
 تتبعوا مستجدات االستهالك مع بوابة المستهلك
 

 مستجدات 
 "كن على علم لتستهلك أفضل" تقدم لكم مصلحة حماية المستهلك وثائق من مجموعتها العملية 

 المزيد اقرأ
 

جهوية حول حماية المستهلك : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية يوحد دول الشرق األوسط ورشة 
 وشمال أفريقيا

، نظم مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ببيروت من « Compal-MENA » في إطار البرنامج

ترونية ومعالجة ، ورشة جهوية حول حماية المستهلك تتعلق بالتجارة االلك2016أكتوبر  6إلى  4

 .الشكايات تحت شعار : التجارة االلكترونية ومعالجة الشكايات
 المزيد اقرأ

 

2016أكتوبر  21إلى  17لقاء الخبراء الدوليين في مجال حماية المستهلك والمنافسة من   
 

 بجنيف . أكتوبر 21إلى  17قام فريق الخبراء الدوليين بتنظيم اجتماعه األول من 
ويجدر التذكير بأن المغرب مدعو إلى مالئمة استراتيجيته في مجال حماية المستهلك مع الخطوط 

 التوجيهية الجديدة لألمم المتحدة ) اإلطار المعياري، الممارسات الجيدة ...(.
  اقرأ المزيد

 
 التسمم بالرصاص :االنعكاسات على الصحة

والجمعية المغربية لعلوم التسمم السريري   اربة التسمم ولليقظة الدوائيةنظم المركز المغربي لمح
للتحسيس بمخاطر التسمم بمادة الرصاص، وذلك في إطار األسبوع الدولي للوقاية   يوما وطنيا  والتحليلي

التعرض  " تحت شعار 2016أكتوبر  29إلى  23من التسمم بالرصاص . وقد نظم هذا الحدث من 

 ."صحي مستهان به للرصاص: خطر
 المزيد اقرأ

 ورشة تكوينية منظمة من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

ورشة تكوينية لفائدة جمعيات  2016أكتوبر  29و 28نظمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يومي 
 حماية المستهلك المتواجدين بجهة الجنوب والتابعين للجامعة .

 اقرأ المزيد
 

 "انطالق الدورة العشرين ألسبوع الجودة: " الجودة في خدمة التنمية المستدامة

 

، 2016أكتوبر  31نظمت وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي يوم اإلثنين 
بالمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة للدار البيضاء، يوم انطالق الدورة العشرين لألسبوع الوطني 

 .للجودة، وذلك بشراكة مع االتحاد المغربي للجودة
 اقرأ المزيد
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 حوارات 

للمنافسة القروض االستهالكية والعقارية، حوار مع جون بول مورلون، خبير من المديرية العامة 
 واالستهالك وقمع الغش بفرنسا

 

خالل الدورة التكوينية التي نظمت في إطار برنامج التوأمة " حماية المستهلك المغربي" الممول من 
تم إجراء االستجواب التالي مع الخبير  طرف االتحاد األوروبي، حول القروض االستهالكية والعقارية، 

 مورلون
 المزيد اقرأ

 

 "في إطار برنامج التوأمة " حماية المستهلك المغربي" تكوين حول " البيع عن بعد

 
خالل التكوين " البيع عن بعد" المنظم في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من 

الجودة من أكتوبر بمديرية  25طرف االتحاد األوروبي، قمنا باستجواب السيدة فوشي خالل تدخلها في 

 .ومراقبة السوق
 المزيد اقرأ

 
 

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

 شهرية

 للمزيد من المعلومات عن البوابة
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