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 افتتاحية

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك إطارا مناسبا لتحسين مستوى حماية المستهلك المغربي وكذا  81.13وضع القانون رقم 

 :وتتمثل أهم إيجابيات هذا القانون في ما يلي. جمعيات حماية المستهلكتطوير دور 

 إلزامية إعالم المستهلك من قبل مورد السلع أو مقدم الخدمات قبل إبرام عقد البيع؛ 

 والسيما فيما يتعلق بالشروط التعسفية؛ ية المصالح االقتصادية للمستهلكحما 

  إليها الموردون؛تقنين بعض الممارسات التجارية التي يلجأ 

 حماية المستهلك من عيوب الشيء المبيع وكذا تحديد نطاق الضمان التعاقدي وخدمة ما بعد البيع؛ 

 عقارية؛قروض الالوضع مجموعة من المقتضيات التي تنظم قروض االستهالك و 

 تعزيز العمل الجمعوي وتطويره. 

والبيع بالتخفيض والبيع  خارج المحالتوالبيع عن بعد،  المبرمة والعقود باإلشهار المتعلقة لممارسات التجاريةل القانون يتطرق هذا

ورفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة واستغالل والمسابقات اإلشهارية  ،هرميبشكل ، والبيع أو تقديم الخدمات أو الخدمة مع مكافأة

 .الضعف أو الجهل

أن توقع المستهلك في الغلط، و، والموردبين المستهلك  لعالقاتعلى ا ة  أن تؤثر سلبامغلطال الممارسات التجاريةولعله من شأن 

 :خاصة فئة المستهلكين الهشة مثل

 المستعجل؛ المستهلك 

 ؛الجاهل المستهلك 

  ؛الساذجالمستهلك 

  ذات االحتياجات الخاصة فئة وأ المسن وأالمستهلك الشاب... 

 :مصلحة المستهلك تتعارض مع التي المشروعةغير  الممارسات التجارية نوعين منالتمييز بين  مكنيو

 ؛ةاالبتزازي الممارسات التجارية 

 المضللة التجاريةممارسات ال. 



تضمن معلومات مغلوطة وأن تؤثر على حرية اختيار المستهلك في ما يتعلق من الممارسات أن ي حيث يمكن لهذين النوعين

 .أو الخدمة بالمنتوج

والمرسوم المتخذ لتطبيقه، وتم التنصيص على  10-99الممارسات التجارية بموجب القانون رقم أن قنن بعض لقد سبق للمغرب 

جهته على ممارسات جديدة كالبيع خارج المحالت التجارية من  81-13وقد نص القانون رقم . هذه الممارسات لزجر العقوبات

 .والعقود المبرمة عن بعد

 .المستعملة بشكل متزايدوقصد اإللمام بهذه الممارسات التجارية الراهنة ملف هذا العدد األول للبيع عن بعد  ويخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :عن طريق تتم تقنية تجارية ،يشكل البيع عن بعد، المعروف منذ بداية القرن التاسع عشر باسم البيع بالمراسلة

 المراسالت البريدية؛  

 ؛اإلعالنات 

 الهاتف؛  

 اإلنترنت؛  

 ... عن بعد التسوق 

ولهذا  .معا الشخص الذاتي للمستهلك والموردو تقديم خدمة في غياب أسلعة  ج أووبيع منتبوتتميز هذه الممارسة التجارية 

ويجب أن يخضع عقد البيع عن  .والموافقة عليه وإبرام العقد تتم عن بعد مسبق، فإن عمليات التفاوض في شأن العرض الالغرض

للمعطيات القانونية والنصوص لتبادل االلكتروني المتعلق با 05-50لمقتضيات القانون رقم  قة الكترونيةبعد المبرم بطري

 .التشريعية المعمول بها

 

 :استثناء

 : تندرج العقود األربعة المبرمة وفق الشروط اآلتية ضمن متطلبات العقود المبرمة عن بعد ال

  ؛ةاآللي تجاريةأو المحالت ال يلآالت التوزيع اآلطريق عن العقود المبرمة 

  ؛موميةاتف العاله مخادع الستخدام السلكية والالسلكية المواصالت الفاعلين في مجالمع العقود المبرمة 

  ؛اإليجارتتعلق بالممتلكات العقارية، باستثناء  أخرىالمحتوية على حقوق  أوالعقارية الممتلكات  وبيع لبناءالعقود المبرمة 

  في مزاد علنيعند البيع العقود المبرمة. 

 

 :المورد التزامات

 :ما عدا في الحاالت التي يثبت فيها ،أن يحرص على تنفيذ التزامات العقد عن بعد،المبرم  عقدالحالة  فييجب على المورد، 

 المستهلك؛ مسؤولية 

 ؛في العقد طرف ثالث مسؤولية 

 .للموردين ثباتاإلسؤولية م تعود ، النزاع في حالة

 

 



 

 :عقد البيعالواجب بيانها في عرض  المعلوماتبعض 

أن يكون العرض المتضمن لعقد بيع عن بعد واضحا ومفهوما ويجب إعالم المستهلك بمختلف الخيارات التي تمكنه من  يجب

 :المعلومات التالية على،على األقل ،العقد يشمل يجب أن. عقالنياتخاذ قرار 

  ؛العرض محل خدمةالسلعة أو ال أو جوللمنت األساسيةالتعريف بالمميزات 

 ؛تهصالحيوتاريخ انتهاء  مصدر المنتوج 

  ؛على القيمة المضافة وغيرها من الضرائبضريبة الثمن وكذا العرض 

  لضمان والبيع؛وشروط االضمان  مدة، االستعمال دليلتوفر 

 ؛التي من شأنها توجيه المستهلك في اختياره المعلومات كل 

 شخص إذا تعلق األمر ب)االجتماعي  همقروالبريدي،  اإللكتروني و هعنوانو، هرقم هاتفو، التجارية تهتسميو موردالسم ا

 (.نفسه المورد إذا لم يكن هو)ؤسسة المسؤولة عن العرض وعنوان الم( معنوي

 :السيبراني لتاجرل بالنسبة        

 ؛ورأسمال الشركة إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله -

 ؛إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي -

سم إإذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا  -

 ؛الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه

الهيأة اسم وكذا  حيث حصل على هذه الصفةالبلد المهنية، و صفته مع، عند االقتضاء، المهنية المطبقة القواعد إلى أن يشير -

 أو المنظمة المهنية المسجل لديها؛

 ؛أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال 

 ؛تراجعوجود حق ال 

 ؛التنفيذ أو لتسليما كيفيات األداء أو 

  ؛هوثمن العرضصالحية مدة 

  ؛تقنية االتصال عن بعدتكلفة استعمال 

  بمنتوج أو سلعة أو خدمةيتعلق االمر بتزويد مستمر أو دوري وعند االقتضاء، المدة الدنيا للعقد المقترح عندما. 

 :المستهلكينبين الموردين ووالعالقات  الكيفيات

 :يجب على المورد

 ؛الخدمة عن بعدسلعة أو أو ال وجالشروط التعاقدية المتعلقة بشراء المنتأن يحرص على تزويد المستهلك ب 

 قبل تأكيد قبول العرض؛ المستهلكقبول شروط العقد من قبل أن يعمل على  

 ؛هتصالالبينهما بهويته والسبب التجاري تصال أن يخبر المستهلك منذ أول ا 

لطلب ) موردبالالتصال ا يمكنه من( رسوم إضافيةدون ) ا هاتفيا واحدالمستهلك على األقل رقمأن يضع رهن إشارة ا 

 ؛المراسالتالعقد وفي  أن يكون هذا الرقم مبينا في جبي...(. لتسليم أو التراجع أو فسخ العقدامعلومات أو لتتبع شرائه أو 



 : السلعة أو قبول العرضمن تاريخ استالم ابتداء  لمستهلك،ل يتركأن  

o  أيام لممارسة حقه في التراجع؛( 50)أجل سبعة 

o  مصاريف  احتساب أي دون كتابة المعلومات الواردة أعاله دبتأكي المورد يلتزمإذا لم  التراجعحقه في يوما لممارسة  55أجل

 .إضافية باستثناء مصاريف اإلرجاع

 

 المتعلقة بما يليال يمكن ممارسة الحق في التراجع بالنسبة للعقود  ،على خالف ذلك ما لم يتفق الطرفان: 

 التي ُشرع في تنفيذها، باتفاق مع المستهلك، قبل نهاية أجل السبعة أيام كاملة؛  الخدمات - 1

 السوق المالية؛ بأسعار  يكون ثمنها أو تعريفها رهيناجات أو السلع أو الخدمات التي ود بالمنتيالتزو – 2

يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي ال  – 8

 ؛تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف

 ؛ التزويد بتسجيالت سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك – 4

 .التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجالت – 5

تحت )يوما من إعادته للمنتوج أو السلعة أو الخدمة  15التراجع في أجل أقصاه في حالة  لمستهلكل شراءإرجاع مصاريف ال 

 ؛(إضافة احتساب فوائدطائلة 

 خالف ذلك؛ يتفق الطرفان على ما لم ،يوم تأكيد المورد استالم طلب المستهلك يوما من ينثالث قصاهجل أخالل أ تسليمال 

 طريقة آمنة لألداء؛ ضعو 

يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند  

 :التسليم 

o ؛(ما لم يقم المورد بذلك قبل إبرام العقد) العقد عرضفي  المعلومات الواردة أعاله تأكيد 

o ؛يمكن توجيه الشكاية عند االقتضاء حيث عنوان المورد 

o ؛(دون مصاريف إضافية) تراجع ال حق فيال ممارسةوكيفيات  شروط 

o التجارية؛ والضماناتخدمة ما بعد البيع بال المعلومات المتعلقة 

o ؛شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة 

 .التسليمأن يفرض اقتناء منتوج آخر أو خدمة أثناء  أي حال من األحوال في المورد يجب علىال 

 

 

 

 

 



 

  لمستهلكا حقوق جميعا من أجل حماية :شعارتحت  1515من مارس  10إلى  11تنظيم األيام الوطنية للمستهلك من 

 .بالقنيطرة مارس 11يوم  ه األيامذو سوف تعطى االنطالقة له إليه؛ اإلصغاء، في التمثيلية و  االقتصادية
 
  في  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 51.53القانون رقم  بعض مقتضيات تطبيقالمتعلق بمشروع المرسوم

 ؛المرحلة األخيرة من المصادقة عليه
 
  بتحديد النظام االساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن  1.11.1.1تمت المصادقة على المرسوم رقم

و تم نشره بالجريدة الرسمية رقم  1511أكتوبر  11مجلس الحكومة بتاريخ االعتراف لها بصفة المنفعة العامة من طرف 

 ؛1511دجنبر  15بتاريخ  150.
 
 حول اشكالية حماية المستهلك في إطار حوار  1511شتنبر  15إلى  11من  بالرباط تنظيم الملتقى السنوي الرابع

 .الواليات المتحدة االمريكية/إفريقيا
 
 في مجال بحث وإثبات المخالفات المرتبطة حول األنظمة األوروبية  1511يونيو  0 و . يوم بالرباط  تنظيم ندوة

 ة؛ثديحوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الب راقبينالمفائدة االستهالك لبمجال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عرفتها المنطقة التي مختلف الحضارات من  ةستفادالشيء الذي مكنه من اال ،تضرب جذوره في أعماق التاريخالمغرب بلد 

منذ بزوع فجر اإلسالم مفهوم حماية المستهلك بتعيين  ،يةليهودواثروته الثقافية البربرية لقد أسس المغرب، متشبعا ب. المتوسطية

وهي ، بامرأة سيدنا عمرالخليفة من قبل  في بداية اإلسالم في المدينة المنورة، التي أحدثت الوظيفةوقد أنيطت هذه  ".المحتسبين"

. ان المهمتان جوهر وجودهمعنه بحيث شكلت هاتالمستهلك والدفاع يسهر المحتسبون على حماية ومنذ ذلك الحين، . شفاءاللة 

ها ليتم تناسيها تجاهلتغير أن الحكومات المتعاقبة منذ تلك الفترة  ،1998المهمة وتنظيمها سنة وقد قام المغرب بمراجعة هذه 

  .نهائيا

وأمام عجز مختلف الهيئات اإلدارية على حماية المستهلك من جماعات الضغط االقتصادية و جشع بعض التجار، رفعت بعض 

هي إحداث جمعيات لحماية وتوجيه األولى الخطوة فكانت . النفوس الشجاعة مشعل حماية المستهلك للعمل على مؤسستها

ليس من رماده بل من ثقافة من جديد في كل مرة، مثل سيزيف، بحيث ُيولد ا ا، وإنما هو قديم جدفالمفهوم ليس جديد. المستهلك

 .البلد ومستوى تطوره

 

. المستهلكمم المتحدة بشأن حماية على ميثاق األ مصادقة المغربمباشرة بعد حماية المستهلك المغربية في عملها  ةحركشرعت 

الجمعية المغربية للمستهلك بالدار البيضاء والعصبة المغربية لحماية المستهلك بمكناس وبعدها  اديركتم إنشاء أول جمعية في أف

 .والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة خالل عقد التسعينات من القرن الماضي

في إطار األلمانية  حكومةحماية المستهلك في أعقاب الدعم الذي كانت الجمعيات  وانطالقا من بداية القرن الحالي، تزايد عدد

مديرية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بتدبيره تكلفت وقد . تقدمه للجمعيات القائمةبرنامج للتعاون 

حماية المستهلك وذلك بضمها لبرنامج التوأمة  ويعود لهذا القطاع شرف الدعم الفعلي لعمل جمعيات .والتكنولوجيات الحديثة

 .المؤسساتية مع االتحاد األوروبي



كتوبة أو المسموعة أو المرئية في الذي تضطلع به وسائل اإلعالم، سواء الموبذات المناسبة، يجب االعتراف أيضا بالدور المهم 

بفضل البرامج اإلذاعية للجمعية المغربية لحماية وتوجيه ولعله . السياساتالمسؤولين عن بين بأهمية حماية المستهلك نشر الوعي 

 .د الوعي الوطني حول هذه الجمعياتتم نشر ثقافة حماية المستهلك ليزدا ،المستهلك

منذ الساحة الوطنية الختفت جمعيات حماية المستهلك الوطنية من بدون وزارة التجارة،  ،أنهويمكن القول بصراحة ووضوح 

 .وقت طويل

 غير أنه. التسرع في الحكم عليها قد يسقطنا في وهي في بداية مشوارهاإن الحديث عن حصيلة عمل جمعيات حماية المستهلك 

فقد كانت  .في االتجاه الصحيحأن عمل جمعيات حماية المستهلك يسير كما  .ل بعض الخطوات المهمة التي أنجزتيمكننا أن نسج

اليوسفي وكذا تأثير الخطاب  السيد بعمل هذه الجمعيات من قبل مختلف الحكومات انطالقا من حكومةاالعتراف البداية عن طريق 

والقانون  81.13الذي تحدث عن التسريع في إصدار مختلف القوانين خاصة منها القانون رقم  2113غشت  81الملكي بتاريخ 

) ثم وعي المستهلكين بدور الجمعيات ودور شباك المستهلك الذي تحدثه مختلف الجمعيات . 23.19والقانون رقم  24.19رقم 

حيث تقدم هذه الشبابيك المساعدة ، (تهلك بوجدة والصويرة والجديدةجمعية حماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة وجمعية حماية المس

 .بة إلى حين حل الخالفللمستهلكين المتضررين من خالل اإلرشاد والتوجيه والمواك

 

تبعا  يختلفسلوك المستهلك  أناالطالع على نتائج شباك المستهلك بالقنيطرة، يتضح من عادات المستهلك المغربي من خالل 

الكبرى، يكاد مفهوم حماية المستهلك يكون قروية والمناطق الهامشية للمدن ي المناطق الفف .التعليميو يالمعيشاه مستووبيئته، ل

 .غائبا؛ أما في المجال الحضري فتأتي مدينة الدار البيضاء في المرتبة األولى بعدد المتصلين بشباك المستهلك

تجاهل  ،الخجل، حتراماال" )عيب وحشومة ومايديرو والو" مثل المستهلك  تفاعلأن هناك عوامل أخرى تؤثر على إضافة إلى  

عمل جمعوي في الوصول ك مهمتناوتتمثل  .ق المستهلكحقو رامالتي تظل عوامل ثقافية تعيق المطالبة باحت( ..، ياتالشكا

 .أسهل الطرق للربح عن والبحث األميةإلى مستهلك متيقظ بتحريره من " المحطم"بالمستهلك 

الشخص المغربي خاضعا لتطبيق قات بين الموردين والمستهلكين، يظل عن تأثير النصوص الدينية في مجال العالبصرف النظر 

ية قانون ترسانةتوفر على ، وت(1914)قد سنت تشريعات في بداية القرن الماضي وجدير بالذكر أن بلدنا . النصوص التشريعية

يتطلب التشريعات  تطبيق لكون نظرا إلى حدود الساعة الزالت تنتهك هلكينمستحقوق ال هائلة في مجال حماية المستهلك، إال أن

 .ها وفهمهاتنفيذواألدهى من ذلك كله يكمن دائما في . ذوضع هيئات التنفي

 .أجياالقد يتطلب سلوك التغيير إال أن  في غضون أشهر قليلة،ه يمكن إصدار قانون وينبغي التأكيد على أن



تتألف جامعتنا من الجمعيات الرائدة في مجال حماية المستهلك . الذي يعيشه البلد تطلعات مع مرور الوقت والتحديثتتطور ال

 صبحتبحيث ماية المستهلك المؤسساتي على حإضفاء الطابع على الصعيد الوطني التي تطالب هذه الحكومة الجديدة بالعمل على 

ولحدود يومنا هذا ال يزال  .تها قصد إحداث مؤسسات فعالة لتطبيق القوانينأولويل هذا األمر إحدى كشينبغي أن يو. شأنا مستداما

ه في العمل الجمعوي من الناحية المادية يعيش اليتم ويجب على الدولة العمل على إحداث صندوق الدعم المنصوص علي

 .النصوص

 :يكون من بين أولوياتناقبل انتخاب مكتب جديد، سخالل السنتين المتبقيتين 

نطمح أن تدعمنا وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وكذا والواقع أننا . االستهالكأنماط حول  لمغاربةتحسيس ا 

 المدعمة من قبل الدولة؛جات ومنتالالغذائية و تبذير الموادإلطالق حملة وطنية ضد وزارة االقتصاد ووزارة الحكامة 

 ؛81.13رقم قائمة حمراء تضم المقاوالت التي ال تحترم حقوق المستهلك كما هي معرفة في القانون إنشاء  

 .التكوين المستمر لفائدة الجمعيات أعضاء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك 

 

وتوجيه المستهلك المؤسس جامعتنا، تعتبر الجمعية المغربية لحماية في . االنفتاح على الخارج مسألة حيوية للعمل الجمعوي

تبادل وت المستهلك بشراكة مع المنظمة التونسية للدفاع عن ، 2112، منذ الرئيسي للجمعية العربية للمستهلكين وتشتغل

 .أفريقيةالمراسالت مع جمعيات أوروبية و

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  .ستخدمينوالمستهلكين والمتسوقات المظهرت في فرنسا عصب : وبداية القرن العشرينالتاسع عشر بين أواخر القرن 

هي اإلجراءات إذ تعتبر هذه : "فتيش اللحومت" وقانون "الصافيالغذاء والدواء "قانون األمريكي على  الكونغرس صادق: 0011

 ؛الواليات المتحدة بواألدوية المزورة الخطرة حماية المستهلك من األغذية في مجال  الفيدراليةاألولى للحكومة 

 شطط المهنيين في فرنسا؛لمحاربة " للمستهلكين عصبة"إنشاء : 0010

 المنتجات؛ أسعاروسط فرنسا لالحتجاج على ارتفاع شمال و" حملة ربات البيوت: "0000

في والغش في السوق في القضاء على تلعب دورا رئيسيا  حيثفي الواليات المتحدة إنشاء لجنة التجارة االتحادية : 0001

 المنافسة؛

 (لم يدم إال سنتين)إنشاء االتحاد العام لالستهالك في فرنسا : 0031

 فرنسا؛ في( UFC )الفيدرالي لالستهالك إنشاء االتحاد : 0090

 دعم منظمات المستهلكين ماديا ومعنويا في فرنسا؛على ع الدولة يشجتقرير : 0011

 ؛(مجلة فرنسية)االتحاد الفيدرالي لالستهالك  الصادرة عن" Choisir Que"من العدد األول : 0010

" االخبارالحق في "، "االستماع إليهالحق في "، "الحق في األمن" ينحقوق المستهلكخطاب كينيدي الذي تحدث فيه عن  :0013

 ؛"ختياراالالحق في "و 

 فرنسا؛في  لالستهالكإنشاء المعهد الوطني : 0011

مراكز التقنية اإلقليمية لالستهالك بعد ال في ما صبحالتي ستلمستهلكين منظمة اإنشاء االتحادات اإلقليمية ل: نهاية الستينيات في

 في فرنسا؛

المصادقة على نصوص تنظيمية فرنسية تتعلق بالبيع في البيوت واإلشهار والقروض وإعالم المستهلك : في السبعينيات

 ؛.....والسالمة

 ؛أوروبيةحضرها رؤساء دول وحكومات ( ، البيئة االستهالك" )الحياة جودة"قمة باريس حول :  0013

 

 في فرنسا؛تعيين كاتب الدولة في االستهالك : 0011



 ؛أخرى تختص باالستهالك إلى جانب مهام فرنسية وزارةإحداث  :0090

 في فرنسا؛ستهالك اللجنة الوطنية لال إنشاء :0092

تم إحداث  1934ام تحت مراقبة الدولة وبداية من ع توزيعالنتاج واإل زاليال  حيث للمستهلكين اتجمعي إنشاء بداية :0091

 ؛في فرنساسوية النزاعات تجارب مقارنة وتنشر األبحاث وتتولى تب تقومجمعيات المستهلكين التي 

 ؛بالمغرب ظهور الحركة االستهالكية :0002

 .الجمعياتهذه  لى أهميةدليل ع التجارة العالميةمنظمة تواجد جمعيات حماية المستهلك ضمن : أوائل القرن الحادي والعشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 :فإنه يجب على المورد أن يضع رهن إشارة المستهلكين، بأي طريقة مناسبة، المعلومات التاليةولهذه الغاية، 

 ،المميزات األساسية للمنتوجات  أو السلع أو الخدمات 

 مصدر المنتوج أو السلعة؛ 

 ،تاريخ الصالحية، إذا اقتضى الحال 

 ،أسعار المنتوج أو السلعة 

 ،تعريفة الخدمات 

  االستعمال،طريقة االستخدام ودليل 

 ،مدة و شروط الضمان 

 ،الشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة 

 القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند االقتضاء. 
  

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

 

  تسمية وطبيعة ونوع وتركيبة السلعة أو المنتوج ؛ 

 االسم أو تسمية الشركة وعنوان الشخص المسؤول عن طرح السلعة أو المنتوج في السوق؛ 

 بلد المصدر أو المنشأ األصلي للسلعة أو المنتوج، عند االقتضاء؛ 

  الملفوفة أو التي تباع بالوزن؛الكمية الصافية، معبر عنها بالوحدة العالمية بالنسبة للسلع أو المنتوجات 

 شروط الحفظ أو الصيانة أو هما معا؛ 

 عالمة صنع السلعة أو المنتوج، عند االقتضاء ؛ 

 توج المعني؛ تاريخ االنتهاء أو مدة الصالحية عندما تكون اإلشارة إليها إلزامية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على السلعة أو المن 

  المنصوص عليها في المواصفات المغربية المتعلقة بالسلع والمنتوجات والتي يجب أن تتضمنها لصيقة هذه السلع أو المنتوجات؛المعلومات 

 لسلعة أو جميع البيانات اإلجبارية األخرى المنصوص عليها في نص خاص بالسلعة أو المنتوج المعني السيما، تلك المتعلقة باالستعمال اآلمن لهذه ا

 .عند الضرورةالمنتوج 

 

 .يجب أن تكون بيانات اللصيقة واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو

 

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

 

 تعريف بالمورد؛ ال 

 لخدمات ؛تحديد السلعة أو السلع أو المنتوجات أو ا 

 تاريخ ومكان العملية، وعند االقتضاء، تاريخ التسليم؛ 

  كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة عند االقتضاء ؛ 

 لرسوم سعر البيع الواجب على المستهلك أداؤه والمتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع اإلشارة إلى المبلغ اإلجمالي باعتبار جميع ا

 ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عند االقتضاء؛

 كيفيات األداء. 

 

 . وفي هذه الحالة، يتعين تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. يتم اقتناء بعض السلع االستهالكية وفق ما اُتِفق عليه في العقد الكتابي

 

ام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، يتعين على المورد، أن يحرره في العدد الالزم من النظائر وأن يسلم إحداها على األقل إلى إذا كان من الواجب إبر

 .المستهلك

 .الستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق ةويلتزم المورد أيضا قبل إبرام العقد بتحديد المدة التي تكون خاللها قطع الغيار والقطع الالزم



 

وكان   أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي الثمنأو تقديم خدمات إلى المستهلك، إذا تجاوز سلع  منتوجات أوفي كل عقد يكون موضوعه بيع 

في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة كتابة  على المورد أن يحدد  يجب ،أو تقديم الخدمات غير فوريالمنتوجات أو السلع تسليم 

 .أو تقديم الخدماتالمنتوجات أو السلع أخرى تسلم للمستهلك األجل الذي يتعهد فيه بتسليم 

 .ده النص التنظيمي و ذلك قبل عقد البيعالذي حدو يمكن للمستهلك طلب تحديد أجل التسليم كيفما كان ثمن المنتوج ولو أقل من الحد 

 

 

د يحدمع ت، فيها إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة لالتصاالت موجهة للعموم إلى طبيعته اإلشهارية بطريقة واضحة ال لبسكل يجب أن يشير 

  .والمسابقات اإلشهارية البيوع بالتخفيض والهدايا والمكافآتمثل لعروض الدعائية يتعين تحديد طبيعة ا وهكذا، فإنه .المورد الذي أنجز لصالحه اإلشهار

 

 : العناصر التالية أو من شأنه أن يوقع في الغلط إذا كان ذلك يتعلق ب إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا يتضمن يمنع كل إشهارو

  هاتطبيعتها وتركيبوحقيقة وجود السلع، 

 كميتهاوها ُؤمحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنَشو مميزاتها األساسية، 

 طريقة وتاريخ صنعها، 

 وتاريخ انتهاء الصالحية، خصائصها 

 سعرها أو تعريفتها وشروط بيعها، 

 شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات، 

 دمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهالتهموهوية الصناع والباعة والمنعشين ومق نطاق التزامات المعلن. 
 

للسلع والخدمات من نفس  ،متعلقا بالخصائص األساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها ،يجب أن يكون اإلشهار المقارن حول الخصائص
أو التعريفات متعلقا  سعارإشهار مقارن حول األيكون كل أن ويمكن أن يتعلق أيضا باألسعار، وفي هذه الحالة، يجب . المتوفرة في السوقوالطبيعة 

مدة التي يحتفظ خاللها باألسعار أو التعريفات المحددة من لدن ال ىوأن يشير إل.  المنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروطب
 . المعلن باعتبارها خاصة به

 
 :د اإللكترونيالبري برإشهار ع أيب هقيامعند على المورد يجب 

 
 تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي اإلشهارات ؛ 
 ؛تحديد وسيلة مالئمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد اإللكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك 

 
 :يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد اإللكتروني

 العنوان اإللكتروني للغير أو هويته ؛استعمال  
 .أو مسار إرسالها ةتحديد مصدر الرسالة اإللكترونيب تسمحمعلومة  أيةتزييف أو إخفاء  
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