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املستهلك اليمني

حاميـة املسـتهلك تعنـي حاميـة املواطـن 
مـن املخاطـر التـي ميكـن أن يتعـرض لهـا يف 
والخدميـة،  السـلعية  املعيشـية  احتياجاتـه 
الوعـي  مسـتوى  تعزيـز  أيضـا  تعنـي  كـام 
الالزمـة  واملعلومـات  البيانـات  وتوفـر  لديـه 
واالسـتفادة  عليهـا  االطـالع  لـه  يتيـح  مبـا 
حاجاتـه  اختيـار  يف  بهـا  واالسرتشـاد  منهـا 
املنافسـة  تشـجيع  إىل  إضافـة  االسـتهالكية 
وضـامن  واالحتـكار  التجـاري  الغـش  ومحاربـة 
والخدمـات  السـلع  عـى  املسـتهلك  حصـول 
اريـف  يف  املطلوبـة  والنوعيـة  بالجـودة 
والحظـر، وتأمـن حقـه يف االختيـار والبدائـل.
الدولـة ومسـئولياتها  وانطالقـا مـن واجبـات 
تجـاه املسـتهلك وحاميتـه فقـد أصـدرت قانـون 
تحديـد  إىل  يهـدف  والـذي  املسـتهلك  حاميـة 
القواعـد العامـة التـي ترعى حامية املسـتهلك 
والخدمـات  السـلع  وسـالمة  صحتـه  وضـامن 
املعامـالت  شـفافية  وتأمـن  وجودتهـا، 
أحـد  املسـتهلك  يكـون  التـي  االقتصاديـة 
أطرافهـا، وكـذا حاميـة املسـتهلك مـن الغـش 
اسـتغالله  دون  والحيلولـة  الخـادع  واإلعـالن 
واملحافظـة عـى النظام االقتصـادي للمجتمع 
القتصاديـات  اآلمـن  الصحـي  التطـور  وضـامن 
السـوق، إضافـة إىل قانـون تشـجيع املنافسـة 
وجملـة  التجـاري،  والغـش  االحتـكار  ومنـع 
والقـرارات  واللوائـح  والقوانـن  الترشيعـات 
حقـوق  بـن  التـوازن  تحقيـق  إىل  تهـدف  التـي 
السـلع  ومـزودي  املسـتهلكن  وواجبـات 

والخدمـات.

عبد الوهاب يحيى الدرة
وزير الصناعة والتجارة

رئيس اللجنة العليا لحامية املستهلك 
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األساسـية  الحقـوق  أن  فيـه  شـك  ال  ومـام 
للمسـتهلك التي تضمنها قانون املسـتهلك، 
والـواردة يف هـذا الدليـل تحتـاج إىل جهـد كبـر 
وتضافـر  الحقـوق،  بهـذه  الوعـي  نـرش  يف 
الجهـود الرسـمية واملجتمعيـة لتعزيـز مسـتوى 
وعـي املسـتهلك، باعتبارهـا حجـر الزاويـة يف 
متكـن املسـتهلك مـن حاميـة نفسـه، وهـذا 
الوعـي  نـرش  يف  متقدمـة  خطـوة  الدليـل 
الهـدف  تحقيـق  إىل  وصـوالً  االسـتهاليك 
يـدرك كل مواطـن حقوقـه  أن  األسـمى وهـو 
وواجباتـه لحاميتـه مـن كل أشـكال الخـداع التـي 

لهـا. يتعـرض  أن  ميكـن 
بحقوقـه  املسـتهلك  وثقافـة   وعـي  إن 
رشائـه  عنـد  يوميـة  كمامرسـة  بهـا  والتمسـك 
بالتأكـد  والخدميـة  االسـتهالكية  الحتياجاتـه 
والجـودة  الصحيـة  االشـراطات  توفـر  مـن 
الشـكاوى  وتقديـم  املخالفـات  عـن  واإلبـالغ 
الرقابيـة  الحكوميـة  الجهـات  يعـن  والبالغـات، 
كمنظمـة  املسـتهلك  حاميـة  جمعيـة  وكذلـك 
مجتمـع مـدين لتقـوم هـذه الجهـات بواجباتهـا 
الرقابيـة والضبطيـة ، كـام ان هـذا الوعـي يحـد 
ومتدنيـة  الرديئـة  السـلع  تدفـق  اسـتمرار  مـن 
للتنافـس  بيئـة  ويخلـق  واملهربـة  الجـودة 
املطابقـة  والخدمـات  والسـلع  املـواد  لتوفـر 
وبذلـك  والجـودة  واملقاييـس  للمواصفـات 
العالقـة  ذات  والجهـات  املسـتهلك  يكـون 
حكوميـة ومنظـامت مجتمـع مـدين يـدا واحـدة 

املسـتهلك. لحاميـة  واحـد  وفريـق 
اليمنـي  املسـتهلك  دليـل  إصـدار  ويـأيت 

لحاميـة  اليمنيـة  الجمعيـة  أعدتـه  الـذي 
اليمنيـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون  املسـتهلك 
الجـودة  وضبـط  واملقاييـس  للمواصفـات 
لتلـك  اسـتكامالً  لألدويـة  العليـاء  والهيئـة 
الرسـمي  الجانـب  بـن  والتكامـل  الجهـود 
والجانـب املجتمعـي لحاميـة املسـتهلك مـن 
خـالل مـا تضمنـه الدليـل من خطوات إرشـادية 
للمسـتهلك لالرتقـاء بوعيـه وإدراكـه بحقوقـه 
األسـمى  الهـدف  إىل  للوصـول  وواجباتـه 
والخـداع  الغـش  أنـواع  كل  مـن  حاميتـه  وهـو 

واالنتهـاكات.
ختامـاً البـد أن نشـيد بهـذه الخطـوة املتميـزة 
مـن قبـل الجمعيـة اليمنيـة لحاميـة املسـتهلك 
الجـودة  وضبـط  للمواصفـات  اليمنيـة  والهيئـة 
وبرامـج  اصـدارات  سـتتلوها  شـك  بـال  والتـي 
لضـامن  املسـتهلك  وعـي  لتعزيـز  هادفـة 
بالجـودة  والخدمـات  السـلع  عـى  حصولـه 
حظريـة  منطقـة  أي  يف  املطلوبـة  والنوعيـة 
آملـن  اليمنيـة  الجمهوريـة  داخـل  ريفيـة  او 
االسـتفادة مـن هـذا الدليـل مـن قبـل الجميـع، 
عـى  جهـدا  نألـوا  ال  الـوزارة  يف  أننـا  ونؤكـد 
وعـى  املسـتهلكن،  لعمـوم  الحاميـة  توفـر 
اسـتعداد لتقديـم كافـة أوجـه الدعـم للجمعيـة 
وكافـة الجمعيـات ومنظـامت املجتمـع املـدين 
مـن  مبـا  والقوانـن  الترشيعـات  تطويـر  وكـذا 
الدولـة  بـن  املشـركة  الرؤيـة  تحقيـق  شـأنه 
فاعـل  اسـتهاليك  وعـي  نحـو  واملجتمـع 
األساسـية  وواجباتـه  لحقوقـه  مـدرك  ملجتمـع 

املسـتهلك. حاميـة  وأهمهـا 
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عــى مــا يقــارب مــن عقــد يــن نجحــت الهيئــة اليمنيــة للمواصفــات واملقاييــس وضبــط الجــودة والجمعيــة 
ــن الحكومــي  ــن الجهدي ــيق ب ــاون والتنس ــزاً للتع ــاً متمي ــا أمنوذج ــتهلك، يف أن يقدم ــة املس ــة لحامي اليمني
واألهــي يف مجــال حيــوي للغايــة، هــو حاميــة املســتهلك، بصفتــه اإلنســان الــذي متثــل ســالمته غايــة 

ــات. الغاي
وانطالقــاً مــن املســؤولية القانونيــة للهيئــة والجمعيــة وتأسيســاً عــى دورهــام الحيــوي يف النهــوض 
مبهمــة حاميــة صحــة وســالمة املســتهلك ورفــع مســتوى وعيــه، تــم إعــداد هــذا الدليــل االســتهاليك ليكــون 
إضافــة أخــرى إىل سلســلة مــن املبــادرات واإلســهامات املشــركة بــن الهيئــة والجمعيــة فيــام يخــدم صحــة 

وســالمة املســتهلك يف اليمــن.
أُعــدَّ هــذا الدليــُل الــذي نضعــه بــن يــدي املســتهلك الكريــم، بطريقــة مبســطة وســهلة وسلســة، وقــد 
حرصنــا عــى أن يشــمل مختلــف القضايــا املتصلــة بتــداول واســتهالك الســلع والخدمــات، حيــث نســعى مــن 
خــالل دليــل كهــذا إىل ضــامن أن يصبــح املســتهلُك واعيــاً، ذكيــا ًوواثقــاً أثنــاء تعامالتــه مــع الســلع والخدمــات. 
وأملنــا هــو أن يحصــل املســتهلك عــى جرعــة معلوماتيــة ومعرفيــة يف مجــال يخصــه ويدخــل يف صميــم 

اهتامماتــه اليوميــة والصحيــة والحياتيــة.
وأملنــا كذلــك أن يصبــح املســتهلك يف اليمــن، كــام غــره مــن رشيحــة املســتهلكن األوســع يف هــذا 
العــامل، مــدركا لحقوقــه وواجباتــه، وذلــك مــن شــأنه أن يحــد إىل حــد كبــر مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 

املســتهلكون.
يف طيــات هــذا الدليــل مــا يعــن املســتهلك عــى كيفيــة اختيــار الســلع والخدمــات وتجنــب الوقــوع ضحيــة 
للمامرســات املــرة بصحــة وســالمة املســتهلك واقتصــاده ومدخراتــه، وباألخــص الغــش والتقليــد التجــاري 
باعتبــار أن املســتهلك هــو محــور كل عمليــة وهــو املســتهدف مــن كل القطاعــات التــي تدخــل يف مجــاالت 

اإلنتــاج والتســويق مــن املــادة الخــام إىل املنتــج النهــايئ الــذي يتــم وضعــه يف متنــاول املســتهلك.
إن املســتهلكن، صغــاراً كانــوا أم كبــاراً رجــاال او نســاء، هــم اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى يف أمــس 
الحاجــة إىل أن يرتقــي وعيهــم االســتهاليك، وهــذا الدليــل جــزء مــن عمليــة متواصلــة تنهــض بهــا الجمعيــة 
بالتعــاون مــع الجهــات الحكومــة كالهيئــة اليمنيــة للمواصفــات واملقاييــس  اليمنيــة لحاميــة املســتهلك، 
وضبــط الجــودة الهيئــة العليــا لالدويــة واملســتلزمات الطبيــة، لالرتقــاء بوعــي املســتهلك يف خضــم هــذه 
املوجــات مــن التحديــات االســتهالكية املرتبطــة بتدافــع األحــداث التــي أثــرت عــى العمليــة االســتهالكية 

بشــكل عــام وعــى حركــة الســوق وعــى قــدرة املســتهلك الرشائيــة.
الوعــي ال يتوقــف عنــد املســتهلك فقــط، ولكــن هنــاك أطــراف يف العمليــة االســتهالكية يحتاجــون إىل 
القــدر ذاتــه مــن الوعــي بأهميــة الوصــول إىل املســتويات املطلوبــة مــن التــداول االســتهاليك اآلمــن 
الــذي يحقــق مصالــح جميــع األطــراف، والتجــار طــرف مهــم ويســتهدفهم هــذا الدليــل االســتهاليك مثلــام 

يســتهدف املســتهلكن.
فالقطــاع التجــاري معنــٌي بتأمــن البيئــة التجاريــة املثاليــة، التــي تضمــن وصــوَل الجميــع: مســتهلكن وتجــارا 
ومنتجــن ومقدمــي خدمــات، إىل املســتوى الــكايف مــن الوعــي بــأن تــداول الســلع ال تحقــق ربحــاً أو تُشــبع 
حاجــة فقــط وإمنــا هــي جــزء مــن القــوة املحركــة لعجلــة االقتصــاد الوطنــي القــوي واملزدهــر، وهــذا لــن 

يتحقــق إال إذا ضمنــا جميعــاً أن تســود التعامــالت التجاريــة العادلــة بــن جميــع األطــراف.

مقــــدمة:
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الباب االول : حقوق وواجبات املستهلك

-         تعريف من هو املستهلك 

-         حقوق املستهلك االساسية 

-         حقوق املستهلك الرقمية 

-         النقد االلكروين واملستهلك

حقوق و واجبات  املستهلك عند التسوق و رشاء املواد و املنتجات  الغذائية    -

الباب الثاين :   املواد الغذائية واالستهالكية  -

-         ارشادات استهالكية عند رشاء املواد و املنتجات  الغذائية  االتية :

-          الحبوب و البقوليات 

األغذية املعبأة أو املعلبة  -

منتجات االلبان و مشتقاته  -

اللحوم البيضاء والحمراء  -

الخضار و الفواكه   -

إرشادات رمضانية عامة  -

ارشادات استهالكية للمنتجات املوسمية الرمضانية :  -

التمور  -

زيوت القى   -

مساحيق املرشوبات االصطناعية  -

-  املساحيق املوسمية 

نصائح حفظ و تخزين االغذية وسالمة الغذاء   -

الباب الثالث : حقوق املستهلك واالرشادات العامة عند رشاء السلع املعمرة و الكاملية :

االجهزة الكهربائية و االلكرونية  -

منظومات الطاقة الشمسية   -
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السيارات و االطارات   -

الذهب   -

الباب الرابع :   حقوق املستهلك واالرشادات العامة عند رشاء السلع الدوائية :

االدوية و العقاقر الطبية   -

املستلزمات الطبية   -

اجهزة قياس  السكر  و الضغط املنزيل   -

األعشاب الطبية   -

مستحرات  التجميل   -

-  نصائح حفظ و تخزين االدوية 

الباب الخامس :   تحذيرات ونصائح عامة  للمستهلك  :

أوالً :  تحذيرات عامة  -

ثانياً :  ارشادات ونصائح عامة   -

ثالثاً:  املضافات الغذائية  -

رابعاً:  االستبدال وحق التعويض  -

الباب السادس :  

دالالت الرموز املوجودة عى معظم املنتجات االستهالكية  -

-  ارشادات عامة للمستهلك

ارقام شكاوى و بالغات  املستهلك   -



الباب االول
حقوق وواجبات املستهلك 
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من هو املستهلك ؟ 

كل شخص طبيعي أو اعتباري يشري 
سلعة أو خدمة أو يستأجرها أو يستعملها 

أو يستفيد منها لالستهالك أو االستخدام.
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ما هي توعية املستهلك ؟  

حقوق املستهلك األساسية

حقوق 
املستهلك 
االساسية :

عملية اتصال تعزز من القدرة عى معرفة املستهلك لحقوقه و واجباته.

حق الحياة يف بيئة صحية: 

أن يكون للمستهلك الحق يف أن 
يعيش ويعمل يف بيئة نظيفة 

وخالية من املخاطر لألجيال الحالية 
واملستقبلية. 

حامية املستهلك من املنتجات 
وعمليات اإلنتاج والخدمات التي 

تؤدي إىل مخاطر عى صحته 
وسالمته.     

حق األمان : 

حق االختيار: 

أن يستطيع املستهلك االختيار 
من العديد من املنتجات والخدمات 

التي تعرض بأسعار تنافسية مع 
ضامن الجودة، وخدمة ما بعد البيع.

حق االستامع إىل آرائه: 

أن متثًل مصالح املستهلك يف 
إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، 
ويف تطوير املنتجات والخدمات. 

حق التعويض:

أن يكون للمستهلك الحق يف 
تسوية عادلة للمطالبة املرشوعة، 

شاملة التعويض عن التضليل 
أو السلع الرديئة أو الخدمات غر 

املرضية.

حق التثقيف: 

أن يكون للمستهلك الحق يف 
اكتساب املعارف واملهارات 

املطلوبة ملامرسة االختيارات الواعية 
بن السلع والخدمات، وأن يكون 

مدركاً لحقوق املستهلك األساسية 
ومسؤولياته وكيفية استخدامها  .  

حق إشباع احتياجاته األساسية :

 أن يكون للمستهلك حق الحصول 
عى السلع الرورية األساسية 

وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء 
واملأوى والرعاية الصحية و التعليم  . 

حق املعرفة : 

تزويد املستهلك بالحقائق 
واملعلومات الصحيحة عن السلع 
والخدمات، وحاميته من اإلعالنات 

وبطاقات السلع التي تشمل 
معلومات مضللة وغر صحيحة.

ضـ
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هو املستهلك التقليدي واملستهلك 

العرصي ألن االنرنت هو وسيلة جديدة مبنية 

عى التكنولوجيا الرقمية 

من هو املستهلك الرقمي ؟

حق املستهلك بوجود منصة رقمية تفاعلية متّكنه 

من عرض املشاكل التي تواجهه يف التجارة 

االلكرونية، وعى االنرنت بشكل عام.

الحق بإنرنت ذو طبيعة مفتوحة غر 

خاضع لحدود جغرافية. يجب التعامل مع 

املستهلكن يف االقتصاد الرقمي كوحدة 

وليس كمجموعات منفصلة جغرافياً.

لكل شخص الحق يف حرية املعلومات واالتصاالت 

ومن حق املستهلك باال تتدخل اي سلطة 

اقتصادية كانت او سياسية لتسيطر او تلجم حرية 

التبادل بن املستهلكن/املستخدمن.

أن يكون لكل  مستخدم لإلنرنت ولشبكات  

االتصاالت اإللكرونية الحق بالوصول بصورة 

شفافة وغر متييزية اىل جميع املحتويات 

والخدمات والتطبيقات واملعلومات التي 

تنقلها هذه الشبكات، دون أي اعتبار 

للشخص مصدر هذه املحتويات.

حقوق املستهلك الرقمية  :

حقوق املستهلك الرقمية :
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النقد االلكرتوين و املستهلك 

هي خدمة تحويل االموال من النقدية الورقية اىل النقدية 
االلكرونية عرب تطبيقات و برامج متكن املستهلك من 

الحصول عى الخدمات و السلع و اجراء التحويالت املالية و 
البيع و الرشاء   . 

-     حامية الخصوصية وأمن البيانات  
-    سهولة الوصول للخدمة 

-    شمولية الخدمة بالتعامالت والتحويالت والبيع والرشاء وغرها .

1 -   تأكد من الجهة املستقبلة لألموال و التأكد من رابط املواقع االلكرونية  تجنبا 
للتعرض لالحتيال و الرسقة 

2 -    تحقق من وجود دعم فني للمنتج او الخدمة 
3 -   االبتعاد عن التحويالت الشخصية و استخدم بوابات دفع الكرونية آمنة

4 -    يفضل التعامل عرب منصات ومواقع موثوقة .

ما هو النقد االلكرتوين ؟

حقوق املستهلك بالتعامالت االلكرتونية : 

نصائح يجب إتباعها عند الدفع االلكرتوين عرب االنرتنت :
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الحصول عى البيانات واملعلومات   -

للمنتجات والسلع وأن تكون جميع 

بيانات املنتج مكتوبة باللغة العربية 

وال مينع إضافة لغة أخرى 

الحصول عى فاتورة عند الرشاء   -

باللغة العربية و تحتوي )املبلغ 

اإلجاميل والتفصيي، التاريخ، نوع 

السلعة ، اسم املنشأة(.

معرفة التحذيرات املتعلقة  باستخدام   -

السلع املعروضة للبيع وأن تكون 

موضحة عى املنتج بشكل مبارش.

أن تكون السلع واملنتجات مطابقة   -

للمواصفات القياسية املعتمدة 
اســتبدال واســرجاع الســلع إذا ثبــت   -

أنهــا مغشوشـــة أو معيبــة أو تحمــل 

عالمات تجاريــة مقلدة.

اشهار االسعار النهائية عى   -

السلع و املنتجات و توفر 

بدائل وخيارات متعددة .

عرض السلع و املنتجات وفقا   -

الشراطات العرض و التداول املنصوص 

عليها يف املواصفات القياسية  .

شـــــراء السـلــع املعروضـــة للبـيـــع دون قـيــد   -

أو شـرط من البــائع و بيان العروض التجارية 

وتوضيح عـدد املنتجـات املحددة لكل عرض 

وعدم ربــط رشاء سلعـة بسلعــة أخرى.

حقوق املستهلك العامة عند التسوق و الرشاء للمواد و السلع واملنتجات  الغذائية: 
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الرشاء من املحالت واملراكز التي 
تهتم بطريقة العرض والحفظ والتداول 

املالمئة. 

تجنب رشاء املنتجات والسلع مجهولة 
املصدر والتي ال تحمل بطاقة بيانات 

مهام كانت مرغوبة

الفحص الظاهري للسلع واملنتجات 
للتأكد من سالمتها وعدم تعرضها للتلف 

قبل مغادرة املحل

عدم رشاء السلع املعاد تعبئتها يف 
عبوات ال تحمل اية بيانات، أو السلع 

املعروضة يف الشوارع واالرصفة 
واملعرضة لحرارة الشمس.

املساهمة بنرش التوعية يف اطار 
االرسة واملجتمع .

قراءة بطاقة البيان والتي تتضمن )املقاس والحجم والوزن -العدد - تاريخ اإلنتاج 
واالنتهاء - بلد املنشأ - مكونات املنتج- اسم املُنِتج  أو الصانع- وظروف التخزين - 

إرشادات االستعامل -العبارات التحذيرية(

التأكد من العروض التجارية  
والتخفيضات وان تكون املنتجات 

صالحة لالستهالك ومقارنة االسعار 
قبل وبعد التخفيض.

التأين يف الرشاء وعدم الترسع 
والبحث عن البدائل األخرى للمنتجات 
من حيث الجودة والسعر املناسب. 

تجنب رشاء املعلبات الغذائية وغرها 
التي توجد عليها مظاهر االنتفاخ أو 
الصدأ او التقرش أو التهشم كونها 

غر صالحة لالستهالك.

تجنب اإلفراط يف رشاء األغذية 
واملرشوبات الغنية بالسعرات 
الحرارية والسكريات والدهون.

كن ايجابيا وبلغ عن أي مخالفة أو 
مامرسة خاطئة تشاهدها يف 
األسواق  إىل الجهات املختصة.

واجبات  املستهلك العامة عند التسوق و الرشاء للمواد و السلع و املنتجات  الغذائية:

تخفيضات



الباب الثاين
 املواد الغذائية واالستهالكية
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أوال:  الحبوب و البقوليات

ثانيا: األغذية املعبأة أو املعلبة :

عزيزي املستهلك  عند رشاء األغذية املعبأة أو املعلبة تأكد مام ييل: - 

أن تكون سليمة وخالية من الحرشات والعفن او الفطريات   -

عى  بني  أو  اسود  أو  اخر  لون  ذات  بقع  وجود  وعدم 

الحبوب .

ان تكون الحبوب جافة )الن الرطوبة تساعد عى التلف ( .  -

معلومات بطاقة البيان )تاريخ اإلنتاج واالنتهاء.  -

-    عند رشاء الدقيق التأكد من أن بطاقة البيان تتضمن اضافة 

الحديد والفوالذ.

أن تكون خالية من الكدمات .  -

أن تكون خالية من االنتفاخات أو التقعر.  -

أن تكون خالية من الصدأ.  -

وضوح تاريخي اإلنتاج واالنتهاء.   -

تأكد من أن تاريخ الصالحية غر قابل للمسح أو اإلزالة0  -

عدم وجود أكر من تاريخ صالحية مختلفة عى العلبة0  -

تجنب رشاء املنتجات التي ال تحمل أي بيانات والتي تكون مجهولة املصدر0  -

ينصح بعدم رشاء املنتجات التي تحمل بيانات بلغات أجنبية فقط.  -

احرص عى قراءة العبارات التحذيرية )إن وجدت(.  -

احرص عى أن تكون نظيفة ومحكمة الغلق لحاميتها من التلوث أو التلف.  -

تجنب رشاء املنتجات الغذائية التي تكون معبأة بعبوات ذات شكل صيدالين.  -

ارشادات استهالكية عند رشاء املواد و املنتجات  الغذائية  االتية :

صالح لغاية:

0000/00/00
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 ، الصالحية  منتهية  تكن  مل   وان  للفساد   املعلبات  تتعرض  قد 

وهنالك العديد من مظاهر الفساد التي تظهر عى املعلبات نتيجة 

حدوث خطأ يف عملية التعليب أو نتيجة حدوث تفاعل كيميايئ بن 

العلبة والغذاء أو بن العلبة والبيئة املحيطة او نتيجة النقل والتخزين 

والعرض السيئ.

انتفاخ العبوات  -

تقعر نهايتي العلبة   -

تغر لون العلبة من الداخل   -

وجود صدأ عى حواف العلبة وجدرانها  -

ظهور عالمات تعفن )منو األعفان(  -

وجود تخر يف الحليب املعبأ  -

وجود عكارة يف العصائر املعلبة  -

عزيزي املستهلك :

عالمات فساد األغذية املعلبة: 
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ثالثا  :  منتجات االلبان و مشتقاتها

رابعاً :  اللحوم  البيضاء و الحمراء :

أن تكون مربدة و تجنب شـراء الزبادي أو الحليب أو الحقن املعروض خارج   -

الثالجة. 

قراءة تاريخ اإلنتاج واالنتهاء عى العبوة .   -

يفضل رشاء الحليب املحتوي عى دهن طبيعي كون املستبدل بدهن   -

نبايت ذو قيمة غذائية اقل

سالمة العبوة وغر منتفخة وان  تكون محكمة االغالق و ال يوجد ترسيب.  -

للحفاظ  مشرياتك  قامئة  آخر  يف  اجعلها  األلبان  ملنتجات  رشائك  عند   -

عى سالمتها وجودتها كونها رسيعة التلف

الدواجــن الحيــة تأكــد  مــن ســالم الدجــاج واكتــامل ريشــها وان تكــون خاليــة مــن أي   -

جلديــة  التهابــات 

تأكــد ان لــون الدواجــن  املذبوحــة او املجمــدة ابيــض مصفــر ومتامســك وخــايل مــن   -

البقــع  والروائــح الغــر طبيعيــة 

عند رشائك للبيض احرص ان تكون نظيفة وال يوجد عليها أي مخلفات.  -

األسامك الطازجة:  تأكد من أن لون الخياشيم أحمر   -

وردي وأن ملمس الجلد غر مخاطي وأن تكون العيون 

براقة وليست غائرة وان اللحم متامسك.

االسامك املجمدة يجب ان تكون مجمدة بالكامل و   -

عدم وجود ليونة او اى روائح غر طبيعية .

 عزيزي املستهلك  عند رشاء منتجات االلبان ومشتقاته يجب التأكد مام ييل : 

عزيزي املستهلك عند رشاء اللحوم البيضاء تأكد من االيت:

1 - الدواجن و البيض 

2 - االسامك 

ارشادات استهالكية عند رشاء املواد و املنتجات  الغذائية  اآلتية :

أ - اللحوم البيضاء ) الدواجن و االسامك ( 
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رابعاً :  اللحوم  البيضاء و الحمراء :

خامساً :  الخضار و الفواكه 

اللحــوم الطازجــة او املجمــدة يجــب التأكــد مــن وجــود ختــم املســالخ عــى اللحــوم   -

ــالت الجــزارة  الحمــراء يف مح

خلو قطع اللحم من أي بقع بنية او زرقاء و ان يكون لون اللحم احمر وردي.   -

ــة وال  ــر لين ــكة وغ ــا متامس ــن انه ــد  م ــه والتأك ــار والفواك ــي للخض ــص الح الفح  -

او حــرشات. او بقــع ملونــة  يوجــد عليهــا  شــقوق او ممزقــة 

رشاء الخروات والفواكه الطازجة ألنها تحتفظ بكميات كبرة من الفيتامينات.  -

النضــوج  عالمــات  عليهــا  تظهــر  والتــي  الناضجــة  والفواكــه  الخــروات  رشاء   -

. لطبيعــي ا

احرص عى غسل الخروات والفواكه جيداً قبل تناولها مباء جاري   -

يجــب أن تقطـُـع الخــر والفواكــه اىل قطــع كبــرة نوعــا مــا الن تقطيعها إىل قطع   -

صغــرة يــؤدي إىل فقدهــا كميــة كبــرة مــن الفيتامينــات واألمــالح املعدنيــة. 

مكتملــة  الغــر  والدقــة  واألســامك  الدواجــن  مثــل  املجمــدة  اللحــوم  رشاء    -

التجميــد والتــي تظهــر عليهــا بعــض املناطــق اللينــة التــي تــدل عــى تعرضهــا 

ذلــك يســبب أرضار صحيــة خطــرة  لفــرات تجميــد وتســخن الن 

رشاء اللحوم  املجمدة املعروضة خارج الثالجات   -

ــا  ــن رشائه ــاً م ــد دامئ ــوارع وتأك ــة والش ــى األرصف ــاع ع ــي تب ــوم الت -  رشاء اللح

العامــة. النظافــة  رشوط  فيهــا  تتوفــر  التــي  املحــالت  مــن 

عنــد نقــل الغــذاء للمنــزل يراعــى تغليــف قطــع اللحــوم والدواجــن الطازجــة وان   -

تكــون منفصلــة ووغــر مالمســه لألغذيــة األخــرى

-  عزيزي املستهلك تجنب االيت :

ب -  اللحوم الحمراء :

عزيزي املستهلك عند رشائك للخضار و الفواكه يجب اتباع االيت :
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عزيزي املستهلك حفاظا عى صحتك و سالمتك خالل شهر رمضان املبارك 

يجب اتباع االرشادات التالية : 

    تناول من ثالث اىل 

سبع حبات من التمر 

عند اإلفطار 

تناول كمية من املاء أو العصر   

الطازج أو اللنب  وكذلك 

الشوربة قبل البدء بتناول 

الطعام.

تناول كميات كافية من   

املاء ما بن وجبتي 

الفطور والسحور ليتمكن 

الجسم من تعديل 

مستوى السوائل فيه.

ال ينصح  بتناول كميات كبرة   

من الطعام  ألنه يؤدي إىل 

انتفاخ املعدة ، وعرس يف 

الهضم ، إضافة إىل الشعور 

بالخمول والكسل والنعاس. 

احرص عى امليش   

ومامرسة بعض التامرين 

الرياضية مبعدل ثالث 

مرات أسبوعياً عى األقل.

تجنب االكثار  من تناول   

املقبالت ) كاملقايل 

واملعجنات والحلويات( 

الحتوائها عى الدهون 

واألمالح والسكريات.

احرص عى ان تحتوى وجبة   

السحور عى أطعمة سهلة 

الهضم كاللنب الزبادي والخبز 

والعسل والفواكه وغرها 

وتجنب تناول األطعمة املالحة0 

احرص عى التقليل من   

تناول املواد املحتوية 

عى الكافين مثل القهوة 

املرشوبات الغازية  .

املواد الغذائية واالستهالكية

إرشادات رمضانية عامة 
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اوالً : التمور 

إرشادات استهالكية للمنتجات املوسمية الرمضانية 

 عزيزي املستهلك : عند رشائك التمور يجب اتباع االرشادات التالية 

قراءة البيانات اإليضاحية املوجودة عى العبوة وخاصة:   - 1

اسم ونوع التمر    - تاريخ اإلنتاج    -  تاريح االنتهاء   - الوزن الفعي  

2 -  التحق من أن تكون التمور :

سليمة ونظيفة وخالية من أي طعم أو رائحة غريبة  -

-  خالية من الحرشات الحية وبويضاتها ويرقاتها.

متامثلة يف اللون والشكل ومتجانسة يف الحجم  -

3 - اختيار نوعية العبوات املناسبة :

التأكد من سالمة العبوة   -

-  تجنب رشاء التمور املعبأة يف) شواالت أو أكياس او عبوات سبق استخدامها( 

-     عدم رشاء التمور املعروضة تحت أشعة الشمس والقريبة من مصادر التلوث 

كالحرشات والقوارض  وعوادم السيارات.

يجب غسل التمر جيدا  قبل  تناوله حفاظا عى صحتك وسالمتك

ثانياً : زيوت القى 

عزيزي املستهلك :

ال تشري زيوت الطعام اال اذا كانت مدعمة بفيتامن ) أ، د( وقراءة   -

ذلك عى بطاقة بيان العبوة 

-    ان وجود عبارة خايل من الكو ليسرول عى عبوات بعض منتجات 

الزيوت النباتية ال تعني بالرورة انها افضل من منتجات الزيوت 

النباتية التي مل تذكر عليها هذه العبارة الن جميع الزيوت النباتية 

بطبيعتها خالية من الكو ليسرول .  

متــــر

متــــر

مدعم بفيتامن
)أ ود(
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ثانياً : زيوت القى 

عزيزي املستهلك :

1 - نصائح هامة عند استخدام زيت القيل:

2 - متى يجب التخلص من زيت القيل املستعمل؟ 

تجنب قي األطعمة وهي مجمدة أو مبللة أو مملحة ألن ذلك يؤكسد   -

الزيت برسعة .

كلام قل عدد مرات استعامل الزيت كان أفضل مع تجنب إضافة زيت   -

جديد إىل الزيت املستخدم يف عملية القي.

-  االحتفاظ بالزيت يف أواين زجاجية أو مواد مقاومة للصدأ أو 

بالستيكية معدة لهذا الغرض مع مراعاة أن تكون هذه األواين معتمة 

غر منفذة للضوء .  

-      عند تحضر األطعمة املقلية يسخن الزيت تدريجيا وتجنب وصول الزيت 

إىل نقطة التدخن. 

عندما يصبح لونه داكنا.  -

ظهور رائحة من الزيت غر مرغوبة.  -

تصاعد  الدخان عند عملية القي.  -

تكون رغوة بكميات كبرة.  -

ظهور طعم غر مرغوب.  -
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1 -   عزيزي املستهلك : قبل رشاء املنتجات من املساحيق املوسمية  
         )الجييل –الكريم كراميل –الكاسرتد – مساحيق الشوربة (  التي غالبا ما يتم استهالكها 

يف شهر رمضان تأكد من التايل : 

-  ان يكون إنتاجها حديثا وليست قريبة االنتهاء  أو غر مخزنة من املوسم السابق 

لشهر رمضان.

يكون مدون عليها وبشكل واضح جميع البيانات االيضاحية باللغة العربية إضافة   -

إىل اللغة اإلنجليزية أو أي لغة أخرى.

-  أال تكون مجهولة املنشأ أو املصدر.

أن تكون العبوات سليمة وخالية من أي عيوب.  -

تسبب  قد  التي  املكونات  بعض  وجود  حال  يف  التحذيرية  العبارات  قراءة   -

الحساسية لبعض املستهلكن وتؤثر عى سالمتهم. 

البائعن عى أرصفة  أو  الباعة املتجولن  -  تجنب رشاء مثل هذه املنتجات من 

الشوارع وذلك بسبب تعرضها ألشعة الشمس ومعظمها تكون قريبة االنتهاء 

أو منتهية الصالحية.

2 - عزيزي املستهلك عند رشاء مساحيق املرشوبات االصطناعية  يجب اتباع االيت :

التأكد بانها محالة بالسكر العادي )سكر الشاي( ومضاف اليها املحليات الطبيعية  -

تناولها خاصة من قبل األطفال   ( و ذلك لخطورتها و ينصح بعدم  -  تجنب  املحالة )مبحليات صناعية 

كونها مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة  )مرىض السكر أو الحمية(

التأكد من تاريخ اإلنتاج و االنتهاء   -

التأكد من صالحيتها لالستهالك و عدم تعرضها للتلف نتيجة سوء  النقل او العرض والتخزين  -

إتباع النصائح واإلرشادات املتوفرة عى البطاقة الغذائية املرفقة عى كل منتج.  -

ثالثاً : املساحيق املوسمية ومساحيق املرشوبات االصطناعية



نصائح   
حفظ وتخزين االغذية 
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اوال : تخزين العبوات :

ثانيا : تربيد و تجميد االغذية :

ثالثا : الطبخ و اعادة تسخن الطعام :

-  التأكد من فرة الصالحية

عدم فتح العبوات التي مل يتم استخدامها   -

-      التخزين يف اماكن مرتفعة عن سطح االرض و جيدة التهوية 

وبعيدة عن الرطوبة 

عزيزي املستهلك : يجب اتباع االرشادات التالية عند حفظ أو تخزين األغذية

الفريزر  يف  بالتجميد  للتخزين   ) االسامك   ، الدواجن   ، )اللحوم  تحتاج       -

لحفظها من البكريا و الحفاظ عى سالمتها.

-      تخزين اللحوم بعيدا عن املنتجات االخرى مثل الخروات املجمدة .

-       تجنب إعادة تجميد منتجات اللحوم والدواجن واألسامك  مرة أخرى .

-        حفظ منتجات االلبان و الجنب و الزبادي يف الثالجة )بالتربيد ( باإلضافة 

اىل البيض يف حالة كان الطقس حار .

- احكام اغالق العبوات و حافظات الطعام بالثالجة ملنع تعرضها  للفساد .

-       يجب طهى الطعام املجمد او املعاد  

تسخينه بشكل جيد.

-      يجب عدم بقاء الطعام بعد طهيه ال كر 

من ساعتن خارج الثالجة .
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التأكد من ان البالستيك امنا   -
ومناسبا ومخصصا لتخزين األغذية .

يفضل اختيار  الحافظات   -
البالستكية الشفافة ويعترب 

البالستيك رقم )5( املناسب.

-  ينصح بعدم وضع األطعمة 
الساخنة يف الحافظات  

البالستيكية و االنتظار حتى 
تربد .

رابعا : اختيار حافظات البالستيك االمن :

غسل اليدين قبل تناول الطعام وأثناء إعداده   •

وبعد الذهاب إىل دورات املياه

تنظيف اواين املطبخ قبل استعاملها تنظيفا   •

جيدا و تطهر االسطح جيدا 

الفصل بن الطعام النيء   •

والطعام املطبوخ

طبخ الطعام طبخا جيدا .  •

•    اغسل الفواكه والخروات جيدا

استخدام املياه النظيفة .  •

عزيزي املستهلك:  يجب اتباع اجراءات الوقاية العامة لسالمة الغذاء عى النحو التايل :



الباب الثالث
السلع املعمرة والكاملية
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حقوق املستهلك و االرشادات العامة عند رشاء السلع املعمرة :

من حق املستهلك عند رشاء السلع املعمرة مثل السيارات و االجهزة الكهربائية  وااللكرونية 

معرفة كافة املعلومات والبيانات الصحيحة  والحصول عى كرت الضامن  الذي يضمن جودة 

السلع  و فاتورة الرشاء التفصيلية عند رشاء السلع املعمرة يجب اتباع االرشادات التالية  . 

أن يكــون البيان التفصيي  املتعلق بالسلعة املعروضة للبيع مكتوب باللغة العربية   •

وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند عرض الجهاز الكهربايئ مثل  )غسالة ، ثالجة ، مكيف (   •

الحصول عى كرت الضامن وان ال يقل عن عامن  •

الحصول عى الفاتورة التفصيلية   •

التأكد من توفر قطع الغيار املطلوبة  •

تجنب رشاء االجهزة  املعروضة عى أرصفة الشوارع   •

        واملستخدمة واملهربة .

معرفة نوع اللوح ونوع الزجاج املركب عى األلواح الشمسية) وحيد او متعدد الخاليا(  -

التأكد من قدرة اللوح الواحد.  -

التأكد من كفاءة األلواح فكلام كانت الكفاءة أعى كان األداء أفضل.  -

معرفة  عوامل درجة الحرارة فكلام كان التأثر بدرجة الحرارة أقل كان اللوح أفضل.  -

مقارنة أسعار األلواح ومعرفة األجود واألرخص من الرشكات الرسمية و املوثوقة.  -

الحصول عى شهادات مطابقة األلواح الشمسية والصادرة وفقا للمواصفة  -

) IEC61215وI EC61730(          

اوال : االجهزة الكهربائية املنزلية  وااللكرتونات :

ثانيا : منظومات الطاقة الشمسية : 

عزيزي املستهلك قبل رشاء اللوح الشميس  يجب اتباع ارشادات التالية: 
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حقوق املستهلك و االرشادات العامة عند رشاء السلع املعمرة :

تنظيف األلواح من الرمل والغبار بشكل   -
دوري وعدم اإلهامل يف  تنظيفها ، ألن 

ذلك يقلل من كفاءة إنتاج األلواح. 
التأكد من تثبيت قواعد األلواح وتركيب   -

األلواح أيضاً بشكل جيد.
يجب تحديد اتجاه وزاوية ميل األلواح   -

بطريقة صحيحة ، حتى يتم الحصول عى 
اداء أفضل 

تفقد أسالك التوصيل النازلة من األلواح   -
اىل منظم الشحن و التأكد من عدم 

سخونتها ظهرا وفحص احكام نقاط 
توصيلها باملنظم

-      احرص عى رشاء الكيبالت لتحصل عى 
الفولتية الكاملة.

قبل الرشاء يجب التأكد من مطابقتها للمواصفات  و الحصول عى كرت الضامن 

يجب   استخدمها  عند  و  املقلدة  و  املغشوشة  املنظامت  رشاء  تجنب  و 

مراعاه االيت :

حالتي  يف  التعبئة  فولتية  من  كل  ينظم  الشحن  منظم  ان  من  التأكد   -

االمتصاص والتعويم ومطابقتها بنفس قيمها بالبطاريات.

الحرارة ومعظم  التعويم والبطاريات كدالة يف درجة  تتغر كال من فولتية   -

البطاريات تعمل مدى واسع لكل فولتيه فيستحسن تعديل الرقم اىل اقل 

اىل  تقلل  الصيف  ويف  فولت   cycle use 14.8 الشتاء  يف  مثال   ( قيمة 

14.6 فولت والتعويم float يقلل من 13.8 اىل 13.6 فولت .

التأكد من احكام نقاط التوصيل بن املنظم والبطاريات  -

الحصول عى نسخة من شهادة املطابقة للمنظامت   -

عزيزي املستهلك  أثناء وضع االلواح   الشمسية فوق سطح املنزل يجب اتباع اإلرشادات التالية :

2 -  منظامت الشحن :

شهادة املطابقة
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قبل رشاء البطاريات يجب التأكد  من االيت 
التأكد من انها مصنعة من  رشكة معروفة و الحصول عى كاتالوج املواصفات وان عليها رقم تسلسي   -

والحصول عى كرت ضامن البطاريات. 
اختيار البطاريات املخصصة  للطاقة الشمسية )الجل ( وتجنب رشاء  البطاريات االسيت وااللكرونية   -

كونها مخصصة للسيارات . 
البطارية   باختالف نوعها و حجمها وتقدر قدرة  البطاريات  تختلف  البطارية حيث  معرفة سعة و قدرة    -

بالكيلو واط  )تحدد بحسب االستهالك الشهري (
من  اكرب  قيمة  تفريغ  امكن  كلام  كبر  للبطارية  التفريغ  عمق  قيمة  كانت  كلام  التفريغ  عمق  معرفة   -

طاقتها 
معرفة العمر االفرايض للبطارية )تقدر بعدد دورات الشحن و التفريغ التى متر بها البطارية(  -

الحصول عى نسخة من شهادة املطابقة للبطاريات .  -

3 -  البطاريات  :

حقوق املستهلك و االرشادات العامة عند رشاء السلع املعمرة :

عند استخدام بطاريات منظومات الطاقة الشمسية  يجب مراعاة االيت :
 -      تجنب التفريغ الرسيع للبطارية حيث يسبب التلف الرسيع و تنقيص عمرها االفرايض 

-       تجنب ابقاء البطارية فارغة دون شحن ملدة طويلة و مراقبتها اثناء الشحن لو سخنت افصل 
الشاحن 

التأكد من أن مروحة التربيد الخاصة باالنفرتر تعمل بشكل جيد عند ارتفاع درجة حرارته الن االستخدام   -

االطول يزيد من حرارة االنفرتر.

عن  البطاريه  فولتية  ارتفاع  عند  أداءها  يقل  املعدلة  الجيبية  املوجة  ذات  وخاصة  االنفرترات  معظم   -

13.5 فولت وتفصل عند 14.5 فولت لذلك فاستخدامها نهارأ يفضل عند ثبات فولتية منظم الشحن 

عى التعويم13.8 فولت.

الحصول عى كرت التعليامت والضامن. ونسخة من شهادة املطابقة   -

4 -   االنفرترات ) املحوالت ( :
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معاينة األرقام املوجودة عى اإلطار قبل رشائه حيث تدل األرقام املوجودة يف   -

أقىص اليمن عى اسبوع  و سنة اإلنتاج ، مع مالحظة عرض اإلطار ، ونسبة ارتفاعه 

إىل العرض ، ورمز الرسعة ، ومؤرش الحرارة

التأكد  من املواصفات التي ُصنعت االطارات  عى أساسها ، ومنها  ان العمر   -

االفرايض ألي إطار ال يزيد عن سنتن  من تاريخ التصنيع .

رضورة استبدال اإلطار إذا وجد فيه أي تشققات ، أو أي قطع عى   -

جداره ، أو يف حال تجاوز اإلطار العمر االفرايض »24 شهر  من 

تاريخ تصنيعه  للسيارات الصغرة و 30 شهر للشاحنات 

واحرص عى عدم رشاء االطارات املستخدمة.

-  عند قياس ضغط اإلطار يجب أخذ القياس وهو بارد 

قبل االنطالق بالسيارة ، ألن اإلطارات الساخنة تعطي 

قراءة خاطئة لضغط الهواء.

حقوق املستهلك و االرشادات العامة عند رشاء السلع املعمرة :

فاتورة الرشاء التفصيلية  -
كتيبات ضامن املنتج والتعليامت الفنية .  -

كرت الضامن الذي يشمل  )الصيانة ،االستبدال ، التعويض (  -
التأكد من وجود  قطع الغيار  االصلية  -

-  الصيانة الدورية للسيارة 

ثالثا : السيارات 

رابعا :اإلطارات :

عزيزي املستهلك عند رشائك السيارة يجب الحصول عى االيت :

 عزيزي املستهلك عند رشاء اطارات السيارات حرصا عى سالمتك  يجب اتباع االرشادات التالية :
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وجود عيار الذهب عى القطعة .  -
وجود عالمة )دمغة( التاجر أو الصائغ عى القطعة.  -

أن يتم وزن قطعة الذهب عى ميزان دقيق و معاير من هيئة   -
املواصفات واملقاييس  .

الحصــول علــى فاتــورة مختومــة مــن البائــع بالتفاصيل االتية : )اسم   -
املحل وبياناته . عيار الذهب ،  وزن الذهب . وصف قطعة الذهب. 

سعر جرام الذهب و السعر االجاميل(
تجنب رشاء الذهب املضاف له الفصوص )الكرستال الزجاجي(   ألنه   -

ليس ذات قيمة و يتم اضافتها ضمن وزن الذهب ، ويف حالة الرشاء  
يجب التأكد من وزن الذهب الصايف بدون اضافات بالفاتورة. 

خامسا : الذهب 

عزيزي املستهلك :عند رشاء الذهب يجب التأكد من االيت :

حقوق املستهلك و االرشادات العامة عند رشاء السلع املعمرة :

الحصول عى عقد يوضح جميع الرشوط املتفق عليها ويحتوى عى    - 1
ضامن جودة السلعة والخدمة ، كام يضمن العيوب الخفية التي تنتقص 

من قيمة السلعة أو الخدمة ومدة ورشوط التسليم والدفعات.
تحديد وصف واضح للسلعة محل التعاقد مثل )املقاس – اللون – النوع (   - 2

والتأكد من أن وصف السلعة مطابًقا ملا تم االتفاق عليه مع البائع .

سادسا : الخدمات والسلع 

الخدمات والسلع التي ميكن  تحديد مواصفاتها  مثل 
) كامرات املراقبة – املطابخ – االثاث – وغرها ( يجب االيت :

عقد اتفاق



الباب الرابع
السلع الدوائية
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حقوق املستهلك العامة  عند رشاء السلع الدوائية :- 

الحصول عى دواء آمن  -

-  فحص األدوية و التأكد من سالمتها قبل تداولها

-  وضوح كتابة الوصفة الطبية 

منع  تداول األدوية املهربة واملقلدة وأن يكون دواء رسمي ومرخص من الهيئة   -

العليا لألدوية

-  توفر األدوية ومنع احتكار الرشكات و األطباء لبعض األصناف .

تطبيق االشراطات الصحية و الفنية لتداول وعرض و نقل و تخزين  األدوية  -

-      نرش اإلعالنات التحذيرية إن وجدت لعموم املستهلكن 

عدم رشاء األدوية بدون وصفة طبية  -
-  عدم تكرار الدواء من تلقاء نفسك

-  التأكد من وجود رقم تسجيل الهيئة العليا لألدوية عى علبة الدواء .
تجنب رشاء األدوية الغر مسجلة يف الهيئة العليا لألدوية .  -

قبل رشاء األدوية التي يجب حفظها يف الثالجة تأكد من أنها مخزنة بطريقة   -
مطابقة لرشوط الحفظ والتخزين . 

متابعة  وتوثيق أي أعراض جانبية عند استخدام الدواء وإعالم الطبيب املعالج   -
أو الصيديل 

طبية  وصفة  وبدون  عشوائية  بطريقة  الحيوية  املضادات  استخدام  تجنب   -
جهاز  عى  وتؤثر  البكترية  االلتهابات  عدوى  من  للوقاية  تستعمل  كونها 

املناعة.

ارشادات املستهلك عند التعامل  مع السلع الدوائية  

اوال : األدوية و العقاقر الطبية

عزيزي املستهلك عند رشاء األدوية وحفاظا عى صحتك وسالمتك يجب إتباع اآليت :
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الرشكة  ،اسم  الوكيل  )اسم  تتضمن  التى  و  الطبية  للمستلزمات  البيان  بطاقة  من  التأكد   -
املصنعة وعنوانها ،اسم املستلزم، الحجم ، العبوة ،املقاس ، تاريخ اإلنتاج واالنتهاء، تعليامت 

االستخدام ،وظروف التخزين، وتعليامت النقل والشحن إن وجدت(.
التأكد من تاريخ الصالحية .  -

عند رشاء املعقامت الطبية التأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية   -
عند رشاء الكاممات والقفازات الطبية التأكد من أنها معقمة وغر معرضة للتلوث   -

1 -   عند  رشاء أجهزة قياس  السكري املنزيل  احرص عى معرفة  : 
-      جودة الجهاز و معرفة بلد الصنع 

-       أسعار رشائط قياس  السكري ومدى توفرها يف األسواق
2 -   عند رشاء أجهزة قياس الضغط احرص عى :

يوىص معظم األطباء بجهاز قياس الضغط االلكروين مع العرض الرقمي   -
التأكد من أن كم الجهاز مناسب للذراع  -

-  جودة الجهاز ومعرفة بلد الصنع

األعشاب هي أدوية يجب استخدامها بحذر مثل أي دواء آخر و ميكن أن تكون لها   -
آثار جانبية

-  تجنب تناول األعشاب مجهولة املصدر و التي تستخدم عى أنها عالج كثر من 
األمراض.

-  التعامل بحذر مع اإلعالنات و التي تتضمن  عبارات  غر منطقية و تهدف للرويج .
ما  غالبا  بأسعار مرتفعة  ألنها  تجنب  رشاء  األعشاب والخلطات والتي قد تكون   -

تكون غر مجدية.
-  عدم تجريب أي خلطات  مجهولة املكونات واملصدر وال تحمل أي بيانات .

ثانيا :املستلزمات الطبية :

ثالثا : أجهزة قياس السكري والضغط املنزيل 

رابعا :األعشاب الطبية :

عزيزي املستهلك عند التعامل مع األعشاب الطبية حفاظا عى صحتك وسالمتك  يجب إتباع اآليت: 

خلطة اعشاب
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  التأكد من صالحية مستحرات التجميل 
قراءة بطاقة البيان و التأكد من مطابقته للمواصفات  -

-  قراءة العبارات التحذيرية 
التأكد من عدم احتواها عى مواد حساسة تجاه العن أو البرشة  -

عدم رشاء أي مستحرات تجميل ال تحمل أي بيانات و مجهولة املصدر   -

تخزين األدوية التي تحتاج 
إىل تربيد يف الثالجة عى 

درجة حرارة ثابتة.

االدوية التي تم فتحها مثل القطر 
والرشاب تحفظ وفقا للفرة املبينة 

بغالف العلبة أو النرشة الداخلية

تخزين األدوية بعيدا عن 
أشعة الشمس

 تخزينها يف مكان جاف 
بعيدا عن الحرارة والرطوبة

يجب قفل جميع عبوات 
األدوية ووضعها بعيدا عن 

متناول أيدي األطفال

 ابقاء األدوية يف 
عبواتها املخصص لها

 عدم تخزين األدوية يف 
الثالجة ما مل يخربك 

الصيديل بذلك

خامسا : مستحرضات  التجميل :

نصائح حفظ  وتخزين األدوية  يف املنزل :

عزيزي املستهلك عند رشاء مستحرضات التجميل يجب  اتباع اإلرشادات التالية:



الباب الخامس
تحذيرات ونصائح عامة للمستهلك
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تحذيرات هامة للمستهلك عند التعامل مع السلع االستهالكية التالية  :

عزيزي املستهلك : 
الرئة  رسطان  خاصة  الرسطان   بإمراض  لإلصابة  الرئيسية  األسباب  احد  التدخن  يعد 

فاحرص عى عدم التدخن 

عزيزي املستهلك : 
تسبب  كونها   وسالمتك  صحتك  عى  حفاظا  االلكرونية  السجائر  استخدام  تجنب 

ارضار صحية قد تؤدى اىل الوفاة

عزيزي ملستهلك  : 
تعد خلطات املعسل مجهولة املكونات و تحتوى عى مواد ضارة باإلضافة اىل ان 

التدخن  يسبب العديد من االمراض و يف مقدمتها الرسطان  و كذلك تعد عامل رئيي 
لنقل االمراض املعدية ، و حفاظا عى صحتك و سالمتك تجنب التدخن 

عزيزي املستهلك : 
يحتوى منتج شمة الحوت  بأنواعه وأسامئه وألوانه املتعددة عى نسبة عالية من 

النيكوتن تصل اىل  93 % و يف السجائر  11 %   باإلضافة اىل مركبات مشتقات 
الربيدين و تشكل خطر  عى متعاطيها كونها تسبب االدمان ومضاعفات سيئة عى 

القلب واالوعية الدموية ، فاحرص عى عدم استخدامها حفظا عى صحتك وسالمتك  .

السجائر  - 3

السجائر االلكرتونية   - 4

الشيش و املعسالت   - 5

شمة الحوت    - 6

السلع الضارة عى املستهلك :

عزيزي املستهلك :
من  للكثر  الرئيس  السبب  و  سالمتك  و  صحتك  عى  السلع  اخطر  من  القات  يعترب 

األمراض واستنزاف املياه . 

عزيزي املستهلك  : 
تعد مرشوبات الطاقة من السلع الضارة عى صحتك و سالمتك الحتوائها عى كميات كبرة من الكافن و العديد 
من املنبهات وتسبب العديد من األرضار الصحية التي تتفاقم مع زيادة استهالكها و خلطها مع مرشوبات اخرى، 

القات :  - 1

مرشوبات الطاقة :  - 2



نصائح عامة 
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نصائح عامة للمستهلك  :

التأكد من سالمة االسطوانات عند رشائها و تجنب رشاء االسطوانات التى يوجد بها كدمات   - 1

واضحة

التأكد من االنبوب املوصل بن االسطوانة و البوتجاز او التنور لضامن عدم ترسيب أي كمية   - 2

من الغاز و يفضل تغره من فرة ألخرى

تأكد من سالمة املنظم ورأس االسطوانة وصالحية القطعة الجلدية أو البالستيكية  عند كل   - 3

عملية استبدال  وتركيب االسطوانة اململوءة بدالً من الفارغة

استخدام  تجنب  و  صابون  رغوة  عمل  طريق  عن  الغاز  ملادة  ترسيب  وجود  عدم  من  التأكد    - 4

اغالق مفاتيح  او  الشبابيك وتجنب فتح  افتح  للغاز  حالة وجود ترسيب  للهب ويف  أي مصدر 

الكهرباء

اغالق اسطوانة الغاز عند االنتهاء من اعداد الطعام    - 5

يفضل ان توضع اسطوانة الغاز بعيدا عن اماكن الطبخ   - 6

عدم االعتامد عى االطفال يف اشعال البوتجاز حفاظا عى سالمتهم   - 7

التعامل بحذر عند تغير اسطوانة الغاز والتأكد من سالمتها وعدم وجود ترسيب الغاز ويف   - 8

حال وجود ترسيب للغاز يجب كتابة عبارات تحذيرية عى االسطوانة ملنع تداولها واستخدامها .

اسطوانات الغاز املنزيل  :

عزيزي املستهلك عند التعامل مع اسطوانات الغاز املنزيل حفاظا عى صحتك 
وسالمتك يجب اتباع اجراءات االمن و السالمة التالية :
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نصائح عامة للمستهلك  :

عزيزي املستهلك  : 
تشكل املالبس املستعملة خطر عى صحتك وسالمتك وسالمة أرستك 

كونها تحتوي عى العديد من مسببات األمراض الجلدية أو التنفسية ، 
كون هذه املالبس تعترب من مخلفات أشخاص كانوا يعانون من أمراض 

صحية خطرة إضافة إىل احتوائها  عى نسبة عالية من أثار مواد الغسيل 
والتعقيم املسببة لتهيج والتهاب الجهاز التنفي والتهاب الجلد ،فاحرص 

عى تجنب رشائها حفاظا عى صحتك و سالمتك. 

عزيزي املستهلك عند رشاء العاب األطفال وحفاظا عى صحتهم وسالمتهم  
يجب اتباع االرشادات  التالية  :

ان تكون االلعاب آمنة لجميع االعامر من حيث الحجم و الوزن و الشكل   •
اختيار االلعاب التى  تساعد عى تعزيز التعليم و النمو و تجنب االلعاب التى    •

تنمى العنف و الكراهية
تجنب رشاء األلعاب الصغرة او ذات  قطع صغرة ميكن بلعها و قد تسب   •

االختناق 
سامة  مواد  عى  تحتوى  التى  البالستكية  املواد  من  االلعاب  رشاء  تجنب   •
واأللعاب التي تحتوى عى البطاريات الدائرية الصغرة و عند وجودها يجب 

التأكد من احكام اغالقها. 
قراءة التحذيرات الخاصة باأللعاب ان وجدت   •

اختيار العاب سهلة التنظيف و ميكن تعقيمها  •
مراعاة عدم استمرار اللعب عى الكمبيوتر او العاب الفيديو ألكر من ساعة   •
خطرة  العاب  لوجود  ذلك  و  النت  عرب  االطفال  يلعبها  التي  االلعاب  مراقبة   •

عى حياتهم
 ، مسدسات  نارية،  العاب  أنواعها)  مبختلف  الخطرة  األلعاب  رشاء  تجنب   •
من  تسببه  ملا  ذلك  و   ) للمواصفات  املخالفة  ،االلعاب  الخرز  رشاشات 
العاب  نتيجة  الحواس  مخاطر صحية و نفسية عى االطفال وفقدان احدى 

مسدسات الخرز او االلعاب النارية .

املالبس املستعملة  :  •

•    العاب االطفال 
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عزيزي املستهلك :
يستهدف االطفال عرب االعالنات املوجة و املظللة للمنتجات الخاصة باألطفال  كرويج و غالبا ما تكون 
منتجات ضارة و تسبب مخاطر صحية و حفاظا عى صحة وسالمة اطفالك يجب تجنب رشائها و اهم تلك 

املنتجات هي :
املقرمشات مبختلف انواعها .  -

منتجات  الحلوى التى تحتوى عى محليات صناعية.   -
مرشوبات الطاقة .  -

املحليات الصناعية املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة التى تكون بشكل بودرة .  -
الحلويات املصنعة بشكل صيدالين .  -

املرشوبات املضاف لها امللونات الصناعية .  -

 االغذية املوجة لألطفال :

مقرمشات
مقرمشات
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نصائح و ارشادات عامة  

لنعمل معا كمستهلكن ونساهم يف توفر مياه نقية ونظيفة وصالحة 
للرشب  حفاظا عى صحتنا  وسالمتنا من خالل  االيت :

-       تجنب رشاء  املياه املعبأة  يف عبوات غر نظيفة ومتسخة أو ملحمة أو 
بدون غطاء محكم االغالق

-       عند رشائك للمياه من محطات املياه املعالجة جزئيا تأكد من نظافة 
املكان و نظافة العامل.

-       تأكد ان العامل يقوم بتعقيم وتنظيف العبوات التي احرتها بنفسك 
لتعبئتها .

-       تجنب رشاء العبوات الصغرة )75,لر( من محطات املياه املعالجة جزئيا، 
واملكتوب عليها انها معالجة كليا لنساهم يف الحد من الغش

عند رشاء الخبز يجب التأكد من نظافة املخبز او الفرن ونظافة العامل و انه مطابقا لالشراطات  
الصحية والفنية والتأكد من ان السعر معلن  و الحرص عى  طلب الرشاء بالكيلو  

ويفضل استهالك الخبز االسمر الحتوائه عى االلياف والربوتينات  املفيدة لصحتك.

-      تناول األغذية املكشوفة ) أغذية الشوارع ( نظراً لتعرضها لجميع أنواع امللوثات امليكروبية 
والكيامئية سواء من الهواء الجوي أو من عوادم السيارات والتي تحتوي عى مواد سامة تعرضك 

لكثر من املخاطر الصحية.
-      رشاء املثلجات والعصائر املنترشة مع الباعة املتجولن والغر معروف مكوناتها لخطورتها عى 

الصحة العامة.
-      استخدام العبوات واألكياس البالستيكية يف حفظ األطعمة 

الساخنة ،  لتحلل اجزاء  منها مع الطعام وتسبب الكثر من األمراض 
ومنها  الرسطان .

-      استخدام وإشعال مواقد الفحم او الفوانيس ووسائل 
اإلضاءة التي تعمل بالجاز خاصة يف األماكن الضيقة واملغلقة نظراً 

ملا تطلقه من غازات تسبب االختناقات .

عزيزي املستهلك : 

عزيزي املستهلك : 

عزيزي املستهلك تجنب اآليت : 



46

املستهلك اليمني

نصائح عامة للمستهلك :

هي مواد قد تكون طبيعية أو صناعية تضاف عمدا للمواد 
الغذائية بكميات قليلة لتؤدي أغراضا معينة وال تشكل جزءا 
أساسيا من املادة الغذائية. كام انها ال تؤكل كامدة غذائية 

بصورة منفردة.

تستخدم لألغراض التالية:
- تحسن الخصائص الحسية للمنتج كاللون والشكل.

- جذب املستهلك.
- متديد فرة الصالحية ومنع تلف وفساد املادة الغذائية.

- أغراض التصنيع الغذايئ.
املضافات الغذائية متعددة وكثرة االستخدام، وميكن استخدام أكر من نوع يف املنتج الواحد، ويتم 

اعتامد املواد املضافة بعد دراسات مستفيضة من قبل الجهات واملنظامت املختصة للتأكد من خلوها 
من االثار السلبية وتحديد النسبة املسموح بها لالستهالك اليومي للفرد.

إثبات فاعليتها يف اداء الهدف الذي تستخدم من أجله.  -
التأكد من عدم استخدامها لغش املستهلك او إخفاء عيوب املنتج.  -

االلتزام بأساليب التصنيع الجيد وإضافة أقل قدر ممكن من املادة املضافة.  -
اعتامدها من قبل الجهات واملنظامت العاملية واملعنية بسالمة األغذية.  -

هيئة Codex الدولية.
لجنة JECFA الدولية.

األورويب  االتحاد  قبل  من  املعتمدة  املواد  وتكون  األورويب  االتحاد  قرارات 
مسبوقة بحرف )E( للداللة عى اعتامدها من االتحاد األورويب.

ويتم حظر أي مادة يثبت رضرها عى االنسان من خالل التجارب املخربية واألدلة 
الواضحة ومنع استخدامها.

الضوابط التي يتم االتخاذ بها العتامد املواد املضافة دوليا:

أهم الهيئات والجهات واملواصفات الخاصة باعتامد املضافات الغذائية:

أهميتها 

املضافات الغذائية
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نصائح عامة للمستهلك :

 •.)E-199 –E100( مواد ملونة تستخدم إلضفاء لون مميز للامدة الغذائية
 •-E299 )200E-مواد حافظة تستخدم ملنع منو امليكروبات كالفطريات والبكتريا يف املادة الغذائية
 •.)E300-E399( مواد مانعة للتأكسد تستخدم ملنع أكسدة املواد الغذائية والتزرنخ
 •E400- E499 مواد مستحلبة ومثبتة تستخدم ملنع انفصال الزيت واملاء وتثبيت املنتج بصورة متجانسة
 •.)599E-E500( مواد مانعة للتكتل وتستخدم لضامن تجانس املنتج ومنع التكتل
 •.)E620-E641( مواد محسنة للنكهة
مواد محلية وتستخدم عادة يف األغذية املعدة للمرىض السكري كبدائل للسكر )E950-E968(. وقد • 

يتم اضافة بعض األمالح والفيتامينات لرفع القيمة الغذائية للامدة.

عزيزي  املستهلك لحامية صحتك:
احرص عى قراءة بطاقة بيان املنتج ورشاء املواد الغذائية التي 

تحتوي عى عدد أقل من املواد املضافة.

عزيزي املستهلك  :
كبرة  كميات  عى   )snacks( خاصة  بصورة  الخفيفة  واألغذية  األطفال  أغذية  تحتوي 
ومتنوعة من املواد الحافظة السيام املواد امللونة واملنكهة، لذا ينصح بالتقليل منها 

واالستعاضة عنها باألغذية املنزلية والخروات والفاكهة.

عزيزي املستهلك  :
تحتوي العصائر الصناعية عى نسبة عالية من السكر واملواد امللونة والنكهات 
التي تحتوي  الجيدة  البيان واختيار األنواع  ويجب عى املستهلك قراءة بطاقة 
أمكن  ما  عنها  االستعاضة  ومحاولة  فقط  والسكر  املاء  وليس  العصر  عى 

بالعصائر املنزلية الطازجة.

تصنيع املواد املضافة:
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حق املستهلك يف االستبدال واالسرتجاع و حق التعويض وضامن الخدمة 

يلتــزم مــزود الســلعة املســتعملة بتقديــم املعلومــات الكافيــة للمســتهلك عــن حالتهــا ، 
وعــن مــدى وجــود عيــوب فيهــا ، ومــدى حاجتهــا لإلصــالح قبــل اســتخدامها ، وذلــك عــى نحــو 
ال يــؤدي إىل خلــق انطبــاع غــر حقيقــي أو مضلــل لــدى املســتهلك أو وقوعــه يف خلــط أو 

غلــط ، ويحقــق متطلبــات الصحــة والســالمة.

يلتــزم املــزود فــور اكتشــافه أو علمــه بوجــود عيــب يف ســلعة يتعامــل فيهــا مــن شــأنه 
إنتــاج  عــن  يتوقــف  وأن  الســلعة    اســتخدام  عنــد  املســتهلك  وســالمة  بصحــة  اإلرضار 
الســلعة املعيبــة أو التعامــل بهــا بــأي شــكل مــن األشــكال وســحبها مــن الســوق، وأن يتخــذ 
ــراءات  ــة وإج ــلعة املعيب ــتخدام الس ــدم اس ــار املســتهلكن بع ــة إلخط ــراءات الروري اإلج

اســتبدالها أو ردهــا أو إصالحهــا 

يلتــزم املــزود بضــامن توفــر خدمــات مــا بعــد البيــع مبــا يف ذلــك توفــر قطــع الغيــار 
والصيانــة للســلع املعمــرة لفــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات أو لفــرة تتناســب وطبيعــة 
الســلعة ، ويبقــى هــذا الحــق قامئــاً عنــد انتقــال امللكيــة ملســتهلك آخــر خــالل مــدة 

الضــامن.

يلتــزم مــزود الخدمــة بضــامن الخدمــة التــي قــام بهــا خــالل فــرة زمنيــة تتناســب مــع 
طبيعــة تلــك الخدمــة ، ويف حــال اإلخــالل بأدائهــا عــى الوجــه الصحيــح يجــب إعــادة املبلــغ 

ملتلقــي الخدمــة أو بإعــادة الخدمــة ثانيــة عــى الوجــه الصحيــح. 

1 - السلع املستعملة او املستخدمة :

2 - العيوب يف السلعة :

ضامن ما بعد البيع للسلع املعمرة:   - 3

ضامن الخدمة :  - 4
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حق املستهلك يف االستبدال واالسرتجاع و حق التعويض وضامن الخدمة 

يلتزم املزود برد قيمة السلعة أو استبدالها باستثناء السلع االستهالكية القابلة للتلف 
 ، أيام من تاريخ رشاءها عيب يف السلعة  ، إذا تبن للمستهلك خالل عرشة  الرسيع 
رشيطة أن يقدم املستهلك ما يثبت رشاءها من نفس املزود ، وعى أن ال يكون 

العيب ناتجاً عن سوء استعامل املستهلك للسلعة او حفظها او سوء تخزينها

يف  الحق  بالتقادم  يسقط  وال  به  لحق  الذي  الرر  عن  التعويض  للمستهلك  يحق 
اقامة دعوى التعويض عن االرضار التي تعرض لها املستهلك  جراء استهالكه سلعة 
او تلقيه خدمة،  ويكون املتسبب بالرر مسؤوال مبفرده او بالتضامن مع غره عن 
جميع التكاليف املرتبة عى معالجة او ازالة الرر او الخطر فضال عن دفع التعويضات 

املرتبة عليها. 

يلتــزم املــزود للســلعة او الخدمــة بعــدم  اســتعامل اســم تجــاري أو عالمــة تجاريــة 
أو رســمة أو منــوذج صناعــي مامثــل الســم تجــاري للغــر أو لعالمتــه التجاريــة أو 

لرســمه أو منوذجــه الصناعــي أو مشــابه لــه لدرجــة تضلــل املســتهلك.

االستبدال ورد القيمة:   - 5

6 -   التعويض :

حقوق امللكية الفكرية :  - 7



الباب السادس
دالالت الرموز عى املنتجات
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دالالت الرموز املوجودة عى معظم املنتجات االستهالكية : 

عزيزي املستهلك نشاهد وجود رموز كثرة عى مختلف املنتجات االستهالكية ونتساءل عن سبب 

وجودها ومعناها . كل رمز من هذه الرموز يحمل داللة ومعنى خاص. وتنقسم هذه الرموز ، ما بن 

الرموز الخاصة بالشحن ، وأخرى خاصة باملنتج و املستهلك ، ورموز عن كيفية التخلص من املنتجات 

وطريقة تدويرها ، ورموز خاصة باملنتجات البالستيكية.

يوجد هذا الرمز عى منتجات الطعام والرشاب بالغالب ، ويشر إىل 
درجة الحرارة املناسبة التي يجب حفظها عليها

رمز يتعلق بكيفية شحن املنتج و تناوله، ويشر إىل حفظ املنتج إىل 
األعى حتى ال يحصل تلف للمنتج الذي يوجد بالداخل.

رمز يوجد عى أغلفة الشحن ، ويشر إىل حفظ املنتج بعيًدا عن 
املطر ، والظروف الرطبة

يشر الرمز إىل أن املنتج الذي يوجد داخل الصندوق هش ، ويجب 
العناية به عند نقله حتى ال يحدث له تلف

رمز آخر يُستخدم عى التغليف ، ويشر إىل أنه يجب نقل املنتج بعناية.

يشر حرف “Q” ورمز الهاتف إىل أنه ميكنك االتصال برقم خدمة 
العمالء إن كان هناك أي استفسار او شكوى .

  يشر هذا الرمز اىل ان املنتج نبايت  

 يشر هذا الرمز إىل درجة رضا املستهلكن مبعنى أنه إن مل يعجبهم 
املنتج فبإمكانهم إعادته

أواًل :  رموز الشحن والتسليم

ثانًيا : املُنَتج والعمالء
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دالالت الرموز املوجودة عى معظم املنتجات االستهالكية : 

يشر رمز املثلث الذي بداخله عالمة تعجب إىل عالمة تحذير والتي تكون 
عادة تحذير من الحساسية.

يشر الرمز إىل مزيد من املعلومات ، أي إن أراد املستهلك معلومات أكر 
فسيجدها عى طول املنتج.

يشر الرمز إىل املدة التي يبقى فيها املنتج صالًحا لالستخدام بعد الفتح.

هذا الرمز يعني أنه يجب التخلص من  املنتج بالطريقة املناسبة

يحث هذا الرمز عى تدوير املنتج   

  هذا الرمز يدل ان املنتج صديق للبيئة وال يشكل أي خطر عليها.

 هذا الرمز يوجد عى معظم املغلفات التي تحتوي عى منتجات كهربائية، 
و يعني  أنه ال يجوز التخلص منها برميها يف املهمالت

يُستخدم الرمز للمنتجات الزجاجية ، وينصح املستخدمن بالتخلص من 
الزجاج يف مكان خاص يف املدينة.

ثالًثا : التخلص من املنتج وتدويره

“PETE” البويل إيثلن تريفيثاالت، يعني الرمز أن البالستيك املستخدم 
يف املنتج قابل للتدوير يف برامج التدوير.

“HDPE” البويل إيثلن عايل الكثافة، ويعني الرمز أن البالستيك آمن 
نسبيًا، وهو قابل للتدوير يف برامج التدوير.

رابًعا : املنتجات البالستيكية
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دالالت الرموز املوجودة عى معظم املنتجات االستهالكية : 

رمز االناء املفتوح يعني فرة بقاء املنتج صالح لالستخدام بعد فتح العبوة, 
ويف الغالب يستمر لعدة أشهر 

رمز الساعة الرملية  يدل هذا الرمز عى أفضلية استخدام املنتج قبل 
موعد انتهاء صالحيته 

 رمز لهيب  النار  : توجد  عى بخاخ  الشعر، عبوات الشامبو، العطور، طالء األظافر...
وتشر إىل أّن املستحر قابل لالشتعال و يجب تفادي تعريضه إىل الحرارة العالية.

البويل فينيل كلورايد، وهو نوع البالستيك املستخدم يف القوارير 
والعلب، ليس مناسبًا للتدوير.

LDPE” البويل إيثلن منخفض الكثافة، وهو البالستيك الناعم املستخدم يف 
القوارير وبعض الحقائب، وقد يكون قاباًل للتدوير يف بعض برامج التدوير.

البويل بروبلن، وهو البالستيك املوجود يف القوارير، والحاويات، 
ومصاصات العصر، وهو مناسب للتدوير

البوليسرين، صعب التدوير       

يعني أنواع البالستيك األخرى، وهي صعبة التدوير

خامسا : مستحرضات التجميل  
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الرموز املستخدمة يف األجهزة الكهربائية

يدل عى ان املنتج مساهم يف برامج كفاءة الطاقة .

هذا الرمز يدل عى كفاءة الطاقة للجهاز كلام زاد عدد النجوم دل عى 
استهلك طاقة اقل وكفاءة اعى. 

املنتج مطابق للمتطلبات األساسية للقانون األوريب واجيز من قبل 
European Union  مقياس االتحاد األوريب

هذا الرمز يدل عى ان املنتج آمن من ناحية السالمة واألمان يف االستخدام ألنه تم 
 Underwriters Laboratories  ترخيصه من اعى هيئة عاملية تهتم بالسالمة وهي

هذا الرمز نحذير من فتح الجهاز اثناء التشغيل او مبجرد رسيان التيار الكهربايئ فيه

 TUV مقياس عاملي للسالمة يشمل النواحي الكهربائية وامليكانيكية او االلكرونية 
واي منتج عليه هذا الرمز يدل عى انه خاضع لقوانن هذا املقياس 

هذا الرمز يوجد بأجهزة التلفون وظهور حرف N يف أعى الهاتف، تتيح 
خدمة نقل املعلومات ببساطة من خالل وضع جهازين بجانب بعضهام.

هذا الرمز يوضع عى األجهزة ويدل عى ان املنتج حاصل عى االمن 
والسالمة من السلطات الصينية 

عدم التخلص من القطعة بالنفايات العامة ويوجد عى البطاريات القابلة 
لالنفجار او تتسبب بتفاعل كيميايئ مر للبيئة. 

  تحذير من الصعق الكهربايئ والرقم يبيم مقدار الفولت .

NFC

High_voltage
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هناك جهات وجدت لخدمتك فاحرص عى التواصل معها وابالغها عن أي مخالفة تصادفك 

- وزارة الصناعة و التجارة  : الرقم املجاين  8007200- 174 

- وزارة املياه والبيئة    01227037 - 171

- وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الداخلية     177-8000188

- وزارة الصحة العامة والسكان    195

- وزارة األشغال العامة والطرق   80000445  

- وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات   8000000

- الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية  01836060-  - -01619174 01619173

- الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط الجودة   8001222

- رشكة النفط  777545353 

- رشكة الغاز 01537180

- أمانة العاصمة  284444

- الدفاع املدين  191

- الجمعية اليمنية لحامية املستهلك   778004012  - 0124155

الجمعة اليمنية
لحامية املستهلك

الهيئة اليمنية 
للمواصفات واملقاييس

الهيئة العليا  لالدوية 
واملستلزمات الطبية

احرص عى تلقى املعلومات من مصادرها االساسية

عزيزي املستهلك

وزارة الصحة العامة والسكان
الهيئــة العليــا لألدويــة واملستلزمــات الطبيــة

الجمهورية اليمنية - صنعـــــاء
هاتف :009671619174 - 009671619173

ص .ب : 265
SBDMA@YEMEN.NET.YE :إمييل

الجمهورية اليمنية ـ صنعاء ـ شارع الزبري 
املجمـع الصناعي )خلف مجمع البنوك( 

ت: )408608/9( 
فاكس: )00967-1-219980/402636(

ص.ب: 15261
g.manager@ysmo.org :إمييل

تلفون:  9671241555+ 
فاكس:  9671570433+

واتس اب:  967778004012+  
www.consumeryemen.org 

yemenconsumer@gmail.com
info@consumeryemen.org

twitter.com/yemenconsumer
www.facebook.com/yemenconsume



777199869
772091335

تصميم وتنفيذ: 


