
 
 تتبعوا مستجدات االستهالك مع بوابة المستهلك

 

  مذكرة

 

 3انعقاد االجتماع الثاني للخبراء الدوليين في مجال حماية المستهلك بجنيف، يوم 

 2017يوليوز  4و

 

شارك المغرب في االجتماع الثاني للخبراء الدوليين في مجال حماية المستهلك 

 بمداخالت شملت عروض حول:
 

 اقرأ المزيد˂ 

 

 ألسبوع الوطني للجودةا
 

تنظم وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي بتعاون مع االتحاد 

إلى  13لألسبوع الوطني للجودة، وذلك من  2017المغربي للجودة وشركائه، دورة 

 .2017نونبر  17
 

 اقرأ المزيد˂ 

 

 بالرباط 2017أكتوبر  12موعد هام مع القياسة، يوم 
 

تنظم وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي بتعاون مع المختبر 

 2017أكتوبر  12، يوم خاص بالقياسة، يوم   LPEE/LNMالوطني للقياسة 

 بالرباط.
 

 اقرأ المزيد˂ 
 

 مستجدات

 

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

 "علم لتستهلك أفضل
 

 اقرأ المزيد>

 

كن على علم كم مصلحة حماية المستهلك منشورات من مجموعتها العملية " تقدم ل

 "لتستهلك أفضل
 

 اقرأ المزيد>

 

 تأمين سالمة اللعب

 

من أجل سالمة األطفال والرضع، يجب أن تحقق جميع أنواع اللعب كالدمى والدمى 

القماشية والدراجات ثالثية العجالت وكذا اللعب التركيبية متطلبات السالمة. تعتمد 

التصميم أوال ومدا احترام المنتوج للمواصفات معايير سالمة اللعب على طريقة 

 والمعايير الجاري بها العمل.
 

 المزيداقرأ  ˂
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 تذكر بوصالت أنابيب الوقود OPW شركة

 

أصدرت الشركة المنتجة للوصالت الدوارة ألنابيب الوقود مذكرة تشمل بعض 

 نماذج الوصالت التي من شأنها أن تسبب في وقوع حريق في حالة وجود خلل.
 

 داقرأ المزي˂ 

 

 المنتوجات المنزلية والشارات التوضيحية للخطر

 

تحتوي بعض منتوجات الصيانة واإلصالح على مواد تشكل خطورة على صحة 

المستهلك. لذا، تمكن الشارات التوضيحية من إعالم المستخدمين حول مدى خطورة 

 المنتوج.
 

 اقرأ المزيد˂ 

 

 تقييم النظراء في مجال حماية المستهلك : المغرب أول مستفيد

 

بمناسبة انعقاد االجتماع الثاني للخبراء الدوليين في مجال حماية المستهلك في الفترة 

المغرب ترشيحه من أجل االستفادة من بجنيف، قدم  2017يوليو  4و  3ما بين 

عملية تقييم نظامه لحماية المستهلك من طرف هيئات مماثلة والتي تم اإلعالن عن 

 انطالقتها من طرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
 

 ˂ اقرأ المزيد

 

 تركيب األشياء المنقولة دون االستعانة بقسم خدمة العمالء

 

ليس دائما من السهل تركيب األشياء المنقولة كالمكتب وأثاث التلفزة وأجهزة 

الطبخ... فغالبا ما نقضي عدة ساعات في محاولة فهم دليل التركيب المصحوب مع 

العلم أن هذا األخير يجب أن يكون مشروح وموضح بشكل دقيق األشياء المنقولة مع 

لصالح المستهلك الغير محترف في هذا الميدان والذي يقتني هذه األشياء بغية تركيبه 

 بمفرده في المنزل.
 

 اقرأ المزيد˂ 

 

 لعبة "الهاند سبينر" الشهيرة عالميا يمكن أن تشكل خطورة

 

غالبا ما يميل اآلباء لتلبية جل رغبات أطفالهم وذلك إما إرضاءا لفضولهم أو تجنبا 

لنوبات الغضب التي قد تحدث في حال عدم تلبية رغباتهم. ولكن، هل لديهم معلومات 

 أو خطورة األلعاب التي يتم اقتناؤها لهم؟كافية عن مدى فعالية 
 

 اقرأ المزيد˂ 

 

 

تتوصلون بهذه الرسالة اإلخبارية الشهرية ألنكم منخرطون للتوصل بمستجدات 

والتجارة واالستثمار هذا الموقع معد من طرف وزارة الصناعة  .بوابة المستهلك

 واالقتصاد الرقمي. 

 

 للمزيد من المعلومات عن البوابة
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