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يساتماخ تُظٍى ٌ ٔانًٕسد ٌمتشذانًثٍعاخ، ٔتشدٍع خذيح خذٌذج سهعح أٔ يُتٕج أٔ  تشٌٔحيٍ أخم 

  .انشتر َخمإشٓاسٌح 

 األيم فً انسصٕل عهى ستر يضًٌٕانكثٍش يٍ انًستٓهكٍٍ لصذ انًساتماخ االشٓاسٌح تدذب ْزِ 

 فش.سسٍاسج أٔ شمح أٔ ك

  انًٕسدٌٍ إنى خًهح يٍ انششٔط.  80.13أخضع انمإٌَ سلى  ،ٔنتأطٍش ْزِ انًساتماخ

 

 :نظام خاص و إعالن ال مسابقة بدون 

ٌجب على منظمً العملٌات اإلشهارٌة ألجل الربح و

خاص بهذه نظام  :أن ٌودعوا لدى اإلدارة المختصة

الموجهة  أو الوثائقنات ونسخة من اإلعال العملٌات

من تتأكد اإلدارة المعنٌة بعد ذلك، و عموم.إلى ال

 صحة وسٌر العملٌات اإلشهارٌة.

ٌجب أال ٌكون من شأن اإلعالنات أو الوثائق المقدمة 

مع  المستهلك  للعملٌة اإلشهارٌة خلق التباس فً ذهن

أي عملٌة أخرى أو أي وثٌقة أو محرر آخر كٌفما 

 كانت طبٌعته.

وٌجب أن تحدد هذه اإلعالنات أو الوثائق شروط  

جل الربح بشكل أل المشاركة فً المسابقات اإلشهارٌة

من  واضح وأن ٌكون من السهل اإلطالع علٌها

هذه  عالن عناإلتم السٌما إذا ، طرف المستهلك

 المسابقات بطرٌقة إلكترونٌة.

 

 تقديم المسابقة اإلشهارية أللج  الرب 
                                                           

كل عملٌة إشهارٌة ٌقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمٌة كانت، ٌراد بها بعث األمل  :المسابقات اإلشهارية أللج  الرب   1

 فً حصول المستهلك على ربح كٌفما كانت طرٌقة سحب القرعة.

 إرشادات:

 تأكذٔا يٍ صسح انًساتمح اإلشٓاسٌح يٍ أخم

 انشتر لثم انًشاسكح؛

 ٍال ًٌكُكى أٌ تشاسكٕا فً يساتمح إشٓاسٌح ي

 أخم انشتر إال تعذ يهئ استًاسج انًشاسكح؛

 االشٓاسٌح تانًداٌ سٍْ ٌٕضع َظاو انعًهٍح

 ؛إشاسج كم شخص ٌطهثّ

إعالَاخ انًساتماخ اإلشٓاسٌح ًٌكٍ أٌ  تعض

 فًٍا ٌتعهك تازتًال ستر كثٍش؛ كارتحتكٌٕ 

 ٌدة أٌ تكٌٕ لسًٍح انًشاسكح فً انعًهٍح

عٍ كم ٔصم  اإلشٓاسٌح انًكتٕتح يستمهح

طهثٍح أٔ يخانصح أٔ تزكشج صُذٔق أٔ أي 

 ٔثٍمح تمٕو يمايٓا؛

 أٌ ًٌكٍ يُظًٕ انعًهٍاخ االشٓاسٌح يٍ ٌدة

أخم انشتر انًُظًح عى طشٌك انٕسائم 

 االنكتشٍَٔح، انًشاسن يٍ تأكٍذ يشاسكتّ.



بٌن فٌه طبٌعة كل ٌعلى جرد مقروء للجوائز المقترحة  اإشهارٌة ألجل الربحمسابقةنظام  كل شتملٌ

كذلك البٌان التالً:"ٌوجه نظام  هذا النظام ٌجب أن ٌدرج فً الدقٌق وقٌمتها التجارٌة.جائزة وعددها 

أو معنوي ٌطلب ذلك". وٌبٌن فٌها  طبٌعًالعملٌة بالمجان إلى كل شخص 

ٌجب أن تقدم الجوائز  أٌضا العنوان الذي ٌمكن أن ٌوجه إلٌه الطلب المذكور.

 بحسب ترتٌب قٌمتها التصاعدي أو التنازلً.

المقدمة للعملٌة اإلشهارٌة، بما فٌها النظام الوثائق واإلعالنات ٌجب أن تكون 

  .نص تنظٌمًبال الذي تم تحدٌدهلنموذج لمطابقة الخاص بالمسابقة االشهارٌة  

أن ٌرفعوا إلى اإلدارة ملزمون ألجل الربح  منظمً العملٌات اإلشهارٌة

وكذا قائمة ومدى سالمتها تقرٌرا ٌتضمن بٌان سٌر العملٌة  المختصة

 .األشخاص الفائزٌن والجوائز الموزعة

 

 

 كن على علم لتستهلك أفضل

 

 

 2610يونيو 

المنصوص العقوبات 

 عليها :

ٌعاقب بغرامة من 

 200.000إلى  50.000

مسابقات درهم منظمو ال

 اإلشهارٌة ألجل الربح

 بمقتضٌاتالذٌن لم ٌتقٌدوا 

فً  31.08رقم  القانون

 .هذا الشأن

 للمزيد من المعلومات في مجال حماية المستهلك
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