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 جلنة البنود التعسفية

  
 306-06من املرسوم التنفيذي  06حسب نص املادة 

تنشأ دلى الوزير امللكف ابلتجارة جلنة البنود التعسفية 
” اللجنة“ذات طابع استشاري و تدعى يف صلب النص 

  .يرٔاس اللجنة ممثل الوزير امللكف ابلتجارة 
تعد اللجنة نظاهما ادلاخيل اذلي يصادق عليه بقرار من 

الوزير امللكف ابلتجارة تسري ٔامانة اللجنة من طرف 
  .املصاحل املعنية للوزارة امللكفة ابلتجارة 

 

  ٔاعضاء جلنة البنود التعسفية-  1            
 44-08ذي رمق من املرسوم التنفي 2حسب نص املادة 

تتكون اللجنة من  306-06رسوم من امل 8املعدةل للامدة 
دامئني و مخسة ٔاعضاء مسـتخلفني  ٔاعضاءمخسة 

  :    يتوزعون كام يأيت 
عن الوزير امللكف ابلتجارة خمتصان يف جمال )2(ممثالن  -

  املامرسات التجارية
عن وزير العدل ، حافظ أالختام، خمتصان ) 2(ممثالن  -

  يف قانون العقود،
  

  
  
  عن جملس املنافسة،) 2(ممثالن  -
ميثالن الغرفة اجلزائرية للتجارة )2(متعامالن اقتصاداين  -

  و الصناعة ،مؤهالن يف جمال قانون أالعامل و العقود،
عن مجعيات حامية املسـهتلكني مؤهالن يف ) 2(ممثالن  -

 .العقودجمال قانون أالعامل  و 
  

  

 

 جلنة البنود التعسفية



 

 البنود التعسفية نةجل  ٕاخطار - 3             

ميكن اللجنة ٔان ختطر من تلقاء نفسها ٔاو ختطر من طرف 
الوزير امللكف ابلتجارة ومن طرف لك ٕادارة ولك مجعية 

همنية ولك مجعية حامية املسـهتلكني ٔاو لك مؤسسة ٔاخرى 
 .لها مصلحة يف ذكل

الربيد تمت معلية ٕاخطار اللجنة عن طريق 
    commissioncamc@gmail.com     الالكرتوين

عن طريق ٕايداع إالخطار عىل مسـتوى ٔامانة اللجنة ٔاو 
املركزية لوزارة التجارة،  إالدارةاملتواجدة عىل مسـتوى 

ٔاو ٕارساهل عن طريق ) الطابق الثامن(مديرية املنافسة 
ٔامانة جلنة البنود التعسفية ، : الربيد ٕاىل العنوان التايل

 وزارة التجارة، أالبراج الثالثة يح خمتار زرهوين 

  .، احملمدية، اجلزائر العامصة)يح املوز سابقا(

 الاقتصاديني السـامي عالوة عىل ذكل، فٕان مجيع الفاعلني
 اقرتاحمجعيات حامية املسـهتلكني مدعوون لتقدمي لك 

  .ٔاو شاكوى مفيدة يف هذا اجملال/و

  
 
 
 

   

   همام جلنة البنود التعسفيةدور و  - 2      
من املرسوم 7تلكف اللجنة كام جاء يف نص املادة * 

  :االٓتيةابملهام  306 -06التنفيذي 
تبحث يف لك العقود املطبقة من طرف أالعوان  -

عىل املسـهتلكني و البنود ذات الطابع  الاقتصاديني
التعسفي كام تصيغ توصيات تبلغ ٕاىل الوزير امللكف 

  ابلتجارة و املؤسسات املعنية،

 أالعوانبنود العقود املربمة بني حذف مجيع اكتشاف و  *
تعسفية و غري و املسـهتلكني و اليت تعترب  الاقتصاديني

البنود اليت يقوم من خاللها العون الاقتصادي  ٔاي قانونية
  : يأيتمبا 

التخيل عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض -
 التنفيذ ٔاو اجلزيئ ٔاواللكي  التنفيذاملسـهتكل يف حاةل عدم 
  ,غري الصحيح لواجباته

النص يف حاةل اخلالف مع املسـهتكل عىل ختيل هدا -
  ,وسـيةل طعن ضده ٔاية ٕاىللجوء عن ال أالخري

 ,العقد ٕابرامفرض بنود مل يكن املسـهتكل عىل عمل هبا قبل -

فسخه بصفة منفردة  ٔاوالاحتفاظ حبق تعديل العقد -
  ,بدون تعويض املسـهتكل

ٔاو خربة متعلقة بكيفية /ميكن ٔان تقوم بلك دراسة و -
  تطبيق العقود جتاه املسـهتلكني،

 اتـوبــــالعق - 4                     

لقد منع املرشع اجلزائري العون إالقتصادي من تضمني العقد 
تعسفية سواء  ةاملربم بينه و بني املسـهتكل  الرشوط املعترب 

ٔاو تكل  02- 04من القانون  29املنصوص علهيا يف املادة  
من املرسوم التنفيدي حرصا منه عىل  5احملددة يف املادة 

حامية املسـهتكل و ماكحفة هده الرشوط التعسفية حيت 
بفرض غرامة يف حال   02-04من القانون  38نصت املادة 

 دج  5.000.000اىل   50.000إالخالل ترتاوح مابني 

 


