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قبل اجراء طلبية شراء عبر ا�نترنيت، 
يجب أن :

أتعرف على البائع بمراجعة الشروط التعاقدية للبيع (اسم المورد 
وعنوانه  الهاتفية  ومعطياته  تسجيله  ورقم  التجارية  وتسميته 

البريدي وا�لكتروني)،
أستسقي المعلومة  من منتديات ا�نترنيت،

أتحقق من مدة العروض الترويجية �ن ا�سعار قد تتغير،
أتأكد من سالمة وسائل ا�داء. العنوان ا�لكتروني للصفحة يجب أن 
الموضع  في  يظهر  مغلق  قفل   ،(http ب  ليس  (و   https ب  يبتدئ 

المخصص لكتابة العناوين ا�لكترونية.

عند اجراء الطلبية و قبل تأكيدها،
 يجب أن :

أتحقق من المنتوجات  المختارة (يمكنني أن أغير اختياري ما دمت 
لم أؤكد طلبيتي)،

التأمين  المورد (مثل  المقترحة من قبل  الدفع  اختيارات  أتأكد من 
عند شراء السفر). ألغي فقط ا�ختيار بحذف العالمة المخصصة إن 

كانت ال تهمني،
ال أنسى التحقق من السعر ورسوم التسليم. يجب أن يتم ا�عالن 

عن السعر بالدرهم مع جميع الرسوم،
أتأكد من أن تفاصيل الطلبية تتضمن إشارة إلى أجل التسليم؛

بالمربع  إليها  أشير  الشخصية،  بياناتي  تستعمل  أن  أرغب  لم  إذا 
المخصص لهذا الغرض،

يجب أن أتلقى إشعار بالتوصل بمجرد إرسال طلبيتي.

و إذا لم أكن راضيا عما اقتنيته؟
إذا لم يناسبني المنتوج، يمكن لي أن أرجعه في غضون سبعة 
أيام ابتداء من تاريخ تسلمه أو عند توقيع العقد إذا تعلق ا�مر 

بتقديم خدمة. 
يجب على المورد أن يرد إلي المبلغ المدفوع كامال، خالل الخمسة 
عشر يوما الموالية للتاريخ الذي مورس فيه الحق المذكور على أن 

أتحمل مصاريف ا�رجاع.
يجب أن تتضمن الشروط التعاقدية للبيع هذه ا�جراءات.

ما العمل إذا لم يحترم المورد العقد؟
عند عدم قيام المورد بتقديم البيانات ا�جبارية (كتسجيله في 
السجل التجاري وأجل التسليم، ومعطياته البريدية والهاتفية)، 
يحق لي التراجع في غضون ثالثين يوما ابتداء من تاريخ تسلم 

السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمة.
داخل  تقدير  أبعد  على  كامال،  المدفوع  المبلغ  إلي  يرد  أن  يجب 
الحق  فيه  مورس  الذي  للتاريخ  الموالية  يوما  عشر  الخمسة 

المذكور.
إذا لم يستطع المورد توفير المنتوج المطلوب،  يمكن له أن يوفر 
منتوجا يكون له نفس الجودة ونفس الثمن. وفي هذه الحالة، 
حق  ممارستي  عند  المترتبة  ا�رجاع  مصاريف  المورد  يتحمل 

التراجع. 
يجب النص على هذه ا�جراءات في الشروط التعاقدية للبيع.

المقتضيات القانونية :
- يجب أن أحصل على طلبيتي خالل 30 يوما من تاريخ صدور  

    الطلبية،
- إذا كان المنتوج ال يناسبني ، يمكنني أن أتراجع  عن طلبيتي  

   وفق بعض  الشروط،
- يضمن لي المورد سالمة وسائل االداء.

لحماية  تدابير  بتحديد  القاضي   31.08 رقم  القانون  نظم 
المستهلك عملية الشراء عبر ا�نترنيت. قبل إجراء أي طلبية عبر 
في  الوقوع  لتفادي  والحذر  الحيطة  توخي  يتعين  ا�نترنيت. 

عمليات النصب المحتملة.
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http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr
https://www.facebook.com/miciengov/?fref=ts
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