
 ا���وص ا����و��� و ا���ظ���� 

-06-23ا�����ؤرخ �����  04/02ا�
���	�ون ر����م  •

2004  ��������� �������
�
وا�������د ا��ط�	�ا��"!�������ق 

 .ا���	ر'	ت ا�"%	ر$� ا��!دل وا��"�م 

ا����ؤرخ ����  06/306ا��ر'��وم ا�"�+$��ذي ر���م  •

10-09-2006  �ا������0دد ��!�	/����ر ا.'	'����$

�$����ن ا.�����وان ا�1"����/	د$$ن  �
����ود ا���ر�����!��

وا��'"2�3$ن وا���ود ا��"� "!"��ر "!�'+$� ا��!�دل 

 .وا��"�م  

:مديرية التجارة لوالية النعامة  

.النعامة 63مديرية التجارة لوالية النعامة ص ب رقم : العنوان  

049598230: الفاكس/ 049598218: الهاتف  

:البريد االلكتروني  

dcwcompte@dcw-naama.dz 

:الموقع االلكتروني  

www.dcw-naama.dz 

:-السهوب-الصناعة  وغرفة التجارة   

المقر السابق لمديرية الشبيبة و الرياضة بالقرب من :العنوان

.قاعة النصر  

049590174:الهاتف  

:البريد االلكتروني  

cciessouhoub45@gmail.com 

 

العناصر األساسية للعقود 

 والبنود التعسفية

���ور�� ا��زا�ر�� ا�د���راط�� ا������ا  

 وزارة ا����رة

 �د�ر�� ا����رة �و��� ا������

�ر�� ا������ و ا����رة � و ����� �ق �



 :��ــر�ف ا���ــــد
 �� أو "�4د$�!�' 6$�ھو 2ل ا"+	ق أو ا"+	�$� "3دف إ�� 

	 �ن ا0د أطراف ا1"+	ق �6 إذ�	ن �;د�� ،0رر �'
ا�طرف ا.;ر �0$ث 1 $����2ن ھ�ذا ا.;�$�ر إ�0داث 

=$� �
$
 ."<$$ر 0

$�2ن أن $�%ز ا�!
د ��� ا.?2	ل : أ�%�ل ا���د 
 � :ا�"	�$

 * � .ورة ـــــــــ�	".                   * ط��$ــــــــ

 .و/ل "'�$م .                  * '�د �E	ن * 

� أ;رى * 
$Gد أو أي و�'. 

 :ا�����ر ا) � �ـ� �'��ـود

�ر ��	/ر أ'	'$� $%ب إدرا%��3	 ��� ا��!�
�ود "!"
���$��ن ا���!��ون ا���1"��/��	دي وا������'��"�������3ك  �ا���������ر���
0
وق ا�%وھر$� ���'�"����3ك �	� �،ا�!�	/ر ا��ر"�ط

 :وا�"� ""!�ق �ــــ

 .اJ�Kم ا��'�ق ���'"�3ك  •

•  � .�زاھ� و?+	�$� ا�!��$	ت ا�"%	ر$

� ا�'�6 و •
� .أو ا�;د�	ت/ ا�ن و�ط	

 .ا��E	ن  •

• 6$��!د ا� 	� � .ا�;د�

 	��و""!�ق ا�!�	/ر ا.'	'$� ا��ذ2ورة أ�Jه  
 ��$: 

 .أو ا�;د�	ت وط�$!"3	 / ;/و/$	ت ا�'�6 و •

 .ا.'!	ر وا�"!ر$+	ت و2$+$	ت ا�د�6  •

 .?روط ا�"'�$م وأ%	�=  •

 .أو ا�"'�$م / �
و�	ت ا�"4;$ر �ن ا�د�6 و •

� ا�'�6 و •
� .أو ا�;د�	ت/2$+$	ت ا��E	ن و�ط	

•  � .?روط "!د$ل ا���ود ا�"!	�د$

 .?روط "'و$� ا��زا�	ت  •

 .إ%راءات �'M ا�!
د  •

 :���ـود ا��* ����ـر �� (�ـ�ا

�ن �$ن ا���ود ا�"� "!"�ر "!'+$� "�ك ا�"� $�
�وم ��ن 
 :;J�3	 ا�!ون ا�1"/	دي ب


ود •!�� �
�$ص ا�!�	/ر ا.'	'$". 

� ����+�ردة ��دون  •+/�ا01"+	ظ �0ق "!د$ل أو �';= 
 ."!و$ض ���'"�3ك

�ل إ�رام  •� 	3��رض ��ود �م $2ن ا��'"�3ك ��� ��م 
 .ا�!
د

ا��ص �� 0	�� ا�;Jف �6 ا��'"���3ك ����� "�;����  •
ھذا ا.;$ر �ن ا��%وء إ�� أ$�� و'�$���� ط�!�ن �Eد 

 .ا�!ون ا�1"/	دي

 :ا��,��(ـ�ت وا���و�ـ�ت 

�ر ��	ر'	ت "%	ر$� S$ر ��ز�3�$� : 038'ب ا��	دة "!"
� .�2�0	م ا����واد �+��	;� � 27و 26و��	ر'	ت "!	�د$

،و$�!�	��ب ����$��3	  02-�04ن ا�
	�ون ر�م  29و 28و
إ��� )  دج 50.000( �<را�� �ن ;�'�$�ن أ��ف د$���	ر 

 ).دج 5.000.000(;�'� �J$$ن د$�	ر 

 �� "م إ�?	ء �%��%��ا���ود ا��� -(-�-�    وط�$� "د�� 

��	��3	م اY"$ـــ � :ذات ط	�6 ا'"?	ري ا���2+

� ��ن ط�رف  •�
��ا��0ث �� �2ل ا��!�
�ود ا����ط�

 6��ا.�وان ��� ا��'"2�3$ن و ا���ود ذات ا�ط�	

 .ا�"!'+�

� /ا�
$	م �2ل درا'� أو ;�رة و •�
أو ;��رة ��"�!���

� "ط�$ق ا�!
ود ا"%	ه ا��'"2�3$ن$+$2�. 

���	?��رة ��2ل ������ل آ;��ر $��د;��ل ���� ���%��	ل  •���

 .ا;"/	/3	

 


