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ملخص
يتناول هذا البحث تنظيم األسواق ومحاية املستهلك عن طريق والية
احلسبة ،وهي من أهم الواليات الشّرعية اليت حرص النّظام اإلسالمي يف تارخيه
الطويل على عقدها لناظر السّوق ،حتت مسمّى"احملتسب" ،الذي يُشرتط فيه
العلم والنّزاهة ومعرفة أحوال التّجار ،حملاربة الغش والتدليس والتطفيف يف
الكيل وامليزان ،محايةً للمستهلك ومنعا من أكل أموال النّاس بالباطل ،وهو ما
عبّر عنه قانون محاية املستهلك وقمع الغش مبصطلح "محاية املصاحل املادية
واملعنوية للمستهلكني".
لقد حاولت هذه الدراسة أن جتمع بني اجلانب الشّرعي والقانوني يف تنظيم
األسواق من خالل القوانني الناظمة لذلك ،السيما قانون محاية املستهلك
وقمع الغش  ،03- 09وقانون القواعد احملددل للممارسة التجارية .02- 04
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Abstract:
This research deals with the regulation of markets and consumer
protection through the mandate of Hisba, one of the most important
legal mandates that the Islamic regime in its long history held to the
market supervisor, under the name "Al-Muhtaseb", which requires
science, integrity and knowledge of merchants, to fight fraud, fraud
and mitigation The balance is to protect the consumer and prevent the
people from eating the people's money in vain, as expressed in the
Consumer Protection and Suppression of Fraud Law with the term
"protecting the material and moral interests of consumers".
This study has attempted to combine the legal and legal aspects of
regulating markets through the laws governing it, especially the
Consumer Protection and Fraud Suppression Act 09-03, and the
Specific Rules of Business Practice 04-02.
Key words:
Hesba, the market, consumer protection, Islamic Fiqh, Algerian
law

مقدمة
،تعترب املعامالت املالية من أغلب األنشطة اليت يقوم بها اإلنسان يف حياته
 وهذه احلركة التّجارية الدّائمة هي عمارل،فال خيل نهاره أو ليله من بيع أو شراء
 حيث تنتظم حركة املبادالت،لألرض واستخالف فيها على الوجه الشّرعي
 نظّمتها الشّريعة،" تسمى " األسواق،السّلعية واخلدمية يف أماكن معينة
 لكي حتقّق الغاية من،اإلسالمية جبملة من األحكام الشّرعية واآلداب املرعيّة
. والعاملني يف حقل التّجارل عموما،نصبها كأعالم للتّجار خصوصا
 كنظام إداري رقابي يقوم،"لقد أرست الشّريعة اإلسالمية "والية احلسبة
 كما، الذي هو أساس الدّين وقوامُه،على مبدأ األمر باملعروف والنّهي عن املنكر
) يف1(" " الدّين النصيحة: أشار إىل ذلك النّيب صلى اهلل عليه وسلم يف قـ ـ ــوله
. وملختلف الرّتب واهليئات،شتى اجملاالت
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لقد اخرتت يف هذا البحث أن أطرح مسألة " نظام األسواق" من حيث املراقبة
والتّنظيم يف عرض السّلع وضبظ املوازين واملكاييل ،ومعرفة أحكام البيع والشّراء،
ومراقبة الغشّ والتّدليس محايةً للمستهلكني.
ولقد سعى القانون اجلزائري إىل ضبط هذا اجملال احليوي جبملة من
القوانني والنظم ،السيما قانون محاية املستهلك وقمع الغش  03- 09املؤرخ يف
 25فيفري 2009م املعدل واملتمم ،وقانون القواعد املطبقة على املمارسات
التجارية  02- 04املؤرخ يف  23جوان 2004م.
أهمية املوضوع.
ميكن إيضاح أهمية موضوع الدراسة يف النقاط التالية:
 - 1بيان أهم مرتكزات نظام والية احلسبة يف الشّريعة اإلسالمية.
 - 2بيان اآلثار املرتتبة عن إعمال نظام احلسبة كآلية رقابة يف األسواق.
 - 3حماولة استثمار األفكار الواردل يف نظام احلسبة واالستفادل منها يف
النظم الرقابية املعاصرل.
 - 4بيان الكفاءل الرقابية لألسواق يف التاريخ اإلسالمي ،من خالل نظام
احلسبة عن طريق قمع الغش ومنع الربا وأكل أموال الناس بالباطل.
اإلشكالية.
حاول هذا البحث معاجلة اإلشكالية التالية:
ما هي أهم اآلليات الشّرعية املستعملة يف ضبط األسواق من خالل نظام
احلسبة؟ وما هي أهم اإلضافات التنظيمية اليت ميكن استثمارها واالستفادل
منها يف تطوير قانون محاية املستهلك وقمع الغش؟
ولقد انتظم البحث يف مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
تناولت يف املقدمة؛ أهمية املوضوع ،وطرح إشكالية البحث.
املبحث األول :التعريف مبصطلحات البحث (مفهوم احلسبة ،السوق،
املستهلك) ،ومشروعية والية احلسبة يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الثاني :آليات الرّقابة على األسواق يف الفقه اإلسالمي والقانون
اجلزائري.
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املبحث الثالث :آليات محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي والقانون
اجلزائري.
خامتة ضمّنتها أهم النتائج واالقرتاحات.
املبحث األول  -التعريف مبصطلحات البحث
املطلب األول  -نظام احلسبة ،مفهومه ،وموقعه من الواليات الشّرعية.
الفرع األول  -مفهوم نظام احلسبة.
أوال  -احلسبة لغة.
احلسبة :اسم من االحتساب كالعدل من االعتداد ،واالحتساب يف األعمال
الصاحلات وعند املكروهات :هو البدار إىل طلب األجر وحتصيله ،بالتسليم
والصرب ،طلبا للثواب املرجو منها ،ويف حديث عمر رضي اهلل عنه " :أيها النّاس،
احتسبوا أعمالكم ،فإن من احتسب عمله ،كتب له أجر عمله وأجر حسبته"(.)2
واحتسب فالن ابنا له أو ابنة له ،إذا مات وهو كبري ،وافرتط فرطا ،إذا مات له
ولد صغري ،مل يبلغ احللم؛ ويف احلديث" :من مات له ولد فاحتسبه ،"...أي
احتسب األجر بصربه على مصيبته به ،معناه :اعتد مصيبته به يف مجلة الباليا
اليت يثاب على الصرب عليها ،ويف احلديث ":من صام رمضان إميانا واحتسابا"...
( ،)3أي طلبا لوجه اهلل تعاىل وثوابه(.)4
ويتّضح من املعنى اللغوي أن احلسبة :هي اسم لعمل احملتسب ،ويكون
جماهلا الطاعات واملربّات ،وصاحبها مأجور عند اهلل تعاىل من وجهني - :وجه
العمل بها - ،ووجه االحتساب ،كما قال سيدنا عمر رضي اهلل عنه ،واإلشارل إىل
التّسليم والصّرب يف عمل احملتسب يومئ إىل مجلة املشاق واملتاعب احملتملة اليت
يالقيها أثناء تأدية عمله ،لذلك ورد يف القرآن الكريم يف وصية لقمان عليه
السالم البنه وهو يعظه " ،وَ ْأمُرْ بِالْ َمعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ َعلَى مَا
َأصَابَكَ"( ،)5فأمره بالصرب الحتمال ما قد يلحقه من أذى.
ثانيا  -احلسبة يف االصطالح الفقهي.
عرّفها اإلمام القرايف بقوله ":والية احلسبة هي األمر باملعروف والنهي عن
املنكر"(.)6
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وعرّفها اإلمام املاوردي بقوله " :احلسبة هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه،
ونهي عن املنكر إذا أظهر فعله"(.)7
ويالحظ من التعريفات االصطالحية أن نظام احلسبة يقوم على أساسني
هما:
األمر باملعروف :وهو كل ما أمر اهلل به ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،من
إقامة شرائع اإلسالم ،ومراقبة األفراد على ضرورل االلتزام بها ،يف عباداتهم
ومعامالتهم.
النهي عن املنكر :وهو كل ما نهى اهلل عنه ورسوله صلى اهلل عليه وسلم،
من ترك الواجبات ،أو فعل احملرمات.
ومسّيت والية احلسبة بهذا االسم ،ألنّ األصل فيها أن يؤدّيها احملتسب طلبا
لألجر والثّواب ،وإظهارا ألحكام الشّرع احلنيف ،وليس طلبا للرّياء والسّمعة،
أوإظهارا للعلوِّ أو الكربياء على األفراد واجلماعات.
ثالثا  -احلسبة يف االصطالح القانوني.
ال شك أن مصطلح" احلسبة" هو مصطلح شرعي ،ال وجود له يف التشريع
اجلزائري ،وأقرب مصطلح قانوني أراه قريبا منه هو مصطلح" الرّقابة على
األسواق" أو مصطلح" قواعد املمارسات التّجارية".
وبالرجوع إىل القانون  04- 02املؤرخ يف  23يونيو  ،2004واملتضمن القواعد
املطبّقة على املمارسات التّجارية ،نالحظ أنه تناول أهم احملاور واملوضوعات
الكربى اليت يسعى نظام احلسبة اإلسالمي إىل حتقيقها ،من قبيل شفافية
املمارسات التّجارية كاإلعالم باألسعار وشروط البيع وحماربة الغش ومحاية
املستهلك ،ومن قبيل نزاهة املمارسات التّجارية كمحاربة املنافسة غري املشروعة،
ومن قبيل حماربة الشروط التعسفية اليت يفرضها العون االقتصادي يف عقود
اإلذعان(.)8
كما أن القانون نفسه أشار إىل األشخاص املمارسني لسلطة الرّقابة على
املمارسات التّجارية ،وهم األعوان التابعون لإلدارل املكلّفة بالتّجارل ،واألعوان
التّابعون لإلدارل اجلبائية ،فهم رجال احلسبة باملصطلح الشّرعي ،وضمانا
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للنّزاهة يف العمل الرّقابي وااللتزام مبا يفرضه القانون يف هذا اجملال ،أوجب
عليهم تأدية اليمني القانونية للقيام بواجب(.)9
الفرع الثاني  -مفهوم السّوق.
أوال  -السّوق لغة.
السّوق موضع البياعات ،وتُذكّر وتؤنّث ،واجلمع أسواق ،ويف التنزيل" :
َويَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ" ،وتسوّق القوم إذا باعوا واشرتوا( ،)10وقيل مسّيت السّوق
بذلك ،ألن التّجارل تساق وجتلب إليها ،وقيل إن ذلك من سوق الناس إىل
أماكن التّجارل.
ثانيا  -السّوق اصطالحا.
مل نتمكن من احلصول على مفهوم حمدد للسوق يف الفقه اإلسالمي ،نظرا
لوضوح مفهومه لدى عامة الناس ،فضال عن خواص التّجار والباعة ،وميكننا
تعريفه مبا يلي " :السّوق هو املوضع املخصّص املعلوم ،الذي تقوم فيه عملية
تبادل السّلع واخلدمات بني األفراد".
وقد ورد ذكر السّوق يف القرآن الكريم ضمن مجلة املطاعن املوجّهة للنّيب
صلى اهلل عليه وسلم من طرف قريش ،ظنّا منهم أن السّوق مكان السّفلة من
الطعَامَ َويَمْشِي
الناس ،قال تعاىل على لسانهم " :وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَ ْأكُلُ َّ
فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ َم َلكٌ فَيَكُونَ َمعَهُ نَذِيرًا"( ،)11فعيّروه باملشي يف
األسواق حني رأوا األكاسرل والقياصرل وامللوك اجلبابرل يرتفّعون عن األسواق،
وكان عليه السالم خيالطهم يف أسواقهم ،ويأمرهم وينهاهم ،وهي سنة األنبياء
واملرسلني يف األخذ بأيدي أقوامهم ملا فيه فالحهم وصالحهم يف بيعهم
سلِنيَ إِلَّا
وشرائهم( ،)12ودينهم ودنياهم ،قال تعاىلَ " :ومَا أَرْسَلْنَا قَبْ َلكَ ِمنَ الْمُرْ َ
ج َعلْنَا َبعْضَ ُكمْ لِ َبعْضٍ فِتْنَ ًة
الطعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ َو َ
كلُونَ َّ
إ َِّن ُهمْ لَيَ ْأ ُ
()13
 .ولقد كانت للسّوق مكانته يف نشر رسالة
أَتَصْبِرُونَ َوكَانَ ر َُّبكَ بَصِريًا"
اإلسالم يف اآلفاق ،نظرا ملا حتلّى به ال ّتجّار املسلمون من االلتزام بأحكام البيع
والشراء واالبتعاد عن الغش والغرر ،وحفظ األمانات وصدق احلديث.
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ثالثا  -السّوق يف املصطلح القانوني.
مل نتمكن من خالل البحث يف التشريع اجلزائري والفقه القانوني ،على
تعريف السّوق باعتباره احليّز أو الفضاء املكاني لعملية البيع والشراء ،إال أنه
ميكن تعريفه مبا يلي ":السّوق :هو املكان احلقيق ّي أو االفرتاض ّي ،الذي تُطبّق فيه
عمليّات العرض والطّلب ؛ إذ يُوفّر تفاعالً بني البائعني والُمشرتين من أجل
تقديم السّلع واخلدمات ،مُقابل املال أو املقايضة " ،كما ميكن تعريفه أيضا
بأنه ":املساحة أو املنطقة اليت حتدث فيها العمليّات التجاريّة ،عن طريق وجود
اجتماع بني الناس وال ُتجّار يف مكان واحد"(.)14
إن حتديد مفهوم السّوق يف املصلح القانوني حيظى بأهمية كربى يف عملية
محاية املستهلك وقمع الغش ،حبيث يسهّل عملية املراقبة الدّورية ألعوان
الرّقابة ،ويقلّل من تعريض املستهلك للمخاطر ،ويساهم يف حتديد املسؤوليات
عند حدوث األضرار احملتملة.
الفرع الثالث  -مفهوم املستهلك.
أوال  -املستهلك لغة
املستهلك هو اسم ملن يقع منه فعل االستهالك ،واالستهالك هو نفاد عني
الشيء وانتهاؤها ،إما عاجال أو آجال ،ويقال استهلك املال أي أنفقه وأنفده،
واملهلكة املفازل ألنه يهلك فيها كثريا( ،)15ويقال سلعة نافقة؛ أي كثريل
الرواج واالستهالك.
ويفهم من املعنى اللغوي أن االستهالك هو إنفاق الشيء وإنفاده ،إما عاجال
كاملواد الغذائية ،واملشروبات ،وإما آجال كاملواد املستهلكة تدرجييا ،مثل
السيارات وغريها من املصنوعات...
ثانيا  -املستهلك اصطالحا.
عرّف املستهلك بأنّه ":الشخص الذي يسعى من خالل العالقة التّعاقدية إىل
احلصول على ما حيتاجه من سلع وخدمات تلبّي حاجاته األساسية ،وحاجات من
هم حتت كفالته"(.)16
واملستهلك يف املفهوم االقتصادي :هو الشخص الذي يستعمل السّلع
واخلدمات ليلبّي حاجاته األساسية ،الشخصية أو العائلية أو املنزلية ،وليس
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املهنية( ،)17كإجيار حمل جتاري ،أو شراء سلعة من أجل إعادل بيعها ،وكذلك
من يشرتي سلعة لغرض مزدوج ،كمن يتقين سيّارل لعمله التجاري وتنقالته
العائلية ،حيث يغلّب اجلانب املهين على اجلانب االستهالكي.
ثالثا  -املستهلك يف االصطالح القانوني.
إن مفهوم املستهلك يف األنظمة القانونية ،مل يظهر إال مع بداية النّصف
الثّاني من القرن العشرين ،نتيجة ملا أفرزته الثّورل الصّناعية والتّكنولوجية يف
جمال السّلع واخلدمات ،فكان أوّل من دعا إىل وجوب محاية املستهلك ،الرئيس
األمريكي " جون كيندي" يف رسالته إىل الكونغرس بتاريخ  15مارس 1962م،
حيث طالب بوضع قوانني حلماية املستهلك ،وأشار فيها إىل حق املستهلك يف
األمان ،وحقه يف اإلعالم واالختيار ،ثم انتقلت هذه املبادئ إىل الدول األوربية،
لتصبح بعدها ظاهرل منتشرل يف أغلب دول العامل(.)18
وعرّف املستهلك مبفهوم القانون اجلزائري  03- 09املتعلق حبماية
املستهلك وقمع الغـ ـ ــش ،املادل ،03بأنه ":كل شـخص طبـيعي أو معـنوي يـقتين
مبقابل أو م ـجــانــا ،س ـل ـعــة أو خــدمــة مــوج ـهــة لالس ـت ـع ـمــال الـنهائي ،من أجل
تلبـية حاجته الشـخصية ،أو تلـبية حاجة شخص آخر ،أو حيوان متكفّل به"(.)19
وعرّف أيضا يف القانون  02- 04املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات
التجارية ،املادل ،03بأنه ":كل شخص طبيعي أو معنوي ،يقتين سلعا قدمت
للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ،وجمرّدل من كل طابع مهين"(.)20
والتّجرد من الطابع املهين هو نفس التّوجّه الذي اختاره االقتصاديون يف
مفهوم املستهلك ،أي حصر االستهالك يف احلاجيات الشخصية أو العائلية ،دون
احلاجيات التّجارية الرّحبية.
إن معرفة حقيقة االستهالك وحقيقة املستهلك ،متكّننا من حتديد الفئة
املشمولة باحلماية القانونية ،أين تكون احلاجة ماسّة حلماية املستهلك باعتباره
الطرف الضعيف يف العالقة التّعاقدية االستهالكية ،خبالف األعمال التجارية
اليت يقوم بها األفراد لغرض الربح وتوسيع رأس املال.
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املطلب الثاني :مشروعية والية احلسبة وعالقتها بالواليات الشّرعية.
الفرع األول :مشروعية والية احلسبة وحكمها.
أوال  -مشروعية والية احلسبة.
والية احلسبة من الواليات الشّرعية اليت وردت مشروعيتها يف كثري من
النصوص الشّرعية ،كما يف قوله تعاىل ":وَلْتَ ُكنْ مِنْ ُكمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ا ْلخَيْ ِر
ف َويَ ْنهَوْنَ َع ِن الْمُنْكَ ِر َوأُولَ ِئكَ ُه ُم الْمُفْ ِلحُونَ"( ،)21قال أبو
َويَ ْأمُرُو َن بِالْ َمعْرُو ِ
جعفر الطربي يف تفسريه :أي مجاعة يدعون النّاس إىل اخلري ،وهو اإلسالم
وشرائعه اليت شرعها اهلل لعباده ،وينهون عن الكفر باهلل تعاىل والتّكذيب مبحمّد
ومبا جاء به من عند اهلل تعاىل(.)22
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده ،فإن
مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان»( ،)23وهو
أصل يف املشروعية ويف مراتب اإلنكار وتنوّعها حبسب استطاعة احملتسب املنكر ،إذ
ال يكلّف اهلل نفسا إال وسعها.
ثانيا  -حكم والية احلسبة.
إن النصوص الشّرعية السابقة تؤكد وجوب احلسبة على كل مسلم على
وجه الكفاية ،حبسب استطاعته وموقعه ،وإمنا جتب احلسبة على املتطوّع بثالثة
شروط ذكرها القرايف بقوله ":أن يكون عاملا به (األمر باملعروف والنهي عن
املنكر) ،وإن ال يؤدي إىل مفسدل أعظم ،وأن يفيد إنكاره ،فإن انتفاء الشرطني
األولني ينفي اجلواز ،وانتفاء الثالث ينفي الوجوب ويبقى الندب"(.)24
فال جيوز للجاهل أن يأمر ال ّناس وال أن ينهاهم ،إذ إن العلم أصل من أصول
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وبه حيصل التّمييز بني املصاحل واملفاسد،
والتّخيري بني أهون الشّرين ،وارتكاب أخف الضّررين ،وهذا من كمال فقه
احملتسب.
وال جيوز للعامل أن يفعل ذلك ،إذا علم أن فعله جيلب مفسدل أعظم من
املفسدل الواقعة ،ألن دفع املفسدل أوىل من جلب املصلحة كما هو مقرر يف
األصول.
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غري أن القيام بوالية احلسبة يعترب واجبا دينيا ومهمة أساسية للدولة ،قال
الزكَالَ َوَأمَرُوا
الصلَالَ وَآتَوُا َّ
اهلل تعاىل " :الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا َّ
ف وَ َنهَوْا َع ِن الْمُنْكَ ِر وَلِلَّهِ عَاقِبَ ُة الْ ُأمُورِ"(.)25
بِالْ َمعْرُو ِ
ولكي تتحدّد مسؤولية الدولة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وضع له
نظام خاص يف اإلسالم يسمّى" نظام احلسبة" ،يقوم عليها أشخاص يُختارون هلا
اختيارا دقيقا ،وفق شروط واضحة ،حتى يتم اإلشراف عليهم من قبل الدولة،
ومراقبتهم يف أداء الواجب.
وهذا النظام (نظام احلسبة) ،قائم يف القانون اجلزائري حتت مسمى آخر هو:
قانون محاية املستهلك وقمع الغش" ،وال مشاحّة يف االصطالح ،ما دام هذا
النظام يؤدي نفس املهمة يف ضبط السّوق ومحاية املستهلك ،ويالحظ أن
القانون أوجب على أعوان مراقبة الغش ومحاية املستهلك ،أداء القسم
القانوني( ،)26مما يشعرهم بعبء الواجب ونبل املهمة امللقال على عاتقهم .
الفرع الثاني :والية احلسبة وعالقتها بالواليات الشّرعية.
إن عالقة والية احلسبة بباقي الواليات الشّرعية األخرى كوالية القضاء،
ووالية املظامل ،هي عالقة تكاملية تسعى إىل ضبط حركة السّوق ومحاية
املستهلك ،وبسط األمن على األنفس واألموال يف التّعامالت التّجارية،
ومقصودها الكلي هو األمر باملعروف والنّهي عن املنكر ،قال اإلمام ابن تيمية":
ومجيع الواليات اإلسالمية إمنا مقصودها األمر باملعروف والنّهي عن املنكر ،سواء
يف ذلك والية احلرب الكربى ،والصغرى مثل والية الشرطة ،ووالية احلكم ،أو
والية املال وهي والية الدواوين املالية ووالية احلسبة"(.)27
غري أن والية احلسبة فيها نوع من القهر والزّجر ،الذي ينبغي لوالي القضاء
أن يرتفّع عنه ،فاحلسبة مبناها السالطة والرّهبة ،والقضاء مبناه النُّصْفَة
(املناصفة كما عرب عنها املاوردي) ،فهو باحللم واألنال أوىل ،كما أن نظام
احلسبة ينظر يف املنكرات الظاهرل ،والقضاء ينظر يف املنكرات الباطنة اليت
حتتاج إىل اإلثبات وفحص األدلة ،ومساع البيّنات واألميان ،وهو عمل القضاء.
أما والية املظامل ،فهي نوع من والية القضاء ،الغرض منها وقف تعدي ذوي
اجلاه والسلطان( )28على الرّعية ،فهي بذلك أعلى الواليات ،ولوالي املظامل أن
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يوقّع للقضال واحملتسبة ،واحملتسب ال يوقّع ألحد منهما ،وجيوز لوالي املظامل أن
حيكم ،وليس للمحتسب أن حيكم(.)29
كما جيوز لوالي احلسبة أن يستعني بوالي احلرب يف (تسخري القول
العمومية) للقضاء على بعض املنكرات ،وإيصال احلقوق إىل مستحقيها.
املبحث الثاني  -آليات الرّقابة على األسواق.
لقد تناولت كتب السياسة الشّرعية مجلة من النّظم املرعيّة ،اليت متكّن من
ضبط عمل األسواق ،من حيث مواصفات السّوق وتهيئته ،وختصيص
األسواق(األسواق اخلاصة) مبمارسة جتارل معينة(مطلب أول) ،كما أن القانون
اجلزائري عمل على إجياد أساليب فاعلة يف ضبط األسواق ومراقبة
التّجار(مطلب ثاني).
املطلب األول :آليات الرّقابة على األسواق يف الفقه اإلسالمي.
لقد نبه الفقهاء على قواعد جليلة مستقال من الشرع اإلسالمي ،يف الرّقابة
على األسواق ،قصد تهيئة الظروف املناسبة للقيام بالنشاط التجاري ،ومن أهم
تلك القواعد ما يلي:
الفرع األول :اختيار مكان السّوق وتهيئته.
ينبغي أن يكون السّوق يف مكان مرتفع من األرض ،أو يف أرض مستوية على
األقل ،وال يكون يف حفرل من األرض ،أو جمرى نهر جاف ،وذلك حلمايته من
الفيضانات وخمتلف املضار اليت تؤثّر على أرضيته ،أو على السّلع املعروضة فيه،
أو على مرتاديه من الباعة واملشرتين ،يقول عبد الرمحن بن نصر  " :ينبغي أن
تكون األسواق يف االرتفاع ،واالتّساع على ما وضعته الرّوم قدميا ،ويكون من جانيب
السّوق إفريزان ميشي عليهما الناس يف زمن الشتاء ،إذا مل يكن السّوق
مبلطا"(.)30
لقد انتبه هذا الفقيه إىل ضرورل وضع البالط لألسواق ،وأال تكون أسواقا
ترابية ،يتأذى النّاس بالدّخول إليها زمن الشّتاء ،كما يتأذّون بغبارها زمن
الصّيف ،واملالحظ يف بعض أسواقنا غياب التّهيئة وغياب املرافق الضّرورية
كاإلطعام واحلمّامات وغريها ،رغم تأجريها للخواص عن طريق املزايدل ،فأول
ما يسعى فيه املزايد ،هو رفع السّعر على الباعة ،دون توفري أدنى شروط التهيئة
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والنظافة ،وهذا مما ينبغي على للمحتسب وعون الرّقابة التّنبيه عليه والتّشديد
يف طلب توفريه للنّاس ،محاية هلم من جور املؤجّرين لألسواق وظلمهم.
وذهب بعض الباحثني إىل أن اختيار موقع السّوق ،يكون يف أطراف املدينة،
لتسهيل حركة النّشاط التّجاري ،من دخول وخروج سلس للسلع واخلدمات،
كما ينبغي إقامة مراكز متقدّمة للشرطة لضمان احلماية واألمن(.)31
كما جتب مراقبة التّجار يف األسواق ،عند عرض السّلع يف طرقات املارّل ،فإنّه
ضرر بهم ،جتب إزالته ،كما جيب منع اجللوس يف األسواق واملراصد ومواضع
الريبة ،دون حاجة بيع أو شراء ،فإن ذلك يضيّق املمرّ على الناس ،ويدخل عليهم
احلرج ،ويهتك أسرارهم يف شراء ما يلزمهم من حاجات ،قال اإلمام القرايف ":وله
( أي احملتسب) االجتهاد يف العوائد كاملقاعد يف األسواق وإخراج األجنحة"(،)32
وأما إخراج أجنحة احلوانيت إىل األرصفة أو أكثر من ذلك ،وتبليط الرصيف
ببالط أرضية احلوانيت ،كما هو حاصل يف أغلب الدّكاكني يف عصرنا ،فكلّه
ممنوع يف الشّرع ،جتب إزالته ،قال عبد الرمحن بن نصر ":وال جيوز ألحد من
السّوقة إخراج مصطبة دكانه عن مست أركان السّقائف إىل املمرّ األصلي؛ ألنه
عدوان على املارّل ،جيب على احملتسب إزالته ،واملنع من فعله ،ملا يف ذلك من
حلوق الضّرر بالنّاس"(.)33
الفرع الثاني :ختصيص األسواق.
ويقصد به جعلُ سوقٍ لكل نوع من السّلع ،يراعى فيها االنسجام واجملانسة
وحسن التّرتيب بني املنتجات املعروضة ،فال تعرض امللبوسات مع األغذية
واألطعمة ،وهذا ما يُسهم يف جلب ذلك النّوع املعيّن من السّلع إىل السّوق املعيّنة،
كما يُسهم يف حتديد السّعر احلقيقي للمنتجات املعروضة ،وحيارب املضاربني
الذين يسعون إىل ربح غري مشروع ،فيلحقون الضّرر بالنّاس ،قال الفقيه عبد
الرمحن بن نصر " :وجيعل ألهل كل صنعة منهم سوقا خيتص بهم ،وتعرف
صناعتهم [فيه] ،فإن ذلك ملقاصدهم أرفق ،ولصنائعهم أنفق"(.)34
إن ختصيص األسواق حيقّق خدمة للباعة واملشرتين على حد سواء ،فالباعة
يتمكّنون من التّعجيل يف بيع سلعهم ،ألن السّوق املخصصة جتلب املشرتين
احلقيقني لتلك السّلع ،فيحدث بذلك الرّواج والنَّفَاق ،فتكون فرصة البيع
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أعظم ،مقارنة بالسّوق املختلطة ،واملشرتون للسلع حتقّق هلم األسواق اخلاصة
عرضا كبريا يؤدّي إىل ضبط السعر احلقيقي هلا ،فتختفي املغاالل يف األسعار.
الفرع الثالث :رقابة املوازين واملكاييل.
يعد التّطفيف يف الكيل وامليزان من أبشع أنواع الظّلم وأكل أموال النّاس
بالباطل ،حيث توعّد اهلل تعاىل فاعليه بالويل الشديد فقال عز وجل" :وَيْلٌ
ِللْمُطَفِّفِنيَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * َوإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُ ْم
س
ُيخْسِرُونَ * أَال يَظُنُّ أُولَئِكَ أ ََّن ُهمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّا ُ
لِرَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ "( ،)35وكان التّطفيف يف الكيل وامليزان سببا يف هالك أمم سابقة
كما أخرب القرآن الكريم على لسان سيدنا شعيب عليه السالم حمذّرا قومه ،قال
تعاىل ... " :فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَ ْبخَسُوا النَّاسَ أَشْيَا َء ُهمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
حهَا ذَلِ ُك ْم خَيْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ كُنْ ُتمْ مُؤْمِنِنيَ"(.)36
صلَا ِ
ض َبعْدَ ِإ ْ
الْأَرْ ِ
إن من أهم أعمال احملتسب ،مراقبة املوازين واملكاييل ،وغريها من األجهزل
املعاصرل احلافظة لألغذية من التّعفن والتّلف كاملربّدات ،ومنافذ دخول اهلواء
وخروجه ،ولقد ذكر اإلمام القرايف ذلك فقال يف جواز مساع احملتسب للدعاوى
املرفوعة إليه فقال... ":مساع دعوى املستعدى عليه [أي جيوز للمحتسب مساع]...
من حقوق اآلدميني يف ثالثة أنواع فقط :النجش والتّطفيف يف كيل أو وزن،
ط ُل بالدّين مع املُ ْكنة"(.)37
والثاني :الغش والتدليس يف بيع أو مثن ،والثالث :املَ ْ
كما أنه جيب على رجال التفتيش القيام جبوالت تفتيشية مفاجئة يكشفون
من خالهلا بعض التّجاوزات اليت يقع فيها التّجار ،يقول اإلمام املقرّي " :كان
احملتسب ميشي راكبا يف األسواق مبيزانه وأعوانه معا ،وهذا امليزان يكون يف يد
أحد األعوان يزن به بعض املعروضات أو املبيعات حسب ما هو متقرّر عنده يف
السّوق من األوزان ملختلف السّلع"( ،)38وكان اجلزائريون يف العهد العثماني،
يكلّفون رجال من العرش ،مبراقبة األسواق يوم السوق ،وله مكيال يكيل به
احلبوب ،فإذا اكتشف مرواغة أو غشا من أحد الباعة ،كسر مكياله ،أو ميزانه،
وفرض عليه غرامة تساوي ربع ريال(.)39
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ومن طرق كشف غش احلرفيني وأهل التّجارات " أن يقوم احملتسب بإرسال
صيب صغري أو جارية رعناء ،حبيث تبتاع من التّاجر الذي يريد أن يتحقق من
غشّه ،ثم يعود إىل مقرّ احملتسب وخيترب الوزن بنفسه إن وجد نقصا"(.)40
املطلب الثاني :آليات الرّقابة على األسواق يف القانون اجلزائري.
أورد القانون اجلزائري رقم  02- 04احملدد للقواعد املطبّقة على املمارسات
التجارية ،مجلة من القواعد املنظمة ملمارسة التّجارل ،واليت من بينها:
الفرع األول :ضرورل إعالم الزبائن باألسعار وشروط البيع.
أوجب القانون ضرورل إعالم املستهلك بأسعار السّلع واخلدمات ،كآلية من
آليات الرّقابة على األسعار ،ومنع املغاالل يف الثمن طبقا لنص املادل  " 04يتوىل
البائع وجوبا إعالم الزبائن بأسعار وتعريفات السّلع واخلدمات ،وبشروط البيع".
واشرتط يف عملية اإلعالم باألسعار ،املرئية واملقروئية ،سواء كان ذلك يف
السّلع املعروضة للبيع بالوحدل أو بالكيل أو بالوزن ،مع ضرورل توافق األسعار مع
املبلغ املدفوع من الزبون يف نهاية العملية.
كما منع القانون من التصرحيات املزيّفة يف مثن التّكلفة ،أو أيّة مناورات
أخرى تهدف إىل رفع أسعار السّلع غري اخلاضعة لنظام حريّة األسعار( ،األسعار
املقننة) (.)41
وكقاعدل عامة يف الشّريعة اإلسالمية ،ال جيوز حتديد سعر معني للبيع،
يلزم به التّجار ،أو ما يعرف مبسألة التّسعري ،واألصل يف املنع ما رواه الرتمذي
وأبو داوود عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال ":غال السعر على عهد رسول
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -فقالوا :يا رسول اهلل! لو سعّرت؟ فقال" :إن اهلل هو
القابض الباسط الرّازق املسعّر ،وإنّي ألرجو أن ألقى اهلل وال يطلبين أحد مبظلمة
ظلمتها إيّاه يف دم وال مال"( ،)42فإذا كان النّاس يبيعون سلعهم على الوجه
املعروف ،من غري ظلم منهم لبعضهم ،وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء املعروض،
وإما لكثرل اخللق ،فهذا إىل اهلل ،فإلزام اخللق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه هلم
بغري حق.
وأمّا ما احتاج عموم النّاس إىل بيعه وشرائه ،فإنه جيب فيه التسعري بال نزاع،
وحقيقته :إلزامهم أال يبيعوا أو ال يشرتوا إال بثمن املثل( ،)43وهذا ما تقوم به
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احلكومات يف فرض التّسعري على املواد الغذائية ذات االستهالك الواسع ،وبيع
املواد الطاقوية والكهربائية.
الفرع الثاني :حماربة املمارسات التّجارية غري املشروعة.
منع القانون اجلزائري ممارسة التّجارل لكل شخص مل يكتسب الصفة
القانونية للقيام بالعمل التّجاري ،واعتربه عمال غري مشروع ،وهذا أسلوب من
أساليب ضبط الرّقابة على السّوق ،ومعرفة أعيان البائعني وحتميلهم املسؤولية
يف حالة وقوع ضرر باملستهلكني ،جاء يف املادل  ":14مينع على أي شخص ممارسة
األعمال التّجارية ،دون اكتساب الصفة اليت حتددها القوانني املعمول بها".
ومن األعمال التّجارية غري املشروعة أيضا ،رفض التّاجر بيع سلعة أو خدمة
معروضة ،دون مربر شرعي ،كما مينع اشرتاط بيع كمية معينة من السّلع دون
رغبة من الزبون ،ومينع اشرتاط البيع بشراء سلع أخرى ،وهذه املخالفة يقع فيها
بعض التّجار عند اشرتاطهم على الزبون شراء سلع كاسدل ومل يطلب شرائها
أصال ،عند طلبه شراء سلعة رائجة.
ومن األعمال التّجارية غري املشروعة أيضا ،بيع السّلع بسعر أقل من سعر
تكلفتها ،وسعر التّكلفة هو سعر شراء الوحدل مضافا إليه احلقوق والرسوم
وتكلفة الشّحن والنّقل ،ذلك أن البيع بأقل من سعر التّكلفة يؤثّر على السّعر
احلقيقي للسلعة يف السّوق ،فيتضرر املنافسون بذلك(.)44
الفرع الثالث :حماربة الغش والتدليس.
منع القانون اجلزائري من حيّازل املنتجات املستوردل أو املصنّعة بطريقة غري
شرعية ،ملا يف ذلك من غش وتدليس على القانون املنظّم للعمل التّجاري،
والتّهرب الضّرييب ،وألنها تلحق الضّرر بالتّجار الذين دفعوا احلقوق والرسوم
الواجبة ،وحدّدوا سعر املنتجات على أساس التّكلفة اإلمجالية ،مما ينتج عن
ذلك كساد ملنتجاتهم ،وضرر فادح يف ممتلكاتهم.
كما مينع ختزين املنتجات بهدف حتفيز االرتفاع غري املربر لألسعار ،وهو ما
يعرف باالحتكار يف عرف الشّرع ،وقد ورد النّهي عن ذلك يف قوله صلى اهلل عليه
وسلم " :ال حيتكر إال خاطئ"( ،)45ويف رواية ":احملتكر ملعون ،واجلالب
مرزوق"( ،)46قال اإلمام ابن تيمية " :احملتكر هو الذي يعمد إىل شراء ما حيتاج
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إليه النّاس من الطعام ،فيحبسه عنهم ويريد إغالءه عليهم ،وهو ظامل للخلق
املشرتين ،وهلذا كان لولي األمر أن يكره النّاس على بيع ما عندهم بقيمة املثل
عند ضرورل النّاس إليه ،مثل من عنده طعام ال حيتاج إليه والناس يف خممصة،
فإنه جيرب على بيعه للنّاس بقيمة املثل ،وهلذا قال الفقهاء :من اضطر إىل طعام
لغريه ،أخذه منه بغري اختياره ،بقيمة مثله ،ولو امتنع من بيعه إال بأكثر من
سعره ،مل يستحق إال سعره "(.)47
كما مينع أيضا خترين منتجات خارجة عن موضوع النّشاط املمارس قانونا،
قصد بيعه واالتّجار به ،وهذه كلها أساليب مرعيّة يف تنظيم األسواق ،البد
للمراقبني من إلزام التّجار بها.
ومن الغش الذي حاربته الشّريعة اإلسالمية ،كتمان العيوب وتدليس السّلع،
مثل أن يكون ظاهر املبيع خريًا من باطنه ،كالذي مرّ عليه النّيب -صلى اهلل
عليه وسلم  -وأنكر عليه ،ففي صحيح مسلم عن أبي هريرل :أن رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم  -مر على صربل طعام فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعه
بللًا ،فقال" :ما هذا يا صاحب الطعام؟ " فقال :أصابته السماء يا رسول اهلل! قال:
" أفال جعلته فوق الطعام كي يراه النّاس! من غشّنا فليس منّا"( ،)48ويف رواية:
"من غشّين فليس منّي"(.)49
الفرع الرابع :حماربة املمارسات التجارية غري النزيهة.
لقد حارب القانون اجلزائري كل املمارسات غري األخالقية اليت ميارسها
بعض التّجار اتّجاه املمارسني اآلخرين ،خاصة املنافسني هلم يف نفس السّلع
واخلدمات ،من قبيل تشويه السّمعة والوشايات الكاذبة عنهم وعن منتجاتهم،
فقد ورد يف املادل  ": 27تعترب ممارسات غري نزيهة يف مفهوم هذا القانون؛ -
تشويه مسعة عون اقتصادي منافس ،بنشر معلومات سيئة متس بشخصه ،أو
مبنتوجاته ،أو خبدماته - ،تقليد العالمات املميزل ...قصد كسب زبائن هذا
العون إليه ،بزرع شكوك وأوهام يف ذهن املستهلك - ،استغالل مهارل تقنية دون
ترخيص من صاحبها - ،إغراء مستخدمني متعاقدين مع عون اقتصادي
منافس(كالزيادل يف الرواتب أو منح مزايا أخرى) - ،االستفادل من أسرار
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مهنية بصفة أجري قديم ،قصد اإلضرار بصاحب العمل - ،إقامة حمل جتاري يف
اجلوار القريب حملل منافس بهدف استغالل شهرته"...
املبحث الثالث  -آليات محاية املستهلك.
املطلب األول :آليات محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي.
لقد حاربت الشّريعة اإلسالمية مجلة من املعامالت اليت تدخل الضّرر على
املستهلكني ،وتفوّت عليهم حقوقهم ومصاحلهم املشروعة ،ومنها:
الفرع األول :حتريم تلقي الرّكبان.
فمن املنكرات اليت ينبغي للمحتسب منعها ،تلقي السّلع قبل أن جتيء إىل
السّوق ،وهو املكان الطبيعي للبيع والشّراء ،فإن النّيب صلى اهلل عليه وسلم " نهى
عن تلقي الرّكبان"( ،)50ملا فيه من تغرير البائع ،ألنه جيهل سعر السّلع يف
السّوق ،فيتلقّاه النّاس ليشرتوا منه بسعر أقل ،ولذلك أثبت النّيب -صلى اهلل
عليه وسلم  -له اخليار إذا هبط إىل السّوق ،وثبوت اخليار له مع الغنب ال ريب
فيه عند مجهور الفقهاء(.)51
والذي ميكن فهمه من هذا احلديث مبفهوم املخالفة ،أنه مينع كذلك تلقي
الرّكبان بدعوى اخنفاض السّعر عن طريق املواطأل ،حيث يؤثّر املتلقي على
الرّكب ،فيحملهم على عدم الدخول إىل السّوق ،مما يؤدي إىل قلة العرض،
وزيادل الطلب ،فرتتفع بذلك األسعار ،وجتدر اإلشارل هنا إىل أنه يتعذّر على
احملتسب منع الباعة من ذلك ،نتيجةً لتطوّر االتصاالت الالسلكية ،فأغلب
التّجار يتلقّون اتصاالت هاتفية ختربهم عن حال السّعر يف السّوق ،فيمتنعون من
النّزول إليه ،فيتضرّر النّاس بذلك ،وتضيق معايشهم ،والرادع الوحيد ملثل هذه
املنكرات ،صحول الضمري ووازع الدين.
الفرع الثاني :النهي عن غنب املسرتسل.
لقد أثبت الفقهاء ثبوت اخليار بالغنب للمسرتسل  -وهو الذي ال
مياكس  -واالسرتسال يف الشراء؛ أن يقول بعين كما تبيع من الناس ،فإن
قصر به عن ذلك فقد ظلمه ،فيجب على احملتسب أن مينع أهل السّوق أن يبيعوا
املماكس بسعر ،ويبيعوا املسرتسل الذي ال مياكس أو من هو جاهل بسعر أكرب
منه.
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وجاء يف احلديث" :غنب املسرتسل ربا"( ،)52ويف رواية أخرى ":من اسرتسل
إىل مؤمن فغبنه ،كان غُبنُه ذلك ربا"( ،)53وهو مبنزلة تلقي السّلع ،فإن القادم
جاهل بالسعر ،وكذلك املسرتسل جاهل بالسعر ،البد من إعالمه.
قال ابن أبي زيد القريواني يف كالمه عن غنب املسرتسل ":مسعت أهل العلم
يقولون :له الرّدّ إذا غنب ،ويردّ القيمة يف فوت السّلعة ،وغريه من اخلديعة"(.)54
الفرع الثالث :النهي عن بيع احلاضر لبادي.
ورد يف احلديث الصحيح "نهى النّيب صلى اهلل عليه وسلم أن يبيع حاضر
لباد"( ، )55وقال صلى اهلل عليه وسلم" :دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من
بعض"( ، )56وقيل البن عباس ما قوله" :ال يبيع حاضر لباد"؟ قال :ال يكون له
مسسارا.
واحلكمة من النهي؛ منع الضّرر عن املشرتين(املستهلكني) ،فإنّ املقيم إذا
توكّل للقادم يف بيع سلعة حيتاج الناس إليها ،والقادم ال يعرف السّعر ،ضرّ ذلك
باملشرتي ،فقال النّيب صلى اهلل عليه وسلم" :دعوا النّاس يرزق اهلل بعضهم من
بعض" ،وورد يف تفسري هذا احلديث " :أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر
مبتاع تعمّ احلاجة إليه ،ليبيعه بسعر يومه ،فيقول له البلدي :ضعه عندي ألبيعه
لك على التّدريج بأغلى من هذا السعر"(.)57
فينبغي للمحتسب أن مينع التّجار من تلك املنكرات ،اليت تُسهِم يف ارتفاع
األسعار ،ومن أمثلته يف وقتنا احلاضر ،ما حيدث يف بيع األضاحي ،فأغلب التّجار
القادمني من واليات داخلية ،يعتمدون على السّماسرل يف املدن ،لبيع األضاحي
بأسعار مرتفعة ،الشيء الذي تسبب يف البحث عن األضاحي يف أماكن تواجدها،
لسعرها املناسب.
املطلب الثاني :آليات محاية املستهلك يف القانون اجلزائري.
إن املتتبع للقانون  03- 09املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،جيده قد
أوجد عدل آليات حلماية املستهلك من خماطر األعمال التجارية غري املشروعة،
وفيما يلي بيان أهم األساليب الوقائية حلماية املستهلك.
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الفرع األول :ضرورل النّظافة ،والنّظافة الصّحية للمواد الغذائية وسالمتها.
أوجب القانون على العون االقتصادي(املتدخل) ،ضرورل االلتزام بالنّظافة
وحتقيق شروطها ،سواء تعلّقت باملستخدمني ،أو مبكان العمل ،وسواء كان ذلك
يف مرحلة اإلنتاج أو التّخزين أو العرض ،نصت املادل 04أنه ":جيب على كل
متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك ،اﺣـت ـﺮام إلـﺰاﻣـﻴ ـﺔ سالﻣـﺔ هذه
تﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ املستهلك".
ّ
لﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ال
املواد ،وا ّ
ومن أسباب سالمة املواد الغذائية ،األمر بنظافة أثواب املستخدمني يف
التّجارل اليت هلا مساس بطعام الناس وشرابهم ،كما جيب على أعوان املراقبة
توجيه األوامر بضرورل تنظيف احملالت والسّلع املعروضة للبيع ،ومسح املوازين
واملكاييل ،ونظافة وسائل نقل البضائع ،وضمان عدم تعرّضها لإلتالف(.)58
ومن أسباب السّالمة والنّظافة ،منع إضافة امللوثات البكتريية بكميات غري
مقبولة للمواد الغذائية( ،)59ولقد جلأت العديد من الدول إىل استخدام
املضافات الغذائية ذات الطبيعة الكميائية لتجنب اخلسائر املادية الناجتة عن
فساد األغذية ،كما تستعمل حمسنات وملونات كميائية إلعادل بريق املواد
الغذائية ،املفقود أثناء عملية التصنيع ،ولقد مسح قانون محاية املستهلك
وقمع الغش باستعمال تلك املضافات وفق اجلرعات املرخّصة ،ولقد صدر يف هذا
اجملال املرسوم التنفيذي رقم  214- 12املؤرخ يف  15مايو 2012م ،احملدد لشروط
وكيفيّات استعمال املضافات الغذائية يف املواد الغذائية املوجهة لالستهالك
البشري.
إن هذا املرسوم يؤكّد احلرص الكبري الذي يوليه املشرّع حلماية صحة
املستهلك ،وهذا ملواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا يف جمال املضافات
الغذائية املرخّصة ،واملسجّلة أرقامها يف نظام الرتقيم الدولي(.)60
الفرع الثاني :االلتزام بالضمان القانوني.
أوجب القانون الجﺰائﺮي التﺰام الباﻋﺔ ﺑﻀمان العﻴوب الخفﻴﺔ في سﻠعﻬم
وخدﻣاتﻬم ،ﺣمايﺔ لﻠمﺴتﻬﻠك ﻣن هدر أﻣواله في غﻴﺮ ﻣنفعﺔ ﻣعتبﺮة ،ﺣﻴث نﺼت
المادة  " :13يـﺴـتـفـﻴـد ﻛﻞ ﻣقتن ﻷي ﻣـنـتـوج سـواء ﻛان جــــﻬــــازا ،أو أداة،
أو آلــــﺔ ،أو ﻋــــتــــادا ،أو ﻣــــﺮﻛــــبــــﺔ ،أو أي ﻣــــادة تجﻬﻴﺰيﺔ ،ﻣن
الﻀمان ﺑقوة القانون ،ويمتد هﺬا الﻀمان أيﻀا إلﻰ الخدﻣات.
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يجب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣتدخﻞ خالل فتﺮة الﻀمان المﺤددة ،في ﺣالﺔ ظﻬور ﻋﻴب
ﺑالمنتوج ،اسـتـبـداله ،أو إرجــاع ﺛـمـنـه ،أو تـﺼﻠﻴﺢ المنتوج ،أو تعديﻞ الخدﻣﺔ
ﻋﻠﻰ نفقته ،ويـﺴـتـفـﻴـد المﺴتﻬﻠك ﻣن تـنـفـﻴـﺬ الـﻀـمـان المنﺼوص ﻋﻠﻴه أﻋاله
دون أﻋباء إﺿافﻴﺔ ،ويعتبﺮ ﺑاﻃال ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣخالﻒ ﻷﺣﻜام هﺬه المادة".
وأوردت املادل  ،14إمكانية االتفاق بني الطرفني على ضمانات أخرى جمانية أو
مبقابل ،وأكّدت املادل على أن هذا االتفاق ،ال يلغي الضمان القانوني املنصوص
عليه يف املادل .13
كما يستفيد كل مستهلك من حق جتربة املنتوج ،وخدمات ما بعد البيع
كإصالح األعطاب يف حالة انتهاء الضمان القانوني(.)61
الفرع الثالث :ضرورل مطابقة املنتجات للمواصفات.
أوجب قانون محاية املستهلك على كل مُنتِجٍ أن يتأكّد من مواصفات
املطابقة اليت حتقق الغرض من املنتوج املعروض لالستهالك ،محاية حلق
املستهلك يف االستعمال السليم للمنتَج ،دون أيّة أضرار أو أخطار حمتملة،
خاصة فئة األطفال ،حيث يتوجّب على املنتجني كتابة مجيع البيانات اخلاصة
باملنتَج ،من قبيل مميزات املنتوج واملركبات املستعملة يف تصنيعه ،وتعليمات
االستعمال واالحتياطات الواجب اختاذها ،وطريقة اإلتالف(.)62
الفرع الرابع :ضرورل إعالم املستهلك باملنتَج.
يقصد بإعالم املستهلك ،منحه احلق يف اإلطالع على شهادل الضمان،
وشروط ضمان املنتوج ،ودليل االستعمال ،وكل املعلومات املنصوص عليها يف
التنظيم ،وجيب أن يكون اإلعالم باللغة العربية أساسا ،مرئية ومقروءل ،وغري
قابلة للمحو ،كما ميكن أن تضاف لغة أخرى أو عدل لغات سهلة الفهم
للمستخدم(.)63
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خامتة:
ميكننا يف ختام هذا البحث ،تسجيل النتائج واالقرتاحات اآلتية:
 .1التنويه بعمل املشّرع اجلزائري يف استحداث القوانني النّاظمة لعمل األسواق
وحماربة الغش ومحاية املستهلك ،السيما القانون  ،03- 09والقانون
.02- 04
 .2تعدّ والية احلسبة من بني أهم الواليات الشّرعية ،اليت اهتم بها احلكّام يف
ضبط األسواق ،بدءًا من النّيب صلى اهلل عليه وسلم ،حيث كان يتوىل األمر
بنفسه ،ورمبا وكّل غريه يف بعض األحيان.
 .3ميكن اعتبار هيئات مراقبة قمع الغش ومحاية املستهلك ،جهاز قانوني يقوم
بنفس املهمّة املسندل لوالي احلسبة ،لذلك ينبغي االستفادل من الشروط
املطلوبة يف احملتسب ،كالعلم والنّزاهة ،وجتنّب الرّشول واحملابال ،واستحضار
أجر احملتسب يف أداء املهمّة املوكلة إليه.
 .4تكثيف الدورات التدريبية ملنتسيب جهاز مراقبة قمع الغش ومحاية
املستهلك ،قصد إحداث فعالية يف املراقبة ،يف ظل تطوّر أساليب الغش
واالحتيال يف األسواق.
 .5العمل على نشر الوعي الدّيين بني التجّار عن طريق املساجد واإلشهارات
وامللصقات ،بأسلوب التّرغيب والتّرهيب من أجل حماربة الغش ،والرّشول،
والتّطفيف يف الكيل وامليزان ،واألميان املنفقة للسلعة زورا وبهتانا.
 .6ضرورل التّعاون اإلجيابي بني التجّار وجهاز املراقبة ،يف حماربة الغش
والتدليس ،وذلك بالتخلي عن السلوكيات اخلاطئة يف حماولة تعطيل
عمل اجلهاز ،برصد حتركات أفراده ،والتبليغ عنها لتجنب املراقبة املفاجئة
وحترير املخالفات ضد مرتكبيها.
 .7ضرورل التّشهري واإلعالم بالتّاجر املخالف للنّظم واللّوائح ،يف األماكن
العمومية وبامللصقات على احملالت ،حتى تشوه مسعته عند املستهلكني،
وحيصل بذلك الردع العام لزمالئه التجار.
 .8منع ممارسة التّجارل غري املشروعة ،محاية لصحة املستهلكني ،اليت متكّن
ممارسيها من اإلفالت من املسائلة القانونية عند حدوث أضرار صحيّة.
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اهلوامش واإلحاالت.
 - 1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين ،حديث رقم ،55 :دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د.ط ،د.ت.74/1 ،
 - 2ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،لبنان،
ط1414 ،3ه.314/1 ،.
 - 3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالل املسافرين وقصرها ،باب الرتغيب يف قيام
رمضان ،حديث رقم ،759 :مرجع سابق.523/1 ،
 - 4ابن منظور ،املرجع نفسه.315/1 ،
 - 5سورل لقمان ،اآلية .17
 - 6القرايف أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الذخريل ،حتقيق :حممد حجي ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1994 ،1م .47/10 ،
 - 7املاوردي أبو احلسن علي ب حممد ،األحكام السلطانية ،دار احلديث ،القاهرل ،د.ط،
د،ت.ص.349
 - 8ينظر القانون  02- 04املؤرخ يف  23يونيو  ،2004حيدد القواد املطبقة على املمارسة
التجارية ،اجلريدل الرمسية ،الصادرل بتاريخ 27 :يونيو 2004م ،العدد .41
 - 9ينظر املادل  49من القانون  02- 04املؤرخ يف  23يونيو  ،2004حيدد القواد املطبقة
على املمارسة التجارية ،اجلريدل الرمسية ،الصادرل بتاريخ 27 :يونيو 2004م ،العدد .41
 - 10ابن منظور ،مرجع سابق،مادل :سوق.167/10 ،
 - 11سورل الفرقان ،اآلية 07
 - 12القرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق أمحد الربدوني،
دار الكتب املصرية ،القاهرل ،ط1964 ،2م05/13 .
 - 13سورل الفرقان ،اآلية 20
 - 14حممد أبو خليف ،السوق ،مقال منشور على موقع " موضوع"
 ،https://mawdoo3.comشوهد يوم 2019/11/08م.
 - 15ابن منظور ،مرجع سابق ،مادل :هلك.505/10 ،
 - 16زرارل صاحلي الواسعة ،محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف العقد يف التشريع
اجلزائري ،مقال منشور ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،جامعة الوادي ،العدد  ،05جوان ،2012ص.185
 - 17ينظر :زرارل صاحلي الواسعة ،املرجع نفسه ،ص  .186بتصرف
 - 18ينظر :زرارل صاحلي الواسعة ،املرجع نفسه ،ص  .186بتصرف
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 - 19القانون  03- 09املؤرخ يف 25فرباير 2009م ،املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش،
اجلريدل الرمسية  ،الصادرل بتاريخ  08مارس 2009م ،العدد  ،15ص 13
 - 20القانون  02- 04املؤرخ يف  23يونيو  ،2004حيدد القواد املطبقة على املمارسة
التجارية ،اجلريدل الرمسية ،الصادرل بتاريخ 27 :يونيو 2004م ،العدد  ،41ص.04
 - 21سورل آل عمران ،اآلية .104
 - 22ينظر :أبو جعفر الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،ت :أمحد حممد شاكر،
مؤسسة الرسالة2000 ،م.90/7 ،
 - 23رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن النهي عن املنكر من اإلميان،
حديث رقم.69/1 ،49 :
 - 24القرايف ،الذخريل ،مرجع سابق.47/10 ،
 - 25سورل احلج ،اآلية .41
 - 26املادل  26من قانون محاية املستهلك وقمع الغش ":جيب على أعوان قمع الغش
املذكورين يف املادل  25أعاله ،أن يفوضوا بالعمل طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية
السارية املفعول ،وأن يؤدوا أمام حمكمة إقامتهم اإلدارية اليمني اآلتية - :أقسم باهلل
العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفيت بأمانة وصدق ،وأحافظ على السر املهين ،وأراعي يف
كل األحوال الواجبات املفروضة عليّ ." -
 - 27ابن تيمية ،احلسبة يف اإلسالم(وظيفة احلكومة اإلسالمية) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط ،1د .ت .ص.11
 - 28ينظر :القرايف ،الذخريل ،مرجع سابق 50/10 ،بتصرف.
 - 29ينظر :القرايف ،الذخريل ،املرجع نفسه 50/10 ،بتصرف.
 - 30جالل الدين العدوي عبد الرمحن بن نصر الشافعي ،نهاية الرتبة الظريفة يف طلب
احلسبة الشريفة ،حتقيق :الباز العريين ،مطبعة جلنة التأليف والطباعة والنشر ،القاهرل،
د.ط1946 ،م .ص.11
 - 31مشريف مجيلة ؛ بوغفالة ودان ،األسواق يف بايلك الغرب اجلزائري خالل العهد
العثماني ( ،)،1830- 1519مقال منشور،جملة الناصرية للدراسات التارخيية
واالجتماعية ،جملد  ،8عدد  ،1جوان  ،2017ص .135
 - 32القرايف ،الذخريل ،مرجع سابق.48/10 ،
 - 33عبد الرمحن بن نصر الشافعي ،نهاية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة،
مرجع سابق ،ص.11
 - 34عبد الرمحن بن نصر الشافعي ،نهاية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة،
املرجع نفسه ،ص.11
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 - 35سورل املطففني ،اآلية .6- 1
 - 36سورل األعراف ،اآلية .85
 - 37القرايف ،الذخريل ،مرجع سابق. 48/10 ،
 - 38أمحد األنصاري ،تنظيم األسواق ،مقال منشور على موقع :امللتقى الفقهي،
 http://www.feqhweb.com/vb/t23078.htmlشوهد يوم 2019/11/05م.
 - 39ينظر :مشريف مجيلة؛ بوغفالة ودان ،مرجع سابق ،ص .136
 - 40أمحد األنصاري ،املرجع السابق.
http://www.feqhweb.com/vb/t23078.html
 - 41ينظر :القانون  02- 04احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية ،مرجع
سابق ،املواد.07 ،06 ،05 :
 - 42ينظر :القانون  02- 04احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية ،املرجع
نفسه ،املواد.07 ،06 ،05 :
 - 43ينظر :ابن تيمية ،مرجع سابق ،ص .23
 - 44ينظر :القانون  02- 04احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية  ،مرجع
سابق ،املواد .17 ،16 ،15
 - 45رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقال ،باب حتريم االحتكار يف األقوات ،حديث رقم
.1228/3 ،1605
 - 46رواه احلاكم يف املستدرك ،كتاب البيوع ،حديث رقم. 14/2 ،2164 :
 - 47ابن تيمية ،احلسبة يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص. .21
 - 48رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،باب قول النّيب صلى اهلل عليه وسلم من غشنا
فليس منّا ،حديث رقم . 99/1 ،101
 - 49رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،باب قول النّيب صلى اهلل عليه وسلم من غشنا
فليس منّا ،حديث رقم .99/1 ،102
 - 50رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب حتريم بيع الرجل على بيع أخيه ،حديث
رقم .1155/3 ،1515
 - 51ينظر :ابن تيمية ،مرجع سابق ،ص . 40
 - 52رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب البيوع ،باب ما ورد يف غنب املسرتسل ،حديث
رقم. 571/5 ،10924 :
 - 53رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب البيوع ،باب ما ورد يف غنب املسرتسل ،حديث
رقم. . 571/5 ،10923 :
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 - 54حممد بن أبي زيد القريواني ،النوادر والزيادات ،حتقيق :عبد اهلل املرابط الرتغي ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1999 ،1م.457/6 .
 - 55رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب ال يبيع على بيع أخيه ،حديث رقم
.69/3 ،2140
 - 56رواه ابن ماجه يف سننه ،كتاب التجارات ،باب النهي أن ال يبيع حاضر لباد ،حديث رقم
.734/2 ،2176
 - 57النووي أبو زكريا حمي الدين بن حيي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،د.ط ،د.ت .21/13 ،
 - 58ينظر :القانون 03- 09املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،مرجع سابق ،املواد:
07، 06
 - 59ينظر :القانون 03- 09املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،املرجع نفسه ،املادل
.05
 - 60ينظر :صياد الصادق ،محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد  03- 09املتعلق
حبماية املستهلك وقمع الغش ،رسالة ماجستري ،إشراف :طاشور عبد احلفيظ ،كلية
احلقوق ،جامعة قسنطينة ،1السنة اجلامعية  ،2014/2013ص.89
 - 61ينظر :القانون 03- 09املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،مرجع سابق ،املواد:
.16 ،15
 - 62ينظر :القانون 03- 09املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،املرجع نفسه ،املواد:
.10 ،09
 - 63ينظر :القانون 03- 09املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،املرجع نفسه ،املواد:
18 ،17
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