البيع أو الخدمة مع مكافأة
عادة ما ٌنجذب المستهلك للتخفٌضات المقرونة بالمكافأة المقترحة من طرف الموردٌن مقابل شراء سلعة
أو منتوج أو خدمة .وهذه العروض منظمة من خالل القانون رقم  80.13القاضً بتحدٌد تدابٌر لحماٌة
المستهلك .وتحدد القٌمة القصوى للعٌنات أو األشٌاء أو الخدمات ،حسب طبٌعة السلعة أو المنتوج أو
الخدمة بمقتضى نص تنظٌمً.

استثناءات البيع بالمكافأة
ٌمنع القٌام ببٌع منتوجات أو سلع أو عرضها للبٌع أوتقدٌم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت
تخول الحق فً الحصول بالمجان ،على الفور أو ألجل ،على مكافأة تتكون من منتجات أو سلع أو
خدمات ،ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البٌع أو الخدمة.
ال ٌطبق هذا المقتضى على األشٌاء البسٌطة أو الخدمات ذات القٌمة الزهٌدة أو العٌنات.
ال تعتبر مكافأة:
– التوضٌب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التً تعتبر ضرورٌة لالستعمال العادي
للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البٌع ؛
– الخدمات المقدمة بعد البٌع وتسهٌالت الوقوف التً ٌوفرها المورد للمستهلك ؛
– الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم ٌبرم عادة فً شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قٌمة تجارٌة.
قيمت المكافأة بالنسبت للسلع والمنتىجاث في قطاع التجارة والصناعت:
تحدد القٌمة القصوى لألشٌاء البسٌطة والخدمات ذات القٌمة الزهٌدة والعٌنات محل مكافأة فً قطاع
التجارة والصناعة ،على أساس سعر البٌع الصافً للسلع أو المنتوجات أو الخدمات مع احتساب جمٌع
الرسوم ،على النحو التالً % 5 :من السعر الصافً ،إذا كان هذا األخٌر ٌقل عن  511درهم أو ٌساوٌه
أو  51درهما تضاف إلٌها نسبة  % 0من السعر الصافً ،إذا تجاوز هذا األخٌر  511درهمٌ .جب أال
تتجاوز هذه القٌمة  511درهم مع احتساب الرسوم.
ٌجب أن تحمل هذه األشٌاء البسٌطة والعٌنات بشكل ظاهر وغٌر قابل للمحو االسم والعالمة التجارٌة
ورمز الشخص الممارس للبٌع بالمكافأة.

كما ٌجب أن تحمل هذه العٌنات ،بطريقة مقروءة وغير قابلة للمحى وواضحة ،بٌان" :عينة بدون عوض
ال يمكن بيعها"
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