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مقدمة

يأتي القانون رقم  31-08املتعلق بتحديد تدابير حلماية املستهلك ،والذي مت نشره في اجلريدة
الرسمية رقم  5932ليوم  7ابريل  2011لتعزيز وتتميم التشريع احلالي بشكل فعال وذلك
بإدخال العديد من التدابير املناسبة.

يرمي هذا القانون إلى حتقيق األهداف التالية:
■
■
■
■

■ضمان التوازن بني املستهلك واملورد في عالقاتهم التعاقدية ؛
■وضع القواعد العامة حلماية املستهلك من أجل صون حقوقه وضمان شفافية املعامالت
االقتصادية التي تربطه باملورد؛
■تقرير مجموعة من اآلليات الكفيلة بالدفاع عن حقوق املستهلك وتفعيل دوره االقتصادي؛
■االعتراف للحركة اجلمعوية فيما يتعلق بحماية حقوق املستهلك ،باحلق في حتسيس وتأطير
املستهلكني.

مبوجب هذا القانون ،متنح للمستهلكني احلقوق التالية:
■
■
■
■
■

■احلق في االختيار ،حيث يضمن هذا احلق للمستهلكني احلرية في الشراء وفقا الحتياجاته
وموارده؛
■احلق في اإلعالم ،حيث يلزم هذا احلق املورد للمنتوجات واخلدمات بتزويد املستهلكني بجميع
املعلومات الالزمة قبل إبرام عقد البيع؛
■احلق في التراجع ،حيث مينح هذا احلق للمستهلك في بعض احلاالت ،إمكانية تغيير قراره
بالتعاقد؛
■احلق في اإلصغاء إليه ومتثيله ،ويتيح هذا احلق للمستهلكني ،في حالة نزاع مع أحد املوردين،
أن ينصح أو يوجه وأن يكون ممثال ً من قبل جمعية حلماية املستهلك؛
■ احلق في حماية حقوقه االقتصادية ،ال سيما فيما يتعلق بالشروط التعسفية وببعض
املمارسات.

اذا كنتم مورد أو مستهلك ٬فإن هذا الدليل يهمكم!
كمستهلك ،فإنه ي ُ ْع ِلمكم بحقوقكم والتدابير التي حتميكم.
كمورد ٬فإنه يذكركم بواجباتكم وإلتزماتكم اجتاه زبنائكم.

احلق
في االختيار

احلق

في االختيار

عقود االشرتاك

فيما يخص عقود االشتراك محددة املدة ،يتم إعالم املستهلك كتابة وبأي وسيلة
تنبث التوصل:

■ ■في حالة عدم التجديد الضمني للعقد ،بانتهاء العقد شهرا على األقل قبل األجل احملدد
النقضاء مدته؛
■ ■أو في حالة التجديد الضمني للعقد ،باألجل الذي يجوز للمستهلك خالله أن ميارس حقه
في عدم جتديده شهرا على األقل قبل بداية األجل املذكور.

العقود املربمة عن بعد

يخول القانون للمستهلك الحق في أن يختار المنتوج
أوالسلعة أو الخدمة األنسب إلمكانياته وحاجياته.
وهكذا ،فإنه يحق له التوفرعلى معلومات واضحة
ودقيقة عن المنتوج أو الخدمة التي يبحث عنها .فله
أن يتخذ قرار شراء المنتوج أو السلعة أو الخدمة أو
أخد قرض دون أن يخدع أو يجبر على ذلك .وله كامل
االختيار لتغيير رأيه والتراجع عنه داخل أجل معقول.
كذلك ،فإنه يتعين على كل مورد للمنتوجات والخدمات
أن يقدم للمستهلك المعلومات أو الوسائل التي من شأنها
أن تساعده على القيام باختيار معقول ،وذلك مراعاة
لحاجياته و إمكانياته.
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قبل إبرام أي عقد عن بعد ،يتعني على املورد تذكير املستهلك مبختلف اخليارات ،مع متكينه من
تأكيد طلبه أو تعديله حسب إرادته.

عقود القرض االستهالكية

للمقترض أن يتراجع عن التزامه ،داخل أجل  7أيام ابتداء من تاريخ قبوله لعرض القرض .وملمارسة
هذا احلق ،يرفق العرض املسبق باستمارة قابلة لالقتطاع ليتمكن املقترض من إعالم املقرض
باختياره.

اختيار املؤمن

عندما يكون العرض املسبق للقرض مقرونا باقتراح تأمني ،يتعني أن تسلم إلى
املقترض مذكرة تتضمن الشروط العامة للتأمني املقترح ،والسيما:
■ ■اسم املؤ ِّمن أو تسميته وعنوانه؛
■ ■مدة التأمني؛
■ ■اخملاطر املؤ َّمنة وتلك املستثناة من التأمني.
إذا كان التأمني إجباريا للحصول على التمويل ،يتعني التذكير في العرض املسبق للقرض بأن
للمقترض أن يبرم تأمينا مماثال لدى مؤمن يختاره .أما إذا كان التأمني اختياريا ،فيتعني التذكير في
العرض املسبق بالشروط التي ميكن منح القرض وفقها بدون تأمني.

احلق
في اإلعالم

احلق

في اإلعالم
لتمكين المستهلك
من القيام
باختيار معقول
يراعي حاجياته
وإمكانياته ،يتعين
على المورد أن
يقدم له جميع
المعلومات
الضرورية.

ولهذه الغاية ،فإنه يجب على المورد أن
يضع رهن إشارة المستهلكين ،بأي طريقة
مناسبة ،المعلومات التالية:
•املميزات األساسية للمنتوجات أو السلع
أو اخلدمات؛
•مصدر املنتوج أو السلعة؛
•تاريخ الصالحية ،إذا اقتضى احلال؛
•أسعار املنتوج أو السلعة؛
•تعريفة اخلدمات؛
•طريقة االستخدام ودليل االستعمال؛
•مدة و شروط الضمان؛
•الشروط اخلاصة بالبيع أو تقدمي اخلدمة؛
•القيود احملتملة للمسؤولية التعاقدية،
عند االقتضاء.

يجب أن تتضمن لصيقة المنتوجات والسلع
المعروضة للبيع ،العناصر اآلتية بوضوح حسب
طبيعتها ،وهي:

•الكمية الصافية ،معبر عنها بالوحدة
العاملية؛
•التركيبة أو نوع أو طبيعة املادة أو املواد
املكونة؛
•االسم أو تسمية الشركة وعنوان
الشخص املسؤول عن طرح املنتوج في
السوق؛
•بلد املصدر؛
•االحتياطات والشروط اخلاصة باالستعمال
بالنسبة للمنتوجات التي ميكن أن تتأثر أو
أن تكون لها آثار جانبية على املستهلك
لعدم احترام تعليمات االستعمال؛
•تاريخ الصالحية ،إن اقتضى احلال؛
•جميع البيانات اإلجبارية األخرى املنصوص
عليها في نص خاص.
يجب أن تكون بيانات اللصيقة واضحة.
ومقروءة وغير قابلة للمحو.

كما يتعين على المورد أيضا ،تسليم فاتورة أو
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وصل أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تثبت
عملية الشراء ،يجب أن تحدد هذه الوثائق:

•التعريف باملورد و عنوانه؛
•تاريخ ومكان العملية ،وعند االقتضاء،
تاريخ التسليم؛
•حتديد املنتوج أو املنتوجات أواخلدمات ؛
•كمية املنتوج أو الكشف املفصل للخدمة،
عند االقتضاء ؛
•سعر البيع الواجب على املستهلك أداؤه
املتعلق بكل منتوج أو خدمة على حدة؛
•املبلغ اإلجمالي باعتبار جميع الرسوم ؛
•مبلغ الضريبة على القيمة املضافة ،عند
االقتضاء؛
•كيفيات األداء.

املعلومات الواردة يف العقود

يتم اقتناء بعض السلع االستهالكية وفق ما ات ُّ ِفق عليه في العقد الكتابي .وفي هذه احلالة ،يتعني تقدمي هذه الشروط وحتريرها بصورة واضحة ومفهومة.
إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة ،يتعني على املورد ،أن يحرره في العدد الالزم من النظائر وأن يسلم إحداها على األقل إلى املستهلك.
ويلتزم املورد أيضا قبل إبرام العقد بتحديد املدة التي تكون خاللها قطع الغيار والقطع الالزمة الستخدام املنتوجات أو السلع متوفرة في السوق.

آجال التسليم

في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أو تقدمي خدمات إلى املستهلك ،إذا جتاوز الثمن أو التعريفة املتفق عليها احلد املقرر بنص تنظيمي وكان تسليم املنتوجات
أو السلع أو تقدمي اخلدمات غير فوري ،يجب على املورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو اخملالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك األجل الذي
يتعهد فيه بتسليم املنتوجات أو السلع أو تقدمي اخلدمات.

اإلشهار

يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله ،ميكن استقباله عبر خدمة لالتصاالت موجهة للعموم إلى طبيعته اإلشهارية بطريقة واضحة ال لبس فيها ،مع حتديد املورد
الذي أجنز لصاحله اإلشهار .وهكذا ،فإنه يتعني حتديد طبيعة العروض الدعائية مثل البيوع بالتخفيض والهدايا واملكافآت واملسابقات اإلشهارية.

ومينع كل إشهار يتضمن إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط إذا كان ذلك يتعلق بالعناصر التالية :

■ ■حقيقة وجود السلع وطبيعتها وتركيبتها،
َ
ومنشؤُها وكميتها،
■ ■مميزاتها األساسية ومحتواها من العناصر املفيدة ونوعها
■ ■طريقة وتاريخ صنعها،
■ ■خصائصها وتاريخ انتهاء الصالحية،
■ ■سعرها أو تعريفتها وشروط بيعها،
■ ■شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقدمي اخلدمات،
■ ■نطاق التزامات املعلن وهوية الصناع والباعة واملنعشني ومقدمي اخلدمات أو صفتهم أو مؤهالتهم.
يجب أن يكون اإلشهار املقارن حول اخلصائص ،متعلقا باخلصائص األساسية والهامة واملفيدة والتي ميكن التحقق منها ،للسلع واخلدمات من نفس الطبيعة واملتوفرة
في السوق .وميكن أن يتعلق أيضا باألسعار ،وفي هذه احلالة ،يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول األسعار أو التعريفات متعلقا باملنتوجات أو السلع أو اخلدمات املماثلة
واملبيعة وفق نفس الشروط .وأن يشير إلى املدة التي يحتفظ خاللها باألسعار أو التعريفات احملددة من لدن املعلن باعتبارها خاصة به.

دليــــل
املستهـــــــلك
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يجب على املورد عند قيامه بأي إشهار عبر البريد اإللكتروني:

■ ■تقدمي معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في املستقبل على تلقي اإلشهارات ؛
■ ■حتديد وسيلة مالئمة ملمارسة احلق املذكور بفعالية عن طريق البريد اإللكتروني ووضعها رهن تصرف املستهلك.

مينع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد اإللكتروني:

■ ■استعمال العنوان اإللكتروني للغير أو هويته ؛
■ ■تزييف أو إخفاء أية معلومة تسمح بتحديد مصدر الرسالة اإللكترونية أو مسار إرسالها.
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احلق
في التراجع

احلق

في التراجع
يخول القانون  31-08للمستهلك الحق في التراجع في
ثالث حاالت هي:
►►حالة العقد المبرم عن بعد،
►►حالة البيع خارج المحالت التجارية،
►►حالة عقد القرض القرض االستهالكي.
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العقد املربم عن بعد

للمستهلك أجل :

■ ■سبعة أيام ملمارسة حقه في التراجع ابتداء من تاريخ تسلمه املنتوج أو قبوله عرض اخلدمة؛
■ ■ثالثني يوما ملمارسة حقه في التراجع إذا أخل املورد بالتزامه اخلاص بالتأكيد الكتابي للمعلومات
(كاملميزات األساسية للمنتوج أو اخلدمة  ،اسم املورد وتسميته التجارية ومعطياته الهاتفية،
(بالنسبة للتاجر السيبراني :السجل التجاري ،رقم تسجيله ورأسمال الشركة و رقم تعريفه
الضريبي إذا اقتضى احلال؛ ورمبا كذلك رقم الرخصة  ،)...أجل التسليم ومصاريفه ،إذا اقتضى
احلال ،وجود حق التراجع ،مدة صالحية العرض وثمنه أو تعريفته ،تكلفة استعمال تقنية
االتصال عن بعد ،املدة الدنيا للعقد املقترح ،إن اقتضى احلال)
تسري اآلجال املشار إليها أعاله ،ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقدمي
اخلدمات.
ملمارسة حق التراجع ،يجب على املورد أن يرد إلى املستهلك املبلغ املدفوع كامال ،وذلك داخل
اخلمسة عشر يوما املوالية للتاريخ الذي متت فيه ممارسة احلق املذكور .وبعد انصرام األجل املذكور،
تترتب بقوة القانون ،على املبلغ املستحق فوائد بالسعر القانوني املعمول به.

وال ميكن أن ميارس حق التراجع ،إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك ،في العقود
املتعلقة مبا يلي:

■ ■ اخلدمات التي شرع في تنفيذها مبوافقة املستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة؛
■ ■التزويد باملنتوجات أو اخلدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينني بتقلبات أسعار السوق
املالية ؛
■ ■التزويد بالسلع املصنوعة حسب مواصفات املستهلك أو املعدة له خصيصا أو التي ال ميكن
بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف؛
■ ■التزويد بتسجيالت سمعية أو بصرية أو برمجيات معلوماتية عندما يطلع عليها املستهلك؛
■ ■ التزويد باجلرائد أو الدوريات أو اجملالت.
في حالة عدم تنفيذ املورد للعقد بسبب عدم توفر املنتوج أو السلعة أو اخلدمة املطلوبة ،يجب أن
يبلغ ذلك إلى املستهلك وعند االقتضاء ،أن ترد إليه املبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير
خالل اخلمسة عشر يوما املوالية ألداء املبالغ املذكورة .وبعد انتهاء األجل املذكور ،تترتب على املبالغ
املذكورة فوائد بالسعر القانوني.

ص عليها في العقد بصورة
ميكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس اجلودة ونفس الثمن إذا كان قد أعلن عن هذه اإلمكانية قبل إبرام العقد أو ن ُ َّ
واضحة ومفهومة .وفي هذه احلالة ،يتحمل املورد مصاريف اإلرجاع املترتبة عن ممارسة حق التراجع ،ويجب أن يخبر املستهلك بذلك.

البيع خارج احملالت التجارية

يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى املستهلك مبوجبه عن حقه في التراجع يعتبر باطال وعدمي األثر لذا ،يجب أن يتضمن العقد استمارة قابلة لالقتطاع يكون الغرض
منها تسهيل ممارسة حق التراجع.
يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب أو االلتزام بالشراء ،عن طريق إرسال االستمارة القابلة لالقتطاع من العقد بواسطة أية
وسيلة تثبت التوصل.
لكن ،ال يجوز ألي كان ،قبل انصرام أجل التراجع املنصوص عليه ،أن يطالب املستهلك بأي مقابل أو أي التزام أو تقدمي أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.

عقد قرض االستهالك

للمقترض أن يتراجع عن التزامه ،داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض .وملمارسة هذا احلق ،يرفق العرض املسبق باستمارة قابلة لالقتطاع .ويلزم املقترض،
في حالة التراجع ،بإيداع االستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع املقرض.
ال ميكن ،ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية ،أن يؤدى أي مبلغ من لدن املقرض لفائدة املقترض وال من لدن املقترض إلى املقرض ،علما أنه ال يجوز للمقترض داخل
أجل التراجع ،أن يقوم بأي إيداع برسم العملية املعنية لفائدة املقرض .وإذا وقع املقترض ترخيصا باالقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي ،فإن صحة الترخيص املذكور
وسريان أثره هما رهينان بتمام العقد وسريان أثره.
ال يلزم املورد بالوفاء بالتزامه املتعلق بالتسليم أو تقدمي اخلدمة ،ما لم يبلغه املقرض بقبول منح القرض ومادام في إمكان املقترض أن ميارس حقه في التراجع .غير أنه ،إذا
قدم املقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم املنتوج أو السلعة أو تقدمي اخلدمة في احلال ،فإن أجل التراجع اخملول للمقترض ينتهي عند
تاريخ التسليم أو تقدمي اخلدمة.
يكون كل تسليم وتقدمي خدمة قبل انتهاء أجل التراجع على حساب املورد الذي يتحمل جميع املصاريف والتبعات املترتبة على ذلك.

دليــــل
املستهـــــــلك
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احلق
في التمثيلية

احلق
في التمثيلية
يعترف القانون  31-08للمستهلك بالحق في التمتع
بحق التمثيلية واإلصغاء إليه .وفي حالة نزاع مع
المورد ،يمكن للمستهلك أن يُمثل من طرف إحدى
جمعيات حماية المستهلك للتقاضي أو للتوصل إلى
تسوية ودية.

مجعيات محاية املستهلك

تتولى جمعيات حماية املستهلك دور اإلعالم ،والدفاع والنهوض مبصالح املستهلك ،والعمل على
احترام أحكام القانون .31-08

ال تعتبر جمعية حلماية املستهلك ،حسب مدلول القانون  ،31-08اجلمعية التي:

■ ■تضم من بني أعضائها أشخاصا معنويني يزاولون نشاطا يسعى إلى احلصول على ربح ؛
■ ■تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاوالت أو مجموعة مقاوالت تزود املستهلك بسلع أو
منتوجات أو تقدم له خدمات ؛
■ ■تقوم باإلشهار التجاري أو بإشهار ال يكتسي طابعا إعالميا صرفا فيما يخص السلع أو
املنتوجات أو اخلدمات؛
■ ■تتولى القيام بأنشطة أخرى غير الدفاع عن مصالح املستهلك ؛
■ ■تهدف إلى حتقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.
ميكن جلمعيات حماية املستهلك أن يعترف لها بصفة املنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة
في النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل واملتعلقة بحق تأسيس اجلمعيات .يجب
أن يكون غرضها املنصوص عليه في نظامها األساسي هو حماية مصالح املستهلك حصريا وأن
تكون خاضعة ألنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي منوذجي يحدد بنص تنظيمي.

شبابيك االستهالك

تضم بعض اجلمعيات مراكز لالستماع والتوجيه ،تُعرف باسم «شبابيك االستهالك» .وشباك
االستهالك مفتوح أمام املستهلك املغربي لتمكينه من احلصول على معلومات ونصائح
وتوجيهات .وسائل التواصل املستعملة هي الهاتف والبريد والبريد اإلليكتروني وحتى شفويا
بشكل مباشر خالل زيارة املستهلك للشباك .وتعتبر تسوية النزاعات من بني املهام الرئيسية
للشبابيك .وتُناط بلجنة الشباك (أو القطاع اخملتص عند غيابها) مهمة البث في قبول القضية
موضوع النزاع .وفي حالة عدم قبول القضية ،يشرح املسؤول للمستهلك سبب عدم القبول .وإذا
مت قبولها ،تتولى جمعية حماية املستهلك متثيل املستهلك أمام املورد.
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الدعاوي القضائية املرفوعة من طرف مجعيات محاية املستهلك

ميكن جلمعيات حماية املستهلك املعترف لها بصفة املنفعة العامة أو احلاصلة على إذن خاص بالتقاضي ،أن ترفع دعاوى قضائية ،أو أن تتدخل في دعاوى جارية ،أو أن تنصب
نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق ،للدفاع عن مصالح املستهلك .وبإمكانها ممارسة كل احلقوق اخملولة للطرف املدني واملتعلقة باألفعال والتصرفات التي تلحق
ضررا باملصلحة اجلماعية للمستهلكني.
يجوز جلمعيات حماية املستهلك ،عند تعرض عدة مستهلكني ألضرار فردية تسبب فيها نفس املورد وكان مصدرها واحدا ،أن تقيم دعوى املطالبة بالتعويض أمام أية
محكمة باسم املستهلكني املذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكني اثنني على األقل من املستهلكني املتضررين .يجب أن متنح الوكالة كتابة من قبل كل
مستهلك ومتارس باجملان.
ميكن جلمعيات حماية املستهلك املعترف لها بصفة املنفعة العامة أو احلاصلة على إذن خاص بالتقاضي أن تطلب من احملكمة إيقاف التصرفات غير املشروعة أو حذف
شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في منوذج العقد.
يكون األمر الصادر عن احملكمة مقرونا بغرامة تهديدية حتددها احملكمة ومشموال بالنفاذ املعجل.
تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من احملكمة التي تنظر في الدعوى باحملاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون اإلدالء بها مفيدا للفصل في النزاع.
ميكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر احلكم الصادر عنها .ويتم هذا النشر طبقا للشروط وحتت طائلة العقوبات املنصوص عليها في القانون اجلنائي.

دليــــل
املستهـــــــلك
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احلق

في الدفاع عن
احلقوق االقتصادية

احلق

في الدفاع عن
احلقوق االقتصادية
يتضمن القانون  31-08القاضي بتحديد تدابير لحماية
المستهلك ،أحكاما تسمح بحماية الحقوق االقتصادية
للمستهلك.

الشروط التعسفية

تعتبر شروطا تعسفية ،الشروط التي تخلق على حساب املستهلك خلال كبيرا بني
حقوق وواجبات طرفي العقد .وهكذا ،تعتبر الشروط تعسفية إذا كان الغرض منها
أو يترتب عليها مايلي:
■ ■إلغاء أو انتقاص حق املستهلك في االستفادة من التعويض في حالة إخالل املورد بأحد التزاماته؛
■ ■إعفاء املورد من املسؤولية القانونية أو احلد منها في حالة وفاة املستهلك أو إصابته بأضرار
جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من املورد ؛
■ ■التنصيص على االلتزام النهائي للمستهلك في حني أن تنفيذ التزام املورد خاضع لشرط
يكون حتقيقه رهينا بإرادته وحده ؛
■ ■تخويل املورد احلق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم متنح نفس اإلمكانية للمستهلك ،والسماح
للمورد باالحتفاظ باملبالغ املدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم املورد نفسه
بفسخ العقد؛
وتعتبر هذه الشروط الواردة في العقود املبرمة بني املورد واملستهلك ،باطلة والغية ،في حني يبقى
العقد قائما وتطبق باقي مقتضياته األخرى ،بدون الشرط التعسفي املذكور.

املمارسات التجارية
العقود املربمة عن بعد

يعتبر مورد السلعة أو اخلدمة عن بعد ،كيفما كانت وسيلة االتصال املستعملة ،مسؤوال بقوة
القانون اتجُ اه املستهلك عن حسن تنفيذ االلتزامات الناجتة عن العقد املبرم عن بعد.

ويجب أن يتضمن العرض املسبق املتعلق بعقد البيع عن بعد ،بشكل واضح ومفهوم،
إضافة إلى املعلومات املنصوص عليها في املواد  3و  5من القانون  ،31-08املعلومات
التالية:
■ ■اخلصائص األساسية للمنتوج أو السلعة أو اخلدمة محل العرض،
■ ■اسم املورد وتسميته التجارية،
■ ■املعطيات الهاتفية للمورد التي متكن من التواصل الفعلي معه وبريده اإللكتروني وعنوانه
وإذا تعلق األمر بشخص معنوي فمقره االجتماعي ،و إذا تعلق األمر بغير املورد فعنوان
املؤسسة املسؤولة عن العرض.
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بالنسبة للتاجر السيبراني ،فاملعلومات اإلجبارية املتعني تقدميها هي:

□□إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري ،فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛
□□إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة املضافة ،فرقم تعريفه الضريبي؛
□□إذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص ،فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها؛
□□إذا كان منتميا ملهنة منظمة ،فمرجع القواعد املهنية املطبقة وصفته املهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا إسم الهيئة أو التنظيم املهني
املسجل فيه.
■ ■أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى احلال؛
■ ■وجود حق التراجع املنصوص عليه في املادة  36من القانون 31.08؛
■ ■كيفيات األداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
■ ■مدة صالحية العرض وثمنه أو تعريفته ؛
■ ■تكلفة استعمال تقنية االتصال عن بعد؛
■ ■املدة الدنيا للعقد املقترح ،إن اقتضى احلال ،عندما يتعلق األمر بتزويد مستمر أو دوري ملنتوج أو سلعة أو خدمة.
ويجب على املورد أن يُذكّر املستهلك قبل إبرام العقد مبختلف اختياراته ،وأن ميكنه من تأكيد طلبه أو تعديله حسب إرادته وإخباره بالشروط التعاقدية.
وال يتحمل املستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه .ويضمن املورد للمستهلك سالمة وسائل األداء التي يقترحها .و في حالة حدوث نزاع بني املورد واملستهلك،
يقع عبء اإلثبات على املورد.

البيع خارج احملالت التجارية

يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج احملالت التجارية عقد مكتوب .ويسلم نظير منه إلى املستهلك عند إبرام العقد املذكور .يجب أن يوقع املستهلك جميع نظائر
العقد ويؤرخها.

ويجب أن يتضمن العقد حتت طائلة البطالن ما يلي:

■ ■اسم املورد والبائع خارج احملالت التجارية أو تسميتهما التجارية ،وعنوان املورد ومكان إبرام العقد ؛
■ ■التحديد الدقيق لطبيعة وخصائص املنتوجات أو السلع أو اخلدمات ؛
■ ■شروط تنفيذ العقد ،والسيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو املنتوجات أو تقدمي اخلدمات والسعر اإلجمالي الواجب أداؤه ؛
■ ■كيفيات األداء؛
■ ■إمكانية التراجع و شروط ممارسة هذه اإلمكانيةوبشكل بارز ،النص الكامل للمواد من  47إلى  50من القانون .31-08
ويجب على املورد ،عقب أ ّي عملية بيع تتم خارج احملالت التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة ،أن يبني صراحة هويته والطابع التجاري للعملية .ويجب
عليه أيضا أن يوجه إلى املستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه ،والذي ال يلزم هذا األخير إال عند توقيعه.
دليــــل
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البيع بالتخفيض

ال يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إال إذا كان مقرونا بإعالن واضح ومقروء للفظة ”تخفيض” .ويتعني على املورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي :املنتوج أو السلعة
التي يشملها التخفيض ،والسعر اجلديد املطبق والسعر القدمي املشطب عليه ،ومدة التخفيض (مع حتديد بدايته ونهايته).
كما يجب اإلشارة في كل إشهار يتعلق بالتخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو املنتوجات التي تشملها ،إذا كانت ال تهم جميع سلع أو
منتوجات املورد.

البيع أو اخلدمة مع مكافأة

مينع بيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقدمي خدمة أو عرضها على املستهلك إذا كانت تخول احلق في احلصول باجملان ،على الفور أو ألجل ،على مكافأة تتكون من
منتوجات أو سلع أو خدمات ،ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو اخلدمات محل البيع أو اخلدمة (باستثناء األشياء البسيطة أو اخلدمات ذات القيمة الزهيدة أو
العينات .وحتدد قيمة هذه األشياء أو اخلدمات أو العينات بنص تنظيمي).

رفض وتعليق البيع أو تقديم اخلدمة

مينع بيع منتوج أو سلعة أو تقدمي خدمة إلى املستهلك دون سبب مشروع .كما مينع تعليق بيع منتوج أو سلعة أو تقدمي خدمة على شراء كمية مفروضة أو على شراء
منتوج أو سلعة أخرى أو تقدمي خدمة أخرى في آن واحد.

البيع أو تقديم اخلدمات بشكل هرمي

مينع البيع املتعلق بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات ،مع إغراء املستهلك باحلصول على هذه املنتوجات أو السلع أو اخلدمات املذكورة مجانا أو بسعر يقل عن قيمتها
احلقيقية .ونفس الشيء بالنسبة للبيع الذي يلزم املستهلك بإعطاء سندات أو تذاكر للغير أو بجمع اشتراكات أو تقييدات.

استغالل الضعف أو اجلهل

يقع باطال بقوة القانون كل التزام نشأ عن استغالل ضعف أو جهل املستهلك .وفي هذه احلالة ،يحتفظ املستهلك بحقه في استرجاع املبالغ املؤداة وتعويضه عن األضرار
التي حلقت به.

املسابقات اإلشهارية ألجل الربح

يجب أن حتدد اإلعالنات أو الوثائق املقدمة للعملية اإلشهارية ،مبا فيها النظام ،شروط املشاركة في املسابقات اإلشهارية ألجل الربح بشكل واضح ،وأن يكون من السهل
اإلطالع عليها من قبل املستهلك (وتشتمل على جرد مقروء للجوائز املقترحة مع حتديد طبيعتها وعددها وقيمتها التجارية).
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