
 

 
 تتبعوا مستجدات االستهالك مع بوابة المستهلك

 

  مذكرة

2017بيان بمناسبة النسخة العاشرة لليوم العالمي لالعتماد   
 

و   ( IAF)أعلن المنتدى الدولي العتماد الهيئات المانحة لشهادات المطابقة

يونيو  ( 9تاسع ) (ILAC ) المنظمة الدولية العتماد هيئات التفتيش و المختبرات

من كل سنة يوما عالميا لالعتماد. و يتم االحتفال سنويا بهذا الحدث غرض 

التعريف بأهمية اعتماد هيئات تقييم المطابقة كعامل للنهوض باالقتصاد الوطني و 

 .الدولي و كوسيلة لحماية المستهلك

 اقرأ المزيد

 

 مستجدات

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

 "لتستهلك أفضل

 اقرأ المزيد

 

لفائدة الباحثين المنتدبين لحماية المستهلك التابعي لوزارة  ثالث دورة تكوينية

 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد 

األوروبي، وخاصة الجانب منه المتعلق بتنظيم الدورات التكوينية وتعزيز قدرات 

وزارة الصناعة واالستثمار  طراف المعنية بحماية المستهلك، نظمتمختلف األ

والتجارة واالقتصاد الرقمي دورة تكوينية لفائدة الباحثين المنتدبين المكلفين بمراقبة 

 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 31.08تطبيق أحكام القانون رقم 

 رأ المزيداق

 المغرب يحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا

على غرار كافة الهيئات المكلفة بالمترولوجيا في العالم، تحتفل وزارة الصناعة 

واالستثمار والتجارة واالستثمار الرقمي والمختبر الوطني للمترولوجيا التابع للمختبر 

 .وجياالعمومي للتجارب والدراسات باليوم العالمي للمترول

 اقرأ المزيد
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دورة تكوينية للرفع من قدرات المراقبين المنتدبين لحماية المستهلك في إطار 

  31.08القانون رقم 

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد 

التكوينية وتعزيز قدرات األوروبي، وخاصة الجانب منه المتعلق بتنظيم الدورات 

مديرية الجودة ومراقبة السوق  مختلف األطراف المعنية بحماية المستهلك، نظمت

ماي  18إلى  16التابعة لوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، من 

2017…. 

 اقرأ المزيد

الجامعة الوطنية لجمعيات  –عالقات الوزارة مع جمعيات حماية المستهلك  

 -المستهلك 

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد 

البلجيكي المتخصص في  ثمركز البح خبير و مدير، قام السيد روني كالفا، األوروبي

، والسيد وديع مديح، ممثل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك حماية المستهلك

بالمندوبية الجهوية للتجارة والصناعة بالدار البيضاء، بإعداد  2017ماي  10يومه 

وتسيير ورشتي تكوين في ما يخص عمل شبابيك المستهلك وكذا إدارة جمعيات حماية 

 المستهلك.

 اقرأ المزيد

فدرالية الجنوب لجمعيات حماية  –جمعيات حماية المستهلك  –عالقات الوزارة  

 المستهلك

المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد في إطار برنامج التوأمة "حماية 

كل من ممثل عن وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد  ، قاماألوروبي

 المتخصص فيالرقمي والخبير المكلف بتسيير برنامج التوأمة وكذا الخبير البلجيكي 

ستهلك ، بزيارة لفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المحماية المستهلك شؤون جمعيات

 . 2017أبريل  19و 18و 17بأكادير، وذلك طيلة أيام 

 اقرأ المزيد 

  الجامعة المغربية لحقوق المستهلك -عيات حماية المستهلك عالقات الوزارة مع جم

في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف االتحاد 

، بمقر الجامعة المغربية 2017ماي  8، تم تنظيم ورشتي تكوين يوم االثنين األوروبي

 لحقوق المستهلك بالقنيطرة. 

 اقرأ المزيد 

 2017حصيلة األيام الوطنية للمستهلك 

ة تخليدا لليوم العالمي لحقوق  ابعةالس الدورةانطالق  لأليام الوطنية للمستهلك المنظمَّ

، كان تحت إشراف في الخامس عشر مارس من كل سنة اي يُحتفل بهتالولمستهلكين ا

السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، وذلك 

 بالرباط. 2017مارس  13يوم 
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 اقرأ المزيد 

 شطة مراقبة المواقع التجارية اإللكترونيةتنسيق أن

عرف قطاع التجارة االلكترونية ببالدنا تطورا ملحوظا. ولهذا، تم إحداث خلية 

لمقتضيات  الموردين امتثاللمراقبة المواقع االلكترونية، وذلك بهدف التأكد من 

 .بعد المبرمة عن عقودونصوصه التطبيقية فيما يخص ال 31.08رقم القانون 

 اقرأ المزيد

تتوصلون بهذه الرسالة اإلخبارية الشهرية ألنكم منخرطون للتوصل بمستجدات 

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

 واالقتصاد الرقمي. 

 للمزيد من المعلومات عن البوابة
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