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تصميم الغالف: م/مسري اجلنيد 
@samirJunaid

هـ ١٤٤٠عبدالعزيز بن صالح الخضيري ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الخضيري ، عبدالعزيز صالح عبدالعزيز 
معجم مصطلحات المستهلك.  / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز 

هـ ١٤٤٠الخضيري .-  الرياض ، 
 سم ١٧×٢٤ ص ؛ ١٢٠

٥-٨٣٧٠-٠٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- حماية المستهلك - مصطلحات.  أ.العنوان ١
١٤٤٠/٢٧٤٩ ٣٨١٫٣٣ ديوي 

١٤٤٠/٢٧٤٩ رقم اإليداع: 
٥-٨٣٧٠-٠٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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إهداء

إىل كل مهتم بتوعية املستهلك. 	*
إىل كل من استثمر علمه وختصصه وخربته يف جمال التوعية. 	 *

إىل زمالئي التوعوين يف وسائل التواصل االجتماعي. 	 *

أهدي هلم هذا العمل يف طبعته الثانية.
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معجم مصطلحات املستهلك

لماذ هذا المعجم..؟

كثريا ما نقرأ حبثا او كتيبا توعويا او نستمع حلديث او حماضرة او ورقة عمل 
او حتى تقرير تلفزيوني يتناول جوانب عن املستهلك متضمنة مصطلحات فنية او 
اقتصاديه او حتى استهالكية ال نعرف معناها او املقصود منها بشكل دقيق وصحيح 
وواضح، خيلوا من التبسيط والشرح، حتى أن بعض هذه الكتيبات او بعض احملاضرين 
ال يفسرون للمتلقي معاني هذه املصطلحات، فمثال الكثري منا ال يعرف على سبيل 
أن كلمتني  بل  )أيزو(،  والسلعه( وال حتى معنى مصطلح  )املنتج  الفرق بني  املثال 
كـ )مواصفات قياسية( واليت تتكرر كثريا يف وسائل االعالم يتلقفها البعض دون 
ان يعرف املغزى منها، وكثريا ما توجه بعض احملاضرات لعموم املستهلكني دون أن 

يكلف احملاضر نفسة بالتوقف وشرح بعض هذه املصطلحات هلم  .
ونؤكد ان هناك مسئولية هامة جتاه تنمية الوعي لدى اجملتمع واملستهلك تقع 

على عاتقنا مجيعا.
ندرك أن علينا كمهتمني بتوعية املستهلك بذل املزيد من اجلهد من أجل تعريف 
اجملتمع حبقوقه االستهالكية، وإحاطته مبتطلبات الوعي االستهالكي، حيث ان 
املستهلك  وتسليح  التجاري،  الغش  ألعمال  الواعي  واإلدراك  الثقافة  مستوى  رفع 
رداءة  ملصيدة  فريسة  والوقوع  الغش  شراك  يف  السقوط  جتنبه  احلماية  بوسائل 

اجلودة.
لقد حاولنا يف هذا املعجم ــ وهوجهد املقل ــ أن حنصر العديد من املصطلحات اليت 
من  وذلك  اإلمكان،  قدر  بها  والتعريف  باملستهلك  مباشرة  غري  او  مباشرة  صلة  هلا 
WWW.Alkhخالل االنظمة واللوائح للجهات احلكومية يف اململكة ذات العالقة باملستهلك اومن 
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معجم مصطلحات املستهلك

خالل بعض املراجع من احباث ودراسات منشورة، وذلك للتسهيل على الراغبني يف 
معرفة معاني هذه املصطلحات او االختصارات اخلاصة باملستهلك، وزيادة اجلرعة 
تفتقد  واليت  معرفيا  العربي  املستهلك  مكتبة  دعم  اىل  باالضافة  لديه  التثقيفية 

كثريا للمعلومة املوثقه.
على  هامة  ومصطلحات  معلومات  من  يقدمه  مبا  املعجم  هذا  حيوز  أن  نأمل 
احلشد  هذا  بني  يتجول  وهو  والفائدة،  النفع  فيه  جيد  وأن  العزيز،  القارئ  اهتمام 
او  العلمي  مدلوهلا  يعرف  ال  رمبا  كثرية  لكلمات  والتعريفات  املصطلحات  من 
ان  نأمل  كما  والتثقيفية،  املعلوماتية  بثقافته  ترتقي  وأن  الدقيق،  االستهالكي 
حيقق هذا االصدار االهداف املرجوة منه، وأن يساهم يف تنمية الوعي التثقيفي لدى 

كافة املستهلكني .
واهلل املوفق

عبدالعزيز بن صالح الخضريي  
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معجم مصطلحات املستهلك

الفهرس

الصفحةالبيان

7ملاذا هذا املعجم؟
11حرف "أ"

28حرف "ب"
36حرف "ت"
51حرف "ث"
53حرف "ج"
56حرف "ح"
63حرف "خ"
66حرف "د"
71حرف "ر"
75حرف "ز"

76حرف "س"
84حرف "ش"
87حرف "ص"
89حرف "ض"
91حرف "ط"
92حرف "ظ"
93حرف "ع"
97حرف "غ"

99حرف "ف"
101حرف "ق"
105حرف "م"
108WWW.Alkhحرف "ل"
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معجم مصطلحات املستهلك

الصفحةالبيان

114حرف "م"
140حرف "ن"

145حرف "هـ"
148حرف "و"

151حرف "ي"
153املصادر
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معجم مصطلحات املستهلك

حرف "أ"

اتفاقية الجات:

هي أول اتفاقية متعددة األطراف تضع قواعد التجارة وهي االتفاقية العامة 
للتجارة يف اخلدمات  وهي من بني االتفاقات اإللزامية اليت يتعني على أعضاء 
اليت تشرف عليها هذه  االتفاقات  العاملية قبوهلا ضمن حزمة  التجارة  منظمة 
املنظمة.وحتقق هذه االتفاقية حترير جتارة اخلدمات بني الدول األعضاء وقد 
التزاماتها  الدول يف جداوهلا  التدرجيي، وذلك بأن تدون  التحرير  أخذت مببدأ 
القطاعية اخلدمية املفتوحة أمام موردي اخلدمة األجانب للدخول إىل األسواق 
التحرير عن  من  املستقبلية مزيداً  املفاوضات  إطار  تقدم يف  أن  الوطنية، على 
طريق حتسني شروط الدخول إىل األسواق، أو إضافة خدمات جديدة جبداول 

االلتزامات.
اتفاق التحكيم:

أو بعض  التحكيم مجيع  أو أكثر على أن حييال إىل  اتفاق بني طرفني  هو 
املنازعات احملددة اليت نشأت أو قد تنشأ بينهما يف شأن عالقة نظامية حمددة، 
شرط  صورة  يف  التحكيم  اتفاق  أكان  سواًء  تعاقدية،  غري  أم  كانت  تعاقدية 

حتكيم وارد يف عقد، أم يف صورة مشارطة حتكيم مستقلة.
األثر السمي الرتاكمي:

وهو األثر الضار الذي حيدثه املبيد يف الكائن احلي نتيجة تراكم نسب - ولو 
ضئيلة - منه يف أنسجة اجلسم لتبلغ مع الزمن قدراً مساويًا للجرعة السامة 

WWW.Alkhاملفضية إىل الوفاة. 
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معجم مصطلحات املستهلك

إجراء التصفية: 

وتوزيع  التفليسة  أصول  وبيع  الدائنني  مطالبات  حصر  إىل  يهدف  إجراء 
حصيلته على الدائنني حتت إدارة أمني التصفية.

إجراءات تقويم املطابقة:

أو غري مباشرة  إجراء يستخدم بطريقة مباشرة  أي  وثيقة معتمدة توضح 
للتحقق من أن متطلبات حمدده يف اللوائح الفنية أو املواصفات القياسية قد مت 
استيفاءها، وتشمل إجراءات تقويم املطابقة، وإجراءات سحب العينات واالختبار 
واإلقرار  واالعتماد  والتسجيل  املطابقة  وضمان  والتقييم،والتحقق  والتفتيش 

وكذلك أية إجراءات مشرتكة بينها .
اإلحتباس الحراري:

هذا  ويستخدم  األرض.  سطح  من  القريبة  اجلوي  الغالف  حرارة  درجات  زيادة 
املصطلح لظاهرة ارتفاع درجات حرارة األرض اليت حدثت )ويتوقع زيادتها يف املستقبل(.

االحتكار: 

يوجد االحتكار حينما يكون هناك بائع واحد لسلعة معينه يف السوق يتحكم 
السلعة  طلب  أو  عرض  على  السيطرة  وهو  للمستهلكني  وتوفريها  سعرها  يف 
بقصد حتقيق أقصى قدر من الربح، ويف االقتصاد اإلسالمي هو حبس السلعة 

اليت حيتاج إليها الناس ليبيعها بثمن مغاىل فيه.
وغالئها،  األسعار  رفع  إىل  وبالتالي  السلع،  تقليل  إىل  ذريعٌة  االحتكار  ألن 
وقال ابن تيية رمحه اهلل: احملتكر هو الذي يعمد إىل شراء ما حيتاج إليه الناس 

فيحبسه عنهم ويريد إغالءه عليهم
اإلحتياجات: 

هي السلع واخلدمات اليت تعترب ضرورية للمستهلك
اإلحتيال:

يستخدم هذا املصطلح لوصف أفعال مثل اخلداع والرشوة والتزوير واالبتزاز 
والتواطؤ  املادية  احلقائق  والتسرتعلى  واالختالس  والتآمر  والسرقة  والفساد 

ألغراض عملية االحتيال.
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معجم مصطلحات املستهلك

االحجار االصطناعية ذات القيمة:

هي أحجار تشبه االحجار الكرميه يف تركيبها الكيميائي.
االحجار الكريمة:

والياقوت  والزمرد  األرض كاملاس  باطن  أحجار طبيعية تستخرج من  هي 
والزفري ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي. 

االحجار املقّلدة:

األحجار  لتقليد  وشّكلت  صّنعت  غريه  أو  الزجاج  من  صناعية  منتجات  هي 
واملرجان  اللؤلؤ  )وتتضمن  القيمه  ذات  واالصطناعيه  الكرميه  ونصف  الكرميه 

املقلدين(.
االحجار نصف الكريمة:

والفريوز  كالتوباز  األرض  باطن  من  تستخرج  طبيعية  أحجار  هي 
واأللكسندريت ويضاف إليها اللؤلؤ املستزرع )املستنبط( واملرجان الطبيعي. 

اختبار املنتج:

بيعها  قبل  االستهالكية  املنتجات  اختبار  بواسطتها  يتم  اليت  العملية  وهي 
للمستهلك وعادة أثناء مرحلة تطوير املنتجات اجلديدة.

االدارة املنزلية:

هي استغالل واستخدام املوارد املتوفرة للفرد واجلماعة استخداًما يكفل بلوغ 
والقدرات  واملهارات  كالطاقات  بشرية  موارد  سواء  املنشودة  األهداف  وحتقيق 
املسؤوليات  وتوزيع  وحتديد  واملمتلكات.  واملال  كالوقت  بشريه  غري  موارد  أو 

والسلطات والعالقات بني األفراد مبا لديهم من موارد.
االدخار:

هو فائض الدخل وهو جزء مقتطع أو متبق من الدخل بعد االستهالك لغرض 
اإلنفاق يف املستقبل أو متبق لالستثمار.

اإلدخار االجباري: 

ويكون نتيجة ضغط العوامل اخلارجية اقتصادية كانت أم غري اقتصادية، 
WWW.Alkhوقد تكون على شكل ضريبة أو مقتطعات خاصة مبعاشات وتأمينات العاملني.
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معجم مصطلحات املستهلك

اإلدخار االختياري: 

هو االمتناع عن استهالك جزء من الدخل وذلك ألن الفرد جيد يف هذا االمتناع 
مصلحة له.

إدراك املستهلك:

وتصنيف  وتسجيل  وانتقاء  باستقبال  تتعلق  اليت  املعرفية  العمليات  هو 
وتفسريها  وحتليلها  احمليطة  البيئة  يف  املوجودة  واحلقائق  واملعلومات  البيانات 
أو  احلقيقة  عن  احيانآ  ختتلف  قد  واليت  ومفاهيم  معان  إىل  التوصل  لغرض 

الواقع اختالفا كبريا.
أساليب الغش التجاري:

ــ نقص املعلومات املدونة  من اهمها عدم وضع العالمة التجارية على املنتج 
بها ـ واخلداع يف املوازين واملكاييل ـ التحايل يف املقاييس وعدم ضبطها يف السلع 
واليت  للسلع  املضللة  الدعاية  ـ  مقبولة  غري  بصورة  األسعار  زيادة  ـ  املختلفة 
من شأنها تشويه أو حتريف احلقائق ـ عدم إرجاع أو تغيري البضائع املغشوشة ـ 
التزييف واملداهنة يف املعاملة ـ خداع األفراد الذين جيهلون قوانني البيع والشراء 

ويضعون ثقتهم يف البائع.
االسبوع الخليجي لحماية املستهلك:

اتفقت دول جملس التعاون على اختيار االسبوع االول من شهر مارس 
للتذكري  اخلليجي  للمستهلك  أسبوعا  ليكون  ميالدي  عام  كل  من 
اجلهات  سواء  العالقة  ذات  الطراف  كل  وحث  ومحايته  توعيته  باهمية 
احلكومية او القطاعات اخلاصة بتكثقيف اجلرعات التثقيفية والتوعويه 

للمستهلك.
استبدال واسرتجاع السلعة:

اسرتداد قيمتها وذلك  إعادتها مع  أو  أي سلعة  استبدال  للمستهلك احلق يف 
الذي مت  الغرض  أو  للمواصفات  أو كانت غري مطابقة  السلعة عيب  إذا شاب 
التعاقد عليها من أجله ويلتزم املورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها 

دون أية تكلفة إضافية
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معجم مصطلحات املستهلك

االستجابه:

وتكون  موقف،  يثريها  اليت  الذهنية  أو  احلركية  الالشعورية  العملية 
االستجابة إما لفظية أو انفعالية أو حركية.

االستدعاء: 

ثبوت  حالة  يف  احمللي  ووكيلها  الصانعة  الشركة  به  تقوم  إلزامي  أجراء 
أو عن طريق  الصانعة  الشركة  أي منتج وذلك عن طريق  ظهور عيب ما يف 

جهة حكومية يف بلد املستورد أو بلد املنشأ أو أي بلد آخر 
االستقالل املالي:

املعيشة لك وملن تعول دون احلاجة  تكاليف  الوصول إىل مرحلة حتمل  هو 
ال  املالي  االستقالل  إىل  الوصول  إن  أحد،  إىل  يدك  متد  أن  أو  املباشر  للعمل 
مينحك راحة البال والشعور بالطمأنينة واألمن واالستقرار من ناحية املستقبل 
املالي لك وألوالدك فحسب، بل يعطي ما هو أهم من ذلك بل أهم ما يف هذا الكون 
من ناحية القيمة أال وهو الوقت فأنت عندما تصل إىل مرحلة االستقالل املالي 

مبشيئة اهلل، فإنك قد تستغل وقتك الفائض يف عمل ما حيلو لك
االستهالك:

هو االستعمال النهائي للسلعة او اخلدمة بقصد اشباع حاجة وهناك استهالك 
نهائي وهو افتاء السلعة مثل اكل الطعام وهناك استهالك وسيط مثل استخدام 
بعض الفاكهة يف عمل املربى. واالستهالك باملعنى االقتصادي هو االفناء املادي 
للسلع واخلدمات بقصد حتقيق اشباع احلاجات، وهو الفعل املتضمن أستعمال 

السلع االستهالكية واخلدمات. 
االستهالك الرتيف:

وهوشبيه باالستهالك التفاخري وهو امليل الستهالك سلع ال حاجة حقيقية 
اجتماعية لدى بعض  أوعقدة  استهالكها إلشباع حالة نفسية  يتم  هلا، ولكن 
الدخول  ذوي  عند  تنتشر  الظاهرة  هذه  كانت  أن  وبعد  االجتماعية،  الفئات 
الدخل  ذات  الفئات  تلك  تشمل  أصبحت  احلالي  الوقت  يف  فإنها  املرتفعة، 
البسطاء  تؤثر على  اليت  النماذج  التواصل تعج بهذه  WWW.Alkhاملنخفض، والزالت وسائل 
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من الناس سلبا على مفهوم االستهالك الواقعي الذي يتناسب ودخل املستهلك.
االستهالك التفاخري:

جديدة،  ظاهرة  ليس  االقتصادّية،  السطوة  عن  كتعبري  الثروة  عرض  وهو 
لكّنها مل تكن بهذه السهولة يومًا. وقد ساعدت وسائل التواصل االجتماعي على 

تطبيع األمر.
االستهالك الخاص:

ويقصد به االستهالك الذي يشبع احلاجات الفردية. 
االستهالك العام:

ويقصد به االستهالك الذي يشبع احلاجات العامة أو اجلماعية فاحلكومة يف 
سبيل أداء خدمات التعليم والصحة تقوم بشراء العديد من السلع وهذا يعترب من 

قبيل االستهالك العام.
االستهالك العائلي:

احلاجات  وإشباع  االستفادة  حتقيق  بغرض  العائلة  تستهلكه  ما  كل  هو 
والرغبات(

األستهالك الكمالي:

من خالل أإلعالنات ألتجارية والرتوجييه واليت تظهر أملنتج بصورة جذابة 
وجتعل من ألكماليات حاجيات ال تقوم أحلياة إال به.

االستهالك النهائي:

من  عليها  ينطوي  مبا  نهائيا  استهالكا  يستهلك  الذي  اإلنتاج  به  يقصد 
استخدام املنتجات، من سلع وخدمات أو التمتع بها إلشباع رغبات املستهلك ويف 
ضوء ذلك يكون االستهالك النهائي يف مفهومه االقتصادي "بأنه استخدام السلع 

واخلدمات يف إشباع االحتياجات املباشرة للقطاع العائلي".
االستهالك الوسيط:

إنتاج عليه  الذي  أنه يستخدم يف شكله  أي  اإلنتاج يستهلك وسيطا  أن  يعين 
, مبستلزمات  الوسيط هو ما يعرب عنه  ,وهذا االستهالك  إنتاج سلعة أخرى  يف 

اإلنتاج " أو " السلع الوسيطة " 
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معجم مصطلحات املستهلك

االستهواء:

هو التأثري العقلي على اآلخرين )اإلقناع( وميكن ان يؤدي إىل اعزاء املشرتي 
ومينع الرتدد ويبعث الثقة ]ومن امثلته تقديم عينات من املواد الغذائية او جتربة 
مركب معني كأن يوزع على تالميذ املدارس نوعًا من احللوى يراد تروجيه أو 
الزائدين  على  ويعرفون  االستهالكية  اجملمعات  مداخل  يف  يوجدون  من  مثل 
بتوزيع  يقومون  او  التجميل  مستحضرات  او  الكرميات  انواع  من  نوع  جتربة 

عينات على املنازل.
االسم التجاري:

التجاري، ويتكون هذا  التاجر له امًسا جتاريًّا يقيده يف السجل  هو أن يتخذ 
االسم من امسه يف السجل املدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من االثنني معا، كما 

جيوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة املخصص هلا.
االسمدة الكيماويه:

يقصد  مواد  بأنها  أيضا  وتعرف  النباتات  تغذية  لتحسني  تستخدم  مواد  هي 
منها حتسني النمو وزيادة االنتاجية أو حتسني اجلودة

االسواق االستهالكية:

هي جمموعة املشرتين الذين يرغبون يف شراء السلع اليت ستشبع حاجاتهم 
الشخصية أو العائلية ويقدرون على شرائها وال يشرتونها بقصد حتقيق األرباح.

أصحاب العالمات التجارية:

االنطباع  السلع مما يعطي  التجارية على  الذين يضعون عالماتهم  املوردون 
بأنهم املنتجني.

االصناف الغري مشغولة واالصناف نصف املشغولة:

واألنابيب  والقضبان  األسالك  وتعترب  مشغولة  غري  أصنافًا  السبائك  تعترب 
والصفائح وما يف حكمها أصنافًا نصف مشغولة.

االصناف املطليّة:

بالطرق  أو  الكهربائية  بالطرق  مغطى  مثني  غري  معدن  من  صنف  كل 
املطلية  الفضية  املشغوالت  وتعترب  الثمينة.  املعادن  من  بطبقة  WWW.Alkhالكيميائية 
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معجم مصطلحات املستهلك

بالبالتني  املطلية  الذهبية  واملشغوالت  فضية  مشغوالت  البالتني  أو  بالذهب 
مشغوالت ذهبية.
االصناف امللبّسة:

كل صنف من معدن غري مثني مغطى برقائق الصقة من معدن مثني ذي 
عيار يزيد على العيار املتدني. 

األصول:

املالية  واحلقوق  الفكرية،  امللكية  وحقوق  املنقولة،  وغري  املنقولة  األموال 
املستحقة على الغري سواء أكانت حاّلة أم آجلة، واحلقوق اليت ترد على أي منها، 

وغري ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أصول التفليسة:

يف  عليها  املنصوص  اإلفالس  إجراءات  من  أي  افتتاح  تاريخ  يف  املدين  أصول 
النظام أو خالل سريان أي منها.

االطعمة الخاويه )الجنك فوود(:

سريعة  أطعمة  على  حتتوي  اليت  الوجبة  بأنها  السريعة  الوجبة  تعرف 
التحضري مثل وجبات اهلامبورغرو الشاورما والفالفل والفطائر والبيتزا وقطع 
الدجاج املقلية، مع مشروب غازي أو شراب العصري وشرائح البطاطس املقلية، 
وأهم ما مييز الوجبات السريعة أنها ال حتتوي على الفاكهة والسلطات، وأنها 
مع  الغذائية  القيمة  من  خالية  الوجبات  هذه  وتعترب  عجل  على  وتؤكل  تعد 

وفرة الدهون املواد السكريه.
إعادة التدوير:

املواد  هذه  فصل  يتم  حبيث  املخلفات  من  النافعة  املواد  السرتجاع  طريقة 
يتم  اليت  األشياء  أكثر  ومن  تصنيعها.  إعادة  ثم  األمر(  تطلب  )إذا  ومعاجلتها 

إعادة تدويرها البالستيك والورق واأللومنيوم واحلديد، 
االعتقادات الغذائية:

يتم  صحيحه،  بالضرورة  وليست  الغذائي  بالسلوك  مرتبطة  اعتقادات  هي 
تداوهلا والضمان بصحتها من جيل اىل اخر عرب موروثات ثقافية واجتماعيه.
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االعتماد:

هي شهــادة من طـرف ثالــث بـأن جهـة مـا تقوم بتقديم خدمات تقــويم املطابقة 
يف جمال حمدد، مؤهلة بشكل رمسي للقيام مبهام حمددة لتقويم املطابقة بعد 
استيفائها مجيع املتطلبات الواردة باألدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها، 
ويشرف نشاط االعتماد على اجلهات اليت تقدم خدمات تقويم املطابقة التالية : 

املختربات )اختبار ومعايرة( .جهات التفتيش .جهات منح الشهادات .
اإلعسار:

هو عجز املدين عن تسديد ديونه يف سياق استحقاقها حبيث يضطر آخر األمر 
إىل وقف أعماله وتصفيتها ورمبا يعجز املعسر عن تسديد ديونه مع وجود أصول 

غري قادر على تسييلها لسد الديون فيكون حباجة إىل الوقت 
االعالن:

هو أسلوب لعرض السلع واخلدمات وتروجيها بواسطة شخص ما أو وسيلة 
من وسائل النشر املختلفة وقد يتم اإلعالن بأسلوب مباشر أحيانا أو غري مباشر 

أحيانا أخرى.
االعالن البناء:

نوع  وهي  عنه،  اإلعالن  يراد  عما  الالزمة  باملعلومات  اجلمهور  ميد  الذي  هو 
اإلعالنات ذات الفائدة االقتصادية.

االعالن التجاري:

يقصد به اإلعالن الذي يوجه من املنتجني إىل جتار اجلملة وجتار التجزئة 
وقنوات التوزيع األخرى اليت تتوىل مهمة تصريف السلع املعلن عنها.

االعالن التعاوني:

املنتجني  ملقاومة  سلعهم  عن  اإلعالن  يف  املنتجني  من  جمموعة  اشرتاك 
املنافسني.

االعالن التنافسي:

إعالن يتعلق بالسلع اليت تتمتع مبركز متني يف السوق مع ظهور منتجات 
استحدثت  اليت  اجلديدة  واخلدمات  بالسلع  يتعلق  وما  هلا،  منافسة  WWW.Alkhأخرى 
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لتنافس سلعًا موجودة من قبل، وميتاز هذا النوع من اإلعالن بضخامة تكاليفه 
نسبيًا، وتقدم نواحي االبتكار واإلخراج فيه.

االعالن املباشر:

تواجدها  أماكن  إىل  ويشري  اخلدمة  أو  السلعة  عن  بصراحة  االعالن 
ومميزاتها واخلدمات اليت تؤديها للمستهلك-وأحيانا سعرها.

االعالن املزيف:

أو  حملتويات  املزيف  العرض  ذلك  يف  مبا  املادية  الناحية  من  مضلل  إعالن  أي 
فوائد املنتج باإلضافة إىل عدم توضيح اآلثار السلبية الناجتة عن استخدام املنتج.

إعالن املستهلك:

هو اإلعالن الذي يتضمن نشر بعض املعلومات عن سلع استهالكية، وعادة 
يف  كفاءتها  ومدى  السلعة،  مبزايا  لتعريفه  مباشرة  األخري  للمستهلك  يوجه 

إشباع رغباته واحتياجاته.
االعالن غري املباشر:

وهو يسعى إىل التأثري على اجلماهري لتسلك سلوكا معينا ويأتي عن طريق 
استخدام أحد جنوم السينما أو الرياضيني املشهورين لنوع معني من السجائر أو 
العطور أو شفرات احلالقة مثال دون أن يذكر اسم السلعة ولكن جمرد ظهور 
إحدى هذه السلع مع وضوح ماركتها من خالل عرض الفيلم يعترب نوعا من 

الدعاية واإلعالن هلذا املنتج.
االعالن املضلل:

هو اإلعالن )اخلادع( الذي يتضمن عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أي أمر 
أو مظلل  انطباع حقيقي  أو غري مباشرة إىل خلق  أخر يؤدي بطريقة مباشرة 
سواء كان يف طبيعة السلعة أو تركيبها ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو 
طريقة تصنيعها أو تاريخ اإلنتاج والصالحية أو شروط استعماهلا وجهة إنتاج 
السلعة ونوع اخلدمة ومكان تقدميها وشروط إجراءات التعاقد مبا فيه خدمة 
ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية السداد والعالمات التجارية واخلصائص 

الناجتة عن إستخدام املنتج 
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األغذية التكميلية:

أو مكمل لبديل حليب االم -سواء أكان  أي غذاء مناسب مكمل حلليب األم 
مصنعًا أم حمضراً يف املنزل- عندما يصبح أحدهما غري كاف للوفاء باملتطلبات 

الغذائية للرضيع، على أن يبدأ استعماهلا من الشهر السادس.
االغذية العضوية:

وهو منو النبات بإضافة أمسدة عضوية )امسده طبيعيه( فقط ودون إضافة 
أمسدة كيميائية أو استخدام املبيدات احلشريه.

االغذية املعدلة وراثيا:

حتوير  مت  حية  كائنات  بأنها  وراثيا  املعدلة  احلية  الكائنات  تعريف  ميكن 
التقنية  هذه  وتسمى  بها،  طبيعيا  حتدث  ال  بطريقة   )DNA( الوراثية  مادتها 
"إعادة  عليها  يطلق  اجلينية"وأحيانا  أو"التقنية  احلديثة"  احليوية  "بالتقنية 
تركيب احلمض النووي "DNA أو "اهلندسة الوراثية". وينطبق ذلك يف إنتاج 
النباتات املعدلة وراثيا، اليت تستعمل يف زراعة احملاصيل الغذائية املعدلة وراثيا. 

وهلذه التقنية كثريا من املؤيدين واملعارضني 
االغراق:

يف  العادية  قيمته  من  أقل  تصدير  بسعر  اخرى  دولة  اىل  ما  سلعة  تصدير 
جمرى التجارة العادية. وكذلك هو قيام املنتج أو املسوق ببيع املنتجات مبقادير 
التغلب  أو  الفائض  التخلص من  ابتغاء  السوق  أدنى من سعر  ضخمة وبأسعار 
املالزمة  الظواهر  ومن  العاملية.  التجارة  ميدان  يف  وخباصة  املنافسة،  على 
لإلغراق عادة جلوء املنتج إىل اعتماد سعرين خمتلفني للسلعة الواحدة، أحدهما 
خاص بالسوق احمللية ويكون يف أكثر األحيان أعلى من تكاليف اإلنتاج واآلخر 
خاص بالسوق اخلارجية ويكون يف كثري من األحيان أدنى من تكاليف اإلنتاج.

اآلفة:

مباشر  غري  أو  مباشراً  ضرراً  يلحق  حيواني،  أو  نباتي  حي  كائن  كل  هي 
باإلنسان، مثل: الفريوسات والبكترييا والفطريات والنباتات الطفيلية العشبية 

WWW.Alkhوالديدان الثعبانية والعناكب والقراديات واحلشرات والفقاريات. 
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اآلفات الزراعية:

أو مسببات  أو طفيليات  البيولوجية قد تكون حشرات  جمموعة من األحياء 
املرغوب  غري  احلشائش  أو  والفريوسات  والبكترييا  الفطريات  مثل  مرضية 
النامية معها بسبب  للنباتات  الضعف  أو  املرض  أو  التلف  يف منوها وقد حتدث 

منافستها هلا.
االفراط:

الكمال  واالستهالك، وهو جتاوز احلد من جانب  الشراء  املستهلك يف  افراط 
واملبالغة يف الوصول اليه.

األفالتوكسني:

ة  هي مادة سامة ُتنتج يف احملاصيل بواسطة أعفان فطرية رمادية خمضرَّ
أنواع  أربعة  واملكسرات، وهناك  والذرة،  السوداني،  الفول  وبالتحديد يف  اللون 
لإلنسان  تسمم  تسبب  أن  املمكن  من  اليت  األفالتوكسني  مسوم  من  شائعة 

واحليوان
اإلفالس:

هو حالة الشخص املدين )أو املؤسسة املدينة( الذي يعجز عن القيام بالتزاماته 
جتاه دائنيه، فيمتنع عن الدفع, فيتم احلجز الفوري على أمواله ليوزع مثنها من 
بعد على الدائنني، واإلفالس حالة قانونية يتم إعالنها أو شهرها حبكم قضائي 
الشخص  على  الذي  الدين  يكون  أن  فهو   : الفقهي  االصطالح  يف  اإلفالس  أما 
أكثر من ماله , سواء أكان غري ذي مال أصال , أم كان له مال، إال أنه أقل من 

دينه .
االقتصاد الجزئي:

هو فرع من علم االقتصاد ُيعنى بنشاطات بعض املستهلكني واملنتجني. 
االقتصاد الكلي:

فرع من علم االقتصاد ُيعنى باالقتصاد إمجااًل مبا فيه اإلنتاج الكلي والتوظيف 
العام واملستوى العام لألسعار.
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االقتصاد املنزلي:

املنزل  مستوى  على  ومقوماتها  واحتياجاتها  االسرة  بدراسة  خيتص  علم 
من  ومناسباً   مرحياً   منزل  كل  جعل  إىل  يهدف  فهو  االجتماعية.  والبيئة 

الناحبة املعيشية، وسليما من الناحية االقتصادية والصحية. 
االقناع:

العملية اليت تقوم مبحاولة جعل الشخص يقبل رأيًا أو فكرة أو يقوم بعمل 
من  غريها  من  تقل  أو  تزيد  اإلقناع  على  مقدرة  اتصال  وسيلة  ولكل  معني.، 
من  اإلعالمية  للوسائل  النسبية  اإلمكانيات  ختتلف  كذلك  األخرى،  الوسائل 

مهمة إقناعية إىل أخرى حسب املوضوع، ووفقًا لنوع اجلمهور الذي توجه إليه.
األمطار الحمضية:

هو احد ملوثات اهلواء اخلطرة وينتج بسبب تلوث اهلواء مبلوثات أولية مثل 
أكاسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني والكربون وجسيمات املبيدات احلشرية 
ويعترب املطر محضيًا إذا أصبحت درجة محوضته دون األس اهليدروجيين )5,6( .

اإلنتاج:

العملية اليت يتم من خالهلا صناعة السلع واخلدمات أو إعدادها لالستعمال. 
واملنتج هو الشخص الذي يقوم بتزويد السلع واخلدمات

االندماج:

ضم منشأة إىل أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتني أو أكثر يف منشأة جديدة.
اإلنفاق االستهالكي:

شيء  كل  يشمل  وهذا  األسرة،  تستهلكة  مبا  املقدرة  الفعلية  القيمة  هو 
أو  نقداً  بالشراء  سواء  الطرق  بشتى  واخلدمات  السلع  من  األسرة  عليه  حتصل 
باألجل أو باملقايضة او مقابل خدمات او كهدية او هبه أو ما تأخذه األسرة من 
املؤسسات اليت حتورها سواء كانت زراعية أو جتارية أو صناعية ]مقدراً بالسعر 

السائد يف السوق[.
اإلنفاق االستهالكي الخاص:

وغري  واألثاث  كالسيارات  املعمرة  السلع  على  العائلي  القطاع  إنفاق  WWW.Alkhهو 
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املعمرة كالسلع الغذائية ومواد التنظيف كما يشتمل اإلنفاق على اخلدمات 
كخدمات الطبيب واملدرس والكهربائي وغريها من اخلدمات 

إنفاق املستهلك: 

يقصد به ما ينفقه املستهلك من دخله القابل للتصرف على السلع واخلدمات 
واليت تشبع اغراض املستهلك .

األوزان واملقاييس:

كل معايري القياس، وكذلك العمليات املستخدمة فيه؛ واملتعلقة باملعايرة 
القانونية.
االنكماش:

يف علم االقتصاد هو نقص يف حجم العملة املتداولة ترتفع من جرائه قوتها 
التضخم  نقيض  واالنكماش  البطالة.  وتنتشر  األسعار،  وتنخفض  الشرائية، 
املالي حيث حيدث ازدياد يف حجم العملة املتداولة تنخفض معه قوتها الشرائية 

وترتفع األسعار.
: )AMPEER( األمبري

)I( هو وحدة قياس شدة التيار الكهربائي املار يف السلك ويرمز له بالرمز
االمراض املزمنه:

املصاب  مبعاناة  تتسّبب  وعادة  حياته،  طيلة  اإلنساَن  ترافق  الذي  االمراض  هي 
وخيمة،  اضطرابات  حدوث  املضاعفات  على هذه  يرتّتب  وقد  املضاعفات،  من بعض 
واألشخاص الذين جتاوزوا اخلامسة واخلمسني من العمر أكثُر ُعرضًة لإلصابة 
وارتفاع  املرتفع  الدم  ضغط  شيوعا  املزمنة  األمراض  وأكثر  املزمنة،  باألمراض 
مستوى الكوليسرتول والتهاب املفاصل وأمراض القلب التاجية والسكري وأمراض 
الكلى املزمنة وفشل القلب واالكتئاب وألزهامير واخلرف واالنسداد الرئوي املزمن.

اإليحاء:

فهو التأثري على اجلانب االنفعالي او الوجداني وينتقل هذا التأثري من طرفني 
احدهما املؤثر والثاني املتأثر ليصل به إىل االعجاب والتفضيل مثل التأثري لشراء 

سلعة ألن مثنها سيقدم خدمة للفقراء مثال.
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`األيزو:

وتعتمد  تضع  )اليت  القياسي  للتوحيد  العاملية  املنظمة  السم  اختصار  هو 
املواصفات واملقاييس الدوليه( وهي منظمة دولية مكونة من عضوية 147 دولة

:)ISO( 22000 االيزو
سالمة  تأمني  على  تعمل  اليت  العناصر  من  جمموعة  من  مكون  نظام  وهو 
حتى  الغذائية  السلسلة  امتداد  على  بها  مير  اليت  املراحل  مجيع  يف  الغذاء 

استهالكه.
االتحاد الدولي لحماية املستهلك:

تعترب احلركة الدولية للمستهلك وليدة هذا القرن، حيث مت إنشاء مجعية 
املستهلك يف امريكا يف الثالثينات من هذا القرن وتبلور يف اخلمسينات واصدر 
االختبارات  نتائج  تضمن  الذي  املستهلكني  تقارير  عنوان  حتت  جملة  اول 
العلمية جلودة بعض السلع االستهالكية اجلديدة ومقارنة اسعارها ومساعدة 
املستهلك بعرض النتائج عليه الختيار مايناسبه، والحقا يف الستينات تكونت يف 
انكلرتا وهولندا والدامنارك وبلجيكا ومن ثم انتشرت يف بقية الدول )الربازيل 
وبعد  مجعية(  وعشرون  مخس  فيها  )يوجد  اهلند  مجعية،  ستون  فيها  يوجد 
الدولي  لإلحتاد  التأسيسي  املؤمتر  عقد  مت  سنوات  عشر  دام  مطول  حتضري 
جلمعيات محاية املستهلك عام IOCU( 1960( ومت تعديل هذا االسم عام 1993 
ليصبح املنظمة الدولية للمستهلك )CI( واصبح هلا مقرات فرعية يف افريقيا 
العاملية  الرئيسي للمنظمة  وآسيا وأوروبا وأفريقيا الشمالية والالتينية واملقر 
للمستهلك حاليا يف لندن، علما ان عدد الدول اليت هلا عالقات معها بلغ عام 2000 
مايزيد عن 170 دولة ويشارك باعماهلا مايزيد عن 600 عنصر. ومن اهم االهداف 
اليت اعتمدتها املنظمة الدولية للمستهلك منذ عام 1960 هــي: دعم انشاء مجعيات 
العامل  يف  املستهلكني  باسم  والعمل  العامل  دول  خمتلف  يف  املستهلك  محاية 
ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم يف: التغذية وماء الشرب واخلدمات الالزمة.و 
واخلدمات  للمواد  املقارنة  بالتحاليل  القيام  خالل  من  الدولي  التعاون  تطوير 
وبرامج  واخلدمات  املواصفات  وحتسني  واخلربات  التحليل  نتائج  WWW.Alkhوتبادل 

ud
air

y.n
et



26

معجم مصطلحات املستهلك

كهيكل  الدولية  املنظمة  واعتماد  العامل  يف  كانوا  اينما  املستهلكني  تثقيف 
لتبادل املعلومات واجملالت والنشرات الدورية اليت تهم محاية املستهلك وإقامة 
عالقات جيدة مع املنظمات الدولية ذات العالقة لتمثيل املستهلكني والدفاع عن 

مصاحلهم 
: I.T.U االتحاد الدولي لالتصاالت

ترجع بداية تأسيس منظمة I.T.U اىل العام 1865م، وتعد منظمة I.T.U من 
منظمات األمم املتحدة املتخصصـة. تأسست سنة 1947 وتضم حاليا ما يقارب 180 
بلدا عضوا وأكثر من 400 عضوا من خمتلف القطاعات. وتعد التوصيات الدولية 
لالحتاد الدولي لالتصاالت قي جمال االتصاالت عن بعد واالتصاالت الالسلكية 

ويقع مقر منظمة I.T.U مبدينة جنيف السويسرية.
االتحاد الجمركي الخليجي:

تطبيق  مت  اجمللس،  دول  بني  االقتصادية  االتفاقية  عليه  نصت  ما  لتحقيق 
االحتاد اجلمركي اخلليجي اعتبارا من يناير 2003م والذي تضمن إقرار نظام 
"قانون" مجركي موحد، وبيان مجركي موحد ألغراض )االسترياد، التصدير، 
وتوحيد  اإلحصاء(  احلرة،  املناطق  الرتانزيت،  املؤقت،  التصدير  التصدير،  إعادة 
باالسترياد  املتعلقة  الداخلية  واإلدارية  واملالية  اجلمركية  واإلجراءات  النظم 
والتصدير وإعادة التصدير يف دول اجمللس، وإقرار تعريفة مجركية موحدة 
على   ?5 بواقع  موحدة  مجركية  رسوم  فرض  تتضمن  اخلارجي  العامل  جتاه 
املنصوص  الفئات  بعض  عدا  ما  اخلارج،  من  املستوردة  األجنبية  السلع  مجيع 
معاملة  اجلمركي  االحتاد  دول  من  أي  يف  املنتجة  السلع  مع  والتعامل  عليها 
املنتجات الوطنية كما مت إقرار نقطة الدخول الواحدة واليت يتم عندها حتصيل 
اجلمركية  اإليرادات  لتوزيع  آلية  على  واالتفاق  املوحدة  اجلمركية  الرسوم 
على الدول األعضاء مبوجب املقصد النهائي للسلعة )أي أن الدولة اليت ُتستهلك 
فيها السلعة تؤول إليها رسومها اجلمركية(. واتفقت دول اجمللس على إقامة 
ومركز  اجمللس  بدول  اجلمارك  إدارات  بني  اجلمركي  اآللي  للربط  مشروع 
سيقوم  والذي  بالرياض،  التعاون  جمللس  العامة  باألمانة  املعلومات  تبادل 
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مبتابعة تنفيذ متطلبات االحتاد اجلمركي، وسيوفر املعلومات اإلحصائية عن 
واردات وصادرات دول اجمللس فيما بينها ومع العامل اخلارجي.

:)TBT( اتفاقية العوائق الفنية للتجارة

يف  بالتجارة  اخلاصة   WTO العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  إحدى  هي 
التقييس من لوائح فنية )مواصفات  السلع اليت تهدف للتأكد من أن أنشطة 
أمام  عوائق  متثل  ال  املطابقة  تقويم  وإجراءات  اختيارية  ومواصفات  إلزامية( 
انسياب التجارة الدولية. وختتص االتفاقية جبميع السلع الصناعية والزراعية..
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حرف "ب"

البائع:

بيعها  ويعيد  اجلملة  بائع  أو  املصنع  من  املنتجات  يشرتي  اليت  الشخص  هو 
للمستهلك النهائي.

الباركود:

هي شفرة مكونة من أمناط خمتلفة على شكل نقاط أو مربعات أو اشكال 
عرض  ذات  متوازية  خطوط  شكال  على  يأتي  وأشهرها  هندسية  سداسية 
عن  عباره  هو  متوازية  خطوط  شكل  على  يأتي  الذي  الباركود  ومسافات. 
املنتج  عبوة  على  وتطبع  بيضاء.  أعمدة  تتخللها  السوداء  األعمده  من  سلسله 
للتعرف  باحلاسب  املرتبط  االلكرتوني  املاسح  بوساطة  والبائع  املصنع  لتمكني 
وسعره  وتصنيفه  املصنع،  وهوية  املنشأ،  بلد  و  باملنتج  املتعلقة  املعلومات  على 

وصالحيته..اخل 
براءات االخرتاع:

االخرتاع هو الفكرة اجلديدة اليت يتم التوصل إليها وينتج عنها حل مشكلة 
معينة يف جمال التقنية. وجيب أن يكون االخرتاع جديدا )أي مل يسبق الكشف 
عنه يف أي مكان بالعامل( وغري بديهي وميكن تطبيقه صناعيا. وحتمى االخرتاعات 
مبنح براءات اخرتاع، ومدة احلماية 20 سنة، وتكون احلماية يف أراضي اململكة 
منتج  أي  استعمال  أو  استرياد  أو  بيع  أو  صناعة  بعدم  اآلخرون  ويلتزم  فقط، 
تلك  على  يتعدى  من  معاقبة  وتتم  اململكة  يف  االخرتاع  براءة  مبوجب  حممي 

احلقوق.  
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بحوث السوق:

املسوقون  إليها  يلجأ  اليت  امليدانية  التجارية  الدراسات  من  جمموعة  هي 
متطلباتهم  وخمتلف  العمالء،  عدد  من  السوق  احداثيات  على  للتعرف 

واحتياجاتهم ومشكالتهم املتعلقة باملنتج واملنتجات التابعة لشركات منافسة.
بدائل حليب األم:

الدولي  األغذية  دستور  ملعاير  وفقًا  صناعيًا  يركب  األم  حلليب  بديل  أي 
الغذائية  القياسية السعودية، للوفاء باملتطلبات  املعمول به، وطبقًا للمواصفات 
األطفال  خلصائص  جمهز  بديل  وهو  العمر  من  أشهر  ستة  حتى  االعتيادية 

الفيزيولوجية )االعتيادية( ويشمل ذلك األغذية احملضرة منزليًا:
بدائل السلعة:

سلع شبيهه يف طبيعتها ومواصفاتها وخصائصها وتليب احتياجات املستهلك 
عن سلع ذات اسم جتاري اعتاد عليها ولكن بسعر اقل .

برنامج سالمة الغذاء:

هو جمموعة من الوثائق اليت تبني وتوضح كيفية التعرف وإدارة خماطر 
سالمة األغذية ويشمل تدريب املوظفني واإلجراءات اليت تبني كيفية كيفية 

استقبال األغذية يف جمال العمل وكيفية ختزين األغذية.
برنامج االعرتاف املتبادل:

هو برنامج يقوم على مبدأ اإلعرتاف املتبادل بشهادات املطابقة وعالمات اجلودة 
الصادرة عن الطرفني املوقعني عليه ويهدف إىل التحقق من دخول سلع مطابقة 
للمواصفات القياسية اخلاصة بها، وذلك لتسهيل التبادل التجاري بني البلدين 
ومنع العوائق الفنية وتكرار الفحص واالختبار ألغراض الفسح اجلمركي يف 
احلدود وتشمل كذلك تبادل املعلومات حول أجهزة تقويم املطابقة يف البلدين 

وكذلك اللوائح الفنيه اخلاصة بكل دولة
الربنامج السعودي لسالمة املنتجات "سليم":

املنتج سليم وآمن  أن  السعودي، ويعين  السوق  املنتجات يف  وخيتص بسالمة 
أو  املستهلك  املباشر على  أو غري  املباشر  للخطر  املسببة  العيوب  WWW.Alkhوخاٍل من كل 
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اجملتمع أو البيئة، ويعمل الربنامج من خالل وضع نظام عالي الكفاءة لقياس 
مؤشر سالمة املنتجات يف السوق، وذلك عرب آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح 
الفنية لكل منتج، خاصة املتطلبات الفنية األساسية املتعلقة بالسالمة والصحة 
املياه والطاقة وترشيد استخدامهما، مع توافق  البيئة واحملافظة على  ومحاية 
املنتجات مع القيم واألخالق اجملتمعية والدينية، وضمان فاعلية اخلدمات اليت 
تقدمها اجلهات التشريعية والرقابية لتحقيق السالمة من خالل مطابقة تلك 

املنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
برنامج كفاءة الطاقه:

الطاقة  املستهلك ورفع كفاءة استهالك  برنامج يهدف اىل ترشيد وتوعية 
يف اململكة للعديد من املنتجات الكهربائية وامليكانيكية كاملنتجات الكهربائية 

كاملكيفات واالفران والغساالت ووقود املركبات واإلطارات.
برامج اختبارات الكفاءة

بدعم  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  التقييس  هيئة  تلتزم 
هيئات تقييم املطابقة يف الدول األعضاء، وتسهيل الوصول إىل اخلدمات الفنية 
مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص 
وحتاليل موثوقة جلميع اهليئات العاملة يف املنطقة. وتقوم اهليئة دوريًا بإجراء 
للتعرف بدقة على احلاجة إىل  أداة فعالة  نتائجها  دراسات استقصائية تعترب 
القادمة  للربامج  أهداف واضحة  حتديد  ويساعد على  الكفاءة  اختبار  جماالت 

كجزء من اخلطة االسرتاتيجية للهيئة )2016 - 2020م(.
برومات البوتاسيوم:

هذه املادة تضاف للدقيق األبيض لتضفي عليه طعما بعد معادلته هيدروجينيا 
يف  أيضا  وتدخل  النعومة،  اعطائها  بسبب  العجينة  حجم  من  تزيد  وكذلك 
ناعمة  رغوة  وتعطي  الشامبو  يف  اهليدروجيين  الرقم  ومعادلة  الشامبو  صناعة 
الفشل  وتسبب  "مسرطنة"  املادة  بان هذه  أثبتت  كثرية  علمية  درسات  وهناك 
يف  أمريكا  ثم  اليابان  يف  كبرية  علمية  ضجة  وقامت  السمع  وفقدان  الكلوي 
أواخر الثمانينات ويف ابريل 1990منعت املادة من الدخول يف املواد الغذائية ومن ثم 
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مت التشديد على املخابز ويقتصر استخدامها على الشامبو فقط وبعض األدوية 
اجللدية.

بطاقة أعمال

الشركة،  باسم  الصادرة  الشهري  احلسم  بطاقة  أو  االئتمان  بطاقة  هي 
خاصة  خدمات  أو  سلع  وشراء  فواتري  سداد  يف  استخدامها  يتم  حيث 
بالشركة، وبالتالي فإن الشركة تتحمل املسؤولية كاملة للمبالغ املدينة 

على البطاقة.
بطاقة االئتمان

تستخدم هذه البطاقة يف القيام بعمليات الدفع والشراء واحلصول على النقد 
اجلهة  مع  املربم  االتفاق  مبوجب  املستحق  املبلغ  سداد  ثم  ومن  دين  صورة  يف 

املصدرة للبطاقة.
البطاقات االئتمانيه:

أداة دفع وسحب نقدي يعطيها البنك أو املؤسسة املالية لشخص طبيعي 
أو اعتباري )حامل البطاقة( بناًء على عقد بينهما ميكنه من شراء السلع أو 
اخلدمات ممن يعتمد املستند )التاجر( دون دفع الثمن حااًل لتضمنه التزام 
يف  حاملها  على  يعود  ثم  املصدر،  حساب  من  الدفع  ويكون  بالدفع،  املصدر 
غري  الرصيد  جمموع  على  ربوية  فوائد  يفرض  وبعضها  دورية،  مواعيد 
املدفوع بعد مدة حمددة من تاريخ املطالبة، وبعضها ال يفرض فوائد، كما 
خدمات  على  احلصول  من  عليها  حيصل  الذي  الشخص  ميكن  بعضها  أن 

خاصة 
بطاقة بيانات املواد الغذائية:

أو  أو مادة وصفية سواًء كانت مصورة  أو عالمة  أو إيضاح  بيان  هي )كل 
مكتوبة، أما مطبوعة أو ملصقة أو حمفورة أو متصلة اتصااًل ثابتًا بعبوة املادة 
الغذائية( وعلى ذلك ا فبطاقة البيانات للمواد الغذائية هي تلك االيضاحات اليت 
من املفروض ان تكون مرفقة بعبوة املادة الغذائية، ومهمتها ان توضح للمستهلك 
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البطاقة التعريفية:

مصورة  أو  مرسومة  أو  مطبوعة  أو  مكتوبة  معلومة  أو  بيان  أي  بها  يقصد 
أغلفته.  أو  أحد حاوياته  أو  الطيب  املنتج  او  املثبتة على اجلهاز  البطاقة  وتشمل 
واملعلومات اخلاصة به أو الوصف الفين له. وكذلك املعلومات اخلاصة بكيفية 

استخدام اجلهاز.
بطاقات السحب البنكية:

هي عبارة بطاقة صرف الكرتوني وهي أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك 
جتاري، ومتكِّن حاملها من الشراء مباله املوجود لدى البنك، ومن احلصول على 
النقد من أي مكان مع خصم املبلغ من حسابه فوراً، ومتكنه من احلصول على 

خدمات خاصة 
بطاقة شركات

ائتمان أو بطاقة حسم شهري مصدرة ملستخدم أو موظف لدى  هي بطاقة 
وهي  املالية  املسؤولية  لتحمل  حاالت   3 وهناك  اعتباري.  كيان  ذات  شركة 
تتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة، و يتحمل املستخدم 
أساس  على  البطاقة  على  مدينة  مبالغ  أي  مسئولية  والشركة  املوظف  أو 
البطاقة ألغراض  تضامن، وتتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على 

أعمال الشركة
بطاقة كفاءة الطاقة: 

الكهربائية  هي بطاقة توعوية متنح املستهلك طرقًا للمقارنة بني األجهزة 
يف  النجوم  عدد  زاد  فكلما  الكهربائية،  الطاقـة  استهالك  يف  كفاءتها  حسب 
الكهربائية،  للطاقة  استهالكه  يقـل  وبالتالي  اجلهـاز  كفـاءة  زادت  البطاقة 
كما تتضمن بعض البيانات األساسية عـن املنتج )نوع املنتج - الطراز والعالمـة 

التجارية - استهالك الطاقة -مواصفة االختبار(.
البطالة:

العمل  على  القدرة  له  توافرت  ملن  مشروعة  عمل  فرص  وجود  عدم  هي 
والرغبة فيه.
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بلد املنشأ:

البلد الذي مت فيه صناعة وجتهيز املنتج، إذا كان املنتج يتعرض للتجهيز يف 
بلد أخر يغري من طبيعته األساسية ويعترب البلد الذي يتم فيه هذا التجهيز بلد 

املنشأ فيما يتعلق بالبطاقة والبيانات اإليضاحية املصاحبة هلا 
البيئة:

على  احلية  الكائنات  وجود  على  وتؤثر  بنا  حتيط  اليت  األشياء  إمجالي  هو 
أنفسهم،  والكائنات  واملناخ  واملعادن  والرتبة  واهلواء  املاء  متضمنة  األرض  سطح 
البعض  بعضها  مع  املتشابكة  األنظمة  من  جمموعة  بأنها  وصفها  ميكن  كما 
نتعامل  واليت  الصغري  العامل  هذا  يف  بقائنا  وحتدد  تؤثر  واليت  التعقيد  لدرجة 

معها بشكل دوري." 
البيانات اإليضاحية لالجهرة املنزليه:

هي اسم الصانع أو عالمته التجارية والطراز أو رقمه وبلد املنشأ واجلهد 
التخزين  وحجم   )T( للمناخ  التصميم  مالئمة  ورمز  املقنن  والرتدد  املقنن 

املقنن.
البيانات التجارية:

هي معلومات تتعلق بعدد البضاعة املباعة أو املروجة أو مقدارها أو مقاسها 
البلد اليت  أو  أو مواصفتهااو اجلهة  أو عيارها  أو طاقتها  أو وزنها  أو وكيلها 
صنع  اوطريقة  اإلنتاج  أو  الصنع  وتاريخ  أنتجت  أو  البضاعة  فيه  صنعت 
اسم  او  مصدره  أو  منشأتها  أو  أصلها  أو  البضاعة  اونوع  إنتاجها  أو  البضاعة 
أو غري  أوعالمات جتارية  اخرتاع  براءات  او وجود  الصانع  أو  املنتج  أو صفات 
ذلك من حقوق امللكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو ميزات جتارية 

أو صناعية. 
بيانات السلعه:

)الكمية(  احلجم  ـ  الوزن  ـ  الطعام  مكونات  ـ  السلعة  )اسم  بالبيانات  املقصود 
طريقة  ـ  غذائية  معلومات  ـ  استخدامه  وصالحية  تاريخ  ـ  املنتج  وعنوان  اسم  ـ 
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بيانات الفاتورة:

وتتضمن )إسم املورد وحمله التجاري وتاريخ التعامل أو التعاقد ومثن املنتج 
ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته من حيث العدد أو الوزن وميعاد التسليم 

وتوقيع أو ختم املورد(
البيانات االلكرتونية:

أورسوم  أوصور  أورموز  نصوص  شكل  يف  الكرتونية  خصائص  ذات  بيانات 
أوأصوات أوغري ذلك من الصيغ االلكرتونية، جمتمعة أو متفرقة.

البيع اإلغرائي:

تستهدف طرق البيع اإلغرائية إيقاظ عواطف املستهلك بهدف حتريضه 
على الشراء، األمر الذي يؤدي إىل إقدامه أحيانًا على شراء ما ال ينفعه أو 
الشراء  على  واالغراء  التحريض  وسائل  ومن  إليه  حاجة  غري  يف  هو  ما 
كاملسابقات واجلوائز واهلدايا، وكذلك التصفيات والتخفيضات الوهمية 

لألسعار 
البيع بالتجزئة:

تلك  خالف  االستخدام  أجل  من  البيع  إىل  ترمي  اليت  التجارية  اإلعمال 
واملنتجون  البيع كما يفعل جتار اجلملة  إعادة  أجل  البيع من  اليت ترمي إىل 

واملصنعون.
البيع بالجملة:

اىل  أخرى  مرة  ببيعها  ليقوم  التجزئة  بائع  اىل  كبرية  بكميات  السلع  بيع 
املستهلكني.

بيع الحاضر للبادي:

هريرة  أبي  فعن  للبادي،  احلاضر  بيع  عن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  نهى 
رضي اهلل عنه قال: نهى النيب  عن التلّقي، وأن يبيع حاضٌر لباٍد، وعن أنس بن 
مالك قال: نهينا أن يبيع حاضٌر لباٍد، وصورته أن جييء البلَد غريٌب بسلعته يريد 
بيعها بسعر الوقت يف احلال، فيأتيه احلضري فيقول له: ضعه عندي ألبيعه لك 

على التدريج بأغلى من هذا السعر. 
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بيع الرجل على بيع أخيه:

جاء النهي من النيب صلى اهلل عليه وسلم صرحيًا، وذلك يف حديث عبد اهلل 
بن عمر رضي اهلل عنهما أنَّ رسول اهلل  قال: )ال يبع بعضكم على بيع أخيه( 
ويف رواية مسلم يقول املصطفى: ال يبع الرجل على بيع أخيه، وال خيطب على 

خطبة أخيه إالَّ أْن يأذن له.
بيع الغرر:

نهى رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك يف 
املاء والطري يف اهلواء، وبيع الغرر املنهي عنه ما كان له ظاهر يغر املشرتي وباطن 

جمهول، وبيع الغرر أن يكون على غري عهدة وال ثقة.
بيع املسرتسل:

من  السوق  ألهل  ليبيعها  بسلعته  ويأتي  األسعار  جيهل  الذي  هو  واملسرتسل 
السماسرة والتجار، وهو ال حيسن املبايعة، وهذا املسرتسل إذا غبنه أحد من أهل 
السوق غبنًا خيرج عن العادة ؛ كان كأنه أكل الربا وتعاطاه، ولذلك قال النيب 
السلعة،  قيمة  وإنقاصه  خداعه  أي  ربا(،  املسرتسل  )غنب  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
والشراء منه دون سعر الوقت غنْبٌ، ومن غبنه فكأنه أكل الربا، ألنه أخذ السلعة 
فغنب  ربا،  الزيادة  فهذه  فيها،  سريبح  كان  مما  بأزيد  وباعها  قيمتها  من  بأقل 
املسرتسل مما يفضي إىل الربا بنّص الشارع الشريف، وقال النيب أيضًا يف شأن 

غنْب املسرتسل: )غنب املسرتسل حزام(، ويف رواية : )غنب املسرتسل ظلم(.
بيع النجش:

اتفق العلماء على منع بيع النجش وهو أن يزيد أحد يف سلعة، وليس يف نفسه 
من  نوع  التصرف  وهذا  باملشرتي،  ويضّر  البائع  ينفع  أن  بذلك  يريد  شراؤها، 

املخادعة يف البيع.
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حرف "ت"

التأثري:

تستخدم أساليب كثرية للتأثري على املستهلك من خالل طريق اإلعالن او 
استعمال حقيقة معروفة على أنها ميزة. أو استعمال بعض اخلدع السينمائية. 
شخصية  استغالل  أو  صاحلًا.  يعد  مل  مالديه  أن  املستهلك  إشعار  حماولة  أو 
حتى  اإلعالن  تكرير  على  االعتماد  أو  اللفظية  اخلدع  استخدام  أو  مشهورة 

احلفظ.
التأريض:

توصياًل  أجهزة  شبكة  أو  كهربائي  جلهاز  متعمد  كهربائي  توصيل  هو 
مباشراً باألرض بدون وجود فيوز أو مفتاح أو قاطع يف هذا االتصال، والتأريض 
وحيمى  املنشأة،  يف  وللعاملني  الكهربائية  للمنظومة  السالمة  لتوفري  مطلوب 
األفراد من خطر الصعق الكهربائي، ويقي من خطر التفريغ الكهربائي حبمل 
التيار اخلاطئ دون وقوع حرائق أو إنفجارات، وحيمى املعدات من أضرار التغريات 

املفاجئة والكبرية يف جهد التغذيه على ثبات اجلهد أثناء التشغيل العادي
التأمني:

من  وتعويض  املؤمن،  إىل  هلم  املؤمن  من  املخاطر  أعباء  لتحويل  وسيلة  هي 
يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من قبل املؤمن

تاريخ صالحية املواد الغذائية:

الزمنية اليت حيتفظ فيها  الفرتة  الغذائي بانها  املنتج  تعرف فرتة صالحية 
ومقبواًل  مستساغًا  نهايتها  حتى  ويظل  األساسية  بصفاته  الغذائي  للمنتج 
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والنقل  للتعبئة  حمددة  ظروف  حتت  وذلك  اآلدمي  لالستهالك  وصاحلًا 
والتخزين والتداول، وتاريخ إنتهاء الصالحية هو التاريخ الذي حيدد نهاية هذه 
الفرتة، وله فوائد كثرية فهو بالنسبة للمستهلك يعترب مؤشراً على جودة املنتج 
مستودعاتهم  تنظيم  يف  ويساهم  واملوزع  والتاجر  للمنتج  وبالنسبة  وسالمته 
وتقليل نسبة التالف من السلع كما يساعد مراقب األغذية باألسواق على أداء 
مهمته وجيعل من املستهلك نفسه مراقبًا على األسواق ويعني مسئول اجلمارك 
يف حتديد الفرتة املنقضية من صالحية السلعة قبل وصوهلا إىل ميناء الدخول 

يف البلد املستورد.
تأكيد الجودة:

تهدف على منع حدوث األخطاء أثناء مراحل التصنيع، وهي كافة األنشطة 
املخططة والنظامية اليت يتم تنفيذها داخل نظام اجلودة لتوفري الثقة الكافية 

بان كيانًا ما سوف يعنى مبتطلبات اجلودة
تثقيف املستهلك:

هو تبصري املستهلك حبقوقه وواجباته. وتعريف املستهلك مبا تصنعه الدولة 
املستهلك  وتبصري  األساسية.  باملعلومات  املستهلك  ومد  وشروط.  تشريعات  من 
العادات  وتكوين  املضللة.  االعالنات  من  املستهلك  ومحاية  السلع.  غش  بطرق 

االستهالكية.
التثمني الجمركي:

السلع  على  املستحقة  اجلمركية  الرسوم  بتحديد  اخلاصة  املعايري  حيدد 
يف  تالعبًا  هنالك  أن  اجلمارك  هيئة  اكتشفت  فإذا  اململكة،  ألسواق  املستوردة 
فواتري الشحن تستخدم معايريحمدده لتحديد قيمة السلع املستوردة إذا كان 

هنالك شك واضح يف الفواتري اجلمركية اخلاصة بهذه السلع.
التجمع الخليجي للمرتولوجيا

باملقاييس  املتصلة  القضايا  مجيع  مع  تتعامل  اقليمية  منظمة  هو 
اخلليجية  التقييس  هيئة  يف  االعضاء  الدول  مستوى  على  )املرتولوجيا( 
GSO(WWW.Alkh(. ُأنشَئ التجمع اخلليجي للمرتولوجيا يف عام 2010م، وحصل التجمع 
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املشروط  الدولي  االعرتاف  على   )GULFMET( للمرتولوجيا  اخلليجي 
كهيئة إقليمية مرتولوجية يف أكتوبر 2015م.، ويسعى التجمع اخلليجي 
للمرتولوجيا )GULFMET( يف تسهيل اإلجراءات الالزمة للدول االعضاء 
عدة  تنظيم  خالل  من  الفنية  واالشرتاطات  املتطلبات  لتلبية  التجمع  يف 
برامج يف جمال املقارنات البينية واالشراف على تطبيق وتقييم نظم إدارة 
واملعايرة  القياس  بقدرات  دوليًا  االعرتاف  بهدف  الوطنية  للمعاهد  اجلودة 
الدولي  للمكتب   )KCDB( البينية  املقارنات  بيانات  قاعدة  يف   )CMCs(

لألوزان واملقاييس.
التجمع الخليجي للمختربات

والشركات  للمختربات  مفتوحة  شبكة  هو  للمختربات  اخلليجي  التجمع 
التعاون  التقييس لدول جملس  الدول األعضاء بهيئة  املساندة هلا والعاملة يف 
لدول  التقييس  إنشاءه مببادرة من هيئة  إقرار  العربية. وقد مت  لدول اخلليج 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية وتوصيات املؤمتر اخلليجي األول لكفاءة 
املختربات )دبي، 13 مارس 2013م(، وهو نابع من رؤية اسرتاتيجية تضع املختربات 
يف صلب اهتماماتها وذلك بالنظر للدور احملوري الذي تلعبه هذه املختربات يف 

تطوير البنية التحتية اخلليجية للجودة.
التحايل يف توظيف االموال:

الغرض منه االستيالء على اموال الغري بطرق غري مشروعه كعرض مشاريع 
عقارية او مالية او استثمارية وهميه او غري مرخصه يف الداخل أو اخلارج مع 
ضمان اإلرباح العالية كوسيلة ألغراء الناس واستدراجهم للمساهمة يف هذه 

املشاريع اليت اليكون هلا أي حقيقة يف الواقع.
تحديد املخاطر البيئية:

منتج  أو  نشاط  على  ترتتب  واليت  البيئة  على  تقع  اليت  املخاطر  حتليل  هو 
خطورة  ويقاس  الضرر  حدوث  احتمالية  هو  اخلطورة  ومعنى  معينة.  مادة  أو 
حدوث ضرر معني بنسبة احتمال حدوث هذا اخلطر من ناحية ومقدار الضرر 

احلادث من ناحية أخرى.
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التحقق:

أن  للتأكد من  املعتمدة  املختربات  بواسطة  اليت جترى  العمليات  جمموعة 
جهاز القياس أو أداة القياس مستوف متامًا متطلبات التحقق، ويشمل التحقق 

كاًل من االختبار والدمغ.
التخفيضات:

اخلدمة،  أو  الصنف  سعر  ليخفض  املستحق  املبلغ  من  خيصم  الذي  املبلغ 
وتعترب التخفيضات احدى الوسائل الرتوجييه لرتغيب املستهلك بالشراء، وعادة 
ما تكون هناك ختفيضات وتنزيالت خادعه واليت عادة تكون االسباب املعلنه هلذه 
السلع  وسط  عيوب  بها  سلعة  وضع  اجل  من  ولكن  حقيقيه  غري  التخفيضات 
املعروضة. او رفع السعر احلقيقي للبيع عما كان قبل التنزيالت. اوالتخفيض 
قبل  نهائية  لتصفيات  احملل  إعالن  او  السلع.  من  معينة  كمية  يشرتي  ملن 

اإلغالق لكنه ال يغلق.
التدابري الصحية والصحة النباتية:

تدابري ضرورية تتبعها دول العامل حلماية حياة وصحة اإلنسان واحليوان 
التدابري  اتفاقية  أحكام  مع  متسقة  التدابري  تلك  تكون  أن  شريطة  والنبات 
التدابري الصحية متماشية مع  النباتية الدوليه، وتكون  الصحية والصحة 
االتفاقية  ألحكام  طبقًا  العامليه  التجرتة  مبنظمة  األعضاء  الدول  التزامات 

لعام 1994 .
التداول:

البيع أو العرض للبيع والتخزين أو احليازة سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو 
النقل بأي وسيلة من الوسائل.

التدليس:

القيام والشروع يف خداع املتعاقد معه بأية طريقة كانت مبا يؤدي إىل إظهار 
البضاعة أو اخلدمات على خالف حقيقتها.

تدهور البيئة:

أو  العامة  البيئة مبا يغري من طبيعتها أو خصائصها  السليب على  التغري  WWW.Alkhهو 
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يؤدي إىل إختالل التوازن الطبيعي بني عناصرها، أوفقد اخلصائص اجلمالية 
أو البصرية هلا.

الرتاجع:

اإلنتاج  ينخفض  الرتاجع  وخالل  املتناقص.  االقتصادي  النشاط  من  فرتة 
واالستهالك والتوظيف عن املستويات اليت بلغتها خالل فرتات الرخاء، ولكنها ال 

تنحدر إىل مستويات الكساد. 
الرتويج:

املنتجات  قيمة  إيصال  سبيل  يف  واملؤسسات  الشركات  بها  تقوم  ما  هو 
االهتمام  الرتويج  ويشمل  الشراء  على  وحثهم  وإقناعهم  للزبائن  واخلدمات 
بالزبون والعالقات العامة واملبيعات وصورة الشركة الذهنيه واإلعالنات. وهي 
من  بالشراء  وترغيبه  املستهلك  على  التأثري  تستهدف  اقناعي  اتصال  عمليات 

خالل املسابقات او التخفيضات او اهلدايا.
التزوير والتقليد للعالمة التجاريه:

املقصود بالتزوير نقل العالمة نقاًل كاماًل مطابقًا لألصل أو نقل األجزاء 
إىل  األصلية  للعالمة  مطابقة  املزورة  العالمة  مما جيعل  منها  الرئيسية 
العالمة  التقليد فيعين اصطناع عالمة تشابه يف جمموعها  أما  حد كبري 
األصلية تشابهًا من شأنه أن يضلل املستهلكني ملصدر املنتجات اليت متيزها 

العالمة. 
ترشيد االستهالك:

وتقليل  استخدامها  االسراف يف  املتاحة وعدم  املوارد  استغالل  هو حسن 
الفاقد منها قدر اإلمكان، وهو االقتصاد واالعتدال يف اإلنفاق أو حصول كل 
أو  زيادة  دون  واخلدمات  السلع  من  املثلـى  احتياجاته  على  اجملتمع  يف  فرد 
نقصان على أن يكون ذلك يف حدود موارده املالية. وتوجيه األمناط والعادات 
بالتعقل  االستهالكي  السلوك  يتسم  حبيث  الغذائية  االستهالكية 

واالتزان واحلكمة واملنطقية
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التسرت:

جتاري  نشاط  أي  ممارسة  أو  االستثمار  من  املواطن  غري  مكن  من  كل   
حمظور عليه ممارسته سواء عن طريق استعمال امسه، أو ترخيصه، أو سجله 
نشاطًا  ميارس  أو  يستثمر  الذي  املقيم  هو  او  أخرى.  طريقة  بأي  أو  التجاري، 
جتاريًا باسم مواطن أو مستثمر. وكذلك املقيم الذي يعمل بأي طريقة أخرى 
مما  أعلى  نسبة  من  عليه  حيصل  ما  كان  إذا  بالقطعة،  أو  بالنسبة،  كالعمل 
حيصل عليه مثيل له كأجري يف املتوسط، بشرط عدم توفر عنصري التبعية 

واإلشراف من صاحب العمل.
التسمم الغذائي:

نفسه  الوقت  يف  متشابهة  مرضية  بأعراض  شخص  من  أكثر  إصابة  هو 
أشهرهاالتسمم  كثرية  وأنواعه  واحد،  مصدر  من  غذائية  مادة  تناول  نتيجة 
فطريات،  فريوسات،  "بكترييا،  دقيقة  كائنات  وتسبِّبه  امليكروبي   الغذائي 
داخل  أو  األغذية  يف  اجلراثيم  هذه  تفرزها  اليت  السموم  طريق  عن  طفيليات" 
وهناك  األطعمة  يف  اجلراثيم  هذه  تكاثر  نتيجة  أو  لإلنسان،  اهلضمي  اجلهاز 
التسمم الغذائي الكيميائي ويكون بواسطة املعادن الثقيلة "الزئبق والرصاص" أو 
بواسطة املبيدات احلشرية املستعملة يف رشِّ الفواكه واخلضراوات، أو بواسطة 
فات املنزلية  تلوث الطعام نتيجة رش املبيدات احلشرية باملنزل، أو بواسطة املنظِّ
واألدوية، كما يسبِّب تفاعل األواني مع املواد الغذائية احملفوظة بهاكاملعلبات 

وأواني الطبخ النحاسية بعضًا من أنواع التسمم الغذائي.
التسويق:

هي العملية اليت تنطوي على ختطيط وتنفيذ املفاهيم أو التصورات اخلاصة 
باألفكار والسلع واخلدمات وتسعريها وتروجيها وتوزيعها خللق عمليات تبادل 

قادرة على حتقيق أهداف األفراد واملؤسسات.
التسويق الهرمي:

املال من أكرب عدد من  ومجع  االحتيال  مستقر هدفه  عمل غري  هو منوذج 
يبدأ  اهلرم.  رأس  يف  املتواجد  هو  األكرب  املستفيد  يكون  بينما  WWW.Alkhاملشرتكني، 
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بشخص أو شركة يف أعلى اهلرم يتلخص عملها يف إقناع الشخص باإلشرتاك 
أو املساهمه مببلغ مالي مع الوعد بأعطاءه خدمات او ربح رمزي إن استطاع إقناع 
األول  حصل  املشرتكني  طبقات  زادت  كلما  بهدف  بعده،  باالشرتاك  آخرين 
على عموالت أكثر، وكل مشرتك يقنع من بعده باالشرتاك مقابل العموالت 
إذا جنح يف ضم مشرتكني جدد يلونه يف  الكبرية اليت ميكن أن حيصل عليها 
وربطها  اإلخنراط  عملية  على  بالرتكيز  املشروع  هذا  ويقوم  األعضاء.  قائمة 
بالبيع بغض النظر عن نوعية املنتوج نفسه. ويصنف من قبيل الغش أو اإلحتيال، 
ومشاريع اإلحتيال اهلرمي رغم منعها إال أنها قد تتحايل على القوانني لتتواجد 

بأشكال عديدة، غري قانونية يف الكثري من الدول
التسويق الشبكي:

تلجأ له شركات كربى لتشجيع على جلب زبناء اخرين مبقابل مادي، لكن 
دون أن يكون على الزبون دفع أو إستثمار ماله اخلاص. لكن عمليا، فإن شركات 
وتستعمل  عملها  طريقة  لوصف  املصطلح  هذا  تستعمل  ال  اهلرمي  التسويق 
مصطلح التسويق الشبكي كغطاء واسم لنشاطها التجاري، ويصنف من قبيل 

الغش أو اإلحتيال وهو ممنوع نظاما يف كل دول العامل.
تشريعات:

االنظمه  هذه  تنفيذ  ولوائح  إجراءات  توضح  اليت  والقوانني  األنظمة  هي 
وحتديثها وتتضمن العقوبات واجلزاءات ملخالفي هذه االنظمه.

تشعيع االغذيه:

لفرتة  املؤينة  األشعة  من  وحمكمة  حمددة  كمية  إىل  الغذاء  تعريض  هي 
زمنية حمددة للحصول على الغرض املطلوب من التشعيع للقضاء على األحياء 
الدقيقة املمرضة وإطالة فرتة صالحيتها باحلد من احلمل امليكروبى هلا كما 
يستخدم التشعيع لقتل احلشرات ومجيع أطوارها يف احلبوب والتمور ولتأخري 
إنضاج الفواكه ومنع التربعم )اإلنبات( يف البصل والثوم وهو مايزيد من فرتة 
الغذاء وتقليل  املزايا كحفظ  العديد من  التشعيع  تسويقها وإلستخدام تقنية 
والتلف.  الفساد  مسببات  على  بالقضاء  الغذاء  صالحية  فرتة  وإطالة  الفاقد 
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وهناك التباس لدى املستهلكني بشأن التفرقة بني تقنية تشعيع األغذية بغرض 
حفظها وبني التلوث اإلشعاعي حيث الفرق بينهما كبريا جدا.

التشهري:

نص نظام مكافحة الغش التجاري يف املادة )20( على وجوب التشهري مبرتكيب 
هذه جرائم الغش التجاري، شريطة أن يصدر القرار بشكل نهائي حبكم حمكمة 
وهي  التشهري  وسيلة  النظام  حدد  وقد  اجلرمية،  هذه  ارتكب  من  مواجهة  يف 
التشهري  آخرى، ويوضع  او من خالل وسيلة  تقدير،  اقل  وسيلة إعالمية على 
يف مكان ظاهر وملدة حمددة على واجهة احملل الذي ارتكبت فيه جرمية الغش 

التجاري لتنبيه املستهلك. 
التضخم:

االقتصاد  جسد  يف  تعبث  اليت  واالجتماعية  االقتصادّية  األمراض  أحد  هو 
وتتسبب يف حدوث مشاكل وتأثريات سيئة، وينشأ التضّخم نتيجة عدم التوازن 
نتيجة  حيدث  كما  واالستثمار،  واالدخار  واالستهالك  اإلنتاج  معدالت  بني 
االختالالت  هذه  على  ويرتتب  القومّي  االقتصاد  يف  اإلنتاجية  الطاقات  لضعف 
ارتفاع متواصل يف األسعار، فيؤدي إىل ارتفاع األجور وأمثان العوامل اإلنتاجية، 
وسائر تكاليف اإلنتاج، يليه ارتفاع متواصل يف األسعار تصل فيه العملة النقدية 

إىل قيمة ال تستطيع معها مواجهة موجة الغالء يف األسعار والتكاليف 
تظليل املستهلك:

وهو من اهم طرق الغش التجاري ويكمن غالبا يف اإلعالنات التجارية املظلله 
واليت تورد معلومات ومواصفات وادعاءات كاذبه للمستهلك عكس والواقع، من 

اجل االستفادة التجارية الغري عادله.
التعامالت االلكرتونية:

أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يربم أو ينفذ - بشكل كلي أو 
جزئي - بوسيلة الكرتونية.

التعبئة والتغليف:

ومنع  التلوث،  من  للحد  الغذائية  للمنتجات  كافية  محاية  لوضع  WWW.Alkhوهي 
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تعرضها للتلف، وأن تسمح بوضع بطاقات البيانات عليها بالشكل املناسب. وجيب 
أن تكون مواد التعبئة والتغليف خالية من أي تأثريات سامة وال متثل أي تهديد 

لسالمة األغذية وصالحيتها يف الظروف احملددة للتخزين واالستخدام. 
التعرفة الجمركيه:

ضريبة تفرض على السلع املستوردة. 
تعزيز الصحة:

تهدف تعزيز الصحة اىل متكني الفرد نفسه من العناية بصحته والتحكم بها 
عضويا ونفسيا واجتماعيا، حسب ميثاق اوتاوا 1986.

التعويض:

من اهم حقوق املستهلك الثمانية اليت اقتها االمم املتحده يف 1985م، وهي أن 
يكون للمستهلك احلق يف تسوية عادلة للمطالبة املشروعة، شاملة التعويض 

عن التضليل أو السلع الرديئة أو اخلدمات غري املرضية.
التفتيش البيئي:

عملية دعم وتعزيز لكل من البيئة والصحة العامة حيث أن التلوث الناتج عن 
املنشآت الصناعية له تأثري ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة اإلنسان 
تطبيقها  الصناعية  للمنشآت  التى ميكن  اإلجراءات  من  فإن كثرياً  ولذا  أيضا. 
لتخفيف اآلثار البيئية الضارة، تؤدى فى نفس الوقت إىل ختفيف اآلثار التى 
فى  املقيمني  املستهلكني  وكذلك  باملنشأة،  العاملني  صحة  على  خطورة  متثل 
فإن  ذلك  على  وبناء  املنشآت.  تلك  من  الصادرة  باإلنبعاثات  تتأثر  التى  املناطق 
فاعلية عملية التفتيش على املنشآت الصناعية تؤدى إىل محاية البيئة ومحاية 

العمال ومحاية الصحة العامة.  
التقليد:

الشكل  أو حتاكيها من حيث  اختيار عالمة جتارية مشابهة لعالمة مشهورة  هو 
وعادة ما تكون هذه العالمة مسجلة وهلا محاية قانونية، وحتدث هذه العالمة املقلدة 
ملالك  االستئثاري  باحلق  مساس  يعترب  وهذا  املستهلكني،  أو  اجلمهور  ذهن  يف  التباس 
العالمة، وكذلك هو امليل من قبل املستهلك إىل حماكاه سلوك الغري وتقليد اآلخرين.
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التقييس:

عملية وضع اشرتاطات لالستخدام العام املتكرر وتشمل هذه العملية على وجه 
اعداد وإصدار وتطبيق مواصفات قياسية.  وتؤدي اىل حتسني  اخلصوص عمليات 
مالءمة املنتجات وعمليات التصنيع واخلدمات لألغراض املستهدفة كاحلفاظ على 

سالمة وصحة املستهلك وإزالة العوائق أمام التجارة وتسهيل التعاون التقين
 التقييم:

املنشآت  أو  للعقارات،  او  خدمة  أو  سلعة  ألي  العادلة  القيمة  حتديد  عملية 
االقتصادية، أو املعدات واملمتلكات على اختالف أنواعها، لغرض حمدد.

 تكلفة املعيشة:

هي تكلفة شراء السلع واخلدمات املستعملة يف احلياة اليومية
التلفزيون التجاري:

من  ويكون  غريها  أو  اإلعالنات  من  موارده  على  حيصل  الذي  التليفزيون 
أهدافه الرئيسية الربح.

تلقي الركبان:

فقد نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذه الصورة من البيوع، وهي: أن 
يكون البيع عن طريق تلّقي الركبان الذين جيلبون السلع إىل البلدة، فيتلّقاهم 
يف  حاليا  مشاهد  هو  ما  وهذا  السلع.  منهم  ويشرتون  الّسوق،  خارج  السماسرة 

معارض وحراجات السيارات واالثاث املستخدم وغريها من األسواق.
التلوث:

وال  احلية  وغري  احلية  البيئة  مكونات  يف  كيفي  أو  كمي  تغري  كل  هو 
تستطيع األنظمة البيئية على استيعابه دون أن يتخلل توازنها، مع اإلشارة إىل 
أن التغري البد أن يكون من عمل اإلنسان وليس من اإلختالل الطبيعي الذي قد 

حيدث يف البيئة.
التلوث االستهالكي:

هو شراء وتكديس األغذية والسلع مبختلف أنواعها بدون احتياج فعلي واهدار 
WWW.Alkhمالي بال مربر وبدون تفكري او حساب.
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التلوث اإلشعاعي:

هو التلوث الذي ٌيعد يف الوقت احلالي من أخطر امللوثات البيئية وقد تسبب 
والتجارب  فاملفاعالت  املعروفة،  امللوثات  عن  خيتلف  تلوث  إحداث  يف  اإلنسان 
ينتج  بالغذاء مما  واملاء فتختلط  اهلواء  تؤدي إىل وجود مواد مشعة يف  النووية 
)تشرنوبل(  حادثة  املفاعالت  حوادث  أشهر  ومن  النووي،  باإلشعاع  التلوث  عنها 
وقد يظهر تأثري هذا التلوث بصورة سريعة ومفاجئة على الكائن احلي، كما 

قد يأخذ وقتًا طوياًل ليظهر يف األجيال القادمة.
التلوث اإللكرتوني:

حول  تنتج  اليت  اجملاالت  عن  ينتج  وهو  التلوث،  جمال  يف  صيحة  أحدث  وهو 
وانتهاء  والتليفزيون،  واملذياع  الكهربي  اجلرس  من  إبتداء  االلكرتونية  األجهزة 
واملوجات  الراديوية  باملوجات  حولنا  الفضاء  حيفل  حيث  الصناعية،  األقمار  إىل 
للمخ  العصبية  اخلاليا  على  تؤثر  اجملاالت  وهذه  وغريها،  الكهرومغناطيسية 
البشري، ورمبا كانت مصدراً لبعض حاالت عدم االتزان  وحاالت الصداع املزمن 
الذي تفشل الوسائل الطبية االكلينيكية يف تشخيصه، وكذلك التغيريات اليت 
أياما شديدة  االرضيه، حيث نرى  الكرة  األيام على مستوى  املناخ هذه  حتدث يف 
إىل  مرده  كله  ذلك  لعل  الصيف،  يف  الربودة  شديدة  وأياما  الشتاء،  يف  احلرارة 
الصناعية  األقمار  آالف  انتشار  بعد  وخاصة  حولنا،  اهلواء  يف  اإللكرتوني  التلوث 

حول األرض .
التلوث البصري:

بعدم  إليه  النظر  عند  حيس  اإلنسان  عني  عليه  تقع  منظر  ألي  تشويه  وهو 
أو  الفين،  التذوق  انعدام  أنواع  بأنه نوعًا من  أيضًا  ارتياح نفسي. وميكننا وصفه 

اختفاء الصورة اجلمالية لكل شئ حييط بنا.
تلوث البيئة:

هو وجود مادة أو أكثر من املواد الصناعيه تؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر 
إىل اإلضرار بالصحة العامة أو األحياء أو املوارد الطبيعية أو املمتلكات أو تؤثر 

سلبُا على نوعية احلياة ورفاهية اإلنسان.
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تلوث الرتبة:

الرتكيب  يف  تغري  عنها  ينتج  الرتبة  يف  غريبة  أجسام  دخول  عن  عبارة  هو 
التزايد  نتيجة  التلوث  من  النوع  هذا  حيدث  ما  وغالبُا  والفيزيائي  الكيميائي 
قتل  اليت تستخدم يف  السامة  املواد  ذات  املبيدات احلشرية  املفرط يف إستخدام 

احلشرات والقوارض ودود األرض والفطريات 
التلوث الحراري:

التحلية وغريها  أو  الكهرباء  الذي حيدث عندما تصب حمطات  التلوث  وهو 
مــن املصانع مياه الرجيع املستخدم يف عمليات التربيد فـي املسطحات املائية ممــا 
يتسبب فــي إحداث اختالل بيئــي ينتج عنه مــوت األمســاك والكائنــات احليــة 

األخرى لعدم حتملها درجات احلرارة العالية. 
التلوث الخفي:

هو ما يكون يف األغذية اليت نتناوهلا واليت ال تكاد ختلو من امللوثات فمعظم 
وحتى  واعدادها  انتاجها  مراحل  من  مرحلة  يف  للتلوث  تتعرض  األغذية  هذه 
وصوهلا ليد املستهلك فهي تتعرض للتلوث إما أثناء زراعتها وإما أثناء تصنيعها 
وإما أثناء ختزينها وتداوهلا. وعرفها اإلحتاد االوروبي أنها "هي امجاىل األشياء 
مبا  البيئة  وتشمل  واجملتمعات".  األفراد  يف  وتؤثر  اإلنسان  حبياة  حتيط  التى 
)البيئة  و  والرتبة  واملاء  اهلواء  من  الطبيعية(  )البيئة  الطبيعية  املوارد  ذلك  يف 
احلضرية( والظروف احمليطة و )بيئة العمل( وتشمل كذلك الكائنات احلية 

من نبات وحيوان والكائنات اجملهرية. 

لتلوث الضوضائي:

فهي  هلا،  ينبسط  ال  و  اإلنسان  لسماعها  ينسجم  ال  اليت  األصوات  تلك  هي 
التعب فهي أذن أصوات خشنة غري  املرغوب فيها و يشعر معها باإلرهاق و  غري 
منتظمة، ال تؤدي يف جمملها إىل معين واضح, باإلضافة إىل إنها األصوات ذات 
الرتدد العالي و تؤدي إىل اهتزاز طبلة اآلذن بشدة ويستخدم مصطلح "ديسيبل" 

WWW.Alkhكوحدة لقياس شدة الصوت .
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التلوث الغذائي:

وصول الكائنات احلية الدقيقة أو أي أجسام غريبة غري مرغوب بوجودها يف 
وبالتالي جعلها غري  عليها  الفساد  عالمات  ظهور  يف  يعجل  مما  الغذائية،  املادة 
بصورة  حيدث  الغذائي  والتلوث  البشري.  لإلستهالك  صاحلة  غري  أو  مرغوبة 
خمتلفة تبعًا لنوع املتسبب يف هذا التلوث، فهو قد يكون تلوثًا ميكروبيًا أو تلوثًا 

كيميائيًا.
تلوث املياه:

وغري  مباشرة  بطريقة  اإلنسان  حيدثه  أثر  من  املياه  إىل  يدخل  ما  كل  هو 
التوازن  واختالل  والكيميائية  الطبيعية  الصفات  تغري  إىل  فيؤدي  مباشرة 

الطبيعي يف تلك البيئة وبالتالي تضر اإلنسان والكائنات احلية.
تلوث الهواء:

هو وجود أي مادة سائلة أو صلبة أو غازية يف اهلواء بكميات تؤدي إىل أضرار 
فسيولوجية واقتصادية وحيوية باإلنسان واحليوان والنباتات واملعدات، أو تؤثر 

يف طبيعة األشياء.
التمويل االستهالكي:

هو اإلقراض املمنوح لألفراد كالقرض الذي يقدم لشخص طبيعي ألغراض 
أواملهين  التجاري  النشاط  جمال  خارج  أي  التجارية،  باألعمال  مرتبطة  غري 
الرئيس للمقرتض. ويشمل بوجه عام القروض الشخصية، وتسهيالت السحب 
مدفوعات  وقروض  واملنازل،  السيارات  شراء  متويل  وقروض  املكشوف،  على 
الصلة.  ذات  األنشطة  من  وغريها  التمويلي،  والتأجري  االئتمان،  بطاقات 
ويشمل كذلك القرض املمنوح لتمويل شراء سلٍع وخدمات بغرض الرتفيه، أو 
االستهالك أو أية متطلبات أخرى لألفراد وعلى سبيل املثال شراء أثاث، أو مواد 

منزلية أخرى، أو لتغطية مصاريف إجازة، أو التعليم.
التمويل العقاري

سداد  مقابل  عقار  متلك  يستطيع  لكي  للعميل  االئتمان  منح  عن  عبارة  هو 
مبلغ التمويل باإلضافة إىل تكلفته يف شكل أقساط ميسرة
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التنشئة االستهالكية:

واملهارات  املعارف  الطفل  خالهلا  من  يتعلم  واليت  املستمرة  العملية  هي 
على  باحلصول  املتعلق  االستهالكي  السلوك  مع  تتناسب  اليت  واالجتاهات 

املنتجات أو اخلدمات واستهالكها، 
التنظيم:

هو عملية إدارية تهتم جبمع املهام واألنشطة املراد القيام بها يف وظائف أو 
من  واألقسام  األنشطة  بني  والتنسيق  والصالحيات  السلطات  وحتديد  أقسام 
النشطة  تواجه كافة  اليت  املشاكل واخلالفات  مع حل  األهداف  حتقيق  أجل 

واألقسام من خالل أفراد التنظيم بشكل عام.
توازن املستهلك:

على  املختلفة  السلع  على  دخلة  املستهلك  فيها  يوزع  اليت  احلالة  بها  يقصد 
هو  استهالكه  توازن  حتقق  وشرط  االشباع،  من  االقصى  احلد  له  حيقق  حنو 

مالئمة اسعار سلعه ملنافعها.
توظيف االموال:

مصطلح شامل ميثل مقدار األموال املستثمرة يف األصول اإلنتاجية أو الثابتة 
أو يف السندات طويلة األجل.

التوعيه:

اهم وظائف االعالم وتهدف التوعية اىل احالل سلوك اجيابي معني بدال من 
سلوك سليب )كأستخدام حزام االمان( مثال.

التوعية االقتصادية:

هي مجع البيانات واملعلومات االقتصادية وإعداد الدراسات والبحوث واجملالت 
ويتم  واملستهلك،  واألسواق  والصناعة  بالتجارة  املتعلقة  والدولية  احمللية 
مغبة  من  مستمر  بشكل  وتوعيتهم  واملصدرين  املستوردين  إرشاد  خالهلا  من 
الوقوع يف االحتيال التجاري أوعقد صفقات مشبوهة لبضائع مزورة أو مقلدة 
الشراء  الدقة يف صياغة عقود  السلعة وترخي  وضرورة االستعالم عن مصدر 
املستندات شهادة تفتيش صادرة من  أن تتضمن  الدفع مقدمًا، وضرورة  WWW.Alkhوعدم 
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لتؤكد سالمة  العاملية  واملعاينة  الفحص  أحد اجلهات احلكومية فيما خيص 
البضائع املصدرة ومطابقتها للمواصفات املطلوبة .

التوعية البيئية:

سلوكيات  يف  ودورها  اجملتمع  يف  البيئة  بأهمية  املعرفة  تعميم  عملية  هي 
واقتصاد وصحة اإلنسان.

التوقيع االلكرتوني:

أومرتبطة  إليه  أومضافة  الكرتوني  تعامل  يف  مدرجة  الكرتونية  بيانات 
االلكرتوني  التعامل  على  وموافقته  املوقع  هوية  الثبات  تستخدم  منطقيًا  به 

واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
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حرف "ث"

ثرموستات ـ منظم حراري:

سخان  وعاء  داخل  العنصر  هذا  ويوضع  احلرارة،  لدرجة  حساس  عنصر  له 
املاء الكهربائي، يعمل الثرموستات على حفظ درجة احلرارة بني حدين معينني 
وذلك بفتح وغلق الدائرة الكهربائية أتوماتيكيًا ) أي فصل الكهرباء عن وحدة 
التسخني عند بلوغ حرارة املاء الدرجة اليت مت ضبطه عليها , ثم إعادة توصيل 
, ويكون من  املاء إىل حد معني  الكهرباء إىل وحدة التسخني عندما تقل حرارة 
 75 من  أعلى  الضبط  وضع  يكون  أال  وجيب   , يدويًا  الثرموستات  ضبط  السهل 

درجة س
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حرف "ج"

الجرائم االلكرتونية:

هو اخرتاق األمن املادي أو اخرتاق األمن الشخصي لألفراد أو اخرتاق احلماية 
اخلاصة باالتصاالت وأمن البيانات أواالعتداء على عمليات احلماية.

الجرائم املعلوماتية:

املعلوماتية  أوالشبكة  اآللي  احلاسب  استخدام  متضمنًا  يرتكب  فعل  أي  هي 
أجهزة  أوأحد  املعلوماتية  الشبكة  طريق  عن  مرسل  هو  ما  على  التنصت  مثل 
احلاسب اآللي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أواعرتاضه، اوالدخول 
أواالمتناع عنه،  القيام بفعل  أوابتزازه حلمله على  املشروع لتهديد شخص  غري 
املشروع  غري  اوالدخول  مشروعًا،  عنه  االمتناع  أو  الفعل  بهذا  القيام  كان  ولو 
املوقع  هذا  تصاميم  لتغيري  إلكرتوني  موقع  إىل  أوالدخول  إلكرتوني  موقع  إىل 
إساءة  طريق  عن  باحلياة اخلاصة  اواملساس  عنوانه،  أوشغل  أوتعديله  أوإتالفه 
استخدام اهلواتف النقالة املزودة بالكامريا أوما يف حكمها، اوالتشهري باآلخرين 
وإحلاق الضرر بهم عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة، اوالدخول غري املشروع 
تغيريها،  أو  أوإتالفها  أوتسريبها،  أوتدمريها،  أوحذفها،  خاصة،  بيانات  إللغاء 
تدمري،  أو  أوتعطيلها  العمل،  عن  املعلوماتية  الشبكة  اوإيقاف  نشرها،  إعادة  أو 
أوحذفها،أوتسريبها،  فيها،  املستخدمة  أو  املوجودة،  البيانات  أو  الربامج،  أومسح 
تعطيلها،  أو  تشويشها،  أو  اخلدمة،  إىل  الوصول  اوإعاقة  أوتعديلها،  أوإتالفها، 
بأي وسيلة كانت، اوإنتاج ما من شأنه املساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، 
عن  أوختزينه  أوإرساله،  أوإعداده،  اخلاصة،  احلياة  وحرمة  العامة،  اآلداب  أو 
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على  موقع  اوإنشاء  اآللي،  احلاسب  أجهزة  أحد  أو  املعلوماتية،  الشبكة  طريق 
أو نشره، لالجتار يف اجلنس  أو أحد أجهزة احلاسب اآللي  املعلوماتية،  الشبكة 
البشري، أو تسهيل التعامل به، او إنشاء املواد والبيانات املتعلقة بالشبكة اإلباحية، 
أو أنشطة امليسر املخلة باآلداب العامة أو نشرها أو تروجيها، او إنشاء موقع على 
الشبكة املعلوماتية، أوأحد أجهزة احلاسب اآللي أو نشره، لإلجتاب باملخدرات، 
او  بها،  التعامل  أوتسهيل  تعاطيها،  طرق  أو  تروجيها،  أو  العقلية،  املؤثرات  أو 
احلاسب  أجهزة  أوأحد  املعلوماتية،  الشبكة  على  إرهابية  ملنظمات  موقع  إنشاء 
أو  أعضائها  من  أي  أو  املنظمات،  تلك  بقيادات  االتصال  لتسهيل  نشره  أو  اآللي 
ترويج أفكارها أومتويلها، أونشر كيفية تصنيع األجهزة احلارقة، أواملتفجرات، 
أوأداة تستخدم يف األعمال اإلرهابية، اوالدخول غرياملشروع إىل موقع إلكرتوني، 
أجهزة  أوأحد  املعلوماتية،  الشبكة  طريق  أوعن  مباشرة،  معلوماتي  أونظام 
احلاسب اآللي للحصول على بيانات متس األمن الداخلي أو اخلارجي للدولة، 

أو اقتصادها الوطين.
الجهات الرقابية:

اجلهات احلكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ 
أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء يف املنافذ اجلمركية أو األسواق أو املصانع 

لتحقيق سالمة وصحة املستهلك
الجهاز الطبي:

كل جهاز أو آلة أو أداة تستخدم يف تشخيص االمراض وعالجها ومراقبتها 
والوقاية منها.

الجمعيات التعاونية:

اجل  من  طوعًا  يتعاونون  الذين  الناس  من  مستقلة  أهلية  مجعيات  هي 
األشخاص  ويديرها  املتبادلة،  اوالثقافية  واالقتصادية،  االجتماعية  املنفعة 
الذين يستخدمون خدماتها مثل اجلمعية التعاونية االستهالكية أواجلمعية 
التعاونية اإلنتاجية او اجلمعية التعاونية للبناء واإلسكان، وهناك انواع أخرى 
WWW.Alkhكذلك مثل اجلمعية التعاونية الزراعية او اجلمعية التعاونية للثروة املائية 
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او اجلمعية التعاونية التعليميه.  اواجلمعية التعاونية متعددة األغراض ...اخل، 
من  املستدامة  الوطنية  التنمية  يف  املساهمة  اىل  التعاونيه  اجلمعيات  وتهدف 
خالل حتسني احلالة االجتماعية واالقتصادية ألعضاء اجلمعية، واملساهمة يف 
توفري اخلدمات احليوية اليت تفتقدها منطقة عمل اجلمعية، وتليب احتياجات 
األعضاء، وتنشر الوعي التعاوني بني املواطنني بالوسائل اإلرشادية واإلعالمية 

املناسبة.
جمعيات املستهلك:

مجعيات اهلية تعنى مبصاحل املستهلك يف مجيع اجملاالت اليت ميكن أن يشكل 
تقديم السلع أو اخلدمات فيها خطرا على صحته أو سالمته أو أمواله.

الجمهور التجاري:

اجلمهور الذي يشمل املستهلكني والوسطاء واملصدرين واملتعهدين والدائنني 
واملنافسني وما شابههم.

الجمهور املستهلك:

هو عمالء اعالمة التجارية املستهدفني الذين لديهم القدرة املاديه على شراء 
التجاريه  العالمة  شركة  علىيهم  تعتمد  والذي  التجاريه  العالمة  منتجات 
يف وضع اسرتاتيجتها التسويقيه وعلى تطوير منتجاتها وخدماتها ويف إطالق 

منتجاتها اجلديده
جهاز إضايف لتنفيس الضغط:

يركب عند قمة وعاء سخان املاء الكهربائي للحد من تسرب األمالح )العالقة 
بار على   1 يزيد مبقدار  باملصنع على ضغط  آليته، ويكون مضبوطًا  باملاء( على 
, ويعمل على تنفيس الضغط  السابق )األساسي(  ضغط جهاز تنفيس الضغط 
الزائد من داخل الوعاء إىل اخلارج يف حالة فشل اجلهاز األساسي يف أداء عمله 

ال قدر اهلل 
جهاز تنفيس الضغط )صمام األمان(:

يركب مع صمام عدم الرجوع إىل أنبوبة املاء البارد يف سخان املاء الكهربائي 
املنزلي، ويكون مضبوطًا باملصنع على ضغط ال يقل عن 7 بار )70 نيوتن/سم2(، 
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اخلارج  إىل  الوعاء  داخل  من  الزائد  الضغط  تنفيس  على  اجلهاز  هذا  ويعمل 
لتفادي أي أخطار قد تنجم عن ارتفاع الضغط داخل وعاء السخان.

الجودة:

تعترب أحد العوامل الرئيسية اليت ساعدت يف رفع روح التنافس بني الشركات 
أو  السلعة  اختيار  يف  املستهلكني  لوعى  وذلك  املختلفة  واخلدمات  واملصانع 
بأن  البعض  املناسب. جرى االعتقاد لدى  العالية وبالسعر  اخلدمة ذات اجلودة 
السلعة أو اخلدمة ذات السعر العالي هي يف نفس الوقت ذات جودة عالية، اال أنه 
يف احلقيقة فان كون سعر املنتج أو اخلدمة املقدمة مرتفع، ليس دليال على 
جودتها. ومن هنا بدأ التنافس يظهر بني الشركات واملصانع املقدمة للمنتجات 
هو  ذلك  بأن  الدراكهم  االسعار  وختفيض  اجلودة  لزيادة  املختلفة  واخلدمات 

مايبحث عنه املستهلك.
الجودة الشاملة:

عرفته النشرة الرمسية للجمعية األمريكية للتحكم باجلودة بأنه املصطلح 
اإلدارة  البحرية عام 1985 لوصف أسلوب  الذي أطلقته قيادة األنظمة اجلوية 
الشاملة  اجلودة  إدارة  اختذت  فقد  الوقت  ذلك  ومنذ  اجلودة.  لتحسني  الياباني 
عدة معاني. وابسطها أن إدارة اجلودة الشاملة هي "أسلوب إداري لتحقيق النجاح 

طويل األمد من خالل إرضاء الزبائن".
الجودة النوعية:

العلمية  الطرق  وباستخدام  صحيحة  بطريقة  الصحيح  الشيء  عمل  هي 
املوثوق بنتائجها. وللجودة النوعية أهداف كثرية أهمها ضمان أداء العمل على 
رفع  إىل  تؤدي  واليت  للتطوير  املستقبلية  اخلطط  بوضع  وذلك  وجه  أكمل 
الكفاءة ووقف اهلدر يف الطاقات البشرية واملادية والتأكد من استخدام الطرق 
وأن  النتائج  دقة  والتأكد من  التحاليل  بها يف عمل  املعرتف  السليمة  العلمية 
تكون مطابقة واستخدام الطرق العلمية الصحيحة يف التخلص من النفايات 
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حرف "ح"

الحاجات االقتصادية:

النظر إذا كان هذا الشيء  الفرد أن حيصل عليه، بصرف  كل شيء يرغب 
ضاراً أو نافعًا أو ممنوعًا من وجهة النظر الصحية أو األخالقية أو سواها. وهذا 
يعين أنَّ احلاجة هي حالة نفسية توضح شعور الفرد أو ميله حنو شيء معني. 
ولكي تكون احلاجة اقتصادية ال ُبدَّ أْن يكون هذا الشيء الذي يرغب فيه اإلنسان 

من األموال االقتصادية، وأنَّ الفرد قادر على شراء هذا الشيء. 
الحد االئتماني للبطاقة

هو الرصيد القابل لالستخدام واملتاح يف البطاقة االئتمانية أو بطاقة احلسم 
الشهري، وذلك مبوجب العقد املتفق عليه.

الحجز التحفظي أو الحماية املؤقتة:

وهو إجراء وقائي يرمي إىل التحفظ والوقاية وذلك بالتحفظ على السلعة 
املال احملجوزعليه لتمكني املدعي الذي لديه أسباب وجيهة من إقامة دعواه  أو 

املوضوعية أمام القضاء خالل مدة حمددة . 
الحساب الجاري:

العميل  بني  املتبادلة  املصرفية  املعامالت  بها  تقيد  قائمة  عن  عبارة  هو 
فيه،  ماله  لوضع  املصرف  يف  احلساب  هذا  بفتح  املال  صاحب  ويقوم  واملصرف؛ 
التعامل  ألغراض  أو  إليها،  احلاجة  عند  طلبها  ثم  وصونها  حفظها  بغرض 
اليومي والتجاري، دون االضطرار إىل محل النقود، وقد يسلم املصرف للعميل 
دفرت شيكات، يسمح له مبوجبه - وحبسب إجراءات معروفة - بالسحب متى شاء 
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من حسابه، حبيث ال تزيد املبالغ عن مقدار املال الذي مت تسليمه للمصرف عاليًا، 
باحلساب  االحتفاظ  مقابل  يسرية  مصاريف  للمصرف  املال  صاحب  يدفع  وقد 
اجلاري على هذا النحو، ومسي احلساب اجلاري بهذا االسم ألن طبيعته جتعله 
يف حركة مستمرة من زيادة باإليداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود 

بالسحب واإليداع فتغري من حاله حبيث ال يبقى على صفة واحدة.
حرائق املعادن الثقيلة:

واألملنيوم،  املنجنيز،  مثل:  لالشتعال  القابلة  الثقيلة  املعادن  تشمل  اليت 
والتيتانيوم وغريها من املعادن.

حرائق املواد الصلبة:

تشمل القماش، والورق، واخلشب، وأنواع معّينة من البالستيك.
حرائق املواد القابلة لالشتعال:

تشمل املواّد والسوائل القابلة لالشتعال مثل الغاز، وزيوت النفط والكحول.
حرائق املواد الكهربائية:

تشمل احلرائق اليت تصيب األجهزة املنزلية وحموالت الكهرباء.
الحرائق النباتية:

تشمل حرائق الغابات، واألشجار، وزيت الطبخ، والدهون احليوانّية.
حق الضمـان:

يتعني على مزود كل منتج أن يعرتف للمستهلك حبقه يف الضمان. و يبقى 
الضمان  امللكية، ويشمل  إنتقال  املستهلك حتى يف صورة  لفائدة  قائما  الضمان 
أن ينقص من  الذي من شأنه  القانوني(  )الضمان  العيوب اخلفية للشيء  أيضا 
بالنسبة  الضمان كذلك  أو جيعله غري صاحل لإلستعمال، كما يشمل  قيمته 

للتجهزات اإللكرتومنزلية العيوب غري اخلفية )الضمان التعاقدي(.
حقوق املرضى:

اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
العامة  التارخيي، طلبت اجلمعية  وأصدرته يف ديسمرب 1948،، بعد هذا احلدث 
WWW.Alkhمن البلدان األعضاء كافة أن تدعو لنص اإلعالن و"أن تعمل على نشره وتوزيعه 
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وقراءته وشرحه، والسيما يف املدارس واملعاهد التعليمية األخرى، دون أي متييز 
الرعاية  على  احلصول  بسهولة  الكاملة  الصحية  الرعاية  على  احلصول  وهي 
عالية  بكفاءة  الكاملة   الصحية  الرعاية  على  احلصول  واستمرارية  بسهولة 
الشكوى  فى  واحلق  املرضية  حالته  معرفة  فى  واحلق  واخلصوصية  والسرية 

واالهتمام بشكواه .
حقوق املستهلك الثمانيه:

هي مثانية حقوق اعلنتها االمم املتحده عام 1985م، ودعت الدول للعمل بها 
ملصلحة املستهلك وضمان محايته وسالمته وهي حق األمان: للمستهلك احلق يف 
احلماية من املنتجات وعمليات االنتاج واخلدمات اليت تشكل ضرراً على صحتة 
وسالمته. وحق املعرفة: للمستهلك احلق يف تزويده باحلقائق اليت تساعد على 
من  العديد  بني  االختيار  يف  احلق  االختيار:  وحق  السليم.  واالستهالك  الشراء 
البدائل من السلع واخلدمات باسعار تنافسية مع ضمان اجلودة. وحق االستماع 
إىل آرائه: ان متثل مصاحل املستهلك لدى اجلهات الرمسية وغري الرمسية ويأخذ 
بآرائه يف تطوير السلع واخلدمات. وحق اشباع احتياجاته األساسية: للمستهلك 
والكساء  كالغذاء  األساسية  الضرورية  اخلدمات  السلع  على  احلصول  حق 
واملأوى والرعاية الصحية والتعليم. وحق التعويض: للمستهلك احلق يف تسوية 
عادلة ملطالبة املشروعية، مبا يف ذلك التعويض عن التضليل او السلع الرديئة 
التثقيف:  وحق  باملستهلك،  تضر  ممارسات  اية  أو  املرضية  غري  اخلدمات  أو 
االختبارات  ملمارسة  املطلوبة  واملهارات  املعارف  اكتساب  يف  احلق  للمستهلك 
الواعية بني السلع واخلدمات، وان يكون مدركًا حلقوقه األساسية ومسؤولياته 
وكيفية استخدامها من خالل برنامج التوعية املستدمية. وحق احلياة يف بيئة 

سليمة: للمستهلك احلق يف العيش والعمل يف بيئة خالية من املخاطر. 
حقوق امللكية الفكرية:

بالنقود  أشياء غري مادية وال ميكن تقوميها  اليت ترد على  هي تلك احلقوق 
كاألفكار واملخرتعات اليت تنبثق عن الذهن البشري، ومن أمثلتها حق الكاتب 
أو األديب مؤلفاته، وحق املخرتع على اخرتاعه، وحق صاحب املصنع على الرسوم 
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والنماذج الصناعية  اليت تتميز بها منتجاته.، وعّرفت امللكية الفكرية  أيضا بأنها 
فكره  مثرة  هو  معنوي  شيء  على  لشخص  القانون  خيوهلا  سلطات  عن  عبارة 

وإنتاجه الذهين . 
حقوق املؤلف:

جمموعة املصاحل املعنوية واملادية اليت تثبت للشخص على مصنفه الفكري.
حماية البينة:

احملافظة على البينة ومنع تلوثها وتدهورها واحلد من ذلك.
الحماية االختيارية:

االتفاق بني جمموعة من املنتجني أو مقدمـي اخلدمــة أو بائعي السلعة على 
إتباع قواعد ومواصفات معينة متفق عليها ختص التعامل مع املستهلك وبصـورة 
النوع  هذا  ويتجسد  املستهلكني  مع  والتعامل  التفاهم  صيغة  لدعم  اختياريــة 
متارس  محاية  فهي  والنقابات.  واالحتادات  والصناعة  التجارة  غرف  بأشكـال 
علـــى مستوى املنتجني واملوزعني وهيئاتهم املهنية وتتطلب هذه احلماية تبين 
رجـال األعمال لفكرة املسؤولية االجتماعية األمر الذي حيقق كفاءة اجلهود 

احلكومية مـع جهود رجال األعمال واملنتجني واملوزعني يف محاية املستهلك.
الحماية االلكرتونية:

احلفاظ على حقوق املستهلك ومحايته من الغش أو االحتيال أو شراء بضائع 
مغشوشة باستخدام أدوات الويب اليت تستطيع الوصول إىل كل مكان ومتارس 
اتساع مستخدمي  بعد  الواقع وذلك  التقليدية يف  األدوات  أحيانا  يتجاوز  تأثريا 

اإلنرتنت يف العامل
الحماية االجبارية:

ويقصد بها اجلهود املبذولة من قبل السلطات الرمسية واليت متارس بواسطة 
اهليئات احلكومية أو من خالل التشريعات واليت تلزم مقدمي اخلدمة والسلعة 
على انتهـاج سلوكيات مقبولة وموجهة حنو املستهلك. فهذه احلماية متارس 
على املستوى احلكومي وهذا اجلهد ال ميكن أن يكون فعاال يف غياب بقية األطراف 

WWW.Alkhوذلك بسبب النمــو املتزايد الذي يؤدي إىل زيادة تكلفة اجلهود الرقابية.
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الحماية الجنائية:

إىل جانب التعويض باعتباره حقا مدنيا خاصا باملعتدى على حقه جربا ورفعا 
واالعتداء  احلقوق  هذه  انتهاك  على  جنائية  جزاءات  هناك  ضرر  من  حلقه  ملا 
على حق الكافة مبخالفة أحكام الشريعة والنظام الذي وضع حلماية املصاحل 
اخلاصة والعامة وفق مقتضيات املصاحل املرسلة والسياسة الشرعية مبا حيقق 

مقاصد الشريعة يف جلب املصاحل ودرء املفاسد.
الحماية الدفاعية:

نــوع من احلمايـــة يتجسد يف املستهلك نفسه حيث يقوم بشكل فـردي بالدفــاع 
حقوق  عن  الدفاع  هو  هنا  واحلافز  باملستهلك،  حقوق خاصة  بأنها  يتصور  عمـا 
بانتهاء  الدفاع  حالة  وتنتهي  املستهلكني(  )حركات  طوعي  بشكل  املستهلكني 
أسبابها. وهذا النـوع من احلماية تتم على مستوى املستهلك وتعتمد على مستوى 

وعيه االستهالكي.
الحماية املدنية:

وتشمل تعويض املتضرر الذي مت التعدي على حقوقه الفكرية تعويضا يرفع 
عنه الضرر الذي حاق به نتيجة التعدي مع مراعاة أن يكون التعويض متناسبا 

مع الضرر وان يكون حاال حمقق الوقوع .
حماية املستهلك:

املستهلك  تعريف  بهدف  املعنية  املنظمات  تبذهلا  اليت  "اجلهود  بها  يقصد 
أو  كان  فردا  املستهلك  حقوق  حتمي  تشريعات  استصدار  طريق  عن  حبقوقه 
خطر  منع  إىل  تؤدي  اليت  الوقائية  اإلجراءات  اختاذ  هي  عام  ومبعنى  مجاعة". 
وحتدد  عليه،  اإلقدام  نفسه  له  تسول  من  إنذار  أو  حدوثه  من  التقليل  أو  قادم 
اإلجراءات الوقائيـــة تبعا لطبيعة الشيء املراد محايته من ناحية وطبيعة القائم 
باحلماية من ناحية أخرى. وعلى ضوء ذلك فإن محاية املستهلك تعين: ضمان 
حقوقه ومنع التعدي عليها وتقرير عقوبات رادعة ملن ميارس االعتداء على تلك 
احلقوق واالهتمام حبقوق املستهلك وتعريفه بها باعتباره نقطة البدء لضمان 

فكرة احلماية على كافة املستويات.
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حماية املعلومات السرية أو ما يسمى باألسرار التجارية:

مبا  معينة  مبنتجـات  أو  ما  بسلعـة  املتعلقة  السـرية  املعلومات  كافة  وهي 
أو  طرق  أو  أساليب  أو  أوعناصر،  مكونات  أو  تركيبات  أو  ابتكارات  من  تشمله 
والتكنولوجية  الفنية  املعارف  جمموعة  عامه  بصفة  فهي  صناعية.  وسائل 
واألسرار التجارية املتعلقة بالسلـع أو املنتجات اليت حيتفـظ بها املنتج أو الصانع 

ومل يفصح عنها.
حماية حقوق امللكية الفكرية على الحدود:

حيمي حق صاحب العالمة التجارية وحق املؤلف على احلدود، ويصدر أمر 
حجز حتفظ حسب نص املادة الثانية من الئحة اإلجراءات احلدودية اخلاصة 
حبماية حقوق امللكية الفكرية فيما يتعلق بالعالمات التجارية وحقوق املؤلف ـ 
وذلك من ديوان املظامل فيما يتعلق بالعالمات التجارية حسب نص املادة 49 من 
الثقافة واإلعالم فيما يتعلق حبق املؤلف  نظام العالمات التجارية ومن وزارة 

حسب نص املادة 7/22 من نظام حق املؤلف. 
الحمالت التوعويه:

تزداد  ولكن  املتلقني،  لدى  جديد  اجيابي  سلوك  إحالل  هو  الرئيس  وهدفها 
صعوبة احلملة يف حتقيق هدفها عندما تهدف إىل إزالة سلوك سليب وإبداله 
أكثر  لإلقناع  وفنون  أطول  لوقت  حتتاج  احلالة  هذه  يف  فهي  اجيابي  بسلوك 
ختتلف  التوعوية  فاحلملة  جناحها.   ابرزعوامل  احلملة  زمن  ويعترب  تأثريا. 
عن باقي احلمالت اإلعالمية واإلعالنية واالنتخابية بأنها حتتاج لفرتة أطول 

لتحقيق هدفها.
الحملة االعالنيه:

عملية غزو السوق بربامج إعالنية موجهة وفقًا خلطة مسبقة، موضوعها 
فئات من اجلمهور  أو عدة  أو فكرة، وتوجه إىل فئة  أو منشأة  أو خدمة  سلعة 
بقصد متكني األشياء املعلن عنها من أخذ مكانها املرموق يف السوق. وذلك بدراسة 
الوسائل اإلعالنية املتاحة، واختيار أنسبها، وحتديد الشكل الذي تتخذه احلملة 

WWW.Alkhاإلعالنية، وجدولة هذه احلملة وحتديد املخصصات اإلعالنية الالزمة هلا.
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حمى الضنك:

وهي  الفريوسية  النزفية  احلمى  تسمى  فريوسية  منظومة  من  جزء  هي 
جمموعة أمراض تشرتك فيما بينها بأعراض وعالمات مشرتكة مثل: احلمى 
املريض  يصاب  قد  الشديدة  احلاالت  ويف  واإلعياء،  الشهية  وفقدان  والتعب 
يف  يدخل  قد  أو  للتشنجات،  الطفل  يتعرض  وقد  الباطن،  أو  الظاهر  بالنزف 

غيبوبة تفضي به إىل الوفاة.
حوادث البيئة:

هي احلوادث اليت ينجم عنها تلوث أو تدهور للبيئة وميكن للقدرات احمللية 
الوطنية مكافحتها والتحكم فيها .

حوادث الدعاية التجارية:

الزيادة اهلائلة يف اإلنتاج واملنافسة الشديدة على التسويق تؤديان إىل استخدام 
جتريم  إىل  كثرية  دواًل  دفع  مما  اإلعالن،  يف  والتضليل  اإلحتيالية  الطرق 
توجهت  وقد  للمستهلك.  املطلوبة  احلماية  تأمني  يف  منها  رغبة  السلوك  هذا 
التشريعات احلديثة حنو جتريم املزاعم واإلشارات والعروض الزائفة، أو اليت 
هلا طابع التضليل أو اإليقاع يف اخلطأ، باإلضافة إىل جتريم اإلعالن الغامض 
املثري للشك والذي له طابع التضليل املؤدي إىل اخلطأ، سواء تعلق ذلك مبحتوى 
املَنتج أو صفة من صفاته أو يف منشأه أو كميته أو سعره أو يف النتائج املرتتبة 
على استخدامه. وميكن تعريف جرمية الدعاية التجارية بأنها " كل ادعاء أو 
زعم أوتأكيد أو إشارة أو بيانات أو عرض كاذب أو مضلل، أو ذي طبيعة من 
شأنها إيقاع املستهلك يف اخللط حول حقيقة أو طبيعة أو جودة أواستعمال أو 

مصدر أو نوع أو سعر السلعة، أو اخلدمة اليت هي هدف اإلعالن التجاري 
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حرف "خ"

الخداع التسويقي:

تفشت ظاهرة اخلداع التسويقي يف جمال اإلعالن يف الدول العربية منذ فرتة 
ليست بالقصريه ن وهناك العديد من املمارسات اليت أفرزت هذه الظاهرة ومنها 
استخدام أمساء جتارية بأمساء جتارية مشهورة عامليا أو تقليد لبعض املنتجات 

العاملية االصليه، وكذلك التخفيضات الوهمية ألسعار بعض املنتجات والسلع
الخدمات:

تلعب اخلدمة دورا هاما وحيويا يف تقدير الشراء بالنسبة للسلع املعمرة وهناك 
الغيار،  قطع  وتوافر  والتدريب  الرتكيب  فنية:  خدمات  اخلدمات  من  نوعني 

وخدمات غري فنية: تقديم تسهيالت ائتمانية وقبول املرجتعات واستبداهلا.
خدمات ما بعد البيع:

للمشرتي  نظامية  تسهيال  تقديم  على  تقوم  اليت  اخلدمات  جمموعة  هي 
كالصيانة وتفري قطع الغيار االصلية وقبول استبدال واسرتاجاع السلعة فس 
السلعة  باملعلومات واملستجدات فيما خيص  حال وجود عيب ومصنعي وتزويد 

اليت اشرتاها.
الخدمة:

كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر. 
خصائص ثقافة االستهالك:

ثقافة  فهي  بها،  املرتبطة  اخلصائص  من  بالعديد  االستهالك  ثقافة  تتميز 
جتارية  أسواق  وجود  على  السلع  على  احلصول  يف  تعتمد  إّنها  أي  WWW.Alkhمادية، 
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أجل  من  املال  إنفاق  إىل  يؤّدي  مما  والشراء  البيع،  بعمليات  متخّصصة 
االستهالك. كما انها تعتمد على األسلوب االستهالكي، أي إّن لكل سلعة تأثرٌي 
على جمموعة من األفراد، خيتلف عن غريهم، لذلك يتحكم أسلوب االستهالك 
الشاي من شركة  املستهلكني شراء  يف ثقافة االستهالك، مثال: يفضل بعض 
معينة بشكل دائم، وال يفضلون استخدام منتجات الشركات األخرى. وتتميز 
التطورات  بطبيعة  يتأثر  املستهلك  إّن  أي  املستمر،  بالتطور  االستهالك  ثقافة 
االستهالكية،  ثقافته  تطور  إىل  يؤّدي  مّما  حوله،  حتصل  اليت  االستهالكية 
العادية،  اهلواتف اخللوية  استخدام  قبل عشر سنوات على  الناس  اعتمد  فمثاًل 
التطور  نتائج  من  كنتيجة  الذكية،  اخللوية  اهلواتف  يستخدمون  واآلن 
كل  إّن  أي  للمنتجات،  التجارية  العالمات  بنوعية  تهتّم  فهي  وأخريا  املستمر. 
وفقًا  تصنع  اليت  املالبس  مثل:  معني،  تصنيع  مبصدر  ترتبط  مستهلكة  سلعة 
الثقافة  على  واضحًا  تأثرياً  تؤثر  مشهورة  جتارية  وأمساء  معينة،  ملواصفات 

االستهالكية.
الخطر التعرضي:

)اخلطرعلى اجملاورات( وهي املخاطر اليت تهدد املواقع القريبة ملكان احلريق 
ولذلك يطلق عليه اخلطر اخلارجي، وال يشرتط أن يكون هناك اتصال مباشر 
بني احلريق واملبنى املعرض للخط. وتنشأ هذه اخلطورة عادة نتيجة لتعرض 
وهلب  حلرارة  املبنى  حيويها  اليت  أو  منها  يتكون  اليت  لالحرتاق  القابلة  املواد 
فمن  بالوقود  للتزود  حمطة  إلنشاء  التخطيط  فعند  لذلك  اخلارجي.  احلريق 
املباني  تكون  أن  يراعى  أو  تكون يف منطقة غري سكنية  أن  إنشائها  املراعي عند 
السكنية على بعد مسافة معينة حيث يفرتض تعرض هذه املباني خلطر كبري 
ما يطلق عليه اخلطر  بهذه احملطة وهذا هو  ما  وقع حريق  ما  إذا  ما  يف حالة 

التعرضي.
الخطر التدمريي:

املقصود باخلطر التدمريي هو ما حيدث من دمار يف املباني واملنشآت نتيجة 
مواد  من  نفسه  املبنى  حيويه  ما  باختالف  التدمري  هذا  شدة  وختتلف  للحريق 

WWW.Alkh
ud

air
y.n

et



65

معجم مصطلحات املستهلك

قابلة لالنتشار، فاخلطر الناتج يف املبنى املخصص للتخزين يكون غري املنتظر 
املباني  أن  إىل  باإلضافة  هذا  للسكن،  أو  كمكاتب  املستخدمة  املباني  حالة  يف 
املخصصة لغرض معني خيتلف درجة تأثري احلريق فيها نتيجة عوامل كثرية 
منها نوع املواد املوجودة بها ومدى قابليتها لالحرتاق وطريقة توزيعها يف داخل 
املبنى إىل جانب قيمتها االقتصادية. هذا كله يعين أن كمية وطبيعة مكونات 
التدمريي  واألثر  واستمراره  احلريق  خطورة  مدى  يف  تتحكم  اليت  هي  املبنى 

الذي ينتج عنه.
الخطر الشخصي:

اليت تعرض حياة األفراد لإلصابات مما  املخاطر  )اخلطرعلى األفراد( وهي 
يستوجب توفري تدابري للنجاة من األخطار عند حدوث احلريق.

خفض العملة:

بالنسبة إىل  أو  الذهب  بالنسبة إىل  النقود رمسيا  أو  العملة  ختفيض قيمة 
العمالت األجنبية. وإمنا تلجأ الدول أحيانا إىل خفض عملتها بغية إزالة العجز 
املستمر يف ميزان مدفوعاتها ألن هذا اخلفض جيعل مستوردات البلد من البلدان 
األخرى أغلى مثنا وجيعل صادراته إىل هذه البلدان أرخص وهذا ما يساعده على 
أن  بيد  العاملية.  األسواق  املنافسة يف  أقدر على  التجاري وجيعله  تقويم ميزانه 
خفض العملة لن يكون جمديا البتة إذا كان العجز يف ميزان مدفوعات البلد 

ناشئا عن علل أساسية يف بنية االقتصاد
الخالفات التعاقديه:

وهي اليت تنشأ بني طرفني دون وجود عقد موحد معتمد، وتعترب اخلالفات 
التعاقديه من أكثر قضايا املستهلك حدوثا
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حرف "د"

دالة االستهالك:

االستهالكبتغري  تغري  اىل  تشري  واليت  والدخل  املستهلك  بني  العالقة  هي 
الدخل، وهذه العالق تكون طردية والعكس صحيح.

الدخل:

الدخل ميثل العائد النقدي الذي حيصل عليه العامل يف مقابل ما يؤديه من خدمات 
العمل أيا كان نوعها ذهنية أو يدوية أو الذي حيصل عليه صاحب رأس املال أو صاحب 
األرض كعائد لالستثمار أو االستغالل لعوامل اإلنتاج يف أنتاج السلع واخلدمات، وهو 

املال والسلع واخلدمات املتلقاة واملكتسبة لقاء العمل أو استعمال موارد أخرى. 
الدخل الصايف:

يشري إىل أرباح األعمال املتبقية بعد دفع كل تكاليف اإلنتاج.
الدستور الغذائي: 

عبارة عن جمموعة من املواصفات الغذائية والنصوص املتصلة بها املعتمدة 
دوليًا واملقدمة بطريقة متسقة. وترمي تلك املواصفات الغذائية وما يتصل بها 
من نصوص إىل محاية صحة املستهلكني وضمان املمارسات املنصفة يف جتارة 
التعاريف  صياغة  وتعزيز  إرشاد  إىل  الغذائي  الدستور  نشر  يهدف  األغذية. 
واالشرتاطات اخلاصة باألغذية وترسيخها من أجل املساعدة يف املواءمة بينها، 
األغذية  مدونة  أو  الغذائي  الدستور  وأنشئ  الدولية،  التجارة  تيسري  وبالتالي 
مبعرفة منظمة الصحه العاملية بشراكة مع حكومات البلدان لوضع وتنسيق 

املواصفات الغذائية وضمان تنفيذها. 
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الدعايه:

حنو  معينًا  اجتاهًا  تتخذ  جلعلها  اجلماهري  ومعتقدات  آراء  على  التأثري 
نظام بصورة إجيابية او سلبية، كما حتاول تهيئة نفسيات األفراد لقبول 
و  األفراد واجلماهري  التأثري يف  تدعو هلا وهي حماولة  اليت  النظر  وجهات 
السيطرة على سلوكهم وذلك يف جمتمع معني وهلدف معني أو هي اجلهود 
وسائل  باستعمال  وآرائهم  واجتاهاتهم  الناس  معتقدات  لتغيري  تبذل  اليت 

النشر املختلفة.
الدفعه املقدمه:

البائع كعربون  املستهلك مبلغًا معينًا اىل  السلع حبيث يودع  طريقة لشراء 
أو كقسط أول ومبوجبه يقوم البائع بادخار السلعة له. وعندما يكمل املستهلك 
املبلغ احملدد كاماًل يسلمه البائع السلعة أجر أو ربح نظريالعمل أو اخلدمة اليت 

يؤديها. صحي/ معدل الفقر...
الدفن الصحى للمخلفات:

تسمح  ال  بطريقة  األرض  يف  املخلفات  من  للتخلص  هندسية  طريقة  هي 
األرض  من  معني  حيز  مبلء  للمخلفات  الصحي  الدفن  ويتم  البيئة.  بتلوث 
املواد  املخلفات وختزينها يف هذا احليز لفرتة معينة حتى يتم حتللهاإىل  بهذه 
الصحية، فهناك  املدافن  أنواع متعددة من  األولية وتصبح غري خطرة. وهناك 
وهناك  اخلطرة  للمخلفات  الصحية  املدافن  وهناك  للقمامة  الصحية  املدافن 
وعادة  اخلاص.  الطابع  ذات  املخلفات  أو  الصناعية  للمخلفات  الصحية  املدافن 

يتم اختيار موقع املدفن الصحي بعيد عن التجمعات احلضرية. 
الدهون غري املشبعة:

حتتوي بعض اللحوم ومنتجات األلبان على كميات قليلة من الدهون غري 
خالل  من  املشبعة  غري  الدهون  معظم  تتكون  لكن  طبيعًيا.  تنتج  اليت  املشبعة 
معاجلة صناعية ُتضيف اهليدروجني إىل الزيت النباتي الذي جيعل الزيت صلًبا 

يف درجة حرارة الغرفة.
فإن  لذا  باهليدروجني  املمزوج جزئيًّا  الزيت  يفسد هذا  أن  WWW.Alkhليس من احملتمل 
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املطاعم  أطول. وتستخدم بعض  تتمتع مبدة صالحية  املصنوعة منه  األغذية 
زيًتا نباتيًّا ممزوًجا جزئيًّا باهليدروجني يف مقالتهم العميقة ألنها ال حتتاج إىل 

تغيري بقدر ما حتتاج الزيوت األخرى.
دليل املستخدم او املالك:

أو  التجزئة  حمالت  قبل  من  للبيع  املعروضة  واخلدمات  باملنتجات  قائمة 
الشركات واملصانع وتتضمن معلومات عن كيفية تركيب او استخدام املنتج 

او صيانته وغري ذلكمن املعلومات.
الدمغ:

وضع عالمات على أجهزة القياس، تدل على املطابقة ملتطلبات التحقق
دوافع االستجابه:

العوامل االنفعالية الفطرية أو املكتسبة الشعورية أو الالشعورية اليت تثري 
من  كثرياً  جند  اإلعالن  سيكولوجية  ففي  سلوكه.  وحتكم  الفرد  استجابة 
واألمان  واملنفعة  الوفر  كدوافع  لإلعالن  يستجيب  الفرد  جتعل  اليت  الدوافع 
والرفاهية  والراحة  والتفاخر  والتباهي  والصحة واجلمال واحلب  واالطمئنان 

والتقليد.. اخل.
دوافع الجمهور:

الدافع هو االستجابة العضوية املباشرة ملنبه ما دون توجيه إرادي والدافع أحد 
وظائف اإلعالن عندما يقنع عدداً كبرياً من الناس بصحة الرسالة اإلعالنية 

ويثري لديهم الرغبة الشديدة يف شراء السلعة املعلن عنها.
دوافع الشراء:

واالدخار  كالتوفري  العاطفية  الشراء  دوافع  مثل  متنوعة  الشراء  دوافع 
والتقليد واملنفعة والصحة والتباهي والتفاخر والراحة والرفاهية وحب التملك، 

أو دوافع شراء عقلية وهي اليت تبحث عن السلعة حسب حاجتها احلقيقية.
دوافع الشراء العاطفية:

والتباهي  واملنفعة. والصحة.  والتقليد. واجلمال.  والتوفري واالدخار.  اخلوف 
والتفاخر. واالطمئنان والراحة والرفاهية. وحب التملك. وحب العائلة.
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دوافع املستهلك:

بطريقة  يتصرف  املستهلك  جتعل  اليت  الداخلية  احملركة  القوى  تلك  هي 
هادفة. فالدافع هو سبب التصرف والسلوك اهلادف وتعمل الدوافع على ختفيض 

حالة التوتر الداخلي لدى املستهلك.
:)D D T( دى دى تى

أوائل  فى  اكتشافه  مت  العضوي  الكلور  تركيبه  يف  يدخل  حشرى  مبيد 
وقلة  العديدة  تطبيقاته  بسبب  واسع  نطاق  على  يستخدم  وكان  االربعينات 
تكلفته  وقلة  تصنيعه  سهولة  إىل  باإلضافة  الثدييات  على  وتأثريه  مسيته 
واضح،  غري  فهو  االنسان  صحة  على  تي  دي  الدي  لتأثري  وبالنسبة  النسبية. 
ولكنه أقل مسية )بالنسبة لإلنسان( من كثري من املبيدات األخرى. ولكن الدي 
دي تي سام ملعظم الالفقاريات، وخاصة األمساك، كما أنه يرتاكم يف أنسجة 
إىل  الرجوع  )الرجاء  السامة  الرتكيزات  من  أقل  برتكيزات  احلية  الكائنات 
تعريف الرتكيز احليوي(. وبسبب تأثريه الكبري على احلياة الربية فانه حيظر 
استخدامه يف العديد من الدول أو على األقل يوضع على استخدامه كثري من 

القيود واحملددات. 
الدين االقتصادي:

دين جتاري أو دين يرتتب على شخص غري تاجر عند مزاولته نشاطًا مهنيًّا أو 
غريه من األنشطة اليت تهدف إىل حتقيق الربح.

ديوكسني:

جمموعة مواد خطرة سامة ومسببة للسرطان وهي من الناحية الكيمايائية 
الديوكسني  مواد  تنتج  البنزين.  حلقات  من  حلقتني  من  تتكون  عضوية  مواد 
مواد  تنبعث  كما  األعشاب،  مبيدات  أنواع  من  نوع  إنتاج  من  ثانوي  كمنتج 
الديوكسني كنتيجة حلرق املواد العضوية املكلورة )مثل خملفات البالستيك 
مواد  وتتميز  الصناعية.  واملخلفات  القمامة  يف  توجد  واليت   )PVC نوع  من 
الديوكسني بشدة السمية حيث أن تركيزات منخفضة نسبيًا من الديوكسني 

WWW.Alkhتعترب جرعات قاتلة لكثري من الكائنات احلية.
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ديون التفليسة: 

التصفية  إجراءات  من  أي  افتتاح  تاريخ  يف  املدين  ذمة  يف  الثابتة  الديون 
املنصوص عليها يف النظام أو الناشئة عن العقود أو االلتزامات السابقة لتاريخ 
الطبيعية  الصفة  ذي  املدين  ديون  ذلك  يف  مبا  اإلجراءات،  هذه  من  أي  افتتاح 
الناشئة عن ممارسة األعمال التجارية أو املهنية أو اهلادفة إىل حتقيق الربح 

أو الديون األخرى.
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حرف "ر"

رأس املال

استعماهلا  اليت ميكن  ـ  ـ ماعدا األرض  واملمتلكات  واملعدات  املصانع  يشري إىل 
إلنتاج الثروة. 

الرأسماليه:

نظام اقتصادي ميتلك فيه األفراد معظم املوارد اإلنتاجية ويوجهونها. ويسمى 
هذا النظام كذلك بنظام اقتصاد السوق احلرة. 

الرأسمالية االستهالكية:

عبارة عن حالة اقتصادية واجتماعية وسياسية نظرية يتم فيها توجيه 
وعلى  ومنسقة،  مدروسة  بطريقة  االستهالكية،  السلع  على  الطلب 
نطاق واسع للغاية، من خالل أساليب التسويق الشامل، لتحقيق مصاحل 

البائعني.
الرأي العام:

وجهات النظر والشعور السائد بني مجهور معني يف وقت معني إزاء موقف أو 
مشكلة من املشكالت.

الرسالة التذكرييه:

وتثبيت  انتباهه  جذب  بغرض  معينة  فكرة  للجمهور  تعلن  اليت  الرسالة 
األفكار أو الفكـرة يف ذهنـه، ولذلك تعتمد على التكرار أكثر من اعتمادها على 
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الرسوم الجمركيه:

أو  األجور  يشمل  وال  البضاعة  عن  اجلمارك  تستوفيها  الذي  املبالغ  هي 
الرتصيص  أو  واملناولة  والتخزين  األرضية  خدمات  لقاء  املطلوبة  البدالت 
املبلغ  من  املئوية  النسبة  أو  واملبلغ  اخلدمات،  من  وغريها  والتحليل  واخلتم 
جملس  لدول  املوحد  اجلمارك  لقانون  طبقًا  يكون  البضاعة  على  املفروض 

التعاون اخلليجي.
رسوم الخدمات:

املتعلقة  املنتجات بعد إضافة اخلدمات  أو  السلع  هي رسوم تضاف اىل سعر 
بالبيع مثل التسليم أو الرتكيب أو القروض.

الرسوم املثبتة:

للسلع  املوحدة  اجلداول  يف  بها  االلتزام  مت  اليت  اجلمركية  الرسوم  هي 
مبنطقة التجارة العاملية 

الرسوم املطبقة:

هي الرسوم اليت تفرض حاليًا كنسبة مئوية على قيمة الواردات من السلع.
الرعاية الصحية:

الفرد واجملتمع  اليت تعين بصحة  والتأهيلية  والعالجية  الوقائية  اخلدمات 
مبستوياتها األولية والثانوية والتخصصية.

الرعاية الصحية األولية:

يقصد بها نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد واالسرة واجملتمع حول 
تغيري  على  والعمل  منها،  الوقاية  وسبل  الصحة  تهدد  اليت  واألخطار  املشكالت 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  والعمل  املرض.  إىل  تؤدي  قد  اليت  السلوك  أمناط 
بالتغذية  واالهتمام  واألغذية،  الشرب  مياه  وسالمة  البيئة  إصحاح  ملراقبة 
الصحة السليمة ونشر التوعية عنها. والرعاية الصحية املتكاملة لألم والطفل. 
الطفيلية  املستوطنة  األمراض  ومكافحة  امُلعدية.  األمراض  ضد  والتحصني 
وامُلعدية، واحلد من انتشارها. والتشخيص والعالج املالئم لألمراض واإلصابات 

الشائعة، وإجراء الوالدات الطبيعية. وتوفري األدوية األساسية.
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الرعاية الصحية الثالثة أو التخصصية أو املرجعية:

الرعاية الصحة اليت يتم تقدميها من قبل مستشفيات متخصصة يف أمراض 
ولديهم  عالية  ختصصات  ذوي  وأطباء  متقدمة،  جتهيزات  وتتطلب  معينة، 

اخلربة واملهارة الكافية.
الرعاية الصحية الثانوية:

الرعاية الصحية اليت ُتقدمها مستشفيات عامة وأطباء متخصصون.
الرقابه الذاتية:

تعين أن يقوم كل فرد بالتأكد من أن أي عمل يقوم به صاحل وصواب يتفق 
مع شرع اهلل وحيقق املصلحة العامه، وتقوم الرقابة الذاتية على القيم اإلميانية 
عليه،  مطلع  وجل  عز  اهلل  بأن  من  ويؤمن  صاحبه،  لرياقب  الضمري  حتيي  اليت 
التاجر سواء بسواء  املنتج وعند  الذاتية عند املستهلك وعند  الرقابة  ولو وجدت 

لتحقق اخلري للجميع للفرد واجملتمع والناس مجيعا 
الركود االقتصاد:

النمو  يف  سلبيا  منوا  أو  ما  لدولة  اإلمجالي  احمللي  الناتج  يف  اخنفاضا  يعين 
االقتصادي احلقيقي ملدة فصلني متعاقبني أو أكثرمن السنة.

الرمز الخليجي لتتبع املطابقة:

إذا  ما  التأكد  يتم  أن  املنتجات  لبعض  اخلليجية  الفنية  اللوائح  تقتضي 
كانت “مالئمة” للسوق املشرتكة لدول جملس التعاون مما يعين أنها آمنة 
لالستخدام وذات نوعية جيدة. ومتثل هذه اإلجراءات عملية “تقييم املطابقة” 
لتحديد  ثالث  كطرف  مستقلة  جهات  بإشراك  املصنعة  اجلهة  وتطالب 
اجلهات  هذه  وتشمل  اخلليجية.  السوق  معايري  تليب  منتجاتها  كانت  إذا  ما 
اختبار  يف  تشارك  اخلاص  القطاع  من  كيانات  أو  خمتصة  حكومية  هيئات 
املنتجات وتفتيشها وإصدار الشهادات. ويقتصر ذلك على اهليئات اليت وافقت 
عليها هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية باعتبارها 
خمتصة ونزيهة واليت يتم إدراجها يف قائمة خاصة ميكن أن تسمى “اجلهات 
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الرهن التجاري:

عقد مبوجبه مينح الدائن قرضًا للمدين مقابل ضمان. قد يكون هذا الضمان 
الضمان  ويعد  غريها.  أو  قيمة  ذات  ممتلكات  أو  سندات  أو  صكوكًا  أو  أموااًل 
تأمينًا للدائن بأن املدين سيقوم بسداد الدين. فإذا تأخر املدين عن السداد، يصبح 

الضمان ملكًا للدائن.
الرهن العقاري:

أن  حيث  بقرض،  متويل  ذاته  حد  يف  العقاري  بالرهن  التمويل  نظام  يعترب 
حالة  ويف  املشرتاة،  امللكية  هي  مقابلها  القرض  مينح  اليت  اإلضافية  الضمانة 
تعثر املقرتض يف السداد، يف امليعاد احملدد سلفا يف العقد، يصبح من حق املقرض 

بيع ملكية املقرتض السرتداد أمواله، وذلك طبقًا لبنود العقد املوقع بينهما. 
الرهن العقاري املسجل:

عينيًّا  حقـًا  )الدائن(  املرتهن  به  يكسب  النظام  هذا  أحكام  وفق  يسجل  عقد 
على عقار معني له سجل، ويكون له مبقتضاه أن يتقدم على مجيع الدائنني يف 

استيفاء دينه من مثن ذلك العقار يف أّي يد يكون.
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حرف "ز"

الزراعة العضوية:

أو  مبيدات  أو  أمسدة  من  صناعية  كيماويات  استخدام  بدون  الزراعة  هي 
عن  ويستعاض  الوراثية.  اهلندسة  مدخالت  استخدام  وبدون  حافظة  مواد 
استخدام األمسدة الكيماوية باستخدام األمسدة العضوية )مثل روث احليوانات 
واملخلفات العضوية بعد معاجلتها( ويستعاض عنها استخدام املبيدات الكيماوية 
بتطبيق املبيدات احليوية )وهي كائنات مفيدة تقوم بافرتاس اآلفات املمرضة(. 
من  نسبيًا  من  أقل  يعترب  العضوية  للزراعة  احملصولي  اإلنتاج  أن  من  وبالرغم 
إنتاج الزراعة التقليدية إال أن منتجاتها تعترب أكثر امانًا من الناحية الصحية 
ويزيد  التصحر  احتمالية  من  يقلل  العضوية  الزراعة  وسائل  تطبيق  أن  كما 
من تثبيت الرتبة وهي أضرار شائعة يف األراضي املزروعة بالوسائل التقليدية. 

الزهايمر:

مرض متطور يدمر الذاكرة والوظائف الذهنية املهمة األخرى. يف البداية، 
التذكر.  الزهامير اضطراًبا خفيًفا وصعوبة يف  بالزهامير  املصاب  قد يالحظ 
حياتهم  يف  املهمني  األشخاص  حتى  باملرض  املصابون  ينسى  قد  النهاية،  ويف 
ويتعرضون لتغريات كبرية يف الشخصية، ومرض الزهامير هو السبب األكثر 
شيوًعا للخرف، وهو جمموعة من )اضطرابات الدماغ اليت تسبب فقدان املهارات 
مما  ومتوت،  املخ  خاليا  تتدهور  الزهامير  مرض  ويف  واالجتماعية(،  العقلية 

WWW.Alkhيتسبب يف تراجع ثابت يف الذاكرة والوظائف الذهنية.
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حرف "س"

الساملونيال:

وهي  رمادي،  أبيض  لونها  هوائية،  وال  هوائية  عضوية  بكترييا  هي 
ـ15( درجة مئوية، وتوجد يف   14( كة وتعيش يف درجة حرارة بني  متحرِّ
)كالبيض(،  ومنتجاتها  كالدواجن  والطيور  واحليوانات  اإلنسان  جسم 
بالتهاب  الصحي ويتميز  الصرف  امللوثة ومياه  املياه  أيضًا يف  كما توجد 
تنتشر  اإلصابة  من  وقت  بعد  األمـر.  بداية  يف  والقولون  األمعاء  يف  حاد 
البكترييا مع الدم لتسبب االلتهاب يف أي عضو تستقر فيه. ومن أعراض 
وتـقـيـؤ  ودوخة  بدم  مصحـوب  وإسهال  البطن  يف  واآلم  صـداع  املرض: 
تكون  األعراض  فيها  تظهر  اليت  واملدة  الشهية،  وفقدان  ومحى  وجفاف 

عادة من 12 اىل 36 ساعــة.
سجل اإلفالس: 

سجل تنشئه جلنة اإلفالس وحتفظه وتديره وفقًا ألحكام النظام.
السجل التجاري:

اليت  املختلفة  العناصر  وعن  التّجار  عن  الوافية  املعلومات  جلمع  وسيلة  هو 
النشاط.  هذا  هدف  تشّكل  اليت  التجارية  املؤسسات  وعن  نشاطهم،  منها  يتألف 
الغري  حق  يف  نافذة  مندرجاته  جعل  بها  يقصد  واإلعالن،  للنشر  أداة  أيضًا  هو 
عند وجود نص قانوني صريح بهذا املعنى وأحيانًا يكون إدراج أمر ما يف السجل 

التجاري شرطًا لصحة العمل القانوني.
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السجل االلكرتوني:

الكرتونية،  بوسيلة  حتفظ  أو  تبث  أو  تسلم  أو  ترسل  أو  تنشأ  اليت  البيانات 
وتكون قابلة لالسرتجاع أو احلصول عليها بشكل ميكن فهمها.

سحب العينات:

املختربات  يف  عنها  اختبار  اجراء  املراد  السلع  من  عشوائية  قليلة  كميات 
اللبيع  او  للدخول  فسحها  قبل  القياسية  للمواصفات  مطابقتها  ومعرفة 

واالستخدام
سلسلة اإلمداد:

مجيع املراحل اليت مير بها املنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، مبا يف 
ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو ختزينه أو توصيله، أو بيعه باجلملة 

أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.
السعر:

هي الوسيلة اليت تستطيع املؤسسة بواسطتها أن تغطي تكاليفها وحتقق من 
خالل الربح.

السعر العادل أو الصحيح:

املنافع  جمموعة  تعكس  واليت  للمنتج  مناسبة  املستهلك  يراها  اليت  القيمة 
املرتبطة به 

سالمة األغذية:

هو الضمان أاّل تتسبب األغذية يف اإلضرار باملستهلك عند إعدادها أو تناوهلا 
طبقا لالستخدام املقصود منها.

السلعة:

العناصر  ذلك  يف  مبا  حتويلي،  او  حيواني  او  نباتي  او  صناعي  منتج  كل 
مثل:  املادية:  املنتجات  ومتثل  املنتج،  يف  الداخلة  واملكونات  للمواد  األولية 

السيارات، املالبس
السلع االستهالكية:

االستهالك  بغرض  بشرائها  املستهلك  يقوم  واليت  امللموسة  السلع  تلك  WWW.Alkhهي 
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واملشروبات،  الغذائية  املواد  مثل  املعمرة  غري  السلع  اجلزء  هذا  ويضم  النهائي، 
استهالكية  سلع  أنها  على  اجلزء  هذا  والشركات  التجزئة  جتار  ويفضل 

سريعة التداول من املتاجر
السلع سريعة االستهالك:

وتسمى سلع سريعة الدوران هي منتجات تباع بسرعة وبتكاليف منخفضة 
مع  لكن  صغرياً  املنتجات  هذه  يف  الربح  هامش  .ويكون  والعصائر  كاملشروبات 
عادة  واليت  كبرية،  لألرباح  اإلمجالية  احملصلة  فتصبح  الكبرية  الكميات  بيع 
تستهلك خالل أيام، أسابيع، شهور، وهذا على عكس السلع املعمرة، وتتصف هذه 
السلع بدورة حياة قصرية نتيجة للطلب االستهالكي الكبري أو بسبب إمكانية 

فسادها بسرعة،
سلع التسوق:

السلع  ومقارنة  وحبث  بدراسة  املستهلك  يقوم  بعدما  السلع  هذه  شراء  يتم 
املعروضة من حيث مناسبتها وجودتها وتصميماتها وسعرها ومن األمثلة على 
هناك  كان  الثمن  غالية  السلعة  كانت  وكلما  اخل.  واألثاث..  املالبس،  هذه: 
اهتمام باخلصائص املميزة للسلعة كلما كان املستهلك على استعداد للبحث 

عن السلع املعروضة يف املتاجر املختلفة. 
السلع االستفزازيه:

اطلق هذا املصطلح االعالم املصري عام 2018م، واليت تعترب سلع غري ضروريه الستريادها 
واليت يوجد هلا مثيل يف السوق احملليه، وحرصا على تثبيت الصناعة الوطنيه.

السلع الخاصة:

وهي اليت تتضمن السلع ذات اخلصائص املتميزة وذات اسم جتاري معروف. 
مما جيعل املشرتي يصر على اسم جتاري معني ومستعدا لبذل اجلهد يف سبيل 
يف  موجودة  تكون  مل  إذا  توافرها  حلني  معينة  واالنتظارلفرتة  عليها  احلصول 
األسواق ومثال على ذلك بعض أنواع السيارات األجهزة الكهربائية واإللكرتونيه...

السلع  هذه  وتتميز  الثمن  غالية  تكون  اخلاصة  السلع  أغلب  أن  ويالحظ  اخل. 
باالعتماد على عدد قليل من املتاجر ووكالء التوزيع.
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السلع الغري معمرة:

مثل  حمدودة  استخدامات  أوعدة  واحد  الستخدام  عادة  املستهلك  يشرتيها 
املشروبات الغازية املواد الغذائية...اخل 

السلع املدعومة:

سلع واحتياجات ضرورية واستهالكية تدعمه الدول لفرتة معينه او بشكل 
دائم للتخفيف على املستهلك ولتشجيع الصانع او التاجر يف اإلنتاج او االسترياد 

لضمان توفرها يف السوق، وعادة ما تكون هذه السلع غذائية .
السلع املجتذبة:

سلع تباع بسعر أدنى من سعر تكلفتها آماًل يف اجتذاب املستهلكني إىل احملل 
لشراء أصناف أخرى باألسعار العادية " تعترب غري قانونية يف بعض الدول".

السلع املعمرة:

فهي تلك السلع اليت يشرتيها املستهلك الستهالكها عرب فرتات زمنية طويلة 
فرتة  ذات  استهالكية  سلع  املعمرة  السلع  تعترب  والثالجات...اخل،  كالسيارات 
العمرية  الفرتة  الوقت، وعادة ما تكون  عمرية طويلة ويتم استخدامها مبرور 

للسلع ثالث سنوات أو أكثر
السلع االنتقائية:

السلع اليت ُتشرتى بعد أن يقوم املستهلك مبقارنة املنتجات البديلة من حيث 
السعر واجلودة يف املتاجر املختلفة ومن حيث مناسبتها وتصميمها وشكلها، ومن 

أمثلة السلع االنتقائية املالبس، واألثاث، واألقمشة.
السلع امليسّرة:

إجراء  إىل  احلاجة  دون  متقاربة  دورية  فرتات  على  تشرتى  اليت  السلع  هي 
تلك  أن  حيث  بينها،  للفروق  تقييم  أو  املعروضة  التجارية  األمساء  بني  مقارنات 
والتقييم.  املقارنة  عملية  يف  املنفق  اجلهد  تتطلب  وال  وبسيطة  حمدودة  الفروق 
فعلى سبيل املثال إذا مل جيد املستهلك عصري )X( فانه يتجه مباشرة لشراء عصري 
)Y( دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن عصري )X( يف متاجر أخرى وهناك بعض 

WWW.Alkhالسلع امليّسرة اليت تشرتى على سبيل العادة مثل معجون األسنان والصابون.. اخل.
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سلع رأسمالية:

السلع اليت تستعمل إلنتاج املزيد من السلع مستقباًل. 
سلع ردئية الجوده:

ومقاييس  ملواصفات  مطابقة  وليست  منخفضة  جوده  ذات  وسلع  منتجات 
وطنية او دوليه

السلع والخدمات االستهالكيه:

السلع واخلدمات اليت تنتج الستعمال األسر واألفراد. وتضم هذه سلعًا مثل 
الغذاء والكساء وخدمات مثل النقل واملدارس. 

السلعة التالفة )املعيبة(:

تعرف السلعة التالفة إنها ليست آمنة حسب توقع املستهلك. وتعترب السلعة 
معيبة عادة بسبب رداءة جودتها أو بسسب عيب مصنعي أو تلف من خالل مراحل 

النقل او التداول اوالتخزين. 
السلعة الغري صالحة لالستعمال:

مبجرد  املخالفة  سبب  إزالة  ميكن  وال  متطلباتها  يف  املغشوشة  السلعة  هي 
تصويب البيانات املتصلة بالسلعة.

السلعة الفاسدة:

الصالحية  فرتة  انتهت  أو  فعليا،  صالحيتها  فرتة  انتهت  اليت  السلعة  هي 
املدونة عليها.

سلطات مسح السوق:

مسح  عمليات  تنفيذ  عن  املسؤولة  احلكومية  اجلهات  اجلهة/  تكون  عادة 
السوق.

السلوك االستهالكي:

وهذه  بها  يشعر  اليت  الرغبات  بعض  إلشباع  الفرد  قبل  من  حماولة  يعترب 
كاملظهر  االجتماعية  الرغبات  أو  واملسكن  وامللبس  كاملأكل  األولية  الرغبات 
االجتماعي والرغبة يف االنتماء ثم الرغبات الذاتية اليت تتمثل يف رغبة الفرد 

يف حتقيق ذاته.
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السلوك االستهالكي لألسرة:

االستهالك ليس مشكلة فردية وإمنا هو مشكلة اجتماعية الن ما تستهلكه 
األمناط  من  منط  بطبيعته  فاالستهالك  اآلخرون،  يستهلكه  ما  على  يتوقف 
املعيشية فهو مشكلة إنسانية تتدخل فيها دوافع إنسانية كثرية ولذلك تدخل 
الدراسات  يدخل ميدان  السيكولوجي كما  الدراسات  دراساته يف ميدان  معظم 

االقتصادية.
السلوك الجماعي:

هو سلوك أفراد يربطهم املوقف االجتماعي ويشرتكون يف االنفعال بطريقة 
السلوك اجلماعي يف بعض مظاهر سلوك اجلماهري  أشكال  مشرتكة وتظهر 

كانتشار التقاليد واألزياء وتكوين الرأي العام واحلركات االجتماعية.. اخل.
السلوك الرشيد:

هو سلوك يتصف باحلكمة والعقالنية، وتقضي هذه الفرضية بأن اإلنسان 
يسعى إىل حتسني وضعه االقتصادي كهدف أساسي، وذلك عن طريق اختاذ 

ق له ذلك بأقل التضحيات.  أفضل القرارات االقتصادية اليت حتقِّ
سلوك املستهلك:

هو اجتاه أو نشاط األفراد أثناء االختيار والشراء واالستخدام للسلع واخلدمات 
يف  املستهلك  يتبعه  الذي  النمط  وهو  حاجاتهم،  وسد  رغباتهـم  إشباع  اجل  من 
واألفكار  للسلع واخلدمات  التقييم  أو  االستخدام  أو  الشراء  أو  للبحث  سلوكه 

التى يتوقع منها أن تشبع حاجاته ورغباته.
السموم:

هي املواد اليت يؤدي امتصاص كمية بسيطة منها إىل اضطراب يف التكوين 
أو يف أداء الوظائف لدى اإلنسان أو النبات أو احليوان مما يؤدي إىل إحلاق الضرر 

بالكائن احلي ورمبا إىل موته. 
سند:

وثيقة تصدرها احلكومة أو شركة أعمال تتعهد فيها بتسديد األموال اليت 
WWW.Alkhاقرتضتها إضافة إىل الفائدة على القرض.
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سند ألمر:

هو شرط األمر وهو تعهد غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود 
ألمره  أو  له  الوفاء  جيب  من  واسم  الوفاء  ومكان  االستحقاق  ميعاد  ويتضمن 

وتاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه وتوقيع من إنشاء السند )احملرر(. 
السوق:

واملرتقبني  احلاليني  والبائعني  املشرتين  من  جمموعة  فيه  يلتقي  مكان  هو 
خالل فرتة زمنية معينة.

سوق احتكار القلة:

حبيث  قليال  يكون  املنتجني  عدد  أن  غري  االحتكارية  املنافسة  سوق  يشبه 
يكون يف استطاعة أي منتج أن يؤثر على ظروف التعامل يف السوق كما انه قد 
يوجد اتفاق بني املنتجني على السعر، ويف هذه السوق فان فرصة االختيار أمام 

املستهلك تكون حمدودة.
سوق االحتكار الكامل:

على  واحد  منتج  يسيطر  وفيها  الكاملة  املنافسة  سوق  عكس  وهو 
توقيت  وأماكن  املنتجات  وإشكال  أنواع  حيث  من  فيه  ويتحكم  السوق 
أن  كما  البدائل  عن  للبحث  فرصة  توجد  فال  السوق  هذا  يف  عرضها 
سلعة  على  راكدة  سلعة  حتميل  وهي  التحميل  سياسية  يتبع  البائع 
أمام  لالختيار  فرصة  هناك  وليس  املستهلك.  على  ويفرضها  رائحة 

املستهلك 
سوق األوراق املالية:

هو عبارة عن مكان تشرف عليه وزارة االقتصاد وحيوي نظام إلكرتوني يتم 
مالي  ألصل  أو  األوراق  من  معني  لنوع  واملشرتين  البائعني  بني  اجلمع  مبوجبه 
معني، حيث يتمكن بذلك املستثمرين من بيع وشراء عدد من األسهم والسندات 
داخل السوق إما عن طريق السماسرة )الوسطاء( أو الشركات العاملة يف هذا 
البيع  لعروض  وفقًا  املالية  واألصول  األوراق  قيمة  تهبط  أو  وترتفع  اجملال 

والشراء من قبل املستثمرين.
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السوق السوداء:

بصورة  تتم  اليت  احملظورة  التجارية  العمليات  خمتلف  على  يطلق  اسم  هو 
على  احلكومات  تفرضها  اليت  والقوانني  للقيود  خمالف  حنو  على  عادة,  سرية 
عمليات البيع والشراء واليت تتخذ أشكاال خمتلفة كالتقنني وحتديد األسعار 
وحتريم بيع السلعة حترميا كليا يف بعض األحيان، ومن هنا ندرك أن السوق 
السوداء ليست مكانًا بعينه نستطيع الذهاب إليه بل هو جمموعة من املمارسات 
التجارية الغري مشروعة حيث يستهدف املشرتي من اللجوء إىل السوق السوداء 
أو يتعذر عليه  التزود بسلع يتعذر عليه احلصول عليها من األسواق املشروعة 
احلصول عليها من تلك األسواق باألسعار احملددة من السلطات املعنية كما أن 
البائع الناشط يستهدف السوق السوداء لتحقيق أعلى نسبة من الربح، وتزدهر 

السوق السوداء يف البلدان قبل او بعد احلروب وأثناء األزمات والكوارث
السوق الرمادي للسلع:

السوق الذي حيصل بعض املوزعني على املنتج من خالل بعض القنوات غري 
الشرعية )غري املصرح هلا بتوزيع املنتج(، ومن ثم تقوم ببيع هذا املنتج بسعر أقل 

من السعر الذي يباع به يف السوق من قبل قنوات التوزيع األخرى )الشرعية   .)
سوق املنافسة االحتكارية:

وهي احلالة األكثر شيوعا بني غالبية السلع واخلدمات حيث حيتكر كل 
منتج تكنولوجيا أو أسرار التصنيع يستأثر بها دون غريه وفيها يوجد عدد كبري 
من املنتجني كما ان املنتجات غري متجانسة ويتيح املنافسة االحتكارية فرصة 

كبرية للمستهلك لالختيار.
سوق املنافسة الكاملة:

وجود  وعدم  والبائعني  املشرتين  عدد  حجم  الكاملة  املنافسة  لتوافر  يشرتط 
اتفاق بني املنتجني على السعر واملعرفة الكاملة بأحوال السوق وحرية الدخول 

واخلروج من السوق وهي حالة افرتاضية نادرة احلدوث .
سيادة املستهلك:
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حرف "ش"

الشائعه:

فكرة خاصة بعيدة عن احلقيقه يتم نشرها على أن يؤمن بها الناس، كما 
الهداف  الناس  بني  تذاع  حتى  اآلخر  إىل  شخص  كل  ينقلها  أن  على  يعمل 

خاصة.
الشراء التلقائي:

وهو أن تشرتي سلعة أو سلعا مل تكن يف قائمة مشرتياتك أو يف ذهنك قبل 
استهالكيا  وسلوكا  عادة  ألشراء  من  ألنوع  هذا  أصبح  ولقد  للشراء.  دخولك 
سلبيا نتيجة انتشار أحملالت ألتجارية أليت تعرض ألسلع بشكل جذاب ونتيجة 

ما يسمى باحلمالت أو العروض أو التخفيضات املغرية 
الشراء العشوائي:

وهي املشرتيات اليت يشرتيها املستهلك دون ختطيط أثناء عرضها للبيع.
الشراء املقارن:

معاينة العالمات التجارية واألنواع املختلفة لنفس املنتج أو منتجات مماثلة 
إىل  باإلضافة  األخرى  واملواصفات  واجلودة،  األسعار،  ملقارنة  حمالت  عدة  يف 

اخلدمات اليت يقدمها احملل التجاري وذلك قبل عملية الشراء.
شركات االعالنات:

هي مؤسسات مهمتها تقديم اإلعالنات للصحف ولغريها لنشرها مقابل أجر، 
وتتعهد هذه املؤسسات للمنشآت التجارية والصناعية بنشر النشاط اإلعالني هلا 

يف الصحف املختلفة اليت ترى فائدة من النشر فيها.
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شركة معلومات ائتمانية:

يقصد بها الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية، وهي شركة مرخصة 
والتجاري يف  االستهالكي  االئتمان  تتعلق مبعلومات  تقدم ألعضائها خدمات 

اململكة العربية السعودية.
شهادة االيزو:

التابعة هلا بعد  الوطنبة  او احد اجلهات  الدولية للتقييس  املنظمة   متنحها 
تطبيق متطلباتها، وهلا ارقام تسلسليه  فمثال االيزو 9000 فهو جمرد رقم تسلسلى 
للمواصفة القياسية الدولية، إذ أن لكل مواصفة قياسية تصدرها املنظمة رقم 
مييزها، واأليزو 9000 ليست مواصفة واحدة بل سلسلة من املواصفات القياسية 
تشتمل على املواصفات )ايزو 9000 وايزو 9001 وايزو 9002 وايزو 9003 ايزو 9004( وغريها 
وقد طرأ عليها تعديل فى عام 2000 م واصبحت السلسلة تتكون من )ايزو 9000 و 
ادارة اجلودة للمنشآت،  القياسية ختتص بأنظمة  املواصفات  9004(، وهذه  9001 و 

وهناك عدد من املواصفات املتعددة األهداف.
شهادة االعتماد:

شهــادة من طـرف ثالــث بـأن جهـة مـا تقوم بتقديم خدمات تقــويم املطابقة 
يف جمال حمدد، مؤهلة بشكل رمسي للقيام مبهام حمددة لتقويم املطابقة بعد 
استيفائها مجيع املتطلبات الواردة باألدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها.

شهادة التصديق الرقمي:

هوية  لتأكيد  تستخدم  تصديق،  خدمات  مقدم  يصدرها  الكرتونية  وثيقة 
الشخص احلائز على منظومة التوقيع االلكرتوني وحتتوي على بيانات التحقق 

من توقيعه.
شهادة املطابقه:

املنتج  بأن  الثقة  تعطي  املطابقة  شهادة  الئحة  مبوجب  تصدر  وثيقة  هى 
مطابق ملواصفة قياسية معينة أو وثيقة قياسية أخرى تصدرها احدى جهات 
السلعة  من  حمددة  كمية  مطابقة  تفيد  املنشأة  طلب  على  بناء  التقييس 
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شهادات املطابقة الخليجية

القياسية  املواصفات  العديد من  التعاون  التقييس لدول جملس  تبنت هيئة 
مبتطلبات  املصنعني  ُتلزم  واليت  باملركبات  املتعلقة  الفنية  واللوائح  الدولية 
السالمة سواء هليكل السيارة أو جلميع األنظمة املزودة بها، وكذلك تضع حداً 
أعلى لنسبة امللوثات الغازية الصادرة منها سعيًا حلماية البيئة يف الدول األعضاء. 
النارية أخذت يف  لوائح فنية خليجية لإلطارات والدراجات  ومت الحقًا إصدار 
االعتبار سالمة هذه املنتجات وتناسبها لإلستخدام يف دول جملس التعاون، ومل 
الفنية اخلاصة بالسيارات، بل تعدى ذلك إىل  اللوائح  تقف اهليئة عند إصدار 
اللوائح على املصنعني من خالل نظام شهادات املطابقة اخلليجية  تطبيق تلك 
واليت مبوجبها تقدم الشركة املنتجة إىل اهليئة إقراراً بتطبيقها لتلك اللوائح 
البدء يف  وتقوم اهليئة باملصادقة عليها بعد طلب كافة نتائج االختبارات قبل 

اإلنتاج للطراز املراد تصديره.
شهادة املنشأ:

الذي  البلد  لدى  التجارية  الغرفة  عبارة عن شهادة تصدرها وتصدق عليها 
يتم فيه إنتاج أو تصنيع أو جتميع السلعة املستخدمة يف التجارة اخلارجية.

الشيك:

من  اسم  ويتضمن  النقود  من  معني  مبلغ  بوفاء  شرط  على  معلق  غري  أمر 
يلزمه الوفاء )املسحوب عليه( ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك وتوقيع 

من انشأ الشيك )الساحب(.
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حرف "ص"

الصانع:

السيارات ومسؤولة  غيار  قطع  الفنية عن تصنيع  املسؤولية  اليت هلا  املنشأة 
عن تصنيعها.
الصحة العامة:

البيئية  والتأثريات  واجملتمع،  واألسرة  الفرد  لصحة  وشامل  متكامل  منظر 
واالجتماعية واالقتصادية والوراثية عليها.

صحة البيئة:

نوعية  شاملة  اإلنسان  بصحة  اخلاصة  اجلوانب  على  تشمل  اليت  وهي 
والنفسية  واحليوية  والكيميائية  الطبيعية  العوامل  طريق  عن  وذلك  احلياة 
النظرية واملمارسة لتقدير وتصحيح ومنع وحتكم  أيضُا إىل  البيئة، وتدل  يف 
العوامل البيئية اليت ميكن أن تؤثر سلبُا أو إجيابُا على صحة األجيال احلالية 

واملستقبلية.
صالحية األغذية:

لالستخدام  طبقا  اآلدمي  لالستهالك  مقبولة  األغذية  تكون  أن  ضمان 
املقصود منها 

صمام عدم الرجوع:

حتى  الكهربائي  املاء  لسخان  املغذية  البارد  املاء  أنبوبة  على  يركب 
مينع دخول املاء الساخن إىل شبكة التغذية مبا يضمن كفاءة أداء عالية 
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الصيانة:

كل إجراء يهدف إىل الكشف عن حالة السلعة واستمرار حتقيقها ألغراضها 
وإعادتها إىل وضعية قياسية حمددة، كالفحص، واملعاينة، واالختبار، والضبط، 

والتغيري، واالستبدال، واإلصالح، والربجمة، وإعادة الربجمة، وغري ذلك. 
الصيانة الدورية:

طبيعة  حبسب  دوري  بشكل  وذلك  املنتج،  لتوصيات  وفقًا  تتم  اليت  الصيانة 
استعمال السلعة.
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حرف "ض"

ضبط الجوده:

أو  املنتج  هي كل اإلجراءات املخططة واملتسلسلة إلعطاء ثقة كافية بأن 
الفنية  األساليب  جممل  وهي  اجلودة  مطالب  تستويف  سوف  املقدمة  اخلدمة 
دائما بوجود  الضبط  املستخدمة الستيفاء مطالب اجلودة. ويرتبط  واألنشطة 
حملاولة  والتدخل  املواصفات  هلذة  التنفيذ  ومتابعة  فنية  مواصفات  جمموعة 

إصالح أي احنراف عند تنفيذ هذه املواصفات والذي قد حيدث أثناء التنفيذ. 
الضجيج:

هي األصوات غري املرغوب فيها وتعترب من التلوث الضوضائي
الضريبة االنتقائية:

تفرض على السلع ذات األضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية 
بنسب 	متفاوتة، وهي املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.	

ضريبة الدخل:

ضريبة مباشرة تفرض على الدخل السنوي لألفراد واملؤسسات االقتصادية، 
وعلى رواتب األجراء واملستخدمني واملوظفني أيضا. وتطبق أحكام نظام ضريبة 
الدخل على شركات األموال املقيمة عن حصص الشركاء غري السعوديني 	فيها 
سواًء كانوا أشخاصًا طبيعيني أو اعتباريني، مقيمني أو غري مقيمني، كما تطبق 
أحكام النظام على 	األشخاص غري املقيمني سواًء كانوا طبيعيني أو اعتباريني، 
سعوديني أو غري سعوديني، ممن ميارسون 	النشاط يف اململكة من خالل منشأة 
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الضريبة املضافه

شراؤها  يتم  اليت  واخلدمات  السلع  على  فرضت  مباشرة  غري  ضريبة  هي 
تدفع وحتصل  األشخاص، وهي ضريبة  أو  أو اجلهات  املنشآت  قبل  وبيعها من 
يف كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء املصنع للمواد اخلام، 

وصوال إىل بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي ووصوال إىل املستهلك.
الضغوط العالية يف عملية البيع:

املستهلك  واليت يصعب على  املغرية  املكثفة  القوية  البيع  أساليب  بها  يقصد 
مقاومتها.

الضمان:

استمارة او وثيقة خاصة يقدمها مصنعي املنتج أو بائعي املنتج أو اخلدمات 
توضح مسؤوليتهم عن جودة وخواص وأداء املنتج. وتعهدهم بتوفري قطع الغيار 
وصيانتها. يعترب الضمان من أهم العوامل اليت تعمل على خلق الثقة يف املنشأه 
ويف املنتجات اليت تبيعها حيث يعين مسئولية املنشأة عن سالمة أداء وجودة هذه 
املنتجات وقد يغطي الضمان بعض أو كل اجلوانب كسالمة األداء أو اخللو من 

العيوب أو االلتزام باملواصفات القياسية.
ضمان املنتج:

التزام مكتوب يتضمن حتقيق السلعة ألغراضها وخلوها من العيب وتقديم 
خدمات ضمان تكميلية أو إضافية خالل مدة حمددة.
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حرف "ط"

طبقة األوزون:

من  اآلتية  الضارة  األشعة  من  األرض  تقي  اليت  اجلوى  الغالف  طبقة  هو 
غاز  من  وتتكون  البنفسجية.  فوق  األشعة  اخلصوص  وجه  وعلى  الشمس 
يتكون من ثالث ذرات أكسجني مرتبطة ببعضها ويرمز  الغاز  األوزون، وهذا 

 )O3( إليها بالرمز الكيميائي
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حرف "ظ"

ظاهرة اإلحتباس الحراري:

هي الزيادة التدرجيية يف درجة حرارة أدنى طبقات الغالف اجلوي احمليط 
باألرض.
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حرف "ع"

العبوة:

أي شكل من أشكال تعبئة املنتجات، يباع كوحدة جتزئة اعتيادية، مبا فيها 
األغلفة اخلارجية.

عقد الفرنشايز:

له  للممنوح  بالسماح  املانح  مبوجبه  يقوم  مستقلني  طرفني  بني  عقد  هو 
يف  والفنية  التجارية  واملساعدة  املعرفة  نقل  مع  التجارية،  العالمة  باستخدام 

سبيل استنساخ جتربته الناجحة نظري رسوم حمددة يتفق عليها الطرفان
العالمات االرشادية للمالبس واملنسوجات:

املالبس  بعض  على  املصّنع(  البلد  اسم  أو  السعر  )جبانب  نالحظ  ما  دائما 
كيها  أو  لغسيلها  املثلى  للطريقة  إرشادية  عالمات  نشرتيها  اليت  واملنسوجات 
وجعلها ذات جودة ألطول فرتة ممكنة، وهذه العالمات والرموز )الدولية( اليت 
توجد على املالبس اجلاهزة وبعض األقمشة يصعب على )املستهلك( فك رموزها 
وحمتوياتها ومعانيها، ولذا فإن معرفتها من األهمية مبكان حملافظة على جودة 

تلك امللبوسات واملنسوجات. 
العالمات املانعة:

استعماهلا  بقصد  ليس  تسجيلها  إىل  صاحبها  يعمد  اليت  العالمة  وهي 
ملدة  العالمة  باستعمال  املالك  يلزم  التجارية  العالمات  منع  جملرد  وإمنا 
بسبب  للشطب  تعرضت  وإال  تسجيلها  تاريخ  من  متواصلة  سنوات  مخس 
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العالمة التجارية:

هي أمساء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أورسوم أو مزيج منها وأية 
إشارة أخرى صاحلة لتمييز منتجات صناعية أو جتارية أو حرفية أو زراعية 
العالمة  املراد وضع  الشيء  أن  للداللة على  استغالل ثروة طبيعية  أو مشروع 
أو للداللة  أو اخرتاعه  به  أو االجتار  العالمة بداعي صنعه  عليه يعود لصاحب 

على تأدية خدمة من اخلدمات.
عالمة الجودة:

القياسية  للمواصفات  املنتج  هذا  مطابقة  حبملها  ما  ملنتج  يصرح  اليت  هى 
اليت صدرت  به، ومتنح عالمة اجلودة للمصانع والشركات  املعتمدة اخلاصة 
لتلك  مطابقة  منتجاتها  تكون  وأن  معتمدة،  قياسية  مواصفات  ملنتجاتها 
املطلوبة بالئحة عالمة اجلودة، وهذه  الشروط  املواصفات ومستوفية جلميع 
تعترب  حيث  للتاجر  وكذلك  واملستهلك،  املنتج  محاية  على  تساعد  العالمه 
وسيلة موثوقا بها صادرة عن اجلهاز الوطين للتقييس مما يتيح  كسب ثقة 
لالنتاج  التنافسية  القدرات  وزيـــادة  والعاملية  الوطنية  األسواق  يف  املستهلك 
الوطنى بوسيلة معرتف بها وتتمشى مع النظم الدولية املعمول بها يف األجهزة 

الوطنية والدولية للتقييس .
عالمة الخدمة:

التجارية كونها إشارة ال تستعمل يف  ختتلف عالمة اخلدمة عن العالمة 
متييز منتجات بل يف متييز كافة األدوات واملعدات املستخدمة يف أداء خدمات 

مشروع معني مثل عالمات الفنادق املختلفة.
عالمات الرقابة على صفة املنتج:

وهي للتأكيد على أن املنتج يستويف معايري حمّددة مما يثبت للمستهلكني 
أن ذلك املنتج خضع للفحص من قبل منظمة هلا صالحية الرقابة )التصديق( 
أيضا  ذلك  يساعد  وقد  الالزمة.  املتطلبات  يستويف  املنتج  ذلك  وأن  املنتج  على 
الشركات على تسويق منتجاتها وحتسني صورتها أمام املستهلكني )كعالمة 

اجلوده(
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العالمات التجارية الخليجية

أو حروف  أو إمضاءات  أو كلمات  كل ما يأخذ شكال مميزا من أمساء 
أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف 
أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو جمموعات ألوان أو مزيج من ذلك 
استخدامها  يراد  أو  تستخدم  كانت  إذا  إشارات  جمموعة  أو  إشارة  أية  أو 
يف متييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات املنشآت األخرى أو 
للداللة على تأدية خدمة من اخلدمات، أو على إجراء املراقبة أو الفحص 
الرائحة  أو  بالصوت  اخلاصة  العالمة  اعتبار  وميكن  اخلدمات.  أو  للسلع 

عالمة جتارية.
العملة الصعبة:

املعنى  بهذا  العملة  وصعوبة  عليها.  احلصول  يصعب  عملة  كل  بها  يقصد 
شأن نسيب، إذ إن عملة أية دولة قد تكون صعبة ما دام ميزان مدفوعات بعض 
الدول متسما بالعجز مع الدولة صاحبة تلك العملة، وقد أطلق تعبري )العملة 
القرن  من  الثالثينات  يف   Gold Standard قاعدة   عن  التخلي  قبل  الصعبة( 
أصبح  ثم  ومن  القاعدة.  تلك  على  املرتكزة  الثابتة  العمالت  على   - العشرين 
إىل  للتحويل  القابلة  العمالت  وملختلف  األمريكي  للدوالر  التعبريمرادفا  هذا 

الدوالر.
العميل:

هو الفرد الذي يشرتي احتياجاته بصفة منتظمة من أحد احملالت التجارية.
العيب املصنعي:

أي خلل تصميمي أو تصنيعي يف املنتج ينتج قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة 
العاملية  القياسية  املواصفات  أو  السعودية  القياسية  عدم مطابقتة للمواصفات 

األخرى 
عقد الرهن:

أو كفيله مااًل منقواًل ضماًنا لدين، ويشمل  املدين  اتفاق خيصص مبوجبه 
WWW.Alkhذلك تعديله أو اإلضافة إليه.
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عقود اإلذعان:

هي صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام أمنوذج منطي للعقد 
يعده أحد طريف العالقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف اآلخر 
ان يغري يف  له  ان يكون  أو رفضه دون  املوافقة عليه كما هو  إال  له  الذي ليس 
العبارات الواردة فيه أو الشروط واألحكام اليت يتضمنها وال أن يدخل يف جماذبة 

أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف املعد هلذا العقد
عروض التجارة:

املنشأة  وتستخدمها  رمسية  ملكية  سجالت  هلا  ليس  اليت  واملنتجات  السلع 
االقتصادية أو تعرضها للبيع خالل مزاولة نشاطها الطبيعي.

العلف الحيواني:

كل ما هو معد لتغذية احليوانات املنتجة للغذاء، سواء أكان مادة واحدة أم 
مواد خملوطة، مصنعة أو شبه مصنعة أو خامًا، أم أي مادة تدخل يف تصنيعه أو 

حتضريه أو معاجلته.
عينه:

عبوة واحدة أو كميات صغرية من املنتج تستخدم للتسويق او االختبار.
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حرف "غ"

الغذاء اآلمن:

من صفاته أن يكون ناضًجا بالقدر الكايف واملرغوب من قبل املستهلك و أن 
أن  وتداوهلا  انتاجه  بالصحة يف مجيع مراحل  الضار  التلوث  يكون خالًيا من 
يكون خالًيا من التغريات غري ا ملرغوبة سواء كانت ميكروبية أو انزميية أو 

كيميائية.
غسل األموال:

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو متويه أصل حقيقة 
أموال مكتسبة خالفا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة املصدر، هو 
الناجتة عن نشاط غري مشروع بطريقة ختفي مصدرها  األموال  التصرف يف 
من  عدد  طريق  عن  وذلك  مشروعا  جتعله  كي  احلقيقي  أصلها  و  األصلي 
عمليات التحويل بني احلسابات البنكية املختلفة أواجراء جمموعة من العمليات 
املعقدة و املتعددة او حتويل أو إيداع أو توظيف األموال املستمدة من أنشطة غري 
أجل  من  وهمية  أمساء  و  حسابات  حتت  أجنبية  أو  حملية  بنوك  يف  مشروعة 
توظيفها و استثمارها يف مشروعات تنموية بهدف إخفاء األنشطة غري املشروعة 
و التمويه عن مصدرها األصلي كما يعرف غسيل االموال بانه عمليات متتابعة 
األنشطة  عن  الناجتة  القذرة  األموال  إلدخال  متعمدة  حماولة  يف  مستمرة  و 
يف  اخلفي  باالقتصاد  يسمى  ما  خالل  من  متارس  اليت  املشروعة  غري  اخلفية 
و  املصريف  اجلهاز  عرب  شرعية  صفة  إلكسابها  الظاهر  االقتصادي  النشاط 

WWW.Alkhأجهزة املالية األخرى .
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الغش التجاري:

والغش  خدمة  أو  سلعة  على  احتيالية  بوسائل  يتم  قول  أو  فعل  كل  هو 
الصحية،  واألنظمة  واملقاييس  املواصفات  على  التحايل  يف  يتمثل  التجاري 
وتزييف  واملؤسسات  والشركات  لألفراد  الفكرية  امللكية  حقوق  على  والتعدي 
غش  يف  الشروع  أو  الغش  أو  القياسية  للمواصفات  مطابقتها  وعدم  البضائع 
أو  أوصفاتها اجلوهرية  أو جنسها  البضاعة  املتعاقدين اآلخرين يف مقدار  أحد 
ذاتيتها أو يف أمر آخر متعلق بالبضاعة أو تقديم بيانات جتارية غري حقيقية أو 

صحيحة عن السلع املروجة.

WWW.Alkh
ud

air
y.n

et



99

معجم مصطلحات املستهلك

حرف "ف"

فائض املستهلك:

املستهلك  يدفعه  ما  بني  الفرق  عن  االقتصادي  املعنى  يف  املصطلح  هذا  يعرب 
فعال عندما يكون هناك سعر موحد مقابل السلع اليت ميكن شرائها من السوق، 

وبني ما يكون على استعداد لدفعه يف مقابل احلصول على تلك السلع.
الفاتورة:

املستهلك واملورد على منتج  التعاقد بني  أو  التعامل  هي وثيقة رمسيه تثبت 
أو خدمة وعلى املورد بناء على طلب املستهلك أن يقدم فاتورة دون حتميله أية 
أعباء إضافية مالية كانت أو غري مالية وال يعترب إيصال البيان فاتورة، ويعترب 

إيصال املاكينة اآللية باملتاجر فاتورة إذا صدر بها إسم املورد وتاريخ التعامل 
الفاتورة الضريبية:

للمتطلبات  وفقًا  للضريبة،  خاضعة  توريدات  شأن  يف  إصدارها  يتم  فاتورة 
املنصوص عليها يف النظام والالئحة.

الفحص:

مستوف  ما  قياس  جهاز  أن  من  للتأكد  جترى  اليت  العمليات  جمموعة 
املتطلبات القانونية املتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة يف املواصفات الفنية.

الفرنشايز :

االمتياز  صاحب  فيه  مينح  طرفني  بني  اتفاق  وهو  االمتياز  نظام  يسمى  أو 
احلق لطرف آخر، وهو متلقي االمتياز يف استخدام عالمته التجارية، أو امسه 
WWW.Alkhالتجارّي، إىل جانب توّلي بعض األنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمّكن 
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متلقي االمتياز من إنتاج وتسويق سلعة أو خدمة معينة وفقًا ملواصفات معينة
الفوسفني: 

أوفوسفان وذلك حسب االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، ويعترب 
من اخطر املبيدات احلشرية على صحة وسالمة االنسان، هو مركب كيميائي 
صيغته )PH3( وهو غاز قابل لالشتعال وعديم اللون، ويعترب من الغازات السامة، 
الثوم أو  يكون الفوسفني النقي عديم الرائحة، وذات رائحة كريهة جدا مثل 
.)P2H4( السمك املتعفن، ويرجع ذلك إىل وجود الفوسفني مع ثنائي الفوسفني

 )VOLT( : الفولت

.)V( هو وحدة قياس اجلهد الكهربائي ويرمز له بالرمز
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حرف "ق"

القابسات واملقابس:

األجهزة  وموصالت  اجلدارية  الكهربائية  االفياش  على  يطلق  مصطلح 
الكهربائية هلا

قارئ الباركود:

الليزر عليه  أو قارئ ضوئي يسلط شعاع من  هو عبارة عن ماسحة ضوئية 
ثم يرتد مرة أخرى من خالل األعمدة البيضاء فقط حيث أن األعمدة السوداء 
يف  املوجود  الضوء  كاشف  يقوم  أخرى.  مرة  الشعاع  تعكس  وال  الضوء  متتص 
إىل  البيانات  هذه  بأرسال  يقوم  خالهلا  ومن  املنعكسه  األشعه  بتحليل  القارئ 
لديه  املخزنة  الشفرات  على  الشفرة  هذه  مطابقة  على  يعمل  كمبيوتر  جهاز 
فيستخلص كافة املعلومات املرتبطة بهذه الشفرة مثل السعر والكمية واملنتج 
اخل و للبار كود استخدامات عديدة نذكر منها حمالت البقالة واملتاجر حيث 
وفهرسة  ويسر  بسهولة  للجمهور  وبيعها  املخازن  يف  املنتجات  تصنيف  يتم 

الوثائق وإدارة املستندات.
 )CIRCUIT BREAKER( قاطع الدائرة الكهربائية

هو جهاز لتوصيل التيار يدويًا وفصله آليًا عند مرور تيار أكرب من القيمة 
املقننة هلذا القاطع. 

قاطع حراري:

له عنصر حساس لدرجة احلرارة ويوضع هذا العنصر داخل وعاء سخان املاء 
أو  للثرموستات  احلساس  العنصر  مع  واحد  نطاق  يف  مشرتكًا  إما  WWW.Alkhالكهربائي 
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يكون له نطاق مستقل، وحيول القاطع احلراري دون بلوغ املاء يف الربع العلوي 
من الوعاء درجة حرارة أعلى من 99 درجة س أو 130 درجة ــ حسب نوعه، ويعمل 
هذا القاطع احلراري على فصل الدائرة الكهربائية عن السخان يف حالة فشل 

الثرموستات يف أداء عمله.
 EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER : قاطع الحماية من التسرب األرضي

هو جهاز مماثل للقاطع السابق إال أنه مزود بوسيلة حساسة ملرور تيار قد 
يصل على عدة )ميللي أمبري( فقط وهو يستخدم حلماية اإلنسان عند مالمسته 

لألجزاء املكهربة. 
القانون:

األفراد  سلوك  حتكم  اليت  امللزمة  القانونية  القواعد  جمموعة  هي 
احلقوق  تبني  موضوعية  أحكاما  وتتضمن  اجملتمع،  يف  وعالقاتهم 
السلطة  احرتامها  على  تسهر  اليت  و  ما  جمتمع  يف  املختلفة  والواجبات 

العمومية 
قانون العرض:

يقدر هذا القانون أن األسعار ترتفع بازدياد الطلب، وتنخفض حينما يرتفع 
عرض السلع، وذلك إذا بقيت العوامل األخرى ثابتة

القانون الخليجي املوحد لحماية املستهلك:

قانون اقرته دول جملس التعاون عام 2014م، ويهدف إىل مساعدة املستهلكني 
على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجيًا

القرار السلبي

القرار الصادر من العضو ضد مصلحة املستهلك، وذلك بناًء على سجله  هو 
االئتماني.

القرض الحسن:

أفعال  أهم  من  ويعترب  الربوي  القرض  أي  الربا  بديل  هو  احلسن  القرض 
اخلري، وهو اإلقراض بدون أي فوائد على املدة أو أي تأخري ينجم عن سداد املبلغ 

الذي يساوي املبلغ املقرض 
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قطع الغيار األصلية:

هي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، أو تنتجها 
شركة أخرى متخصصة يف هذا النوع من قطع الغيار، طبقًا ملتطلبات الشركة 
الصانعة للسيارة حبيث تقوم األخرية بنفسها بالرقابة الفنية على اجلودة سواء 
الصانعة  الشركة  على  القطع  ومتر  اإلنتاج،  أثناء  التفتيش  أو  عينات  بسحب 

للسيارات لتوسم بامسها أو عالمتها التجارية قبل تسويقها.
قطع الغيار التجارية:

للمواصفات  وطبقًا  الغيار  قطع  يف  متخصصة  شركات  تنتجها  قطع  هي 
القياسية الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة، وال ختضع 
هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة وال حتمل أمسه ويتم تسويقها عن 

طريق الشركة املصنعة لقطع الغيار مباشرة.
قطع الغيار املجددة:

هي قطع غيار مأخوذة من سيارات قدمية أو سيارات تعرضت حلوادث حبيث 
غيار  "قطع  مسمى  حتت  وتسويقها  وتغليفها  القطع  هذه  جتهيز  إعادة  يتم 
جمددة" وهذه القطع يستحيل حتديد عمرها االفرتاض ومدى االستهالك اليت 
تعرضت له أو احتمال وجود عيوب داخلية مل تكتشف ظاهريًا، كما أن اساس 
هذه القطع قد كون أصليًا أو جتاريًا أو مقلداً، وتسمح كثري من الدول بتداول 
قطع الغيار اجملددة على شرط أن تكون املصانع حتت إشراف الدولة وتستعمل 

قطع غيار أصلية أو جتارية فقط ويوضح على العبوة أنها  "جمددة".
قطع الغيار املقلدة:

العالمة  أو  املستهلكون  وهي قطع تقلد اسم  املشكلة،اليت يواجهها  هي أصل 
التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار، ويكون التقليد خداعًا يف 
الشكل و/أو حروف الكتابة، وهذه القطع ميكن اجلزم بعد تناسب مستوى جودتها 
ملا هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية، 
وهي مصدر خطورة من نواحي السالمة عالوة على أنها تبديد لألموال والوقت 
التجاري  الغش  طائلة  حتت  يندرج  القطع  من  النوع  وهذا  املستهلك،  WWW.Alkhوجهد 
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وتتواله اجلهة التنفيذية املسئولة عن تطبيق املواصفات يف اململكة وهي اإلدارة 
العامة للجودة النوعية والرقابة يف وزارة التجارة.

قوانني حماية املستهلك:

هي جمموعة القوانني اليت حتمي املستهلك من أية ادعاءات أو إعالنات تهدف 
القوانني مكافحة  املقدمة، وتستهدف هذه  السلع واخلدمات  إىل تضليله بشأن 
ظاهرة الغش التجاري ومحاية العالمات التجارية وتنظيم الوكاالت التجارية.

قياس الرأي العام:

يهدف قياس الرأي العام إىل احلصول على النمط الشائع ملعتقدات األفراد يف 
احمليط الذي جيري فيه هذا القياس، وتستخدم لقياس الرأي العام طرق عدة 

كطريقة االستفتاء، وطريقة املسح، وطريقة حتليل املضمون.
قياس ومعايرة:

مقاسات ومعايري دوليه وهلا خمتربات للتأكد من هذه املعاير مثل خمتربات 
والكهربائية  احلرارية  والقياسات  واالحجام  واالبعاد  والقوة  والضغط  الكتلة 

واإللكرتونية وغريها.
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حرف "ك"

الكادميوم:

مادة ثقيلة بالغة السمية. ومن الثابت أن كميات منها، مهما كانت ضئيلة، 
وعلب  املطبخية  األوعية  مليارات  سنة  كل  نشرتي  إننا  تناسلية.  تأثريات  هلا 
حيتوي  قد  بالستيك  من  املصنوعة  النفايات  وسالل  املسح  ودالء  الطعام  خزن 
على مادة الكادميوم. واألواني البالستيكية ذات اللون األمحر او الربتقالي اللماع 
دولية،  ضغوط  نتيجة  الكادميوم  إنتاج  خفض  وقد  النوع،  هذا  من  معظمها 
البالستيكية. فتشي عن  واستغنت بعض الشركات عن استعماله يف منتجاتها 
معظم  تصنع  الكادميوم.  من  خالية  أنها  عليها  املدونة  املعلومات  تفيد  منتجات 
سوائل اجللي من مشتقات ترتكز على البرتوكيميائيات، وتتلوث جماري املياه 
حول العامل بسبب امللوثات الثانوية الناجتة عن الصناعات البرتوكيميائيه، أقرأ 
امللصق على وعاء الصابون السائل. واحرص على شراء صابون سائل مصنوع من 

زيوت طبيعيه 
الكارثة البيئية:

إمكانيات  إىل  مواجهته  وحتتاج  بالبيئة  ضرر  عليه  يرتتب  الذي  احلادث  هو 
أكرب من تلك اليت تتطلبها حوادث البيئة.

الكسـاد:

وهو مصطلح اقتصادي ويطلق على أي اخنفاض ملحوظ وواسع النطاق يف 
النشاط االقتصادي يستمر لعدة شهور، وحتديداً يطلق على أي فرتة ينخفض 
WWW.Alkhفيها الناتج احمللي االمجالي ملدة تساوي ستة أشهر على األقل، وهي احدى مراحل 
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الدورة االقتصادية، وعادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة االستثمارات 
وأرباح الشركات وميكن تعريفه بانه هبوط مستمر يف النشاط االقتصادي. 

كلورو فلورو كربون:

واهليدروجني  الكلور  من  تتكون  العضوية  املركبات  من  عائلة  هى 
اهلواء  ومكيفات  املربدات  فى  واسع  نطاق  على  وتستخدم  والكربون  والفلور 
املواد  وتستخدم أيضًا كمذيبات عضوية وكمادة دافعة لإليروسوالت ويف 
العازلة ومواد التغليف. وتتصاعد مركبات الكلوروفلوروكربون يف احلالة 
الغازية إىل طبقات اجلو العليا )طبقة السرتاتوسفري( حيث تتحلل مركبات 
فتتحرر  القوية  البنفسجية  فوق  األشعة  بفعل  الكلوروفلوروكربون 
يف  ذلك  فيتسبب  االوزون(  طبقة  )يف  األوزون  مع  لتتفاعل  الكلور  ذرات 
اضمحالل طبقة األوززن فيما يعرف بثقب األوزون. وبالرغم أن مركبات 
يف  خاصيتها  أن  إال  سامة،  كمواد  مسجلة  ليست  الكلوروفلوروكربون 
أو  استخدامها  حتظر  الدول  من  كثري  جعل  األوزون  طبقة  اضمحالل 
تضع قيود وحمددات على استخدامها. و قد حث بروتوكول مونرتيال على 

ختفيض أو تقليل استخدام هذه املركب 
كود البناء السعودي:

يشمل كل ما ميس قطاع التشييد ومواد البناء واملشاريع اإلنشائية سواء كان 
ذلك ملبنى واحد أو ملدينة كاملة، ويشمل جمموعة من االشرتاطات والقواعد 
واألسس واألنظمة واملتطلبات والتشريعات الفنية واإلدارية والعلمية والعملية 
والتنظيم  والرفاهية  واجلودة  والصحة  العامة  السالمة  لضمان  الالزمة 
واالستعمال السليم، وذلك بوضع قواعد عامة للمصممني واملنفذين واملشرفني 
واجلهات املختصة لكي يتم اتباعها أثناء العمل حتى ولو مل ينص عليها يف العقود 

باعتبارها من األصول العامة املرعية.
الكمبيالة:

هي أمر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود وتتضمن اسم من 
الوفاء واسم من جيب  الوفاء )املسحوب عليه( وميعاد االستحقاق ومكان  يلزمه 
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الكمبيالة  أنشأ  من  وتوقيع  الكمبيالة  إنشاء  ومكان  وتاريخ  ألمره  أو  له  الوفاء 
)الساحب(.

الكيلو وات / ساعة:

وهى  الكهرباء  عداد  خالل  من  املستهلك  مثنها  يدفع  اليت  الطاقة  وحدة  هي 
 .)KWH( )تعادل 1000 وات ساعة ويرمز هلا بالرمز )ك.و.س
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حرف "ل"

الالئحة الفنية الخليجية:

وطرق  بها  املرتبطة  والعمليات  املنتجات  خصائص  تضع  معتمدة  وثيقة 
وقد  بها،  االلتزام  يتوجب  واليت  املطبقة  اإلدارية  األحكام  تلك  يف  مبا  إنتاجها، 
ومتطلبات  والتعبئة،  والتعاريف  املصطلحات  يف  خاص  بشكل  تبحث  أو  تشمل 
طرق  أو  العمليات  أو  املنتجات  على  تنطبق  اليت  امللصقات  وأو  العالمات  وضع 

اإلنتاج.
الالئحة الفنية:

والعمليات  املنتجات  خصائص  تضع  اإلدارة  جملس  من  معتمدة  وثيقة 
املفعول  سارية  اإلدارية  االحكام  ذلك  يف  مبا  إنتاجها،  وطرائق  بها  املرتبطة 
املطبقة؛ اليت جيب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص يف املصطلحات 
أو  املنتجات  على  العالمات  أو  الشارات  وضع  ومتطلبات  والتعبئة،  والتعاريف 

اخلدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
اللوائح الفنية:

لوائح تنفيذية ألنظمة او مواصفات قائمة تفسر وتفّصل أحكام مواد أنظمتها 
وال تأتي بأحكام جديدة.

 BD09100504_الالئحة العامة لسالمة املنتجات

استخدام  أو  الستهالك  املوجهة  املنتجات  كافة  على  الالئحة  هذه  وتطبق 
ظروف  يف  يرجح  أو  اخلدمات،  تقديم  إطار  يف  ذلك  كان  لو  حتى  املستهلك، 
حمتملة أن يقوم املستهلك باستخدامها وإن كانت غري مقصودة هلذا االستخدام، 
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ويكون قد مت اإلمداد بها يف إطار نشاط جتاري، مبقابل أو بدون مقابل. وتطبق 
كل متطلبات هذه الالئحة على كل املنتجات ما مل توجد يف قوانني وتشريعات 
نفس  وتؤدي  معينة  منَتجات  سالمة  تنظم  خاصة  مقتضيات  األعضاء  الدول 
يف  عليها  منصوص  املنتجات  بسالمة  خاصة  متطلبات  وجود  وعند  الغرض. 
التشريعات الوطنية يف الدول األعضاء فإنها تعلو على متطلبات هذه الالئحة يف 
اجلوانب وفئات املخاطر املشمولة يف تلك التشريعات؛ وبالتالي فإن هذه الالئحة 
تطبق فقط على اجلوانب واألخطار أو صنف األخطار غري الواردة يف تلك اللوائح.

الثاني  الكهربائية منخفضة الجهد – اإلصدار  الفنية الخليجية لألجهزة واملعدات  االئحة 

 )01-BD142004(

لألجهزة  اخلليجية  الفنية  لالئحة  الثاني  اإلصدار  الوثيقة  هذه  متثل 
واملعدات الكهربائية منخفضة اجلهد )BD142004-01( املعتمد من قبل جملس 
تتضمن  واليت  2014م(،  نوفمرب   5 )الرياض،  العشرين  اجتماعه  يف  اهليئة  إدارة 
تعديال وحتديثا لإلصدار األول من الالئحة رقم BD07070503 املعتمدة من 
أهم   .)2007 نوفمرب   27 )الرياض،  السابع  اجتماعه  يف  اهليئة  إدارة  جملس  قبل 
“الفاعلني  التزامات  وحتديد  دقيق  تعريف   – أ  والتحديث:  التعديل  مقتضيات 
ب-  املقبولة”؛  “اجلهات  والتزامات  املطابقة”  تقويم  و”إجراءات  االقتصاديني” 
إلزام الصانعني بتحليل كافة املخاطر اليت ميكن أن تسببها األجهزة واملعدات 
الكهربائية منخفضة اجلهد وتقييم احتمال التعرض هلا؛ ج – إضافة متطلبات 
التوافق الكهرومغناطيسي لألجهزة واملعدات الكهربائية منخفضة اجلهد. كما 
احلاصلة  الكهربائية  واملعدات  لألجهزة  املطابقة  فرضية  متنح  الالئحة  أن 
الكهروتقنية  الدولية  للجنة  املطابقة  تقويم  لنظام  وفقا  مطابقة  شهادة  على 
 1 من  ابتداًء  لالئحة  التجرييب  التطبيق  وسيتم   .)IECEE CB SCHEME(
يونيو 2015، فيم سيشرع يف التطبيق اإللزامي ابتداًء من 1 يوليو 2016، وفقا لقرار 
الفنية اخلليجية لألجهزة  الالئحة  التنويه بأن  – كما جيدر  جملس اإلدارة. 
واملعدات الكهربائية منخفضة اجلهد تتعامل مع املتطلبات األساسية للسالمة 
ترشيد  )مثل  املتطلبات  من  ذلك  ويف غري  الكهُرمغناطيسي،  التوافق  WWW.Alkhومتطلبات 
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الطاقة( فيجب الرجوع إىل املتطلبات الوطنية السارية.
 01-131704-BD الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال – اإلصدار الثاني

متثل هذه الالئحة اإلصدار رقم )2( من الئحة التحقق من املطابقة للعب 
 ،)BD07070502( األطفال واليت تتضمن تعدياًل وحتديثًا لإلصدار األول رقم
املؤرخ 2007/11/27. مت اعتمادها من قبل جملس إدارة اهليئة يف اجتماعه السابع 
أهم   .2014 يناير   1 من  اعتباراً  النفاذ  31 مايو 2013(، وتدخل حيز  )الرياض،  عشر 
مقتضيات التعديل والتحديث:  أ- التقدم التكنولوجي واملعريف يف جمال صناعة 
اللعب  تلك  لسالمة  بالنسبة  جديدة  مسائل  أثار  مما  األطفال،  لعب  وتسويق 
واقتضى تعديل املتطلبات األساسية، وخاصة فيما يتعلق حبظر استخدام بعض 
بالنسبة  أو  احلساسية  أو  اجليين  اخللل  أو  للسرطان  املسببة  الكيمائية  املواد 
األخرى  املواد  لبعض  بها  املسموح  القصوى  احلدود  وكذلك  املعطرة،  للمواد 
خاصة يف اللعب املعدة لالستخدام من قبل األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم 
ستة وثالثني شهرا أو اللعب اليت ميكن لألطفال إدخاهلا يف أفواههم.  ب- وضع 
ملستويات  حدود  للطعام.  ج-وضع  املالمسة  األطفال  بلعب  خاصة  اشرتاطات 
كافة  بتحليل  الصانعني  إلزام  األطفال.  د-  لعب  تصدرها  اليت  الضجيج 
هلا.  هـ- التعرض  احتمال  وتقويم  األطفال  لعب  تسببها  أن  ميكن  اليت  املخاطر 

حتديث التزامات “الفاعلني االقتصاديني” و”مناذج تقويم املطابقة” واشرتاطات 
والتزامات “جهات املقبولة لتقويم املطابقة”.

 BD09100501_الالئحة الفنية الخليجية لشارة املطابقة

ُتوضع شارة املطابقة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية على املنتج 
أو/ وإقرار املطابقة، للداللة على مطابقة املنَتج للمتطلبات األساسية الواردة يف 

الالئحة الفنية اخلليجية اخلاصة به.
اللجنة التوجيهية للمرتولوجيا:

تعترباللجان الفنية للمقاييس )املرتولوجيا( جلان متخصصة يف التجمع 
اخلليجي للمرتولوجيا )GulfMet( وتقوم بعملها وفقًا لدليل اللجان الفنية 
املعتمد من جملس إدارة هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج 
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املطلوبة  أنشطتها  تنفيذ  عن  مسؤولة  اللجان  هذه  تعترب  كما  العربية، 
إقليمية  كمنظمة    )GulfMet( للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع  قبل  من 
للجنة  املتبادل  االعرتاف  مبتطلبات  الوفاء  أجل  من   )RMO( للمرتولوجيا 
الدولية لألوزان واملقاييس )CIPM-MRA(.، وخاصة فيما يتعلق مبراجعة 
اخلليجي  التجمع  وشركاء  ألعضاء  والقياس  املعايرة  قدرات  وتقييم 

للمرتولوجيا.
اللجنة الدائمة لحماية املستهلك:

احلكومية  اجلهات  من  عددا  ممثلي  عضوية  وتضم  التجارة  وزارة  برئاسة 
اللجنة اقرتاح خطة اسرتاتيجية وطنية  العالقة ومن مهام واختصاصات  ذات 
املستهلك  لبالغات  املوحد  االتصال  مركز  وتفعيل  املستهلك،  وتوعية  حلماية 

»بينة« رقم 935
اللجنة الوطنية للتغذية:

اقرتها اململكة العربية السعودية يف نهاية عام 2018 م وهي من ضمن اهليكل 
التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي جلنة علمية استشارية تقدم 
وذلك  العالقة،  ذات  للجهات  التغذية  جمال  يف  العلمية  وآراءها  توصياتها 
من أجل حتسني احلالة التغذوية والصحية يف اململكة بهدف بناء جمتمع 

صحي.
 :IEC اللجنة الكهروتقنية الدولية

اجملاالت  يف  الدولي  التقييس  مسؤولياتها  وتشمل  1906م  عام  تأسست 
مجيع  ميثاقها  ويغطي  بها.  املتعلقة  والتكنولوجيات  واإللكرتونية  الكهربائية، 
جماالت التكنولوجيا الكهربائية مبا يف ذلك اجملاالت اإللكرتونية، املغناطيسية، 
اللجنة  الطاقة. تضمُ   إنتاج وتوزيع  اإللكرتومغناطيسية، اإلتصاالت وعمليات 
الكهروتقنية الدوليةُ  IEC أكثر من 50 عضوا ينوب كل واحد عن بلده ضمن 
جلان وطنية متثل املصاحل اخلاصة ببلدانها متثيال كامال يف اجملال الكهروتقين. 
تتمتع اللجان الكهروتقنية الوطنية بدعم واسع من القطاعات الصناعية كما 

WWW.Alkhأنها معرتف بها من طرف احلكومات. 
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لجنة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية

 )CPSC( املتحدة  الواليات  يف  االستهالكية  املنتجات  سالمة  جلنة  تعترب 
سالمة  تعزيز  إىل  وتسعى  املتحدة  الواليات  حلكومة  تابعة  مستقلة  وكالة 
سحب  عمليات  خالل  من  املخاطر  معاجلة  خالل  من  االستهالكية  املنتجات 
أو من  املستهلكني  تكون موضوع شكاوى  ما  عادة  اليت  املنتجات  وتقييم  العينات 
)بعضها  للسالمة  موحدة  معايري  وضع  تتوىل  وهي  الصناعية،  التقارير  احدى 
واإلصابات  األمراض  بإجراء أحباث حول  تقوم  اختياري( كما  واألخر  إلزامي 
مبا  العالقة  ذوو  األطراف  مع  التنسيق   CPSC وحتاول  باملنتجات.  املرتبطة 
اخلربات  لالستفادة  املستهلك  محاية  ونشطاء  ومجعيات  الشركات  ذلك  يف 
لتحقيق نتائج افضل واليت تعزز من سالمة املستهلك. ومت إنشاء الوكالة عام 
تقارير  الوكالة  وتقدم  االستهالكية  املنتجات  سالمة  قانون  خالل  من   1972
يف  أخرى  وكالة  أو  دائرة  أي  من  جزًءا  ليست  ألنها  والرئيس،  الكونغرس  إىل 

احلكومة الفيدرالية. 
اللجنة التجارية الفيدرالية االمريكية

حلكومة  تابعة  مستقلة  وكالة   )FTC( الفيدرالية  التجارة  جلنة  تعترب 
الواليات املتحدة، تأسست يف عام 1914 مبوجب قانون جلنة التجارة الفيدرالية. 
املمارسات  على  والقضاء  املستهلك  محاية  تعزيز  يف  الرئيسية  مهمتها  وتتمثل 
فرضت  حيث  االحتكار،  مثل  املنافسة،  نظام  مع  تتعارض  اليت  التجارية 
ملكافحة  أساسي  قانون  وهو  كاليتون،  قانون  أحكام  االحتادية  التجارة  جلنة 
قوانني  بتطبيق   )FTC( الفيدرالية  التجارة  جلنة  تفويض  مت  االحتكار،كما 
واألنظمة  اللوائح  من  عدًدا  وأصدرت  التجارية  لألنشطة  إضافية  تنظيمية 

التجارية الفيدرالية
تتمثل مهمة مكتب محاية املستهلك ـ أحد اهم مكاتبها ـ يف محاية املستهلكني 
من األفعال أو املمارسات غري العادلة أو اخلادعة يف التجارة، يقوم وكالء املكتب 
تصدرها  اليت  والقواعد  املستهلك  بشؤون  املتعلقة  االحتادية  القوانني  بإنفاذ 
جلنة التجارة االحتادية. وتشمل مهامها التحقيقات وإجراءات اإلنفاذ والتعليم 
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االستهالكي والتجاري. وتشمل جماالت االهتمام الرئيسية هلذا املكتب ما يلي: 
اإلعالن والتسويق، واملنتجات واملمارسات املالية، والغش يف جمال التسويق عرب 

اهلاتف، واخلصوصية، ومحاية اهلوية وما إىل ذلك. 
ومبوجب قانون FTC متتلك اللجنة يف معظم احلاالت سلطة رفع إجراءاتها 
يف احملكمة الفيدرالية من خالل حماميها اخلاصني بها يف بعض مسائل محاية 

املستهلك
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حرف "م"

املال املرهون

املال املنقول املقدم أو املتفق على تقدميه ضماًنا للدين .
املبادئ اإلرشادية الدولية لحماية املستهلك:

واحتياجات  مصاحل  مراعاة  أهمية  على  وتؤكد  املتحدة  األمم  أصدرتها 
خطرة،  غري  منتجات  على  باحلصول  حبقهم  الدول  مجيع  يف  املستهلكني 
ومتهيد  لسكانها،  احلماية  توفري  ومواصلة  حتقيق  على  البلدان  ومساعدة 
السبيل أمام أمناط اإلنتاج والتوزيع اليت تليب احتياجات املستهلكني ورغباتهم، 
ومساعدة البلدان على احلد من املمارسات التجارية املسيئة على الصعيدين 
الوطين أو الدولي، وتسهيل إنشاء مجعيات محاية املستهلك املستقلة، وتشجيع 
لالختيار  أكثر  جماالت  للمستهلكني  توفر  حبيث  السوق  أوضاع  تطوير 
وإتباع  املستهلك،  محاية  جمال  يف  الدولي  التعاون  وتعزيز  ادني،  وبأسعار 
االجتماعية  للظروف  وفقا  أولوياتها  حتدد  وان  املستهلك  محاية  سياسات 
هذه  تقف  أن  دون  ومصاحلهم  السكان  احتياجات  حتقق  اليت  واالقتصادية 

اإلجراءات حواجز أمام التجارة الدولية.
املبادئ التوجيهية الدولية لحماية املستهلك:

املصاحل  ومحاية  وتعزيز  للمستهلك،  املادية  السالمة  توفري  يف  وتتلخص 
االستهالكية  السلع  وجودة  السالمة  وضمان  للمستهلك،  االقتصادية 
واخلدمات، وحتقيق تسهيل التوزيع للسلع االستهالكية واخلدمات األساسية، 
ووضع  تعويض،  على  احلصول  من  املستهلكني  متكن  اليت  التدابري  وتشجيع 
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تعطى  اليت  باملواضيع  تدابري خاصة متعلقة  واإلعالم، وإجياد  التثقيف  برامج 
األولوية للمستهلك 

املبادئ العامة لسالمة األغذية بموجب الدستور الغذائي:

حلقات  على  تطبيقها  ميكن  اليت  األغذية  لسالمة  األساسية  املبادئ  حتديد 
السلسلة الغذائية بأكملها )حبيث يشمل ذلك مجيع مراحل اإلنتاج بداية من 
إنتاج املواد الغذائية األولية إىل أن تصل األغذية إىل املستهلك النهائى(، وذلك 

لتحقيق هدف سالمة األغذية وصالحيتها لالستهالك اآلدمي
املبيد:

هو أية مادة كيميائية منفردة أو أي خليط من جمموعة مواد تكون الغاية 
منها الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو ختفيض نسبة تواجدها، مبا يف ذلك 
ناقالت األمراض لإلنسان، أو للحيوان، أو للنبات، أو تلك اليت تؤدي إىل إحلاق 
الضرر أثناء إنتاج األغذية واملنتجات الزراعية واألعالف، أو أثناء تصنيعها ونقلها 
وخزنها وتسويقها، كما يقصد باملبيد أي مادة كيميائية تستخدم لتنظيم منو 
النبات أو إلسقاط أوراقه أو لتجفيفه أو خلف احلمل الغزير ألشجار الفاكهة، 

أو لوقاية الثمار من التساقط قبل متام النضج. 
املبيدات:

هى مواد كيميائيه تقضى على الكائنات احلية غري املرغوب فيها ومنها 
واملبيدات  الضارة،  احلشرات  مكافحة  يف  تستخدم  اليت  احلشرية  املبيدات 
الفطر  واملبيدات  الضارة،  األعشاب  مكافحة  يف  تستخدم  اليت  العشبية 
النبات  مرض  تسبب  اليت  الضارة  الفطريات  مكافحة  يف  تستخدم  اليت 
القوارض  وسائر  الفئران  مكافحة  يف  تستخدم  اليت  القوارض  ومبيدات 
الضارة. وهناك بعض املبيدات اليت تستخدم يف تطبيقات صناعية خمتلفة 
يف  املبيدات  وتشرتك  وغريها.  اجلراثيم  ومبيدات  الطحالب  مبيدات  مثل 
كونها تتدخل لوقف العمليات احليوية يف الكائن احلي غري املرغوب فيه 
ملوثات  الكيميائية  املبيدات  وتعترب  سامة.  تعترب  فهي  لذا  بآخر،  أو  بشكل 
العديد  املائية، كما تعمل عادة على قتل  WWW.Alkhخطرية للغالف اجلوي والبيئة 
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من الكائنات احلية غري املستهدفة مع الكائنات الضارة املستهدفة. وميكن 
تقسيمها من الناحية الكيميائية إىل قسمني رئيسيني املبيدات اليت يدخل 
فيها الكلور ومن أشهرها الدي دي تي واملبيدات الفوسفوريه العضوية ومن 

أشهرها الباراثيون.
املتداول أو املضارب:

هو الشخص املستثمر الذي يقوم ببيع وشراء أسهم الشركات املطروحة يف 
العملية  املالية ويقوم بتسديد قيمة األسهم والعمولة املستحقة على  األسواق 
املنفذة للوسيط أو بيع ما ميلكه من أسهم واستالم قيمتها املالية، وغالبا ما تكون 
املستثمر  رغبة  حسب  ذلك  من  اكثر  اىل  واحد  يوم  من  والشراء  البيع  طلبات 
ومن أهم املؤثرات على أسعار األسهم يف جلسات التداول هي اوامر البيع والشراء 
وعملية العرض والطلب اليت حتكم السعر صعودا وهبوطا وذلك حسب املتغريات 

اليت تطرأ على الشركات وأسعار أسهمها 
املرتولوجيا:

هو علم القياس وهو جمموعة العمليات بغرض إجياد قيمة كمية ما.
املختربات املعتمدة:

قدرتها  تفيد  اعتماد  شهادة  احلكومية  اجلهة  متنحها  اليت  املختربات  هي 
بالقيام ببعض خدمات االختبار أو املعايرة أو كلها.

املستحضرات الحيوية:

تشمل مشتقات الدم، واللقاحات، واألمصال، وكل ما يصنع من أصل بشري، 
أو أصل حيواني، أو حيتوي على منهما، أو يستخلص منه.

املستحضرات العشبية:

يقصد بها النباتات واالعشاب اليت هلا ادعاء طيب وحتضر على شكل صيدالني.
املستحضر الصيدالني )الدواء(:

أي منتج يصنع بشكل صيدالني حيتوي على مادة أو أكثر تستعمل 
يف الظاهر أو الباطن يف عالج اإلنسان أو احليوان من األمراض أو الوقاية 

منها.
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املتطلبات االساسية:

والبيئة،  والصحة  السالمة  تؤثر على  قد  اليت  باملنتجات  املتطلبات اخلاصة 
اليت جيب االلتزام بها.

مسح السوق:

األنشطة والتدابري اليت تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات 
تستويف املتطلبات املنصوص عليها يف اللوائح الفنية ذات العالقة، وأنها ال تشكل 
خطراً على الصحة والسالمة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق حبماية املصلحة 

العامة.
املشاركة بالوقت:

ومصطلحها )التايم شري( وهو حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية ملدة 
حمددة، أو قابلة للتحديد من السنة مبوجب عقد املشاركة بالوقت.

املتعثر:

مدين توقف عن سداد دين مطالب به يف موعد استحقاقه.
املتعامل مع األغذية:

غري  أو  املعبأة  األغذية  مع  مباشر  غري  أو  مباشر  بشكل  يتعامل  شخص  أي 
لألغذية،  املالمسة  األسطح  مع  أو  الغذائية،  األدوات  أو  املعدات  مع  أو  املعبأة، 

وبذلك يكون مطالبا باالمتثال لشروط سالمة األغذية.
املجتمع أالستهالكي:

وأمناط  عادات  عليه  تسيطر  جمتمع  إىل  بأسره  أجملتمع  يتحول  أن  وهو 
أجملتمع  هذا  من  فرد  كل  هم  فأصبح  ألشراء.  أجل  من  فقط  استهالكية 
ناسيا  أخرى  جمتمعات  أو  أسر  تقليد  حماوال  ألشراء،  يف  والرغبة  ألرفاهية 
ألفوارق اليت بينه وبني هذه األسر وأجملتمعات وخصوصا فارق أإلمكانيات أملاديه. 

مجلس أصحاب العالمات التجارية:

يتكون من جمموعة من الشركات العاملية اليت متلك عالمات جتارية عالوة 
على جمموعة أخرى من املتخصصني يف جمال القانون، حيث تنبهوا مجيعًا إىل 
التطبيق  يف  رغبتهم  عن  وأعربوا  األصلية  للبضائع  احملظور  التقليد  WWW.Alkhاستمرار 
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التجارية  العالمات  أصحاب  جملس  ويهدف  الفكرية.  امللكية  حلقوق  الكامل 
إىل استخدام كل الوسائل الشرعية والقانونية اليت حتت تصرفه للوصول إىل 
العالمات  التجارية.  ويعترب جملس أصحاب  العالمات  أعلى مستويات محاية 
دبي  دائرة  قبل  من  بتصريح  وتعمل  الربح  إلي  تهدف  ال  منظمة  التجارية 
للتنمية االقتصادية منذ عام 2005. ويهدف جملس أصحاب العالمات التجارية 
التجارية عن طريق توعية  العالمات  أعلى مستويات محاية  الوصول إىل  إلي 
جمتمع األعمال والتجارة واملستهلكني ووسائل اإلعالم، والتعاون مع السلطات 
التجارة  اليت حتكم  القوانني  تلك  والدولية لضمان تطبيق  احمللية واإلقليمية 
صحة  تعرض  وألنها  للقانون  خرقًا  تعد  ألنها  أشكاهلا  كل  يف  شرعية  الغري 
وألن  والتضليل  للغش  يتعرضون  املستهلكني  وألن  للخطر  وسالمته  املستهلك 
هذه  وألن  ضمان  فرتة  له  ليس  املنتج  ألن  وكذلك  مضمونة  غري  املنتج  جودة 
و  احلكومات  بسمعة  تضر  وألنها  البطالة  معدالت  ارتفاع  يف  تتسبب  التجارة  

تتسبب يف خسائر خبزينة الدولة
املحتكر :

هو منتج واحد داخل السوق يقوم بإنتاج سلعة ما وال يوجد غريه ينتج هذه 
السلعة 

محتويات بطاقة املواد الغذائية:

حتتوي على )اسم املادة الغذائية. مكونات املادة الغذائية املعبأة. بيانات صايف 
احملتويات الذي خيص الوحدات املئوية باحلجم أو الوزن يف املواد الغذائية اجملمدة 
اواملربدة اواحملفوظة اوالسائلة اوالصلبة اواللزجة اونصف اللزجة. اسم وعنوان 
أو  املوزع  أو  املصنع  أو  املستورد  اسم  اإلنتاج، كما جيوز كتابة  وتاريخ  الصانع 

البائع وتاريخ الصنع على البطاقة وحيدد عليها تاريخ انتهاء الصالحية(
املخاطر الشرائيه:

هي خماطر تواجه املستهلك يف عملية الشراء كاملخاطر املالية وخماطر 
اداء السلعة كما كان متوقعًا وخماطر طبيعية وهو  األداء حبيث ال يكون 
إيذاء املشرتي وخماطر نفسية وتنتج عن طبيعة املنتج والقليل من الصورة 
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أو  األصدقاء  بسخرية  املرتبطة  اجتماعية  وخماطر  للمشرتي  الذهنية 
آخر  شيء  فعل  على  القدرة  كفقدان  املفقودة  الفرصة  وخماطر  املعارف 

يفضل أن يفعله.
املخترب:

املستخدم  ضمنها  اجلارية  والعمليات  واملعدات  والفراغ  البناء  به  يقصد 
يشمل  نشاط  أي  أو  واألحباث  التدريب  و  والتجارب  والفحوصات  لالختبار 

استخدام الكيماويات وميكن أن يكون مغلق أو مفتوح .
املخزون املتواجد باستمرار:

أو  طويلة  ولفرتة  مستمرة  بصورة  للبيع  املنتج  تواجد  إىل  يشري  مصطلح 
باألواني  عادة  املصطلح  هذا  وخيتص  جمموعات  يف  أو  لوحده  شرائه  إمكانية 

اخلزفية والزجاجية والفضية...
املخلفات الخطرة:

البيئة  على  خطراُ  تعترب  اليت  املختلفة  والعمليات  األنشطة  خملفات  هي 
والصحة العامة والسالمة وهي اليت هلا قابلية اإلشتعال واإلنفجار، أو السامة 

وشديدة التفاعل واليت هلا قابلية التآكل والعدوى واإلشعاع.
املخلفات السائلة:

هي املخلفات السائلة وشبه السائلة الناجتة عن أنشطة املساكن واجملمعات 
أو املطاعم واملصانع واملعامل مبا فيها  أو املؤسسات  التجارية  السكنية واحملالت 
خملفات الصرف الصناعي والزراعي واملصارف اليت حتوي مياه الصرف الصحي 

واألمطار وحتوي نتيجة إستعماهلا على فضالت عالقة وذائبة.
املخلفات الصلبة:

الصلبة  املواد  متضمنة  املختلفة  اإلنسان  أنشطة  عن  الناجتة  املخلفات  هي 
ونصف الصلبة واليت ال ميكن اإلستفادة منها.

مخلفات املواد الخطرة:

املادة اخلطرة هي مادة بها خواص ذات خطورة على صحة األنسان والبيئة. 
املوت  )تسبب  سامة  املادة  هذه  كون  خطرة  ما  مادة  جتعل  اليت  اخلواص  WWW.Alkhومن 
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أو سريعة االشتعال  أو املالمسة(  أو االستنشاق  الشديد عند االبتالع  أو املرض 
أو مادة آكلة )تدمر األنسجة احلية عند املالمسة( أو متفجرة )تسبب انفجار 
عند االحتكاك أو احلرارة( أو سريعة التفاعل )نشطة جداً للتفاعل الكيماوي( 
أو مسرطنة )تسبب السرطان عند االبتالع أو االستنشاق أو املالمسة( أو مطفرة 
)تسبب تشوهات وراثية( أو معدية )تسبب انتقال الكائنات احلية املمرضة(. أما 
املخلفات اخلطرة فهي خملفات املواد اخلطرة اليت حتتفظ خبواصها اخلطرة. 
ومعايري  أسس  وضع  مع  اخلطرة  للمواد  قوائم  الدول  من  العديد  وضعت  وقد 

للتداول اآلمن هلذه املواد. 
املدخوالت إالضافية املتوقعه:

مثل منح التأمني املختلفة، خمصصات تأمني األوالد، تأمني أعاقه، شيخوخة...
وغريها، إضافات على املعاش ملرة واحدة يف السنة , مكافآت وحوافز. مدخوالت 
من تأجري عقارات أو أمالك أخرى. مدخوالت كمساعدة من األهل واألقارب. 

أي مدخول إضايف ومتوقع غري املدخول األساسي الدوري والثابت. 
املدخوالت االضافية غري متوقعة:

مثل مرياث، هبة أو مكافأة أو جائزة، تعويض لضرر ما وعند إعداد امليزانية 
وال  متوقعة  غري  ببساطة  ألنها  باحلسبان،  املتوقعة  غري  املدخوالت  أخذ  مينع 

ميكن ضمانها أبدا.
املدخوالت املتغيّرة:

للموظفني  باإلضافة  واملستقلني  احلرة  األعمال  أصحاب  مدخوالت  هي 
والعمال الذين يتقاضون معاشات متعلقة مبجهود ما كالعمل على الساعة أو 

العمل كوكالء مبيعات وتسويق أو إيرادات إضافية غري مستمرة.
مراقبة الجفاف

تقوم به اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة ممثلة باملركز اإلقليمي 
على  ملراقبة اجلفاف  تقرير شهري  بإصدار  املبكر  واإلنذار  ملراقبة اجلفاف 
اململكة والذي يعتمد على كميات هطول األمطار والتغري يف مؤشر الغطاء 

النباتي .
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مركز االعتماد الخليجي:

االعتماد  خدمات  توفري  بهدف  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  انشأته 
منح  وجهات  تفتيش  وجهات  خمتربات  من  املطابقة  تقييم  جلهات 
املشرتك  اخلليجي  العمل  يدعم  مبا  األعضاء،  الدول  مجيع  يف  الشهادات 
الدول  يف  الوطين  واالقتصاد  الصناعة  ودعم  التجاري  التبادل  وتسهيل 
املنتجات  لضبط  اخلليجية  التشريعية  املنظومة  تطبيق  ودعم  األعضاء 
يف السوق اخلليجية وتطبيق إجراءات ولوائح املطابقة يف الدول األعضاء 

باملركز.
املزود للخدمة:

كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة 
أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها أو 

تداوهلا.
املسابقات الرتويجيه:

تعترب اجلوائز واهلدايا أحد طرق ترويج البضائع واليت تسمى يف عامل اإلعالن 
بوسائل الرتويج واهلدايا تقع حتت عنصر تنشيط املبيعات الذي هو أحد عناصر 
العامة،  والعالقات  الدعاية  البيع،  )اإلعالن،  املعروفة  األربعة  الرتوجيي  املزيج 
تنشيط املبيعات( وهناك مناذج كثرية غري أسلوب اجلوائز واهلدايا تندرج حتت 
عنصر تنشيط املبيعات مثل اخلصومات والبيع بالتقسيط والعروض اخلاصة 
والكتالوجات  للبيع  نقاط  عند  العرض  وأساليب  والشراء  الدفع  وتسهيالت 

واملطويات.
املستهلك:

خدمة  أو  سلعة  على  حيصل  اعتبارية  او  طبيعية  صفة  ذي  شخص  كل 
أو دون مقابل إشباعًا حلاجاته الشخصية أو حاجات اآلخرين، كذلك  مبقابل 
هو كل من يسعى لشراء أو احلصول على السلع واملواد االستهالكية مبختلف 
اخلدمات  وكذلك  منزلية  أو  شخصية  ألغراض  استخدامها  بغية  أصنافها 
WWW.Alkhاملقدمـــة من أشخاص أو منظمات وهو كل من ميتلك بشكل غيـر مهين سلعا 
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يعرف  من  وهناك  الشخصي.،  الستخدامه  خمصصة  وخدمية  استهالكية 
مل  إذا  العائلية  أو  الشخصية  حاجياته  إلشباع  بسلع  يتزود  من  بأنه  املستهلك 
اعتباريا وسواء كان مهنيا  أو  بأعمال مهنته سواء كان شخصا طبيعيا  تتعلق 

أم ال.
املستهلك االلكرتوني:

نطاق  يف  هواملتعامل  اإلنرتنت  عرب  اإللكرتونية  التجارة  نطاق  يف  املستهلك 
.واملستهلك  بشرائها  ويقوم  السلعة  عن  اإلعالن  يتلقى  والذي  هذهالتجارة، 
التعاقد  عملية  يف  املستهلك  ذاته  هو  اإللكرتونية  التجارة  معامالت  نطاق  يف 
له  أن  إلكرتونية  مؤدى ذلك  لكنه فقط يتعامل من خالل وسائط  التقليدية، 
التقليدية  التجارة  نطاق  يف  املستهلك  بها  يتمتع  اليت  واملزايا  احلقوق  كافة 

باإلضافة إىل مراعاة خصوصية أن عقده يتم بوسيلة إلكرتونية . 
املستهلك الرقمي:

هو الذي يستوق وخيتار ويشرتي ويقوم بالدفع من خالل االنرتنت  
املستهلك الثقايف:

واملوسيقى،  والكتب،  الفنون،  على  اهتمامه بشغف  يركز  الذي  الشخص  هو 
واألحداث الثقافية احلالية يف جمتمع ما. ومع ظهور التقنيات التعبريية، سخر 

املستهلك الثقايف اإلنرتنت لتغذية جمهوداته اإلبداعية
املستهلك الفعلي:

هو الفرد الذي قام بشراء السلع واخلدمات واستخدامها.
املستهلك املتوقع )املرتقب(:

هو الفرد الذي ال يستهلك السلع أو اخلدمات اآلن ولكن يتوقع أن يستهلكها 
مستقبال 

مستوى املعيشة:

يشري عادة إىل املستوى االقتصادي الذي يعيش فيه الفرد أو األسرة أو البالد. 
اليت  السلع واخلدمات  املستوى بتحديد قيمة  أحيانًا هذا  االقتصاديون  ويقيس 

ينتجها الفرد أو االسرة أو البالد أو يستهلكونها خالل فرتة معينة. 
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املستوى املعيشي:

ذلك مبستوى  ويتحدد  الفرد من ملبس وماكل ومسكن  به  يتمتع  ما  كل 
الدخل والبيئة اليت يعيش فيها والطبقة االجتماعية اليت ينتمي اليها.و يقاس 
الدخل  مثل  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  مؤشرات  بعدة  املعيشي  املستوى 

ونسبة التعلم واملستوى االجتماعي .
املسئولية األخالقية التجاريه تجاه املستهلك: 

هي معاملة املستهلكني بأمانة وأن يتصرفوا بسلوك ال يضر املستهلكني، 
والقانونية لضمان  بالناحية األخالقية  األعمال  يلتزم رجال  أن  وجيب 
من  متأكد  أنه  املستهلك  يشعر  أن  جيب  ملنتجاتهم.  اآلمن  التشغيل 
اإلستخدام  يف  ضرر  له  تسبب  لن  يشرتيها  اليت  واخلدمات  البضائع  أن 
العادي. وان الثقة يف املنتج تشري اىل مسئولية الصانع عن أي أضرار أو 
تلف يسببه املنتج. واملنتج الذي يؤدي إىل ضرر سواء كان مباشر أو غري 
مباشر ميكن أن يسبب عواقب وخيمة للصانع. وكثري من املصانع خيضع 
انتاجها للرقابة املشددة لتجنب مشاكل السالمة. وعلى الشركات أيضا 
وتوضيحها  جانبية  آثار  له  منتج  أي  على  املناسبة  التحذيرات  تضع  أن 

على غالف املنتج.
املشروبات الغازيه:

ونكهات  سكري،  حملول  من  مزيج  خالل  من  حتضريه  يتم  مشروب  كل 
صناعية أو طبيعية، ويتم تشبيعها بغاز ثاني أكسيد الكربون.

مشروبات الطاقة:

هي أسم جتاري يطلق على مشروبات غازية أضيف هلا مواد منبهه 
مثل الكافيني بصورة مباشرة أو غري مباشرة  بإضافة خالصة نباتية 
مثل اجلورانا األساس فيها الكافيني والثيوفللني  والثيوبرومني،  كما 
باإلضافة  والتورين  اجلنسنج   نبات  جذور  املشروبات  هذه  إىل  يضاف 
األخرى  املواد  وبعض  املعدنية  األمالح  وبعض  الفيتامينات  بعض  إىل 
حتتوى  أنها  يعتقد  واحليوية  الطاقة  مشروبات  تسمية  إىل  WWW.Alkh.والناظر 
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تنتمي  اليت  الغازية  املشروبات  من  أكرب  كبرية  حرارية  طاقة  على 
للجهاز  املنبهة  املواد  من  حمتواها  لتأثري  جاءت  التسمية  ولكن  إليها 
املنبهات  من  وغريها  والتورين  الكافيني  مثل  باملواد  والدوري  العصيب 

حسب نوعها.
مشروع مواصفة قياسية:

ذات  اجلهات  قبل  من  املالحظات  إلبداء  تطرح  مقرتحة  قياسية  مواصفة 
العالقة أو التصويت أو االعتماد. 

املشغوالت البالتينية:

كل قطعة معدنية مشغولة حتتوي على األقل مثامنائة ومخسني جزءاً يف 
األلف من البالتني النقي . 

املشغوالت الذهبية:

كل قطعة معدنية مشغولة حتتوي على األقل 18 قرياطًا من الذهب النقي 
)750 يف االف ( . 

املشغوالت الفضية:

كل قطعة معدنية مشغولة حتتوي على األقل مثامنائة جزء يف األلف من 
الفضة النقية. 

املشغوالت ذات العيار املتدني:

الذهبية  املشغوالت  عن  تقل  نسب  على  حتتوي  اليت  املشغولة  األصناف 
والفضية والبالتينيه. 

مشكالت املستهلك:

ــ  التسعرية  ــ  واألمان  السالمة  ــ  اجلودة  ــ  الكمية  ــ  النوعية  الصفات  أهمها 
االحتيال ـ خدمات مابعد البيع من ضمان وصيانه

املصباح البياني:

يدل على أن التيار الكهربائي متصل بوحدة التسخني لسخان املاء الكهربائي 
املصباح  يكون  )عندما  عنها  مفصول  أنه  أو  مضاءًا(  املصباح  هذا  يكون  )عندما 

منطفئًا( .
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مصنّع لرغبة العميل:

معينة  مواصفات  مع  لتتالءم  أو  املستهلك  رغبة  لتناسب  املصنوعة  األشياء 
حيددها املستهلك.

مضادات األكسدة:

هي مواد تستخدم حلماية املنتجات الغذائية من الفساد الناتج عن األكسدة، 
املنتجات  يف  الكريهة  الرائحة  تطور  وهو  التزنخ  عالمات  تأخري  أو  ملنع  وذلك 

الغذائية احملتوية على نسبة عالية من الدهون والزيوت.
املعادن الثقيلة:

عبارة عن فلزات ذات وزن ذري مثل الرصاص والزنك والزرنيخ والكادميوم 
والنحاس والتيتانيوم واأللومنيوم والزئبق وتكون على هيئة معدن فلزي أو على 

هيئة أمالح ذائبة.
املعادن الثمينة:

الذهب والفضة والبالتني وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو 
على هيئة عملة . 

املعايرة:

هي جمموعة من عمليات القياس اليت تتم حتت ظروف حمددة باستخدام 
أجهزة وأدوات قياس مسندة أىل املعايري الوطنيه أو الدولية اليت حتقق وحدات 
النظام الدولي للقياس وحتدد هذه العمليات مدى دقة أجهزة القياس ومالءمتها 
طبقا  للقياس  الدولي  للنظام  مطابقتها  ومدي  اجله  من  املستخدمة  للغرض 
ملعايري دولية حمددة 0ويتم حتديد خصائص أجهزة وأدوات القياس عن طريق 

إجياد العالقة بني القيمة احلقيقية والقيمة املقاسة 0
املعايري البيئية:

وهي تعين املواصفات واإلشرتاطات البيئية للتحكم يف مصادر التلوث.
املعايرة:

جمموعة العمليات اليت تبني - حتت شروط معينة - العالقة بني القيم املبينة 
WWW.Alkhبواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم املعلومة املناظرة للكمية املقيسة. 
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املعايرة القانونية:

جزء من املرتولوجيا الذي خيتص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك 
العامة، من  امللزمة، لضمان احلماية  الفنية والقانونية  فيما يتعلق باملتطلبات 

حيث األمــان ودقة القياس املناسبة. 
معيار أولي:

معيار لكمية، تتوافر فيه أعلى درجات اجلودة املرتولوجية يف جماٍل ما. 
معيار دولي:

مجيع  قيمة  لتثبيت  أساسًا  دوليا  يستخدم  دولي  باتفاق  به  معرتف  معيار 
املعايري األخرى للكمية املعنية. 

املعيار السعودي القتصاد الوقود:

هي مواصفة لتحديد متطلبات أداء اقتصاد وقود املركبات اخلفيفة املضافة 
إىل أسطول املركبات يف السعودية 

معيار قياس:

أو  إنتاجها،  أو  وحدة  لتحديد  يستخدم  قياس؛  نظام  أو  قياس،  جهاز  أو  مادي  معيار 
حفظـها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما؛ لنقلها إىل أجهزة قياس أخرى.

معيار مرجعي:

معيار تتوافر فيه أعلى مستويات اجلودة املرتولوجية يف مكان حمدد. 
معيار عامل:

معيار مت معايرته على معيار مرجعي، يستخدم بانتظام ملعايرة أو لفحص 
املقاييس املادية، أو أجهزة القياس. 

معيار وطني:

مجيع  قيمة  لتثبيت  أساسًا  بصفته  رمسي  وطين  بقرار  به  معرتف  معيار 
املعايري األخرى للكمية املعنية يف بلد ما، ويكون مسنداً إىل املعيار الدولي. 

املعلومات السلبية

بناًء  املستهلك، وذلك  العضو وتكون يف غري صاحل  اليت يقدمها  املعلومات  هي 
على سجله االئتماني.
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املعلن:

كل من يعلن عن السلعة أو اخلدمة أو يروج هلا باستخدام خمتلف وسائل 
اإلعالن والدعاية.

املفلس:

مدين استغرقت ديونه مجيع أصوله.
مقاييس الجودة البيئية:

هي حدود أو نسب تركيز امللوثات اليت ال يسمح بتجوزها يف اهلواء أو املاء أو 
اليابسة .

ميكن بواسطته مراقبة درجة احلرارة التقريبية للماء داخل وعاء سخان املاء 
الكهربائي.

املقيّم املعتمد:

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يرخص له مبزاولة املهنة 
وفقًا هلذا النظام .

املكمالت الغذائية )الفيتامينات(:

)حيوانية،  طبيعية  غذائية  مكونات  من  معمليا  مستخلصة  تركيبات  هي 
الفيتامينات  مثل  الغذائية  الوجبات  ضمن  الداخلة  املواد  من  وغريها  نباتية 
واملعادن واألمحاض الدهنية األساسية واألمحاض األمينية....(, وهي منتجات 
ميكنها التأثري يف اآلليات البيوكيميائية, وجاهزة مبختلف االشكال واألحجام 
او  الغذائية  املادة  على  حتتوي  واليت  مساحيق(  سوائل,  كبسوالت،  )أقراص، 
املركب الغذائي الذي يهدف مستخدمه إىل زيادة نسبته يف اجلسم أو اخلاليا 
العضلية من أجل حتسني األداء لتحقيق هدف معني مثل احلصول على الطاقة 
الالزمة او لزيادة مساحة اخللية العضلية أو احلفاظ على الصحة عموما دون 
أن حتتوي إطالقا أي من مركبات كيميائية.  ويزداد التوجه حنو هذه املكمالت 
من قبل املستهلكني يف ظل صعوبة احلصول على التغذية السليمة والكاملة من 
الغذاء العادي مما جعل املكمالت الغذائية عامل مهم للغاية للتمتع حبياة خالية 
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امللكية الفكرية:

هو مصطلح يقصد به منح أصحاب األفكار األحقية يف متلكها واالستفادة 
املادية منها عن طريق محايتها خالل فرتة معينة ومنع اآلخرين من التعدي 
عليها دون موافقة أو ترخيص من مالكها، وكأمثله على ذلك حق املؤلفني 
يف كتبهم، ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيون فيما ينتجونه أو يبثونه، ومراكز 
البحث والتطوير واملخرتعني يف اخرتاعاتهم، واملؤسسات التجارية والصناعية 
اجلمالية  تصميماتهم  يف  واملصممني  التجارية،  عالماتهم  يف  واخلدمية 
للمنتجات، ومستنبطي النبات يف األصناف النباتية اجلديدة اليت يتوصلون 
 " الفكرية  امللكية   " موضوع  إدراج  مت  وقد  أخرى  عديدة  ومواضيع  إليها 
األوروجواي  جولة  مفاوضات  خالل  الدولية  التجارة  موضوعات  كأحد 
ذلك  عن  ونتج  العاملية،  التجارة  منظمة  قيام  بإعالن  1994م  عام  انتهت  اليت 
هي  الفكرية  امللكية  حبقوق  خاصة  اتفاقية  املنظمة  إنشاء  اتفاقية  تضمني 
)تريبس(   " الفكرية  امللكية  حقوق  من  بالتجارة  املتصلة  اجلوانب  اتفاقية   "
املتعلقة  واحلقوق  املؤلف  حقوق  يف  املفهوم  هذا  االتفاقية  حصرت  ولقد   .
وبراءات  الصناعية  والنماذج  اجلغرافية  واملؤشرات  التجارية  والعالمات  بها 
السرية  واملعلومات  املتكاملة  للدارات  التخطيطية  والتصميمات  االخرتاع 

واألصناف النباتية.
ملوثات البيئة الداخلية والخارجيه:

تنحصر يف أدخنة السجائر،.غاز أول وثاني أكسيد الكربون، ألياف األسبست، 
األوزون،،املواد  واحلرارة.،  الرطوبة  العالقة،الرادون،  املواد  الفورمالدهيد، 
)الفطريات  احلية  اجلسيمات  املتطايرة،  العضوية  املركبات  الكيميائية، 
للمبنى،  الداخل  النقي  اهلواء  قلة  والسالبة،  املوجبة  األيونات  والبكترييا(، 
اخلارجيه: حبوب  اهلواء  ملوثات  اما  الداخلية:  البيئات  تلوث  , مصادر  الضوضاء 
اللقاح - غبار - فطريات.التلوث الصناعي -  عوادم السيارات .الروائح املنبعثة من 
اماكن جتميع النفايات.إعادة دخول اهلواء إىل املبنى بعد ان مت طرده من داخل 

املبنى نفسه .وجود خملفات ملوثة جبانب فتحة دخول اهلواء.
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املنافسه:

أو  صرحية  الشفهية،  أو  املكتوبة  العقود  أو  االتفاقيات  أو  املمارسات  حظر 
إذا  متنافسة،  تكون  أن  احملتمل  من  اليت  تلك  أو  املتنافسة  املنشآت  بني  ضمنية 
كان اهلدف منها أو األثر املرتتب عليها تقييد التجارة أو اإلخالل باملنافسة أو 
احلد منها أو منعها مثل رفع أو خفض أو حتديد أسعار السلع أو بدل اخلدمات 
أو شروط البيع وما يف حكم ذلك، اوحتديد كميات إنتاج السلع أو أداء اخلدمات.  
او تقاسم األسواق على أساس املناطق اجلغرافية أو كميات املبيعات أو املشرتيات 
أو العمالء أو على أي أساس يؤثر سلبًا على املنافسة املشروعة. او التمييز بني 
اواختاذ  اخلدمات.  أو  التسهيالت  أو  األسعار  يف  املتشابهة  العقود  يف  العمالء 
إجراءات لعرقلة دخول منشأة إىل السوق أو إلقصائها منه. اوالتواطؤ يف عروض 
املناقصات واملزايدات، وال يعترب من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشرتكة يعلن 
فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على أال تكون الغاية منها اإلخالل باملنافسة 
ألماكن  تبعًا  خمتلفة  بأسعار  معينة  سلعة  اوتسعري  األشكال.  من  شكل  بأي 
من  منافسة  منشأة  إلقصاء  التكلفة  سعر  من  بأقل  اوالبيع  للمستهلكني.  بيعها 

السوق 
مناطق التجارة الحرة:

مناطق التجارة احلرة تكون بني عددا من الدول وأحيانا بني دولتني فقط أو 
التجارة احلرة أكثر  اتفاقيات مناطق  اقتصادي مع دولة معينة وتعترب  تكتل 
العاملية لذلك فهي تعترب إضافة ملنظمة  التجارة  انفتاحا من عضوية منظمة 

التجارة العاملية ومجيعها فيهما فائدة سوى للمنتجني أواملستهلكني 
منظومة التوقيع االلكرتوني:

أوباالشرتاك  الكرتونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة  منظومة بيانات 
مع منظومة بيانات الكرتونية أخرى، إلنشاء توقيع الكرتوني.

امُلنتج:

أي فكرة أو خدمة أو سلعة حمسوسة يكمن احلصول عليها من قبل املستهلك 
WWW.Alkhمن خالل عملية مبادلة نقدية أو عينية يعترب منتج.
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امٌلنتج:

هو كل ما حيمل خصائص وصفات ملموسة وغري ملموسة ميكن عرضها 
يف السوق جلذب االنتباه وميكن هلذا الشيء تلبية حاجات ورغبات إنسانية وقد 
تكون مادية أو خدمية. أو أي شيء ميكن تقدميه للسوق بغرض االستهالك أو 
االستخدام آو احليازة أو اإلشباع حلاجة معينة أو رغبة معينة وهو بذلك يشمل 
واألشخاص  كاخلدمات  املادية  غري  واخلدمات  كالسلع  املادية  األشياء  على 

واألماكن واملنظمات، واألفكار
املنتج:

املواد  ذلك  يف  مبا  خدمي  أو  مهين  أو  حريف  أو  زراعي  أو  صناعي  منتج  كل 
االولية املكونة للمادة املصنعة ونصف املصنعة أو اخلدمة املقدمة من قبل أية 

جهة خدمية.
املنتج الفاسد:

كل منتج مل يعد صاحلا لالستغالل أو االستعمال أو االستهالك 
املنتج املغشوش:

كل منتج دخل عليه تغيري أوعبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته 
املاديه أو املعنوية، سواء كان ذلك باإلنقاص أو بالتصنيع أو بغري ذلك، يف ذاته أو 
طبيعته أو جنسه أونوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه 
أو مصدره أو مقدره سواء يف الوزن، أو الكيل، أو املقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو 

العيار،أو كل منتج غري مطابق للمواصفات القياسية املعتمدة.
املنتجات التي لها عالقة بالصحة:

تشمل املواد اخلام اليت هلا عالقة بالغذاء والدواء، ومستحضرات التجميل، 
واملستحضرات  واألجهزة  الطبية،  والنباتات  الصحية  واملستحضرات 
واملنتجات املشعة املستخدمة يف التشخيص والعالج، واألجهزة اإللكرتونية 
واملياه  والرضع،  باألطفال  اخلاصة  واملياه  الصحة.  على  تؤثر  قد  اليت 
املستشفيات  يف  اخلاصة  االستخدامات  ذات  األيونات  املنزوعة  أو  املقطرة 

واملختربات.
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منتجات حسب الطلب:

سلع تصنع حسب طلب ورغبة العميل.
املنتجني:

تتكون من تلك املؤسسات اليت تشرتي السلع واخلدمات الستخدامها يف انتاج 
املستهلكني  مع  قورنت  ما  إذا  املشرتين  بقلة  هذه  وتتميز  أخرى.  وخدمات  سلع 

وضخامة هؤالء املشرتين وتركيزهم اجلغرايف يف بقعة معينة.
محسنات الرتبة:

مثل  وذلك  خواصها  لتحسني  للرتبة  تضاف  معدنية  أو  عضوية  مواد  هي 
إضافة البيتموس لتحسني خواص الرتبة الرملية أو إضافة الرمل أو البرياليت 

لتحسني خواص الرتبة الثقيلة واملندجمة احلبيبات
املنشأة:

ذوي  من  أشخاص  أو  شخص  ميلكها  اليت  الشركة  أو  املؤسسة  أو  املصنع 
الصفة الطبيعية أو االعتبارية، وكل التجمعات اليت متارس أعمااًل جتارية أو 

زراعية أو صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشرتي سلعًا أو خدمات.
منفعة: 

هي شعور نفسي يتولَّد عند الفرد بسبب استهالكه لسلعة معينة.
منظومة بيانات الكرتونية:

أو  البيانات االلكرتونية  جهاز أو برنامج الكرتوني أو أكثر يستخدم إلنشاء 
استخراجها أو إرساهلا أو بثها أو تسلمها أو ختزينها أو عرضها أو معاجلتها

املواد الحافظة:

وهي أي مواد تضاف لتثبيط أو إيقاف حتلل األغذية بواسطة الكائنات احلية 
الدقيقة وبالتالي تؤدي إىل إطالة الفرتة التخزينية للغذاء ومن أمثلتها بنزوات 

الصوديوم ومحض السورييك.
املواد السامة:

هي تلك املواد اليت ينتج عنها ضرراً بليغًا نظراً لتفاعلها الكيميائي مع مكونات 
اجلهاز  عرب  الدم  جمرى  دخوهلا  ثم  ومن  اجللد  عرب  لنفاذها  نتيجة  WWW.Alkhاجلسم 
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التنفسي استنشاقًا أو اهلضمي ابتالعا أو اجللد امتصاصًا، مما ينتج عنه إعاقة 
الالزم لعملها وبالتالي تعطلها، ويرمز  خاليا اجلسم عن استقبال األكسجني 

هلا حتذيريًا بالرموز التالية: 
املواد املثبتة:

اللزوجة وتكوين  املاء وزيادة  الرابطة وتستعمل لربط  باملواد  أحيانًا  وتسمى 
اجلل كما يف حالة اجللي ومن أمثلتها الصمغ العربي.

املواد املضافة لألغذية:

عادة  تستهلك  ال  مادة  أي  أنها  على  املضافة  املادة  األغذية  دستور  جلنة  تعرف 
أو ال  تكون  العادة كمقوم منوذجي لألغذية، وقد  كغذاء لوحدها وال تستخدم يف 
أثناء  تكنولوجية  ألغراض  للغذاء  مقصود  بشكل  وتضاف  غذائية،  قيمة  ذات  تكون 
أو  الغذاء  التداول، وتنتج يف  أو  النقل  أو  التعبئة  أو  املعاملة  أو  التحضري  أو  التصنيع 
يتوقع أن تنتج فيه )بطريقة مباشرة أو غري مباشرة( وتصبح أحد مكوناته وتؤثر يف 
خواصه. وال يشمل هذا التعريف امللوثات أو املواد اليت تضاف للغذاء بقصد احلفاظ أو 
املواد املضافة فقد وضعت  الكتابة والتعرف على  الغذائية. ولتسهيل  حتسني جودته 
 )E( باحلرف  مجيعها  تبدأ  األرقام  من  متسلسلة  جمموعة  األوروبي  االحتاد  دول 
داللة على االحتاد األوروبي وكل رقم يدل على مادة مضافة للمادة الغذائية فعلى 
E180( واملواد احلافظة  املثال ترتاوح األلوان املضافة بني األرقام )E100 إىل  سبيل 
وهكذا،   )E321 إىل   E300( األرقام  األكسدة بني  ومضادات   )E200 إىل   E290( من 
املواد  وتستخدم  فقط.  أوروبيًا  وليس  دوليًا  نظامًا  ليصبح  الرتقيم  هذا  اعتمد  وقد 
األغذية  تدهورها وجعل  وتقليل  األغذية  املضافة لألغذية ألغراض حتسني جودة 
أكثر جاهزية يف أي وقت وموسم ويف أي مكان واحملافظة على متاسك جزيئات املادة 
الغذائية ملنع انفصال الزيت أو التخمري للمساعدة يف انتفاخ منتجات املخابز. وتسهيل 
إعداد الوجبات السريعة مثل إضافة الفوسفات لدقيق الشوفان سريع الذوبان يف املاء 
ملونة  مود  إضافة  مثل  املستهلك  لدى  القبول  من  مزيداً  الغذائية  املنتجات  وإعطاء 
إضافة  وكذلك  وهكذا.  املميز  الزهري  الفراولة  لون  إعطائها  الفراولة  ملثلجات 

النكهات لبعض املنتجات الغذائية.
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املواد امللونة:

وتنقسم هذه املواد إىل قسمني: املواد امللونة الطبيعية واملواد امللونة الصناعية، 
أما الطبيعية فهي عبارة عن مواد يتم استخالصها من مصادر نباتية أو حيوانية 
أو معدنية أو أية مصادر أخرى. أما املواد امللونة الصناعية فهي مواد يتم إنتاجها 
املواد  أو بأية وسيلة تركيبية وتعطي لونًا مميزاً عند إضافتها إىل  اصطناعيًا 

الغذائية.
املوارد اإلنتاجية:

املال، واليد  الطبيعية ورأس  املوارد  املستعملة يف اإلنتاج وتضم  العناصر  هي 
العاملة، والتقنية

املواصفات القياسية الخليجية:

والقواعد  واملتكرر،  االعتيادي  لالستخدام  توضع  اليت  معتمدة  وثيقة 
العالقة،  ذات  اإلنتاج  وطرق  العمليات  أو  للمنتجات  اخلصائص  أو  والتعليمات 
واليت ال يكون التقيد بها إلزاميًا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص املصطلحات، 
والتعاريف  املصطلحات،  أو  العالمات  وضع  ومتطلبات  والتهيئة،  والتعاريف 
أو  املنتجات  اليت تنطبق على  امللصقات  أو  العالمات  والتهيئة، ومتطلبات وضع 

العمليات وطرق اإلنتاج.
املواصفات القياسية السعودية املعتمدة:

أو  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  العربية  اهليئة  من  الصادرة  املواصفات 
الصادرة من جهات أخرى حملية أو دولية وتعتمدها اهليئة املذكورة.

املواصفة القياسية السعودية االختيارية:

ـ القواعد أو اإلرشادات  وثيقة تعتمدها اهليئة تقدمـ ـ لالستخدام العام املتكررـ 
بها،  املرتبطة  اإلنتاج  وطرق  العمليات  أو  باملنتجات  املتعلقة  اخلصائص  أو 
واليت يكون تطبيقها اختياريًا، كما قد تشمل أو ختتص بالقياس واملعايرة، 
والبيانات  العالمات  متطلبات  والتغليف،  التعبئة  الرموز،  املصطلحات، 
اإليضاحية اليت تطبق على منتج، أو عملية أو طريقة إنتاج، طرق االختبار، 
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املواصفة القياسية السعودية إاللزامية )الئحة فنية سعودية(:

اإلنتاج  وطرق  العمليات  أو  املنتجات  خصائص  تبني  اهليئة  تعتمدها  وثيقة 
كما  إلزاميا.  تطبيقها  ويكون  املطبقة  اإلدارية  األحكام  فيها  مبا  بها،  املرتبطة 
قد تشمل أو ختتص بالقياس واملعايرة، املصطلحات، الرموز، التعبئة والتغليف 
أو  عملية  أو  منتج  على  تطبق  اليت  اإليضاحية  والبيانات  العالمات  متطلبات 

طريقة إنتاج، طرق االختبار، أساليب أخذ العينات. 
املوردون:

مواد  من  اليه  حتتاج  مبا  املؤسسة  بتزويد  تقوم  اليت  واملؤسسات  األفراد  هم 
ومستلزمات إلنتاج السلع أو اخلدمات اليت تقوم بانتاجها.

املؤثرات الثقافية على سلوك املستهلك:

مشرتكة  خصائص  من  يتضمنه  مبا  شعب  ألي  االجتماعي  املرياث  هي 
املستهلك  يكتسبها  اليت  االخالقيات(  االعتقادات.  التقاليد.  العادات.  )القيم.  مثل 

باعتباره عضوا يف اجملتمع.
املوسوعة الخليجية للجهات الحاصلة على شهادات نظم إدارة الجودة:

تهدف املوسوعة اخلليجية للجهات احلاصلة على شهادات نظم إدارة اجلودة 
يف الدول األعضاء بهيئة التقييس إىل إبراز جهود اجلهات احلكومية واخلاصة 
وحث  املختلفة،  وقطاعاتها  أجهزتها  إدارة  أنظمة  تطبيق  يف  األعضاء  بالدول 
بتطبيقها  للبدء  األنظمة  هذه  تطبق  مل  اليت  والشركات  اجلهات  وتشجيع 
والسعي للحصول على هذه الشهادات لالستفادة منها يف حتسني أدائها وتقليل 
كلفة االنتاج والرتويج عن منتجاتها يف األسواق اخلليجية والعاملية، باإلضافة 
بالدول  العاملة  والشركات  اجلهات  وخدمات  واداء  جبودة  العامل  تعريف  اىل 
وإبراز  الكربى،  الشركات  على  الضوء  من  املزيد  املوسوعة  وتسلط  األعضاء، 
خالل  من  اجلودة  إدارة  نظم  شهادات  على  احلاصلة  الشركات  عن  املعلومات 
للتسويق  هامة  وسيلة  املوسوعة  وتعترب  الشركة،  عن  خمتصرة  نبذة  تقديم 
والرتويج إعالميا للشركات واملؤسسات احلاصلة على شهادة نظم إدارة اجلودة 
والتعريف باملنتج املعلن وباألنشطة التجارية املتميزة. كما تشتمل على أحداث 
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بالدول  اجلودة  إدارة  نظم  شهادة  على  احلاصلة  الشركات  عن  بيانات  قاعدة 
املنظمات  من  عدد  يف  اجلودة  خلرباء  كلمات  على  كذلك  وتشتمل  األعضاء، 
لألسس  باإلضافة  املنظمات،  تلك  عن  مفيدة  ومعلومات  العالقة،  ذات  الدولية 
واملبادئ اخلاصة بنظم إدارة اجلودة وآلية تأهيل املنشأة للحصول على الشهادة، 
ومن املؤمل أن تدعم هذه املوسوعة الصناعات اخلليجية باألسواق العاملية وذلك 

لتسهيل التبادل التجاري احلر مع الشركاء التجاريني يف خمتلف دول العامل.
مؤشر ثقة املستهلك:

عبارة  وهو  األمريكي  املؤمترات  جملس  خالل  من  شهرًيا  يصدر  مؤشر  هو 
عن نتائج استفتاء جيرى على أكثر من 5000 أسرة لقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم 

املستهلكني حول الوضع االقتصادي احلالي وتوقعاتهم لتوجهاته يف املستقبل.
مؤشر سوق األوراق املالية:

يقيس مؤشر سوق األوراق املالية مستوى أسعار األسهم والسندات يف السوق 
املالي، حيث يقوم على قياس أسعار عينة من أسهم الشركات املختلفة واليت يتم 
تداول أسهمها وسنداتها يف أسواق رأس املال املنظمة أو غري املنظمة أو كألهما، 
وغالبًا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس احلالة اليت عليها 
للحالة  مرآًة  يكون  املؤشر  وهذا  قياسه  املؤشر  يستهدف  والذي  املال  رأس  سوق 
االقتصادية العامة للدولة حاليًا وميكن من خالله التنبوء باحلالة االقتصادية 

املستقبلية
املؤشرات الجغرافية:

ويقصد بها املؤشرات أو الدالئل اليت حتدد منشأ سلعة معينة يف أي بلد أو 
إقليم أو منطقة أو جهة متى كانت جودة هذه السلعة أو مسعتها أو مساتها 
األخرى اليت تؤثر يف تروجيها ترجع بصفة أساسية إىل منشئها اجلغرايف 
فيه  صنعت  الذي  باملكان  تتعلق  ومميزة  فريدة  خصائص  من  املنشأ  هلذا  ملا 
أو غري ذلك  التقليدية  البنية  أو  النموذجي  املناخ  أو  الرتبة  أو إىل تركيبة 
من العوامل اليت تساهم يف جودة أو خصائص سلع ال ميكن إعادة إنتاجها يف 
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ميزان املدفوعات:

النقدية  واملدفوعات  واالستثمارات  واخلدمات  السلع  لكل  حساب  كشف 
األخرى اليت تتدفق من وإىل بلد معني خالل فرتة زمنية معينة. 

امليزانية:

وهي التخطيط السليم الذي يساعد على حسن استغالل املوارد وهذا يطلق 
عليه كلمة امليزانية أي أن عمل امليزانية ال ينحصر فقط يف املورد املالي كما 
هو معتقد بل توضع امليزانيات لكل موارد الفرد أو االسرة وبالرغم من ذلك فإن 

استخدام امليزاينة للداللة على ختطيط الدخل املالي أكثر شيوعا  
ميزانية األسرة:

توزيع دخلها  فيها طريقة  االسرة توضح  مالية تضعها  هي عبارة عن خطة 
املالي على بنود اإلنفاق املختلفة يف فرتة زمنية حمددة قد تكون أسبوعا أو شهرا 
أو سنة وقد متتد ألكثر من سنة ويتوقف ذلك على طبقية دخل األسرة وعلى 
أهدافها. وتعترب امليزانية السنوية أقرب امليزانيات للواقع، حيث ميكن حصر أبواب 
الدخل واإلنفاق بصورة شاملة دون إغفال أو سهو ألي منها ويف األسرة يستحسن 

وضع ميزانية سنوية ثم ميزانيات جزئية أي شهرية وأسبوعية.. 
امليل لالستهالك:

هو التغري يف االستهالك املرتتب على التيغر يف الدخل
امليالمني:

كلمة ميالمني أصلها أملاني وهي كلمة مركبة من شقني؛ األول )ميالم( وهو أحد 
للربوتني، وحتتوي  البنائية  القواعد  أحد  )أمني( وهو  والثاني  األمونيم  مشتقات تقطري 
تناول  ان  ولوحظ  النيرتوجني.  عنصر  على  كتلتها  وزن  من   %66 على  امليالمني  مادة 
التناسلي  اجلهاز  أداء  فشل  اىل  أدى  طويلة  فرتات  على  امليالمني  مبادة  امللوثة  االغذية 
واملثانة وتكوين حصوات كلوية والتى أدت اىل االصابة مبرض السرطان. وقد أعلنت 
أوائل أكتوبر 2008 بان املستوى  املنشور فى  الغذاء والدواء االمريكية فى تقريرها  هيئة 
كما  املليون.  فى  جزء  5ر2  ب  يقدر  البالغني  لالشخاص  الغذاء  فى  امليالمني  من  اآلمن 

تنوى اهليئة االعالن عن عدم السماح املطلق لبيع غذاء ملوث بامليالمني على اية حال. 

WWW.Alkh
ud

air
y.n

et



137

معجم مصطلحات املستهلك

امللصق الغذائي:

يتضمن حمتويات املادة الغذائية وحجمها وعدد سعراتها احلرارية وكمية 
والطاقة  العبوة  داخل  املوجودة  احلصص  وعدد  عليها،  حتتوي  اليت  املغذيات 
وكمية  املشبعة  وغري  املشبعة  الدهون  وإمجالي  الدهون  من  والطاقة  املتوفرة 
الكربوهيدرات  وكمية  بامللليغرام  الصوديوم  وكمية  بامللليغرام  الكولسرتول 
بالغرام  الربوتني  وكمية  والسكريات  واأللياف  النشاء  ذلك  يف  مبا  بالغرام 
والنسبة املئوية للفيتامينات واملعادن للقيمة املوصى بها يوميًا يف حال اتباع نظام 

غذائي يقوم على 2000 سعرة حرارية يف كل حصة.
املواد الكيميائية املرتاكمة:

أو  هلا  املستوردين  خمازن  يف  طويلة  مدة  منذ  موجودة  كيميائية  مواد 
املتعاملني معها وفق ما حتدده الالئحة.

املواد الكيميائية الخطرة:

مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها لالنفجار، أو ذات خصائص أخرى 
ميكن أن ينجم عنها خطر على صحة اإلنسان أو البيئة.

مؤسسة الرعاية الصحية:

مباشرة-  غري  أو  -مباشرة  عالقة  هلا  خاصة  أو  حكومية،  جهة  كل 
أو  احلضانة  دور  وكل  واحلوامل،  والرضع  لألمهات  الصحة  بالرعاية 
مجعيات رعاية األطفال، عدا الصيدليات واحملالت املرخص هلا ببيع هذه 

املنتجات.
:)WTO(منظمة التجارة العاملية

الفنية  العوائق  وازالة  الدولية،  حتريرالتجارة  إىل  اساسا  تهدف  منظمة 
تهدف  خاصة  دولية  اتفاقية  الدولية  املنظمة  خصصت  فقد  واالقتصادية، 
الدول  بني  والتصديق  املطابقة  واجراءات  ؛  القياسية  املواصفات  فى  للتنسيق 
الفنية  العوائق  اتفاقية  مثل  فنية  عوائق  أى  من  الدولية  التجارة  لتحرير 
للتجارة )TBT(، واتفاقية التدابري الصحية والصحة النباتيه ) SPS( واتفاقية 
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: )ISO( منظمة األيزو

يضم  للتقييس  الوطنية  للمنظمات  دوليا  احتادا  ومتثل   1947 سنة  تأسست 
حاليا أكثر من 140 عضوا، واحد عن كل بلد . تتمثل مهمة األيزو يف تشجيع 
تبادل  عمليات  تسهيل  بقصد  العامل  يف  به  املتعلقة  واألنشطة  التقييس  تطور 
الفكرية،  اجملاالت  يف  مشرتك  تفاهم  لتحقيق  وكذلك  واخلدمات  السلع 
التقييس  جماالت  جبميع  أعماهلا  تتعلق  واالقتصادية.  والتقنية،  والعلمية، 
منظمة  بعهدة  هي  اليت  والكهروتقنية  الكهربائية  القياسية  املواصفات  عدا  ما 
ISO أكثر من 2800 جهاز فين )  ُاللجنة الكهروتقنية الدولية وتشمل منظمة 

جلان فنيــــة، وجلان فرعية، وجمموعات عمل وجمموعات خمتصة (..
منظمة االغذيه واالدويه االمريكيه:

تعترب هيئة الغذاء والدواء االمريكيه من أهم وأنشط اإلدارات املتخصصة يف 
الغذاء والدواء على مستوى العامل، ويضع الكثري من املستهلكني يف أمريكا ودول 
شركات  تهتم  كما  وأحباثها،  ومعلوماتها  لتحذيراتها  هاما  اعتبارات  العامل 
األغذية واألدوية و اجلهات احلكومية املختصة على مستوى العامل مبا يصدر 
العلمية  . والن هذه اإلدارة مسئولة عما يصدر عنها والتبعات  عن هذه اإلدارة 
األغذية  هليئة  فإن  التحذيرات،  هذه  من  تنشأ  اليت  واالقتصادية  والصحية 

واألدوية األمريكية آلية خاصة ونظام صارما يف قراراتها .
منظمة التجارة العامليه:

املنظمات  أصغر  من  واحدة  وهي   .1995 يف  العاملية  التجارة  منظمة  أنشئت 
العاملية عمراً حيث أن منظمة التجارة العاملية جاءت بديال عن االتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة )اجلات(واليت أنشئت يف اعقاب احلرب العاملية الثانية. إن 
مهمة املنظمة األساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكرب قدر من السالسة 
التمتع بضمان اإلمداد املستمر  واليسر فاملستهلك واملنتج كالهما يعلم إمكان 
وموادها  ومكوناتها  الصنع  تامة  املنتجات  من  أوسع  اختيار  ضمان  مع  بالسلع 
اخلام وكذلك خبدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من املنتجني واملصدرين أن 
األسواق اخلارجية ستظل مفتوحة دائما هلم. والنتيجة احملققة من كل ذلك 
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هى إقامة عامل اقتصادى يسوده الرخاء. وكانت اململكة انضمت هلذه املنظمة يف 
اواخر عام 2005 م، واجمللس الوزاري هو أعلى سلطه يف منظمة التجارة العاملية 
واملكون من ممثلني عن مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية الذي 
جيتمع مرة كل سنتني )على األقل(، ويتخذ اجمللس الوزاري القرارات يف مجيع 
أن هناك جهات  األطراف. كما  اتفاقية جتارية متعددة  بأية  املتعلقة  الشئون 
مساندة " كاجمللس العمومي املكون من مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية " 
والذي يرفع تقاريره إىل اجمللس الوزاري إىل جانب ممارسة العمل العادي باسم 
الـوزاري فأن اجمللس العمومي جيتمع على هيئتني االوىل جهة لفض  اجمللس 
مراجعة  جهة  والثانيه  املنازعات  حسم  إجراءات  ومتابعة  التجارية  املنازعات 
دولة  لكل  التجارية  للسياسات  العادية  املراجعات  ملتابعة  التجارية  السياسات 

عضو من أعضاء منظمة التجارة العاملية.
منظمة الصحة العاملية:

هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم املتحدة فيما خيص 
اجملال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي يف معاجلة املسائل الصحية 
وتوضيح  واملعايري  القواعد  ووضع  الصحية  البحوث  برنامج  وتصميم  العاملية 
ورصد  البلدان  إىل  التقين  الدعم  وتوفري  بالبّينات  املسندة  السياسية  اخليارات 
والعشرين،  احلادي  القرن  يف  الصحة،  باتت  وقد  وتقييمها.  الصحية  االجتاهات 
مسؤولية مشرتكة تنطوي على ضمان املساواة يف احلصول على خدمات الرعاية 

األساسية وعلى الوقوف بشكل مجاعي ملواجهة األخطار عرب الوطنية.
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حرف "ن"

النزعة اإلستهالكية:

السلع واخلدمات  هو ميل األفراد واجملتمعات للحصول على أكرب قدر من 
السنوات  يف  النزعة  تلك  تزايدت  وقد  هلا.  فعلية  حاجة  هناك  تكون  أن  دون 
يهتم  وال  والسلع،  اخلدمات  من  املعروض  زيادة  وبسبب  العوملة  بسبب  األخرية 
مبدى  وال  للسلعة  حباجته  كثرياً  اإلستهالكية  بالنزعة  املصاب  الشخص 
زيادة  على  ويعمل  ترتكها،  قد  اليت  البيئة  على  السلبية  لألثار  وال  جودتها 
فتشعل  األرباح  يف  الراغبة  الشركات  اجلمهور  لدى  اإلستهالكية  الرغبة 
النزعة  والقت  ضخمة،  أرباحًا  لتحقق  الناس  لدى  اإلستهالكية  الرغبة 
اإلستهالكية إقبااًل كبرياً من الناس يف خمتلف الطبقات ورمبا يعود األمر إىل 
الطبيعة اإلنسانية اليت تبتهج بالسلع اجلديدة او يف سبيل التقليد او التفاخر، 
الزينة  أدوات  اجلمهور  لدى  اإلستهالكية  النزعة  تثري  اليت  السلع  أهم  ومن 
والساعات واجملوهرات والعطور واملالبس والسيارات وأجهزة االتصاالت الكفية 
السلع األكثر  العامل يف سباق حمموم على شراء  واحلواسيب، كل ذلك جعل 
حداثة ذات اإلمكانيات األكرب بغض النظر عن مدى إحتياجه لتلك اإلمكانيات.

النشرة االعالنيه:

منتج  عن  فكرة  ويعطي  سلعة  عن  واالعالن  الدعاية  بغرض  مطبوع  هو 
وشروط بيعه.

النشرة الرتويجيه:

هو مطبوع بغرض الرتويج للسلعة ويعطي فكرة عن منتج وسعرة املنافس.
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نقل تداول وتخزين االغذية:

هي اجراءات واشرتاطات فنيه وذلك حلماية السلع الغذئية حتديدا ومكوناتها 
من التلوث باحلشرات، أو امللوثات الكيماوية أو الفيزيائية أو امليكروبيولوجية أو 

غري ذلك من املواد غري املقبولة أثناء التداول أو التخزين أو النقل.
النظافة العامة لألغذية:

هي مجيع الظروف والتدابري الالزمة لضمان سالمة األغذية وصالحيتها يف 
مجيع حلقات السلسلة الغذائية

النظام:

تقوم  اليت  األمور  من  ذلك  وغري  واألعراف،  والتشريعات،  املبادئ،  جمموعة 
عليها حياة الفرد، وحياة اجملتمع، وحياة الدولة، وبها تنظم أمورها

نظام االسرتجاع الغذائي:

يتعلق بسحب أغذية من السوق إما ألنها غري مأمونة أو ألنها ال تليب مواصفات 
اجلودة او غري متكاملة املعلومات

نظام البيع بالتقسيط:

هو نوع من أنواع البيوع اآلجلة، يتفق مبوجبه البائع واملشرتي )املستهلك( على 
سداد الثمن جمزأ على دفعات. وحيمي حقوق كال منهما.

نظام التتبع الدوائي:

املستحضرات  لتتبع  السعوديه  والدواء  الغذاء  هليئة  اكرتوني  نظام  وهو 
الصيدالنية، ويهدف إىل توفري أداة إلكرتونية تساعدها على تتبع املستحضرات 
يف مجيع املراحل من اإلنتاج وحتى االستهالك، مبا يساعدها على ضمان توفر 
املستشفيات احلكومية  األدوية والتأكد من مأمونيتها وسالمتها،بالتعاون مع 
واألهلية، واملستوصفات واملراكز الصحية، واملستودعات احلكومية والتجارية 
والصيدليات،  الدوائية،  واملصانع  األدوية،  وختزين  السترياد  املخصصة 

واملستهلك النهائي للدواء.
النظام الدولي للوحدات:
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نظام الحسبة:

مراقبة  هو  اإلسالمي  التجاري  التطبيق  يف  احلسبة  نظام  مهام  بني  من 
األسواق، والتأكد من خلوها من كل ما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة 
اإلسالمية، مثل منع االحتكار والغش ومراقبة اجلودة واألسعار وتطهري السوق 
احلكومية  الوسائل  أهم  من  وهذا  املشروعة،  غري  واملعامالت  الشوائب  كل  من 

حلماية املستهلك.
النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة:

الغذائية  النظام نشرات منتظمة عن توقعات األغذية واحملاصيل  يوفر هذا 
والعجز فيها، وأوضاع اإلمدادات الغذائية وتوقعات احملاصيل واألحوال اجلوية 

والتنبيهات على أساس إقليمي وعلى أساس كل بلد على حدة.
نظام العالمات التجارية:

واخلدمات  السلع  على  احلصول  من  ومتكينه  املستهلك  محاية  إىل  ويهدف 
اليت يثق يف جودتها بعد تعرفه على عالماتها املميزة  

نظام املختربات الخاصة:

واليت تهدف الختبار السلع املستوردة لغرض الفسح اجلمركي
نظام املعايري واملقاييس:

واملتضمن حتديد الوحدات القياسية العشرية للسلع اليت ترد إىل اململكة أو 
متنع فيها أو تعرض للبيع بهدف محاية املستهلك من املنتجات الغري مطابقة 

للمواصفات  
نظام املنافسة:

ومكافحة  وتشجيعها،  العادلة  املنافسة  محاية  إىل  النظام  هذا  يهدف 
حيظر  واليت  املشروعة.  املنافسة  على  تؤثر  اليت  االحتكارية  املمارسات 
من  اليت  تلك  أو  املتنافسة  املنشآت  بني  العقود  أو  االتفاقيات  أو  املمارسات 
املعدة  واخلدمات  السلع  أسعار  يف  والتحكم  متنافسة،  تكون  أن  احملتمل 
للبيع بالزيادة أو اخلفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر املنافسة 

املشروعة
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نظام الوكاالت التجارية:

وتأمني  الالزمة  الغيار  قطع  توفري  بشأن  احلماية  للمستهلك  يكفل  الذي 
الصيانة وضمان اجلودة من قبل الوكيل التجاري.

نظام مزاولة مهنة الصيدلة واالتجار يف األدوية:

ويتضمن شروط احلصول على الرتخيص بذلك وواجبات الصيدلي وشروط 
تنظيم مستودعات بيع األدوية، ويهدف إىل محاية مستهلكي األدوية واملنتجات 

الصيدالنية
نظام مكافحة الغش التجاري:

كافة  من  املستهلك  محاية  إىل  ويهدف  املستهلك،  محاية  أنظمة  اهم  من 
أنواع الغش التجاري والتحايل. 

النهم أستهالكي )حمّى ألشراء(:

وهو أن يتحول الشراء إىل عادة يصعب التخلص منها كأألدمان على الشيء 
فيكون الشراء جملرد ممارسة هذه ألعادة ولتلبية رغبة داخلية دون ألتفكري يف 

احلاجة من وراء هذا الشراء.
النفايات:

هي املواد الناجتة عن العمليات الصناعية والبحثية واليت جيب التخلص منها 
بطريقة آمنه

نقطة الدخول الواحدة:

من أهم األسس لتكوين االحتاد اجلمركي ألي جتمع اقتصادي، وهي أهم 
ان  اخلليجي،  التعاون  جملس  لدول  الواحدة  الدخول  بنقطة  العمل  متطلبات 
يعترب أي منفذ مجركي بري أوحبري أوجوي لدول اجمللس له ارتباط بالعامل 
اخلارجي نقطة دخول للبضائع األجنبية ألي دولة عضو، وان يقوم أول منفذ 
على  والتفتيش  املعاينة  بإجراء  اخلارجي  العامل  جتاه  اجمللس  لدول  مجركي 
للمستندات  مطابقتها  من  والتأكد  األعضاء،  الدول  من  ألي  الواردة  البضائع 
املطلوبة وخلوها من املمنوعات، واستيفاء الرسوم اجلمركية املستحقة عليها، 
يف  استريادها  ومسموح  األعضاء  الدول  بعض  يف  استريادها  املمنوع  البضائع  WWW.Alkhاما 
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الدول األخرى، يكون استريادها مباشرة للدولة املستوردة هلا أو عن طريق دولة 
متنع  اليت  األعضاء  الدول  ألراضي  عبورها  عدم  بشرط  بدخوهلا  تسمح  عضو 
املناطق  من  اجمللس  دول  داخل  تستورد  اليت  األجنبية  البضائع  واما  استريادها، 
احلرة، تستوفى عليها الرسوم اجلمركية عند خروجها من هذه املناطق وتعامل 

يف تنقلها لدول اجمللس األخرى معاملة البضائع األخرى.
النماذج الصناعية:

هي التصميم اجلمالي اخلارجي للسلعة سواء كان جمسما )ثالثي األبعاد( 
واهلواتف  للساعات  اخلارجي  الشكل  مثـل  األبعاد(  )ثنائي  ألوان  أو  خطـوطا  أو 
والعطورات وكذلك اخلطوط واأللوان اجلمالية للمنسوجات، وجيب أن يكون 
التصميم جديدا )مل يسبق الكشف عنه( وله مسات متيزه عن النماذج األخرى 
ملا ورد بشأن االخرتاعات وتكون مدتها عشر  املعروفة، وتكون احلماية مشابهة 

سنوات.
نمط االستهالك العادي:

واليت  باألفراد،  اخلاصة  األساسية  احلاجات  استهالك  على  يعتمد  الذي  هو 
تعترب جزءاً من أجزاء الغذاء اليومي، مثل: اخُلبز، فيعترب هذا النمط االستهالكي 
دائمًا ومستمراً وال ميكن االستغناء عنه لفرتة زمنية طويلة، وال يرتبط فقط 
بالطعام وحده، بل يعتمد أيضًا على توفري املأوى، وغريه من احلاجات األساسية 

األخرى.
نمط االستهالك غري العادي:

املستهلكات  على  ويعتمد  األساسية،  احلاجات  استهالك  يفوق  الذي  هو 
عليها:  األمثلة  ومن  الرئيسي،  االستهالك  على  تعتمد  ال  اليت  أو  اإلضافية، 
حمددة،  زمنية  فرتة  خالل  تنفق  واليت  املناسبات،  إقامة  تكاليف  على  اإلنفاق 
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حرف "هـ"

الهاسب:

حتليل  ونظام  احلرجة  التحكم  نقاط  بإستخدام  اخلطر  حتليل  نظام  وهو 
اىل  النظام  هذا  ويهدف  الغذائية  للمنتجات  التحكم  نقاط  باستخدام  اخلطر 
االرتقاء مبعايري السالمة، وتيسري التجارة الدولية، خاصة وان الدول املتقدمة 
كالواليات املتحدة واالحتاد األوربي وكندا واسرتاليا وغريها عملت على تطبيقه 
يف كثري من القطاعات الغذائية ؛ كما انه حيظى باهتمام متزايد على املستوى 
الدولي وكذلك التأكد من سالمة الغذاء يف مجيع املراحل حيث يتم من خالله 
تطبيق نظام لتحليل املخاطر وحتديد نقاط املراقبة احلرجة واحلدود املرجعية 
هلا وأساليب املراقبة والتدقيق وغريها، ويؤدي ذلك لالستخدام األمثل للموارد، 
واالستجابة السريعة للمشاكل واحلد من األخطار النامجة عن األغذية امللوثه

الهدرجة:

حيث  املتحولة  الصناعّية  الدهون  اسم  عليها  ُيطلق  كيميائّيٌة  عمليٌة  هي 
أو زبدٍة صلبٍة، عن طريق إضافة  السائلة إىل مسٍن نباتيٍّ  الزيوت  يتم حتويل 
جزيئات  بني  مشبعٍة  غري  روابط  على  احملتوية  الزيوت  إىل  اهليدروجني  ذرات 
مرتفعٍة،  حرارٍة  درجات  يف  مشبعة  روابط  إىل  لتحويلها  الدهنّية  األمحاض 
إىل  حتويلها  عن طريق  الزيوت  إطالة صالحية  اهلدرجة  من عملية  واهلدف 
احلالة الصلبة، وهذا النوع من الزيوت املسبب الرئيس ألمراض القلب وارتفاع 
نسبة الكوليسرتول يف الدم، وقد حّذرت العديد من املنظمات الغذائّية الدولية 
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هيمنة السعر:

وضع تكون من خالله املنشأة أو جمموعة منشآت قادرة على التأثري يف السعر 
السائد يف السوق من خالل التحكم يف نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو 

خدمة معينة يف الصناعة اليت متارس نشاطها فيها.
هيئة التقييس:

هيئة  هي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  التقييس  هيئة 
إقليمية أنشئت بقرار من اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 
يف دورته )22( )مسقط، 30-31 ديسمرب 2001(، ومقرها مدينة الرياض السعودية، 
وتهدف اهليئة إىل توحيد أنشطة التقييس املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام 
لرفع  األعضاء  بالدول  الوطنية  التقييس  أجهزة  مع  والتنسيق  بالتعاون  بها، 
كفاءة وتنافسية الصناعات اخلليجية وتطوير قطاعاتها اإلنتاجية واخلدمية 
والصحة  والبيئة  املستهلك  ومحاية  التجاري  التبادل  تسهيل  يف  يساهم  مبا 
العامة ويدعم االقتصاد اخلليجي وحيقق متطلبات االحتاد اجلمركي والسوق 
بالدول  الوطنية  التقييس  أجهزة  هم  اهليئة  أعضاء  املشرتكة.  اخلليجية 

األعضاء. 
)RMOs(: هيئات املقاييس اإلقليمية

جمموعة  لديها  للمرتولوجيا،  الوطنية  للمعاهد  إقليمية  منظمات  هي 
إطار  يف  هامًا  دوراً  تلعب  حيث  املقاييس،  خيص  فيما  األنشطة  من  واسعة 
ـ )MRA كونها اجلهة املسئولة عن إجراء   )CIPM املتبادل  ترتيبات االعرتاف 
االعضاء  الدول  بني   )Inter Laboratory  Comparisons( البينية  املقارنات 
 )NMIs( الوطنية  القياس  ادارة اجلودة يف معاهد  باملنطقة والتحقق من نظم 
اإلجراءات  من  وغريها  واملقاييس،  لألوزان  الدولي  املكتب  إىل  نتائجها  ورفع 
واملعايرة  القياس  لشهادات  املتبادلة  الثقة  دعم  شأنها  من  واليت  املنطقة  داخل 
مرتولوجية  إقليمية  هيئات  بست  االعرتاف  ومت  اهليئات،  هلذه  االعضاء  للدول 
دولية )RMOs( ضمن إطار ترتيبات االعرتاف املتبادل وهي: التجمع اخلليجي 
.)AFRIMET( والتجمع املرتولوجي لدول افريقيا )GULFMET( للمرتولوجيا

WWW.Alkh
ud

air
y.n

et



147

معجم مصطلحات املستهلك

واملنتدى االسيوي الباسيفيكي للمرتولوجيا )APMP(. واهليئة االوروبية ملعاهد 
املقاييس الوطنية )EURAMET(. والتعاون االوروبي االسيوي ملعاهد املقاييس 

.)SIM( والتجمع املرتولوجي لدول االمريكيتني .)COOMET(
: COPANT الهيئة األمريكية للتقييس

إدارتها  التامة يف  مجعية ذات نفع عام وغري جتارية. وتتمتع باالستقاللية 
الفين  التقييس  تنمية  الرئيسية  أهدافها  من  حمدودة.  غري  زمنية  ومبدة 
الصناعية،  التنمية  تسهيل  قصد  األعضاء  البلدان  داخل  به  املتعلقة  واألنشطة 
وكذلك  واخلدمات  للسلع  التجارية  املبادالت  لفائدة  والتكنولوجية  العلمية 

توطيد التعاون يف اجملاالت الفكرية، العلمية واالجتماعية.
: C.E.N هيئة التقييس األوروبية

تأسست هيئة C.E.N سنة 1961 وتعمل على إعداد مواصفات قياسية دولية 
C.E.N تطورا  من خالل املعاهد األوروبية للتقييس وعددها 18، وعرفت هيئة 
ملحوظا مع تأسيس االحتاد األوروبي  ومقر اهليئة مبدينة بر وكسل - بلجيكا.
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حرف "و"

 )WATT( الوات

)W( هو وحدة قياس القدرة الكهربائية ويرمز له بالرمز
الوات / ساعة : 

حلظة  عند  املستهلكة  الكهربائية  القدرة  كمية  يوضح  الوات  ألن  نظراً 
الكهربائية  الطاقة  إلمحال كمية  حقيقي  مقياس  أي  يعطينا  ال  فإنه  معينة 
الكهربائية  القدرة  ضربنا  ما  إذا  لكن  الوقت  من  معينة  فرتة  خالل  املستهلكة 
على  حنصل  فإننا  فيها  استهالكها  مت  اليت  الساعات  عدد  يف  بالوات  املستهلكة 
الفرتة ووحداتها وات  املستهلكة خالل تلك  الكهربائية  الطاقة  إمجالي كمية 

 .)+W( ساعة
واجبات املستهلك:

املنشأ.  ببلد  اخلاصة  البيانات  بقراءة  البضاعة  مصدر  من  التأكد 
لفرتة  بالسوق  والتجول  البائع.   من  األصلية  الشراء  فاتورة  وطلب 
من  الشراء  وعدم  املناسب.  والسعر  املناسبة  السلعة  الختيار  كافية 
مجيع  يف  املغرية  اإلعالنات  وراء  االنسياق  وعدم  اهلامشية.   العمالة 
السلع. والتأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة. البحث 
عن مواصفات السلعة اليت ترغب بشرائها. وفحص السلعة وتأكد من 
سالمتها قبل مغادرة احملل التجاري. والتأكد من تاريخ الصالحية قبل 
الشراء. والتعاون مع اجلهات املسئولة عن محاية املستهلك يف البالغ عما 

جتده خمالفًا. 
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الوجبات السريعة:

يتم  ما  وغالبًا  وحفظها  طبخها  مت  أو  سابق  وقت  يف  جتهيزها  مت  جبات  هي 
معاملتها حراريا )بالتسخني أو الطبخ( قبل التقديم، ومن خصائصها أنها يف معظم 
األحيان رخيصة الثمن وميكن تقدميها عند الطلب وخالل دقائق، كما أنها تساهم 

يف تغذية اجملموعات الكبرية يف وقت قصري أو يف فرتة املناسبات اخلاصة.
الوحدات القياسية العشرية:

جرام  الكيلو  هي  الوزن  ووحدات  ومشتقاته  املرت  وهي  الطول  وحدات  هي 
املربع  املرت  هي  املساحة  ووحدة  ومشتقاته  اللرت  هي  احلجم  ووحدة  ومشتقاته 

ومشتقاته وتربط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية املقابلة هلا
الوحدة العقارية:

من  جزء  أي  أو  الدكان  أو  )القراج(  املرآب  أو  الشقة  أو  الطبقة  أو  الدار  هي 
البناء النظامي ميكن فرزه وإجراء حقوق امللكية عليه والتصرف به مستقال عن 

أجزاء البناء األخرى.
ودائع الحساب الجاري:

أن  البنوك يف )احلساب اجلاري( بشرط  اليت يودعها أصحابها يف  املبالغ  هي 
يردها عليهم البنك كلما أرادوا ذلك، أو تعرف بأنها املبالغ اليت يودعها أصحابها 
يف البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها حلظة احلاجة حبيث 

ترد مبجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار سابق من أي نوع.
وثيقة التأمني

هو العقد الذي يتعهد مبقتضاه املؤمن بأن يعوض املؤمن له عند حدوث الضرر 
أو اخلسارة املغطى بالوثيقة. وذلك مقابل االشرتاك الذي يدفعه املؤمن له..

وثيقة التأمني اإللزامي

هي وثيقة تأمني املسئولية املدنية جتاه الغريللمركبات اليت يتعهد مبقتضاها 
املؤمن بأن يعوض الغري عند حدوث الضرر املغطى بالوثيقة، مقابل القسط الذي 
يدفعه املؤمن له. وتشمل هذه الوثيقة شهادة كفالة الغرم واملالحق )إن وجدت( 
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الوسطاء التسويقيون:

املؤسسة  تساعد  أن  ميكن  اليت  املؤسسات  كافة  من  اجملموعة  هذه  تتكون 
يف ترويج وبيع وتوزيع ما تنتجه من سلع أو خدمات اىل املستهلكني النهائيني. 
املؤسسات  باإلضافة  املادي  النقل  ومؤسسات  الوسطاء  اجملموعة  هذه  وتضم 

اخلدمات التسويقية.
الوعي االستهالكي:

املتاحة سواء أكانت  املوارد  الفرد على حسن استخدام واستغالل  هو مقدرة 
مرتبطة باملأكل أم بامللبس أم باملسكن أم بكافة اخلدمات املتاحة، وعدم اإلسراف 

يف استخدامها وتقليل الفاقد منها بقدر اإلمكان 
الوعي البيئي:

هو إدراك أفراد اجملتمع بأهمية احملافظة على البيئة وترشيد إستخدام املوارد 
الطبيعية ومنع أو احلد من تدهورها أو تلوثها.

الوقاية املهبطية:

يزود به سخان املاء الكهربائي الذي حيتوي على وعاء مصنوع من ألواح الصلب 
اجمللفن، وهي عبارة عن مصعد من املغنيسيوم ذي كتلة ال تقل عن 270 جم لكل 
استخدام هذه  )الذي يعترب كمهبط عند  الوعاء  مرت مربع من مساحة سطح 

الوقاية(.
الوكاالت التجارية:

التجارة  الوكاالت  نظام  بتطبيق  التجاريةاملتعلقة  بالوكاالت  يقصد 
وتعديالته كل من يتعاقد مع املنتج أو من يقوم مقامه يف بلده للقيام باألعمال 
التجارية سواء أكان وكياًل أو موزعًا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع 
للوكيل  وجيوز  طبيعتها.  كانت  أيًا  تسهيالت  أو  عمولة  أو  ربح  مقابل  وذلك 
أن يظل  الوكالة على  التعاقد مع موزعني فرعيني يف نطاق منطقة  املوزع  أو 
املقررة نظامًا يف مواجهة  االلتزامات  املسئول عن  املوزع األصلي هو  أو  الوكيل 

املستهلك.
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حرف "ي"

اليوم العاملي لالعتماد:

ويوافق اليوم التاسع من شهر يونيو من كل عام
اليوم العاملي للتقييس:

ويوافق اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام .
اليوم العربي للتقييس:

ويوافق اليوم اخلامس والعشرون من شهر مارس من كل عام .
اليوم العاملي للمواصفات:

ويوافق اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام
اليوم العاملي للمرتولوجيا:

ويوافق اليوم العشرون من شهر مايو من كل عام
اليوم العاملي لحقوق املستهلك:

شهر  من  عشر  اخلامس  وموعده  للمستهلكني  الدولية  املنظمة  اقرته 
مارس من كل عام ميالدي، وهو مناسبة سنوية لالحتفال والتضامن داخل 
األساسية  للمستهلكني.  واليت حتث على تعزيز احلقوق  الدولية  املنظمة 
أحناء  مجيع  يف  املستهلكني  ومنظمات  مجعيات  وحث  املستهلكني،  جلميع 
للمستهلكني  الدولية  املنظمة  قبل  من  املنتجة  املواد  استخدام  على  العامل 
لتوليد املبادرات احمللية والتغطية اإلعالمية لعملهم خالل السنوات املقبلة. 
وقد مت االحتفال بهذا اليوم الول مرة يف اخلامس عشر من شهر مارس يف 
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اليوم العربي لحماية املستهلك:

اقره املنتدى العربي االول حلماية املستهلك من الغش التجاري والذي اقيم 
يف مدينة جده يف اكتوبر 2008 م   واختار له االول من مارس من كل عام كيوم 
البلدان  كافة  يف  التوعوية  النشاطات  بعض  خالله  تقام  العربي  للمستهلك 

العربية من قبل اجلهات املعنية حبماية املستهلك..
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المصادر:

هدى  احلميدان،  عبداهلل  وفيقة   / االستهالك  ترشيد  و  املنزل  اقتصاديات  	-
سلطان الرتكي .، تاريخ النشر 1412هـ، 1991م، 

الثقافة االستهالكية يف جمتمعات اخلليج : بعض املظاهر وبعض املخارج،  	-
حسن مدن، الشارقة : 

دائرة   ،) االستهالك  ثقافة  و  الثقايف  التخطيط   ( االستهالك  و  الثقافة  	-
الثقافة و اإلعالم، 1994 م،

د.حممد عبيدات - سلوك املستهلك - الطبعة األوىل- 1995- املستقبل للنشر  	-
و التوزيع. 

سلوك املستهلك السعودي يف جمال الشراء / إعداد إدارة البحوث و الدراسات  	-
االقتصادية، جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية .، 1985م، 
سيكولوجية االستهالك و التسويق / عبد الرمحن حممد العيسوي،  	-

حممد  بن  زيد   / النبوية  السنة  و  القرآن  ضوء  يف  االستهالكية  املفاهيم  	-
الرماني . 

محاية املستهلك ... الواقع واالفاق / عبدالعزيز اخلضريي ـ 2018م 	-
املوسوعة العربية العاملية 	-
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aziz.khudiry@gmail.com
@azizkhudiry 
www.alkhudairy.net 

عبد العزيز بن صالح الخضيري 

هـ ١٤٤٠عبدالعزيز بن صالح الخضيري ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الخضيري ، عبدالعزيز صالح عبدالعزيز 
معجم مصطلحات المستهلك.  / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز 

هـ ١٤٤٠الخضيري .-  الرياض ، 
 سم ١٧×٢٤ ص ؛ ١٢٠

٥-٨٣٧٠-٠٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- حماية المستهلك - مصطلحات.  أ.العنوان ١
١٤٤٠/٢٧٤٩ ٣٨١٫٣٣ ديوي 

١٤٤٠/٢٧٤٩ رقم اإليداع: 
٥-٨٣٧٠-٠٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 

المستوى التعليمي
بكالوريوس صحافه.  

إعالمي مهتم بشئون المستهلك.  
الرياضسعودي

الخبرة:
مديـــرا فـــي مجـــال اإلعـــام والتوعيـــة   
والنشـــر بهيئة المواصفات والمقاييس 

عامًا.  20
المســـتهلك  لمجلة  لتحريـــر  مديـــرا   
مجلس  لـــدول  المواصفـــات  لهيئـــة 

التعـــاون لمـــدة 19 عـــام.
وتوعية  المجتمع  لخدمة  مديرا   

المستهلك بغرفة الرياض )13( عامًا.

الدورات التدريبية وورش العمل:
الملتقيـــات  مـــن   46 فـــي  شـــارك   
داخـــل  العمـــل  وورش  المتخصصـــة 
مجـــاالت  فـــي  وخارجهـــا  المملكـــة 
الحمات التوعويـــة والحمات االنتخابية 

اإللقـــاء.   ومهـــارات 

صحافة وإعام:
زاول العمـــل الصحفي لمدة 17  ســـنه   
واالقتصاديـــة  الريـــاض  صحـــف  فـــي 

الكويتيـــة. واإلنبـــاء 
كتـــب أكثر مـــن 500 مقال فـــي مجال   

المســـتهلك  قضايا 
قدم وشـــارك فـــي أكثر مـــن 11.000   
قضايـــا  عـــن  تلفزيونيـــه  ســـاعة 

 . لمســـتهلك ا

صدر له:
الســـعوديون   .... النبيـــل  التحـــدي   

1993م. المخـــدرات  يهزمـــون 
اإلعاميـــة  العامـــة  العاقـــات  حمـــات   
االنتخابية  الحمـــات  وإدارة  والتوعويـــة 

2005م.
دليل مصطلحات المســـتهلك )الطبعة   

2010م. األولى( 
دليـــل تنظيـــم حمـــات مقاطعـــة   

2012م. المســـتهلك 
دليـــل اســـتثمار الجمعيـــات الخيريـــة   

2014م. التواصـــل  لوســـائل 
حمايـــة المســـتهلك ... الواقـــع واالفاق   

2019م.
المســـتهلك  مصطلحـــات  معجـــم   

2019م. الثانيـــة(  )الطبعـــة 

القـــى اكثر مـــن 54 محاضـــرة و ورقة   
المســـتهلك  وتوعيـــة  حمايـــة  عمـــل 

داخـــل وخـــارج المملكـــة
14 دورة تدريبيـــه فـــي مجاالت  قـــدم   
اإلعـــام  وســـائل  ومواجهـــة  اإللقـــاء 
االنتخابيـــة  والحمـــات  والجمهـــور 
اإلعـــام  فـــي  المســـتهلك  وتوعيـــة 

الجديـــد.
عضو مؤســـس في جمعية كّتاب الرأي   
المســـتهلك  2014م وجمعيـــة حمايـــة 

2007م.  


