
 املرحلة السادسة تشمل اعتماد النص من قبل هيئة التقييس. -
الدوريتطبيق املقاييس والتقييم تشمل متابعة األخرية املرحلة  -

(15)
. 

 لتقييس:للقواعد  ةالقانوني ةعيالطباملطلب الثاني: 

تقتضي مسألة البحث يف الطبيعة القانونية لقواعد التقييس التمييز 

بني الطبيعة القانونية لقواعد التقييس التنظيمية وقواعد التقييس 

االختيارية أو الطوعية )الفرع األول(، ثم نتناول بعد ذلك املسؤولية 

 النامجة عن خمالفة قواعد التقييس )الفرع الثاني(. 

ل: التمييز بني الطبيعة القانونية لقواعد التقييس الفرع األو

لقواعد القانوني بغية التمييز بني النظام  التنظيمية واالختيارية

التقييس واآلثار القانونية املرتتبة عنها وجب التمييز بني قواعد 

)أوال(. وبناء على التصنيف وقواعد التقييس االختيارية التقييس التنظيمية 

 ملسؤولية النامجة عن خرق قواعد التقييس )ثانيا(.السابق تتحدد ا

 أوال: أساس التمييز بني قواعد التقييس التنظيمية واالختيارية

اتضح من خالل ما تقدم أن قواعد التقييس تنقسم إىل قسمني 

أو املعتمدة التنظيمية رئيسيني، يشمل القسم األول منها قواعد التقييس 

. ختتلف الطبيعة القانونية الطوعيةو أيارية االختقانونيا، وقواعد التقييس 



           س يحيىد. ونا                في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس اإلرادي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (07) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إليها، فأما القواعد التشريعية او تنتمي لقواعد التقييس حبسب الفئة اليت 

ملزمة نظرا النطباقها قانونية التنظيمية للتقييس فهي تتمتع بقوة 

قواعد بها باعتبارها املخاطبني كمعايري والتزامات تقع على عاتق 

 الطبيعة القانونية هلذه الفئة ألنها ليست لن نعاجلوسوف ، قانونية

 مشمولة يف الدراسة.

ينصب البحث يف الطبيعة القانونية لقواعد التقييس الطوعية أو 

حييل قانون التقييس اإلرادية اليت تلجأ إليها املؤسسات بشكل اختياري. 

على قواعد التقييس اليت تضعها اهليئات اخلاصة
(16)

بالنسبة كما هو الشأن  

الشروط اخلاص ببصمة جزائرية اليت وضعها منتدى رؤساء فرت لد

املؤسسات، وهي صيغة لإلحالة غري املباشرة. كما ميكن أن تتم اإلحالة 

على قواعد التقييس دون أن يعطيها الطابع اإللزامي ويرتك للمتعاملني 

احلرية يف االنضمام الطوعي عن طريق االتفاق أو التعاقد لقواعد 

  وطنية أو دولية. تضعها هيئات خاصة التقييس اليت

تصدر قواعد التقييس يف شكل وثائق صادرة عن منظمات التقييس، 

كما تصدر يف وثائق حتمل تسميات خمتلفة مثل قواعد التقييس املؤقتة، 

أو قواعد جتريبية أو اخلصوصيات التقنية الدولية، أو اتفاقات أو توصيات 

بع العقد مما جيعلها ترتبط بقانون أو دليل وتتسم كل هذه القواعد بطا

العقود
(17)

اعتمده منتدى ، كما هي عليه قواعد التقييس الطوعية الذي 

يف شكل دفرت صدرت رؤساء املؤسسات والذي مساه "بصمة جزائرية" واليت 

االلتزامات اليت تقبل بها املؤسسات اليت تنظم طوعا إىل هذا شروط حيدد 

 النظام.

كما هو عليه منتدى  كتل املؤسسات يف شبكاتالفقه تينتقد جانب من 

إضعاف لفعالية القواعد القانونية  رؤساء املؤسسات يف اجلزائر، ويعتربه

القانوني التقليدي لتطور التنظيم احلكومية. ونظرا لعدم مالئمة 

املؤسسات ظهرت طرق جديدة للتنظيم كحلول حملاربة التعسف يف اجملال 

ميكن للدولة أن تضطلع به االجتماعي والبيئي والذي ال
(18)

ونظرا  .
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فإنه ال يوجد إلزام لالنضمام إىل  لقواعد التقييس للطابع االختياري

نظام التقييس نظرا لطابعه اإلرادي
(19)

. 

ميكن أن تصبح قاعدة  قة بني التنظيم وقواعد التقييس:: العالثانيا

يم، من خالل اعتمادها يف القانون أو التنظ حسب الفقه تقييس ملزمة

كما ميكن أن يتم فرض االلتزام بقواعد التقييس من خالل عقد أو 

اتفاقية، ويف حالة النزاع املعروض أمام احملاكم ميكن للقاضي اعتبار 

. وبهذا املركز une règle de l’artقواعد التقييس كقاعدة فنية للمهنة 

لقواعد التقييس تضفر هذه القواعد مبركز املكمل العملي  يالقانون

ملنظمة التجارة العاملية، التقنية لقانون كما هو الشأن بالنسبة للقواعد ل

أو اشرتاط قانون الصفقات العمومية الفرنسي لضرورة اخلضوع 

اإللزامي لقواعد التقييس
(20)

 . 

ختتلف  لنامجة عن خمالفة قواعد التقييس:املسؤولية االفرع الثاني: 

ملتغرية من القانون على قواعد صور املسؤولية يف حالة اإلحالة الثابتة وا

التقييس )أوال(، ومن ثم نستعرض صور املسؤولية النامجة عن خرق 

  قواعد التقييس يف القانون اجلزائري )ثانيا(.

 أوال: املسؤولية يف حالة اإلحالة الثابتة واملتغرية لقواعد التقييس

تظهر تطبيق قواعد التقييس الطوعية أو االختيارية من خالل كما 

اإلحالة ضمن قاعدة قانونية للتقييس تتضمن حكم عام كأن تستعمل 

 التقنيةاملعطيات " أو "املعطيات العلمية املتوفرةعبارة حبسب "

"املتوفرة
(21)

القواعد التقنية اخلاصة إما نظرا لطول ، ويلتجأ إىل هذه 

وتشعب هذه القواعد أو نظرا لتجددها وتغريها املستمر مما يعقد عملية 

اإلحالة  ميكننا التمييز بنيضمن األحكام التشريعية. ومن هنا نقلها 

الثابتة واليت تتعلق بقاعدة تقييس حمددة بعنوانها وتارخيها ومن هنا تكون 

اإلحالة متغرية عندما و ،ألنها مرتبطة بالقانونالقاعدة التقنية ملزمة 

ينها يتعلق األمر باخلضوع إىل قواعد التقييس ومعايري متجددة ويتم حتي

 بشكل دوري.
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تتحدد املسؤولية عن خمالفة قواعد التقييس حبسب طبيعة اإلحالة على 

ثابتة فإن قواعد تقييس على اإلحالة القواعد التقنية، فإذا كنا بصدد 

يكتفي مبدى فالقاضي تتحدد وفقا للمعايري القانونية وبالتالي املسؤولية 

قانونا، ويضل غري  احرتام املتعامل لقواعد التقييس املنصوص عليها

 مسؤول بالرغم من إخالله بقواعد فنية.

االلتزام الذي ينشأ على عاتق  بينما إذا كنا بصدد اإلحالة املتغرية فإّن

الفنية اليت يفرضها القانون إىل االلتزامات إىل إضافة املتعامل ميتد إىل 

االلتزامات الفنية اليت متتد إىل قواعد التقييس وبذلك فإن خمالفة 

االلتزامات الناشئة عن املعايري الفنية ضمن قواعد التقييس اخلاصة تعد 

 خمالفة للقانون وترتتب عن عدم احرتامها مسؤولية املتعامل.
 صور املسؤولية النامجة عن خرق قواعد التقييس اخلاصةثانيا: 

اعتماد يثري الفقه ضرورة التمييز يف مسار  :يف القانون اجلزائري

نظيم الذاتي اخلاص الذي تبار به املؤسسات اخلاصة، بني الت التقييس

وكذا أشكال التعاون بني العام واخلاص يف تنظيم الوظيفة التنظيمية. 

تعاملني االقتصاديني يشكل النموذج األول صيغة للتوافق بني امل

، وهو يف ذات الوقت انتقال فعلي لسلطة التنظيم ودون أن واالجتماعيني

الضمانات اليت يفرضها املشرع على اعتماد  خيضع هذا األسلوب إىل

القواعد التنظيمية اليت تضعها السلطة التنظيمية. يؤدي انعدام الرقابة 

على اعتماد قواعد التقييس اخلاصة كتلك املفروضة على السلطات 

العامة إىل خلق اضطراب وتضارب للمصاحل بني املتعاملني اخلواص فيما 

 بينهم.

اص يقوم على مبادرة خاصة من قبل املؤسسات وإذا كان التقييس اخل

فإن السؤال الذي يطرح يتعلق باآلليات الكفيلة بضمان محاية مصاحل 

الغري من متعاملني آخرين ومستهلكني؟ ثم ما هي املكنزمات اليت تسمح 

بتفادي حتول قواعد التقييس املعتمدة مببادرة خاصة من قبل املتعاملني 

أي للمتعاملني الذين مل ينخرطوا يف –للغري ال تتحول إىل نظام عقابي 

؟ وهل توجد أنظمة خاصة للمسؤولية تضمن تنسيق -هذه القواعد

الدوافع واألهداف اليت كانت وراء اعتماد قواعد التقييس اخلاصة
(22)

 ؟
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مل جيب ال املشرع وال القضاء اجلزائري عن كل هذه االسئلة العالقة بشكل 

حكام العامة قابلة للتفسري على واضح وجلي، وبذلك تظل بعض األ

بعض الوضعيات اليت ختص قواعد التقييس. إذ حدد املشرع اجلزائري 

ضمانات للغري من كل التجاوزات احملتملة جراء اعتماد قواعد التقييس 

: "منه واليت تنص على 9يف املادة  95-79اخلاصة كما يف قانون املنافسة 

فسة احلرة ملناوفقا لقواعد ا حتدد أسـعار السلع واخلدمات بصفة حرة

ار يف ظل احرتام أحكام التشريع عارسـة حرية األسمم تتم .والنزيهة

ةعمول بهما وكذا على أساس قواعد اإلنصاف والشفافيلوالتنظيم ا
(23)

 . 

كما اعتمد املشرع اجلزائري يف القانون احملدد للممارسات التجارية حكم 

األعوان اليت يبادر بها  التقييس اخلاصةيقضي بإخضاع كل قواعد 

االقتصاديون إىل قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة املمارسات التجارية، من 

خالل نصه على أنه "يهدف هذا القانون إىل حتديد قواعد ومبادئ شفافية 

ونزاهة املمارسات التجارية اليت تقوم بني األعوان االقتصاديني فيما 

بينهم، ويف عالقتهم مع املستهلكني"
(24)

. وبذلك يشكل حكم هذه املادة 

املبدأ العام الذي يأطر كل املمارسات التجارية اليت ميكن أن ختضع يف جانب 

اليت تنجم املسؤولية منها لقواعد التقييس. ويرتتب عنها امكانية تنظيم 

عن االختالل أو االضطراب الذي تتسبب فيه قواعد التقييس اخلاصة 

تعاملني الذين اعتمدوا قواعد التقييس للممارسات التجارية سواء بني امل

، أو القواعدطوعا هلذه ينضموا اخلاصة، أو املتعاملني من الغري الذين مل 

 املتضررين جرا اعتماد هذه القواعد.للمستهلكني حتى بالنسبة 

وينص املشرع اجلزائري على حكم آخر يتعلق مبنع كل املمارسات 

ف التجارية النظيفة والنزيهة واليت التجارية غري النزيهة املخالفة لألعرا

أعوان من خالهلا يتعدى عون اقتصادي على مصاحل عون أو عدة 

آخريناقتصاديني 
(25)

والذي حيتاج إىل فحص موضوعي املطروح .فاإلشكال 

من قبل القضاء لتحديد مفهوم التعدي الذي ميكن أن حيصل بفعل 

كن أن حتدث جراء اعتماد قواعد تقييس خاصة، وكذا صور التعدي اليت مي

قواعد التقييس. بالرغم من هذا التأويل العام هلذا النص إال أن هذه 
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األحكام العامة بالشكل العام املوجودة عليه ال تعترب مالئمة بشكل فعال 

ملراقبة نشاط التقييس اخلاص. ويعود السبب يف هذه الصعوبة إىل غياب 

املتعلقة املنازعات أحكام واضحة تتعلق بتنظيم التقييس اخلاص وفض 

 بها وكذا ضبابية الصفة واملصلحة ضمن هذه األحكام.

ميكن فرض قواعد تقنية خاصة من وبالرجوع إىل أحكام التعاقد العامة 

خالل عقد التسليم باشرتاط خضوع السلع إىل شروط ومعايري تقييس 

خاصة، ويف حالة النزاع تصبح األحكام التعاقدية ملزمة بالنسبة ملسلم 

 باالستناد إىل أحكام العقد.التقييس ، وبالتالي يطبق القاضي قواعد سلعال

يف حالة النزاع حول تطبيق قواعد التقييس تثار ولذلك يعترب الفقه أنه 

مسألة تطبيق االلتزامات العقدية باعتبار قواعد التقييس قواعد تكيف 

عن على أنها عقد، وبذلك يطبق مبدأ العقد شريعة املتعاقدين وينجم 

عقدي. ونتيجة لتجلي قواعد بالتزام خالل إالتقييس عدم احرتام قواعد 

التقييس ضمن عقود خمتلفة كالعقود امللزمة جلانبني أو العقود باإلرادة 

املنفردة أو عقد البيع أو عقد اإلذعان، فإن طبيعة االلتزام ختتلف من 

التقييس د قواعالذي ينشأ عن االلتزام وضعية قانونية ألخرى وبذلك فإن 

خيتلف من حالة إىل أخرى. كما أن صور االلتزام بقواعد التقييس قد 

ضمان خمطط ضمن االلتزام تتجلى ضمن أشكال خمتلفة كاإلعالن عن 

أو ضمن  noticeأو ضمن مذكرة   plan d’assurance qualitéاجلودة 

وثيقة اشهارية.
(26)

. 

سيني يف بعض كما تطبق قواعد التقييس يف القانون والقضاء الفرن

، كما هو الشأن يف قانون règle de l’artمهنة قواعد احلاالت على أنها 

التأمني
(27)

. 
8 

اتضح يف ختام هذا البحث أن القانون اجلزائري يعتمد بشكل واضح على 

قانون التقييس من خالل رئيسي أو الرمسي بشكل التنظيمي التقييس 

تطور وتشعب احلياة بأن واألحكام التنظيمية املتعلقة به. كما تبني 

تج أشكال جديدة للتنظيم تضطلع به هيئات تانإىل ا أدى االقتصادية
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، كما ملزمةتابعة للقانون اخلاص من خالل اعتماد قواعد تقييس غري 

  هي عليه التجربة الوطنية يف جمال "بصمة جزائرية".

ال  للتقييس النظام القانوني اجلزائريكما اتضح يف ختام البحث أن 

م بشكل كاف مع منهجية اعتماد قواعد التقييس اليت تزدهر ءيتال

اليت تعتمد على املرونة والطابع االجنلوساكسونية نظمة بشكل كبري يف األ

قواعد التقييس تعتمد بناء  التشاوري املتشعب بني خمتلف الفاعلني، ألّن

ء الذي يتم بني خمتلف الشركاواحلوار على اخلربة والتجربة واحملاولة 

والفاعلني على املستوى القاعدي مت تتحول إىل قواعد ليتم اعتمادها على 

املستوى املركزي. هذه الطريقة ال تنسجم مع طريقة اعتماد النصوص 

التنظيمية واليت غالبا ما يغلب عليها االنفرادي والسلطوي، أي أن 

 القواعد تعتمد من األعلى إىل األسفل وليس العكس.

منتدى رؤساء قبل  املعتمدة منرة "بصمة جزائرية" مبادكما تبني بأن 

التقييس الوطين صالحيات أوسع يف جمال حماولة إلعطاء املؤسسات تعد 

، إال أن هذه املرحلة للمؤسسات اجلزائرية من خالل انضمامها الطوعي

التجريبية ال زالت يف مراحلها اجلنينية ومن ثم فإن مجلة األسئلة 

نظام القانون لقواعد التقييس ونظام املسؤولية القانونية املتعلقة بال

ومل يثر تبلوره الناجم عن هذه القواعد االختيارية ال زال يف مراحل 

 منازعات متعلقة به نتيجة حلداثة التجربة.

كما اتضح بأن اللجوء إىل القانون املقارن لتحديد اإلشكاالت القانونية 

س واألساس القانوني الذي املتعلقة بالطبيعة القانونية لقواعد التقيي

يف هذه املرحلة التجريبية لفهم رئيسية وسيلة  تبنى عليه املسؤولية، يعّد

منهجية التطبيق الطوعي لقواعد التقييس وحل املشكالت القانونية 

 املتعلقة بها.
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