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  :الملخص
Nدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع الرقابة على املمارسات التجارية يف اجلزائر، إذ تطلع مصاحل وزارة 

 حيثو نزاهة املمارسات التجارية، فيةالتجارة بدور مهم يف حماربة الغشالتجاري مبختلف أنواعه و كذا تعزيز شفا
مت االعتماد على املنهج الوصفي يف معاجلة اشكالية الدراسة، حيث مت التوصل إىل نتيجة مهمة مفادها وجود 
ترسانة من القوانني املنظمة للممارسات التجارية، غري أن املمارسات التجارية يف امليدان حتتاج إىل املزيد من العمل 

  .املخالفات املسجلةيف ظل تزايد عدد 
  ؛08- 04القانون ؛02-04القانون ؛املخالفات ؛املمارسات التجارية ؛الرقابة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study aims to shed light on the reality of control over the business practices in Algeria, as 
aspiration of the interests of the Ministry of Commerce an important role in the fight against 
commercial fraud in its different forms and as well as enhance the transparency and fairness of 
business practices, as it has been relying on a descriptive approach in dealing with problematic 
study, where it was reach an important result that the existence of an arsenal of the 
organization of trade practices laws, but the business practices in the field need to be more 
action in the light of the increasing number of violations recorded. 
Key words: control, business practices, irregularities, law04-02, law04-08 
JEL Classification : K20. 
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  :مقدمة

تسعى اجلزائر جاهدة لبناء اقتصاد متني شفاف و كذا نزيه خايل من املمارسات التجارية املشبوهة،إذ تعترب 
د أصبح لزاما على الدول وضع ترسانة من املمارسات التجارية الركيزة األساسية ألي اقتصاد، و بالتايل فق

القوانينو التشريعات لضبط هذه املمارسات و احليلولة دون احنرافها عن املسار الشرعي، و هلذا فاجلزائر مل 
تكن مبنأى عن هذا، فقد قامت بوضع جمموعة من القوانني لبسط الرقابة الفعالة على هذه املمارسات 

احملدد  02-04ارة، إذ مت إصدار العديد من القوانني على غرار القانون التجارية حتت إشراف وزارة التج
املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،  08- 04للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية و كذا القانون

يف ضبط  و الكفاءة -ا اجلزائر املزيد من الفاعلية الصعبة اليت متر و املاليةحيث تقتضي الظروف االقتصادية
من خمتلف املمارسات التجارية ومحايته  و تنظيم األسواق قصد احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

  :، ومن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية اآلتيةو غري النزيهةالتعسفية

  ؟تلمسانما هو واقع الرقابة على الممارسات التجارية في إقليم والية 

v أهمية الدراسة:  

الدراسةمن األمهية البالغة اليت أصبحت تكتسيها شفافية و نزاهة املمارسات التجارية،إذ أن تكمن أمهية 
الدراسة تركز الرقابة على املمارسات التجارية يف ظل تزايد حاالت الغش التجاري و انتشار املمارسات 

مما يستوجب وضح حد  التجارية خارج األطر الرمسية خصوصا يف ظل الضائقة املالية اليت متر -ا اجلزائر،
للتجاوزات اليت تؤثر على شفافية و نزاهة املمارسات التجارية قصد محاية املستهلك وضمان قدرته 

  . الشرائية

v أهداف الدراسة:  

  :Nدف هذه الدراسة إىل بلوغ هدفني أساسيني يتمثالن فيما يلي

ü حتديد اإلطار القانوين للممارسات التجارية يف اجلزائر. 
ü على واقع الرقابة على املمارسات التجارية يف والية تلمسان كعينة من اجلزائر تسليط الضوء.  
v حدود الدراسة:  

وذلك  ،اقتصرت هذه الدراسة فقط على تسليط الضوء على واقع الرقابة على املمارسات التجارية يف اجلزائر
احملدد للقواعد 02- 04القانون من خالل التطرق إىل االطار القانوين املنظم للممارسات التجارية املتمثل يف
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املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، غري أCا 08- 04املطبقة على املمارسات التجارية و كذا القانون
أغفلت التطرق إىل بعض اجلوانب يف هاذين القانونني فضال على عدم التطرق إىل القوانني األخرى ذات 

  . 03- 03العالقة باملوضوع على غرار القانون 

v منهجية و أدوات الدراسة:  

قصد املعاجلة املوضوعية إلشكالية هذه الدراسة و بلوغ النقاط املستهدفة منها، فقد اعتمدت هذه األخرية 
يف اجلزائر من منظور قانوين حبت، و حتليل واقع املمارسات التجاريةعلى املنهج الوصفي، حيث مت وصف 

الدراسة على البيانات الثانوية احملصل عليها من خالل عملية أما فيما خيص أدوات املعاجلة فقد اعتمدت 
املسح املكتيب للقوانني اجلزائرية ذات العالقة باملوضوع، باإلضافة إىل البيانات االحصائية احملصل عليها من 

  .املوقع االلكرتوين للمديرية الوالئية للتجارة بتلمسان

v هيكل الدراسة:  

لة إلشكالية الدراسة، فقد مت تقسيم حمتويات هذه الدراسة إىل قسمني أوهلما بغية املعاجلة املوضوعية الفعا
و كذا 02-04نظريتم التطرق فيه إىل االطار القانوين للممارسات التجارية يف اجلزائر يف ضوء القانون 

إقليم ، أما يف القسم الثاين فقد مت التطرق إىل واقع الرقابة على املمارسات التجارية يف 08- 04انونالق
  .والية تلمسان

v ا :)أصالة الدراسة( القيمة المضافة للدراسةCما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أ
حيث مت  و االقتصادي للممارسات التجارية يف اجلزائر،لت املزاوجة بني اجلانب القانوين حاو 

اهة وشفافية املمارسات لعدم نز  )الغرامات(تسليط الضوء بشكل رئيسي على التكلفة االقتصادية
 . 08- 04و كذا القانون  02- 04التجارية يف ظل القانون

 : الدراسات السابقة

ü 2016(دراسة بن حميدوش:( 
تطرقت هذه الدراسة إىل اجلرائم الواقعة على السجل التجاري و العقوبات املقررة هلا، إذ مت تسليط الضوء 

ث مت التوصل إىل أن املشرع اجلزائري تبىن فلسفة املعدل و املتمم، حي08-04باألساس على القانون 
جديدة يف ردع املخالفني لنظام التسجيل يف السجل التجاري تتمثل يف ضرب التاجر عن طريق رفع قيمة 

 . يف حتقيق الربح أساسا الغرامات يف هدفه الرئيسي املتمثل

  



 05/2017العدد  - 03المجلد - مجلة الريادة القتصاديات األعمال

~ 34 ~ 
 

ü  2012(دراسة مغربي:( 
ب تفعيل الرقابة على املمارسات التجارية غري هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أسالي

املطبقة على املمارسات املتعلق بالقواعد 02- 04الشرعية، حيث مت التطرق باألساس إىل القانون 
إذ مت التوصل إىل حتديد نطاق املمارسات التجارية غري الشرعية و آثارها و كذا طرق التجارية،

  .مكافحتها

  ات التجارية في الجزائراالطار القانوني للممارس: أوال

I. 02-04القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في ضوء القانون:  
، إذ يهدف هذا القانون إىل حتديد 02-04بإصدار القانون 2004يف سنة  يلقد قام املشرع اجلزائر 

ينهم و كذا مع قواعد و مبادئ شفافية و نزاهة املمارسات التجارية القائمة بني األعوان االقتصاديني فيما ب
يف ظل  ، هذا وقد قدم املشرع اجلزائري مدخليني رئيسيني1املستهلكني فضال على محاية املستهلك و إعالمه

، حبيث يتمثل املدخل األول يف شفافية املمارسات التجارية أما املدخل الثاين فيتعلق بنزاهة هذا القانون
  :املدخلني على النحو اآليت، وعليه سيتم التطرق إىل هاذين املمارسات التجارية

إىل حتسني دخل العديد من االجراءات الرامية يتضمن هذا امل: شفافية الممارسات التجارية - 1
 :شفافية املمارسات التجارية يف اجلزائر، وذلك وفق ما يلي

لقد أكد املشرع  :و كذا شروط البيع اإلجراءات المتعلقة باإلعالم باألسعار و التعريفات - 1-1
ى وجوب تويل البائع إعالم الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و اخلدمات وكذا شروط اجلزائري عل

 2.البيع
حرص املشرع اجلزائري على وجوب إعالم املستهلك بأسعار و تعريفات السلع و اخلدمات عن طريق  كما

تعريفات وضع عالمات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، كما جيب أن تبيان األسعار وال
املبلغ االمجايل  مع جيب أن تتوافق األسعار أو التعريفات املعلنةفإنه ، فضال على هذا 3بصفة مرئية و مقروءة

هذا و قد ألزم املشرع اجلزائري العون ، 4الذي يدفعه الزبون مقابل احلصول على السلعة أو اخلدمة
 "الزبون" بضرورة إعالم العون االقتصادي صادينيت القائمة بني األعوان االقتيف العالقا "البائع"االقتصادي 

لنشرات باألسعار وكذا التعريفات عند طلبها، حبيث يكون هذا اإلعالم من خالل جداول األسعار أو ا
أما بالنسبة ، 5أو أي وسيلة أخرى مناسبة تكون مقبولة يف املهنة بصفة عامةالبيانية أو دليل األسعار 

م االعالم باألسعار و التعريفات فتتمثل يف غرامة مالية ترتاوح من مخسة آالف للعقوبات املقررة ملخالفة عد
، بينما حدد املشرع اجلزائري العقوبة املتعلقة بعدم اإلعالم 6دينار جزائري إىل غاية مئة ألف دينار جزائري

  7.ر جزائريمئة ألف دينا غاية بشروط البيع بغرامة مالية ترتاوح ما بني عشر آالف دينار جزائري إىل
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 :إلزامية التعامل بالفاتورة - 1-2
حرص املشرع اجلزائري على وجوب التعامل بالفاتورة، إذ جيب أن تكون عملية البيع أو تأدية اخلدمات بني 

، حيث أن العون االقتصادي سواء كان بائع أو مشرتي فهو ملزم 8األعوان االقتصاديني مرفقة بالفاتورة
تتمثل  إذ، 9هلني عند طلبها أو يف األجل احملدد من طرف اإلدارة املعنيةبتقدمي الفاتورة للموظفني املؤ 

من املبلغ %80غرامة مالية تقدر بـيف العقوبة املقررة من طرف املشرع اجلزائري على خمالفة عدم الفوترة 
تورة غري ، بينما تتمثل العقوبة املتعلقة حبيازة فا10مهما بلغت قيمة هذا املبلغ وذلك ي كان جيب فوترتهالذ

مطابقة يف غرامة مالية ترتاوح ما بني عشر آالف دينار جزائري إىل مخسني ألف دينار بشرط أن ال تتعلق 
أو املشرتي و رقم التعريف اجلبائي و كذا العنوان و االسم أو العنوان التجاري للبائع عدم املطابقة بكل من 

أو اخلدمات املقدمة إذ تجات املباعة رسوم للمناالسم الدقيق و سعر الوحدة من غري ال فضال علىالكمية 
 11.يعترب عدم ورودها يف الفاتورة عدم فوترة

تندرج ضمن هذا البند العديد من املمارسات التجارية غري القانونية : نزاهة الممارسات التجارية -2
 :يتوقوعها، وعليه سنتطرق هلذه املمارسات على النحو اآل عدم اليت حيرص املشرع اجلزائري على

فق ما ىل جانبني أساسيني و إاملمارسات  ميكن تقسيم هذه:الممارسات التجارية غير الشرعية - 1- 2
  :يلي

منع املشرع اجلزائري ممارسة األنشطة التجارية دون : ممارسة نشاط تجاري دون اكتساب الصفة - أ
 12.اكتساب الصفة احملددة مبوجب القوانني املعمول -ا

رم املشرع اجلزائري عملية رفض بيع سلعة معروضة جي: رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة - ب
  13.للبيع أو تأدية خدمة متوفرة دون مربر شرعي

حيرص املشرع اجلزائري على احرتام نظام األسعار املقننة يف السلع و  : ممارسة أسعار غير الشرعية - 2-2
، كما مينع ...على غرار ماديت السكر و الزيت14كذا اخلدمات غري اخلاضعة لنظام حرية األسعار

اليت  القيام بتصاريح زائفة بأسعار التكلفة بغرض إحداث تأثري على أسعار السلع و كذا اخلدمات
ال ختضع لنظام حرية األسعار فضال على القيام مبمارسات Nدف إىل عدم إظهار الزيادات غري 

على ممارسة أسعار غري شرعية بغرامة مالية  ئرياملشرع اجلزا إذ يعاقب، 15الشرعية يف األسعار
  16.مئيت ألف دينار جزائري غاية ترتاوح من عشرين ألف دينار جزائري إىل

أو دفع "مينع املشرع اجلزائري كل املمارسات اليت Nدف إىل : الممارسات التجارية التدليسية - 2-3
 مزيفة فضال على اتالف الوثائق استالم فوارق خمفية للقيمة و كذا حترير فواتري ومهية أو فواتري

، 17"أو تزويرها قصد إخفاء الشروط احلقيقية للمعامالت التجاريةالتجارية و احملاسبية و إخفائها 
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مينع على التجار حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غري شرعية و كذا "فضال علىهذا 
لألسعار فضال على حيازة خمزومنن  حيازة خمزون من املنتوجات -دف حتفيز االرتفاع غري املربر

على  املشرع اجلزائري يعاقبحيث،18"منتوجات خارج موضوع جتارNم الشرعية قصد البيع
عشرة  غاية املمارسات التجارية التدليسية بغرامة مالية ترتاوح من ثالمثائة ألف ديناري جزائري إىل

  19.ماليني دينار جزائري

ام املشرع اجلزائري مبنع كل املمارسات التجارية غري النزيهة اليت ق: الممارسات التجارية غير النزيهة - 3
ختالف األعراف التجارية النظيفة و كذا النزيهة إذ يقوم بواسطتها عون اقتصادي بالتعدي على 

  20.مصاحل أعوان اقتصاديني آخرين
ة اليت تكون يف مينع املشرع اجلزائري كل البنود و الشروط التعسفي: الممارسات التعاقدية التعسفية - 4

  21.العقود بني املستهلك و البائع

II. حرصا من اجلزائر على ضبط :08-04شروط ممارسة األنشطة التجارية في ضوء القانون
يهدف هذا األخري إىل  إذ، 08-04املمارسات التجارية، فقد قام املشرع اجلزائري بإصدار القانون

م التطرق إىل خمتلف األحكام الواردة يف سيت ، وبالتايل22حتديد شروط ممارسة األنشطة التجارية
 :هذا القانون على النحو اآليت

حدد املشرع اجلزائري العديد من الشروط قصد التسجيل : شروط التسجيل في السجل التجاري - 1
يف السجل التجاري، إذ ميسك هذا األخري من طرف املركز الوطين للسجل التجاري الذي يكون 

كل شخص طبيعي أو   ، حيث ألزم املشرع اجلزائري23اضيمرقم و مؤشر عليه من طرف الق
، حيث أهل املشرع 24بالقيد يف السجل التجاري معنوي لديه الرغبة يف ممارسة نشاط جتاري

اجلزائري مأمور الفرع احمللي للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي بناء على 
يف عملية ممارسة األنشطة   مهمني، و عليه سنتطرق بالتعريف إىل عنصريني25امللف املطلوب

 : ، و ذلك على النحو التايلالتجارية
السند الرمسي الذي يؤهل كل شخص "يعرف على أنه : مستخرج السجل التجاري ماهية - 1- 1

طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية ملمارسة نشاط جتاري، و يعتد به أمام الغري 
 26".إىل غاية الطعن فيه بالتزوير

يقصد بالتسجيل يف السجل التجاري كل عملية  :التسجيل في السجل التجاري ماهية - 2- 1
 27.قيدأو شطب أو تعديل

خيتلف املقصود باإلشهار القانوين املطلوب من الشخص الطبيعي عن : اإلشهار القانوني -2
 :الشخص املعنوي، وذلك على النحو اآليت
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إطالع الغري مبحتوى األعمال " د بهيقص: القانوني لألشخاص المعنوية باإلشهارالمقصود  - 2-1
التأسيسية للشركات و التحويالت و التعديالت و كذا العمليات اليت متس رأس مال الشركةو 

حلسابات و اإلشعارات رهوناحليازة و إجيار التسيري وبيع القاعدة التجارية و كذا ا
ا كل االعرتاضات وصالحيات هيئات االدارة أو التسيري وحدودها و مدNا وكذ...املالية،

  28".املتعلقة -ذه العمليات
عالم الغري حبالة و أهلية إ"يقصد به : المقصود باإلشهار القانوني لألشخاص الطبيعية - 2-2

 29."و عنوان املؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي للتجارة و ملكية القاعدة التجاريةالتاجر 
كيفية ممارسة األنشطة التجارية،إذ ميكن حدد املشرع اجلزائري  : كيفية ممارسة األنشطة التجارية -3

مييز بني النشاط التجاري القار يث ميكن التحب،30يف شكل قار أو غري قار هذه األخرية أن متارس
 :و غري القار على النحو اآليت

 31".كل نشاط ميارس بصفة منتظمة يف أي حمل: "النشاط التجاري القار - 3-1
 32".ميارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة كل نشاط جتاري: "النشاط التجاري غير القار - 3-2

  .تلمسان واقع الرقابة على الممارسات التجارية على مستوى إقليم والية دراسة ميدانية حول :ثانيا

الرقابة على الممارسات التجارية في والية تلمسان خالل السنوات  واقع): 01(الجدول رقم
  )2015-2010(ما بينالممتدة

 البيان 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 عدد التدخالت 12331 14552 16319 30274 25943 28336

 عدد املخالفات 2327 2512 2393 7373 4461 3612

 عدد احملاضر 2315 2486 2359 6362 4338 3576

عدد قرارات  115 108 126 425 180 158
 الغلق

 قيمة احملجوزات 6454937,16 23203557,87 390304,8 / / /

مبلغ عدم  514197807,6 1891369790 623701881,9 126521783 2938392087 793118088,5
 الفوترة

مبلغ الربح غري  / / / / 24814 /
 الشرعي

  -تلمسان–من إعداد الباحثين باالعتماد على احصائيات المديرية الوالئية للتجارة : المصدر
 2010لتجارة لوالية تلمسان قد حررت يف سنة أن مصاحل مديرية ا املبني أعاله يالحظ من خالل اجلدول

خمالفة فضال على اصدار قرارات غلق قدرها 2327حمضر رمسي بعدد خمالفات قدرها 2315حوايل
دج، كما بلغت قيمة عدم الفوترة يف نفس السنة 6454937,16قرار باإلضافة إىل حجز ما قيمته115
حمضر رمسي مبخالفات قدرها 2486فقد مت حترير2011دج، أما يف سنة 514197807,6حوايل

قرار باإلضافة إىل حجز ما قيمته 108خمالفة فضال على اصدار قرارات غلق قدرها 2512
دج، كما يالحظ أنه قد 1891369790دج، وقد بلغت قيمة عدم الفوترة حوايل23203557,87
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فة إىل خمالفة باإلضا2393حمضر رمسي بعدد خمالفات قدرها2359حوايل2012مت حترير يف سنة 
دج، وقد بلغت قيمة عدم الفوترة يف نفس 390304,8قرار غلق فضال على حجز ما قيمته126إصدار

حمضر رمسي 6362فقد مت حترير حوايل 2013دج، بينما خالل سنة 623701881,9السنة حوايل
قرار غلق فيما بلغت قيمة عدم الفوترة خالل 425خمالفة فضال على اصدار 7373بعدد خمالفات قدرها

دج غري أنه يف هذه السنة مل تسجل إىل حمجوزات، أما فيما خيص سنة 126521783هذه السنة حوايل
 180خمالفة فضال على اصدار4461حمضر رمسي بعدد خمالفات قدرها4338فقد مت حترير حوايل 2014

 دج كما يالحظ يف هذه2938392087قرار غلق باإلضافة إىل هذا فقد بلغت قيمة عدم الفوترة حوايل
فقد مت حترير  2015دج، بينما خالل سنة 24814السنة تسجيل ربح غري شرعي بلغت قيمته حوايل 

قرار غلق، فيما  158خمالفة فضال على اصدار3612حمضر رمسي بعدد خمالفات قدرها3576حوايل
  .   دج793118088,5بلغت قيمة عدم الفوترة حوايل 

  : خاتمة
يف خمتلف اhاالت على غرار جمال املمارسات التجارية، إذ  نزاهةو ال حترص اجلزائر على تعزيز الشفافية

القانون العديد من القوانني الرامية إىل حتسني املناخ االقتصادي و التجاري على غرار  أصدر املشرع اجلزائري
املتعلق بشروط 08-04احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية باإلضافة إىل القانون04-02
رسة األنشطة التجارية، وعليه فقد سعت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع الرقابة على مما

أن مصاحل مديرية التجارة لوالية تلمسان  املمارسات التجارية يف إقليم والية تلمسان، حيث مت التوصل إىل
ضر حم 2486فقد مت حترير 2011أما يف سنة ،حمضر رمسي2315حوايل 2010قد حررت يف سنة 
حمضر رمسي يف سنة 6362حمضر رمسي، فيما مت حترير 2359فقد مت حترير  2012رمسي، بينما يف سنة 

حمضر 3576فقد مت حترير2015، أما يف سنة 2014حمضر رمسي يف سنة 4338، كما مت حترير2013
ملمتدة من يف حترير احملاضر بني الزيادة و االخنفاض خالل السنوات ا، حيث يالحظ أن هناك تذبذب رمسي

، غري أن ما يلفت االنتباه هو حجم املعامالت التجارية اليت تتم دون فواتري أي 2015إىل غاية 2010
  .  خارج األطر الرمسية
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