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2

        ا���ـ�ر ا���ـ�ر ا���ـ�ر ا���ـ�ر ا���ـ�ر ا���ـ�ر ا���ـ�ر ا���ـ�ر 
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        ا�)'ا���ا�)'ا���ا�)'ا���ا�)'ا���ا�)'ا���ا�)'ا���ا�)'ا���ا�)'ا���ا������ت ا������ت ا������ت ا������ت ا������ت ا������ت ا������ت ا������ت ا

�*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� �*��� ا�(را�� ––����,��ع� ����,��ع� ����,��ع� ����,��ع� ����,��ع� ����,��ع� ����,��ع� ����,��ع� 



َرب� أَْوِزْ�ِ�	 أَْن أَْ�ُ�َر ِ�ْ�َ�َ�َك ا�ِ�	 أَْ�َ�ْ�َت َرب� أَْوِزْ�ِ�	 أَْن أَْ�ُ�َر ِ�ْ�َ�َ�َك ا�ِ�	 أَْ�َ�ْ�َت 
 ��ًِ���� �"! َوَ�َ"! َواَِدي� َوأَْن أَْ�َ�َل ًَِ���"! َوَ�َ"! َواَِدي� َوأَْن أَْ�َ�َل َ
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 ��ًِ���� �"! َوَ�َ"! َواَِدي� َوأَْن أَْ�َ�َل ًَِ���"! َوَ�َ"! َواَِدي� َوأَْن أَْ�َ�َل َ
َ�ْرَ'�هُ َوأَْدِ%ْ"ِ�	 ِ#َرْ�َ�ِ�َك $! ِ�َ#�ِدَك َ�ْرَ'�هُ َوأَْدِ%ْ"ِ�	 ِ#َرْ�َ�ِ�َك $! ِ�َ#�ِدَك 

�)َن  ِِ� ���)َن  اِِ� ��1414/ورة -��ن آ)+ ر*م /ورة -��ن آ)+ ر*م . . ا

  �دق � ا��ظ�م�دق � ا��ظ�م



التمور التمور 

التغذوية والعالجيةالتغذوية والعالجيةاالقتصادية و االقتصادية و   القيمةالقيمة



  �%)ل ا��ر�%)ل ا��ر

�رف ��ذ ا-د)م أن �وطن �رف ��ذ ا-د)م أن �وطن 
ا�%)ل ا4ول ھو ��ط-+ ا�%)ل ا4ول ھو ��ط-+ 
�ر)ن و'6+ ا5ز)رة #�ر)ن و'6+ ا5ز)رة ا#�ر)ن و'6+ ا5ز)رة ا#�ر)ن و'6+ ا5ز)رة ا#ا

ا�ر#)+ و*د �-"7 ا�رب $	 ا�ر#)+ و*د �-"7 ا�رب $	 
$�و���:م إ! ا�8رب $�و���:م إ! ا�8رب 

  وا�4دسوا�4دس



+�/  ا��ر $	 ا-رآن وا/�+ا��ر $	 ا-رآن وا

"��ر *)�+ %��+ و��ز+ ر$)�+ "��ر *)�+ %��+ و��ز+ ر$)�+   
$	 ا?/<م ، وھو ���+ �ظ)�+ $	 ا?/<م ، وھو ���+ �ظ)�+ $	 ا?/<م ، وھو ���+ �ظ)�+ $	 ا?/<م ، وھو ���+ �ظ)�+ 
�ن @ �ن #:� �")�� �ن #)ن �ن @ �ن #:� �")�� �ن #)ن 
!��� Aد و��A 	��!ا��م ا�� Aد و��A 	�  ا��م ا



ا���ر �� ا��رآن ا�ر�ما���ر �� ا��رآن ا�ر�م
كما ورد ذكر النخيل كما ورد ذكر النخيل   ورد ذكر النخيل والتمر القرآن الكريم في سبعة عشر سورةورد ذكر النخيل والتمر القرآن الكريم في سبعة عشر سورة��

في كثير من األحاديث النبوية في كثير من األحاديث النبوية 

�� !ِ%)ٍل َوأَ�َ��ٍب َ�5ِرى ِ�ن :" :" *�ل ���! *�ل ��� ن �� �� +ٌ ��5َ 7َُِ%)ٍل َوأَ�َ��ٍب َ�5ِرى ِ�ن أََ)َودE أََ�ُدُ�م أَن َ�ُ�وَن  ن �� �� +ٌ ��5َ 7َُأََ)َودE أََ�ُدُ�م أَن َ�ُ�وَن 
َ�َراِت  �Fَ�َراِت َ��ِ�َ:� ا4َ�َ:�ُر 7َُ ِ$)َ:� ِ�ن ُ�ل� ا �F..ا���رةا���رة    266266"  "  َ��ِ�َ:� ا4َ�َ:�ُر 7َُ ِ$)َ:� ِ�ن ُ�ل� ا

ِ%ُذوَن 7ُ��ِ َ/َ�راً َوِرز*�ً َ�َ/��ً إِن� ِ$	 " " �� ِ%)ِل َوا4َ�َ��ِب َ��� ��ِ%ُذوَن 7ُ��ِ َ/َ�راً َوِرز*�ً َ�َ/��ً إِن� ِ$	 َوِ�ن Fََ�َرات ا ِ%)ِل َوا4َ�َ��ِب َ��� ��َوِ�ن Fََ�َرات ا ِ%ُذوَن 7ُ��ِ َ/َ�راً َوِرز*�ً َ�َ/��ً إِن� ِ$	 " " �� ِ%)ِل َوا4َ�َ��ِب َ��� ��ِ%ُذوَن 7ُ��ِ َ/َ�راً َوِرز*�ً َ�َ/��ً إِن� ِ$	 َوِ�ن Fََ�َرات ا ِ%)ِل َوا4َ�َ��ِب َ��� ��َوِ�ن Fََ�َرات ا
�ل   6767" " َذَِك 4ََ)ً+ �َ-وٍم َ)�-ِ"ُوَن َذَِك 4ََ)ً+ �َ-وٍم َ)�-ِ"ُوَن ��ل ا�..ا

ى " " �� ى إَِ)ِك ِ#5ِذِع ا��%"َِ+ ُ�َ/�*ِط َ�َ")ِك ُرَط#�ً 5َِ�ّ)�ً َ$ُ�"ِ	 َوا�َرِ#	 َوَ*ر� ى َوُھز� ى إَِ)ِك ِ#5ِذِع ا��%"َِ+ ُ�َ/�*ِط َ�َ")ِك ُرَط#�ً 5َِ�ّ)�ً َ$ُ�"ِ	 َوا�َرِ#	 َوَ*ر� َوُھز�
..�ر)م �ر)م   2626،،  2525" " َ�)��ً َ�)��ً 

�)ِد َوا��%َل " " ��ِ�َ�ٍت َوَ�ب� ا ��5َ 7ِ#ِ ��َ�#َ�َI$َ ًَر���#َ E� َ��ِء َ��ًء �/َ�� ِ�َن ا �)ِد َوا��%َل َوَ�ز�ِ�َ�ٍت َوَ�ب� ا ��5َ 7ِ#ِ ��َ�#َ�َI$َ ًَر���#َ E� َ��ِء َ��ًء �/َ�� ِ�َن ا َوَ�ز�
..ق  �دق @ ا�ظ)م ق  �دق @ ا�ظ)م   1010، ،   99" " َ#�ِ/َ-�ٍت �َ:� َط"Kٌ ��ِ')ٌد ، ِرز*�ً ِ"ِ�َ#�دِ َ#�ِ/َ-�ٍت �َ:� َط"Kٌ ��ِ')ٌد ، ِرز*�ً ِ"ِ�َ#�دِ 



ا���ر �� ا��د�ث ا��ر�ف ا���ر �� ا��د�ث ا��ر�ف 
*�ل ر/ول @ �"! @ �")7 و/"م *�ل ر/ول @ �"! @ �")7 و/"م ::�ن ���M+ ر'	 @ ��:� *�ت �ن ���M+ ر'	 @ ��:� *�ت   ��

�)N ا#%�ري “ “ #)ت A��ر $)7 5)�ع أھ"7 #)ت A��ر $)7 5)�ع أھ"7 “ “ : : ��)N ا#%�ري �..
و�ن ا4��د)ث ا�	 �F#ت أن ا��ر Oذاء �����ل )��ن ا�A���د �")7 و�ن ا4��د)ث ا�	 �F#ت أن ا��ر Oذاء �����ل )��ن ا�A���د �")7 ��

�7 �ن ���M+ ر'	 ––�دة طو)"+ �دة طو)"+ (���7 �ن ���M+ ر'	 ��رواه ا?��م ا#%�ري $	 (����رواه ا?��م ا#%�ري $	 
إ�� ��� ��ظر إ! ا:<ل F>F+ أھ"+ $	 �:ر)ن إ�� ��� ��ظر إ! ا:<ل F>F+ أھ"+ $	 �:ر)ن “ “ : : @ ��:� ، *�ت @ ��:� ، *�ت 

 �:و�� أو*دت $	 #)وت ر/ول @ �"! @ �")7 و/"م ��ر، $-�ل :� و�� أو*دت $	 #)وت ر/ول @ �"! @ �")7 و/"م ��ر، $-�ل :� و�� أو*دت $	 #)وت ر/ول @ �"! @ �")7 و/"م ��ر، $-�ل :� و�� أو*دت $	 #)وت ر/ول @ �"! @ �")7 و/"م ��ر، $-�ل 
) .) .ا��روا��ء ا��روا��ء ( ( ����ن )�)��م  ؟ *�ت ا4/ودان ����ن )�)��م  ؟ *�ت ا4/ودان : : �روة �روة 

*�ل ر/ول @ �"! @ *�ل ر/ول @ �"! @ : : �ن أم /"�+ #�ت *)س أ�:� *�ت �ن أم /"�+ #�ت *)س أ�:� *�ت ��
أط��وا �/�ء�م $	 ��6/:ن ا��ر $7�R �ن ��ن أط��وا �/�ء�م $	 ��6/:ن ا��ر $7�R �ن ��ن “ “ �")7 و/"م �")7 و/"م 

ط���:� $	 ��6/:� ا��ر %رج ودھ� �")��ً $7�R ��ن ط��م ط���:� $	 ��6/:� ا��ر %رج ودھ� �")��ً $7�R ��ن ط��م 
�ر)م �)ن ودت وو �"م @ ط����ً %)راً �ن ا��ر 4ط��:� �ر)م �)ن ودت وو �"م @ ط����ً %)راً �ن ا��ر 4ط��:� 

.  .  ” ” إ)�ه إ)�ه 



ا���ر �� ا��د�ث ا��ر�ف ا���ر �� ا��د�ث ا��ر�ف 
� و��م   ����� �  �� �� و��م $�ت �� ا����" �!��� �  �� ��ن ���" �ن ���" : ( : ( $�ت �� ا����" �!

و�� و�� ) ) ���* ��رات �م �(ره �� ذ�ك ا��وم �م و% ��ر ���* ��رات �م �(ره �� ذ�ك ا��وم �م و% ��ر 
�ن �ن ���" ���* ��رات �ن ��ر ا��-��, �م �(ره �ن �ن ���" ���* ��رات �ن ��ر ا��-��, �م �(ره : ( : ( �+ظ �+ظ 

    ..))�� ذ�ك ا��وم �م و% ��ر �� ذ�ك ا��وم �م و% ��ر 
    ))أهلهأهله  جياعجياع  فيهفيه  تمرتمر  الال  بيتبيت((  ::  السالمالسالم  وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى  يقوليقول  حيثحيث��    ))أهلهأهله  جياعجياع  فيهفيه  تمرتمر  الال  بيتبيت((  ::  السالمالسالم  وسلموسلم  عليهعليه  اهللاهللا  صلىصلى  يقوليقول  حيثحيث��
..))فيهفيه  داءداء  والوال  الداءالداء  يذهبيذهب  التمرالتمر  إنإن((  ::  السالمالسالم  عليهعليه  وقولهوقوله��
  كانتكانت    منمن  فإنهفإنه  التمرالتمر  نفاسهننفاسهن  فيفي  نساءكمنساءكم  أطعمواأطعموا((  السالمالسالم  عليهعليه  وقولهوقوله��

  حينحين  مريممريم  طعامطعام  كانكان    فإنفإن  حليماً حليماً   وليدهاوليدها  خرجخرج  التمرالتمر  نفاسهانفاسها  فيفي  طعامهاطعامها
..))إياهإياه  ألطعمهاألطعمها  منهمنه  خيراً خيراً   طعاماً طعاماً   اهللاهللا  أرادأراد  ولوولو  ولدتولدت



  المختلفة األديان في النخلة قدسية
  الكريم القرآن فى التمور ذكرت كما

اآلخرىاآلخرى  السماويةالسماوية  الدياناتالديانات  فىفى  وذكرتوذكرت  عظمتعظمت

  اليهوديةاليهودية  الديانةالديانة  فيفي
 النخيل العبرية باللغة )تمارا( لفظ ويعني المقدسة السبع الثمار احد التمر كان

التلمود في والتمور النخيل ذكر ورد كما  معا والتمر
    المسيحيةالمسيحية  الديانةالديانة  فيفي
 طريقه في النخيل سعف فرشوا السالم علية المسيح أنصار أن اإلنجيل في ورد

  النخلة تحت ولد عيسى المسيح أن كما  القدس مدينة دخل عندما



�!,،  آ%فآ%ف  ��رة��رة  �ن�ن  أ$رأ$ر  إ� إ�   و��ودو��ود  3داً 3داً   1د��,1د��,  ا�!�0لا�!�0ل  زرا�,زرا�,،,!�  اد0لاد0ل  و1دو1د  
ا���;ديا���;دي  وا�$-�نوا�$-�ن  ا��-�*ا��-�*  ا��ر!�نا��ر!�ن  ����  ا9!د�سا9!د�س  إ� إ�   ا�!�0لا�!�0ل  زرا�,زرا�,  ا��ربا��رب

  !>-�,!>-�,  ����  ا�!�0لا�!�0ل  زرا�,زرا�,  د�0تد�0ت  ��د��د  وا�3!و��,وا�3!و��,  ا���-��,ا���-��,  أ�ر�-أ�ر�-  ����  وأ�-وأ�-  
  زرا���زرا���  أد�0تأد�0ت  ��ر��ر  ا��-�*ا��-�*  ا��رنا��رن  !>-�,!>-�,  و��و��  ا���;دي،ا���;دي،  ��ر��ر  ا�$-�نا�$-�ن  ا��رنا��رن

  وإ�رانوإ�ران  ا��راقا��راق  �ن�ن  !��ت!��ت  ا���ا���  ا�+�-<لا�+�-<ل  طر�قطر�ق  �ن�ن  وذ�كوذ�ك  ا����دةا����دة  ا�و%�-تا�و%�-ت  إ� إ� 
  ..وا�3زا<روا�3زا<ر  و�و!سو�و!س

  �ن�ن  ا�!�0لا�!�0ل  و����رو����ر  ا��-�ما��-�م  ����  ا�!�0لا�!�0ل  �!-طق�!-طق  أو�*أو�*  ��د��د  ا9و�طا9و�ط  ا��رقا��رق  �!ط�,�!ط�,
..ا��>�,ا��>�,  ا�+->,ا�+->,  أ�3-رأ�3-ر

  ا���ود�,ا���ود�,  ا��ر��,ا��ر��,  وا����,وا����,  وا��راقوا��راق  ��ر��ر  ھ�ھ�  ��!�0ل��!�0ل  زرا�,زرا�,  ا��;دا��;د  وأھموأھم  
��-ن  وا��@ربوا��@رب  وا�3زا<روا�3زا<ر  وإ�رانوإ�ران��-نو�-    8080  - - 7070  �ن�ن  أ$رأ$ر  ا�دولا�دول  ھذهھذه  و�!�Aو�!�A  و�-

  و�و!سو�و!س  و����-و����-  ا��ودانا��ودان  ����  أ�(-أ�(-  ا�!�0لا�!�0ل  و�زرعو�زرع  ..ا��-���ا��-���  اC!�-جاC!�-ج  �ن�ن  %%
    ..ا�9ر��,ا�9ر��,  ا����دةا����دة  وا�و%�-توا�و%�-ت



!�0ل ا���" �� ��ر!�0ل ا���" �� ��ر

!�I�!�I�  ر�م  دولدول  �-د�+�-د�+  $!$!  ��ر���ما��"��ور"��ور  ا���5+ا���5+  ا  ،،  
  ا�5:ور)+ا�5:ور)+���طق���طق  K(�5K(�5  $	$	  ا�%)لا�%)ل  زرا�+زرا�+  و����رو����ر

�ر  /��ل/��ل  �ن�ن#�را#  و��!و��!  ���A��� ًAً   ا��و/طا��و/ط  ا4#)ضا4#)ض  ا
�دود���دود��  K�K�  ودان/�دود���دود��  $	$	  زرا��7زرا��7  ����ر����ر  �ذك�ذك  ،،  �5و#�ً �5و#�ً   ا/ودانا  K�K�  ودان/  $	$	  زرا��7زرا��7  ����ر����ر  �ذك�ذك  ،،  �5و#�ً �5و#�ً   ا/ودانا
�راء  وا��توا��ت��راءا�  ا%�ر5+،ا%�ر5+،  ،،  ا6را$رةا6را$رة  ((  ا8ر#)+ا8ر#)+  ا
  إذإذ  /)��ء/)��ء  و�5وبو�5وب  ���ل���ل  $	$	  وأ)'�وأ)'�  ))  /)وه/)وه  ،،  ادا%"+ادا%"+

U"#�U"#�  7���/�7��  �ن�ن  وأ�7وأ�7  ،،  $دان$دان  أفأف  7575  �ن�ن  )-رب)-رب  ����  �/�
  �%"و�%"و  ��ر��ر  $	$	  وا�+وا�+  أوأو  زرا�)+زرا�)+  أرضأرض  �5د�5د  أنأن  ا��درا��در

..  ا�%)لا�%)ل  أ��5رأ��5ر  �ن�ن
12



ا����, ا�@ذا<�, ����را����, ا�@ذا<�, ����ر
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  ا�@ذا<�,ا�@ذا<�,  ا��!-�را��!-�ر  �� ��   %��وا<>-%��وا<>-  اE9ذ�,اE9ذ�,  �ن�ن  $�ر$�ر  �� ��   ا���ورا���ور  ���-ز���-ز
�-ن  ا��+�دةا��+�دة!Fن�-�!F�  ا�$�-را�$�-ر  و���ويو���وي   �� ��

�واد ز���� �واد ز���� % % 5.55.5                        �رو��ن�رو��ن% %   1.91.9                                      �-ء�-ء% %   70.670.6
    أ��-فأ��-ف% %   1010              ر�وھ�دراتر�وھ�درات% %   13.813.8                      أ�;ح ��د!�,أ�;ح ��د!�,% %   1.21.2

وأھم أ�راد وأھم أ�راد �- ���وي ��  ا��د�د �ن ا�+��-��!-ت وأھ�>- ���-��ن أ، �- ���وي ��  ا��د�د �ن ا�+��-��!-ت وأھ�>- ���-��ن أ، وأھم أ�راد وأھم أ�راد �- ���وي ��  ا��د�د �ن ا�+��-��!-ت وأھ�>- ���-��ن أ، �- ���وي ��  ا��د�د �ن ا�+��-��!-ت وأھ�>- ���-��ن أ، 
. . ، و���-��ن ج، و���-��ن ج��3و�, ���-��ن ب��3و�, ���-��ن ب

أ�- ا��ذور ����وى ��� أ�- ا��ذور ����وى ��� 
�واد ز���, �واد ز���, % %   8.58.5                      ر�وھ�دراتر�وھ�درات% %   2323                              �-ء�-ء% %   9.29.2
أ��-ف أ��-ف % %   2323                                                  �رو��ن�رو��ن% %   5.45.4



�ن �وا<د      �ن �وا<د      
ا���را���ر



ا��!-�ر ا���د!�, �� ا���ورا��!-�ر ا���د!�, �� ا���ور

أھ����أھ����  ا��!�ر ا��!�ر 

�-�د ��  ا��+�ر �و(وح و��-�د ��  ا���0ص �ن ��-�د ��  ا��+�ر �و(وح و��-�د ��  ا���0ص �ن ا��و�-�ـ�وما��و�-�ـ�وم�
..ا��+-ظ ��  �(�, ا���با��+-ظ ��  �(�, ا���ب––ا�+(;ت ا�+(;ت 

..�!ظ�م !�(-ت ا���ب و!�ل ا���-%ت ا�����, �!ظ�م !�(-ت ا���ب و!�ل ا���-%ت ا�����, ا�+و�+ــورا�+و�+ــور
..و��ن ا�دم و��ن ا�دم �3�3ا��ّون ا9ول �>��وا��ّون ا9ول �>��وا��ـــــد�ــدا��ـــــد�ــد
..�!ظ�م ا�زان ا��-ء �� ا�3�م �!ظ�م ا�زان ا��-ء �� ا�3�م ا��ـود�وما��ـود�وم ..�!ظ�م ا�زان ا��-ء �� ا�3�م �!ظ�م ا�زان ا��-ء �� ا�3�م ا��ـود�وما��ـود�وم
�ــ�وم�-�ــ�وما��-..�د0ل �� �ر�ب ا��ظ-م وا9�!-ن �د0ل �� �ر�ب ا��ظ-م وا9�!-ن ا�

� دور ھ-م �� �!��ط ا���ل ا9!ز��� �� دور ھ-م �� �!��ط ا���ل ا9!ز��� !ــــ�ز!ــــ�ز33ا��!ا��!�..
ر ا�دم إ�  ط-1, ،  ا��@!��وما��@!��وم�ر ا�دم إ�  ط-1, ،  أ�-س ���-م ا��(;ت ����>- ، ��ول �أ�-س ���-م ا��(;ت ����>- ، ��ول 

..�0+ف �-�, �وء ا�>(م ، ا���دن ا���-وم �3F>-د �0+ف �-�, �وء ا�>(م ، ا���دن ا���-وم �3F>-د 
..�!�ط ��ل ا�@دة ا�در�1, وا�>ر�ون ا�0-ص �>- �!�ط ��ل ا�@دة ا�در�1, وا�>ر�ون ا�0-ص �>- ا��ـــــــــودا��ـــــــــود
..��� ا9�!-ن �ن ا���وس و��-�د ��  ��-��>- ��� ا9�!-ن �ن ا���وس و��-�د ��  ��-��>- ا�+ــ�ور�ـنا�+ــ�ور�ـن



ا�+��-��!-ت ا��و3ودة �� ا���ورا�+��-��!-ت ا��و3ودة �� ا���ور
أھ����أھ����ا�+��-��ن ا�+��-��ن 

(روري ��;�, و��, ا��3د �3د�د 0;�, ا���رة و�ز�د �ن (روري ��;�, و��, ا��3د �3د�د 0;�, ا���رة و�ز�د �ن  ���A A-��ن���-��ن  
.  .  ��-و�, ا09��, ا��0-ط�, ���دوة و��-�د ا�3�م ��  ا�!�و ��-و�, ا09��, ا��0-ط�, ���دوة و��-�د ا�3�م ��  ا�!�و 

�-ح �ر��ط �!�و ا��ظ-م وا9�!-ن  ���D D-��ن���-��ن  �-ح �ر��ط �!�و ا��ظ-م وا9�!-ن �(-د ��..�(-د ��

(روري ����-�ظ, ��  �;�, ا9��-ب و�1-م 3>-ز ا�����ن (روري ����-�ظ, ��  �;�, ا9��-ب و�1-م 3>-ز ا�����ن ���BB11-��ن���-��ن  
 ����� �����..

..ھو ا��-!* ��رض ا��ر1-ن و آ�-ت ا��د ھو ا��-!* ��رض ا��ر1-ن و آ�-ت ا��د ���BB22-��ن���-��ن  

�� ��ر�ب ا��رو��ن ،���ب دور ھ-م �� ��ض ا�+�ور�ك��ض ا�+�ور�ك-��� ��ر�ب ا��رو��ن ،���ب دور ھ-م �� �(-د �+�ر ا�دم ، أ-��(-د �+�ر ا�دم ، أ
و�ن ا��9-ض ا�!وو�, �!�ل ا���+رة ا�ورا$�, �و�ن ا��9-ض ا�!وو�, �!�ل ا���+رة ا�ورا$�, �..

ا��رب و����ر �ن ا��رب و����ر �ن   BBھو �ن (�ن ��3و�, ���-��ن ھو �ن (�ن ��3و�, ���-��ن ا���و��نا���و��ن
..ا�+��-��!-ت ا���و�, �رد ا�+�ل ا��!-�� دا0ل ا�3�م ا�+��-��!-ت ا���و�, �رد ا�+�ل ا��!-�� دا0ل ا�3�م 



��ض �وا<د ا���ور��ض �وا<د ا���ور
��وي ا��ور �"! �/#+ ��)+ �ن ا4)�ف ا�	 �/��د �"! �%")ص ا5/م ���وي ا��ور �"! �/#+ ��)+ �ن ا4)�ف ا�	 �/��د �"! �%")ص ا5/م ••�

	 �-	 �ن أ�راض /وء ا:'م وا�A/�ك وأ�راض ��	 �-	 �ن أ�راض /وء ا:'م وا�A/�ك وأ�راض �ن ا6'<ت و#����ن ا6'<ت و#�
..ا�وونا�وون

��وي أ)'�ً  �"! �/#+ ��)+ �ن ا#��)ن  7�FI)ر �"! �-")ل �/#+ ���وي أ)'�ً  �"! �/#+ ��)+ �ن ا#��)ن  7�FI)ر �"! �-")ل �/#+ ••�
"�	 )-	 �ن ��"ب ا�را)ن /�رول /�رول ووا�"ا��	 )-	 �ن ��"ب ا�را)ن #�دم و#���دم و#��#..

و�ظرا ً ���وى ا��ور �ن ا/�روز وار��6ع ���واھ� �ن ا/�ر)�ت ا4��د)+ و�ظرا ً ���وى ا��ور �ن ا/�روز وار��6ع ���واھ� �ن ا/�ر)�ت ا4��د)+ •• و�ظرا ً ���وى ا��ور �ن ا/�روز وار��6ع ���واھ� �ن ا/�ر)�ت ا4��د)+ و�ظرا ً ���وى ا��ور �ن ا/�روز وار��6ع ���واھ� �ن ا/�ر)�ت ا4��د)+ ••
���ج إ! ا�4/و)ن ��د ا/�%دا�:� $	 ا���ج � A 	���ص وا��Aج /ر)�+ ا��ا� 	%دا�:� $�ن ��د ا/(���ج إ! ا�4/و� A 	���ص وا��Aر)�+ ا/

�ر)'	 ا/�ري �د#)ل  	M8ذا�ر)'	 ا/�ري �د#)ل اط�*+ ذك )��ن "��ور أن �د%ل $	 �ظ�م ا 	M8ذااط�*+ ذك )��ن "��ور أن �د%ل $	 �ظ�م ا
�"و)�ت �"و)�ت �ن ا..�ن ا

•• !��أ�� $)�� )%ص �8ذ)+ ا4ط�6ل $���ر 'روري 5دا ً�ن �ر�"+ ار'��+ ��! أ�� $)�� )%ص �8ذ)+ ا4ط�6ل $���ر 'روري 5دا ً�ن �ر�"+ ار'��+ 
�")ب ا4م و#�*	 أ�واع  7�د)د اذي )6�-ر �")ب ا4م و#�*	 أ�واع �ر�"+ا�راھ-+ �8! ا��ور #� 7�د)د اذي )6�-ر �ر�"+ا�راھ-+ �8! ا��ور #�

�")ب �")ب ا..ا
��وا7M �"! ا/�ر)�ت ا4��د)+ و�"! أ�<ح ��د�)+ ••A مM��"��وا7M �"! ا/�ر)�ت ا4��د)+ و�"! أ�<ح ��د�)+ وا��ر Oذاء ھ�م A مM��"وا��ر Oذاء ھ�م 

.    .    و$)���)��ت ا�	 �-'	 �"! ا%�ول ا5/د)+ و���ط اذھن و$)���)��ت ا�	 �-'	 �"! ا%�ول ا5/د)+ و���ط اذھن 



��ض �وا<د ا���ور��ض �وا<د ا���ور
والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة والوقاية من مرض البواسري وتقليل %شلك احلصيات �ملرارة , , , , , , , , م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة م�ع إالصابة �رسطان أ�معاء الغليظة ••

        ........ٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضمٕالحFوائه Cىل أ�لياف اجليدة والسكر=ت الرسيعة الهضم, , , , , , , , ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس ول:سهيل مرا7ل امحلل والوالدة والنفاس 

••CCCCCCCC لكساح ولني العظامL لكساح ولني العظام الجL لكساح ولني العظام الجL لكساح ولني العظام الجL لكساح ولني العظام الجL لكساح ولني العظام الجL لكساح ولني العظام الجL لكساح ولني العظام الجL الج , , , , , , , , ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح ٔO تامنيQيوم والفسفور وفSىل الاكلسC وائهFٕالح........        

        ........املغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاساملغنZسSيوم والنYاسالبوXسSيوم و البوXسSيوم و البوXسSيوم و البوXسSيوم و البوXسSيوم و البوXسSيوم و البوXسSيوم و البوXسSيوم و ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل , , , , , , , , Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب Cالج Lلضعف العام وخفقان القلب ••

        ........ٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورونٕالحFوائه Cىل البورون, , , , , , , , Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ Cالج Lلروما[زم ولرسطان املخ ••

        .  .  .  .  .  .  .  .  ٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^Qوم, , , , , , , , مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان ••        .  .  .  .  .  .  .  .  ٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^QومٕالحFوائه Cىل السلي^Qوم, , , , , , , , مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان مضاد Lلرسطان ••

        .  .  .  .  .  .  .  .  ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني Oٔ ٕالحFوائه Cىل فQتامني C , , , , , , , , ٔOالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل Cالج جلفاف اجلc وجفاف قرنية العني ومرض العىش اLلييل ••

        ........Q11111111تامني بQتامني بQتامني بQتامني بQتامني بQتامني بQتامني بQتامني بف ف ف ف ف ف ف ف ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل ٕالحFوائه Cىل , , , , , , , , Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب Cالج ٔ�مراض اجلهاز الهضمي والعصيب ••

        ........ٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسنيٕالحFوائه Cىل فQتامني النياسني, , , , , , , , Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية Cالج لٕالkهتا�ت اجلcية ••

        ........ٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيومٕالحFوائه Cىل اللكور والصوديوم والبوXسSيوم, , , , , , , , Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة Cالج امحلوضة يف املعدة ••

ٕالحFوائه ٕالحFوائه ٕالحFوائه ٕالحFوائه ٕالحFوائه ٕالحFوائه ٕالحFوائه ٕالحFوائه , , , , , , , , Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف Cالج ٔ�مراض اLلثة وضعف أ�وعية اpموية الشعرية وضعف العضالت والغضاريف ........1616161616161616••
        ........Cىل فQتامني جCىل فQتامني جCىل فQتامني جCىل فQتامني جCىل فQتامني جCىل فQتامني جCىل فQتامني جCىل فQتامني ج



: : �-�* ا�+وا<د ا�ط��, ����ر �-�* ا�+وا<د ا�ط��, ����ر 

�� +:��67 �"! �/#+ ��)+ �ن /�ر اMوا��A +*ط�"��6:+ ��در 7 �"! �/#+ ��)+ �ن /�ر اMوا��A +*ط�"�در �..
��وا7M �"! $)���)ن   ��A 	"("��وا7M �"! $)���)ن )/��د �"! ا��6ء �ن ا��! اA 	"(") .) .أ أ ( ( )/��د �"! ا��6ء �ن ا��! ا
��   +-"-..)'6	 ا/�)�+ و ا:دوء �"! ا�4'�ء ا��و�رة و ا�6وس ا-"-+ )'6	 ا/�)�+ و ا:دوء �"! ا�4'�ء ا��و�رة و ا�6وس ا
��وا7M �"! $)���)ن   ��A ت>'���وا7M �"! $)���)ن )/��د �"! �-و)+ اA ت>'�) .) .ب ب ( ( )/��د �"! �-و)+ ا
��وا7M �"! $)���)ن   ��A د#���وا7M �"! $)���)ن )/��د �"! ا��6ء �ن أ�راض اA د#�) .) .ب ب ( ( )/��د �"! ا��6ء �ن أ�راض ا ��وا7M �"! $)���)ن   ��A د#���وا7M �"! $)���)ن )/��د �"! ا��6ء �ن أ�راض اA د#�) .) .ب ب ( ( )/��د �"! ا��6ء �ن أ�راض ا
��   !"� 7Mوا��A 	�/5�#)+ و )/��د �"! ا���ط ا���واO !"� 7Mذاء "%<)� اA 	�/5�#)+ و )/��د �"! ا���ط ا�Oذاء "%<)� ا

..ا6و/6ور ا6و/6ور 
��   +(:�" N��$ +(:�" N��$..
��  7Mوا��A دة����وا7M)6)د $	 ��Aت ا�4)�)� اA دة��)6)د $	 ��Aت ا�4)�)� ا
�د)د   �د)د �"! �/#+ ��)+ �ن ا)+ �ن ا�� +#/� !"�..



إ!�-ج ا���ور �-���-إ!�-ج ا���ور �-���-



إ!�-ج ��ر �ن ا���ور �-�!��, ���-�مإ!�-ج ��ر �ن ا���ور �-�!��, ���-�م



ا9ھ��, ا�!���, C!�-ج ا���ور �� ا�دول ا��ر��,ا9ھ��, ا�!���, C!�-ج ا���ور �� ا�دول ا��ر��,



%ProductionCountries%ProductionCountries

0.532,500Yemen100.06,749,356World

0.424,000Mauritania16.51,115,000Egypt

0.318,000Chad13.0875,000Iran

0.317,600USA12.3830,000Saudi Arabia

0.216,508Bahrain11.3760,000UAE

0.216,500Qatar9.6650,000Pakistan

0.210,400Kuwait6.2420,000Algeria

2007جدول يبين كمية إنتاج الدول الرئيسية المنتجة للتمور ونسبتها من اإلنتاج العالمي للعام 

0.210,400Kuwait6.2420,000Algeria

0.19,400Turkey5.9400,000Iraq*

0.17,700Niger4.9330,000Sudan

0.15,500Palestine, 3.5238,611Oman

0.13,732Spain2.1140,000Libyan 

0.13,600Mexico1.8120,000China

1.7115,000Tunisia

7.9536,305Others0.854,000Morocco



20082008إنتاج الدول العشر األولى عالمياً من التمور للعام إنتاج الدول العشر األولى عالمياً من التمور للعام 
))ألف طنألف طن((الكمية الكمية 

مصر1,313.69

إيران1,000.00

السعودية982.54

اإلمارات العربية المتحدة755.00

الباكستان الباكستان557.52

الجزائر526.92

العراق440.00

السودان332.00

الصين255.87

ليبيا175.00



))أ�ف طنأ�ف طن((�-درات ا�دول ا��ر��, �ن ا���ور �-درات ا�دول ا��ر��, �ن ا���ور 

 ا9ھ��,200420052006ا�دو�,
,���ا�!

%%�3838505050503030و!س�و!س

%%4848515144442727  ا���ود�,ا���ود�,

%%6262242424241515ا�C-راتا�C-رات %%6262242424241515ا�C-راتا�C-رات

%%2424232323231414ا��راقا��راق

%%881010121277ا�3زا<را�3زا<ر

��-�3C�3-��اC190190170170165165ا

  �ن ا%!�-ج ا��� ����ور�ن ا%!�-ج ا��� ����ور% % �3.33.3!�و �!�و ات ات ��در��, ا��-در��در��, ا��-در
�;�ظ أن ��ر ���ت ��  3دول ا��-درات ا��-���,    �;�ظ أن ��ر ���ت ��  3دول ا��-درات ا��-���,    



��ررات ا%��$�-ر �� 1ط-ع ا���ور��ررات ا%��$�-ر �� 1ط-ع ا���ور
��,  ��زة��زة••�-!�,��  ا��!-�0,ا��!-�0,  ا�ظروفا�ظروف  ���ل���ل  �� ��   ا�!�0,ا�!�0,  1درة1درة  ��م��م  ا��و��,ا��و��,  ظروفظروف  ����  �!-�

..ا�زرا��,ا�زرا��,  ا��!-�,ا��!-�,  �ن�ن  ا����لا����ل  و��ط�بو��ط�ب  وا���و�,وا���و�,  ا��-رةا��-رة
  ����  أھ���>-أھ���>-  وإ� وإ�   ��وا!���وا!�  ��ف��ف  أھ���>-أھ���>-  إ� إ�   �-C-�,�-)C(-�,  ����ور����ور  ا��-��,ا��-��,  Eذا<�,Eذا<�,  ��1,��1,••

..ا��!ز��ا��!ز��  ا9$-ثا9$-ث  �!*�!*
..ا��-�ما��-�م  ����  ا���ورا���ور  إ!�-جإ!�-ج  �ن�ن  %%7070  �ن�ن  أ$رأ$ر  ����  ��-ھم��-ھم  ا��ر��ا��ر��  ا�وطنا�وطن  أنأن••
  ا���را���ر  اC!�-جاC!�-ج  �ن�ن  ����ور����ور  ا��!�3,ا��!�3,  ا�ر<���,ا�ر<���,  ا��ر��,ا��ر��,  ا�دولا�دول  �ن�ن  ا��د�دا��د�د  ا���-را���-ر••  ا���را���ر  اC!�-جاC!�-ج  �ن�ن  ����ور����ور  ا��!�3,ا��!�3,  ا�ر<���,ا�ر<���,  ا��ر��,ا��ر��,  ا�دولا�دول  �ن�ن  ا��د�دا��د�د  ا���-را���-ر••

..�-��,�-��,  ��!�-ت��!�-ت  �-��0دام�-��0دام
  �Eر�Eر  أوأو  ��-�رة��-�رة  ��ورة��ورة  -!ت-!ت  �واء�واء  ا���ورا���ور  �ن�ن  ا���!�,ا���!�,  ا��!�3-تا��!�3-ت  و��دود�,و��دود�,  �1,�1,••

        ..��-�رة��-�رة
���,  ��زة��زة  ��و�ر��و�ر••!,���!  ,��ونون  ا��ر��ا��ر��  ا�وطنا�وطن  ����  ا���ورا���ور  �3-ل�3-ل  ����  �;��$�-ر�;��$�-ر  و�!-���,و�!-�  

    ..�>-�>-  ا�9$لا�9$ل  ا%��@;لا%��@;ل  ��و�ر��و�ر  و%و%  ��رة��رة  ���-ت���-ت  ��و�رة��و�رة  ا�0-�-تا�0-�-ت
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ا����� وا���ر وا
	� ا���ا�� ا����� وا���ر وا
	� ا���ا�� 

..ا���ور Eذاء ��-�ر ا���ور Eذاء ��-�ر ••
�د�دة �د�دة   ا���ور �-دة 0-م و��ط, %!�-ج �واد Eذا<�, ا0رىا���ور �-دة 0-م و��ط, %!�-ج �واد Eذا<�, ا0رى••

..  و��!و�,و��!و�,
�  �    ا���ور ���, ��د�ر�, �(�ق ��1, ا�+-�ورة ا�@ذا<�,ا���ور ���, ��د�ر�, �(�ق ��1, ا�+-�ورة ا�@ذا<�,•• �  �    ا���ور ���, ��د�ر�, �(�ق ��1, ا�+-�ورة ا�@ذا<�,ا���ور ���, ��د�ر�, �(�ق ��1, ا�+-�ورة ا�@ذا<�,••

..  ��ر��ر
�!�3-ت ا�!�0, �واد 0-م ��!-�-ت ���ق ز�-دة �� د0ل �!�3-ت ا�!�0, �واد 0-م ��!-�-ت ���ق ز�-دة �� د0ل ••

ا��زارع و1و�� ا��را<�, ���واد ا�@ذا<�, ا��� %���ط�* ا��زارع و1و�� ا��را<�, ���واد ا�@ذا<�, ا��� %���ط�* 
..ا!�-3>- ا!�-3>- 



      الثانىالثانىالمحور المحور 





ا��!-�-ت ا��-<�, ��  ا���ورا��!-�-ت ا��-<�, ��  ا���ور
����+ �/ل ا��ر أو اد#س ����+ �/ل ا��ر أو اد#س ��

����+ ا/�ر ا/�Mل ����+ ا/�ر ا/�Mل ��

����+ ا�ر#! ����+ ا�ر#! ��

ا�ر�<دا�ر�<د��

�وق ا��ر ا�65ف   ��/� +�����وق ا��ر ا�65ف /� +���� �وق ا��ر ا�65ف   ��/� +�����وق ا��ر ا�65ف /� +����

����+ �5)ن ا��ر ����+ �5)ن ا��ر ��

�ول ا?)F)"! ، ا%ل ، ا4/)�ون ، �������)+ �Fل إ���ج ا�ول ا?)F)"! ، ا%ل ، ا4/)�ون ، ا�%�رات ا�����)+ �Fل إ���ج اا�%�رات ا
 Active dry Active dryا%�)رة اط�ز5+ ا�'8وط+ ، ا%�)رة ا�5$+ ا��ط+ ا%�)رة اط�ز5+ ا�'8وط+ ، ا%�)رة ا�5$+ ا��ط+ 

yeastyeast   +(8ذ�..feederfeeder، و%�)رة ا�"ف ، و%�)رة ا�"ف   Food yeastFood yeast، %�)رة ا�8ذ)+ ، %�)رة ا



�!>-�!>-���ور ���ور ���Eر ��-�رة �Eر ��-�رة �!�3-ت �!�3-ت 

SachSach%�)رة ا%#ز%�)رة ا%#ز�� CervisiaCervisia..
..أوان ا�را�)لأوان ا�را�)ل��
..TorullaTorulla%�)رة ا�"ف %�)رة ا�"ف ��
��BioethanolBioethanol..
..Dietary fiberDietary fiberا4)�ف ا4)�ف ��

Date flaksDate flaks.. ��Date flaksDate flaks..
���ض ا/�ر)ك���ض ا/�ر)ك��..
..ا-:وة �ن �وى ا��را-:وة �ن �وى ا��ر��
../�ف/�فااا�"ف �ن �وى ا��ر وأوراق ا�"ف �ن �وى ا��ر وأوراق ��
����ص  (Ketchup)(Ketchup)  ���ب���با�ا�صوا..�%"�6ت ����+ اد#س�%"�6ت ����+ اد#س�ن �ن     (Sauce)(Sauce)  وا
..ا/�%<ص از)ت �ن �وى ا��را/�%<ص از)ت �ن �وى ا��ر��
�#)#	 ا�'8وط ����وات ، ا%�ب ا�#�ل ، ا�#)#	 ا�'8وط ا�F4ث ، ا��وات ، ا%�ب ا�#�ل ، اا����5تا����5تاX �ن اX �ن ... ... ا�F4ث ، ا
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ا
0/م ووزن 
ا�10�ر

�23� ا�10�ر�

�ا
30/ص ا�	4

!�ز و �%ر�6 �7.	�

!94 ا���ى 
وا:��ف

> أو�;=��

4� ا��10>

13� ھ�ا?;�

1�ة ا�3.�زA

;��(� �ت13

;�A �ت13

<ت�=

���0ة

ت	.�7

� �)��; أو�;BCت

;��(� �BCت 
;?�D)

�)�ل

ت	.�7

CO2ا(�0ج �Fز 

9�F

H�I��� 9ت�

ت	.�7

;?�D) <ت�=

إزا�� ا���ن 
وا:�/ح

و�%ة !94

 ;��> ��

ا� ��0�ز

���رة

HFS!��0�ز ��ف

<�9 ت�1
 )Lد�(

MN9ت�?�
 ��


 ;��> ��

ا������ز

�����ز 
��ف

���رة

ط�د ���2ي

Q
9�F ا��ا

Mت� 



ا�د�س أو ��ل ا���ر ا�د�س أو ��ل ا���ر 
Dibis or date syrupDibis or date syrup  



����ر د�س ا���ر �ن ����-ت ا���ور ����ر د�س ا���ر �ن ����-ت ا���ور 

 ,+�ا��� ��ن إ!�-3>- �3ودة �-��, و��+, ا��� ��ن إ!�-3>- �3ودة �-��, و�
  ,�إ�1�-د�, �!-��,  إ�1�-د�, �!-�

و ����ر �!�3-ً ط����-ً % ��ط�ب أي �واد و ����ر �!�3-ً ط����-ً % ��ط�ب أي �واد 
�(-�, �� ����, إ!�-3� �Eر �-ء �(-�, �� ����, إ!�-3� �Eر �-ء 

��0;ص وا��واد ا���-�دة ���ر��" Cدة ���ر��" ا�-���0;ص وا��واد ا��Cدة ���ر��" ا�-���0;ص وا��واد ا��Cدة ���ر��" ا�-���0;ص وا��واد ا��Cا
 �وا�ر�ون ا��!�ط ا�ذي 1د ��م ا��0دا�� وا�ر�ون ا��!�ط ا�ذي 1د ��م ا��0دا�
���ر ا�9وان �� �-�, ا�ر�E, �� إ!�-ج ���ر ا�9وان �� �-�, ا�ر�E, �� إ!�-ج 

د�س �-�" ا��ون أو ذھ�� ا��ون ،د�س �-�" ا��ون أو ذھ�� ا��ون ،
و���3>- �و!-ت 0-��, % �ؤ$ر �� و���3>- �و!-ت 0-��, % �ؤ$ر ��   

��-�و�!� ا�ط���� ا9���-�و�!� ا�ط���� ا9�    



 ��Dibis or date Dibis or dateر�ف ا�د�س او ��ل ا���ر��ر�ف ا�د�س او ��ل ا���ر  

syrupsyrup  
اد#س �#�رة �ن /�Mل �F)ف اد#س �#�رة �ن /�Mل �F)ف   ��

)��Y �ن #�ض أ���ف ا��ور )��Y �ن #�ض أ���ف ا��ور 
و)��ون أ/�/� �ن ا��دة و)��ون أ/�/� �ن ا��دة 

�ل �/#�:� $)7 � 	��ل �/#�:� $)7 ا/�ر)+ وا� 	�ا/�ر)+ وا
 	�وا !�وا	 إ !�ن اوزن �ن اوزن % % 8585إ  	�وا !�وا	 إ !�ن اوزن �ن اوزن % % 8585إ

ا�5ف و)��)ز #��:�7 ا����زة ا�5ف و)��)ز #��:�7 ا����زة 
�+ ا��ر وط��7 Mل را��� 	��+ ا��ر وط��7 اMل را��� 	�ا

و)��6وت و�7 �/ب ون ب و)��6وت و�7 �/ب ون ب 
�رارة "�رارة ا��ر ودر5+ ��ر'7 "ا��ر ودر5+ ��ر'7 

 !�ن ا"ون اذھ#	 اراMق إ! �ن ا"ون اذھ#	 اراMق إ
ون ا�را�)ل ادا�ن ون ا�را�)ل ادا�ن ..



وھذا ا���I( Y%ذ �دة أ/��ء �%�"ف �#��ً ���طق وھذا ا���I( Y%ذ �دة أ/��ء �%�"ف �#��ً ���طق       
 +6"�%�    ::ا?���ج ا�%�"6+ ا?���ج ا

�ر $	 ��ر   ��� 	$ ) ) N"#) .) .�/ل ا#"N �/ل ا
�� �(#( 	$ �(#() .) .رب ا��ررب ا��ر( ( $	 
) .) .د#سد#س( ( $	 ا�راق $	 ا�راق ��

) .) .�)را�)را( ( $	 إ)ران $	 إ)ران  ) .) .�)را�)را( ( $	 إ)ران $	 إ)ران ��
) .) .*ط�رة*ط�رة( ( $	 �دن $	 �دن ��
).).�/ل �N �/ل �N ( ( $	 /"ط�+ ���ن $	 /"ط�+ ���ن ��



�ل ا���ر��ل ا���ر((ا����, ا�@ذا<�, ��د�س ا����, ا�@ذا<�, ��د�س �:(:(

)���K د#س ا��ر #��و���7 ا�8ذو)+ ا����زة وا�	 ���ل )���K د#س ا��ر #��و���7 ا�8ذو)+ ا����زة وا�	 ���ل 
�و+ وا6)���)��ت وا�4<ح���و+ وا6)���)��ت وا�4<حا/�ر)�ت ا��ا/�ر)�ت ا

	 �ن       ����واه ا� !	 �ن ا��د�)+ إ'�$7 إ����واه ا� !ا��د�)+ إ'�$7 إ

�رار)+       �رار)+ اط�*+ او)��#ر د#س ا��ر�/<و)��#ر د#س ا��ر�/<. . اط�*+ ا �رار)+       �رار)+ اط�*+ او)��#ر د#س ا��ر�/<و)��#ر د#س ا��ر�/<. . اط�*+ ا

�ل $	 $واMده      ��ل $	 $واMده"��ر )'�ھ	 �/ل ا�"��ر )'�ھ	 �/ل ا

ا�8ذو)+، ��� )��)ز #����R)+ إ/�%دا�7 ا/�%دا��ت �د)دة ا�8ذو)+، ��� )��)ز #����R)+ إ/�%دا�7 ا/�%دا��ت �د)دة       
	��������	�"! ا�/�وى ا    .  .�"! ا�/�وى ا



طرق ا%��0;صطرق ا%��0;ص



::ا%��0;ص �-�(@ط ا%��0;ص �-�(@ط   --11
)�ون اA/�%<ص #�'8ط وذك #�د ��د)س ا��ر $	 �5رة ذات )�ون اA/�%<ص #�'8ط وذك #�د ��د)س ا��ر $	 �5رة ذات       

 �:($ K'ط  و)و(/#أر')+ �/�و)+ �#ط�+ #Z/��ت �K #�ض ا�)ل ا#/)ط  و)و'K $):� أر')+ �/�و)+ �#ط�+ #Z/��ت �K #�ض ا�)ل ا
�)ر ��)ر �روق �ن ا%�ب �8ط! #�5ر)د ا�ظ)ف و ��"وھ� ط#-+ �ن ا��روق �ن ا%�ب �8ط! #�5ر)د ا�ظ)ف و ��"وھ� ط#-+ �ن ا
ا�ظ)ف وذك #�د أن )�ون *د �م O/)ل ا��ر #:دف ا��ظ)ف ، وأ)'� ا�ظ)ف وذك #�د أن )�ون *د �م O/)ل ا��ر #:دف ا��ظ)ف ، وأ)'� 

ز)�دة ارطو#+ ا�	 �/��د �"! ��")+ ا/�%<ص اد#س �ن ا��Fر ز)�دة ارطو#+ ا�	 �/��د �"! ��")+ ا/�%<ص اد#س �ن ا��Fر 
و��ون ��")+ اA/�%<ص #�'8ط وذك #و'K أF-�ل أو *طK �ن و��ون ��")+ اA/�%<ص #�'8ط وذك #و'K أF-�ل أو *طK �ن و��ون ��")+ اA/�%<ص #�'8ط وذك #و'K أF-�ل أو *طK �ن و��ون ��")+ اA/�%<ص #�'8ط وذك #و'K أF-�ل أو *طK �ن 
ا%�ب $وق ا��Fر و#وا/ط+ ھذه اF4-�ل وأ)'� F-ل ا��ر ا��دس ا%�ب $وق ا��Fر و#وا/ط+ ھذه اF4-�ل وأ)'� F-ل ا��ر ا��دس 

)+ )�م ا/�%راج اد#س اذي ��)+ )�م ا/�%راج اد#س اذي $وق #�'7 و �رارة ا5و وارطو#+ ا��$وق #�'7 و �رارة ا5و وارطو#+ ا
)/)ل -�ع ا�د#/+ واذي )�75 إ! ا%�رج #�6ل ا��دار أر')+ )/)ل -�ع ا�د#/+ واذي )�75 إ! ا%�رج #�6ل ا��دار أر')+ 

�NM�6 أو #را�)ل أو �5رة و)�م ��5)�7 $	 أوا�	 %��+ /واء ا�NM�6 أو #را�)ل أو ا�5رة و)�م ��5)�7 $	 أوا�	 %��+ /واء اا
..أوا�	 $%�ر)+ أوا�	 $%�ر)+ 



::و�ن ���زات ھذه ا�طر��,و�ن ���زات ھذه ا�طر��,  
)�ون اد#س ��6ف ��	 ا�ر�)ز و)�ون اد#س ا���Y ط#)�	 )�ل )�ون اد#س ��6ف ��	 ا�ر�)ز و)�ون اد#س ا���Y ط#)�	 )�ل ��

 !% .% .8282�ر�)زه ا! �ر�)زه ا
..��:+ اد#س $	 ھذه اطر)-+ ����زة وو�I( 7%ذ �-ر)#�ً ون ا��ر ��:+ اد#س $	 ھذه اطر)-+ ����زة وو�I( 7%ذ �-ر)#�ً ون ا��ر ��
+ و��#و/+ ����+ و��#و/+ ا��ور ا�/�%"ص ��:� اد#س ��ون /")�+ $	 ھذه ا��. . ا��ور ا�/�%"ص ��:� اد#س ��ون /")�+ $	 ھذه ا
:     :     و�ن ��و�>- و�ن ��و�>-   
�� 	����وى ارطو#	 ا��"N إA �4واع ا��ور ا")�+ ذات ا�A 	����وى ارطو#	 ا��"N إA �4واع ا��ور ا")�+ ذات ا�A.. �� 	����وى ارطو#	 ا��"N إA �4واع ا��ور ا")�+ ذات ا�A 	����وى ارطو#	 ا��"N إA �4واع ا��ور ا")�+ ذات ا�A..
��)+ اد#س ا���5+ ��ون *")"+ 5داً #�-�ر��:� #���)+ ا���5+ �ن ��)+ اد#س ا���5+ ��ون *")"+ 5داً #�-�ر��:� #���)+ ا���5+ �ن ��

��)+ ا���5+ #:ذه اطر)-+ ���دل �$ +F(د���)+ ا���5+ #:ذه اطر)-+ ���دل اطرق ا�$ +F(د��ن �ن % % 1515  --1010اطرق ا
..وزن ا��Fر وزن ا��Fر 

�6-د ا��ور ا��#-)+ ��":� ا4/�/	 ذك ��ون ز5+ و��ون �ر'7 �6-د ا��ور ا��#-)+ ��":� ا4/�/	 ذك ��ون ز5+ و��ون �ر'7 ��
��رات �# �:�#����رات ?�# �:�#��?..



    ::ا%��0;ص �-��رارة ا%��0;ص �-��رارة   - - 22
)�م ا/�%<ص اد#س �ن ا��ور #R'�$+ ا��ء إ! ا��ر )�م ا/�%<ص اد#س �ن ا��ور #R'�$+ ا��ء إ! ا��ر   ��

�رار)+   ��1:11:1زوع ا�وى #�/#+ ��زوع ا�وى #�/#+ �رار)+ Fم ا����"+ ا�"! در�+ �"! در�+ ( ( Fم ا����"+ ا
8585�رارة �رارة   ºº +��/ ف��ت '8ط ) ) م �دة ��ف /��+ م �دة �� N(ر���ت '8ط وا� N(ر��وا

�"ول ا/�ري $	 $رن �65)ف �"! ��"ول ا/�ري $	 $رن �65)ف �"! ��	 و�65)ف ا���6565	 و�65)ف ا  ºº م م
�دة  U(6ر�ت ��دة � U(6ر�ت �د*)-+ ، و�ن إ���ج اد#س #:ذه اطر)-+ د*)-+ ، و�ن إ���ج اد#س #:ذه اطر)-+   2424�

ون  Y���ون A )��/ب ذوق ا�/�:"ك وذك �A�/�ب اد#س ا Y���ون A )��/ب ذوق ا�/�:"ك وذك �A�/�ب اد#س ا Y���ون A )��/ب ذوق ا�/�:"ك وذك �A�/�ب اد#س ا Y���A )��/ب ذوق ا�/�:"ك وذك �A�/�ب اد#س ا
*��م ��)5+ ���6ل ا/�ر)�ت ا�%�ز+ �K ا4���ض ا�4)�)+ *��م ��)5+ ���6ل ا/�ر)�ت ا�%�ز+ �K ا4���ض ا�4)�)+ 

و�ذك ا����ل ��ون و�ذك ا����ل ��ون ) ) ���6ل �)<رد���6ل �)<رد( ( و��و)ن ون #�	 و��و)ن ون #�	 
أ��Fء أ��Fء ) ) ا�ر�"+ ا�ر�"+ ( (   Hydroxy methyl furfuralHydroxy methyl furfural--�55ر�ب �ر�ب 

ا�/%)ن ا�/%)ن 



ا�����-ت ا���-��, %!�-ج د�س ا���را�����-ت ا���-��, %!�-ج د�س ا���ر

 �� 	�������ل و�دات ا��")�ت ارM)/)+ ?���ج د#س ا��ر �"! �/�وى ����	 �� ���ل و�دات ا��")�ت ارM)/)+ ?���ج د#س ا��ر �"! �/�وى 
 	"( 	"(::

::��")+ إزا+ ا�وى��")+ إزا+ ا�وى  --11



�ل ا�وى $	 �ورة �5$+ )/��د �"! �5ھز)�7 إ�� ]/�%دام $	 $�ل ا�وى $	 �ورة �5$+ )/��د �"! �5ھز)�7 إ�� ]/�%دام $	 $
. . و�دات ا�4<ف أو ط��7 أو #)�7 �#��رة $	 �ور�7 اط#)�)+ و�دات ا�4<ف أو ط��7 أو #)�7 �#��رة $	 �ور�7 اط#)�)+ 

 	..�ن وزن ا��ر ا%�م�ن وزن ا��ر ا%�م% %   1010و)�Fل ا�وى �وا	 و)�Fل ا�وى �وا



::����, ا�+رم C!�-ج ��3ون ا���ر����, ا�+رم C!�-ج ��3ون ا���ر  - - 22

      

      K� وى�$	 ھذه ا��")+ )�م $رم وط�ن ا��ر ��زوع ا�وى �K$	 ھذه ا��")+ )�م $رم وط�ن ا��ر ��زوع ا       K� وى�$	 ھذه ا��")+ )�م $رم وط�ن ا��ر ��زوع ا�وى �K$	 ھذه ا��")+ )�م $رم وط�ن ا��ر ��زوع ا

�ول �"! ��5ون      �"�ول �"! ��5ونإ'�$+ *")ل �ن ا��ء أو #%�را��ء �"إ'�$+ *")ل �ن ا��ء أو #%�را��ء 

�#N ا��دة ا%�م ارA +(/(M/�%<ص      (�#N ا��دة ا%�م ارA +(/(M/�%<ص��ر ����5س (��ر ����5س 

..#+#+MMا�واد اذاا�واد اذا      



33 - -   ��!-� ����, ا��0ط ا����!-::����, ا��0ط ا���
�ددة �ن       � +(�� K� ر���ددة �ن )�م $	 ھذه ا��")+ %"ط ��5ون ا� +(�� K� ر��)�م $	 ھذه ا��")+ %"ط ��5ون ا

�ول �"! �"�ول �"! ا��ء �"! در5+ �رارة ��ددة وز�ن ��دد �"ا��ء �"! در5+ �رارة ��ددة وز�ن ��دد 
��و)7 ا��ر �ن �ر�#�ت *�#"+ "ذو#�ن ��/�ر)�ت �� )��و)7 ا��ر �ن �ر�#�ت *�#"+ "ذو#�ن ��/�ر)�ت ( ��

 	M�� ورة ��"ق�وا�4<ح ا��د�)+ و#�ض ا6)���)��ت $	 �ورة ��"ق ��M	 وا�4<ح ا��د�)+ و#�ض ا6)���)��ت $	 
�دث $):� � 	�"%"ط ا�)���)�	 ھ	 ا +(�F��دث $):� ، اظروف ا� 	�"%"ط ا�)���)�	 ھ	 ا +(�F��دث $):� ، اظروف ا� 	�"%"ط ا�)���)�	 ھ	 ا +(�F��دث $):� ، اظروف ا� 	�"%"ط ا�)���)�	 ھ	 ا +(�F�، اظروف ا
�ر و*ت ���ن و�4#ر ��)+ �ن ا/�ر *I# +#ر ��")+ ا?ذا�/�ر و*ت ���ن و�4#ر ��)+ �ن ا*I# +#ا?ذا +("��

وأ$'ل �/#+ ��ء إ! ��5ون ا��ر ��-ق أ*�! ا/�%<ص وأ$'ل �/#+ ��ء إ! ��5ون ا��ر ��-ق أ*�! ا/�%<ص 
�"#+ اذاM#+ ھ	 ا/�%دام أ*ل ��)+ �ن ا��ء �"#+ اذاM#+ ھ	 ا/�%دام أ*ل ��)+ �ن ا��ء "�واد ا"�واد ا..



44 - - ��!-� ����, ا��ر��" ا����!-    : : ����, ا��ر��" ا���
�ل ��)ر ا��ر اراMق ا�و5ود $	 ا�واد         $ +("���ل ��)ر ا��ر اراMق ا�و5ود $	 ا�واد )�م $	 ھذه ا$ +("��)�م $	 ھذه ا

 +#M8)ر ذا�"#+ ا�"#+ ا8)ر ذاM#+ او ���#ر ��")+ ا�ر�)N و ���#ر ��")+ ا�ر�)N ) ) ���+ ا�ر�)N ���+ ا�ر�)N ( ( ا
5�+ وا���M+ اA/�%دام ��6�ل ا�)���)�	 ا5�+ وا���M+ اA/�%دام ا�)���)�	 �ن ��")�ت ا��6�ل ا�)���)�	 اا�)���)�	 �ن ��")�ت ا

+(M8ذا�����ت ا�����ت ا8ذاM)+$	 �ط#)-�ت ا..$	 �ط#)-�ت ا



55 - - Oز ��ت �+ر��::����, ا��ر�ز ��ت �+ر�O ����, ا��ر
وھ	 ا��")+ ا\)+ ا�	 )�م $):� ��و)ل �/�%"ص ا��ر وھ	 ا��")+ ا\)+ ا�	 )�م $):� ��و)ل �/�%"ص ا��ر         

 	$����$	 ا�وا	 ( ( ا 	2424�وا   % % +("� +#"�ا���Y �ن ��")+ ا���Y �ن ��")+ ) ) �واد �"#+ �")+ �واد 
	 ا"زوF +5-)ل ا-وام       �� Y��� !	 ا"زوF +5-)ل ا-وام       ا�ر�)N ا�)���)�	 إ�� Y��� !ا�ر�)N ا�)���)�	 إ

�"#+ ا�")+ إ! ) ) د#س ا��رد#س ا��ر( ( �"#+ ا�")+ إ! ���Y �ن ز)�دة �ر�)ز ا�واد ا���Y �ن ز)�دة �ر�)ز ا�واد ا
7272   % % +("� +#"�و )�#ذ إ5راء ��")+ ا�ر�)ز ��د و )�#ذ إ5راء ��")+ ا�ر�)ز ��د . . �واد �"#+ �")+ �واد  7272   % % +("� +#"�و )�#ذ إ5راء ��")+ ا�ر�)ز ��د و )�#ذ إ5راء ��")+ ا�ر�)ز ��د . . �واد �"#+ �")+ �واد 

..م أو أ*لم أو أ*لºº  7070--5555در5+ �رارة ��6%'+ �/#)�ً $	 �دود در5+ �رارة ��6%'+ �/#)�ً $	 �دود 



����-ت إ!�-ج د�س ا���ر ��  ���وى �!-������-ت إ!�-ج د�س ا���ر ��  ���وى �!-��



ا����, ا�@ذا<�, ��د�س أو ��ل ا���را����, ا�@ذا<�, ��د�س أو ��ل ا���ر
ا�ر�)ب �"! أ/�س ا�ر�)ب �"! أ/�س 

اوزن ارطباوزن ارطب
ا��و��تا��و��ت

2424  %% 	M����وى ا���وى ا��M	ا�ا

36.936.9%% 5"و�وز5"و�وز

30.230.2  %% $ر��وز$ر��وز

0.90.9  %% %%  0.90.9#رو�)��ت#رو�)��ت #رو�)��ت#رو�)��ت

0.10.1  %% ���)��ت���)��ت

0.30.3  %% #��)ن �"	#��)ن �"	

0.50.5  %% ��و'+ �-درة ��و'+ �-درة اا
���ض /�ر)ك����ض /�ر)ك�

1.61.6  %% ر��در��د

4.64.6  %% pHpH



))ا�د�سا�د�س((إ��0دا�-ت ��ل ا���ر إ��0دا�-ت ��ل ا���ر 

�ل   - - 11��ل ����Y ط#)�	 ��	 ا-)�+ ا�8ذو)+ �"! Oرار �/ل ا�����Y ط#)�	 ��	 ا-)�+ ا�8ذو)+ �"! Oرار �/ل ا
 +�������+ وا�4/�ل ا�..وا�4/�ل ا

22 - -   !����5ت ا�%�#ز �Fل ا%#ز وا�)ك وا6ط�Mر إ'�$+ إ! ����5ت ا�%�#ز �Fل ا%#ز وا�)ك وا6ط�Mر إ'�$+ إ
..*ط�ع ����+ ا#/�و)ت*ط�ع ����+ ا#/�و)ت..*ط�ع ����+ ا#/�و)ت*ط�ع ����+ ا#/�و)ت

..ا�F"و�5ت ا-�د)+ �Fل ا\)س �ر)م ا�F"و�5ت ا-�د)+ �Fل ا\)س �ر)م   - - 33
�")ب وا"#ن اراMب واز#�دي وا-�دة   - - 44�")ب وا"#ن اراMب واز#�دي وا-�دة ����5ت ا4#�ن ��..����5ت ا4#�ن ��
55 - -   +:��6��6:+ ���Mر ا��ور و��رو#�ت ا��ور ا�8ز)+ و���Mر ا��Mر ا��ور و��رو#�ت ا��ور ا�8ز)+ و���Mر ا�

..



66 - -   +:��6ا%"ط �K أ)�ف ا��ور ا/)"ووز)+ و#�ض أ�واع ا��6:+ ا%"ط �K أ)�ف ا��ور ا/)"ووز)+ و#�ض أ�واع ا
) .) .ر*�Mق ا��ور ر*�Mق ا��ور ( ( ?���ج M�6ف ?���ج M�6ف 

�"وى �� #�د اط��م �Fل ا�:"#)+ وا�ر)م �را�)ل وأ�واع �"وى �� #�د اط��م �Fل ا�:"#)+ وا�ر)م �را�)ل وأ�واع   - - 77
�")�ت ا4%رى ��")�ت ا4%رى ا�..ا

..���دة %�م ?���ج ا/�ر ا/�Mل �ن ا��ور ���دة %�م ?���ج ا/�ر ا/�Mل �ن ا��ور   - - 88
�ول اط#	   - - 99������ت ا�%�ر)+ �Fل ا����+ ا�ول اط#	 ���دة %�م ������ت ا�%�ر)+ �Fل ا����+ ا���دة %�م 

..وا%ل و��ض ا")�ون و%�)رة ا%#�ز وا%ل و��ض ا")�ون و%�)رة ا%#�ز 
..���دة �'�$+ $	 ����5ت �-�)�ت ا#Fق���دة �'�$+ $	 ����5ت �-�)�ت ا#Fق  - - 1010



�راب ا����ب ود�س ا���ر�راب ا����ب ود�س ا���ر

��   !�'ر ا��روب </�:<ك اط�زج  #%"ط اد#س إ( !�'ر ا��روب </�:<ك اط�زج  #%"ط اد#س إ(
�")ب #�/#+ �")ب #�/#+ ا��وي �"!   11: :   33ا( 	MذاO Y��� ج��وي �"! ?���( 	MذاO Y��� ج���?

، دھن ، دھن % %   11.5411.54، و#رو�)ن #�/#+ ، و#رو�)ن #�/#+ % %   7575/�ر)�ت #�/#+ /�ر)�ت #�/#+ 
% .% .  3.073.07ور��د �"	 #�/#+ ور��د �"	 #�/#+ % %   �#9.629.62/#+ #�/#+  % .% .  3.073.07ور��د �"	 #�/#+ ور��د �"	 #�/#+ % %   �#9.629.62/#+ #�/#+ 



إ���ج ا���� 	� ا���رإ���ج ا���� 	� ا���ر



ر �ر إ!�-ج ا�دول ا��ر��, �ن ا��إ!�-ج ا�دول ا��ر��, �ن ا�

ا���, ا��!�3,ا�دو�,
%ا%�+-ء ا�ذا�� ا9ھ��, ا�!���,)أ�ف طن(

%84%�155456�ر��ر

%88%69025ا��ودانا��ودان

ر ا��رر و!��, ا%�+-ء ا�ذا���ر ا��رر و!��, ا%�+-ء ا�ذا���3م اC!�-ج ا����� �ن ا���3م اC!�-ج ا����� �ن ا�

%88%69025ا��ودانا��ودان

%40%37613ا��@ربا��@رب

1084%14%�ور�-�ور�-

%210.859ا��و�-لا��و�-ل

��3.50.12!-ن��!-ن

%20.11ا��راقا��راق

2756إ�3-��إ�3-��

%548333.5ا%���رادا%���راد  �-���-��



ر ا���ر �-�� ا�+ر�وز�ر ا���ر �-�� ا�+ر�وزإ!�-ج �إ!�-ج 

���ل ا��")�ت ا�����"+ ا���ر�+ #)ن %ط	 إ���ج د#س ا��ر و/�ر ���ل ا��")�ت ا�����"+ ا���ر�+ #)ن %ط	 إ���ج د#س ا��ر و/�ر   ��
ا��ر ��	 ا6ر��وز ، و�دات إزا+ ا�وى وط�ن و$رم ا��ر ا��ر ��	 ا6ر��وز ، و�دات إزا+ ا�وى وط�ن و$رم ا��ر 

وا�/%)ن وا%"ط ?���ج ��"ق ا��ر وا�ر�)N ا�)���)�	 ?���ج وا�/%)ن وا%"ط ?���ج ��"ق ا��ر وا�ر�)N ا�)���)�	 ?���ج 
 +(M�:���$	 إ'�$+ إ! و�دات ا��")�ت ا�����"+ ا��$	 إ'�$+ إ! و�دات ا��")�ت ا�����"+ ا�:�M)+ �/�%"ص ا��ر ا�/�%"ص ا��ر ا

او�دات او�دات . . و ھ	 و�دة ا�ر�)ز ��ت ظروف ا'8ط ا�%"%ل و ھ	 و�دة ا�ر�)ز ��ت ظروف ا'8ط ا�%"%ل  او�دات او�دات . . و ھ	 و�دة ا�ر�)ز ��ت ظروف ا'8ط ا�%"%ل و ھ	 و�دة ا�ر�)ز ��ت ظروف ا'8ط ا�%"%ل 
ا?'�$)+ ا<ز�+ %ط إ���ج /�ر ا��ر ��	 ا6ر��وز �-K #)ن ا?'�$)+ ا<ز�+ %ط إ���ج /�ر ا��ر ��	 ا6ر��وز �-K #)ن 
و�د�	 ا�ر�)N ا�)���)�	 وا�ر�)ز ��ت �6ر)U و ���ل و�دة و�د�	 ا�ر�)N ا�)���)�	 وا�ر�)ز ��ت �6ر)U و ���ل و�دة 

 	�(���(��ر ا4وان و و�دة ا�ر�)N ا-5+ #��ر#ون ا��ط ����ر ا4وان و و�دة ا�ر�)N ا�)���)�	 ا-5+ #��ر#ون ا��ط ���ا
6�ل ا�ر#ون ا��ط و و�دة ا�#�دAت ا4)و�)+ ?���ج �/�%"ص 6�ل ا�ر#ون ا��ط و و�دة ا�#�دAت ا4)و�)+ ?���ج �/�%"ص 

 !�و)ل ا5"و�وز إ�5+ ا?�ز)�)+ ����و)ل ا5"و�وز إ! ��6ف �د)م ا"ون و و�دة ا�5+ ا?�ز)�)+ �����6ف �د)م ا"ون و و�دة ا
..$ر��وز $ر��وز 



ر ا���ر �-�� ا�+ر�وز�ر ا���ر �-�� ا�+ر�وز����-ت إ!�-ج �����-ت إ!�-ج 



ر ا���ر �-�� ا�+ر�وز�� �>-���ر ا���ر �-�� ا�+ر�وزا��ر�ب ا��� �>-���ا��ر�ب ا�
ا�ر�)ب �"! أ/�س ا�ر�)ب �"! أ/�س 

اوزن ارطباوزن ارطب
ا��و��تا��و��ت

2828  %% 	M����وى ا���وى ا��M	ا�ا

7272%% +("��"#+ ا�"#+ ا�")+ا�واد اا�واد ا

7171  %% +("�%%  7171ا/�ر)�ت ا�")+ا/�ر)�ت ا +("�ا/�ر)�ت ا�")+ا/�ر)�ت ا

7070  %% +ا/�ر)�ت ا�%�ز+ا/�ر)�ت ا�%�ز

0.040.04%%  +("���و'+ ا��و'+ ا�")+ اا

0.060.06  %% ر��د ر��د 

4.84.8  %% pHpH

 +$�F�/  /  5م 5م   1.371.37ا��F$+ ا
مم  ºº  �2020ل ، �ل ، 

+$�F�ا��F$+ا



ر ا���ر �-�� ا�+ر�وز �ر ا���ر �-�� ا�+ر�وز ا��0دا�-ت �ا��0دا�-ت 

) .) .ا%#ز وا�)ك ا%#ز وا�)ك ( ( ����5ت ا�%�#ز ����5ت ا�%�#ز ��
�� +#"����Mر ا���Mر ا��"#+ ا6وا�7 وا�) .) .�%6ض �ن �/�و)�ت ا���ط ا��M	 �%6ض �ن �/�و)�ت ا���ط ا��M	 ( ( ا6وا�7 وا
�"و)�ت وا#/�و)ت ���"و)�ت وا#/�و)ت ا..ا
�6وظ�ت ا4%رى ����6وظ�ت ا4%رى ا�ر#�ت وا�ر�<د وا5)"	 وا�)/��د �"! )/��د �"! ( ( ا�ر#�ت وا�ر�<د وا5)"	 وا �6وظ�ت ا4%رى ����6وظ�ت ا4%رى ا�ر#�ت وا�ر�<د وا5)"	 وا�)/��د �"! )/��د �"! ( ( ا�ر#�ت وا�ر�<د وا5)"	 وا

) .) .ا?���6ظ #��:+ ا6وا�7 ا?���6ظ #��:+ ا6وا�7 
�")�ت واO4ذ)+ ا��5دة وا�F"و�5ت ا-�د)+ ����")�ت واO4ذ)+ ا��5دة وا�F"و�5ت ا-�د)+ ا�..ا
�<ة ����<ة ����5ت ا4#�ن ا�..����5ت ا4#�ن ا
و)/�%دم $	 و)/�%دم $	 % ) % ) 9090( ( ا/�ر ��	 ا6ر��وز ذو ا�ر�)ز اM�6ق ا/�ر ��	 ا6ر��وز ذو ا�ر�)ز اM�6ق ��

اO4ذ)+ ��%6'+ اط�*+ اO4ذ)+ ��%6'+ اط�*+ 



ا���ور

ر�-ت�ا��0;ص ا�

25- 20���ر ا���ور   %

���(رات إ!ز���,إزا�, ا�@رو�-ت وا��وا�ق� Microfiltration  Tech

��ل ا�!وي وا��9-ف وا�19-ع

ر 0طوات 0طوات �ر ا��0;ص و �!-�, ا��ا��-<لا��-<لا��0;ص و �!-�, ا�

إ!�-ج د�س

ر �-<ل�إ!�-ج 

إزا�, ا��ون وا���-دن

O�0ر ��ت �+ر���

 ���� ���65-70 %

ز  48%����

52% �ز    �

Ion Chromatography

Reverse Osmosis

Ultrafiltation  & Nanofiltration

Nanofiltration 



::�ن ا��;�ظ�ن ا��;�ظ
ر�-ت  ا��0;صا��0;ص  �>و�,�>و�,  ••�ر�-تا��  ا���-درا���-در  �*�*  �-���-ر!,�-���-ر!,  ا���ورا���ور  �ن�ن  ا�

ا%0رىا%0رى
  ا��ونا��ون  وإزا�,وإزا�,  ا����را����ر  �رو�ق�رو�قوو  %��0;ص%��0;ص  ا�3-ھزةا�3-ھزة  ا���-!-تا���-!-ت  �و�ر�و�ر••

�!-��-�!-��-  ���ول���ول  �!�وج�!�وج  �� ��   ���ول���ول��  ا���را���ر  ���ر���ر  �ن�ن  وا���-دنوا���-دن
ري  ���ر���ر  �� ��   ا���ولا���ول  �>و�,�>و�,••�ري�    ��ر�ز��ر�ز  ا��ونا��ون  �د�م�د�م  را<قرا<ق  

  %%4848  وو  �3ووز�3ووز  %%5252  �� ��   و���وىو���وى  ا���ورا���ور  �ن�ن  %%2020- - 1515  %%4848  وو  �3ووز�3ووز  %%5252  �� ��   و���وىو���وى  ا���ورا���ور  �ن�ن  2020%%- - 1515
�ر�وز�ر�وز

ر  ا!�-جا!�-ج  ����  ا�!-�Aا�!-�A  ا����را����ر  ��0دم��0دم��  انان  ��ن��ن••�را��    ا��رزا��رز  ا��-<لا��-<ل  ا�
ر�-ت�ر�-توا���-  ا%0رىا%0رى  وا�-�  ��د��د  وا�+ر�وزوا�+ر�وز  ���3ووز���3ووز  ��در��در  ����د����د  

�راب�راب  اواو  و�3+�+>�-و�3+�+>�-  ���>�-���>�-  �!E�!E  وز  ..�-�+ر�وز�-�+ر�وز  اواو  �-��3ووز�-��3و
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ر ا��-<ل �وا<د �وا<د �ر ا��-<ل ا��ا�
::ا���!���, ا���!���,   --أأ  
�����ت  $	$	  وا/�%دا��توا/�%دا��ت  ���ددة���ددة  $واMد$واMد  ا/�Mلا/�Mل  "/�ر"/�ر�������تا�<وة�<وة  أ�Fرأ�Fر  �و�7�و�7  ا8ذاM)+ا8ذاM)+  ا  

����+  $	$	  و)/�%دمو)/�%دم  "�#"ور"�#"ور  *�#")+*�#")+  وأ*لوأ*ل+�����"و)�ت  �"و)�تا  ا�8ز)+ا�8ز)+  وا��رو#�توا��رو#�ت  �ر)م�ر)م  وا\)سوا\)س  ا
  ���دة���دة  ا8ذاM)+ا8ذاM)+  ا����5تا����5ت  �ن�ن  وا�د)دوا�د)د  وا�ر#)ـ�توا�ر#)ـ�ت  ����5ت����5تاا  وا�رط#�ت،وا�رط#�ت،  وا��"#�توا��"#�ت

+("��+("��  	��	و#�����5+  �ن�ن  5زء5زء  )/د)/د  انان  )��ن)��ن  و#�+5��..ا/�ر)�تا/�ر)�ت  �ن�ن  ا�ر#)+ا�ر#)+  ا%")Yا%")Y  دولدول  

���6ظ  �"!�"!  *در�7*در���7A�6ظا��Aرطو#+  ا	  ))HygroscopicHygroscopic((  �و��7و�7  #/#ب#/#ب  #�رطو#+#���	و#���  ���K���K  ���دة���دة  و#�
    ..ا����5تا����5ت  �ن�ن  ارطو#+ارطو#+  ا��/�با��/�ب  أوأو  $-دان$-دان    ..ا����5تا����5ت  �ن�ن  ارطو#+ارطو#+  ا��/�با��/�ب  أوأو  $-دان$-دان

�ب  /�ر/�ر  �ن�ن  �<وة�<وة  أ�Fرأ�Fر��-�با-��در  �ن�ن  وھووھو  ..2020%%  #��و#��و  ا/�ريا/�ري  ا#�5را#�5ر  أوأو  ا���درا�  ا
�دودة��دودةا�    ..اط#)�+اط#)�+  $	$	  "6ر��وز"6ر��وز  ا

	  ا�رابا�راب  )/�%دم)/�%دم����	ا��  و�/وسو�/وس  ا/�را/�ر  �رض�رض  �ن�ن  )���ون)���ون  اذ)ناذ)ن  �Z%�ص�Z%�ص  ا6ر��وزا6ر��وز  ا
    ..ا4/��نا4/��ن

�'رات  $	$	  ا5"و�وزا5"و�وز  )د%ل)د%ل  ���������/��'راتا�/��)د�A)+  اط#)+اط#)+  ا�)د�A)+وا    ..ا�%�"6+ا�%�"6+  وا
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إ!�-ج ا��3وةإ!�-ج ا��3وة

�'ر��'ر  OذاM	OذاM	  �����Y�Y  ::  ))ا�5وةا�5وة((  ا��ورا��ور  ++�5)��5)����  
  و$	و$	  ا"ونا"ون  $	$	  وا����5/+وا����5/+  ا/")�+ا/")�+  ا��Fرا��Fر  �ـن�ـن

+"�  ا��را��ر  �%)ل�%)ل  ��Fر��Fر  ا���/#+ا���/#+  ا�'Yا�'Y  �ر�"+�ر�"+  ا��را��ر  �%)ل�%)ل  ��Fر��Fر  ا���/#+ا���/#+  ا�'Yا�'Y  �ر�"+�ر
+  و�د%لو�د%ل    ،،  وا4*��عوا4*��ع  ا�وىا�وى  و��زو�+و��زو�+  وا�8/و+وا�8/و

	$	$  K(���K(���"و)�ت  ا#/�و)تا#/�و)ت  ��"و)�توا  وا����5توا����5ت  وا
  ُ�%"طُ�%"ط  و*دو*د  آ%رآ%ر  OذاM	OذاM	  �����Y�Y  أيأي  أوأو  وا�F"�5توا�F"�5ت

..  ا��/راتا��/رات  أوأو  ا/ودا�	ا/ودا�	  ا6ولا6ول  أوأو  #�/�/م#�/�/م



ا��$ق ا��راريا��$ق ا��راري  �!�3-ت�!�3-ت
����+  و�طو)رو�طو)ر  د�مد�م  ا:��+ا:��+  ا�وا�لا�وا�ل  �ن�ن  إنإن��+����  ھوھو  ا��ور،ا��ور،  

����)+  ا��")�تا��")�ت  �ط#)ق�ط#)ق  �ن�ن  اA/��6دةاA/��6دة  �دى�دى  درا/+درا/+����)+ا�و)"+  ا��و)"+ا�  ا
��)�)+  ا��")�تا��")�ت  أھمأھم  و�لو�ل  ..و���-��:�و���-��:�  ا��ورا��ور  �"!�"!���)�)+ا�  ا�	ا�	    ا

���ج����ج�  !    ا#Fقا#Fق  ��")+��")+  ھ	ھ	  ا#4��ثا#4��ث  �ن�ن  �F)ر�F)ر  وو  �طو)ر�طو)ر  إ!إ
�راري�راريا�داث  وذكوذك  ا�/Aداث��/A  �5ت��5ت���ث  5د)دة5د)دة  ��(��راري  ا��ورا��ور  ��ون��ون  #�)ث#�راريا�داث  وذكوذك  ا�/Aداث��/A  �5ت��5ت���ث  5د)دة5د)دة  ��(�  ا��ورا��ور  ��ون��ون  #�)ث#
  ا��ورا��ور  ا/�8<لا/�8<ل  ��)N��N(  *د*د  ا��")+ا��")+  وھذهوھذه  ..��و���:���و���:�  أ�دأ�د  و���-��:�و���-��:�
�ول  ا5ودةا5ودة  ��6%'+��6%'+�"�ول�")+  ����5ت����5ت  �"!�"!  ��+(  أنأن  �)ث�)ث  ا5ودةا5ودة  ��

�راري  ا#Fقا#Fق  ��")+��")+�راريا5�+  ا��")�تا��")�ت  �ن�ن  ���#ر���#ر  ا��5�+ا��  وو  إ���جإ���ج  $	$	  ا
)+  5ودة5ودة  وذاتوذات  5د)دة5د)دة  OذاO+(MذاM)+  ����5ت����5ت  �طو)ر�طو)ر��+(  �واد�واد  �ن�ن  ��
+(MذاO+(MذاO  و/ط+  أوأو  ��%6'+��%6'+    %�م%�م�و/ط+��5ودة  �ا5ودةا



  �%"ط�%"ط  �)ث�)ث  ا��را��ر  �)�وA��7)�وA�7  إ���جإ���ج  $	$	  ا��را��ر  �5)�+�5)�+  �/�%دم�/�%دم  *د*د��
+�(5�  ا����وا����و  وز#دةوز#دة  وا�5فوا�5ف  ا����وا����و  �/�وق�/�وق  �ConchingConching  K�K  ا�5)�+ا
  أوأو  ا/ودا�	ا/ودا�	  ا6ولا6ول  أوأو  ا"وزا"وز  أوأو  ا#�دقا#�دق  �5روش�5روش  �K�K  و�ذكو�ذك  وا/�روا/�ر
  )��:	)��:	  اذىاذى  ExtruderExtruder  ا#�Fقا#�Fق  *�دوس*�دوس  $	$	  ا%")طا%")ط  و)د$Kو)د$K  #دو�:م#دو�:م

"�65)ف"�65)ف  �#�	�#�	  ��*ل��*ل  �"!�"!    ا-طKا-طK  ��-ل��-ل  FمFم  DiesDies  ا���)لا���)ل  #و�دات#و�دات  

و%�� ا���ر ��و%�� ا���ر ��Date chocolateDate chocolate

"�65)ف"�65)ف  �#�	�#�	  ��*ل��*ل  �"!�"!    ا-طKا-طK  ��-ل��-ل  FمFم  DiesDies  ا���)لا���)ل  #و�دات#و�دات  
  ا%")طا%")ط  و)�رو)�ر  ا��و��تا��و��ت  �%"ط�%"ط  و*دو*د  ..  وا�8")فوا�8")ف  ا��#M+ا��#M+  و�داتو�دات  إ	إ	  FمFم

  �"):��"):�  ا/�Mلا/�Mل  ا����وا����و  )�ب)�ب  FمFم  ا���)لا���)ل  و�داتو�دات  إ	إ	  ا#�Fقا#�Fق  %<ل%<ل
  ا/�M"+ا/�M"+  ا�)�وA�7ا�)�وA�7  �ن�ن  #ط#-+#ط#-+  ا�5)�+ا�5)�+  �8"ف�8"ف  �)ث�)ث  ا%روجا%روج  ��د��د

  ا��#M+ا��#M+  و�داتو�دات  إ	إ	  و��7و��7  ا�65)فا�65)ف  $رن$رن  إ	إ	  ذكذك  #�د#�د  ا-طKا-طK  و��رو��ر
  ConchingConching  ا�زجا�زج  ��")+��")+  �ن�ن  )/��8!)/��8!  اطر)-+اطر)-+  ھذهھذه  و$	و$	  وا�8")فوا�8")ف

!�    ..ا#�Fقا#�Fق  إ	إ	  اد%ولاد%ول  �/#ق�/#ق  ا�!ا



�"وى  ����5ت����5ت  ��ظم��ظم���"وىا�+  ا�ر*)+ا�ر*)+  ا�%�+ا�%  )��ن)��ن  ا�ر#)+ا�ر#)+  #���ط-+#���ط-+  ا
��(�����(����ور#���ور  #��د�)م#��د�)م  أوأو  ا��ورا��ور  �ن�ن  ��#..

ا�6دانا�6دان��

ا�و$!ا�و$!��

��وى ا���ر��وى ا���ر

ا�و$!ا�و$!��

ا�را�"+ا�را�"+��

�<وة���<وةاا�/")+ا�/")+  اط�)�)+اط�)�)+  ا

��+("/�  ................  ا�/")+ا



�!-��, ھ-�, آ0رى�!-��, ھ-�, آ0رى  �!�3-ت�!�3-ت
�ر#�ت�ر#�ت��

ا��#وتا��#وت��

��!"(5ا5)"!ا

أط�6لأط�6ل  أOذ)+أOذ)+��

  ا)��/ونا)��/ون  �Fل�Fل  ا\%رىا\%رى  ا��رو#�تا��رو#�ت  ##�ض##�ض  �د��+�د��+  ��رو#�ت��رو#�ت��  ا)��/ونا)��/ون  �Fل�Fل  ا\%رىا\%رى  ا��رو#�تا��رو#�ت  ##�ض##�ض  �د��+�د��+  ��رو#�ت��رو#�ت
��Mر  و#�ضو#�ض  وا�ر�د)7وا�ر�د)7  وا�راو)+وا�راو)+  وا��ونوا��ون���Mرا�..ا4%رىا4%رى  ا

�)ب�)ب  ا��را��ر  ��رو#�ت��رو#�ت��

اد)ناد)ن  ��ر��ر  M�6فM�6ف��

"�M6ت"�M6ت  ��رو�+��رو�+��  +��%�+ا�%..ا
ا��ورا��ور  �%"<ت�%"<ت��



إ!�-ج ا��ولإ!�-ج ا��ول
    �!-�, ا��ول�!-�, ا��ول  ��

ظروف ��وAھواM)+ ظروف ��وAھواM)+   ----%�)رة %�)رة + + ��)ر ��ر �%6ف ��)ر ��ر �%6ف ( (         ��
)   )   ��# +M��M#+ ← ← أ5راء ��")+ ا�-ط)ر أ5راء ��")+ ا�-ط)ر ←←  ←←  ��ول ��ول ←←  ←←  

�ول $	::      ����ول $	ـ )/��6د �ن ا�::ـ )/��6د �ن ا �ول $	::      ����ول $	ـ )/��6د �ن ا�::ـ )/��6د �ن ا
�� +(�و��و)+ ا��رو#�ت ا�ا��رو#�ت ا

))او*ود ا�ظ)ف او*ود ا�ظ)ف ( ( و*ود "/)�رات و*ود "/)�رات   ��
"��-)م $	 ا�/��6)�ت "��-)م $	 ا�/��6)�ت   ��

$	 ��5رة ا�طور وا/����Aت أ%رى$	 ��5رة ا�طور وا/����Aت أ%رى��



إ!�-ج ا���0رةإ!�-ج ا���0رة
�!-�, ��0رة ا��0ز�!-�, ��0رة ا��0ز��
��                SaccharomycesSaccharomyces cerevisiaecerevisiae

←←  ←←  ظروف ��و ھواM)+ ظروف ��و ھواM)+   -- -- %�)رة %�)رة + + ��)ر ��ر �%6ف ��)ر ��ر �%6ف ( ( ��

))��# +M��M#+ ←  ←  �65)ف �65)ف ←  ←  O/ل O/ل ← ← $�ل $�ل ←←  ←←  %�)رة ا%#ز %�)رة ا%#ز  ))��# +M��M#+ ←  ←  �65)ف �65)ف ←  ←  O/ل O/ل ← ← $�ل $�ل ←←  ←←  %�)رة ا%#ز %�)رة ا%#ز 



إ!�-ج ا��رو��نإ!�-ج ا��رو��ن

      وا���زز ا���ويوا���زز ا���وي) )   SCPSCP( (   أ!�-ج ا��رو��ن ا���رو��أ!�-ج ا��رو��ن ا���رو����
ProbioticProbiotic

�و$)ر �و$)ر   --- --- أ�)�ء �5:ر)7 �-)+ ���%#+ أ�)�ء �5:ر)7 �-)+ ���%#+ + + ��)ر ا��ر ��)ر ا��ر ( (       ��
"��و  +�M>�"��و اظروف ا +�M>�#رو�)ن �)�رو#	   أو ��زز #رو�)ن �)�رو#	   أو ��زز ←←  ←←  اظروف ا "��و  +�M>�"��و اظروف ا +�M>�#رو�)ن �)�رو#	   أو ��زز #رو�)ن �)�رو#	   أو ��زز ←←  ←←  اظروف ا

)/�%دم $	 �8ذ)+ )/�%دم $	 �8ذ)+ ) ) ��# +M��M#+ ← ← �65)ف �65)ف ←  ←  O/ل O/ل ←  ←  �)وي �)وي 
�)وان �)وان ا?�/�ن وا..ا?�/�ن وا



إ!�-ج �!�3-ت ذات ��1, ��و�,إ!�-ج �!�3-ت ذات ��1, ��و�,

..  !�-ج اC!ز��-ت!�-ج اC!ز��-تإإ��

..  !�-ج ا��9-ض ا��(و�,!�-ج ا��9-ض ا��(و�,إإ��
..  !�-ج ا��9-ض ا%��!�,!�-ج ا��9-ض ا%��!�,إإ��
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"��و  +�M>�"��و اظروف ا +�M>�أ���ض �'و)+ أ���ض �'و)+ ––أ�ز)��ت أ�ز)��ت ←←  ←←  اظروف ا

))أ���ض ا�)�)+ أ���ض ا�)�)+ ––
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���ور���ورا��-<�, ��  ��0+-ت اا��-<�, ��  ��0+-ت اا��!-�-ت ا��!-�-ت 

::  ا%��+-دة �ن !وى و��0+-ت ا���ورا%��+-دة �ن !وى و��0+-ت ا���ور��
�)وان �)وان ��"ف $	 �8ذ)+ ا))ا4#-�ر ا4#-�ر ––ا��O4م ا��O4م ––ادوا5ن ادوا5ن ( ( ��"ف $	 �8ذ)+ ا

..أ���ج *:وة �وى ا��ر أ���ج *:وة �وى ا��ر 

�����ت   </�:<ك ا#�ري و N�������ت )��وي ا�وى �"! ز)ت </�:<ك ا#�ري و N�������ت   )��وي ا�وى �"! ز)ت </�:<ك ا#�ري و N�������ت )��وي ا�وى �"! ز)ت </�:<ك ا#�ري و N����وي ا�وى �"! ز)ت (
%رى%رىأأ

::ا��!-�-ت ا�����, �ن ��0+-ت !�0, ا���را��!-�-ت ا�����, �ن ��0+-ت !�0, ا���ر  ��
�ر ـ ا����س ـ ا�را/	 ـ ا%�ب ا�'8وط ( (   ��ر ـ ا����س ـ ا�را/	 ـ ا%�ب ا�'8وط ا�))اX اX .... .... ا
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