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 ٢٨شّوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٩يونيو سنة  ٢٠٢١م

مراسيم تنظيمّية
مرس ـ ـ ـوم تنفي ـ ـذي رقـ ـم  ٢٤٤-٢١م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩شـ ـ ـّوال عـ ـ ـام
 ١٤٤٢اﳌواف ـ ـ ـق  3١مايـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،٢٠٢١يحـ ـ ـدد ش ـروط
وكيفيات تقدﱘ خدمة ما بعد بيع السلع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،
– وبنـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ

عـ ـام  1٤25اﳌـ ـوافـ ـق  23ي ـونيـ ـو سنـ ـة  2٠٠٤الـ ـذي يحـ ـدد القواعـ ـد
اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـ ـى القانـ ـون رقـم  ٠3-٠9اﳌؤّرخ ﰲ  29صفر عام

 1٤3٠اﳌـ ـوافـ ـ ـق  25فبرايـ ـ ـر سنـ ـ ـة  2٠٠9واﳌتعل ـ ـ ـق بحمايـ ـ ـ ـة
اﳌسته ـ ـلك وقمـ ـع الغـ ـش ،اﳌع ـّدل واﳌ ـتّمم ،ﻻسيمـا اﳌ ـادة 16
منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5-18اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  327-13اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي القعدة عام  1٤3٤اﳌوافق  26سبتمبر سنة  2٠13الذي
يحدد شـروط وكيفيـات وضع ضمـان السلـع واﳋدمات حيز
التنفيذ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤّرخ ﰲ 5

محّرم عام  1٤35اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2٠13الذي يحدد
الشـروط والكيفيـات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  16من القانون رقم
 ٠3-٠9اﳌؤّرخ ﰲ  29صفر عام  1٤3٠اﳌوافق  25فبراير سنة

 ،2٠٠9اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم
إﱃ ﲢديد شروط وكيفيات تقدﱘ خدمة ما بعد بيع السلع.
اﳌاّدة  : ٢تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ السلع اﳌوجهة
للمسته ـ ـلك بعـ ـد انتهـ ـاء فت ـرة الضمـ ـان أو ﰲ اﳊ ـ ـاﻻت الت ـ ـي
ﻻ يمكن فيها تطبيق الضمان.
اﳌاّدة  : 3يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
خدمة ما بعد البيع  :مجموع اﳋدمات التي يجب عﲆ
اﳌتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة لﻼستهﻼك ،ﲟقابل

 1٤39اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  1٠مايـ ـ ـو سنـ ـ ـة  2٠18واﳌتعل ـ ـ ـق بالتجـ ـ ـارة

أو مـ ـجـ ـانـ ـا ،مـ ـثـ ـل خـ ـدمـ ـات الـ ـتصلـ ـيـ ـح اﳌؤقت ،والـ ـتصلـ ـيـ ـح،

اﻹلكترونية،

والصي ـان ـة ،وال ـت ـرك ـيب ،واﳌراق ـب ـة ال ـت ـق ـن ـي ـة ،وال ـنـقـل ،وكـذا

– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم الرئاس ـي رق ـم  37٠-19اﳌ ـؤّرخ ﰲ

أّول جم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤1اﳌواف ـق  28ديسمبـر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم الرئاسـي رق ـم  78-21اﳌ ـؤّرخ ﰲ 9

رجـ ـب ع ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـق  21فبراي ـ ـر سن ـ ـة  2٠21واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌ ـرسـوم التنفيـذي رق ـم  39-9٠اﳌـؤّرخ ﰲ 3

رج ـب عـام  1٤1٠اﳌوافـق  3٠ينايـر سنـة  199٠واﳌتعلـق برقابـة
اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفـ ـيذي رقـ ـم  ٤68-٠5اﳌـ ـؤّرخ ﰲ 8

ذي القعـ ـدة عـ ـام  1٤26اﳌوافـ ـق  1٠ديسمب ـر سنـ ـة  2٠٠5الـ ـذي
يحـدد شـروط ﲢ ـرير الفات ـورة وسند التحويل ووصل التسليـ ـ ـم
والفاتورة اﻹجمالية وكيفيات ذلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠3-12اﳌؤّرخ ﰲ 1٤

توفير قطع الغيار.
قطع الغيار  :كل القطع اﳌنفصلة ﲟا ﰲ ذلك اللواحق.
مقدم خدمة ما بعد البيع  :كل عون اقتصادي أو شخص
آخ ـ ـر طبيع ـ ـي أو معنوي يوكـ ـ ـل إلي ـه ع ـ ـرض خدم ـات م ـا بع ـ ـد
البيع للمستهلك.
اﳌاّدة  : ٤يجـب عﲆ اﳌنتج و/أو اﳌستـورد ،توفيـر خدمـة
مـا بعد البيـع للسلـعة اﳌعروضـة فـي السوق بطريقة تغطي
شبكة توزيعه بأكملها .ويمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد
البيـ ـع مـن طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه
اﳌصنع و/أو اﳌستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌصنـ ـع و  /أو اﳌستـ ـورد ضم ـان توّفر قط ـع
الغيـار ﳌدة خمس ) (5سنـوات عﲆ اﻷقل ،ﰲ حالة التوقف
عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة ،ما لم ينص نص خاص
عﲆ مدة أخرى.
اﳌاّدة  : ٥يجـ ـ ـب ع ـ ـ ـﲆ البائـ ـ ـع أن يض ـ ـع ﲢ ـ ـ ـت تص ـ ـ ـرف
اﳌستهلك كل اﳌعلومات الﻼزمة ،وﻻ سيما منها اﳌعلومات

جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  6مايو سنة  2٠12واﳌتعلق

اﳌتعلق ـ ـة بهوي ـ ـة مق ـ ـدم خدم ـ ـة م ـ ـا بعـ ـد البي ـ ـع ،وبتوّفر قط ـ ـع

بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،

الغيار.
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ويـ ـجب أن يـ ـطـ ـلـ ـع اﳌستـ ـهـ ـلك عﲆ هـ ـذه اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات بأي
وسيلة مناسبة ،وﻻ سيما عن طريق النشر ﰲ أماكن البيع
أو عﲆ موقعه اﻹلكتروني.
اﳌاّدة  : 6يج ـ ـب ع ـ ـﲆ مق ـ ـدم خدمـ ـة مـ ـا بع ـ ـد البيـ ـع إع ـ ـ ـﻼم
اﳌستـ ـهـ ـلك ،قـ ـبـ ـل الشروع ﰲ اﻹصﻼح ،بأصل الـ ـعـ ـطب والـ ـق ـط ـع
الواجب استبدالها وطبيعة التدخل واﻷخطار اﶈتملة نتيجة
التصليح وأي معلومة أخرى ضرورية.
ويجب عليه أيضا إعﻼم اﳌستهلك أنه يمكنه اﻻحتفاظ
بالقطع و العناصر اﳌستبدلة.
يجب أن تبﲔ هذه اﳌعلومات ﰲ اﳌقايسة أوﰲ قسيمة
اﻹيداع أو ﰲ أي وثيقة أخرى ﳑاثلة.
اﳌاّدة  : 7يسلم مق ـدم خدم ـة ما بعد البيع مقايسة للزبون
إذا طلبـه ـ ـا من ـه ،ويجب إعﻼمه مسبقا ﰲ حالة ما إذا كانت
اﳌقايسة ﲟقابل.
يجـ ـ ـب أن ﲢ ـ ـدد اﳌقايسـ ـة العناص ـر اﻷساسي ـة لعق ـد خدمـة
ما بعد البيع والبيـان التفصيلـي بالكميـة والسعـر لكـل خدم ـة
ومنتوج يقدم.
اﳌاّدة  : ٨يج ـ ـب ع ـ ـﲆ مق ـ ـدم خدمـ ـة مـ ـا بعـ ـد البي ـع أن يسلم
الزبون قسيمة إيداع ﲢتوي عﲆ توقيعه وختمه ،وتشمل
خصوصا البيانات اﻷتية :

15

اﳌاّدة  : ٩يمكـ ـن مقـ ـدم خدم ـة ما بع ـد البيع أن يقت ـرح ع ـﲆ
الزبون استخدام قطع غيار مستعملة.
يج ـ ـب أن تك ـ ـون قطـ ـع الغيـ ـار اﳌستعمل ـ ـة ﰲ حالـ ـة جي ـ ـدة
وآمنة.
يج ـب عﲆ مقدم خدمـة ما بعد البيع ﲡربـة السلعة التي
ﰎ تصليحها ،بحضور الزبون.
اﳌاّدة  : ١٠يجب أن تكون أي خدمة ما بعد البيع ﰎ تنفيذها
محل إصدار ،حسب اﳊالة ،لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل
دفع ثمن اﻹصﻼح.
اﳌاّدة  : ١١تعتبر السلعة اﳌوكلة ﳌقدم اﳋدمة من أجل
تصليحهـ ـا التـ ـي لم يطلـ ـب الزبـ ـون استرجاعهـ ـا خ ـﻼل فت ـرة
سنة واحدة ) ،(1ابتداء من تاريخ استرجاع السلعة اﶈدد ﰲ
قسيمة اﻹيداع ،متخليا عنها.
اﳌاّدة  : ١٢ﰲ حالة ما إذا ﳊق ضرر مادي بالزبون ،فإنه
يمكنـ ـه تقدﱘ طل ـ ـب كتابـ ـي أو ب ـأي وسيل ـة مناسبـة ،ﳌقـ ـدم
خدمة ما بعد البيع لتعويضه.
إذا لم يقـ ـم مقـ ـدم خدم ـة م ـا بعـ ـد البيع بتعويض الضرر ﰲ
أجـ ـ ـ ـل خـم ـ ـ ـس ـ ـ ـة عشـ ـ ـ ـر ) (15يـ ـوم ـ ـا م ـ ـن تاريـ ـخ است ـ ـ ـﻼم طلـ ـ ـ ـ ـب
التعويض ،فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها
مـ ـع إشعـ ـار باﻻستـ ـﻼم ،وﰲ ه ـذه اﳊالـ ـة ،يك ـون ﳌق ـدم خدم ـة

– رقم القسيمة وتاريخ إيداع السلعة،

ما بعـ ـد البيع مهلـة خمسة عشر ) (15يوم ـا ،ابت ـداء م ـن تاري ـ ـخ

– اسم مقدم اﳋدمة أو عنوانه التجاري،

التوقي ـع ع ـﲆ اﻹشع ـار باﻻستﻼم ،لتعويض الضرر الذي ﳊق

– العنوان ،وعند اﻻقتضاء ،رقم الهاتف والعنوان اﻹلكتروني
ﳌقدم اﳋدمة،
– اسم الزبون،
– طبيعة السلعة ،وعﻼمتها وكذا ،عند اﻻقتضاء ،نوعها
ورقمها التسلسﲇ،
– نوع اﳋدمة اﳌقدمة،
– تكلفة اﳋدمة،
– التحفظات اﶈتملة التي يبديها مقدم اﳋدمة عن حالة
السلعة،
– مبلغ تعويض السلعة اﳌوكلة للتصليح عندما تكون
قيمة السلعة تزيد عن اﳊد اﻷقصى للمبلغ اﶈدد ﰲ جدول
التعويضات،
– اﳌدة التي يستغرقها إصﻼح السلعة وتاريخ استرجاعها،
– الشروط اﳋاصة بخدمة ما بعد البيع ،عند اﻻقتضاء،
– بي ـ ـان يشي ـ ـر إﱃ اﻷحك ـ ـام ال ـ ـواردة ﰲ اﳌـ ـادة  11م ـن هـ ـذا
اﳌرسوم.

بالزبون.
اﳌاّدة  : ١3توض ـ ـح أحك ـ ـام ه ـ ـ ـذا اﳌـرس ـ ـوم ،عن ـ ـد اﳊاجـ ـ ـ ـة،
ﲟوج ـ ـب ق ـ ـرارات م ـ ـن الوزيـ ـ ـر اﳌكل ـ ـف بالتجـ ـ ـارة والـ ـ ـوزراء
اﳌعنيﲔ.
اﳌاّدة  : ١٤ك ـ ـل إخـ ـﻼل بأحك ـام ه ـذا اﳌرس ـوم يعاق ـب عليـ ـه
طبقا لﻸحكام التشريعية اﳌعمول بها ،ﻻسيما القانون رقم
 ٠3-٠9اﳌؤرخ ﰲ  29صفر عام  1٤3٠اﳌوافق  25فبراير سنة
 ،2٠٠9اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٥يج ـ ـب عـ ـ ـﲆ مقدم ـ ـي خدمـ ـة ما بعد البيع الذين
ه ـ ـم ﰲ حال ـ ـة نش ـ ـاط اﻻمتثـ ـال ﻷحكـ ـام هـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ أجـ ـ ـل
أقصاه سن ـة واح ـ ـدة ) ،(1ابتـ ـداء م ـن تاري ـخ نش ـره ﰲ اﳉريدة
الرسمية.
اﳌاّدة  : ١6ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر باﳉزائـ ـر ﰲ  19ش ـّوال عـام  1٤٤2اﳌواف ـق  31ماي ـو
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عبد العزيز جراد

