
 
 

 تتبعوا مستجدات االستهالك مع بوابة المستهلك

 

 مستجدات

 من مجموعة " كن على علم لتستهلك أفضل" الوثيقة العمليةتقدم لكم مصلحة حماية المستهلك 

 

 رفض وتعليـق البيــع أو تقديـــم الخدمــة

 

بتحديد تدابير لحماية المستهلك، على مقتضيات تخص رفض البيع  القاضي 31.08 نص القانون رقم

أو تقديم الخدمة، و أيضا على تعليق البيع أو الخدمة، من أجل خلق توازن في العالقات ما بين المورد 

 والمستهلك.

 المزيد اقرأ

 

 

 مذكرة

 31-08لفائدة الباحثين المكلفين بالبحث و إثبات المخالفات للقانون رقم  يةتكويندورة 

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد األوروبي، تنظم وزارة 

 ةثاني يةتكويندورة بالرباط،  2016خالل شهر شتنبر الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

ثبات المخالفات للقانون رقم المكلفين بالبحث و إو لفائدة الباحثين التابعين للمندوبيات الجهوية للوزارة

 .القاضي بتدابير لحماية المستهلك 08-31

 اقرأ المزيد

http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/sites/default/files/fichier%20Page/Fiche%20pratique%20refus%20et%20subordination%20vente%20Ar.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/agenda/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-08-31
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/agenda/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-08-31


 

 2016الستة األشهر األولى من سنة  خالل حصيلة الشكايات التي تم ايداعها عبر بوابة المستهلك

 almostahlik.ma-www.khidmat تمكن بوابة المستهلك التي يمكن الولوج اليها عبر الرابط

المستهلكين من ايداع شكاياتهم. وتوجه هذه الشكايات الى االدارات أو جمعيات حماية المستهلك حسب 

 .تتبعها ومعالجتها طبيعتها و القطاع المعني وذلك قصد 

  المزيد اقرأ

 

 

 أحداث

 دورة تكوينية لفائدة الجمعيات التابعة للفدرالية المغربية لحقوق المستهلك

دورة بتنظيم بمدينة مكناس،  2016يوليوز  14الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك يوم الخميس قامت 

معالجة الشكايات عبر تخص ع يضا. وقد تناولت هذه الدورة موالمنضوية تحتهاتكوينية لفائدة الجمعيات 

اسبة حنظام الماالستهالك ونزاعات الودية لمعالجة المستهلك وكذا البوابة المستهلك وكيفية عمل شبابيك 

 لجمعيات.ل

 المزيد اقرأ

 

 ة لفائدة الجمعيات التابعة للفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكدورة تكويني

بمقر مديرية الجودة ومراقبة  2016يوليوز  19 الثالثاءيوم  الوطنية لجمعيات المستهلكنظمت الفدرالية 

،، دورة تكوينية لفائدة السوق التابعة لوزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي بالرباط

تخص كيفية تدبير شبابيك اإلرشاد ع يضا. وقد تناولت هذه الدورة موالمنضوية تحتهاالجمعيات 

 واستعمال الخدمة اإللكترونية للشكايات

 اقرأ المزيد

 

 

 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/actualites/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/actualites/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/actualites/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/actualites/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83


 

 حماية المستهلك: مشروع استراتيجية في طور اإلعداد

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد األوروبي، تقوم وزارة 

جارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي بالعمل على إعداد خطة عمل استراتيجية تهدف إلى الصناعة والت

 ودعم الحركة االستهالكية. تعزيز حماية المستهاك

 المزيد اقرأ

 

 

هذا  .توصلون بهذه الرسالة اإلخبارية ألنكم مسجلون للتوصل بمستجدات الموقع الخاص بالمستهلكت
الموقع معد من طرف وزارة الصناعة والتجارة و االستثمار واالقتصاد الرقمي . الرسالة اإلخبارية 

 شهرية

 للمزيد من المعلومات عن البوابة

 

 

 

http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/ar/actualites/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/ar/reglementation/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/ar/reglementation/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

