كهيح انطة
وحذج انرشخيص انًيكشوتي
ويكافحح انعذوي
لسى انًيكشوتيىنىجيا وانًُاعح انطثيح
يسرشفياخ جايعح انًُصىسج
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انرخهص يٍ انًخهفاخ
رؼزجش انًخهفبد انًهىصخ يٍ أهى يظبدس اَزقبل انؼذوي يضم انسشَجبد ،األغطُخ انًهىصخ ثبنذيبء،
انغُبساد انًسزؼًهخ حُش َجت انزخهض يُهب ثطشَقخ آيُخ.

أَىاع انًخهفاخ فً انًسرشفياخ
 -1انًخهفاخ انطثيح.
*  -يجًىػخ أ  :جًُغ األَسجخ انجششَخ يزؼًُخ ( انذو

– يؼذي أو غُش يؼذي -انغُبساد

انجشاحُخ انًهىصخ – انًسحبد).
* -يجًىػخ ة  :اثش انسشَجبد انًسزؼًهخ  ،انضجبط انًكسىس انًهىس ثبنذو.
* -يجًىػخ ط  :يضاسع انًُكشوثُىنىجً.
* -يجًىػخ د  :انًخهفبد انكًُُبئُخ وانذوائُخ.
* -يجًىػخ هـ :األدواد انًسزخذيخ نهزخهض يٍ انجىل  ،واإلفشاصاد انجسذَخ األخشي خالف
انًجًىػخ االونً ،ويحزىَبد انجىل انًسزؼًهخ.

 -2انًخهفاخ غيش انطثيح.
انقًبيخ انخبطخ ثبنًُبصل.
وهً غُش يؼذَخ.

 -3انًخهفاخ انخاصح.
هً انًخهفبد انخطشح انزً َظؼت انزخهض يُهب يضم-:
انًىاد انًشؼخ.
ورحزبط نهزخهض يُهب ثشورىكىل خبص.

أَىاع انعثىاخ انًخصصح نهرخهص يٍ انًهًالخ.
 - 1شُطخ ثشرقبنً :يخظظخ نهًخهفبد انطجُخ ورحشق فً انُهبَخ.
 - 2ػهجخ طفشاء  :يخظظخ نهًخهفبد انحبدح ورحشق فً انُهبَخ.
 - 3انشُطخ انحًشاء :يخظظخ ليخهفبد انجبصىنىجٍ وانزششَح

 - 4انشُطخ انسىداء :هً شُطخ انًهًالد انًُضنُخ والرسزخذو نهزخضٍَ أ

و َقم انًهًالد

انطجُخ.
انشُطخ انضسقبء :يخظظخ لنًخهفبد انخطشح انزً َظؼت انزخهض يُهب يضم انًىاد انًشؼخ.

فشص انًخهفاخ انطثيح وَمهها وانرخضيٍ انًؤلد نها وانرخهص يُها
وػغ خطخ نهزؼبيم يغ انًخهفبد انطجُخ:
حُش أٌ انزخهض يٍ انًخهفبد انطجُخ َؼزجش يشكهخ قبئًخ ثبسزًشاس فًٍ انًجذٌ وػغ خطخ
نهزؼبيم يغ رهك انًخهفبد ورؼٍُُ أحذ األفشاد انؼبيهٍُ نإلششاف ػهً انزؼبيم يغ رهك انًخهفبد،
وَُجغٍ أٌ درؼًٍ رهك انخطخ رذسَت جًُغ األفشاد انؼبيهٍُ ػهً انزؼبيم يغ انًخهفبد انطجُخ
يغ إسشبد انجًُغ ثبنخطخ ككم.
وَزؼٍُ أٌ رزُبول انخطخ أسثغ خطىاد نهزؼبيم يغ انًخهفبد.
الفرزَ :يقصذ ببنفرز فصم انمخهفبث حسب
ال و خهفبث وبقهت نهعذَِ أَ
وُعٍب ( مث ً
مخهفبث دَائيت)َ ،رنك بُضعٍب في
أكيبش مهُنة َمعرَفت في انمكبن انزي
وشأث فيي تهك انمخهفبث.
التداولَ :يقصذ بً جمع انمخهفبث َوقهٍب داخم
انمىشأة انصحيت.
التخسين المؤقت :تخسيه تهك انمخهفبث في
ي نحيه وقهٍب َانتخهص
انمىشأة انصح ة
انىٍبئي مىٍب.
التخلص النهائي ٌَُ :عمهيت انتخهص مه انمخهفبث انطبيت
انصهبت َانسبئهت َاألدَاث انحبدة َانمخهفبث
انكيمبَيت انخطيرة انىبشئت عه أعمبل انمىشأة انصحيت.

َصائح خاصح بفصم انًخهفاخ:







َزى فظم انًخهفبد فٍ انًكبٌ انزٌ رزكىٌ فُه.
ػشوسح وجىد أكُبط يُفظهخ فٍ أيبكٍ يُبسجخ السزخذايهب ػُذ ركّىٌ أَخ يخهفبد
طجُخ كبَذ أو ػبيخ.
اسزخذاو أكُبط ثالسزُكُخ يهىَخ نهزفشقخ ثٍُ انًخهفبد انطجُخ وانؼبيخ.
رىػغ األوػُخ انًسزخذيخ نهزخهض يٍ األدواد انحبدح فٍ أيبكٍ يُبسجخ حزً ال
َؼطش انؼبيهىٌ إنً حًم رهك األدواد نًسبفخ كجُشح.
َجت أٌ ركىٌ األوػُخ انًسزخذيخ نهزخهض يٍ األدواد انحبدح يؼبدح نهضقت ويؼبدح
نهزسشة يٍ جىاَجهب يضم انؼهت انظفُح راد األغطُخ أو انضجبجبد انجالسزُكُخ
انسًُكخ.
َزؼٍُ رُظُف األوػُخ انًسزخذيخ نهًخهفبد انطجُخ ثبسزخذاو يحهىل يطهش يشح واحذح
ػهً األقم َىيُبً ،وػهً انقبئًٍُ ػهً انُظبفخ اسرذاء قفبصاد سًُكخ وأقُؼخ واقُخ نهؼٍُ
ػُذ رُظُف رهك األوػُخ.

َصائح خاصح ترذاول انًخهفاخ:





اإلقالل يٍ رذاول انًخهفبد انطجُخ قذس انًسزطبع.
ػشوسح انزخهض يٍ األكُبط انًخظظخ نهزخهض يٍ انًخهفبد واألدواد انحبدح حًُُب
رظم إنً صالصخ أسثبػهب وَزى انزخهض يُهب ثظفخ َىيُخ ػهً األقم.
ػذو وػغ األَذٌ فٍ حبوَخ دحزىٌ ػهً يخهفبد طجُخ.
ػذو رفشَغ انًخهفبد انطجُخ فٍ ػشثبد يكشىفخ نًب فٍ رنك يٍ صَبدح خطش رؼشع
انؼبيهٍُ وانًشػً وانضائشٍَ نإلطبثخ ثبأليشاع ،كًب أَه قذ َؤدٌ إنً حذوس رسشة
رهىس نهجُئخ.
أو سُالٌ نجؼغ انًىاد ،األيش انزٌ َسجت ًا

َصائح خاصح بانرخضيٍ انًؤلد:
َظشاً نًب رًضهه انًخهفبد انطجُخ يٍ خطش يحذق ػهً طحخ انًجزًغ َشاػً يب َهٍ:
 ػذو رخضٍَ انًخهفبد انطجُخ فٍ أوػُخ يفزىحخ.
 ػذو إنقبء رهك انًخهفبد فٍ أكىاو انقًبيخ انًىجىدح فٍ انخالء.
َ جت أٌ ركىٌ األوػُخ انًخظظخ نهزخهض يٍ انًخهفبد راد أغطُخ ورنك نهحذ
يٍ احزًبل اسزُطبٌ ثؼغ انحششاد أو انقىاسع أو غُش رنك يٍ انحُىاَبد
وكزنك لنحذ يٍ اَزشبس انشائحخ .

َصائح خاصح تانرخهص يٍ انُفاياخ انطثيح انصهثح



،

طشق انرعايم يع انًخهفاخ انصحيح فً األياكٍ انًخرهفح نهشعايح انصحيح.

تشذماني
انًعايم

تشذماني
اصفش

ألساو
األيشاض
انًعذيح

تشذماني

جًيع انعيُاخ وأطثاق انضسع يٍ انًعايم وأيضا
جًيع انًخهفاخ انًعذيح .ويجة أٌ ذعمى فً
االذىكالف لثم يغادسج انًعًم.
انًخهفاخ انكيًيائيح يجة فصهها كًخهفاخ خطشج.
انشواسة انحادج فً صُاديك حادج.
يجة ذعميًها فً األوذىكالف لثم وضعها فً
انحمائة انصفشاء

أصفش كهًح
حاد

انشواسة انحادج فً صُاديك حادج.

أصفش نكهًح
غشفح

حاد

انعالج

تشذماني
أسىد
تشذماني

األلساو
انعايح

أصفش
أسىد

ألساو

تشذماني

انعًهياخ
انًشكضج

أصفش

انًرثشعيٍ

تشذماني

تانذو

أصفش

ألساو

تشذماني

األوساو

تشذماني

عاليح صفشاء عهً انصُاديك انحادج
أكياط صفشاء نهًخهفاخ انًأخىرج عٍ
أكياط سىداء نهًخهفاخ انغيش خطشج
يجة عهً االطثاء وانًًشضاخ وضع انًخهفاخ فً
أكياط تشذمانيح.
نألشياء انحادج انرً عهً انرشويهً
انًخهفاخ انغيش خطشج يٍ غشف انًشضً
يجة عهً االطثاء انرخهص يٍ انًخهفاخ فً أكياط
تشذمانيح
نهصُاديك انحادج
يجة عهً انذكاذشج وانًًشضاخ وضع انًخهفاخ فً
أكياط تشذمانيح
انصُاديك انحادج
انًخهفاخ انكيًيائيح انخطشج ويخهفاخ انعالج
انكيًاوي
نهًخهفاخ األخشي انخطشج

أسىد
دوساخ
انًياِ

تشذماني

نهًخهفاخ انغيش خطشج
أذىكالف أو انًىاد انًطهشج وكم يخهفاخ دوساخ
انًياِ نهسيذاخ.

انًطاتخ
انًكاذة

اسىد

انًخاصٌ
يخهفاخ
انثاثىنىجي

احًش

وانرششيح
األشياء
انحادج

أصفش

انًخهفاخ
انًشعح أو
انكيًاوياخ

تشذماني

واألشعح
انًخهفاخ
انطثيح
انغيش
خطشج

أسىد

حيث ذحرىي هزِ األياكٍ عهً يخهفاخ غيش خطشج

