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Les droits des consommateurs à l’ère numérique       
  
 
 
  
  
 

  اليوم العاملي حلقوق املسـهتكل

مارس من لك  15حتتفل دول العامل بـاليوم العاملي حلقوق املسـهتكل واذلي ٔاقرته أالمم املتحدة يف 
اذلي قال  "1962مارس  15" تمينا ابعالن الرئيس جون كندي يف الكوجنرس أالمرييك سـنة
ٕان املسـهتلكني مه الرشحية الكبرية يف العامل واليت تتأثر وتؤثر يف السوق الاقتصادي، ٕاال " :فيه

 ".ن صوهتا ال يزال غري مسموعأ 

 املسـهتكل حقوقٔاهداف يوم 
 املطالبة ابحرتام حقوق املسـهتكل وحاميته.  
 أالخالقية واليت ترض مصاحل املسـهتكل عىل بعض املامرسات اخلاطئة وغري تسليط الضوء. 
  كيفية  املعلومات الالزمة للمسـهتلكني يفريتوف وخماطبة اجلهات احلكومية ابصدار الترشيعات 

   .التعامل مع السلع واخلدمات
 حقوق املسـهتكل الامثنية«ملطالبة ابحلقوق أالساسـية والرئيسـية للمسـهتكل ا«. 

                      

  الامثنية للمسـهتكلاحلقوق 
  

 

 

احذروا من نتاجئ الاسـتعامل السـئي لشـبكة الانرتنيت. 

 من ٔاجل اسـتعامل عقالين أالطفال رقابةاحرصوا عىل 

 .لشـبكة الانرتنيت

عند القيام بأحباث يف شـبكة الانرتنيت انتهبوا. 

صور املنشورة الو اسـتعامل  رمقيةحذار من رسقة الهوية ال

يف مواقع التواصل الاجامتعي و ٕادخال تعديالت علهيا 

 .دون عمل صاحهبا

 Faites attention aux conséquences d’une mauvaise 
utilisation de l’internet. 

 Prenez le soin de veiller à ce que votre jeune enfant 
utilise avec modération l’internet. 

 Soyez attentifs quand vous faites des recherches sur 
internet. 

 Attention au vol d’identité numérique, une photo 
récupérée sur un réseau social peut être modifiée, 
détournée à l’insu de son propriétaire. 

 



 

 
         حتت الرعاية السامية ملعايل السـيد وزير التجارة    

  السـيد وايل والية مسـتغامن

  السـيد مدير التجارة 

  :حتت شعار العاملي حلقوق املسـهتلكني تنظم مديرية التجارة لوالية مسـتغامن اليوم
  

  

  

  

  
 إ عــــــداد:

  العالقات مع احلركة امجلعويةة و مكتب ترقية اجلود

  2017مارس  15

 

  املتعلق حبامية املسـهتكل  25/02/2009املؤرخ يف  09/03رمق القانون
 .و مقع الغش

  املتعلق ابلقواعد املطبقة  06/12/2012املؤرخ يف  12/203املرسوم التنفيذي رمق
 .يف جمال امن املنتوجات

  اذلي حيدد رشوط  26/09/2013املؤرخ يف  13/327املرسوم التنفيذي رمق
 .و كيفيات وضع ضامن السلع و اخلدمات

  اذلي حيدد الرشوط 09/11/2013املؤرخ يف  13/378املرسوم التنفيذي رمق 
 .و الكيفيات املتعلقة ابعالم املسـهتكل

  

  

 

 

 

 

 النصوص الترشيعية و التنظميية 

 

:عىل معنا واللمزيد من املعلومات، تواصل
 املوقع إاللكرتوين:

www.dcw-mostaganem.dz 
 الهاتف : 045.39.29.11
 الفاكس : 045.39.29.12

  


