
 الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــة
 التجـــــــــارةوزارة 

مديرية التجارة لوالية قسنطينة  



المحدد لشروط وهيفيات وضع  2013سبتمبر 26المؤرخ في  327-13المرسوم التوفيذي رلم 
 .ضمان السلع والخدمات حيز التوفيذ

المحدد للشروط والنيفيات  2013هوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التوفيذي رلم 
 المتعلكة بإعالم المستهلم

المتعلق بالكواعد المطبكة في  2013مايو  06المؤرخ في  203-12رلم المرسوم التوفيذي 
من الموتوجات

 
 مجال ا

: بـاملتعللة  وهيدف ىذا انللاء امتحسييس دلراسة الإجراءات اجلديدة اميت دخلت حزي امتنفيذ         

أ مــــن املنتوجات

 ومس املنتوجات•

اخلدمات وضٌلن امسلع         

http://images.4ever.eu/aliments-et-boissons/bonbons-colores-167051


المتعلق بالكواعد المطبكة في  2013مايو  06المؤرخ في  203-12رلم المرسوم التوفيذي 
من الموتوجات

 
 مجال ا

أ مــــن املنتوجات
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أ مــــن املنتوجات
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احملدد مرشوط  2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق 

 .وكيفيات وضع ضٌلن امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ



 امضٌلن الإضايف  وثعريف امضٌلن 

 اخلدمات وضٌلن امسلع         

 .احملدد مرشوط وكيفيات وضع ضٌلن امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ 2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق 

http://images.4ever.eu/aliments-et-boissons/bonbons-colores-167051


احملدد مرشوط وكيفيات وضع ضٌلن  2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق أ حاكم 

 .امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ

مزامية املتدخل بتسلمي املس هتكل سلعة أ و خدمة مطابلة معلد 1.  مسؤولبأ ن يكون  وامبيع اإ

املوجودة أ ثناء جسلمي امسلعة أ و ثلدمي اخلدمة ؛امعيوب عن 

 رساين مفعول امضٌلن ابتداء من جسلمي سلعة أ و ثلدمي خدمة؛ 2.

رفاق املنتوجات اخلاضعة نلضٌلن بشيادة ضٌلن ؛3. مزامية املتدخل بإ اإ

مزامية امضٌلن ؛ 4. عفاء املتدخل من اإ ماكهية مطامبة املس هتكل بتجريب املنتوج امللتىن دون اإ اإ

اخلدمات وضٌلن امسلع         
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احملدد مرشوط وكيفيات وضع ضٌلن  2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق أ حاكم 

 .امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ

  عادة مطابلة اخلدمة صالح امسلعة أ و اإ  ؛اإ

ضافية 5. مزامية امضٌلن دون أ ن يتحمل املس هتكل أ ية مصاريف اإ ّما ثنفيذ اإ :   بـــاإ

   ؛استبداميا 

  رد مثهنا.
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احملدد مرشوط وكيفيات وضع ضٌلن  2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق أ حاكم 

 .امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ

ىذا املرسوم هباال حاكم اجلديدة اميت جاء 

ىل ام  : بياانت بلإضافة اإ  

رمقيا امتسلسًل وعالمهتا  وطبيعة امسلعة املضموهة ولس امي هوعيا -  

سعر امسلعة املضموهة–  

مدة امضٌلن –  

،الإكتضاءامس وعنوان املمثل امللكف بتنفيذ امضٌلن عند –

 دخال  :بياانت جديدة يف شيادة امضٌلن مثل اإ

مسأ و امس -  ؛ الإكتضاءعند كذا امعنوان الإمكرتوين  وجسل امتجاري رمق  وعنواهو  ورشكة امضامن  اإ

مس وملب -  امللتين ؛ اإ

أ و لك وثيلة أ خرى مماثةل؛/ ورمق واترخي امفاثورة أ و ثذكرة امصندوق أ و كس مية امرشاء  
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احملدد مرشوط وكيفيات وضع ضٌلن  2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق أ حاكم 

 .امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ

ىذا املرسوم هباال حاكم اجلديدة اميت جاء 

 ماكهية ضافيا واذلي جيب أ ن يأ خذ شلك ثلدمي اإ مزتامنلمس هتكل ضٌلان اإ  .ثعاكدي  اإ

 ماكهية ثلدمي امفاثورة أ و كس مية امرشاء أ و ثذكرة امصندوق أ و أ ية وثيلة مماثةل أ و أ ية وس يةل يف حاةل عدم جسلمي أ خرى اإ

؛ شيادة امضٌلن أ و عدم مراعاة بياانت امشيادة أ و ضياع ىذه ال خرية

 املس تعمةل نلمنتوجاتبمنس بة ادلهيا حتديد مدة امضٌلن 
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احملدد مرشوط وكيفيات وضع ضٌلن  2013سبمترب 26املؤرخ يف  327-13املرسوم امتنفيذي رمق أ حاكم 

 .امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ

ىذا املرسوم هباال حاكم اجلديدة اميت جاء 

 املتدخل أ ثناء ثنفيذ امضٌلن؛ وحتديد الآجال امواجب احرتاهما من طرف املس هتكل

 صالح حق املس هتكل يف طلب مساعدة همين مؤىل عىل حساب املتدخل حيامن ل يلوم ىذا ال خري امعيب يف أ جل بإ

 متعارف عليو همنيا؛

 ؛أ و استبدامياامرتكيب امرضورية لإصالح امسلعة  والإرجاع  وامنلل  ويتحمل املتدخل مصاريف امتسلمي 

عذار املتدخل يف حاةل عدم ثنفيذ امضٌلن يف الآجال احملددة يف املرسوم  .  حق املس هتكل يف اإ
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 .امسلع واخلدمات حزي امتنفيذ
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 ومس املنتوجات•

المحدد للشروط والنيفيات المتعلكة  2013هوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التوفيذي رلم 
 بإعالم المستهلم

كيفية إعالم المستهلك

إعالم المستهلك
الوسم

وضع العالمة
....اإلعالن 

تقديم الخصائص األساسية 
للمنتوج



 ومس املنتوجات•

المحدد للشروط والنيفيات المتعلكة  2013هوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التوفيذي رلم 
 بإعالم المستهلم



 ومس املنتوجات•

المحدد للشروط والنيفيات المتعلكة  2013هوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التوفيذي رلم 
 بإعالم المستهلم



حنام المرسوم التوفيذي رلم  المحدد للشروط والنيفيات المتعلكة بإعالم  2013هوفمبر  09المؤرخ في  378-13ا 
 المستهلم



 ومس املنتوجات•

المحدد للشروط والنيفيات المتعلكة  2013هوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التوفيذي رلم 
 بإعالم المستهلم

ىل ام  ىل املرارات  الإمكرتومزنميةبياانت  امسابلة ختضع ال هجزة بلإضافة اإ : اإ  

مدات  وال هجزة  ا ملشرتكة  ذات  الاس تعٌلل املزنيل  اخلاضعة  نللواعد  اخلاصة  لمجنلثالجات وا  امطاكوييتعلق  بمومس    2009فرباير   21كرار  مؤرخ  يف  

.ملش تغةل  بمطاكة  امكيربئية  وا  امطاكويةبمفعامية 

 .  و املش تغةل بمطاكة امكيربئية امطاكويةاملزنيل اخلاضعة نللواعد اخلاصة بمفعامية  الإس تعٌلل  ذات  ملكيفات اميواء امطاكوي، يتعلق بمومس 2009فرباير  21كرار مؤرخ يف 

   .  و املش تغةل بمطاكة امكيربئية امطاكويةنلمصابيح املزنمية املشرتكة اخلاضعة نللواعد اخلاصة بمفعامية  امطاكوي، يتعلق بمومس 2009فرباير  21كرار مؤرخ يف 

امطاكوياخلاصة بمومس   




