
 

 

 العنونة
 

انزٕاصٌ فٙ انؼاللبد ثٍٛ رؼضٚض  إنٗ انمبضٙ ثزحذٚذ رذاثٛش نحًبٚخ انًسزٓهك 80.13 سلى نمبٌَٕٚٓذف ا

 .ٔػهّٛ، فبنًؼهٕيبد انًمذيخ نهًسزٓهك يًٓخ نزٕجّٛٓ فٙ اخزٛبسارّانًسزٓهك ٔانًٕسد. 

يٍ ثٍٛ األدٔاد انزٙ رًكٍ يٍ رٕفٛش انؼَُٕخ  ٔرؼزجش

 . انًُزٕجبدانًؼهٕيبد حٕل خظبئض 

 

 العىووةاألساسية التي تخص العىاصر 

يضًَٕٓب ٔ شكهٓب أسفهّ  انًحذد ،انهظٛمخ ظبحترٚجت أٌ 

  نهجٛغ. يؼشٔضخ خسهؼ أٔ جٕكم يُز

ػالٔح ػهٗ انجٛبَبد انزٙ رًكٍ يٍ انزؼشف ػهٗ انسهغ أٔ 

خ، ٔثٛبٌ طجٛؼزٓب انًُزٕجبد فٙ لطبع انزجبسح ٔانظُبػ

ٔيُشئٓب األطهٙ
1

 انهظٛمخ انًثجزخ ػهٗ، ٚجت أٌ رزضًٍ 

انسهغ أٔ انًُزٕجبد أٔ ػهٗ غالفٓب انجٛبَبد اإلنضايٛخ 

 رٛخ :األخشٖ اٜ

 انُٕع؛ 

 ػاليخ انظُغ، ػُذ االلزضبء؛ 

  ،َّاسى انشخض انًسؤٔل ػٍ ػشع انسهؼخ أٔ انًُزٕج فٙ انسٕق أٔ رسًٛخ انششكخ ٔػُٕا

 يظُغ أٔ يسزٕسد؛

 .ٚجت أٌ ٚشبس إنٗ ػذد انٕجذاد أٔ انكًٛخ انظبفٛخ  ػذد انٕحذاد أٔ انكًٛخ انظبفٛخ أٔ ًْب يؼب

حست انُظبو انًزش٘ )يؼجش ػُّ ثبنٕحذح انؼبنًٛخ( ثبنُسجخ نهسهغ أٔ انًُزٕجبد انًهففخ أٔ انزٙ رجبع 

 ثبنٕصٌ؛

                                                                 

 
1
ٌراد ببٌان المنشئ األصلً للسلعة أو المنتوج بٌاُن البلد األصلً فً حالة االستٌراد ومكان اإلنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات  

 المصنعة محلٌا

 : مستهلكلل صائحن

  

 التعرف على مٌجب علٌك، شراء أي قبل -

المرغوب  )الخصائص هونج الذي تحتاجوالمنت

 المقترحة. العروضوا بتتأثر حتى ال (فٌها

 الوثائق على المعلومات المكتوبة التحقق من - 

 مساحة، جات الكهربائٌةوالمنتجهد ) المرفقة

 علىأو( ... خدمةال اتخٌار، المشتراة الشقة

المنتوجات غٌرها من  ومقارنتها مع اللصٌقة

 للتأكد من ...المعروضة فً محالت أخرى

 .األفضل االختٌار

 الضرورٌة المعلومات كل مأن لدٌك تأكد منال - 

 ختٌار المنت..ال

حتى  رهن إشارتكم اللصٌقات ملك توضع - 

. الضرورٌةالمعلومات  االطالع علىمن  نواتتمك

 وهاؤقرإ



  رشكٛجخ انسهؼخ أٔ انًُزٕج ػُذيب ركٌٕ ْزِ انًؼهٕيخ ضشٔسٚخ نهًسزٓهك نزًكُّٛ يٍ اسزؼًبل

 أيبٌ؛انسهؼخ أٔ انًُزٕج ثكم ث

 ششٔط االسزؼًبل انخبطخ، السًٛب احزٛبطبد االسزخذاو؛ 

  ششٔط انحفظ ٔكزا ربسٚخ االَزٓبء أٔ يذح انظالحٛخ ػُذ انضشٔسح، ثبنُسجخ نهسهغ أٔ انًُزٕجبد

 انمبثهخ نهزهف أٔ انزٙ ًٚكٍ أٌ رزغٛش فؼبنٛزٓب حست ششٔط حفظٓب؛

  جًٛغ انًؼهٕيبد األخشٖ انزٙ ركٌٕ اإلشبسح

إنٛٓب فٙ ػَُٕخ انسهؼخ أٔ انًُزٕج ضشٔسٚخ 

ثًمزضٗ َض رُظًٛٙ خبص ثٓزِ انسهؼخ أٔ 

 ُزٕج.انً

 

ػهٗ األلم ثبنهغخ يحشسح ٚجت ػهٗ انهظٛمخ أٌ ركٌٕ 

 انؼشثٛخ.

شبساد أٔ سسٕيبد يؼزشف ثٓب ػبنًٛب أٔ أٚخ ػاليخ ٚسٓم ػهٗ انًسزٓهك  أٚضب ًكٍ أٌ رزضًٍ انظٛمخٚ

 فًٓٓب.

انًزكٕسح ػُذيب ال رسًح طجٛؼخ انسهؼخ أٔ انًُزٕج ثؼَُٕزّ ثٕاسطخ نظٛمخ، ٚجت رثجٛذ انجٛبَبد اإلنضايٛخ 

ًؼهٕيبد انأػالِ أٔ طجؼٓب ػهٗ انًُزٕج أٔ انسهؼخ أٔ ػهٗ غالفٓب ثٕاسطخ كم ٔسٛهخ أخشٖ رٕفش َفس 

  .(ضحخ ٔيمشٔءح ٔغٛش لبثهخ نهًحٕثطشٚمخ ٔا )انهغخ انؼشثٛخ، فٙ انهظٛمخ انًُظٕص ػهٛٓب

طجٛؼزٓب أٔ حجًٓب أٔ ػُذيب رجبع فٙ ػُذيب ال ًٚكٍ، يٍ انُبحٛخ انزمُٛخ، انمٛبو ثبنؼَُٕخ انفشدٚخ نهسهغ ثسجت 

جٓبص نهؼشع، ٚجت رثجٛذ انجٛبَبد اإلنضايٛخ ػهٗ غالف انسهغ أٔ انًُزٕجبد انًزكٕسح أٔ ػهٗ جٓبص 

 انؼشع.

 

 الغذائية: موادجات التي يمكه أن تالمس الوحالة المىت

 

اسزؼًبل  « انغزائٛخ ػجبسح ٕادٚجت أٌ رحًم انسهغ أٔ انًُزٕجبد انزٙ ًٚكٍ أٌ راليس انً ،إضبفخ إنٗ رنك

ػُذيب رسزجٛت نهزُظٛى انجبس٘ ثّ انؼًم انًزؼهك  .ثؼذِانًشبس إنّٛ انًحذد ًَٕرجٓب أٔ انشبسح  »ائٙزغ

 جبد انغزائٛخ.ٕثساليخ انًُزٕجبد انًطجك ػهٗ انًٕاد انزٙ ًٚكٍ أٌ راليس انًُز

رشكم، ثبنُظش إنٗ يكَٕبرٓب، أ٘ خطش، أٔ ال ٚؼذ ْزا انجٛبٌ ضشٔسٚب ثبنُسجخ نهًُزٕجبد أٔ انسهغ انزٙ ال 

 راد خطش يزحكى فّٛ ػهٗ طحخ اإلَسبٌ أٔ انحٕٛاَبد األنٛفخ .

 

 

 

ػًهٛخ رثجٛذ نظٛمخ ػهٗ سهؼخ أٔ يُزٕج ؛ عىووة :  

 

دػبيخ رحًم يؼهٕيبد ػٍ سهؼخ أٔ يُزٕج  لصيقة :

كٛفًب كبَذ طجٛؼزّ، يثجزخ أٔ يطجٕػخ ػهٗ انسهؼخ أٔ 

 انًُزٕج أٔ ػهٗ غالفّ أٔ ػهٗ دػبيخ يظبحجخ نّ



 الغذائية : الموادجات التي ال يمكه أن تالمس وحالة المىت

 

انغزائٛخ ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ رخهك شك نذٖ  ٕادٚجت أٌ رحًم انسهغ أٔ انًُزٕجبد انزٙ ال ًٚكٍ أٌ راليس انً

انًسزٓهك يٍ حٛش اسزؼًبنٓب، يثم أدٔاد انًطجخ انًخظظخ نهزضٍٚٛ أٔ أ٘ سهؼخ أٔ يُزٕج آخش، 

 .انًشبس إنّٛ أسفهٌّ رحًم انشبسح انًحذد ًَٕرجٓب أٔ أ» اسزؼًبل غٛش غذائٙ «ػجبسح

أٔ ركجٛش انشبسح، ٚجت أٌ رحزشو َست  يهًٛزشاد. فٙ حبنخ رمهٛض 5ٚجت أٌ ٚسبٔ٘ حجى انشبسح أٔ ٚفٕق 

. انًشبس إنّٛ أسفهّانشسى انجٛبَٙ انًذسج   

 5ٚجت أٌ ٚسبٔ٘ حجى انشبسح أٔ ٚفٕق يغ انغزاء ) انزٙ رزاليس جبدٕأٔ انًُز نهسهغشبساد  (0

 ( يهًٛزشاد

 

 

 

ٚجت أٌ ٚسبٔ٘ حجى انشبسح أٔ ٚفٕق يغ انغزاء ) انزٙ ال رزاليس جبدٕأٔ انًُز نهسهغشبساد  (2

 ( يهًٛزشاد 5

 

 

 ػهٗ ػَُٕخ: انسبنفخ انزكشًمزضٛبد انال رطجك  إال أَّ،

 انسهغ أٔ انًُزٕجبد انًجُٛخ ثؼذِ ٔانخبضؼخ ألحكبو رششٚؼٛخ ٔرُظًٛٛخ خبطخ راد َفس انغشع: (0



انمبضٙ ثئحذاس انًكزت  25.13انسهغ أٔ انًُزٕجبد انزٙ رذخم فٙ يجبل رطجٛك انمبٌَٕ سلى  .أ

انًزؼهك ثبنساليخ انظحٛخ  23.12نهًُزجبد انغزائٛخ ٔانمبٌَٕ سلى  انٕطُٙ نهساليخ انظحٛخ

 نهًُزجبد انغزائٛخ؛

األدٔٚخ ٔانزخظظبد انظٛذنٛخ ٔيُزجبد انذو ٔانزٕسٚذاد انطجٛخ ٔانكٕاشف انًسزؼًهخ  .ب

 ألغشاع انزشخٛض ٔانًؼذاد انطجٛخ انزٙ رشزًم ػهٗ يظبدس اإلشؼبػبد األَٕٚٛخ؛

سهغ ٔيُزٕجبد لطبع انزجبسح ٔانظُبػخ، ٔيٕاد انزجًٛم أٔ انظُبػخ ( انسهغ أٔ انًُزٕجبد غٛش 2

.انزٍٚ سزكٌٕ ػَُٕزٓى يٕضغ رُظٛى حبصانزمهٛذٚخ،   

ٔغٛش لبثهخ نهًحٕ  ضحخ ٔيمشٔءحثطشٚمخ ٔا ٚجت أٌ رحشس انجٛبَبد االنضايٛخ انًُظٕص ػهٛٓب أػالِ،

 0.2حشٔف ال ٚمم حجًٓب ػٍ ثبسزؼًبل حشٔف ٔػُبطش رجبٍٚ ٔأسهٕة طجبػخ يُبسجخ ٔيجًٕػخ 

رسًح ثمشاءح انًؼهٕيبد ثسٕٓنخ. يٛهًٛزش،  

 

 كه على علم لتستهلك أفضل
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