
 
 

اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ  (َظبو/نقبٌَٕ)انالئحخ انزُفٛزٚخ 

 

انفظم اٞٔل 

 ٔأحكبو ػبيخ رؼــشٚفـــــبد

 

فٙ رغجٛق أحكبو ْزِ انالئحخ ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد  انٕاسدح فٛٓب راد انًؼُٗ :   انًبدح اٞٔنٗ 

اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ ، كًب ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد  (َظبو/ قبٌَٕ )انًُظٕص ػهّٛ فٙ 

.  انزبنٛخ انًؼُٗ انًحذد قشٍٚ كم يُٓب

كم يبدح عجٛؼٛخ أٔ اطغُبػٛخ رضبف نهزشثخ نغشع رحغٍٛ خظٕثزٓب أٔ إنٗ انُجبد ثزدٓٛضِ :   اٞعًذح

 0ثٕاحذ أٔ أكثش يٍ انؼُبطش انغزائٛخ 

    رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش غزائٙ ٔاؽذ أ٘ يشكجبد كًٛٛبئٛخ يقُْخ : ثغٛغخالكًٛٛبئٛخ العًذح اٞ- 

اٞعًذح انُٛزشٔعُٛٛخ ٔانفٕعفبرٛخ ٔانجٕربعٛخ ٔأعًذح :  يضمٔٚؾزبعٓب انُجبد نًُِٕ ٔريٕسِ انيجْٛٙ

 . انُْبفش انقغشٖ

 ٔاؽذ غزائٙ رؾزٕ٘ ّهٗ أكضش يٍ ُّقش أ٘ يشكجبد كًٛٛبئٛخ يقُْخ  : يشكجخالكًٛٛبئٛخ العًذح اٞ- 

 .ٔٚؾزبعٓب انُجبد نًُِٕ ٔريٕسِ انيجْٛٙ 

ٔصاسح انؾؤٌٔ انجهذٚخ ٔانمشٔٚخ ٔصاسح انًٛبِ ٔصاسح انذاخهٛخ ، ْٛئخ انًٕاففبد  :  اندٓبد راد انؼالقخ

  0 ٔانًمبٚٛظ

 

٢ ٚغٕص اعزٛشاد أٔ رقذٚش اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ أٔ إَزبعٓب أٔ رقُْٛٓب :   انًبدح انثبَٛخ

  أٔ  رذأنٓب أٔ َؾش إ٣ٌّ نهزشٔٚظ نٓب إ٢ ثْذ رغغٛهٓب  ٔانؾقٕل ّهٗ رشخٛـ يٍ انغهيخ انًخزقخ      

. ٔثْذ انزُغٛك يِ انغٓبد راد ان٣ْلخ

 

 ٚؾَش اعزٛشاد أٔ رقذٚش اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ أٔ إَزبعٓب أٔ رقُْٛٓب :   انًبدح انثبنثخ

. أٔرذأنٓب أٔ َؾش إ٣ٌّ نهزشٔٚظ نٓب يبنى ركٍ ييبثمخ ٞؽكبو ْزِ ان٣ئؾخ

 

 ٢ ٚغٕص ا٠فشاط ٍّ اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ انًغزٕسدح إرا صجذ ّذو :انًبدح انشاثؼخ

. ييبثمزٓب نهؾشٔه ٔانًٕاففبد انًُقٕؿ ّهٛٓب فٙ ْزِ ان٣ئؾخ 

 

نًٍٕفٙ انغهيخ انًخزقخ دخٕل أيبكٍ إَزبط ٔرقُِٛ ٔرذأل ٔرخضٍٚ اٞعًذح :    انًبدح انخبيغخ

ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ ٞخز انُْٛبد ٔانزأكذ يٍ ييبثمزٓب نهًٕاففبد ٔانؾشٔه انٕاسدح ثٓزِ 

 ٔفٙ ؽبنخ مجو أ٘ َُٕ يٍ انًخبنفبد انًُقٕؿ ّهٛٓب فٙ  انَُبو أٔ ان٣ئؾخ ٚزى رؾشٚش  ،ان٣ئؾخ

 0يؾنش ثبنًخبنفخ 

 

 

 

 

 



 
انفظم انثبَٙ 

إَٔاع ٔششٔط اٞعًذح انكًٛبئٛخ 

 1-    انًبدح انغبدعخ 

٢ٚغٕص إَزبط أٔ رقُِٛ  أٔ اعزٛشاد أٔ رذأل ا٢عًذح انكًٛبئٛخ أٔانْنٕٚخ أٔ يؾغُبد انزشثخ إ٢ ثْذ  

انؾقٕل ّهٗ انزشخٛـ ان٣صو يٍ انٕصاسح  ثْذ إعزكًبل انؾشٔه ٔانًٕاففبد انًيهٕثخ انٕاسدح  

 0(3-2-1)فٙ ان٣ًؽك انًشفمخ ثٓزِ ان٣ئؾخ 

 2-  انًبدح انغبدعخ

: ثبنُغجخ نٟعًذح انزٙ ٚزى إعزٛشادْب ثًٕافقخ ٔصاسح انذاخهٛخ فإَّ ٚدت رٕافش انششٔط انزبنٛخ
أٌ رغزًْم ا٢عًذح انًفشدح انزٙ ٚزى إعزٛشادْب ثًٕافمخ ٔصاسح انذاخهٛخ كًٕاد أنٛخ نزؾنٛش -1

 0ا٢عًذح انًشكجخ فٙ يقبَِ ا٢عًذح انكًٛبئٛخ أٔ اعزًْبنٓب كأعًذح ركًٛهٛخ

ّهٗ انًغزٕسد إخيبس انٕصاسح ثبنكًٛبد انزٙ رشد ف٣ًْ إنٗ انؾشكخ أ انًؤعغخ أ انًقُِ يٍ -2

 0انكًٛبد انًقشػ نّ ثئعزٛشادْب

رمٕو انغهيبد يٍ خ٣ل يًضهٛٓب أٔ نغُخ يُْٛخ ثبنكؾف ٍّ انًٕاد انًٕسدح نهؾشكخ أٔ انًؤعغخ أ -3

 0انًقُِ ٔىجْٛخ رخضُٚٓب

ٚمٕو انًغزٕسد ثئ٣ّو انٕصاسح ثبنغٓبد انزٙ عٕلذ نٓب ا٢عًذح انًشكجخ انًقُْخ يٍ ا٢عًذح - 4

 0انًفشدح ، عٕاء كبَذ انغٓبد انًؾهٛخ أٔ خبسط انذٔنخ يِ ركش انكًٛبد

ٚهضو يغك عغم رٕمؼ فّٛ انكًٛبد انًغزًْهخ يٍ اٞعًذح انًفشدِ فٙ رؾنٛش ا٢عًذح انًشكجخ - 5

 0ٔؽشكخ رذأنٓب ٔإ٣ّو انٕصاسح ثجٛبَبرٓب دٔسًٚب

:     انًبدح انغبثؼخ
:-   ٚدت أٌ رزٕافش فٙ خًٛغ االعًذح انؼضٕٚخ انغبئهخ انششٔط انؼبيخ انزبنٛخ

 0اٌ ركٌٕ َبًّخ ٔيزغبَغخ ٔخبنٛخ يٍ انكزم- 

 0ركٌٕ خبنٛخ يٍ انزشثخ أٌ –

أٌ ٚقُِ انغًبد ْٔٚبيم ؽشاسًٚب - 

 ٔاٜفبد ٔيٍ انفٛشٔعبد ٔانجكزٛشٚب ٔانفيشٚبد ٔانًُٛبرٕدا  ثزٔس انؾؾبئؼ  يًٍا خبنٙأٌ ٚكٌٕ-  

 0اسحانًشمٛخ ٔ انؾؾشٚخ ٔانؾٕٛاَٛخ انل

 .فٙ انغًبد انًغزٕسد% 50ٍّٔ % ٢40 رمم َغجخ انًبدح انْنٕٚخ فٙ انغًبد انًقُِ يؾهٛب ٍّ أ-

 0كؾذ أدَٗ % 95أٌ ركٌٕ انًبدح انْنٕٚخ فٙ انخش -  

 0أٌ رخهٕ يٍ انشائؾخ انكشٚٓخ-  

 يغزخهـ  ف7ٙٔانشلى انٓٛذسٔعُٛٙ ٍّ  (و/ دعٛغ10ًٍ)٢ رضٚذ دسعخ انزٕفٛم انكٓشثٙ ٍّ أ- 

    (يبء: يبدح ّنٕٚخ ٔصٌ عبف) 5:1

 %.٢25 رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ أ-  

 

 

 

 

 

 

 



 
 (C/N) ٢1:20 رضٚذ َغجخ انكشثٌٕ إنٗ انُٛزشٔعٍٛ ٍّ  أ -

 0% 2 ٚضٚذ كهٕسٚذ انقٕدٕٚو فٙ اٞعًذح انًقُْخ يؾهٛب ٔانًغزٕسدح ٍّ أ٢- 

. كغى/ ثٛكٕكٕس٢300٘ رضٚذ َغجخ ا٠ؽْبُ ٍّ  أ -

يهى 16يُّ يٍ يُخم ليشِ % 95ٚكٌٕ ؽغى ؽجٛجبد انغًبد انْنٕ٘ خؾًُب ُّذيب ًٚش  -

 0 يهى8يُّ يٍ يُخم ليشِ % 95َبًًّب َٔبًًّب ُّذيب ًٚش 

 0% 1- ،+أٌ ٢ٚضٚذ ْبيؼ انزمذٚش فٙ يكَٕبد انغًبد انْنٕ٘ ٍّ  -

أٌ ٢ركٌٕ يٍ يخهفبد يضاسُ ا٢ثمبس ٔا٢غُبو ٔانذٔاعٍ أ خهٛو يُٓى ٔأٌ ٢ركٌٕ يٍ  -

 0عًبد انذو انًغفف أٔ يغؾٕق انَْبو أٔ يٍ يخهفبد انًغبنخ

:      انًبدح انثبيُخ 

يٍ ْزِ انالئحخ ٚدت أٌ رزٕفش   (انًبدح انغبثؼخ )            يغ ػذو ا٠خالل ثبنششٔط انًُظٕص ػهٛٓب فٙ

 0( 4)           فٙ اٞعًذح انؼضٕٚخ  ٔانغبئهخ انششٔط انخبطخ ثكم َٕع ٔانٕاسدح فٙ انًهحق سقى 

 

انثبنث انفظم 

 .انضساػٛخيٕاطفبد ػجٕاد اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ 

 

:         انًبدح انزبعؼخ 
:- ٔػجٕاد يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ انًٕاطفبد ٔانششٔط انزبنٛخ اٞعًذح ػجٕاد       ٚشزشط أٌ رزٕفش فٙ 

يِ     ثشٔثهٍٛ يقُّٕخ يٍ يبدح انجٕنٙ ّجٕاد اٞعًذح انكًٛٛبئٛخ انجغٛيخ ٔانًشكجخ أٌ ركٌٕ- أ        

 يْبيهخ مذ رأصٛش  انًمٕٖ أٔ انجٕنٙ اصٛهٍٛ انًمٕٖ ؽشٚؾخ ٔاؽذح ٔأٌ ركٌٕثيبَخ يٍ انجٕنٙ اصٛهٍٛ

  UV 0))اٞؽْخ فٕق انجُفغغٛخ 

: أٌ ٚكٌٕ يضجذ ّهٗ انْجٕح ثبنهغخ انْشثٛخ  ٔثخو ٔامؼ غٛش لبثم ن١صانخ انجٛبَبد انزبنٛخ-      ة 

 0اعى انًُزظ ٔانًُِؾأ-1          

 0ا٢عى انزغبس٘ ٣ّٔيزّ انزغبسٚخ-2          

 0ىجْٛٛخ انغًبد ٔرشكٛجزّ انكًٛٛبئٙ-3          

 0انُغجخ انًئٕٚخ نهًكَٕبد انغًبدٚخ-4          

 0انٕصٌ انقبفٙ نهْجٕح-5          

 0(سلى انذفْخ)ربسٚخ ا٠َزبط ٔربسٚخ إَزٓبء انق٣ؽٛخ ٔسلى انزؾغٛهٛخ -6         

يهقك فغٛش ٕٚمؼ ىشٚمخ ا٢عزًْبل ن٣عًذح انغبئهخ ٔانُْبفش -7         

 0             انقغشٖ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 0أٌ ركٌٕ انْجٕاد يؾكًخ انغهك-           ط

أٌ ركٌٕ انْجٕاد فٙ ؽبنخ ا٢عًذح انٕسلٛخ غٛش لبثهخ نهقذا أٔ انزبكم ثفْم  -   د

          انًٕاد انذاخهخ فٙ رشكٛجّ انغًبد ٔأٌ ركٌٕ ّبصنخ نهنٕء ٔأٌ ٚكزت ّهٗ  

 0(خبؿ ثبنُجبربد انذاخهٛخ)          انْجٕح

ثبنُغجخ نغًبد انٕٛسٚب ٔعهفبد ا٢يَٕٕٛو ٔعهفبد   اٞعًذح ّجٕحٚكٌٕ ٔصٌ أٌ -           ْـ 

. كغى50          انجٕربعٕٛو 

 0 كغى 25-20انزائجخ ٔأعًذح انُْبفش انقغشٖ يٍ  اٞعًذح ّجٕحٚكٌٕ ٔصٌ أٌ -     ٔ

كغى أٔ نزش نْجٕاد اٞعًذح انٕسلٛخ نجْل  /1أٌ ٚكٌٕ ٔصٌ انْجٕح نٟعًذح انٕسلٛخ -           ص

 0          أعًذح انُْبفش انقغشٖ  

 

:   انًبدح انؼبششح
 ٔػجٕاد يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ  اٞعًذح انكًٛٛبئٛخ انجغٛغخ ٔانًشكجخ    ٚدت أٌ رزٕفش فٙ ػجٕاد

: انًٕاطفبد اٜرٛخ

: ػجٕاد اٞعًذح انكًٛٛبئٛخ انجغٛغخ ٔانًشكجخ :      أٔال

 يِ ثيبَخ يٍ انجٕنٙ اصٛهٍٛ يْبيهخ مذ رأصٛش ثشٔثهٍٛ يقُّٕخ يٍ يبدح انجٕنٙ أٌ ركٌٕ- أ               

 .ٔاٌ ٚؾكى لفهٓب  UV))اٞؽْخ فٕق انجُفغغٛخ 

  كٛهٕعشاو 50 اٞعًذح انُٛزشٔعُٛٛخ ٔانفٕعفبرٛخ ٔانجٕربعٛخ انجغٛيخّجٕحٚكٌٕ ٔصٌ أٌ -             ة

 50إن20ٗ  اٞعًذح انُٛزشٔعُٛٛخ ٔانفٕعفبرٛخ ٔانجٕربعٛخ انًشكجخ يٍّجٕحٚكٌٕ ٔصٌ أٌ -ط            

 . كٛهٕعشاو

ٔركٌٕ  نهنٕء ّبصنخٔفٙ ؽبنخ أعًذح انُْبفش انقغشٖ ركٌٕ انْجٕاد غٛش لبثهخ نهقذأ -           د 

 . ٔاؽذ نزشأٔ  ٔاؽذثٕصٌ كٛهٕعشاو

. أٌ ركٌٕ يؾكًخ ا٠غ٣ق -ْـ         

 :  انضساػٛخ  يحغُبد انزشثخػجٕاد :        ثبَٛب
 1000٘ألم أٔ رغبٔ (انكبئُبد انؾٛخ انذلٛمخ ) انضساّٛخ يؾغُبد انزشثخ ّجٕحٚكٌٕ ٔصٌ أٌ -           أ

. عشاو 

 .ثشٔثهٍٛ يقُّٕخ يٍ يبدح انجٕنٙ أٌ ركٌٕ-          ة

. أٌ ركٌٕ يؾكًخ ا٠غ٣ق-          ط

:      انًبدح انحبدٚخ ػشش

 ػجٕاد اٞعًذح انكًٛٛبئٛخ ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ػهٗ       ٚدت أٌ ٚكزت

: ٔاالَدهٛضٚخ انجٛبَبد اٜرٛخ

. اعى انغٓخ انًقُْخ -1

 . اعى انًُزظ  -2

 .ا٢عى انزغبس٘ ٣ّٔيزّ انزغبسٚخ -3

 . َغجخ انًٕاد انًكَٕخ  -4

 .انكًٛخ ثبنٕصٌ أٔ ثبنؾغى -5

 . ربسٚخ ا٠َزبط ٔانزْجئخ  -6

 .ربسٚخ اَزٓبء انق٣ؽٛخ -7

 .خذاوىشٚمخ ا٢عذ  -8



 
سلى انذفْخ  -9

 

انفظم انشاثغ 

يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ 

: انًبدح انثبَٛخ ػشش

:      ٚدت أٌ رزٕفش فٙ يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ انششٔط انؼبيخ انزبنٛخ

 

  

 

 

 

 

  

 

: انًبدح انثبنثخ ػشش

: انًبدح انشاثؼخ ػشش 

. رمذٚى ىهت ّهٗ ًَٕرط يْذ نٓزا انغشك- 1             

. نهًقُِ أٔ يكبٌ ا٠َزبط سعى ُْذعٙ يْزًذ رمذٚى-  2             

 اٞعًذح  ٔيؾغُبد انزشثخأٔ رقُِٛ  ٠َزبط راد ان٣ْلخفٕسح يٍ يٕافمخ انغٓبد - 3             

  .انضساّٛخ

انزقُِٛ ٔؽشكخ َّٕٛخ انًُزظ ٔكًٛبرّ ٔربسٚخ  فّٛ  ٚذٌٔ عغميغكٖ إداسح انًقُِ ّم-4            

. ٔا٢ؽزفبً ثٓزا انغغم نًذح خًظ عُٕاد يٍ ربسٚخ إغ٣لّ،   ٔأعًبء انًؾزشٍٚانزذأل

. ُّذ انيهت انغغم نًٍٕفٙ انغهيخ انًخزقخ   كًب ٚغت ّهٛٓب رمذٚى             

 

 



 
 

انخبيظ نفظم ا

اعزٛشاد ٔرظذٚش اٞعًذح ٔيحغُبد انزشٚخ انضساػٛخ 

: انًبدح انخبيغخ ػشش

ال ٚدٕص إعزٛشاد أٔ رظذٚش اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ ا٠ ثؼذ انحظٕل ػهٗ رشخٛض ثزنك يٍ 

: انغهغبد انًخزظخ ٔثؼذ إعزفٛبء انًزغهجبد انزبنٛخ

 .اعى انؾشكخ انًُزغخ - 1        

 .اعى انؾشكخ انًغزٕسدح أٔ انًقذسح- 2        

. ا٢عى انْبو ٔا٢عى انزغبس٘ - 3        

. َغت انًٕاد انًكَٕخ نهًُزظ - 4        

. كٛفٛخ ا٢عزخذاو ، يْذ٢د ٔيٕاّٛذ ا٠مبفخ نهًؾبفٛم انًخزهفخ - 5        

.  انضساّخ ٘انًغزخذيخ فلبثهٛخ انًُزظ نهخهو ٔانًضط يِ انًشكجبد اٞخشٖ -   6        

. ربسٚخ ا٠َزبط ٔربسٚخ اَزٓبء انق٣ؽٛخ  - 7       

 . وانكًٛخ ثبنٕصٌ أٔ انؾظ- 8       

 .يُفز انذخٕل- 9       

يغهفخ ( كٛهٕ عشاو أٔ نزش ٔاؽذ نهُْٛخ ) ُّٛبد  (5)ٚغت ّهٗ يمذو انيهت أٌ ٚشفك يِ انيهت - 10            

ٔيخزٕيخ ثخزى انؾشكخ انًُزغخ أٔ انًغزٕسدح ٔرًُؼ انًٕافمخ ّهٗ إَٞاُ انًيبثمخ نهؾشٔه 

يٍ ْزِ ان٣ئؾخ ّهٗ أٌ رغش٘ انًٕافمخ نًذح ٔانًٕاففبد انًُقٕؿ ّهٛٓب فٙ انفقم انضبَٙ ٔانضبنش 

 .ّبو يٍ ربسٚخ انؾقٕل ّهٛٓب

لجم ؽؾٍ ٚغت  رمذٚى ىهت انؾقٕل ّهٗ رشخٛـ اعزٛشاد اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ   -  11        

 . انًُؾأ ثًذح ٢ رمم ٍّ أعجٍّٕٛ ثهذا٠سعبنٛخ يٍ

 

: انًبدح انغبدعخ ػشش

: لجم  ٔفٕل ا٠سعبنٛخ  نهًؾبعش انضساّٛخ  انًغزُذاد اٞرٛخّهٗ انًغزٕسد رمذٚى                

انغٓبد انًخزقخ فٙ ثهذ انًُؾأ ثأٌ    يٍفؾخ َجبرٛخؽٓبدح -أ        

ٔانًُٛبرٕدا   ا٠سعبنٛخ خبنٛخ يٍ ثزٔس انؾؾبئؼ ، ٔاّٞؾبة اننبسح ، ٔانجكزٛشٚب ٔانفٛشٔعبد

 0ٔييبثمخ نهؾشٔه ٔانًٕاففبد اننبسح انضساّٛخ ٔانؾٕٛاَٛخٔاٜفبد 

 َٔغجخ ا٢ؽْبُ  رٕمؼ يكَٕبد ا٠سعبنٛخ انًشاد ا٠فشاط يٍ يخزجش يْزًذؽٓبدح رؾهٛم يخجش٘-        ة

 0إرا دّذ انؾبعخ نزنك

 

٢غٛب ثْذ يشٔس عزخ اؽٓش يٍ ربسٚخ رشخٛـ ا٢عزٛشاد أٔ انزقذٚش  ْٚزجش  :انًبدح انغبثؼخ ػشش

 .إعشاء ثؾأٌ ا٢عزٛشاد أ٘  إرا نى ٚجبؽش انًغزٕسدا٠فذاس 

 

             ا٢نزضاو ثبنؾشٔه انقؾٛخ انٕلبئٛخ ٔانًقذسحّهٗ انؾشكبد انًغزٕسدح:انًبدح انثبيُخ ػشش 

  .  انًًْٕل ثٓب ثبنذٔنخٔانزخضُٚٛخ انقُبّٛخٔ

 



 
 

 

 

 

 

انفظم انغبدط 

      ششٔط رذأل اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ 

ٚشزشط  نًُح رشخٛض يضأنخ رذأل اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ : انًبدح انزبعؼخ ػشش

: انششٔط اٜرٛخ

انزمذو ثيهت نهغهيخ انًخزقخ يشفمب ثّ يٕافمخ انغٓبد راد ان٣ْلخ ٔفٕسح يٍ يهكٛخ انْمبس أٔ  - أ

. ّمذ  إٚغبس عبس٘ انًفْٕل

.  لغى يغزمم نهزذأل ثًزغش رذأل يغزهضيبد ا٠َزبط انضساّٙؿرخقٙ-   ة   

يَههخ ٔعٛذح انزٕٓٚخ   ٔيقشؽخ يٍ انذفبُ  أٌ ركٌٕ يخبصٌ اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ-     ط

. انًذَٙ ثْذ اعزكًبل ؽشٔه اٞيٍ ٔانغ٣يخ فٙ انًغزٕدّبد 

أٌ ٚغزٕفٙ انًزغش انًْذ  نزذأل اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ  نؾشٔه انًؾبل انزغبسٚخ -   د

. ٔانقُبّٛخ انًًْٕل ثٓب فٙ انذٔنخ 

 

ٚغت ّهٗ انًشخـ نّ  ثزذأل اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ ا٢ؽزفبً ثغغم :انًبدح انؼششٌٔ 

ٚمٛذ ثّ ؽشكخ انزذأل ٔاعى انًؾزش٘ ُّٕٔاَّ ّهٗ أٌ ٚؾزفٌ انًؾم ثبنغغم نًذح خًظ 

.  عُٕاد يٍ ربسٚخ إغ٣ق انغغم

 

ٚغت أٌ ٚزى ؽفٌ  ٔرخضٍٚ اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ فٙ انْجٕاد : انًبدح انٕاحذح ٔانؼششٌٔ

. اٞفهٛخ ٢ٔ ٚغٕص فزؾٓب أٔ رغضئزٓب أٔ إّبدح رْجئزٓب

 

.  ٚغٕص انزُبصل ٍّ انزشخٛـ نهغٛش ؽزٗ فٙ ؽبنخ ثِٛ انًزغش أٔ رأعٛشِ:انًبدح انثبَٛخ ٔانؼششٌٔ

 

ٚؾزشه فٙ يٍ ٚضأل رذأل اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ أٌ ٚزًزِ : انًبدح انثبنثخ ٔانؼششٌٔ 

. ثخجشح عٛذح فٙ يغبل اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ

 

انفظم انغبثغ 

.  انضساػٛخإخشاءاد ا٠ػالٌ ػٍ اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ ششٔط ٔ

 

ػهٗ  يٍ ٚشغت فٙ ا٠ػالٌ ػٍ أٚخ أعًذح ٔيحغُبد نهزشثخ انضساػٛخ أٌ   ٚزقذو  :انًبدح انشاثؼخ ٔانؼششٌٔ

 : َششح فُٛخ رحزٕ٘ ػهٗ اٜرٙإنٗ انغهغخ انًخزظخ ثغهت انحظٕل ػهٗ رشخٛض ثزنك يشفقب ثّ 

.  ٔيمش ا٠َزبط انغٓخ انًُزغخاعى - أ 

. ا٢عى انزغبس٘ ٔان٣ْيخ انزغبسٚخ - ة 

. انُغجخ انًئٕٚخ نهًكَٕبد - ط 

. انٕصٌ انقبفٙ نهْجٕح - د 



 
.  ٔا٢َزٓبء ٔسلى انذفْخ ربسٚخ ا٠َزبط- ْـ 

 : اٜرٛخ انجٛبَبدفٙ حبنخ انكبئُبد انحٛخ انذقٛقخ ال ثذ أٌ رزٕافش       ٔ

.  ٚكزت ا٢عى انْهًٙ يِ انغ٣نخ ٔا٢عى انؾبئِ ٣ّٔلزٓب ثبنغ٢٣د اٞخشٖ - 1

 0 َٔغجخ ٔعٕدْب فٙ انغًبدانًذٖ ٔانؾكم انز٘ رٕعذ ّهّٛ فٙ انيجْٛخ -2

. ىشٚمخ انزخضٍٚ ٔفزشح انق٣ؽٛخ ٔيذٖ ؽٕٛٚزٓب -3

. ىجْٛخ انًبدح انؾبيهخ ٔيٕاففبرٓب -4

 (انًَٓشٚخ )انًٕاففبد انًٕسفٕٛنٕعٛخ -5

. ثؾكم ٔامؼ  ٔا٠َغهٛضٚخ انْشثٛخثبنهغزٍٛ يكزٕثخ ّهٗ أَّ ٚغت أٌ ركٌٕ انجٛبَبد

 

انفظم انثبيٍ 

انضساػٛخ إخشاءاد فحض ٔرحهٛم اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ ششٔط ٔ

: انًبدح انخبيغخ ٔانؼششٌٔ 

نهغهغخ انًخزظخ أخز ػُٛبد يٍ اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ ػُذ عهت رغدٛهٓب ٔاعزٛشادْب  

ٔٔطٕل انًغزٕسد يُٓب إنٗ يُبفز انذٔنخ ٔػُذ دخٕل انًضاسع ٔأيبكٍ  انزخضٍٚ ٔا٠َزبج ٔانزظُٛغ  

ٔانزذأل ٔرنك نهزأكذ يٍ انخٕاص انغجٛؼٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ نهؼُبطش انًكَٕخ نٓب ٔيذٖ رغبثقٓب  

. نهجٛبَبد ٔششٔط اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزِ انالئحخ

   نكم َٕع يٍ اٞعًذح ٔيحغُبد انزشثخ انضساػٛخفحضأخز ػُٛبد ال  ٚزى: انًبدح انغبدعخ ٔانؼششٌٔ 

  :ٔفقب نٝرٙ

: اٞعًذح انكًٛبئٛخ:   أٔال

عى ٍّ ىشٚك فزؼ أؽذ 60ٚغزًْم فٙ أخز انُْٛخ يغظ يْذَٙ ىٕنّ :   اٞعًذح انقبثهخ نهزًٛغ-             أ

 .ىشفٙ انْجٕح

 فٙ أخز انُْٛخ  ثئدخبنّ فٙ أسثِ عٓبد نهْجٕح  انًغظ   ٚغزًْم:اٞعًذح غٛش انقبثهخ نهزًٛغ –              ة 

: ّهٗ اٞكضش ، ٔرؤخز انُْٛبد يٍ انْجٕاد ثبنُغت اٜرٛخ 

 انُغجخ انًأخٕرح يٍ إخًبنٙ انؼذد ػذد انؼجٕاد

 رؤخز انُْٛبد يُٓب عًْٛب   ٢5 رضٚذ ّهٗ 

يُٓب ، ثؾشه أ٢ ٚمم ّذد انْجٕاد انًأخٕرح % 40رؤخز انُْٛخ ثُغجخ  20- 6يٍ 

.  ّجٕاد6يُٓب انُْٛبد ٍّ 

يُٓب ، ثؾشه أ٢ ٚمم ّذد انْجٕاد انًأخٕرح % 20رؤخز انُْٛخ ثُغجخ  200- 21يٍ 

.   ّجٕاد8يُٓب انُْٛبد ٍّ 

يُٓب ، ثؾشه أ٢ ٚمم ّذد انْجٕاد انًأخٕرح % 10رؤخز انُْٛخ ثُغجخ  400- 201يٍ 

.  ّجٕاد10يُٓب انُْٛبد ٍّ 

يُٓب ، ثؾشه أ٢ ٚمم ّذد انْجٕاد انًأخٕرح يُٓب % 5رؤخز انُْٛخ ثُغجخ  600- 401يٍ 

.  ّجٕح15انُْٛبد ٍّ 

 

 800 إنٗ 601يٍ 

يُٓب ، ثؾشه أ٢ ٚمم ّذد انْجٕاد انًأخٕرح يُٓب % 4رؤخز انُْٛخ ثُغجخ 

.  ّجٕح25انُْٛبد ٍّ 

يُٓب ، ثؾشه أ٢ ٚمم ّذد انْجٕاد انًأخٕرح يُٓب % 3رؤخز انُْٛخ ثُغجخ فأكضش - 801يٍ 

.  ّجٕح40انُْٛبد ٍّ

 



 
 

 

: اٞعًذح انؼضٕٚخ: ثبَٛب 

:  اٞعًذح انؼضٕٚخ انًؼجأح فٙ أكٛبط - أ

 انُغجخ انًأخٕرح يٍ إعًبنٙ انْذد ّذد اٞكٛبط

 .ٚؤخز كٛظ ٔاؽذ  نكم أنف كٛظ   

يٍ انٕصٌ انكهٙ نهؾؾُخ  (َقف كٛهٕ )رؤخز أعضاء : اٞعًذح انؼضٕٚخ انغبئجخ-ة

: ٔرنك ّهٗ انُؾٕ اٜرٙ

 انُغجخ انًأخٕرح يٍ انٕصٌ ا٠عًبنٙ انٕصٌ

  عضءا25 ٢ ٚضٚذ ّهٗ ىٍ ٔاؽذ  

عضءا 30ىٍُٛ -  يب ٚضٚذ ّهٗ ىٍ 

 عضءا 35 أىُبٌ 5-  ىٍُٖٛيب ٚضٚذ ّم

عضءا 40 أىُبٌ 10-  أىُب5ٌٖ يب ٚضٚذ ّم

 عضءا 50 ىُب 50- ىُب25يب ٚضٚذ ّهٗ 

: يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ: ثبنثب

 

 : ٔفمب نٝرٙ  انزٙ ٚزى أخزْب نهفؾـ رْبيم انُْٛبد:انًبدح انغبثؼخ ٔانؼششٌٔ

 ُّٛبد رزشأػ ثٍٛ ُٔٚؤخز يٍ انًخهٕه انًزغبَظ أسة،  رخهو انُْٛبد عٛذا ؽزٗ رزغبَظ -            أ

ٔرشكٛجزٓب  فٛٓب اعى انًبدح ٚكزت  ثيبلخ ّهٗ كم ُّٛخ ، ٔرٕمِ عشاو نكم ُّٛخ 200-300

 أٔ يٍ ُٕٚة فبؽت انؾأٌ آخز انُْٛخ ٔٔربسٚخ اخز انُْٛخ ٔانكًٛخ انزٙ رًضهٓب ، ٔاعى ٔرٕلِٛ 

. خز انُْٛخ آّٔهٛٓب خزى انًُزظ أٔ انًغزٕسد ٔخزى ْزِ انُْٛبد ثبنؾًِ اٞؽًش   ٔرؾًُِّّ، 

 اصُزبٌرشعم ٔرؾفٌ ُّٛخ ٔاؽذح نذٖ انًؾغش انضساّٙ ُّٔٛخ أخشٖ نذٖ فبؽت انؾأٌ ، - ة

 عبّخ  24 يْبيم انزؾهٛم انًخزقخ ثبنٕصاسح  خ٣ل إنٗيٍ انُْٛبد 

نجٛبٌ انخٕاؿ انيجْٛٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ نهًكَٕبد ثبعزخذاو انيشق  يُٓب ٔرنك نزؾهٛم ٔاؽذح

 ٖٔرؾفٌ  انُْٛخ اٞخش اعم يْشفخ ييبثمزٓب نًب ْٕ يْهٍ ُّّ،  ٔيٍانمٛبعٛخ انْبنًٛخ

 . فبؽت انؾأٌثبنًخزجش نهشعُٕ إنٛٓب ُّذ ا٢ّزشاك ّهٗ َزبئظ انزؾهٛم يٍ لجم

 

: انًبدح انثبيُخ ٔانؼششٌٔ 

ٚؾك نهغهيخ انًخزقخ إرا دّذ انؾبعخ رغشثخ أ٘ عًبد أٔ يؾغٍ رشثخ صساّٛخ عذٚذ نهفزشح 

 0انضيُٛخ انزٙ رشاْب يُبعجخ ٔرنك لجم انزغغٛم

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

انزبعغ انفظم 

 

. ششٔط ٔإخشاءاد إػبدح انزحهٛم فٙ حبنخ االػزشاع ػهٗ انُزبئح

 يٍ َزٛغخ يذٚش انغهيخ انًخزقخ إنٗ كزبثخنقبؽت انؾأٌ انؾك فٙ انزَهى  :انًبدح انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ

عمو ؽمّ فٙ ٔإ٢  ثبنُزٛغخ اٞٔنٗ ّهًّ يٍ ربسٚخ ا ٕٚو15 خ٣ل إّبدح انزؾهٛم ىبنجبانزؾهٛم 

 . ؽٓبدح انزؾهٛم ٔانُْٛخ انًؾفٍٕخ نذّٚيِ انزَهى ٚشفك ، ّهٗ أٌانزَهى 

ؽذد انغهيبد انًخزقخ نغُخ ٠ّبدح انزؾهٛم ، ٔنهًزَهى انؾك فٙ ؽنٕس ًّهٛخ إّبدح :انًبدح انثالثٌٕ 

 . انزؾهٛم

 انٕصاسح ٔرهك انزٙ يخزجش رمٕو انهغُخ ثفؾـ أخزبو انُْٛخ انًؾفٍٕخ نذٖ :انًبدح انٕاحذح ٔانثالثٌٕ

. ثؾٕصح انًزَهى ،ٔٚضجذ رنك فٙ يؾنش 

 فٙ انزؾهٛم اٞٔل ّهٗ انُْٛخ انًمذيخ يٍ رى ارجبّٓب ْٚبد انزؾهٛم ثبنيشٚمخ انزٙ : انًبدح انثبَٛخ ٔانثالثٌٕ 

 ٔإرا اخزهفذ انُزبئظ ٚغشٖ انزؾهٛم ْزِ انُزٛغخ َٓبئٛخ، ريبثمذ انُزبئظ اّزجشد  فإرا انًزَهى

.  ٔركٌٕ َزبئغٓب َٓبئٛخ يخزجش انٕصاسحّهٗ انُْٛخ انًؾفٍٕخ نذٖ 

 .ٍّ يب ْٕ يْهٍ % 5ركٌٕ انُزٛغخ يمجٕنخ فٙ ؽذٔد  :انًبدح انثبنثخ ٔانثالثٌٕ 

انفظم انؼبشش 

 انغدم ٔانزغدٛم
 رْذ انغهيخ انًخزقخ عغ٣ رمٛذ فّٛ  اٞفشاد ٔانًؤعغبد انًُْٕٚخ انزٙ رمٕو :انًبدح انشاثؼخ ٔانثالثٌٕ

ثبعزٛشاد ٔرقذٚش ٔرقُِٛ ٔاَزبط  ٔرذأل اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ، ٔكزنك انغبيْبد 

. ٔيشاكض انجؾٕس انًغزضُبح يٍ أؽكبو لبٌَٕ اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ

كًب رمٛذ ثّ عًِٛ إَٔاُ اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ انًغًٕػ ثبعزٛشادْب ٔرقذٚشْب          

. ٔرذأنٓب ٔرقُْٛٓب 

 

انحبد٘ ػشش انفظم 

انًخبنفبد ٔانزظشف فٛٓب 

 يِ ّذو ا٠خ٣ل ثًب رمزنٙ ثّ اًََٞخ اٞخشٖ يٍ ّمٕثبد أؽذ ، ْٚبلت :انًبدح انخبيغخ ٔانثالثٌٕ

:- يٍ ٚخبنف أؽكبو ََبو اٞعًذح ٔيؾغُبد انزشثخ انضساّٛخ ٢ٔئؾزّ انزُفٛزٚخ ٔفمًب نًب ٚهٙ 

:- ْٚبلت ثغشايخ يبنٛخ ٢ رزغبٔص يبئخ انف سٚبل كم يٍ أسركت أًٚب يٍ انًخبنفبد انزبنٛخ- 1

 0رًْذ رغٛش أٔ رؾّٕٚ أٔ إر٣ف عضء يٍ انجٛبَبد ا٠ٚنبؽٛخ انًهقمخ ّهٗ انْجٕح-    أ

 0فزؼ انْجٕح أٔ إّبدح رْجئزٓب دٌٔ يٕافمخ سعًٛخ يٍ انغهيخ انًخزقخ-    ة

 0انذّبٚخ ٔا٣ّ٠ٌ ٍّ أ٘ عًبد أٔ يؾغٍ رشثخ دٌٔ اخز يٕافمخ ثزنك-    ط

يُِ انًٍٕفٍٛ انًكهفٍٛ ثزُفٛز أؽكبو ْزا انَُبو ْزا انَُبو يٍ انمٛبو ثٕاعجبرٓى أٔ ّشلهخ  -    د

 0      يًٓبرٓى 

 0إعزٛشاد أٔ رذٔال أٔ رقُِٛ أ٘ عًبد أٔ يؾغٍ رشثخ دٌٔ انزشخٛـ ان٣صو-   ْـ

  

 

 



 
 

 

 0إعزٛشاد أٔ رذٔال أٔ رقُِٛ أ٘ عًبد أٔ يؾغٍ رشثخ ربنف أٔ يغؾٕػ أٔ يُزٓٗ انق٣ؽٛخ-  ٔ

ٚغٕص إمبفخ إنٗ ّمٕثخ انغشايخ ، انؾكى ثئر٣ف انًٕاد يؾم انًخبنفخ ثٕعبىخ يشفك يزخقـ  - 2

 0   يشخـ نّ ، أٔ إّبدح رقذٚشْب إنٗ ثهذ انًقذس ، ٔرنك ّهٗ َفمخ انًخبنف فٙ كهزب انؾبنزٍٛ

 0ٚغٕص إمبفخ إنٗ ّمٕثخ انغشايخ انؾكى ثئغ٣ق انًُؾأح انًخبنفخ ثقفخ يؤلزخ أٔ دائًخ-3

 0رنبّف انغشايخ انًؾكٕو ثٓب ّهٗ انًخبنف فٙ ؽبنخ انْٕد- 4

ٚهغٙ انزشاخٛـ فٙ ؽبنخ انْٕد نهًشح انضبنضخ ، ُٔٚؾش لشاس انْمٕثخ ّهٗ َفمخ انًخبنف فٙ فؾٛفزٍٛ - 5

 0يؾهٛزٍٛ رقذس إؽذًْب فٙ انًُيمخ انزٙ ٚمٛى فٛٓب انًخبنف

رؾكم نغُخ ثمشاس يٍ ٔصٚش انضساّخ يٍ ص٣صخ أّنبء أؽذْى ّنٕ لبََٕٙ ٔانْنٕاٌ ا٢خشاٌ - 6

اخقبئٍٛٛ صساٍّٛٛ نهَُش فٙ يخبنفبد أؽكبو ْزا انَُبو ، ٔرمشٚشانْمٕثخ انًُبعجخ، ْٔٚزًذ انٕصٚش 

ٕٚيًب يٍ ربسٚخ  (60)لشاساد انهغُخ ، ٔٚغٕص نًٍ فذس ثؾمّ أٌ ٚزَهى يُّ أيبو دٕٚاٌ انًَبنى خ٣ل 

 0إث٣غّ ثبنمشاس

٢ٚخم رٕلِٛ انْمٕثبد انغبثمخ ثؾك انًزنشس فٙ ييبنجّ يشركت انًخبنفخ ثبنزْٕٚل ٍّ اننشس - 7

 0انز٘ نؾك ثّ َزٛغخ إسركبثّ انًخبنفخ

 

 

انفظم انثبَٙ ػشش 

أحكبو ػبيخ 

: انًبدح انغبدعخ ٔانثالثٌٕ

 

نهٕصٚش رْذٚم ْزِ ان٣ئؾخ ثًب ٚشاِ مشٔسًٚب نهًقهؾخ انْبيخ ٔمًبَب نؾغٍ رُفٛزْب ،ٔٚزى إخيبس ا٢يبَخ - 

  0انْبيخ ثًغهظ انزْبٌٔ نذٔل انخهٛظ انْشثٛخ ثٓزِ ان٣ئؾخ ٔأ٘ رْذٚم ٚيشأ ّهٛٓب

: انًبدح عجؼخ ٔثالثٌٕ

 0رُؾش ْزِ ان٣ئؾخ فٙ انغشٚذح انشعًٛخ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
                            

( 1)يهحق سقى 

 

 ششٔط ٔيٕاطفبد اٞعًذح انكًٛبئٛخ  

 0اٞعًذح انكًٛبئٛخ:- أٔال 

: أعًذح انؼُبطش انشئٛغٛخ غٛش انؼضٕٚخ(أ

:- ْٙ اعًذح غٛش ّنٕٚخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّبفش غزائٛخ سئٛغٛخ ٔرؾًم  

أعًذح ػُبطش سئٛغٛخ ثغٛغخ غٛش ػضٕٚخ (أ-1   

: ْٙ أعًذح غٛش ّنٕٚخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش سئٛغٙ ٔاؽذ فمو يٍ انُْبفش انشئٛغٛخ ْٔٙ

اٞعًذح ا٢صٔرٛخ ، انفٕعفبرٛخ ٔانجٕربعٛخ ، ثكبيم يٕاففبرٓب انيجْٛٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ، ٔيؾزٕاْب يٍ 

:- انُْبمش انغزائٛخ انًؾذدح ْٔٙ كًب ٚهٙ

:- اٞعًذح االصٔرٛخ (1-أ-1

ٕٚسٚب  (1- 1-أ-1

 0فٙ عًبد انٕٛسٚب % ٢1 رضٚذ َغجخ انجٕٛسٚذ ٍّ أ- 

 0%46انزائت فٙ انًبء ٍّ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ أ-

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

( Nitro Urea)انٕٛسٚب انًُزشخخ  (2-1-أ-1

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

( Urea Nitrate)َزشاد انٕٛسٚب  (3-1-أ-1

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ  نكَٕٓب - 

 0يبدح صُبئٛخ ا٠عزخذاو

االيَٕٛب  (4-1-أ-1

 0% 82أٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ ٍّ - 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

: اٞعًذح انفٕعفبرٛخ: ( 2-أ_1)

عٕثش فٕعفبد اؽبد٘  (1-2-أ-1

 0%18انزائت فٙ انًبء ٍّ   ((P2O5 ا٢ رمم َغجخ انفغفٕس- 

 0% 1ا٢ رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ -

 0ا٢ٚكٌٕ فٙ فٕسح يزؾغشح أٔ يزْغُخ أٔ يزكزهخ ٔٚفنم أٌ ٚكٌٕ ثقٕسح يؾججخ-

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

 

 

 

 



 
 

 

( TSP) عٕثش فٕعفبد ثالرٙ (2-2-أ-1

 0%42انزائت فٙ انًبء ٍّ   ((P2O5 ا٢ رمم َغجخ انفغفٕس- 

 0% 4ا٢ رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ -

 0يهى5يٍ انؾجٛجبد يٍ يُخم عْخ فزؾبرّ % 95أٌ ٚكٌٕ انغًبد يؾجت ثؾٛش رًش -

 0إ٢ ٚكٌٕ انغًبد ثقٕسح يزؾغشح أٔ يزْغُخ أٔ يزكهزخ- 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

( يبدح خبو)فخش انفٕعفبد  (3-2-أ-1

% P2O5)) ٍّ32ا٢ رمم َغجخ  - 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

:- أعًذح ػُبطش سئٛغٛخ يشكجخ غٛش ػضٕٚخ  (ة-1

: ْٔٙ رشكٛجبد عًبدٚخ رؾزٕ٘ ّهٗ أكضش يٍ ُّقشسئٛغٙ يٍ انُْبفشانغزائٛخ انشئٛغٛخ ٔرؾًم

رؾزٕ٘ ّهٗ ُّبفش انُٛزشٔعٍٛ ٔانفٕعفٕس ٔانجٕربعٕٛو  (NPK)أعًذح ُّبفش سئٛغٛخ  (1-ة-1

0 

 0أعًذح ُّبفش سئٛغٛخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش٘ انُٛزشٔعٍٛ ٔانفٕعفٕس  (2-ة-1

 0أعًذح ُّبفش سئٛغٛخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش٘ انُٛزشٔعٍٛ  ٔانجٕربعٕٛو  (3-ة- 1

 0أعًذح ُّبفش سئٛغٛخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش٘  انفٕعفٕس ٔانجٕربعٕٛو (4-ة- 1

ٔٚغت أٌ ركٌٕ يزغبَغخ انزشكٛت َٔغت انُْبفش انًكَّٕ نٓب ييبثمخ نُغت انُْبفش انًْهٍ ُّٓب 

ٔركٌٕ كبيهخ ا٠راثخ فٙ انًبء فٙ ؽبنخ اٞعًذح انزائجخ ٔأٌ ٢رمم َغجّ يغًُٕ انُْبفش يِ ثْنٓب 

 ٍّ40%0 

أيب ثبنُغجخ نٟعًذح انًشكجخ انزبنٛخ ٚغت أٌ ركٌٕ ثكبيم يٕاففبرٓب انيجْٛٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ٔيؾزٕاْب 

:- يٍ انُْبفش انغزائٛخ انًؾذدح ْٔٙ 

:- فٕعفبد انٕٛسٚب 

 0%46اٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ  -

 0%44انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((P2O5اٌ ٢ رمم َغجخ انفٕعفٕس  -

عهفبد االيَٕٕٛو 

 0ٔأٌ ركٌٕ عًْٛٓب ّهٗ فٕسح ايَٕٕٛو% 20    أٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ 

َزشاد االيَٕٕٛو 

، ّهٗ اٌ ركٌٕ َقف ْزِ انُغجخ ّهٗ % 33أٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انكهٙ انزائت فٙ انًبء ٍّ -

 0فٕسح َزشارٛخ ٔانُقف اٞخش ّهٗ فٕسح ايَٕٕٛو

 

 

 

 



 
 

 

 

ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط  (ٔصاسح انذاخهٛخ )مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ   - 

 0أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ ا٠عزخذاو

 

( DAP)فٕعفبد ثُبئٙ االيَٕٕٛو 

%  41انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((P2O5 أٌ ٢ رمم َغجخ انفغفٕس - 

% 46انزائت فٙ ؽًل انغزشٚك ٍّ  ((P2O5أٌ ٢ رمم َغجخ انفغفٕس - 

% 18أٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ - 

 0يهًٛٛزش (3-1)أٌ ٚكٌٕ انغًبد فٙ فٕسح يؾججخ ٚزشأػ ؽغى ؽجٛجبرّ ثٍٛ - 

 

( MAPفٕعفبد أحبد٘ االيَٕٕٛو 

%  41انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((P2O5 أٌ ٢ رمم َغجخ انفغفٕس - 

% 11أٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ - 

 

( (MKPفٕعفبد أحبد٘ انجٕربعٕٛو 

%  52انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((P2O5 أٌ ٢ رمم َغجخ انفغفٕس - 

% 34انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((K2Oأٌ ٢ رمم َغجخ انجٕربعٕٛو - 

 

 عهفبد انجٕربعٕٛو 

% 50انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((K2Oأٌ ٢ رمم َغجخ انجٕربعٕٛو - 

  %0.5أٌ ٢رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ - 

%  2أٌ ٢رضٚذ َغجخ انكهٕس فٙ انغًبد ٍّ - 

 17 %0ٍّ  (S)اٌ ٢ رمم َغجخ انكجشٚذ - 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح     - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

 

:- َزشاد انجٕربعٕٛو 

% 13أٌ ٢ رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ - 

% 46انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((K2Oأٌ ٢ رمم َغجخ انجٕربعٕٛو - 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ  - 

 0ا٠عزخذاو

 

 

 

 



 
 

 

: ٔرشًم( عبئهخ ، يؼهقخ، أٔ ػهٗ طٕسح يؼدٌٕ)أعًذح ػُبطش سئٛغٛخ غٛش ػضٕٚخ  (2

   

: أعًذح انؼُبطشانؼُبطش انشئٛغٛخ غٛش انؼضٕٚخ (أ- 2 

:-  ْٙ اعًذح غٛش ّنٕٚخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش غزائٙ سئٛغٙ ٔاؽذ يٍ انُْبفش انشئٛغٛخ ٔرؾًم

اٞعًذح ا٢صٔرٛخ ، انفٕعفبرٛخ أٔانجٕربعٛخ ، أٌ ركٌٕ يزغبَغخ انزشكٛت َٔغت انُْبفش انًكَٕخ نٓب  

 0 ييبثمخ نُغت انُْبفش انًْهٍ ُّٓب

أعًذح غٛش ّنٕٚخ رؾزٕ٘ ّهٗ  اكضش يٍ ُّقش سئٛغٙ ٔاؽذ يٍ انُْبفش انغزائٛخ انشئٛغٛخ   (ة- 2

 0   ،ٔ أٌ ركٌٕ يزغبَغخ انزشكٛت َٔغت انُْبفش انًكَٕخ نٓب  ييبثمخ نُغت انُْبفش انًْهٍ ُّٓب

: أعًذح ػُبطش ثبَٕٚخ غٛش ػضٕٚخ ( ة

:    ْٔٙ أعًذح غٛش ّنٕٚخ رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش ٔاؽذ أٔ اكضش يٍ انُْبفش انغزائٛخ انضبَٕٚخ ْٔٙ

 

: أعًذح انكبنغٕٛو ٔرشًم (1-  ة

: َزشاد انكبنغٕٛو  ( أ

 0%19انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((CaOاٌ ٢رمم َغجخ انكبنغٕٛو- 

 0% 15أٌ ٢ رمم َغـجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ  - 

ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔا٠َزبط أٔانزقُِٛ  (ٔصاسح انذاخهٛخ )مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ - 

 0نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ ا٠عزخذاو

 

: عهفبد انكبنغٕٛو  (ة

 0% 29-27انزائت فٙ انًبء  ((CaO أٌ ركٌٕ َغجخ انكبنٛغٕو    - 

شٛالد انكبنغٕٛو -(ج

%    10أٌ ٢رمم َغجخ انكبنغٕٛو ٍّ  -

:- أعًذح انًبغُغٕٛو ٔرشًم (2-ة

: َزشاد انًبغُغٕٛو (أ

 0%15انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((MgOأٌ ٢ رمم َغجخ  - 

 0%11أٌ ٢رمم َغجخ انُٛزشٔعٍٛ انزائت فٙ انًبء ٍّ - 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ - 

 0ا٠عزخذاو

: عهفبد انًبغُغٕٛو  (ة

 0% 16انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((MgOأٌ ٢رمم َغجخ  - 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ  ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط  ٞٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح - 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

: شٛالد انًبغُغٕٛو (ج

 0%6انزائت فٙ انًبء ٍّ  ((MgOاٌ ٢ رمم َغجخ   - 



 
مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ - 

  0ا٠عزخذاو

 

 

أعًذح انكجشٚذ   (3-ة

انكجشٚذ ْٚزجش يٍ انُْبفش انغزائٛخ انضبَٕٚخ ٔٚغزخذو كُْقش ؽش أٔ يٍ خ٣ل ا٢عًذح انزٙ ثيجْٛزٓب 

 0رؾزٕ٘ ّهٗ ْزا انُْقش

٢ٔثذ يٍ أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط أٔانزقُِٛ نكٌٕ انكجشٚذ يبدح 

 0صُبئٛخ ا٠عزخذاو

:- أعًذح ػُبطش طغشٖ غٛش ػضٕٚخ  (ج

ْٔٙ اعًذح رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش ٔاؽذ أٔ أكضش يٍ انُْبفش انغزائٛخ انقغشٖ ٔركٌٕ إيب ثؾبنخ فهجخ أٔ 

:- عبئهخ ٔرؾًم

:- أعًذح ُّبفش فغشٖ ثقٕسح يخهجٛخ ٔرؾًم (1-ط

: اعًذح ُّبفش ثغٛيخ (أ

انؾذٚذ ، انضَك، انُؾبط، انًُغُٛض، ) ْٙ اعًذح رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش ٔاؽذ فمو يٍ انُْبفش انقغشٖ 

 0(انجٕسٌٔ، انكهٕسٚذ، ٔانًٕنجذَى

 0أعًذح رؾزٕ٘ ّهٗ أكضش يٍ ُّقش غزائٙ يٍ انُْبفش انقغشٖ  (ة

:- أعًذح ُّبفش فغشٖ يقذسْب انغهفبد ٔرؾًم(2-ط

: أعًذح ُّبفش فغشٖ ثغٛيخ  (    أ

 0       ْٔٙ اعًذح رؾزٕ٘ ّهٗ ُّقش ٔاؽذ فمو يٍ انُْبفش انقغشٖ 

: أعًذح ُّبفش فغشٖ يشكجخ  (   ة

 0      ْٔٙ اعًذح رؾزٕ٘ ّهٗ اكضش يٍ ُّقش غزائٙ يٍ انُْبفش انقغشٖ

% 5ٚغت اٌ ٢ رمم َغجخ انُْبفش ٍّ  (انجغٛيخ )   ُّذ ا٠عزٛشاد فٙ ؽبنخ أعًذح انُْبفش انقغشٖ 

ٚؾزشه أٌ ٢رمم يغًُٕ يؾزٕاْب  (انًشكجخ)نكم عًبد ّهٗ ؽذِ ، أيب فٙ ؽبنخ اعًذح انُْبفش انقغشٖ 

 0% 10يٍ انُْبفش ٍّ 

: أعًذح انُجبربد انذاخهٛخ (د

 (عٕاء كبَذ يفشدح أ يشكجخ)% 16اٌ ٚكٌٕ يغًُٕ يؾزٕاْب يٍ انُْبفش انغزائٛخ ٢ ٚضٚذ ٍّ  -

أٌ ركٌٕ يزغبَغخ عٕاء كبَذ فهجخ أٔ عبئهخ ، ٔأٌ ركٌٕ َغت انُْبفش انًكَّٕ نٓب ييبثمخ نُغت   -

 

 (خبفخ ثبنُجبربد انذاخهٛخ)انُْبفش انًزكٕسح ّهٗ ثيبلخ انْجٕح ؽشٚيخ أٌ ٚكزت ّهٗ انْجٕح ّجبسح 

% 100فٙ ؽبنخ اٞعًذح انقهجخ ٚؾزشه أٌ ركٌٕ كبيهخ ا٠راثخ فٙ انًبء  - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

( 2)يهحق سقى 

ششٔط ٔيٕاطفبد االعًذح انؼضٕٚخ 

 اٞعًذح انؼضٕٚخ 

:- ْٔٙ اعًذح يظُؼخ يٍ يخهفبد َجبرٛخ أٔ حٕٛاَٛخ أٔ خهٛظ يًُٓب ٔرشًم

: أعًذح ػضٕٚخ طهجخ ٔرشًم ( أ
 (يؾججخ/ ثٕدس)أعًذح ّنٕٚخ ّبدٚخ  (1

: ٔٚؾزشه أٌ رزٕافش فٛٓب انًٕاففبد  انزبنٛخ

أٌ ٚكٌٕ انغًبد يزؾهم ثؾكم كبيم ٔيْبنظ ؽشاسًٚب -

 0يخهٕىًب ثبنزشثخ أٔ انشيمكٌٕ  ٢ ٘ أٌ –

 ٔاٜفبد ٔيٍ انفٛشٔعبد ٔانجكزٛشٚب ٔانفيشٚبد ٔانًُٛبرٕدا  ثزٔس انؾؾبئؼ  يٍاًً خبنٙأٌ ٚكٌٕ -

 .انًشمٛخ ٔ انؾؾشٚخ ٔانؾٕٛاَٛخ اننبسح

 :أٌ ٢ ٚضٚذ يؾزٕاْب يٍ انُْبفش انضمٛهخ انغبيخ ٍّ انؾذ انًغًٕػ ثّ ؽغت انغذٔل انزبنٙ -
انُْقش  (عضء فٙ انًهٌٕٛ)انؾذ انًغًٕػ ثّ انُْقش  (عضء فٙ انًهٌٕٛ)انؾذ انًغًٕػ ثّ

انشفبؿ  120 ا٢سعُٛك  15

انضئجك  1.5 انكبديٕٛو  3

انُٛكم  50 انكشٔو  100

انضَك  350 انُؾبط  150

انًٕنجذَى  18 انغهُٕٛٛو  4

 

فٙ انغًبد % 50ٍّٔ % ٢40 رمم َغجخ انًبدح انْنٕٚخ فٙ انغًبد انًقُِ يؾهٛب ٍّ أ – 

. انًغزٕسد

   فٙ 7.5ٔانشلى انٓٛذسٔعُٛٙ ٍّ  (و/ دعٛغ10ًٍ)٢ رضٚذ دسعخ انزٕفٛم انكٓشثٙ ٍّ أ –

( يبء: يبدح ّنٕٚخ ٔصٌ عبف) 5:1يغزخهـ 

%. ٢25 رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ أ – 

 (C/N) ٢1:20 رضٚذ َغجخ انكشثٌٕ إنٗ انُٛزشٔعٍٛ ٍّ  أ  –
ٔأٌ ٢رضٚذ َغجخ % 2 ٚضٚذ كهٕسٚذ انقٕدٕٚو فٙ اٞعًذح انًقُْخ يؾهٛب ٔانًغزٕسدح ٍّ أ٢- 

%  0.08انقٕدٕٚو انزائت ٍّ 

. كغى/ ثٛكٕكٕس٢300٘ رضٚذ َغجخ ا٠ؽْبُ ٍّ  أ –

 0 كغى ٔأٌ ركٌٕ يؾكًخ ا٢غ٣ق ٔيزُٛخ ٔرزؾًم انزذأل50أٔ 25أٌ ٚكٌٕ ٔصٌ ّجٕح انغًبد - 

 0أٌ ٕٚمؼ ّهٗ انْجٕح َُٕ انغًبد ٔا٢عى انزغبس٘ ٔانًْهٕيبد اٞخشٖ انًزْهمخ ثب٠َزبط- 

: اٞعًذح انؼضٕٚخ انحٕٛٚخ (-2

: ٚؾزشه أٌ رزٕافش فٛٓب انًٕاففبد انزبنٛخ             

% 30أٌ ٢ رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ  -

 0 أٌ ٕٚ مؼ فٙ ؽٓبدح انزؾهٛم أعًبء ٔرشكٛضاد ا٠مبفبد انًٛكشٔثٛخ انؾٕٛٚخ -



 
 0نٟعًذح انْنٕٚخ انْبدٚخ (أ)ثئ٢مبفخ إنٗ رٕفش انؾشٔه اٞخشٖ انًُِٕ ُّٓب فٙ انفمشح  -

 

 

 

 

 

 

 ٔاعًذح انغًك ٔأعًذح انذو ٔانَْبو ٔأ٘ إَاُ اخشٖ (seaweed) اعًذح انيؾبنت انجؾشٚخ(أ-2

: يًبصهخ 

 0%50ٚغت أٌ ٢ ٚمم يؾزٕاْب يٍ انًبدح انْنٕٚخ ٔانُْبفش انغزائٛخ ٍّ  -

 % ٢ٔ0.08 رضٚذ َغجخ انقٕدٕٚو ٍّ % 2ٔاٌ ٢رضٚذ َغجخ انكهٕس ٍّ 

: اٞعًذح انؼضٕٚخ انغبئهخ(ة

  :اٞعًذح انزٙ ٚكٌٕ انًكٌٕ انشئغٛٙ نٓب انًبدح انْنٕٚخ-1    

(. w/w-w/v )يٍ انٕصٌ انشىت أٔ انؾغى انكهــــــــٙ % 50ٚؾزشه أٌ ٢رمم انًبدح انْنٕٚخ ٍّ 

. اٞعًذح انزٙ ٚكٌٕ انًكٌٕ انشئٛغٙ نٓب ؽًل انٕٓٛيٛك أٔ انفٕنفٛك أٔ كهًٛٓب- 2 

%.   12  ٚؾزشه أ٢ رمم َغجخ انؾًل أٔ انؾًنٍٛ يْب ٍّ 

ُّبفش  + (ْٕٛيٛك ٔفٕنفٛك )أؽًبك دثبنٛخ  + npk+ اٞعًذح انزٙ رؾزٕٖ ّهٗ يبدح ّنٕٚخ -

. انخ...أخشٖ

يٍ انٕصٌ انشىت أٔ انؾغى انكهٙ  %50ٚؾزشه أٌ أ٢ ٚمم يغًـــــُٕ ْزا انًؾزٕٖ ٍّ 

 ( w/w-w/v)0  

:  ٔاعًذح انغًك ٔأعًذح انذو ٔانَْبو ٔأ٘ إَاُ اخشٖ يًبصهخ (seaweed) اعًذح انيؾبنت انجؾشٚخ-4

 0%50ٚغت أٌ ٢ ٚمم يؾزٕاْب يٍ انًبدح انْنٕٚخ ٔانُْبفش انغزائٛخ ٍّ 

 0% ٢ٔ0.08 رضٚذ َغجخ انقٕدٕٚو ٍّ % 2ٔاٌ ٢رضٚذ َغجخ انكهٕس ٍّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

( 3)يهحق سقى 

 ششٔط ٔيٕاطفبد يحغُبد انزشثخ 

يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ 

ْٙ يٕاد يظُؼخ أٔ عجٛؼٛخ رضبف نهزشثخ نغشع رحغٍٛ خٕاطٓب انفٛضٚبئٛخ  انكًٛبئٛخ أ انحٕٛٚخ 

ٔرشًم  

 (انغبئهخ/انظهجخ  )انًحغُبد انؼضٕٚخ 

: ٚؾزشه أٌ رزٕافش فٛٓب انًٕاففبد انزبنٛخ

 0ٔانشيم ٔانيٍٛ يٍ انزشثخ حكٌٕ خبنٙدأٌ  –

 0% 60أٌ ٢رمم َغجخ انًبدح انْنٕٚخ ٍّ  –

.  يٍ اٜفبد انضساّٛخ ٔانؾٕٛاَٛخ اننبسححٌٔ خبنٙرك أٌ –  

    

 فٙ 6ٔ أ٢ ٚضٚذ انشلى انٓٛذسٔعُٛٙ ٍّ  (و/ دعٛغ3ًٍ)٢ رضٚذ دسعخ انزٕفٛم انكٓشثٙ ٍّ أ –  

. (يبء:يؾغٍ رشثخ ٔصٌ عبف )5:1يغزخهـ 

 0%٢1 رضٚذ َغجخ كهٕسٚذ انقٕدٕٚو ٍّ أ     -

 (C/N) ٢1:20 رضٚذ َغجخ انكشثٌٕ إنٗ انُٛزشٔعٍٛ ٍّ  أ  –
أٌ ركٌٕ خبنٛخ يٍ اٞيشاك ٔاٞفبد انضساّٛخ ٔانؾٕٛاَٛخ انًُٛبرٕدا اننبسح ٔيٍ يخهفبد  -

 0انُخٛم ٔاؽجبِ انُخٛم 

 فٙ انغشاو انٕاؽذ ٔأٌ ٢ٚضٚذ ّذد 100أٌ ٚكٌٕ يؾزٕٖ انًُزظ يٍ ثكزٛشٚب انكٕنٛفشو الم يٍ -  -

فٙ ؽبنخ انكبئُبد انؾٛخ   ٔرنك يٍ انْذد انكهٙ نهجكزشٚب% 10ٔا٢كزُٕٛيبٚغزبد ٍّ انفيشٚبد 

 .انذلٛمخ

 0%30أٌ ٢رضٚذ َغجخ انشىٕثخ ٍّ  -

( انظهجخ ٔانغبئهخ)انًظهحبد انغٛش ػضٕٚخ  (ة

إٌ )ٚغت أٌ رشفك يْٓب ؽٓبدح رؾهٛم ، انُؾشح انفُٛخ ، انشيض انكًٛبئٙ ، انًبدح انفْبنخ، َٔغجزٓب 

:- َّٕٔٛخ انزشثخ انزٙ رقهؼ نٓب ٔرؾًم (ٔعذد

٢ٔ رضٚذ َغجخ % 80انغجظ انضساّٙ ٚغت اٌ ٢ رمم َغجخ كجشٚزبد انكبنغٕٛو ٍّ  -1

 0% 2كهٕسٚذ انقٕدٕٚو ٍّ 

 0% 85انكجشٚذ انضساّٙ ٚغت اٌ ٢ رمم َغجخ انكجشٚذ ٍّ  -2

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ  ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط  أٔ انزقُِٛ  -

 0نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ ا٠عزخذاو

( WHC)ٚغت أٌ رٕمؼ انغْخ  انزؾجْٛخ ثبنًبء  (ْٛذسٔعم)ثٕنًٛش-3

انخ ْٔزِ  00أؽًبك كًٛبئٛخ يضم ؽًل انكجشٚزٛك ٔانفٕعفٕسٚك ٔانُزٛشٚك - 4

 0ًٚكٍ اعزًْبنٓب نزؾغٍٛ خٕاؿ ٔإف٣ػ انزشثخ انًهؾٛخ انمهٕٚخ ٔانكهغٛخ ٔانمهٕٚخ



 
 

 

 

 

 

 

مشٔسح أخز يٕافمخ انغٓبد اٞيُٛخ ثبنذٔنخ فٙ ؽبنخ ا٠عزٛشاد أٔ ا٠َزبط  أٔ انزقُِٛ  -

 0نكَٕٓب يبدح صُبئٛخ ا٠عزخذاو

 0%300انجٛش٢ٚذ انضساّٙ ٚؾزشه اٌ ٢ رمم انغْخ انزؾجْٛخ ثبنًبء ٍّ - 5

ًُِٚ دخٕل انزشثخ انيُٛٛخ أٔانشيهٛخ ٔأ٘ يْبدٌ نهيٍٛ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

( 4)يهحق سقى 

 

 ششٔط ٞعًذح انؼضٕٚخ انغبئهخ  

: اٞعًذح انؼضٕٚخ انغبئهخ

 ششٔط يكَٕبرٓب إَٔع اٞعًذح 

اٞعًذح انزٙ ٚكٌٕ انًكٌٕ انشئغٛٙ نٓب - أ

 .انًبدح انْنٕٚخ

يٍ انٕصٌ انشىت % 50أ٢ رمم انًبدح انْنٕٚخ ٍّ 

(. w/w-w/v )أٔ انؾغى انكهــــــــٙ 

اٞعًذح انزٙ ٚكٌٕ انًكٌٕ انشئٛغٙ نٓب - ة

. ؽًل انٕٓٛيٛك أٔ انفٕنفٛك أٔ كهًٛٓب

%.   12أ٢ رمم َغجخ انؾًل أٔ انؾًنٍٛ يْب ٍّ 

+ اٞعًذح انزٙ رؾزٕٖ ّهٗ يبدح ّنٕٚخ - ط

npk +  ْٕٛيٛك  )أؽًبك دثبنٛخ

. انخ...ُّبفش أخشٖ + (ٔفٕنفٛك

يٍ انٕصٌ % 50أ٢ ٚمم يغًـــــُٕ ْزا انًؾزٕٖ ٍّ 

(. w/w-w/v )انشىت أٔ انؾغى انكهٙ 

( seaweed )أعًذح انيؾبنت انجؾشٚخ- د

ٔأعًذح انذو ٔانَْبو أٔ أ٘ إَٔاُ أخشٖ 

. يًبصهخ

أ٢ ٚمم يؾزٕاْب يٍ انًبدح انْنٕٚخ ٔانُْبفش 

يٍ انٕصٌ انشىت أٔ  )% 50انغزائٛخ ٍّ 

% 2ٔاٌ ٢رضٚذ َغجخ انكهٕس ٍّ (انؾغى انكهٙ

% 0.08ٔانقٕدٕٚو ٍّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

( 5)يهحق سقى 

 

ششٔط يحغُبد انزشثخ انضساػٛخ انظهجخ ٔانغبئهخ  

 ششٔط يكَٕبرٓب َٕع يحغٍ انزشثخ انضساػٛخ

% ٢10,82رضٚذ انشىٕثخ ٍّ  (انكٕكٕثٛذ)يخهفبد صًشح عٕص انُٓذ

% ٢93,39 رمم انًبدح انْنٕٚخ ٍّ 

% ٢،040 ٚمم انُٛزشعٍٛ انكهٙ ٍّ 

% ٢،008 ٚضٚذ كهٕسٚذ انقٕدٕٚو ٍّ 

 ms/cm  0، ٢488 رضٚذ َغجخ انًهٕؽخ ٍّ 

% 6,18   1:5انشلى انٓٛذسٔعُٛٙ فٙ يغزخهـ 

نزش  /  يهغ 710َغجخ انجٕربعٕٛو 

نزش /  يهغ 152انكضبفخ انكهٛخ 

% 85أٌ ٢ رمم َغجخ انكجشٚذ ٍّانكجشٚذ انضساّٙ 

% 80اٌ ٢رمم َغجخ كجشٚزبد انكبنغٕٛو ٍّ انغجظ انضساّٙ  

% 2اٌ ٢رضٚذ َغجخ كهٕسٚذ انقٕدٕٚو ٍّ 

% 300اٌ ٢ رمم انُغجخ انزؾجْٛخ نّ ثبنًبء ٍّ انجٛش٢ٚذ انضساّٙ  

 

 


