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تقييس املنتوج اجلزائري حلماية املستهلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امللخـص:
محاية االقتصاد تتطلب االعتماد على القواعد املنتهجة دوليا من خالل فرض
نظام تقييم املطابقة والتقييس يف االنتاج واالسترياد وتعزيز القدرات التجارية
والتنافسية ،وهذا ما يؤدي اىل موازاة التشريع الوطين لإلنتاج مع املعايري الدولية.
االشكالية :ما مدى مسامهة نظام التقييس يف حتقيق تطابق للمنتجات املوجهة
لالستهالك؟
احملاور األساسية:
احملور االول:مفهوم نظام التقييس
احملور الثاين :مطابقة املنتجات مع املواصفات القياسية واجلزاء املترتب على خمالفتها
احملور الثالث :محاية صحة املستهلك والبيئة من خالل قانون التقييس
الكلمات املفتاحية :اإلنتاج ،التقييس ،املواصفات القياسية ،املستهلك.
Résumé:
Protéger l'économie impose de recourir à fait internationalement connu par
l'imposition de la normalisation et de la conformité du système d'évaluation de la
capacité commerciale production et l'importation d'améliorer, créer un avantage
concurrentiel, ce qui est ce qui conduit parallèle à la législation nationale des règles
de production avec les normes internationales.

مقدمة:
ان التطور الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العامل مؤخرا وخاصة يف اجملال
الصناعي ادى باجملتمع اىل االعتماد على املنتجات واخلدمات كأمر اساسي يف حياهتم وهذا
االعتماد هو نتيجة لتطور وسائل االنتاج وغزوها االسواق الوطنية كوهنا تتخذ معيار
اجلودة املفروض يف كافة املؤسسات االقتصادية.
و ان كان توسيع السوق نعمة من الناحية االقتصادية ألنه يوفر االنتاج فانه
احيانا اخرى يعترب نقمة على االفراد الذين يعتربون مستهلكني ،قد فرض القانون وجود
مواصفات قياسية خاصة بالسلع وكيفية استغالهلا وهذا محاية لالقتصاد الوطين والسعي
اىل ادراج املعايري الدولية يف املنتوج الىت تفرضها املنظمة العاملية لاليزو ،فالتقييس يعترب
وسيلة حلماية املنتوج وااللتزام بسالمته من الغش والتدليس السائد يف االسواق وأيضا
محاية من االضرار والبيئة و احملافظة على املوارد الطبيعية مما يؤدي اىل ولوج املنتجات
ال وطنية يف االسواق اخلارجية كما يضمن اندماج اجلزائر يف الفضاءات االقتصادية
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اجلهوية والدولية من خالل حتسني تنافسية املؤسسات اجلزائرية وهذا ما يدعونا اىل
طرح االشكالية التالية :ما مدى مسامهة نظام التقييس يف حتقيق تطابق املنتجات
املوجهة لالستهالك؟
ولإلجابة على االشكالية السابقة ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية اىل
حماور:
احملور االول:مفهوم نظام التقييس
احملور الثاين :مطابقة املنتجات مع املواصفات القياسية واجلزاء املترتب على خمالفتها
احملور الثالث :محاية صحة املستهلك والبيئة من خالل قانون التقييس
المحور االول :مفهوم نظام التقييس
هبدف التأكد من سالمة املنتوجات املوزعة لالستهالك تعني على اهليئات املختصة
ان تعتمد يف ذلك مميزات اساسية تتعلق بطبيعة وصنف ومنشأ وتركيبة املنتج ونسبة
املقومات الالزمة له كما ينبغي ان يكون املنتج املقدم 1حيتوي على مقاييس تتطابق مع كل
أوال :تعريف التقييس.
بالرجوع اىل القانون رقم

املتعلق بالتقييس السيما نص املادة الثانية منه

/

اليت عرفت التقييس باملفهوم القانوين حيث يقصد بالتقييس (ذلك النشاط املتعلق بوضع
احكام ذات استعمال مشترك ومتكرر يف مواجهة مشاكل حقيقية أو خاصة يكون الغرض
منها حتقيق الدرجة املثلى من التنظيم يف اطار معني).

2

كما يعترب التقييس اسلوب أو نظام حيقق وضع املواصفات القياسية اليت حتدد
اخلصائص واالبعاد ومعايري اجلودة وطرق التشغيل واالداء فيما خيص السلع واملنتوجات
مع وجود قدر من التبسيط والتوحيد لألنواع واالجزاء وهذا لضمان تبادل اكرب لإلنتاج

 علي بن بومخيس ،القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املترتبة عنها يف التشريع اجلزائري ،داراهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عني مليلة ،اجلزائر،
 انظر املادةيونيو



من القانون

-

املؤرخ يف

املتعلق بالتقييس ج.ر .عدد.

،ص
يونيو

.
املعدل واملتمم للقانون

.
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املؤرخ يف
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املنتجات املعروضة للبيع ويف ما يلي سنتناول النظام الذي حيكمها:

تقييس املنتوج اجلزائري حلماية املستهلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخفض للتكاليف وترقية جودة اإلنتاج الوطين يف االسواق اخلارجية 1،كما يشمل
التقييس توحيد الوحدات والطرق واالساليب املتبعة يف جمال الفحص واملراقبة من اجل
التأكد من مطابقة خمتلف السلع واملنتجات للمواصفات املعتمدة دوليا ،وأيضا وضعت
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ايزو تعريفا للتقييس الصناعي :بانه عملية اعداد
وتطبيق قواعد بطريقة منتظمة لنشاط معني بتعاون كل االطراف املعينة لتحقيق
االقتصاد االمثل مع االخذ بعني االعتبار ظروف واداء ومتطلبات السالمة.

2

ثانيا :أهداف التقييس وفوائده.
يهدف التقييس طبقا لنص املادة

اىل:

* حتسني جودة السلع واخلدمات ونقل التكنولوجيا :ويكون ذلك عن طريق خرباء
خمتصني يف هذا اجملال باإلضافة اىل وجود مواد لإلنتاج عالية اجلودة باإلضافة اىل
اقتناء اجهزة خمتلفة متطورة تكنولوجيا تساهم يف حتسني املنتوجات وكثرة تروجيها
على املستوى الوطين والعاملي.
* التخفيف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز  :يكون يف قياس مستوى
اجلودة واملهارة وطرق االختبار ونظام العالمات والبطاقات،3لكي تكون خمتلف السلع
واخلدمات واملنتوجات يف املستوى املطلوب وان ال يكون فيها متييز يؤدي اىل الغش وبالتايل
املساس بصحة املستهلك بالدرجة االوىل.
* اشراك االطراف املعنية يف التقييس واحترام مبدا الشفافية :تدخل مجيع
اهليئات املخولة هلا قانونا بنشاط التقييس املعتمد بإضافة متدخلني مؤهلني يف هذا اجملال
من اجل تغطية الطلب على خمتلف املنتوجات وضمان قدر من الزناهة والشفافية على
عمليات االنتاج ( وهو اجلديد املستحدث يف القانون).
* جتنب التداخل واالزدواجية يف اعمال التقييس :فعلى مجيع املوظفني عدم
جتاوز االختصاص اال اذا نص القانون على ذلك وايضا نشاطات التقييس متنع فيها
االزدواجية.
  http:// www.onefd.educ.dzتاريخ زيارة املوقع2

فيفري

.

 -بن اكتوف طاوس ثورية زوجة بن محودة،وضعية تسيري اجلودة يف املؤسسة الصناعية-دراسة حالة-

املؤسسة الوطنية للمواد الدمسة ENCGالوحدة االنتاجية السادسة ( UP6
ماجستري كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر،
 -3علي بوحلية بن بومخيس ،املرجع السابق ،ص
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* التشجيع على االعتراف املتبادل باللوائح الفنية واملواصفات واجراءات التقييم
ذات االثر املطابق :فتقوم اهليئات املختصة بأعمال التقييس بتبادل خمتلف املعطيات
العلمية والتقنية واملتوقعة اثناء استهالك املنتوج.
* ترشيد املوارد ومحاية البيئة :حسن استغالهلا مع امكانيةاستخدام مواد بديلة
نتيجة لألحباث اليت تقام لتحسني وتصميم املنتجات مع التركيز على انتاج عدد اقل من
االنواع واالحجام واملقاسات.

1

* االستجابة ألهداف مشروعة خاصة يف اجملاالت احملددة قانونا :محاية
املستهلك/محاية االقتصاد الوطين/االمن الوطين/الزناهة يف املمارسات التجارية/محاية
الصحة والبيئة.

2

يهدف التقييس الذي يعد االداة املثالية حلماية وترقية املنتجات الوطنية وتسهيل
عمليات التصدير اىل حتسني مستوى نوعية السلع واخلدمات باعتماد معايري اجلودة
واملسامهة يف ختفيف الصعوبات التقنية اليت متس التجارة اجلزائرية.

3

ثالثا :نظام التقييس يف املؤسسة.
بغرض حتسني التنافسية يف االسواق من جهة وضمان توزيع منتوجاهتا يف احسن الظروف
من جهة اخرى:
*- -عالقة التقييس باالنتاج:تقوم املؤسسة عند انتاجها مبجموعة من اخلطوات
هتدف اىل محاية املستهلك بالتحقق من جودة املادة االولية،احلصول على مواد تستجيب
للتقنية املطبقة يف املؤسسة وتكون حديثة ،السعي اىل ختفيض اسعار الشراء ،القضاء على
التكاليف االضافية كما تعمل خمتلف املؤسسات جاهدة على تطوير االداء.
*- -عالقة التقييس بالتوزيع :هتدف املؤسسة عند توزيع سلعها اىل حتسني
نوعية التربيد واملخازن وكيفية تسيريها ،تطبيق اساليب الدعاية واالشهار للمنتوجات
هبدف ضمان عدد اكرب من التوزيع وحتقيق امليزة التنافسية اليت تسعى اليها املؤسسات
اجلزائرية.
1

4

 -انظراملوقع السابق http://www.onefd.educ.dz
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-
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املعدل واملتمم للقانون رقم
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تعتمد املؤسسة الصناعية عند انتاج سلعها وخدماهتا على نظام عايل اجلودة

تقييس املنتوج اجلزائري حلماية املستهلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحور الثاني :مطابقة المنتجات مع المواصفات القياسية
والجزاءات المترتبة على مخالفتها

ختص املواصفات القياسية السلع والنشاطات واخلدمات العروضة لالستهالك من
قبل االفراد و ملطابقة هذه املنتوجات مع بعضها البعض فرضت وثائق حددها القانون تتاح
للجميع و تكون صياغتها بالتعاون مع ذوي املصاحل املختصة لتشمل اجهزة الرقابة التجار
املستهلكني غايتها حتقيق املصلحة العامة.
اوال :املواصفات القياسية:
قبل التطرق اىل االجراءات اليت تطبق على مطابقة املنتجات للمعايري اثناء
االنتاج وجب علينا اوال معرفة املواصفات القياسية اليت تستخدمها املؤسسات وهو ما يطلق
عليها مبواصفات املؤسسة وهي انواع:
 املواصفات اجلزائرية :هي تلك املواصفات اليت تضعها احلكومة وفقاللمخططات االمنائية املصادق عليها وذلك من اجل حتريك عجلة التنمية وتطوير
االقتصاد الوطين وهو عمل موكل للهيئة الوطنية للتقييس للقيام به كل

اشهر .وهي

مواصفات مصادق عليها أو مواصفات مسجلة
 مواصفات املؤسسة :هي مواصفات ليست وطنية وميكن ان تصبح كذلك اذاكانت إجراءات عملها وطنية.1
** القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف

/

/

املتعلق باملواصفات التقنية

النواع مسيد القمح والصلب وشروط وكيفيات عرضه.
ثانيا :وثيقة االشهاد باملطابقة
2

ان هذه الوثيقة تسمح مبطابقة املنتوج أو اخلدمة للوائح الفنية املعتمدة أو
املواصفات أو الوثائق التقييسية أو للمرجع الساري املفعول ،3كما ان االشهاد يهدف بدوره
اىل اثبات جودة املواد املنتجة حمليا أو املستوردة ومطابقتها للمواصفات القانونية
والتنظيمية فقد الزم املشرع اجلزائري كل من :املنتج أو املتدخل اثناء مرحلة االنتاج
1

 -زوبري ارزقي ،محاية املستهلك يف ظل املنافسة احلرة ،مذكرة ماجستري يف القانون ،كلية احلقوق والعلوم

السياسية ،جامعة تيزي وزو،
2

،ص

.

 -الالئحة الفنية هي وثيقة تنص على خصائص ما أو العمليات وطرق االنتاج املرتبطة به مبا يف ذلك

النظام املطبق عليها ويكون احترامها الزاميا.
 - 3انظر املادة



الفقرة

من القانون رقم



-

املعدل واملتمم للقانون

-
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واسترياد كافة املنتجات القيام بتحاليل ملراقبة مدى توافر املعايري القياسية يف املنتوج
ومطابقتها له قبل عرضها يف االسواق لالستهالك كل هذا ضمانا حلماية املستهلك من
االضرار اليت قد تلحق به جراء استعماله ملختلف املواد ،1فعند ثبوت التطابق للمنتج تأيت
مرحلة االشهاد مبنح شهادة املطابقة لتجسيدها بوضع عالمة املطابقة على املنتوجات اما
بالنسبة لوسم املطابقة يعد وسم اجباري جلميع املنتوجات اجلزائرية اخلاضعة لالئحة يف
حني تبقى عالمة املطابقة للمواصفات الوطنية اشهادها غري اجباري على توفر اجلودة يف
املنتوج كما حتدد اجراءات االشهاد باملطابقة وخصائص عالمات املطابقة للمواصفات أو
ملراجع االشهاد 2اليت حتدد الشروط الواجب توافرها يف السلعة أو اخلدمة أو الشخص أو
نظام التسيري وكذا كيفيات مراقبة التطابق مع هذه اخلصائص.
منح االشهاد على املطابقة يعد جمرد اجراءا اداريا متنحه اهليئة الوطنية
للتقييس ليتم الترميز للمنتوج املطابق للمواصفات بعالمة*تج* تعين تقييس جزائري،
وهي عالمة تنشا وتلغى مبوجب قرار اداري.3
ثالثا:اجلزاء ات املترتبة على خمالفة املنتجات للمواصفات القياسية
املواصفات القياسية فيه واحتوائها على اجلودة العالية يف السلع املوجهة حنو االستهالك
حىت يضمن بذلك محاية صحة وامن املستهلك ،مع وجود كل هذه االجراءات الوقائية
جند معظم املنتجني قد عمدوا اىل االخالل حبماية املستهلك عن طريق انعدام التوازن يف
كافة املواصفات واملعايري اخلاصة باملنتجات من وزن ولون وشكل مما ادى اىل املخالفة
بشهادة املطابقة املقررة قانونا وما حتتويه من عناصر حمدد لذلك .فان املخالفة تترتب
عليها جزاءات فرضها املشرع واليت يتم تطبيقها يف حالة وجود منتجات مغشوشة موجهة
لالستعمال واالستهالك ومن بني اجلزاءات املنصوص عليها:
اجلزاءات االدارية :متنح لإلدارة املكلفة مبراقبة اجلودة وقمع الغش باختاذمجيع التدابري اليت هتدف اىل:

 - 1صياد الصادق ،محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد رقم
مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،
 - 2انظر املادة

،ص

.

مكرر من القانون نفسه.

 - 3صياد الصادق ،املذكرة نفسها ،ص



-

/

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش،

.
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على الرغم من وجود اجراءات قد فرضها املشرع على املنتج واملتمثلة يف توفر
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* وقف املنتوج املشبوه :يتم ايقاف كافة املنتوجات املعروضة لالستهالك وذلك بعد
ثبوت معاينتها اهنا غري مطابقة وصاحلة لالستعمال.1
* سحب املنتوج من التداول:اذاكان هذا املنتوج يضر بصحة املستهلك ومبجرد
االشتباه فيه يتم سحبه ،ألنه يكون اما مزورا أو مغشوشا أو ساما.

2

* توقيف نشاط املؤسسة :يف حالة عدم مراعاة القواعد احملددة قانونا للمنتجات
يتم توقيف نشاط املؤسسة مؤقتا اىل حني اعادة املنتوج وفق للخصائص الواجب مراعاهتا
اول مرة

3

* فرض غرامة الصلح :وهي طريقة ودية تعتمد ها االدارة قبل اللجوء اىل
القضاء من اجل متابعة املتدخل املخالف للقانون.4
اجلزاءات اجلنائية :أقرها القانون ملنع األضرار اليت تلحق باملستهلك جراءتعامالته املختلفة مع املنتجني وحلمايته جنائيا ،تدخل املشرع ووضع اجراءات ردعية
تتمثل يف:
* العقوبات اجلزائية ملواجهة ظاهرة الغش واخلداع املستفحلة يف االسواق
التجارية و اليت تسبب اذى بشكل مباشر للمستهلك وصحته هذا من جهة ومن جهة اخرى
تسهل على املنتجني طرق كثرية حىت يروجو سلعهم ويتمكنون من بيعها وهذا ما يؤدي اىل
اضمحالل االمم وفسادها وذهاب الثقة يف االمم.5
فلغش يعترب جرمية يعاقب عليها القانون ألنه فعل يقع بني املدين بقصد احداث
ضرر 6قد اصدر يف حق املضرور ،فاملشرع عاجل ظاهرة الغش بعقوبات نص عليها يف قانون

من القانون رقم

 - 1انظر املواد
الغش ج.ر عدد

.

 - 2انظر املادة

من القانون نفسه.

 -3انظر املادة

من القانون نفسه.

 - 4انظر املادة

الفقرة من القانون نفسه.

5

املؤرخ يف

/

املتعلق حبماية املستهلك وقمع

فرباير

 -د .ثروت عبد احلميد ،االضرارالصحيةالناشئةعن الغذاء الفاسد أو امللوث وسائل احلماية-ومشكالت

التعويض عنها ،داراجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية،

،ص

.

 - 6د .جابر حممد ظاهراملشابقة ،احلماية املدنية للمستهلك من عيوب املنتجات الصناعية-دراسة مقارنة-
دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل ،عمان،





،ص

.
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العقوبات باإلضافة اىل قانون محاية املستهلك الذي تطرق هو بدوره اىل احكام هذه
اجلرمية ضمن مواده.1
المحور الثالث :حماية صحة المستهلك والبيئة من خالل قانون التقييس
ان ادراج املبادئ الدولية للحيطة يف صياغة املواصفات املتضمنة شروط
وخصائص السلع واخلدمات املنتجة يف اجلزائر هذا ما يسمح برفع مستوى احلماية لصحة
املستهلكني والبيئة وهو ما ترمي اليه الدولة اجلزائرية من خالل قانون التقييس.2
أوال:محاية صحة املستهلك.
محاية صحة املستهلك يف اجملال االقتصادي قد كفلها قانون محاية املستهلك وعلى
اثره التشريعات االخرى ذات الصلة بنفس اجملال فمن بني القوانني اليت تسعى اىل
احملافظة على صحة الشرحية االكرب تضررا من استهالك املنتوجات املروجة يف االسواق
قانون التقييس الذي نص على حتديد مواصفات املنتوج من حيث وحدات القياس وشكل
املنتوجات وتركيبها وأبعادها وخصائصها الطبيعية والكيماوية ونوعها واملصطلح والتمثيل
ووسم املطابقة وطريقة االستعمال 3حىت يضمن بذلك سالمة السلع واخلدمات
املوجهة لالستهالك .وكذا قياسة نسبة املواد املوجودة يف املنتوج ومدى مطابقتها مع املعايري
الدولية للمنتوجات اي قياس وحتليل ومراقبة نسبة التراكيب اليت مت تصنيع املادة منها
بدون وجود غش أو حتايل فيها.
ثانيا :محاية البيئة
يلعب قانون التقييس دورا كبريا يف وضع املواصفات الالزمة حلماية البيئة ،فعند
وضع املواصفة اخلاصة بالسلعة أو اخلدمة املوجهة لالستهالك تتضمن دراسة شاملة
وكلية قبل تنفيذها ملعرفة التأثريات اليت ستحدثها بعد تصنيعها خاصة تلك املنتوجات
الطبية والكيماوية واإلشعاعية اليت يكون انتاجها مضرا بالبيئة ،ومع ذلك فان اهليئات
 -1انظر املواد

من القانون رقم

و

السابق الذكر.

/

 -2تصريح وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب حول قانون التقييس اجلديد لسنة

 ،جريدة

احملور.
 -3انظر املواد
للقياسة .ج.ر .عدد



،من القانون رقم

/

 ،املؤرخ يف

جويلية

،املتعلق بالنظام القانوين

.
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الرمزي وطرق احلساب ،باإلضافة اىل الشروط املتعلقة باألمن والصحة
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املختصة تسعى جاهدة اىل االخذ بعني االعتبار مجيع الظروف احمليطة قبل االنتاج
معتمدين على املواصفات ومستوى التصنيع يف البالد كما تطبق املواصفات بشكل الزامي يف
احلالت التالية:
سالمة وصحة املواطن
منع الغش يف املكاييل واألوزان
محاية البيئة واألمن الوطين.1
ان اختاذ كل هذه االجراءات قبل االنتاج من شاهنا احملافظة على البيئة
واألوساط الطبيعية وضمان وجود ظروف جيدة لكافة املراحل اليت مير هبا املنتوج قبل
دخوله حيز االستهالك وهذا ما مشله قانون التقييس اجلديد بالنسبة لفتح االشهاد
االجباري للحاالت السابقة الذكر.
خامتة:
ان نظام التقييس والقياسة هو نظام ادرجه املشرع يف جمال االقتصاد واإلنتاج
واخلدمات والنشاطات املوجهة حنو االستهالك حىت يضمن بذلك استهالكا مشروعا ويف
احلدود املنصوص عليها قانونا وجتنب الغش واالحتكار يف بعض املعامالت التجارية من
جهة ومن جهة اخرى تساهم املواصفات القياسية املعتمدة من طرف السلطات املختصة يف
ضمان ترويج خمتلف السلع بشكل دقيق نظامي حىت تضمن حتقيقا للتنمية وحتسني
االنتاج والتنافسية يف االسواق اخلارجية.
قائمة املصادر واملراجع:
اوال املصادر:
 القوانني:*القانون رقم

/

املؤرخ يف

املتعلق بالنظام القانوين للقياسة ،جريدة رمسية عدد

جويلية

.
*القانون رقم
عدد

/

املؤرخ يف

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ،جريدة رمسية

فرباير

.

*القانون رقم

/

املؤرخ يف

بالتقييس ،جريدة رمسية ،عدد

يونيو

املعدل واملتمم للقانون رقم

/

املؤرخ يف

.

 www.onefd.educ.dz - 1املوقع السابق.
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يونيو املتعلق
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ثانيا -املراجع:
 الكتب باللغة العربية:* د .ثروت عبد احلميد ،األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو امللوث –وسائل احلماية منها-
.

ومشكالت التعويض عنها ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،االسكندرية،

* د .جابر حممد ظاهر مشابقة ،احلماية املدنية للمستهلك من عيوب املنتجات الصناعية-دراسة مقارنة-دار
.

وائل للنشر ،الطبعة االوىل ،عمان،

* علي بوحلية بو مخيس ،القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املترتبة عنها يف التشريع اجلزائري،
.

دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع عني مليلة ،اجلزائر،
 -املذكرات:

* بن اكتوف الطاوس ثورية زوجة بن محودة ،وضعية تسيري اجلودة يف املؤسسة الصناعية-دراسة حالة-
املؤسسة الوطنية للمواد الدمسة

الوحدة االنتاجية السادسة

ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر،

(

-

-

)،مذكرة

.

* زوبريارزقي ،محاية املستهلك يف ضل املنافسة احلرة ،مذكرة ماجستري يف القانون ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،جامعة تيزي وزو،

.

* صياد الصادق ،محاية املستهلك يف ظل القانون اجلديد رقم

.

 املواقع االلكترونية:*  http://www.onefd.educ.dzتاريخ الدخول اىل املوقع

فيفري

.

*  http://locahost/aps.ouest/spis.php?article39411تاريخ الدخول اىل املوقع

فيفري

.

* refered Academic journal.
 اجلرائد اليومية: كلمة وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب عن قانون التقييس اجلديد لسنةاحملور.
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جريدة
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مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،

-

/

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش،
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