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 الملخص

وتقنيات الموبايل السحابية متمثلة في برنامج  Pythonاهتمت الدراسة بموضوع استخدام لغة       

SW Map  إلجراء التحليالت المكانية للمخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في

ة بهدف الكشف عن مواقع البؤر الساخنة لتركز المنشآت التجارية مدينة مكة. وقد جاءت الدراس

وقد اعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على المحاضر  المخالفة، والتنبؤ باتجاه انتشارها مستقبال.

الرسمية واالستبانات المتحصل عليها من بلدية أمانة العاصمة المقدسة، وسعت الستخدام المنهج 

حقيق اهداف الدراسة. وابرزت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة نزعة واضحة الوصفي التحليلي لت

لتركز المخالفات البلدية بالقرب من المنطقة المركزية، كما اثبتت النتائج ان اغلب المخالفات البلدية 

وبمناقشة أنماط المخالفات البلدية اتضح لمنشآت التجارية متناهية الصغر. قد تم ارتكابها من قبل ا

ان اغلبها قد وقعت في أماكن بيع الوجبات الغذائية وبخاصة في المطاعم والكافتيريات، وان كافة 

العاملين بتلك المنشآت من غير السعوديين. كما اتضح من نتائج الدراسة مدى فاعلية استخدام 

في جمع البيانات الميدانية ورفع نقاط مواقع المنشآت المخالفة. وبتطبيق  SW Mapبرمجية 

اتضح ان المركز المتوسط لتوزيع المخالفات البلدية يقع  pythonالتحليالت المكانية باستخدام لغة 

في شمال حي جرهم على مقربة من قلب المنطقة المركزية.  كما ثبت ان المركز الفعلي لمشكلة 

تموينات. الدراسة يقع في الجنوب الغربي لحي الهجله ومنطبق مع توزيع المخالفات البلدية لبيع ال

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة العمل على توطين الوظائف، مع ضرورة 

تكثيف الزيارات الميدانية من قبل البلدية، وإلزام العاملين في كافة القطاعات وخاصة العاملين 

لك ضمن قطاع المنشآت متناهية الصغر بضرورة تركيب كاميرات لمراقبة أداء العاملين ضمن ت

 المنشآت.

المنشآت الصغيرة  ،تقنيات الموبايل السحابية ،التحليل المكاني باستخدام بايثون الكلمات المفتاحية:

 ومتناهية الصغر
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Abstract  

The study focused on the use of the Python language and mobile cloud technologies 

represented by the SW Map programme to conduct spatial analysis of municipal 

violations of small and micro-enterprises in the city of Mecca. The study came with the 

aim of revealing the locations of hot spots for the concentration of violating commercial 

establishments and predicting the direction of their spread in the future. The main 

results of this study show a clear tendency to concentrate municipal violations near the 

central area and micro-commercial establishments committed most of the municipal 

violations. The study relied on the official records and questionnaires obtained from the 

Municipality of the Holy Capital Municipality. By discussing patterns of municipal 

violations, it became clear that most of them occurred in places selling meals, especially 

in restaurants and cafeterias, and that all workers in those establishments were non-

Saudis. The average center for the distribution of municipal violations is located in the 

north of the Jarhum neighborhood, close to the heart of the central area. It has also been 

proven that the actual center of the study problem is located in the southwest of the Al-

Hajla neighborhood. The study came up with a number of recommendations, including 

the need to work on localizing jobs; the need to intensify field visits by the municipality; 

and to oblige workers in all sectors, especially workers within the micro-enterprise 

sector, to install cameras to monitor the performance of workers within those facilities. 

Keywords: Spatial analysis using Python, mobile cloud technologies, small and micro 

enterprises. 
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 المقدمة

ن في نظم المعلومات الجغرافية ويعد استخدام لغات البرمجة احدى التوجهات البحثية الحديثة، ويسعى المتخصص   

وذلك لكفاءة هذه اللغات في تنفيذ العديد من األوامر،   R & Python الـ لغةمثل لتطبيق بعض لغات البرمجة 

، والبرمجة كائنية التوجه Scriptأنماط البرمجة مثل كتابة  التي تدعم مختلف Python لـ ةيبرمجالة غلالوبخاصة 

 (Object Oriented كما شاع استخدامها ،)   نظم بيئة برامج في  المكانية لغرض تنفيذ مختلف التحليالتمؤخرا

 المعلومات الجغرافية.

المكانية للمخالفات  لعمل التحليالت Pythonاستخدام لغة برمجة  فقد تمودعما للتوجهات الحديثة للتخصص    

ومتناهية الصغر لما الصغيرة البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يأتي التركيز على قطاع المنشآت 

ساهم بتوطين التقنية، كما تفرص عمل للقوى العاملة الوطنية و وفرتدورا مهما في االقتصاد السعودي حيث  منا له

ؤديه من تحفيز التطوير المناطقي تزيز القدرة التنافسية، إضافة إلى ما ساهم في نمو االقتصاد وتنوعه وتعت

 والمساعدة على االبتكار واإلقبال على ريادة األعمال ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

التي تضم عدد  بأنهامنشآت متناهية الصغر أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعريفها لل وقد   

ماليين لاير سعودي.  أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عدد  3( وإيرادات ال تزيد عن  5-1ن ما بين ) موظفي

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة ( مليون لاير سعودي ) 40-3( وإيرادات تتراوح بين )  49-6موظفين بين ) 

 م (.2020، والمتوسطة

التي يؤديها قطاع األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالرغم من  وبالرغم من كافة المزايا واألدوار الحيوية   

كافة الدعم المقدم لهذه القطاعات من إنشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإبرام عقود مع كبرى 

المنشآت  ؛ إال أننا نجد أن بعض تلك2030البنوك لتقديم الدعم لهذا القطاع للنهوض بدوره كما هو مقرر له في خطة 

من خلل واضح في إدارتها وفي توطين الوظائف بها، كما تلجأ بعض  هاال تقوم بدورها األمثل، حيث تعاني بعض

 ألرباح. المنشآت إلى ارتكاب المخالفات التجارية والبلدية عمدا لزيادة ا

للجنة العامة لمجلس الوزراء وفي هذا البحث سنتناول بالتركيز كافة المخالفات البلدية والتي صدر بحقها توصية ا   

هـ، والتي تنص على ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف 1422-7-14( وتاريخ  327رقم ) 

المختص، وتحدد إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها بما هو وارد في الئحة الغرامات والجزاءات عن 

 م (.2020، 3لمخالفات البلدية، صالمخالفات البلدية ) الئحة الغرامات والجزاءات عن ا

اعتمادا على استخدام  Pythonلغة برمجة بايثون  لهذه الدراسة من خالل استخدام تطبيق كافة التحليالتوسيتم    

، مع االعتماد على استخدام تقنيات األجهزة ARC MAP 10.8برنامج المتوفر في  pythonمحرر بايثون 

 من الميدان مباشرة.  التجارية المخالفة المنشآتلرصد مواقع  Smart phoneالمحمولة 

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في كيفية توظيف إمكانيات نظم المعلومات الجغرافية لكشف وتحليل مواقع المخالفات    

جراء في ا وتوظيفها Python لغة برمجة بايثون البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، اعتمادا على استخدام

 .ARC GIS 10.8برنامج  من خالل Spatial analysis ةالمكاني تالتحليال

لرصد مواقع المنشآت المخالفة، حيث  Smart phoneكما سعت الدراسة إلى توظيف تقنيات األجهزة المحمولة    

هذه التقنيات من  ساهم نظام المعلومات الجغرافية على األجهزة المحمولة في تغيير تفاعلنا مع علم المكان، فمكنت

الرصد الفوري لمواقع مختلف الظاهرات، إضافة إلى ما ساهمت به من التقاط الصور لمكان الحدث ومشاركتها 

 مع الجمهور وتحديث المعلومات بشكل مستمر حسب موقع الدراسة.
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تدعم إنشاء  وهو أحد برامج الموبايل السحابية التي SW Mapوتم االعتماد ضمن هذه الدراسة على برنامج    

حيث تم تحديد المواقع المخالفة ومن ثم رفعها على السحابة وتصديرها على  Shapefileوتصدير الملفات بصيغة 

 .ARC GIS 10.8إلى برنامج  Shapefileشكل ملفات 

 الدراسةأهداف 

 الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: سعت

هية الصغر التي رصدت عليها المخالفات البلدية بموجب لمنشآت الصغيرة ومتناخصائص العامة لال الكشف عن-1

 محاضر رسمية.

 .تنشآ، مع التنبؤ باتجاه انتشار تلك المالكشف عن البؤر الساخنة لتركز المنشآت التجارية المخالفة-2

 بناء نماذج خرائطية تمثل األنماط المكانية للمنشآت المخالفة.ل Pythonباستخدام لغة برمجة االستعانة -3

 SWاستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات الموبايل السحابية متمثلة في برنامج  التكامل بين إبراز أهمية-4

Map .في الكشف عن مواقع تركز المنشآت التجارية المخالفة 

 منهجية الدراسة

لخصائص المكانية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، المستند على األساليب التحليلية إلبراز ا   

 Pythonمحرر نصوص للمخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة مكة المكرمة باستخدام 

 .SW Mapالمتوفرة في بيئة برنامج  Smart Phoneوتقنيات  ARC GIS 10.8المتواجد في بيئة برنامج 

أشهر من بداية شهر محرم لعام  6اصمة المقدسة لمدة تحليل كافة االستبانات المتحصل عليها من أمانة الع تمكما 

 .SPSS V.20بواسطة البرنامج اإلحصائي  شهر جماد الثاني من العام نفسه نهاية هـ وحتى1442

 أهمية الدراسة

 :يناآلتيالجانبين تتضح أهمية الدراسة في 

 األهمية النظرية: -1

إذا ما قورنت  حديثةومتناهية الصغر من الموضوعات ال تعد دراسة موضوع المخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة-

بغيرها من الموضوعات االجتماعية كالموضوعات التي تركز على الجوانب الصحية واألمنية والتي غطيت 

بدراسات متعددة وحظيت بكثير من األبحاث المتعلقة بهذا النوع من المشكالت.  لذا تأتي هذه الدراسة كحلقة في 

ت التي تبحث في مجال الجغرافيا االجتماعية، هذا باإلضافة إلى تزويد المكتبة العربية بمثل هذا سلسلة الدراسا

 النوع من الدراسات.

المتوفرة في بيئة برنامج نظم المعلومات الجغرافية وذلك للقيام  ةتشجيع الباحثين على استخدام اإلمكانات البرمجي-

 للمساهمة في اثراء الدراسات المكانية. محمولةالستخدام الهواتف ال يزهمتحفبمختلف التحليالت المكانية، اضافة إلى 

 األهمية التطبيقية: -2

لدراسة في كونها مرتبطة بأهمية دراسة النمط في الدراسات المكانية ذات االرتباط األهمية التطبيقية لتبرز -

لمكاني للكشف عن مناطق البؤر الساخنة االجتماعي، فالنمط كشكل واتجاه تتخذه الظاهرة المدروسة في توزيعها ا

لتركز المشكالت االجتماعية، كما تساعد دراسة النمط في التنبؤ باتجاه وانتشار الظاهرة مستقبال وبالتالي الكشف 

 عن نقاط الضعف في صورة التوزيع العامة ومحاولة التغلب على ذلك مستقبال.
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 مبررات الدراسة

المكرمة حسب علم الباحثة تتناول المخالفات البلدية المرتكبة من قبل المنشآت  أول دراسة على مستوى مدينة مكة-1

 الصغيرة ومتناهية الصغر.

أهمية الدور الذي يفترض أن يؤديه قطاع األعمال الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر في االقتصاد، وما تفضي -2

 لمجتمع الذي تخدمه.إليه المخالفات البلدية من انعكاسات على نشاط هذه المنشآت وا

 كذلك قلة الدراسات التي استعانتو Pythonالتحليالت المكانية باستخدام برمجة  قلة الدراسات التي تناولت-3

 توقيع أماكن المشكالت على اختالفها.وتقنيات الموبايل السحابية في دراسة ب

 

 أدوات الدراسة

 الية:تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة من خالل المصادر الت

كم، والتي تمت بواسطة أمانة العاصمة المقدسة:  18| 1خريطة حدود األحياء بمدينة مكة المكرمة، بمقياس رسم -1

 هـ.1441

 الكتب والمراجع والدوريات العلمية الخاصة بالدراسات السابقة.-2

 هـ.1442-6-30|1-1يخ أمانة العاصمة المقدسة بتاربلدية المحاضر الرسمية واالستبانات المتحصل عليها من -3

لرصد مواقع المنشآت المخالفة  SW Mapالسحابية متمثلة في برنامج  Smart Phoneتقنيات الموبايل -4

 .ARC GIS 10.8لبرنامج  Shape fileوتصديرها على شكل ملفات 

 

 إجراءات الدراسة

ومتناهية الصغر التي رصدت عليها اشتملت الدراسة على بناء قاعدة بيانات لمواقع المنشآت التجارية الصغيرة    

اعتمدت الدراسة في تصنيف أنشطة تلك المنشآت على ما هو وارد في  و ،مخالفات بلدية بموجب محاضر رسمية

المحاضر الرسمية المتحصل عليها من أمانة العاصمة المقدسة، كما تم االعتماد أيضا على تصنيف بعض المنشآت 

جاءت تحت مسمى ) محضر إثبات حالة ( على ما هو وأي تصنيفات معتمدة  التي لم يكن للمحاضر الرسمية لها

وارد في الالئحة العامة الشتراطات البقاالت والتموينات واألسواق المركزية الصادر من وزارة الشؤون البلدية 

 تصنيفات التالية:.. ووفقا لما سبق تم تصنيف أنشطة المنشآت للهـ1440والقروية في عام 

 أفران التميس صوالين الحالقة الكافتيريات غاسل المالبسم المطاعم

  التموينات البقاالت العصيرات المطابخ

 

 مرت الدراسة بالمراحل اآلتية: وبناء على التصنيف السابق

حصر المنشآت التي رصدت عليها مخالفات رسمية بموجب محاضر رسمية أعدها الموظفين المختصين في -1

ة، وقد تم الحصول على تلك المحاضر مرفقة باالستبانات الخاصة بتلك المنشآت لرصد كافة أمانة العاصمة المقدس

 .بياناتها المكانية والوصفية

ومن ثم العمل على  SW Mapمن خالل برنامج  Smart Phone رصد مواقع المنشآت المخالفة باستخدام -2

 .ARC GIS 10.8وتصديرها إلى برنامج  Shapefileتحويل نقاط الرصد إلى ملفات 
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إدخال كافة البيانات الخاصة بمواقع المنشآت المخالفة ومعلوماتها الوصفية من أجل بناء قاعدة البيانات الخاصة -3

 .ARC GIS 10.8على برنامج  بمنطقة الدراسة

 لبيانات على هيئة )نماذج خرائطية، وجداول،ا واخراجلتنفيذ التحليالت المكانية  Pythonاستخدام لغة  -4

 ورسومات( لمواقع المنشآت التجارية المخالفة ألنظمة البلدية.

 الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التحليل المكاني وهي وان اختلفت في أساليبها ومناهج    

اط المكانية للظواهر دراستها إال أنها تدور حول استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الكشف عن األنم

قليلة اال ان الدراسات التي تتمحور حول استخدام لغة البايثون في بيئة برامج نظم المعلومات الجغرافية المدروسة، 

امج نظم نفي بيئة بر R & Python، فيما عدا بعض الكتب المنهجية التي تناولت تطبيق لغات البرمجة إلى حد ما

. Rم ( والتي تناولت أسس البرمجة المكانية بلغتي البايثون و 2021-2020وفل ) المعلومات الجغرافية مثل كتب ن

 نصوص البايثون.باستخدام  ARC GIS & ARC GIS PRO برامج نظم المعلومات الجغرافية على وتطبيقات

اسات المكانية، في الدرواألمر ذاته ينطبق على تلك الدراسات التي تناولت كيفية توظيف تقنيات الموبايل السحابية    

، وهو ما دفع إلى ان يتم تقسيم الدراسات السابقة إلى ان الدراسات ضمن هذا الموضوع تعد محدودة نوعا ماحيث 

 محورين على النحو التالي:

 

 السحابية تقنيات الموبايل طبقت باستخدامدراسات -

كية لمكافحة حمى الضنك بمدينة جدة، وقد م ( جمع البيانات الجغرافية باستخدام الهواتف الذ2019)  عليتناول    

هدف من دراسته إلى تقييم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في عمليات جمع البيانات الجغرافية، وقد تم اختبار 

.  وقد توصل إلى العديد من النتائج كان أهمها: SW Mapالمسح الميداني بالهواتف الذكية اعتمادا على برمجية 

رياال سنويا.  كما توصل إلى ان  50البرمجيات التي تقوم بجميع العمليات بمبلغ بسيط يصل إلى  وجود العديد من

وبرمجية  Mapit GISمجانية ان برمجية  برمجية 20هي األفضل، كما اتضح بعد اختبار  Super Survبرمجية 

SW Map .هما األفضل ويحققان أغراض المسح الميداني 

م ( فقد تناوال تقنيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية المحمولة في القطاع العقاري 2018اما الزامل ومحمد )    

في المملكة، وقد جاءت الدراسة بهدف تسليط الضوء على واقع تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المحمولة في 

منهج النظري والوصفي القطاع العقاري، واسهاماتها في دعم االقتصاد الوطني. معتمدين في دراستهما على ال

وقد خرج البحث بعدد من النتائج كان ابرزها ان تطبيقات العقار االلكتروني تعد الوسيط العقاري المفضل التحليلي.

% ( من المستخدمين، في حين أثبتت الدراسة ان شركات العقار ال ترغب باستخدام التقنية العتقادهم 51لدى ) 

 ات التشغيل.بأنها تشكل عبء إضافي في عملي

م ( استخدام الهاتف الذكي في قياس معامل االحتكاك في شبكة الطرق في غزة، وقد تم 2017كما درس ناجي )    

ما هو متوفر من أجهزة استشعار منخفضة التكلفة في الهواتف الذكية، وتم اقتراح عدة ماالستفادة من خالل دراسة 

، وقد اعتمد Road Recorderو  Roadroidات الطرق منها: تطبيقات للهاتف الذكي لمعالجة مشكلة حصر شبك

( للمقارنة بين الطرق المختلفة لحصر شبكات  AHPالبحث على العديد من طرق التحليل منها التحليل الهرمي ) 

وقد توصلت الدراسة إلى سهولة الحصول على البيانات باستخدام الهاتف الحديث   .منها الطرق وتحديد األكثر كفاءة

 دقة.بأعلى بأقل فترة زمنية ممكنة وبأقل تكلفة و
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 دراسات التحليل المكاني-

م ( عن التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة 2016دراسة اورقنجي والشريعي )    

سريعة، ورصد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتي هدفت إلى التعرف على نمط توزيع مطاعم الوجبات ال

 دراستهماالوصفي والمسحي، و تضمن مجتمع على المنهجين   قد اعتمد الباحثين، وهاالعوامل المؤثرة في توطن

في مدينة مكة المكرمة مثل الطازج، البيك، برجر كنج، واجدة الشركات المالكة والمشرفة على فروع المطاعم المت

واعتمدت الدراسة على استبانة تم أعدادها لغرض جمع البيانات  رديز.اماكدونالدز، بيتزا هت، كنتاكي، كودو، ه

إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: وجود تركز واضح لمطاعم  وتوصلت من خاللهاعن مطاعم الوجبات السريعة، 

م كما ظهر تفاوت في نسبة اإلقبال على مطاع . الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة وبخاصة في قطاع أجياد

 إذا ما قورنت بنسبة اإلناث.لتلك المطاعم إلى أخرى لصالح نسبة الذكور المرتادين الوجبات السريعة من شركة 

عمل دراسة جادة لتحديد حجم السوق المتوقع بالنسبة ضرورة كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: 

ة تدعيم كثافة هذه النوعية من المطاعم في األوقات للمواقع الجديدة المستخدمة بالمدينة، مع التأكيد على ضرور

 الموسمية ) الحج والعمرة ( وضرورة التفكير في االعتماد على المطاعم المتحركة او المنقولة.

 

م ( فقد تناول أنماط توزيع الخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة، بهدف تحليل 2012أما بحث السلمي )    

على  ، والتعرف على العوامل المؤثرة في توزيعها، واستندت الدراسةالمدينةالترويحية في أنماط توزيع الخدمات 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ان النمط السائد لتوزيع   المنهجين الوصفي والتاريخي.

ة مكة المكرمة تعاني من نقص الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة هو النمط المتركز او المتجمع، وان مدين

وخرجت الدراسة بعدد  الخدمات الترويحية وسوء توزيعها.الخدمات الترويحية باإلضافة إلى تدنى مستوى كفاءة 

من التوصيات أهمها: أن على القائمين على الخدمات الترويحية في كال القطاعين الحكومي والخاص ضرورة إعادة 

 ويحية بمدينة مكة المكرمة حتى تتحقق العدالة التوزيعية في جميع األحياء.النظر في توزيع الخدمات التر

 

، بهدف م ( عن التحليل المكاني لألراضي الفضاء في مدينة مكة المكرمة2011كما جاءت دراسة عبدالرحمن )    

ركيز على تناول إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لألراضي الفضاء داخل المجال الحضري لمدينة مكة المكرمة، مع الت

العوامل المكانية المؤثرة في تباين توزيع األراضي الفضاء، معتمدة في دراستها على المنهجين الوصفي 

واإلحصائي، كما اعتمدت على عدة أساليب تحليلية مع التركيز على أسلوب المقابلة مع مالك المكاتب العقارية 

أهمها: انتشار األراضي الفضاء في جميع أرجاء مدينة  وأصحاب القرار، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج كان

 مكة المكرمة وهو ما أثر سلبا على النمو الحضري للمدينة بسبب تأثرها بالعوامل الطبيعية والبشرية.  
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 التحليل والمناقشة

اهية الصغر على النحو تستعرض األجزاء التالية الحديث عن خصائص المخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة ومتن   

 التالي:

 نظمة البلديةألأوال: الخصائص العامة للمنشآت التجارية المخالفة ل

حيث انه يكشف عن كافة التفاصيل التي  يعد الحديث عن الخصائص العامة للمنشآت التجارية المخالفة ذا أهمية   

لدية، وربما يكشف عن المفارقات وراء ارتكاب تؤدي إلى استنتاج أسباب لجوء تلك المنشآت الرتكاب المخالفات الب

 استعراض كافة الخصائص على النحو التالي:ادناه سيتم و .تلك المخالفات

كشفت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة المخالفات البلدية المرتكبة من قبل قطاع : تصنيف المنشأة التجارية-1

ك إلى قلة عدد العاملين بتلك المنشآت وبالتالي عدم % (. وقد يرجع ذل93.8المنشآت متناهية الصغر إلى نحو ) 

افراد ( ولعل ذلك يقودنا إلى استنتاج ان  5-1الخوف من الرقابة، حيث يتراوح اعداد العاملين بتلك المنشآت بين )

كاميرات تلك المنشآت يمتلكها افراد غير متفرغين لمراقبة أداء العاملين بها، كما ان اغلب تلك المنشآت ال تتوفر بها 

 (.1مراقبة ) جدول: لل

 ( تصنيف المنشآت التجارية حسب عدد العاملين 1جدول ) 

 % العدد عدد العمال تصنيف المنشأة

 93.8 198 5-1 متناهية الصغر

 6.2 13 49-6 صغيرة

 100 211 المجموع

 

ساعد على تفسير احدى المؤشرات التي ت نوع النشاط التجاري تغيرم تعد دراسة :نوع النشاط التجاري-2

ارتفاع نسبة المخالفات المرتكبة من قبل العاملين في المطاعم و الكافتيريات مشكلة الدراسة، حيث اثبتت النتائج 

%( على التوالي، وقد يعزى ذلك إلى كثرة المترددين على تلك األماكن للشراء منها، 19% ( و ) 28)  إلى نحو

ريع مما قد يؤدي إلى اغفال عامل النظافة وارتكاب المخالفات التي تكون كما ان تلك األماكن تتطلب العمل بشكل س

العاملين في البقاالت وصوالين جانب فيما سجلت نسبة المخالفات المرتكبة من  عادة بدافع اإلنجاز السريع للعمل.

   % (0.9% (. اما معاصر الزيوت فقد سجلت ادنى نسبة الرتكاب المخالفات ) 9.5الحالقة نسبة متساوية ) 

 (.2)جدول: 

 ( المخالفات البلدية حسب نوع النشاط التجاري 2جدول ) 

 % العدد نوع النشاط التجاري
 28 59 مطاعم

 0.9 2 معاصر زيوت

 14.7 31 مغاسل

 19 40 كافتيريا

 1.4 3 افران تميس

 9.5 20 صالون حالقة

 1.4 3 مطابخ

 3.8 8 محالت بيع عصائر

 9.5 20 بقالة

 11.8 25 تموينات

 100 211 المجموع
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يتضح من دراسة متغير وجود السجل الصحي لتلك المنشآت ان غالبيتها  :أةلمنشالسجل الصحي والرقابي ل-3

  (.3% ( منها تمتلك سجال رقابيا ) جدول: 72.5جال صحيا، وان ) % ( منها يحمل س72) 

وبتتبع العالقة بين تصنيف المنشأة والسجل الرقابي اتضح ان غالبية المنشآت التجارية متناهية الصغر تمتلك    

 .( 4) جدول:  % (67.8سجال رقابيا بنسبة ) 

 ( السجل الصحي والرقابي للمنشأة 3جدول ) 

 % العدد السجل الرقابي % العدد السجل الصحي

 72.5 153 يوجد سجل 72 152 يوجد سجل

 27.5 58 ال يوجد سجل 28 59 ال يوجد سجل

 100 211 المجموع 100 211 المجموع

 

 ( العالقة بين تصنيف المنشأة وتوفر السجل الرقابي 4جدول ) 

 المجموع تصنيف المنشأة وجود سجل رقابي

 صغيره متناهية الصغر

 72.5 4.7 67.8 يوجد سجل

 27.5 1.4 26.1 ال يوجد سجل

 

بدراسة متغير الجنسية اتضح ان اغلب تلك المنشآت التجارية التي رصدت بها  :جنسية العاملين بالمنشآت-4

%(.  فيما جاءت نسبة المخالفين من  57.8مخالفات كانت قد ارتكبت من قبل الجنسية البرماوية بنسبة بلغت ) 

%(.  في حين تساوت نسبة المخالفات المرتكبة من قبل الجنسية السودانية 16.6البنغالديشية ثانيا فبلغت ) الجنسية 

ولعل هذه النتيجة تقودنا إلى غياب توطين الوظائف ضمن كافة المنشآت   (. 5% ( ) جدول: 0.5والمغربية فبلغت ) 

 .وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة ارتكاب المخالفات قيد الدراسة

 ( جنسية العاملين بالمنشآت المخالفة 5جدول ) 

 % العدد جنسية العامل

 57.8 122 برماوي

 0.5 1 سوداني

 0.5 1 مغربي

 9.5 20 يمني

 4.7 10 هندي

 1.9 4 مصري

 16.6 35 بنجالديشي

 1.4 3 اندونيسي

 3.8 8 باكستاني

 1.9 4 افغانستاني

 1.4 3 سوري

 100 211 المجموع
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يتضح من تحليل نتائج الدراسة ارتفاع نسبة المنشآت التي رصدت الغرامة:  قيمةلمخالفات البلدية وا نوع-5

في ، ولعل % (35.1لاير ( وذلك بنسبة بلغت )  10.000تتزايد فيها قيمة الغرامة عن )  ةعليها مخالفات متعدد

متناهية الصغر في ظل ارتفاع قيمة  هذه النتيجة ما يشير إلى تهديد استمرارية نشاط بعض تلك المنشآت وخاصة

الغرامة والضريبة المضافة عليها، كما ان تلك المنشآت قد تنحو عن دورها في تنمية االقتصاد الوطني اذا استمرت 

 . في ممارسة تلك المخالفات

 500-200جاءت المنشآت التي يتدنى بها مستوى النظافة العامة ثانيا حيث تراوحت قيمة الغرامة بين )  مافي   

 (. 6% ( ) جدول: 22.7لاير ( بنسبة بلغت ) 

فيما تساوت نسبة المنشآت التي قامت بمخالفة الشروط الصحية في المحالت ) المبنى والتجهيزات( وتلك التي    

المقررة لمخالفة  % ( وقد تراوحت قيمة الغرامة7.6قامت بتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية فبلغت ) 

لاير (، في حين بلغت قيمة الغرامة المقررة لتداول  2000-500الصحية في المبنى والتجهيزات بين ) الشروط 

 لاير (. 2000-1000المواد الغذائية بطريقة غير صحية بين ) 

 ( نوع المخالفات البلدية وقيمة الغرامة 6جدول ) 

 % العدد الغرامة بالريال اسم المخالفة

 7.6 16 2000-500 المحالت )المبنى والتجهيزات (مخالفة الشروط الصحية في 

 1.9 4 5000-2000 عرض مواد غذائية اعدت في أماكن غير مرخص لها

 3.3 7 5000-2000 عرض مواد غذائية مجهولة المصدر

 0.5 1 500-200 عدم وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه

 22.7 48 500-200 تدني مستوى النظافة العامة

 0.5 1 1000-500 رة النشاط خارج حدود المحلمباش

 10.4 22 5000-500 تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية او منتهية

 0.5 1 10000-2000 فتح محل بدون رخصة لها عالقة بالصحة العامة

 1.9 4 500-200 عدم تجديد رخصة المحل

 35.1 74 12000-10000 مخالفات متعددة

 0.5 1 2000-1000 اعراض مرضية او جروح تشغيل عمال تظهر عليهم

 1.4 3 500-300 تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين

 0.5 1 100 عدم ارتداء الزي

 1.9 4 2000-1000 مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين

 7.6 16 2000-1000 تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية في المحل

 3.3 7 5000-2000 ليها عالمات التلف والفسادعرض مواد غذائية تظهر ع

 0.5 1 5000-2000 عرض مواد غذائية او مشروبات محضرة من السابق

 100 211 المجموع

 

المخالفات، يتضح ان مسميات األحياء بتتبع البلديات التي قامت برصد  :رصد المخالفات بواسطة البلديات-6

يختلف عن مسميات األحياء الواردة في الخرائط المتحصل عليها من قبل  االستبانات المتحصل عليها من البلديةفي 

ومن مواقع ارتكاب  أمانة العاصمة المقدسة، لذا تطلب األمر اللجوء للزيارات الميدانية للتأكد من مسميات األحياء

 والتي رصدتالعزيزية دية من قبل بلالمرصودة المخالفات البلدية  عددوقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع .المخالفات

 %(.6.6بنسبة )  النسيم ضمن حي كانتالمخالفات  اغلب تلك، ومن الجدير بالذكر ان مخالفة( 40)

المخالفات ضمن حي  تلك رصدت اغلب وقد، مخالفة بلدية ( 35حيث سجلت )  فيما جاءت بلدية الشوقية ثانيا   

 (. 7% ( ) جدول: 12.8الشوقية بنسبة )
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 ( رصد المخالفات من قبل البلديات 7 ) جدول

 % عدد المخالفات اسم الحي اسم البلدية

 13.7 29 ولي العهد جنوب مكة

 7.1 15 الهجله اجياد

 4.3 9 اجياد

 

 

 العمرة

 2.8 6 الحمراء وام الجود

 3.8 8 البحيرات

 0.9 2 السالمة

 0.9 2 العمرة

 0.9 2 التنعيم

 1.4 3 النوارية

 

 

 زيزيةالع

 6.6 14 النسيم

 0.5 1 العزيزية

 4.7 10 العوالي

 4.3 9 الجامعة

 2.8 6 الحجون

 

 المعابدة

 3.3 7 العدل

 2.4 5 المعابدة

 0.5 1 وادي جليل

 

 المسفلة

 1.4 3 الرصيفة

 3.3 7 المسفلة

 1.9 4 الخالدية

 3.8 8 الكعكية الشوقية

 12.8 27 الشوقية

 1.4 3 التيسير الغزة

 0.5 1 جرول

 

 العتيبية

 1.9 4 النزهة

 5.2 11 الزهراء

 5.7 12 الزاهر

 0.9 2 الشرائع الشرائع

 100 211 المجموع

 

 الزمنية لرصد المخالفات البلدية ثانيا: الخصائص

تلك  تمثل دراسة الخصائص الزمنية لمشكلة الدراسة أهمية كبرى للتعرف على العوامل المساهمة في رصد   

المخالفات. وسيتم حصر تلك الخصائص في جانبين كما وضحتها االستبانات المتحصلة من البلدية على النحو 

 التالي:

%( و 22.3رصدت اغلب المخالفات خالل يومي األحد والخميس بنسبة بلغت )  يوم رصد المخالفة:-1

م اول األسبوع ونهايته. فيما تقاربت نسبة % ( على التوالي، ومما هو مالحظ ارتفاع نسبة الرصد خالل أيا21.8)

% ( يوم األربعاء 17.5%( يوم الثالثاء، و )18.5رصد المخالفات خالل أيام منتصف األسبوع بنسبة بلغت ) 

ومتناهية الصغر إلى تباعد الزيارات (.  وقد يعزى ارتفاع نسبة المخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة  8)جدول: 

م بها البلدية، حيث انه وكما ثبت في محاضر اثبات حالة المخالفة البلدية ان اغلب الزيارات الميدانية التي تقو
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%( وهو ما يفسر ارتفاع نسبة ارتكاب المخالفات البلدية 53.6الميدانية كانت تتم عبر فترات متباعدة بنسبة بلغت )

 (.9) جدول: 

 ( يوم رصد المخالفة 8جدول ) 

 % العدد اليوم

 22.3 47 األحد

 19.9 42 األثنين

 18.5 39 الثالثاء

 17.5 37 األربعاء

 21.8 46 الخميس

 100 211 المجموع

 

 ( فترات الزيارة الميدانية 9جدول ) 

 % العدد فترة الزيارة

 46.4 98 زيارات متباعدة

 53.6 113 زيارات متقاربة

 100 211 المجموع

 

ب عمليات رصد المخالفات قد تمت خالل الفترة الصباحية بنسبة اثبتت الدراسة ان اغلرصد المخالفة:  وقت-2

% ( وهو امر غير مستغرب حيث انها الفترة الرسمية ألداء العمل. اما الفترة المسائية فهي فترة عمل خارج 65.9) 

 (. 10% ( ) جدول: 34.1الدوام الرسمي وقد تدنت نسبة رصد المخالفات البلدية خاللها فبلغت ) 

 ( وقت رصد المخالفة 10جدول ) 

 % العدد الوقت

 65.9 139 صباحا

 34.1 72 مساء

 100 211 المجموع

 

 Smart Phone GIS ستخدام برمجيات الهاتف الذكيثالثا: ا

من احدث االتجاهات التي تسعى اغلب   Smart Phone GISتعد نظم المعلومات الجغرافية للهواتف الذكية    

 لربحية لالستعانة بها نظرا لسهولة استخدامها وتوفرها بين ايدي كافة المستخدمين.المنظمات الربحية وغير ا

كما ان البنية البرمجية لتلك التطبيقات توفر العديد من المزايا مثل: عرض الطبقات الجغرافية، البحث السريع    

الحداثيات الجغرافية عبر مسار، إضافة إلى رفع المواقع وا أفضلعن الموقع، تحديد االتجاه األسرع وإيجاد 

 SW Map, GIS Cloud, Quickكبرنامج  GISالمنصات السحابية وإمكانية مشاركتها مع مختلف برامج الـ

Capture .وغيرها من البرامج 

لما تتميز به هذه البرمجية من سهولة االستخدام، وتوفر صيغ  SW Mapوسيتم في هذا الجزء استخدام برمجية    

، إضافة KMZ\ KML, Shapefile, Geojson, CSV, GPKG, XLS| ODSمنها:  بياناتعديدة لتصدير ال

  إلمكانية استخدام هذه البرمجية حتى دون وجود انترنت.
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 Smartوذلك للقيام بعمليات المسح الميداني  SW Map Smart Phoneالدراسة إلى استخدام برمجية  لجأتوقد 

Phone Survey  م خاللها عمل التالي:ت أشهر 3والتي استمرت لمدة 

 ( 1) شكل :  SW Mapتجهيز قاعدة البيانات لبرنامج -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) شكل:  تحديد مواقع المسح الميداني ورفعها على السحابة الخاصة بالبرنامج-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shapefileعلى شكل ملف  ArcGIS Desktop 10.8تقييم دقة النتائج من خالل تصديرها إلى برنامج -3

 ( 3)شكل: 
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 Spatial Analysis with Usingباستخدام لغة بايثون رابعا: التحليل المكاني

Python 

سعى المتخصصين في نظم المعلومات ياحدى التوجهات الحديثة التي  Pythonيمثل استخدام لغة برمجة    

ت التحليلية بجودة وكفاءة عالية، وقد تم استخدامها الجغرافية الستخدامها بسبب ما تتميز به من فاعلية في أداء العمليا

 للقيام بكافة التحليالت المكانية. Arcpyضمن هذا الجزء من البحث من خالل استدعاء مكتبة 

من خالل  Measuring Geographic Distributionsقياس التوزيع الجغرافي  تطبيق عمل علىوتم ال   

كالمركز المتوسط والظاهرة المركزية، ومقاييس التشتت واالنتشار المتمثلة االستعانة بمقاييس النزعة المركزية: 

 وتم تطبيق كافة التحليالت على النحو التالي: (. 55م، ص2021) نوفل،  في التوزيع االتجاهي والمسافة المعيارية

 Mean Center مؤشر المركز المتوسط او مركز الثقل المكاني لتوزيع المخالفات البلدية-1

يعد هذا المؤشر احد المؤشرات الهامة في دراسات توزيع الظاهرات المكانية والتي من خاللها يتم تحديد المركز    

المتوسط او ما يطلق عليه نقطة الجذب المركزية، وهو احد ابسط أنواع المقاييس التي تهدف إلى تحديد المركز 

 المتوسط لتوزيع ظاهرة الدراسة ) المخالفات البلدية (.

 لإلحداثياتالمركز الجغرافي لمجموعة نقاط المخالفات البلدية اعتمادا على المتوسط الحسابي  المؤشر احدد هذي و   

 (X,Y .الخاصة بتوزيع مواقع نقاط المخالفات البلدية ) 

تم تحديد المركز المتوسط  Arc mapالمتواجد داخل نافذة  Pythonوبكتابة األكواد البرمجية ضمن محرر    

 وقد جاء تركز الظاهرة قرب المنطقة المركزية. (. 5، 4توزيع نقاط المخالفات البلدية كما هو موضح في الشكل ) ل

 python( تطبيق الكود البرمجي باستخدام لغة  4شكل ) 
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البلدية ( ان الموقع الذي تم التوصل اليه باعتبار انه المركز المتوسط لتوزيع المخالفات  5يالحظ من تحليل شكل )  

 (  جرهمحي )    شمال يقع في GISفي مدينة مكة المكرمة، على مستوى احياء المدينة والذي أشار اليه برنامج 

بمسافة   وال عجب من هذه النتيجة حيث يعد هذا الحي احد األحياء الوسطية التي تقترب من قلب المنطقة المركزية

  لسكان والزوار وهو ما يؤدي إلى تزايد تركز المخالفات البلدية.حيث يتردد عليه الكثير من ا م (.   1.822.659) 

 

 ( المركز المتوسط لتوزيع المخالفات البلدية في مدينة مكة المكرمة 5شكل ) 

 

 Central Feature مؤشر المركز الفعلي لتوزيع المخالفات البلدية-2

 يرتبطتوزيع المخالفات البلدية بمدينة مكة المكرمة، كما يعتمد هذا المؤشر على تحديد المركز الحقيقي لكافة نقاط    

بتحديد المسافة األقصر ضمن مجموعة الظاهرات قيد الدراسة، وذلك عن طريق حساب المسافة األصغر بين كل 

نقطة من نقاط توزيع المخالفات البلدية، من ثم تحديد الظاهرة المركزية التي تقع في الوسط عن طريق المسافة 

 .  Distance Euclideanدية  االقلي

 Central( يتضح ان  7، 6كما هو موضح في الشكل )  Pythonوبتطبيق الكود البرمجي ضمن محرر    

Feature  التي ارتكبت في محل بيع  ومنطبقة مع توزيع المخالفات البلدية الهجلهحي ل في الجنوب الغربيجاءت

المنطقة المركزية بنحو تبتعد عن ضح ان نقطة المركز الفعلي وبقياس المسافة من وسط المدينة ات التموينات،

 .م (1.257.4)
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 python( تطبيق الكود البرمجي باستخدام لغة  6شكل ) 

 

 

 ( المركز الفعلي لتوزيع المخالفات البلدية في مدينة مكة المكرمة 7شكل ) 

 

 



 

17 
 

  Median Centers لديةلتوزيع المخالفات الب الوسيط المركزي مؤشر تحليل-3

والذي يأخذ القيم المتطرفة للظاهرة في االعتبار عند تحليل الظاهرة قيد  Median Centersبتطبيق تحليل    

 Medianبين نقطتي  قاربأظهرت النتائج وجود ت Pythonالدراسة، وبعد تنفيذ الكود البرمجي عبر محرر 

Centers  وMean Center، ( م132بمسافة تقدر بـ ) والمالحظ ان كافة  ن تقعان في حي جرهم،اال النقطتكف

م  1.822.659( و ) 1.686.766متقاربة في بعدها عن المنطقة المركزية بمسافة تقدر بنحو ) جاءت ركزنقاط الت

قلب المنطقة  بالقرب منوهو ما يشير إلى تركز مشكلة المخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر  (

 (.9،  8زية كما يوضحه الشكل ) المرك

 

python( تطبيق الكود البرمجي باستخدام لغة  8شكل ) 
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فات البلدية في مدينة مكة المكرمة( الوسيط المركزي لتوزيع المخال 9) كل ش

 

 Directional Distribution مخالفات البلديةتوزيع المؤشر اتجاه -4

التوزيعي لمواقع المخالفات البلدية من خالل االعتماد على القطع الناقص  يهدف هذا التحليل لتحديد االتجاه   

Ellipse .وتمثيله على شكل بيضاوي يمثل اتجاه توزيع اغلبية مفردات الظاهرة المدروسة 

 يتضح التالي: Pythonوبتطبيق الكود البرمجي عبر نافذة    

  = احداثيات المتوسط المكاني. Center Yو  Center Xان مركز اتجاه التوزيع في عمودي -

 م.649534) نصف المحور األكبر للشكل البيضاوي ( =  Xقيمة المسافة المعيارية في اتجاه محور -

) شكل:  م518652) نصف المحور األصغر للشكل البيضاوي ( =  Yقيمة المسافة المعيارية في اتجاه محور -

10 ،11 .) 

 .حول متوسطها الفعليلمواقع المخالفات البلدية في مدينة مكة المكرمة وقد وضحت النتائج وجود تركز واضح    
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 python( تطبيق الكود البرمجي باستخدام لغة  10شكل ) 

 

 ( اتجاه توزيع المخالفات البلدية في مدينة مكة المكرمة 11شكل ) 

 

 Standard Distance لتوزيع المخالفات البلدية المسافة المعياريةمؤشر -5

تحسب هذه األداة قيمة المسافة المعيارية، والتي تعد نصف قطر الدائرة المعيارية التي تحدد منطقة تركز اغلب    

 مواقع المخالفات البلدية.

م )الوحدات بالمتر  5877,5نجد ان قيمة المسافة المعيارية تبلغ  Pythonوبتطبيق الكود البرمجي داخل نافذة    

 (.13، 12)شكل:  (.ساسلطبقة األ المستخدم UTM االحداثيات المتري استنادا إلى نظام
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 أكثر داخل الدائرة المعيارية الغربي شمالكما وضحت الدائرة المعيارية منطقة تركز اغلب الظاهرات في جهة ال   

 .من باقي الجهات، وقد تم تحديد مركز هذه الدائرة من خالل الجدول الذي يوضح احداثيات مركزها

 

 python( تطبيق الكود البرمجي باستخدام لغة  12كل ) ش

 

 

 ( المسافة المعيارية لتوزيع المخالفات البلدية في مدينة مكة المكرمة 13شكل ) 
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 النتائج والتوصيات

 اسفرت الدراسة عن عدد من النتائج نوجزها فيما يلي:

ة ورفع نقاط مواقع المنشآت التجارية المخالفة، في جمع البيانات الميداني SW Mapاثبات فاعلية استخدام برمجة -

 بسهولة. Arc Mapحيث تمكنت الدراسة من اجراء كافة التحليالت عبر برنامج 

تزايد نسبة ارتكاب المخالفات البلدية من قبل المنشآت متناهية الصغر، خاصة تلك التي تعمل في محل بيع الوجبات -

 الغذائية كالمطاعم والكافتيريات.

ت الدراسة انعدام نسبة توطين الوظائف ضمن المنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وان غالبية أوضح-

لاير، وهو  10.000تلك المنشآت قامت بارتكاب مخالفات متعددة تتزايد قيمة الغرامة المالية المفروضة عليها عن 

 االقتصاد الوطني. ما يشير إلى تهديد استمرارية تلك المنشآت في ممارسة نشاطها ودعم

 العزيزية والشوقية. اثبات ارتفاع نسبة المخالفات البلدية المسجلة من قبل بلديتي-

ان المركز المتوسط لتوزيع المخالفات البلدية  Pythonاألكواد البرمجية لـ بعد تطبيق Mean Centerاثبت تحليل -

 نطقة المركزية.م( من قلب الم1.822.659يقع في شمال حي جرهم بمسافة تقدر بـ)

لتوزيع المخالفات البلدية عبر تطبيق الكود البرمجي ان المركز الفعلي يقع في  Central Featureاثبت مؤشر -

 ومنطبق مع توزيع المخالفات البلدية لبيع التموينات. الهجلهالجنوب الغربي لحي 

ة المكرمة حول متوسطها الفعلي وذلك أوضحت النتائج وجود تركز واضح لمواقع المخالفات البلدية في مدينة مك-

 .Directional Distributionبعد تطبيق األكواد البرمجية الخاصة بتحليل 

اتضح ان منطقة تركز اغلب المخالفات البلدية  Standard Distanceبتطبيق األكواد البرمجية المتعلقة بتحليل -

 داخل الدائرة المعيارية تقع في جهة الشمال الغربي.

 قب استعراض ملخص النتائج توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات كالتالي:وع   

ضرورة توطين الوظائف وفرض عقوبات في حال االمتناع عن التوطين، وذلك لما يساهم به توطين الوظائف -

 من رفع مؤشرات التنمية االجتماعية.

ما اثبتته الدراسة من تباعد فترات الزيارات  تكثيف الزيارات الميدانية للرقابة وصحة البيئة وذلك استنادا إلى-

 الميدانية.

العاملين، وخاصة في أماكن  داءأكافة قطاعات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بتركيب كاميرات لمراقبة  إلزام-

 بيع المواد الغذائية والصحية.
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