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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 19  مـحر مـحرّم عام م عام 1436 اHوافق  اHوافق 12 نوفـمـبر نوفـمـبر
سنة سنة t2014 يحد يحدّد �وذج شهادة الضمان.د �وذج شهادة الضمان.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عـــــــــام 1435 اHــــــــوافــق 5 مــــــــايـــــــو ســـــــنــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجب عـــــــام 1410 اHـــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990
واHتعلّـــــق بـرقابــــة اجلــــودة وقـمــــع الغـــــشt اHعـــــدّل

tتمّـــــمHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
فـــــي 17 شــــــوّال عــــــام 1423 اHـوافـــــق 21 ديـســمــبــــــر
ســـــنـــــــــة 2002 الــــــــــذي يـــــحــــــــــدّد صالحـــــيــــــــــات وزيـــــــــر

tالتجـــــارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14 جـــمــــــادى الـــثـــانـــــيـــة عـــــام 1433 اHــوافــق 6 مــــايــــو
ســنـــة 2012 واHــتـعــلّــق بــالــقــــواعــــد اHـطــبــقــــة في مــجـــال

tنتوجاتHأمـن ا

- و�قتـضـــــى اHرســـــوم التّـنفيـــــذيّ رقم 327-13
اHــؤرّخ فــــــي 20 ذي الــقــعـــــــــدة عــــــــام 1434 اHــوافـــــــق
26 سـبـتمـبــــــــر سـنــــــة 2013 الـــــذي يـحــــــدّد شـــــروط

وكــــيـــفـــيــــــــات وضـــــع ضـــمـــــــــان الـــســـلـــــع واخلـــدمــــــــات
tادّة 7 منـهHال سيّمـــــا ا tحيّـــــز التّنفيـــــذ

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5 مـــحـــرّم عــام 1435 اHــوافـــق 9 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2013
الـــذي يــــحــــدّد الـــشــــروط والــــكــــيـــفــــيــــات اHــــتـــعــــلــــقـــة بــــإعالم

tستهلكHا

- و�قتضى القـــــــرار اHؤرّخ في 29 ذي القعدة عام
1414 اHــوافق 10 مـــايـــو ســـنــة 1994 واHـــتــضـــمّـن كــيـــفـــيــات

تطبـيق اHرســــوم التّنفيذيّ رقم 90-266 اHــــــؤرّخ فــــي

25 صــــــفــر عـــــــام 1411 اHــوافـــــق 15 ســبـــتــمــبــر ســنـــــــة

tنتوجـــــات واخلدمـــــاتHتعلّــــــق بضمــــان اH1990 وا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقــــــا ألحـكــــــام اHـــــادّة 7 مـــــن
اHــرســــــوم الــتّــنـفــيــــــذيّ رقـــــم 13-327 اHــــــؤرّخ فـــــي
20 ذي الـقــعـــــــدة عــــــام 1434 اHـوافـــــق 26  ســبـتــمــبــــــر

ســــــنـــــــــــة 2013 واHـــــــذكـــــــــــور أعــــــالهt يــــــهـــــــــــدف هـــــــــــذا
القـــــرار إلـــــى حتديـــــد �ـــــوذج شهـــــادة الضمـــــان.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــجـــــب أن حتـــــــرر شـهـــــــادة الـضــمــــــان
حـــســــــب الـــنـــمــــــــوذج اHـــرفــــــق بـــهــــــــذا الـــقــــــــرار وأن
يحتــــــوي علـــــى البيانـــــات الـــــواردة فـــــي اHـــــادّة 6
مـــــن اHــرســـــــوم الــتّــنـفــيـــــــذيّ رقـــــم 13-327 اHـــــؤرّخ
فــــــي 20 ذي الــــــــــقــــــــــعـــــــــــــــدة عـــــــــــــــام 1434 اHــــــــــوافــــــق 26

سبتمبـــــر سنـــــة 2013 واHذكـــــور أعـــــاله.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 3 :  : تــــــــتــــــــكـــــــــــــون شــــــــهـــــــــــــادة الــــــــضــــــــمـــــــــــــان
اHـــنـــصــــــــوص عـــلــيـــهــــــــا فــــــي اHـــــــادّة 2 أعـــــالهt مـــــن
شقt(2) Y يحتفـــــظ اHتدخــــــل بالشـــــق األول ويقـــــدم
الشق الثانـــــي لـلمقتـنـــــي الـــــذي يجـــــب أن يقدمـــــه

في حالـــــة الشكــــــوى.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــلــغــــــى أحـــكــــــــام الـــقــــــــــرار اHـــــــــؤرّخ
فـــــــي 29 ذي الــــــــقـــــــعـــــــــــــدة عـــــــــــــام 1414 اHــــــــوافـــــــق 10
مـــــايــــــــــو ســـــنـــــــــــة 1994 واHـــــتـــــضــــــــــــمّن كــــــيـــــفـــــيـــــــــــات
تــــطـــبــــيــــــق اHــــرســـــــــوم الــــتّـــنــــفــــيــــــــذيّ رقــــــم 266-90
اHــــــــــــؤرّخ فـــــي 25 صـــــــفـــــــــــــر عـــــــــــام 1411 اHــــــوافق 15
ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــــــر ســــــنــــــــــة 1990 واHـــــتــــــعــــــلّق بــــــضــــــمــــــــــان

اHنتوجـــــات واخلدمـــــات.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــدخــــــل أحــكـــــــام هــــــــذا الــقــــــــرار حــيّــز
الـــتّــــنـــفـــيــــــــذ بــــعــــــــد ســـتــــــــة (6) أشـــهــــــــر من تـــاريـــــخ

نشـــــره في اجلريدة الرّسميّة.

6 :  : يـــنــــشــــــر هــــــذا الــــقــــــرار فــــي اجلـــريــــــدة اHــاداHــادّة ة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــــــر في 19 مــــــــحــــــــــرّم عـــــــــــام 1436
اHوافــــق 12 نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :

االسم أو اسم الشركة :..............................................

العنوان :................................................................

رقم السجل التجاري :..............................................

الـــــعــــــنـــــــــوان اإللــــــكــــــتـــــــرونـي أو رقــم الـــــهـــــــــاتـفt عـــــــنــــــد
االقتضــاء :.............................................................

االسـم وعــنـــوان اHــمــثـل اHــكــلـف بــتــنـــفــيـــذ الــضــمـــانt عــنــد
االقتضـاء :..............................................................

اHعلومات اHتعلقة باHقتني :اHعلومات اHتعلقة باHقتني :

االسم واللقب :.........................................................

العنوان :................................................................

اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :

رقم وتــاريخ الــفــاتــورة أو تــذكــرة الــصــنــدوق أو قــســيــمــة
الشراء أو كـل وثيقة أخرى �اثلة :.............................

طــبـيــعــة الـســلـعــة : الــنـوع والــعالمــة والـرقم الــتــسـلــسـلي :
.............................................................................

السعر (مع احتساب كـل الرسوم) :.............................

مدة الضمان (بالشهر) :.............................................

تاريخ سريان الضمان :............................................

حرّر بـ.................... في....................

اإلمضاء واخلتم الندي للمتدخل

اHلحقاHلحق

�وذج شهادة الضمان�وذج شهادة الضمان

تنبيه :تنبيه : يجب أن تمأل كليا البيانات احملددة في هذا النموذجt وحترر بطريقة واضحة ومقروءة.

الشق األولالشق األول

اخملصص للمتدخلاخملصص للمتدخل

اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :

االسم أو اسم الشركة :..............................................

العنوان :................................................................

رقم السجل التجاري :..............................................

الـــــعــــــنـــــــــوان اإللــــــكــــــتـــــــرونـي أو رقــم الـــــهـــــــــاتـفt عـــــــنــــــد
االقتضــاء :.............................................................

االسـم وعــنـــوان اHــمــثـل اHــكــلـف بــتــنـــفــيـــذ الــضــمـــانt عــنــد
االقتضـاء :..............................................................

اHعلومات اHتعلقة باHقتني :اHعلومات اHتعلقة باHقتني :

االسم واللقب :.........................................................

العنوان :................................................................

اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :

رقم وتــاريخ الــفــاتــورة أو تــذكــرة الــصــنــدوق أو قــســيــمــة
الشراء أو كـل وثيقة أخرى �اثلة :.............................

طــبـيــعــة الـســلـعــة : الــنـوع والــعالمــة والـرقم الــتــسـلــسـلي :
.............................................................................

السعر (مع احتساب كـل الرسوم) :.............................

مدة الضمان (بالشهر) :.............................................

تاريخ سريان الضمان :............................................

حرّر بـ.................... في....................

اإلمضاء واخلتم الندي

الشق الثانيالشق الثاني

اخملصص للمقتنياخملصص للمقتني


