إعالم الوستهلك
لتمكٌن المستهلن من المٌام باختٌار حاجٌاته وإمكانٌاته بعمالنٌةٌ ،جب على المورد
أن ٌمدم له كل المعلومات الضرورٌة .هذا ولد نص المانون رلم  20.13الماضً
بتحدٌد تدابٌر لحماٌة المستهلن على الحموق األساسٌة للمستهلن ،من بٌنها حمه فً
االعالم لتمكٌنه من الشراء عن دراٌة تامة.

المعلومات المتعلمة بالمنتوجات والسلع والخدمات
للمستهلن الحك فً التوفر على:










الممٌزات األساسٌة للمنتوج أو السلع أو الخدمة؛
مصدر المنتوج أو السلعة؛
تارٌخ الصالحٌة ،إن التضى الحال؛
أسعار المنتوجات والسلع؛
تعرٌفات الخدمات؛
طرٌمة االستخدام ودلٌل االستعمال؛
مدة الضمان وشروطه؛
الشروط الخاصة بالبٌع أو تمدٌم الخدمة؛
المٌود المحتملة للمسإولٌة التعالدٌة ،عند االلتضاء.

المعلومات المتعلمة بال عنونة في لطاع التجارة والصناعة

ٌجب أن تتضمن اللصٌمة المثبتة على المنتوجات أو السلع المعروضة للبٌع،
حسب طبٌعتها ،البٌانات التالٌة:
-

التعرٌف؛
الطبٌعة؛
المنشئ األصلً؛
عالمة الصنع ،عند االلتضاء؛
االسم أو تسمٌة الشركة وعنوان الشخص المسإول عن طرح
السلعة أو المنتوج فً السوق ،مصنع أو مستورد؛
عدد الوحدات أو الكمٌة الصافٌة أو هما معا ،والتً ٌجب أن ٌشار
إلٌها حسب النظام المتري (معبر عنه بالوحدة العالمٌة) بالنسبة
للسلع أو المنتوجات الملففة أو التً تباع بالوزن؛
تركٌبة السلعة أوالمنتوج عندما تكون هذه المعلومة ضرورٌة
للمستهلن لتمكٌنه من استعمال السلعة أو المنتوج بكل بؤمان؛
شروط االستعمال الخاصة والسٌما احتٌاطات االستخدام؛
شروط الحفظ وكذا تارٌخ االنتهاء أو مدة الصالحٌة عند
الضرورة ،بالنسبة للسلع أو المنتوجات المابلة للتلف أو التً ٌمكن
أن تتغٌر فعالٌتها حسب شروط حفظها؛
جمٌع المعلومات األخرى التً تكون اإلشارة إلٌها فً عنونة
السلعة أو المنتوج ضرورٌة بممتضى نص تنظٌمً خاص بهذه
السلعة أو المنتوج.
(مثالٌ :جب أن تتضمن مواد النظافة والمطهرات على معلومات
بخصوص تارٌخ االنتهاء واحتٌاطات االستعمال)

العنونة واإلشارة إلى المنشئ األصلي
ٌراد ببٌان مصدر السلعة أو المنتوج ،البٌان المتعلك ببلد المنشئ فً حالة
االستٌراد ومكان اإلنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المصنعة محلٌاٌ .مكن أن
تتضمن ا لعنونة رسومات أو إشارات معترف بها عالمٌا أو أٌة عالمة ٌسهل على
المستهلن فهمها.

عندما ال تسمح طبٌعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصٌمةٌ ،جب تثبٌت أو
طبع البٌانات اإللزامٌة على المنتوج أو السلعة أو على الغالف بواسطة أي وسٌلة
أخرى واضحة وممروءة وغٌر لابلة للمحو .غٌر أنه ،عندما تكون العنونة الفردٌة
للسلع غٌر ممكنة من الناحٌة التمنٌة بسبب طبٌعتها أو حجمها أو تباع معروضة،
ٌجب تثبٌت البٌانات اإلجبارٌة ،على غالف السلع أو المنتوجات أو فً مكان
العرض.
ٌجب أن تكون المعلومات اإلجبارٌة المنصوص علٌها أعاله ،محررة بطرٌمة
واضحة وممروءة وغٌر لابلة للمحو وذلن باستعمال حروف وعناصر تباٌن
وأسلوب طباعة مناسب ومجموعة حروف ال ٌمل حجمها عن  0.1مٌلٌمتر تسمح
بمراءة المعلومات بسهولة.
ٌجب تحرٌر هذه المعلومات باللغة العربٌة ،باإلضافة ،إن التضى األمر ،إلى لغة
أو عدة لغات أجنبٌة.
المعلومات المتعلمة بالفاتورات والمخالصات وتذاكر الصندوق
ٚجة أٌ ٚسهى انًٕسد نهًسرٓهك فاذٕسج أٔ يخانصح أٔ ذزكشج صُذٔق أٔ أ٘ ٔثٛمح
أخشٖ ذثثد عًهٛح انششاءٚٔ ،جة أٌ ذرضًٍ ْزِ انٕثائك انثٛاَاخ انرانٛح:
-

ذعشٚف انًٕسد ٔعُٕاَّ؛
ذاسٚخ ٔيكاٌ انعًهٛحٔ ،عُذ االلرضاء ،ذاسٚخ انرسهٛى؛
ذحذٚذ انًُرٕج أٔ انًُرٕجاخ أٔ انخذياخ؛
كًٛح انًُرٕج أٔ ذفاصٛم انخذيح ،عُذ االلرضاء؛
سعش انثٛع انًؤدٖ يٍ طشف انًسرٓهك تانُسثح نكم يُرٕج أٔ خذيح عهٗ
حذج؛
انًثهغ اإلجًان ٙانٕاجة دفعّ يع احرساب جًٛع انشسٕو؛
يثهغ انضشٚثح عهٗ انمًٛح انًضافح ،عُذ االلرضاء؛
كٛفٛاخ األداء.

المعلومات المتضمنة في العمود
ٌتم التناء بعض السلع االستهالكٌة بموجب عمد مكتوب .فً هذه الحالةٌ ،جب أن
تكون بنود العمد مكتوبة بشكل واضح ومفهوم.

ٌتعٌن على المورد ،إذا كان من الواجب إبرام العمد بصفة كلٌة أو جزئٌة كتابة،
أن ٌحرره فً العدد الالزم من النظائر وأن ٌسلم إحداها على األلل إلى المستهلن.
ٚجة أٚضا عهٗ انًٕسد إخثاس انًسرٓهك تانًذج انر ٙذكٌٕ خالنٓا لطع انغٛاس
ٔانمطع انالصيح السرخذاو انًُرٕجاخ أٔ انسهع يرٕفشج ف ٙانسٕق ٔرنك لثم إتشاو
انعمذ.
المعلومات المتعلمة بآجال التسليم
عندما ٌتجاوز الثمن أو التعرٌفة المتفك علٌها ،فً كل عمد بٌع ،السمف المحدد فً
 2111درهم ،وكان تسلٌم المنتوجات أو السلع أو تنفٌذ الخدمة غٌر فوريٌ ،جب
على المورد أن ٌحدد كتابة فً العمد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة
أو أي وثٌمة أخرى تسلم للمستهلن األجل الذي ٌتعهد فٌه بتسلٌم المنتوجات أو
السلع أو تمدٌم الخدمات.
المعلومات المتعلمة باإلشهار
ٌجب أن ٌشٌر كل إشهار كٌفما كان شكلهٌ ،مكن استمباله عبر خدمة لالتصاالت
موجهة للعموم إلى طبٌعته اإلشهارٌة ،والى المورد الذي أنجز لصالحه اإلشهار،
بطرٌمة واضحة ال تحتمل أي لبس .وٌجب أن تكون العروض الدعائٌة كالبٌوع
بالتخفٌض أو الهداٌا أو المكافآت وكذا المسابمات اإلشهارٌة من أجل الربح
واضحة من حٌث طبٌعتها.
يمنع كل إشهار يتضمن إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شؤنه أن يولع في
الغلط ،إذا كان ذلن يتعلك بواحد أو أكثر من العناصر التالية :







وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل اإلشهار وطبٌعتها وتركٌبتها؛
ممٌزاتها األساسٌة ومحتواها من العناصر المفٌدة ونوعها ومنشؤها
وكمٌتها؛
طرٌمة وتارٌخ صنعها؛
خصائصها وتارٌخ انتهاء صالحٌتها؛
سعرها أو تعرٌفتها وشروط بٌعها؛
شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أسالٌب البٌع أو تمدٌم الخدمات؛

 نطاق التزامات المعلن وهوٌة الصناع والباعة والمنعشٌن وممدمً الخدمات
أو صفتهم أو مإهالتهم.
ٌج ب أن ٌكون اإلشهار الممارن حول الخصائص ،متعلما بالخصائص األساسٌة
والهامة والمفٌدة والتً ٌمكن التحمك منها ،للسلع والخدمات من نفس الطبٌعة
والمتوفرة فً السوق .إذا كان اإلشهار ممارنا حول األسعار أو التعرٌفات ،فً
هذه الحالةٌ ،جب أن ٌكون متعلما بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة
والمبٌعة وفك نفس الشروط وأن ٌشٌر إلى المدة التً ٌحتفظ خاللها باألسعار أو
التعرٌفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.
اإلشهار عن طريك البريد اإللكتروني
ٌجب على المورد ،عند كل إشهار عن طرٌك البرٌد اإللكترونً:
 تمدٌم معلومات واضحة ومفهومة حول حك التعرض فً المستمبل على تلمًاإلشهارات؛
 تحدٌد وسٌلة مالئمة لممارسة الحك المذكور بفعالٌة عن طرٌك البرٌداإللكترونً ووضعها رهن تصرف المستهلن.
يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريك البريد اإللكتروني
 استعمال العنوان اإللكترونً للغٌر أو هوٌته؛ تزٌ ٌف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحدٌد مصدر الرسالة الموجهة عنطرٌك البرٌد اإللكترونً أو مسار إرسالها.
األسس القاًىًٍت
 القاًــىى رقـــن  80.13القاضــً بتحدٌد تدابٍر لحواٌــت الوستهلــكً ،شربالجرٌدة الرسوٍت رقن  2385بتارٌخ  7ابرٌل 5100؛
 الورسىم رقن  5.05.218الصادر فً  4ذي القعدة 0484( 00سبتوبر  ) 5108بتطبٍق بعض أحكام القاًىى رقن  31.08القاضً
بتحدٌد تدابٍر لحواٌت الوستهلك ً ،شر بالجرٌدة الرسوٍت رقن  2035بتارٌخ 8
أكتىبر 5108؛

 قرار لىزٌر الصٌاعت والتجارة واالستثوار واالقتصاد الرقوً رقن 12.04الصادر فً  53هي صفر ٌٌ5( 0482اٌر ٌ )5104تعلق بتحدٌد البٍاًاث
اإللساهٍت وشكل اللصٍقت وكٍفٍاث تثبٍتها على السلع أو الوٌتىجاث فً قطاع
التجارة والصٌاعتً ،شر بالجرٌدة الرسوٍت رقن  - 2532بتارٌخ
 53أغسطس .5104
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