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منذ مده طوٌلة قبل ظهور االلٌاف الصناعٌة مثل الٌاف البولى
استر و االكرٌلك والغساالت اآللٌة كان باستطاعة المستهلكٌن أن
ٌمٌزوا بسهوله بٌن خامات المالبس المنتجه من األلٌاف الطبٌعٌة
وتنظٌفها بنجاح بدون بطاقة ارشادٌة.
اما اآلن فااللٌاف الجدٌدة و التقنٌات الحدٌثة أوجدت مجموعه
واسعه من المالبس والمنسوجات  ،ولكن المستهلك لم تكن عنده
معرفة كافٌة عن كٌفٌة تنظٌف هذه المنسوجات والمالبس الحدٌثة
الجاهزة بشكل صحٌح لتعودهم ولفتره طوٌله على استعمال
المنسوجات الطبٌعٌة حصرا ،فكثٌرا ما تضر هذه المالبس وتتلف
أوٌتاثر عمرها االفتراضى بسبب عدم استخدام الطرق الصحٌحة
للعناٌه بها ،لذا قامت اللجنه التجارٌه االتحادٌة بوضع تعلٌمات
البطاقة االرشادٌة للمالبس والمفروشات الجاهزة فى مارس
 1960م .
ثم قامت اللجنة باستحداث قانون البطاقة االرشادٌة فى عام
 1972م وطلبت للمره األولى من الشركات المصنعه عالمٌا
للمنسوجات والمالبس بوضع ارشادات حول طرق التنظٌف
اآلمن .

وكان الغرض من استحداث البطاقة االرشادٌة هدفٌن مهمٌن جدا:
 مساعدة المستهلكٌن التخاذ قرارات الشراء مستندٌن على طرٌقة
العناٌة المطلوبه .
 طمأنة المستهلك على ضمان معرفته بكٌفٌة معرفتهم تنظٌف
مالبسهم بأمان لكً ٌحتفظوا بها بمظهر الئق وعمر افتراضى
أطول.
وفى ٌناٌر  1984م قامت اللجنة التجارٌة االتحادٌة بعدد من
التنقٌحات للتعرٌف بالبطاقة االرشادٌة مستندة على النتائج التى
حصلت علٌها بعد دراسات مسحٌة لذا قامت اللجنه باجراء تعدٌل
وتوضٌح للبطاقة االرشادٌة ٌتضمن تبسٌط وتوحٌد لغة وعالمات
البطاقة االرشادٌة الخاصة بالعناٌة بالمالبس الجاهزه
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بطاقة االرشاد والعناية
 هى كل بٌان أو اٌضاح او عالمه او مادة وصفٌة سواء كانت
مصورة او مكتوبة ملصقة او محفورة او بارزة او متصلة اتصاال
ثابتا بالقطعة الملبسٌة وٌمكن قراءته.
 البطاقة االرشادٌة تعتبر وسٌلة من الوسائل التى تساعد المستهلك
على العناٌة بالمنسوجات والمالبس ألطول فترة ممكنة وترفق
بها ،وهى بطاقة صغٌرة مثبته بالقطعة الملبسٌة فى مكان ٌسهل
مالحظته والوصول إلٌه وتحتوى هذه البطاقة على مجموعة من
الرموز غالبا ما تكون سهلة الفهم لكً تقدم للمستهلك طرٌقة آمنة
للتنظٌف وتضمن( :الغسٌل – التبٌٌض – التجفٌف – الكى-
والتنظٌف الجاف) ،كما ٌمكن ان تحتوي البطاقة اإلرشادٌة على
معلومات عن خامة النسٌج (صناعً أو طبٌعً أو مخلوط) ،بلد
الصناعة .
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قواعد اعداد بطاقة العناية
ٌلتزم المصنعٌن والموردٌن لبطاقات العناٌة بقواعد التصنٌع طبقا ل
federal trade commissionsالصادرة سنه  1971والتى
صححت فى ٌناٌر  1984وهى كما ٌلى:
 بطاقة العناٌة ٌجب ان تعلق فى مكان مرئى واضح سهل الوصول
إلٌه.
 االصناف التى تطوى أو تطبق وتكون الوصول إلى بٌانتها
صعب ٌجب أن توضع بطاقة بٌانات اضافٌة واصحة خارج
الغالف.
 البطاقة التى تحاك من أكثر من جانب ٌجب أن ٌكون لها نفس
انكماش الخامة األساسٌة .
 البطاقات التى تلصق ٌجب اال ٌنتج عنها أى انتفاخات هواء
اسفلها.
 تعلٌمات البطاقة ٌجب أن تكون واضحة وال تختفى ما دام المنتج
باقى.
 التعلٌمات بالبطاقة ٌجب أن تكون بالكلمات أو الرموز حسب تقالٌد
كل بلد.
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قواعد اعداد بطاقة العناية
 تعلٌمات بطاقة العناٌة عباره عن : تعلٌمات للغسٌل ( آلى – ٌدوى )..........
 تعلٌمات التنظٌف الجاف .
 تعلٌمات التجفٌف ( تجفٌف مفرود – تجفٌف مسطح – تجفٌف معلق )........
 تعلٌمات الكى ( كى دافئ – ال ٌستخدم الكى )................. -
 تعلٌمات التبٌٌض بالكلور أو عدمة .
 تحذٌرات  :العصر برفق – ال ٌستخدم العصر .
 ٌعتبر نقص هذه البٌانات عٌب عند تقسٌم عٌوب المنتجات وتلك البٌانات كالتالى : اسم البلد غٌر مدون على البطاقة.
 تركٌب األلٌاف غٌر مدون على البطاقة .
 المقاس غٌر مدون على البطاقة أو مدون خطأ .
 البطاقة مخفٌة وغٌر واضحة .
 عند التعبئة وضع بطاقة البٌانات غٌر مرئٌة كما ٌنبغى .
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رموز العناية بالمالبس والمنسوجات
عملٌة الغسٌل Washing
التنظٌف الجاف Dry-clean
التبٌض Bleaching

التجفٌف Drying -
الكً Ironing -
العصر Wringing
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الغسٌل Washing
ّ
المنظفات أو الصابون
غسل المالبس بالغسّالة أو يدويا من خالل استخدام المٌاه مع
الخاص بالثٌاب ،على أي درجة حرارة .

سالة أو يدويا ويتخلل رمز الغسيل ارقام أو نقاط تشير الى درجة
غسل المالبس بالغ ّ
حرارة المياة التى ال يجب للغسيل أن يتعداها
نقطة واحدة :درجة الحرارة  30مئوٌة  -نقطتان :درجة حرارة  40مئوٌة
 3نقاط :درجة حرارة  50مئوٌة  4 -نقاط  :درجة حرارة  60مئوٌة
 5نقاط :درجة حرارة  70مئوٌة  6 -نقاط :درجة حرارة  95مئوٌة
هذا الرمز هو عبارة عن رمز الغسٌل العادي وٌوجد أعاله ٌد ،ممّا ٌعنً أن تغسل
.الثٌاب ٌدوٌا بدال من الغسالة
هذا الرمز ٌرشد إلى عدم غسل هذا النوع من المالبس إالّ فً أسوأ الحاالت وذلك
.باستخدام التنظٌف الجاف
هذا الغسٌل مع األقمشة التى تكون مقاومه للتجعد
المالبس مصنوعة من أنسجة حسّاسة مثل الصوف والحرٌر وتحتاج إلى دورة غسٌل
.خفٌفة ،ألنّ الغسٌل بدرجة قوٌة قد ٌؤ ّدي إلى تلف المالبس
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التنظٌف الجاف Dry-clean
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التبٌض Bleaching
امكانٌه استخدام اى نوع من
المستحضرات المبٌضه
امكانٌه استخدام اى مواد تبٌض
خالٌه من الكلور
ٌحذر من استخدام اى مبٌضات
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Drying - التجفٌف
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Ironing - ًالك

12

العصر

Wringing

هى عملٌة ملحقة بالتنظٌف ولكنها لٌست
ٌرمز له
عملٌة رئٌسٌة وٌمكن االنتقال الى مرحلة التجفٌف دون
المرور بها اذ ان هناك مالبس ال تحتاج الى عصر .
فعندما ٌكون رمز العصر خالٌا من اى عالمة معناه ٌمكن
عصر القطعة الملبسٌة وعندما ٌكون رمز العصر
معناه ال ٌمكن عصر القطعة الملبسٌة.
محذوف
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