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 األولىالوحدة التعليمية 

 الحماية القانونية للمستهلك

 الكممات المفتاحية:
 المستيمؾ حؽ -المنافسة بيف المنتجيف لمسمع  -_التجار  الشركات -المنتجيف -حماية المستيمؾ 

توفير  -األساسية  الخدمات_توزيع السمع االستيالكية  - المعمومات الخاصة بالسمعة_االختيار ب
 .إعالـ المستيمكيف -السمع االستيالكية _المصالح االقتصادية لممستيمؾحماية  -السالمة لممستيمؾ

 الممخص:
وكانت أوؿ األوامر التي صدرت إلى البشر ، القدـ ارتبطت حماية المستيمؾ بالتعامالت البشرية منذ

وتنظـ والقوانيف القواعد التي تحكـ حركة التجارة  وقد وضعت األدياف السماويةؾ متعمقة بترشيد االستيال
والمتعامميف بالمواد  والتجار والمنتجيف الشركات لدى إال أف الرغبة في الربح السريع، عمؿ األسواؽ

مشروعة لإلثراء السريع  إلتباع أساليب غير يـوالخدمات ال تزاؿ قائمة إلى يومنا الحاضر تدفع العديد من
 .باستخداـ وسائؿ الغش المختمفة

والمتعامميف  والتجار والمنتجيف الشركات قانونية رقابية لتتبع مخالفات إليجاد نظـ ومف ىنا ظيرت الحاجة
نتيجة زيادة المنافسة بيف ، شعبيةو وجعمت تبعية ىذه النظـ إلى جيات مختمفة حكومية ، بالمواد والخدمات

 .المنتجيف لمسمع المختمفة بيف الشركات المختمفة عمى نطاؽ دولة واحدة أو شركات في دوؿ مختمفة
 

 األىداف التعميمية:
 :شرح أىمية ما يمي في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى

 .األساسية تسييؿ توزيع السمع االستيالكية والخدمات .1
 .توفير السالمة لممستيمؾ .2
 .تعزيز وحماية المصالح االقتصادية لممستيمؾ .3
 .ضماف سالمة وجودة السمع االستيالكية .4
عالـ المستيمكيفوضع  .5  .برامج لتثقيؼ وا 



 :مقدمـــــــة

وكانت أوؿ األوامر التي صدرت إلى البشر متعمقة بترشيد ، ارتبطت حماية المستيمؾ بالتعامالت البشرية
 .»والميزاف وال تبخسوا الناس أشياءىـ فأوفوا الكيؿ « قاؿ تعالى:، االستيالؾ

وتنظـ عمؿ  بيف البشر قواعد تحكـ حركة التجارة الوضعية والقوانيف وقد وضعت األدياف السماوية
 والمتعامميف بالمواد والخدمات والتجار والمنتجيف الشركات لدى إال أف الرغبة في الربح السريع، األسواؽ
 والربح مشروعة لإلثراء إلتباع أساليب غير يـال تزاؿ قائمة إلى يومنا الحاضر تدفع العديد منكانت و 
 .لتحقيؽ ىذه الغاية باستخداـ وسائؿ الغش المختمفة وذلؾ السريع

 والتجار والمنتجيف الشركات إليجاد نظـ قانونية رقابية لتتبع مخالفات الممحة ومف ىنا ظيرت الحاجة
نتيجة زيادة ، شعبيةو وجعمت تبعية ىذه النظـ إلى جيات مختمفة حكومية ، والمتعامميف بالمواد والخدمات

أو شركات في دوؿ ، المنتجيف لمسمع المختمفة بيف الشركات المختمفة عمى نطاؽ دولة واحدةالمنافسة بيف 
الحاجة ممحة  مما يجعؿ ومحاولة كؿ شركة عرض منتجاتيا بطرؽ مختمفة لجذب المستيمكيف، مختمفة

اع واالستم، والمعرفة، االختيارب المستيمؾ حؽك، المشروعة ـعمى حقوقي ـوحصولي يفلحماية المستيمك
عالم، إلى آرائو وتعويض ، بالمعمومات الخاصة بالسمعة ومحتوياتيا ومزاياىا وطرؽ استخداميا ووا 

ومدى إشباعيا لحاجاتو ، المستيمؾ عف األضرار التي تصيبو مف جراء شراء السمعة أو استخداميا
 .األساسية

قرار ىذه الحقوؽ لممستيمؾ ينسجـ مع إقرار حقو بالعيش بأماف والحياة في الحقوؽ  وىذه، بيئة صحية وا 
االتحاد الدولي لجمعيات  أقرىاقد  و، 1962عاـ  الشيير كندي في خطابو أعمنيا الرئيس األمريكي جوف
كأساس لوضع السياسات ( 1985)المتحدة عاـ  الجمعية العامة لألمـكذلؾ  حماية المستيمؾ واعتمدتيا

مطالبة دوؿ  تحيث تم.الدولي في ىذا المجاؿوتشجيع التعاوف  والتشريعات الخاصة بحماية المستيمؾ
المنعقد في ىراري  وأكد عمى ذلؾ المؤتمر الدولي لحماية المستيمؾ، ومتابعة تنفيذىا العالـ بتطبيقيا

 .زيمبابويب
، تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثؿ في ظيور التكتالت االقتصادية وما يشيده العالـ مف

لتحرير التبادؿ التجاري  في ظؿ العولمة والتوجو الجاد لالنفتاح االقتصادي العالمي، والدولية، واإلقميمية
جعمتنا نشعر بأننا نعيش في كتمة ، جميع الدوؿ السمعي والخدمي وانتقاؿ األمواؿ والقوى العاممة بيف

تؤىميا  تقنية التيبنتائجيا حسب قوتيا االقتصادية وبنيتيا البحثية والعممية وال اقتصادية واحدة تتأثر الدوؿ



المنتجات الوطنية واألجنبية سواء في  وىذا بالطبع سيؤدي لشدة المنافسة بيف، لمييمنة عمى ىذا العالـ
وستؤثر ، لتعزيز القدرة التنافسية لكؿ بمد مف ناحيتي الجودة والسعر السوؽ الوطني أو اإلقميمي أو الدولي

السمبية )الغش التضميؿ  األمر الذي يتطمب إزالة المنعكسات، المنافسة عمى المستيمؾ إيجابًا وسمباً  ىذه
تشريعات لحماية المستيمؾ بحيث يستطيع تحديد مصالحو  واالبتزاز التجاري( وبالتالي يتعيف إصدار

مع رغباتو وذوقو بالسعر  عف حقوقو واختيار السمع والخدمات التي تؤمف احتياجاتو وتنسجـ والدفاع
 .المناسب

مواد استيالكية  أي شخص يقتنيوالمستيمؾ ىو 
بمختمؼ أنواعيا بيدؼ التغذية أو استخداميا في 

، المباس أو لغرض منزلي أو شخصي التنظيؼ أو
، المياه، أو لالستفادة مف خدماتيا في مجاؿ النقؿ

، اإلعالـ، الثقافة، التعميـ، التربية، الصحة، الكيرباء
ت وكذلؾ الذي يستفيد مف خدما، السياحة، الترفيو

، تعيد، عناية، إصالح، أصحاب الميف المختمفة
  طبابة...الخ

 
أو  بالمستيمؾ وقتنا الحاضر كما كاف سابقًا سوؽ تقميدية يمتقي فييا المنتج والتعامؿ التجاري لـ يعد في

نما أصبحت السوؽ تخضع لقوانيف السوؽ الدولية، البائع بالمشتري التي تفرض التنافس عمى أساس  وا 
تبمورت في اتفاقية التجارة العالمية وتأثيرات البنؾ  والتي، والتكمفة وحجـ اإلنتاج وحجـ االستيالؾالجودة 

 وتوفر وسائؿ االتصاؿ وثورة المعموماتية، الدولي عمى قضايا التنمية والتمويؿ الدولي وصندوؽ النقد
 .الراىف لوضعاألمر الذي يتطمب تغيير السياسات واالستراتيجيات والتعامؿ مع إيجابيات ا

" المبادئ 248/39" رقـ بقرارىا( 1985) عاـ المتحدة في نيساف أقرت الجمعية العامة لألمـ وقد
والتي ىدفت إلى مراعاة مصالح واحتياجات المستيمكيف في جميع الدوؿ سواء  اإلرشادية لحماية المستيمؾ

ومساعدة البمداف عمى ، خطرةحقيـ بالحصوؿ عمى منتجات غير فقد أقرت  متقدمة أـ نامية كانتأ
 والتوزيع التي، وتمييد السبؿ أماـ أنماط اإلنتاج، مستيمكيف مواصمة تحقيؽ توفر الحماية لسكانيا كونيـ

عمى الحد مف الممارسات التجارية المسيئة التي  دوؿومساعدة ال، تمبي احتياجات المستيمكيف ورغباتيـ
وتسييؿ ، ضاراً  لدولي والتي تؤثر عمى المستيمكيف تأثيراً تبعيا المؤسسات عمى الصعيديف الوطني أو ات



 وتشجيع تطوير أوضاع السوؽ بحيث يتوفر لممستيمكيف، المستقمة إنشاء جمعيات حماية المستيمؾ
 مجاؿ حماية المستيمؾ. وتعزيز التعاوف الدولي في، مجاالت أكثر لالختيار وبأسعار أدنى

سياسات حماية المستيمؾ وأف تحدد أولوياتيا وفقَا  الحكومات إتباعاستنادًا لما تقدـ تَـّ الطمب مف و 
 ومصالحيـ دوف أف تقؼ ىذه اإلجراءات، واالقتصادية التي تحقؽ احتياجات السكاف لمظروؼ االجتماعية

  حواجز أماـ التجارة الدولية وفقًا لممبادئ التوجييية التالية:
 

 توفير السالمة لممستيمك: -أ
اعتماد الحكومات لمسياسات وذلؾ مف خالؿ 

وأنظمة السالمة والمعايير الوطنية  والنظـ القانونية
المصنعة  والدولية بما يضمف أف تكوف المنتجات

بالغ المستيمكيف، مأمونة أينما وجدت بالمعمومات  وا 
اليامة المتعمقة بسالمة االستعماؿ وأف يمتزموا بسحبيا 

وقوع  وتعويض المتضرر بالتعويض المناسب في حاؿ
سعى المشّرع  وقد.خطر مف جراء استعماؿ ىذه المواد

  حيث أصدر ، السوري إلى حماية سالمة الغذاء مبّكراً 
وعاقب ، (2001)لعاـ ( 47)والمعّدؿ بالقانوف رقـ ( 1960)لعاـ  (158)قانوف منع الغّش والتدليس رقـ 

ليرة سورية: وشّدد ( 75000) إلىليرة سورية ( 5000) بالحبس مف ستة أشير إلى سنة وبالغرامة مف
ؿ.س إذا كانت المواد ( 150000)إلى ( 50000) عقوبة الحبس مف سنة إلى ثالث سنوات والغرامة مف

أو كانت المواد التي تستعمؿ في الغش حسب الجرائـ ، أو العقاقير أو الحاصالت المغشوشة أو الفاسدة
أو كانت سامة حتى لو كاف ، نساف أو الحيوافالمشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف ضارة بصحة اإل
عممًا أف أحكاـ ىذه المادة ال تسري في حالة ، المشتري أو المستيمؾ عالمًا بغش البضاعة أو فسادىا

ضافة إلى الحظر باستيراد شيء مف أغذية اإلنساف أو الحيواف أو العقاقير ، الثمار الطرية المختمرة وا 
 .1إلييا أعاله الطبية أو مف الحاصالت المشار

                                                        

/ ليرة سورية أو بإحدى 75555س/ إلى/ / ؿ5555إلى سنة وبغرامة مف/  أشيريعاقب بالحبس مف ستة  :11لمادة/اانظر 
  ىاتيف العقوبتيف:

كؿ مف غش أو شرع في غش شيء مف أغذية اإلنساف أو الحيواف أو العقاقير الطبية أو الحاصالت الزراعية أو  1 -



في شأف قمع الغش  –(1960)لسنة  (158)قانوف رقـ ال/ مف 23وكاف المشّرع السوري في المادة /
في القضايا التي ترفع  –عمى وجو االستعجاؿ  –قد عقد لممحاكـ الجزائية اختصاص النظر  –والتدليس 

إال في حاالت الحرب والطوارئ حيث أنيط ، فييا الدعاوى باالستناد إلى أحكامو وأحكاـ القرارات المنّفذة لو
/ 1متضّمنًا في المادة /( 47)صدر القانوف رقـ  9/1/2001وبتاريخ ، االختصاص بالقضاء العسكري

منو  (23)ومف بينيا المادة ، المذكور( 158)منو إجراء تعديالت عمى بعض مواد القرار بالقانوف رقـ 
ص القضاء العسكري بالنظر في القضايا المذكورة في التي عدلت عمى نحو تـّ بموجبو إلغاء اختصا

وأوجب عمى المحاكـ الجزائية فصؿ الدعاوى المتعمقة بالغش والتدليس عمى ، حاالت الطوارئ والحرب
 نظرًا لتعّمقيا بغذاء المواطنيف.، وجو االستعجاؿ

 16لتشريعي رقـ إال أف المشّرع السوري وحرصًا عمى سالمة وصحة غذاء المواطنيف أصدر المرسوـ ا
لعاـ  158مف قانوف قمع الغش والتدليس رقـ  (23)بإلغاء التعديؿ الجاري عمى المادة  2/4/2008تاريخ 
 بحيث يعود إلى القضاء العسكري اختصاص النظر في دعاوى الغش والتدليس. 1960

 
 
 

                                                                                                                                                                            

و عرض لمبيع أو باع شيئا مف ىذه المواد أو العقاقير أو الحاصالت مع الطبيعية متى كاف معدا لمبيع وكؿ مف طرح أ
  عممو بغشيا أو بفسادىا ويفترض العمـ بالغش والفساد إذا كاف المخالؼ مف المشتغميف بالتجارة.

 

كؿ مف طرح أو عرض لمبيع أو باع مواد تستعمؿ في غش أغذية اإلنساف أو الحيواف أو العقاقير أو الحاصالت  -2
لزراعية أو المنتجات الطبيعية عمى وجو يمغي جواز استعماليا وكذلؾ كؿ مف حرض عمى استعماليا بوساطة كراسات أو ا

  مطبوعات مف أي نوع كاف.

س/ إذا كانت المواد أو العقاقير 5/ ؿ155555/ إلى/ 55555وتكوف العقوبة بالحبس مف سنة إلى ثالث سنوات وغرا مف/ 
الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمؿ في الغش حسب الجرائـ المشار إلييا في الفقرتيف  أو الحاصالت المغشوشة أو

السابقتيف ضارة بصحة اإلنساف أو الحيواف أو كانت سامة حتى لو كاف المشتري أو المستيمؾ عالما بغش البضاعة أو 
  فسادىا عمما أف أحكاـ ىذه المادة ال تسري في حالة الثمار الطرية المختمرة.

/ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ 75555/ إلى/ 3555وبغرامة مف/  أشيريعاقب بالحبس مف شير إلى ثالثة   :12المادة/ 
مف حاز بغير سبب مشروع شيئا مف المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصالت المشار إلييا في المادة السابقة مع عممو 

  بذلؾ.

/ ليرة سورية/ إذا كانت ىذه المواد أو 75555وغرامة ال تقؿ عف/  أشيرف ثالثة وتكوف العقوبة بالحبس لمدة ال تقؿ ع
  العقاقير أو الحاصالت ضارة بصحة اإلنساف أو الحيواف.

 .وال تسري أحكاـ ىذه المادة عمى الثمار الطرية المختمرة



 تعزيز وحماية المصالح االقتصادية لممستيمك:  -ب
بالمواصفات  والبائعيف بالتقيد، والموزعيف، التي تضمف قياـ المنتجيفوذلؾ مف خالؿ اتخاذ السياسات 

بالمستيمكيف وتشجع عمى  والتي تحد مف الممارسات التجارية التي تمحؽ الضرر، والمعايير اإللزامية
 النزيية. المنافسة

 
 

 ضمان سالمة وجودة السمع االستيالكية:  -ج

عادة النظر تشجيع و وذلؾ بوضع المعايير والمواصفات  تنفيذىا لضماف سالمة وجودة السمع والخدمات وا 
بذؿ الجيود لتوفير البنية  ويتعيف، دوريًا بما ينسجـ مع القواعد الدولية الموضوعة لسالمة الغذاء بيا

 .سالمة وجودة وأداء السمع والخدمات االستيالكية التحتية الختبار واعتماد
 

 
 
 



 االستيالكية:تسييل توزيع السمع  -د
 

يجب أف تقـو الحكومة بوضع السياسات 
كفاءة توزيع السمع والخدمات  التي تضمف
المناسبة لمتخزيف  إنشاء المرافؽب، لممستيمكيف

وتحسيف مراقبة الشروط التي ، والبيع بالتجزئة
وتشجيع ، السمع والخدمات تقدـ بموجبيا

 والتعاونية المتعمقة بذلؾ. األنشطة التجارية
 

 المستيمكين من الحصول عمى تعويض:  وضع تدابير تمكن -ىـ
تمكف المستيمؾ مف  تدابير قانونية يتعيف وضع

بحيث ، الحصوؿ عمى التعويض عند االقتضاء
منصفة وسريعة التنفيذ وتمبي حاجات  تكوف

المياـ الرئيسية لمدولة  وىذه تعد مف، المستيمكيف
التي يجب أف تشجعيا لحؿ المنازعات بطريقة 

 وىذا يتطمب التعاوف مع المستيمؾ، عادلة
لتعريفو باإلجراءات المتبعة لحؿ الخالفات 

  .التجارية وواجباتو في ىذه الحالة

عالم المستيمكين: -و   وضع برامج لتثقيف وا 

عالـ المستيمكيف تمكنيـ مف اختيار السمع بشكؿ واعي لحقوقو  إف تشجيع وضع برامج إعالمية لتوعية وا 
ويمكف إدخاؿ ، توفير حاجات الفئات الحساسة مف المستيمكيف كاألطفاؿ والمسنيف بما يؤمف ومسؤولياتو

التعميمية بحيث تشمؿ مواضيع الصحة والتغذية والوقاية مف األمراض التي  مثؿ ىذه البرامج في المناىج
والمقاييس  األغذية ووسائؿ غشيا ومخاطرىا ومنعكساتيا عمى البيئة ومتطمبات بطاقة البياف تنقميا



عمى البرامج المالئمة ليـ  كما أف اطالع قطاع األعماؿ التجارية والصناعية، القانونية المعتمدة
 .ومشاركتيـ بيا تعد مف المتطمبات التي يجب تشجيعيا

وفي إطار إعادة ىيكمة وتفعيؿ مديريات وزارة التجارة الداخمية وحماية المستيمؾ المحدثة مؤخرًا بعد 
يجرى حاليًا وضع خطط طموحة لممرحمة القادمة أىميا إستراتيجية جديدة ، زارة االقتصادانفصاليا عف و 

بما   لمديرية حماية المستيمؾ التي يعمؽ عمييا الكثير مف اآلماؿ وصواًل إلى ضبط األسواؽ وشفافيتيا
لغش ووضع يؤدي إلى استقرار أسعار المواد والسمع وحماية المستيمؾ مف عمميات التالعب والتدليس وا

 .أسس صحيحة لمعالقة القائمة بيف التاجر والمنتج وبيف المستيمؾ
وتسعى الخطة في المرحمة المقبمة إلى ثالثة محاور ىي تأميف البنية التحتية وتوفير البيئة التشريعية 
وتعاوف المستيمكيف بما يدعـ عمؿ الرقابة ويطور أداءىا لتتمكف مف تنفيذ مياميا في الرقابة عمى 

   سواؽ وضبط األسعار.األ
 وتتضمف اإلستراتيجية:

ففي مجاؿ ، أواًل: توفير مستمزمات العمؿ الرقابي مف الكوادر البشرية وآليات ووسائؿ االتصاؿ الحديثة
عطاؤىا الدور الكافي لمنيوض بالعمؿ  الكادر سيتـ االعتماد عمى العناصر النزيية المشيود ليا بالكفاءة وا 

مراقب  700إضافة إلى السعي لزيادة عدد المراقبيف البالغ حاليا نحو ، والعقابواعتماد مبدأ الثواب 
  يقوموف بجوالت عمى األسواؽ في جميع المحافظات.

جراء مراجعة دورية  :وثانياً  االستمرار في تطوير التشريعات والقوانيف الناظمة لعمؿ حماية المستيمؾ وا 
ليذه القوانيف والقرارات وتعديميا بما يتوافؽ مع حالة السوؽ والواقع االقتصادي وتطمح مديرية حماية 

رة الداخمية في المستيمؾ في مجاؿ االتصاالت إيجاد شبكة ربط حاسوبي بينيا وبيف مديريات التجا
المحافظات بيدؼ جمع المعمومات الالزمة التي تخدـ العمؿ بالدقة والسرعة المطموبة حيث كانت تتداوؿ 
المعمومات بصورة تقميدية بطيئة والسيما فيما يتعمؽ بالتقرير الوصفي الشيري الذي كاف يتأخر ويفقد 

 .الغاية منو لمعرفة واقع األسواؽ
ضافة إلى تطبيؽ مبدأ ا لرقابة المسبقة عمى المنتج سواء أكاف محميًا أـ مستوردًا قبؿ طرحو في األسواؽ وا 

فإف الوزارة تسعى لتفعيؿ الرقابة الشعبية ، وصواًل إلى مبدأ الرقابة المانعة بداًل مف الرقابة القامعة
ساىمة وبالتعاوف مع الجيات المعنية عمى إحداث جمعيات جديدة لحماية المستيمؾ في المحافظات لمم

رشاد المستيمكيف والتعريؼ بحقوقيـ وواجباتيـ حيث ال يزاؿ عدد ىذه  في نشر ثقافة حماية المستيمؾ وا 



أربع جمعيات فقط واحدة في دمشؽ وأخرى  2008الجمعيات ومنذ إحداث قانوف حماية المستيمؾ لعاـ 
 .في حمب وثالثة في الحسكة ورابعة في ادلب وخامسة في الالذقية

لتحقيؽ المزيد مف التنسيؽ مع جمعيات حماية المستيمؾ والنقابات  ة حماية المستيمؾوتعمؿ مديري
والمنظمات الشعبية واإلعالـ لنشر ثقافة حماية المستيمؾ وتفعيؿ دور الرقابة الشعبية في متابعة األسواؽ 

أو المطروحة  واالستمرار في تشديد الرقابة عمييا وضبط المخالفات وسحب عينات مف المواد المشتبو بيا
 .ألوؿ مرة أو في حاؿ الشكوى وتحميميا لمتأكد مف سالمتيا ومطابقتيا لممواصفات القياسية المطموبة

عطاء األولوية لتمقي أكبر عدد  كما تعمؿ مديرية حماية المستيمؾ عمى زيادة التواصؿ مع المواطنيف وا 
مف الشكاوى ومعالجتيا بأشكاليا المختمفة الخطية أو عبر الياتؼ أو اإليميؿ أو مواقع التواصؿ 

النيج االجتماعي واالطالع عمى المقترحات المقدمة مف قبميـ ودراستيا بيدؼ تطوير العمؿ وتعزيز 
 .التشاركي في عممية صياغة القرارات حيث تشكو الرقابة الشعبية مف الضعؼ الشديد

مديرية حماية المستيمؾ عمى االستمرار في عممية  مديرية حماية المستيمؾ: تركز إستراتيجية إستراتيجية
ألسواؽ والتنسيؽ مع التدخؿ اإليجابي مف قبؿ المؤسسات التابعػػػة لموزارة لمحفػػػاظ عمى التػػػوازف في ا

جيات القطػػػاع العػػػاـ لتمكينو مف أداء دوره عبر طرح المنتجات بنوعيات جيدة وأسعار منافسة ليكوف 
صماـ أماف لمسػػػوؽ وعامؿ توازف سعري مف خالؿ زيادة القدرة اإلنتاجية والتسػػػويقية لمؤسػػػسات التدخؿ 

رى والسيما قطاع التجارة التعاونية االستيالكية بعد االيجابي لتأخذ دورىا إلى جانب القطاعات األخ
 .تخميصو مف ضعؼ نموه والروتيف والفساد اإلداري

وتسعى المديرية بالتنسيؽ مع الييئة العامة لممواصفات والمقاييس لوضع مواصفات لجميع السمع وتطوير 
وعي وزرع المفاىيـ األخالقية ىذه المواصفات لتمكيف أجيزة حماية المستيمؾ مف القياـ بدورىا وتنمية ال

واإلنسانية في القطاعيف الحكومي والخاص كإحدى الخطوات األساسية في محاربة الفساد بأشكالو كافة 
قامة الندوات والبرامج الحوارية  وأحد األدوات الميمة لمتطوير واإلصالح اإلداري مف خالؿ اإلعالـ وا 

 .ف ومعالجتياوالتدريبية واالىتماـ الكامؿ بشكاوى المواطني
وصدرت القوانيف الالزمة لعمميا  1960لعاـ  122ويشار إلى أف وزارة التمويف أحدثت بموجب القانوف 

كقانوف التمويف والتسعير وقانوف قمع الغش والتدليس وتـ دمجيا مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
لمعاـ  46بالمرسوـ التشريعي رقـ  لتفصؿ الوزارتيف مجدداً  2003لعاـ  69بموجب المرسوـ التشريعي 

  القاضي بإحداث وزارتي التجارة الداخمية وحماية المستيمؾ ووزارة االقتصاد والتجارة الخارجية. 2012
 



 الحماية القانونية لممستيمك
 تعريف المستيمك

 

إذا كانت العممية االستيالكية تعني أنيا آخر العمميات االقتصادية التي تخصص فييا القيـ االقتصادية  
إال  فإف منطؽ األمور يقضي بأف يعد كؿ فرد يمارسيا مستيمكاً ، مف سمع وخدمات إلشباع حاجات معينة

ي الحصوؿ عمى أف إطالؽ األمر عمى عواىنو يقود إلى تعريؼ المستيمؾ بأنو الشخص الذي يرم
 .متطمباتو لسد حاجاتو الشخصية ولتمبية حاجاتو المينية أيضاً 

أو ىو كؿ ، وليذا فقد ذىب بعض الفقو إلى تعريؼ المستيمؾ بأنو كؿ شخص يتعاقد بيدؼ االستيالؾ 
إلى  في حيف اتجيت الغالبية األخرى مف الفقو، 2أو المينية، شخص ييدؼ إلى إشباع حاجاتو الشخصية

ييؽ نطاؽ ىذا التعريؼ وذلؾ بقصره عمى كؿ شخص يتعاقد لمحصوؿ عمى حاجاتو الشخصية لزوـ تض
ألجؿ احتياجاتو ( 4)أو عمى الشخص الذي يصبح طرفًا في عقد لمتزود بالسمع والخدمات، (3)أو العائمية

 .(5)الشخصية غير المينية
وذلؾ بأف أخذت ، تشريعياً  ويبدو أف ىذا االختالؼ الفقيي قد انعكس عمى مسألة تعريؼ المستيمؾ 

إذ استندت عمى ، بعض التشريعات التي أوردت تعريفًا لممستيمؾ بما ذىب إليو أصحاب االتجاه األوؿ
 (عاـ117كقانوف حماية المستيمؾ التونسي رقـ )، المعنى الحرفي لالستيالؾ عند تعريفيا لممستيمؾ

ىو كؿ مف يشتري منتجًا الستعمالو ؼ/ د( منو عمى أف المستيمؾ  2الذي نص في المادة ) 1992
( منو أف 1المادة ) الذي بّيف في 2008وكذلؾ قانوف حماية المستيمؾ السور ي لعاـ ، لغرض االستيالؾ

المختمفة الزراعية  أو االعتباري الذي يشتري سمع استيالكية بأنواعيا، الشخص الطبيعي المستيمؾ ىو
أو الذي يستفيد مف أية خدمة ، غراض الشخصية أو المنزليةوالصناعية بيدؼ التغذية أو الستخداميا لإل
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سواء المقدمة مف فرد أو مف مجموعة أفراد أو مف أي شخص اعتباري وفي مختمؼ المجاالت 
 المنصوص عميو في القانوف.

في حيف سمكت تشريعات أخرى مسمؾ أصحاب االتجاه الثاني كما في قانوف إعالـ وحماية 
( منو المستيمؾ 2والذي عّرؼ في المادة ) 1978( لعاـ 23مات الفرنسي رقـ )المستيمكيف لمسمع والخد

أو احتياجات األشخاص المسؤوؿ عنيـ وليس ، بأنو مف يستخدـ المنتجات إلشباع حاجاتو الخاصة
أ( مف ؼ/ 2وبذات المعنى جاءت المادة )، إلعادة بيعيا أو تحويميا أو استخداميا في نطاؽ مينتو

بأنو كؿ شخص طبيعي يتصرؼ في عقود لغايات ال تندرج  1993( لعاـ 13/93رقـ ) التوجيو األوربي
 (6)في إطار نشاطو الميني.

ويبدو أف االتجاه الثاني ىو األقرب لمدقة وذلؾ ألف االستيالؾ يعني استعماؿ السمعة بطريقة تنتفي فييا  
ومف جية أخرى كيؼ ، قتصادية مف جيةنية تحقيؽ الربح المادي ألنو يمثؿ المرحمة األخيرة في الدورة اال

أو الحصوؿ عمى خدمات لكي ، يمكف أف تعد تصرفات الميني القانونية التي يبرميا بغية اقتناء سمع
يتمكف مف استثمارىا في حرفتو أو تجارتو تصرفات صادرة عف مستيمؾ محترؼ ومتخصص في مجاؿ 

ذات الشخص وعف ذات التصرؼ في آف بحيث يمكف إطالؽ لفظي المستيمؾ والميني عمى ، استيالكو
، في نطاؽ ما يستيمكو فيصبح في ىذه الحالة، محترؼ أو متخصص، إال إذا لـ يكف ىذا الميني، واحد

ذلؾ أنو ال يمكف ألي شخص ميما بمغت قوتو االقتصادية ، بالنسبة لما يقوـ بو مف تصرفات، غير ميني
ومف ثـ فإنو سيخرج ، الستيالؾ سمعة ما أو عدة سمعمف دوف أف يضطر ، مينيًا صرفاً  والفنية أف يكوف

ماداـ األمر يخرج عف نطاؽ األمور المتعمقة بمينتو أو ، ويتحوؿ إلى مستيمؾ، مف نطاؽ معنى الميني
 ( 7)تجارتو دوف العكس.

وعميو يمكننا القوؿ أف المستيمؾ ىو كؿ شخص يبـر تصرفات قانونية بيدؼ الحصوؿ عمى 
 االستفادة منيا إلشباع حاجات شخصية أو مينية غير متخصص فييا.أو خدمات بغية ، سمع

عالقات  ويدخؿ المستيمؾ في سبيؿ الحصوؿ عمى المنتجات التي يحتاجيا في حياتو اليومية في
وذلؾ ، غير متوازنة ىذه العالقات غالبًا ما تكوف، مع مينييف سواء أكانوا أشخاص طبيعييف أـ معنوييف

                                                        
بي و تحاد األور ومنشور عمى موقع اال6991نيساف  5بي في و صدر التوجيو األور ( 5)
:http://ec.europa.eu/consumers/conc،int/safe،shop/faire،bus،pract/index،en.htm 

 حماية المستيمؾ أثناء تكويف العقد، السيد محمد السيد عمراف،.ود 68ص سابؽ، مرجع حسف عبد الباسط جميعي،.د (5)
 . 608ص بدوف سنة طبع، اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة



ما يجعمو دائمًا ، والسيولة المالية واء أكاف منتجًا أـ بائعًا وسيطًا يمتاز بالخبرةعمى أساس أف الميني س
 يظير كطرؼ ضعيؼ في ىذه العالقة. في مركز يمّكنو مف فرض شروطو عمى المستيمؾ الذي

ىدفو في التعامؿ ىو استغالؿ  وأف، لكف ىذا ال يعني أف الميني ىو سيء النية دائماً  
 .يميؿ إلى التعسؼ في ىذا المركز ميني كطرؼ مطموب دائمًا قد يجعمولكف وضع ال.المستيمؾ

ثانية  ووجود ىذا النوع مف العالقات غير المتوازنة بيف المستيمؾ مف جية والميني مف جية
 .العالقات يستدعي بالضرورة إبراز مفيوـ الميني الذي يكوف لو المركز األقوى في ىذه

أداء  ىي كؿ نشاط منّظـ لغرض اإلنتاج والتوزيع أووالمينة في نطاؽ عقود االستيالؾ 
 فيي تتضمف مفاىيـ المؤسسة أو المشروع.، الخدمات

معنوي  أو، كؿ شخص طبيعي، وبالتالي يمكف تعريؼ الميني في نطاؽ عقود االستيالؾ بأّنو
 أو أداء الخدمات.، أو التوزيع، يباشر نشاطًا منّظمًا لغرض اإلنتاج

 وىو الذي يقتني اآلالت، مف أجؿ إعادة بيعيا لذي يشتري الّسمعفالميني ذلؾ الشخص ا
وينّظـ ليـ ، لممستيمكيف وىو الذي يقّدـ القروض، واألدوات الالزمة لتسيير مشروعاتو عمى أفضؿ صورة

 .وغيرىا، الرحالت
بأّنو: كؿ متدخؿ في إطار مينتو في عميمة  ويمكف تعريؼ الميني في نطاؽ عقود االستيالؾ

اإلنشاء األولي إلى العرض النيائي قبؿ االقتناء مف  أو الخدمات لالستيالؾ مف طور، المنتجاتعرض 
سواء ما تعّمؽ ، االستيالكية وىذا الّتعريؼ شامؿ لجميع المينييف المتدخميف في العالقة.قبؿ المستيمؾ

مات: كالوكاالت أو ما تعّمؽ بتقديـ الخد.والموزع، والمستورد، كالصانع والمنتج، بعرض المنتجات
 .والموثقيف، والمحاميف، والبنوؾ، السياحية

عممية عرض  ويمكف تعريؼ الميني في إطار بيع المنتجات بأّنو: كؿ متدخؿ ضمف إطار مينتو في
اإلنشاء األولي إلى  في المراحؿ الممتدة مف طور، سواء باإلنتاج أو التسويؽ، المنتجات لالستيالؾ

 .بؿ االقتناء مف قبؿ المستيمؾالعرض النيائي لالستيالؾ ق
وبما ، ويمتاز الميني بوجوده في وضع ومركز اقتصادي قوي بما يمتمكو مف إمكانيات مالية

بذلؾ يفوؽ وضع  وىو، يتوافر لديو مف خبرات تقنية ومعمومات في المجاؿ الذي يمتيف التعامؿ فيو
المختؿ في العالقة  التوازف ليذا كاف غرض قانوف حماية المستيمؾ ىو إعادة، المستيمؾ بكثير

ُتعدؿ الكّفة الراجحة أصاًل لصالح  مف خالؿ منح المستيمؾ حقوقًا يمكف مف خالليا أف، االستيالكية
 .الميني



مساءلة ىذا  ولقد كاف لمقضاء الفرنسي فضؿ الّسبؽ في تطوير مفيوـ الميني بعد أف استعصى عميو
 .لممستيمكيف عاجزة عف توفير الحماية القانونية الالزمةاألخير في ظؿ القواعد التقميدية التي باتت 

ففي البداية أخضع البائع ، الوصوؿ إلييا مسمكيف مختمفيف وقد سمؾ القضاء الفرنسي في سبيؿ
( مف القانوف المدني فرنسي مف خالؿ التوسع في عبارة "المصروفات التي 1646الميني لحكـ المادة )

( مف 1645) بائع الميني بالبائع سّيئ النّية المنصوص عميو في المادةال ثـ إلى تشبيو، أوجبيا البيع
 .القانوف المدني فرنسي

 أف يثبت، ويتطمب لحصوؿ المشتري عمى التعويض بخصوص العيب الموجب لمضماف
في بداية  وقد حاوؿ القضاء الفرنسي، وىو أمر صعب في كثير مف األحياف، عمـ البائع بالعيب المشتري
مصروفات البيع التي يمتـز بردىا البائع ولو كاف  خفيؼ عمى المستيمؾ عف طريؽ التوّسع فياألمر التّ 

بحيث أدخؿ القضاء في ىذه المصروفات التعويض ، فرنسي ( مدني 1646حسف النّية بنص المادة) 
وذلؾ مف خالؿ األحكاـ التي أدخمت في معنى المصروفات .بعيوبو عف األضرار التي يحدثيا المبيع

بؿ وحتى األضرار التي ، بسبب تعويض األضرار التي ألحقيا عيب المبيع المبالغ( التي دفعيا المشتري)
المشتري عف المصروفات التي تكّبدىا في سبيؿ  فقد قضت بو المحاكـ بتعويض، لحقتو ىو شخصياً 

قضت كذلؾ برد و ، بطانة نحاسية بدؿ التي تمفت بسبب رداءة المسامير التي استخدميا في تثبيتيا وضع
 .لتعويض ضحية الحادث الذي نجـ عف عيب في السّيارة المبالغ التي حكـ بيا عمى المشتري

وضع حاّل  المصروفات التي أوجبيا البيع قد ولئف كاف توسع القضاء الفرنسي في تفسير عبارة 
عفائو مف إثبات سوء نية البائع مى الخسارة التي التعويض ع إال أّنو قد قصر ىذا، لتعويض المشتري وا 

اعتبار أف ىذا التعويض األخير ال  عمى، دوف أف يشمؿ ذلؾ الكسب الذي فاتو الحصوؿ عميو لحقتو
 .يمتـز بو إال البائع سّيئ النّية

اتجو ، المصروفات بسبب االنتقادات التي تعّرض ليا الرأي القائؿ بضرورة التوّسع في مفيوـو
( مف القانوف المدني الفرنسي التي ألزمت البائع 1645المادة ) القضاء الفرنسي إلى أساس آخر ىو نص
 فالبائع الميني يمتـز بحكـ مينتو بالعمـ بعيوب الشيء الذي، سّيئ النّية بدفع كافة التعويضات لممشتري

 مما يستدعي إخضاعو لنفس الحكـ الوارد في شأف البائع سّيئ النّية الذي يعمـ، ببيعو يقوـ بصنعو أو
 .عالً بالعيب ف



، بعد أف حّقؽ ما عجز االتجاه األوؿ عف تحققيو، وقد حظي ىذا االتجاه بقبوؿ واسع لدى الفقو
سواء تمؾ ، بالبائع سّيئ النّية يمكف مطالبة البائع الميني بجميع المصروفات إذ بتشبيو البائع الميني

 .الناجمة عف فوات الكسب أو تمؾ، عف تكّبد الخسارة الناجمة
تقتضي مف صاحبيا أف  فإّف ىذا األساس يصمح مع مدلوؿ فكرة االحتراؼ التي ومف جية أخرى

باكتشاؼ العيوب سواء المحّققة أو  بحيث يسمح لو ذلؾ، يكوف عمى دراية وخبرة بما يصنعو أو يبيعو
 .يسمح لو بتحّمؿ غـر ما غنمو مف جراء مينتو كما أف البائع الميني في وضع اقتصادي.المحتممة

  
  



 اكتساب صفة المستيمكشروط 
 

أيًا كاف االختالؼ في تعريؼ المستيمؾ فإف االتفاؽ منطبؽ عمى أف اكتساب ىذه الصفة ال يتـ 
مف ، بطبيعة الحاؿ، ويمكف تممس ىذه الشروط، إال متى ما توافرت شروط معينة في مف يراد وصفو بيا

وأف ييدؼ مف تصرفو .اعتبارياً وىي: أف يكوف المستيمؾ شخصًا طبيعيًا أو ، تعريؼ المستيمؾ ذاتو
وأف ييدؼ مف اقتناء ىذه السمع أو الخدمات إشباع حاجات .القانوني الحصوؿ عمى سمع أو خدمات
 وسنوضح ذلؾ وفؽ اآلتي:.شخصية أو مينية غير متخصص فييا

  أن يكون المستيمك شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا: -1

، 8التصرفات القانونية ال يتـ إال بيف شخصيف أو أكثرىذا الشرط بدييي إذا نظرنا إلى أف إبراـ 
 (9)ومفيوـ الشخص قانونًا قد يعني الشخص المعنوي كما الطبيعي عمى حٍد سواء.

ماداـ األمر ، صفة المستيمؾ يمكف أف تمنح لكؿ مف اكتسب الشخصية القانونية طبيعيًا كاف أـ اعتبارياً و 
 مي مف وراءىا تحقيؽ ربح.متعمقًا بالحصوؿ عمى سمع أو خدمات ال ير 

 أن ييدف المستيمك من تصرفو القانوني الحصول عمى سمع أو خدمات: -2

ويقصد بيذا الشرط أف ينصب محؿ التصرفات التي يقوـ بيا الشخص الطبيعي أو األعتباري  
ومما ، الحصوؿ عمى سمع أو خدمات أيًا كاف نوعيا مادامت قابمة لالستيالؾ مف خالؿ اإلنتفاع بيا

إذ أنيا تشمؿ المنقوالت ، يالحظ في ىذا الخصوص أف السمع مف حيث مفيوميا ال تنحصر بنطاؽ معيف
، واألغذية التي يأكميا تعد سمعًا شأنيا شأف السيارات التي يقودىا، فالممبوسات التي يمبسيا الشخص، كافة

، معًا قابمة لالستيالؾ الفوريإذ تعد األولى س، رغـ اختالؼ الصفة التي تمحؽ بيا، واألثاث الذي يستعممو
ومف جية أخرى فإف ىذا المفيوـ يتسع في نطاقو ليضـ األمواؿ غير ، وتوصؼ الثانية بأنيا سمع معمرة

أو استئجاره ألغراض غير مينية ، إذ يمكف أف يعد العقار سمعة عندما يتعمؽ األمر بشرائو، المنقولة أيضاً 
 كالسكف فيو مثاًل.

                                                        

8لنظـ  والفنية القانونية الدراسات مركز االستيالؾ، عقود في المستيمؾ لرضاء الخاصة الحماية عبدالباسط جمعي، حسف
 

 . 15 ص. 1996 القاىرة، جامعة الحقوؽ، بكمية المستيمؾ وحماية االستيالؾ
 .8008حماية المستيمؾ السوري عاـ  مف قانوف (8) ةالماد انظر (8



ومنيا ذا طبيعة ، ا جميع األداءت التي تقوـ بالنقود عدا تجييز البضائعأما الخدمات فيقصد بي
صالح السمع  وأيضاً ، والتزاـ المرافؽ العامة، والقرض، و منيا ذا طبيعة مالية كالتأميف، مادية كالنقؿ وا 

 والقانونية.، واالستشارات اليندسية، ىناؾ خدمات ذات طبيعة فكرية كالخدمات الطبية

حيث قصرت بعضيا نطاقو عمى ، الشرط قد تباينت التشريعات بشأنو نطاقًا وآلية ويالحظ أف ىذا
أو المنتجات حصرًا دوف أف تمده الستيالؾ الخدمات كقانوف إعالـ وحماية المستيمؾ الفرنسي ، السمع

في حيف أدخمت األخرى ضمف ىذا النطاؽ ما يسمى ( 10)، وقانوف حماية المستيمؾ التونسي والمصري
  (11)باستيالؾ الخدمات في نصوصيا كقانوف حماية المستيمؾ المبناني.

 _أن ييدف المستيمك من اقتناء ىذه السمع أو الخدمات إشباع حاجات شخصية 3

ويقوـ ىذا الشرط عمى أساس ، إذ يمثؿ معيارًا لمتمييز بيف المستيمؾ والميني، يعد ىذا الشرط جوىرياً 
المعنوي مستيمكًا في تصرفاتو القانونية التي يبرميا لمحصوؿ عمى أو ، أنو لكي يعد الشخص الطبيعي

وال يتحقؽ ذلؾ إال عندما ، والخدمات التي تنفعو يجب أف يكوف مستيمكًا نيائيًا بالمعنى االقتصادي، السمع
أو ، أو تحقيؽ ربح عف طريؽ إعادة بيعيا، أو الخدمات، ال تكوف لديو نية مسبقة لممضاربة بيذه السمع

 دة تصنيعيا.إعا

أو استعماليا ىو أف ينتيي دورىا بيذا االستعماؿ بإشباع ، فإذا كاف الغرض مف حيازة السمعة 
 أو يستعمميا مستيمكًا ليا.، ويكوف الشخص الذي يحوزىا، حاجات شخصية فيي سمعة استيالكية

أو إعادة أما إذا كاف الغرض مف حيازة السمعة ىو إدخاليا في عممية أخرى تتعمؽ بالتجارة 
ومف ثـ ال يعد مف ، تصنيعيا حتى لو كانت بالنياية ستستيمؾ فيي ال تعد سمعة استيالكية
نما قد يكوف تاجراً  أو حرفيًا إذا كاف ىذا ، يستخدميا أو يستعمميا في ىذه المرحمة مستيمكًا ليا وا 

لمًا ومتخصصًا وفي مجاليا بحيث يكوف عا، أو حرفتو بشكؿ مباشر، األمر داخاًل في أمور تجارتو
 فييا.

                                                        
( 6) والمادة 998و 6978 عاـمف قانوف إعالـ وحماية المستيمؾ الفرنسي لمسمع والخدمات الصادر ( 8) المادة انظر (9)

 .8006عاـ مف قانوف حماية المستيمؾ المصري ل

  8005 عاـمف قانوف حماية المستيمؾ المبناني ل (8)المادة انظر  (60)



 أبعاد حماية المستيمك

حيث أف حماية ، إف مفيوـ حماية المستيمؾ ال يتضمف الفرد فقط بؿ يشمؿ في الوقت ذاتو المجتمع
وعميو تكوف الحماية الوقائية لممستيمؾ أكثر ، المستيمؾ في حد ذاتو ىي حماية لممجتمع وضمانًا لحقوقو

 ولحماية المستيمؾ بعداف: ، وع الضررفعالية مف الحماية العالجية بعد وق

 حماية المستيمك من ذاتو: -البعد األول

أو استعماؿ منتجات ما مع عممو التاـ باألضرار الناجمة ، ذلؾ نتيجة تعمده القياـ باستيالؾو
أو استيالؾ بعض المنتجات الممنوعة ، كاألضرار الصحية الناتجة عف التدخيف، عف ىذا االستيالؾ

كذلؾ حمايتو مف ذاتو جراء جيمو بالمنتجات أو بكيفية استعماليا بالرغـ مف ، لضررىا كالمخدراتقانونًا 
أو الموزع بأي شرط ، أو تياونو في المطالبة بحقوقو عند إخالؿ المنتج، تضمنيا البيانات عمى الغالؼ

بسبب انخفاض أو شرائو لبعض السمع غير المطابقة لممواصفات مع عممو بذلؾ ، مف شروط عقد البيع
 الخ..سعرىا..

 حماية المستيمك من أطراف أخرى: -أما البعد الثاني

أو عف غير قصد األضرار بمصالح المستيمؾ ، حيث توجد عدة أطراؼ قد تؤدي عف قصد  
حيث يمجأ بعض المنتجيف أو الموزعيف إلى استعماؿ أساليب الغش والخداع ، كمقدمي السمع أو الخدمات

كما قد تتعدد ىذه األساليب إلى تضميمو عف طريؽ ، المنتجات المقدمة إلى المستيمؾفي تركيبة مكونات 
قناعو بأىمية السمع والخدمات المقدمة باستخداـ عدة وسائؿ مثؿ االتصاؿ المضمؿ أو االتصاؿ  إييامو وا 

 ....الخ.أو عدـ تناسب الضماف الممنوح مع طبيعة استعماؿ المنتجات، الشخصي

حمايػػػػة لتشػػػػمؿ الوقػػػػوؼ ضػػػػد ارتفػػػػاع أسػػػػعار السػػػػمع والخػػػػدمات المقدمػػػػة إلػػػػى المسػػػػتيمؾ كمػػػػا تمتػػػػد ىػػػػذه ال 
 باإلضافة إلى حمايتو مف احتكار وحجب السمع عنو بغية تخزينيا وبيعيا لو بأسعار مرتفعة...الخ.

  



 مجاالت اإلخالل بحماية المستيمك

 توجد عدة مجاالت يتـ مف خالليا اإلخالؿ بحماية المستيمؾ منيا:

 

وذلؾ مف خالؿ انتياج أساليب الخداع في اإلعالنات بغرض تضميؿ المستيمؾ والعمؿ اإلعالن:  -1
ثارة التصرفات ، عمى إقناعو بشراء منتج ما وذلؾ بالتركيز عمى أساليب اإلغراء المكتوبة في اإلعالف وا 

 االنفعالية التي تؤثر عمى أذواؽ المستيمكيف.

عامة لصحة وحماية المستيمؾ التابعة لمجنة األوروبية دلياًل وفي ىذا المجاؿ نشرت المديرية ال 
كأف ، شددت خصوصًا في ثمانية منيا عمى منع التغميط والقياـ باإلشيار الكاذب، يحوي عشرة توصيات

ويتضح فيما بعد أف الغاية كانت فقط إقناعو ، تتصؿ مؤسسة بمستيمؾ ما مدعية أنو حصؿ عمى جائزة
 .ىذا الدليؿ نموذجًا عمى اإلشيار الكاذبواعتبر ، بتقديـ طمبات

( مف إجمالي الشكاوى المرفوعة إلى %12وقد مثمت القضايا ذات العالقة باإلشيار الكاذب )
وشكمت بذلؾ ، 2006المديرية المعنية )المديرية العامة لممستيمؾ والمنافسة وقمع الغش( بفرنسا عاـ 

 النسبة األعمى مف إجمالي الشكاوى.

وىو الحؽ الذي يضمف لممستيمؾ أداء المنتج ومستوى ىذا األداء بما يتناسب مع قيمتو  الضمان: -2
أو عدـ استيفائو لمشروط الضرورية مثؿ المدة ، ومف ثـ فإف عدـ منح ىذا الضماف.الذي تـ شرائو بيا



المنتج  ألف مقدـ، يعد وجو مف أوجو اإلخالؿ بحماية المستيمؾ، الكافية لمتأكد مف عدـ ظيور عيوب فيو
 أو الخدمة المقدمة. في ىذه الحالة قد تنصؿ مف مسؤوليتو تجاه السمعة المباعة

ونقصد بذلؾ أف المستيمؾ يعاني نتيجة لعدـ معرفتو أو جيمو بطريقة  _طريقة استعمال المنتج:3
بسبب أو ، استعماؿ المنتج المقدـ لو نظرًا لخمو ىذا المنتج مف وجود بيانات تدؿ عمى كيفية استخدامو

يضاؼ إلى ماتقدـ مشكمة ، عدـ قدرة المستيمؾ عمى معرفة كيفية االستفادة مف البيانات إف كانت موجودة
 الثقة في دقة ما يكتب عمى غالؼ المنتج مف بيانات ومواصفات لممنتج.

حالة غش تجاري مف عناصر حماية المستيمؾ في وزارة  48053وقد تـ ضبط ما يقارب 
في حيف ذكرت أرقاـ الربع األوؿ مف العاـ الحالي أف حاالت الغش ، 2009ـ االقتصاد والتجارة عا

المتعمقيف بأعماؿ التمويف والتسعير وقمع الغش  158و 123وفؽ القانونيف  4571التجاري بمغت 
، 20366لمضبوط المنظمة خالؿ الربع األوؿ مف العاـ الحالي والتدليس في حيف بمغ العدد اإلجمالي

 ، 2009في نفس الفترة لعاـ  21740وط اإلجمالي مقارنة بعدد ضب
مميار دوالر سنويًا بعد أف انتشرت السمع الرخيصة المقمدة  780ويكّمؼ الغش التجاري العالـ أكثر مف 

 غير متقنة الصنع عمى حساب المنتجات األصمية والماركات العالمية المسجمة.
وعدـ ، داـ العالمات التجارية لمشركات األخرىوفي سورية تختمؼ صور الغش التجاري المتمثؿ في استخ

والتالعب بأنواع المواد الخاـ المستخدـ في الصناعة وكمياتيا ، التقيد بالمواصفات والمقاييس الصناعية
 وغيرىا مف ضروب الغش التجاري.، كما ظير التالعب في مدة صالحية المنتج، ونسبيا

ف اغمب حاالت الغش التجاري في األسواؽ الس ورية باتت معروفة ومكشوفة لعناصر حماية وا 
، المستيمؾ ومنيا استبداؿ زيت الزيتوف بزيت صويا أو بيع لحـ مجمد أو لحـ عجؿ عمى أنو لحـ غنـ

ضافة مادة النشاء إلى الحميب ومشتقاتو وكذلؾ سحب الدسـ مف الحميب ضافة مادة البطاطا عمى ، وا  وا 
وعدـ مطابقة نسبة القطف في ، والتالعب بالوزف والمواصفات، ةالسموف وخمط زيت الزيتوف بالزيوت النباتي

وأغمب المخالفات لممواصفات السورية كاف سببو تغير الصفات ، األلبسة لما ورد عمى بطاقة البياف
ونجد أسماء لماركات مشيورة في الزيوت النباتية والسموف والعسؿ وزيت الزيتوف وحتى عمى ، الفيزيائية

 ات وغيرىا وكميا مزورة أو مقمدة.قطع تبديؿ السيار 



ومعظـ حاالت الغش تكوف مقصودة والجزء القميؿ منيا يكوف بسبب اإلىماؿ أو سوء التخزيف أو 
وبعض حاالت المخالفات غير المقصودة والخطرة تأتي مف الجراثيـ وىي موجودة ، سوء عرض المادة

واترًا أو ظيورًا في عينات المواد الغذائية أما المخالفات األكثر ت، عمى األرصفة وبعض مناطؽ األرياؼ
عمى أف أخطر المخالفات التي قد يتـ تسجيميا في المواد الغذائية ىي الجراثيـ ، فيتـ تحميميا في المخابر

والمراقبة تبدأ مف بائع الرصيؼ إلى البائع الجواؿ وأسواؽ الجمعة ، أو انتياء الصالحية أو فساد المادة
نجد السمعة المقمدة والمزورة وذات الثمف البخس وىنا يجب أف تكوف ىناؾ حماية وأبواب المساجد حيث 

مف خالؿ مصادرة السمعة ومخالفتيا لعدـ وجود فاتورة أو بطاقة بياف صحيحة أو عدـ معرفة السجؿ 
 التجاري والصناعي والحرفي ومكاف اإلنتاج واسـ المنتج وتاريخ الصالحية.

ش التجاري وتقميد السمع عمى مستوى المستيمؾ ليا آثار سمبية عمى واألضرار التي ترتبت عمى الغ
السالمة العامة وأثرىا في سمعة بعض المنتجات الوطنية في حاالت التقميد ما يسيـ أحيانًا ببعض 

 الخسائر لمشركات التي تتعرض منتجاتيا لمغش والتقميد.

لجية ، أما فيما يخص أصحاب العالمات التجارية فقد جاءت عمى حساب اإلساءة إلى سمعة المنتج 
ومف اآلثار السمبية األخرى لمتقميد والغش ، قضائو عمى ثقة العميؿ والمستيمؾ في العالمة التجارية

ودوف شؾ ، شرائو لياعدـ معرفة المستيمؾ لمصدر السمعة أو الخدمة المزورة أو المقمدة عند ، التجاري
وعندما يشتري المستيمؾ السمعة بعد أف يقرأ .فإف معرفة المستيمؾ لمبائع تشكؿ بينيما الثقة أو عدميا.

بطاقة البياف ويطمب فاتورة بيا ومف خالؿ استخدامو ليذه السمعة يستطيع أف يميز ىؿ بطاقة البياف 
حمى نفسو مستقباًل قدر صحيحة والعبوة والوزف صحيحاف؟ وعمى أساس ذلؾ يكوف قد 

والمفروض عمى دوريات حماية المستيمؾ أف تقوـ بجولة عمى األسواؽ ومعرفة السمع الجديدة .اإلمكاف.
 التي دخمت لمسوؽ.

في إطار عممية الرقابة عمى األسواؽ  خطة 2010وقد وضعت مديرية حماية المستيمؾ عاـ 
مف ثـ الرقابة العامة في األسواؽ إضافة إلى و ، حيث أصبح لدى المديرية مخالفات نوعية ىي األساس

ومف ضمف ، الرقابة المعاكسة عمى عناصر دوريات حماية المستيمؾ مف خالؿ القياـ بواجبيـ الوظيفي
ىذه اإلستراتيجية والخطة المعتمدة يتـ تكميؼ عناصر نوعية أخرى متخصصة بسالمة الغذاء والمواد غير 

وبعد ذلؾ مراقبة الجودة التي أصبحت معيارًا أساسيًا في ، مف األسواؽ الغذائية عبر القياـ بسحب العينات



والسمعة النظامية والصحيحة ذات المواصفات ، حيث بدأت الجودة تأخذ منحاىا الصحيح، كؿ شيء
 المطابقة لمبيانات الموجودة ىي التي ستنافس في األسواؽ وستختفي المادة المغشوشة والمقمدة والمزورة.

تسجيؿ  2010عت مديريات التجارة الداخمية في المحافظات عبر رقابتيا الربع األوؿ مف عاـ وقد استطا 
 158و 123مخالفة وفؽ القانونيف  1485مخالفة تموينية في أسواقيا وكذلؾ 20569ما يقارب 

وتتضمف االحتكار والتضميؿ والغش والبيع ، المتعمقيف بأعماؿ التمويف والتسعير وقمع الغش والتدليس
 الخاص بالغش والتدليس. 158عمى القانوف  123بسعر زائد وبمغ عدد الضبوط المنظمة عمى القانوف 

وفي إطار عممية الرقابة العامة في األسواؽ أصبح لدى المديرية مخالفات نوعية ىي األساس 
 ومف ثـ الرقابة العامة في األسواؽ إضافة إلى الرقابة.

مف خالؿ تسيير دوريات رقابة معاكسة .الرقابة التموينية وقد تـ اعتماد أسموب جديد في أعماؿ
عمى األسواؽ مف شأنو الحفاظ عمى ىوية الرقابة وتحقيؽ األىداؼ األساسية ليا وذلؾ مف خالؿ مراقبة 
أداء المراقبيف وحركتيـ في األسواؽ وكيفية التعامؿ مع الفعاليات التجارية ومراقبة حركة األسعار وانسياب 

والدوريات المعاكسة تحمؿ الكثير مف الدالالت أىميا حماية ، ذات الحاجة اليومية لممواطف السمع وخاصة
المراقبيف واألسواؽ عمى السواء واألكثر أىمية تبديؿ األسموب الرقابي مف القمعي إلى الوقائي ومنع 

لحاالت انتحاؿ صفة المراقب في األسواؽ مف بعض ضعاؼ النفوس وذلؾ بعد تسجيؿ العديد مف ىذه ا
  .في األسواؽ المحمية

وقد استغمت الكثير ، وىو مشكمة يعاني منيا المستيمؾ خاصة المستيمؾ ذو الدخؿ المحدود السعر: -4
مف المؤسسات والشركات المختمفة قوتيا االقتصادية خاصة في أوقات األزمات منيا األزمة التي تعانييا 

لمسمع والمنتجات التي  أسعار لتجار في األسواؽإذ فرضت ىذه الشركات وا سوريا في الوقت الحالي
وىو ما نالحظو أيضًا في الدوؿ ، تصنعيا أو توزعيا أو تستوردىا ال تتالءـ مع القدرة الشرائية لممستيمكيف

تذرعًا باألزمة المالية العالمية واالزمات ، حيث ىناؾ مغاالة كبيرة في رفع أسعار السمع والخدمات، العربية
وينتج ىذا اإلخالؿ بحماية المستيمؾ عادة عندما تحتكر فئة معينة تسويؽ ، ىذه الدوؿ التي تمر بيا

كما ، السمع والخدمات األمر الذي يتيح ليا إمكانية فرض أسعار سوقية تفوؽ اإلمكانات المالية لممستيمؾ
 .تندرج طرؽ البيع بالتقسيط أو التخفيضات الصورية أحيانًا في خانة التحايؿ عمى األسعار



يتـ اإلخالؿ بحماية المستيمؾ في ىذه الحالة مف خالؿ توزيع المنتجات في أماكف بعيدة  التوزيع: -5
باإلضافة أيضًا إلى ، مما يضطره إلى بذؿ جيد جسدي ونفسي إلشباع حاجتو، عف متناوؿ المستيمؾ

الحصوؿ عمى أو التمييز بيف المستيمكيف مف حيث إمكانية ، عدـ عرض المنتجات في الوقت المناسب
 الكميات الضرورية مف السمع واألصناؼ الموزعة.

يمكف أف نالحظ اإلخالؿ بمبدأ حماية المستيمؾ مف خالؿ ىذا العنصر باستخداـ  التعبئة والتغميف: -6
كذلؾ المنتجات التي ، بعض المواد غير المالئمة صحيًا في تغميؼ المنتجات وخاصة الغذائية منيا

أو تستخدـ عبوات غير ، لتعبئتيا وتغميفيا نظرا لخطورتيا كالمنتجات الكيماويةتحتاج إلى عبوات خاصة 
كؿ ذلؾ ، أو استخداـ عبوات غير نظيفة...الخ، مالئمة لمتعبئة كتمؾ المصنوعة مف مواد قابمة لمصدأ

فبعض مواد العبوات قابمة لمتفاعؿ مع ، يكوف سببًا في األضرار الناتجة عف استعماؿ ىذه المنتجات
 كبات المواد الغذائية مما يترتب عنو وجود مواد سامة تضر بصحة المستيمؾ.مر 

فالنقص ، ونقصد بذلؾ الغش في الوزف والتالعب في المقاييس المقررة لممنتجات المقاييس واألوزان: -7
 في األوزاف وفي األحجاـ واألطواؿ يسبب ضررًا لممستيمؾ خاصة عندما تكوف األسعار مرتفعة.

قد يعمد بعض المنتجيف إلى اإلخالؿ بحماية المستيمؾ عف طريؽ مواصفات  المنتجات: مواصفات -8
فعدـ مطابقة مكونات المادة التي تحتوييا العبوة نتيجة إلضافة ، المنتجات مف وزف ولوف وشكؿ...الخ

يضاؼ إلى ذلؾ الغش الذي يتعرض لو المستيمؾ مف .مواد أخرى عمييا يعد إخالاًل بحماية المستيمؾ
ويدخؿ أيضا في ىذا اإلطار تضميؿ المستيمؾ مف ، خالؿ لجوء بعض المنتجيف إلى تغيير المواصفات

 خالؿ المجوء إلى استعماؿ عالمات تجارية وىمية كما ىو الحاؿ في بعض المنتجات الكيربائية والمنزلية
 .معروفة في السوؽ حيث يجد المستيمؾ ذاتو أماـ عالمات تجارية غير حقيقية لمنتجات، ..الخ.والمالبس

أعدت وزارة الصناعة بالتعاوف مع برنامج تعزيز إدارة الجودة في االتحاد األوروبي مشروع وقد
قانوف إلحداث ىيئة عامة ذات طابع بحثي عممي تسمى ىيئة المواصفات القياسية العربية السورية تكوف 

 .بديمة لييئة المواصفات والمقاييس العربية السورية

الوطف" أف الييئة تعد الجية الوحيدة المعنية بإصدار "روع القانوف وفقًا لصحيفة وقد تضمف مش
المواصفات في سورية وفؽ مبادئ التقييس المتمثمة بشفافية عممية التقييس والمشاركة التطوعية في إعداد 



والترابط المواصفة والتمثيؿ المتوازف لألطراؼ المعنية وتمبية احتياجات االقتصاد والمجتمع السوري 
والتعاوف مع المجاف الفنية مف ىيئات التقييس ومتابعة تطبيقات التقدـ العممي واستخداميا كما تعتبر 
الييئة الممثؿ الرسمي الوحيد لسورية في ىيئات المواصفات اإلقميمية والدولية وتتـ عمميات التقييس بشكؿ 

د المواصفات الوطنية والوثائؽ المتعمقة مستقؿ ضمف الييئة وأف عممية التقييس تشمؿ تنفيذ مياـ إعدا
بعممية التقييس ونشرىا وتنسيؽ نشاطات التقييس في جميع المجاالت وتحديثيا وتطويرىا لضماف النظاـ 
الوطني لممواصفات والمشاركة في إعداد المواصفات الدولية واإلقميمية لتمثيؿ مصالح االقتصاد والمجتمع 

تاحة الوثائؽ والمعمومات الخاصة  السوري وتطوير مجموعة المواصفات السورية وتحديثيا وتسجيميا وا 
 .بإعداد المواصفات لممعنييف

وتضمف مشروع القرار أف تحدد وزارة العدؿ المحاكـ المختصة لمنظر في قضايا مخالفات ىذا 
الييئة مف القانوف وتستثنى الصناعات الدوائية والحربية مف أحكاـ ىذا القانوف وتعفى مستوردات 

مستمزمات البحث العممي مف الرسوـ المالية والبمدية والجمركية ويعتبر جميع العامميف في ىيئة 
المواصفات والمقاييس العربية السورية منقوليف حكمًا إلى ىيئة المواصفات القياسية العربية السورية بنفس 

 .وظائفيـ وأجورىـ

يعرض  ظروؼ وأماكف ودرجات حرارة غير مناسبة ليا إذ إف تخزيف السمع والمنتجات فيالتخزين:  -9
مف خالؿ  المنتجات لمتمؼ مما يمحؽ ضررا بمستعمميا وىذا الضرر يمحؽ بالمستيمؾ في ىذه الحالة

فقد يحدث الضرر نتيجة لتخزيف بعض ، التمؼ والتقادـ الذي يعتري المواد بسبب أخطاء التخزيف
 ز فترة صالحيتيا لالستعماؿ...الخ.المنتجات وتركيا لفترات طويمة حيث تتجاو 

إال أنو أحيانًا يتسبب في ، يمعب النقؿ دورًا ىامًا في إشباع حاجات ورغبات المستيمكيف النقل: -11
خاصة تمؾ ، حدوث أضرار صحية واقتصادية بالمستيمؾ عندما تستخدـ مثاًل وسيمة نقؿ غير مالئمة

وسيمة  د التي تحتاج وسائؿ معينة لنقميا لعدـ فسادىا كأف تكوفالمتعمقة بنقؿ المواد الغذائية كالمحوـ والموا
كتخصيص وسائؿ نقؿ ، النقؿ مخصصة لنقؿ مادة معينة ولكف توجو لنقؿ مادة أخرى غير مالئمة لنقميا

وينطبؽ الشيء ذاتو عمى نقؿ المواد ، لمنتجات غذائية كانت قد استعممت في نقؿ مواد كيماوية قبؿ ذلؾ
يمحؽ بالمستيمؾ جراء  ففي ىذه الحالة ىناؾ ضرر، ؿ نقؿ ال تتوفر فييا شروط التبريدالمجمدة في وسائ

 استعماؿ ىذه المواد بعد تجميدىا لممرة الثانية مثمما ىو الحاؿ في حالة المحوـ عمى سبيؿ المثاؿ.



 األطراف المسؤولة عن حماية المستيمك

والمؤسسات المنتجة ، وجمعيات حماية المستيمؾ، واألفراد، تقع مسؤولية حماية المستيمؾ عمى الحكومة
 أو الموزعة.

منذ أف تنامت حركات حماية المستيمؾ والدفاع عف مصالحو زاد دور الحكومات في الحكومات:  -1
وذلؾ انطالقًا مف مسؤوليتيا عف حماية مواطنييا في المجاالت ، الدوؿ المختمفة في تجسيد ىذا اليدؼ

األدوار في ضماف حقوؽ مواطنييا في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات ويمكف تمخيص ىذه .المختمفة
ويتـ التكفؿ بيذه ، وضماف حقو في االستماع إلى انتقاداتو...الخ، الخاصة بالسمع والخدمات دوف تضميؿ

 القضايا وغيرىا التي تصب في حماية المستيمؾ مف خالؿ تفعيؿ عمؿ األجيزة الحكومية التالية:

والتي تتولى اإلشراؼ ، : وىي ذات العالقة بموضوع حماية المستيمؾلقانونية في الوزاراتاألجيزة ا -أ
جراءاتيا الخاصة في حاؿ حدوث إخالؿ ، عمى وضع وصياغة القرارات التي تكفؿ حماية المستيمؾ وا 

 بيذه الحماية.

موضوع اإلخالؿ بحماية : وىي التي يكوف دورىا اإلشراؼ والرقابة تجاه األجيزة اإلشرافية والرقابية -ب
باإلضافة ، إذ يمتد مجاؿ عمميا إلى رقابة الممارسات التسويقية لممنتجيف والبائعيف والموزعيف، المستيمؾ

كما .والتوزيع، الترويج، األسعار، المستيمكيف، إلى اإلشراؼ عمى إجراء بحوث التسويؽ ومجاالت السوؽ
تبط بعممية التبادؿ مثؿ كفاية الضمانات الممنوحة يمتد الدور الرقابي ليذه األجيزة إلى كؿ ما ير 

 وصالحيتيا لالستعماؿ....الخ.، وجودة المنتجات المباعة، لممستيمؾ

غير أف ما ، : ويتمثؿ دورىا في الفصؿ في القضايا المتعمقة بحماية المستيمؾاألجيزة القضائية -ج
باإلضافة إلى عدـ ، في مثؿ ىذه القضايا يالحظ عند تقييـ فعالية األجيزة القضائية ىو البطء في الفصؿ

 فيي حاليا تعالج ضمف المخالفات التجارية.، وجود محاكـ خاصة بقضايا حماية المستيمؾ

يمعب األفراد سواء أكانوا أفرادًا أـ جماعات دورًا ىامًا في تفعيؿ حماية المستيمؾ مف منطمؽ األفراد:  -2
ا الدور الفعاؿ في الحماية مف خالؿ التنظيمات المختمفة ويمكف لعب ىذ، أنيـ أصحاب المصمحة األولى

 مما يتيح كشؼ الممارسات التسويقية التي تقود إلى اإلخالؿ بحماية المستيمؾ.، التي يعمموف ضمنيا



وذلؾ ، تمعب جمعيات حماية المستيمؾ دورًا ىامًا في حماية المستيمؾ جمعيات حماية المستيمك: -3
مف المياـ مثؿ ربط قضايا المستيمؾ بظروؼ المجتمع ودفع المؤسسات مف خالؿ القياـ بمجموعة 

، ونشر ثقافة االستيالؾ، وتوعيتو، الرسمية والييئات المتخصصة إلى سف قوانيف تحمي المستيمؾ
، االتصاالت، تموث اليواء، والتركيز عمى القضايا التي تحظى بأكبر اىتماـ لدى المجتمع وىي: الغذاء

 التدخيف....الخ.

فبالنسبة لقضية الغذاء ينبغي العمؿ عمى سف قانوف لسالمة الغذاء مف المنتج حتى مائدة 
فاالتصاالت ، وبالنسبة لالتصاالت يجب تطوير ىذا القطاع وتعظيـ استفادة المواطنيف منو، المستيمؾ

يض وال مجاؿ لتطوير االقتصاد دوف تطوير االتصاالت وتخف، ىي إحدى أعمدة االقتصاديات الحديثة
الياتؼ ، الياتؼ النقاؿ، منيا نسبة المتصميف باإلنترنت، وىناؾ عدة مؤشرات في ىذا المجاؿ، تكمفتيا

بسبب االنخفاض النسبي في تكاليؼ خدمات ، ونالحظ أف ىذا القطاع يشيد نموًا سريعاً ، الثابت...الخ
 .االتصاؿ الناتجة بدورىا عف المنافسة وكسر االحتكار

ؤدي أجيزة اإلعالـ بمختمؼ أنواعيا المسموعة والمرئية والمقروءة دورًا ىامًا في تأجيزة اإلعالم:  -4
إضافة إلى دفاعيا عف ، تأميف حماية المستيمؾ مف خالؿ توعية الجماىير فيما يخص حقوقيا ومصالحيا

ى حيث نجد أف البرامج اإلعالمية تيدؼ إل، ىذه الحقوؽ مف منطمؽ أنيا تدخؿ ضمف القضايا االجتماعية
المساىمة في معالجة مثؿ ىذه القضايا الحساسة بالنسبة لممجتمع ككؿ عف طريؽ توعية المستيمكيف بما 

 يتيح ليـ إدراؾ حقوقيـ وواجباتيـ.

  



تمارين: 

: المينة في نطاؽ عقود االستيالؾ ىي   اختر اإلجابة الصحيحة:
كؿ نشاط منظـ لغرض غير توزيعي  -1 .
كؿ نشاط منظـ لغرض غير خدمي  -2 .
كؿ نشاط منظـ لغرض غير اإلنتاج والتوزيع  -3 .
تتضمف مفاىيـ المؤسسة أو المشروع  -4 .
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الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيساف عاـ )1985( بقرارىا رقـ "39/248 :" اختر اإلجابة الصحيحة:  
وجوب مراعاة مصالح المنتجيف.  .1 
وجوب تأميف احتياجات المستيمكيف غير المباشرة  .2 .
المبادئ اإلرشادية لحماية المستيمؾ.  .3 
حؽ المستيمكيف بالحصوؿ عمى منتجات خطرة  .4 .
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 ثانيةالوحدة التعليمية ال

واقع حماية المستهلك في سوريا وعلى المستوى العربي 

 والدولي

 الكممات المفتاحية:
 .شؤوف المستيمؾ -المنظمة الدولية لممستيمؾ - جمعية حماية المستيمؾ -التجارة الداخمية  -الرقابة 

 
 الممخص:

لعدة جيات حكومية كما ىو معموؿ بو في بعض الدوؿ نظاـ الرقابة المعموؿ بو في سوريا بعودتو  يتميز
حيث تشرؼ عمى تنفيذه عدة وزارات وتقوـ جيات أخرى بدور مساعد كييئة الطاقة الذرية، الجامعات، 

 .جمعية حماية المستيمؾ

الجمعيات وعدد المنتسبيف  جمعيات حماية المستيمؾ ويختمؼ نشاط ىذه ويوجد في بعض البمداف العربية
بالتنسيؽ مع الوزارة  إلييا مف بمد آلخر، وتقوـ بعض البمداف التي يوجد فييا جمعية حماية المستيمؾ 

 أو التجارة. المختصة لمعالجة شؤوف المستيمؾ مثؿ وزارة االقتصاد أو التمويف

عـ إنشاء جمعيات حماية ، د1960اعتمدتيا المنظمة الدولية لممستيمؾ منذ عاـ  ومف األىداؼ التي
لتمكينيـ مف حقيـ في  العالـ، العمؿ باسـ المستيمكيف في العالـ ونيابة عنيـ المستيمؾ في مختمؼ دوؿ

 التغذية وماء الشرب والخدمات الالزمة، تطوير التعاوف الدولي في ىذا المجاؿ

 األهداف التعميمية:  
 الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف 

 .معرفة واقع حماية المستيمؾ في سوريا 
 ..معرفة واقع حماية المستيمؾ  عمى المستوى العربي والدولي 
 معرفة مياـ وأىداؼ جمعية حماية المستيمؾ 
 معرفة  الييئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية المستيمؾ 

 



 نظام الرقابة في سوريا
 

نظاـ الرقابة المعموؿ بو في سوريا بعودتو إلى عدة جيات حكومية كما ىو معموؿ بو في  يتميز
الدنمارؾ وتركيا... حيث تشرؼ عمى تنفيذه عدة وزارات )التمويف سابقًا و بعض الدوؿ كاليوناف وفرنسا 

 الصناعة،وتقوـ بدورىا حاليا وزارة االقتصاد والتجارة الداخمية وحماية المستيمؾ الزراعة، الصحة، 
وتقوـ جيات أخرى بدور   السياحة، اإلدارة المحمية، المالية )الجمارؾ(، االقتصاد والتجارة الخارجية

مساعد كييئة الطاقة الذرية، الجامعات، جمعية حماية المستيمؾ(، ونورد فيما يمي المياـ المحددة لكؿ 
 .جية وفؽ األنظمة المعموؿ بيا

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



والتجارة الداخمية )ألغيت وتمَّ إلحاقها بوزارة االقتصاد وسميت وزارة االقتصاد وزارة التموين 
 والتجارة الداخمية وحماية المستهمك(

 
ميمة  1960" لعاـ 158أنيط بوزارة التمويف والتجارة الداخمية عماًل بقانوف قمع الغش والتدليس رقـ " 

 البحث عف األغذية وخاصة المواد الغذائية وقمع الغش، ومف مياميا الرقابة عمى السمع االستيالكية
عينات مف المواد المشتبو  حددت الشروط الخاصة لكؿ مادة وذلؾ بأخذ المخالفة لمتشريعات الغذائية التي

االمتناع عف إعطائيا لممفتشيف، كما يمكف أخذ ىذه  بيا، حيث ألـز القانوف أخذىا بشكؿ قسري في حاؿ
النيابة  منتج أو بائع أو ناقؿ عدا البيوت السكنية والتي تتطمب أخذ موافقة خاصة مف مف أي العينات

وترؾ لموزارة تحديد أسموب  .الغذاء العامة في حاؿ وجود معمومات تؤكد بأف ىذا المسكف يقوـ بتصنيع
يا وذلؾ العينة حتى صدور نتيجة التحميؿ وكيفية حفظيا والتصرؼ ب حجز المواد التي أخذت منيا

  تصدر لممفتشيف لمتقيد بيا. بموجب تعميمات
سواء مف حيث الكمية، الوزف، الحجـ، العدد أو  ضبط المخالفات المتعمقة باألغذيةويحؽ لموزارة  كذلؾ 

البياف مع التركيب الفعمي لممادة، أو مف حيث المتطمبات المنصوص  بسبب عدـ تطابؽ معمومات بطاقة
البياف، أو  أو القرار التمويني الذي يحدد االشتراطات الفنية لمحتوى بطاقة مواصفة المادة، عمييا في

 التركيب أو الشروط الفنية والجرثومية، أو نسبة بقايا اإلشعاع.
والتحقؽ مف  المقدمة مف المستيمكيف فيما يتعمؽ بنوعية المواد المطروحة تستقبؿ الوزارة الشكاوى وكذلؾ 

اإلرسالية واتخاذ ما يمـز ألخذ  ية التي تعود ليا عينة الشكوى لفحصصحة الشكوى بالعودة إلى الكم
 سالمتيا في المخابر. عينات مف المادة موضوع الشكوى لمتحقؽ مف

وكذلؾ األدوات والمواد المستخدمة  والتفتيش في مدى سالمة المواد الغذائية البحثومف مياـ الوزارة أيضًا 
أثناء  أثناء عرض المادة في السوؽ أو إنتاجيا   أو تخزينيا أوالحؽ في ضبط ذلؾ سواء  في ذلؾ، وليا

  اإلعالف عف بيع ىذه المواد بيدؼ الغش.
 المستوردة قبؿ دخوليا مديرية الجمارؾ العامة بالبحث في مدى سالمة المواد الغذائية وتتشارؾ الوزارة مع

ا في مواصفة المادة، االشتراطات األسواؽ وذلؾ بأف تأخذ عينات وتجري عمييا التحاليؿ المنصوص عميي
اإلشعاع ومتطمبات الحجر الصحي الزراعي  الكيميائية والصحية وبقايا اإلشعاع، عممًا أف تحميؿ بقايا

 زراعي يجري فحصيا مسبقًا في المراكز الحدودية وعمى ظير الناقمة.  لممواد الغذائية التي ىي مف أصؿ



التمويف والتجارة الداخمية المتعمقة  لممتطمبات، يتـ تنفيذ إجراءات وزارةوفي حاؿ مطابقة المادة الواردة 
المادة لمتطمبات الحجر الصحي الزراعي أو مندوبي الرقابة  بالتحقؽ مف النوعية وفي حاؿ ثبوت مخالفة

  .ال يسمح بدخوؿ المادة إلى سوريا ويعاد تصديرىا مباشرة عمى بقايا اإلشعاع،
تصدر قرارات تحدد فييا االشتراطات الخاصة بمواصفات  الغش فإف وزارة التمويف واستنادًا لقانوف قمع

 وكذلؾ البيانات الواجب ذكرىا عمى العبوات ونوع المنتجة محميًا أو المستوردة. سواء المواد الغذائية
أوزاف  التي تنظـ استعماؿ التعميب والتغميؼ )نوعية المواد المستخدمة( وليا الحؽ أف تصدر االشتراطات

صنعو أو مزجو، أو عرضو أثناء البيع، وتبقى  أو أوعية أو أشياء أخرى تستعمؿ في تحضير الغذاء أو
 .مواصفة قياسية سورية بيذا الخصوص ىذه القرارات سارية المفعوؿ حتى صدور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة الصناعة

 لوزارة الصناعة في مجاؿ حماية المستيمؾ مياـ عديدة منيا:
المنشآت، وذلؾ وفؽ نص الترخيص الذي يمنح لمراغب  اآلالت والشروط الفنية لتصنيع المادة في تحديد

االلتزاـ بالتقيد بمتطمبات المواصفة الخاصة بالمادة التي  بإنشاء معمؿ، كما يشترط عمى طالب الترخيص
ة وفقًا لممواصفات القياسية باالشتراطات الغذائية المحددة مف قبؿ وزارة التمويف والتجارة الداخمي ستنتج أو

االلتزاـ بشروط الترخيص وأخذ عينات لمعرفة فيما إذا  السورية، وليا الحؽ بزيارة المنشآت لمتحقؽ مف
 لممواصفات الصادرة لممادة، وتشرؼ عمى ذلؾ مديريات الصناعة الموجودة في كؿ كانت المادة مطابقة

 محافظة.
الرقابة عمى الجودة وليا الحؽ  ت العامة والخاصة إلنشاء أنظمةومف مياميا أيضًا متابعة التزاـ المنشآ

الصناعة  الرقابة عمى الجودة في مركز االختبارات واألبحاث الصناعية العائد لوزارة مديرية مف خالؿ
في المركز المذكور، ويتـ ذلؾ  التحقؽ مف جودة المنتجات بأخذ عينات إلجراء التحاليؿ الالزمة عمييا

المركز المذكور مف خالؿ لجاف فنية تشكؿ ليذه  يا مديريات الصناعة وتنفذ بالتنسيؽ معوفؽ خطة تضع
الصناعة، واستنادًا إلى نتائج الجوالت الدورية فإف مديرية الصناعة في منطقة عمؿ  الغاية مف قبؿ وزير

ر مف المحافظ اإلنتاج، وتستطيع بقرا المنشأة الغذائية تتخذ إجراءات قانونية تيدؼ إلى تصحيح نوعية
تمارس مياميا دوف الحصوؿ عمى ترخيص صناعي أو في حاؿ  إغالؽ المنشأة في حاؿ كوف المنشأة

مرخص ليا  اإلنتاج أو لعدـ تطبيؽ اشتراطات الترخيص كإنتاج أنواع مف المواد غير وجود مخالفة في
 بإنتاجيا.

والمقاييس العربية السورية العائدة لوزارة المواصفات  ويتـ وضع المواصفات القياسية لممادة مف قبؿ ىيئة
اقتراح مف الجيات الرسمية، حيث تشكؿ ليذه الغاية لجاف فنية مختصة ترفع  الصناعة، وذلؾ بناء عمى

المنح الصادرة  بمنح شارة مطابقة المادة لممواصفة الصادرة عنيا في حاؿ تقيد المنتج لشروط مشروعيا
المعنية بمتابعة تطبيؽ االلتزاـ بالمواصفة الصادرة  ر الصناعة الجياتعنيا، وتحدد الييئة بقرار مف وزي

ىيئة المواصفات ألـز بتطبيؽ  عنيا، ونظرًا لعدـ وجود جياز رقابي خاص بيا ولكوف قانوف إحداث
والتدليس في الحاالت التي تضبط فييا المواد مخالفة  العقوبات المنصوص عمييا في قانوف قمع الغش

 وزارة التمويف ىي الجية المعنية بتطبيؽ أحكاـ قمع الغش لذلؾ فإف أجيزتيا عتبار أفلممواصفة، وبا
  المستوردة أو المنتج المحمي. الرقابية معنية بمتابعة التحقؽ مف التقيد بالمواصفات الصادرة سواء لممادة

 



 الزراعي وزارة الزراعة واإلصالح
 

المسبقة لمستوردي المواد الغذائية ذات المنشأ  بإعطاء الموافقات الزراعي واإلصالحتقوـ وزارة الزراعة 
مف األوبئة المعممة مف  الحيواني، لحوـ مجمدة، حميب، زبدة، أجباف... الخ باالستيراد مف البمداف الخالية

الحجر الصحي  مديرية الجمارؾ العامة بتكميؼ أجيزة قبؿ مكتب األوبئة الدولي، كما يتـ بالتنسيؽ مع
الممنوحة  والتدقيؽ بالوثائؽ الخاصة بالشحنات الواردة ومدى انسجاميا مع الموافقة البيطري العائد ليا،

مسبقًا، ويتـ حجز الحيوانات الحية وفحص عينات المنتجات الحيوانية لمتحقؽ مف خموىا مف المسببات 
  المرضية غير المسموح بيا.
اإلنتاج )الزرائب لألبقار واألغناـ، مراكز تربية الفروج( وخاصة  ة في مراكزويتـ مراقبة المنتجات الحيواني

وتقوـ  البيطرية، والبيض، لمبحث عف المسببات المرضية والتحقؽ مف توفر االشتراطات الصحية الحميب
راعي المراكز الحدودية بمراقبة المواد الغذائية ذات المنشأ الز  أجيزة الحجر الصحي الزراعي الموجودة في

المصدرة إلى خارج القطر )حبوب، أرز، قمح، ذرة، شعير( والخضار والفواكو ، وذلؾ  المستوردة أو
لقانوف الحجر الصحي الزراعي  لمتحقؽ مف خموىا مف الحشرات واألمراض الزراعية الممنوعة وفقاً 

  السوري.
يد أنواع المبيدات الحشرية بتحد الزراعي بإصدار القرارات الخاصة كما تختص وزارة الزراعة واإلصالح

رشادات استخداميا لمخضار والفواكو وأوقات استخداميا وأثرىا المتبقي فييا، وكذلؾ بالنسبة لألدوية  وا 
 معالجة الحيوانات، وتحديد اليرمونات ومسرعات النمو المحظور استخداميا سواء البيطرية المستخدمة في

مراكز اإلنتاج )تربية  مى مراقبة استخداـ ىذه المواد فيفي اإلنتاج الحيواني ، أو الزراعي، وتشرؼ ع
  مواسميا(. الحيواف، البيوت البالستيكية المخصصة إلنتاج الخضار في

إصدار التعميمات والقرارات  الزراعي وزارتي الصناعة واإلدارة المحمية في وتشارؾ وزارة الزراعة واإلصالح
والمنشآت المتخصصة في تصنيع المحوـ، وكذلؾ  المصانعالخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرىا في 

  المزروعات منعًا مف تموثيا. الزراعي المياه المستخدمة لري وزارة الزراعة واإلصالح تراقب
 
 



 وزارة الصحة

 
سواء المستوردة أو المنتجة محميًا وتقوـ بمنح التراخيص  بالرقابة عمى أغذية األطفاؿ تقوـ وزارة الصحة

 ليذه األغذية وتقوـ بالتحقؽ مف االلتزاـ بيا مف خالؿ الرقابة عمى ىذه لممنشآت المنتجةالصحية 
  المنشآت.

بالرقابة عمى األغذية المتداولة  ومف مياـ وزارة الصحة أيضًا المشاركة بمعالجة المشكالت الفنية المتعمقة
معنية بالرقابة الغذائية في سوريا مف بالتنسيؽ مع الجيات ال في األسواؽ أو المنتجة محميًا أو المستوردة

 .الفنية المشكمة ليذه الغاية بقرار السيد وزير الصحة خالؿ المجنة
الصحية لدى العامميف في المنشآت الغذائية وكذلؾ في المواد  وتراقب وزارة الصحة توفر االشتراطات

الصحية  بالتنسيؽ مع الدوائرالمراقبيف الصحييف في مديريات الصحة في المحافظات و  الغذائية مف خالؿ
  ومديريات الشؤوف الصحية العائدة لممحافظات.

الواردة مف مديرية الشؤوف الصحية في بعض المحافظات التي  وتجري وزارة الصحة تحميؿ بعض األغذية
الوقائية بالتنسيؽ مع الجيات  ويتـ اتخاذ اإلجراءات لمرقابة الصحية عمى األغذية، يتوفر لدييا مفتشوف

يكوف الغذاء فييا وسيمة لنقؿ المسببات المرضية، كأمراض  المعنية أثناء حدوث الحاالت الوبائية التي قد
 اإلسياؿ الصيفية.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وزارة الســــياحة

مػػػف ميػػػاـ وزارة السػػػياحة فػػػي مجػػػاؿ حمايػػػة المسػػػتيمؾ      
الخػدمات والنظافػة فػي المنشػآت السػياحية  التحقؽ مػف جػودة

نجمتيف فما فػوؽ،  والمطاعـ مف المستوى العالميكالفنادؽ  
وذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الضػػػػػػػػابطة السػػػػػػػػياحية الموزعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 
المحافظػػػػات، وتصػػػػدر وزارة السػػػػياحة ليػػػػذه الغايػػػػة القػػػػرارات 
والتعميمػػػات المتعمقػػػة بأسػػػموب تقػػػديـ األطعمػػػة ونػػػوع األدوات 
  واألوعية المستخدمة في ىذه األمكنة، وتتعاوف ليذه الغاية

 مديريات التمويف لمبت بالشكاوى التي تقدـ بيذا الشأف مف قبؿ المواطنيف. المفتشيف فيمع 
  
 

 وزارة اإلدارة المحمية
 

تقوـ ىذه الوزارة ومف خالؿ المحافظات التي 
تتبعيا  ومف خالؿ مديرية الشؤوف الصحية في 
ىذه المحافظات بالتحقؽ مف توفر االشتراطات 

أو أماكف تحضير  الغذائية الصحية في المنشآت
األغذية أو بيعيا كنظافة المكاف، توفر المياه 

توفر الرقابة الصحية عمى العامميف  النظيفة،
مع  وخموىـ مف األمراض التي تمنعيـ مف التماس

 الغذاء. 
وتقوـ مديرية الشؤوف الصحية في المحافظات 
  بالرقابة عمى األغذية المتداولة في األسواؽ وذلؾ



التحاليؿ في مخابر  تكميؼ المفتشيف الصحييف بأخذ عينات مف المواد المختمفة وتجري عمييامف خالؿ 
المحوـ في المسالخ والتحقؽ مف سالمتيا مف  الصحة أو التمويف، وتقوـ الوزارة كذلؾ بالرقابة عمى نوعية

اخيص اإلدارية الخاصة قبميا بالتفتيش، كما تختص الوزارة بمنح التر  خالؿ األطباء البيطرييف المكمفيف مف
  المنشأة بالتنسيؽ مع وزارة البيئة والصناعة. بتحديد مكاف

 الجمارك العامة مديرية

المراكز الحدودية بالتنسيؽ مع الحجر الصحي  وتقوـ بالرقابة عمى المستوردات الغذائية الواردة إلى
مويف أو الزراعة أو ىيئة المواصفات، وفقًا لمقرارات الصادرة عف وزارة الت الزراعي ومديرية التمويف، وذلؾ

ووزارة التمويف ومركز  تقوـ بالتحقؽ مف نوعية الصادرات الغذائية السورية بالتنسيؽ مع وزارة الزراعة كما
 التجارة الخارجية.

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
 

وتقوـ بمنح إجازات استيراد المواد الغذائية،     
والمنتجات القطنية وزيت والرقابة عمى األغذية 

مركز التجارة  الزيتوف المعدة لمتصدير مف قبؿ
الخارجية العائد ليا )والذي لو فروع في 

 المحافظات(.
وتقوـ بمنح إجازات استيراد المواد الغذائية، والرقابة 
عمى األغذية والمنتجات القطنية وزيت الزيتوف 

مركز التجارة الخارجية  المعدة لمتصدير مف قبؿ
 لعائد ليا )والذي لو فروع في المحافظات(.ا

 

 

  



 وزارة اإلسكان
 

 وتشرؼ عمى الرقابة عمى مياه الشرب ومدى صالحيتيا لالستعماؿ.
 

 هيئة الطاقة الذريـــة

وتشرؼ عمى الرقابة عمى بقايا اإلشعاع في المواد وذلؾ مف خالؿ المفتشيف المتواجديف لدييا في المراكز 
  الحدودية.
)إدارة مركزية، تشريع، مخابر، أجيزة تفتيش(  ألف الرقابة تتطمب توفير مستمزمات ضروريةونظرًا 

يتضح توفر ىذه المستمزمات لدى وزارة االقتصاد والتجارة الداخمية  وبالعودة إلى الجيات الرقابية أعاله
ما العبء عميي أساسي وكذلؾ أجيزة التفتيش عمى المتطمبات الصحية في المحافظات حيث يقع بشكؿ

 .األساسي لمرقابة، وتقوـ الجيات األخرى بدور مساعد

 التشريعات والقرارات والمواصفات الصادرة

  يوجد في سوريا تشريعات وقرارات صادرة تحدد متطمبات الرقابة ومياـ الجيات المختمفة نذكر أىميا:
 (لعاـ 158قانوف قمع الغش والتدليس رقـ )االقتصاد والتجارة تنفيذه وزارة  ، وتشرؼ عمى1960

ليذا القانوف شممت وضع بعض مواصفات  الداخمية وصدرت مجموعة قرارات وتعميمات منفذة
  المخابر وطرؽ أخذ العينات. المواد ومتطمبات بطاقة البياف واعتماد

 ( لعاـ 248المرسوـ التشريعي رقـ )ومياميا فيما  ، الخاص بإحداث ىيئة المواصفات1969
صدار المواصفات القياسية.يتعمؽ بوضع شارة ا   لمطابقة وا 

 1960( لعاـ 237الصحي الزراعي رقـ ) قانوف الثروة الحيوانية وقانوف الحجر. 
 (لعاـ 111مرسوـ إحداث وزارة الصحة رقـ )المنفذة لو. والقرارات 1966  
 1945( لعاـ 1457بالرقابة الصحية عمى كافة المنشآت الغذائية رقـ ) المرسوـ الخاص ،

  مديريات الشؤوف الصحية والدوائر الصحية في المحافظات بتنفيذه وتكمؼ
 ( لعاـ 9قانوف الجمارؾ رقـ )بالرقابة عمى المستوردات، وتشرؼ عميو مديرية  ، الخاص1974

 الجمارؾ والذي عدؿ عدة مرات.



 ( لعاـ 2قانوف حماية المستيمؾ السوري رقـ )2008 

قياسية سورية لممواد المختمفة تضمنت االشتراطات العامة ( مواصفة 2300وقد صدر ما يزيد عف ) 
 وأخذ العينات، كما صدرت عف الوزارات األخرى والمكاتب التنفيذية في المحافظات وطرؽ التحميؿ

النظر فييا كمما دعت  القرارات والتعميمات التي تنظـ الجوانب المختمفة لمرقابة عمى األغذية ويعاد
جراءات  رارات الممارسات المختمفةالحاجة، وتتناوؿ ىذه الق جراءات التفتيش وا  المتعمقة بتحضير األغذية وا 
 المالحظ قدـ بعض ىذه التشريعات وضرورة تعديميا لتنسجـ مع األنماط الجديدة ضبط المخالفات، ومف

 لتجارة األغذية، وىناؾ إجراءات يتـ حاليًا دراستيا.
 وبما ينسجـ مع المعايير الصادرة مف ىيئة الدستور الغذائي التفاقية الجات، وفي ضوء المتطمبات األخيرة

لوضع المعايير التي تحقؽ  لمنظمة األغذية والزراعة العالمية، يجري التنسيؽ بيف بعض الدوؿ العربية
 التوحيد القياسي فيما بينيا.

 المستهمك في سوريا جمعية حماية

يساىـ العمؿ التطوعي في حشد العدد والنوعية القادرة عمى تطوير وتشجيع تأسيس الجمعيات 
األىمية ومنيا جمعية حماية المستيمؾ. ويمعب العمؿ التطوعي دورًا ىامًا في مؤازرة السمطات الحكومية 

التطوعي مف  في تنفيذ خططيا في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية بؿ أف المنخرطيف في العمؿ
خالؿ الجمعيات األىمية قد يكوف نشاطيـ بيف أفراد المجتمع يمقى قبواًل وتشجيعًا أكثر مما لو كاف ىذا 

حماية المستيمؾ  –مكافحة التدخيف  –حماية البيئة  –النشاط صادرًا عف جية حكومية ) محو األمية 
قيؽ أي عائد مادي لممتطوع في الوقت الخ........( والعمؿ التطوعي بطبيعتو وتسميتو ال ييدؼ إلى تح

الذي يعتبر فيو تضحية بالجيد والوقت والماؿ والخبرة ومف ىنا فإف شروطًا البد مف توافرىا لنجاح العمؿ 
التطوعي وانخراط المتطوعيف في نشاط الجمعيات األىمية منيا قناعة المتطوع بجدوى العمؿ 

بالوقت والجيد والماؿ دوف أي مردود مادي. مف  التطوعي.وأف يضع المتطوع نصب عينيو أنو سيضحي
ىنا فإف مف يرغبوف بالتطوع يجب أف يتوفر لدييـ الوقت الكافي. مثاؿ عند ترشيح أعضاء مجمس اإلدارة 
يتقدـ الكثير وينجح مف ينجح وكثيرًا ما نواجو حاالت ال يشارؾ فييا عضو مجمس اإلدارة في نشاط 

جمس اإلدارة التي قد تكوف مرة واحدة في الشير وكذلؾ بالنسبة الجمعية إال مف خالؿ اجتماعات م
 ألعضاء الجمعية الذيف ال يزوروف مقر الجمعية إال عند االنتخابات واالجتماع السنوي.



ف كاف  ويتعيف توافر مستوى معيف مف الثقافة لدى المتطوع تسمح لو بتفيـ أىداؼ الجمعية ونشاطيا وا 
ثقافيًا. عمى أف العمؿ التطوعي يتوجب أف يتـ تنظيمو في إطار مؤسساتي تدريب أعضاء الجمعية يفيدىـ 

وأف ال يقتصر عمى النشاط التطوعي الفردي ، وذلؾ مف خالؿ تأسيس الجمعيات األىمية وتحديد أىدافيا 
ومياميا مف خالؿ أنظمتيا الداخمية مع توضيح الرابط بينيا وبيف السمطات الحكومية التي قد تعنى بنفس 

 جمعيات حماية المستيمؾ (. –واضيع ) إدارات حماية المستيمؾ الم
التي تمت حوؿ موضوع الرقابة التموينية  وقد طرحت فكرة إنشاء جمعية حماية المستيمؾ خالؿ المناقشات

كمفت لجنة مختصة في وزارة التمويف والتجارة الداخمية لوضع  حيث 17/5/1989وتفعيؿ دورىا بتاريخ 
وثيقة  معية أصدقاء المستيمؾ" مع تحديد المياـ واألىداؼ وأسس العمؿ إليجاد صالتتصورات أولية "لج

الموجودة في سوريا. وقد  مع جماىير المستيمكيف لتوعيتيـ ونصحيـ بالمساىمة مع المنظمات الشعبية
ة في تأسيس الجمعية الحقًا في التوصيات المتخذ استمرت المناقشات بيذا الشأف بعد أف تَـّ تأييد فكرة

 .17/5/1993-15سالمة الغذاء المنعقد بدمشؽ خالؿ الفترة مف  المؤتمر الثاني لمرقابة عمى
المستيمؾ المعممة مف قبؿ إدارة الشؤوف الدولية  واستنادًا إلى مجموعة المبادئ التوجييية لحماية

 إلحداث ىذه الجمعيات ىيئة األمـ المتحدة، وأسوة بالدوؿ العربية التي بادرت االقتصادية واالجتماعية في
بعض الشخصيات  )تونس، الجزائر، لبناف، األردف( والدوؿ األجنبية )فرنسا، بريطانيا( فقد تَـّ دعوة

وزارة التمويف والتجارة الداخمية  العممية واالجتماعية الميتميف بالموضوع وعقدت عدة اجتماعات في
 في سوريا يتـ عماًل بأحكاـ قانوف الجمعياتتوصمت مف خالليا إلى أف إحداث جمعية لحماية المستيمؾ 

الوزارات  ، وينبغي عمى جمعية  حماية المستيمؾ التعاوف مع1958( لعاـ 93والمؤسسات الخاصة رقـ )
والزراعة لمدفاع عف مصالح  المختصة والمنظمات الشعبية والنقابات المينية وغرؼ التجارة والصناعة

فيما يتعمؽ  وترشيد المستيمكيف وتوعيتيـ جميع المياديف والقطاعات،والعناية بحقوقيـ في  المستيمكيف
تحديد تكمفة المنتجات وتحديد أسعار السمع  ، وتقديـ المقترحات لموزارات بحماية المستيمؾ بشأف بسالمتيـ

والخدمات المختمفة، والتعاوف إلجراء البحوث والدراسات والندوات العممية المتعمقة بنشاطات الجمعية، 
المختمفة، ويتعيف  وتمثيؿ المستيمكيف في جميع المجاالت والمستويات لدى المؤسسات والشركات والجيات

نشاء فروع لمجمعية في  بحماية المستيمؾ عمييا كذلؾ التعاوف مع المنظمات العربية والدولية التي تعنى وا 
 لمختصة مثؿ )ىيئةوالتعاوف مع المؤسسات الحكومية ا المستيمؾ، المحافظات تيدؼ إلى حماية

األخرى( التي تساعد  المواصفات والمقاييس، مخابر القطاع العامة، ومراكز البحوث العممية والجيات
المطروحة في األسواؽ وخموىا مف عمميات  عمى تحقيؽ أىداؼ الجمعية وتوفير سالمة السمع والمواد



بتو واحتياجاتو، وقد تَـّ صياغة ىذه لممستيمؾ بما ينسجـ مع ذوقو ورغ الغش، وتقديـ الخدمات المناسبة
وتَـّ  1995 بمسودة النظاـ الداخمي لحماية المستيمؾ التي تَـّ وضع لمساتيا األخيرة عاـ  األىداؼ

، وزارة الشؤوف 1996أيدتو عاـ  الحصوؿ عمى موافقات الجيات المعنية، ومنيا: وزارة المالية التي
، والقانوف رقـ 1956( لعاـ 384أحكاـ القانوف رقـ ) فيذاالجتماعية والعمؿ وىي الجية المختصة بتن

حيث تتولى الوزارة المذكورة صالحية تنفيذ تمؾ القوانيف، والموافقة  8/7/1958( بتاريخ 4( المادة )93)
عالقة الجمعية  الجمعية بعد تقديـ الوثائؽ الالزمة، وتشرؼ الوزارة عمى عمؿ الجمعية وتكوف عمى شير

ألحكاـ القوانيف المذكورة وبعد  ريقيا، وذلؾ أسوة بجميع الجمعيات المشيرة وفقاً مع أية جية عف ط
التأسيس، واستنادًا لمقترحات وزارة التمويف والوزارات  الحصوؿ عمى موافقة رئاسة مجمس الوزراء عمى

الشعب مف قبؿ القيادة القطرية ومجمس  1996تأيدت فكرة إحداث الجمعية عاـ  المشار إلييا أعاله، فقد
عالي مف الوعي  الصناعة ، واستنادًا لذلؾ تَـّ تشكيؿ لجنة مف األعضاء المؤسسيف بمستوى وغرفة

ىدى أحكاـ قانوف الجمعيات  والشعور بالمسؤولية، وتَـّ وضع النظاـ الداخمي األساسي لمجمعية في
ة الشؤوف نظاـ الجمعيات المعتمد لدى وزار  ، وكذلؾ1958( لعاـ 93والمؤسسات الخاصة رقـ )

االجتماعات وزارة التمويف والتجارة الداخمية، وكاف لجيود المؤسسيف  االجتماعية والعمؿ، واحتضنت
إال أف ىذه  وزارة التمويف دور أساسي في إنجاز المراحؿ المتقدمة المطموبة لتأسيس الجمعية، ومندوبي

االقتصادي القطري حيث  المكتباإلجراءات عانت مف بعض الفتور الحقًا إلى أف طرحت مجددًا مف قبؿ 
َـّ التأكيد عمى تأسيسيا لتكوف رديفة لمرقابة التموينية مف جية وتمبي رغبات المستيمؾ وتحقؽ التفاعؿ  ت

 19/4/2000العاـ، وقد تَـّ الطمب مف رئاسة مجمس الوزراء مؤخرًا بتاريخ  بيف البائع والمستيمؾ لمصالح
 .عمى إنشاء الجمعية المذكورة الموافقة

بجيود  2001تأسيس جمعية حماية المستيمؾ: تـ تأسيس جمعية حماية المستيمؾ بدمشؽ وريفيا عاـ 
وقد تـ دعميا في بداية تأسيسيا  2001نخبة مف المواطنيف وقد باشرت الجمعية عمميا في نياية عاـ 

ال تفي بالغرض  مف قبؿ وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ إذ أف مواردىا مف رسوـ االنتساب واالشتراؾ
وقد قدـ ليا المقر مجانًا مف قبؿ وزارة االقتصاد والتجارة )المؤسسة العامة لمخزف والتسويؽ(، وقد بمغ عدد 

/ عضوًا إال أف أعضاء الجمعية الذيف يتواصموف معيا ال يزيدوف 388/ 2009أعضائيا في نياية عاـ 
التطوعي ، وذلؾ بغض النظر عف أف  عف خمسيف عضوًا وىذا يؤكد ما ذىبنا إليو في شرح العمؿ

اجتماع الييئة العامة السنوي قد يحضره أكثر مف مائة عضو. ويتألؼ مجمس اإلدارة مف أحد عشر 
عضوًا وحرص المجمس منذ تأسيس الجمعية عمى دمج أعضاء الجمعية بالعمؿ التطوعي مف خالؿ لجاف 



المجنة  –لجنة اإلعالمية  –لمجنة الثقافية ا –لجنة الجودة  –تـ تشكيميا ) لجنة الدراسات العممية 
لجنة المعموماتية ( يترأسيا أحد أعضاء مجمس اإلدارة وينضـ إلى كؿ منيا عدد مف  –االجتماعية 

أعضاء الجمعية منيـ أصحاب كفاءات عممية يجتمعوف شيريًا لدراسة المواضيع المعروضة عمى المجنة 
جمعية وبفضؿ اإلعانة المادية التي قدمتيا وزارة االقتصاد وتقديـ المقترحات الالزمة لتطوير عمؿ ال

–أجيزة اتصاؿ  –تـ تجييز مقر الجمعية بالوسائؿ الالزمة ، قاعة المحاضرات  2009والتجارة في عاـ 
  وحددت المياـ واألىداؼ التالية لمجمعية بما يمي:

 
 أهداف الجمعية:

المجاالت مف كؿ ما  مصالح المستيمؾ في جميعتتمثؿ  أىداؼ جمعية حماية المستيمؾ في حماية   
يشكؿ خطرًا عمى صحتو وسالمتو وأموالو وغيرىا. وترشيد المستيمؾ وتوعيتو عمى حقوقو ومسؤولياتو 

التظمـ بشكؿ مستمر.وكذلؾ تمكيف المستيمؾ مف اختيار ما يناسبو مف  ورفع ثقافتو في المجاؿ موضوع
ومساعدتيـ  ف أىدافيا أيضًا الدفاع عف حقوؽ المستيمكيفالمعروضة وبالوسائؿ الممكنة. وم السمع

  أو خدمة غير مناسبة. لمحصوؿ عمى تعويض عف أية خسائر صحية أو مادية ًتنجـ عف استيالكو سمعة
 

 مهام الجمعيـة:
 تقوـ جمعية حماية المستيمؾ بالمياـ التالية:

  تمثيؿ المستيمكيف في جميع المجاالت لدى
 محميًا وعربيًا ودوليًا.العالقة  الجيات ذات

 والمؤسسات والجمعيات  التعاوف مع الوزارات
 المماثمة )الوطنية، العربية، الدولية(.

 الالزمة لتبادؿ المعمومات  االتصاالت إقامة
والخبرات لتحسيف شروط عمؿ الجمعية لتحقيؽ 

  بشكؿ أفضؿ. أىدافيا
 

 راقبة المنتجات والخدمات.      م بأنظمة المشاركة في وضع وتطوير التشريعات المتعمقة 
 رشاده لمطريقة الصحيحة الستخداميا. تعريؼ المستيمؾ بماىية المواد التي يتعامؿ معيا  وا 



 والدراسات والتحاليؿ المتعمقة بنشاط الجمعية. التعاوف إلنجاز البحوث 
  تطويرىا بما والمقاييس الوطنية عمى السمع المعروضة والمساىمة في  السعي لتطبيؽ المواصفات

 .المواصفات العالمية ينسجـ مع
 قبؿ المستيمؾ )تأميف قطع التبديؿ والتحقؽ  االىتماـ بالخدمات المطموبة لمسمعة بعد شرائيا مف

 الصيانة الدائمة وغيرىا(. مف النوعية، تحقيؽ فترة الضماف، توفير
  األسعار المشابية لذات بالمقارنة مع  تقوـ بدراسة مالئمة لسعر السمعة المطروحة في األسواؽ

مدى انسجاـ بدؿ الخدمة المقدمة لممستيمؾ مع  السمعة التي تحمؿ نفس المواصفات وكذلؾ
  .مثيميا

 الكافية إلعالـ المستيمؾ مف قبؿ المنتج أو الموزع عف أية أخطار  التأكد مف وجود الوسائط
لزاـ المنتج بسحب المواد المخالفة  يمكف أف يتعرض بسرعة مع تعويض المستيمؾ ليا المستيمؾ وا 

 حاؿ حدوث أي ضرر قبؿ إعالمو. في
  بالشكؿ الذي تراه مناسبًا. كذلؾ تستفيد الجمعية مف إمكانية وسائؿ اإلعالـ المختمفة 
   يتعيف عمى الجمعية توعية المستيمؾ لقيامو بدوره في الحفاظ عمى سالمة المادة أثناء تخزيف

 يؿ دوره في الحاالت الطارئة.قبمو وتفع السمعة   أو استعماليا مف
  وتوفرىا باألنواع المختمفة مف األغذية وتحديد القواعد الصحية  تعريؼ المستيمؾ بالقيمة الغذائية

 بيدؼ نشر عادات وأنماط استيالؾ سميمة. لتناوليا وحفظيا
  المتعمقة بسالمتو وحسف استخداـ دخمو عف طريؽ البرامج  ترشيد المستيمؾ في جميع األمور

 فئات المستيمكيف )مدارس، مشافي، جامعات، وغيرىا(. لتربوية المخصصة حسبا
   تقديـ النصح والخدمات االستشارية لممستيمؾ لمحصوؿ عمى حقوقو االستيالكية، وكذلؾ

 عقود التأميف والقروض المصرفية. المساعدة في معالجة



 العالقة  التنسيؽ مع الجيات صاحبة
واإلحصاءات بنشاطيا الستالـ التقارير 
ومواصفات  والدراسات واألسعار الدورية،

السمع المطروحة في األسواؽ، ومواعيد 
األسواؽ  التخفيض بالسعر، وأوقات عمؿ

  .والمخازف التجارية والمراكز الصحية
 اإلعالمية الخاصة  اإلشراؼ عمى البرامج

بنشاطيا واستخداـ وسائؿ اإلعالـ 
بالغ  المستيمكيف عف المختمفة لنشر وا 

  جميع األمور التي تيـ مصالحيـ، 
يتعرضوا ليا في حاؿ استخداـ سمعة تسبب ليـ أضرارًا  وخاصة عف األخطار التي يمكف أف

طرحيا أو تداوليا بشكؿ خاص وكذلؾ المواضيع والمطبوعات  نتيجة توزيعيا أو إنتاجيا أو
 المفيدة لممستيمؾ.

 بنوعيتيا التي  سمعة تتضمف مبالغة كبيرة التدخؿ لدى الجيات المعنية إللغاء أي إعالف عف
 تيدؼ إلى التدليس عمى المستيمؾ أو إعطاء معمومة مغايرة لمواقع.

والجمعية ليس ليا سمطة تنفيذية عمى أي مقدـ سمعة أو خدمة ويقتصر دورىا عمى تثقيؼ وتوعية 
السوؽ ونقؿ شكاوى الجميور سواء كاف مف الباعة أو المستيمكيف ونقؿ مشاىدات أعضاء الجمعية عف 

 المواطنيف إلى جياز حماية المستيمؾ.
كما نص قانوف حماية المستيمؾ عمى أف تقوـ جمعيات حماية المستيمؾ بالدفاع عف مصالح المستيمكيف 
وتمثيميـ لدى الجيات المعنية كافة وقد تـ تمثيؿ الجمعية لدى جميع مكاتب االرتباط المشكمة في الوزارات 

لمستيمؾ إال أف دور ىذه المكاتب رغـ قياـ وزارة االقتصاد والتجارة بتوضيحو فما زاؿ المعنية بحماية ا
مبيمًا ومف ذلؾ أف ممثمي الجمعية في ىذه المكاتب ال تتـ دعوتيـ إلى أي اجتماع إف كاف ىناؾ 

 اجتماعات ليذه المكاتب. 



أما التعاوف مع الجمعيات العربية والدولية فإف الجمعية 
عيات حماية المستيمؾ في الدوؿ العربية تتواصؿ مع جم

وىي عضو في االتحاد العربي لممستيمؾ وتشارؾ سنويًا 
في اجتماعات االتحاد ويساىـ مجمس اإلدارة بعرض أحد 
المواضيع التي تكوف عنوانًا لالجتماع كما أف الجمعية 
تتعاوف مع الجمعيات الوطنية األىمية ) مكافحة التدخيف 

تخطط لمقياـ بحممة توعية بمشاركة .....( و -البيئة  –
 .أفراد مف مشروع شباب

 

المشاركة في وضع    2008( لعاـ 2كما أف مف مياـ الجمعية بموجب قانوف حماية المستيمؾ رقـ )
وتطوير التشريعات المتعمقة بمراقبة المنتجات والخدمات وقد شاركت الجمعية في وضع قانوف حماية 

سالمة الغذاء كما وتشارؾ مف خالؿ ممثمييا في المجمسيف االستشارييف لحماية المستيمؾ وكذلؾ قانوف 
المستيمؾ وسالمة الغذاء بإبداء المالحظات حوؿ تطبيقيا والمقترحات لتعديؿ ما يمـز منيما ، كما تشارؾ 
ـ مف خالؿ ممثميا في مشروع قانوف المواصفات وقانوف تنظيـ األسواؽ وغير ذلؾ مف القوانيف التي تي

 مصالح المستيمكيف.
كما أف مف مياـ الجمعية بموجب قانوف حماية المستيمؾ أيضًا اإلسياـ في تعريؼ المستيمؾ بماىية 
رشاده لمطريقة الصحيحة الستخداميا ، والتعاوف مع الجيات  السمع والخدمات التي يتعامؿ معيا وا 

جمعية. والزاؿ تنفيذ ىذه الميمة يشوبو المختصة النجاز البحوث والدراسات والتحاليؿ المتعمقة بنشاط ال
التقصير الناجـ عف النقص في الكادر العممي،ألف االعتماد عمى العمؿ التطوعي في مثؿ ىذه المياـ ال 
يؤدي الغرض لوحده وال بد مف وجود مستشاريف في الجمعية لالختصاصات الالزمة إلجراء الدراسات 

المختصة واف تنفيذ مثؿ ىذه المياـ يحتاج إلى تمويؿ ومف والبحوث ومف ثـ نشرىا أو تقديميا لمجيات 
مياـ الجمعية بموجب قانوف حماية المستيمؾ  أيضًا السعي لتطبيؽ المواصفات والمقاييس الوطنية عمى 
السمع المعروضة والمساىمة في تطويرىا مع الجيات المعنية وتتعاوف الجمعية مع ىيئة المواصفات 

رأييا في مشاريع المواصفات ، إال أف التحقؽ مف تطبيؽ ىذه المواصفات عمى  والمقاييس مف خالؿ إبداء
السمع المعروضة ال زاؿ دور الجمعية مقتصرًا عمى التنبيو إلى بعض المخالفات التي تردىا كشكاوى مف 

حري المواطنيف ، وال بد مف تطوير ىذا الدور الذي ال يحقؽ إال بتوفير مخابر لمجمعية تقوـ مف خالليا بت
بما في  ) المخالفات في المواصفات وتوعية المواطنيف إلييا وتوفير الكادر الالـز إلجراء الدراسات الفنية



ذلؾ تثقيؼ المواطنيف إلى الوسائؿ المستخدمة في غش السمع ( وقد نصت التعميمات التنفيذية لقانوف 
ر السمع المطروحة لالستيالؾ حماية المستيمؾ عمى قياـ الجمعية بإجراء الدراسات حوؿ جودة وأسعا

ف كاف بعض  لمحفاظ عمى مصالح المستيمكيف وما تقوـ بو الجمعية حاليًا غير كاؼ لتنفيذ ىذه الميمة وا 
 أعضاء مجمس اإلدارة يسيموف في دراسة تكاليؼ وأسعار بعض السمع. 

في مجاؿ الرقابة  ومف مياـ الجمعية بموجب قانوف حماية المستيمؾ أيضًا التنسيؽ مع الجيات الرسمية
عمى المنتج والخدمة المقدمة لممستيمؾ ، وطمب االستفسارات مف الجيات الرسمية وتقديـ المقترحات التي 
تعنى بحقوؽ ومصالح المستيمؾ تتواصؿ الجمعية مع جميع الوزارات والمؤسسات بنقؿ مالحظات 

 أعضائيا عف المنتجات أو الخدمات وتبدي اقتراحاتيا.
تتمقاىا الجمعية: تتمقى الجمعية العديد مف الشكاوى وقد خصصت رقمًا خاصًا الستقباؿ الشكاوى تاتي 

ىذه الشكاوى وتقوـ بإعادة توجيييا خطيًا أو شفييًا إلى الجيات الرسمية ذات العالقة. وقد تركزت 
 الشكاوى عمى المواضيع التالية:

ذكر أنو ال دور لمجمعية في ضبط األسعار عدـ تالؤميا مع جودة المنتج ، ومف الجدير بال األسعار: –آ 
سوى إعالـ الجيات الرقابية عف حاالت عدـ اإلعالف عف السعر أو عدـ التقيد باألسعار لمسمع غير 

 المحررة مف نسب األرباح ، إضافة إلى توعية المستيمكيف مف أف الجودة ال تعني سعرًا أعمى.
 

نعوف عف إعادة السمعة وقد كانت الشعارات تقوؿ البضاعة لقد كاف الباعة سابقًا يمت تبديل السمعة: –ب 
التي تباع ال ترد وال تبدؿ إال أف أتى قانوف حماية المستيمؾ ونص عمى حؽ المستيمؾ بإعادة السمعة 
خالؿ أسبوع أو تبديميا فيما يتعمؽ بالسمعة المعيبة ، ولذلؾ تتمقى الجمعية وتعالج الكثير مف الشكاوى 

لبائع إعادة السمعة والبد برأيي مف تعديؿ القانوف بما يسمح لممستيمؾ بالحؽ بإعادة التي تتضمف رفض ا
 السمعة إذا لـ تتعرض إلى تبديؿ أو استخداـ طالما أف الفاتورة موجودة وخالؿ فترة محددة. 

 
جمعية إف عدـ قياـ الباعة أو مقدمي الخدمات بإعطاء فاتورة يدعو المشتكيف لمتوجو إلى  الفواتير: -جــ 

حماية المستيمؾ ضمانًا لحقوقيـ. تمقت الجمعية العديد مف الشكاوى المتعمقة باقتنائيـ سمعًا كاف قد أعمف 
 عف مواصفاتيا في الصحؼ االعالنية وثبت بعد استخداميا عدـ صحة ما أعمف عنيا.

ؾ مع وسائؿ نص قانوف حماية المستيمؾ عمى تعاوف جمعيات حماية المستيم  :اإلعالنات المضممة –د 
اإلعالـ المختمفة لتوعية وتثقيؼ المستيمكيف، كما نص النظاـ الداخمي لجمعية حماية المستيمؾ عمى ذلؾ 



وعمى األخص في األمور التالية: كيفية الحفاظ عمى سالمة المادة أثناء تخزينيا أو استعماليا ، تعريؼ 
مة ، سالمة وحسف استخداـ الدخؿ وقد المستيمؾ بالقيمة الغذائية ونشر عادات وأنماط استيالؾ سمي

انصب نشاط الجمعية عمى إصدار نشرات دورية تتضمف إرشادات لممستيمكيف وحرصت الجمعية عمى 
نشر ىذه اإلرشادات في الصحؼ بالتعاوف مع المؤسسة العربية لإلعالف، كما تقوـ الجمعية بإصدار 

، إضافة إلى مشاركة رئيس مجمس اإلدارة و  مجمة سنوية تضمنيا مواضيع تيـ المستيمكيف توزع مجاناً 
بعض أعضاء مجمس اإلدارة في الندوات الصحفية والتمفزيونية واإلذاعية توضيحًا لمياـ الجمعية في 
مجاؿ حماية المستيمؾ ، كما يقوـ أعضاء الجمعية بجوالت عمى األسواؽ وتوزيع نشرات التوعية عمى 

عية اإلعالمي بإحداث موقع لمجمعية عمى االنترنت تـ تضميف المواطنيف والباعة ، وقد توج نشاط الجم
كما يساىـ بعض أعضاء الجمعية بإلقاء المحاضرات الثقافية  العديد مف القوانيف التي تيـ المستيمؾ ،

 المتعمقة بحماية المستيمؾ في مقر الجمعية أو في المراكز الثقافية.
أف تكوف رديفًا لألجيزة التنفيذية لحماية المستيمؾ مف والبد لجمعيات حماية المستيمؾ أف تطور دورىا و 

خالؿ تشكيؿ مجموعات عمؿ مف أعضاء الجمعية تقوـ بجوالت عمى األسواؽ أو مراكز تقديـ الخدمات 
دوف التدخؿ في نشاطيا ، ورفع تقاريرىا عف حالة السمع والخدمات إلى مجالس إدارة الجمعيات التي تقوـ 

التنفيذية بيذه المعمومات. والقياـ  بتشجيع المستيمكيف عمى أنماط معينة مف بدورىا بتزويد األجيزة 
االستيالؾ تتالءـ مع دخميـ وذلؾ مف خالؿ إعداد الدراسات العممية حوؿ استيالؾ السمع. وقياـ الجمعية 
باإلعالف عف المخالفات الجسيمة والضارة بصحة المواطف والمرتكبيف ليا بعد ظيور نتائج التحميؿ 
نشاء مكاتب استشارية تتبع لمجمعية بعد دعميا ماليًا تعنى  القطعي ودوف انتظار صدور الحكـ بشأنيا وا 

 بتقديـ االستشارات سواء لممنتجيف أو المستيمكيف. 



 الوطن العربي حماية المستهمك في 

الجزائر، جمعيات حماية لممستيمؾ كمصر، السوداف، تونس، فمسطيف   يوجد في بعض الدوؿ العربية
 المتحدة، اليمف، لبناف، العراؽ، والبحريف( ويختمؼ نشاط ىذه المغرب، موريتانيا، األردف، اإلمارات العربية

التونسية والجزائرية  الجمعيات وعدد المنتسبيف إلييا مف بمد إلى آخر، حيث تعد جمعية حماية المستيمؾ
وتأثيرًا في رسـ السياسات المتعمقة بالمستيمؾ،  طاً والمغربية واألردنية واليمنية مف الجمعيات األكثر نشا

تتميز بوجود تشريعات وىياكؿ حكومية تقوـ بمتابعة قضايا المستيمؾ  في حيف أف بعض البمداف األخرى
ليبيا،  المادي لبعض المواد التي توزع عمى المواطنيف بأسعار مخفضة )سوريا، العراؽ، وتقدـ الدعـ

بالتنسيؽ مع الوزارة  عض البمداف التي يوجد فييا جمعية حماية المستيمؾ الجزائر، السوداف( وتقوـ ب
أو التجارة ،أو الصناعة( كما ىو  المختصة لمعالجة شؤوف المستيمؾ مثؿ )وزارة االقتصاد أو التمويف

، الجزائر، موريتانيا، األردف ،اليمف، اإلمارات العربية المتحدة الحاؿ في مصر، السوداف، تونس، المغرب،
فييا  وفمسطيف. وىناؾ بعض البمداف التي أنيط فييا حماية المستيمؾ بالوزارات المختصة وال يوجد

جمعيات حماية المستيمؾ وال تقدـ أي دعـ مادي لمسمع االستيالكية )السعودية، لبناف، قطر، البحريف، 
 سمطنة عماف، الكويت(.

في مقر جامعة الدوؿ العربية، يوـ االثنيف في   المنعقدوقد أقرَّ المؤتمر العربي األوؿ لحماية المستيمؾ، 
المستيمؾ مف جمعيات حماية المستيمؾ  تكويف المجنة التأسيسية لإلتحاد العربي لحماية 1997نيساف  7

يفتح باب االنضماـ لبقية الدوؿ العربية، وأف يكوف ىذا  في كؿ مف مصر واإلمارات ولبناف، عمى أف
 ًا، وعمى ىامش المؤتمر الوطني األوؿ لحماية المستيمؾ والذي عقد بدعوة مفالحق االتحاد غير حكومي

وبمشاركة جمعيات  2/10/1998 - 29/9الجمعية الوطنية لحماية المستيمؾ في عماف خالؿ الفترة مف 
تأسيس االتحاد العربي لممستيمؾ الذي  ومنظمات حماية المستيمؾ والدفاع عنو في األقطار العربية تَـّ 

جمعية حماية المستيمؾ، وقد أقرَّ المؤسسوف النظاـ الداخمي  ت إليو الدوؿ العربية التي أسست فيياانضم
لالتحاد الذي تضمف األىداؼ التي يسعى االتحاد ليا، وىي توفير الحماية لممستيمؾ العربي مف 

 عف مصالحواإلنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر عمى صحتو وحياتو والدفاع  المنتجات وعمميات
ممارسة حقو في االختيار  وتزويد المستيمؾ بالمعمومات الكافية عف كافة السمع والخدمات مما يمكنو مف

مكانياتو الشرائية، وحماية المستيمؾ العربي مف  مف بيف سمع وخدمات متعددة تتفؽ ورغباتو واحتياجاتو وا 



لزامية وجود بطاقة البيافتبث مف خالؿ مختمؼ وسائؿ اإلعالـ،  اإلعالنات المضممة التي عمى السمع  وا 
السياسات الحكومية ذات العالقة  ، وتمثيؿ المستيمؾ أثناء وضع بشكؿ واضح وصحيح ومطابؽ لمواقع

وضماف جودتيا والحصوؿ عمى الخدمات الضرورية لو  بالمستيمؾ بما يضمف تطوير المنتجات والخدمات
 صحية والتعميمية(، وتعويضو في حاؿ وقوع الضرر وتوعيتو)الغذاء، الماء، الكساء، المأوى، والخدمات ال

تباع االستراتيجيات لترشيد استيالكو والعيش في بيئة صحية وسميمة خالية  لممارسة حقو في االختيار وا 
األقطار العربية عمى إنشاء جمعيات أو منظمات لحماية  مف األخطار لو ولألجياؿ القادمة، وحث

تاحة الفرص المعنية  مستيمكيف العرب، والتعاوف والتنسيؽ بيف الجمعيات والمنظمات العربيةلم المستيمؾ وا 
المستيمؾ )مجالت، نشرات...الخ(  بحماية المستيمؾ وتبادؿ المعمومات اإلرشادية التي تيدؼ إلى توعية

صدار مجمة عربية حوؿ رساؿ الدراسات والبحوث التي تعن حماية وعقد ندوات ومؤتمرات وا  ي المستيمؾ، وا 
 المستيمؾ العربي.

كما ييدؼ االتحاد أيضًا إلى تبادؿ المعمومات حوؿ السمع والخدمات المستوردة أو المنتجة محميًا والتي  
تاحة الفرصة لمدوؿ العربية لالستفادة  تبيف فسادىا أو عدـ جودتيا أو كونيا مقمدة لحماية المستيمكيف، وا 

وبيف االتحادات اإلقميمية والعالمية، وتشجيع استيالؾ  بينيا مف خدمات المخابر وتعزيز التعاوف فيما
والقوانيف العربية  والمواد المنتجة في األقطار العربية وتحسيف جودتيا والسعي لتقارب التشريعات السمع

  المتعمقة بحماية المستيمؾ.

  



 حماية المستهمك عمى المستوى الدولي

إنشاء جمعية المستيمؾ في أمريكا في الثالثينات  حيث تَـّ  تعد الحركة الدولية لممستيمؾ وليدة ىذا القرف،
الخمسينات، وأصدرت أوؿ مجمة تحت عنواف تقارير المستيمكيف التي تضمنت  مف ىذا القرف وتبمور في

ومساعدة المستيمؾ  االختبارات العممية لجودة بعض السمع االستيالكية الجديدة ومقارنة أسعارىا نتائج
تكونت في انكمترا وىولندا والدنمارؾ وبمجيكا  الختيار ما يناسبو، والحقًا في الستيناتبعرض النتائج عميو 

ومف ثـ انتشرت في بقية الدوؿ )فالبرازيؿ يوجد فييا ستوف جمعية، واليند يوجد فييا خمس وعشروف 
 تتحضير مطوؿ داـ عشر سنوات تَـّ عقد المؤتمر التأسيسي لإلتحاد الدولي لجمعيا جمعية(، وبعد

ليصبح المنظمة الدولية  1993تعديؿ ىذا االسـ عاـ  وتَـّ  (IOCU) 1960حماية المستيمؾ عاـ 
 الشمالية والالتينية                    وأصبح ليا مقرات فرعية في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا  (CI)لممستيمؾ

عممًا أف عدد الدوؿ التي ليا عالقات معيا لندف،  والمقر الرئيسي لممنظمة العالمية لممستيمؾ حاليًا في
  عنصر. 600دولة ويشارؾ بأعماليا ما يزيد عف  170ما يزيد عف  2000بمغ عاـ 

، دعـ إنشاء جمعيات حماية 1960اعتمدتيا المنظمة الدولية لممستيمؾ منذ عاـ  ومف األىداؼ التي
لتمكينيـ مف حقيـ في  لعالـ ونيابة عنيـ، العمؿ باسـ المستيمكيف في ا العالـ المستيمؾ في مختمؼ دوؿ

التغذية وماء الشرب والخدمات الالزمة، تطوير التعاوف الدولي مف خالؿ القياـ بالتحاليؿ المقارنة لممواد 
وبرامج  وتبادؿ نتائج التحميؿ والخبرات. كما ىدفت المنظمة إلى تحسيف المواصفات والخدمات والخدمات

كييكؿ لتبادؿ المعمومات والمجالت  وا في العالـ، اعتماد المنظمة الدوليةتثقيؼ المستيمكيف أينما كان
والنشرات الدورية التي تيـ حماية المستيمؾ، إقامة عالقات جيدة مع المنظمات الدولية ذات العالقة 

 .والدفاع عف مصالحيـ لدييا لتمثيؿ المستيمكيف
 
 
 
 
 
 
 



 التحديات التي تواجه المستهمك
 دلة وراثيًا:أ. األغذية المع

المعدلة وراثيًا مرتبطة باحتماالت ظيور حاالت الحساسية وخاصة رفض  األخطار المتعمقة باألغذية 
مع الزمف مف  المضادة لمجراثيـ، حيث تعد األخطار غير المتوقعة والتي يمكف أف تتطور ببطء األدوية

تمؾ المخاطر عمى البيئة وصحة  المشاكؿ التي تحتاج إلى حؿ عاجؿ نتيجة صعوبة التنبؤ بتأثيرات
أكثر تعقيدًا في الدوؿ النامية لعدـ توفر اإلمكانيات  اإلنساف عمى المدى البعيد، وتصبح ىذه المشكمة

أكثر  االختبارات وغالء قيمتيا، عمى العكس في الدوؿ المتطورة. فأمريكا مثاًل تنتج العممية لتنفيذ ىذه
%( مف 50%( مف منتجات الصويا تعد معدلة، وكذلؾ ) 60يث أف )األغذية المعدلة وراثيًا في العالـ، ح

في العالـ بالبذور المعدلة وراثيًا  توجد في  %( مف المساحات المزروعة98الذرة الموجودة في أمريكا و)
استخدـ فييا التعديالت  األرجنتيف وكندا. وأىـ المنتجات المعدلة وراثيًا ىي أغذية الحيوانات، حيث

  .الضارة حسيف صمود النبات ضد الطفيميات واألعشابالوراثية لت
كما أف أغذية لمحيواف عدلت وراثيًا ولـ تكف موجودة قبؿ سنوات وىي معروضة لمبيع بكميات كبيرة مف 

متعددة الجنسيات وقد تضاعفت مبيعاتيا مؤخرًا نظرًا لمفوائد المعمنة عنيا، وىي: توفير  قبؿ شركات
أقؿ ،إال أنو حتى اآلف غير واضح  ة أفضؿ وباستعماؿ مبيدات بكمياتاألغذية بمردود أكبر وجود

المحيطة )تخفيض التنوع البيولوجي، وانتقاليا إلى الزراعات  منعكسات الزراعات المعدلة وراثيًا عمى البيئة
 عف إمكانية تضاعؼ إفرازات السموـ وظيور حاالت الحساسية نتيجة التعديؿ عمى التقميدية(، فضالً 

ف غياب اآلليات المالئمة لمكشؼالجين والداللة عمى مثؿ ىذه األنواع يعني أف حؽ المستيمؾ  ات ، وا 
رشاده حوؿ ىذه   األغذية ال يزاؿ مفقود السيما وأف منعكساتيا طويمة األمد. بالمعرفة وا 

 النباتات آلية لمتحقؽ فيما إذا كانت بعض 4/2/1999السوؽ األوروبية المشتركة بتاريخ  وقد أعدت
 المعدلة جينيًا تسبب أمراض لدى الحيواف تتمخص بمراقبة المواد المعدلة وراثيًا لمقضاء عمييا إذا ظيرت

تنظيؼ التربة المتضررة  عدوى في المناطؽ الخطرة، واعتماد مبادئ إتالؼ النبات المحور وراثيًا وأسموب
 .وعزليا وحماية األشخاص المتضرريف

بالبذور المعدلة حتى يتـ اإلجماع  لممستيمكيف إلى وجوب تأجيؿ الزراعاتوقد ذىب االتحاد الدولي 
عداد اتفاقيات دولية حوؿ موضوع السالمة الصحية .البيئة العممي حوؿ اآلثار المتوقعة عمى والبيئية  وا 

ر وحظ .المعدلة وراثيًا في العالـ ووضع قواعد لتحركات المواد .المنفذة عمى الكائنات المعدلة وراثياً 
ومتابعة مراقبة  .العقيمة المضادة لمجراثيـ في األغذية المعدلة وراثيًا وكذلؾ البذور استعماؿ الجينات



المعدلة وراثيًا  ووجوب وضع بطاقة البياف عمى عبوات المواد .الوراثية األمراض الناجمة عف التعديالت
ة بعض المستيمكيف بالنسبة لألغذية برغب كذلؾ االىتماـ األخالقي والديني .تبيف وجود التعديؿ مف عدمو

 عبر العديد مف الكائنات الحية المحظورة ومنيا الخنزير.. الخ. المعدلة عف طريؽ نقؿ الصفات الوراثية

  المنافسة واقتصاد السوق: .ب

إف االنفتاح االقتصادي يزيد مف حدة المنافسة 
الوطنية والمنتجات األجنبية في  بيف المنتجات

الداخمية والعالمية مما يمـز الصناعة األسواؽ 
الوطنية زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتيـ مف حيث 

في مثؿ ىذه الحالة  الجودة والسعر ويتطمب
 حماية المستيمؾ مف الغش والتضميؿ التجاري مف

خالؿ وضع الضوابط لحمايتو مف غش المواد 
 والخدمات واعتماد التشريعات التي تؤمف

 مناسب مع ضماف الجودة.احتياجاتو بشكؿ 
 

 
 المنافسة الكاممة والمنافسة غير الكاممة.  فالمنافسة الكاممة ىي ويمكف أف نميز بيف نوعيف مف المنافسة:

وجود عدد  المنافسة التي يستطيع البائع مف خالليا التأثير عمى أسعار السمع ولو بشكؿ بسيط بسبب
ومف إيجابيات  السمع المعروضة. ات عف مواصفات وأسعاركبير مف البائعيف وتوفر سمع متماثمة ومعموم

السمع والخدمات، ومف  المنافسة الكاممة، وجود سمع عالية الجودة وتخفيض األسعار وتوفير معمومات عف
 إمكانية عدـ تطبيؽ المواصفات والتالعب باألسعار. سمبيات المنافسة الكاممة:

ف أما المنافسة غير الكاممة فتتميز باالحتكار التاـ وظيور المنافسة االحتكارية واحتكار  حماية  القمة، وا 
صدار القوانيف المتعمقة  المستيمؾ مف المنافسة يتطمب عمؿ جماعي يعتمد عمى احتياجات المستيمؾ وا 

  التجارية السيئة. بمكافحة اإلغراؽ مف خالؿ مراقبة وضبط الممارسات



االقتصادي إلى حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ وانتشار العمالة المتدنية  تؤدي العولمة في مجاؿ التعامؿ
أمريكا بالشركات  الضرائب وربط أدوات العولمة وقوانينيا بالبمد األقوى في العالـ، إذ تتحكـ واليرب مف

التجارة العالمية، مجمس األمف الدولي،  نظمةالمتعددة الجنسيات، صندوؽ النقد الدولي، البنؾ الدولي، م
يعني الوقوع في خطر اإلقصاء االقتصادي إذا لـ يتـ مواكبة  وأنظمة اإلعالـ ،والمعموماتية. وىذا

 ترويج أنماط وقيـ استيالكية عف طريؽ الدعاية المستيدفة المترافقة مع مشاركة التحوالت الحديثة،
تؤدي إلى التحوؿ السريع لممجتمع ليصبح مستيمكًا  ات وتبذيرىا حيثمشاىير العالـ مما يؤدي ليدر الثرو 

  عوضًا عف أف يكوف منتجًا.
التقنيات المتقدمة  أىـ اآلثار السمبية لمعولمة ىو زيادة البطالة نتيجة الخصخصة واالعتماد عمى ومف

عادة الييكمة وحدوث فوضى في أسواؽ العمؿ يدفع ثمنيا متدنية والتحصيؿ العماؿ ذوي الميارات ال وا 
 .العممي األقؿ

ومف اآلثار السمبية لمعولمة أيضًا زيادة الجرائـ االقتصادية نتيجة اتفاؽ بعض الشركات عمى استغالؿ 
الكيميائية  دافعي الضرائب كاالتفاقيات االحتكارية لشركات النقؿ وصناعات المواد المستيمكيف أو

  األسيـ. والمضاربات فيوالمتاجرة بحقوؽ األفالـ والبث التمفزيوني 
يؤدي إلى نضوب أمواؿ  ومف اآلثار السمبية لمعولمة تيريب األمواؿ وغسيؿ أمواؿ المافيا بشكؿ منظـ مما

أدنى الضرائب والحصوؿ عمى التبرعات  الدولة بفعؿ االقتصاد العابر لمحدود والتنافس عمى دفع
 .واألسماء والمساعدات والديوف الميسرة بمختمؼ الصيغ

خالؿ قياـ  ف اآلثار السمبية لمعولمة أيضًا انحسار عدد كبير مف المؤسسات والشركات العالمية مفوم
  الشركات الكبرى بتكييؼ وضعيا مع التقدـ التقني والتطبيقات.

استخداـ الحاسوب واإلنساف اآللي وأنظمة التحكـ والبحث العممي األمر  ومف اآلثار السمبية لمعولمة أيضاً 
 .لمحد مف استخداـ القوى البشرية الذي يؤدي

اليوة الحاصمة بيف المجتمع المتطور  ومف اآلثار السمبية لمعولمة أيضًا زيادة الفقر والتخمؼ بسبب
 والمجتمع المتخمؼ.

تكتالت اقتصادية كبيرة(  ومف اآلثار السمبية لمعولمة  زيادة االندماج االقتصادي لبعض الشركات )ظيور
إلى احتكار اإلنتاج وفرض المواصفات  عدد بسيط مف الشركات مما يؤدي وحصر بعض الصناعات في

والنوعية لمسمع التي تحقؽ المردود االقتصادي ليا مما يعطييا إمكانية الييمنة واالمتياز الضمني عمى 

 ـ العولمة: ج 



رئيسية محركة  وسياسة الدوؿ االقتصادية وابتالع الشركات الصغيرة وبقاؤىا في السوؽ كجية المصارؼ
 .اد دوف أي منافسلالقتص

يقاؼ سمبيات العولمة ومساىمة جميع  يكوف بالتشبث باليوية الثقافية الوطنية والقيـ االجتماعية العادلة وا 
الترويج غير المناسبة وترشيد االستيالؾ  أفراد المجتمع بمقوماتو لمتصدي لمثقافات السيئة ،أو وسائؿ

تاحة الفرصة أماـ التكنولوجيا  وأنماطو مف خالؿ االستفادة مف ثورة الحديثة والتحصف بالعمـ وا 
 لممارسة أدوارىـ الحقيقية لتطوير منظومة المؤسسات التعميمية والبحثية لرفع المتخصصيف والباحثيف

ف دعـ تشكيؿ التكتالت االقتصادية العربية واإلسالمية تعد مف أىـ  المستوى العممي لمقوى البشرية.وا 
 صادية العالمية.االقت متطمبات مواجية التكتالت

السياسية الدولية بما فييا البنية االقتصادية  ويتسـ إعالـ العولمة بأنو متقدـ تقنيًا وىو جزء مف البنية
 لنشر ثقافة عالمية عبر بنية االتصاالت الدولية الحديثة المبنية عمى والثقافية الجديدة التي تسعى

باالىتماـ بقضايا المستيمكيف  لعولمة إلزاـ الدوؿاالتفاقيات الدولية، وقد استطاع اإلعالـ في عصر ا
والتدخؿ في أنماط ثقافتو االستيالكية، وييدؼ إعالـ  وحقوؽ اإلنساف والتعديؿ بسموكو االستيالكي

وتعويد العقوؿ عمى مشاىدة  العولمة إلى تحرير إرادة الشعوب مف القيود االجتماعية والسياسية والثقافية
عادةومعايشة األنماط  تشكيؿ الحياة االجتماعية لمشعوب وتشجيع االنضماـ إلى  المغرية لمثقافة الجديدة وا 

 أىـ ما يميز العولمة ىو الفاعمية االقتصادية لمشركات المتعددة الجنسيات كأمريكا الثقافات الحديثة، ومف
 ( 200أصؿ ) ( شركة عالمية ضخمة مف172وألمانيا وفرنسا والياباف وبريطانيا، حيث يوجد فييا )

 شركة موجودة في العالـ.
ومف أىـ تأثيرات إعالـ العولمة عمى المستيمؾ تغيير الواقع الثقافي لتقبؿ منتجات السوؽ العالمية،  

وتعتمد فمسفة  تكنولوجيا االتصاؿ لمترويج لثقافة االستيالؾ ولمنتجات السوؽ العالمية، وكذلؾ توظيؼ
لممعمومات عبر الحواسب  معولمة مف خالؿ التدفؽ الحرالتأثير عمى المنافسة كمحرؾ أساسي ل

اإلعالمية لتتالءـ مع رغبات المستيدفيف، لذلؾ  اإللكترونية واألقمار الصناعية، وتوسيع مجاؿ الرسالة
 اىتماـ الجميور مف خالؿ إعداد الرسالة اإلخبارية السيمة والمنظورة والمسموعة. يسعى اإلعالف إلى إثارة

 
 
 



كافة مجاالت  يعد المستيمؾ المستفيد األكبر مف
تطبيؽ المواصفات )في مجاؿ البيئة واألغذية 

  والعموـ وغيرىا(. والبناء والزراعة
وىذا يتطمب توعية المستيمؾ بالمواصفات 

الصادرة، لذلؾ تعد المواصفات  والمقاييس
المنتج  ضرورة وطنية واقتصادية لحماية

والمجتمع عمومًا لمحد مف الغش والمستيمؾ 
الشريفة عمى أساس  والتدليس وخمؽ المنافسة

معايير ثابتة وسعر أقؿ، كما تيدؼ إلى رفع 
  وتحسيف االستثمار المحمي الكفاءة اإلنتاجية

قميميًا بيف  ومف وتنظيـ العالقة بيف المشتري والبائع المالحظ بأف توحيد المواصفات والعمؿ بيا دوليًا وا 
 سمات المرحمة الحالية، وفي ظؿ المتغيرات الدولية في مجاؿ التجارة واالتفاقيات الدوؿ أصبح مف

العوائؽ الفنية في التجارة  المتعمقة بذلؾ )اتفاقية سالمة وصحة الغذاء والنبات والحيواف، واتفاقية إزالة
تي تمـز المورد بالتقيد بتطبيؽ آلية الثنائية والدولية ال الدولية(، وقد تطورت ىذه التطبيقات لتشمؿ العقود

جراءات الرقابة  عمى إدخاؿ نظـ الممارسات الجيدة في المنشآت المنتجة وكذلؾ في المناطؽ الحرجة وا 
 والتخزيف والتداوؿ...الخ فييا بحيث تشمؿ جميع مراحؿ اإلنتاج بما فييا نظـ التعميب والتغميؼ والحفظ

  

  والمقاييس: اتـ المواصف د

 تمارين:
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 ثالثةالوحدة التعليمية ال

 حماية المستيمك في العقود التي تتم عن بعد
 

 الكممات المفتاحية:
 –البيوع االفتراضية -العناية بالمستيمؾ -مصالح الدولة الوطنية  - أساليب اإلدارة -الثورة التكنولوجية 

 البيع عف طريؽ اإلنترنت.  -البيوع التي تتـ عف بعد 
 

 الممخص:
أدخمت الثورة التكنولوجية الحالية العديد مف المتغيرات اليامة التيتؤثر عمى آليات اتخاذ القرارات وطبيعة 
النظـ المؤسسية لمنشآت اإلنتاج والمؤسسات النقدية، وتنظيـ األسواؽ، وحدوث منافسة واحتكار لمسمع 

ة وتعيف معيا العناية بالمستيمؾ في واألسواؽ. مما أوجد أنواع جديدة مف البيوع اقتضتو التطورات الجديد
كالبيوع االفتراضية، أي البيوع التي تتـ عف بعد دوف أف يتواجد العاقداف في مجمس العقد، أي ىذه البيوع 

 بيوع الغائبيف، ومنيا عرض السمع عمى شاشة التمفزيوف، والبيع عف طريؽ اإلنترنت. 

 

 األىداف التعميمية:
 التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة 

 تحديد المقصود بالعقود التي تتـ عف بعد.  .1
 تحديد المقصود بالعقود االفتراضية.  .2
 تحديد كيفية حماية المستيمؾ في العقود التي تتـ عف بعد.  .3

 



يامة منيا: زيادة أدخمت الثورة التكنولوجية التي شيدىا العالـ في اآلونة األخيرة العديد مف المتغيرات ال
اإلنتاج، وتطوير أساليب اإلدارة، واستخداـ تكنولوجيا المعموماتية لتعريؼ المستيمؾ بالمنتجات، وتطوير 
وخمؽ منتجات جديدة، وتغيير طرؽ اإلنتاج لخفض التكمفة، واالستفادة مف تواصؿ عممية اإلنتاج، 

عتماد عمى الكوادر البشرية عالية التدريب واستخداـ الحاسب اآللي والوسائؿ التكنولوجيا الحديثة، واال
 والمستوى الميني. 

وقد آثرت ىذه المتغيرات عمى آليات اتخاذ القرارات، والمؤسسات النقدية، وتنظيـ األسواؽ، وحدوث 
منافسة واحتكار يتطمب البحث والدراسة، واتخاذ اإلجراءات التي تؤمف حماية مصالح الدولة الوطنية 

 مؾ الذي يعود ليا. والعناية بالمستي

ومنذ عدة سنوات ظيرت أنواع مختمفة مف التجارة، منيا ما أصبح يعرؼ بالبيوع االفتراضية، أي البيوع 
التي تتـ عف بعد دوف أف يتواجد المتعاقداف في مجمس العقد، أي بيوع الغائبيف، ومنيا عرض السمع عمى 

ويتـ ىذا العرض عمى شاشات شاشة التمفزيوف، والبيع عف طريؽ اإلنترنت وغيرىا مف البيوع االفتراضية، 
التمفزيوف أو عمى مواقع اإلنترنت بشكؿ إغرائي جاذب سواء عف طريؽ العرض عمى الشاشة أو تقديـ 
العارض لو مع استخداـ وسائؿ اإِلبيار وتكثيؼ العرض عمى عدد مف الشاشات التمفزيونية الفضائية. 

صاؿ بأقرب رقـ ىاتفي لو، ويتـ بعد ذلؾ ويتـ عرض أرقاـ ىواتؼ لدوؿ مختمفة ليقوـ المستيمؾ باالت
االتفاؽ عمى أف يأتي البائع بالسمعة لممشتري فيسممو إياىا ويستمـ ثمنيا، أوبواسطة مندوبو الذي يجمب 

 السمعة لممشتري. 

كما أف نظامالبيع عبر شبكة االنترنت يوفر لمشركات أموااًل كثيرة وذلؾ باستخداـ البريد اإللكتروني بداًل 
اكس والياتؼ لموصوؿ إلى العمبلء، حيث تجد شركات التوزيع الصغيرة أف رسوـ االشتراؾ في مف الف

شبكةاالنترنت وسيمة لتوسيع نشاطيا بتكاليؼ صغيرة، كذلؾ ىناؾ البيع الذي يتـ عمى الكتالوج بحيث 
الكتالوج ثـ يختار المشتري إحدى السمع مف الكتالوج الموزع عمى المستيمكيف ويدوف رقميا الموضوع عمى 

يحصؿ عمييا فيما بعد بعقود عف طريؽ البيع بواسطة التمفزيوف أو عف طريؽ اإلنترنت، وذلؾ عف طريؽ 
 إغواء المشتري باعتماده عمى الصورة والعرض المبير. 



وقد منع المشرِّع السوري المبالغة بوصؼ المنتج بما ال يتفؽ مع الحقيقة واعتبرىا مخالفة لقانوف حماية 
( إلى 3(، وفرض عقوبة الحبس عمى مرتكبيا مف )12/ب12" المادة )2/2008المستيمؾ السوري رقـ "

 ( ألؼ ليرة سورية. 100( إلى )50( أشير وبالغرامة مف )6)

/ مف قانوف حماية المستيمؾ السوري أنو تعتبر األعماؿ التالية مخالفة ليذا 12/وقد جاء في المادة  
 القانوف. 

إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج ساـ أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتيي  -أ 
 الصبلحية

يمؾ عمى اقتناء المبالغة بوصؼ المنتج بما ال يتفؽ مع الحقيقة والواقع الفعمي بيدؼ تشجيع المست -ب 
 المنتج أو تمقي الخدمة. 

إنتاج أو توزيع سمع تستخدـ لمغش أو التدليس أو عرضيا لمبيع بما في ذلؾ استخداـ وسائؿ اإلعبلـ  -ج 
 أو اإلعبلنات أو المنشورات أو المطبوعات األخرى التي تؤدي لذلؾ. 

 استخداـ الوسائؿ التي مف شأنيا خداع الشاري بػ:-د

 شأ أو تركيب المنتج )بما في ذلؾ إدخاؿ مواد تؤدي إلى اإلدماف(. /صنؼ أو من1/

 / وزف أو حجـ أو العدد المصرح بو عمى عبوة أو غبلؼ المنتج. 2/

استخداـ طرؽ بيع أو شراء مخالفة لمتشريعات النافذة بما في ذلؾ إتباع أساليب توىـ المستيمؾ بقرب -ىػ 
 نفاد المنتج. 

لقانوف ذاتو أنو يتعيف عمى كؿ مقدـ خدمة أو سمعة إعبلـ المستيمكيف ( مف ا32وجاء في المادة )
 بالمواصفات األساسية لمخدمة التي يقدميا وفؽ األنظمة النافذة لدى الجية المختصة. 

ويتعيف وضع العبلمات الفارقة عمى المنتج وفقا ألحكاـ قانوف حماية الممكية التجارية والصناعية. وعمى 
 . 1المعمومات الواردة في إعبلنو وتزويد الجية المعنية بالمستندات التي قد تطمبياالمعمف إثبات صحة 

                                                        

مف قانوف حماية المستيمؾ السوري (33)المادة  1 



وتعتبر المغة العربية ىي األساس في اإلعبلف عف المعمومات ويجوز استخداـ لغات أخرى إلى جانب 
 . 2المغة العربية

 . 3ويحظر القانوف استعماؿ اإلعبلف المضمؿ أو المغموط أو الخادع

اإلعبلف أو الترويج لممنتج بالصدؽ والحقيقة التي تعبر عف جوىر المنتج وجودتو دوف  ويجب أف يتصؼ
 . ويتحمؿ صاحب اإلعبلف مسؤولية الخطأ المرتكب مف قبمو. 4لبس أو غموض
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 السوري/ مف قانوف حماية المستيمؾ 35ـ /3
 / مف قانوف حماية المستيمؾ السوري36ـ /4



 عقود االستيالك

البيع عف طريؽ التمفزيوف واإلنترنت لدى محبلت البيع العادية ىو طريقة جديدة لتوزيع السمع 
باعتمادىا طرؽ توصيؿ السمع إلى موطف المستيمؾ مما جعميا تجد قبواًل كبيرًا مف المستيمكيف، 

 مما أدى إلى ظيور ما يسمى بعقود االستيبلؾ. 

لجديدة والتي تغطي في الحقيقة عقودًا تقميدية في وعقود االستيبلؾ مف المصطمحات القانونية ا
مسمياتيا وعمى ذلؾ فإنو ليس ىناؾ طائفة معينة ومسماةليذاالنوعمف العقود، كما أنو ليس ىناؾ 
أشخاص يمكف تسميتيـ بالمستيمكيف، ألف جميع أفراد المجتمع ىـ مستيمكوف ولو بدرجات 

يا: العقود التي يكوف موضوعيا توريد أو تقديـ متفاوتة، وعميو يمكف تعريؼ عقود االستيبلؾ بأن
أشياء مادية، أو خدمات لفرد، ىو المستيمؾ، وذلؾ مف أجؿ استخدامو الشخصي أو العائمي، 
والذي ال صمة لو بنشاطو التجاري أو الميني، وتشير اإلحصائيات إلى ارتفاع نسبة عمميات البيع 

ت عمى الشبكة، والسيما وسائؿ الدفع والوفاء عبر التمفزيوف واإلنترنت بسبب تطوير المعامبل
%( مف العمميات التي تتـ عمى شبكة اإلنترنت، وعمى اعتبار 25اإللكتروني والتي وصمت إلى )

أف أسموب البيع االفتراضي غير تقميدي، فبالتالي تضعؼ عيوب اإلرادة وحدىا عمى توفير الحماية 
 في قوانيف حماية المستيمؾ في العالـ. القانونية لممستيمكيف رغـ توفر ىذه الحماية 

( منو بأف يتصؼ 36في المادة ) 2/2008وقد أوجب قانوف حماية المستيمؾ السوري رقـ 
اإلعبلف والترويج عف المنتج بالصدؽ والحقيقة التي تعبر عف الجوىر الموجود في المنتج ويتحمؿ 

 مؾ. ( مف قانوف حماية المستي37صاحب اإلعبلف مسؤولية الخطأ ـ )

إال أنو البد مف إيجاد قواعد عالمية أخرى موحدة مف أجؿ توفير أكبر قدر مف الحماية لممستيمؾ 
االلكتروني عمى اعتبار أنو الطرؼ المغبوف والضعيؼ في العممية التجارية، ولضعؼ اإلمكانيات 

و بالطرؽ المالية لديو بالمقارنة مع التاجر وجيؿ المشتري أو المستيمؾ بأحكاـ القانوف، وعدـ عمم
الواجب إتباعيا بشأف اإلعبلنات التي تقـو بترويج خدمات ليس ليا إدارة فعمية في دولة المستيمؾ 

نما يتـ التواصؿ والتعاقد بواسطة أجيزة االتصاالت.   وا 



( مف قانوف حماية المستيمؾ رقـ 11/ؼ1وقد عرؼ المشِرع السوري اإلعبلف المضمؿ بالمادة )
لذي يؤدي بشكؿ مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضميؿ " بأنو اإلعبلف ا2/2008"

( 10( أياـ إلى شير وبغرامة مالية مف)10المستيمكيف، وفرض عمى مرتكبيا عقوبة الحبس مف )
( ألؼ ليرة سورية، أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، كما عرؼ المشرِّع 20آالؼ ليرة سورية إلى )

اإلعبلف  بأنو 4/2/2005" تاريخ 659لمستيمؾ رقـ "حماية االمبناني اإلعبلف المضمؿ بقانوف 
الذي يتناوؿ سمعة أو خدمة، ويتضمف عرض أو بياف أو إدعاء كاذب أو أنو مصاغ بعبارات مف 
شأنيا أف تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستيمؾ أو تضميمو، ويعد مخادعًا 

الذي يتناوؿ عمى سبيؿ المثاؿ: طبيعة السمعة، أو  العرض أو البياف أو االدعاء المشار إليو أعبله
تركيبيا،أو صفاتيا الجوىرية، أو العناصر التي تتكوف منيا، وكمية ىذه العناصر، أو مصدر 
السمعة أو وزنيا أو حجميا أو طريقة صنعيا أو تاريخ انتياء صبلحيتيا أو شروط استعماليا أو 

ومحاذير استعمالياسواء كانت لجية النوعية أـ لجية نوع الخدمة والمكاف المتفؽ عميو لتقديميا 
الفوائد المتوخاة، أو شروط التعاقد ومقدار الثمف اإلجمالي وكيفية تسديده، أو الموجبات التي يمتـز 

 بيا المعمف، أو ىوية ومؤىبلت وصفات الُمصنع أو المحترؼ. 

ورًا أنو يحمؿ جوائز أو شيادات، أو كما يعد إعبلنًا خادعًا اإلعبلف الذي ينسب فيو المعمف لذاتو ز 
ميداليات رسمية أو خاصة، وكذلؾ الزعـ بوجود أسس عممية في حيف أنيا غير متوافرة في الواقع 
أو غير جدية، أو اإلعبلف الذي يتضمف استعماؿ شعار أو عبلمة فارقة مف دوف وجو حؽ، أو 

 استعماؿ عبلمة مقمدة أو مشابية. 

ذا حصؿ ادعاء عمى المع مف، يتوجب عمى ىذا المعمف إثبات صحة المعمومات الواردة في وا 
إعبلنو وتزويد كؿ مف مديرية حماية المستيمؾ أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية 

( مف قانوف حماية المستيمؾ، ويحؽ لوزارة االقتصاد 12بالمستندات التي قد تطمبيا المادة )
عادة نشر التصحيح أو التعديؿ، أو بثو والتجارة الطمب مف المعمف تصحيح أو تعد يؿ إعبلنو وا 

عبر الوسائؿ التي استعممت لبث أو نشر اإلعبلف الخادع، كما يجوز لممحكمة الناظرة بالدعوى 
أماميا القضية أف تقرر وقؼ بث اإلعبلف الخادع بقرار معجؿ التنفيذ، ويجوز ليا الرجوع عف ىذا 

ارر بحسب ما ترتئيو مناسبًا. وقد صدرت عدة قرارات قضائية تعاقب عمى إعبلنات كاذبة  الق
خادعة أو مضممة.  



لتي تتم عن بعد  القانون الواجب تطبيقو عمى الن ازع الناشئ عن البيو ا�

ما ىو القانوف الواجب تطبيقو بموجب منيج 
تنازع القوانيف تجاه اإلعبلف الضاؿ عمى 
اعتبار عدـ وجود موطف مشترؾ لمطرفيف، 
وعدـ وجود دولة تَـّ التعاقد فييا، ألف التعاقد 
تَـّ بواسطة أجيزة االتصاؿ أي تعاقد بيف 
غائبيف، إال أف التعاقد بيف الغائبيف يتـ في 
المكاف والزماف الذي صدر فييما القبوؿ 

( مدني سوري، وبما أف قبوؿ 98المادة )
  المستيمؾ المقيـ في سورية تقابؿ مع إيجاب

البائع فإف مكاف التعاقد يكوف دمشؽ أي مكاف إنشاء العقد، ما لـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ،وتكوف 
/ب( مف 4المحاكـ السورية مختصة بالنظر بالنزاع عمبًل بأحكاـ االختصاص العاـ الدولي ـ )

يف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية السوري، ذلؾ ألف التعاقد يتـ بمجرد أف يتبادؿ الطرف
( مدني سوري، فيكفي النعقاد العقد التعبير عف اإلرادة بالمفظ 92التعبير عف إرادتيف متطابقتيف ـ )

( مدني سوري، كؿ ذلؾ استتبع إيجاد ضمانات لممشتري في ىذا النوع مف البيوع 93/1ـ )
خصوصًا، إال أف بعض القوانيف ذىبت إلى عكس ذلؾ، كما في قانوف المعامبلت المدنية في 

 مارات. اإل
( أف مكاف التعاقد بيف الغائبيف ىو المكاف الذي يعمـ فيو مقدـ الخدمة 143فقد ذىب في المادة )

عف قبوؿ المشتري أي مكاف الموجب الذي يحصؿ فيو العمـ بالقبوؿ، وكذلؾ القانوف المصري 
القبوؿ، ( أف مكاف التعاقد بيف الغائبيف ىو مكاف عرض الموجب لسمعتو المقترنة ب97المادة )

وذلؾ يعني إخضاع االختصاص لمحكمة موطف المدعى عميو، وذلؾ عمى خبلؼ القانوف السوري 
الذي عدَّ مكاف التعاقد بيف الغائبيف مكاف صدور القبوؿ، أي موطف المدعي، أما بالنسبة 
لبلختصاص المحمي فإذا لـ يكف لممدعى عميو موطف وال سكف في سورية فيقع االختصاص في 

ع



ذا لـ يكف لو موطف وال سكف في سورية فيكوف االختصاص لمحكمة دائرة ال مدعي أو في سكنو، وا 
( أصوؿ محاكمات مدنية سوري ويصار فيما بعد إلى تنفيذ الحكـ في بمد الطرؼ 93دمشؽ ـ )

 اآلخر وفؽ االتفاقيات المعقودة بيف الطرفيف. 

نما امتد لؤلجن بي بشرط أف تكوف لو أمواؿ في ولـ يقصر القانوف حؽ االدعاء عمى المواطف وا 
( التضمينات والرسـو 317سورية، أو أف يؤمف بإحدى الوسائؿ المنصوص عمييا في المادة )

 ( أصوؿ محاكمات مدنية. 11/3والنفقات التي يمكف أف يحكـ عميو بيا المادة )

  



 الطبيعة القانونية لمبيوع التي تتم عن بعد

أوؿ ما يثيره عرض السمع بواسطة التمفزيوف ىو الطبيعة القانونية ليذا العرض، فيؿ ىو مجرد دعوة 
لمتعاقد، أـ مرحمة مف مراحؿ التفاوض، أـ يكوف إيجابًا بحيث إذا اقترف بالقبوؿ ينعقد بو العقد. فالعقد 

يصدره أحد المتعاقديف أواًل، يعتمد عمى تطابؽ إرادتي المتعاقديف باإليجاب والقبوؿ، واإِليجاب ىو ما 
ويتعيف أف يتضمف اإِليجاب العناصر األساسية لمعقد، وىي في البيع: ماىية العقد والمبيع والثمف سواء 

( مدني 96مف حيث إمكانيتيما وتعيينيما أو جواز التعامؿ فييما فإذا حددت ىذه المسائؿ الجوىرية ـ )
ي اإليجاب فإف ذلؾ ال يؤثر عمى قياـ العقد ِإذا ما صادؼ سوري، وتركت المسائؿ التفصيمية ولـ تذكر ف

 اإليجاب المتطابؽ معو. 

وىذه المسائؿ تترؾ في العادة ألحكاـ القانوف المنظمة لعقد البيع وىي تتضمف قواعد تفصيمية مكممة 
إِلرادة المتعاقديف واجبة التطبيؽ ِإذا لـ يتفؽ المتعاقداف عمى خبلفيا ففي ىذا االتجاه يكوف المشرِّع صاغ 

 اقترف بالقبوؿ أـ ال.  معيارًا مرنًا مف شأنو أف يساعد عمى تحديد ما إذا كاف اإليجاب قد

وىذا يحدده أمراف جوىرياف أحدىما العـز النيائي مف العاقد عمى إبراـ العقد، فبل يكفي مجرد ِإبداء الرغبة 
فيو، وثانييما أف يكوف العرض قد حصؿ في صورة بحتة بحيث يوجد العقدبمجرد أف يقترف بو قبوؿ ممف 

( والتي قضت بانعقاد 96القانوف المدني مف خبلؿ المادة )وىذا ما أكده المشرِّع السوري في ، وجو إليو
العقد بمجرد اتفاؽ الطرفاف عمى األمور الجوىرية في العقد، واحتفظا بمسائؿ تفصيمية يتفقا عمييا فيما 

 بعد. 

بناء عمى ما ذكرناه آنفًا فإف التفرقة بيف اإليجاب ومقدماتو كالتفاوض والمساومة تأخذ طابع ميما في 
وخاصة عقد البيع، إذ إف اإليجاب يعد أداة أولية الستقباؿ القبوؿ واالقتراف بو، وبمجرد حدوث ىذا  العقود

االقتراف صحيحًا تتوافر أركاف العقد المراد إبرامو و يضحى صحيحًا ممزمًا لعاقديو وتترتب عمييـ 
 التزاماتو. 

ريب لوجيات النظر بيف طالب الشراء وال تعد المساومة التي تحدث قبؿ االتفاؽ إيجاب إنما ىي مجرد تق
والبائع لمتفاوض بينيما عمى بيع دار أو سيارة فيقدـ أحدىما ثمنًا ويحاوؿ اآلخر اإِلنقاص منو، أو أف 
يجعؿ رسوـ التسجيؿ والنقؿ عميو، ويناقش الطرفيف مجموعة مف األمور الخاصة بتكويف العقد وغيرىا، 

يعد عدواًل عف إيجاب، فقد قررت محكمة النقض السورية أف وعدوؿ أحدىما عف السير في االتفاؽ ال 



التعاقد ال يعد ممزمًا لمجرد تدويف نصوصو كتابة ولو حصؿ التوقيع عمييا بؿ إنو ال بد مف قياـ الدليؿ 
عمى تبلقي ِإرادة المتعاقديف عمى القياـ بااللتزاـ ونفاذه، وأف المفاوضات ليست ِإال عمبًل ماديًا ال ترتب 

ا بذاتيا أي أثر قانوني فمكؿ متفاوض الحؽ في قطع المفاوضات في الوقت الذي يريده دوف أف عمييم
يتعرض ألي مف المسؤولية أو يطالب ببياف لتبرير عدولو، وأف مرحمة التمييد إلبراـ العقد ال تؤدي إلى 

رد دعوة إلى انعقاده، وكذلؾ في حالة ِإعبلف أحد عف رغبتو في بيع شيء فِإف ىذا اإلعبلف يعد مج
 التعاقد تقترف بالرغبة في التعاقد ال إلى االرتباط نيائيًا بقبوؿ مف اآلخر. 

والدعوة لمتعاقد ليا صور عديدة ال حصر ليا، منيا ما كاف معروفًا في الماضي، ومنيا ما استحدث في 
أف يعمد التجار  الوقت الحاضر بسبب وسائؿ النشر واإلعبلف الحديثة، ومف ىذه الصور التي ألفيا الناس

إلى عرض سمعيـ عف طريؽ النشرات المطبوعة والتي توزع في السوؽ دوف بياف أثماف المبيعات، وكذلؾ 
ِإرساؿ قوائـ األسعار الجاري العمؿ بيا، فيذه تعد دعوة لمتعاقد ال إيجاب، كذلؾ اإلعبلنات التي توضع 

والمسموعة والتي ال تبيف ثمنيا، فيذه كميا في الصحؼ والمجبلت واإلعبلنات في وسائؿ اإلعبلـ المرئية 
 مجرد دعوة لمتعاقد ال إيجاب، والدعوة موجية لمجميور كافة دوف أشخاص معينيف. 

أما ِإذا تـ عرض السمع في التمفزيوف مع بياف أثمانيا وأيضًا عرضت السمع في الكتالوجات مع بياف سعر 
 ذا اقترف بو قبوؿ قبؿ الرجوع لو. كؿ سمعة منيا فيذا يعد ِإيجابًا ممزمًا لصاحبو إ

( مف القانوف المدني السوري: إذا عيف الموجب ميعادًا لمقبوؿ عميو االلتزاـ بالبقاء 94وقد جاء في المادة )
 عمى إيجابو إلى أف ينقضي ىذا الميعاد، ويستخمص الميعاد مف ظروؼ العقد أو طبيعة المعاممة. 

ف واقعًا تحت فرضيف: الفرض األوؿ عدـ ذكر الشروط فعرض السمع عف طريؽ التمفزيوف قد يكو 
 األساسية الجوىرية لعقد البيع، والفرض الثاني يتـ فيو ذكر الشروط األساسية والجوىرية لمعقد. 

ففي الفرض األوؿ: إذا تَـّ عرض السمع في التمفزيوف دوف ذكر شروطيا األساسية كالثمف مثبًل، فإف ذلؾ 
دعوة لمتعاقد، فإذا ما عرض البرنامج السمعة، وحددت أوصافيا تحديدًا تامًا  ال يزيد عمى أف يكوف مجرد

لكنو ترؾ السعر ليكوف موضوعًا لممناقشة أو المساومة، وأرفؽ عارضة لتحديد أرقاـ الياتؼ ليقوـ المشاىد 
نما دعوة لمتعاقد، وبالتالي يقوـ المشتري باالتصاؿ ىا تفيًا بالعارض باالتصاؿ، فِإف ذلؾ ال يعد إيجابًا وا 

وفقًا لمياتؼ الظاىػر عمى شاشةالتمفاز، ويتفاوض عمى الكمية التي يريدىا فيتـ اإليجاب مف قبؿ العارض 



باعتبار أنو الذي يقدر الثمف لمسمعة فيقبؿ المشتري ويتـ العقد عف طريؽ الياتؼ، ويفترض ىنا أف يكوف 
 في وقت يتفؽ عميو ويتسمـ الثمف مف المشتري.  العقد قد تَـّ ىاتفيًا ويرسؿ البائع السمعة مع مندوبو

( مف 94أما في الفرض الثاني: عرض السعمة مع بياف ثمنيا. وىنا الوضع يختمؼ، إذ يعد وفقًا لممادة )
القانوف المدني السوري إيجابًا، ويمتـز الموجب أي البائع بإيجابو إلى أف ينفذ الميعاد الذي يستخمص مف 

غالبًا ما تكوف مقرونة بشرط "عدـ نفاذ الكمية المعروفة" ذلؾ مف حيث المبادئ طبيعة المعاممة والتي 
العامة، وال يؤثر ىذا األمر في اعتبار العرض إيجابًا ألنو يتضمف عـز الموجب عمى إبراـ العقد بشرط 

" 2/2008أف يكوف معمقًا عمى شرط نفاذ الكمية مف السمع، إال أف قانوف حماية المستيمؾ السوري رقـ "
( التي حظرت االمتناع عف البيع أو البيع المشروط أو اإلعبلف عف 18قد منع ذلؾ مف خبلؿ المادة )

 . 5عدـ إمكانية إعادة بيع السمعة المبيعة أو االمتناع عف تضمينيا في عقد البيع أو الفاتورة

إف اإليجاب في ىذه ولو رجع الموجب عف إيجابو بعد أف وجيو إلى مف يريد التعاقد معو وقبؿ قبولو، ف
الحالة يسقط ويبطؿ وفقًا لنص القانوف، وحؽ خيار الرجوع لمموجب يستوجب أف ال يكوف الموجب قد 
التـز بالبقاء عمى ِإيجابو لمدة معينة، فإذا عيف ميعادًا لمقبوؿ التـز بو إلى أف ينقضي ىذا الميعاد وال 

 ( قانوف مدني سوري. 94عمـ الموجب لو المادة )يجوز الرجوع بو بإرادة الموجب المنفردة إذا وصؿ إلى 

والبيع عف طريؽ التمفزيوف عادة ما يقترف اإليجاب بميعاد محدد لمقبوؿ، وفي ىذه الحالة يبقى الموجب 
ممتزمًا بالبقاء عمى ِإيجابو طيمة ىذا الميعاد، فإذا انقضى ينقضي معو اإليجاب، ومف المتصور أف يعمؽ 

ضمني، وفي ىذه الحالة يكوف لممحكمة السمطة التقديرية في تحديد المدة  اإليجاب الممـز عمى شرط
المعقولة آخذة في االعتبار حالة السوؽ والعرؼ والعادة، وطبيعة التعامؿ مع المنتج المعروض لمبيع 

 بواسطة التمفزيوف. 

جو مثير وتقنيات  وفي ىذا النوع مف البيوع ال يستطيع المشتري أف يرى حقيقة المبيع، إذ يتـ العرض في
عالية تسيمفييا عناصر وخبرات إعبلمية محترفة، ويتزيف المعروض بزخرفةألواف وأصوات صارخة تحمؿ 
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الفاتورة  يحظر االمتناع عف البيع أو البيع المشروط أو اإلعبلف عف عدـ إمكانية إعادة السمعة المبيعة أو االمتناع عف تضمينيا في عقد البيع أو
وبة مف قبؿ المستيمؾ أو بيع أو تقديـ الخدمة بسعر متدف كوف المنتج غير مطابؽ لمشروط الخاصة بالمنتج أو غير أو تقديـ خدمة أخرى غير مطم

 صالح لبلستخداـ. 



المشاىد عمى االقتناع بأف المعروض مف نوعية عالية الجودة، أو يحممو عمى الرغبة في شراء ىذه السمع 
ري خاضعًا لضغط نفسي وأدبي فيندفع ولو كانت غير ضرورية لو، فكؿ ما ذكر مع الدعاية يجعؿ المشت

إلى الشراء دوف تميؿ أو تدبر، ثـ بعد أف يقتني ىذه السمع يكتشؼ عدـ رغبتو فييا وبالتالي فإننا نرى أف 
رادتو أىمية كبيرة. فقانوف حماية المستيمؾ السوري، رقـ " " عاقب عمى 2/2008لحماية المشتري وا 

(، أو المبالغة في 36التي تعبر عف جوىر المنتج وجودتو ـ ) اإلعبلف الذي ال يتمتع بالصدؽ والحقيقة
/ب(، كما حظر المشرع اإلعبلف أو الترويج 12وصؼ المنتج بما ال يتوافؽ مع طبيعة المنتج ـ )

(، وتحميؿ صاحب اإلعبلف مسؤولية الخطأ المرتكب مف قبمو ـ 14لمنتجات تحمؿ رموزًا تؤدي لمخطأ ـ )
(37 .) 

تعيف أف تتوافر في المحؿ أف يكوف معمومًا عممًا نافيا لمجيالة، وىذا العمـ يتـ باإِلشارة ومف الشروط التي ي
ِإليو، أو إلى مكانو الخاص إف كاف موجودًا وقت العقد، أو بياف األوصاؼ المميزة لو عند عدـ تواجده 

المدني السوري محؿ العقد عندإبراـ العقد، وبذلؾ تنتفي الجيالة الفاحشة المفضية لمنزاع، وقد حدد القانوف 
( بأف يكوف معينا بذاتو، فإذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معينًا بذاتو وجب أف يكوف 134مف خبلؿ المادة )

ال كاف العقد باطبًل.   معينًا بنوعو ومقداره وا 

فيكفي أف يكوف المحؿ معينًا بنوعو فقط إذا تضمف العقد ما يستطاع بو تعييف مقداره، فإف لـ يتفؽ 
 رفيف عمى درجة جودة محؿ التعاقد، وجب عمى المديف أف يسمـ شيئًا مف صنؼ متوسط. الط

والمشرِّع السوري لـ يتطرؽ مف خبلؿ القانوف المدني السوري لمفيوـ الرؤية، إال أنو ومف خبلؿ قانوف 
الذي " فقد فرض أف يعوض المنتج أو مقدـ الخدمة المستيمؾ عف المنتج 2/2008حماية المستيمؾ، رقـ "

يثبت عدـ صبلحيتو لبلستعماؿ المخصص لو، وكذلؾ يعوضو عف عدـ تحقيقو لمغاية التي قدمو مف 
(مف قانوف حماية المستيمؾ السوري، 25أجميا، أو تبديمو أو إعادة القيمة حسب رغبة المستيمؾ ـ )

 (. 23فيا ـ )( وكذلؾ ضماف العيوب الخفية في حاؿ اكتشا24وضماف خدمات الصيانة لممنتج المباع ـ )

  



 انعقاد العقد اإللكتروني
 

العقد اإللكتروني ال يختمؼ عف العقد العادي مف حيث أركاف انعقاده، وشروط صحتو، واألثر المترتب 
نما يختمؼ عنو في الوسيمة التي يتـ بيا إبرامو، إذ ينعقد بتبلقي اإليجاب  عميو، ومف حيث المسؤولية، وا 

ية مفتوحة لبلتصاؿ عف بالقبوؿ بفضؿ التواصؿ بيف المتعاقديف بوسيمة مرئية مسموعة عبر شبكة دول
بعد، والعقد اإللكتروني يغدو أف يكوف عقدًا عاديًا ال يختمؼ عنو إال في الطريقة التي ينعقد بيا عبر 

 وسائؿ االتصاؿ الحديثة مثؿ اإلنترنت. 
فالرضا أو التراضي ىو قواـ العقد والتراضي ينصرؼ إلى إنشاء االلتزاـ وكؿ التزاـ البد مف أف يكوف لو 

 بب، وىذا ىو العقد التقميدي وفقًا لمنظرية العامة لبللتزاـ. محؿ وس
والعقد اإللكتروني يخضع في تنظيمو لمقواعد واألحكاـ العامة التي تنظميا النظرية العامة لمعقد بوجو عاـ 

 ولكف يختمؼ بوسيمة إبرامو إذ أنو عقد يبـر بيف غائبيف عف بعد باستخداـ وسائط إلكترونية حديثة. 
يمـز التعرؼ عمى العقد العادي مف حيث أركاف انعقاده وشروط صحتو وفقًا لمتنظيـ الذي وضعو ولذلؾ 

المشرِّع، ومف خبلؿ ذلؾ نعرض لمطبيعة الخاصة لمعقد اإللكتروني مف خبلؿ عرض الرضا، والمحمفي 
 العقد اإللكتروني، والسبب في العقد اإللكتروني طبقًا لآلتي:

 
 أواًل: توافر الرضا:

التراضي ىو أحد األركاف األساسية النعقاد العقد،فالعقد ينعقد بتوافؽ إرادتيف بقصد إحداث أثر قانوني 
ويعد التراضي موجود إذا تطابقت إرادتا المتعاقديف وتوافرت شروط صحة التراضي، ولكي يوجد التراضي 

والقانوف يعتد باإلرادة إذا كانت  البد مف وجود إرادة لدى كبًل مف طرفي العقد والبد أف تتطابؽ اإلرادتاف،
 صادرة ممف لو القدرة عمى معرفة ما يترتب عمى اإلرادة مف آثار. 

واإلرادة عمؿ نفسي ال أثر ليا ما بقيت كامنة في نفس صاحبيا لذلؾ يجب لكي يعتد القانوف باإلرادة أف 
در إيجاب مف أحد تتخذ مظير خارجي يفضي عمييا، فمكي ينعقػػد العقد بصفة عامة البد أف يص

المتعاقديف يعقبو قبوؿ مف الطرؼ اآلخر، والبد أف يقترف اإليجاب بالقبوؿ وأف يتطابؽ كؿ مف اإليجاب 
 (1)والقبوؿ. 
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واإليجاب تعبير عف إرادة المتعاقد، يفضي بصورة قاطعة عمى أنو يقبؿ التعاقد وفقًا لشروط معينة، ولذلؾ 
ًا أف يكوف دااًل عمى إرادة نيائية وأف يتضمف جميع العناصر يجب العتبار التعبير عف اإلرادة إيجاب

 األساسية لمعقد. 
( معيارًا لتحديد 14/1بشأف النقؿ الدولي لمبضائع في المادة ) 1980وقد وضعت اتفاقية فيينا لعاـ 

اإليجاب فنصت عمى أف اإليجاب "يكوف محددًا بشكؿ كافي إذا تعينت فيو البضائع محؿ البيع وتحددت 
ميتيا وثمنيا صراحة أو ضمنًا، أو إذا كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتيا صيغة ك

 اإليجاب". 
 20/5/1997أما بالنسبة لتعريؼ اإليجاب بشأف العقد اإللكتروني فقد عرفو التوجو األوروبي الصادر في 

و مف أف يقبؿ التعاقد مباشرة "أنو كؿ اتصاؿ عف بعد يتضمف كافة العناصر البلزمة لتمكيف المرسؿ إلي
 ويستبعد مف ىذا النطاؽ مجرد اإلعبلف". 

ولفظ إلكتروني إذا ما أضيؼ إلى اإليجاب فبل يؤثر في معناه المذكور بشيء وفقًا لمنظرية العامة 
لبللتزامات، فالمسألة مجرد وصؼ ال أكثر بسبب اختبلؼ وسيمة التعبير عف اإلرادة، فالتعبير في العقد 

حيث يظير التعبير عف اإلرادة  لي،روني يتجسد في وسائؿ االتصاؿ الحديثة عف طريؽ الحاسب اآلاإللكت
عمى شاشة ىذا الحاسب، وقد يتـ التعبير عف اإلرادة إلكترونيًا عف طريؽ البريد اإللكتروني أو عف طريؽ 

تروني وييدؼ اإليجاب ويمكف أف يتـ اإليجاب عبر البريد اإللك (1)موقع انترنت أو عف طريؽ المحادثة. 
الذي يتـ عبر البريد اإللكتروني إلى أف يكوف العرض ألشخاص محدديف وذلؾ في حاؿ إذا ما رغب 
التاجر في أف يخصص اإليجاب لؤلشخاص الذي يرى أنيـ قد ييتموف بمنتجو دوف غيرىـ مف الجميور، 

شخاص، وأف اإليجاب الموجو ويبلحظ أف اإليجاب إما أف يكوف موجو لشخص واحد فقط أو موجو لعدة أ
لشخص واحد ىو إيجاب غير ممـز إال إذا كاف اإليجاب خبلؿ مدة معينة يمتـز مف خبللو الموجب بالبقاء 

( مدني سوري، وفي حالة اإليجاب غير الممـز يمكف الرفض عبر 94/1عمى إيجابو طواؿ تمؾ المدة ـ )
لحاسب اآللي أو انتقؿ إلى موقع آخر غير موقع البريد اإللكتروني إذا قاـ الموجو لو بإغبلؽ جياز ا

 الموجب. 
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د دعوة إلى التفاوض أو التعاقد وال ر أما إذا كاف اإليجاب موجو لعدة أشخاص فإنو يكوف عند الشؾ مج
يكوف إيجابًا استنادًا إلى النشر أو اإلعبلف أو بياف األسعار الجاري التعامؿ بيا أو بطمبات موجية 

 (1)لمجميور فبل يعد عند الشؾ إيجابًا، ولكف يكوف دعوة إلى التعاقد. 
ف اإليجاب ال يختمؼ كثيرًا عف وىذا النوع م،كما يمكف أف يكوف اإليجاب الذي يتـ عبر صفحات الويب

اإليجاب الصادر مف الصحؼ أو عبر التمفاز وذلؾ ألنو إيجاب مستمر عمى مدار الساعة، وأف ىذا 
اإليجاب يكوف في األغمب موجو إلى الجميور وليس إلى فرد معيف، ألف اإليجاب الصادر عبر صفحات 

ف كاف محددًا فبنفاذ الكمي ة أو المدة المعقولةكما في اإليجاب التقميدي ليس الويب ال يكوف محددًا بزمف وا 
 (2)إال، وفي مثؿ ىذه الحالة يكوف اإليجاب كامبًل إذا استكمؿ شروطو العامة. 

وىنا يستطيع المتعامؿ عمى شبكة اإلنترنت أف كما يمكف أف يكوف اإليجاب عبر المحادثة أو المشاىدة،
حدث معو عف طريؽ كاميرا بجياز الكمبيوتر لدى تيوأف  حاسب اآللي،ال شاشةيرى المتصؿ معو عمى 

مف أحد الطرفيف إيجاب يصادفو قبولمف الطرؼ كؿ مف الطرفيف، ويتصور في ىذه الحالة أف يصدر 
 . (3)اآلخر، وىنا ينعقد العقد بناء عمى تبلقي اإليجاب والقبوؿ ونكوف أماـ تعاقد بيف حاضريف حكماً 

ينبغي أف تسبقو مراحؿ تفاوضية قبؿ إتماـ التعاقد، وبما أف  والواقع أف صدور اإليجاب اإللكتروني
اإليجاب اإللكتروني يكوف إيجابًا عف بعد فإف العقد الذي ينتيي إليو يكوف عقدًا مبرمًا عف بعد إضافة 
إلى أنو غالبًا ما يكوف موجيًا مف تاجر ميني إلى المستيمكيف لذلؾ فيو يخضع لمقواعد الخاصة بحماية 

التي تفرض عمى التاجر أو المتعاقد الميني العديد مف االلتزامات والواجبات تجاه المستيمؾ، المستيمؾ 
ويأتي في مقدمتيا تحديد ىوية البائع وعنوانو، وتحديد الشيء المبيع أو الخدمة المقدمة وأوصافيا والسعر 

نوف حماية المستيمؾ ( مف قا22المقابؿ ليا وطريقة الدفع أو السداد وخيار المستيمؾ بحسب المادة )
، وحؽ الرجوع خبلؿ المدة المحددة قانونًا وىي مدة أسبوع مف تاريخ البيع .2008" لعاـ 2السوري رقـ "

عادة إخطار المستيمؾ بالمعمومات السابقة خبلؿ مدة ال تتجاوز  حسب قانوف حماية المستيمؾ السوري، وا 
 إعادة التسميـ، ومدة الضماف وخدمة ما بعد البيع. 
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تميز اإليجاب اإللكتروني الذي يتـ عبر اإلنترنت بوجود وسيط يعرض اإليجاب ونشره نيابة عف وي
نما بعرضو عمى الموقع، إذ بيذا  الموجب وليذا السبب فإف اإليجاب ال يكوف فاعبًل لمجرد صدوره وا 

 لترتيب آثاره.  اً العرض يتحقؽ الوجود القانوني المؤثر لئليجاب ويكوف صالح
جاب اإللكتروني يختفي بمجرد سحبو مف موقع عرضو، إذ في ىذه الحالة ينعدـ أثره القانوني وال كما أناإلي

ويبلحظ أنو غالبًا ما يتـ اإلعبلف  6يكوف لو وجود يعتد بو، ألنو لف يكوف متاحًا لمجميور في ىذه الحالة،
عف السمع والخدمات عف طريؽ اإلنترنت، وقد اختمفت اآلراء حوؿ الحد الفاصؿ بيف اإليجاب واإلعبلف، 
نما دعوة إلى التعاقد وذلؾ بسبب عدـ تعييف الشخص  ويرى بعض الفقو أف اإلعبلف ال يعد إيجابًا وا 

وع مف ضغط معنوي عمى المستيمؾ وتحريض لو عمى شراء المقصود باإليجاب فضبًل عما يحممو ىذا الن
 سمع غير ضرورية. 

ونحف نؤيد ما ذىب  (2)وذىب اتجاه آخر في الفقو إلى أف اإلعبلف الموجو لمجميور عبر اإلنترنت إيجابًا،
ًا لو أنصار االتجاه الثاني طالما أنو قد تضمف العناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو، كأف يتضمف تحديد

لمسمعة أو الخدمة تحديدًا نافيًا لمجيالة ويتـ أيضًا تحديد الثمف، أما إذا لـ يتضمف اإلعبلف ذلؾ فإنو ال 
 يغػدو أف يكوف مجػرد دعػػوة لمتعاقد. 

أما القبوؿ فيو تعبير عف إرادة مف وجو إليو اإليجاب بأف يفيد بموافقتو عمى اإليجاب ويؤدي القبوؿ إلى 
ؿ إلى عمـ الموجب وكاف اإليجاب ال يزاؿ قائمًا أي لـ يكف قد سقط لسبب مف إتماـ العقد متى وص

 األسباب كموت الموجب أو الموجب لو أو بفقد أحدىما األىمية. 
والقبوؿ اإللكتروني يتوافؽ مضمونو مع المعنى السابؽ، وكؿ ما في األمر أنو يتـ مف خبلؿ وسيط 

 عف بعد. إلكتروني. ويصدر غالبًا مف المستيمؾ ويتـ 
ذا كاف القبوؿ العادي قد يكوف صريحًا أو ضمنياً  فإف القبوؿ اإللكتروني ال يكوف إال صريحًا باستعماؿ  ،وا 

لفظ صريح ومباشر يفضي عمى المعنى المقصود، ويتـ إما عف طريؽ اتصاؿ تميفوني عبر اإلنترنت، أو 
يعد المستيمؾ قبولو في شكؿ رسالة  بأف البريد اإللكترونيأو عف طريؽ عف طريؽ المحادثة الكتابية، 
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بريدية مف خبلؿ أحد برامج البريد اإللكتروني ويتـ كتابة مضموف القبوؿ في سطر الموضوع، ثـ الضغط 
 . (2)عمى زر اإلرساؿ لتوجيو الرسالة إلى القائمة البريدية اإللكترونية الخاصة بالمحترؼ الميني

مى إرادة معينة يعد قبواًل إذا كاف ىناؾ تعامؿ سابؽ بيف كما أف السكوت واتخاذ موقؼ سمبي ال يفضي ع
المتعاقديف واتصؿ اإليجاب بيذا التعامؿ، أو كانت طبيعة المعاممة أو العرؼ تجاري تدؿ عمى أف 

 الموجب لـ يكف لينتظر منو تصريحًا بالقبوؿ. 
نترنت، إذ أف سيولة السكوت المبلبس تعبيرًا عف القبوؿ في التعاقد عبر اإل دومف الصعوبة بمكاف ع

إرساؿ اإليجاب عبر اإلنترنت سواء أكاف ذلؾ بواسطة صفحات الويب أو بواسطة البريد اإللكتروني قد 
يؤدي إلى فرض التعاقد عمى الشخص الذي اعتاد التعامؿ مع متجر افتراضي عبر الشبكة وذلؾ بمجرد 

مييا خبلؿ مدة معينة يعد بمثابة القبوؿ لما إرساؿ التاجر عمى سبيؿ المثاؿ لرسالة إلكترونية وعدـ الرد ع
جاء فييا مف إيجاب، فظروؼ التعامؿ السابؽ ال تكفي بنظرنا العتباره مف قبيؿ السكوت المبلبس في 

 التعاقد عبر اإلنترنت. 
ومتى استكمؿ اإليجاب شروطو ووافقو قبوؿ مكتمؿ انعقد العقد، ومعنى التوافؽ أف يقترف اإليجاب بقبوؿ 
مطابؽ لو فبلبد أف يصدر مف أحد أطراؼ العقد إيجاب ويصدر قبوؿ مف الطرؼ اآلخر حتى يتحقؽ 

 التوافؽ بيف اإلرادتيف المؤدي إلى انعقاد العقد. 
( مدني 98ية بالغة في تحديد زماف ومكاف انعقاد العقد، وبحسب المادة )واقتراف اإليجاب بالقبوؿ لو أىم

سوري فإف التعاقد بيف الغائبيف يتـ في المكاف والزماف المذيف صدر فييما القبوؿ ما لـ يتفقعمى عكس 
 ذلؾ. 

المجمس الذي يجمع "ويتنوع مجمس العقد إلى نوعيف حقيقي وحكمي، فبالنسبة لمنوع األوؿ يقصد بو 
المتعاقديف في مكاف واحد يسمع كؿ منيما اآلخر بحيث يبدأ بتقديـ اإليجاب وينتيي إما بقبوؿ اإليجاب 

 أما بالنسبة لمجمس العقد الحكمي فيو المجمس الذي يكوف فيو أحد المتعاقديف غير حاضرًا. ". أو برفضو
 (2)تـ بيا التعاقدويتـ تحديد الفترة الزمنية لمجمس العقد اإللكتروني حسب الطريقة التي ي
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ويعرؼ ( مدني سوري 110ـ )وكؿ شخص يعد أىؿ لمتعاقد ما لـ تسمب أىميتو أو يحد منيا بحكـ القانون
الفقياء األىمية بأنيا: "صبلحية الشخص ألف تتعمؽ بذمتو حقوؽ لو أو عميو وألف يباشر بنفسو األعماؿ 

 القانونية والقضائية المتعمقة بيذه الحقوؽ". 
 ضح أف األىمية نوعاف: أىمية الوجوب، وأىمية األداء. ومف ىذا يت

وأىمية الوجوب: ىي صبلحية الشخص ألف تثبت لو حقوؽ وتقرر عميو التزامات وىي ما تعرؼ 
بالشخصية القانونية، وتثبت ىذه األىمية لمشخص بمجرد والدتو حيًا، واألصؿ أف جميع األشخاص 

 يد ىذه األىمية استثناء لبعض الحقوؽ. متساووف في أىمية الوجوب ولكف القانوف يق
فيي صبلحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية، وىي تتأثر بقاعدة عامة بسف : أما أىمية األداء

اإلنساف ودرجة تمييزه، فإذا كاف األصؿ أف اإلنساف بمجرد والدتو تثبت لو أىمية اكتساب الحقوؽ وتحمؿ 
اشرة التصرفات القانونية، وتتدرج األىمية حسب السف إلى ثبلث االلتزامات فإنو ال تثبت لو أىمية مب

( مف القانوف المدني السوري عمى ذلؾ بقوليا: "ليس لمصغير الغير مميز 111مراحؿ، وقد نصت المادة )
( مف ذات القانوف عمى 112حؽ التصرؼ في مالو وتكوف جميع تصرفاتو باطمة"، كما نصت المادة )

 أف:
ر المميز صحيحة إذا كانت نافعة لو نفعًا محضًا، وباطمة إذا كانت ضارة بو تصرفات الصغي -1) 

 ضررًا محضًا. 
أما تصرفاتو الدائرة في ذاتيا بيف النفع والضرر فتقع قابمة لئلبطاؿ لمصمحتو بعد بموغو سف الرشد،  -2

 أو إذا صدرت اإلجازة مف وليو أو مف المحكمة بحسب األحواؿ(. 
عاـ واحدة منذ أف تسري ىذه المدة مف حالة نقص األىمية إلى اليوـ الذي يزوؿ فيو  وتكوف فترة اإلبطاؿ
 ( مدني سوري. 141ىذا السبب المادة )

أما عف األىمية في التعاقد اإللكتروني حيث يتـ التعاقد عف بعد فإنو قد يصعب عمى أحد طرفي التعاقد 
االنفصاؿ المكاني بيف أطراؼ المعامبلت التحقؽ مف أىمية المتعاقد اآلخر، وقد يترتب عمى ىذا 
ا، كما أنو مف الممكف أف يكوف الموقع ماإللكترونية عدـ معرفة كافة المعمومات األساسية عف بعضي

اإللكتروني الذي يتعامؿ معو المتعاقد ىو موقع وىمي، فالعقد اإللكتروني يجب النعقاده بشكؿ صحيح أف 
ا أىمية التعاقد، وىذا ما دفع المختصيف في ىذا المجاؿ إلى تقديـ توافر فييمتيكوف صادرًا عف متعاقديف 

بعض الحموؿ واالقتراحات لتبلفي ىذا العيب، ومنيا المجوء إلى سمطات اإلشيار التي ىي عبارة عف 
طرؼ ثالث محايد موثوؽ فيو مف كبل الطرفيف، بينما يرى البعض اآلخر مف الفقو أف الحؿ ىو اعتماد 



د التحقؽ مف شخصية أطراؼ العقد اإللكتروني عف طريؽ أي وسيمة تؤدي إلى التحقؽ نظاـ قانوني يفي
والتأكد مف الشخصية، أي أنو يستطيع كؿ طرؼ مف خبلؿ ىذه الوسيمة التأكد مف شخصية الطرؼ 

 20( والتوجيو األوروبي الصادر في 12/18اآلخر، ويبلحظ أف قانوف االستيبلؾ الفرنسي في المادة )
( قررًا أنو بالنسبة لكؿ عرض لبيع منتج أو 5،22وقانوف حماية المستيمؾ السوري المادة ) 1997مايو 

خدمة عف بعد، عمى المورد أف يضمف عرضو بيانات تتعمؽ بتحديد شخصيتيا مثؿ اسـ المنشأة وعنوانيا 
 (1)والبريد اإللكتروني، كما ألـز المستيمؾ بتقديـ بيانات لمتعريؼ عف شخصيتو. 

نعقاده انعقادًا صحيحًا أف يكوف صادرًا عف متعاقديف تتوافر الإللكتروني كأي عقد آخر يجب والعقد ا
فييما أىمية التعاقد، فإذا أراد أطراؼ المعاممة وقوع العقد صحيحًا فإنو يتعيف عمييـ التدقيؽ في مسألة 

بكة اإلنترنت قد ال األىمية بأي وسيمة متاحة، عمى أف البيانات المطروحة مف أحد المتعاقديف عبر ش
تكوف صحيحة وال يمكف لممتعاقد في ىذه الحالة التحقؽ مف بيانات التعريؼ بالمتعاقد اآلخر وىو ما قد 

 يؤثر بالتأكيد عمى صحة التعاقد إذا تبيف عدـ توافر أىمية التعاقد لكبل الطرفيف أو أحدىما. 
مف العيوب ويقصد بعيوب اإلرادة )عيوب ويشترط القانوف لصحة العقد توافر األىمية وسبلمة اإلرادة 

الرضاء(، ما يشوب إرادة الشخص مف عيوب فتصبح إرادتو غير سميمة، حيث أف التعبير لـ يصدر عف 
إرادة حرة، وعيوب اإلرادة التي نظميا القانوف أربعة ىي )الغمط، التدليس اإلكراه، االستغبلؿ( باإلضافة 

االستغبلؿ ليس لو صدى في مجاؿ العقد اإللكتروني ويخضع إلى ذلؾ ىناؾ عيب الغبف، بيد أف عيب 
 لمقواعد العامة ونوضح ذلؾ في فروع أربعة وفؽ اآلتي:

 الفرع األوؿ: الغمط. 
 الفرع الثاني: التدليس. 
 الفرع الثالث: اإلكراه. 
 الفرع الرابع: الغبف. 

 
 الفرع األول: الغمط

غير حقيقتو، فيو عدـ توافؽ بيف اإلرادة الباطنة  ىو وىـ يقوـ في ذىف الشخص فيصور لو األمر عمى
( مف القانوف المدني السوري عمى شروط معينة يجب 122لممتعاقد واإلرادة الظاىرة، وقد نصت المادة )

( مف القانوف المدني السوري عمى أنو: "إذا 121توافرىا في الغمط الذي يعيب الرضاء، وقد نصت المادة )
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ىري جاز لو أف يطمب إبطاؿ العقد إذا كاف المتعاقد اآلخر قد وقع مثمو في ىذا وقع المتعاقد في غمط جو 
 . الغمط أو كاف عمى عمـ بو أو كاف مف السيؿ عميو أف يتبينو"

ويكوف الغمط جوىريًا إذا بمغ مف الجسامة حدًا يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ العقد لو لـ يقع ىذا الغمط، 
 ا كاف وقع في صفة لشيء تكوف جوىرية في اعتبار المتعاقديف. كذلؾ يكوف الغمط جوىريًا إذ

توافر فيو شرطاف: أوليما أف يكوف ييتضح مف ىذه النصوص أف الغمط الذي يعيب اإلرادة يجب أف 
 الثاني أف يتصؿ بعمـ المتعاقد اآلخر. و جوىريًا، 

الغمط الذي يوجد في التعاقد وال يختمؼ عيب الغمط في العقد التقميدي كعيب مف عيوب اإلرادة عف عيب 
 اإللكتروني، فيذا العيب أمر متصور الحدوث في كبل الحالتيف سواء أكاف التعاقد تقميديًا أـ كاف إلكترونيًا. 
وفي الغالب نجد أف المتعاقد عبر شبكة اإلنترنت يقع في الغمط وذلؾ بسبب البعد المكاني بيف األطراؼ 

مكف حصر أنماط العقود أو صور الوقوع في غمط، ولذلؾ فإف األمر ألف ىذه العقود تبـر عف بعد وال ي
يختمؼ عما يمكف أف يحدث في إطار العقود التقميدية، غير أف مجاؿ التعامؿ اإللكتروني يظير إمكانية 
حدوث خطأ في التواصؿ مع الشبكة حيث يرتكب المستخدـ خطأ بشأف الخانة التي يضغط عمييا حيث 

 ي تؤدي بو إلى أف يجد نفسو متعاقدًا رغـ عدـ اتجاه إرادتو لذلؾ. يبدأ في الخطوات الت
وبسبب غياب األطراؼ المتعاقدة كؿ منيما عف اآلخر يفتح المجاؿ لكؿ منيما لممطالبة بإبطاؿ العقد 
بسبب الوقوع في غمط بشأف ذات المتعاقد أو صفة مف صفاتو، ومثاؿ عمى ذلؾ اسـ الموقع المراد 

 (1)التعامؿ معو والذي قد يختمط في ذىف المتعاقد مع موقع أو مواقع أخرى. 
 الثاني: التدليسالفرع 

ىو استعماؿ طرؽ احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد في غمط يدفعو إلى التعاقد وىذا ما نصت 
( مف القانوف المدني السوري: "يجوز إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كانت الحيؿ التي لجأ 126/1عمييالمادة )

طرؼ الثاني العقد، ويعد السكوت عمدًا إلييا أحد المتعاقديف أو نائبو مف الجسامة بحيث لوالىا لما أبـر ال
عف واقعة أو مبلبسة إذا ثبت أف المدلس ما كاف ليبـر العقد لو كاف عمى عمـ بتمؾ الواقعة المادة 

 (. مف خبلؿ ىذه النصوص السابقة يتضح أف لمتدليس عناصر تتمثؿ في اآلتي:126/2)
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 _ استعمال طرق احتيالية:1
ىو الحيؿ المستعممة التي توىـ المدلس عميو بغير الحقيقة وىذه الحيؿ ىذا العنصر لو جانباف، مادي و 

ذا كاف األصؿ أف مجرد الكذب ال يكفي لتوافر العنصر المادي في  تأخذ في العمؿ صورًا مختمفة، وا 
التدليس إال أنو يعد كافيًا إذا تعمؽ األمر بواقعة ليا أىميتيا بحيث يمكف القوؿ أف المتعاقد ما كاف ليقدـ 
عمى التعاقد لوال البيانات الكاذبة التي أدلى بيا المتعاقد اآلخر، بؿ أف الكتماف أو السكوت قد يعد مف 
الطرؽ االحتيالية إذا تعمؽ الكتماف بواقعة ىامة كاف يجب اإلفشاء بيا ولـ يكف في وسع المتعاقد المدلس 

وصوؿ إلى غرض غير مشروع عميو معرفتيا عف طريؽ آخر. وجانب معنوي فيو نية التضميؿ بقصد ال
 فإذا انتفت نية التضميؿ فبل تدليس. 

 _ التدليس ىو الدافع إلى التعاقد:2
يتوافر ىذا العنصر إذا كانت الحيؿ المستعممة قد بمغت حدًا مف الجسامة بحيث لوالىا لما أبـر المدلس 

لشخص العادي، أي أننا نأخذ عميو العقد، والعبرة ىنا ىي بشخص المتعاقد ال بمدى تأثير ىذه الحيؿ في ا
 عند تقدير جسامة الحيؿ المستخدمة ومدى تأثيرىا بمعيار شخصي. 

 _ اتصال التدليس بالمتعاقد اآلخر:3
نما يجب باإلضافة إلى  ال يكفي استعماؿ طرؽ احتيالية تدفع إلى التعاقد ليكوف العقد قاببًل لئلبطاؿ، وا 

خر، ويكوف كذلؾ إذا كانت الطرؽ االحتيالية قد صدرت مف ذلؾ أف يكوف التدليس قد اتصؿ بالمتعاقد اآل
المتعاقد أو مف غير المتعاقديف ولكف المدلس عميو أثبت أف المتعاقد معو كاف يعمـ أو كاف مف المفروض 

 حتمًا أف يعمـ بالتدليس. 
ور أكثر في والتدليس في العقد التقميدي ال يختمؼ عف التدليس في إبراـ العقد اإللكتروني بؿ إنو متص

العقود اإللكترونية نتيجة الكذب في اإلعبلنات والدعايات اإللكترونية لممنتجات أو الخدمات، وأف 
نما يعايف  المستيمؾ في التعاقد اإللكتروني ال يتمكف مف معاينة الشيء المبيع كما في التعاقد التقميدي وا 

حالة عقد البيع اإللكتروني إذا قاـ  الشيء مف خبلؿ شاشة الحاسب اآللي، ولذلؾ يرى البعض أنو في
البائع بخداع المشتري عف طريؽ استخداـ الحيؿ التكنولوجية في عرض المنتج أو الخدمة فإنو يجب 
إبطاؿ العقد لمغش. ولذلؾ نرى أف الكذب في اإلعبلنات والدعاية اإللكترونية لممنتجات والخدمات يدخؿ 

ؼ وكاف مؤثرًا في إرادة المدلس عميو ويعطي لو دافعًا إلبطاؿ في نطاؽ التدليس طالما تجاوز الحد المألو 
 العقد لعيب إرادتو. 



وطرؽ الغش والتدليس في العقد اإللكتروني كثيرة كاستعماؿ عبلمة تجارية لشخص آخر، أو تعمد نشر 
بيانات ومعمومات غير صحيحة عمى الموقع عف سمع أو خدمات بقصد ترويجيا أو إنشاء موقع وىمي 

 اإلنترنت ال وجود لو في الواقع عمى اإلطبلؽ. عمى 
وفي التعاقد اإللكتروني يعد السكوت تدليسًا كقاعدة عامة وال يقتصر األمر عمى حاالت العقود بيف 

 المينييف والمستيمكيف بؿ حتى في عبلقات المينييف أيضًا. 
 

 الفرع الثالث: اإلكراه
إرادة الشخص فيولد في نفسو رغبة تدفعو إلى التعاقد والذي اإلكراه الذي يعيب اإلرادة ىو ضغط تتأثر بو 

 إنما الرىبة التي تولدىا ىذه الوسائؿ في النفس.  ،يعيب اإلرادة في اإلكراه ليست الوسائؿ التي تستعمؿ فيو
 ي عمى أنو:سور ( مف القانوف المدني ال128وقد نصت المادة )

سمطاف رىبة بعثيا المتعاقد اآلخر في نفسو دوف  يجوز إبطاؿ العقد لئلكراه إذا تعاقد شخص تحت -1
 وجو حؽ وكانت قائمة عمى أساس. 

تكوف الرىبة قائمة عمى أساس إذا كانت ظروؼ الحاؿ تصور لمطرؼ الذي يدعييا أف خطرًا جسيمًا  -2
 محدقًا ييدده ىو أو غيره في النفس أو الجسـ أو الشرؼ أو الماؿ. 

مف وقع عميو ىذا اإلكراه وسنو وحالتو االجتماعية والصحية وكؿ يراعى في تقدير اإلكراه جنس  -3
 ظرؼ آخر مف شأنو أف يؤثر في جسامة اإلكراه. 

إذا صدر اإلكراه مف غير المتعاقديف "( مف القانوف المدني السوري عمى أنو: 129كما نصت المادة ) 
د اآلخر كاف يعمـ أو كاف مف فميس لممتعاقد المكره أف يطمب إبطاؿ العقد، ما لـ يثبت أف المتعاق

 . (2)(المفروض أف يعمـ حتمًا بيذا اإلكراه
واإلكراه مف الصعب تصوره أو حدوثو في مجاؿ العقود اإللكترونية، نظرًا ألف التعاقد ال يتـ بيف حاضريف 
نما يكوف التعاقد بيف غائبيف وبواسطة وسائؿ إلكترونية، فيكوف مف الصعب  كما في العقد التقميدي وا 

 تحقؽ شروط اإلكراه. 
ف كاف بحالة نادرة وقوع اإلكراه في مجاؿ العقد اإللكتروني بسبب التبعية  إال أنو مف المتصور وا 

، وبالتالي يمكف تصوره بصدد ، والرىبةضغطالاالقتصادية، حيث يضطر المتعاقد إلى إبراـ العقد تحت 
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التعاقد نتيجة الرىبة التي تبعث في نفسو بسبب  رغبة أحد المتعاقديف إلى ؿتوريد المنتج أو احتكاره في حا
 يكوف أمامو بديبًل سوى قبوؿ التعاقد.  لف تيديد مصالحو، وبالتالي

 الفرع الرابع: الغبن
ىو عدـ التعادؿ بيف ما يمتـز بو أحد المتعاقديف وفقًا لمعقد وبيف المقابؿ الذي يحصؿ عميو بمقتضاه. 

( مف القانوف المدني السوري وىو الناجـ عف استغبلؿ طيش بيِّف،أو 130وىذا ما نصت عميو المادة )
ينقص التزامات ىذا  ىوى جامح، ويجوز لمقاضي بناءًا عمى طمب المتعاقد المغبوف أف يبطؿ العقد أو

ال كانت غير مقبولة 130/1المتعاقد بحسب المادة ) (، ويجب أف ترفع خبلؿ عاـ مف تاريخ العقد، وا 
 (. 130/2بحسب المادة )

ولذلؾ فإف الغبف ليس سببًا بذاتو إلبطاؿ العقد إال إذا وجد نتيجة لعيب آخر مف عيوب الرضا، فالغبف ال 
 الغبف عيب استثنائي.يؤثر في العقد اإللكتروني ألف 

 

 :ثانيًا: المحل في العقد اإللكتروني
( مف القانوف المدني السوري أنو: "يجوز أف يكوف محؿ االلتزاـ شيئًا مستقبميًا ". كما 132نصت المادة )
( مف القانوف المدني السوري أنو: "إذا كاف محؿ االلتزاـ مستحبًل في ذاتو كاف العقد 133نصت المادة )

 . باطبًل "
( مف القانوف المدني السوري أنو: "إذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معيف بذاتو وجب أف 133كما نصت المادة )

ال كاف العقد باطبًل، ويكفي أف يكوف معينًا بنوعو فقط إذا تضمف العقد ما  يكوف معينًا في نوعو ومقدراه وا 
ذا كاف محؿ االلتزاـ مخالفاً  لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة كاف العقد  يستطاع بو تعييف نوعو ومقداره، وا 

 باطبًل". 
يتضح مف ىذه النصوص أف محؿ االلتزاـ ىو ما تعيد بو المديف، والمديف يمتـز إما بإعطاء شيء 
ما باالمتناع عف عمؿ كااللتزاـ بعدـ  ما بعمؿ كالتزاـ مقاوؿ ببناء منزؿ، وا  كااللتزاـ بنقؿ ممكية سيارة، وا 

 في محؿ االلتزاـ ما يمي:المنافسة. ويشترط 
 وممكنًا:  اً أن يكون موجود -1

ويقصد بذلؾ أنو إذا كاف محؿ االلتزاـ نقؿ حؽ عيني عمى شيء فيجب أف يكوف ىذا الشيء 
ذا كاف محؿ  موجودًا وقت نشوء االلتزاـ أو أف يكوف محتمؿ الوجود بعد ذلؾ وفقًا لقصد المتعاقديف، وا 

عمؿ فيجب أف يكوف ممكنًا، فإذا قصد المتعاقداف أف يكوف التعامؿ عمى االلتزاـ عمبًل أو امتناعًا عف 



شيء موجود معيف وقت التعاقد ثـ تبيف أنو غير موجود فإف االلتزاـ ال يقوـ حتى ولو كاف مف الممكف 
وجود الشيء في المستقبؿ، ويستوي أف يكوف الشيء لـ يوجد أصبًل أو كاف موجودًا وىمؾ قبؿ نشوء 

 االلتزاـ. 
 أن يكون معينًا أو قابل لمتعيين:  -2

إذا كاف محؿ االلتزاـ عمبًل أو امتناعًا عف عمؿ وجب أف يكوف العمؿ الواجب القياـ بو أو االمتناع عنو 
ذا  معينًا أو قابؿ لمتعييف، أما إذا لـ يكف العمؿ معيف أو قابؿ لمتعيف فإف المحؿ يكوف في حكـ المعدوموا 

عيني عمى شيء فإف الشيء الذي يرد عميو يجب أف يكوف معينًا، أوقابؿ كاف محؿ االلتزاـ نقؿ حؽ 
ذا كاف الشيء مف المثميات فإنو يعيف بذكر جنسو ونوعو ومقداره، واألصؿ أف التعييف الكامؿ  لمتعييف، وا 
يقتضي تعييف درجة الجودة، ولكف إذا لـ تذكر يمكف استخبلص ذلؾ مف ظروؼ التعاقد، وىذا ما نصت 

( مف القانوف المدني المصري، وفي القانوف السوري إذا لـ تذكر درجة الجودة عدت 134ادة )عميو الم
 (. 134/2مف درجة المتوسط المادة )

 أن يكون قاباًل لمتعامل فيو: -3
ويقصد بذلؾ أال يكوف المحؿ مخالفًا لمقانوف أو لمنظاـ العاـ واآلدابالعامة،أو خارجًا عف دائرة التعامؿ 

القانوف أو بطبيعتو، واألشياء التي تخرج عف التعامؿ بطبيعتيا ىي التي ال يستطيع أحد أف سواء بحكـ 
يستأثر بطبيعتيا، وأما الخارجة بحكـ القانوف فيي التي ال يجيز القانوف أف تكوف محبًل لمحقوؽ المالية. 

أمكف االستئثار بجزء  والمحؿ أو الشيء الذي يخرج عف دائرة التعامؿ لطبيعتو مثالو الشمس واليواء إذا
 منو فيمكف أف يكوف محبًل لمتعاقد. 

وكما ىو الشأف في العقد التقميدي يجب أف يكوف ىناؾ محؿ لمعقد اإللكتروني، وأف يكوف ىذا المحؿ 
معيف أو قابؿ لمتعييف، ويكوف المحؿ في العقد اإللكتروني المعيف عف طريؽ وصؼ المنتج أو الخدمة 

عمى شاشة الحاسب اآللي عبر شبكة اإلنترنت، سواء مف خبلؿ صفحات الويب،أو وصفًا مانعًا لمجيالة 
الكتالوج اإللكتروني، والمقصود بالمعاينة االطبلع عمى المبيع إطبلعًا يمكف مف معرفة حقيقتو وطبيعتو 

ا لدى وذلؾ بالطرؽ التي يتحقؽ بيا العمـ الكافي لدى المستيمؾ بحقيقة المبيع، والمعاينة التي يتحقؽ بي
المشترى العمـ بحقيقة المبيع ىي التي تحصؿ عند إبراـ العقد بحيث يرد العقد عمى المبيع وىو معموـ 

كافيًا، ووصؼ السمعة المعروضة عمى موقع الويب أو مف خبلؿ الكتالوج اإللكتروني أو  اً لممشتري عمم
كافيًا إذا تَـّ بطريقة تمكف  عبر رسائؿ البريد اإللكتروني أو بأي وسيمة إلكترونية أخرى يعد وصفاً 

المستيمؾ مف إدراؾ حقيقتيا والوقوؼ عمى مدى مبلئمتيا لمغرض مف التعاقد فيصدر رضاؤه بناء عف 



بينة مف أمره، ويحؽ لممشتري طمب إبطاؿ العقد عند عدـ تحقؽ العمـ الكافي لمسمعة،أو الخدمة ويجب أف 
 عمـإللكتروني وصفًا دقيقًا ومفصبًل مما يحقؽ معو اليكوف وصؼ السمعة أو الخدمة عند إبراـ التعاقد ا

 (1)الكافي والجدي والموضوعي عف المنتجات والخدمات. 
ويجب أف يكوف محؿ العقد اإللكتروني مشروع وذلؾ نظرًا لكثرة المواقع التي تستغؿ في ممارسة التجارة 

ممارسة القمار عبر اإلنترنت  غير المشروعة كالمخدرات أو السب أو القذؼ وتشويو سمعة األشخاص أو
 أو غسيؿ األمواؿ، وىذه التصرفات تكوف باطمة بقوة القانوف لكونيا مناقضة لآلداب والنظاـ العاـ. 

مما تقدـ نجد أف محؿ االلتزاـ في العقد اإللكتروني ال يختمؼ عف محؿ االلتزاـ في العقد التقميدي، ومحؿ 
التعيد ينصب عمى القياـ بعمؿ أو باالمتناع عف عمؿ أو  االلتزاـ ىو ما تعيد بو المديف سواء كاف

 بإعطاء شيء. 
 فشروط المحؿ التي يجب أف تتوافر في العقد التقميدي يجب أيضًا توافرىا في العقد اإللكتروني.

 

 :ثالثًا: السبب في العقد اإللكتروني
لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة. ويقصد يعد العقد باطبًل في حالة عدـ وجود سبب لبللتزاـ، أو كونو مخالفًا 

 بالسبب الغرض الذي يقصد إليو الممتـز مف وراء التزامو، والسبب يقوـ عمى توافر شروط ثبلثة، ىي:
 

 وجود السبب: -1

ذا لـ يوجد كاف العقد باطبًل، ففي عقود المعاوضات يكوف سبب التزاـ  يجب أف يكوف السبب موجودًا وا 
محؿ التزاـ الطرؼ اآلخر فإذا كاف ىذا المحؿ قد ىمؾ قبؿ انعقاد العقد فبل أحد الطرفيف ىو في ذاتو 

يكوف ىناؾ سبب لبللتزاـ، وكذلؾ إذا كاف محؿ االلتزاـ ألحد الطرفيف عمبًل أو امتناعًا عف عمؿ وكاف 
 ىذا العمؿ مستحيؿ استحالة مطمقة فبل ينعقد العقد وال يوجد ىنا أيضًا سبب لبللتزاـ. 

 السبب:صحة  -2
 . يشترط كذلؾ أف يكوف السبب صحيحًا، ويكوف السبب غير صحيح إذا كاف موىومًا أو صورياً 
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 مشروعية السبب: -3
 العامة ويكوف السبب مشروعًا إذا كاف ال يخالؼ النظاـ العاـ أو اآلداب ًا،يجب أف يكوف السبب مشروع

فإذا تعيد شخص بارتكاب جريمة مقابمدفع مبمغ مف النقود، فإف التزاـ مف تعيد بدفع النقود يقع باطبًل 
لعدـ مشروعية سبب التزامو وىو قياـ اآلخر بارتكاب الجريمة، ويكوف االلتزاـ باطبًل أيضًا لعدـ مشروعية 

ولكنو يكوف باطؿ لعدـ مشروعية سببو  المحؿ، أما االلتزاـ المقابؿ وىو دفع مبمغ مف النقود فمحمو مشروع
 وىو ارتكاب الجريمة. 

وال يختمؼ السبب في العقد التقميدي عف السبب في العقود اإللكترونية المبرمة عبر تقنيات االتصاؿ 
الحديثة والتي قد تتضمف عمى سبيؿ المثاؿ أفعااًل خادشة لمحياء فإنيا تكوف باطمة ألف السبب غير 

وـ اآلداب العامة يتطور بصورة تدريجية مع الوقت ويختمؼ مف دولة إلى أخرى مشروع، إال أف مفي
بمقدار تحرر المجتمع، ولذا فإف ما يعد مناقضًا لآلداب العامة في دولة ما قد ال يكوف كذلؾ في دولة 

 (1)أخرى وىو ما يتطمب بطبيعة الحاؿ ضرورة التنسيؽ بيف الدوؿ عمى المستوى اإلقميمي والدولي. 
ولذلؾ يجب توافر شروط السبب،  فالسبب ىو الغرض المباشر الذي يقصد إليو الممتـز مف وراء التزامو،

 ولذلؾ يجب أف يكوف السبب في العقد اإللكتروني موجودًا وصحيحًا ومشروعًا. 
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 في العقود التي تتم عن بعد وسائل حماية المستيمك
 

تمـز أطرافو المتعاقديف، إذ إف العقد يمثؿ شريعة المتعاقديف واألساس الذي يعتمدوف عميو مف  قوةلمعقد 
تعامميـ، فبل يجوز أف يستقؿ أحدىـ بنقضو، أو تعديؿ أحكامو ألي سبب كاف إال في حدود ما يسمح بو 

قانونية والوقت الكافي االتفاؽ أو يقضي بو القانوف، ولكف المستيمؾ كفرد ال تتوفر لو القدرات الفنية وال
 لمتروي والتفكير في جميع ما يبرمو مف صفقات لبلستيبلؾ لذا ىو يحتاج إلى حماية خاصة. 

ومف وسائؿ حماية ىذا المستيمؾ التزاـ البائع بإعبلـ المشتري بكؿ وضوح عف خصائص السمعة أو 
لسمعة كانت أوالخدمة الخدمة موضوع العقد وقد يصؿ إلى النصيحة والتحذير مف مخاطر استعماؿ ا

 موضوع العقد. 
المتعاقد عف بعد أيضًا رخصة الرجوع عف العقد أي حؽ الرجوع  وسائؿ حماية المستيمؾكما إف مف أىـ 

أو العدوؿ التي بموجبيا يستطيع المشتري أف ينقض اتفاقو مع البائع في ميمة معينة بعد إبراـ العقد قبؿ 
يا المشرِّع الفرنسي مصطمح ميمة التروي أو التفكير وىي عادة سبعة البدء بتنفيذه، ىذه الميمة يطمؽ عمي

 أياـ مف تاريخ التسميـ. 
والتزاـ الميني باإلعبلـ ييدؼ لحماية المستيمؾ بشكؿ عاـ والمستيمؾ في مجاؿ التعاقد عف بعد بشكؿ 

ة أو أكثر مف خاص ألف التعاقد عف بعد يتـ دوف التقاء حقيقي بيف أطرافو، ومف خبلؿ استخداـ وسيم
وسائؿ االتصاؿ عف بعد فيجب أال يحوؿ ذلؾ دوف تزويد المستيمؾ بالمعمومات البلزمة لتقرير رضائو. 
وىذا االلتزاـ ىو التزاـ ممتد ال يقتصر عمى المرحمة السابقة عمى إبراـ العقد بؿ يمتد كذلؾ إلى المرحمة 

 البلحقة عمى إبرامو. 
امو ببياف حدود المبيع لممشتري وما عميو مف حقوؽ وتكاليؼ وتقديـ ويقصد بالتزاـ البائع باإلعبلـ قي

األوراؽ والمستندات المتعمقة بو، وااللتزاـ باإلعبلـ ال يقتصر عمى البيانات الجوىرية بؿ يجب أف ينصب 
 عمى بياف تفصيمي أو ثانوي طالما كاف دافعًا إلى التفاوض والتعاقد. وااللتزاـ باإلعبلـ اإللكتروني قبؿ
التعاقد عبر شبكة اإلنترنت يوفر حماية فعالة لمف يتعاوف عبر شبكات اإلنترنت، وىي مف أىـ الضمانات 
القانونية لتحقيؽ المساواة في العمـ بيف طرفي العبلقة ولسبلمة إرادتييما، وأف التعاقد يتـ بيف متعاقد ميني 

 وبيف مشتري أو مستيمؾ يحتاجاف إلى حماية القانوف. 



اإللكتروني قبؿ التعاقد عبر شبكة اإلنترنت، ىو التزاـ قانوني سابؽ عمى إبراـ العقد اإللكتروني، واإلعبلـ 
يمتـز بموجبو أحد الطرفيف الذي يممؾ معمومات جوىرية فيما يخص العقد المزمع إبرامو بتقديميا بوسائط 

نو العمـ بيا بوسائمو إلكترونية في الوقت المناسب وبكؿ شفافية وأمانة لمطرؼ اآلخر الذي ال يمك
 . الخاصة"

ويمتـز البائع باإلعبلـ في العقود التي تتـ عبر شبكة اإلنترنت، سواء أكاف محترفًا أـ غير محترؼ أما 
 االلتزاـ بتقديـ النصح أو المشورة فبل يمتـز بو إال مف تَـّ االتفاؽ معو مف أىؿ الخبرة والمعرفة. 

اية ويقع ىذا االلتزاـ بصفة خاصة عمى كؿ مف المنتج والبائع الميني، إذ ويعد ىذا االلتزاـ التزامًا ببذؿ عن
عطاء التحذيرات الضرورية ليذا االستخداـ. ويتدرج  يجب عمييما وصؼ المنتج وبياف طرؽ استخدامو وا 
ىذا االلتزاـ مف حيث القوة حتى أنو قد يصؿ إلى حد أف يصبح التزامًا بتحقيؽ نتيجة بحسب عدة عوامؿ 

طورة أو حداثة المبيع أو خبرة الميني أو المشتري. ولـ يمـز القضاء في ىذه األحكاـ مبدأ واحدا، مثؿ خ
ويبدأ االلتزاـ باإلعبلـ في القواعد العامة مف الفرض العادي وىو أف الشيء حديث أو خطير وأف 

ري بما يعرفو عف المشتري مف عامة الناس. ويتمثؿ ىذا االلتزاـ في ضرورة إخطار البائع الميني لممشت
الشيء المبيع والذي ليس بإمكاف المشتري أف يعرفو بذاتو، بؿ إف القضاء قد ذىب إلى تقرير نفس ىذا 

 الحكـ بالنسبة لمبائع غير الميني. 
ذا تعمؽ ىذا االلتزاـ بشيء خطير وجديد فيعد القضاء االلتزاـ في ىذه الحالة التزامًا بتحقيؽ نتيجة، أو  وا 

كاف األمر يتعمؽ بشيء خطير ومشترى مف عامة الناس فإف التزاـ البائع الميني في ىذه غاية، لكف إذا 
الحالة ال يقتصر فقط عمى التغميؼ المحكـ والقوي ولكف أيضًا يستدعي التحذير مف خطورة الشيء. وفي 

الضرر جميع األحواؿ إذا كانت المعمومات قد أعطيت بطريقة مناسبة فإف المصنع ال يكوف مسؤواًل عف 
 الذي يحدث نتيجة عدـ االحتراز في استعماؿ الشيء. 

وقد أصدر االتحاد األوروبي عدة توجييات أرست دعائـ االلتزاـ باإلعبلـ مف أجؿ حماية المستيمؾ، 
وجاء في المادة الرابعة مف التوجيو األوروبي أنو عمى البائع أف يقدـ لممستيمؾ بوقت مناسب وسابؽ عمى 

ص الرئيسية لمبضاعة، إبراـ العقد المعمومات الخاصة بتحديد ىوية المورد وعنوانو، وتحديد الخصائ
وتحديد ثمف الخدمات شامبًل جميع الضرائب ونفقات التسميـ وطرؽ دفعيا، وبياف الحد األدنى لمدة 
صبلحية العرض، وتحديد رخصة العدوؿ التي تمنح لممستيمؾ. إف ذلؾ ييدؼ إلى إعادة وتحقيؽ 

 ستنير. المساواة في العمـ بيف المتعاقديف وتحقيؽ الرضاء السميـ الواعي والم



استعماؿ المغة الفرنسية أو عمى األقؿ ترجمتو  1994و قد أوجب التشريع الفرنسي الصادر في أغسطس 
بيا في التعبير عف اإليجاب في كؿ أنواع التجارة وعمى وجو الخصوص في وصؼ الشيء أو المنتج أو 

 الخدمة وتعييف نطاقو وما لو مف ضماف وكذلؾ طريقة التشغيؿ أو االستعماؿ. 
أما بشأف القانوف السوري فطالما اليدؼ مف االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتروني قبؿ التعاقد ىو تحقيؽ المساواة 
بيف طرفي العقد مف حيث المعرفة مما يحقؽ بالفعؿ وجود توازف عقدي فيما بيف أطرافو، فالمقصود 

المعمومات البلزمة التي يجيميا بااللتزاـ باإلعبلـ ىو تبصير إرادة المتمقي وذلؾ مف خبلؿ اإلدالء إليو ب
يجاد التوازف العقدي بيف الطرفيف، وتبصير إرادة المتمقي يستند إلى مبدأ حسف النية.   وتحقيؽ المساواة وا 

أما كيفية إثبات االلتزاـ باإلعبلـ اإللكتروني قبؿ التعاقد عبر شبكة اإلنترنت. فإف قانوف االنسيتراؿ 
رونية الذي وضعتو لجنة األمـ المتحدة قد منح رسائؿ البيانات النموذجي في شأف التجارة اإللكت

اإللكترونية حجية في اإلثبات. كما أف قانوف االنسيتراؿ النموذجي اعترؼ بالتوقيع اإللكتروني وساوى 
 بينو وبيف التوقيع اليدوي. 

مميا الموقع وما يبذلو وتعرض ىذا القانوف إلى تنظيـ التوقيع اإللكتروني الموثوؽ بو، والواجبات التي يتح
مف عناية حياؿ توقيعو، ويتوقؼ إثبات المستندات والتعامبلت اإللكترونية عمى االعتراؼ بالمستندات 
اإللكترونية ومساواتيا بالمستندات الخطية التقميدية، واالعتراؼ بالتوقيع اإللكتروني ومعادلتو بالتوقيع 

 اليدوي التقميدي باعتباره دليبًل لئلثبات. 
يتنوع التوقيع إلى ثبلث أنواع ىي التوقيع الكودي أو السري، والتوقيع البيومتري، والتوقيع الرقمي. و 

والتوقيع الكودي أو السري، ىو التوقيع الذي يتـ بو توثيؽ المراسبلت والتعامبلت اإللكترونية وذلؾ 
لبيومتري، فيو التوقيع الذي باستخداـ مجموعة مف األرقاـ أو الحروؼ أو باستخداميا معًا. أماالتوقيع ا

يعتمد عمى الصفات والخصائص الجسدية والسموكية لمشخص وىذا التوقيع يقوـ عمى حقيقة عممية وأنو 
لكؿ فرد صفاتو الجسدية الخاصة التي تختمؼ مف شخص إلى آخر وتتميز بالثبات النسبي الذي يجعؿ 

 ليا قدرًا كبيرًا مف الحجية في التوثيؽ واإلثبات. 
( لمحتوى المعاممة التي يتـ التوقيع HASHالتوقيع الرقمي فيو عبارة عف أرقاـ مطبوعة وتسمى )أما 

عمييا بالطريقة ذاتيا أي باستخداـ األرقاـ، وتتـ بالكتابة الرقمية عف طريؽ التشفير والذي يتـ باستخداـ 
إلى رسالة رقمية غير  مفاتيح سرية وطرؽ حسابية معقدة وتتحوؿ بواسطتيا المعاممة مف رسالة مقروءة

 مفيومة ما لـ يتـ فؾ تشفيرىا. 



وقد ارتبط التوقيع باعتباره دليبًل تقميديًا لئلثبات بالكتابة، لذلؾ يتعيف إلسباغ الحجية القانونية أف يتوافر 
في الرسالة التوقيع اإللكتروني، وشروط الدليؿ المكتوبة باعتباره وسيمة لمتوثيؽ، وىذه الشروط ىي:أف 

الدليؿ مقروءًا معبرًا عف محتواه وىذا الشرط يتحقؽ في المستندات اإللكترونية. ويشترط استمرارية  يكوف
الدليؿ أو الكتابة ويقصد بذلؾ قدرة الدليؿ عمى االحتفاظ بالمعمومات. كما يشترط عدـ قابمية الدليؿ 

جموعة الشروط الواجب لمتعديؿ، بمعنى أف يكوف قادرًا عمى مقاومة أي محاولة تعديؿ أو تغييرفي م
توافرىا في التوقيع ذاتو ليتمتع بالحجية القانونية في اإلثبات فيمكف ردىا إليو، ووظيفة التوقيع تحديد ىوية 

 الموقع الذي يستند إليو الدليؿ أو المستند. 
 التوقيع ذاتو.  أما الوظيفة الثانية لمتوقيع فيي داللة الرضا وااللتزاـ بما تَـّ التوقيع عميو، وقد تستخمص مف

وىذه الوظائؼ تتوافر في التوقيع اإللكتروني، إال أف االعتراؼ بو وقبولو في اإلثبات لـ يكف أمرًا سيبًل 
وسبب ذلؾ ىو عامؿ الثقة في ىذا التوقيع، حيث يتـ في غالبيتو آليًا أو إلكترونيًا مما يمكف مف تزويره، 

 في اإلثبات.  والتي اعترفت بو كثير مف الدوؿ ومنحتو الحجية
  

 تمارين:
 :اختر اإلجابة الصحيحة، يختمؼ العقد اإللكتروني عف العقد العادي
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الوحدة التعليمية الرابعة 

مسؤولية المنتج عن األضرار التي يسببها منتجه للغير 

الكممات المفتاحية: 
رغبات المستيمكين - المنتجات - زيادة األضرار - تقادم األجر- المستيمك - المنتجات المعروضة - 
سالمة المستيمكين - المنتجات والخدمات - المواصفات القياسية_ المتطمبات الصحية _المتطمبات 

البيئية_ السالمة واألمان الخاصة بالمستيمك.  

الممخص:  
تشيد األسواق منافسة شديدة من أجل الوصول إلى تمبية رغبات المستيمكين مما يترتب عنو كثرة 
المنتجات بصورة كبيرة إلى درجة أنيا أدت بدورىا إلى زيادة األضرار واألخطار التي قد تمحق المستيمك 
عند اقتناءه ليذه المنتجات خاصة أمام اإلعالنات المغرية. فيقبل عمييا دون إدراك منو لألضرار التي 
يمكن أن تمس صحتو ويصبح بذلك المستيمك طرفا ضعيفا في العالقة مقابل المنتج الذي بيده كامل 
الوسائل لمضغط عميو ويتحول عقد االستيالك إلى ما يشابو عقد اإلذعان، وأمام كل ىذه التداعيات ومن 
أجل المحافظة عمى سالمة المستيمكين كان البد لممشرع من التدخل بوضع نصوص قانونية لحمايتو من 
األضرار واألخطار التي يمكن أن تحصل لو من جراء المنتجات الخطيرة أو غير المطابقة لممقاييس 
والمواصفات التقنية. ومنيا قانون حماية المستيمك وغيره من القوانين. وكذلك بعض النصوص التنظيمية 

األخرى التي صدرت وقد أقر المشرع فييا العديد من الضمانات لحماية المستيمكين.  

 
  

 األهداف التعميمية:
ًار عمى:  في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد

  معرفة حق المستيمك في الحصول عمى المنتجات والخدمات دون إلحاق أي ضرر
   .معرفة النصوص القانونية التي تحمي ىذا الحق
  معرفة أنو يتعين عمى المنتج والبائع باإلعالن عن مواصفات المنتج ونوعو وصالحيتو إذا كانت

طبيعة المنتج تتطمب ذلك.  
  معرفة أنو في حال وقوع أضرار شخصية لممستيمك جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج

أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عميو أو إعادتو أو استبدالو أو استرداد المبالغ التي 
دفعيا لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة لو وفق تعميمات تصدر ليذه الغاية عن الوزارة المختصة.  



 مسؤولية المنتج عن األضرار التي يسببها منتجه لمغير

 
مما يترتب عنو وحاجات المستيمكين تشيد األسواق منافسة شديدة من أجل الوصول إلى تمبية رغبات 

كثرة المنتجات بصورة كبيرة إلى درجة أنيا أدت بدورىا إلى زيادة األضرار واألخطار التي قد تمحق 
رية التي تزيد يومًا بعد أو استعمالو ليا خاصة أمام اإلعالنات المغ، بالمستيمك عند اقتناءه ليذه المنتجات

فيقبل . يوم والتي قد تصل أحيانًا إلى الضغط النفسي عمى المستيمك من أجل شراء المنتجات المعروضة
عمييا دون إدراك منو لألضرار التي يمكن أن تمس صحتو وسالمة جسده ويصبح بذلك المستيمك طرفًا 

لمضغط عميو ويتحول عقد االستيالك إلى ما ضعيفًا في العالقة مقابل المنتج الذي بيده كل الوسائل 
وأمام كل ىذه التداعيات ومن أجل المحافظة عمى سالمة المستيمكين كان البد ، يشابو عقد اإلذعان

لممشرع من التدخل بوضع نصوص قانونية لحمايتو من األضرار واألخطار التي يمكن أن تحصل لو من 
وعدم التقيد واالمتثال لقانون . قاييس والمواصفات التقنيةجراء المنتجات الخطيرة أو غير المطابقة لمم

وقد أقر  وكذلك بعض النصوص التنظيمية األخرى التي صدرت. حماية المستيمك وغيره من القوانين
 . المشرع فييا العديد من الضمانات لحماية المستيمكين

لممستيمك الحق  2008لعام  2 / من قانون حماية المستيمك رقم4وقد أعطى المشرع السوري في المادة /
في الحصول عمى المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منيا دون إلحاق أي ضرر بمصالحو المادية 

 . أو صحتو
/ منو أن يكون المنتج مطابقًا ومحققًا لممواصفات القياسية 5كما أوجب المشرع السوري في المادة /
واألمان الخاصة بو وفي حال عدم وجودىا فتخضع لمقرارات والمتطمبات الصحية والبيئية والسالمة 

والتعميمات الصادرة عن الجية المختصة ويمتزم المنتج والبائع باإلعالن عن مواصفات المنتج ونوعو 
 . وطريقة حفظو وتخزينو واستعمالو ومدة صالحيتو إذا كانت طبيعة المنتج تتطمب ذلك

جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة  وفي حال وقوع أضرار شخصية لممستيمك من
المسؤولية ويتم التعويض عميو أو إعادتو أو استبدالو أو استرداد المبالغ التي دفعيا لقاء المنتج أو الخدمة 

  1. المقدمة لو وفق تعميمات تصدر ليذه الغاية عن الوزارة المختصة

                                                        

 من قانون حماية المستيمك /6م / 1 
 



ويحظر . أعمال المجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستيمك ولممستيمك من خالل جمعيتو المشاركة في
 2. المستيمك عمى أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنو اإلخالل بحقوق

ولوزير االقتصاد والتجارة إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في 
طورة عمى سالمة المستيمك ولو في ذلك اتخاذ اإلجراءات الوقائية األسواق أو تقديم خدمة ذات خ

بالتنسيق مع الوزير المختص لمحد من مخاطر ىذه السمع وبما يتفق مع االتفاقيات الدولية لمسالمة 
صدار التعميمات المحذرة لممستيمك والشروط التي يجب عمى الحائز أو مقدم الخدمة إعادة  المينية وا 

 3. من قبل المستيمك أو تبديمو ويعمل بيذه القرارات اعتبارًا من التاريخ المحدد لنفاذىاالمنتج المقتنى 
ولوزير االقتصاد والتجارة إصدار القرارات والتعميمات إللزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجو عمى 

ستعمال وسحبو العموم التحقق من مطابقة المنتج لممواصفة الخاصة بو قبل وضعو في االستيالك أو اال
أو استبدالو واإلعالن عن األضرار المترتبة عن استعمالو في حال ضبطو في األسواق قبل إجراء التحقق 

 . 4وعمى نفقتو
ويتعين إبالغ الوزارة المختصة عن األضرار التي تحدثيا منتجاتو أو مستورداتو في حال حدوث اكتشاف 

 . لية تحظر استخدام السمع أو تقديم الخدمةمتأخر لممخاطر أو األضرار أو نتيجة تقارير دو 
ويتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج ال تتوفر فيو المواصفات المطموبة والمتطمبات 
ذات العالقة بالصحة والسالمة إذا ثبت أن المعمومات المصرح بيا عمى عبوة أو غالف المنتج غير 

 . 5ير النظاميين واإلبالغ عن أي عيب يكتشفو الحقاصحيحة وعميو عدم التعامل مع الموردين غ
والمتان تدخالن في إطار ، وتشمل مسؤولية المنتج كال من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

 . المسؤولية المدنية
وتعرف المسؤولية المدنية بوجو عام بأنيا جزاء يترتب عن اإلخالل بالتزام قانوني فيي تفترض وقوع خطأ 

فإذا اخل المنتج بأحد االلتزامات التي ، رتب عنو ضرر لمغير فيجازى مرتكبيا بالتعويض عن الضرريت
 . ينص عمييا القانون تقوم مسؤوليتو المدنية

                                                        
 من قانون حماية المستيمك/ 8م / 2
 من قانون حماية المستيمك /9م / 3

4 من قانون حماية المستيمك /10م /
  

 من قانون حماية المستيمك /11م / 5

 



وتتنوع المسؤولية المدنية بحسب ما إذا كان اإلخالل بالتزام عقدي أو قانوني إلى مسؤولية عقدية 
عقدية تترتب عن إخاللو بأحد االلتزامات التي يفرضيا عميو عقد  وبيذا يكون لممنتج مسؤولية، وتقصيرية

ومسؤولية تقصيرية تنتج عن إخاللو بأحد االلتزامات ، االستيالك إذا كانت ىناك عالقة مباشرة بينيما 
وفيما يمي سنتناول كال النوعين من المسؤولية في مبحثين ونعرض لممسؤولية ، التي يفرضيا عميو القانون

  والمسؤولية التقصيرية لممنتج في مبحثين وفق اآلتي: العقدية

 :المسؤولية العقدية لممنتج أواًل:

المسؤولية العقدية عمومًا ىي جزاء يترتب عن اإلخالل 
بالتزام عقدي أي ىي جزاء اإلخالل بالتزام مصدره عقد 

وتقوم المسؤولية العقدية عند عدم تنفيذ االلتزام ، صحيح
لحاق  ضررًا لممتعاقد اآلخر مما يترتب عميو من المدين وا 

 وجوب قيام المتعاقد المتسبب في الضرر بدفع تعويض
 . لممتضرر من عدم تنفيذ االلتزام

وبالتالي فإنو يشترط لقيام ىذه المسؤولية أن يربط بين 
 . الطرفين عقد صحيح

 
اآلخر إضافة إلى قيام عالقة وأن يرتكب أحد طرفيو خطأ العقدي وأن يسبب ىذا الخطأ ضررا لممتعاقد 

 . السبيبة بين الخطأ والضرر
ذا أسقطنا الشروط العامة ، والمسؤولية العقدية لممنتج تترتب نتيجة إخاللو بالتزام مصدره عقد االستيالك وا 

خالل المنتج بأحد ، لممسؤولية عمى مسؤولية المنتج نجد أنو يجب لقياميا وجود عقد استيالك صحيح وا 
وااللتزام ، التي يرتبيا ىذا العقد كااللتزام بضمان العيوب الخفية التي يحتوى عمييا المنتجااللتزامات 

 . والضرر الناتج عن اإلخالل بااللتزام، بإعالم المستيمك
واليدف من التزام البائع باإلفضاء أو إعالم المستيمك ىو تبصير المشتري والمستيمك بخصائص المبيع 

واالحتياطات الواجب اتخاذىا عند االستخدام وتحذيره من مخاطر ، المنتجةوبطريقة استعمال السمعة 
السمعة بشكل يزيل الجيل الموجود لديو عن المبيع ويحقق الفائدة القصوى من السمع بطريقة مأمونة ودون 



 األول:أن، لذلك فإن االلتزام باإلفضاء يحوي نوعين من االلتزامات يكمل أحدىما اآلخر (6)تعريض لألذى
أما الثاني يمتزم ، البائع المحترف يمتزم بإعالم المشتري بطريقة االستعمال ونعرض لو في المطمب األول

البائع بتحذير المشتري من مخاطر السمعة وما قد ينتج عنيا من أضرار إذا لم يمتزم تعميمات البائع 
 . المحترف وكيفية الوقاية منيا ونعرض لو في المطمب الثاني

 

 التزام البائع بإعالم المشتري بالبيانات المتعمقة بطريقة االستعمال:ثانيًا: 
 

الخطرة أو منتجيا إطالع  يجب عمى بائع المنتجات
المشتري عمى المعمومات المتعمقة بطريقة االستعمال 
لكي يستطيع المشتري أن يحصل عمى الفائدة المرجوة 
من المبيع وبالتالي تجنب ما قد يحصل من أضرار 

لذلك فإن ، االستعمال الخاطئ ليذه السمعة نتيجة
البائع إذا قصر في ىذا الواجب بأن لم يفضي 
بالمعمومات أو أنو أدلى بيا بصورة ناقصة فإنو يكون 

 .(7)مسؤواًل عما يصيب المشتري من أضرار

 إذ إنو نتيجة لمتطور التكنولوجي والتقدم الصناعي 
 

المستيمك بصورة عامة عاجزًا عن إدراك الحقائق عن المنتجات فما الكبير الذي شيده العالم جعل من 
أصبح في الوقت الحاضر ال يستطيع أن يعمميا لتعقد ، كان يدركو سابقًا أو كان يستطيع االطالع عميو

 . (8)األجيزة وصعوبة معرفة مكامنيا إال بواسطة خبراء أو مينيين
بنشرات تشرح لممشتري طريقة االستعمال وما يرتبط بيا  لذلك وجب عمى المنتج والبائع أن يرفق منتجاتو

 . من اتخاذ االحتياطات الضرورية
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بأن المنتج ، مثال ذلك حين قضت محكمة النقض، وقد أكد عمى ىذا المعنى القضاء الفرنسي في أحكامو
أنتجيا والتي  قد أخطأ خطًأ جسيمًا لعدم توضيحو أنواع النباتات التي يجب أن تستخدم فييا المبيدات التي

كما قضت محكمة النقض بأن ، (9)أدت إلى اإلضرار بشتالت المزارع التي استخدميا في مزروعاتو
الشركة المنتجة لممادة العازلة لمحرارة تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمصنع الذي استعمل في 

، المادة بأنيا شديدة القابمية عمى االشتعالبنائو ىذه المادة والتي لم يبين فييا المنتج طريقة استعمال تمك 
 . (10)بل عمى العكس فقد أكدت عمى أنيا عازل جيد لمحرارة وتنطفىء تمقائياً 

إنما يتعمق باألشياء المعقدة تقنيا" وتمك األشياء ، ويجدر بالذكر أن االلتزام باإلفضاء بطريقة االستعمال 
التي تعد من البديييات فإن المنتج ال يمتزم بإعالميا إلى التي تتسم بالصعوبة في استعماليا أما األمور 

فال يعد إخالاًل بااللتزام باإلفضاء إذا لم ينبو البائع المشتري باألمور التي يقتضي العرف أو ، المشتري
البائع ال يجوز لو أن يبالغ في تقدير المعمومات  ورغم ذلك فان، التعامل التجاري أن يعمم بيا المشتري

وفي عصر يشيد تطورًا سريعًا في ، فرة لدى المشتري حول المنتجات ألنيا متغيرة من وقت آلخرالمتوا
ومع ذلك فإن المشتري إذا خالف طريقة االستعمال والغرض المخصص . األجيزة والمنتجات نحو التعقيد

سبب بفعمو في فإنو يكون مسؤواًل عن فعمو وال يمتزم البائع بتعويضو ألنو ت (11)الستعمال المنتج فيو 
 . (12)حدوث الضرر

إال أن بيان طريقة االستعمال ال تكفي وحدىا لحماية المشتري من الضرر إذ أنو قد يستعمل المشتري 
فمشتري المبيد الحشري قد يستعمميا ، السمعة وفقًا لمطريقة المحددة ولكن الضرر ينشأ عن طريق آخر

قد يجيل أن تعريض المبيد إلى مصدر حراري أو طبقًا لمغرض المخصص لو استعمااًل صحيحًا ولكنو 
مما يفضي عمى أن بيان طريقة االستعمال ليست وحدىا كافية لضمان  (13)وضعو قربو يؤدي إلى انفجاره

نما يجب فوق ذلك إعالمو بمخاطر السمعة وتحذيره منيا وبيان االحتياطات الالزمة  سالمة المشتري وا 
 . ووسائل الوقاية من مخاطرىا
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 :رام البائع بتحذير المشتري من مخاطر السمعة وما قد ينتج عنها من أضر التز
عالمو باالحتياطات الواجب اتخاذىا  ويجب عمى البائع المحترف تحذير المستيمك من مخاطر السمع وا 

فمن الممكن أن يكون المشتري عالمًا بطريقة االستعمال ولكنو يكون ، عند حيازة ىذا النوع من المنتجات
لذلك يقع عمى عاتق البائع المحترف أن يبين بكل دقة ما يمزم اتخاذه من ، جاىاًل لمخاطر السمعة

فااللتزام بالتحذير مكمل لاللتزام ، االحتياطات الالزمة لتفادي مخاطر السمعة بعد تحذيره من ىذه المخاطر
 . (14)ببيان طريقة االستعمال

وىذا االلتزام ، لكي يتحقق الغرض منو (15)ددىا الفقووالتحذير يجب أن يستجمع بعض الخصائص التي ح
تزداد أىميتو كمما كان المنتج شائع االستعمال وتقل ضرورتو إذا كان استعمال السمعة قاصرًا عمى ذوي 

وقاضي الموضوع يقع عمى عاتقو تقدير مقتضى التحذير فيما إذا كان لو ضرورة أم ال حتى إذا . المين
  .(16)كان المشتري مينياً 

أي يجب عمى البائع والمنتج أن يقوما . وحتى يكون التحذير وافيًا يتعين أن يكون التحذير وافيًا كامالً 
بإعالم المشتري بكل ما يحيط بالسمعة من مخاطر سواء كانت متعمقة باستعمالو أو تشغيمو أو طريقة 

فإذا قام بتحذير المشتري من ، باطالعو عمى المخاطر التي سيتعرض ليا إذا لم يمتزم بالتعميمات، حفظو
فدقة  (17)خطر السمعة في بعض الظروف دون األخرى فإن تحذيره يكون ناقصًا وموجبًا لقيام مسؤوليتو

المعمومات وكفايتيا ترتبط بطبيعة المشكالت التي يحاول المشتري تجاوزىا والنتائج التي يرغب الحصول 
كن المستيمك من االستفادة من السمعة بصورة سميمة لذلك يجب إعطاء معمومات دقيقة وكافية تم، عمييا

لذلك ال يجوز لممنتج أو البائع إظيار بعض المعمومات ، تضمن سالمتو الشخصية وسالمة أقاربو وأموالو
خفاء األخرى تحقيقًا لمصمحتو الشخصية في االستفادة والربح لذلك فإن عميو النظر إلى المستيمك من ، وا 

نساني وتقوم مسؤولية البائع المحترف في مجاالت عديدة ومتنوعة وخاصة في  .منظور أخالقي وا 
فالكثير من المنتجات تتسم في ، الصناعات والمجاالت الماسة بحياة األفراد والمرتبطة بيا بصورة أساسية

الوقت الحاضر بالخطورة كالمبيدات التي تستخدم في مجاالت عديدة منيا الزراعة وقتل الحشرات الضارة 
ففي بعض األحيان ، ي تشكل في الوقت نفسو خطورة عمى مستخدمييا إذا لم يتم ذلك بصورة صحيحةوالت
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يكتب منتج السمعة ضرورة استخدام األقنعة عند استعمال المبيدات دون أن ينبو إلى مخاطر االختناق 
ة المبيد من اليد أو أنو يغفل ذكر ضرورة إزال، التي تنتج عن استخداميا إذا ما تم الرش في أماكن مغمقة

أو أن يغفل عن تنبيو ، بعد االنتياء من عممية الرش ألن بقاءىا يسبب أضرارًا كبيرة عمى الجمد أو العيون
أما فيما يتعمق بالمنتجات الدوائية فإنيا . (18)المشتري إلى أن استنشاقيا بكميات كبيرة يؤدي إلى التسمم

إلى مخاطر كبيرة قد تطال الذرية أيضًا وال يقتصر  من أكثر المنتجات التي يمثل نقص التحذير فييا
تأثيرىا عمى األشخاص الذين يتناولونيا خصوصًا عندما تستخدم دون إشارة الطبيب أو عند نفاذ مدة 

فمصانع المنتجات الصيفضيية تمزم بشكل خاص بأن تتخذ كل اإلجراءات الالزمة إلعالم كل ، صالحيتيا
 . قيقة وكافيةمن يحوز تمك المنتجات بصورة د

أما المنتجات الغذائية فعظميا معالجًا كيميائيًا برشيا بالمبيدات أو باستخدام األسمدة لممساعدة في نموىا 
ن الخطر الكامن فييا يبدأ عمى المستيمك عند غياب التحذير الواضح بشأن ىذه المنتجات مما يؤدي  وا 

يميائيًا بسبب جيميم بكيفية التخمص من ىذه إلى تعرض المستيمكين لمخاطر ىذه المنتجات المعالجة ك
 . المواد التي تسبب التسمم الغذائي الكيميائي لممستيمكين بسبب التأثير التراكمي ليذه المواد داخل الجسم

لذلك وجب عمى المنتجين والباعة المجيزين لممنتجات وضع البيانات الالزمة والتي تبين مخاطر 
وخصوصًا تمك التي تتسم بالخطورة بطبيعتيا كالمواد السامة )المبيدات( المنتجات وطريقة الوقاية منيا 

وقد قضت محكمة ، والمنتجات التي تحتاج لظروف وأجواء خاصة لمحفاظ عمييا، واألسمحة والمتفجرات
النقض الفرنسية بمسؤولية منتج المبيدات الحشرية التي أدى استعماليا إلى إصابة المزارع بعجز دائم في 

وذلك أن المنتج لم يمفت انتباه المشترين والمستخدمين لممادة إلى ضرورة ، تيجة لتطاير ذرات المبيدعينو ن
غسل الوجو واليدين بعد استعمالو عدم تبيان مخاطرىا عمى العين والجمد بشكل دقيق ليتخذوا اإلجراءات 

 . (19)الالزمة عند االستعمال
فقد قضت محكمة النقض بمسؤولية منتج لمطالء أدى ، الوالحكم نفسو يسري عمى المواد القابمة لالشتع

استخدامو من قبل أحد األشخاص في طالء منزلو إلى اشتعال المنزل بسبب األبخرة المتصاعدة من 
صابة االبن نتيجة لقيام األخير بإشعال عود ثقاب في الغرفة المجاورة ، الطالء حيث أدى إلى وفاة األب وا 

ن كان قد كتب عبارة مادة قابمة لالشتعال عمى العمبة فإنيا فمم تعفي محكمة النقض الم نتج ألنو حتى وا 
غير كافية ألنو من الممكن تفسير العبارة عمى أنو ال يجوز مالمستو لمصدر حراري دون التفكير باألبخرة 
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حذير وىكذا بالنسبة لباقي المنتجات حيث يجب أن يكون الت. (20)المتصاعدة منو والنتائج المترتبة عميو
 . وافيًا ودقيقًا ليكون بإمكان المنتج دفع المسؤولية عن نفسو

أي أن يكون التحذير مكتوبًا عمى السمعة بشكل واضح ، ويتعين كذلك أن يكون التحذير مفيومًا وواضحاً 
ومفيوم وبعبارات سيمة الفيم يستطيع إدراكيا الشخص العادي وبعيدة عن األلفاظ المعقدة والتي ال 

فمن ناحية يجب أن يكون التحذير بمغة مفيومة . (21)المشتري أو المستيمك العادي فيميايستطيع 
ذا كان مصدرًا إلى الخارج فال أقل من أن يكون التحذير مكتوبًا بمغة بمد اإلنتاج والبمد  لممستيمك وا 

من داللة  وكذلك ال بأس من أن يرفق بالسمعة مع البيانات المكتوبة بعض الصور التي تزيد. المستورد
 (22)التحذير لمن ال يستطيع القراءة

ويتعين باإلضافة إلى ماسبق أن يكون التحذير مثبتًا عمى السمعة فالتحذير ال يحقق الغرض المرجو منو 
  (23)في تنبيو المشتري ولفت نظره إال إذا كان مثبتًا عمى السمعة بشكل ال ينفصل عنو ويالزمو دائماً 

حيث أن ، ظاىرًا جالبًا لالنتباه بمجرد أن تقع عميو عينا المستيمك عميو ويجب كذلك أن يكون التحذير
المنتج يستطيع أن يختار ما يشاء من الوسائل التي تجعل التحذير ظاىرًا وممفتًا لالنتباه ويكون ذلك 
 بطرق عديدة حيث يستطيع المنتج أن يكتب البيانات المتعمقة بالتحذير بشكل يتميز عن البيانات األخرى
بأن يكتبيا بأحرف كبيرة أو بألوان تختمف عن غيرىا من البيانات أو أن يضعيا في موقع بارز من 

ولذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية منتج الطالء الذي  (24)السمعة مما يجعميا تمفت النظر
واضحة  ألن المنتج لم يبين بصورة، تسبب بحدوث حريق في منزل المشتري ووفاتو مع إصابة ابنو

 . وظاىرة األخطار قد التي تنتج عند استعمال المادة
إن المنتجات التي تنطبق عمييا القواعد السابقة ىي المنتجات التي تكون مطروحة في التداول والعبوات 

فالمنتج ، فال يدخل فييا السمع التي تعبأ من قبل الغير في العبوات الفارغة، محتوية عمى السمع المصنعة
سؤواًل عن األضرار التي تنشأ من استخدام عبوات فارغة كان المنتج قد نبو مستخدميو إلى ال يكون م

فمن يستخدم تمك العبوات الفارغة في أغراض أخرى ويتم تعبئتيا بمواد أخرى مختمفة ، محتوياتو من قبل
وليذا قضت محكمة النقض  (25)في الخواص عن سابقتيا يكون ىو المسؤول عما تسببو من أضرار
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الفرنسية بعدم مسؤولية المنتج لمبيدات األعشاب والذي باع بعض األكياس الفارغة التي كانت تحتوي 
فأدى تعبئتيا ، سابقًا عمى المبيد ونبو مشترييا إلى ذلك وخطورة المواد التي كانت تحتوييا تمك األكياس

 . (26)بأسمدة أخرى إلى ىالك بعض المحاصيل الزراعية
عند التصميم  يراعي ويتعين عمى المنتج أن

والتصنيع لألصول الفنية التي يجب أن تتوفر في 
تصنيع المنتجات باإلضافة إلى خضوع السمعة 
لمرقابة لمجزم بإمكانية تداوليا بين المواطنين وىذه 
الرقابة قد تكون إجبارية وقد تكون اختيارية 

عند التصميم  ويتعين عمى المنتج أن يراعي
التي يجب أن تتوفر في  والتصنيع لألصول الفنية

تصنيع المنتجات باإلضافة إلى خضوع السمعة 
لمرقابة لمجزم بإمكانية تداوليا بين المواطنين وىذه 

  الرقابة قد تكون إجبارية وقد تكون اختيارية
لألصول الفنية في مينتو ال يعفيو من أن يتخذ اإلجراءات المادية الضرورية التي تضمن سالمة 

وذلك كمو من اجل تحقيق ىدف أكبر ىو ، عند تعبئة السمع وتغميفيا أو عند تسميم السمعة المنتجات سواء
المحافظة عمى سالمة المستيمكين بما يحول دون إلحاق األضرار بيم والناجمة عن سوء التعبئة 

 . والتغميف
ممشتري ولكن ىذه وىناك احتياطات معينة يجب عمى المنتج أو البائع اتخاذىا عند بيع السمعة وتسميميا ل

فقد يقوم المنتج ببيع منتجاتو بنفسو دون الحاجة إلى بائعي . االحتياطات تختمف في المنتج عنو في البائع
لذلك يجب عميو باعتباره بائعًا أن يقوم بالتسميم عمى الشكل الذي يالئم طبيعتيا سواء ، تجزئة أو موزعين

حيث يجب عمى المنتج إذا كانت منتجاتو خطرة أن . كان التسميم في مكان البائع أو في أي مكان آخر
فإذا كانت تحتاج إلى برودة لكون الجو ، يتخذ من االحتياطات ما يكفل عدم إصابة المشتري بالضرر

بالغ الحار يؤدي إلى تمدد مكوناتيا وجب عميو أن يوفر ذلك الجو إلى حين تسميمو إلى المشتري  وا 
 .األخير بيذه الصفة لممنتج
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رط في المسؤولية العقدية لممنتج وجود عالقة تعاقدية بين المستيمك والمنتج ويجسد ىذه العالقة وأىم ش
عقد االستيالك الذي يمكن تعريفو بأنو عقد يمتزم بمقتضاه شخص يسمى المحترف بتقديم خدمة أو سمعة 

 . لشخص آخر يسمى المستيمك سواء بمقابل اجر أو دونو
عيوب الخفية التي قد تظير في الشيء المبيع وذلك حتى ولو لم يكن عالمًا ويكون البائع ممزما بضمان ال

بيا بحيث يجب أن يكون الشيء المبيع صالحًا لمغرض المعد لو ويشتمل عمى جميع الصفات التي تعيد 
 . البائع بوجودىا وقت التسميم

لألطراف االتفاق عمى أنو اتفاقي بحيث يجوز ، وأىم ما يميز االلتزام بالضمان في القواعد العامة
اإلنقاص منو أو الزيادة فيو أو حتى إسقاطو نيائيًا فيو خاضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكن حتى 

و أن يكون العيب مؤثرًا في الشيء المبيع بأن ينقص ، يكون خفياً  يكون العيب موجبًا لمضمان يجب أن
وأن يكون قديمًا أي يكون سابقًا عمى ، عمن قيمتو أو يحول دون تحقيق الغرض المخصص لو المبي
  التسميم فالبائع ال يضمن العيوب التي تمحق المبيع بعد تسميمو

ذا توفرت الشروط السابقة جاز لممشتري المطالبة بالتعويض عمى أساس ىذا االلتزام وىنا نميز بين  وا 
 :حالتين
  إذا كان العيب ينقص من المبيع إنقاصًا جسيمًا بحيث لو عممو المشتري قبل التعاقد لما ابرم

العقد وىنا يجوز لو إما رد المبيع والمطالبة بالتعويض. أو يبقي المبيع عنده ويطالب بالتعويض 
 عن الضرر الالحق بو. 

  ذا كان العيب غير جسيم فيجوز لو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقو من جراء ذلك وا 
 فقط. 

لكن أحكام الضمان كما وردت في القانون المدني ال تصمح لتطبق عمى عقد االستيالك نظرًا 
ىذا من ، لمخصوصية التي يتميز بيا كون المنتج يتميز بخصوصيات تقنية يعجز المستيمك عن اكتشافيا

عمى إسقاطيا وىذا ما يعرض المستيمك جية ومن جية أخرى أن األحكام العامة اتفاقية يمكن االتفاق 
 . لضياع حقوقو وتعسف المنتجين لذلك تدخل المشرع بوضع أحكام خاصة بالضمان لحماية المستيمك

/ من قانون حماية المستيمك السوري استخدام شارة أو شيادة مطابقة المنتج 15حظرت المادة / وقد
دارة الجودة الصادرة عن الجيات المختصة بقصد لممواصفة أو أية شيادة متعمقة بالحصول عمى أنظمة إ



غش المستيمك أو إييامو بأن المنتج مطابق لممواصفة بموجب الشارة أو الشيادة وتعمم الجيات المانحة 
 . ليا التخاذ إجراءاتيا وفقا لألنظمة النافذة ويعمم المستيمك بوسائل اإلعالم المتاحة

/ مستيمك 17م /. دف بيعو أو تقديمو بأسعار مبالغ فيياحظر المشرع حجب أي منتج في السوق بي كما
كما يحظر االمتناع عن البيع أو البيع المشروط أو اإلعالن عن عدم إمكانية إعادة السمعة . سوري

المبيعة أو االمتناع عن تضمينيا في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطموبة من قبل 
م الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق لمشروط الخاصة بالمنتج أو غير المستيمك أو بيع أو تقدي

 . 27صالح لالستخدام
ويتعين عمى المنتج أو المستورد أو بائع السمعة أو مقدم الخدمة إعالم المستيمك بوساطة نشرة أو بطاقة 

 :بيان مرافقة لمسمعة تتضمن
 سعر ومواصفة المادة.  -
 طريقة االستعمال.  -
 المحتممة وطرق الوقاية منيا.المخاطر  -
 مدة الصالحية.  -
 اسم المنتج أو الشركة وعنوانيا.  -
 . 28كمية المنتج بالوحدات الدولية  -

ويكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السمعة بعد انتقال ممكيتيا إلى المستيمك وتمغي األحكام العقدية 
مات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعميمات المتعارضة مع حق المستيمك بالكفالة بما في ذلك خد

التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتيم في حال اكتشاف عيب الحقا ولو الحق 
باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستيمك أو أية 

 . 29جمعية مختصة بيذا الخصوص
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 من قانون حماية المستيمك /22م / 28

من قانون حماية المستيمك /23م /  29
  



ين عمى كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن لممستيمك خدمات الصيانة لممنتج الذي ويتع
يتطمب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة األنظمة النافذة بيذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات 

 . 30السالمة العامة لممنتج والمواصفة الخاصة بو
نتج الذي ثبت عدم صالحيتو لالستعمال المخصص لو ويتعين عمى المنتج تعويض لممستيمك عن الم

وكذلك يعوض مقدم الخدمة لممستيمك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقيا لمغاية التي قدمت من أجميا 
  31. وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستيمك
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 المسؤولية التقصيرية
 

بحيث أن كل ، 32المسؤولية التقصيرية بشكل عام ىي جزاء يترتب عمى اإلخالل بالتزام يفرضو القانون 
فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببًا في حدوثو بالتعويض ولقد 

ل الشخصي ثم أقر أقام المشرع ىذه المسؤولية عمى الخطأ الواجب اإلثبات وذلك في المسؤولية عن الفع
، الخطأ المقترض في المسؤولية عن فعل الغير) مسؤولية متولي الرقابة ومسؤولية المتبوع عن عمل التابع

 . والبناء(، ومسؤولية حارس الشيء والحيوان
، وتقوم المسؤولية التقصيرية عمى توفر ثالث أركان الخطأ والضرر وعالقة السببية بين الخطأ والضرر

يشترط أن توجد عالقة تعاقدية بين المتضرر والمتسبب في الضرر وىو الفرق بينيا وبين وذلك دون أن 
 . المسؤولية العقدية التي أساسيا العقد أما الثانية فأساسيا القانون

ذا أخل بيا تقوم  وقد تضمن القانون حماية لممستيمك بفرض التزامات عمى المنتج يجب عميو القيام بيا وا 
ويجب عميو تعويض الضرر الذي تسبب فيو بخطئو وأقام المشرع ىذه المسؤولية . يةمسؤوليتو التقصير 

، عمى الخطأ المفترض وذلك حماية لممستيمك بحيث يجب عمى المنتج أن يثبت انعدام الخطأ من جيتو
 . وعالقة السببية، والضرر، لقيام ىذه المسؤولية الخطأ ويشترط

ولمخطأ ، عن سموك الرجل المعتاد مع إدراك الشخص لذلك في األحكام العامة ىو االنحراف الخطأو 
ركن مادي يتمثل في التعدي وىو قيام الشخص بفعل يسبب ضرر لمغير وىو إخالل بالتزام ، ركنين
 . والركن الثاني وىو اإلدراك والتمييز أي نسبة الخطأ لمشخص الذي ارتكبو، قانوني

اإلخالل بالتزام قانوني فرضو قانون حماية المستيمك والخطأ التقصيري في قانون حماية المستيمك ىو 
/ من قانون 5في المادة / ومن االلتزامات التي نص عمييا القانون االلتزام بالمطابقة المنصوص عميو

إذ يجب أن يكون المنتج مطابقًا ومحققًا لممواصفات القياسية والمتطمبات الصحية والبيئية  حماية المستيمك
الخاصة بو وفي حال عدم وجودىا فتخضع لمقرارات والتعميمات الصادرة عن الجية  والسالمة واألمان

المختصة ويمتزم المنتج والبائع باإلعالن عن مواصفات المنتج ونوعو وطريقة حفظو وتخزينو واستعمالو 
 . ومدة صالحيتو إذا كانت طبيعة المنتج تتطمب ذلك
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راء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة وفي حال وقوع أضرار شخصية لممستيمك من جراء ش
المسؤولية ويتم التعويض عميو أو إعادتو أو استبدالو أو استرداد المبالغ التي دفعيا لقاء المنتج أو الخدمة 

 / نستيمك سوري 6م /. المقدمة لو وفق تعميمات تصدر ليذه الغاية عن الوزارة المختصة
تفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنو اإلخالل بحقوق المستيمك م ويحظر عمى أي شخص إبرام أي ا

/ مستيمك سوري واإلخالل بيذه االلتزامات يعد خطأ تقصيري يرتب مسؤولية المنتج ويخول المستيمك 8/
 . الحق في التعويض

عروفة في عدم االلتزام بالضوابط الفنية الم كذلك من األخطاء التقصيرية التي يمكن أن يرتكبيا المنتج
إىمال التحقق من سالمة  و. والخطأ في صناعة المنتج الذي قد يسبب أضرارا لممستيمك. مجال اإلنتاج

تقصيره في واجبات الحيطة وطرح المنتجات قبل الكشف  و. المواد األولية الداخمة في صناعة منتجاتو
 . عمييا من ىيئة خارجية

ر فإذا انعدم الضرر ال تقوم المسؤولية الن اليدف منيا لضر االركن الثاني لممسؤولية التقصيرية ىو  أما 
 . ىو إزالة الضرر الناتج عن الخطأ المرتكب

وقانون حماية المستيمك شأنو شأن القواعد العامة اشترط لتحقق المسؤولية أن يصاب المستيمك بضرر 
 . حتى يجوز لو المطالبة بالتعويض عمى أساسو

الشخص نتيجة المساس بمصمحة مشروعة لو أو حق من حقوقو وىذا ىو األذى الذي يصيب  والضرر
األذى يمكن أن يصيب الشخص في جسمو أو مالو ويكون الضرر ماديًا وقد يصيب الشخص في سمعتو 

 . أو شرفو أو عاطفتو ويكون الضرر عندىا معنويًا أو أدبياً 
ويعوض عنيا المنتج وبالتالي وكل األضرار الناجمة عن عيب في المنتج تدخل في نطاق المسؤولية 
فاألضرار المالية التي يمكن ، تشمل األضرار المادية نوعين أما األضرار المالية أو األضرار الجسمانية

أن تصيب المستيمك نتيجة عيب في المنتج مثال شراؤه لمنتج فاسد فإذا رماه بعد ذلك يرتب لو ضررًا 
 . وىي قيمة السمعة مالياً 

ي فيكون عندما يتناول المستيمك ىذا المنتج ويسبب لو إما عجز عن العمل أو الوفاة أما الضرر الجسمان
. في بعض الحاالت عندىا يمزم المنتج بتعويض ذوي الحقوق أو المستيمك ذاتو مع دفع مصاريف العالج

 . كما يدخل في إطارىا الضرر االقتصادي إذا ما ترتب عن العيب في المنتج عجز عن العمل
رار المعنوية فيقصد بيا الضرر الجمالي واأللم سواء لذوي الحقوق في حالة الوفاة أو األلم الذي أما األض

كالشخص الذي كان يريد ، يصيب المستيمك من جراء اإلصابات التي تعرض ليا نتيجة العيب في المنتج



تشغيل جياز ضغط القيوة فتنفجر في وجيو فيبقى يعاني من تشوىات مما ينتج عنو ألم نفسي حاد، 
والضرر المعنوي ىو المساس بالحرية أو الشرف أو السمعة. أما الضرر الجمالي فيو التشوىات 
والعاىات التي يمكن أن تصيب المستيمك في جسمو تؤدي إلى تشويو جمالو وتتطمب عمميات تجميل 
فيتحمل المنتج التعويض عن ذلك إذا كان سبب عيب في المنتج، ىذا فيما يخص األضرار التي تصيب 

 المستيمك. 
ًار لمضرر الذي  ازمو ىو التعويض وىذا التعويض يعّد مقاباًل وجب وأىم أثر يترتب عمى إخالل المنتج بالت

33) يصيب الشخص فال تعويض حيث ال ضرر ويتنازع تقدير التعويض مصمحتان: مصمحة المضرور )
التي تقتضي أن يتناسب التعويض مع ما أصابو من ضرر، ومصمحة المنتج التي تقتضي تحديد 
التعويض بشكل ال يؤدي إلى إرىاقو وتحميمو أعباء المسؤولية التي يعجز بيا عن مواصمة اإلنتاج 
ومواجية نفقات تطويره، والضرر الذي يمحق المشتري المستيمك قد يكون ماديًا وقد يكون معنويا، كما أن 
الضرر قد يصيب أشخاص آخرين غير المستيمك من أقربائو الذين قد يصيبيم الضرر شخصيًا أو يمحق 

34) (  . بيم بسبب فقدىم لممعيل
ًار حدود الضرر التجاري بل أصبح ىذا الضرر ال  ارر التي أصبحت تحدثيا المنتجات تجاوزت كثي واألض
ارر المالية فضاًل عن  ارر التي تصيب النفس والمال. ويندرج تحت األض يعد شيئًا بالمقارنة مع األض
استرداد ثمن الشيء ما لحق المشتري من أضرار في أموالو األخرى وما فاتو من كسب بسبب عدم إمكان 
الوفاء بالتزاماتو قبل الغير وتدخل فييا مصروفات الدعاوى التي يقيميا المشتري ونفقات تصدير السمع 

35) . ولذلك فإنو وعمى ضوء ما تقدم يبدو من )  واعادتيا والمبالغ التي حكم بيا عميو لمن أضير بفعل البيع
غير المقبول ما قضت بو محكمة استئناف بوردو في حكم ليا عندما قررت إلزام الصانع والبائع 
بالتضامن بتعويض الضرر الذي نشأ من تدمير السيارة وحرمان المشتري من االنتفاع بيا ولكنيا رفضت 
إلزاميما بتعويض المشتري عن األضرار التي لحقت أموالو األخرى بسبب الحريق الذي تسببت فيو 

36) (  . السيارة

                                                        

( انظر د. إبراىيم الدسوقي أبو الميل، تعويض تفويت الفرصة، القسم األول، مجمة الحقوق تصدرىا كمية الحقوق جامعة 33 (
81 1986  . ، ص الكويت، السنة العاشرة، العدد الثاني، 

34
( د. حسن عمي الذنون، مرجع سابق، ص وما بعدىا  182 (

35
118 415  . ( د. محمود جمال الدين، مرجع سابق، ص وما بعدىا، د. عمي سيد حسن، مرجع سابق، ص (

3657  . ( د. جابر محجوب عمي، مرجع سابق، ص (

ويقصد بيا أن العيب الموجود بالمنتج ىو السبب ، بين العيب والضرر عالقة السببيةويتعين وجود 
والمشرع لم يفرض عمى المتضرر إثبات عالقة السببية بين خطا ، المباشر لمضرر الذي أصاب المستيمك

وجود الضرر بسبب المنتج لقيام مسؤولية المنتج والضرر الذي أصابو بل يجب عميو فقط أن يثبت 
 . المنتج



 دفع مسؤولية المنتج
 

إذا تحققت الشروط السابقة الذكر تقوم مسؤولية المنتج سواء التعاقدية أو التقصيرية و يمتزم المنتج تبعًا 
فإنو لكن بالرغم من ذلك ، لذلك بتعويض األضرار التي يمكن أن تمحق المستيمك نتيجة عيب في المنتج

ودفعيا بوسائل منصوص عمييا  وذلك بنفييا يمكن لممنتج التنصل من ىذا االلتزام ويعفى من المسؤولية
 . قانونا

وباعتبار أن مسؤولية المنتج تقوم عمى أساس خطأ مفترض من المنتج فإن المنتج ال يمكنو نفي مسؤوليتو 
أي أنو بمجرد حدوث الضرر يفترض قيام ، إال إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو

خطأ المنتج الذي يعفى المضرور)المستيمك( من إثباتو و عميو فقط إثبات الضرر وعمى المنتج إثبات 
، أي تدخل سبب أجنبي كان ىو السبب المباشر في حدوث الضرر لممستيمك، انقطاع عالقة السببية

 . خطأ الغير و خطأ المضرور، مفاجئويشمل السبب األجنبي القوة القاىرة أو الحادث ال
ويمكن لممنتج كذلك أن يدفع مسؤوليتو بإثبات أن الضرر الالحق بالمستيمك كان نتيجة خطئو وىنا قد 

و ىذا ما يترتب عميو إعفاء المنتج كمية من ، يكون ىذا األخير ىو السبب الوحيد لحدوث الضرر
اب التي أدت إلى الضرر إلى جانب خطأ المنتج و كما قد يكون خطأ المستيمك من بين األسب، التعويض

 . جزئيًا من المسؤولية والمستيمك مسؤواًل بقدر خطئو و يعفى المنتج، في ىذه الحالة يكون كل من المنتج
كما يمكن أن يدفع المنتج مسؤوليتو إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المستيمك سببو خطأ الغير من 

والتوزيع وىنا يعفى المنتج من المسؤولية بصفة جزئية إذا استطاع إثبات  ،المتدخمين في عممية اإلنتاج
وفي ىذه الحالة يكون كل منيما ممزمًا بدفع تعويض بقدر الخطأ الذي ساىم بو في ، ذلك بجانب الغير

 . إحداث الضرر
 وفي حال ما إذا أثيرت مسؤولية المنتج فإنو تمغى كل الشروط التي من شأنيا أن تنقص من حق

واالجتماعي كما ، المضرور في الضمان والتعويض سواء أكانت ناتجة عن استعمال النفوذ االقتصادي
 . أو التي ترتبط بالمستيمك كما في حالة الخطأ الجسيم أو الغش، في حالة الشروط التعسفية

غير مرتبطة  والقاعدة العامة ىي صحة االتفاقات المعدلة ألحكام المسؤولية في النطاق التعاقدي ألنيا
وكنتيجة لذلك يجوز ألطراف العالقة التعاقدية في عقود االستيالك أن يزيدا من ، بفكرة النظام العام



غير أن ىذا التعديل يقع باطاًل إذا تعمد البائع إخفاء العيب في ، أو يسقطاه، أو ينقصا منو، الضمان
 . د إنقاص ضمانو أو التحمل منوالمبيع غشًا منو ويعني ىذا اشتراط حسن النية في المدين المرا

مبدأ سمطان  وقد أدى ظيور الشركات والمؤسسات اإلنتاجية والخدمات الكبرى وتزايد اإلنتاج إلى تراجع
في عقود االستيالك  حرية التعاقد وحل محل ىذا المبدأ مبدأ آخر وىو إدراج شروط، اإلرادة وبالتالي

وبالتالي ، مستغمة نفوذىا االقتصادي واالجتماعيتوضع من ىذه المؤسسات في شكل بنود تعسفية 
وكنتيجة ، تستيدف الضمان المقرر لصالح المستيمك بالنقصان أو باإللغاء أو التحديد من قيمة التعويض

عمى اعتبار أن اإلخالل بالتوازن بين الطرفين ، لذلك ظيرت فكرة حماية المتعاقدين من الشروط التعسفية
ر جائز سواء أكان ذلك من الناحية القانونية أو األخالقية كونو سيؤدي إلى المتعاقدين يعد عماًل غي

 . استعمال نفوذ أحد الطرفين ضد الطرف اآلخر وغالبا ما يكون المنتج ضد المستيمك
الصادر في  23-78وزاد االىتمام التشريعي بالشروط التعسفية خاصة بفرنسا بعد صدور القانون رقم 

عالم المستيمكينالخاص بحما 10/01/1978 منو الشروط التعسفية  35بحيث عرفت المادة ، ية وا 
بقوليا: "أنيا تمك الشروط التي فرضت عمى غير المينيين أو المستيمكين تعسفا في استعمال القوة 

وما يالحظ عمى نص ىذه المادة ىو عدم . "االقتصادية لمطرف الميني والتي تمنحو منفعة مبالغ فييا
نما أعطت مثاال ليذه الخاصية، المكونة لمصفة التعسفية في الشرط تحديدىا لمعناصر  . وا 

التعسفية  حيث حددت الشروط والشرط التعسفي كل إخالل ظاىر بالتوازن القائم بين المنتج والمستيمك
والتفرد بحق تفسير . وحق الميني في تعديل التزامات العقد، بحفظ حق الميني في تعديل التزامات العقد

وتيديد . ورفض حق المستيمك في فسخ العقد إذا أخل بالتزام أو عدة التزامات في ذمتو. العقدشروط 
-المستيمك بقطع العالقات التعاقدية لمجرد رفض المستيمك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة 

 . جديدة -شروط تعسفية
 وىو ما سار عميو، قود المستيمكينويعد اإللغاء ىو الجزاء المناسب لمشروط التعسفية المدرجة في ع

الخاص بحماية  1978/  10/1الصادر في  23-78القضاء والقانون في فرنسا بحيث ربط القانون رقم 
وىو ما يمثل حرجا ، إلغاء الشروط التعسفية بصدور المراسيم التنفيذية لو، المستيمك من الشروط التعسفية

لكن ىذا الوضع لم يقف في وجو القضاء في تقدير ما ، سفياً لمقضاء في فرنسا في إلغاء ما يعد شرطًا تع
وىو ما كرسو القضاء ، السالفة الذكر 23-78من القانون  35يعد شرطًا تعسفيًا باالستناد إلى المادة 

لغاء الشروط التعسفية، الفرنسي من خالل عدة أحكام قضائية لمحكمة النقض الفرنسية  . في تحديد وا 
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