
العدد العدد 03

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 6 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 27 يناير سنة  يناير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1436
14 ديـسـمبـر  ديـسـمبـر سـنة سـنة r2014 يـحـدد مدة الـضـمانr يـحـدد مدة الـضـمان اHوافق اHوافق 

حسب طبيعة السلعة.حسب طبيعة السلعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتوجاتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rادة 16 منهHال سيما ا rواخلدمات حيز التنفيذ
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرّم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام
1414 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة 1994 واHـــتــضـــمن كـــيــفـــيــات

تــطــبــيق اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 90-266 اHــؤرخ في 15
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1990 واHـــتـــعـــلق بـــضـــمـــان اHـــنـــتـــوجـــات

rواخلدمات
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 16 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 13-327 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434

اHــوافق 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد مـــدة الـــضـــمـــان حــــسب طـــبـــيـــعـــة

السلعة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتــدد مـدة ضــمـان الــسـلـع اجلـديــدة اHـقــتـنـاة
�قابل أو مجاناr حـسب طبيعة السلعةr كما هو مبY في

القوائم اHلحقة بهذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : مدة ضمان السـلع اHقتناة �قابل أو مجانا
غـــيــر احملــددة في الـــقــوائم اHــلــحـــقــة بــهــذا الـــقــرار هي تــلك
اHـعـمـول بهـا في اHـهنـة أو الـنـشاطr عـلى أن تـقل عن سـتة

(6) أشهر.

اHادة اHادة 4 : : يـجب أن ترفق كل سلـعة مضـمونة بـشهادة
الضمان وحسب طبيعتهاr بدليل االستعمال.

يجب أن تبY شهادة الضمان :
rمدة الضمان -

- تاريخ سريان الضمان.

اHـادة اHـادة 5 : : عـندمـا يـقـوم اHـتـدخل بـإصالح أو اسـتـبدال
السـلـعـةr يـجب أن تـوقف مدة الـضـمـان ويـسري مـفـعـولـها

بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبيعية.

r6 : : فـي حـــالــــة إعـــادة بــــيع ســــلـــعــــة مـــضــــمـــونـــة اHــادة اHــادة 
يــســتـــفــيــد اHـــقــتـــني اجلــديـــد من مــدة الـــضــمـــان اHــتــبـــقــيــة

وبنفس اHزايا اHرتبطة بها.

يـــلــزم اHـــتـــدخل بـــتـــدوين هــذا الـــتـــحـــويل في شـــهــادة
الضمان.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : تــــلــــغـى أحــــكــــام الـــــقــــرار اHــــؤرخ في 29 ذي
الـقــعـدة عـام 1414 اHـوافق 10 مـايــو سـنـة 1994 واHــتـضـمن
كـيـفـيات تـطـبـيق اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 90-266 اHـؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اHــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

واHتعلق بضمان اHنتوجات واخلدمات.

اHادة اHادة 8 : : تدخل أحـكام هذا الـقرار حّـيز الـتنـفيـذ بعد
ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1436 اHــوافق 14
ديسمبر سنة 2014.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزيرالصناعة واHناجموزيرالصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
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اHلحق اHلحق األولاألول

مدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكترونيةمدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكترونية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- أجهزة الطبخ .........................................................................................................
- أفران مدمجة .........................................................................................................
- أفران مصغرة موضوعة ...........................................................................................
- لوحات الطهي ........................................................................................................
- أجهزة الطبخ ( كهربائية وبالضغط وبالبخار وشواية ... ) ...........................................
......................................................................... ( ... rطابونات ) أفران الطهي بالغاز -
- ميكرويف .............................................................................................................
- أجهزة التبريد والتجميد والتجميد اHكثف ...............................................................
- أجهزة غسل األواني ................................................................................................
- آالت وأجهزة للغسل والتنظيف والعصر والتجفيف ...................................................
- أجهزة التلفاز ........................................................................................................
......................................... ( ... rوج ومفكك الشفرة� ) محيطيات ومستقبالت التلفاز -
..................................................... ( ... rأقراص مضغوطة ) كل أنواع قارئي من صنف -
..................................................... ( ... r4 آمبي 3 وآمبي ) كل أنواع قارئي من صنف -
- أجهزة تسخY األماكن .............................................................................................
- أجهزة تسخY اHاء ..................................................................................................
.............. ( ... rمكيف الهواء و مستخرجة الهواء ) أجهزة تكييف الهواء و/أو استخالصه -
- مكواة....................................................................................................................
- مكانس كهربائية و منظفات آلية..............................................................................
- آالت العجيـن..........................................................................................................
.................................. ( ... rمفرمة وخالط ومضرب) روبوتات  منزلية أحادية الوظيفة -
- روبوتات  منزلية متعددة الوظائف ..........................................................................
- آالت حتضير القهوة ................................................................................................
- غاليات قهوة كهربائية ............................................................................................
- غاليات شاي كهربائية .............................................................................................
- غاليات كهربائية ....................................................................................................
- محمصات اخلبــز ....................................................................................................
- لوازم الساعات ......................................................................................................
- آالت اخلياطة والغزل واألجهزة اHماثلة ......................................................................
- أجهزة التقاط الصور و كاميرات الفيديو ..................................................................
- أدوات كهربائية محمولة .........................................................................................

24

24

12

24

12

12

24

24

24

24

24

12

12

6

24

24

24

24

24

12

12

24

24

12

12

12

12

12

18

12

12
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اHلحق اHلحق 2
مدة ضمان سلع اإلعالم اآللي واHكتبيةمدة ضمان سلع اإلعالم اآللي واHكتبية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- أجهزة التسجيل واستنساخ الصورة .........................................................................
- أجهزة تسجيل الصوت ونقله ...................................................................................
- أجهزة إعالم آلي مكتبية ..........................................................................................
- أجهزة إعالم آلي محمولة .........................................................................................
- أجهزة  العرض السمعي البصري ..............................................................................
................................ (... rالعاكس والفأرة وكاميرا ويب ) محيطيات ولوازم إعالم  آلي -
- طابعات باإلبرة أو باحلبر ........................................................................................
- طابعات بالليزر .....................................................................................................
- طابعات  متعددة الوظائف .......................................................................................
- الناسخات .............................................................................................................
........................................................... ( ... rقرص صلب) جتهيزات احلفظ لإلعالم اآللي -
- أجهزة الفاكس ........................................................................................................
- لوحات Hسية .........................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

اHلحق اHلحق 3
مدة ضمان سلـع العنايةمدة ضمان سلـع العناية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

......................................................................... ( ... rمحلقة كهربائية) أجهزة احلالقة -

- أجهزة النتف والتجميل النسائية ............................................................................
....................................... ( ... rمجفف و�لس ومشط كهربائي) أجهزة العناية  بالشعر -

12

12

12

اHلحق اHلحق 4
مدة ضمان السلع الهاتفيةمدة ضمان السلع الهاتفية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- هواتف نقالة بشاشة أسود وأبيض ...........................................................................

- هواتف نقالة متعددة الوسائط و/أوهواتف ذكية ........................................................

- هواتف ( ثابتة و السلكية ) ......................................................................................

12

12

12
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اHلحق اHلحق 5
مدة ضمان التجهيزات واآلالتمدة ضمان التجهيزات واآلالت

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- مضخات كهربائية ..................................................................................................

- مولدات كهربائية ...................................................................................................
- محوالت و/ أو مثبتات الكهرباء ...............................................................................
- بطاريات وحاشدات (باستثناء احلاشدات التي ال تشحن ) ............................................
- أجهزة الوزن و القياس ...........................................................................................
-  أجهزة ولوازم التصليحات الصغيرة (مصقلة ومكشطة وثقابة ومنجرة آلية ... ) ...........
- أجهزة  إنذار وأجهزة مراقبة بالفيديو و هاتف داخلي .................................................
- أجهزة احلماية من احلرائق ومكافحتها .......................................................................
- لوازم احلدائق ........................................................................................................
- آالت موسيقية .......................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

اHلحق اHلحق 6
مدة ضـمان اللـعــبمدة ضـمان اللـعــب

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- ألعاب كهربائية ذات بطاريات تفوق  24 فولط ...........................................................
- ألعاب كهربائية ذات بطاريات أقل من  24 فولط .........................................................
- درجات وجتهيزات احلماية لألطفال ...........................................................................
- درجات وجتهيزات احلماية للكبار .............................................................................
- ألواح وزالجات ذات دواليب لألطفال .........................................................................
- ألعاب موجهة لألطفال األقل من  36 شهرا ...................................................................
- أرجوحات معلقة و حلقات و األرجوحات اHتوازية .......................................................
- وحدات ألعاب فيديو وملحقاتها ...............................................................................

12

6

6

12

6

6

6

12

اHلحق اHلحق 7
مدة ضمان سلع مختلفةمدة ضمان سلع مختلفة

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- سفن للترفيه  و الصيد أو أي وسيلة ترفيه بحرية أخرى ............................................
- أجهزة الترفيه والتسلية والرياضة ...........................................................................
- أجهزة قياس الضغط الشرياني ................................................................................
- أجهزة قياس السكر في الدم ....................................................................................

24

24

12

12


