
 

ٔدـب أن حكـُن البٕـاواث المذكـُرة طـالفاا َاحا ات       -

 .َخلٕت َال ح خـُْ علــّ شطــب َال حشــُ

ٔعخبــز ٌــذا الظىــد قاوُوٕاا ذاا حاز ر اطاخاىااىا ذلاّ                -
ىفخــز أرَماث ، طــُاء علّ الاُر  أَ فآ شاكا              
ذلكخزَوــٓ غٕز مـاىْ باللدُء ذلـّ َطٕلات اععا       

َٔمكــه ذرطالً باُاطاطاـاـات َطإالات اح اا                 .  اٖلٓ

 .معلُماحٕــت

ٔضـم ىفخــز األرَمااث حازقإام طالاظالات ماخاُا الات                    -
َحزحٕبا سمىٕا مه طىداث المعــام ث الخدارٔت ، َال 
ٔمكــه أن ٔشــزع فٓ اطخعمالــً ذال  بعـد أن ٔظخكم  

 .الدفخــز الظابــق

ٔشطـــب طىد المعاملـت الاخاداارٔات الامالاناّ قااواُواا                   -
ّ   “ بطـاـاُ   ال الاشأَـاـات َٔا اما  عاباارة                        “مالانا

 . ب ــزَف كبٕزة َمكخُبــت بشكــ  َاحــح َخلٓ

ٔ خُْ علّ  11-61ذن  المزطُ  الخىفٕذْ رقم      
ومااج مزفقت بً مه طىداث المعاملت الخدارٔت ٌَاذا  
حظب كا  فا ات ماه فا ااث األعاُان االقاخا ااىٔإاه                         

 .مىً 3المذكُرة فٓ الماىة 

حعأه َحكٕف ك  مخالفت ألحكا  ٌاذا الامازطاُ             
َٔعاقب علٍٕا طبقا للخشزٔع المعمُ  بً ، َال طٕما 

خمااىْ األَلاّ      5المؤرخ فٓ  40-40القاوُن رقم 
  ،    0440ُٔوُٕ طىت  03ٌـ المُافق  6005عا  

 .المعد   َالمخم م

 المراجع القانونية والتنظيمية •

 

 

 

 

 

 7الاماؤرخ فآ           11-61المازطاُ  الاخاىافإاذْ رقام                •
فبزأز طىت  61ٌـ المُافق  6037خماىْ األَلّ عا  

  ، ٔ ادى واماُاج الاُ إاقات الاخآ حاقاُ  ماقاا                          0461
الفاحُرة َكذا األعُان االقخ اىٕٔه الملشمٕه بالاخاعااما      

 ( 0461140100بخارٔخ  64ج رعدى ). بٍا
 

 

خامااىْ األَلاّ         5المؤرخ فٓ    40-40القاوُن رقم  •
  ،      0440ٔاُوإاُ طاىات           03ٌـ المُافق  6005عا  

ٔ دى القُاعد المطبقت عالاّ الاماماارطااث الاخاداارٔات ،                 
 0الافاقازة         64َ  0المعد   َالمخم م ، ال طٕما الماىحان 

 ( 0440141107بخارٔخ  06ج رعدى ).مىً

 

:                    للمشٔد مه المعلُماث ٔمكىكم االح ا  بـ

 مدٔزٔـت الخدـارة لُالٔـت بظكـزة 
 

 

 (الكُرص) 46الكائىت بالمىطقت النزبٕت رقم 
 

 

  433.54.41.13: رقم الٍاحف

 433.54.41.10 :رقم الفاكض

 :البزٔد اعلكخزَوٓ
 dcbiskra@gmail.com 

 :المُقع اعلكخزَوٓ  
 www.dcommerce-biskra.dz  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية بسكرة 

 مكخـب مزاقبت الممارطاث الخدارٔت

 سند المعاملة

 التجارية

 مالحظات هامة •

0461 

 بخصوص السند ، كذلك  •



 

 

 

 

 

 

ٔق ـد بظىــد المعاملـت الخدارٔــت ، ك   َ ٕاقات     •
حقــُ  مقا  الفاحــُرة الم زرة مه طزف الاعاُن     
االقخ ـاىْ عىد عملٕـت البٕـع لفائـدة المشخزْ ، 
حخّ َلُ لم ٔكـه ٌـاـاذا األ إاز ٌـاُ الاماشاخازْ                
الىٍــائٓ ٌَُ مكل ـف ببٕع المىخـح لفائادة الاعاُن      

 . االقخ ــاىْ

 

 

 

َفــٓ ٌــذي ال الت ، ٔدب أن ٔاخاضام اه طاىاد             
المعاملــت الخدــارٔت األطعــار المخافاق عالإاٍاـاـاا           
بٕه الطزفٕـه طــُاء كاوج وٍائٕــت أَ مؤقخت بما 

 .فـٓ الك األطعــار الدوٕــا َالق ــُِ

 

 

 

ٔدب أن ٔقد  طىد الاماعاامالات الاخاداارٔات ماه                   
طز  الاعاُن االقاخا ااىْ طاُاء كاان باائاعاا أَ                     
مشخزٔا عىد أَ  طلب مه المُظفٕه الاماؤٌالإاه        
حظب الخشزٔع المعمُ  باً أَ فآ األخا  الاذْ             

 .ح دىي اعىارة المعىٕت

 11-61مه المزطُ  الخىفٕذْ رقام       3حظب الماىة  •
ٌـ   6037خااماااىْ األَلااّ عااا              7الاامااؤرخ فاآ       

  ، فانن  فا ااث            0461فابازأاز طاىات            61المُافاق    
األعُان االقخ اىٕٔه المعىٕٕه بخظلٕم طىد المعامالات   

 :الخدارٔت أَ الفاحُرة ، حشم  
 

 

المخعاملٕه المخد لٕه فآ قاطااع الافا حات َال إاد                  -

 .َالمُارى الب زٔت

 .المخعاملٕه المخد لٕه فٓ قطاع ال زف َالمٍه -

 ما المقصود بسند المعاملة التجارية؟ • الفئات الملزمة بتحرير هذا السند •

مه المزطُ  الخىفٕذْ الظاالاف    0حظـب المـاىة  •
الذكـز ، ٍٔـدف طىـد المعاملـت الخدارٔـت ذلّ ماا    

 : ٔأحـٓ 
 

 

حاامااا ن   شاافااا فاإاات   ا لاامااعااا مااا  ث   باااكااا      اااد       -

 َ وااش ا ٌاات ، 

َ ا أل طاااعاااا ر     - مااعااز فاات   ا لاااكااام ااإاااا ث   ا لاااماااباااا عااات   

ُ ا ى   ا لاامااعااىاإاات ،  َ ا لااماا  ا لاامااطااب ااقاات   لاالاامااىااخاادااا ث   

ُ ٔااق   ا لااخااداااا ر ٔااات     - ُ ا ث   ا لااخااظاا ٓ   قااىاا ا لااخاا ااك اام   فاا

ُ س ٔااع   لاالاامااظااخااٍاالااك  ّ   ا لااخاا  .مااه   ا ع وااخااا ج   ذ لاا

مه المزطُ  الخىفٕذْ الظاالاف      5حظـب الماىة  •
الااذكـااز ، ٔاادااـااب أن ٔاا ااخااُْ طااىااد الاامااعاااماالاات              
الخدـارٔت علّ حُقٕـع َ خم البائـع َكــذا حُقٕاع  

 : المشخزْ ، باعحافـت ذلّ البٕاواث الخالٕت 
 

 

 الخعٕٕه ، َٔق د بً ح دٔد اطم المىخُج، -

 ىج،1 طعز الُحدة  -

 الكم ٕت، -

 ىج،1 مبلغ المىخُج أَ الماىة  -

 ىج،1 المبلغ اعخمالٓ  -

المبالغ الم   لت بمُخب حمان الخنلٕف المظخزخاع    -

َكذلك الم ارٔف الخٓ قدمج لفائدة الطزف الثالث ، 

 .ذن َخد

 الهدف من سند المعاملة التجارية •

 البيانات التي يتضمنها السند •


