
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا������ك��ـــوق � ـوم ا�����ــا��

 ������������� 	����������
د أ��������� ا���������م ا��������
و�
����������� ا����������� ا�����������	 � ����ا�� ������

������رس  15(����	 " )����ن &%�����$ي"ا��ا!����� 
: أ�������م ا��������34س ا����������	 1�������2 1962

" �%��������6� 7�������������� ا�� ������& 8��������
إن 9

����، إ4����< أ&=���� ����7 �>�;���� ا2������د�� ��(

 �@A���9 د��������2Bارات ا����Dا� E�����<F �@G����و9
 >�4��& >H���Fو �ا�
����� وا������J، و���E ذ���
أ&=����� �>�;����� ا2�������د�� إK أن أ�����ا9�< 

�;� � ��H الM9 K". 
  �������� ��� 	�������
م ا��������F ل�����O�!Kأ ا$����F

ا����������F  9و(�������	  ���������1983رس  15(�������	 
1985  >�������R� ���������
ا;��������$ت ا�>�
�������� ا�

ق�������D�� �����������(� ا�����������$ة ا��=��������دئ ا�
 �����4��Vق ا����Dا�� W%����X9 $���2و ،����ا�� ���
ا�����	 و(����ت إط����را 2����� � ������Yت !������� 

>��
� (	 ا����  .ا�� 
  

     ����و4ـــــا�� ��Kا ��  	ـــــــــــــ
  

    
 ��و�����4	 ھ�������Bا ����ذ������� ا�J�����6[ ا�� �����

 7���� ����O��Jو�����4 ا������Kد ا���D
ا����^ي �=����م ا�
����bاء و إ�>����ر و ����2ض و ا4�����Oع و ��Hھ���� 

�ـ��ـE ���7 ا)��� 9(���ـ� &��� ���� Y 7��� cـ��ـ(����
B ت��$��������d ع !�)���������9و�=��������b �����������J6ا� c

�������� دون إن �������D$ ������7 ذ������� إ;������دة ��
وا�
ا(� ��������c ا�J=��������ة ��������9 ��������D�� و دون إن 9


��>� ھ^ه ا���bء و إ�1!���� ��%Oا�.  
  

  ا����وم ا���م ������ ا������ك ا����رو��
 
  ������������ن أھ������ ����و��ر ا��������� ����������ك 

���&�د $����� ا������ون ��� ا�طرف ا�"��ف ��� ا�
�ر���ز ا���وة ���� �وا)���� ا����������ن ، وأ�"��� 
�� ا�����-ت ا����رو��� ��ون ا����&�د +�ن  ���
$����د و1 �����ون ا�������0 �����ل ا����&���د $����ن ����دي 

و�ظراً ����3طر ا��$��رة ا���� ��ط�وي .ا������ك 
+������ ا�������� ا�����1-��� ���� )����6 �را������ 

��3طر �� ����� �ن ��6 و�و&��� ا������ك �ن 
و����3د��ت و�و&�������� �����ن ����8ر ا�و&����وع "������� 

 ا���ون ��ز+�� ا���1-��� ، �ذ�ك و)ب +�9

أن ������رض ��������� ا���������ك ����� ا��������-ت 
ا����رو����� 3����1راج ا=�����ت ا�-ز���� �+���دة 
ا��وازن �� ا��-&�ت ا���1-��� $�� �ر�6 "رر 

ذ�����ك +�����9 وا�3ط����ر +����ن ا����������ك ، و������س 
�����ط $�����ل أن ا����������-ت �ا���������وي ا������وط�� 
���� ا�@����ب ����ون ������-ت  ������ا����رو����� و
دو���� ����م +��ن طر���ق ��8$�� ا����و����ت ا�دو����� 
ا���ر���ت 1 ����رف ا����دود و���ن ��Aم ����� �����د 
������8ل ������� أر)����ء ا�������ورة ������ ������د+� 
�و����د ا��ظ���م ا�����و�� ا���دو�� $���دف ا�������ق 

ا���و���� ������&�د�ن وا����ع �ط��ق  $�ن ا��را�ز
ا�������� ا���و����� ���������ك ، و���ن ھ���� �ظ���ر 
أھ��� ا���ر�ف $�������ك وا������ ا����1-��� 
&$ل أن �$�ن ��� ھ�� ا�"�����ت ا�وا)�ب �و��رھ�� 

��.    
  

D
��و�4ـــــــــــــــــــا���Kد ا  �ـــــــــــــــ
  

  
  

��و����4 ��Bد ا��D
ًدا دو�����، ;����Fة و9
��ّ$ ا���D;
 ،���%�
����$ود، و7���h �d$��9 K !��$ود دو���� ��
 i���)و ����j��J� ن 9>�ر�����، أو �$�����4، أوو����9
ط=�
��� &��� ;��D$، وا�
���21 ا����	 lF���9 أط���اف 

$��D
��و��4	 �m��< أن  .ا���Bا $��D
و(��	 ا4
���Dد ا�
 ������%
ن ا�B>����ب واc����) ً����%�=� ً�����h ا������

�� ��%�F o��; �F�Dن ا��� o�! �)�& ��Y�Y7 ا�
 .أ��ه

 



 

  الواعيلقواعد الذهبية العشر للمستهلك ا     
  

ـــــــراءة .1 ـــــــي ق ـــــــن ف ـــــــة الوســـــــم واألســـــــعار   تمّع بطاق
وال تغفـــــــــــــل عـــــــــــــن التـــــــــــــدقيق فـــــــــــــي فـــــــــــــواتيرك 

 .وعقدك
ـــــــة المـــــــواد  .2 ـــــــك، نوعي ـــــــك ذل قـــــــارن إذا تســـــــنى ل

والخـــــــــــــــدمات، خاصـــــــــــــــة إذا تعلـــــــــــــــق األمـــــــــــــــر 
 .بسلع كثيرة أو أشغال هامة

فهـــي مـــن حقـــك، وواجـــب علـــى  : اطلـــب الفـــاتورة .3
 التـاجر أن يوافيـك بالمعلومــات المفصـلة لمـا دفعــت

ثمناً مقابله، تحتاج إليها عنـدما تسـتعمل الضـمان أو 
 .تطالب بتعويض عن ضرر ما يحدث لك

ـــــــع .4 : تصـــــــليح، أشـــــــغال، خـــــــدمات مـــــــا بعـــــــد البي
أطلـــــــــب كشـــــــــفاً للســـــــــعر حتـــــــــى تـــــــــتمكن مـــــــــن 

 .اتخاذ قرارك
اختر منذ البداية : السعر يعني أيضًا النوعية .5

 .عاليةالجودة الغلى ذات األسلعة ال
والعقـــــــــــــــود وكشــــــــــــــــوف حـــــــــــــــتفظ بــــــــــــــــالفواتير ا .6

  ...األسعار بعناية
ــــــــــي فهــــــــــي ال: اســــــــــتعمل الضــــــــــمان .7 شــــــــــهادة الت

يجــــــــب علــــــــى التــــــــاجر أن يســــــــلمها لــــــــك مــــــــع 
 .سلعة في حالة ما إذا أصيب الجهازال

 عطـــــــــــب مـــــــــــا، شـــــــــــريطة أنبالـــــــــــذي اشـــــــــــتريته 
 .تحتفظ بالفاتورة أو تذكرة الدفع

ـــــــــب المســـــــــاعدة .8 مصـــــــــالح التجـــــــــارة : مـــــــــن اطل
جمعيـــــــــــــات حمايـــــــــــــة المســـــــــــــتهلك، مكاتـــــــــــــب 

  . حفظ الصحة، الدرك او الشرطة
يســــــــــــــــــــهر أعــــــــــــــــــــوان مصــــــــــــــــــــالح حمايــــــــــــــــــــة  .9

ــــــــرام  ــــــــى احت ــــــــش عل المســــــــتهلكين وقمــــــــع الغ
 . النصوص 

إن التحلـــــــــــي   :اســـــــــــتهلك بـــــــــــوعي المـــــــــــواطن .10
باليقظــــة وتــــوخي الحــــذر يوميــــاً يجعلــــك قــــدوة 
ــــــذلك ستســــــاهم فــــــي  ألطفالــــــك وجيرانــــــك، وب

 .العاداتتغيير 
و خاصـــــــــة، إذا كنـــــــــت، عـــــــــالوة علـــــــــى ذلـــــــــك، 

صـــــاحب حـــــق ويمكنـــــك التصـــــرف، فـــــإن القيـــــام 

بـــــــذلك مـــــــن شـــــــأنه أن يفيـــــــدك ويقـــــــدم خدمـــــــة 

  لالقتصاد الوطني بأكمله
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  ي حلقوق املس&هت.العاملاليوم 

   2018 مارس 15
  ارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتت شع

Yا�  �
اق ا�����2 ـ)
 �V&و أ �!h���1و� 

7����� ��� 
  

    

 


