الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
المديرية الجهوية للتجارة
سطيف
العقود المبرمة بين األعوان اإلقتصاديين و المستهلكين

حػسٍف املصؼلحاث
الػلد :
هى ول إجفاق أو إجفاكيت صسٍدت (مىخىبت) بين الػىن
إلاكخصادي و املظتهلً يهدف إلى بيؼ طلػت أو جأدًت خدمت ،
خسز مظبلا من أخد أػساف إلاجفاق مؼ إذغان الؼسف
ألاخس بديث ال ًمىن هرا ألاخير إخدار حغيير خليلي فيه .

الشسغ الخػظفي :
ول بىد أو شسغ بمفسده أو مشتروا مؼ بىد واخد أو غدة بىىد أو
شسوغ أخسي من شأهه إلاخالٌ الظاهس بالخىاشن بين خلىق و
واحباث أػساف الػلد .

املظتهلً :
ول شخص ػبيعي أو مػىىي ًلخني طلػا كدمذ للبيؼ
أو ٌظخفيد من خدماث غسطذ و مجسدة من ول ػابؼ
منهي .

الػىن إلاكخصادي :
ول مىخج أو جاحس أو خسفي أو ملدم خدماث أًا واهذ
صفخه اللاهىهيت ً ،مازض وشاػه في إلاػاز املنهي الػادي أو

بلصد جدليم الغاًت التي جأطع من أحلها .

البىىد أو الشسوغ الخػظفيت في الػلىد:
املىصىص غليها اللاهىن زكم 02-04

الػىاصس ألاطاطيت للػلىد :

 -1أخر خلىق و  /أو إمخياشاث ال جلابلها خلىق و /أو
إمخياشاث ممازلت مػترف بها للمظتهلً.

 -خصىصياث الظلؼ أو الخدمت ،

 - 2فسض إلتزاماث فىزٍت و نهائيت غلى املظتهلً في الػلىد ،في

 -ألاطػاز و الخػسٍفاث ،هيفياث الدفؼ ،

أهه ًخػاكد هى بشسوغ ًدللها متى أزاد .

 -شسوغ الدظليم و أحاله ،

-3إمخالن خم حػدًل غىاصس الػلد ألاطاطيت أو مميزاث

 غلىباث الخأخير غن الدفؼ و /أو الدظليم ، -هيفياث الظمان و مؼابلت الظلؼ أو

املىخىج املظلم أو الخدمت امللدمت دون مىافلت املظتهلً.
 -4الخفسد بدم جفظير شسغ أو غدة شسوغ من الػلد أو

الخدماث ،
 -شسوغ حػدًل البىىد الخػاكدًت - ،

للشسوغ الخػاكدًت .

 -شسوغ حظىٍت النزاغاث ،

 -5إلصام املظتهلً بدىفير إلتزاماجه دون أن ًلصم هفظه بها .

 -إحساءاث فسخ الػلد .

 -6زفع خم املظتهلً في فسخ الػلد إذا أخل هى

الخفسد في إجخاذ كساز البذ في مؼابلت الػمليت الخجازٍت

باإللتزام أو غدة إلتزاماث في ذمخه .
 -7الخفسد بخغيير آحاٌ حظليم مىخىج أو آحاٌ جىفير خدمت .
 -8تهدًد املظتهلً بلؼؼ الػالكت الخػاكدًت ملجسد زفع
املظتهلً الخظىع لشسوغ ججازٍت حدًدة غير مخيافئت .

البىىد أو الشسوغ الخػظفيت في الػلىد:
املىصىص غليها في املسطىم الخىفيري 306-06

لجىت البىىد الخػظفيت

 إلاخخفاظ بدم حػدًل الػلد أو فسخه بصفت مىفسدةجم غلى مظخىي وشازة الخجازة إوشاء لجىت
دون حػىٍع املظتهلً .
إطدشازٍت حظمى:
 غدم الظماح للمظتهلً في خالت اللىة اللاهسة بفسخ الػلد ،" لجىت البىىد الخػظفيت" ً ،ترأطها ممثل
إال بملابل دفؼ حػىٍع .
الىشٍس امليلف بالخجازة
 فسض بىىد لم ًىن املظتهلً غلى غلم بها كبل إبسامن
جدشيل من خمظت ( )05أغظاء دائمى و
الػلد .
خمظت( )05أغظاء مظخخلفين ًىشغىن هماًلي:
 الخخلي غن املظؤوليت بصفت مىفسدة دون حػىٍع ممثالن ( )02غن الىشٍس امليلف بالخجازةاملظتهلً في خالت غدم الخىفير الىلي أو الجصئي أو الخىفير غير
الصحيذ للىاحباث .
مخخصان في مجاٌ املمازطاث الخجازٍت .
 الىص في خالت الخالف مؼ املظتهلً غلى جخلي هرا ألاخير ممثالن ( )02غن وشٍس الػدٌ  ،خافظغن اللجىء إلى أًت وطيلت ػػن طده.
ألاخخام مخخصان في كاهىن الػلىد .

 جلليص الػىاصس ألاطاطيت للػلىد . جددًد مبلغ الخػىٍع الىاحب دفػه من ػسفاملظتهلً الري ال ًلىم بدىفير واحباجه دون أن ًددد
ملابل ذلً حػىٍظا ًدفػه الػىن إلاكخصادي الري ال
ًلىم بدىفير واحباجه .
 فسض واحباث إطافيت غير مبرزة غلى املظتهلً . إلاخخفاظ بدم إحباز املظتهلً غلى حػىٍع املصازٍف وألاحػاب املظخدلت بغسض الخىفير إلاحبازي للػلد دون أن
ًمىده هفع الحم .
ٌ -ػفي هفظه من الىاحباث املترجبت غن ممازطت وشاػاجه .

 -ممثالن

( )02غن مجلع املىافظت .

 مخػامالن إكخصادًان (ً )02مثال ن الغسفتالجصائسٍت للخجازة و الصىاغت مؤهالن في
مجاٌ كاهىن ألاغماٌ و الػلىد .
 ممثالن ( )02غن حمػياثخماًتاملظتهلىين مؤهالن في مجاٌ كاهىن
ألاغماٌ و الػلىد

جخمثل مهامها في :
 جبدث في ول الػلىد املؼبلت من ػسف ألاغىانإلاكخصادًين غلى املظتهلىين و
البىىد ذاث الؼابؼ الخػظفي  ،هما جصيغ جىصياث جبلغ
للىشٍس امليلف بالخجازة و املؤطظاث املػىيت .
 ًمىن أن جلىم بأًت دزاطت و/أو خبرة مخػللت بىيفيتجؼبيم الػلىد ججاه املظتهلىين.
ً -مىنها مباشسة ول غمل أخس ًدخل في مجاٌ إخخصاصها .

إلاخؼاز :
جخؼس اللجىت من ػسف الىشٍس امليلف بالخجازة ،من ػسف
ول إدازة أو حمػيت مهىيت  ،حمػياث خماًت املظتهلً و ول
مؤطظت لها مصلحت في ذلً ،غن ػسٍم :
أ – البرًد الػادي  :حي شزهىوي مخخاز املدمادًت ( حي املىش
طابلا ) الجصائس .
ب – البرًد
ج – املىكؼ أو البىابت إلالىتروهيت www.commerce.gov.dz :
إلالىترووي contact@commerce.gov.dz :

 ًدمل املظتهلً غبء الىاحباث التي حػخبر من مظؤوليخه -تهدًد املظتهلً بلؼؼ الػالكت الخػاكدًت ملجسد زفع

املظتهلً الخظىع لشسوغ ججازٍت حدًدة غير مخيافئت .
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