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العديد  من  االستفادة  يمكنكم  المنتج،  شراء  عند 
من الضمانات. 

أو  وإصالح  استرداد  حق  ستمنحكم  الضمانات  هذه 
لم  إذا  للمنتوج  أو  للخدمة  الكلي  أو  الجزئي،  التغيير 

يشتغل بشكل جيد.

عند الشراء، تأكد من أخد وثيقة تحدد شروط الضمان. يجب أن 
 31.08 القانون  يميز  الموزع.  أو  المتجر  طابع  وتحمل  مؤرخة  تكون 

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ما بين الضمان القانوني 
والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع

ا®رسال  أو  المحتملة  النقل  يتحمل مصاريف  أن  المورد  يجب على 
المرتبطة بتنفيذ الضمان التعاقدي.

فيها  التي كان  الفترة  لمدة تساوي  الضمان  تمديد صالحية  يتم 
المنتوج بحوزة المورد ®صالحه.

استالمه  عند  بالتوصل  بإشعار  يزودكم  أن  المورد  على  يجب 
المنتوج و ®صالحه و بوصل عندما يرده إليكم.

الخدمة بعد البيع
يمكن أيضا للمورد أن يعرض خدمات ما بعد البيع. إذا كانت هذه 
منفصل،  عقد  موضوع  تكون  أن  يجب  عنها،  مؤدى  الخدمات 

يختلف عن الضمان التعاقدي. 

ينبغي أن يحدد العقد طبيعة وأسعار الخدمات المقترحة: تسليم 
وتركيب وصيانة وإصالح المنتج ...

الضمان القانوني
هذا الضمان إلزامي و يتضمن العيوب الخفية.

يتعلق ا�مر بالعيوب التي لم تكن واضحة عند البيع، و التي تجعل 
المنتوج غير صالح لالستخدام (مثال: ا®خفاقات المتكررة وغير المبررة 

لمكنسة كهربائية). 

بالنسبة لÄثاث  فمدة الضمان سنة واحدة ابتدأ من تاريخ التسليم.

إذا كان المنتوج قابال لÅصالح، يجب على البائع إصالحه وإال، يجب عليه 
بدفع  مطالبا  يكون  قد  و  المشتري.  تعويض  أو  السلعة  استبدال 

تعويضات للمشتري إذا كان هذا ا�خير قد لحقه ضرر معين.

الضمان التعاقدي
 يمكن للمورد أن يقترح ضمانا تعاقديا، أي ضمان تجاري، و ذلك تكملة 
تحدد  بوثيقة  يزودكم  أن  عندئذ  عليه  يجب  و  القانوني.  للضمان 

خاصة:
وصف وإشارة المنتوج أو الخدمة،

اسم وعنوان المورد،
شروط وترتيبات تنفيذ الضمان،

المدة المحددة،
تذكير بالضمان القانوني،

إجراءات تسوية النزاعات المحتملة.

مالحظة
أو  بالمنتوج  المتعلقة  الوثائق  لجميع  حيازتكم  من  تحققوا 
تاريخ  مع  الصندوق  تذكرة  و  فاتورة،   : الخدمة  أو  السلعة 

الشراء و مرجع المنتوج 

إذا واجهتكم صعوبات في تطبيق الضمان، اتصلوا بإحدى 
جمعيات حماية المستهلكين .

تأكدوا من تسليمكم، بعد كل عملية شراء، وثيقة تشتمل 
أو  المورد  خاتم  تحمل  و  مؤرخة  الضمان  شروط  على 

المؤسسة  التجارية
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http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr
https://www.facebook.com/miciengov/?fref=ts
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