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ملخص:

من اىم العوامل اليت تكرس محاية ادلستهلك ان تكون ادلمارسات التجارية شفافة وذلك من اجل تبصرة

ادلستهلك حىت يكون على علم دبا سيقدم من تعامالت ونالحظ ان ادلشرع اجلزائري قد نص يف القانون 02/04
ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية يف الباب الثاين منو على رلموعة من االلتزامات اليت هتدف اىل
ربقيق وإضفاء الشفافية على ادلمارسات التجارية ،حيث القى على عاتق العون االقتصادي واجب االعالم باإلضافة
اىل التزامو بالفوترة.
الكلمات المفتاحية :العون االقتصادي; الشفافية; ادلمارسات التجارية; االلتزام باالعالم ; الفوترة.
Abstract :
Transparent business paractices are one of the most important factors that
promote consumer protection in order to inform the latter so that he is aware of
what he will be doing, we note that in the law N 04/02 on the rules applicable to
commercial practices in part two,the alegerian legislator stipulated a set of
obligations aimed at achieving transparency in commercial paractices, these
commitments consist of a commitment to information and an obligatio to submit
an invoice
Key words: economic agent; transparency; business practices; commitment to
information; billing.

مقدمة:

كشفت ظروف احلياة ادلدنية اجلديدة اليت ازدادت وتعقدت فيها اشكال السلع واخلدمات عن منط جديد من

عدم التوازن العقدي اطلق عليو اختالل التوازن ادلعريف بني زلًتف يعرف او يفًتض فيو ادلعرفة بشأن ما يعرضو من
سلع او ما يقدمو من خدامات وبني مستهلك جاىل بالسلع واخلدمات اليت يطلبها ،فيكون بذلك يف غالب االحيان
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غري قادر على االحاطة بالسلع واخلدمات يف السوق على ضلو يسمح لو بادلقارنة بينها واختيار احسنها جودة وسعرا،
ىذا اخللل يف العالقة بني ادلستهلك وادلهين احملًتف قد يؤدي اىل وجود ىيمنة وربالف بني االعوان االقتصاديني داخل
السوق ضد مصاحل ادلستهلك ،عوض ان يتنافسوا امامو شلا ينتج عن ظهور بعض اجلرائم اليت تضر ادلستهلك بصفة
خاصة وباالقتصاد الوطين بصفة عامة ،لذلك وألجل وضع توازن يف العالقة اليت تربط ادلهين بادلستهلك كان من
الضروري أن تتدخل الدولة يف تشريعها يف كافة مراحل االنتاج وتوزيع وتداول واستهالك السلع واخلدمات وربقيق
النظام داخل السوق وىو ما ادى اىل اصدار رلموعة من التشريعات منها قانون  02-89ادلتضمن القواعد العامة
حلماية ادلستهلك ،وكذا االمر  06-95ادلتعلق بادلنافسة ،وكذا قانون ادلمارسات التجارية  02 -04والذي تضمن
ق واعد هتدف اىل توفري افضل الشروط اليت تكفل سالمة ادلستهلك ورضاه وحرية ارادتو واحليلولة دون وقوعو ضحية
التضليل او الغش او االستغالل.
يعد ىذا القانون  02-04ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية من احدث القوانني اليت
اىتمت حبماية ادلستهلك وادلنافس ة على حد سواء ،خياطب كل الفاعلني يف احلياة االقتصادية والذين يصطلح على
تسميتهم باألعوان االقتصاديني حبيث حددهتم ادلادة الثالثة فقرة اوىل منو على انو يشمل كل من التاجر احلريف ومقدم
خدمات ايا كانت صفتو القانونية ديارس نشاطو يف االطار ادلهين العادي او بقصد ربقيق الغاية اليت تأسس من
أجلها ،ىؤالء مجيعا سلاطبني بقانون ادلمارسات التجارية خاضعني ألحكامو سواء كانوا اشخاص طبيعيني او اشخاص
معنوية كالشركات التجارية ،ضف اىل ذلك فإن قانون ادلمارسات التجارية مل يكتفي بتعداد من يعترب عونا اقتصاديا
لتحديد اجملال الشخصي لتطبيقو ،بل قام ايضا بتحديد اجملال لتطبيقو اي ربديد االنشطة اليت زبضع ألحكامو وذلك
من أجل تفادي اي قصور أو هترب لبعض االعوان االقتصاديني بدعوى أن قانون ادلمارسات التجارية مل خيضعهم
ألحكامو ،حبيث يطبق ىذا القانون على نشاطات االنتاج وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك اليت يقوم مستورد السلع
إلعادة بيعها على حاذلا او الوكالء ووسطاء البيع وبائع اجلملة ،وكذا نشاطات اخلدمات الصناعية التقليدية اليت
ديارسها اي عون اقتصادي مهما كانت طبيعتو القانونية.
يهدف قانون ادلمارسات التجارية اىل ضمان احًتام مبادئ ادلنافسة احلرة السيما مبدئي الشفافية والنزاىة
الواجب احًتامها من مجيع االعوان االقتصاديني وبني ىؤالء وادلستهلكني ،وكذا محاية ادلستهلك وإعالمو ،وعليو صلد
ان قانون ادلمارسات التجارية فرض على العون االقتصادي التزامات وجب عليو احًتامها من اجل احملافظة على
احًتام ادلستهلكني ومحايتهم وكذا تفعيل ادلنافسة الشفافة والنزيهة لذلك وعلى حسب ما تقدم فانو نطرح االشكالية
التالية ما مضمون االلتزام بالشفافية اليت فرضها قانون ادلمارسات التجارية على عاتق االعوان االقتصاديني؟ ولإلجابة
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على ىذه االشكالية يتم تقسيم ادلوضوع بناءا على ما تضمنو قانون ادلمارسات التجارية اىل مبحثني خصص
(المبحث االول ) لدراسة التزام العون االقتصادي باإلعالم أما( المبحث الثاني) فيتناول االلتزام بالفاتورة .

قام التطور العلمي الكبري الذي يشهده العصر احلديث اىل ظهور االصناف ادلماثلة وادلتنوعة من السلع

واخلدمات االستهالكية اليت مل تكن معروفة من قبل ىذه االخرية اليت يقدمها االعوان االقتصاديني والذين يتمتعون
دبركز اقتصادي قوي ،بينما يكون ادلستهلكون يف اغلب االحيان اقل مقدرة وخربة للتعرف على جودة السلع
واخلدمات ادلعروضة عليهم واختيار االفضل من بينها ،وىنا يأتي ﺩﻭﺭ ﺍاللتﺯﺍﻡ باإلعالﻡ وذلك في سﺩ فجﻭﺓ ﺍلتفاﻭﺕ
ﺍلمعﺭفي بيﻥ ﺍلمستهلﻙ ﻭادلهين حيﺙ يتعيﻥ على ىﺫﺍ ﺍألخيﺭ ﺇعالﻡ ﺍلمستهلﻙ بكافة ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلمتﻭفﺭﺓ لﺩيو عﻥ
ﺍلسلعة ﺃﻭ ﺍلخﺩمة سواء تلﻙ ﺍلمتعلقة بالحالة ﺍلماﺩية للمنتﻭﺝ ﺃﻭ بالﻁﺭيقة ﺍلصحيحة لالستعمال ﺃﻭ كيفية حفﻅو
ﻭكذلك ببياﻥ ﺍلمخاﻁﺭ ﺍل كامنة في ﺍلسلعة ﻭﺍالحتياﻁاﺕ ﺍلﻭﺍجﺏ ﺇتباعها للﻭقاية مﻥ ادلخاطر وسنتعرض ذلذا
االلتزام من خالل ادلطلبني ( المطلب االول ) يتناول االطار ادلفاىيمي لاللتزام باإلعالم اما ( المطلب الثاني) فقد
خصص لاللتزام باإلعالم يف اطار قانون ادلمارسات التجارية .
المطلب األول :االطار المفاهيمي لاللتزام باإلعالم

تعددت واختلفت التعاريف لدى فقهاء القانون اذ عرفو البعض بأنو التزام عام يغطي ادلرحلة السابقة على

التعاقد يف مجيع عقود االستهالك يتعلق بكافة ادلعلومات الالزمة إلجياد رضا حر وسليم ،1وقد عرفو البعض االخر
على انو واجب فرضو ال قانون السيما البائعني ادلهنيني او ادلؤسسات بتقدمي معلومات عن موضوع العقد او العملية
العقدية اليت سيواجهوهنا بوسائل مناسبة وبيانات اخبارية او اعالنية 2لذلك سنتطرق من خالل ىذا ادلطلب اىل صور
االلتزام يف( فرع اول) واىل نطاق ىذا االلتزام يف (فرع ثاني )
الفرع االول :صور االلتزام باإلعالم

لاللتزام باإلعالم صورتان ،صورة تسبق ابرام العقد وتنفيذه وذلك يف مرحلة ادلفاوضات ويلتزم هبا العون
االقتصادي بتقدمي كافة ادلعلومات ادلتعلقة بادلنتوج للمستهلك ،والصورة الثانية تتمثل يف االلتزام التعاقدي وتكون يف

مرحلة العقد.3

 1زلمد بن مغنية ،حق ادلستهلك يف االعالم ،مذكروة لنيل شهادة ما جستري يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان،2005 ،
ص.10
 2عبد الرزاق بولنوار ،التزام ادلهين بالضفاء بالصفة اخلطرة للمنتوج ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص ،معهد العلوم القانونية واالدارية ،ادلركز
اجلامعي بشار ،2007 ،ص.12
 3اكرم زلمد التميمي ،التنظيم القانوين للمهين ،الطبعة االوىل ،منشورات حليب احلقوقية ،لبنان ،2010 ،ص .98
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أوال :االلتزام باالعالم قبل التعاقد

يكون على عاتق العون االقتصادي االلتزام بإعالم ادلستهلك منذ مرحلة عرض التعاقد ،أي أنو التزام يفرض
على أحد طريف عقد االستهالك اعالم الطرف االخر قبل التعاقد دبا جيهلو من بيانات جوىرية مرتبطة بالعقد

باستخدام الوسيلة ادلالئمة لذلك ،1إن الفقو والقضاء الفرنسي ويف زلاولة إلجياد اساس قانوين ذلذا االلتزام اوجد عدة
افًتاضات ،فهناك من اعتربه التزام يعاقب عليو دبوجب قواعد ادلسؤولية التقصريية وىناك من أرجعو اىل عيوب الرضا
خاصة عييب الغلط والتدليس حيث نقل ادلشرع اجلزائري ىذا االجتهاد القضائي يف نص ادلادة  2-86و  125من
القانون ادلدين اجلزائري إال ان جانب اخر من الفقو اعتربه تطبيقا لنظرية ضمان العيوب اخلفية.2
دبا انو يصعب التفريق بني ىذا االلتزام وما سبقو ،فان ادلعيار النظري الذي ديكن االعتماد عليو انو اذا كان
االول يوجد يف مرحلة ابرام العقد فان الثاين يكون يف مرحلة تنفيذه ،وعليو فان ىناك من اعتربه التزاما عقديا والبعض
االخر اعتربه التزاما تبعياً لاللتزام االصلي بالتسليم ،او تطبيقا دلبدأ حسن النية يف ادلعامالت التعاقدية 3وااللتزام

التعاقدي باإلعالم يعين العمل على تنوير ارادة ادلستهلك ومحايتو حال استعمال ادلنتجات واخلدمات زلل
االستهالك.4
الفرع الثاني :نطاق ومضمون االلتزام باالعالم
يف نطاق االلتزام باإلعالم ىناك ما يعرف بالنطاق الشخصي والذي يتعلق بطريف االلتزام ومها ادلستهلك
كدائن وادلهين عادة ما يكون كمدين،اما فيما خيص النطاق ادلوضوعي لاللتزام باإلعالم فانو يتعلق بالبيانات
وادلعلومات اليت من شاهنا ربقيق احلماية ادلرجوة من ادلستهلك.5
أوال :نطاق االلتزام باالعالم
إن ادلبيع واىل حني وصولو اىل ادلستهلك وادلشًتي يتم تداولو بني العديد من االشخاص وعليو يثار التساؤل
عن الدائن وادلدين هبذا االلتزام ،أي نطاق ىذا االلتزام من حيث االشخاص واألشياء اليت يشملها ىذا االلتزام.6
 1زلمد امحد ابو عمرو ،االلتزام باالعالم يف عقود االستهاللك ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2010 ،ص .106
 2زلمد بودايل ،محاية ادلستهلك يف القانون ادلدين ادلقارن ،الكتاب احلديث ،اجلزائر ،2006 ،ص .63
 3محد بودايل االلتزم بالنصيحة يف نطاق عقود اخلدمات ،الطبعة االوىل ،دار النشر والتوزيع ،اجلزائر ،2008 ،ص .15
 4مصطفى امحد ابو عمرو ،االلتزام باالعالم يف عقود االستهالك ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2010 ،ص.107
 5زلمد بودايل ،االلتزام بالنصيحة يف نطاق عقود اخلدمات ،مرجع سابق ،ص.25
 6زلمد بن مغنية ،مرجع سابق ،ص .61
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 -1من حيث االشخاص

الدائن بااللتزام ىو كل مشًتي سواء كان مستهلك او مشًتي متخصص او غري متخصص ،يلزم فيو فقط
ان يكون جاىال بالبيانات وطرق االستعمال ادلتعلقة بادلبيع ،وجاء يف تعريف ادلستهلك من خالل التوجيو االورويب
الصادر يف  2005/05/11بشان ادلمارسات التجارية بأنو الشخص الطبيعي الذي يتصرف لغايات ال تدخل يف
نطاق نشاطو التجاري الصناعي احلريف أو احلر ،1وادلشًتي ادلهين إذا كان زبصصو نفس زبصص البائع ويقوم ببيع
نفس ادلنتجات وديكن ان يكون مهنيا اي ان نشاطو يسمح لو دبعرفة ادلنتوج وطرق استخدامو واالحتياط منو ،وبالتايل
زبفف مسؤولية البائع اذا قدم ادلعلومات الكافية اليت توجو ادلشًتي اذا كان متخصص ولو خربة ،فإذا حدث ضرر لو
ال يعترب تقصري من البائع يف ربذيره من ىذا اخلطر ،2اما ادلشًتي غري ادلهين ىو الشخص الذي يقوم بإشباع حاجاتو
الشخصية او حاجات عائلتو حىت ولو كان متخصص يف رلاالت اخرى شلا يعين عدم معرفتو الكافية خبصوصية
ادلنتجات فهو جاىل هبا ،شلا يستوجب على البائع اعالمو بكل ما يتعلق دبكونات وطريقة استعمال ادلنتوج.3

فيما خيص ادلدين بااللتزام فانو يقع على عاتق ادلنتج وذلك راجع اىل حجم البيانات ادلوجودة لديو وطرق
استخدام ادلنتوج ،فعليو اعالم الغري خبطورتو وان ديتلك الوسائل إلعالمو سواء بالكتابة على اغلفتها أو نشرات مرفقة
هبا ، 4اما بالنسبة للبائع ادلتخصص ىو الذي يعلم معلومات عن ادلنتوج لكنو ال يرتقي اىل مرتبة ادلنتج األصلي اما
البائع غري ادلتخصص ىو الذي يقوم ببيع سلع سلتلفة فيقتصر التزامو على نشرات وكتيبات وكذا بيانات.5
 -2من حيث االشياء

تعد االشياء اخلطرة بطبيعتها خطرة منذ صنعها حىت تفي بالغرض ادلقصود منها كادلواد السامة والقابلة

لالشتعال وادلنتج يلزم بأخذ كا فة االحتياطات الالزمة من اجل تفادي االخطار ليتملص من ادلسؤولية ،والصانع يلزم
بتحذير من خطورة االشياء ومثال ذلك زبمر زجاجة العصري بفعل احلرارة وتعرضها ألشعة الشمس قد يؤدي اىل
انفجارىا 6وبالنسبة لألشياء اخلطرة عند استعماذلا حىت تستعمل البد من القيام بالعمليات ادلعقدة شلا جيعلها خطرة
 1مصطفى امحد ابو عمرو ،مرجع سابق ،ص .86
 2عبد العزير مرسي زلمود ،االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم يف عقد البيع يف ضوء الوسائل التكنولوجية احلديثة،بدون طبعة ،بدون دار النشر ،2005 ،ص
.63
 3محدي امحد سعد ،االلتزام باإلفضاء بالصفة اخلطرة لشيئ ادلبيع ،ادلكتب الفين لإلصدارات القانونية ،مصر ،1999 ،ص .256
 4رمضان ادلقطوف عمر عبد اهلل ،التزام البائع باعالم ادلشًتي وتبصريه يف ادلرحلة السابقة إلبرام العقد ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة
القاىرة ،2012 ،ص.189
 5زلمد بن مغنية ،مرجع سابق ،ص .237
 6محدي امحد سعد ،مرجع سابق ،ص .237
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كاألجهزة الكهروبائية ادلنزلية ،فهذه االجهزة لكي تقوم بوظيفتها زبضع لعمليات معقدة تصبح خطرة على سالمة
ادلستهلك.1
ثانيا :مضمون االلتزام باالعالم
ان ادلنتوجات وما ربملو من خطورة يلزم على البائع ربديد البيانات وطرق االستعمال وكذا التحذير منو ،اذ
البد على ادلهين االدالء ببيانات معينة لتنوير ارادة ادلستهلك وتتمثل ىذه البيانات يف اخلصائص االساسية
للمنتجات ،فيجب اعالم ادلستهلك بسمات ادلنتوج وخصائصو باعتباره زلال لعقد االستهالك كأول خطوة لضمن
صحة االرادة لدى ادلستهلك ،كما على ادلهين ايضا اعالم ادلستهلك بسعر السلعة او اخلدمة وىذا بيان جوىري

للتأكد من تناسبو مع تلك اخلصائص ومع امكاناتو ادلالية ،2حيث ان بيان سعر ادلنتج يكون عن طريق االعالن او
االشهار ويتم بواسطة جداول االسعار او النشرات او دليل االسعار ووضع عالمات او ملصقات بكل وسيلة ربقق
الغ رض من االعالن وىو اعالم ادلستهلك بشروط البيع ،الن السعر ىو الدافع الوحيد للتعاقد فشروط البيع ذلا اثر يف
قرار ادلستهلك ومن بينها كيفيات الدفع التخفيضات وغريىا.3

كذلك البد ان يتضمن االلتزام باإلعالم واجب التحذير والذي يقصد بو تقدمي البيانات عن ادلنتجات
جلذب انتباه ادلتعاقد االخر اىل ادلخاطر ادلنجرة عنها وذلك من خالل وضع شروط تتمثل يف ان يكوم التحذير كامال،
أي يلفت البائع ادلهين انتباه ادلشًتي اىل كافة ادلخاطر اليت قد تلحق بو يف شخصو او مالو اثناء استخدام ادلنتج
موضحا لو ما ديكن التعرض لو يف حالة عدم التقيد هبذه التحذيرات ،كما جيب ان يكون مفهوما بصياغتو يف عبارات
بسيطة ميسورة الفهم خالية من مصطلحات يصعب فهمها ومن االحسن ان يرفق التحذير ادلكتوب برسم مبسط
يرمز اىل اخلطر موضوع التحذير ،4وأخريا جيب ان يكون لصيقا بادلنتجات وال ينفصل عنها فإذا كان ادلنتج جهاز
يلصق ا لتحذير على جسمها مباشرة وإذا كانت اطعمة او ادوية توضع يف معلبات واألنابيب الزجاجية يكتب على
نفس العبوة.5

 1رمضان ادلقطوف عمر عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .200
 2مصطفى امحد ابو عمر ،مرجع سابق ،ص.117ص
 3زلمد بودايل محاية ادلستهلك يف القانون ادلقارن ،مرجع سابق ،ص .87-84
 4عدة عليان ،االلتزام بالتحذير من سلاطر الشيء ادلبيع ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،اجلزائر ،2009 ،ص-63
ص.66-63
 5بوعبيد عباسي ،االلتزام يف العقود ،الطبعة االوىل ،ادلطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش ،بدون سنة نشر ،ص .50
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المطلب الثاني :االلتزام باإلعالم في قانون الممارسات التجارية

مل يكتفي قانون ادلمارسات التجارية دبا ىو موجود يف القواعد العامة بشان االلتزام باإلعالم ،بل اكد عليو
وتضمن تنظيمو ،كما اعطاه نوع من اخلصوصية ترتبط خبصوصية القانون ذاتو ،زلددا الصورة اليت تتالءم مع طبيعة
ىذا القانون ،حيث الزم العون االقتصادي بإعالم االسعار والتعريفات وشروط البيع وكذا حدود ادلسؤولية على اعتبار
اهنا من اىم عوامل ادلنافسة بني اال عوان االقتصاديني واىم عوامل جذب ادلستهلكني حيث الزم ادلشرع دبقتضى ادلواد
من  04اىل  09من قانون ادلمارسات التجارية االعوان االقتصاديني بإعالم االسعار والتعريفات من جهة وإعالم
شروط البيع وحدود ادلسؤولية من جهة اخرى 1وىو ما سنتطرق لو من خالل الفرعيني التاليني:
الفرع األول :االلتزام باإلعالم المتعلق باألسعار والتعريفات

يعترب االعالم باألسعار وسيلة فعالة لتحقيق شفافية السوق وادلمارسات التجارية النزيهة كما انو يعد يف
الوقت ذاتو شرطا اساسيا حلرية التعاقد اذ ال يكفي ان يكون السعر زلددا وإمنا جيب ان يكون يف مقدور ادلشًتي
(ادلستهلك ) ان يعلم بو قبل ابرام العقد ،وقد نص ادلشرع اجلزائري على ىذا االلتزام ضمن الباب الثاين ادلعنون
بشفافية ادلمارسات التجارية من القانون  02/04احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية.
يوصف االعالم بالسعر بأنو االعالم االىم الن ادلستهلك ال ديكنو االقدام على اقتناء سلعة ما او االستفادة
من خدمة معينة ما مل يكن حبوزتو ادلبلغ الكايف الذي سوف يدفعو ،فمعرفتو بالسعر ذبعلو يف مأمن عن اية مفاجئة يف
ادلبلغ االنفاق الكلي ،وقد كرست ادلادة الرابعة من القانون  02/04احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية
ىذا االلتزام بنصها « يتوىل البائع وجوبا اعالم الزبائن بأسعار وتعريفات السلع واخلدمات وبشروط البيع » ،2ﯾمكن
أن نعرف السعر على أنو المقابل النقدي الذي ﯾدفعو المستهلك للعون مقابل ما إقتناه من سلع في إطار عقد
اإلستهالك.3
إن المادة  05من القانون  02/04تبﯾن لنا الطرﯾقة التي ﯾتم بها اعالم المستهلكﯾن باألسعار والتعريفات
بنصىا « ﯾج ب أن يكون اعالم ادلستهلك بأسعار وتعريفات السلع واخلدمات عن طريق وضع عالمات أو وسم أو
 1طحطاح عالل ،التزمات العون االقتصادي يف اطار قانون ادلمارسات التجارية مذكرة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق بن عكنون،
اجلزائر ،2014 ،ص19
 2ادلادة  04من قانون  02/04حيدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ،ادلؤرخ يف  05مجادي االول عام  ،1425ادلوافق ل  23يونيو ،سنة
 ،2004جريدة رمسية مؤرخة يف  27جوان ،2004عدد .41
 3عادل عمريات ،ادلسؤولية القانونية للعون االقتصادي دراسة يف القانون اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،جامامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان ،2016 ،ص . 94
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معلقات أو بأﯾة وسﯾلة أخرى مناسبة ،جيب ان تبﯾن األسعار والتعريفات بصفة مرئﯾة ومقروءة » ،1فلما كان
الهدف من اإلعالم باألسعار والتعريفات ىو إضافة الشفافﯾة على الممارسات التجارﯾة على نحو يستطيع معو
المستهلك تحدﯾد خﯾاراتو من بﯾن مختلف السلع والخدمات المنافسة على ضوء قدراتو ومتطلباتو ،لذلك أوجب
المشرع أن تبﯾن ىذه األسعار بصفة مرئﯾة ومقروءة حتى ﯾكون على علم تام بالعقد المقدم على إبرامو كما ﯾتضح لنا
أن المادة  05القانون  02-04أوردت بعض الطرق التي ﯾتم بها اإلعالم باألسعار والتعريفات اذ ﯾجب التمﯾﯾز
بﯾن كﯾفﯾة اإلعالم باألسعار في العالقة بﯾن العون االقتصادي بالمستهلك وكيفية اإلعالم باالسعار في العالقة بﯾن
العون االقتصادي ونظرائو من األعون االقتصاديني ،فإن األولى أي اعالم العون االقتصادي ادلستهلك باألسعار
تتم بوضع عالمات تدل على سعر السلعة أو عن طرﯾق الوسم المعروضة أو ملصقات أو معلقات توضع بجانب
المنتوج نفسو أو بجواره ،بحﯾث ال تدع مجاال للشك يف داللتها على سعر المنتوج المعني ،فضال عن أنو ﯾجب
أن تكون مرئﯾة ومقروءة من داخل المحل ومن خارجو بحسب المكان الذي ﯾعرض فﯾو المنتوج.2
أما عن كﯾفﯾة اعالم األسعار في العالقة بﯾن العون االقتصادي ونظراءه من االعوان االقتصاديني كعالقة
تاجر التجزئة بتاجر الجملة أو المنتج بالتاجر فإن المادة  7من القانون  02/04تناولت طرﯾقة اإلعالم باالسعار
والتعريفات في ىذه الحالة بنصها « ﯾلتزم البائع في وﯾكون ىذا ،العالقات بﯾن االعوان االقتصاديني بإعالم الزبون
باألسعار والتعريفات عند طلبها اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو النشرات البيانية أو دلﯾل األسعار أو بأﯾة
وسﯾلة أخرى مالئمة ومقبولة بصفة عامة في المهنة » ،3يتضح من خالل نص ادلادة أن العون االقتصادي غﯾر
ملزم باعالم األسعار والتعريفات إلى باقي االعوان االقتصاديني اال إذا طلب منو ذلك وحينئذ ﯾكون اإلعالم
بجداول األسعار أو النشرات البﯾانﯾة أو دلﯾل االسعار.
الفرع الثاني :االلتزام باعالم بشروط البيع وحدود المسؤولية
ﺇضافة ﺇلى ﺍلتﺯﺍﻡ ﺍلمهني بإعالﻡ ﺍلمستهلﻙ باألسعاﺭ ﻭﺍلتعﺭيفاﺕ ،ﻭضع ﺍلمشﺭﻉ على عاتقو بمﻭجﺏ
ﺍلماﺩﺓ ﺍلثامنة مﻥ ﺍلقانﻭﻥ  02/04ﺍلتﺯﺍما ﺁخﺭ ،ﻭىﻭ ﺍإلعالﻡ بشﺭﻭﻁ ﺍلبيع ،بنصها على انو يلزم البائع ان خيرب
 1ادلادة  05من قانون  02/04الذي حيدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات ،السالف الذكر.
 2ابراىيمي ىانية ،احلماية ادلدنية للمستهلك يف ظل القانون  2/04ادلتعلق بادلمارسات التجارية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون العام ،كلية
احلقوق ،حامعة قسنطينة  ،1قسنطينة ،2013 ،ص . 10
 3ادلادة  07من القانون  02/04ادلتعلق بادلمارسات التجارية ،السالف الذكر.
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ادلستهلك بشروط البيع ادلمارس قبل اختمام عملية البيع ،فباإلطالع على مضمﻭﻥ ىﺫه ﺍلماﺩﺓ يتضح لنا مبﺩئيا ﺃﻥ
ﺍلمشﺭﻉ لﻡ يحﺩﺩ مضمﻭﻥ ىﺫه الشروط فهل يقصﺩ بها ﺍلشﺭﻭﻁ ﺍلمعتاﺩﺓ لعملية بيع ﺍلمنتﻭﺝ ﺃﻭ اداء ﺍلخﺩمة ﺃﻭ
يقصﺩ بها ﺍلشﺭﻭﻁ ﺍلعامة ﺍلتي تتﻭقﻑ على ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍلمهني ،ﻭﺍلتي ﺃشاﺭﺕ ﺇليها ﺍلماﺩﺓ ﺍلثالثة مﻥ ىﺫﺍ ﺍلقانﻭﻥ ،1كما
نجﺩ ﺃﻥ ﺍلمشﺭﻉ قﺩ حﺩﺩ مضمﻭﻥ ىﺫه ﺍلشﺭﻭﻁ في ﺍلعالقاﺕ بيﻥ ﺍألعﻭﺍﻥ ﺍالقتصاﺩييﻥ ،ﻭﺫلﻙ في ﺍلفقﺭﺓ ﺍلثانية مﻥ
ﺍلماﺩﺓ ﺍلثامنة .من القانون .202/04
ﺯياﺩﺓ على ﺍإلعالﻡ بشﺭﻭﻁ ﺍلبيع ،فﺭضﺕ ﺍلماﺩﺓ ﺍلثامنة مﻥ ﺍلقانﻭﻥ  02/04على ﺍلمهني ﺇعالﻡ
ﺍلمستهلﻙ بالحﺩﻭﺩ ﺍلمتﻭقعة للمسﺅﻭلية التعاقدية ،حيﺙ ﺃﻥ مبﺩﺃ شفافية ﺍلسﻭﻕ ،يقتضي ﺃﻥ يمنح ﺍلمستهلﻙ كل

عناصﺭ ﺍلمقاﺭنة ﺍلتي تمكنو مﻥ اجراء ﺍختياﺭ صائﺏ ،ﻭﺭغﻡ ﺃﻥ ﺍلحﺩﻭﺩ ﺍلمتﻭقعة للمسﺅﻭلية ال تكﻭﻥ مﻁبقة على
ﺍلعقﻭﺩ ﺍلسابقة بيﻥ ﺍلمهني ﻭﺍلمستهلﻙ ،ﻭغياﺏ ﺍإلعالﻡ بهﺫه ﺍلحﺩﻭﺩ ال يمنع ﺍنعقاﺩ العقد ﺇﺫﺍ كانﺕ ﺍلعناصﺭ
ﺍألساسية النعقاده متوفرة ﺇﺫ يخضع ﺍلعقﺩ للشﺭﻭﻁ ﺍلمحﺩﺩ قانﻭنا ﺇال ﺃﻥ ﺃىمية ﺍإلعالﻡ بما يفيﺩ ﻁﺭفي العقد سواء
ﺍلمهني عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلتنفيﺫ ﺍألحسﻥ اللتﺯﺍمو ،ﺃﻭ ﺍلمستهلﻙ في معرفة مضمون العقد.3
المبحث الثاني :االلتزام بالفاتورة

ت عترب الفاتورة مظهر من مظاىر شفافية ادلنافسة ذلذا قررىا قانون ادلمارسات التجارية وحدد البدائل عنها يف

حاالت ورلالت معينة مفصال يف احكامها وشروطها وسلتلف البيانات اليت تتضمنها ،ذلك ان شفافية ادلعمالت
التجارية لن تتحقق إال بتقدمي فاتورة دلا ذلذه االخرية من امهية دبا تتضمنو من بيانات عن ادلنتوج من حيث الكمية
والثمن وادلوصفات و الضمان وىو ما دفع القانون اجلزائري اىل اعتبارىا حق للمستهلك ،وعليو نتعرض ذلذا االلتزام
من خالل مطلبني( المطلب االول) يتعرض للفاتورة و ( المطلب الثاني) خصص لتحديد بدائلها.
المطلب االول :الفاتورة
يعترب قانون  02/04ادلتعلق بادلمارسات التجارية ان الفاتورة وسيلة لشفافية ادلمارسات التجارية ،تكمن ىذه
الشفافية اليت تبديها الفاتورة يف محاية حقوق االعوان االقتصاديني وذلك بتمكينها من معرفة حقوقهم من جهة ،من
 1ارزقي زوبري ،محاية ادلستهلك يف ظل ادلنافسة احلرة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون فرع مسؤولية مهنية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،2011 ،ص .60
 2القانون  02/04الذي حيدد لقواعد ادلطبقة على القواعد التجارية ،السالف الذكر.
 3كيموش نوال ،محاية ادلستهلك يف اطار قانون ادلمارسات التجارية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة بن يوسف بن
خدة ،اجلزائر ،2011 ،ص .23
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جهة اخرى تقوم بإعالم ادلستهلك عن كافة التحصيالت والرسوم وكذا ادلبالغ اليت دفعها واليت سيدفعها اذا كان البيع
مت عن طريق قرض االستهالك الذي يكون فيو الدفع مقسط او مؤجال او رلزءا ،1وعليو سنتعرض من خالل ىذا
ادلطلب اىل مفهوم الفاتورة ( الفرع االول ) واىل بدائل الفاتورة يف( فرع ثاني)
الفرع االول :مفهوم الفاتورة
تنص المادة  10من قانون  02/04احملدد لقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية على أنو «ﯾجب أن
ﯾكون كل بﯾع سلع أو تأدﯾة خدمات بﯾن االعوان االقتصاديني مصحوبا بفاتورة ،ﯾجب أن ﯾكون البﯾع للمستهلك
محل وصل صندوق أو سند ﯾبرر ىذه المعاملة و ﯾجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون »2فالمعاملة التي تربط
العون اإلقتصادي بالمستهلك البد أن تكون محل فاتورة إذا طلبها المستهلك ،وما يالحﻅ ﺃﻥ ﺍلمشﺭﻉ لﻡ يعﺭﻑ
ﺍلفاتﻭﺭﺓ ﻭامنا اكتفى بالنﺹ على ﺍاللتﺯﺍﻡ بتحﺭيﺭىا ،ﻭلهﺫﺍ سﻭﻑ نتعﺭﺽ في ىﺫﺍ ﺍلفﺭﻉ ﺇلى تعﺭيﻑ ﺍلفاتﻭﺭﺓ (ﺃﻭال)
وشروط التعامل هبا ( ثانيا )
اوال :تعريف الفاتورة
الفاتورة ىي عبارة عن وثيقة مكتوبة زلررة من طرف العون اإلقتصادي و تقدم للمستهلك تتضمن مجلة من
البﯾانات محددة تشرﯾعﯾا أىمها تلك المتعلقة بالسلعة محل المعاملة وأطراف التعاقد وسعر السلعة ،وللفاتورة أىمﯾة
كبﯾرة في اضفاء الشفافية على ادلعامالت ودوار فعاال في االثبات ،فالفاتورة بما تحتوﯾو من بﯾانات توضح العقد
المبرم بﯾن االطراف وأىم االلتزامات التي ﯾرتبها خاصة فﯾما ﯾتعلق بدفع الثمن ،فمن خاللها ﯾمكن أن نكتشف
شرعﯾة وقانونﯾة األسعار من عدمها ،كما أنها وسﯾلة ىامة لبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري واإلقتصادي
عموما ،فمن خاللها تتمكن إدارة الضارائب والجمارك من تحدﯾد مستحقاتها وىي وسﯾلة معتمد علﯾها في الرقابة
والتحقيقات عموما.
كما أن للفاتورة دور ىام كوسﯾلة إثبات وىو ما اشارت اليو ادلادة  30من القانون التجاري اليت بﯾنت أنو
ﯾثبت كل عقد تجاري بسندات رسمﯾة وسندات عرفﯾة وفاتورة مقبولة والرسائل ،فمن خالل الفاتورة ﯾمكن أن

 1عالوي زىرة ،الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق والعلوم الساسية ،جامعة وىران،
وىران ،2013 ،ص . 9
 2ادلادة  10من قانون  02/04الذي حيدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ،السالف الذكر.
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تستخلص بعض االلتزامات المفروضة من عقد االستهالك المحرر بﯾن العون االقتصادي والمستهلك ذلك من خالل
ما تحتوﯾو من بﯾانات.1
ثانيا :شروط التعامل بالفاتورة

فيما خيص الشروط ادل وضوعية فإهنا مًتوكة يف تقديرىا للقواعد العامة على اعتبار عدم التعرض ذلا يف قانون
ادلمارسات التجارية ،ولعل امهها ان يكون مصدر الفاتورة ىو ادلختص يف اصدارىا وكذا توافر الرضا يف اصدارىا
وتوافر الشروط اليت حيددىا القانون يف زللها اىل جانب مشروعية سبب إصدارىا ،اما الشروط الشكلية فهي شروط
تتعلق بأطراف الفاتورة وزللها سواء تعلق االمر بالعقد ادلربم بني األطراف او زلل ىذا العقد اي السلعة او اخلدمة او
2
تعلق االمر بادلبلغ زلل العقد او ما يتعلق بشروط البيع وأداء اخلدمة
وإلعتبار الفاتورة صالحة من الناحﯾة القانونﯾة ﯾجب توافر بعض الشروط طبق لنص المادة  10من
ادلرسوم التنفيذي  468-05وىي:
 ﯾجب أن تكون الفاتورة واضحة وال تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو ألن ىذه العﯾوب تمسبأمنو ومصداقﯾة البﯾانات الواردة الواردة فيها؛
 ﯾجب أن تحرر الفاتورة إ ستناد إلى دفتر أرومات ﯾدعى دفًت الفواتري وىو ﯾضم سلسلة متواصلةوتسلسلﯾة من الفواتﯾر التي ﯾجب أن تحتوي على البﯾانات المتعلقة بالبائع والمشتري أثناء إنجاز الصفقة.3
وال ﯾمكن الشروع في إستعمال دفتر فواتﯾر جدﯾد إال بعد أن ﯾستكمل الدفتر األول كلﯾة وبالتايل فإن
الفاتورة العشوائﯾة التي ﯾحررىا العون اإلقتصادي ال تصلح إلعتبارىا فاتورة قانونﯾة ،اما بالنسبة للفاتورة الملغاة
فﯾجب أن تتضمن قانونا عبارة " فاتورة ملغاة " تسجل بوضوح بطول خط زاوﯾة الفاتورة ،ىذه الشروط الواجب
توافرىا في الفاتورة ﯾلتزم العون االقتصاد ي بتسلﯾمها للمستهلك إذا طلبها ىذا األخﯾر ،واىمالها ﯾرتب مسؤولﯾة
الجزائﯾة وذلك باعتبار الفاتورة غﯾر مطابقة او باعتبار العون االقتصادي لم ﯾقم بالفوترة من أساسها في حال إىمال
بعض البﯾانات الهامة.4
 1عادل عمريات ،مرجع سابق ،ص . 100
 2طحطاح عالل ،مرجع سابق ،ص .48
 3ادلادة  10من ادلرسوم التنفيذي  468-05حيدد شروط الفاتورة وسند التحويل وصل التسليم والفاتورة االمجالية ادلؤرخ يف  08ذي القعدة عام ،1426
ادلوافق ل  10ديسمرب ،،2005 ،جريدة رمسية ،مؤرخة يف  11ديسمرب سنة  ،2005عدد .80
 4ابراىيمي ىانية ،مرجع سابق ،ص.63
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الفرع الثاني:اهمية الفاتورة

ﺇﻥ اعتناء ﺍلمشﺭﻉ بالفاتﻭﺭﺓ كوثيقة للتعامالت ﺍليﻭمية ،نتج عنو ﺃنو ﺃصبح لها عدة ادوار ولكل ﺩﻭﺭ
ﺃىمية بالنسبة للمهني ﺃﻭ ﺍلﺩﻭلة ،حيﺙ تعتبﺭ ﺍلفاتﻭﺭﺓ ﻭسيلة محاسبية ﻭﻭسيلة ﺭقابية في ﺍلمجال ﺍلجبائي
وكذا ﻭسيلة لتحقيق شفافية ﺍلمماﺭساﺕ ﺍلتجاﺭية ،فهي تمكﻥ ﺍلمهني مﻥ معﺭفة مﺩﻯ ﻭقﻭعو ضحية
ادلعامالت التميزية ﺍلتي قﺩ يلجأ ﺇليها مهني ﺁخﺭ ،كما تفيﺩ ﺍلمستهلﻙ في معﺭفة مﺩﻯ ﻭقﻭعو ﺃيضا ضحية
ىﺫه ادلمارسات ضف اىل ذلك فاهنا تعترب ايضا وسيلة اثبات العالقات بني الطرفني ﻭىﺫﺍ ما ﺃقﺭه ﺍلقانﻭﻥ
ﺍلتجاﺭﻱ في ﺍلماﺩﺓ  30منو بنصها « يثبت كل عقد ذباري بسندات رمسية ،بسندات عرفية ،بفاتورة

مقبولة.1»........،
بالنسبة للمستهلﻙ ﺍلﺫﻱ يتعامل بهﺫه ﺍلﻭثيقة ،فإنها تكﻭﻥ ﻭسيلة ﺍحتجاﺝ بﺩفع ﺍلثمﻥ احملدد في ﺍلفاتﻭﺭﺓ،
ﻭىنا نكﻭﻥ بصﺩﺩ تﻁبيﻕ ﺍلماﺩﺓ  323مﻥ ﺍلقانﻭﻥ ﺍلمﺩني التي تضع عبء ﺍإلثباﺕ على ﺍلﻁﺭﻑ ﺍلﺫﻱ
ﻁالﺏ بتنفيﺫ ﺍاللتﺯﺍﻡ ،ﻭقﺩ منح ﺍلمشﺭﻉ للمستهلﻙ ﻭسائل ﺇثباﺕ ىﺫﺍ ﺍلتعامل ،ﻭﺫلﻙ مﻥ خالل ﺍشتﺭﺍﻁ
بياناﺕ ﺇلﺯﺍمية ،يجﺏ ﺃﻥ تتضمنها ﺍلفاتﻭﺭﺓ ،حبيث تعترب ىذه البيانات بالنسبة للمستهلﻙ ﻭسيلة إلثباﺕ
مضمﻭﻥ ﺍلعقﺩ ﺍلﺫﻱ يبﺭمو لﺩﻯ ﺍقتنائو لحاجياتو عﻥ ﻁﺭيﻕ الشراء ﺃﻭ ﻁلﺏ ﺍلخﺩماﺕ ،حيﺙ تمكنو مﻥ
ﺍلتأكﺩ مﻥ مﺩﻯ مﻁابقتها لشﺭﻭﻁ ﺍلبيع ،ﻭﺃنو لﻡ يقع ضحية ﺍلمماﺭساﺕ ﺍلمحﻅﻭﺭﺓ ﻭىي ﺍلتعامل بأسعاﺭ
غيﺭ شﺭعية ،ﻭعليو تشكل ﺍلفاتﻭﺭﺓ حجة في يﺩ ﺍلمستهلﻙ في مﻭﺍجهة ﺍلمهني ﺍلﺫﻱ يتحﺭﻯ بﻭجﻭﺩىا
ﺍحتﺭﺍﻡ مباﺩﺉ ﺍلشفافية ﻭﺍلنﺯﺍىة في ﺇﻁاﺭ معامالتو مع ﺍلمستهلﻙ ،خاصة ﺇﺫﺍ علمنا بأنها مﻥ ﺍلﻭثائﻕ ﺍلتي
حﺩﺩ ﺍلقانﻭﻥ مﺩﺓ ﺍالحتفاﻅ بها بعشﺭ سنﻭﺍﺕ.2
كما نص ادلشرع على الزامية الفاتورة يف نﺹ ادلادة  03/10مﻥ ﺍلقانﻭﻥ  02-04على ﺃنو « يجﺏ ﺃﻥ
يكﻭﻥ ﺍلبيع للمستهلﻙ محل ﻭصل صنﺩﻭﻕ ﺃﻭ سنﺩ يبﺭﺭ ﺍلمعاملة ﺍلﺯبﻭﻥ ،ﻭيجﺏ ﺃﻥ تسلﻡ ﺍلفاتﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻁلبها »،3
يتبيﻥ لنا مﻥ خالل ىﺫﺍ ﺍلنﺹ ﺃﻥ ﺍلمشﺭﻉ قﺩ فصل في مسألة تقﺩيﻡ ﺍلفاتﻭﺭﺓ للمستهلﻙ حيﺙ جعلو ﺍختياﺭيا ،ﺇال
في حالة ﻁلبها مﻥ ﻁﺭﻑ ىﺫﺍ ﺍالخيﺭ ،حيﺙ يصبح تقﺩيمها ﺇلﺯﺍميا ،ﻭىﺫﺍ ما نﺹ عليو ﺃيضا ﺍلمﺭسﻭﻡ ﺍلتنفيﺫﻱ
رقم  468-05ﻭىﺫﺍ في ﺍلماﺩﺓ  2/2منو كم يلي « يجﺏ على ﺍلبائع في عالقاتو مع ﺍلمستهلﻙ تسليﻡ ﺍلفاتﻭﺭﺓ
 1ادلادة  30من االمر رقم  59/75ادلؤرخ يف  20رمضان عام  1395ادلوافق ل  26سبتمرب سنة  1975يتضمن القانون التجاري
 2ابراىيمي ىانية ،مرجع سابق ،ص.58
 3دلادة  10من قانون  02/04الذي حيدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ،مرجع سابق.
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ﺇﺫﺍ ﻁلبها منو » 1ﻭىﺫﺍ يعني ﺃﻥ ﺍلبائع يقﻭﻡ بتحﺭيﺭ ﺍلفاتﻭﺭﺓ ﻭﺇعﺩﺍﺩىا ﻭيكﻭﻥ سلريا مﻥ جهة ،فلو تسليمها ﺃﻭ عﺩﻡ
تسليمها في حالة عﺩﻡ ﻁلبها مﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلمستهلﻙ ،ﻭمجبﺭﺍ مﻥ جهة ﺃخﺭﻯ في حالة ﻁلبها مﻥ ﻁﺭﻑ ىﺫﺍ
ﺍألخيﺭ.2
المطلب الثاني :بدائل الفاتورة

مراعاة لبعض االوضاع والظروف قرر قانون ادلمارسات التجارية امكانية االستعاضة عن الفاتورة بوثيقة اخرى

وترك ربديد منوذج ىذه الوثيقة وكذا فئات االعوان االقتصاديني ادللزمني بالتعامل هبا عن طريق التنظيم واستنادا اىل
ادلادة  10من ادلرسوم التنفيذي  468-05اليت تنص علة وجود بدائل للفاتورة وىي كالتايل ( الفرع االول ) سند
التحويل اما ( الفرع الثاين ) نتناول فيو وصل التسليم والفاتورة االمجالية .
الفرع االول :سند التحويل

عندما يقوم العون االقتصادي بنقل سلعة باذباه وحداتو للتخزين والتحويل والتعبئة او التسويق بدون ان تتم
عملية ذبارية ،فانو جيب ان يربر حركة ىذه ادلنتوجات بواسطة سند التحويل ووفق نص ادلادة  13من ادلرسوم
التنفيذي رقم  468-05فانو الزم العون االقتصادي تضمني سند التحويل بالبيانات التالية:
 االسم واللقب او التسمية او العنوان التجار ،العنوان او رقم اذلاتف والفاكس ،رقم التسجيل التجاري،عنوان ادلكان الذي حولت منو السلع وعنوان ادلكان احملولة اليو ،االمضاء واخلتم اخلاص بالعون االقتصادي ،اسم
ولقب ادلسلم او التاقل وكل الوثائق اليت تثبت صفتو،طبيعة السلع احملولة وكميتها ،جيب تاريخ وترقيم السند.3
ويلزم العون االقتصادي وادلسلم او الناقل حسب احلالة بتسليم السند لضباط الشرطة القضائية او االعوان
ادلؤىلني عند اول طلب.
الفرع الثاني :وصل التسليم
وصل التسليم بديل عن الفاتورة لعمليات ذبارية مكررة ومنظمة لنفس الزبون اذلدف منها وجود عملية ذبارية
تعترب طبيعتها اهنا عمل خارجي للمؤسسة ،اذ يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر دينح رخصة من طرف
مديرية التجارة وعند النقل يقبل برفقة مراجع ىذه الرخصة جيب ان يتوافر حسب نص ادلادة  15من ادلرسوم
التنفيذي رقم  468-05على البيانات التالية:
 1ادلادة  2من ادلرسوم التنفيذي  468 -05الذي حيدد شروط الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة االمجالية ،السالف الذكر.
 2بومجيل عادل ،مسؤولية العون االقتصادي عن ادلمارسات ادلقيدة للمنافسة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري قانون ادلسؤولية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2017 ،ص.73
 3ادلادة  13من ادلرسوم التنفيذي  468-05الذي حيدد شروط الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة االمجالية ،السالف الذكر.
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 رقم وتاريخ ادلقررة اليت تسمح باستعمال وصل التسليم ،اسم ولقب ادلسلم او الناقل ورقم وتاريخ بطاقتوالتعريفية ،وكل البيانات ادلتعلقة بالبائع وادلشًتي اخلاصة بالفاتورة اي البيانات ادلذكورة يف ادلادتني  03و  04من
نفس ادلرسوم.1
يستعمل ىذا الوصل اذا كانت ىناك عمليات ذبارية متكررة اذ ال جيزي ىذا الوصل اذا كان ىناك عملية او
عمليتان فقط بل البد من التكرار ،والذي خيضع يف ربديده اثناء ادلنازعة لقاضي ادلوضوع وذلك بالنظر اىل طبيعة
العون االقتصادي وطبيعة السلعة وكذا ادلدة الزمنية اليت يقتضيها تكرار العملية التجارية ،كما جيب ان تكون ىده
العمليات منظمة اي بصفة دورية ومضطردة دون اعتبار للفارق الزمين بني العملية واألخرى فادلهم ،ىو االضطراد
الذي يكون من نفس الزبون اذ ال تقبل اذا ربقق التكرار او االنتظام لكن من زبائن سلتلفني ،ويف االخري جيب ان دينح
العون رخصة استعمال وصل التسليم دبوجب مقرر من االدارة ادلكلفة بالتجارة حسب نص ادلادة  16من ادلرسوم
التنفيذي رقم  468-05وشلا ال شك فيو ان تطبيق ىذه ادلادة سينجر عليو الكثري من االشكاالت امهها حول ان
عبارة االدارة ادلكلفة بالتجارة مصطلح غري دقيق ،اذ مل حيدد ىل االدارة ادلركزية اي على مستوى الوزارة ،ام على
مستوى ادلديريات بالواليات فهذا الوضع من شانو ان يؤدي اىل تنازع االختصاص السليب.2

الخاتمة

من خالل دراستنا لقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية يف ضوء القانون  02/04يتبني ان احكام ىذا

القانون ارتكزت اساسا على مبدأين ،مها مبدأ الشفافية والنزاىة ،فمبدأ الشفافية يهدف اىل جعل ادلمارسات التجارية
اكثر وضوحا وشفافية بني االطراف سواء كانوا اعوان اقتصاديني او بني العون االقتصادي وادلستهلك اذ يعترب انو قد
وفق إلى حد بعﯾد في تقوﯾة المركز التعاقدي للمستهلك على نحو ﯾضمن لعالقتو بالعون االقتصادي قدرا معقوال من
التوازن كفيال برعاﯾة المستهلك وحماﯾة ادلصاحل.
ومن خالل مبدأ شفافية ادلمارسات التجارﯾة كفل المشرع للمستهلك حق االعالم باسعار ،وتعرﯾفات
السلع والخدمات وىو ما ﯾعزز إختﯾاره وﯾنﯾر رضاه ،وحق ادلستهلك باالخبار وتزويده بادلعلومات الصادقة والنزيهة
حول شليزات ادلنتوج أو الخدمة وشروط البﯾع الممارس وحدود المتوقعة للمسؤولﯾة التعاقدﯾة وﯾكون بذلك قد ألقى
على عاتق العون االقتصادي واجب تدارك التفاوت في الخبرة الفنﯾة بﯾنو وبﯾن المستهلك .كما أن مبدأ الشفافﯾة
كفل للمستهلك الحق في الفوترة إذا طلبها فمنحت ىذا األخﯾر وسﯾلة ىامة الثبات الجوانب المختلفة لعالقتو
 1ادلادة  15من ادلرسوم التنفيذي رقم  468-05الذي حيدد شروط الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة االمجالية مرجع سابق.
 2طحطاح عالل ،مرجع سابق ،ص .55
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بالعون اإلقتصادي على نحو ﯾضمن للمستهلك حقوقو ،ناىﯾك عن دور الفوترة في تفعﯾل الرقابة حول مدى احًتام
األعوان اإلقتصادﯾﯾن للقانون وعليو مبدأ شفافية الممارسات التجارﯾة من أىم الضمانات التي رصدىا المشرع
لمواجهة نقص الخبرة الفنﯾة للمستهلك وما ﯾترتب عن ذلك من قصور لدﯾو في اإلختﯾار وعجز على التفاوض،
متصدﯾا بذلك ألحد أىم مظاىر إختالل التوازن العقدي بﯾن العون اإلقتصادي والمستهلك كل ذلك من أجل تقوﯾة
مركز المستهلك.
قائمة المراجع
 القوانين
 .1قانون  02/04حيدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ،ادلؤرخ يف  05مجادي االول عام
 ،1425ادلوافق ل  23يونيو ،سنة  ،2004جريدة رمسية مؤرخة يف  27جوان ،2004عدد .41
 .2ادلرسوم التنفيذي  468-05حيدد شروط الفاتورة وسند التحويل وصل التسليم والفاتورة االمجالية
ادلؤرخ يف  08ذي القعدة عام  ،1426ادلوافق ل  10ديسمرب ،،2005 ،جريدة رمسية ،مؤرخة يف
 11ديسمرب سنة  ،2005عدد .80
 الكتب
 .1امحد ابو عمرو ،االلتزام باالعالم يف عقود االستهاللك ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر.2010 ،
 .2اكرم زلمد التميمي ،التنظيم القانوين للمهين ،الطبعة االوىل ،منشورات حليب احلقوقية ،لبنان.2010 ،
 .3بوعبيد عباسي ،االلتزام يف العقود ،الطبعة االوىل ،ادلطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش ،بدون سنة نشر ،ص
.50
 .4محدي ا محد سعد ،االلتزام باالفضاء بالصفة اخلطلرة لشيئ ادلبيع ،ادلكتب الفين لالصدارات القانونية ،مصر،
.1999
 .5زلمد بودايل االلتزم بالنصيحة يف نطاق عقود اخلدمات ،الطبعة االوىل ،دار النشر والتوزيع ،اجلزائر.2008 ،
 .6زلمد بودايل ،محاية ادلستهلك يف القانون ادلدين ادلقارن ،الكتاب احلديث ،اجلزائر.2006 ،
 .7مصطفى امحد ابو عمرو ،االلتزام باالعالم يف عقود االستهالك ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر،2010 ،
ص.107
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 الرسائل والمذكرات
 رسائل الدكتوراه

 .1رمضان ادلقطوف عمر عبد اهلل ،التزام البائع باعالم ادلشًتي وتبصريه يف ادلرحلة السابقة البرام العقد ،رسالة
لنيل شهادة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاىرة.2012 ،
 .2طحطاح عالل ،التزمات العون االقتصادي يف اطار قانون ادلمارسات التجارية مذكرة لنيل شهادة دكتوراه يف
القانون اخلاص ،كلية احلقوق بن عكنون ،اجلزائر.2014 ،
 .3عادل عمريات ،ادلسؤولية القانونية للعون االقتصادي دراسة يف القانون اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه
علوم يف القانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان.2016 ،

 مذكرات الماجستير

 .1ابراىيمي ىانية ،احلماية ادلدنية للمستهلك يف ظل القانون  2/04ادلتعلق بادلمارسات التجارية ،مذكرة لنيل
شهادة ماجستري يف القانون العام ،كلية احلقوق ،حامعة قسنطينة  ،1قسنطينة.2013 ،
 10 .2ارزقي زوبري ،محاية ادلستهلك يف ظل ادلنافسة احلرة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون فرع مسؤولية
مهنية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو2011 ،
 .3بومجيل عادل ،مسؤولية العون االقتصادي عن ادلمارسات ادلقيدة للمنافسة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري قانون
ادلسؤولية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2017 ،
 .4عبد الرزاق بولنوار ،التزام ادلهين بالضفاء بالصفة اخلطرة للمنتوج ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص،
معهد العلوم القانونية واالدارية ،ادلركز اجلامعي بشار.2007 ،
 .5عدة عليان ،االلتزام بالتحذير من سلاطر الشيء ادلبيع ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة بن
يوسف بن خدة ،اجلزائر2009 ،
 .6عالوي زىرة ،الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية
احلقوق والعلوم الساسية ،جامعة وىران ،وىران2013 ،
 .7كيموش نوال ،محاية ادلستهلك يف اطار قانون ادلمارسات التجارية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون
اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،اجلزائر.2011 ،
 .8زلمد بن مغنية ،حق ادلستهلك يف االعالم ،مذكروة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق،
جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان.2005 ،
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