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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحّدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانـون رقم  ٠٤-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بالتقييس ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر
عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانـون رقـم  ٠٩-17اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى
الثانية عام  1٤٣8اﳌوافق  27مارس سنة  2٠17واﳌتعلق
بالنظام الوطني للقياسة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم
بعض أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام 1٤٣٠
اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية اﳌستهلك
وقمع الغش ،اﳌعّدل.
اﳌاّدة  : 2تتمم أحكام اﳌواد  11و 1٦و 1٩و 5٣و  5٤من
القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق 25

ق ـ ـان ـ ـون رقـ ـم  0٩-١٨مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـ ـ ـ ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافـ ـ ـ ـق  ١0يونيـ ـ ـ ـو سن ـ ـة  ،20١٨يعـ ـ ـ ـّدل ويتم ـ ـم
ﹽ
القانون رقـم  0٣-0٩اﳌـؤرخ ﰲ  2٩صـفر عام ١٤٣0
اﳌوافق  2٥فبراير سنة  200٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رئيس اﳉمهورية،
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٤٣و 1٣٦و1٣8
و 1٣٩و 1٤٠و) 1٤٣الفقرة  (2و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
ب ـال ـق ـواع ـد ال ـع ـامـة اﳌطـبـقـة عﲆ عـمـلـيـات استـيـراد الـبضائـع
وتصديرها ،اﳌعدل واﳌتّمم،

فبراي ـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2٠٠٩اﳌ ـ ـ ـعّدل واﳌذكـ ـ ـ ـور أعـ ـ ـ ـﻼه ،وﲢـ ـ ـ ـرر
كما يأتي :
“اﳌادة  : 11يجب أن يلبي كل منتوج )..........بدون تغيير
حتى ( اﻷخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يحترم اﳌنتوج اﳌتطلبات اﳌتعلقة
ﲟصدره والنتائج اﳌرجوة منه واﳌميزات التنظيمية من
ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ اﻷقصى ﻻستهﻼكه
وكيفية استعماله وشروط حفظه واﻻحتياطات اﳌتعلقة
بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
ﲢّدد اﳋصائص ال ـت ـق ـن ـي ـة ل ـل ـمـنـتـوجـات الـتي تـتـطـلب
تأطيرا خاصا ،عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة ) .................... : 1٦بدون تغيير( ....................
ﲢدد شروط وكيفيات اﳋدمة ما بعد البيع ،عن طريق
التنظيم”.
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 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م

“اﳌـادة  : 1٩يج ـب أن ﻻ ي ـمـ ـس اﳌ ـنـتـوج اﳌ ـق ـ ـدم

“اﳌادة  : ٦5يمكن أن تقوم مصالح حماية اﳌستهلك

لـ ـ ـلـ ـ ـمستـ ـ ـهـ ـ ـلك ﲟصلـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـه اﳌادي ـ ـة ،وأن ﻻ يسبب ل ـ ـه ضررا

وقمع الغش ،طبقا للتشريع اﳌعمول به ،بالتوقيف اﳌؤقت

معنويا.

لنشاط اﳌؤسسات أو الغلق اﻹداري للمحﻼت التجارية ﳌدة

الـ ـعـ ـدول هـ ـو حـ ـق اﳌستـ ـهـ ـلك ﰲ الـ ـتـ ـراجـ ـع عـ ـن اقـ ـت ـن ـاء
منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك اﳊق ﰲ العدول عن اقتناء منتوج ما
ضمن احترام شروط التعاقد ،ودون دفعه مصاريف إضافية.
ﲢدد شروط وكيفيات ﳑارسة حق العدول وكذا آجال
وقائمة اﳌنتوجات اﳌعنية ،عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة ) ..................... : 5٣بدون تغيير( .....................
وبـ ـ ـهـ ـ ـذه الصفـ ـ ـة ،يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن اﻷعـ ـ ـوان السم ـ ـاح ب ـ ـال ـ ـدخ ـ ـول

أقصاها خمسة عشر) (15يوما قابلة للتجديد ،إذا ثبت عدم
مراعاتها للقواعد اﶈددة ﰲ هذا القانون ،إﱃ غاية إزالة كل
اﻷسب ـ ـاب ال ـ ـتي أدت إﱃ ات ـ ـخ ـ ـاذ هـ ـذا الـ ـتـ ـدبـ ـيـ ـر ،دون اﻹخـ ـﻼل
بالعقوبات اﳉزائية اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون.
ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ع ـن ـد اﳊاج ـة ،ع ـن
طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٥تعّدل أحكام اﳌادة  ٦٦من القانون رقم ٠٣-٠٩
اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة ،2٠٠٩
اﳌعّدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﳌشروط أو رفض الـ ـدخ ـول ل ـل ـم ـن ـت ـوج ـات اﳌست ـوردة ع ـن ـد

“اﳌادة  : ٦٦يتحمل اﳌتدخل اﳌصاريف الناﲡة عن

اﳊدود واﻹي ـ ـ ـ ـداع واﳊج ـ ـ ـ ـز والسحب اﳌؤقت أو ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـائي

تطبيق اﻷحكام اﳌتعلقة باﻹيداع والتحاليل أو اﻻختبارات

للمنتوجات أو إتﻼفها والتوقيف اﳌؤقت للنشاطات أو

أو الـ ـتـ ـجـ ـارب وإع ـادة اﳌط ـاب ـق ـة والسحب اﳌؤقت وت ـغ ـي ـي ـر

الغلق اﻹداري للمحﻼت التجارية ،طبقا لﻸحكام اﳌنصوص

اﻻﲡاه وإعادة التوجيه واﳊجز واﻹتﻼف اﳌنصوص عليها

عليها ﰲ هذا القانون”.

أعﻼه”.

“اﳌادة  : 5٤يصرح بالدخول اﳌشـروط ،فـي مفهـوم ه ـذا
القانون ،ﳌنت ـوج مست ـورد عن ـد اﳊ ـ ـدود
) ..........................بدون تغيير(....................................

اﳌاّدة  : 6تدرج ضمن أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  ،2٠٠٩اﳌعدل
واﳌذكور أعﻼه ،مادة  7٣مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  7٣مكرر  :يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف

يرخص بالدخول اﳌشروط ﳌنتوج مستورد لغرض

دينار ) 5٠٠.٠٠٠دج( إﱃ مليون دينار ) 1.٠٠٠.٠٠٠دج( كل

ضبط مطابقته عﲆ مستوى اﳌناطق ﲢت اﳉمركة ،أو

من يخالف اﳋصائص التقنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

اﳌؤسسات اﳌتخصصة ،أو ﰲ محﻼت اﳌتدخل ،عﲆ أن

 11من هذا القانون”.

ﻻ يتعلق ضبط اﳌطابقة بسﻼمة وأمن اﳌنتوج.
يسمح الدخول اﳌشروط من أجل ضبط اﳌطابقة عﲆ
مستوى اﳌؤسسات اﳌتخصصة أو ﰲ محﻼت اﳌتدخل،
بجمركة اﳌنتوج موضوع ضبط اﳌطابقة.
ي ـم ـن ـع وضع اﳌن ـت ـوج ـات م ـوضوع ال ـدخ ـول اﳌشروط،
حيز اﻻستهﻼك إﱃ غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول ).......الباقي بدون تغيير( .”......
اﳌاّدة  : ٣تدرج ضمن أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  ،2٠٠٩اﳌعّدل،
واﳌذكور أعﻼه ،مادة  ٦1مكرر ﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  ٦1مكرر  :يمكن أن يجرى اﳊجز والسحب
اﳌؤقت عﲆ اﳌنتوجات اﳌشتبهة بالتقليد.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٤تعّدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٦5من القانون رقم
 ٠٩-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة
 ،2٠٠٩اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﳌاّدة  : 7تعدل أحكام اﳌادة  78من القانون رقم ٠٣-٠٩
اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة ،2٠٠٩
اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي:
“اﳌادة  : 78يعاق ـ ـ ـب بغرام ـ ـة م ـ ـن مائ ـ ـة أل ـ ـف دين ـ ـار
) 1٠٠.٠٠٠دج( إﱃ مـ ـلـ ـيـ ـون ديـ ـنـ ـار ) 1.٠٠٠.٠٠٠دج( ك ـ ـل مـ ـن
يـ ـخـ ـالـ ـف إلـ ـزامـ ـيـ ـة إعـ ـﻼم اﳌستـ ـهـ ـلك اﳌنصوص عـ ـلـ ـي ـه ـا ﰲ
اﳌادتﲔ  17و 18من هذا القانون”.
اﳌاّدة  : ٨تدرج ضمن أحكام القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  ،2٠٠٩اﳌعدل
واﳌذكور أعﻼه ،مادة  78مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  78مكرر  :يعاقب بغرامة من خمسﲔ ألف
دينار ) 5٠.٠٠٠دج( إﱃ خمسمائة ألف دينار ) 5٠٠.٠٠٠دج(
كل من يخالف اﻷحكام اﳌتعّلقة بحق العدول اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌادة  1٩من هذا القانون”.
اﳌاّدة  : ٩تتمم أحكام اﳌادتﲔ  7٩و 85من القانون رقم
 ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة
 ،2٠٠٩اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

 2٨رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣يونيو سنة  20١٨م
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“اﳌادة  : 7٩دون اﻹخـ ـﻼل) .......بـ ـدون تـ ـغـ ـيـ ـي ـر( .........
إجراء التوقيف اﳌؤقت للنشاط أو الغلق اﻹداري للمحﻼت
التجارية”.
“اﳌادة  : 85طبقا ﻷحكام )......بدون تغيير حتى( شطب
السجل التجاري للمخالف.
يعد حالة عود ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،قيام اﳌتدخل
ﲟخالفة أخرى لها عﻼقة بنشاطه خﻼل السنوات اﳋمس )(5
التي تﲇ انقضاء العقوبة السابقة اﳌتعّلقة بنفس النشاط”.
اﳌاّدة  : ١0تل ـغ ـى أحـك ـام اﳌـادة  ٦٠م ـن الـق ـان ـون رق ـم
 ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير
سنة  ،2٠٠٩اﳌعدل واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١١ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
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