
 شروط عامة للبيع                                                  جوكطال    
__________________________________________________________________________ 

 بطلب من شركة جوكطال تهاترجمنت ، تمت االتحمل هذه الوثيقة اي ختم واو توقيع من اي جهة ك :مالحظة المترجم 
  

 www.jokey.com   info@joktal.com  االتصال:
  02/06/2021التاريخ    

 

 معلومات عامة  -1

 أساس جميع عقود التسليم و تشكل عامل قانوني للعقد . دفعتشكل شروط التسليم و ال .1

ال ‘كل اختالف بالنظر لشروط البيع ؛ بما فيه الشروط العامة للزبون ؛ ال تشكل جزء ال يتجزأ من العقد   .2

 ضمن حالة تأكيدنا لالختالف كتابيا .

 دج 100.000.00القيمة الدنيا للطلبية هي  .3

 العـــــــــــــــــروض : -2

 عروضنا في جميع عواملها دون تعهد و التزام  فيما يتعلق بنا . .1

الطلب؛ يصرح الزبون قطعيا عن رغبته في اقتناء البضاعة المطالب بها ؛ و لدينا الحق في  عبر تمرير .2

بول عرض عقد الطلبية خالل أسبوعين  بعد استالمه في مقرنا ؛ ال تكون طلبيات الشاري إلزامية فيما ق

 يتعلق بنا ؛ إال في حدود تأكيدنا لها كتابيا  أو في حدود تنفيذها عبر ارسال البضاعة  و فوترتها.

اخالل  بحقوق العالمة ؛ عند انشاء بضاعة حسب تعليمات الزبون ؛ يضمن لنا األخير أن طلبيته ال تشكل  .3

أو بالحقوق المتعلقة بحماية الرسومات و نماذج الغير ؛ أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى ؛ مثل حقوق 

الشهادات ؛ و الحقوق المتعلقة بحماية الرسومات و النماذج و حقوق الحماية التكميلية بين التقليد غير 

فسة ؛ يجب أن يضمن الزبون بنفسه ذلك ؛ عبر القيام المشروع للعمل الناتج عن التشريع المتعلق بالمنا

بأبحاثه ؛  بعدم تعارض أي حق للغير مع الطلبية ؛  مهما كانت الدولة المسجل فيها الحقوق أو تعمل على 

حمايتها ؛ في حالة مخالفة حقوق الغير ؛ يعفينا الزبون من أي مسؤولية ؛  و يعود للزبون تأكيد أن 

المتعلق بحماية المستهلك و   2009فبراير  25المؤرخ في  03-09لقانون رقم التشريع الجزائري ؛ ا

( ؛ "  الوسم  و كل العالمات ؛ 15/2009) الجريدة الرسمية رقم 03مكافحة الغش خصوصا في مادته 

الكتابات و التعليمات و النماذج و التسميات و الصور و األشكال أو العالمات المتعلقة بملك ؛ تظهر على 

تغليف و الوثيقة و الكتابة و الوسم و البطاقة و االستمارة و الختم أو الحاشية  المرافقة أو التي تعود ال

 للمنتج ؛ مهما كان الشكل أو القاعدة  المرافقة و بعيدا عن طريقة الوضع( .

تق الزبون ؛ و طلبات التعويض و البدائل و التي يمكن للغير تقديمها ضدنا لمخالفة الحقوق ؛ تقع كلية على عا

 تنطبق أيضا على سداد مصاريف العدالة و مصاريف الدفاع .

 األسعــــــــــــــار  -3

 ال تتضمن أسعارنا الضريبة على القيمة المضافة ؛ و التي تفوتر لوحدها . .1
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ماعدا في وجود اتفاق مكتوب مخالف؛ تمتد اسعارنا دائما من االنطالق من المصنع إلى التسليم في الموقع  .2

 ؛ بناء على طلب الزبون .

زيادة المصاريف ؛ الجمركة و الرسوم األخرى التي تكون بعد تأكيد الطلبية ؛تقع على عاتق الشاري ؛  .3

 خالل تغيير العملة أو قيمة الصرف بين زمن التعاقد و التوصيل أو التسليم الجزئي  نكون ضمن قانونية :

ر للصرف من زبائننا ؛ إذا لم تكن الدفوعات قد حولت الغاء العقد ؛ كما نكون مرخصين إلقتطاع الخسائ

 على حسابنا إال بعد  حلول أجال قسط الدفع المتفق عليه.

 في حالة الغاء الطلبية ؛ تقتطع مصاريف التمثيل من الزبون  .4

 . التوصيـــــــــــــــل -4

 كأقصى حد من الكميات المتفق عليها . % 10الكميات المسلمة يمكن أن تكون أعلى أو أقل من  .1

جوكطال مرخصة إليقاف التوصيل أو لرفض طلبات أخرى ؛  إذا كان هناك تدهور أساسي للوضعية  .2

 المالية للشاري .

العالمات الموضوعة تحت تصرفنا من الزبون ؛ هي فقط نماذج أبعاد ؛ النماذج تكون محددة فيما يتعلق  .3

 هناك اتفاق مسبق و قطعي كتابي .بالنوعية و اللون عندما يكون 

كأساس ؛ فيما يتعلق بنوعية البضاعة فقط وصف منتجاتنا الموجود في وثائقنا التعاقدية يعتبر عقد ؛ كل  .4

تصريح علني ؛ توصيات أو إشهارات صادرة عن الغير ؛ ال يشكل صفة تعاقدية  للبضاعة ؛ كل اختالف  

االنجاز و كذا  تلك المتعلقة بالشكل و اللون ؛ ال تبرر أي في التسويق في تعليمات األبعاد ؛ الوزن و 

مطالبة ؛  تعليماتنا المتعلقة بالتكوين و/أو عالقات مكونات منتجاتنا تمتد فقط كقيم متوسطة تقريبية ؛ و ال 

 تعطي مجال للمطالبة .

تعليمات الناتجة بعد أفضل معلوماتنا على معالجة و امكانية تطبيق منتجاتنا ؛  استشاراتنا التقنية و باقي ال .5

المعارف ؛ و لكن دون التزام ؛  كوننا لسنا بالمنتجين للمادة األولية ؛  ال يمكننا ضمان النوعيات الكيميائية 

 و المادية على منتجاتنا ؛ فالشاري ملزم بمراقبة المنتج بنفسه .

لتي ال يكون لدينا أي تأثير فيها ؛ حاالت القوة القاهرة أو الظروف األخرى الناتجة بعد ابرام العقد ؛ و ا .6

كونها غير متوقعة و غير قابلة للتصدي ؛ مثل اإلجراءات اإلدارية و اإلضرابات و األحداث المهنية ؛ 

 التأخير و توقف النقل ؛  نقص المواد األولية ؛ االضطرابات الداخلية 
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وصيل أو لفسخ العقد أو الجزء غير المنفذ من و االجراءات خالل الحرب ؛ و األوبئة  تخولنا بالتالي لتأخير الت

العقد ؛  دون أن يكون للشاري الحق في تقديم أي طلبات للتعويض ؛ و ينطبق األمر أيضا على  التعذر المذكور 

 أعاله و الناتج لدى المناول .

 آجـــــــــــــال التسليــــــــــم -5

شهادة  –رقم اإلحصاء الضريبي  –تبدأ آجال التسليم بعد استالم جميع الوثائق القانونية) السجل التجاري  .1

 شهادة اإلقامة و شهادة ميالد( ؛  ضرورية لتنفيذ الطلب و حسابات تزويد المواد المتفق عليها . -الوجود

ن الرد عنها ) عدم توافر الخدمة( ؛  كيم في حالة عدم التمكن من احترام آجال التسليم المحددة ؛ ألسباب  ال .2

نعلم مباشرة الشاري ؛ و نرسل له في نفس الوقت اآلجال الجديدة للتسليم المحتملة ؛ و عندما ال تكون 

الخدمة متوافرة دائما في اآلجال الجديدة  نكون ضمن أحقية فسخ العقد جزئيا أو كلية ؛ و نسدد عندما 

 منجزة مسبقا .مباشرة للشاري مقابل الخدمة ال

التأخير الذي يكون من قبل موردينا خالل تمويننا باألخص ؛ يعتبر كحالة عدم توافر للخدمة ؛ و في هذا  .3

الصدد عندما نبرم عملية  تغطية مطابقة؛ حقوقنا القانونية للفسخ و التبليغ و كذا  التعليمات القانونية 

ديم الخدمة ) مثال عدم امكانية أو عدم الزامية الخدمة و/أو المتعلقة بتنفيذ العقد في حالة  استثناء  التزام تق

 التنفيذ الالحق( ؛  لم يؤثر عليها من اإلجراء ؛ حقوق  الفسخ و اإللغاء للشاري تظل أيضا دون تأثر.

في حالة عدم احترام آجال التسليم المتفق عليها ؛ الشاري بعد منحنا كتابيا آجال إضافية مناسبة دون  .4

 نتيجة ؛ نكون ضمن أحقية القيام بتوصيالت جزئية في الحاالت التالية :الحصول على 

 التوصيل الجزئي  و المستعمل من الزبون في إطار وجهة العقد -

 توصيل البضائع األخرى المضمونة  -

 ال يؤدي األمر لعراقيل مهمة إضافية ؛  أو لمبالغ إضافية للشاري . -

 من الشروط( ؛ تعتبر كمعاملة خاصة ... 08التوصيالت المحتملة ) انظر الفقرة فيما يتعلق بتسليم الفاتورة و دفع 

 المطالبة المتعلقة بعيب و المسؤولية عن العيوب  -6
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بعد وصولها أو بمجرد حصوله  عليها شخصيا أو من قبل  الشاري ملزم بمراقبة البضاعة مباشرة .1

 الملحقين للتنفيذ لديه ؛ و بصفة أخرى عندما يحوز عليها .

 الشاري ملزم باالقتناع بمطابقة البضاعة المسلمة ؛ من خالل القيام بمراقبات عشوائية بكميات كافية . .2

شهر ؛ العيوب  01؛ خالل آجال  يجب على الشاري تقديم اعتراض مكتوب يتعلق بالعيوب المحتملة .3

 المتعلقة بجزء من الطلبية ال يمكن أن تؤدي لمطالبة تتعلق بمجمل الطلبية.

العيوب التي لم يمكن اكتشافها خالل المراقبة المباشرة للبضاعة ؛ يجب أن تكون موضوع مطالبة كتابية  .4

ضمانة التي تمتد على مدار سنة يوم بعد اكتشاف العيب ؛ و على أكثر حد خالل آجال  ال 30خالل آجال 

ابتداء من توصيل البضاعة ؛ يقع عبء الدليل كلية على الزبون لجميع الشروط المطالب بها إلحالل الحق 

 ؛ و باألخص فيما يتعلق بالعيب نفسه ؛  خالل فترة معاينة العيب و احترام آجال المطالبة المتعلقة بالعيب .

 04و الرقم  03الرقم  06المطالبة المتعلقة بالعيوب المذكورة في الفقرة عندما ال يحترم الشاري آجال  .5

 للعيب ؛  ينطفئ أي حق للضمانة المتعلق بالعيب .

في حالة المطالبة المبررة و المتعلقة بالعيوب ؛ نضمن تحت موافقتنا ؛ تصحيح البضاعة أو استبدال  .6

أن يعيد الزبون إرسال بناء على طلبنا البضاعة المعابة الطلبية؛  إذا اخترنا القيام باستبدال الطلبية ؛ يجب 

؛ في هذه الحالة يجب أن يعلم الزبون البضاعة المتضررة ؛بشكل يسمح بالتعريف بالمنتجات ؛ و يجب 

تنطبق فيما يتعلق بمبالغ   06.10عليه ايضا تخصيص طبيعة العيب و تاريخ أول استعمال ؛ الفقرة 

نفيذ الالحق ؛ و يمكن للزبون في األساس و بناء على رغبته ؛ طلب تخفيض توصيل البديل ؛ عند فشل الت

في الثمن ) التخفيض( او فسخ العقد ؛ و عندما تكون العيوب بسبب اإلهمال ؛ ال يكون للزبون في هذه 

 الحالة الحق في الفسخ ؛  فقط القطع الموجودة ضمن حالتها األصلية و غير المستعملة يمكن استعادتها .

 07للمصاريف غير الضرورية إال في حدود الفقرة يكون للشاري الحق في التعويض أو عند االستبدال  ال .7

 ؛ من الشروط و أي مطالبة أخرى تعتبر الغية.

 .مطالب الشاري المتعلقة بالعيوب ال ترخص الشاري في  االبقاء على ثمن الشراء  .8

ائع و يجب على الشاري تخزين البضائع بشكل حتى في حالة المطالبة ؛ يظل الشاري ملزما بتلقي البض .9

عادي ؛ إلى غاية أن نكون في حدود القيام بمراقبة قانونية للمطالبة . البضائع موضوع المطالبة ال يجب 

 إرسالها إال بعد موافقة مسبقة.
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مبالغ النقل ؛ عندما يكون العيب فعليا ؛ نتحمل المصاريف الناتجة من أجل مراقبة التنفيذ الالحق ؛ باألخص 

مصاريف التنقل و  مصاريف اليد العاملة و المواد األولية ؛  في حالة  القضاء على العيب المطالب به من الزبون 

 ؛ تظهر غير مبررة نكون ضمن أحقية مطالبة الشاري بالمصاريف الناتجة عن طلبه .

 : المسؤولية -7

؛ و في حالة الخطأ المتعمد و اإلخالل الكبير ؛ و في  نلتزم بدفع التعويض و البديل ؛ مهما كان السبب القضائي

 حالة االهمال العادي و نرد فقط :

 الضرر الناتج عن المساس بالحياة ؛ السالمة البدنية و الصحة . (أ

األضرار الناتجة عن عدم احترام التزام تعاقدي أساسي ) التزامات تنفيذها ضروري النجاز العقد و سالمة  (ب

ينتظرها المتعاقد باستمرار ؛  و له حق انتظارها ؛ و تنفيذها( ؛  في هذه الحالة مسؤوليتنا الشكل و التي 

 محدودة بجبر الضرر الناتج في مجال الخصائص .

دود المسؤولية الناتجة عن الفقرة ال تنطبق على الحالة التي نخفي خاللها بطريقة االحتيال العيب ؛ ح .2

عة ؛  تنطبق نفس المبادئ على حقوق الشاري حسب القانون أو بسبب وضع الضمانة  لنوعية البضا

 بسبب المنتجات . بخصوص المسؤولية 

في حالة عدم احترام التزام ال يشكل عيب ؛ ال يمكن للزبون إلغاء أو فسخ العقد  إال عند الرد على  .3

 عدم احترام االلتزام .

 شروط الدفع )السداد( -8

 و المبالغ الممنوح للزبون .يجب انجاز السداد حسب اآلجال الممنوحة  .1

 تاريخ التحصيل القانونية ؛ هو تاريخ تحصيل القرض  على أحد حساباتنا . .2

الزبون ملزم بالقيام بسداد حسب التاريخ المتفق عليه لالستحقاق ؛  و بمجرد انقضاء اآلجال يصبح في    .3

 حالة تأخر الدفع 

القيام بالدفع في التاريخ المحدد من الرزنامة  الشاري يصبح في حالة تأخر الدفع أيضا عندما ال يمكنه .4

 المدنية في العقد.

لسنا ملزمين بالموافقة على آثاره ؛ نقبل فقط اآلثار تحت تحفظ امكانية الحسم ؛ الصكوك و اآلثار ال تسجل  .5

 لى غاية ذلكاعلى الحساب إال بعد تحصيلهما و توقف الديون بعد دفعها ؛  يظل الدين و مستحقاته كامال 

 .الزمن ؛ ال نضمن التحصيل و االعتراض على اآلثار في الوقت المناسب 
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 مصاريف الحسم و االعتراض و التحصيل تقع على عاتق الشاري .

في حالة  تجاوز األجال المحددة ؛ و بعد ارسال تحذير ؛ نكون ضمن أحقية  اتخاد على التوالي اإلجراءات  .6

 التالية :

 بما فيا التي تكون من عقود أخرى ال مجال للقيام بها .جميع التوصيالت المتبقية ؛  (أ

 يمكننا طلب التعويضات عن جميع األضرار الناتجة عن هذا الوضع (ب

تصبح جميع القروض األخرى واجبة الدفع مباشرة ؛ حتى تلك التي لم يستحق أجلها ؛ كما نكون  (ت

المستقبلية ؛ و في غياب النتيجة  خالل مرخصين في هذه الحالة على طلب الدفوعات المسبقة للتوصيالت 

 اآلجال المناسبة نرخص لفسخ العقد.

 النقــــــــــــــــل  -9

التزامنا بتقديم الخدمة ؛ يؤدى  بمجرد مغادرة البضاعة مصنعنا أو مستودعنا ؛ أو ضعها على وكيل  .1

 يف النقل العبور ؛ التوصيل يكون دائما تحت مسؤولية الشاري ؛ بما فيه عند التكفل بمصار

إذا رغب الشاري في إبرام تأمين النقل أو أي تأمين ؛ يجب عليه القيام بنفسه بما هو ضروري لهذا  .2

 الغرض ة تحمل المبالغ .

 في حالة تأخر الشاري للتوصيل ؛ نكون ضمن أحقية إرسال البضاعة له بعد التذكير . .3

 التغليـــــــــــــــف -10

ي سعر البيع ؛ إذا رغب الشاري في تغليف من نوع خاص أو تغليف تغليفنا التجاري الموحد متضمن ف .1

 .إضافي ؛ يجب مناقشة األمر منفصال و نكون ضمن أحقية فوترة التغليف المنفصل 

إذا توجب إعادة التغليف لسبب قانوني ؛ أو إذا اعيد التغليف إراديا ؛ نحن ضمن احقية  فوترة المصاريف  .2

 الناتجة للمؤسسة .

 األغلفة على شكل رزم ؛ أو دون  تجميع و منع ) الشروط الصحية(تسلم جميع  .3

 لية :االم الذمة -11

 و أي ظروف  تمس بالشروط االقتصادية . كل تعديل يدخل في شروط الملكية ؛ شكل الشركة ؛ العنوان ـ
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؛  يجب أن تبلغ و الذمة المالية للشاري ؛ باألخص التوقف اإلجمالي عن الوجود أو احتمال ذلك لصالح الغير 

 مباشرة  كتابيا ؛ و في مثل هذه التغيرات المستمرة نكون ضمن أحقية ؛ بناء على رغبتنا :

المطالبة بالدفع المباشر أو تقديم تأمين بسبب الديون الناتجة  أو المؤجلة الناتجة عن جميع العقود القانونية  (أ

 ؛ بما فيها اآلثار الناتجة .

تقديم تأمين ؛ و فسخ العقد أو طلب التعويضات لعدم  لدفع المسبق أو إلى غاية رفض تنفيذ العقد إلى غاية ا (ب

 تنفيذ العقد.

 التحفظ بالملكية  -12

. نتحفظ بملكية البضائع المسلمة إلى غاية سداد جميع الديون على الشاري ؛ الحاضرة أو المستقبلية ؛ بما فيها 1

 الناتجة عن  التعهد برسالة التبادل و الصكوك .

. يجب على الشاري التبليغ مباشرة كتابيا في حالة الرهن أو تدخالت أخرى للغير ؛  مبالغ التدخل الناتجة التي 2

 تقع على عاتق الشاري ؛  في حدود عدم التمكن من ضمانها من الغير .

المقتنى أو . المعالجات أو التحويالت من الشاري للغرض المقتنى ؛ يكون دائما لحسابنا  عند معالجة الغرض 3

يركب مع أغراض ال نتملكها نتحصل عندها على ملكية جيدة للغرض نسبيا حسب قيمة الغرض المقتنى بالنظر 

 ألغراض األخرى المعالجة في زمن تطبيق التغيير عليها .ل

. عند خلط الغرض المقتنى مع أغراض أخرى ال نمتلكها ؛  نتحصل عندها على ملكية مشتركة للغرض الجديد 4

يا  بناء على قيمة الغرض المقتنى بالنظر للغرض المخلوط في فترة الخلط ؛ إذا اعتبر غرض الشاري كغرض نسب

 رئيسي يجب على الشاري أن يرسل لنا الملكية المشتركة النسبية .

 . األفالم و الرسومات باألنترنت المنجزة للزبون ؛ ترجع له .5

عة في إطار السير القانوني للقضايا ؛  يبيع منذ اآلن جميع الديون . بصفته تاجر ؛ الزبون ضمن أحقية بيع البضا6

تجاه الغير الشراة الناتجين عن إعادة البيع و على أساس مبلغ الفاتورة ؛  نقبل البيع بعد و بعد البيع؛ يتحصل 

أنه قد أعدر  الشاري على الدين ؛ و لكن نحتفظ بحق تحصيل بنفسنا للدين بمجرد سداد الشاري  التزامات الدفع و

للدفع ؛ إذا طلبنا ذلك الشاري ملزم بتقديم لنا مباشرة جميع المعلومات و جميع الوثائق الضرورية  لنتمكن من 

 الحصول على حقوقنا ضد زبائن الشاري 

 مكان التنفيــــــــــــذ -13
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 كذا للدفع  من المتفق عليه أن بلدية واد تليالت ؛ وهران ؛ تكون مكان التنفيذ لإلرسال و .1

 

 المحكمة المختصة  -14

وهران ) الجزائر( ؛  تكون المختص الوحيد لمعرفة جميع النزاعات ؛  –من المتفق عليه أن محكمة واد تليالت 

 بما فيه إجراءات االعذار .

 القانون الضريبي  -15

ة على رقم الوفاء بالضريبمن المفترض أن الشاري ؛ يقدم لنا المعلومات غير الصحيحة في إطار اللجوء لعدم 

األعمال للتوصيل المحلي  لبعض اإلدارات أو للتصدير ؛ نكون ضمن أحقية فوترة على الشاري مبالغ و مصاريف 

 التي تنتج لنا جراء البحث و المراقبة لرقم اإلحصاء الضريبي للشاري .

 اختيار القانون المطبق -16

يع العالقات القانونية الناتجة عنه ؛  تخضع حصريا للقانون الجزائري الرابط القانوني الناتج عن العقد ؛ و كذا جم

 (CVIM؛ باستثناء  اتفاقية الدول المتحدة على عقود البيع الدولية للبضائع ) 

 مرجعية التعليمات التقنية  -17

 تعليماتنا التقنية ؛ التي يجب على الشاري احترامها حرفيا ؛ تطبق بشكل تكميلي على جميع زبائن .1

 التوصيل .

 بنود الحل ) بند االبطال الجزئي( -18

بيع و/أو شروط البيع و التسليم السابقة ؛ ال يؤثر األمر لنفترض عدم مصادقة على البنود الفردية لعقد ا .1

 على صالحية باقي الشروط .

 

ممكن من البند البند الباطل جزئيا أو كلية ؛ يجب استبداله بقاعدة نتيجتها االقتصادية ترتبط على أبر قدر  .2

 الباطل .
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