مذكرة تقديم

الموضوع  :مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم  24.09المتعلق بسالمة المنتوجات
والخدمات والمتمم للظهير الشريف الصادر في  9رمضان  11( 1331أغسطس )1913
بمثابة قانون االلتزامات والعقود

يهدف مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم  24.09المتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات والمتمم للظهير
الشريف الصادر في  9رمضان  11( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود إلى
تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون ،وخصوصا القسم األول منه ،فيما يتعلق ب :









تحديد اإلدارة المختصة ،المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
تنسيق أعمال مراقبة السوق
االلتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة
بااللتزام العام بالسالمة.
أخذ العينات
عمليات السحب واالسترجاع
إخبار اإلدارة المختصة في حالة وجود خطر
منح االعتماد لهيئات تقييم المطابقة
تحديد مميزات بعض المنتوجات والخدمات

 - 1اإلدارة المكلفة بتنفيذ أحكام القسم األول من القانون  12-99والنصوص المتخذة لتطبيقه :
يحدد مشروع المرسوم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كإدارة مكلفة بتنفيذ أحكام القسم
األول من القانون رقم  24.09تطبيقا للمادة  33منه ،وكذا المهام الموكولة إليها في هذا اإلطار.
إضافة إلى ذلك ،يحدد مشروع المرسوم اللجنة التي ستقوم بتنسيق مهام مراقبة السوق من جهة ،وكذا
اللجنة االستشارية التي ستكلف بكل المسائل المرتبطة بسالمة المنتوجات والخدمات.

 - 1االلتزامات المرتبطة بااللتزام العام بالسالمة
تحدد المادة  12من مشروع المرسوم كيفية اإلخبار الواجب القيام به عندما يشكل منتوج أو خدمة خطرا.

أما االلتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة
بااللتزام العام بالسالمة ،فسيتم تحديدها بقرار لإلدارة المختصة.

 - 3مساطر السحب واالسترجاع
في ما يتعلق بالسحب واالسترجاع ،يجب على المسؤول عن عرض المنتوج في السوق إرسال إعالن
إلى كل األشخاص المعنيين.

 - 2باقي المقتضيات:
أما باقي المقتضيات الخاصة بتطبيق القانون رقم  24.09فقد نص مشروع المرسوم على إحالتها إلى
قرارات تصدرها اإلدارة المختصة .وتهم :
 مسطرة منح االعتماد لهيئات تقييم المطابقة
 مسطرة أخذ العينات

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
---وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  .....اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 9
رﻣﻀﺎن  12) 1331أﻏﺴﻄﺲ  (1913ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد.

اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ (........................) ...................
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﻀﺎن
 12) 1331أﻏﺴﻄﺲ  (1913ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﻨﻪ ؛
وﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ؛

وﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ :

وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ..................
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )، (...................

واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
رﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ :
ﻳﺨﺺ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ...................
) (........................اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  9رﻣﻀﺎن  12) 1331أﻏﺴﻄﺲ  (1913ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد.
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة : 2
ﺗﻜﻠﻒ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  33ﻣﻨﻪ ،وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ "اﻹدارة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ".
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اﻟﻤﺎدة : 3
ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ب :
أ -وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ.
ب -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺘﺒﻊ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ واﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.
ت -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ
واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺔ ،وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ.
ث -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ج -اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮادث واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺪﺑﻴﺮهﺎ وﻧﺸﺮهﺎ.
ح -ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
خ -وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
د -ﺿﻤﺎن ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ذ -اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻮدة
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ر -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ وإﺧﺒﺎرﻳﺔ ووﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
اﻟﻤﺎدة : 4
ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ أﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  33ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 24.09
اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ.
ﺗﺤﺪد ﻣﻬﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ:
أ -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارات واﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.
ب -ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ  ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
ت -ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارات أو
اﻹدارات أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
اﻟﻤﺎدة : 5
ﺗﺸﺎرك آﻞ اﻟﻮزارات واﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ.
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اﻟﻤﺎدة : 6
ﻳﺘﺮأس ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،آﻞ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ ذات ﻓﺎﺋﺪة.
ﺗﺴﻨﺪ آﺘﺎﺑﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 7
ﺗﺼﺎدق ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
اﻟﻤﺎدة : 8
ﻷﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  33ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﺗﺤﺪث
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ".
ﺗﺪﻟﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺂراء ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺣﻮل آﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺸﻴﺮت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
أ -اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻮاد  9و  34ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 24.09
اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
ب -اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ وآﺬا ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق.
ت -ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎورات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ
وآﺬا ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق.
ث -ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﻌﻤﻮم ﺣﻮل اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت وآﺬا آﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ج -اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة : 9
ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة ،ﻃﻠﺐ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻧﺸﺮ رأﻳﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ،اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق.
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اﻟﻤﺎدة : 10
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ :
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

ﻗﺎض ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ هﻴﺄة اﻟﻘﻀﺎة ،رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل،
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﻐﺮب،
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب،
ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﻣﺆهﻠﺘﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮزرة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮزارات واﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ ذات ﻓﺎﺋﺪة.
ﺗﺴﻨﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 11
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﻘﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻷﻋﻀﺎء ﻣﺮﺗﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة : 12
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ.
إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
أﺳﺮار اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎءهﺎ ﻣﻘﺮرا ﻳﺨﻮل ﻟﻪ وﺣﺪﻩ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ
ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﺨﺪﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 13
ﻳﻠﺰم أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وآﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة : 14
ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﺗﻨﺸﺮ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺗﺮﺳﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻶراء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 15
ﺗﺼﺎدق ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻤﻴﺰات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺎدة : 16
ﺗﺤﺪد ﻣﻤﻴﺰات واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷي ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﻲ ﺧﺎص ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة -9ا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﺑﻘﺮار
ﺗﺼﺪرﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 17
ﺗﺤﺪد أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة -9اا ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 18
ﺗﺤﺪد ﻣﻤﻴﺰات واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو أﺻﻨﺎف اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة -9
ااا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻋﺘﻤﺎد هﻴﺂت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺎدة : 19
ﺗﺤﺪد ﻣﺴﻄﺮة ﻣﻨﺢ اﻋﺘﻤﺎد هﻴﺂت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ وﺗﻮﻗﻴﻔﻪ وآﻴﻔﻴﺎت إﻳﺪاع ﻃﻠﺒﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻣﺤﺘﻮاهﺎ وآﺬا ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ رﺳﻢ ﻣﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد وآﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻩ وﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  21و  24ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة : 20
ﻳﺘﻢ اﻹﺧﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ ﺧﻄﺮا ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  28ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﺚ إﺧﻄﺎر ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ،إﻟﻰ اﻹدارة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮج أو ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
 .2اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻄﺮ ؛
 .3ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻤﻨﺘﻮج ؛
 .4وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة أو اﻟﻤﻘﺮر اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ
أو إزاﻟﺘﻪ.
ﺗﺤﺪد اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻘﺮار ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ وﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﺧﻄﺎر.

5

اﻟﻤﺎدة : 21
ﺗﺤﺪد اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  30و  32ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺴﺎﻃﺮ اﻟﺴﺤﺐ واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع
اﻟﻤﺎدة : 22
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﻮج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ أو اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  36ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي آﻠﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻮرا ﺑﺈرﺳﺎل إﻋﻼن إﻟﻰ
اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ وإﻟﻰ آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻷﺟﻞ ﻋﺮﺿﻪ أو ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
إذا ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻢ ﻣﻨﺢ أو ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وإذا آﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻴﻦ أﻳﺪي اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻹﻋﻼن آﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ إذا أﻣﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ،أو ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.
ﺗﺤﺪد اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
وآﺬا اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ أو اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ أو ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  36ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 24.09
اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻣﺴﻄﺮة أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت
اﻟﻤﺎدة : 23
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻷﺟﻞ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 24.09اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ،ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة : 24
ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
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