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ة  جلنة البنود التعسف

  
ذي  06حسب نص املادة   06306من املرسوم التنف

ة  ارة جلنة البنود التعسف ر امللكف ابلت ى الوز شأ  ت

شاري و تدعى  “ اللجنة”يف صلب النص ذات طابع اس
ارة  ر امللكف ابلت   .رٔاس اللجنة ممثل الوز

لیه بقرار من  ي یصادق  يل ا ا ا ا تعد اللجنة نظا
سري ٔامانة اللجنة من طرف  ارة  ر امللكف ابلت الوز

ارة    .املصاحل املعنیة للوزارة امللكفة ابلت

 

ة 1               ٔاعضاء جلنة البنود التعسف

 0844ذي رمق من املرسوم التنف 2املادة حسب نص 
تتكون اللجنة من  06306رسوم من امل 8املعد للامدة 

لفني  ٔاعضاءمخسة  دامئني و مخسة ٔاعضاء مست
  :    یتوزعون كام یأيت 

ارة خمتصان يف جمال )2(ممثالن   ر امللكف ابلت عن الوز
اریة   املامرسات الت

ر العدل ، ) 2(ممثالن   ام، خمتصان عن وز افظ االخ
  يف قانون العقود،

  

  

  

  عن جملس املنافسة،) 2(ممثالن  

ن   صاد عامالن اق ارة )2(م ميثالن الغرفة اجلزائریة للت

ة ،مؤهالن يف جمال    قانون االعامل و العقود،و الصنا

عن مجعیات حامیة املسهتلكني مؤهالن يف ) 2(ممثالن  

 .جمال قانون االعامل  و العقود

  

  

 

ة  جلنة البنود التعسف

ـــــیة اجلـــمهوریة  ميــــقراطیة الشع  اجلزائـــــریة  ا
  ةار ـــــــــوزارة التج             

     

  
ارة لوالیة مستغامن ریة الت   مد
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ة نةجل  ٕاخطار 3               البنود التعسف

اللجنة ٔان ختطر من تلقاء نفسها ٔاو ختطر من طرف  ميكن
ارة ومن طرف لك ٕادارة ولك مجعیة  ر امللكف ابلت الوز

نیة ولك مجعیة حامیة املسهتلكني ٔاو لك مؤسسة ٔاخرى 
ة يف ذ  .لها مصل

تمت معلیة ٕاخطار اللجنة عن طریق الربید 
    commissioncamc@gmail.com     الالكرتوين

ىل مستوى ٔامانة اللجنة عن طریق ٕایدٔاو  اع إالخطار 
ىل مستوى  ارة،  إالدارةاملتواجدة  املركزیة لوزارة الت

ریة املنافسة  ٔاو ٕارسا عن طریق ) الطابق الثامن(مد
ة ، : الربید ٕاىل العنوان التايل ٔامانة جلنة البنود التعسف

راج الثالثة  خمتار زرهوين  ارة، اال  وزارة الت

  .، احملمدیة، اجلزائر العامصة) املوز سابقا(

صادیني الس  لني الاق ، فٕان مجیع الفا ىل ذ الوة 
 اقرتاحمجعیات حامیة املسهتلكني مدعوون لتقدمي لك 

ال/و دة يف هذا ا   .ٔاو شاكوى مف

  

 

 

 

ةدور و  2          ام جلنة البنود التعسف

من املرسوم 7لكف اللجنة كام جاء يف نص املادة * 
ذي    :االٓتیةابملهام  306 06التنف

تبحث يف لك العقود املطبقة من طرف االعوان  
صادیني ىل املسهتلكني و البنود ذات الطابع  الاق

ر امللكف  التعسفي كام تصیغ توصیات تبلغ ٕاىل الوز
ارة و املؤسسات املعنیة،   ابلت

شاف و  *  االعوانبنود العقود املربمة بني ذف مجیع اك
صادیني ري  الاق ة و  و املسهتلكني و اليت تعترب تعسف

صادي  ٔاي قانونیة اللها العون الاق البنود اليت یقوم من 
  : یأيتمبا 

فردة بدون تعویض  يل عن مسؤولیته بصفة م الت
دم  ا  ذاملسهت يف  ذ ٔاو اجلزيئ ٔاواللكي  التنف  التنف
اته   ,ري الصحیح لواج

ىل ختيل هدا  ا اخلالف مع املسهت  النص يف 
ري   ,وسی طعن ضده ٔایة ٕاىلعن اللجوء  اال

ل  مل هبا ق ىل  كن املسهت  رامفرض بنود مل   ,العقد ٕا

فاظ حبق تعدیل العقد  فردة  ٔاوالاح ه بصفة م فس
  ,بدون تعویض املسهت

لك دراسة و  ة /ميكن ٔان تقوم  ف ك علقة  ربة م ٔاو 
  تطبیق العقود جتاه املسهتلكني،

 اتــوبــــالعق 4                     

صادي من تضمني العقد  ع املرشع اجلزائري العون إالق لقد م

ه و بني املسهت  الرشوط املعترب  ة سواء  ةاملربم ب تعسف

لهيا يف املادة   ٔاو ت  02 04من القانون  29املنصوص 

ىل  5احملددة يف املادة  ه  دي حرصا م من املرسوم التنف

ت حامیة املسهت و ماكحفة هده الرشوط التعس  ة ح ف

ال   0402من القانون  38نصت املادة  بفرض غرامة يف 

الل ترتاوح مابني   دج  5.000.000اىل   50.000إال

 

 

 

 

 

 

 

 

ة نةجل  ٕاخطار 3               البنود التعسف

اللجنة ٔان ختطر من تلقاء نفسها ٔاو ختطر من طرف  ميكن
ارة ومن طرف لك ٕادارة ولك مجعیة  ر امللكف ابلت الوز

نیة ولك مجعیة حامیة املسهتلكني ٔاو لك مؤسسة ٔاخرى 
ة يف ذ  .لها مصل

تمت معلیة ٕاخطار اللجنة عن طریق الربید 
    commissioncamc@gmail.com     الالكرتوين

ىل مستوى ٔامانة اللجنة ٔاو  عن طریق ٕایداع إالخطار 
ىل مستوى  ارة،  إالدارةاملتواجدة  املركزیة لوزارة الت

ریة املنافسة  ٔاو ٕارسا عن طریق ) الطابق الثامن(مد
ة ، : الربید ٕاىل العنوان التايل ٔامانة جلنة البنود التعسف

راج الثالثة  خمتار زرهوين  ارة، اال  وزارة الت

  .، احملمدیة، اجلزائر العامصة)املوز سابقا (

صادیني الس  لني الاق ، فٕان مجیع الفا ىل ذ الوة 
 اقرتاحمجعیات حامیة املسهتلكني مدعوون لتقدمي لك 

ال/و دة يف هذا ا   .ٔاو شاكوى مف

  

 

 

 


