
  

التخ�� عن مسؤوليتھ بصفة منفردة، بدون  -

,عو(ض املس&%لك "� حالة عدم التنفيذ الك�� أو 

  .ا:9ز7ي أو التنفيذ غ34 ال12يح لواجباتھ 

النص "� حالة ا:@الف مع املس&%لك ع�> تخ��  -

  .Mذا Lخ34 عن ال9Jوء إG> أية وسيلة طعن ضده 

قبل  فرض بنود لم يكن املس&%لك ع�> علم N%ا -

  .إبرام العقد

Wحتفاظ باملبالغ املدفوعة من طرف املس&%لك  -

"� حالة ما إذا امتنع Mذا Lخ34 عن تنفيذ العقد 

أو قام بف\@ھ دون إعطائھ ا:1ق "� التعو(ض 

"� حالة ما إذا تخ�> العون Wقتصادي Mو 

  .بنفسھ عن تنفيذ العقد أو قام بف\@ھ 

ھ من طرف تحديد مبلغ التعو(ض الواجب دفع -

املس&%لك الذي ال يقوم ب`نفيذ واجباتھ ، دون أن 

يحدد مقابل ذلك ,عو(ضا يدفعھ العون 

  .Wقتصادي الذي ال يقوم ب`نفيذ واجباتھ 

فرض واجبات إضافية غ34 م3dرة ع�>  -

  .املس&%لك

Wحتفاظ بحق إجبار املس&%لك ع�> ,عو(ض  -

املصار(ف و L,عاب املستحقة gغرض التنفيذ 

 j ا:1قجباري للعقد دون أن يمنحھ نفس.  
 

من الواجبات امل3oتبة عن ممارسة nعفي نفسھ  -

  .qشاطاتھ

يحمل املس&%لك عبء الواجبات الrs ,عت3d من  -

.مسؤوليتھ  

  اu@الفات والعقوtات

,عت3d املمارسات التعاقدية التعسفية vل 

 من القانون  29ممارسة مخالفة ألحwام املادة 

السالف الذكر و~عاقب عل{%ا gغرامة  04-02

دج طبقا 5.000.000دج إG> 50.000مالية من 

من نفس القانون واملنصوص عل{%ا "�  38للمادة 

 306-06من املرسوم التنفيذي  17املادة 

.السالف الذكر  

  :9نة البنود التعسفية

يمكن ألي إدارة أو جمعية م�نية أو جمعية 

اية املس&%لك أو مؤسسة ل�ا مص1Jة "� ذلك مح

 إخطار ال9Jنة عن طر(ق ال3dيد jلك3oوqي 

commissioncamc@gmail.com 

  : أو عن طر(ق ال3dيد العادي

 –وزارة التجارة  -أمانة :9نة البند التعسفية  

ا1uمدية  –�� املوز سابقا  –�� مختار زرMوqي 

  .ا:9زائر
 
 

  

 ا:9م�ور(ة ا:9زائر(ة الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة

سطيف للتجارةاملدير(ة الوالئية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–سطيف  –�� القاMرة   

  036-66-47-01/20: الفاكس/ ال�اتف 

 :املوقع jلك3oوqي
 HTTP://WWW.DCWSETIF.DZ  

   2019سطيف 



 

  :,عر(ف العقد

-04  من القانون  03"� املادة  04عرفت الفقرة 

ا1uدد للقواعد  2004جوان  23املؤرخ "�  02

: املطبقة ع�> املمارسات التجار(ة العقد ع�> أنھ

vل اتفاق أو اتفاقية §%دف إG> بيع سلعة أو " 

تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف jتفاق 

مع إذعان الطرف »خر بحيث ال يمكن ل�ذا 

  .Lخ34 إحداث ,غي34 حقيقي فيھ

ع�> شwل طلبية أو فاتورة  يمكن أن ينجز العقد

أو سند ضمان أو جدول أو وصل ,سليم أو سند 

أو أي وثيقة أخرى م�ما vان شwل�ا أو سندMا 

تتضمن ا:@صوصيات أو املراجع املطابقة 

  .لشروط البيع العامة املقررة سلفا

  :,عر(ف الشرط التعسفي

من املادة املذكورة سابقا  05عرفت الفقرة 

vل بند أو شرط : "ھالشرط التعسفي ع�> أن

بمفرده أو مشv3oا مع بند واحد أو عدة بنود أو 

شروط أخرى من شأنھ jخالل الظاMر بالتوازن 

 .ب4ن حقوق وواجبات أطراف العقد

  للعقود Lساسيةالعناصر 

من املرسوم  03و املادة  02نصت عل{%ا املادة 

س´تم3d  10املؤرخ "�  306-06التنفيذي رقم 

للعقود امل3dمة  Lساسيةعناصر ا1uدد لل 2006

Wقتصادي4ن واملس&%لك4ن والبنود  Lعوانب4ن 

يجب  أساسية,عت3d عناصر " :الrs ,عت3d ,عسفية

إدراج�ا "� العقود امل3dمة ب4ن العون Wقتصادي 

واملس&%لك، العناصر املرتبطة با:1قوق 

 باإلعالما:9وMر(ة للمس&%لك والrs تتعلق 

املسبق للمس&%لك ونزاMة وشفافية العمليات 

ا:@دمات  أو /التجار(ة وامن ومطابقة السلع و 

   .وكذا الضمان وا:@دمة ما gعد البيع

املذكورة "�  Lساسيةتتعلق العناصر  :03املادة 

  :يأ,يأساسا بما  أعاله، 2املادة 

  .ا:@دمات وطبيع&%ا أو / خصوصيات السلع و -

  .والتعر(فات Lسعار  -

  .كيفيات الدفع -

  .شروط ال`سليم وآجالھ -

  .ال`سليم  أو /عقوtات التأخ34 عن الدفع و -

 أو / كيفيات الضمان ومطابقة السلع و -
 .ا:@دمات 

  .شروط ,عديل البنود التعاقدية -

  .شروط ,سو(ة ال¸·اعات -

  . إجراءات ف\¹ العقد -

 : من نفس املرسوم ع�> أنھ 4كما نصت املادة 

> العون Wقتصادي إعالم املس&%لك4ن يتع4ن ع�"

بwل الوسائل املالئمة بالشروط العامة 

أو تأدية ا:@دمات /وا:@اصة لبيع السلع و

  ".ومنح�م مدة vافية لفحص العقد وإبرامھ

 البنود الrs ,عت3d ,عسفية

من نفس املرسوم البنود  05كما تضمنت املادة 

ود ,عت3d ,عسفية، البن:" و�ºالrs ,عت3d ,عسفية 

  :الrs يقوم من خالل�ا العون Wقتصادي بما يأ,ي

للعقود املذكورة "�  Lساسيةتقليص العناصر  -

.أعاله 3و  2املادت4ن   

Wحتفاظ بحق ,عديل العقد أو ف\@ھ بصفة  -

.منفردة بدون ,عو(ض للمس&%لك  

عدم السماح للمس&%لك "� حالة القوة القاMرة  -
  .و(ضإال بمقابل دفع ,ع العقد،بف\¹ 


