
 تتبعوا مستجدات االستهالك مع بوابة المستهلك

 

 مستجدات

 تقدم لكم مصلحة حماٌة المستهلك وثٌقتان عملٌتان من مجموعة " كن على علم لتستهلك أفضل"

 

 البٌع أو الخدمة مع مكافأة

عادة ما ٌنجذب المستهلك للتخفٌضات المقرونة بالمكافأة المقترحة من طرف الموردٌن مقابل شراء سلعة 

القاضً بتحدٌد تدابٌر لحماٌة  80.13أو منتوج أو خدمة. وهذه العروض منظمة من خالل القانون رقم 

المستهلك. وتحدد القٌمة القصوى للعٌنات أو األشٌاء أو الخدمات، حسب طبٌعة السلعة أو المنتوج أو 

 الخدمة بمقتضى نص تنظٌمً.

 اقرأ المزٌد

 

  المسابقات اإلشهارٌة ألجل الربح

أجل تروٌج منتوج أو سلعة أو خدمة جدٌدة وتشجٌع المبٌعات، ٌقترح الموردون تنظٌم مسابقات من 

إشهارٌة آلجل الربح. تجدب هذه المسابقات االشهارٌة الكثٌر من المستهلكٌن قصد األمل فً الحصول 

   .على ربح مضمون كسٌارة أو شقة أو سفر

 اقرأ المزٌد

 اعٌة عند االستٌرادإصالح نظام مراقبة المنتوجات الصن

قّدم وزٌر الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمً، السٌد موالي حفٌظ العلمً، خالل اجتماع ُعقد 

بالرباط، مشروع إصالح نظام مراقبة المنتوجات الصناعٌة عند االستٌراد،  6102ماي  81 االثنٌنٌوم 

 وذلك بحضور مختلف المتدخلٌن فً عملٌات المراقبة الخاصة باالستٌراد.

 ا
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 بة الخاصة بشهر رمضانعملٌة المراق

مناسبة شهر رمضان، شّكلت القطاعات المعنٌة )العماالت واألقالٌم، والمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة ب

للمنتجات الغذائٌة ومصالح حفظ الصحة ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمً...( 

.لجان مختلطة للمراقبة  

 اق

 

 ٌناٌر إلى ماي - 6102مراقبة البٌع عبر األنترنٌت: حصٌلة سنة 

ٌشهد قطاع التجارة اإللكترونٌة بالمغرب تطورا ملحوظا نظرا لتعزٌز استعمال تكنولوجٌات االتصال 

والمعلومٌات إضافة إلى مساهمة المخطط الرقمً فً تعدد المواقع التجارٌة، الشًء الذي دفع المشرع إلى 

نونٌة تنظم هذا النوع من البٌع قصد حماٌة المستهلك من الممارسات التجارٌة الغٌر النزٌهة وضع أحكام قا

.لبعض الموردٌن  

 

 -: ٌناٌر 6102حصٌلة الملتمسات التً تم اٌداعها عبر بوابة المستهلك الثالثة األشهر من سنة 

 مارس -فبراٌر

زٌارة، و هً ما تمثل  3877ما ٌقارب  6102خالل الثالثة األشهر األولى من سنة  سجلت البوابة 

 . 6102بالنسبة الى نفس الفترة من سنة  03ارتفاعا قٌمته %

 

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

 شهرٌة

 للمزيد من المعلومات عن البوابة

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/ar/actualites/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/ar/actualites/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/ar/actualites/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%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%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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

