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 حُِز٘خ٢ٗ

 ُٔزخص حُلِٞسع٘ض: ٓخخغش ٝكٞحثذ حإلعظؼٔخٍ 9

 حُظغٞم ػزش حإلٗظشٗض 01

 حُلخًٜش، ُّزس ٝكخثذس... 00

 اسشخدحص ه٣ٞٔش ُِظغٞم    02

02 
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 ك٢ ظَ حُ٘ظخّ حإلهظصخد١ حُِز٘خ٢ٗ   377/2حُوشحس  03

04 
دسحعش اكصخث٤ش : حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُٔؼِّزش ك٢ حألعٞحم 

ع ّٝٓذس صالك٤ش ّٞ  حُِز٘خ٤ٗش : ط٘

 طغخإالطٌْ طٜٔ٘خ 06

طلظلَ دٍٝ حُؼخُْ رـ "ح٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حُٔغظهٜهِهي" ٝحُهز١ أههّشطهٚ  

ٍ ظٜٞس ٤ُّٞ كهوهٞم  26ك٢  2896حألْٓ حُٔظلذس ػخّ  ّٝ ٖٓ آرحس ٖٓ ًَ ػخّ. أ

، ٖٝٓ ك٤ٜ٘خ أصزق كهشصهش ٛهخٓهش 2894آرحس  26حُٔغظِٜي ك٢ حُؼخُْ ًخٕ ك٢ 

ُظلؼ٤َ دٝس حُٔٞحغٖ. ٣ّٞ كوٞم حُٔغظِٜي ك٢ حُؼخُْ ٛٞ كشصش ع٣ٞ٘ش ُإلكظلهخٍ 

ٝحُظعخٖٓ ٓخ ر٤ٖ أٗشطش حُٔغظِٜي حُؼخُٔه٤هش. ٝحألٛهْ ٛهٞ أٗهٚ حُهٞههض ُهظهؼهض٣هض 

حُلوٞم حألعخع٤ش ٌَُ حُٔغظ٤ٌِٜٖ ُِهٔهطهخُهزهش رصه٤هخٗهش ٝحكهظهشحّ ٛهزٙ حُهلهوهٞم 

 ُٝٔؼخسظش اعظـالٍ حُغٞم ٝحُالػذحُش حإلؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طوَِ ٖٓ ه٤ٔظٜخ. 

ػ٘ذٓخ طٔض حُٔصخدهش ػ٠ِ ح٤ُٔؼخم حُذ٢ُٝ ُلوٞم حُٔغظِٜي ك٢ شٜش ٤ٗغخٕ  ٖٓ 

ُذٟ ٤ٛجخص حألْٓ حُٔظلذس ، رذػْ حُٔ٘ظٔخص حُذ٤ُٝهش حُه٘هخشهطهش كه٢  2896حُؼخّ 

ٛزح حُٔـخٍ، طْ حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ ػٔخ٢ٗ ر٘ٞد طِّخص كوٞم حُهٔهغهظهٜهِهي كه٢ ػهخُهٔه٘هخ 

٢ٛٝ: كن حُغالٓش، كهن حإلخهظه٤هخس، كهن حُهٔهؼهشكهش، كهن ارهذحء حُهشأ١، كهن 

حُظؼ٣ٞط، كن اشزخع حُلخؿخص حألعخع٤ش، كن حُظؼو٤ق ٝكهن حُهله٤هخس كه٢ ره٤هجهش 

 صل٤ش.

٣شخسى ُز٘خٕ دٍٝ حُؼخُْ ٣ٝلظلَ رٜزح ح٤ُّٞ ػزش حُؼذ٣ذ ٖٓ حألٗشطش. ٜٝٓ٘خ ػ٠ِ  

عز٤َ حُٔؼخٍ اهخٓش ٓئطٔش رؼه٘هٞحٕ "عهالٓهش حُهٔهؤًهٞالص ٝكهوهٞم حُهٔهغهظهٜهِهي" 

، رهخإلظهخكهش 3122ٖٓ آرحس  26رخُظؼخٕٝ ٓغ حُـخٓؼش حألٓش٤ٌ٣ش ك٢ ر٤شٝص ٣ّٞ 

ا٠ُ طٌؼ٤ق حإلغالالص حإلػال٤ٓش ػزش حُؼذ٣ذ ٖٓ حُو٘ٞحص حُِز٘خ٤ٗش حُظ٢ طٜذف ا٠ُ 

١ حُهلهش   ّٞ ص٣خدس حُـشػخص حُؼوخك٤ش ُذٟ حُٔغظِٜي حُِز٘خ٢ٗ، ٝحُز١ رذٝسٙ ع٤هوه

ُذ٣ٚ طـخٙ ٓخ هذ ٣ظؼشض ُٚ ٖٓ ؿش ٝخذحع، حألٓش حُز١ ٣شٌَ سحدػخً ُِٔخخُلخص 

ٝحُٔخخُل٤ٖ ٣ٝلّذ ٖٓ ٓٔخسعظْٜ. ًٔخ ع٤صخس ا٠ُ غزغ ِٓلن خهخ  ٓهٖ ٗشهشس 

٣ٜذف ا٠ُ  3122آرحس 26كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ع٤ٞصع ٓـخٗخً ٓغ صل٤لش حُٜ٘خس ك٢ 

 طز٤ًش حُٔغظِٜي رؤ٤ٔٛش ٓؼشكش كوٞهٚ ٝحُذكخع ػٜ٘خ.
 

 َ. ػّبد ٠ٛعف                                                                            
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رٔ٘خعهههزش ح٤ُهههّٞ حُؼهههخ٢ُٔ ُلوهههٞم 

حُٔهههههغظِٜي، ّٝؿهههههٚ ٓهههههذ٣ش ػهههههخّ 

حإلهظصخد ٝحُظـهخسس رخإلٗخرهش ٝٓذ٣هش 

كٔخ٣هههش حُٔهههغظِٜي حُٜٔ٘هههذط كهههئحد 

ك٤ِلهههههَ سعهههههخُش سصهههههذ خالُٜهههههخ 

حإلٗـخصحص حُظ٢ هخٓض رٜخ حُٔذ٣ش٣هش 

ٝطلههذع ػههٖ  3121خههالٍ حُؼههخّ 

حُخطٞحص حُٔغظوز٤ِش ُظلؼ٤َ حُشهخرش 

  ػ٠ِ حألعٞحم.

 

% 251ئسرفبع ٔغجخ اٌّؾبػش 

  2101ٚ 2119ِب ث١ٓ 

 

ططّشم حُٜٔ٘ذط كئحد ك٤ِلهَ اُه٠ 

حُٜٔخّ حُظ٢ هخٓهض رٜهخ حُٔذ٣ش٣هش 

كههههه٢ عهههههز٤َ كٔخ٣هههههش كوهههههٞم 

طهههههههغ٤٤ش حُٔهههههههغظِٜي ٜٝٓ٘هههههههخ 

دٝس٣ههههش سهخرههههش كهههه٢  22577

ٓخظِهههق حألعهههٞحم ٝحُوطخػهههخص 

حُِز٘خ٤ٗش ُٔشحهزش حُٔهٞحد حُـزحث٤هش 

ٝحإلعظٜال٤ًش ػ٠ِ أٗٞحػٜهخ كه٢ 

حُٔئعغخص ٝحُٔلالص حُظـخس٣هش 

ٝٓئعغخص حُخذٓخص ُِظؼزض ٓهٖ 

اُظضحٜٓهههخ رخُ٘هههصٞ  حُوخ٤ٗٞٗهههش 

حُٔشػ٤ههش حإلؿههشحء، شههِٔض ٛههزٙ 

ٓئعهههههغش  61282حُههههذٝس٣خص 

ّْ ػِههه٠ أػشٛهههخ أخهههز  طـخس٣هههش طههه

ػ٤٘ههههش ُِظل٤ِههههَ ٓههههٖ  22435

حُٔهههٞحد حُـزحث٤هههش ٝحإلعهههظٜال٤ًش 

عهههههٞحء حُٔهههههغظٞسدس رٔٞؿهههههذ  

ر٤خٗههخص ؿٔش٤ًههش، أٝ حُٔٞؿههٞدس 

كهههه٢ حألعههههٞحم ٝرُههههي خههههالٍ 

ػ٤ِٔخص حُٔشحهزش حُشٝط٤٘٤ش. ًٔهخ 

ّْ ط٘ظ٤ههْ  ٓلههعش ظههزػ  511طهه

أك٤ِهههض أصهههٞال اُههه٠ ح٤ُ٘خرهههخص 

ّْ ط٘ظ٤هْ  حُؼخٓش حُٔخظهصش ًٔهخ طه

ٓلهههعش طِهههق ُزهههعخػش  395

ؿهه٤ش صههخُلش أٝ ؿهه٤ش ٓطخروههش 

ُِٔٞحصهههلخص حإلُضح٤ٓهههش ٝرُهههي 

ر٘ههههخء إلشههههخسس ح٤ُ٘خرههههش حُؼخٓههههش 

حُٔخظهههصش ٝحطخهههخر حإلؿهههشحءحص 

حُالصٓش ٝحإلششحف ػ٠ِ ػ٤ِٔخص 

ٓلههعش  276حُظِههق ٓوخسٗههش د 

ٓٔهخ ٣ؼ٘ه٢  3118ٗظّْ كه٢ حُؼهخّ 

رؤٕ ٗهغزش حُٔلخظهش ههذ حسطلؼهض 

%. ٝرُي ٣ؼهٞد اُه٠  361ر٘غزش 

ططز٤ههن ع٤خعههش طؼض٣ههض حُٔههٞحسد 

 ، ّْ حُزههشش٣ش كهه٢ حُٔذ٣ش٣ههش. كوههذ طهه

خههالٍ ٛههزح حُؼههخّ، حُظؼخهههذ ػِهه٠ 

ٓشحههذ ٓهغخػذ  231دكؼظ٤ٖ ٓغ 

ؿهههههذد، ٓهههههٖ ر١ٝ حُههههههشٜخدحص 

حُـخٓؼ٤هههههش، ٓٔهههههخ سكهههههغ ػهههههذد 

 361حُٔههشحهز٤ٖ اُهه٠ ٓههخ ٣ههٞحص١ 

ٓشحهزهههخً، ؿهههشٟ طهههذس٣زْٜ ػِههه٠ 

ٓخظِهههههق حُٔٞحظههههه٤غ حُ٘ظش٣هههههش 

ٝحُؼ٤ِٔهههش هزهههَ إٔ ٣ظهههْ طٞص٣ؼٜهههْ 

ػِهه٠ حُٔشحًههض حُههشخؿشس ٝكههغذ 

حُلخؿهههههههههخص كههههههههه٢ رههههههههه٤شٝص 

ّْ ط٘ظ٤هههْ  ٝحُٔلخكظهههخص، ٝههههذ طههه

ٝطوذ٣ْ حُٔهٞحد حُظذس٣ز٤هش ٓهٖ هزهَ 

خزشحء ٝسإعخء دٝحثش ٝٓشحهز٤هٖ 

 ُذٟ حُٔذ٣ش٣ش.

ًٔهههخ ٝسدص ػِههه٠ ٓهههذحس حُؼهههخّ 

ّْ طههغـ٤ِٜخ ػههٖ  2457 شههٌٟٞ طهه

( 2748غش٣ههن حُخههػ حُههغخخٖ )

أٝ ٓزخشههشس ٓههٖ خههالٍ كههعٞس 

حُٔههههههغظذػ٤ٖ اُهههههه٠ حُٔذ٣ش٣ههههههش 

ٝحُٔههههصخُق حإله٤ٔ٤ِههههش، ؿههههشص 

ٓظخرؼظٜهخ ٝحُظلو٤هن ك٤ٜهخ ٓهٖ هزهَ 

ٝعطخء ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣هش حُٔهغظِٜي 

% ٜٓ٘خ ٝحُزخه٢ 97ٝهذ طْ اٗـخص 

 رو٢ ه٤ذ حُٔظخرؼش. 

رخإلظهههخكش اُههه٠ أػٔهههخٍ حُشهخرهههش 

ٝطِو٢ حُشٌخٟٝ ٝٓؼخُـظٜخ هخٓض 

حُٔذ٣ش٣هههش رلِٔهههش طٞػ٤هههش شهههخِٓش 

ُِٔهههغظِٜي حُِز٘هههخ٢ٗ ٝرُهههي ٓهههٖ 

خهههالٍ رهههغ اػالٗهههخص طلز٣ش٣هههش 

ٝطٞػ٣ٞش ُِٔٞحغ٤ٖ٘ ٝٓهٖ خهالٍ 

ٓخظِهههق حإلغهههالالص حإلػال٤ٓهههش 

حُظ٢ هخّ رٜخ حُٔٞظلهٕٞ حٌُِٔلهٕٞ 

ًٝٔههخ ٗلههزص حُٔذ٣ش٣ههش رٞحعهههطش 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُخزشحء ٝحُٔشحهز٤ٖ 

كِٔهش طٞػ٤هش ُطهالد حُٔهذحسط شهِٔض 

ٓذسعههش كهه٢ ٓلههخكظظ٢ رهه٤شٝص  231

ٝؿزَ ُز٘خٕ ٝطغظٔش ٛزٙ حُلِٔهش خهالٍ 

ُظهههشَٔ ؿ٤ٔهههغ حُٔ٘خغهههن  3122حُؼههخّ 

حُِز٘خ٤ٗهههش. ًهههزُي ٝكههه٢ اغهههخس طٞػ٤هههش 

ٝطؼو٤ههق حُٔههغظِٜي أصههذسص حُٔذ٣ش٣ههش 

ٗششس اٌُظش٤ٗٝهش، ٓظٞكهشس ػِه٠ حُٔٞههغ 

حإلٌُظشٝٗهه٢ حُظههخرغ ُِههٞصحسس، طههعٔ٘ض 

حُؼذ٣ههههذ ٓههههٖ حُظٞؿ٤ٜههههخص ٝحُٔوههههخالص 

ّْ حُٔهههغظِٜي ٝرُهههي  ٝح٥سحء حُهههظ٠ طٜههه

رٜههذف طٞػ٤ظههٚ ٝطههز٤ًشٙ رلوٞهههٚ، ٝهههذ 

صهههذسص ػالػهههش أػهههذحد خهههالٍ حُؼهههخّ 

الهههض حٌُؼهه٤ش ٓههٖ حإلعظلههغخٕ  3121

ٝحُهههههشٝحؽ ُهههههذٟ ؿ٤ٔهههههغ حألٝعههههههخغ 

 حإلؿظٔخػ٤ش.

ّٔض حُٔغخٛٔش رٞظغ آ٤ُهش طٜهذف اُه٠  ط

ر٘خء هخػذس ٓؼِٞٓخص كٍٞ أعهؼخس حًؼهش 

عهههِؼش اػظٔهههذص ٓهههٖ هزهههَ  711ٓهههٖ 

ٌَّ عهههِّش حُهههغِغ حُـزحث٤هههش  حُههٞصحسس ُظهههش

ٝحإلعههظٜال٤ًش، ٓههٖ خههالٍ حُؼٔههَ ػِهه٠ 

ؿٔغ أعؼخس ٛزٙ حُغِغ رهشٌَ أعهزٞػ٢ 

 رٞحعطش ٓشحهز٢ حُٔذ٣ش٣ش.

ّْ اغالم ٝسشش ُِؼَٔ ػ٠ِ اٗهشخء  ًٔخ ط

ٝطط٣ٞش ٗظخّ هخػذس حُز٤خٗخص حُــشحك٤ش 

GIS))  ُذٟ حُٞصحسس ػٖ غش٣ن ٝظغ

حألعظ حُظو٤٘ش حُٔطِٞرهش ُِ٘ظهخّ حُـذ٣هذ 

ٓههههٖ أؿههههَ حُلههههصٍٞ ػِهههه٠ حُلِههههٍٞ 

حُٔ٘خعههزش ُِٔذ٣ش٣ههش ك٤ٔههخ ٣ظؼِههن رشرههػ 

ٝحعههظؼٔخٍ هخػههذس حُز٤خٗههخص كهه٢ ط٘ظ٤ههْ 

ٝطٞص٣غ أػٔهخٍ حُشهخرهش ح٤ٓٞ٤ُهش رٜهذف 

حُظلههههٍٞ ٓههههٖ حُٔشحهزههههش حُؼخٓههههش اُهههه٠ 

 حُٔشحهزش حُٜخدكش ٝحُٔظخصصش.

 

 اٌخطٛاد اٌّغزمج١ٍخ

ٝظههغ خطههش ػٔههَ شههخِٓش ُِؼههخّ ُوههذ طههْ 

طشًهههض ػِههه٠ حُٔلهههخٝس حألعخعههه٤ش  3122

ُؼَٔ حُٔذ٣ش٣ش )حُظ٘ظ٤ْ، حُظذس٣ذ، حُزلغ، 

حُظط٣ٞههش، حُظو٤٤ههْ ٝحُظ٘ههغ٤ن( عههٞف ٣ظهههْ 

حُظشًهه٤ض ػ٤ِٜههخ كهه٢ حُؼههخّ حُٔههزًٞس ٝكههن 

  ؿذٍٝ ص٢٘ٓ ٓلذد.

 َ. فـإاد فـ١ٍفـً

 ٓذ٣ش ػخّ حإلهظصخد

 ٝحُظـخسس رخإلٗخرش 

  : فشطخ ع٠ٕٛخ ٌشطذ اإلٔغبصادح٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حُٔغظِٜي 

 ً٘ رؼٍُ؟
 

ٌمذ اسرفؼذ ٔغجخ اٌّؾبػرش 

 2119% ِررب ثرر١ررٓ 251

٠ٚررؼررٛد رٌرره ئٌررٝ  2101ٚ

ررررؼرررض٠رررض اٌرررشلررربثرررخ ػرررٍرررٝ 

األعٛاق ثفؼً اٌزؼبلرذ ِرغ 

ِشالت ِغربػرذم ِرٓ  021

رٚٞ اٌشٙربداد اٌرغربِرؼر١رخ 

فٟ ِخزٍف اإلخزرظربطربدم 

ِّب سفغ ػذد اٌّشالج١ٓ ئٌٝ 

 .  251ِب ٠مبسة 
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 ً٘ رؼٍُ؟
 

ّْ ِررررذ٠ررررش٠ررررخ ؽررررّررررب٠ررررخ  ئ

س ئعرزرؼرّربي  ّٛ اٌّغزٍٙه رط

أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد  ٌرزرفرؼر١رً 

 اٌشلبثخ ػٍٝ األعٛاق.

أغِوض ٝصحسس حإلهظصخد ٝحُظـخسس 

رخُظؼخٕٝ ٓغ ؿٔؼ٤ش كٔخ٣ش 

حُٔ٘ظـخص ٝحُؼالٓخص حُظـخس٣ش، 

حُ٘ظخّ حُٔؼِٞٓخط٢ حُــشحك٢ 

حُـذ٣ذ ُلٔخ٣ش حُٔغظ٤ٌِٜٖ ٖٓ 

 ArcGIS    10حُـش ٝحُظض٣ٝش 

ُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخص حُــشحك٤ش ػزش 

شزٌش حإلٗظشٗض ٝحُٜخطق حُخ١ٞ٤ِ 

رذػْ ٖٓ حًُٞخُش حأل٤ٓش٤ًش ُِظ٤ٔ٘ش 

طلض ادحسس  USAID حُذ٤ُٝش

ٝط٘ظ٤ْ حًُٞخُش حأل٤ٓش٤ًش ُِظ٤ٔ٘ش 

، ك٢ ٓئطٔش ػوذ ٣ّٞ “أ٤ٓذ٣غض”

ًخٕٗٞ  27حُـٔؼش حُٞحهغ ك٤ٚ 

 -ك٢ ٗخد١ حُصلخكش  3121حألٍٝ 

  .كشٕ حُشزخى

 

كعش حُٔئطٔش حُٔذ٣ش حُؼخّ 

رخإلٗخرش ُٞصحسس حإلهظصخد  ٝحُظـخسس 

حُٜٔ٘ذط كئحد ك٤ِلَ ٓٔؼالً ٝص٣ش 

حإلهظصخد ٝحُظـخسس ٓلٔذ حُصلذ١، 

حُٔذ٣ش حُؼخّ ُـٔؼ٤ش كٔخ٣ش 

حُٔ٘ظـخص ٝحُؼالٓخص حُظـخس٣ش 

أعؼذ عِٜذ، ٝػٖ حًُٞخُش 

 حأل٤ٓش٤ًش ُِظ٤ٔ٘ش حُذ٤ُٝش

USAID    ط٤ٔٞػ٢ أٌُغخٗذس ٝٓذ٣ش

ُز٘خٕ  -حُؼ٤ِٔخص ك٢ ششًش حعش١ 

 .ػزذهللا رص٤زص

 

 ٝطعٔ٘ض ًِٔش عؼخدس حُٔذ٣ش حُؼخّ

 ُإلهظصخد ٝحُظـخسس رخإلٗخرش ٓخ ٢ِ٣:

 

اٗطالهخً ٓهٖ أ٤ٔٛهش طلؼ٤هَ حُؼٔهَ    

ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ٝحُللخظ 

ػ٠ِ كوٞهٚ، طّٞؿهذ ػِه٠ حُـٜهخص 

حُٔؼ٤٘هههههههش رلٔخ٣هههههههش حُٔهههههههغظِٜي، 

ٝرخخصههههههههههش ٝصحسس حإلهظههههههههههصخد 

ٝحُظـخسس، حُزوخء ػِه٠ طٔهخطم ٓزخشهش 

ٓغ أكٞحٍ حألعٞحم حُظـخس٣ش ٝحُظؤًذ 

ٖٓ ٓشحػخطٜهخ ُِوهٞح٤ٖٗ ٝحُظهشش٣ؼخص 

ٝرُههي ػههزش ص٣ههخدس حٌُههٞحدس حُزههشش٣ش 

ُظلؼ٤ههَ أػٔههخٍ  حُشهخرههش ح٤ُٔذح٤ٗههش ، 

ٝٛههزح ٓههخ ٗـل٘ههخ كهه٢ طلو٤وههٚ خههالٍ 

حُؼههخ٤ٖٓ حُٔ٘ههصش٤ٖٓ رل٤ههغ حسطلههغ 

ػههذد حُٔههشحهز٤ٖ كهه٢ ٓذ٣ش٣ههش كٔخ٣ههش 

ٓشحهههذ  61حُٔههغظِٜي ٓههٖ كٞحُهه٢ 

ٓشحههذ ح٤ُهّٞ.  361ا٠ُ ٓهخ ٣وهخسد 

ًٝهههههزُي ػهههههزش طط٣ٞهههههش أٗظٔهههههش 

حُٔؼِٞٓخط٤ههههش حُٔؼظٔههههذس ٓههههٖ هزههههَ 

حُٞصحسس ٝحُهظ٢ ٣ـهذ إٔ طظهالءّ ٓهغ 

حألٛههذحف حإلعههظشحط٤ـ٤ش حُههظ٢ طههغؼ٠ 

حُهههٞصحسس اُههه٠ طلو٤وٜهههخ، أال ٝٛههه٢ 

حُههغؼ٢ حُههذحثْ ٝحُٔههغظٔش ُِٞصههٍٞ 

اُهه٠ اغههخس ػٔههَ ٓظطههٞس ُههعٔخٕ 

ٓهههصِلش حُٔهههغظِٜي ٝظهههٔخٕ ر٤جهههش 

آٓ٘ش ٝطـخسس ػخدُش ٝٓ٘صلش رخُ٘غزش 

 ُِٔغظ٤ٌِٜٖ ٝحُظـخس ػ٠ِ كذ عٞحء.

 

ٝك٢ ٛزح حُهغ٤خم، ٝؿهذٗخ أٗهٚ ٓهٖ    

حُعشٝس١ إٔ طوّٞ حُٞصحسس رخػظٔخد 

ٗظههههخّ اٌُظشٝٗهههه٢ ٣ؼههههشض رههههشٌَ 

طلخػ٢ِ ًخكش حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔئششحص 

حُٔظٞكشس ػ٠ِ حُٔهغظٟٞ حُــشحكه٢. 

عٞف ٣ظعٖٔ ٛزح حُ٘ظخّ ٓؼِٞٓهخص 

ٓلههصِش كههٍٞ حُٜٔههخّ حُٔخظِلههش حُظهه٢ 

٣٘لههزٛخ حُٔشحهزههٕٞ كهه٢ ًههَ ٓ٘طوههش 

ٝٗظههههخثؾ حُظوههههخس٣ش حُٔشكٞػههههش اُهههه٠ 

حُذٝحثش حُٔؼ٤٘ش، رخإلظخكش ا٠ُ ٤ًل٤ش 

طٞص٣غ ٝحٗظشخس حُٔئعغخص حُظـخس٣ش 

كهه٢ ًخكههش حُٔ٘ههخغن. إ ٝظههغ ٛههزٙ 

حُٔؼِٞٓخص رشٌَ طلهخػ٢ِ ٝدحثهْ ٓهٖ 

شههؤٗٚ إٔ ٣ٞكههش ٌُخكههش حُٔؼ٤٤٘ههٖ كهه٢ ٓذ٣ش٣ههش 

كٔخ٣ش حُٔغظِٜي أدحس ُظلؼ٤َ حُظ٘غ٤ن ٝحُلذ ٖٓ 

حإلصدٝحؿ٤ش ك٢ ػٔهَ حُٔهشحهز٤ٖ ػِه٠ حألسض 

ٝرُههي ػههزش ه٤ههخّ حُ٘ظههخّ رظلذ٣ههذ حُٔلههخٍ حُظهه٢ 

عهه٤ظْ ٓشحهزظٜههخ رههشٌَ آُهه٢. ًٔههخ أٗههٚ ٣ههغٔق 

ربػههههذحد حُذسحعههههخص إلعههههظخال  حُظوخس٣ههههش 

 حُعشٝس٣ش ُظلؼ٤َ ػَٔ حُٔذ٣ش٣ش. 

 

ُٜٝههزٙ حُههعشٝسحص حُٔههزًٞسس آٗلههخً، هخٓههض   

ٝصحسس حإلهظصخد ٝحُظـخسس رخُظ٘هغ٤ن ٝحُظؼهخٕٝ 

ٓهههغ ؿٔؼ٤هههش كٔخ٣هههش حُٔ٘ظـهههخص ٝحُؼالٓهههخص 

حُظـخس٣ههش رظـٜهه٤ض ٓذ٣ش٣ههش كٔخ٣ههش حُٔههغظِٜي 

رؤكههههذ أكههههذع أؿٜههههضس أٗظٔههههش حُٔؼِٞٓههههخص 

حُههههز١ ع٤ههههغخْٛ  )ArcGIS10(حُــشحك٤ههههش 

رشٌَ ٓزخشش رظ٘ظ٤ْ حُذٝس٣خص كغذ حُٔ٘خغن 

رشٌَ آ٢ُ ٓٔهخ ٣هغٔق رظـط٤هش ٗهغزش أًهزش ٓهٖ 

حُٔلخٍ ػ٠ِ ًخكش حألسحظ٢ حُِز٘خ٤ٗش، ًٔهخ أٗهٚ 

ع٤ههغٔق رٔظخرؼههش ٗظههخثؾ أػٔههخٍ حُشهخرههش رههشٌَ 

 أًؼش كؼخ٤ُش.

 

 

 أ٣ٜخ حُغ٤ذحص ٝحُغخدس،

٣هههشخسً٘خ ح٤ُهههّٞ، ٓٔؼهههَ حًُٞخُهههش حألٓش٤ٌ٣هههش   

ُِظ٤ٔ٘هههش "أٓذ٣هههغض" ٝسث٤هههظ ؿٔؼ٤هههش كٔخ٣هههش 

حُٔ٘ظـخص ٝحُؼالٓخص حُظـخس٣ش ك٢ ُز٘خٕ، ٝٛهْ 

ششًخء ٝدحػٕٔٞ ُٞصحسس حإلهظصخد ٝحُظـهخسس، 

ك٤غ هذٓٞح حُذػْ حُل٢٘ ٝحُٔخد١ ُِهٞصحسس ٓهٖ 

أؿههَ ط٘ل٤ههز ٛههزح حُٔههششٝع حُههز١ ع٤ههغخػذ كهه٢ 

سعْ اعظشحط٤ـ٤ش ؿذ٣ذس ُٔشحهزش حألعٞحم ٓز٤٘ش 

ػ٠ِ ٝهخثغ ٝر٤خٗخص ػ٤ِٔش. ًٔخ أؿظْ٘ حُلشصش 

ُشٌش ًَ حُز٣ٖ عخٛٔٞح ك٢ حُظلع٤ش إلغالم 

ٛزح حُ٘ظخّ عٞحء ٖٓ خهالٍ طٞكه٤ش حُٔؼِٞٓهخص 

 أٝ طوذ٣ْ حُٔغخػذس.

 ٌزفؼ١ً اٌشلبثخ ػٍٝ األعٛاق  ArcGIS 10ئؽالق ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ
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 هل تعمم؟
٠ّىٕه اإلرظبي فٟ أٞ ٚلرذ 

 0739ػٍٝ اٌخؾ اٌغربخرٓ 

اٌزبثغ ٌّشوض رٍمٟ اٌشىربٜٚ 

فررررٟ ٚصاسح اإللررررزررررظرررربد 

ٚاٌررزررغرربسح ٌررزررغررغرر١ررً أٞ 

شىٜٛ ِزؼٍمخ ثّخبٌفبد أٞ 

 ِٓ ؽمٛق اٌّغزٍٙه.

 ػٍٟ ػ١غٝ

سث٤ظ دحثشس حُٔوخ٤٣ظ  

  ٝحُٔٞحص٣ٖ

إ حخظ٤خس حُٔهغظِٜي ُهغِؼش ٓهخ طظلٌهْ    

رههٚ ػٞحٓههَ ًؼهه٤شس هههذ ٣ٌههٕٞ ٓههٖ أٜٛٔههخ  

حإلػههالٕ أٝ حُههظش٣ٝؾ حإلػالٓهه٢ رطههشم  

ٓظؼذدس طصذ ك٢ خخٗهش ؿهزد حُٔهغظِٜي 

ُششحء حُغِؼش أٝ حُوزٍٞ رخُخذٓش، ٝٗظشحً  

أل٤ٔٛههش ٛههزح حُٔٞظههٞع ٝطههذحسًخً ُٞهههٞع 

حُٔغظِٜي ك٢ خطؤ ػذّ حإلخظ٤خس حُهغ٤ِْ، 

ؿشٟ طخص٤ص كصَ رٌخِٓٚ كه٢ ههخٕٗٞ 

-3-5طهخس٣   768كٔخ٣ش حُٔغظِٜي سهْ 

حُلههصَ حُشحرههغ كهه٢ “طلههض اغههخس 3116

حُز١ كذد حألعظ حُظ٢ “ حإلػالٕ حُخخدع

طؼظههزش حإلػههالٕ خخدػههخً اُهه٠ ؿخٗههذ ٓههخ 

٣ظٞؿههههذ ػِهههه٠ حُٔؼِههههٖ ٓههههٖ حػظٔههههخدٙ 

ُٔـٔٞػش ٖٓ حُوشحثٖ ك٢ اػالٗٚ إلػزهخص 

حُههصذه٤ش رـ٤ههش ػههذّ طههع٤َِ حُٔههغظِٜي 

ٖٝٓ أرشصٛخ، غز٤ؼش حُغِؼش أٝ طش٤ًزظٜهخ 

أٝ صههلخطٜخ حُـٞٛش٣ههش ٝػ٘خصههشٛخ، ػههْ 

ٓههههصذسٛخ ٝٝصٜٗههههخ أٝ كـٜٔههههخ ٝٓههههذس 

صهههالك٤ظٜخ ٝشهههشٝغ حعهههظؼٔخُٜخ ، اُههه٠ 

ؿخٗهههذ ٗهههٞع حُخذٓهههش ٌٝٓهههخٕ طوذ٣ٜٔهههخ  

ٝٗٞػ٤ظٜخ ٝكٞحثهذٛخ، ًٔهخ ٣ظٞؿهذ طلذ٣هذ  

شههشٝغ حُظؼخهههذ ٝحُؼٔههٖ ٤ًٝل٤ههش حُظههغذ٣ذ، 

ٝكظّههش حُوههخٕٗٞ ػِهه٠ حُٔؼِههٖ إٔ ٣٘ههغذ 

اُهه٠ ٗلههغٚ صٝسحً ؿٞحثههض أٝ شههٜخدحص أٝ 

٤ٓههذح٤ُخص أٝ رٞؿههٞد أعههظ ػ٤ِٔههش ؿ٤ههش 

 ٓظٞحكشس أٝ ؿذ٣ش.

ّٕ حُظههز٤ًش رٔههخ ٝسد أػههالٙ ٓههٖ ٓزههخدٟء  ا

حٗٔهههخ ٜٗهههذف ٓهههٖ خالُهههٚ اُههه٠ طٞػ٤هههش 

حُٔههٞحغٖ ُٝلههض ٗظههشٙ ُإلٗظزههخٙ حُههشذ٣ذ 

ػ٘ذٓخ ٣ٌهٕٞ حخظ٤هخسٙ ُِهغِؼش أٝ حُخذٓهش 

ٓلههههصٞسحً رٌخِٓههههٚ كهههه٢ اغههههخس ػخٓههههَ 

حإلػههههالٕ ٓههههٖ أؿههههَ إٔ ٣ٌههههٕٞ ٛههههزح 

حالخظ٤خس٣صذ ك٢ ٓهصِلظٚ أًهخٕ ُـٜهش 

حُ٘ٞػ٤ش أٝ حُو٤ٔش حُ٘وذ٣ش. ٝٛ٘خ ألٗؼْٔ إٔ 

ٛ٘هههخى  خهههذحػخً كههه٢ ًخكهههش حإلػالٗهههخص 

حُٔٞؿٜهههش  ُِٔهههغظِٜي، رهههَ إ حُلههههزس 

٣ههههغظٞؿذ حُظ٘زههههٚ اُهههه٠ طههههغَِ رؼههههط 

حإلػالٗخص حُظ٢ طلظوذ ا٠ُ حُٔهصذحه٤ش كه٢ 

ٝصق حُغِؼش أٝ حُخذٓش ٓٔهخ ٣هغَٜ ُٜهخ 

كههههشض ه٘خػههههش ُههههذٟ حُٔههههغظِٜي كهههه٢ 

حُلصٍٞ ػ٤ِٜخ ٝحإلعظلخدس ٖٓ ح٤ُٔٔضحص 

ح٤ُٔٛٞهههش حُهههظ٢ ططهههّشم ا٤ُٜهههخ حإلػهههالٕ  

حُخخدع، ٝػ٘ذٛخ ٣ظؼشض حُٔغظِٜي ٤ُظ 

كوػ ُإلخظ٤خس حُخطؤ رَ اُه٠ خهغخسس كه٢ 

ٗٞػ٤ههش حُـهههٞدس ٝأ٣هههعخً كههه٢ رهههذٍ ه٤ٔهههش 

 حُخذٓش. 

أٓههخّ ٓههخ طوههّذّ، الرههذ ُ٘ههخ ٓههٖ حُوههٍٞ رههؤٕ 

طلؼ٤ههَ حُؼالهههش ر٤ههٖ حُٔههغظِٜي ٓههٖ ؿٜههش 

ٝٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ٖٓ ؿٜهش ػخ٤ٗهش 

طههغخػذ كهه٢ ٓؼخُـههش ًههَ حُٔههشخًَ حُظهه٢ 

٣ظؼشض ُٜخ حُٔغظِٜي ،ُٝهزُي كهبٕ 

حُظٞحصههههَ ر٤ٜ٘ٔههههخ ٣ٞعههههغ رٞطوههههش 

حُٔؼشكهههش حُوخ٤ٗٞٗهههش أٝ حُظهههشش٣ؼ٤ش 

حُههظ٢ ط٘ظههْ حُطههشم حأل٣ِههش ُللهههع  

كوٞم حُٔغظِٜي ُذٟ ٛهزح حالخه٤ش، 

ٝإ حُٔذ٣ش٣ش اػظٔذص خطهخً عهخخ٘خً 

ُظهههغ٤َٜ ػخٓهههَ حإلطهههصخٍ   2748

حُٜههههخطل٢ رٔههههخ ٣ههههغَٜ ػٔههههَ ٗوههههَ 

حُٔؼِٞٓههخص ٓههٖ حُٔذ٣ش٣ههش اُهه٠ أ١ 

ؿٜههش أخههشٟ، أٓههخ رههشؤٕ ٓٞظههٞع 

حإلػالٕ كهبٕ حُٔذ٣ش٣هش طؼٔهَ ػِه٠ 

خط٤ههههٖ ُإلٓههههغخى حٌُخٓههههَ رٜههههزح 

حُظهههههشش٣غ  أٌّٚٙررررربحُٔٞظهههههٞع، 

حُوهههخ٢ٗٞٗ ٝحإلعهههشحع كههه٢ طهههش٤ٌَ 

ح٤ُ٥ش حُظ٢ ط٘ظْ حإلػالٕ ك٢ ُز٘خٕ، 

حُظـههخٝد حُههغش٣غ  ك٤ٔههخ  ٚصب١ّٔٙررب

٣ؼشظهههٚ حُٔهههغظِٜي ٓهههٖ ٓهههشخًَ 

طٞحؿٜههٚ كهه٢ ٓـههخٍ حإلػههالٕ ػ٘ههذ 

حإلطههصخٍ رههخُخػ حُههغخخٖ حُٔههشخس 

ا٤ُهههٚ أػهههالٙ، ٝطٞظههه٤لخً ُٔؼخُـهههش  

حُخط٤ّٖ حُٔهزًٞس٣ٖ ٣ٜٔ٘هخ طٞظه٤ق 

 حألٓٞس حُظخ٤ُش:

رهههشؤٕ حُظهههشش٣غ حُوخٗٞٗههه٢   :  أٚلا  

ٗئًههههذ اعههههظٔشحس٣ش حُؼٔههههَ ػِهههه٠  

ٝظغ حألغش حُظ٘ل٤ز٣ش ُٔهخ ٝسد كه٢ 

حُلههصَ حُشحرههغ ٓههٖ هههخٕٗٞ كٔخ٣ههش 

كه٢ حإلػهالٕ ”حُٔغظِٜي ٝحُٔؼٕ٘ٞ 

، ار إٔ ٛهههههزح حُلهههههصَ  “حُخهههههخدع

طهههعٖٔ ػهههذدحً ٓهههٖ حُٔهههٞحد حُظههه٢ 

كههههذدص رههههصٞسس هخ٤ٗٞٗههههش ٤ًل٤ههههش   

حُظؼهههههخغ٢ ٓهههههغ حإلػهههههالٕ رـ٤هههههش  

حُظهههههههصذ١ أل١ خهههههههذحع أٝ أ١ 

ٓؼِٞٓخص ؿه٤ش صهل٤لش طئػهش كه٢ 

ػخٓهههَ حإلخظ٤هههخس ُهههذٟ حُٔهههغظِٜي،  

كذدص ٤ًهق   22ُٝزُي كبٕ حُٔخدس 

٣ٌٕٞ حإلػالٕ خخدػهخً رهشٌَ ده٤هن 

٣ٝ٘ههههذسؽ رُههههي كهههه٢ إ حإلػههههالٕ 

حُخخدع  ٛٞ حُز١ ) ٣ظعٖٔ ػشظخً 

أٝ ر٤خٗهههخً أٝ ادػهههخء  ًخررهههخً أٝ اٗهههٚ 

ٓهههصخؽ  رؼزهههخسحص ٓهههٖ شهههؤٜٗخ إٔ 

طههئد١، رطش٣وههش ٓزخشههشس أٝ ؿ٤ههش 

ٓزخشههههشس اُهههه٠ خههههذحع أٝ طههههع٤َِ 

حُٔههغظِٜي(، ٝكههذدص ٛههزٙ حُٔهههخدس 

حألٓهههٞس حُهههظ٢ ال٣ٌٔهههٖ حُظالػههههذ 

رههههصلش ٓؼِٞٓخطٜههههخ، رههههَ ح٣ههههعخً 

ػِهه٠ حُٔؼِههٖ    23أٝؿزههض حُٔههخدس 

اػزههخص صههلش حُٔؼِٞٓههخص حُههٞحسدس 

كه٢ اػالٗههٚ ٝارههالؽ ٓذ٣ش٣ههش كٔخ٣ههش 

حُٔهههغظِٜي رٜهههخ ُِظخًهههذ كظٔهههخً ٓهههٖ 

كوههههذ  24صهههٞحر٤ظٜخ، آهههخ حُٔهههخدس 

أػطض حُلهن ُهٞصحسس حإلهظهصخد ٝحُظـهخسس 

حُطِههذ ٓههٖ حُٔؼِههٖ طههصل٤ق أٝ طؼذ٣ههَ ”

اػالٗٚ ٝاػهخدس ٗهشش حُظهصل٤ق أٝ حُظؼذ٣هَ 

أٝ رؼٚ ػزش حُٞعخثَ حُظ٢ حعظؼِٔض ُزغ أٝ 

أٓخ رشؤٕ حُٔزخدٟء “.  ٗشش حإلػالٕ حُخخدع

حُؼخٓههههش حُههههظ٢ طشػهههه٠ حإلػالٗههههخص، كوههههذ  

ٝؿهٞد إٔ ٣ظهْ  طلذ٣هذ  25كشظض حُٔخدس 

ٛزٙ حُٔزخدٟء رٔٞؿهذ ٓشعهّٞ  ٣ظخهز كه٢ 

ٓـِههههظ حُههههٞصسحء  ر٘ههههخء ػِهههه٠ حهههههظشحف 

ٝص٣شحإلهظههصخد ٝحُظـههخسس، ػِهه٠ إٔ ٣ههشَٔ 

حُٔشعّٞ حُششٝغ حألعخعه٤ش حُهظ٢ ٣وظهع٢ 

طٞحكشٛخ ك٢ حإلػالٗخص حُهظ٢ طظ٘هخٍٝ حُهغِغ 

 ٝحُخذٓخص.

اُههه٠ ك٤هههٖ اعهههظٌٔخٍ حإلؿهههشحءحص  صب١ٔررربا: 

حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُِٔق حإلػالٕ ٝٝظهؼٚ ٓٞظهغ 

حُظ٘ل٤ههههز ٝاخههههعخػٚ ُِٔشحهزههههش ٓههههٖ هزههههَ 

حألؿٜهههضس حُٔخظهههصش كههه٢ ٓذ٣ش٣هههش كٔخ٣هههش 

ّٕ ٓشًههض حُههشٌخٟٝ ٝحُخههػ م حُٔههغظِٜي كههب

حُغخخٖ ٛٔخ ك٢ خذٓش حُٔٞحغٖ ػ٠ِ ٓهذٟ 

عهههخػش ٤ٓٞ٣هههخً، ٝرُهههي آهههخ كههه٢ طِوههه٢  35

حُشٌخٟٝ رٔٞظٞع حإلػالٕ، أٝ حُلصٍٞ 

ػ٠ِ ٓؼِٞٓهخص ٓظٞكهشس ُهذٟ حُٔشًهض ػهٖ 

ٛهههزٙ حُهههغِؼش  أٝ طِهههي  حُخذٓهههش ٝط٣ٞ٘هههش 

حُٔههغظِٜي رٜههخ، ٝٓههٖ ٛههزٙ حُٔؼِٞٓههخص إٔ 

 ٣طِذ ٖٓ حُٔغظِٜي حُظٔؼٖ ٝحُلزس حُشذ٣ذ 

ػ٘ههذ أهذحٓههٚ ػِهه٠ شههشحء عههِؼش ٓؼ٤٘ههٚ أٝ 

حُلصٍٞ ػ٠ِ خذٓش ٓهخ ألٍٝ ٓهشس، ٝكه٢ 

ٛههزح حإلغههخس كههبٕ حُ٘ههص٤لش حُههظ٢ ٗوذٜٓههخ 

ُِٔغظِٜي ػ٘ذ طٞؿٜٚ إلخظ٤خس عِؼش ؿذ٣ذس  

ُهههههْ ٣ظهههههغٞهٜخ عهههههخروخً، إٔ ٣ٌهههههؼش ٓهههههٖ 

حإلعظلغخسحص كُٜٞخ أٝ إٔ ٣ظٔؼٖ ؿ٤ذحً رٔهخ 

ٛههههٞ ٓههههذٕٝ ػ٤ِٜههههخ ٣ٝشرطههههٚ رخُظل٤ِههههَ 

حُٔ٘طوههه٢، رـ٤هههش حُٞصههههٍٞ اُههه٠ كو٤وههههش  

حُخذٓههش حُههظ٢ طوههذٜٓخ ٛههزٙ حُههغِؼش ٝٛهههَ 

طظٞحكن ٓغ حُٔٞظهٞػ٤ش ٝحُٞحهؼ٤هش أّ أٜٗهخ 

ػخٓهَ   طـخ٢ُ ك٢ كٞحثذ حإلعهظٜالى  ُظلؼ٤هَ

حُـزد ٝحُهغ٤طشس ػِه٠ حخظ٤هخس حُٔهغظِٜي 

ك٢ ظَ ٓؼِٞٓهخص ٓزهخُؾ رٜهخ،. ًٔهخ ٣طِهذ 

ٓههٖ حُٔههغظِٜي حؿههشحء ٓوخسٗههش ر٤ههٖ ٛههزٙ 

حُغِؼش ٝشز٤ٜخطٜخ حُٔؼشٝظش ك٢ حألعهٞحم 

ُظز٤ههخٕ حُلههشم ر٤ٜ٘ٔههخ، أًههخٕ ػِهه٠ صههؼ٤ذ  

حُ٘ٞػ٤هش أّ حألعهؼخس أٝ حُهششًخص حُٔ٘ظـههش 

أٝ حُزِهههذحٕ حُهههٞحسدس ٜٓ٘هههخ، أٝ حُٔهههصخٗغ 

حُٔل٤ِش حُٔ٘ظـهش ُٜهخ أٝ كهظشحص اعهظٜالًٜخ 

أٝ حُٔؼِٞٓههخص أخههشٟ حُههظ٢ طلههذد غههشم 

حإلعظٜالى ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ، أٝ أخ٤شحً ٝؿٞد 

طلز٣شحص ٓهخ كه٢ غش٣وهش حإلعهظخذحّ. ٝكه٢ 

ًَ حُلهخالص ٣ظٞؿهذ ػِه٠ حُٔهغظِٜي ػ٘هذ 

أخهزٙ هههشحسحً رهششحء ٛهزٙ حُههغِؼش إٔ طٌههٕٞ 

ح٤ٌُٔههش حُٔههشظشحس ظههٖٔ كههذٝد اعههظخذحٜٓخ  

 ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبداٌزش٠ٚظ ِٓ فؼب١ٌخ اإلػالْ فٟ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه :  
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ك٢ ٓشكِش حُظـشرش ، ٝإٔ ال٣٘خهذع 

رخإلؿشحءحص حُٔٞظٞػش أٓخٓهٚ ٓهٖ 

ٓؼِٞٓخص أٝ أعؼخس ٓخلعش ُض٣خدس 

 كـْ ٤ًٔش حُششحء. 

ٝأخ٤شحً كهبٕ حُظ٤ّوهع حُٔطِهٞد ٓهٖ  

حُٔغظِٜي ػ٘ذ أهذحٓٚ ُهششحء حُهغِغ 

حُٔههشٝؽ ُٜههخ كهه٢ ٝعههخثَ حإلػههالّ، 

٣ـطّهه٢ حُلههظشس حُههظ٢ طؼٔههَ خالُٜههخ  

ٝصحسس حإلهظههههصخد ٝحُظـههههخسس كهههه٢ 

ٝظهههغ ح٤ُ٥هههش حُخخصهههش رٔشحهزههههش 

حإلػالٗههخص، ٝرُههي ػههزش اصههذحسٛخ 

حُٔشحعههه٤ْ ٝحُوهههشحسحص حُهههظ٢ ٗهههص 

ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ، ٝإٔ 

حُؼٔههَ ؿههخسم كخ٤ُههخً إلٗـههخص ٓههخ ٛههٞ 

ٓطِٞد ك٢ ٛزح حُٔـهخٍ كه٢ أههشد 

 ٝهض ٌٖٓٔ .

اههشأ حُهزه٤هخٗهخص ػهِه٠ حُهـهالف ههزهَ    

شههشحثههٚ، رههؼههط أٗههٞحع حُههؼههغههَ ؿهه٤ههش 

 ّْ غز٤ؼ٢ ٝٓصذسٙ ٤ُظ ٖٓ حُ٘لَ رَ طه

طص٤٘ؼٚ رهٔهخ ٣هظهٞحكهن ٓهغ حُهٔهٞحصهلهش 

حُٔؼظٔذس ُِؼهغهَ ٓهٖ كه٤هغ حُهشغهٞرهش 

 ٝحُغٌش٣خص ٝؿ٤شٛخ،          

حُؼغَ حُ٘هخكهغ ٛهٞ حُهطهزه٤هؼه٢ حُهز١ ال 

 ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٓٞحّد ٓعخكش،

ارح ُْ طـذ ر٤خٗخص ػ٠ِ حُـالف )خخصش 

 حُؼغَ حُٔل٢ِ(، هْ رخُللص حُظخ٢ُ:

 : 0ئخزجبس سلُ 

ظغ ِٓؼوش ٖٓ حُهؼهغهَ كه٢ ًهٞد ٓهٖ 

حُٔخء ػهْ كهّشى حُهٌهٞد ههِه٤هالً ٝرهذٕٝ 

 ِٓؼوش،

إ رٝرخٕ حُؼغَ رشٌَ ٢ًِّ كه٢ حُهٔهخء 

٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٗوخٝطٚ رل٤هغ ٣هٔهٌهٖ إٔ 

ِضؽ رششحد حُغٌش أٝ ٓخ شخرٚ، ُٓ  ٌٕٞ٣ 

إ ٗوخٝس حُؼغَ طـؼِٚ ٣ظٔخعي ٣ٝهٜهزهػ 

اُه٠ ههؼههش حإلٗهخء ًٝههؤٗهٚ ًهظههِهش ٝحكههذس 

٣ٝلظخؽ ُـٜذ ٝٝهض هزَ إٔ ٣زٝد كه٢ 

 حُٔخء.

 : 2ئخزجبس سلُ 

ؿطّظ خ٤ػ حُشٔؼش كه٢ حُهؼهغهَ ػهْ دع 

 حُلخثط ٣ظغخهػ

هْ ربشؼخٍ حُشٔؼش، إ 

ػههذّ حشههظههؼههخٍ حُههخهه٤ههػ 

٣ذٍ ػهِه٠ ػهذّ ٗهوهخٝس 

حُهؼههغههَ، كهه٤ههغ ٣ههٔهه٘ههغ 

ٝؿهههٞد حُهههٔهههخء ٓهههٖ 

 حإلشظؼخٍ،

أٓههخ حشههظههؼههخٍ حُشههٔههؼههش 

رشٌَ غز٤ؼ٢ ٣ذٍ ػ٠ِ 

 ٗوخٝس حُؼغَ.

 

: ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ خ٤ػ حُشٔؼش ٓالكظش

 ٖٓ حُوطٖ.

ال رذ ٖٓ ٝؿٞد ٤ًٔش ًخك٤هش ٓهٖ حُهؼهغهَ 

 ػ٠ِ خ٤ػ حُشٔؼش ُصلش حُظل٤َِ.

 

 :3ئخزجبس سلُ 

ظغ ه٤َِ ٖٓ حُؼغَ ػ٠ِ ههطهؼهش ػه٤هخد  

ههطه٘ه٤ههش ره٤هعههخء أٝ ػهِهه٠ ٝسم ٗشههخف  

(blotting paper). 

 

 

 
 

 

   حُؼ٤خد حُوط٤٘ش: هْ رـغَ حُؼه٤هخد

حُِٔٞػش رخُؼغَ إ رهوهخء أػهش ُهزهوهؼهش 

 حُؼغَ هذ ٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٗوخٝس حُؼغَ

   ٝسم حُه٘هشهخف: إ حٓهظهصهخ

 حُٞسهش ُِؼغَ ٣ذٍ ػ٠ِ ػذّ ٗوخٝطٚ.
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  ٛهَ طههؼههِههْ إٔ ٝؿههٞد رههوهغ خعههشحء ػههِهه٠

دسٗخص حُزطخغخ ٣ذٍ ػِه٠ ٓهخدس حُغهٞالٗه٤هٖ 

 حُغخٓش؟

  طظٞحؿذ ٓخدس حُغٞال٤ٖٗ رشٌهَ غهزه٤هؼه٢ كه٢

 ٓؾ/ؽ،  1.3دسٗخص حُزطخغخ ر٘غزش طوَ ػٖ 

  ٍإ طؼشض حُزطخغخ رؼذ كصخدٛخ ٝأٝ خال

طخض٣ٜ٘خ ُِعٞء ٣هئد١ اُه٠ حسطهلهخع ٗغهزهش 

ٓهؾ/ؽ ٝٛه٢ 2حُغٞال٤ٖٗ كظه٠ طصهَ اُه٠ 

ٗغزش ٓشطلؼش ؿذحً، ٝط٘ظؾ ػهٖ طهشحًهْ ٓهخدس 

حُههٌههِههٞسٝكهه٤ههَ حُههخههعههشحء ػههِهه٠ حُههوههشههشس 

 حُخخسؿ٤ش ٝطلظٜخ،

  ًهِهؾ ٓهٖ ٝصٕ  2ٓؾ/ٌُهَ 6-3طؼظزش ٗغزش

حُـغْ حُزشش١ رٔؼخرش ؿشػش عخٓش ٝطصزهق 

ٓهؾ/ًهِهؾ ٓهٖ  7هخطِش ك٢ كخٍ حسطلهخػهٜهخ ٍ

 ٝصٕ حُـغْ،  

  إ اصحُش هشش حُزطخغخ حُخعشحء

٣ههخههلههق ٗغههزههش حُغههٞالٗهه٤ههٖ رههٔههخ 

 %  91-٣41ظشحٝف ر٤ٖ 

  طؼشف ٓخدس حُغٞال٤ٗهٖ رهٔهزحههٜهخ

 حُّٔش،

  ال طشظِش دسٗهخص حُهزهطهخغهخ رحص

 حُزوغ أٝ حُِٕٞ حألخعش،

  ُششحء ٝط٘هخٍٝ رهطهخغهخ عهِه٤هٔهش

خخُه٤هش ٓهٖ عهٔهّٞ حُغهٞالٗه٤هٖ، 

ػ٤ِي رللظٜخ رؼهذ شهشحثهٜهخ كه٢ 

 ٌٓخٕ ٓظِْ رؼ٤ذحً ػٖ حُعٞء.

References: 

http://www.food-info.net/uk/

qa/qa-fp95.htm 

http://www.inchem.org/

documents/jecfa/jecmono/

v30je19.htm 

http://www.healthy-eating-

support.org/solanine.html  

 َ. عٙبَ ػب٘ش

 خز٤ش ك٢ حُضسحػش

 ؽشق ػ١ٍّخ إلخزجبس اٌؼغً لجً ششائٗ

 ِؼٍِٛبد ِٓ اٌؼشٚسٞ ِؼشفزٙب ػٓ اٌجطبؽب 

 مالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالال الالالالالالالالالال 
ئْ رجرٍرٛس اٌرؼرغرً   رٙرٛس 

ؽررجرر١ررجرربد اٌغررىررش  ل ٠ررذي 

ثررربٌؼرررشٚسح ػرررٍرررٝ  ررر  

اٌررؼررغررً ؽرر١ررش أْ ثررؼررغ 

أٔٛاع إٌىزربس ٠رزرؾرٛي ئٌرٝ 

عررىررش فررٟ اٌررؼررغررً ئػرربفررخ 

إلِىب١ٔخ رغز٠خ إٌؾً ثرّربدح 

عىش٠خ رإدٞ ئٌرٝ  رٙرٛسٖ 

ِغذداا وؾج١رجربد عرىرش فرٟ 

  اٌؼغً.

http://www.wikihow.com/Verify-the-Purity-of-Honey
http://www.wikihow.com/Verify-the-Purity-of-Honey
http://www.beeswadi.com/Honey.aspx?Index=1
http://www.beeswadi.com/Honey.aspx?Index=1
http://www.bitterrootrestoration.com/purity-test/verify-the-purity-of-honey.html
http://www.bitterrootrestoration.com/purity-test/verify-the-purity-of-honey.html
http://www.bitterrootrestoration.com/purity-test/verify-the-purity-of-honey.html
http://www.benefits-of-honey.com/pure-honey.html
http://www.benefits-of-honey.com/pure-honey.html
http://www.food-info.net/uk/qa/qa-fp95.htm
http://www.food-info.net/uk/qa/qa-fp95.htm
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v30je19.htm
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v30je19.htm
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v30je19.htm
http://www.healthy-eating-support.org/solanine.html
http://www.healthy-eating-support.org/solanine.html
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حُز٤ط ٣شٌَ ػه٘هصهشحً ُهز٣هزحً ٓهٖ ؿهزحثه٘هخ 

ح٢ٓٞ٤ُ. اٗٚ ٣ؼهّذ ٓهٖ حُهٔهصهخدس حُهله٤ه٣ٞهش 

ُِزشٝط٤ٖ، ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ حُل٤ظخ٤ٓ٘هخص حُهظه٢ 

طزٝد ك٢ حُذٕٛٞ ٓؼَ ك٤ظخ٤ٖٓ "أ" حُهٔهله٤هذ 

ُِزصش ٝك٤ظخ٤ٖٓ "د" حُٔل٤ذ ُِهـهِهذ. ُٝهٌهٖ 

٣ـذس حُزًش إٔ ر٤عش ًز٤شس طلظه١ٞ ػهِه٠ 

ؽ 6ِٓؾ ٖٓ ح٤ٌُُٞهغهظهشٍٝ ٝ 324كٞح٢ُ 

ؽ ٖٓ حُذٕٛٞ حُٔشهزّهؼهش 3ٖٓ حُذٕٛٞ ٜٓ٘خ 

حُعخسس. ٝكوخً ُهظهٞصه٤هخص ؿهٔهؼه٤هش حُهوهِهذ 

حال٤ٓش٤ًش، ػ٠ِ حُزخُـ٤ٖ اعظٜالى أهَ ٓهٖ 

ِٓؾ ٖٓ ح٤ٌُُٞغظشٍٝ ٤ٓٞ٣خً. رزُهي ،  411

صلخس ر٤عش ٝحكذس ٣ٌل٢ ُِلهصهٍٞ ػهِه٠ 

ٓخ ٣وخسد ٛزح حُلذ ار إ حُهٌهُٞه٤هغهظه٤هشٍٝ 

ٓٞؿٞد أ٣عخً ك٢ أغؼٔش أخشٟ ٖٓ حُ٘ظهخّ 

حُـزحث٢ ح٢ٓٞ٤ُ. ُزُي ٣ه٘هصهق رهبعهظهٜهالى 

ر٤عش ٝحكذس ك٢ ح٤ُّٞ ٣ٝه٘هصهق إٔ طهٌهٕٞ 

ٓغِٞههش. أٓهخ ارح ًهخٕ حُهلهشد ٣هؼهخٗه٢ ٓهٖ 

أٓهههشحض حُهههوهههِهههذ ٝحألٝػههه٤هههش حُهههذٓههه٣ٞهههش 

ٝحُشههشح٣هه٤ههٖ حُههظههخؿهه٤ههش أٝ ٓههٖ اسطههلههخع 

ح٤ٌُُٞغظشٍٝ ك٢ حُذّ كؼ٤ِٚ حُهظهوه٤هذ ره٘هظهخّ 

ؿزحث٢ ٓخظِق ٝكهوهخً إلسشهخدحص حُهطهزه٤هذ 

 حُٔؼخُؾ.

رٔخ إٔ اعظٜالى حُهزه٤هط ٛهٞ شهخثهغ ٝٓهٖ 

أعظ حُـزحء رخألخّص  ُهوٝالد كه٢ غهٞس 

، ٝرٔخ إٔ ّٞ حُذؿخؿش طعغ حُهزه٤هط كه٢  حُ٘ٔ

ٌٓخٕ ؿ٤ش ٗظ٤ق ٗغز٤خً ٓٔخ ٣ـؼَ حُهظهِهٞع 

٣هظهؼه٤هٖ ػهِه٤ه٘هخ حإلُهظهضحّ  حُخخسؿ٢ ٓلظّٔخً،

ر٘صخثق حُغالٓهش رغهزهذ حُهٔهخهخغهش حُهظه٢ 

طهظهشحكهن ٓهغ اٗهظههخؽ، ٗهوههَ، ره٤هغ، طهخهض٣ههٖ 

 ٝغ٢ٜ حُز٤ط.

 اٌرررررررررررجررررررررررر١رررررررررررغ اٌرررررررررررٕرررررررررررٟ   -2

٣ؼظزش ٓٞظٞع حُظِٞع حُهزهٌهظه٤هش١ خهطهشحً 

صلخس حُز٤ط حُهخهخّ ٝكهظه٠ ػ٘ذٓخ ٣صزق 

ػؤً رزٌظ٤ش٣خ حُغهخُهٔهٞٗه٤هال  ّٞ أك٤خٗخً حُز٤خض ِٓ

( Salmonella enteritidisحُٔهِهٜهزهش )

حُٔغززش إلظطشحرخص ٓؼه٣ٞهش كهخدس. ُهزُهي 

ع٤ٌٕٞ ٖٓ حُلٌٔهش حإلٓهظه٘هخع ػهٖ طه٘هخٍٝ 

 حُهزه٤هط حُهه٘ه٤هت أٝ ؿهه٤هش حُهٔهطههٜهٞ ؿه٤ههذحً. 

 

  شرررررشٚؽ ررررررخرررررض٠رررررٓ اٌرررررجررررر١رررررغ  -3

إ دسؿش كشحسس حُهـهشكهش )أ١ ٓهخ ٣هؼهخدٍ 

دسؿش ٓهجه٣ٞهش( طهذػهْ ٗهٔهٞ ٝحٗهظهشهخس  36

رٌظ٤ش٣خ حُغخ٤ُٗٞٔال. ُهزح ٣ه٘هصهق رهخإلٗهظهزهخٙ 

ػ٘ذ ششحء حُز٤ط أال ٣ٌٕٞ ٓؼهشٝظهخً كه٢ 

ٌٓخٕ ٓٞحؿٚ ُِشٔظ. ٣ـذس حُزًش أٗٚ ٓهٖ 

حألٗغذ ششحء حُز٤ط حُٔزهّشد ره٤هذ إٔ ٛهزح 

حُششغ ؿ٤ش ِٓضّ ك٢ حألعٞحم حُِز٘خٗه٤هش ار 

أٗٚ ال ٣ٞؿذ ٗص هخٗٞٗه٢ ٣هظه٘هخٍٝ غهش٣هوهش 

 طههههههههههخههههههههههض٣ههههههههههٖ حُههههههههههزهههههههههه٤ههههههههههط.

رخُ٘غزش ُِظخض٣هٖ حُهٔه٘هضُه٢، ٣هـهذ ٝظهغ 

حُز٤ط ك٢ حُزشحد ك٢ حُـ٤ٞد حُٔخهصهصهش 

ُٚ. رؼذ حُظزش٣ذ ال ٣ـذ إٔ ٣هٞظهغ خهخسؽ 

حُزشحد ألًهؼهش ٓهٖ عهخػهظه٤هٖ ألٕ حُهظهؼهّشم 

ّٞ حُزٌظ٤ش٣خ.   ٣غَٜ ٗٔ

 

 ِّذح طالؽ١خ اٌج١غ -4

ًههٔههخ رًههش أػههالٙ، ٓههٖ حُههٔههلههعههَ شههشحء 

حُز٤ط ٓزشدحً ُظلخد١ طهٌهخػهش حُغهخُهٔهٞٗه٤هال 

رشههٌههَ عههش٣ههغ. ٓههٖ حُعههشٝس١ هههشحءس 

طٞحس٣  حُصالك٤ش ػهِه٠ حُهؼهِهزهش حُهظه٢ ال 

أعهخره٤هغ ٓهٖ  6-٣4ـذ إٔ طظهخهطه٠ ٓهذس 

طخس٣  حإلٗظخؽ. ٖٓ حُٔغظهلهغهٖ إٔ ٣هٌهٕٞ 

طخس٣  حُصالك٤ش ٓذٓٞؿخً ػ٠ِ ًَ ر٤هعهش 

 ٤ُٝظ ػ٠ِ  حُؼِزش.

  اٌرررررررجررررررر١رررررررغ اٌرررررررّرررررررغرررررررٍرررررررٛق  -5

ٖٓ حُٔلعَ عِن حُز٤ط ار أٗٚ ال ٣هٌهغهش 

هزَ حُط٢ٜ ٝال ٣ؼشض حُز٤خض ٝحُصهلهخس 

ُِظِٞع ٖٓ حُزٌظ٤ش٣خ حُٔٞؿٞدس كٌٔخّ ػِه٠ 

حُههوههشههشس. ُههٌههٖ ٣ههـههذ طههخههض٣ههٖ حُههزهه٤ههط 

حُههٔههغههِههٞم كهه٢ حُههزههشحد ٝحعههظههٜههالًههٚ كهه٢ 

 ؿعٕٞ أعزٞع. 

 

 ٘ررررً ٠ررررغررررت  غررررً اٌررررجرررر١ررررغ؟  -6

ًال. ال ٣ـهذ أرهذحً ؿغهَ حُهزه٤هط، ار إ 

هششس حُز٤عش ٓهلهّصه٘هش غهزه٤هؼه٤هخً رهطهالء 

خخسؿ٢ شزٚ ٝحه٢ ٖٓ طـِهـهَ حُهزهٌهظه٤هش٣هخ 

ا٠ُ حُذحخَ. ٌُٖ ٣ٌٔهٖ ُهِهٔهخء إٔ طهـهظهخص 

حُوششس ٖٓ خهالٍ حُهٔهغهخّ صهخكهزهخً ٓهؼهٚ 

 حُزٌظ٤ش٣خ ا٠ُ دحخَ حُز٤عش.

 

٘ررً ٘ررٛ إِررٓ ئعررزررخررذاَ اٌررجرر١ررغ   -7

 اٌررررررررررررررررّررررررررررررررررزررررررررررررررررشررررررررررررررررمررررررررررررررررك؟
٣ٌٖٔ إٔ طذخَ حُزٌظش٣خ حُز٤ط ٓهٖ خهالٍ 

حُشوٞم حُظخٛشس ػهِه٠ حُهوهشهشس. ُهزُهي ال 

٣ـذ أرذحً ششحء حُز٤هط حُهٔهظهصهّذع. ًهٔهخ 

ٝأٗٚ ال ٣ـذ اعظٜالًٚ ارح ٝؿذ ك٢ حُز٤ض. 

ٖٓ حٌُٖٔٔ كوػ ط٘خُٝٚ ك٢ كخٍ طهْ غهٜه٤هٚ 

كٞس حٌُغش. ارح طشون حُز٤ط أػ٘خء حُغِن، 

كههٜههزح ال ٣ههئّد١ اُهه٠ ٓههخههخغههش ٣ٝههٔههٌههٖ 

 اعظٜالًٚ رؤٓخٕ.

و١ف ٠ؼشف اٌّغزٍٙه ئرا وبْ اٌج١غ   -7

 ؽبصعبا؟

َٓء ٝػخء ػ٤ٔن أٝ ٓوالس ٓهغ ٓهخ ٣هٌهله٢ 

ٖٓ ح٤ُٔخٙ حُزخسدس ُظـط٤ش حُز٤عهش رهٔهوهذحس 

 ظؼل٢ كـٜٔخ.

 ٝظغ حُز٤ط ك٢ حُٔخء.

ارح عوػ حُهزه٤هط كه٢ أسض حُهٞػهخء ◄  

ٝٓخٍ ا٠ُ ؿ٘زٚ كٜزح ٣ؼه٘ه٢ أٗهٚ غهخصؽ ار 

 إ ؿ٤ذ حُٜٞحء ٓخ صحٍ صـ٤شحً ؿذحً.

ارح عوػ حُهزه٤هط كه٢ أسض حُهٞػهخء ◄  

ٝرو٢ ٓ٘ظصزخً رُي ٣ؼ٢٘ إٔ خِه٤هش حُهٜهٞحء 

أًزش، ٝحُز٤ط ٤ُظ غخصؿهخً طهٔهخٓهخً ُهٌه٘هٚ 

 صههخُههق ُههإلههعههظههٜههالى دٕٝ أ١ خشهه٤ههش.

ارح غلخ حُهزه٤هط ػهِه٠ حُغهطهق، رُهي ◄ 

٣ؼه٘ه٢ إٔ ؿه٤هذ حُهٜهٞحء دحخهَ حُهزه٤هعهش 

 أصزق ًز٤شحً ٣ٝ٘زـ٢ ػذّ اعظٜالًٚ أرذحً.

ٝٛ٘خى ٓئّشش آخش ُٔؼشكش ًْ إٔ حُزه٤هط 

غخصؽ. ػ٘ذ ًغش حُز٤ط ٣ـذ أال ٣٘ظهشهش 

حُز٤خض ًؼ٤شحً ٝإٔ ٣هظهَ حُصهلهخس ؿهخٓهذحً 

 ٝٓ٘ظلخخً.

ارح ًخٕ ُٕٞ حُز٤خض أر٤ط ؿخثْ كهٜهزح 

د٤َُ إٔ حُز٤ط غهخصؽ. ًهِهٔهخ أصهزهق 

َّ ٓخ ًخٗض حُز٤عهش أًهزهش  حُِٕٞ أٗو٠ ً

 ع٘خً.

ً٘ ِظٙش اٌج١غ ِزؼٍرك ثغرالِرخ   -9

 ئعررررررررررررررررررزررررررررررررررررررٙررررررررررررررررررالوررررررررررررررررررٗ؟
ّٕ ٓهظهٜهش حُهزه٤هط  ك٢ رؼط حألك٤خٕ ا

ٛٞ ٓئشش ؿٞدس، ُٝهٌهٖ ُه٤هظ ؿهخُهزهخً. 

حإلخظالف ك٢ ُٕٞ حُز٤ط ٛهٞ ٗهظه٤هـهش 

 ُؼٞحَٓ ًؼ٤شس.

حُزوغ حُذ٣ٞٓش ك٢ صهلهخس حُهزه٤هط ٛهٞ 

ٗظ٤ـهش ُهظهٔهضم رهؼهط حألٝػه٤هش 

حُههذٓهه٣ٞههش حُصههـهه٤ههشس كهه٢ ٝهههض 

حإلرخظش. ٛزح ال ٣ش٤ش اُه٠ ػهذّ 

 صالك٤ش حُز٤عش.

ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ حُز٤خض ٝسد١ أٝ ٓظوهضف 

حُهِهٕٞ كهٜههزح ٣شهه٤هش اُهه٠ حُههظهِههق 

رغههزههذ رههٌههظهه٤ههش٣ههخ حُههضحثههلههش )

Salmonella ك٢ ٛزٙ حُلخُهش .)

 ال ٣ـذ أرذحً اعظٜالًٚ.

ُٕٞ حُصلخس ٣خظِق ك٢ ظالٍ حُصلخس 

ٓهههغ اخهههظهههالف ٗهههظهههخّ ؿهههزحء 

حُذؿخؿش. ارح ًخٗض طؤًَ حُهٌهؼه٤هش 

ٖٓ حُزسس حُصلشحء عٞف ٣هٌهٕٞ 

صهلهخس حُههزه٤هط ههخطهٔههخً، أٓهخ ارح 

ًخٗض طهؤًهَ حُهٌهؼه٤هش ٓهٖ حُهزسس 

حُز٤عهخء أٝ حُصه٣ٞهخ أٝ حُهوهٔهق 

كغ٤صزق حُصهلهخس كهخطهق حُهِهٕٞ 

ُههٌههٖ ٛههزح ال ٣ههوههِههَ ٓههٖ ؿههٞدس 

 حُز٤عش.

كِوش خعهشحء كهٍٞ صهلهخس حُهزه٤هط 

حُٔغِٞم ٛٞ ٗظ٤ـش حإلكشحغ  كه٢ 

حُههطههٜهه٢، أٝ إٔ ٓههخء حُههطههٜهه٢ 

٣لظ١ٞ ػهِه٠ ٗغهزهش ػهخُه٤هش ٓهٖ 

حُهلههذ٣ههذ. ٛههزح ال ٣شههٌههَ خههطههشحً 

 ػ٠ِ حُغالٓش ػ٘ذ حإلعظٜالى.

 

 ثررؼررغ اٌررٕررظرربئررؼ ٌررٍررّررغررزررٙررٍررىرر١ررٓ
ششحء حُز٤ط ٖٓ ٓٞسد٣ٖ ٓهٞػهٞم   -2

 رْٜ ٝرحص عٔؼش غ٤زش. 

ٓشحهزش طهخس٣ه  اٗهظهٜهخء حُصهالكه٤هش  -3

ٝدسؿههش كههشحسس حُههظههخههض٣ههٖ أٝ ٓههٌههخٕ 

 حُههههؼههههشض كهههه٢ ٗههههوههههخغ حُههههزهههه٤ههههغ.

طـ٘ذ ششحء حُز٤ط حُٔظغ  رهزهشحص  -4

 حُذؿخؽ.
ارح أسدص ؿغهَ حُههزه٤ههعههش، ٣ههـههذ  -5

غ٤ٜٜخ كٞسحً. ال ٣٘صق رـهغهَ حُهزه٤هط 
 ٝٓهههههههٖ ػههههههههْ طهههههههخههههههههض٣هههههههه٘ههههههههٚ.

طههـه٘ههذ طهه٘هخٍٝ حُهزهه٤هط حُه٘هه٤هت أٝ  -6
حُ٘صق ٢ٗء ع٤هٔهخ رهخُه٘هغهزهش ُهِهشظهغ 
ٝحُٔغ٤ٖ٘ ٝحُ٘غخء حُلٞحَٓ. ٣٘زهـه٢ إٔ 
٣ههطههٜهه٠ حُههزهه٤ههط ؿهه٤ههذحً كههظهه٠ ٣صههزههق 

 حُصلخس ٝحُز٤خض صِزخً.

 َ. ٔبد٠ٓ ػْٛ

 ٓشحهذ ٓغخػذ

Reference: 

www.ext.vt.edu 

 

 ئٔزجٗ
 

٣ٌٖٔ طخض٣ٖ حُز٤ط ح٢ُ٘ء ٓهغ 

 6-4حُوششس  ك٢ حُزشحد ُهٔهذس  

أعخر٤غ، ٌُٖ ال٣٘صق رظـٔه٤هذٙ. 

أٓخ ار طْ طـ٤ٔذٙ خهطهخً كه٤هـهذ 

 اعظٜالًٚ كٞس حُظز٣ٝذ.

  

٣ٌٖٔ طخض٣هٖ حُهزه٤هخض حُه٘ه٢ء 

أ٣هخّ ٝكه٢  5-3ك٢ حُزشحد ُٔذس 

 شٜشحً. 23حُؼالؿش ُٔذس  

 

٣ٌٖٔ طخض٣ٖ صلخس حُز٤ط ك٢ 

أ٣هخّ أٓهخ ارح  5-3حُزشحد ُهٔهذس 

ٝظغ ك٢ حُؼالؿش كبٗٚ ال ٣ـٔذ 

 ؿ٤ذحً.

 ؽزاس.. ٌىٓاٌج١غ: ٌز٠ز ِٚف١ذ 

http://www.google.com.lb/imgres?imgurl=http://www.boncherry.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/eggs1.jpg&imgrefurl=http://www.boncherry.com/blog/tag/health/&usg=__1pTY4xCDgFm6aBEHg0sWjkjjC2c=&h=400&w=600&sz=21&hl=ar&start=112&zoom=1&tbnid=RtaC7GixcZfcHM:&tbn
http://www.google.com.lb/imgres?imgurl=http://topnews.com.sg/images/salmonella.jpg&imgrefurl=http://fm.drsalaymeh.com/salmonella-eggs&usg=__NbFkEisAM5R5CFDhRIVR7kkwKZQ=&h=371&w=356&sz=15&hl=ar&start=21&zoom=1&tbnid=TOTg-5pgCtI9rM:&tbnh=117&tbnw=112&ei=oRVNTc7
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حٌُؼ٤ش٣ٖ ٖٓ ٓغظخذ٢ٓ حُلخعٞد    

ٝحإلٗظشٗض ال ٣ُٕٞٞ أ٤ٔٛش ُٔذٟ 

هذسس ًِٔخص حُغش ػ٠ِ كٔخ٣ش 

ٓلظ٣ٞخص حُلخعٞد، كغخد حُزش٣ذ 

حالٌُظش٢ٗٝ حُخخ  أٝ كغخد 

 حُذسدشش.

إ هذسس هشحص٘ش حُٔؼِٞٓخص ػ٠ِ 

حًظشخف ًِٔخص حُغش طضدحد ططٞسحً 

ٓٔخ ٣عطشى ا٠ُ طـ٤٤ش ًِٔش حُغش 

حُٔغظؼِٔش ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حألك٤خٕ، 

ٝحُزوخء ػ٠ِ ػِْ رخُظو٤٘خص حُٔغظخذٓش 

 ُغشهش ًِٔخص حُغش.

 ٣غظ٘ذ أٖٓ حإلٗظشٗض ػ٠ِ ٓزذأ

، ًِٝٔخص حُغش "حُلِوش حألظؼق"

ؿخُزخً ٓخ طٌٕٞ حُش٢ء حُٞك٤ذ حُز١ 

٣وق ر٤ٖ حُوشحص٘ش ٝحُلصٍٞ ػ٠ِ 

ًخَٓ حُٔؼِٞٓخص حُٔٞؿٞدس ػ٠ِ ؿٜخص 

 .حُلخعٞد أٝ ػ٠ِ شزٌش حُٔؼِٞٓخص

ارح ًخٗض ًِٔش حُٔشٝس ظؼ٤لش، كبٗي  

طلظق حُطش٣ن أل١ شخص ُِذخٍٞ ا٠ُ 

ٓؼِٞٓخطي حُخخصش. إ ًغذ ػ٤ش 

حُوشحص٘ش ٣ٌٖٔ ٝسحء  غشم طِوخث٤ش 

ُِزلغ رخعظٔشحس ػٖ حُلِوش حألظؼق 

ُُِٞٞؽ ا٠ُ كخعٞد أٝ ا٠ُ شزٌش 

 .ٓؼ٤٘ش

ال طذع ًِٔش حُغش حُخخصش ري إٔ 

 .!طٌٕٞ حُلِوش حألظؼق 

 

 حعههظؼٔخٍ  ُؼههذّ  كو٤و٤ههش  ػٞحهههذ  ٛ٘ههخى

 شهخص  عهشهش  ار إٔ.  ه٣ٞش ٓشٝس ًِٔش

طظ٤ق ُهٚ   هذ حُظ٢ طغظؼِٜٔخ، حُغش ٌِٔشُ ٓخ

 رش٣هههههههذى  اُههههههه٠  ُِٞصهههههههٍٞ  حُٞعههههههه٤ِش

 ػ٘هههخ٣ٖٝ حإلطهههصخٍ  ههههٞحثْ  حإلٌُظشٝٗههه٢،

أٝ أ١ ِٓههق أٝ ٓؼِٞٓههخص   رههي  حُخخصههش

 ٣وههّٞ  حُلخعههٞد ًٔههخ أٗههٚ هههذ  ؿٜههخص  ػِه٠

 رؼههط  كهه٢.  طههذ٤ٓشٛخ  أٝ  حُِٔلههخص  رظـ٤هه٤ش

 ُظ٘ل٤ز  ؿٜخصى  حُوشحص٘ش  ٣غظخذّ  حألك٤خٕ

 ٖٓ  ًز٤شس  ٤ًٔخص اسعخٍ ٓؼَ خز٤ؼش ٜٓخّ

ك٤ٜخ، ا٠ُ ًخٓهَ   حُٔشؿٞد  ؿ٤ش  حُشعخثَ

الثلش حُؼ٘خ٣ٖٝ حُخخصش ري أٝ ا٠ُ ٓٞهغ 

  .حٌُظش٢ٗٝ ٓؼ٤ٖ ٢ٌُ ٣ؼ٤ن حعظخذحٓٚ

 

ٓؼشكش حُظو٤٘خص حُٔغظخذٓش ٖٓ هزَ 

حُوشحص٘ش ُغشهش ًِٔخص حُٔشٝس، 

٣ٌٖٔ إٔ طغخػذ ك٢ اٗشخء ًِٔخص عش 

ك٤ٔخ ٢ِ٣ رؼط حُظو٤٘خص  .ه٣ٞش ؿذحً 

 :حألًؼش حعظخذحٓخً 

: ٣ٞؿذ رشحٓؾ ٓصٔٔش اٌزخ١ّٓ

ُظخ٤ٖٔ ًِٔش حُغش ُِٔغظخذّ، ٢ٛٝ 

ؿخُزخً ٓخ ٣غظخذّ .  شخثؼش ؿذحً 

حُوشحص٘ش حُٔؼِٞٓخص حُشخص٤ش حُظ٢ 

٣ؼؼشٕٝ ػ٤ِٜخ ػ٠ِ حإلٗظشٗض، ٓؼَ 

أعٔخء ، حألعٔخء، طٞحس٣  ح٤ُٔالد

حألصذهخء، أعٔخء حُل٤ٞحٗخص حأل٤ُلش 

أٝ أسهخّ ُٞكخص حُغ٤خسحص، ً٘وطش 

٣ٌٖٝٔ ُٜزٙ حُزشحٓؾ حُزلغ .  اٗطالم

 .كظ٠ ػٖ ًِٔش ٌٓظٞرش رخُٔوِٞد

ٖٓ حألكعَ حإلرظؼخد ػٖ أ١ :  ٔظ١ؾخ

ٓؼِٞٓش شخص٤ش ػ٘ذ اٗشخء ًِٔش 

 . حُٔشٝس

: ٣ٞؿذ أ٣عخً اإلعزٕبد ئٌٝ اٌمبِٛط

ًِٔش ًَ رشحٓؾ طؼَٔ ػ٠ِ حعظؼٔخٍ 

ك٢ حُوخٓٞط ٓوخرَ حعْ حُٔغظخذّ 

ٝطؤَٓ ك٢ حُؼؼٞس ػ٠ِ ٝؿٞد ططخرن 

 .ًخَٓ

: ٖٓ ئعزؼّبي ع١ّغ اإلؽزّبلد

خالٍ اعظؼٔخٍ ًَ ٓض٣ؾ ٌٖٓٔ ٖٓ 

ظشرخص ُٞكش حُٔلخط٤ق ؿ٘زخً ا٠ُ 

ؿ٘ذ ٓغ اعْ حُٔغظخذّ. ٣ٌٖٔ ُٜزٙ 

حُزشحٓؾ ط٘ل٤ز حُٜٔٔش  رشٌَ عش٣غ 

 .ؿذحً 

أكعَ غش٣وش ُِظـِذ ػ٠ِ :  ٔظ١ؾخ

ٓؼَ ٛزح حُٜـّٞ ٢ٛ ٓغ حعظؼٔخٍ 

ًِٔش عش غ٣ِٞش ٝٓؼوذس طغظخذّ ك٤ٜخ 

حُلشٝف حٌُز٤شس ٝحُصـ٤شس ًٔخ 

طوش٣ش  .حألسهخّ ٝحألكشف حُخخصش

ؿذ٣ذ صخدس ػٖ ٓؼٜذ ؿٞسؿ٤خ 

ُِظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٣ش٤ش ا٠ُ إٔ حعظخذحّ 

سٓضحً طلظخؽ  22ًِٔش عش ٌٓٞٗش ٖٓ 

ػخٓخً الخظشحهٜخ ٝكوخً  291ا٠ُ 

 ُزشحٓؾ حُوشص٘ش حُٔؼشٝكش كخ٤ُخً.

 :اٌظ١ذ ثبٌخذػخ

٣ظْ حُخذحع ٖٓ خالٍ سعخُش رش٣ذ  

اٌُظش٢ٗٝ طٜذف ا٠ُ حُلّغ ػ٠ِ 

ؿخُزخً ٓخ طظٜش ٛزٙ حُشعخثَ  .حإلؿخرش

ًؤٜٗخ آط٤ش ٖٓ صذ٣ن، أٝ حُز٘ي 

حُخخ  أٝ أ١ ٓصذس ٓششٝع آخش. 

طٞؿٜي ٛزٙ حُشعخثَ ا٠ُ ٓٞحهغ ٣ٝذ 

صحثلش طٜذف ا٠ُ حإلكظ٤خٍ ػ٤ِي ٖٓ أؿَ 

اػطخثْٜ ٓؼِٞٓخص شخص٤ش، ٓؼَ اعْ 

 .حُٔغظخذّ ًِٝٔش حُٔشٝس

أكعَ ٗص٤لش ٢ٛ أاّل ط٘وش كٞم :  ٔظ١ؾخ

أ١ سحرػ ك٢ أ١ سعخُش رش٣ذ اٌُظش٢ٗٝ 

ٓشزٞٛش، ٝػذّ طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص 

حُخخصش ري اال ارح ً٘ض ٝحػوخً ٖٓ 

 .حُٔصذس

: ًِٔخص ئعزشاق إٌظش ِٓ فٛق اٌىزف

ٖٓ خالٍ  حُغش حُٔغشٝهش ٤ُغض دحثٔخ ً

رؼط حُوشحص٘ش حُٔل٤٤ِٖ .  حإلٗظشٗض

أٝ ، ٣ـُٕٞٞ ك٢ ٓوخ٢ٛ حإلٗظشٗض

ٓخظزشحص حُـخٓؼش ُـشض صش٣ق ٝٛٞ 

ٓشحهزظي ػ٘ذ ادخخٍ اعْ حُٔغظخذّ ًِٝٔش 

 .حُغش ك٢ ؿٜخص حُلخعٞد

 حُغش  ًِٔش  ادخخٍ  كخٍٝ:  ٔظ١ؾخ

، حُٔلخط٤ق  ُٞكش  ا٠ُ  حُ٘ظش  دٕٝ، رغشػش

  حُغشهش ٖٓ حُ٘ٞع ٛزح ظذ ًٞع٤ِش دكخع

 و١ف رزُ عشلخ وٍّخ اٌغش  

 إِٕخ ِشٚس وٍّبد ٚاعزخذاَ ٌخٍك 
 

 ػٍٟ ث١طبس  :ه٣ٞش ٓشٝس ًِٔخص ٝحعظخذحّ إلٗشخء حُظٞؿ٤ٜ٤ش حُظخ٤ُش حُٔزخدة حطزغ أػالٙ، حُٔوذٓش حالهظشحكخص ا٠ُ رخإلظخكش

 خز٤ش ك٢ حُٔؼِٞٓخط٤ش

 ٔظبئؼ ٘بِخ
 

ٌذٜ ئخز١بس وٍّرخ اٌرغش ِرٓ 

اٌّغزؾرررغٓ الثزؼرررربد ػررررٓ 

اٌىٍّررررربد اٌّٛعرررررٛدح فرررررٟ 

ؽررزٝ فررٟ اٌٍغررخ م اٌمرربِٛط

 .األعٕج١خ

  !اٌّؼٍِٛبد  لشاطٕخ ِٓ ٔفغه ئؽّٟ
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  إستخدام األحرف الكبٌرة

والصغٌرة معاً باللغة األجنبٌة 

)AZ-az( 

  ًوضع األرقام بشكل عشوائ

 .فً كلمة السر

  جعل كلمة المرور طوٌلة

ومعقدة، لتصعٌب األمور على 

 8إستعمل ما بٌن .  القراصنة

 حرف. 02إلى 

  إستخدام واحد أو أكثر من هذه

: ! @ # $ األحرف الخاصة

  _ ( ) * & ^ %-   } { = +

.، > < ? / " ' : ; ] [ 

للمساعدة علىى تىذكىر كىلىمىة السىر 

ٌمكن استىخىدام عىبىارة أو ، بسهولة

عنوان أغنٌة كأساس لكلىمىة السىر، 

على أن ُتستعىمىل األحىرف األولىى 

 المؤلفة للجملة. على سبٌل الىمىثىال،

"Beside The Road Of My 

Village There Are five 

T r e e s  تصىىىىىىىىىىىىىىىبىىىىىىىىىىىىىىى "  !

"BtR0mVtA5t!."كىلىمىة  جىعىل 

سىىهىىلىىة اودخىىال وبسىىرعىىة   السىىر

ىب ىع  ٌُصع  على لوحة المفاتٌ  ممىا 

مىسىتىر  الى حفظها على الشخص

  .للنظر من فو  الكتف

 ئٔشب  وٍّخ ِشٚس ل٠ٛخ 

إنشاء كلمات مرور مختلفة لحسابات 

بهذه الطرٌقة، إذا .  وتطبٌقات مختلفة

تم اخترا  حساب واحد، لن تكون 

حساباتك األخرى معرضة للخطر 

 .أٌضاً 

تغٌٌر كلمات السر بانتظام، كل ستة 

 أشهر.

ال تشارك كلمة السر مع أي 

 .شخص آخر

حفظ كلمة "  ال تستعمل خٌار

، حتى لو ُدفِعت للقٌام "المرور

كلمات المرور المحفوظة .  بذلك

ك ن أي شخص آخر،  مسبقاً ُتمع

ٌستخدم نفس الحاسوب، من 

 .الوصول إلى حساباتك

ال تترك جهاز حاسوب مشترك 

. مفتوحاً من دون تسجٌل الخروج

هذا سٌضمن عدم تمكٌن 

المستخدمٌن اآلخرٌن من 

 .الوصول إلى حساباتك

 النموذج  السر  كلمات  تستخدم  ال

 الوٌب  مواقع  على  المعطاة

الكلمات   ذلك  فً  بما  المختلفة،

  المذكورة أعاله.

 ْئعزخذاَ وٍّخ اٌغش ثأِب 

 اٌم١ّخ ي.ي. اٌّٛػٛع دائشح أعبط

 2،111،111 ٓٞحد ؿزحث٤ش هٔغ حُـش 795/3118

 41،611،111 ٓخصٝص هٔغ حُـش 381/3121

 36،811،111 دؿخؽ ِٓٞع هٔغ حُـش 385/3121

 41،411،111 ر٘ض٣ٖ هٔغ حُـش 523/3121

 6،111،111 ٓٞحد ؿزحث٤ش هٔغ حُـش 535/3121

 6،111،111 ٓٞحد ؿزحث٤ش هٔغ حُـش 557/3121

 21،611،111 ٤ٓخٙ هٔغ حُـش 561/3121

 26،111،111 رشع٤َ ٓضٝس هٔغ حُـش 591/3121

 6،111،111   هٔغ حُـش 651/3121

إ حُـذٍٝ حُظخ٢ُ ٣ؼط٢ ُٔلش ػهٖ 

حألكٌخّ حُٜ٘خث٤ش، كه٢ هعهخ٣هخ ههٔهغ 

حُههـههش، حُصههخدسس ػههٖ حُههوههعههخء 

حُِز٘خ٢ٗ ٝرُي رؼذ اكخُش حُٔلهخظهش 

حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ ٓشحههزه٢ ٓهذ٣هش٣هش 

كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ا٠ُ ح٤ُ٘خرش حُهؼهخٓهش 

ٝٓظخرؼظٜخ ٖٓ هزَ ٓٞظل٢ حُٔذ٣ش٣ش 

 إلصذحس حألكٌخّ رلن حُٔخخُل٤ٖ.

إ ًخكش حُٔلخظش حُٔ٘ظٔهش رهلهن  

حُششًخص ٝحُٔئعغخص ٝحُهٔهلهالص 

حُظـخس٣ش حُٔخخُلش ُهوهخٗهٕٞ كهٔهخ٣هش 

ٝحُوشحسحص  768/3116حُٔغظِٜي 

ٝحُظؼخ٤ٓهْ حُصهخدسس ػهٖ حُهٞصسحء 

حُٔخظص٤ٖ، طهلهخٍ اُه٠ حُه٘ه٤هخرهخص 

حُهؼههخٓهش حُهٔههخههظهصههش ًهه٢ طهلهه٤هِههٜههخ 

رذٝسٛخ ا٠ُ حُهٔهلهخًهْ حُهٔهخهظهصهش 

ُصذٝس حألكٌخّ حُٔالثٔهش رهلهوهٜهخ. 

إ ٛزٙ حألكٌخّ طصذسػٖ حُهوهعهخس 

حُههٔهه٘ههلههشد٣ههٖ ٝحُههظهه٢ طههؤطهه٢ رههلهه٤ههغ 

طظشحٝف حألكٌخّ ر٤ٖ حُٔزخُؾ حُ٘وهذ٣هش 

ٝأكٌخّ ربؿالم حُٔئعغش حُٔخخُهلهش 

ُٔذس ٓلذدس ٝٗشش خهالهصهخص ٛهزٙ 

حألكٌخّ ػ٠ِ ٗلوش حُهٔهخهخُهله٤هٖ كه٢ 

رؼط حُصلق ٝاُصخم ٗغخش ٖٓ 

 حألكٌخّ ػ٠ِ أرٞحد حُششًش. 

 ٔظبئؼ ٘بِخ
 

ػٕررذ رررظفّؼ اإلٔزشٔررذ ِررٓ 

ػذَ ئعزؼّبي خ١ربس اٌٛاعت 

"ؽفظ وٍّخ اٌّشٚس"م ؽزٝ 

 ٌٛ ُدفِؼذ ٌٍم١بَ ثزٌه.

 ٌّؾخ ػٓ ثؼغ األؽىبَ إٌٙبئ١خ اٌظبدسح ػٓ اٌمؼب  اٌٍجٕبٟٔ

References: 
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ّ حإلعْ حُظـخس١ ٝحُٔظذحٍٝ ُِٔزخص     ّٕ ا

حُلِٞسع٘ض ٛٞ ُٔزخص حُظٞك٤ش، ٝطؼظزهش 

ٛههزٙ حُِٔزهههخص رحص كؼخ٤ُهههش ػخ٤ُهههش ٓهههٖ 

ك٤ههغ حُطخهههش ار طههغظخذّ كوههػ كٞحُهه٢ 

٪  ٓهههههٖ حُطخههههههش حُظههههه٢ 36 -٪ 31

طغظخذٜٓخ حُِٔزخص حُؼخد٣ش ٝٛهزح رهغزذ 

اعظخذحّ غش٣وش ٓخظِلش إلٗظخؽ حُعٞء. 

ّٕ حُِٔزههههخص حُؼخد٣ههههش ط٘ظههههؾ حُههههعٞء  ا

رٞحعهههههطش حُظهههههغخ٤ٖ ر٤٘ٔهههههخ ُٔزهههههخص 

حُلِٞسع٘ض طهغظخذّ غش٣وهش ٓخظِلهش ار 

طؼظٔههذ ػِهه٠ اػههخسس حُـههخص حٌُههخٖٓ كهه٢ 

دحخَ حُِٔزش رٞحعطش شهشحسس ًٜشرخث٤هش 

إلٗظههخؽ حُههعٞء. طؼظههزش ٛههزٙ حُِٔزهههخص 

كؼخُش ٖٓ ك٤غ حُظٌِلش حر طذّٝ رلٞحُه٢ 

ٓههشحص أًههؼش ٓههٖ حُِٔزههخص حُؼخد٣ههش.  21

٣ٞؿذ أص٘خف ٝأٗٞحع ٓخظِلهش ٓهٖ ٛهزٙ 

-linear tubes ,Uحُِٔزههههههخص ٜٓ٘ههههههخ

lamps , compact fluorescent 

lamps CFL . 

 ُٜزٙ حُِٔزخص ٓ٘خكغ ػذس:

  طغظخذّ ٛزٙ حُِٔزخص غخهش أهَ ر٘غزش

 ٖٓ حُِٔزخص حُؼخد٣ش. 3/4

  ٓههههشحص ٓههههٖ  21طههههذّٝ أًههههؼش د

حُِٔزههخص حُؼخد٣ههش . ٝكوههخ" الٗٞحػٜههخ 

طخظِق أٓذ حُل٤خس كزؼط ٜٓ٘هخ ٣هذّٝ 

ر٤٘ٔخ طهذّٝ  26111-7111ُلٞح٢ُ 

–761حُِٔزههههخص حُؼخد٣ههههش كٞحُهههه٢ 

2111 . 

  71ط٘ظؾ كشحسس حهَ د٪. 

 

 اٌّخبؽش:
 

 حُضثزن: -2

طخظِههق ٤ًٔههش حُضثزههن حُٔٞؿههٞدس دحخههَ 

ُٔزههخص حُلِٞسعهه٘ض رههخخظالف أٗٞحػٜههخ 

أ١ ٓظخهههزس  U shapedعههٞحء ًخٗهههض 

أ١ حُهههههشٌَ  CFLأٝ   Uشهههههٌَ حٍ

حُُِٞهز٢. ٤ًٔهش ه٤ِِهش ٓهٖ حُضثزهن ًخك٤ههش 

إلكهههذحع ٓخهههخغش صهههل٤ش ٝ ط٣ِٞهههغ 

إلٓهههذحدحص ح٤ُٔهههخٙ. إ حُهههشٌَ حُُِٞزههه٢ 

٣لظهه١ٞ ػِهه٠ ٤ًٔههش ه٤ِِههش ٓههٖ حُضثزههن 

ًخٓ٘ههش دحخههَ حألٗزههٞد حُضؿههخؿ٢، ٛههزٙ 

ِٓهؾ ٝطؼظهزش ٛهزٙ  6ح٤ٌُٔش ٢ٛ كٞحُه٢ 

ح٤ٌُٔش ه٤ِِهش إ طٔهض ٓوخسٗظٜهخ رخ٤ٌُٔهش 

حُٔٞؿههٞدس كهه٢ ٓهه٤ضحٕ حُلههشحسس ٝ ٛهه٢ 

ِٓههؾ. ال ٣ٌٔههٖ حُظؼههشض ُِضثزههن  611

حُٔٞؿههٞد دحخههَ ٛههزٙ حُِٔزههخص اال كهه٢ 

 كخٍ اٌٗغخسٛخ.

ٝكوهههخ" ًُٞخُهههش كٔخ٣هههش حُز٤جهههش حُظخرؼهههش  

٪ ٓههههٖ 41ُِٞال٣هههخص حُٔظلهههذس، كوهههػ 

حُضثزن ٣خشؽ ٖٓ حُِٔزش رؼهذ حإلٌٗهغخس 

ٝطع٤ق رؤٗٚ ك٢ كخٍ حٌٗغخس حألٗزٞد 

٣٘زـهههه٢ حُظ٘ظ٤ههههق رلههههزس ٝحال ٤ًٔههههش 

اظخك٤ش ٖٓ حُـخص عه٤خشؽ ُِٜهٞحء ٓهغ 

 حٗوعخء حُٞهض.

ػ٘ههذٓخ طٌ٘ههغش حُِٔزههش ٣خههشؽ حُضثزههن 

ًـخص ٛزح ٓخ ٣هغَّٜ حعظ٘هشخهٚ رٞحعهطش 

حُهههشثظ٤ٖ ٓٔهههخ ٣هههئد١ اُههه٠  ٓخخغهههش 

 ٓخظِلش ػ٠ِ حُصلش حُؼخٓش .

٣٘زـههههه٢ حطزهههههخع اؿهههههشحءحص ٓلهههههذدس 

 ُِظ٘ظ٤ق:

( هزَ حُظ٘ظ٤ق ٣٘زـه٢ طٜٞثهش حُـشكهش 2

ده٤وهش ػِه٠  26ٝ حُخهشٝؽ ٜٓ٘هخ ُٔهذس 

حألهَ ٝ ا٣وخف ٗظهخّ حُظٜٞثهش كه٢ كهخٍ 

 ٝؿٞدٙ.

( حُظ٘ظ٤هههق: ٛ٘هههخى غهههشم ٓخظِلهههش 3

ُظ٘ظ٤ههههههق حُههههههغـخد أٝ حُؼ٤ههههههخد أٝ 

حألسظ٤خص ٌُهٖ أٛهْ ؿهضء ٛهٞ ٝظهغ 

ٛزٙ حُ٘لخ٣خص كه٢ ٝػهخء صؿهخؿ٢ ٣ـِهن 

 ربكٌخّ رٞحعطش ؿطخء كذ٣ذ١.

( حُظخِههههص ٓههههٖ ٛههههزٙ حُ٘لخ٣ههههخص: 4

حإلطهههههصخٍ رخُهههههغِطخص حُٔل٤ِهههههش أٝ 

حُلٌٞٓهههههش ُإلعهههههظؼالّ ػهههههٖ غهههههشم 

حُظخِص حُٔؼظٔذس كه٢ حُٔ٘طوهش ُظـ٘هذ 

 طِٞع حُز٤جش .

ػِههه٠ ٗطهههخم أٝعهههغ، ػ٘هههذٓخ ٣خهههشؽ 

حُضثزهن ٣ٝظشعههذ كهه٢ حُـههالف حُـهه١ٞ 

ٗظ٤ـههش حُِٔزههخص حٌُٔههغٞسس أٝ حكههظشحم 

حُللْ أٝ ٓصخدس أخشٟ عه٤ظلٍٞ اُه٠ 

٤ٓؼ٤ههَ حُضثزههن ٣ٝههظشحًْ كهه٢ حُغِههغِش 

ٓٔههخ هههذ ٣ههئد١ اُهه٠  حُـزحث٤ههش ٝ رخُظههخ٢ُ

حُظهههؤػ٤ش ػِههه٠ حُهههصلش حُؼخٓهههش، ٓؼهههَ 

خخصهش ُهذٟ طط٣ٞش حُـٜخص حُؼصز٢ ٝ

  حألؿ٘ش ٝحُشظغ ٝحألغلخٍ .

ط٘ههخٍٝ حألعههٔخى حُِٔٞػههش ٛههٞ حُطش٣ههن 

حُشث٤غ٢ حُز١ ٣ظهْ ٓهٖ خالُهٚ طؼهشض 

 .حُ٘خط ُخطش حُضثزن
 

 

حُلغخعهه٤ش طـههخٙ حألشههؼش ٓههخ كههٞم  -3

 :حُز٘لغـ٤ش

ؿ٤ٔغ ُٔزخص حُلِٞسع٘ض ط٘ظؾ أشؼش ٓهخ 

كهههٞم حُز٘لهههغـ٤ش. ُٔزهههخص حُلِٞسعههه٘ض 

حُ٘ٔٞرؿ٤ههش ٜٓ٘ههخ حُههشٌَ حُُِٞههز٢ ط٘ظههؾ 

ٓههغظ٣ٞخص ه٤ِِههش ٓههٖ حألشههؼش ٓههخ كههٞم 

 UVA (391-426 nm)(حُزلغـ٤ش 

–UVB (426-511 nm))   ٝأشههؼش

. إ  (nm 711<(دٕٝ حُلٔههههههشحء 

حألشؼش حُٔ٘ظـش ٖٓ ٛزٙ حُِٔزخص طؼهخدٍ 

حألشؼش حُظ٢ ٣ظؼشض ُٜهخ حإلٗهغخٕ ٓهٖ 

أشؼش حُشٔظ ٌُٖ ٛزٙ حألشؼش ٌٓٔهٖ إٔ 

طٌههٕٞ ٓئر٣ههش ُزؼههط حألشههخخ  ر١ٝ 

أ١ حُظهههههشٝف حُـِذ٣هههههش حُلغخعهههههش أٝ 

شههخص ٣لظههخؽ اُهه٠ طٞخهه٢ حُلههزس ٓههٖ 

.ُهزُي أصهذسص  حُظؼشض ُهعٞء حُٜ٘هخس

ًٝخُهش حُهصلش حُزش٣طخ٤ٗهش ر٤هخٕ ٣ظههعٖٔ 

طلهههههز٣شحص خخصهههههش ُوشهههههخخ  ر١ٝ 

حُلغخعهه٤ش .طزؼظٜههخ ًههزُي ًٝخُههش حُـههزحء 

ٝحُههذٝحء حال٤ٓش٤ًههش ك٤ههغ ط٘ههصق رؼههذّ 

ٝظغ ٛزٙ حُِٔزخص ػ٠ِ ٓهغخكش أههَ ٓهٖ 

 هذّ .

 

 طشددحص حُعٞء -4

٣ظههْ اٗظههخؽ ٝا٣وههخف حُههعٞء كهه٢ ٓؼههذٍ 

عش٣غ ٛهزح ٓهخ ٣هغزذ ُهذٟ رؼهط حُ٘هخط 

ٝؿههغ كهه٢ حُههشأط، دحء حُههشو٤وش اؿٜههخد 

حُؼ٤ههٖ أٝ ػههذّ حُشحكههش. ٌُههٖ كههظ٠ ح٥ٕ 

 ٛزح حالٓش ؿ٤ش ٓؼزض ػ٤ِٔخً.

 

 اٌفٛائذ اٌج١ئ١خ :

إ حعهههظؼٔخٍ ُٔزهههخص حُلِٞسعههه٘ض ٝطِهههي 

ػِهه٠ حُههشٌَ حُُِٞههز٢ ٛههٞ غش٣وههش ُظو٤ِههَ 

٤ًٔش حُطخهش حُٔهغظخذٓش، ٝرخُظهخ٢ُ طو٤ِهَ  

٤ًٔش حُللْ حُٔلظشم  ٝحُضثزن ِٝٓٞػهخص 

أخشٟ حُٔ٘زؼؼش ك٢ حُز٤جش ٗظ٤ـهش اكهظشحم 

ٓلطهش ُِطخههش طؼٔهَ رخُللهْ حُللْ. ٓؼالً 

٤ِِٓـهشحّ ٓهٖ حُضثزهن  24.7ط٘زؼغ ٜٓ٘خ 

إلٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ُِٔزهخص حُؼخد٣هش 

ِٓههؾ حُٔٞؿههٞدس دحخهههَ  4.4كهه٢ ٓوخرههَ 

ُٔزههخص حُلِٞسعهه٘ض ػِهه٠ شههٌَ ُُٞههز٢. 

ّٕ حعهظخذحّ ٓهصخر٤ق حُلِٞسعه٘ض  ٌٛزح، ا

عهه٤وَِ ٓههٖ اؿٔههخ٢ُ ح٤ٌُٔههش  ٓههٖ حُضثزههن 

حُههظ٢ ط٘زؼههغ كهه٢ حُز٤جههش، كههظ٠ ُههٞ ًخٗههض 

 حُٔصخر٤ق حٌُٔغٞسس.

 :(Recycling)ئػبدح اٌزذ٠ٚش 

ًٝخُش كٔخ٣ش حُز٤جش ك٢ حُٞال٣هخص حُٔظلهذس 

طههههشـغ روههههٞس اػههههخدس طههههذ٣ٝش ُٔزههههخص 

حُلِٞسع٘ض ألٕ حُظذ٣ٝش حُصل٤ق ال ٣وَِ 

كوههػ ٓههٖ حٗزؼههخع حُضثزههن كهه٢ حُز٤جههش رههَ 

أ٣ههعخً ٣ههغٔق ربػههخدس حعههظخذحّ حُضؿههخؽ، 

حُٔؼههههذٕ ٝحُٔههههٞحد حُٔخظِلههههش حألخههههشٟ 

حُٔههغظخذٓش كهه٢ صهه٘خػش ٛههزٙ حُِٔزههخص. 

ٗظش٣خً ٣ٌٖٔ اػخدس طذ٣ٝش ٓخظِهق حُوطهغ 

 ٝحٌُٔٞٗخص.

طههذ٣ٝش حُِٔزههخص ٣وِههَ ٓههٖ ٤ًٔههش حُ٘لخ٣ههخص 

٣ٝٞكهههش حُطخههههش ٣ٝوِهههَ ٓهههٖ حٗزؼخػهههخص 

 ؿخصحص حُذك٤جش.

ك٢ رؼط حُذٍٝ، ههذ طٌهٕٞ ٛ٘هخى كخؿهش 

ُوخٕٗٞ إلػخدس حُظذ٣ٝش ٌَُ ٝال٣هش خهخ  

 رٜخ ُظذ٣ٝش.

 وبسٚي خ١شهلل

 ٓشحهذ ٓغخػذ

References: 

- EPA united states envi-

romental protection 

agency 

 

- FDA U.S food and drug 

administration -radiation 

emmiting products  

Oct 24 - FDA: Compact 

Fluorescent Light Bulbs 

(CFL's) Emit Radiation. 

 ٌّجبد اٌفٍٛسعٕذ: ِخبؽش ٚفٛائذ اإلعزؼّبي

 ئٔزجٗ!
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م ػزش حإلٗظشٗض ٝعه٤ِش     ّٞ أصزق حُظغ

شههخثؼش ُههششحء حُههغِغ ُظلههخد١ ٓههشخًَ 

ٝٓظخػههذ حُٔههشٝس ٝحُلههشٞد ُٝظٞك٤ههش 

ٝٓههغ رُههي، كِإلٗظشٗههض  .حُٞهههض ٝحُٔههخٍ

ٓههٖ حُٜٔههْ   ٓخههخغش خخصههش رههٚ، ُههزُي

حطخهههخر خطهههٞحص ُلٔخ٣هههش ٗلهههغي ػ٘هههذ 

 .حُظغٞم ػزش حإلٗظشٗض

إ حإلٗظشٗهههض ٣ٞكهههش حُشحكهههش حُهههظ٢ ال 

طظٞكش كه٢ أ١ ٓ٘لهز آخهش ُِظهغٞم. ٓهٖ 

سحكهههش ٓ٘ضُهههي، ٣ٌٔ٘هههي حُزلهههغ ػهههٖ 

حُهغِؼش حُههظ٢ طش٣هذ شهشحءٛخ ٓههٖ حُؼذ٣ههذ 

ٖٓ حُزخثؼ٤ٖ ٝحُٔلالص، ٣ٌٔ٘ي ٓوخسٗهش 

حألعهههؼخس رهههغُٜٞش ٝرهههغخغش، اؿهههشحء 

ػ٤ِٔههخص حُههششحء دٕٝ حالٗظظههخس ٝدٕٝ 

حُٔظخػذ حُظ٢ هذ طظشحكن ٓؼٜخ. ؿ٤ش إٔ 

حإلٗظشٗهههض ٛهههٞ أ٣هههعخ أسض خهههصزش 

ُِٔـههش٤ٖٓ ٝحُٜٔههخؿ٤ٖٔ، كٜههٞ ٣ٔ٘لٜههْ 

ٝعههههههخثَ ٓظؼههههههذدس ُِٞصههههههٍٞ اُهههههه٠ 

حُٔؼِٞٓههههخص حُشخههههص٤ش ٝحُٔؼِٞٓههههخص 

حُٔخ٤ُههش. إ حُٜٔههخؿ٤ٖٔ حُوههخدس٣ٖ ػِهه٠ 

حُلهههصٍٞ ػِههه٠ ٛهههزٙ حُٔؼِٞٓهههخص ههههذ 

٣ههههههههغظـِٞٛخ ٌُٔخعههههههههذ شخههههههههص٤ش 

ًبعظخذحٜٓخ ُظلو٤ن ٌٓخعذ ٓخ٤ُش، ػٖ 

غش٣ههن شههشحء عههِغ أٝػههٖ غش٣ههن ر٤ههغ 

 .ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ ؿٜخص أخشٟ

ٛ٘ههههخى ػههههالع غههههشم شههههخثؼش طٌٔههههٖ 

حُٜٔخؿ٤ٖٔ ٖٓ حالعظلخدس ٖٓ حُٔظهغٞه٢ 

 حالٗظشٗض:

حعظٜذحف أؿٜضس حٌُٔز٤ٞطش ؿ٤هش  :أٚل ا 

خطهٞحص ُهذ٣ي  ارح ُْ ٣ٌهٖ -- حُلص٤٘ش

ُلٔخ٣هههش حٌُٔز٤ٞطهههش حُخهههخ  رهههي ٓهههٖ 

حُل٤شٝعههخص أٝ ؿ٤شٛههخ ٓههٖ حُههش٤لشحص 

حُخز٤ؼش، هذ ٣ٌهٕٞ حُٜٔهخؿْ ههخدسأً ػِه٠ 

حُٞصهههٍٞ اُههه٠ ٛهههزح حُـٜهههخص ٝؿ٤ٔهههغ 

ٝٓههٖ حُٜٔههْ  .حُٔؼِٞٓههخص حُٔظؼِوههش رههٚ

أ٣ههعخ رخُ٘ههغزش ُِزههخثؼ٤ٖ كٔخ٣ههش أؿٜههضس 

حٌُٔز٤ٞطش حُخخصش رْٜ ُٔ٘غ حُٜٔخؿ٤ٖٔ 

ٓههههٖ حُٞصههههٍٞ اُهههه٠ هٞحػههههذ ر٤خٗههههخص 

 .حُؼٔالء

اٗهشخء ٓٞحههغ اكظ٤خ٤ُهش ٝسعهخثَ  صب١ٔب ا:

٣ٌٔهههههٖ   -رش٣هههههذ اٌُظشٝٗههههه٢ ٓهههههضٝسس

ُِٜٔههخؿ٤ٖٔ اٗههشخء ٓٞحهههغ خز٤ؼههش طزههذٝ 

ًٝؤٜٗخ ٓهششٝػش أٝ ههذ طظٜهش سعهخثَ 

حُزش٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ حُظ٢ طظِوخٛهخ شهشػ٤ش 

ٝهذ طظؼذد حُهغ٤٘خس٣ٞٛخص  .حُٔصذس

حُههظ٢ ٣ٌٔههٖ اعههظـالُٜخ، ًههخٌُٞحسع 

حُطز٤ؼ٤ههش أٝ خههالٍ ٓٞحعههْ حألػ٤ههخد 

أُ ... ٣وّٞ حُٜٔهخؿ٤ٖٔ ربٗهشخء ٛهزٙ 

حُٔٞحهههغ حُخز٤ؼههش ، ٝٛههزٙ حُشعههخثَ 

حإلٌُظش٤ٗٝش حُٔهشزٞٛش كه٢ ٓلخُٝهش 

اله٘هههههخػٌْ اػطهههههخثْٜ ٓؼِٞٓخطٌهههههْ 

 .حُشخص٤ش ٝحُٔخ٤ُش

اػظشحض حُٔؼِٞٓهخص حُـ٤هش  صبٌضب ا:

ارح ًخٕ حُزخثغ ال ٣هغظخذّ  --ٓشلشس 

طٌُ٘ٞٞؿ٤هههخ حُظهههشل٤ش ، ههههذ ٣ٌهههٕٞ 

حُٜٔهههخؿْ ههههخدسحً ػِههه٠ حػهههظشحض 

حُٔؼِٞٓهههخص حُخخصهههش رهههي خهههالٍ 

 .ػ٤ِٔش حإلسعخٍ

ٛ٘خُي حُؼذ٣ذ ٓهٖ حُخطهٞحص حُظو٤٘هش 

حُظ٢ ٣ٌٔهٖ إٔ طهغخػذى ػِه٠ حُلهذ 

رههههشٌَ ًزهههه٤ش ٓههههٖ حإلخظشحهههههخص 

حإلٌُظش٤ٗٝههههش ًبعههههظخذحّ ٝصهههه٤خٗش 

ٝحُظلهههههذ٣غ ح٤ُٞٓههههه٢ ُزشٓـ٤هههههخص 

حُٔههعخدس ُِل٤شٝعههخص، ًٔههخ ٣ٌٔ٘ههي 

حُللهههخظ ػِههه٠ حُهههزشحٓؾ، ٝخخصهههش 

ٓظصلق ح٣ُٞذ حُخخ  رهي كهذ٣ؼخً، 

هههْ رٞظههغ حُٔظههصلق ح٥ُهه٢ ػِهه٠ 

ٝظههههههههؼ٤ش حُظلههههههههذ٣غ ح٥ُههههههههه٢  

)Automatic Update( ْههههههههه ،

اػههذحدحص حُزشٗههخٓؾ حُخههخ   رظو٤٤ههْ

رظؼط٤ههَ حُٔضح٣ههخ حُههظ٢ ال رههي ٝهههْ 

ٍ ٗوهههخغ طهههغظؼِٜٔخ ُظلهههخد١ اعهههظـال

حُعؼق ك٤ٜخ، هْ ربخظ٤خس ًِٔش عهش 

ٓؼوذس ُظلخد١ اخظشحهٜخ كٖٔ حٌُٖٔٔ 

إٔ ٣ض٣ههذ حإلخظ٤ههخس حُٔ٘خعههذ ٌُِٔههش 

حُههغش ٓههٖ دسؿههخص حُلٔخ٣ههش ُههذ٣ي. 

ُٔؼِٞٓخص اظخك٤ش كٍٞ حُٔٞظٞع 

٣ٌٔهههٖ حإلغهههالع ػِههه٠ حُٔوهههخٍ " 

كٔخ٣ههههش حُٔههههغظِٜي كهههه٢ حُههههشزٌش 

(" ٝرُههههي Internetحُؼٌ٘زٞط٤ههههش )

كٔخ٣ههههش  -ػِهههه٠ ٓٞهههههغ حُههههٞصحسس 

 ٓوخالص طٞػ٤ش. –حُٔغظِٜي 

٣ـذ حُلزس ٓهٖ ٓلظ٣ٞهخص سعهخثَ 

حُزش٣هههذ حإلٌُظشٝٗههه٢ حُهههظ٢ ططِهههذ 

ههههههههذ ٣لهههههههخٍٝ  --حُٔؼِٞٓهههههههخص 

حُٜٔههخؿٕٔٞ ؿٔههغ حُٔؼِٞٓههخص ػههٖ 

غش٣ههههن اسعههههخٍ سعههههخثَ حُزش٣ههههذ 

حإلٌُظش٢ٗٝ حُظ٢ ططِذ طؤ٤ًذ ششحء 

أٝ ٓؼِٞٓههخص حُلههغخد. ال طؼطههه٢ 

ٓؼِٞٓخطهههي حُلغخعهههش ػهههٖ غش٣هههن 

حُزش٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ، ٝطٞخه٠ حُلهزس 

ػ٘هههذ حُ٘وهههش ػِههه٠ ٝصهههالص كههه٢ 

 .سعخثَ حُزش٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ

طؤًذ ٖٓ حُو٤خّ رؤػٔهخٍ طـخس٣هش ٓهغ 

رههخثؼ٤ٖ ٓؼههشٝك٤ٖ ٝرحثؼهه٢ حُههغٔؼش 

هزهههَ طوههههذ٣ْ أ١ ٓؼِٞٓهههخص شخهههص٤ش أٝ 

حُٔخ٤ُههش. هههذ ٣وههّٞ رؼههط حُٜٔههخؿ٤ٖٔ كهه٢ 

ٓلخُٝههش ُخههذحػي ربٗههشخء حُٔٞحهههغ حُخز٤ؼههش 

شههز٤ٜش رخُٔههششٝػش، ُههزُي ٣٘زـهه٢ ػ٤ِههي 

حُظلوهههن ٓهههٖ شهههشػ٤ظٜخ هزهههَ طوهههذ٣ْ أ١ 

 ٓؼِٞٓخص.

طؤًههههههذ ٓههههههٖ ع٤خعههههههخص حُخصٞصهههههه٤ش    

Privacy Policy) ْأ١ ( هزههههههَ طوههههههذ٣

شخهههص٤ش أٝ ٓخ٤ُهههش ، ٣شؿههه٠ ٓؼِٞٓهههخص 

طؤًهذ  .ٓشحؿؼش ع٤خعش حُٔٞهغ حُخصٞص٤ش

ٓهههٖ كٜهههْ ح٤ٌُل٤هههش حُهههظ٢ عههه٤ظْ طخض٣ههههٖ 

حُٔؼِٞٓهههخص حُخخصهههش رهههي ٝحعهههظخذحٜٓخ. 

كزؼهههههط حُهههههششًخص طوهههههّٞ رز٤هههههغ ٛهههههزٙ 

حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ ؿٜخص ٝ شهشًخص أخهشٟ. 

٣٘زـ٢ ػ٠ِ حُٔٞحهغ حإلٌُظش٤ٗٝش طض٣ٝذ ًٔخ 

حُٔههغظ٤ٌِٜٖ رٔؼِٞٓههخص ٝحظههلش ًٝخك٤ههش 

إلؿشحء حإلخظ٤خس حألًَٔ ك٤ـهذ حُٞظهٞف 

حٌُخَٓ ك٢ حإلػالٗخص حإلٌُظش٤ٗٝش ًٌِٔخص 

ٓلٜٞٓهههههههههش ٝرؼ٤هههههههههذس ػهههههههههٖ حُِـهههههههههش 

حإلصطالك٤ش،ٝظهههٞف أكٌهههخّ ٝشهههشٝغ 

حُز٤غ،٣ٞٛههههش حُٔلههههظشف، ػ٘ٞحٗههههٚ،طِلٕٞ 

رخإلظهههههخكش اُههههه٠ حُٔؼِٞٓهههههخص حُالصٓهههههش 

ُِظؼش٣ق ػ٘ٚ.ًٔخ ٣٘زـه٢ إٔ ٣هعٖٔ أٓهخٕ 

حُٔٞههههغ، ٝعهههش٣ش حُٔؼِٞٓهههخص حُشخهههص٤ش 

( ًٔهخ 69ٓهخدس   –)هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔغظِٜي 

٣ٝ٘زـههه٢ ػ٤ِههههٚ طٞظههه٤ق غش٣وههههش حُذكههههغ 

 ٝحُؼشٝض أُ ...

 --طؤًههذ ٓههٖ إٔ ٓؼِٞٓخطههي ٣ظههْ طههشل٤شٛخ 

ًؼهه٤ش ٓههٖ حُٔٞحهههغ طوههّٞ رخعههظخذحّ طو٤٘ههش 

 ، ُظشل٤ش حُٔؼِٞٓخص.SSLحُظشل٤ش 

٣ٌٌْٔ٘ حُظؤًذ ٖٓ اعظخذحّ ٛزٙ حُظو٤٘ش ػزش 

حُ٘ظههش اُهه٠ ػ٘ههٞحٕ حُٔٞهههغ كغظههغظطؼ٤ٕٞ 

 .httpٝرُي رذٍ  httpsسإ٣ش 

ًٔههخ إٔ ٓؼظههْ حُٔظههصللخص حإلٌُظش٤ٗٝههش 

طوّٞ رظـ٤٤ش ُٕٞ حُؼ٘هٞحٕ حإلٌُظشٝٗه٢ اُه٠ 

حألصسم، أألخعش أٝ ؿ٤شٛهخ ٓهٖ حألُهٞحٕ 

ٝرُي ُِلض ٗظهش حُٔظهصلق أٗهٚ اٗظوهَ ٓهٖ 

 طصلق ؿ٤ش آٖٓ ا٠ُ طصلق آٖٓ ٝٓشلش.

ًٔههخ ٣ـههذ حُظؤًههذ ٓههٖ إٔ حُٔلههظشف هههخّ 

رظؤ٤ٖٓ ٗظخّ ٓظخرؼهش شهٌخٟٝ حُٔهغظ٤ٌِٜٖ، 

كٖٔ كن حُٔغظِٜي حُلصٍٞ ػ٠ِ ٝعهخثَ 

ػخدُش ، رحص كهظشس ص٤٘ٓهش ٓ٘خعهزش ، كؼخُهش 

ٝٓؼوُٞش حُظٌِلش ٖٓ أؿَ كَ حُٔشخًَ كه٢ 

أ١ ٓؼخِٓههش. ًٔههخ ٣٘زـهه٢ ػِهه٠ حُٔلههظشف 

طههؤ٤ٖٓ آ٤ُهههش اعهههظزذحٍ ٝاػهههخدس حُهههغِغ ٓهههغ 

 آٌخ٤ٗش اعظشؿخع ػٖٔ حُغِؼش.

ُٔؼِٞٓههخص اظههخك٤ش ٣ٌٔههٖ حُشؿههٞع اُهه٠ 

حُلصَ حُؼخشش ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔغظِٜي 

 ٝٛٞ ٓظٞكش ػ٠ِ ٓٞهغ حُٞصحسس.

 ٠ؾٟ ػٍُ اٌذ٠ٓ

 خز٤ش ك٢ حُٔؼِٞٓخط٤ش

References: 

 Lebanese Consumer 

Protection Law. 

 US-CERT Cyber Se-

curity Tip ST07-001 -- 

Shopping Safely 

Online.    

 اٌزغٛق ػجش اإلٔزشٔذ
 ئٔزجٗ!

 

٣ـههذ كٔخ٣ههش حُٔههغظِٜي ٓههٖ 

أ٣ههش دكؼههخص خل٤ههش: ار ٣ـههذ 

حإلػالٕ ػٖ حُغؼش حُٜ٘خثه٢ 

  TVAٝرُههههي ٣ظههههعٖٔ حٍ

ٖٓ دٕٝ أ٣هش اظهخكخص، ًٔهخ 

٣ـهههذ طهههؤ٤ٖٓ كهههظشس ص٤٘ٓهههش 

ُِهههغٔخف ُِٔهههغظِٜي ربُـهههخء 

 حُؼ٤ِٔش حُظـخس٣ش.

طؤًههذ ٓههٖ حُز٤خٗههخص حُخخصههش 

كظلههههههع رههههههغـَ ا -- رههههههي

ُؼ٤ِٔهخص حُهششحء ٝٗهغ  ٓهٖ 

ر٤خٗههخص حُز٤ههغ، ٝهخسٜٗههخ ٓههغ 

ر٤خٗههخص حُز٘ههي حُههز١ طظؼخٓههَ 

ٓؼٚ. ارح ًخٕ ٛ٘خى ط٘هخهط، 

 أرِؾ ػٖ رُي ػ٠ِ حُلٞس.
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طلظَ صسحػش حُظلخف ك٢ ُز٘خٕ كخ٤ُخً حُٔشًض 

. حُؼخ٢ٗ رؼذ صسحػش حُلٔع٤خص ُ٘خك٤ش كـْ حإلٗظخؽ

ٝطشظٜش حُغٍٜٞ حُغخك٤ِش ك٢ ُز٘خٕ رضسحػظٜخ ٖٓ 

حُض٣ظٕٞ ٝحُلٔع٤خص ٝحُٔٞص، ر٤٘ٔخ طضسع حألشـخس 

حُٔؼٔشس ػ٠ِ ٓذسؿخص حألٝد٣ش حُٔ٘لذسس ٖٓ حُـزخٍ، 

ٝطظشًض ٓضحسع ًشّٝ حُؼ٘ذ ك٢ ٓ٘طوظ٢ صكِش 

ٝشظٞسح، ر٤٘ٔخ ٣ضسع حُزط٤  ٝحُزصَ ك٢ حُغٍٜٞ 

حُشٔخ٤ُش. أٓخ عَٜ حُزوخع ك٤شظٜش رضسحػش حُلزٞد 

طؼزض صسحػش حُٔخٗـٞ رؼذ ٣ّٞ  ٝحُزطخغخ. ٣ٝٞٓخً 

ٝحُوشطش ٝحألكًٞخدٝ ٝحُـٞحكش ٗـخكٜخ ر٤ج٤خً ك٢ ٓ٘طوش 

حُغخكَ حُِز٘خ٢ٗ )ػِٔخً إٔ ر٤جظ٘خ ٤ُغض حُز٤جش حُٔؼخ٤ُش 

ُضسحػظٜخ(  ُؼِٜخ طغخْٛ رذٝسٛخ أًؼش كؤًؼش ك٢ طؤ٤ٖٓ 

كخؿش أعٞحه٘خ ٝحُظصذ٣ش ٖٓ ٛزٙ حألٗٞحع ٝطلش٣ي 

ؿذ٣ذس، ٝرخُظخ٢ُ ط٣ٞ٘غ ُز٘خ٤ٗش حألعٞحم رٔ٘ظـخص 

حإلٗظخؽ ٝط٤ُٞذ ٓذحخ٤َ طغْٜ ك٢ حعظوشحس دخَ 

 حُٔضحسػ٤ٖ.

 (Magnifera indica)طلظ١ٞ ػٔشس حُٔخٗـٞ
ػ٠ِ ٗغزش ٓشطلؼش ٖٓ حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُالصٓش ُـغْ 

 A  ،B  ٝCحإلٗغخٕ، ار طلظ١ٞ ػ٠ِ ك٤ظخ٤ٖٓ 

ٝحُغٌش٣خص ٝحُزشٝط٤٘خص، ٝػٔشس حُٔخٗـٞ ٣ٌٖٔ إٔ 

ًِؾ، ٣غظؼَٔ ششحد حُٔخٗـٞ  ٣2.6صَ ٝصٜٗخ ا٠ُ 

ًؼص٤ش، ٣ٝؼذ ٤ِٓ٘خً ُِو٘خس حُٜع٤ٔش ًٔخ طغظؼَٔ 

حُززٝس رؼذ طل٤ٔصٜخ ٝعلوٜخ ك٢ ػالؽ حإلعٜخٍ 

ٝحُذ٣ضحٗظش٣خ ٝحُذ٣ذحٕ حُٔؼ٣ٞش ٝطغظخذّ حألٝسحم 

  .ًؼالؽ ألٓشحض حُزِؼّٞ ٝحُصذس

  Cحُـ٤٘ش رخُل٤ظخ٤ٖٓ  .Annona sp)حُوشطش )

ٝحٌُخُغ٤ّٞ، ط٘شػ حُذٓخؽ ٝحُزٌ٘ش٣خط ٝحُشثظ٤ٖ 

ٜٗخ طلظ١ٞ ػ٠ِ ػذس اٝطغخػذ ػ٠ِ حٓظصخ  حُلذ٣ذ. 

أٗٞحع ٖٓ ٓعخدحص حألًغذس حُظ٢ طل٢ٔ حُوِذ 

 ١ ّٞ ٝحُششح٤٣ٖ ٖٓ حُظصِّذ ٝطشحًْ حُذٕٛٞ، ًٔخ طو

حُٔ٘خػش، طٜذة حألػصخد ٝطغخػذ ك٢ ػ٤ِّٔش حُظ٘لظ 

ك٤ٔخ ك٤ِذ حُوشطش ٣غخػذ ػ٠ِ حُظخل٤ق ٖٓ 

 حٌُُٞغظ٤شٍٝ. 

 Persia americana(ُٔلز٢ّ حألكًٞخدٝ )

ٗوٍٞ رؤّٜٗخ طخلّط ٖٓ ٗغزش حٌُُٞغظ٤شٍٝ ُِٔٞحظز٤ٖ 

ػ٤ِٜخ ر٤ٌّٔخص ٓذسٝعش ٌُّٜ٘خ طلظ١ٞ ػ٠ِ حٌُؼ٤ش ٖٓ 

ٝكذس كشحس٣ش  711حُغؼشحص حُلشحس٣ش )كٞح٢ُ 

ُِلزش حٌُز٤شس( ، طخلّق ٖٓ أػشحض حُش٤خٞخش، 

ٝطل٢ٔ حُوِذ ٖٓ حُظشعزخص حُذ٤ّ٘ٛش حُٔغززش ُِـِطخص 

 كٔؼظْ حُذٕٛٞ ٢ٛ ؿ٤ش ٓشزّؼش. 

 

(  ٢ٛ ٗزظش (Ananas comosusحألٗخٗخط 

عظٞحث٤ش ٝػٔشطٜخ طغخػذ ػ٠ِ ر٘خء حألٗغـش، ٗٔٞ ا

حُؼعخّ، ط٣ٌٖٞ خال٣خ حُذّ حُلٔشحء، ًٔخ إٔ ًٞد 

ٝحكذ ٖٓ ػص٤ش حألٗخٗخط حُطز٤ؼ٢ ٣غخػذ ػ٠ِ شلخء 

حألؿش٤ش دحخَ حألٗق، ٣ّ٘شػ حُـغذ ٣ٝخلّق ٖٓ كّذس 

ػٞحسض حإلٗلِٞٗضح. ُِٔشأس حُلخَٓ ٣٘صق رظ٘خٍٝ ه٤َِ 

ٖٓ حألٗخٗخط ٢ٌُ ٣غخػذ ك٢ ٗٔٞ حُـ٤ٖ٘ ٌُٖٝ حٌُؼ٤ش ٓ٘ٚ 

٣ـٜعٚ ٝحُغزذ ًؼشس حألٓالف حُٔؼذ٤ّٗش حُّٔ٘شطش ك٤ٚ. أٓخ ُٖٔ 

٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ٓشخًَ حٌُزذ، حُٔشحسس، ح٠ٌُِ، حُٔؼذس ٝحألٓؼخء 

٣٘صق حُظـّ٘ذ ٖٓ ط٘خٍٝ حألٗخٗخط رٌؼشس ألّٗٚ ٣ؼ٤ش ٗٞرخص حألُْ 

 ٣ٝض٣ذ ٖٓ كّذس حُٔشض.

 

ُِظخل٤ق ٖٓ حُششحٛش ٝحُلّذ ٖٓ حُزذحٗش ٣٘صق رظ٘خٍٝ 

ّٓشحص ٤ٓٞ٣ّخ" ػذح أّٗٚ ٣للّض هذسس  Musa sp.  4(حُٔٞص )

١ حُذّ، ٣ٔ٘غ حٌُآرش،  ّٞ حُذٓخؽ ػ٠ِ حُظل٤ٌش ٝحإلعظ٤ؼخد، ٣و

ّٕ ط٘خٍٝ حُٔٞص ا٣ٝؼّذٍ ظـػ حُذّ حُٔشطلغ. ُِغ٤ذحص ٝح٥ٗغخص: 

هزَ حُذٝسس حُشٜش٣ش رؤ٣خّ ٝخالُٜخ ٣ّٜذأ حألُْ ٣ٝلّغٖ حُٔضحؽ.، 

 ( ٣لخسد طشَّٛ حُزششس ٣ٝشّذ حُـِذ.Zea maysٝط٘خٍٝ حُزسس )

 

( أٗٚ ٣غخػذ Punica granatumٖٓ كٞحثذ حُشٓخٕ )

حُٔشأس حُلخَٓ ػ٠ِ ػذّ طشحًْ حُذٕٛٞ ك٢ ؿغذٛخ، ٓطّٜش ُِذّ 

كشحص ٗخ٣ظشٝص أًٝغخ٣ذ حُّٔٞعغ ُِششح٤٣ٖ ٝحُٔخلق ا٣ٝغخػذ ك٢ 

 ٖٓ آػخس ٓشض طصِّزٜخ. 

 

حُظ٢ طلخسد عشغخٕ   (Juglans regia)ػٔشس حُـٞص 

كشحص اُظجخّ حُـشٝف، طللض ػ٠ِ احُشثش ٝحُؼذ١، طغخػذ ك٢ 

حألٗغ٤ُٖٞ، طغخػذ ػ٠ِ حالعظشخخء ٝحُّ٘ٞ، ؿ٤ش أٜٗخ طلظ١ٞ 

ٓخ ٣ٔ٘غ حُؼ٠ٔ حُ٘خطؾ ػٖ حٌُزش ك٢  4ػ٠ِ أكٔخض حأل٤ٓٝـخ 

ّٕ هشٞس  حُغٖ، ٢ٛٝ كخطلش ُِش٤ٜش، ٓ٘شطش ٌُِزذ. ك٤ٔخ أ

حُـٞص حُخعشحء طخلق ٓغخ٤ٓش حُِلْ ك٢ حُوذ٤ٖٓ، طض٣َ 

حُِلْ ح٤ُٔض ػٖ غش٣ن طذ٤ٌُٚ رخُوشٞس ك٤ٔخ هشٞس حُـٞص 

ح٤ُخرغش ًخٗض ططلٖ ك٢ حُغخرن ٝطغظؼَٔ ُظز٤٤ط حألع٘خٕ 

 صحُش سٝحثق حُلْ.اٝطو٣ٞش حُِؼش ٝ

 

ُوعق إٔ ال ح٤ّٔٛش طزًش ُضسحػش حُغلشؿَ  

(Cydonia oblonga)   ك٢ ُز٘خٕ ٓغ حُؼِْ أٗٚ ٣لظ١ٞ

ػ٠ِ ٤ًٔش ًز٤شس ٖٓ حُزٞطخع٤ّٞ، ٝٛٞ ٣خلق حإلعٜخٍ، 

حُغؼخٍ، حإلٗلِٞحٗضح، ٣ٔ٘غ حإلكغخط رخُو٢ء، ٣ض٣َ حُزِـْ، 

  ٣و١ٞ حُوِذ ٣ٝخلق ٗض٣ق حُٔؼذس.

 ً٘ رؼٍُ؟
 

ئْ اٌررّررٛا ررجررخ ػررٍررٝ 

اٌررزررّرربس٠ررٓ اٌررش٠رربػرر١ررخ 

رررؼررّررً ػررٍررٝ رررٕررشرر١ررؾ 

اٌذٚسح اٌذ٠ِٛرخم ررمرٍرً 

ِررٓ اؽررزررّرربي اإلطرربثررخ 

ثررأِررشاع اٌررّررفرربطررً 

ٚاٌرررؼرررّرررٛد اٌرررفرررمرررشٞ 

ٚرررؾرربفررظ ػررٍررٝ لررٛاَ 

 اٌغغُ.

 اٌفبوٙخم ٌّزح ٚفبئذح...

Reference:  

 
www.fruitsandveggiesma

tter.gov  

 َ. ٔذٜ ػٛ

 ٓشحهذ ٓغخػذ

http://faculty.ksu.edu.sa/10439/Pictures Library/Forms/DispForm.as
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اطٔخّ ػ٤ِٔش حُششحء ٝحكظلع 

 رخُلخطٞسس .

  كزسحً ٖٓ حُؼشٝض حُٔزخُؾ رٜخ ًٖ

 كظ٠ ُٝٞ رذص ؿ٤ذس.

 

 ِـبرا ٌـٛ ٚاعـٙـزـه ِـشـىـٍـخ ؟

ئرا ٌُ رىٓ ساػ١با ػٓ ئلزٕب  ِٕزظ ٍ ِبم 

 ئ١ٌه ِبرا رفؼً؟

  كّذد ٓخرح طش٣ذ، َٛ طش٣ذ اػخدس

حُٔ٘ظؾ ٝحعظشؿخع حُٔزِؾ؟ طص٤ِق 

 حُٔ٘ظؾ أٝحعظزذحُٚ.

  ٚطٌِّْ ٓغ حُٔٞظق حُٔ٘ٞغ ر

حُظص٤ِق أٝ حإلرذحٍ أٝ اػخدس حُٔزِؾ، 

ك٤غ إٔ حُٔٞظق حُؼخد١ ؿ٤ش 

ٍ إٔ ٣ؼ٤ذ حُٔزِؾ .  َّٞ  ٓخ

طلّلص حُٔ٘ظؾ هزَ حُششحء ُٔوخسٗش 

 حُ٘ٞػ٤ش ٝحألعؼخس.

  طؼخَٓ ٓغ حُششًخص حُظ٢ طؼن رٜخ

حعظ٘خدحً ا٠ُ طـشرش عخروش. ٝك٢ كخٍ 

ػذّ ٝؿٞد طـشرش عخروش ٓغ ششًش 

ٓخ، اعؤٍ حألصذهخء ُٔؼشكش ؿٞدس 

  ٝٗٞػ٤ش رعخثؼٜخ أٝ خذٓخطٜخ .

  هخسٕ حألعؼخس، حُعٔخٗش أٝحٌُلخُش

ُِششًش حُظ٢ طٞد حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٓغ ٓخ 

  طوذٓٚ ششًخص أخشٟ .

  ،ارح ُْ طٌٖ ر٘ٞد ػوذ حُششحء ٝحظلش

أغِذ ٖٓ حُزخثغ إٔ ٣ٞظق ُي ًخكش 

 حُز٘ٞد هزَ اطٔخّ ػ٤ِٔش حُششحء.

  ر٘ٞد ًَ ٕ َّٝ طؤًذ ٖٓ إٔ حُزخثغ هذ د

حُؼشض حُٔوّذّ ك٢ ػوذ حُششحء هزَ 

  حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ًَ ٕ ِّٝ د

طخظص رخُشٌٟٞ )طخس٣  

حُشٌٟٞ، حألشخخ  حُز٣ٖ 

 طٌِٔض ٓؼْٜ( ُٔظخرؼظٜخ . 

  ٌٟٞأًظذ سعخُش رٔٞظٞع حُش

ٝأسعِٜخ رطش٣وش سع٤ٔش ػزش 

حُزش٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ أٝ حُلخًظ 

ُظؼزض كوي ٣ٝظغ٠٘ ُي 

 ٓالكوظٜخ.  

٣ظذحٍٝ ك٢ حألعٞحم حُِز٘خ٤ٗش أص٘خف    

ػذ٣ذس ٖٓ ٓخسًخص ٓخظِلش ٖٓ حُؼزٞحص 

حُٔؼههههذس  ُظـز٣ههههش حألغلههههخٍ حُشظههههغ 

حُٔص٘ؼش ٖٓ رالعهظ٤ي حُز٤ٌُٞخسرٞٗهخص 

polycarbonate     حُهههههههذحخَ كههههههه٢

  -طش٤ًزظٚ حُٔخدس ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش )حُز٤غلٍ٘ٞ أ 

Bisphénol A ٝحُههههههظ٢ أظٜههههههشص )

حُذسحعخص أٜٗهخ ههذ طئػهش ػِه٠ حُهصلش 

 حُؼخٓش.

 

 –إ ٝصحسس حإلهظههههههصخد ٝحُظـههههههخسس 

طظخرغ حُ٘ظخثهؾ  -ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي 

حُههظ٢ خِههصض ا٤ُٜههخ حُذسحعههخص حُذ٤ُٝههش 

كههههههههههٍٞ ٓههههههههههخدس حُز٤ههههههههههغلٍ٘ٞ )أ(    

Bisphénol A ٝال عههههه٤ٔخ حُذسحعهههههش

حألخ٤شس حُظ٢ هخٓض رٜخ ٓ٘ظٔش حُهصلش 

حُؼخ٤ُٔههش ٝٓ٘ظٔههش حألؿز٣ههش ٝحُضسحػههش 

ٝحُهظ٢ أشهخسص اُه٠ ٝؿهٞد ؿهذٍ كههٍٞ 

عالٓش حُٔهخدس حُٔهزًٞسس ٝٛ٘هخى كخؿهش 

اُهه٠ حُٔض٣ههذ ٓههٖ حألرلههخع كُٜٞههخ كهه٢ 

حُٔغظوزَ ٖٝٓ حُغخرن ألٝحٗٚ اطخهخر أ١ 

 اؿشحء.

ٝكهه٢ ٛههزح حُٔـههخٍ أ٣ههعخً صههذس ػههٖ    

حإلطلخد حألٝسٝر٢ ر٤خٗخً ٓلخدٙ أٗٚ ع٤وّٞ 

رلظش طغ٣ٞن ٝر٤غ سظخػخص حألغلخٍ 

حُظ٢ طلظه١ٞ ػِه٠ ٓهخدس حُز٤هغلٍ٘ٞ 

رظهههذحًء ٓهههٖ ا  Bisphénol A)أ( 

خٞكههخً  3122شههٜش كض٣ههشحٕ ػههخّ 

ٓهههٖ اكظٔهههخٍ ٝؿهههٞد خطهههش ػِههه٠ 

صلش حألغلخٍ ٝحُشظغ ٖٓ ؿهشحء 

اعههظؼٔخُٜخ ٝرُههي رههغزذ حُؼٞحٓهههَ 

حُهههظ٢ طهههغخػذ ػِههه٠ طهههغشد ٓهههخدس 

  Bisphénol Aحُز٤ههههغلٍ٘ٞ )أ( 

ا٠ُ ٓلظ٣ٞهخص حُشظهخػخص حُ٘خطـهش 

ػٖ ٓذس اُظهصخم غ٣ِٞهش رٜهخ ٝػهٖ 

حُلشحسس حُٔشطلؼش ُٜهزٙ حُٔلظ٣ٞهخص 

اظخكش ا٠ُ سٝحعذ ٓهٞحد حُظ٘ظ٤هق 

 حُٔظزو٤ش ك٤ٜخ رؼذ ؿغِٜخ.

 

 ُزُي،   

 –كههبٕ ٝصحسس حإلهظههصخد ٝحُظـههخسس 

ططِههذ  -ٓذ٣ش٣ههش كٔخ٣ههش حُٔههغظِٜي 

ٓههههٖ حُٔههههٞحغ٤ٖ٘ ًظههههذر٤ش ٝهخثهههه٢ 

حإلعظؼخظهههههههش ػهههههههٖ اعهههههههظؼٔخٍ 

سظخػخص حالغلخٍ حُٔص٘ٞػش ٓهٖ 

 polycarbonateحُز٤ٌُٞخسرٞٗخص 

، رؤخشٟ ٓص٘ٞػش ٖٓ حُضؿهخؽ أٝ 

أٝ  stainless  حُهههههههههههههههههههغظخِٗظ

أٝ polyéthylène  حُز٤ُٞههههههبط٤ِ٤ٖ 

 polypropylène  حُز٤ُٞهههزشٝر٤ِ٤ٖ

أٝ ٓهههههههٖ ٓهههههههخدس حُز٤ٌُٞخسرٞٗهههههههخص 

polycarbonate  حُخخ٤ُههش ٓههٖ ٓههخدس

 Bisphénol Aحُز٤ههههههههههههغلٍ٘ٞ)أ( 

حُٔههشخس ا٤ُٜههخ ػِهه٠ حُؼزههٞحص رؼزههخسس 

BPA FREE  ًٔههخ طئًههذ حُههٞصحسس ،

رخٜٗخ عهظوّٞ ربطخهخر ًخكهش حإلؿهشحءحص 

حُالصٓههههش ُههههعٔخٕ صههههلش ٝعههههالٓش 

حألغلهههخٍ رؼهههذ صهههذٝس حُٔض٣هههذ ٓهههٖ 

سظههخػخص  حالرلههخع كههٍٞ ٓٞظههٞع

حالغلهههخٍ حُٔهههص٘ٞػش ٓهههٖ رالعهههظ٤ي 

 polycarbonateحُز٤ٌُٞخسرٞٗههههخص 

ٝحُذحخَ ك٢ طش٤ًزظٜخ حُٔخدس حُٔهزًٞسس 

 آٗلخً.

 ٘ذ٠ً رث١بْ

 ٓشحهذ ٓغخػذ

 ئسشبداد ل٠ّٛخ ٌٍزغٛق

 ئٔزجٗ!  
 

٠غت أْ رٛفش إٌظبساد 

اٌشّغ١خ ؽّرب٠رخ عر١رذح 

ِٓ أشؼخ اٌشّظ فرٛق 

اٌجٕفغغ١خ اٌزرٟ ٠رّرىرٓ 

أْ ررررإدٞ ٌررر رررطررربثرررخ 

ثاػزبَ ػذعخ اٌؼر١رٓ أٚ 

ثبٌؼّٝ فٟ اٌش١خٛخخ م 

ٌزا ئؽشص وً اٌؾرشص 

ػررٕررذ شررشا  اٌررٕررظرربساد 

ٌررٍررزررأوررذ ِررٓ ٔررٛػرر١ررزررٙررب 

 اٌغ١ذح .

/أ.د ٠زؼٍك ثبٌؼجٛاد اٌجالعز١ى١خ اٌّؼذح ٌزغز٠خ األؽفبي اٌشػغ  اٌذاخً 2ثالؽ سلُ /

 فٟ طٕبػزٙب ِبدح اٌج١غفٕٛي  أ  
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 ػض٣ض١ حُٔغظِٜي،

رؼذ ه٤خٜٓخ رظهلهِه٤هَ طهشعهزهخص حُهٔهزه٤هذحص كه٢ 

حُخعخس ٝحُلخًهٜهش حُهٔهظهٞحؿهذس كه٢ حألعهٞحم 

حُِز٘خ٤ٗش، طهوهّٞ ٓهذ٣هش٣هش كهٔهخ٣هش حُهٔهغهظهٜهِهي 

رخعظوصخء ٤ٌُٔش اعظهٜهالى ػهذد ٓهٖ  حُغهِهغ 

حُ٘زخط٤ش حُضسحػ٤ش ُِلشد ك٢ ُز٘خٕ، ٝرُي رٜذف 

طوه٤ه٤هْ كهـهْ حُهٔهزه٤هذحص حُهظه٢ ٣هظهؼهشض ُهٜهخ 

حُٔغظِٜي خالٍ ػٔهشٙ حإلكهظهشحظه٢ ٝطهوهذ٣هش 

كـْ حُخطش حُصله٢ رهخإلعهظه٘هخد ُهِهٔهوهخ٣ه٤هظ 

 حُٔؼظٔذس ك٢ أٝسٝرخ.

ُٔغخػذط٘خ ك٢ دسحعش طهوه٤ه٤هْ ٛهزٙ حُهٔهخهخغهش، 

ٗههشؿههٞ ٓهه٘ههٌههْ ٓههِههت حإلعههظههٔههخسس 

ال -حُٔٞؿٞدس ػ٠ِ حُهشحرهػ حُهظهخُه٢ 

 :  -دهخثن ُظؼزجظٜخ 6طلظخؽ أًؼش ٖٓ 

 
http://

www.surveymonkey.com/s/

XSGRW5H 

 

دهّظٌْ كه٢ ٓهِهت حإلعهظهٔهخسس طهئد١ 

ُظو٤٤ْ أًؼش دهش ٝٝحهؼه٤هش ُهٔهخهخغهش 

 حإلعظٜالى.

*حالعههظههٔههخسس طههؼهه٘هه٢ ًههَ شههخههص 

ٓغظِٜي ُِٔ٘ظـخص حُٔؼهشٝظهش كه٢ 

 حُغٞم حُِز٘خ٢ٗ،

*عهه٤ههصههخس اُهه٠ طههؼههٔهه٤ههْ ٗههظههخثههؾ 

حإلعظوصخء رخإلظخكش ا٠ُ طهزهِه٤هـهٜهخ 

 -ارح ُضّ حألٓهش-ُِغِطخص حُٔخظصش

 إلطخخر حإلؿشحءحص حُالصٓش. 

 

 شٌشحً ُظؼخٌْٝٗ.

لحماٌة المستهلك من خالل مواد 
قانونٌة راعت حاجات المستهلكٌن 
والمنتجٌن على السواء، وال ننسى 
بالطبع أهمٌة إعادة العمل بالقرار 

والقاضً بتحدٌد هوامش  077/2
ونسب األرباح الذي ٌعتبر من أهم 
عوامل األمان اوقتصادي للجم 
إرتفاع األسعار واونجرار إلى 
التضّخم المالً الذي ٌفتك باوقتصاد 

 اللبنانً وٌزٌد من جراحه .
وٌعتبر البعض أن تحدٌد هوامش    

األرباح قد ٌضّر بمصال  المنتجٌن 
وٌشّكل عائ  أمام تشجٌع 
المستثمرٌن الجدد على اوستثمار 
وٌحّد من التوسع فً اوستثمار 
بالنسبة للمستثمرٌن القدامى 
والضرر ٌطال "المنافسة" وهً من 
أهّم خصائص النظام الرأسمالً، 
حٌث تعتبر من العوامل التً تعمل 
على زٌادة الكفاءة اوقتصادٌة 
واونتاجٌة، فالمنتجون ٌتنافسون فٌما 
بٌنهم الجتذاب أكبر عدد من 
المستهلكٌن، والنتٌجة هً إتجاه 
األسعار لإلنخفاض وخروج 
المنتجٌن ذوي الكفاءة المنخفضة، 
وال ٌتبقى فً السو  إال المنتجٌن 
األكفاء، ومن ثم ٌؤدي ذلك إلى 
اوستخدام األفضل للموارد 
اوقتصادٌة. هذا من الناحٌة 
اوقتصادٌة الرأسمالٌة ولكن هذه 
النظرٌات تختلف على أرض الواقع 
وتحدٌداً فً األسوا  اللبنانٌة حٌث 
تضاعفت األسعار تحت تأثٌرات 
غٌر معروفة وفً الغالب تكون هذه 
التأثٌرات غٌر مبررة فاألسعار تقفز 

ٌعتمد لبنان فً توجهاته   
اوقتصادٌة على النظام اوقتصادي 
الرأسمالً لممارسة العمل 
اوقتصادي اللٌبرالً الحر وذلك 
نتٌجة ما توصل إلٌه واضعو 
الدستور اللبنانً منذ فجر 

 اوستقالل .
والنظام الرأسمالً هو النظام    

الذي ٌقوم على الملكٌة الفردٌة 
لعناصر اونتاج والحرٌة اوقتصادٌة 
لألفراد فً إدارة وممارسة النشاط 
اوقتصادي والتنافس فٌما بٌنهم 
بهدف تحقٌ  المكسب المادي. 
وٌعّرف إقتصادٌون كثٌرون 
ً  نظام  الرأسمالٌة على أنها تقرٌبا
حقو  ملكٌة متساٍو فً اومتداد مع 
األسوا  الحرة ونتاج واستهالك 
السلع والخدمات، محكوم "بالٌّد 
ٌّة"، حسب تعبٌر آدم سمٌث  الخف
الشهٌر، التً تحدد األسعار بشكل 
متناسب مع العرض والطلب. فً 
حٌن ٌرى بعض أساتذة العلوم 
السٌاسٌة الرأسمالٌة كنظام حكم ٌنشأ 
بسماح الدولة ألطراف من غٌر 
مسؤولً الدولة بممارسة السلطة 
اوقتصادٌة، شرط خضوعهم 
 لمجموعة من األنظمة والقوانٌن . 

وانطالقاً من هذا التعرٌف    
ٌّن لنا أّن النظام  الموجز ٌتب
الرأسمالً ال ٌتمتع بحرٌة مطلقة 
كما ٌشٌع البعض وٌصّوره على أنه 
مقّدس وقدسٌته تكمن فً عدم تدخل 
الدولة ومن هنا جاء قانون حماٌة 

 0222المستهلك الصادر فً سنة 
لٌحّدد اآللٌات العملٌة والقانونٌة 

إلى حدود الالمعقول حٌث تبلغ 
%  وتصل فً 222األرباح نسبة 

% وهنا ال 022بعض األحٌان إلى 
ٌمكن القول أن آلٌة السو  
"العرض والطلب" قادرة لوحدها 
معالجة هذا الخلل وأن المنافسة 
كمبدء إقتصادي رأسمالً هً 
بالحقٌقة مجّرد مظلة لإلحتكار 
وغالء األسعار وهنا ٌأتً دور 
الدولة اللبنانٌة وتحدٌدا ً دور 
وزارة اوقتصاد والتجارة  لتضع 
النقاط على الحروف من خالل 

  077/2إعادة العمل بالقرار 
القاضً بتحدٌد نسب األرباح 
بحٌث ال تؤّثر على األطراف 
اوقتصادٌة وتشجع على مكافحة 
اوحتكار الذي ٌؤدي بدوره إلى 
استغالل المستهلكٌن لصال  
أصحاب رؤوس األموال وهذا ما 
دفع كثٌر من الحكومات الرأسمالٌة 
التدخل لمنع اوحتكار من خالل 
إصدار تشرٌعات وسن قوانٌن لمنع 
اوحتكار، والتقٌٌد من سلطاته 
لصال  المستهلك وهذا ما نقوم به 
نحن الُمراقبون فً ُمدٌرٌة حماٌة 
المستهلك ونسعى إلى تحقٌقه من 
ٌّمٌن على  خالل توجٌهات الق
وزارة اوقتصاد والتجارة، فالهدف 
أوال ً وأخٌرا ً حماٌة المستهلك 

 وصون حقوقه.

 خؼش ٠ٛٔظ

 ٓشحهذ ٓغخػذ

 ً٘ رؼٍُ؟   
 

 

ٌجرٕربْ ٘رٛ ثرٍرذ ٔرظربِرٗ 

اإللرزرظربدٞ ؽرش. ثرزٌرره 

٠ؾك ٌٍزّغربس اٌرّرٕربفغرخ 

ثررربٌرررزرررغرررؼررر١رررش. ٠رررؼرررٛد 

ٌررٍررّررغررزررٙررٍرره ئخررزرر١رربس 

ق. ّٛ  اٌّىبْ األٔغت ٌٍزغ

رررؾررذد أعررؼرربس ثررؼررغ 

اٌغرٍرغ  سثرطرخ اٌرخرجررضم 

اٌررذعرربط ِٚررمررطررؼرربرررٗ 

ٚاٌررٕررفررؾ ِٚشررزررمرربرررٗ 

ٚرررؾررّذد ٔغررت األسثرربػ 

ػرررٍرررٝ ثرررؼرررغ اٌغرررٍرررغ 

األعبع١خ فمؾ  خؼربسم 

 ٌؾَٛم ؽ١ٍتم عىش... .

 رؾ١ًٍ رشعجبد اٌّج١ذاد فٟ اٌخؼبس ٚاٌفبوٙخ

 فٟ  ً إٌظبَ اإللزظبدٞ اٌٍجٕبٟٔ 277/0اٌمشاس 

http://www.surveymonkey.com/s/H5XSGRW
http://www.surveymonkey.com/s/H5XSGRW
http://www.surveymonkey.com/s/H5XSGRW
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 خٍف١ّخ اٌذساعخ:

َّ حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُٔؼِّزش، ٣ٞٓخً     طلظ

رؼذ ٣ّٞ، ٌٓخٗشً ٛخٓشً ك٢ عِّش حُٔٞحد 

حإلعظٜال٤ًش حُِز٘خ٤ٗش. إ طزّذٍ ٗٔػ 

حُؼ٤ش ٖٓ خالٍ حٗخلخض ٗغزش حُٞهض 

حُٔخّصص ُظلع٤ش ٝط٘خٍٝ حُطؼخّ هذ 

دكغ حُٔغظ٤ٌِٜٖ ح٠ُ حُِـٞء ا٠ُ 

أعخ٤ُذ ٓخظِلش ُِظٔخش٢ ٓغ 

حُٔظـ٤شحص. ٖٓ ظٖٔ طِي حألعخ٤ُذ، 

ٗزًش ط٘خٍٝ حُٔؤًٞالص حُـخٛضس ٝعِٜش 

 حُللع.

س هطخع حُص٘خػخص حُـزحث٤ش،   ّٞ ٝٓغ طط

أصزق ٖٓ حُغٜهَ طهلهعه٤هش أ٣هش ٓهخدس 

ؿزحث٤ش، ٖٓ أصَ ك٤هٞحٗه٢ أّ ٗهزهخطه٢، 

ٝكلظٜخ دٕٝ حُلخؿش ا٠ُ طزش٣ذ أٝ ٓهخ 

شخرٚ، ٓٔخ ٣غّٜهَ ػهٔهِه٤هش حإلعهظهؼهٔهخٍ 

٣ٝشكغ ٗغزش حإلعظخذحّ ُض٣خدس حألسرهخف 

حإلهظصخد٣ش. ُهوهذ طه٘هّٞػهض حُهٔه٘هظهـهخص 

حُـزحث٤ش حُٔؼِّزش رهلهغهذ حإلكهظه٤هخؿهخص 

ٝآظّذص كظشس صالك٤ظٜخ ا٠ُ أًؼهش ٓهٖ 

ػههالع عهه٘ههٞحص ٓههٔههخ عههّٜههَ رههال شههّي 

ػ٤ِٔخص حُظخض٣ٖ ٝحُهظهزهخدٍ حُهظهـهخس١ 

رهه٤ههٖ حُههذٍٝ ٓههٖ خههالٍ حإلعههظهه٤ههشحد 

ٝحُظصذ٣ش. ًهٔهخ عهخٛهٔهض ٛهزٙ حُهلهجهش 

رظٞك٤ش حُٔٞحد حُـزحث٤ش ػ٠ِ ٓذحس حُغ٘هش 

رـط حُ٘ظش ػٖ حُهٔهٞحعهْ حُهضسحػه٤هش 

  ٝكظشحطٜخ ك٢ حُزِذ.
 

 األ٘ذاف:

اٗطالهخً ٖٓ ٓؼط٤خص حألعٞحم    

حُٔل٤ِّش، هخٓض ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش 

حُٔغظِٜي رذسحعش ٤ٓذح٤ٗش اعظطالػ٤ش 

كٍٞ حُٔ٘ظـخص حُـزحث٤ش حُٔؼِّزش ك٢ 

ػزٞحص ٓؼذ٤ٗش ٝصؿخؿ٤ش. ٛذكض ٛزٙ 

حُذسحعش ا٠ُ حإلغالع ػٖ ًؼذ ػ٠ِ 

ٝحهغ حُٔ٘ظـخص حُـزحث٤ش حُٔؼِّزش ك٢ 

حألعٞحم حُِز٘خ٤ٗش. شِٔض حُذسحعش 

ع حُٔ٘ظـخص ٝحُلجخص حألًؼش  ّٞ ط٘

ع رالد  ّٞ طٞحؿذحً اظخكش ا٠ُ دسحعش ط٘

حُٔ٘شؤ، ّٓذس حُصالك٤ش حُٔؼظٔذس 

ٝٓذٟ حٗغـخٜٓخ ك٢ ٓخظِق 

حألص٘خف دحخَ حُلجش حُٞحكذس، ٓغ 

حُغؼ٢ ا٠ُ ا٣ـخد ػالهش ٓلظِٔش ر٤ٖ 

حألص٘خف ٝرِذ حُٔ٘شؤ ّٝٓذس 

 حُصالك٤ش.

ًٔخ طٜذف ٛزٙ حُذسحعش، ٖٝٓ خالٍ 

ٗظخثـٜخ، ا٠ُ سكغ طٞص٤خص ػ٤ِٔش 

كٍٞ ٝحهغ ٛزح حُوطخع ٝعزَ 

ٓشحهزظٚ ٝرُي ُعٔخٕ ؿٞدس 

حُٔ٘ظـخص ٝحُللخظ ػ٠ِ صّلش 

حُٔغظِٜي ك٢ ُز٘خٕ ٓغ حألخز رؼ٤ٖ 

حإلػظزخس غز٤ؼش حألعٞحم حُِز٘خ٤ٗش 

ػٜخ رلغذ ًَ ٓلخكظش. ّٞ  ٝط٘

 

 ِٕٙغ١ّخ اٌؼًّ:

كههذ ُشكههغ  ّٞ ّْ حعههظلذحع ٗٔههٞرؽ ٓ طهه

حُز٤خٗههخص. ّٝصع ٛههزح حُ٘ٔههٞرؽ ػِهه٠ 

حإلدحسس حُٔشًض٣هههش ٝػِههه٠ ٓهههصخُق 

حإلهظهههصخد ٝحُظـهههخسس كههه٢ ٓخظِهههق 

حُٔلخكظههخص. هههخّ حُٔشحهزههٕٞ رض٣ههخسس 

حألعٞحم حُٔل٤ِش ُهغلذ حُٔؼِٞٓهخص 

حُهههٞحسدس ػِههه٠ ٓخظِهههق حألصههه٘خف 

حُـزحث٤ههههش حُٔؼِزّههههش، آخههههز٣ٖ رؼ٤ههههٖ 

حإلػظزخس حُلجخص حُٔؼّشكش ٓغزوخً ٝرُي 

ُظههههغ٤َٜ ٝط٘ظ٤ههههْ ػ٤ِٔههههش طذ٣ٝههههٖ 

 حُز٤خٗخص.

ّٔض ص٣خسس حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔلخٍ  ط

ٝحُغٞرشٓخسًض ٝرُي إلعظوصخء 

حُؼذد حألًزش ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُٔؼِّزش 

ػ٠ِ ٓخظِق أٗٞحػٜخ. ػ٘ذ حٗظٜخء 

ش، ٝرخُظؼخٕٝ ٓغ سإٝعخء حُٔصخُق،  ّٔ حُٜٔ

ّْ اسعخٍ حُ٘ٔخرؽ حٌُخِٓش ٖٓ ٓخظِق  ط

حُٔ٘خغن ح٠ُ حإلدحسس حُٔشًض٣ش ك٢ ر٤شٝص 

ّْ ادخخٍ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ رشٗخٓؾ  ك٤غ ط

ٓؼِٞٓخط٤ش ٓظخّصص ٤ُصخس ا٠ُ طلذ٣ذ 

 حُ٘ظخثؾ ٝطل٤ِِٜخ.

 

  اٌّإششاد:

اػظٔذص حُذسحعش ػ٠ِ خٔغش ػشش  

ّْ طل٤ِِْٜ ٝدسحعش آٌخ٤ٗش ٝؿٞد  ٓئششحً ط

ػالهش طشحرط٤ش ر٤ْٜ٘ ٖٓ خالٍ رشحٓؾ 

س  ّٞ اكصخث٤ش ده٤وش ٝرُي ُِٞصٍٞ ا٠ُ طص

ٝحظق كٍٞ حُٞظغ حُؼخّ ٌٝٓخٖٓ 

حُعؼق حُٞحؿذ طو٣ٞظٜخ ٖٓ خالٍ 

  ػ٤ِٔخص حُٔشحهزش ٝحإلسشخد.
 

 ٔزبئظ اٌذساعخ:

ّْ طغـ٤َ رؼط ◄   ًؼذّ رًش  اٌّخبٌفبدط

رِذ حُٔ٘شؤ أٝ حُٞصٕ حُصخك٢، ػذّ رًش 

 اعْ حُٔغظٞسد ٝرًش حُظخس٣  رخُغ٘ش كوػ.

ٓ٘ظـخص ٛٞص دٝؽ ُلٔش / ٓؼذٕ  4◄  

رخزٍف فٟ ٝص٘غ حإلطلخد حألٝسٝر٢، 

أ٣عخً. ٝٛزح اٌٛصْ .... ِّٚذح اٌظالؽ١خ 

 ٣٘طزن ػ٠ِ حُؼذ٣ذ ٖٓ حألص٘خف حألخشٟ.

ؽ / 236ٓ٘ظـخص عشد٣ٖ ٝصٕ  4◄  

ٝص٘غ حُٔـشد، ِٓ ٔفظ اٌّبسوخ ٓؼذٕ 

طخظِق ٓذس حُصالك٤ش ٓغ اخظالف 

حُٔصّ٘غ. ٝٛزح ٣٘طزن ػ٠ِ حُؼذ٣ذ ٖٓ 

طش٤ش حُ٘ظخثؾ ا٠ُ إٔ  حألص٘خف حألخشٟ.

حُخعخس ٝحُزوٍٞ حُٔصّ٘ؼش ًخُلٔص 

رخُطل٤٘ش ٢ٛ حُلجش حألًؼش اٗظخؿخً ك٢ ُز٘خٕ 

َ حُخعخس ٝحُزوٍٞ حٌُخِٓش،  ٌّ ر٤٘ٔخ طش

اظخكشً ا٠ُ حُِلّٞ، حُلجخص حألًؼش اٗظخؿخً 

  ػخ٤ُٔخً ٝحُٔغظٞسدس ا٠ُ ُز٘خٕ.

ع ِّٚذح طالؽ١خدساعخ ئؽظبئ١خ دساعخ ئؽظبئ١خ  ّٛ   اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌّؼٍّجخ فٟ األعٛاق اٌٍجٕب١ٔخ : رٕ

 ً٘ رؼٍُ؟
 

 

ئْ ا١ٌٙى١ٍخ اٌغذ٠رذح ٌرّرذ٠رش٠رخ 

ؽّب٠خ اٌّرغرزرٙرٍره فرٟ ٚصاسح 

اإللزظبد ٚاٌزغبسح رٍؾظ ٚعٛد 

ِظٍؾخ األثؾبس اٌرزرٟ ررزرٌٛرٝ 

اٌم١بَ ثبٌذساعربد اٌرزرٟ ررؼرٕرٝ 

 ثبٌزأوذ ِٓ عالِخ اٌغٍغ.
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 :     اٌّششف اٌؼبَ ػٍٝ اٌذساعخ

 

  َ. فإاد ف١ٍفً
 

رظ١ُّ اٌذساعخ ٚرؾ١ًٍ 

  :إٌزبئظ 

 

  د. ئ٠ٍٟ ثٛ ٠ضثه

 رٛص٠غ ٔغت إٌّزغبد اٌّؼٍجخ ثؾغت ِظذس٘ب
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 ٔزبئظ اٌذساعخ:  ربثغ 

ّٕ ّٓذس حُصالك٤ش طظشحٝف  ر٤ٖ  شٜشحً ًلذ أهص٠ )ُلّٞ ٝخعخس  71أشٜش ًلذ أد٠ٗ )أؿز٣ش ُوغلخٍ( ٝ  7ا

ّْ طغـ٤َ أػ٠ِ ٓغظٟٞ ٖٓ حإلٗلشحف حُٔؼ٤خس١ ) ( ك٢ كجش حُخعخس ٝحُزوٍٞ حٌُخِٓش ٝكجش حُِلّٞ SDًخِٓش(. ٝهذ ط

 ٓٔخ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٛ٘خى طلخٝص ًز٤ش ك٢ ٓذس حُصالك٤ش ر٤ٖ ٓخظِق حُٔخسًخص ك٢ طِي حُلجخص. 

ع٘ٞحص ٢ٛ حألػ٠ِ ك٢ حُٔ٘ظـخص ٖٓ ٓصذس  4ۥ٣ظٜش حُـذٍٝ حُظخ٢ُ إٔ ٗغزش حُٔ٘ظـخص رحص ٓذس صالك٤ش أًؼش ٖٓ 

ّٕ ص٤خؿش حُظٞحس٣  رشٌَ  ك٤ٞح٢ٗ ٝك٢ حُٔ٘ظـخص حُٔغظٞسدس اظخكشً ا٠ُ حُٔ٘ظـخص رحص طٞظ٤ذ ٓؼذ٢ٗ. ًٔخۥ ٣ظٜش أ

ًخَٓ )٣ّٞ/شٜش/ع٘ش( ٢ٛ ر٘غزش أػ٠ِ ك٢ حُٔ٘ظـخص ٖٓ أصَ ك٤ٞح٢ٗ. إ حُظٞظ٤ذ حُضؿخؿ٢ ٛٞ ٓؼظٔذ أًؼش ك٢ 

  حإلٗظخؽ حُٔل٢ِ ٓوخسٗشً ٓغ ٓخ ٛٞ ٓغظٞسد.

 خالطخ اٌذساعخ:

ال٤ًش دحخَ عظٜطؤط٢ ٛزٙ حُذسحعش ظٖٔ ٓـٔٞػش ٖٓ حُذسحعخص طوّٞ رٜخ ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي رـ٤ش حُٔغخػذس ػ٠ِ رِٞسس ٌٓخٖٓ حُعؼق ك٢ ٓـخٍ حُلشًش حإل

 حُٔغظِٜي. خُقحألعٞحم. ًٔخ طغخػذ ػ٠ِ حُظ٘زّٚ رشٌَ اعظزخه٢ ُِٔخخغش حٌُٔٔ٘ش ٓٔخ ٣ـؼَ عٜالً حُو٤خّ رٌخكش حإلؿشحءحص حُٞهخث٤ش حُٔطِٞرش ُلٔخ٣ش ٓص

ّٕ حُٔ٘ظـخص حُـزحث٤ش حُٔؼِّزش ك٢ حألعٞحم حُِز٘خ٤ٗش ٢ٛ ٓظشّؼزش حُٔصذس ٝحُلجخص. طظلخٝص حألص٘خف رشٌ ِلض ر٤ٖ ٓخظِق َ ُٓوذ أظٜشص ٗظخثؾ ٛزٙ حُذسحعش أ

ّْ اكصخء  ص٘ق ٖٓ ٓخسًخص ٓظؼّذدس، ٓل٤ِّش حُّص٘غ ٝٓغظٞسدس. ًٔخ أٗٚ ال ٣ٞؿذ ط٘خؿْ ر٤ٖ ٓخظِق حُٔ٘ظـخص ٖٓ ك٤غ ّٓذس  276حُٔ٘خغن حُِز٘خ٤ٗش. ُوذ ط

 حُصالك٤ش ٝغش٣وش ص٤خؿظٜخ ٓٔخ ٣شكغ ٖٓ خطش آٌخ٤ٗش طع٤َِ حُٔغظِٜي ك٢ ػذّ هذسطٚ ػ٠ِ طلذ٣ذ حألكعَ.

ّْ حعظ٤شحدٛخ. ٣ظ ٓٔخ ال شّي ك٤ٚ إٔ ٗظخثؾ ٛزٙ حُذسحعش، حُظ٢ ؿشص ػ٠ِ ػ٤ّ٘ش ًز٤شس ٗغز٤خً ٖٓ حُٔ٘ظـخص، أظٜشص رؼط ٌٓخٖٓ حُعؼق خخصش ك٢ حُٔ٘ظـخص حُظ٢
ٌَّ ٗغزشً ال رؤط رٜخ ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُٔؼِّزش حُٔظٞكشس ُِٔغظِٜي.  ٖٝٓ حُٞحظق إٔ حُظص٤٘غ حُٔل٢ِ رلخؿش ا٠ُ ٓشحهزش ده٤وش ألٗٚ ٣ش

 ُوذ حعظطخػض ٛزٙ حُذسحعش طٞظ٤ق حُصٞسس أًؼش كٍٞ حُٔ٘ظـخص حُـزحث٤ش حُٔؼِزّش ٌُٖ ٣زو٠ حُؼذ٣ذ ٖٓ حألعجِش دٕٝ اؿخرش ٝحظلش:

 ُٔخرح ٣ٞؿذ طلخٝص ًز٤ش ك٢ خصخثص رؼط حُٔ٘ظـخص حُٔظشخرٜش؟ 

ع ٝحخظالف ك٢ حٌُٔٞٗخص ٝال ع٤ٔخ حُٔٞحد حُٔعخكش ُِٔ٘ظؾ ؟  ّٞ ع ك٢ حألص٘خف ٝحإلخظالف ك٢ ٓذس حُصالك٤ش ٣ؼٌظ ط٘ ّٞ  َٛ ٛزح حُظ٘

ٍّ ػ٠ِ ظشٝسس حُو٤خّ رذسحعخص اظخك٤ش ٓؼٔوش كٍٞ ٌٓٞٗخص طِي حُغِغ ٝحُٔ٘ظـخص، ُزُي عظظخرغ حُٞصحسس ػِٜٔخ ك٢ ٛزح حإلغخس ٝٗؼٌِْٔ ظخثؾ حُذسحعخص ر٘ ٓٔخ د

 طخؿذ٣ذس ك٢ حألػذحد حُٔوزِش.

 فئخ ِٓ إٌّزغبد اٌزٟ شٍّزٙب اٌذساعخ ًّ  ِّذح اٌظالؽ١خ   ثبألشٙش  ٌى
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ُوذ خصصض ٛزٙ حُلوشس ُإلؿخرش ػهٖ    

 طغخإالص حُٔغظ٤ٌِٜٖ. 

 

ً٘ ٠زٛعت ػٍٝ اٌّؾزشف أْ ٠ٛفش 

ٌٍّغزٍٙه اٌّؼٍِٛبد األعبع١ّخ ؽٛي 

اٌّخبؽش إٌبرغخ ػٓ اعزؼّبي اٌغٍؼخ 

أٚ اٌخذِخ خالي اٌّّذح اٌّزٛلؼخ 

 لعزؼّبٌٙب؟
ٗؼْ، ُوذ كشض هخٕٗٞ كٔخ٣ش  حُٔغظِٜي 

حُـذ٣ذ ػ٠ِ حُٔلظشف ٓٞؿذ اكخغش 

حُٔغظِٜي ػِٔخً كٍٞ طوذ٣ش حألخطخس 

حُٔشطزطش رخعظؼٔخٍ حُغِؼش أٝ حُخذٓش 

 خالٍ حُّٔذس حُٔظٞهؼش العظؼٔخُٜخ.

 

ً٘ ٠ؾك ٌٍّغزٍٙه ِطبٌجخ اٌّؾزشف    

ثزؾذ٠ذ اٌطش٠مخ اٌفؼٍٝ لعزؼّبي 

 اٌغٍؼخ أٚ اٌخذِخ؟
ٗؼْ، رٔٞؿذ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣لن ُٚ 

ٓطخُزش حُٔلظشف ربػالٓٚ خط٤ّخً 

ٝرٞظٞف ػٖ حُطش٣وش حُلع٠ِ 

 العظؼٔخٍ حُغِؼش أٝ حُخذٓش.

 

ً٘ فشع لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

ِٛعت اٌزٕج١ٗ ئٌٝ اٌّخبؽش اٌزٟ لذ 

رٍؾك ثبٌّغزٍٙه فٟ ؽبي عشٜ 

 اعزؼّبٌٙب ثشىً ِخبٌف؟
ٗؼْ، ُوذ كشض حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُٔلظشف 

ٓٞؿذ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ حُٔخخغش حُظ٢ هذ 

طِلن رخُٔغظِٜي ك٢ كخٍ ؿشٟ 

 حعظؼٔخُٜخ رشٌَ ٓخخُق.

 

ِب ٟ٘ ِٛعجبد اٌّؾزشف ػٕذ ػشع 

أٞ عٍؼخ أٚ خذِخ ٌٍّشح األٌٚٝ فٟ 

 األعٛاق؟
أٝؿذ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُٔلظشف حُز١ 

٣ؼشض ُِٔشس حأل٠ُٝ عِؼش أٝ خذٓش 

 ُِظذحٍٝ ك٢ حألعٞحم ٓٞؿز٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٛٔخ:

حُظؼزض ٖٓ ٓطخروظٜخ ُِٔٞحصلخص  أٚلا:

حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ ٝحألٗظٔش 

 حُٔشػ٤ّش حإلؿشحء.

إٔ ٣ؼزض إٔ ٓؼخ٤٣ش حُغالٓش  صب١ٔبا: 

طظٞحكش ك٢ حُغِؼش أٝ حُخذٓش حُٔزًٞسس 

 ُذٟ حعظؼٔخُٜخ رشٌَ ٓالثْ ٝغز٤ؼ٢.

 

ِٓ ٟ٘ اٌغٙخ اٌّؼزّذح ٌٍفؾض 

اٌّغجك فٟ ٌجٕبْ ٚاٌخبسط اٌزٟ 

٠ؼزشف ثشٙبدرٙب ٚاٌّزؼٍمخ ثغالِخ 

 اٌغٍؼخ؟

إ حُوخٕٗٞ أٗخغ رخُٔـِظ حُِز٘خ٢ٗ 

ُإلػظٔخد صالك٤ش طلذ٣ذ حُٔخظزشحص 

ًٝٝخالص حإلػظٔخد ٌٝٓخطذ 

حُٔشحهزش ٝحُللص حُٔغزن، 

حُٔل٤ِّش ٝحُذ٤ُّٝش حُظ٢ ٣ؼظشف ك٢ 

ُز٘خٕ رخُشٜخدحص حُظ٢ طصذسٛخ 

ٝحُٔظؼِوش رغالٓش حُغِغ ال ع٤ٔخ 

 حُـزحث٤ّش ٜٓ٘خ.

ًٔخ طعٖٔ حُوخٕٗٞ ٓشكِش اٗظوخ٤ُش 

ٓ٘لض ٝص٣ش حإلهظصخد ٝحُظـخسس 

حُلّن رٔٔخسعش ٛزٙ حُصالك٤ش 

ُل٤ٖ ٓزخششس حُٔـِظ حُِز٘خ٢ٗ 

 ُإلػظٔخد رٔٔخسعش ٗشخغٚ.

 

ِزٝ ٠زُ ئخؼبع اٌغٍغ ٌٍفؾض 

 فٟ اٌّخزجشاد؟
٣ظْ اخعخع حُغِغ ُِللص ك٢ 

 حُٔخظزشحص ك٢ ػذس كخالص:

ػ٘ذ ػشض عِؼش ألٍٝ ٓشس أٚلا: 

 ك٢ حألعٞحم. 

ػ٘ذ حُظٖ رؤٜٗخ هذ طشٌَ صب١ٔبا: 

خطشحً ػ٠ِ صلش حُٔغظِٜي 

 ٝعالٓظٚ.

ػ٘ذٓخ ٓٔخسعش حإلدحسس صبٌضبا: 

حُٔخظصش صالك٤ظٜخ ربؿشحء 

أػٔخٍ ٓشحهزش دٝس٣ش ُِظؤًذ ٖٓ 

 عالٓش حُغِؼش.

 

ٌّٓ ٠غ١ض لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

 ؽٍت ئػبدح فؾض اٌغٍؼخ؟
٣ؼط٢ ٛزح حُوخٕٗٞ حُلن ُٔذ٣ش ػخّ 

ٝصحسس حإلهظهصهخد ٝحُهظهـهخسس حُهز١ 

٣ٌٕٞ ُٚ ػ٘ذ حإلهظعخء حُهلهن رهؤٕ 

٣ههـهه٤ههض اػههخدس كههلههص حُغههِههؼههش 

 حُٔزًٞسس أ٣عخً.

 

 ِٓ ٠زؾًّ ٔفمبد ئػبدح اٌفؾض؟
إ حُٔهلهظهشف ٛهٞ حُهز١ ٣هظهلهٔهَ 

رٔٞؿذ أكٌخّ ٛزح حُوخٗهٕٞ ٗهلهوهخص 

اػخدس حُللص ك٢ كخٍ طهوهّشس رُهي 

 ر٘خء ػ٠ِ غِزٚ.

 

ً٘ أػطٝ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

اٌؾك ثزؼ١ٍك اٌزذاٚي ثبٌغٍؼخ؟ 

 ِزٝ؟ ِٚب ٟ٘ اٌّذح؟
ٗؼْ، ُوذ أؿخص حُوخٕٗٞ حُلن رظؼ٤ِن 

حُظذحٍٝ رخُغِؼش ػ٘ذٓخ ٣ظز٤ٖ إٔ 

ٛزٙ حُغِؼش طٜذد حُغالٓش حُؼخٓش، 

ٝرُي رٔٞؿذ هشحس ٣صذس ػٖ 

ٝص٣ش حإلهظصخد ٝحُظـخسس ر٘خًء ػ٠ِ 

حهظشحف ٓذ٣ش ػخّ حإلهظصخد 

ٝحُظـخسس، ٝرُي ُـخ٣ش ٝسٝد ٗظخثؾ 

 حُللٞصخص.

 

ً٘ ػبٌظ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب اٌزذاٚي ثغٍؼخ 

 ١ش ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبد ػٕذ ػٍُ 

 اٌّؾزشف ثزٌه؟
ٗؼْ، ُوذ أكشد ٛزح حُوخٕٗٞ أكٌخٓخً 

خخصش ُٜزٙ حُٔغؤُش، ٝٓ٘غ حُٔلظشف 

ٖٓ حُظذحٍٝ رغِؼش /أٝ/ خذٓش ال 

طظٞحكن ٓغ حُٔٞحصلخص حُٔؼظٔذس 

 ٝحُٔظؼِوش رخُغالٓش حُؼخٓش.

 

ػٕذ عًٙ اٌّؾزشف ثأْ اٌغٍؼخ  ١ش 

ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبدم ِب ٘ٛ اٌٛػغ 

 اٌمبٟٔٛٔ ٌٙزٖ اٌؾبٌخ؟
٣ظلَٔ حُٔلظشف ٓغئ٤ُٝش حُغِؼش 

حُٔ٘ظـش أٝ حُّٔٞصػش ٖٓ هزِٚ ُؼذّ 

ٓطخروظٜخ ُِٔٞحصلخص ألٗٚ ٣ظٞؿذ 

ػ٤ِٚ حُظؼزض ٖٓ طٞحكش ٛزٙ 

 حُٔٞحصلخص هزَ ػشض ٛزٙ حُغِؼش.

 

ػٍٝ ِٓ فشع اٌمبْٔٛ ػت  ئصجبد 

 ػذَ رٛافش ٘زٖ اٌّٛاطفبد؟

٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُٔظعشس أٝ خِلخثٚ 

اػزخص ػذّ طٞحكش حُٔٞحصلخص 

حُٔؼظٔذس حُٔظؼِوش رخُغالٓش حُظ٢ ٣ٌٕٞ 

ٖٓ حُٔششٝع طٞهؼٜخ ُذٟ حعظؼٔخٍ 

حُغِؼش /أٝ/ حُخذٓش رشٌَ ٓالثْ 

ٝصل٤ق.  ًٔخ ٣ظٞؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼزض 

إٔ أظشحسحً ٗظـض ٖٓ ؿشحء ٓخ طوذّ 

 ٝطلذ٣ذ ٓوذحس ٛزٙ حألظشحس.

 

ً٘ ٠زٛعت ػٍٝ اٌّغزٍٙه ػٕذ 

ّٞ عٍؼخ أْ ٠طٍت وزبة  ششا  أ

اإلسشبداد اٌّزؼٍك ثبعزخذاَ ٘زٖ 

 اٌغٍؼخ؟
ٗؼْ، ُوذ كشض هخٕٗٞ كٔخ٣ش 

حُٔغظِٜي ٛزح حُٔٞؿذ ػ٠ِ ػخطن 

حُٔغظِٜي رـ٤ش طؼز٤ض كوّٚ ٝحُٔلخكظش 

ػ٤ِٚ طلّغزخً أل١ ػطَ هذ ٣طشأ رؼذ 

حُششحء رغزذ ػذّ حُظو٤ّذ رطش٣وش 

 حإلعظؼٔخٍ حُٞحؿذ اطزخػٜخ.

ٌ عبثخ ػٍٝ أعئٍزىُ ٠شعٝ 

ئسعبٌٙب ئٌٝ اٌؼٕٛاْ 

 اإلٌىزشٟٚٔ اٌزبٌٟ:

cpdnews@economy.

gov.lb 

 رغبؤلرىُ رّٕٙب

 ً٘ رؼٍُ؟   
 

 

ل رشزشٞ ِٓ اٌجبػخ 

اٌّزغ١ٌٛٓ ٚثخبطخ 

اٌؼطٛساد اٌّمٍذح اٌزٟ 

رجبع ثأعؼبس ص١٘ذح ئر أٔٙب 

رؾزٛٞ ػٍٝ ِٛاد و١ّ١بئ١خ 

 لذ رزغجت ثّشبوً طؾ١خ.
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 حُخز٤ش حُلشٗغ٢ ٝٓٞظلٞ ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي خالٍ حُ٘ذٝس

 ٚصاسح اإللزظبد ٚاٌزغبسح اؽٍمذ ٌٛ ٛ عذ٠ذ 

 
 هخٓض ٝصحسس حإلهظصخد ٝحُظـخسس ربغالم ُٞؿٞ ؿذ٣ذ ع٤صخس ا٠ُ حعظؼٔخُٚ ك٢ ًخكش حُٔؼخٓالص حإلدحس٣ش.

 
 «ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚاٌششوبد ِٓ اٌغ  اٌزغبسٞ»ٚصاسح اإللزظبد رشبسن فٟ ٔذٚح 

 
حُظ٢ طُو٤ٜٔهخ حُٔ٘ظٔهش حُؼشر٤هش ُِظ٤ٔ٘هش «  ٝحُغِغ حُٔوِّذس كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ٝحُششًخص ٖٓ حُـش حُظـخس١»شخسًض ٝصحسس حإلهظصخد ٝحُظـخسس، ك٢ ؿِغش اكظظخف ٗذٝس 

 .«حُهههههههههههههههههههههغل٤ش»حُهههههههههههههههههههههذٍٝ حُؼشر٤هههههههههههههههههههههش كههههههههههههههههههههه٢ ك٘هههههههههههههههههههههذم  حإلدحس٣هههههههههههههههههههههش حُٔ٘زؼوهههههههههههههههههههههش ػهههههههههههههههههههههٖ ؿخٓؼهههههههههههههههههههههش

ّٕ حُظـهخسد  ّٕ كٔخ٣هش أػزٝأًذ سث٤ظ ٓصِلش شئٕٝ ٤ٛجخص حُعٔخٕ رخإلٗخرش ٗز٤َ عهشٝس ٓٔؼهالً ٓهذ٣ش ػهخّ ٝصحسس حإلهظهصخد ٝحُظـهخسس رخإلٗخرهش كهئحد ك٤ِلهَ أ ظهض أ

هشّذدحً كه٢ حُٞههض ػ٤٘هٚ ػِه٠ ظهشٝسس ٝؿهٞد ط٘هغ٤ن ؿهّذ١ ر٤هٖ ٝصح ُٓ حإلهظهصخد سس حُٔغظِٜي ال طظْ كوػ ػٖ غش٣ن حُشدع ٝحُؼوٞرخص رهَ ػهزش حُشهخرهش حُٞهخث٤هش، 

 ٝحُظـههههههههخسس ٝحإلدحسحص حُٔؼ٤٘ههههههههش رٜههههههههذف كٔخ٣ههههههههش حُٔههههههههغظِٜي ٓههههههههٖ ًههههههههَ ٓلههههههههخٝالص حُـههههههههش ٝحُظو٤ِههههههههذ حُههههههههظ٢ ٣ٌٔههههههههٖ إٔ ٣وههههههههغ رٜههههههههخ. 

 ّٕ ّٕ  طؼض٣ض ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي رخُٔٞحسد حُزشش٣ش أٓش ظهشٝس١ ٜٝٓهْ ٌُه٢ طهغظط٤غ حُو٤هخّ رخُٜٔهخّ حًُِٔٞهش ا٤ُٜهخ االّ أ ذس٣ذ ٝحًظهغخد حُظهٝأظخف عشٝس أ

 .رؤشٌخُٚ حُٔخظِلش ٤ِذحُٜٔخسحص حُؼ٤ِٔش ٝحُظو٤٘ش ٣زو٠ ٖٓ حألٛذحف حُظ٢ ٣ـذ ٓظخرؼظٜخ رٜذف طؼض٣ض هذسحص حُٔشحهز٤ٖ حُـذد ك٢ ٓـخ٢ُ هٔغ حُـش ٌٝٓخكلش حُظوــ

 ٚصاسح اإللزظبد رغزؼ١ف خج١ش فشٔغٟ فٟ ِغبي اٌّشالجخ فٟ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

 
اعظعخكض ٝصحسس حإلهظصخد ٝحُظـهخسس حُخزه٤ش حُلشٗهغ٢ كه٢ كٔخ٣هش حُٔهغظِٜي حُهغ٤ذ ر٤شٗهخس ٤٤ُٞط٤هٚ 

ٝرُي ُظزخدٍ حُخزشحص ر٤هٖ حُزِهذ٣ٖ ٝإلغهالع حُٔهشحهز٤ٖ كه٢ ٓذ٣ش٣هش كٔخ٣هش حُٔهغظِٜي ػِه٠ حُخهزشس 

 حُلشٗغ٤ش ك٢ ٛزح حُٔـخٍ.

 
 دٚسح رذس٠ج١خ ٌٍّشالج١ٓ اٌغذد

 

هخٓض ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي رذٝسس طذس٣ز٤ش ُغظ٤ٖ ٓشحهذ ٓغخػذ طؼخهذص ٓؼْٜ كذ٣ؼخ. ٝأُو٤ض    

 حُٔلخظشص ػ٠ِ ٓذٟ ػالػش أ٣خّ ك٢ ؿشكش حُظـخسس ٝحُص٘خػش.

 أٔشطخ ِذ٠ش٠خ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه

 عٛلد رٛػ١خ ػٍٝ اٌّذاسط

 

 هخّ ٓشحهزٞ كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ك٢ ٓصِلش حإلهظصخد ٝ حُظـخسس ك٢ حُـ٘ٞد رـٞالص طٞػ٤ش ػ٠ِ حُٔذحسط.
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ي: تاللم اغبين بإ سال آ ائ م أو بإست م آ   نس   من هذ  الن  ة عمى عنوان م اإللكت وني ال اص فو  ن  ها، نستمم  سائمكم عمى العنوان ال  
cpdnews@economy.gov.lb  

 مديرّية حماية المستهلك

 المديرية العامة لإلقتصاد والتجارة

 مبنى اللعازرٌة –وسط بٌروت التجاري 

 الطاب  الرابع – 3بلوك  

 

 مصالح حماية المستهلك في لبنان

ٌّة   -صٌدا    زحلة -طرابلس  -النبط

 

 9371ال ط السا ن: 
 

 هاتف

322 980 2 962 

098 980 2 962 

 فاكس

323 980 2 962 

092 980 2 962  

 

 برٌد الكترونً لتقدٌم الشكاوى: 

consumer@economy.gov.lb 

Moet.cpd.lebanon@groups.facebook.com 

 

Consumer Protection « Lebanon » 1739 

                       ت  ي  وتاميم    
 م. عما  يوسف                              

 
 خبير في إدارة األعمال والتسويق

 ساع  في التاميم
 م. عم  البّ اج

 
 مرااقب مساعد

  ساع  في الت  ي 
 م. نا ين عون

 
 مرااقب مساعد

www.economy.gov.lb 

mailto:consumer@economy.gov.lb

