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نحفظ
حقوقك
دائرة التنمية االقتصادية - عجمان

نصائح عامة

عند قيامك بشراء السلع المعّمرة وقبل
االختيار احرص على التالي: 

•    افحص السلعة فحص� ظاهري� قبل شرائها.
•    ال تشتري السلع الرديئة وليكن هدفك الجودة.

•    اطلع على بيان بلد المنشأ للسلعة, وبيانات الوكيل او
      المستورد.

•    اسال عن تجربة ا�خرين للسلع المعمرة التي ترغب
      في شرائها.

•    اطلب فاتورة الشراء وشهادة الضمان واحتفظ بهما.
•    اقرأ كتيب استعمال السلع واسأل عن خدمات إعادة

      السلعة وسياسة تبديلها.
•    تاكد من جميع المميزات والمواصفات التي تتوافر في

      السلعة وقارنها مع السلع المشابهة لها في تادية
      الخدمة.

•    احرص على قراءة شروط وبنود الضمان قبل شراء
      السلعة.

•    ال توقع على عقد من مساحات فارغة او غير مفهومة
      بالنسبة لك.

•    ال تثق بالضمانات الشفهية الخاصة بالسلع المعمرة
      وبلغ ادارة حماية المستهلك عن اي محل يتعهد شفهي�

      عن ضمان السلعة دون منح المستهلك شهادة ضمان.
•    تأكد من التزام الوكيل التجاري أو موكله بتوفير قطع

      الغيار للمستهلكين, ووجود مراكز صيانة للسلعة وذلك
      بأسعار مناسبة.

•    احرص على معرفة قدرة او مقاس السلعة في تأدية
      الغرض من شرائها.

•    تعرف على شروط وواجبات ضمان السلعة.
•    احرص على االطالع على تكلفة اجراء الصيانة في حال

      تعطل السلعة, ومن المسؤول عن دفع قيمة هذه
      التكلفة.

•    ال تتردد با¼بالغ عن السلع المغشوشة أو الغير مطابقة
      للمواصفات القياسية .

•    االستعمال االمثل للسلع يطيل من عمرها.
•    في حالة وجود مشكلة في السلعة أو الخدمة اتصل

      بالمزود باسرع ما يمكن فمحاولة اصالح المنتج بنفسك
      قد يلغي حقك في الضمان.

عند مشاهدة االعالنات المعروضة في وسائل االعالم أو
االماكن العامة احذر ا�عالن المضلل الذي تجد فيه:

•    مبالغات ال تعبر عن حقيقة المنتج, فاليؤدي ا¿غراض
      المطلوبة منه عند استخدامه.

•    البيع يتم عبر الهاتف, ودون وجود مقر محدد لهؤالء
      المعلنين.

•    شروط االتفاق واجراءات التعاقد فيها مخالفة لما ذكر
      با¼عالن, مثل تجاهل خدمة مابعد البيع.

•    ا¼عالن عن عروض خاصة مغرية, بسبب انخفاض
      مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة.

•    الترويج بالخداع لمنتجات يدعي المعلن انها تحمل
      شهادات وعالمات جودة, مع عدم وجود مراكز خدمة

      معتمدة لدى المعلن أو المورد.
•    الترويج لمنتجات دون التصاريح المعتمدة وقد تسبب

      أضرار خطيرة مثل مستحضرات التجميل وا¿عشاب
      وعقاقير التخسيس وغيرها.

•    ا¼عالن عن تقديم خدمة
      غير محددة بوضوح,

      من حيث شروط التعاقد
      عليها ومكان تقديمها

      وفوائدها, ومحاذير
      استخدامها.

•    الترويج لمنتج او سلعة
      غير واضحة البيانات مثل:

      مصدر السلعة, مكوناتها,
      تاريخ ا¼نتاج والصالحية ...

      الخ.
•    السعر الوارد با¼عالن

      يكون مخالف للسعر
      ا¼جمالي المطلوب

      سداده فعلي�.
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نصائح عند شرائك عبر شبكة االنترنت 

•   قبل ارسال معلوماتك الى الموقع الذي تشتري منه تأكد
     من صحة البيانات واالرقام الخاصة بقيمة مشترياتك

     وتفاصيل بطاقتك االئتمانية.

•   احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة
     الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع وخاصة شروط التوصيل

     وشروط االسترجاع عبر شبكة االنترنت, حيث ان بعض
FAQS سئلة المتكررةÌالمواقع تحتوي على خانات ل     

     فال بد من مراجعتها اذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.

•   احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر
     الشبكة وقم بطباعته مع االحتفاظ بنسخة منه في

 Hard Disk القرص الصلب     

•   ال تعطي أبدÏ تفاصيل وبيانات بطاقتك االئتمانية عبر البريد
     االلكتروني او عبر غرف المحادثة.

•   قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة االئتمان لعمليات
     الشراء التي تتم عبر شبكة االنترنت واسماء الشركات التي

     اشتريت منها والتي قد تختلف احيان� عن اسم موقعها
     على االنترنت.

•   استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر االنترنت
     وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف اي

     محاولة الستعمال بطاقتك واحرص على ان يكون رصيد
     هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر االنترنت.

•   ان انعدام شرط المعاينة
     قبل الشراء قد يؤدي     

     بالمستهلك الى وقوعه
     فريسة للسلع المغشوشة

     نتيجة عدم امكانية
     مشاهدة السلع قبل الشراء.

•   اقرأ البيانات االيضاحية للسلع
     المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية

     كلفة النقل والتوصيل للمستهلك

•   ان الشراء من المواقع ذات السمعة
     الطيبة يقيك من السلع المغشوشة

     والمقلدة.

@ أن يكون واعي� بحقوقه في جميع نواحي 
االستهالك.

@ أن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراءه.
@ أن يتقيد بالقواعد الصحية التي ترمي إلى جعل 

المادة أو المنتج صالح� لالستعمال، وأن يقوم 
بتنفيذ ا¼رشادات المقتضية قبل استعمال 

المادة أو المنتج، كغسيل الخضار والفواكه 
بشكل جيد.

@ أن يتقيد بالتعليمات المثبتة على بيانات العبوة 
أو العرض، ويقوم بتنفيذها بشكل حرفي، وعلى 

ا¿خص فيما يتعلق بطريقة تخزينها وشروط 
التخزين، ودرجة الحرارة المالئمة للحفظ 

والتخزين.
@ أن يمتنع عن شراء المواد والمنتجات 

والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق.
@ أن يفحص السلعة جيدÏ للتأكد من أنها خالية 

من أي عيوب قبل مغادرة المحل.
@ أن يتأكد من مدة صالحية المنتج أو المادة أو 

الدواء، وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدة 
الصالحية.

@ أن يتأكد من أسعار المواد التي يقتنيها سواًء 
كان ذلك عن طريق سعر ا¿سواق، أو بحكم 

خبرته في الشراء، وكذلك مقارنته لجودة المنتج 
أو الخدمة مع ثمنها.

@ أن يعدل عن أنماط استهالكه في جميع 
نواحي حياته كتحديد المواد التي يستهلكها 

واالمتناع عن تخزين المواد الغذائية لمدة طويلة 
أو بواسطة أوعية غير صالحة كالبالستيك المعاد 
تصنيعه أو غيره، وكذلك االمتناع عن الهدر الكبير 

في ا¿طعمة وغيرها التي يكون مصير أكثرها 
حاويات القمامة.



عزيزي المستهلك, من الضروري ان تكون ملم�

بحقوقك كمستهلك والتي ضمنتها لك جميع

القوانين وا¿نظمة, ومن أهم الواجبات عليك

للحفاظ على حقوقك التعاون مع الجهات

الرسمية وذلك للمساهمة في الحد من الممارسات

التجارية التي تضر حقوق المستهلك ,

إذ ان إدراكك والمامك يساعدنا في

الحد من الظواهر السلبية

رسالة توعوية

حقوق المستهلك و واجباتهرسالة توعوية للمستهلك  إدارة الرقابة وحماية المستهلك

١-   قبل عملية الشراء:
•    اكتب احتياجات اسرتك قبل الذهاب لÌسواق لشرائها.
•    تشاور مع افراد ا¿سرة حول االحتياجات المراد شرائها.
•    اصطحب ابنائك في معظم عمليات الشراء حتى يتم

      الحصول على السلعة الضرورية لهم وذات القيمة والجودة
      العالية.

•    تأكد عند شرائك للسلع والخدمات ان هذه السلع لن ترهق
      ميزانيتك وان عملية الشراء تتوافق مع اولويات دخل االسرة.

•    ضع في االعتبار مقارنة السلع من حيث ا¿وزان وا¿حوال
      وا¿حجام مع السعر قبل الشراء.

•    ال تندفع وقارن االسعار في أكثر من مكان للشراء وخاصة
      في حالة االعالن عن التنزيالت.

•    اقرأ بطاقة البيان والمكونات ومحتويات السلعة قبل الشراء
      وتأكد من جودتها وسالمتها.

٢-   أثناء عملية الشراء: 
•    ال تكن عاطفي� مع نفسك أو أفراد عائلتك وبا¿خص االبناء عند

      شراء السلع والخدمات.
•    ال تشتري السلع والخدمات الرديئة وليكن هدفك الجودة مع

      التحقق من الصحة والسالمة خالل عملية الشراء.
•    ليكن شراء السلع والخدمات قبل فترة معقولة وخاصة في

      المناسبات (ا¿عياد, شهر رمضان, بداية العام الدراسي).
•    اطلب فاتورة الشراء واحتفظ بها مع قراءة العقود والضمانات

      للسلع والخدمات بشكل جيد.
•    ال توقع على عقد في حالة الشراء قبل قراءته, كذلك ال توقع

      على عقد من مساحات فارغة او غير مفهوم بالنسبة لك. 
•    ليكن شرائك للمواد الغذائية (ا¿سماك, الدجاج, اللحوم)

      الخطوة االخيرة قبل التوجه للمنزل للحفاظ على سالمتها
      وجودتها. 

•    تجنب ا¼سراف والتبذير واشتري فقط احتياجاتك الغذائية
      اليومية أو االسبوعية بحد أقصى وال تتجه الى التخزين لما له

      من أضرار على الجودة والسالمة الصحية.

عند شراء االحتياجات المنزلية
اتبع التعليمات االتية سياسة االستبدال واالسترجاع

١ -  يحق للمستهلك رد السلعة او استبدالها في حال
        وجد عيب فيها.

٢-  على المزود, او المنِتج او الموزع, او البائع او الوكيل
        وضع سياسة االستبدال واالسترجاع في مكان ظاهر.

٣-  إذا تبين وجود عيب في السلعة يلتزم المزّود برد
        السلعة او استبدالها او اصالحها وفق ما يختاره

        العميل مع مراعاة طبيعة السلعة.
٤-  إذا اختار اصالح العيب وجب على المزّود اعالمه بنوعية
        العيب وقطع الغيار او التكلفة كما يجب توفير سلعة
        مماثلة في حال استغرق تصليح العيب ١٤ يوم أو أكثر.

ال يحق لك استبدال أو استرجاع السلع في
الحاالت التالية:

١-   وجود نفس السلعة في مكان آخر بسعر أرخص.
٢-  خلو السلعة من أي عيوب قد تضر بصحتك وبسالمتك.

٣-  عدم رغبتك في السلعة.

عند استبدال او استرجاع  السلع يجب مراعاة
الشروط التالية:

١-    إمكانية إستبدال أو استرجاع السلعة خالل
        مدة محددة.

٢-  إمكانية إستبدال السلعة بسلعة أخرى.
٣-  توفر فاتورة الشراء أو ما يثبت ذلك

        مع بيان ما تم شرائه.
٤-  يجب ان تكون السلعة في نفس الحالة التي

        كانت عليها عند الشراء, وفي حال تلفها يحق
        للمزّود مطالبة المستهلك بدفع قيمة ا¿ضرار

        او دفع قيمة السلعة

•    تتوّلى بذلك بإطالع العمالء على حقوقهم وواجباتهم
      الواردة في القانون االتحادي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٦ بما
      يضمن انسيابية الحركة التجارية في اسواق االمارة .

•    تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين وتجار
      التجزئة والبائعين حول حقوقهم ومسؤولياتهم. 
•    مساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار.

•    التأكد من الشكاوى حول الممارسات التجارية غير العادلة.

تتولى إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة
التنمية االقتصادية – عجمان  مسؤولية

تعزيز حقوق المستهلك وااللتزام
بممارسات التجارة العادلة.

حقوق المستهلك و واجباته


