
  
تعلاميت حول الرشاء الالكرتوين : 

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  :ٕارشادات مرحةل ما قبل الرشاء
  
  
 

  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 
  وحاميتهاملطالبة ابحرتام حقوق املسـهتكل.  
 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
 املسـهتكل الامثنيةحقوق «ملطالبة ابحلقوق أالساسـية والرئيسـية للمسـهتكل ا«. 

                      

  احلقوق الامثنية للمسـهتكل
  

 

 

  السمعة اجليدة للموقع الالكرتوين •
احذر من املواقع اليت تطلب بياانت حسابك البنيك و لكمة املرور  •

  .اخلاصة به
  .كد من حامية بياانتك الشخصية و املاليةأ ت •
  .جتنب املواقع اليت ترسل رسائل تطفلية عىل بريدك الالكرتوين •
  توفر املوقع عىل املواصفات الاكفية للمنتجتأكد من  •
      تعرف عىل كيفية تعامل املوقع حول طلب املزيد من املعلومات •

  .و الشاكوي
  مسؤوليةتأكد من البياانت احلقيقية للموقع لتسهيل التواصل مع  •
ري معقوةل بدرجة ال ميكن غاحذر املواقع اليت تقدم ختفيضات  •

  تصديقها

ىل ةف اكلآل ال ال

 حدد مواصفات املنتج املطلوب 
  حمراكت البحث وسـيةل مفيدة ملعرفة املزيد عن املنتج 
  مماثةل مبنتجاتاطلع عىل مواصفات املنتج و مقارنته 
  اسـتفد من مواقع الانرتنيت املتخصصة يف مقارنة

 أالسعار
 اطلع عىل سـياسات الاسرتجاع و الضامن 
  املنتجال تغفل قراءة ٔاراء املسـتخدمني حول 
 حتديد مزيانية الرشاء و التوصيل 
 جيب حتديث برامج امحلاية من الفريوسات للحفاظ عىل



 

 
         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
  

  

  

  

  

  

 إعــــــداد:
  ة و العالقات مع الحركة الجمعويةمكتب ترقية الجود

  2018مارس  15

 

 

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

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

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

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

  

  

 

 

 

 

 النصوص الترشيعية و التنظميية 

:عىل معنا واللمزيد من املعلومات، تواصل
 املوقع إاللكرتوين:

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

  


