
 أجٙؼج اإلػالَ ا٢ٌٟ ٚاٌّىرث١ح -

 ..(أجٙؼج اٌذاللح ٚأجٙؼج اٌؼٕا٠ح تاٌشؼغ)أجٙؼج اٌؼٕا٠ح  -

 اٌـٍغ اٌٙاذف١ح -

 فٌٛد 46أٌؼاب وٙغتائ١ح طاخ تغاع٠ح ذفٛق  -

أفغاْ اٌغٙيٟ   اليال٠ياخ        ) ا٢الخ اٌىٙغِٕٚؼ١ٌح اٌصغ١غج  -
 (وٙغتائ١ح   آالخ اٌؼج١ٓ

 ٌٛاػَ اٌـاػاخ -

 أجٙؼج اٌرماط اٌصٛع -

 أصٚاخ وٙغتائ١ح ِذٌّٛح -

 أجٙؼج ل١اؽ ٔـثح اٌـىغ ٚاٌضغظ  فٟ اٌضَ -

ِضييشياخ   ِيٌٛيضاخ   ِيذيٛالخ                  ) ذيجيٙيي١يؼاخ ٚآالخ           -
تغاع٠اخ   أجٙؼج اٌٛػْ   أجٙيؼج اإلٔيظاع ٚاٌيذيّيا٠يح ِيٓ              

 (اٌذغائك   ٌٛػاػَ اٌذضائك ٚا٢الخ اٌّٛؿ١م١ح

 ٚدضاخ أٌؼاب اٌف١ض٠ٛ ٍِٚذماذٙا -
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•              ُ                     اٌيييّييي عر  549-35  اٌيييّيييغؿيييَٛ اٌيييريييٕيييفييي١يييظٞ علييي
اٌظٞ ٠ذيضص ريغٚط ٚوي١يفي١ياخ ٚ يغ                148;/4/351 فٟ

 . ّاْ اٌـٍغ ٚاٌشضِاخ د١ؼ اٌرٕف١ظ
 

 4/36134136اٌمغاع اٌٛػاعٞ اٌّشرغن اٌّي عر فيٟ        •

 .اٌظٞ ٠ذضص ِّضج اٌضّاْ دـة عث١ؼح اٌـٍؼح

  مالحظـات
 

٠جـة أْ ذيغفـيك ويً ؿيٍيؼيح تيٛ يً ريغا  أٚ                         »
فاذٛعج   ص١ًٌ االؿيريؼيّياي ٚ ٠شيٙياصج اٌضيّياْ               
ٚذيرييضيّييٓ ٘ييظٖ اٌشييٙياصج جيؼئيي١يٓ جيؼ  ٠ـيٍييُ                  

 .ٌٍّشرغٞ ٚجؼ  ٠ذرفظ تٗ اٌثائغ

فٟ داٌح إ الح أٚ اؿرثضاي ؿٍؼح ٠يجية ذيٛلي           »
ِّضج اٌضّاْ ٠ٚـغٞ ِفؼٌٛٙا تؼض إػاصج اٌـٍؼيح  

 .إٌٝ داٌرٙا اٌغث١ؼ١ح

فٟ داٌح إػاصج اٌـيٍيغ اٌيّيضيّيٛٔيح ذيثيميٝ ِيّضج                     »

 .اٌضّاْ ؿاع٠ح اٌّفؼٛي

>                    ٌٍّؼ٠ض ِٓ اٌّؼٍِٛاخ ٠ّىٕىُ االذصاي تـ

 ِض٠غ٠ح اٌرجاعج ٌٛال٠ح تـىغج 

 (اٌىٛعؽ) 3/إٌّغمح اٌغغت١ح علُ 

  8.86/./55.7/> علُ اٌٙاذ 

 8.84/./55.7/ >علُ اٌفاوؾ

  www.dcommerce-biskra.dz >ِٛلؼٕا اإلٌىرغٟٚٔ

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية بسكرة 
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 (MP3,MP4)وً أٔٛاع لاعئٟ اٌـ  -

 (فٌٛد 46تغاع٠ح ألً ِٓ )األٌؼاب اٌىٙغتائ١ح  -

أٌٛاح ٚػالجاخ  أٌؼاب ِٛجٙيح ٌيفعيفياي       ) أٌؼاب األعفاي  -
رٙغ  أعجٛداخ  صعجاخ ٚذج١ٙؼاخ اٌذيّيا٠يح      58ألً ِٓ 
 (ٌفعفاي

 آالخ اٌش١اعح ٚاٌغؼي ٚاألجٙؼج اٌّّاثٍح

 أرٙغ 8/

 رٙغا 34

 رٙغا :3

اٌيغيثيز    ) األصٚاخ اإلٌىرغ١ٔٚح اٌىث١غج   >  وً ا٢الخ اٌٙاِح  -
  األفغاْ اٌّضفأج   ٌٛداخ اٌغيٙيٟ       (    اٌرـش١ٓ   اٌرثغ٠ض

ا١ٌّىغ١٠ٚ    أجٙؼج اٌغـً   اٌرٍفاػ   اٌّىٛاج   اٌّىأيؾ  
ِٕٚظفاخ آ١ٌح   عٚتٛذاخ ِرؼضصج اٌٛظائ    آالخ ذذض١يغ  

 ...اٌمٙٛج
 .ؿفٓ ٌٍرغف١ٗ   أجٙؼج ذغف١ٗ اٌغ٠ا ١١ٓ -

 رٙغا 46

اٌـٍغ ال١غ اٌّذضصج فٟ اٌمٛائُ ذذضص ِّضج  ّأٙا تيّيّضج     
 .أرٙغ 8ال  ذمً ػٓ 



ًّ اٌيييريييؼاَ              • ٘ـيييٛ وـييي
ذؼالـضٞ ِيذيريّيً ٠يثيغَ           

(اٌثائيغ    ) ت١ٓ اٌّرضسً  
ٚاٌّـرٙـٍه ٚػيٍي١يٗ أْ      
٠غاٌة ترـ١ٍّٗ ريٙياصج     
اٌضّاْ ٚػيٍيٝ اٌيثيائيغ          
أْ ٠ـييٍييّييٙييا ٌييٗ تييمييٛج        
اٌيمييأيْٛ   ٠ٚيشييا جييّيي١يغ اٌيّييٕييريٛجيياخ اٌييّييذيٍيي١ييح                  

( اٌيثيائيغ   ) ٚاٌّـرٛعصج ٚذىْٛ ػٍٝ ػياذيك اٌيّيريضسيً             
ذذًّ ج١ّغ اٌّصاع٠  فـٟ داٌـح ظٙــيٛع أٞ ػي١ية        

 .(اٌـٍؼح)تإٌّرـٛج 

 

 

 

 

 

 

ّْ اٌثائــغ ٍِـؼَ ترـ١ٍــُ ؿٍؼـح ال ٠شيٛتيٙيا ػي١ية             • إ
أٞ ٠يجية أْ ٠شيريغيً اٌيجيٙياػ               >  ِٓ د١ث اٌّغاتمــح 

إطا ظيٙيغ     .  تضلح ٠ٚرغاتك ِغ ِا ارريغٜ اٌيّيـيريٙيٍيه         
ػ١ــة تؼــض ػ١ٍّــح اٌشــغا   ػٍــيٝ اٌيثيائيغ اٌيريىيفيً             
تاٌرص١ٍخ أٚ االؿيريثيضاي أٚ إعجياع اٌيييّيٓ فيٟ أجيً                    

  .ِؼمٛي

٘ـظا ِا ذذممـٗ رٙـاصج اٌضّاْ اٌرٟ ذيؼيريثيـيغ ٚثي١يميح             
٠ّىٕٙا ديّيا٠يح ديميٛق          (  اٌضآِ اٌمأٟٛٔ   ) لا١ٔٛٔح 

 .اٌّـرٍٙه   فٟ داٌح ٚلٛع ٔؼاع ت١ٕٗ ٚت١ٓ اٌثائغ

اؿُ أٚ اؿُ رغويح اٌضياِيٓ ٚػيٕيٛأيٗ ٚعليُ ؿيجٍيٗ                   -

 .  اٌرجاعٞ ٚوــظا اٌؼٕــٛاْ االٌىرغٟٚٔ ػٕض االلرضا 

 .اؿُ ٌٚمــة اٌّمرٕٟ -

علُ ٚذاع٠ـز اٌفــاذٛعج أٚ ذظوــغج اٌصٕضٚق أٚ لـ١ّح   -

ًّ ٚث١مـــح أسغٜ ِّاثٍح1اٌشــغا  ٚ  .أٚ و

عث١ؼــح اٌـيٍيؼيـيح اٌيّيضيّيٛٔيح   ٚال ؿي١يّيا ٔيٛػيٙيا                              -

 .ٚػالِرٙا ٚعلّٙا اٌرـٍـٍٟ

 .ؿؼغ اٌـٍؼـح اٌّضّٛٔـح -

 .ِّضج اٌضّــاْ -

 .اؿُ ٚػٕٛاْ اٌّىٍـّـ  ترٕف١ــظ اٌضّاْ ػٕض االلرضا  -

 .ذاع٠ز ؿغ٠اْ اٌضّـاْ -
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ِـّضج اٌضّـاْ ٘ـٟ اٌّـّضج اٌرٟ ٠ٍرؼَ في١يٙيا اٌيّيريضسيً             •

سـالي فرـغج ػ١ِٕـح ِؼ١ٕح تإ الح أٚ اؿيريثيضاي      (  اٌثائغ) 

فٟ دياٌـيـيح ظيٙيـيٛع           (  اٌـٍؼح) أٚ إػــاصج ثّٓ إٌّرــٛج 

ٚذذـّضص ِّضج اٌضّــاْ دــيـية عيثي١يؼيح         .  ػغة أٚ ػ١ة 

 (.اٌـٍؼح)إٌّرٛج 

٠ّىييٓ ٌٍّييشرغٞ أْ ٠غاٌيية ترجغ٠يية إٌّرييٛج             
ِيٓ  (  اٌثائغ)  صْٚ أْ ٠ؼفٟ طٌه اٌّرضسً (اٌـٍؼح)

إٌؼا١ِح اٌضّاْ ٚفٟ داٌح ظٙيٛع ػ١ية تيإٌّرٛج          
فؼٍٝ اٌّشرغٞ اٌذك فٟ عٍة ذٕف١ـيظ اٌيضّاْ ِيٓ         

 .اٌثائـغ   ِا ٌُ ٠ىٓ ٕ٘ـان اذفاق ٠شاٌ  طٌه

٠جيية ػٍييٝ اٌّييشرغٞ  فييٟ داٌييح ػييضَ ذٕف١ييظ                  
إٌؼا١ِـيييح اٌضّـييياْ فـيييٟ أجيييً ٠غييياتك األػيييغا              
ا١ٌّٕٙح   أْ ٠ٕظع اٌثائغ تغؿاٌح ِـجٍح ِغ إرؼاع 
تاالؿييرالَ أٚ ٠ٕييظعٖ تأ٠يييح ٚؿييي١ٍح أسيييغٜ ذغاتيييك            

 .اٌرشغ٠غ اٌّؼّٛي تٗ

ٚإطا ٌييُ ٠ـرجـيية ٌييٗ  ٠ّىٕييٗ أْ ٠غفييغ صػييٜٛ               
اٌييضّاْ ػ١ٍييٗ إٌييٝ اٌّذىّييح اٌّشرييصح فييٟ أجييً            

 .ألصاٖ ػاَ ٚادض اترضا  ِٓ ٠َٛ اإلٔظاع

٠جة ػٍٝ اٌثائغ أْ ٠ضّٓ ؿيالِح إٌّريٛج اٌيظٞ          
٠مضِٗ ِٓ أٞ ػ١ة ٠جؼٍيٗ الي١غ  ياٌخ ٌالؿيرؼّاي           

   ٚ ٗ       1اٌّشييصا ٌييٗ  . أٚ ِييٓ أٞ سغييغ ٠ٕغييٛٞ ػ١ٍيي
٠ٚـغٞ ِفؼٛي ٘ظا اٌيضّاْ ٌيضٜ ذيـ١ٍُ إٌّريٛج            

 .ٌٍّشرـغٞ

٠جيية ػٍييٝ اٌثييائغ  أْ ٠ييصٍخ اٌييضغع اٌّٛجييٛص             -

 .تإٌّرٛج ِجأا إطا واْ لاتال ٌإل الح

٠جة ػٍٝ اٌثائغ أْ ٠ميَٛ تاؿيرثضاي إٌّريٛج إطا               -
تٍغ ػ١ثـٗ صعجح سغ١غج ذجؼً ال١غ لاتً ٌالؿرؼّاي  

 .جؼئ١ا أٚ و١ٍا ػٍٝ اٌغالُ ِٓ إ الدٗ

إطا ذؼيييظع ػٍيييٝ اٌثائــيييغ إ يييالح إٌّريييٛج أٚ                  -
اؿييرثضاٌٗ   فإٔييٗ ٠جيية ػ١ٍييٗ أْ ٠ييغص ثّٕــييٗ صْٚ               

 .ذأس١غ

 ما هي شهادة الضمان ؟ •

 إذا كنت مشتريا لمنتوج أو سلعة

 إذا كنت بائعا لمنتوج أو سلعة

 > ٠جة أْ ٠رُ ذٕف١ظ ٚجٛب اٌضّـاْ ٚطٌه تـ  •

 تإ الح إٌّرٛج أٚ إػاصج ِغاتمح اٌشضِح   اؿرثضاٌٗ

أٚ عص ثّٕٗ ٚفٟ داٌح اٌؼغة اٌّرىغع ٠جة أْ ٠ـيريثيضي    

 .إٌّرٛج ِٛ ٛع اٌضّاْ أٚ ٠غص ثّٕٗ

 ما أوجه الضمان ؟ •


