
 
 

 تتبعوا مستجدات االستهالك مع بوابة المستهلك

 
ذكرةم  
 

 الدورة العشرين لألسبوع الوطني للجودة
،  تنظم وزارة الصناعة األطراف في دورته الثانية والعشرون بمناسبة تنظيم مؤتمر

 االتحاد المغربي للجودةوالتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي بتعاون مع 

، الدورة العشرين لألسبوع الوطني 2016نونبر 4أكتوبر إلى  31وشركائه، من 
 ".الجودة في خدمة التنمية المستدامةللجودة، تحت شعار "

 اقرأ المزيد

 
ملتقى جهوي لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية حول حماية المستهلك في 

 كاياتمجال التجارة االلكترونية ومعالجة الش

، نظم مؤتمر األمم المتحدة  « COMPAL MENA »   في إطار برنامج

، ملتقى جهوي حول حماية 2016أكتوبر 6الى   4للتجارة والتنمية، ببيروت، من

 .المستهلك في مجال التجارة االلكترونية ومعالجة الشكايات
 مزيدال اقرأ

 

 
 مستجدات 

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

 "لتستهلك أفضل
 المزيد اقرأ

 
 خلية مراقبة المواقع االلكترونية التجارية تطوير

في إطار برنامج التوأمة مع االتحاد األوروبي "حماية المستهلك المغربي"، استفادت 
األنسة هدى المرابط، إطار مكلف بمراقبة المواقع اإللكترونية بقسم حماية المستهلك 

من زيارة دراسية  التابع لوزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي،

 .فرنسا -الى مركز مراقبة التجارة االلكترونية بمورلي
 المزيد اقرأ
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 مذكرة

 
دورة تكوينية لفائدة أطر القطاعات الوزارية المكلفة بحماية المستهلك وجمعيات 

 حماية المستهلك
برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي"، تنظم وزارة الصناعة في إطار 

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، خالل شهر أكتوبر، دورتان تكوينيتان 
 لفائدة أطر القطاعات الوزارية المكلفة بحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك

 المزيد اقرأ

 
 

 أحداث
 

 استراتيجية حماية المستهلك : لقاء مع فدراليات حماية المستهلك

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي"، نظمت مديرية الجودة ومراقبة 

، مائدة مستديرة مع 2016سبتمبر  21السوق في مقرها بالرباط، يوم األربعاء 
 رؤساء فدراليات جمعيات حماية المستهلك

 المزيد اقرأ
 

 الدورة التكوينية الثانية حول مراقبة مقتضيات قانون حماية المستهلك

عة في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي"، نظمت وزارة الصنا
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي دورة تكوينية لفائدة الباحثين المكلفين 

 .القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31.08بتطبيق القانون رقم 
 المزيد اقرأ

 

تتوصلون بهذه الرسالة اإلخبارية ألنكم مسجلون للتوصل بمستجدات الموقع 

هذا الموقع معد من طرف وزارة الصناعة والتجارة و  .الخاص بالمستهلك
 االستثمار واالقتصاد الرقمي . الرسالة اإلخبارية شهرية

 للمزيد من المعلومات عن البوابة
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