
 

 18 )1432 شؼثاٌ 16 فً  صادس 2157.11 لشاس نىصٌش انفالدح وانصٍذ انثذشي سلى

تانًىافمح ػهى انُظاو انرمًُ انًرؼهك تإَراج أغشاط انرفادٍاخ ويشالثرها  (2011ٌىنٍى 

. وذىضٍثها واػرًادها

 

( 4471، ص 2011 عثرًثش 8 تراسٌخ 5976ج س   سلى )

 

 وصٌش انفالدح وانصٍذ انثذشي،

 

( 1969 ص 25ٛ١ٌٛ٠ )1389 عّبدٜ األٌٚٝ 10 اٌظبدس فٟ 1.69.169ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 

 ِٕٗ؛ 5 2ٚاألٚي ٚ ٚي ٚالع١ّب اٌفض ٚرز١ّّٗثزٕظ١ُ إٔزبط ٚرغ٠ٛك اٌجزٚس ٚاألغشاط، وّب ٚلغ رغ١١شٖ

 

اٌظبدس  ٌٍغالِخ اٌظؾ١خ ٌٍّٕزغبد اٌغزائ١خ ثئؽذاس اٌّىزت اٌٛؽٕٟاٌّزؼٍك  25.08 ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُٚ

، (2009 فجشا٠ش 18) 1430 طفش 22  ثزبس٠خ 01.09.20ِٓاٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ ثزٕف١زٖ 

 

 

 :لشس يا ٌهً

 
 

ا اٌمشاس ٚاٌّزؼٍك ثئٔزبط أغشاط اٌزفبؽ١بد ر ٠ٛافك ػٍٝ إٌظبَ اٌّؼبف إٌٝ أطً ٖ:انًادج األونى 

  .ِٚشالجزٙب ٚرٛػ١جٙب ٚاػزّبد٘ب

. ٌٍغالِخ اٌظؾ١خ ٌٍّٕزغبد اٌغزائ١خ اٌّىزت اٌٛؽ٠ّٟٕٚىٓ االؽالع ػٍٝ إٌظبَ اٌزمٕٟ اٌّزوٛس ثّظبٌؼ 

 

ال ٠غٛص أْ ٠مَٛ ثزغ٠ٛك األغشاط اٌّشبس إ١ٌٙب فٟ اٌّبدح األٌٚٝ أػالٖ إال اٌّؤعغبد اٌزٟ   :2انًادج 

  فٟ شٙشٞ أثش٠ًطشػدأْ ٌه اٌٛص٠ش اٌّىٍف ثبٌفالؽخ، ٠ٚغت ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّؼزّذح ر٠ؼزّذ٘ب ي

ٌٍغالِخ اٌظؾ١خ   ِٚخضٚٔبرٙب ِٓ األغشاط إٌٝ اٌّىزت اٌٛؽِٕٟشزش٠برٙب ِٚج١ؼبرٙب وً عٕخ ةْٚعجزّجش َ

 .ٌٍّٕزغبد اٌغزائ١خ

 

. فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ ٠ٕشش ٘زا اٌمشاس : 3 انًادج

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2011 ٌىنٍى 18 )1432 شؼثاٌ 16 فًانشتاط 

 وانصٍذ انثذشي، ػضٌض أخُىػ وصٌش انفالدح

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انُظاو انرمًُ إلَراج ويشالثح وذىضٍة  

واػرًاد انرفادٍاخ 



انرمًُ إلَراج ويشالثح وذىضٍة   انُظاو

واػرًاد انرفادٍاخ 

 
:  انًمذيح-1

 

ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٘زا إٌظبَ اٌزمٕٟ رٕف١زا ٌٍظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ اٌزفبؽ١بد رؼزّذ 

 إٔزبط ثزٕظ١ُ( 1969 ١ٌٛ٠ٛص 25 ) 1389 عّبدٜ األٌٚٝ 10 ثزبس٠خ 169-69-1

ثبٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌّؼزجش  ٚرغ٠ٛك اٌجزٚس ٚاألغشاط، وّب ٚلغ رغ١١شٖ ٚرز١ّّٗ

 1977) عجزّجش1397 (19  شٛاي 5 ثزبس٠خ 1-76-472ثّضبثخ لبْٔٛ سلُ 

.  5ِٕٗٚ 2 ،1ٚالع١ّب اٌفظً 

  

رغٕذ ػ١ٍّبد اٌّشالجخ ٚاالػزّبد ٌٍّظبٌؼ اٌّخزظخ ثبٌّىزت اٌٛؽٕٟ ٌٍغالِخ 

 ".عٙبص االػزّبد"اٌظؾ١خ ٌٍّٕزغبد اٌغزائ١خ، اٌّغّٝ أعفٍٗ 

 

٘بص االػزّبد ٌظ  ٠ّٚىٓ ، األغشاطرزُ اٌّشالجخ خالي وً أؽٛاس إٔزبط ٚرغ٠ٛك

ٌّمزؼ١بد ٘زا إٌظبَ إٔزبط ؽبًِ اٌطؼُ ٚاٌطؼُ أٚ األغشاط إْ ٌُ رغزغ١ت سفغ 

.  اٌزمٕٟ

 

رٛاعذ ثطبلبد االػزّبد ال٠ؤدٞ إٌٝ أٞ رغ١١ش ٌألعظ اٌمب١ٔٛٔخ اٌخبطخ ثبٌج١غ،  إْ

ؽجمب " عٙبص االػزّبد"إّٔب ٠ذي ػٍٝ أْ ػ١ٍّبد اٌّشالجخ لذ أعش٠ذ ِٓ ؽشف 

. ٌّمزؼ١بد ٘زا إٌظبَ اٌزمٕٟ

 

  ذؼاسٌف-2

 

: ألغشاع ٘زا اٌمبْٔٛ اٌزمٕٟ، ٠مظذ ثبٌّظطٍؾبد اٌزب١ٌخ 

 

ِغّٛػخ ٔجبر١خ رٕذسط فٟ ربوغْٛ ٔجبرٟ ٚاؽذ ِٓ أدٔٝ اٌّشرجبد :  اٌظٕف - 1

اٌّؼشٚفخ، ٚرغزٛفٟ أٚ ال رغزٛفٟ رّبِب ششٚؽ ِٕؼ ؽك ِغزٌٛذ إٌجبربد، 

: ٠ّٚىٓ

  ِٓ رؼش٠فٙب ثبٌخظبئض إٌبعّخ ػٓ رشو١ت ٚساصٟ ِؼ١ٓ أٚ ِغّٛػخ ِؼ١ٕخ

اٌزشاو١ت اٌٛساص١خ؛ 

  ٍٝر١١ّض٘ب ػٓ أٞ ِغّٛػخ ٔجبر١خ أخشٜ ثئؽذٜ اٌخظبئض اٌّزوٛسح ػ

األلً؛ 

 ٌمذسرٙب ػٍٝ اٌزىبصش دْٚ أٞ رغ١١ش اػزجبس٘ب ٚؽذح ٔظشا  . 

 

 رؾزٛٞ ػٍٝ ػذح ؽؼَٛ لبثٍخ ٌٍزطؼ١ُ ػٍٝ ؽبًِ اٌطؼُ؛:  غظٓ لطؼخ ِٓ- 2



عضء ِٓ غظٓ أٚ عزس ٠ضسع فٟ اٌّشزً ِٓ أعً إٔزبط غشعخ  :فغ١ٍخ - 3

ِغزسح؛ 

عضا ِٓ غظٓ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػ١ٓ أٚ أوضش ٠غزؼًّ فٟ إوضبس اٌظٕف : ؽؼُ - 4

ٚرٌه ثزطؼ١ّٗ ػٍٝ ؽبًِ اٌطؼُ؛ 

أعٍٛة ٌإلوضبس ثبٌطش٠مخ ا٢ػبش١خ، رمَٛ ػٍٝ إصبسح اٌزغزس ٌغضء : رؼى١ظ - 5

ِٓ ٔجبد الصاي ِزظال ثبٌٕجبد األَ ، صُ فظً ٘زا اٌغضء ػٕذ رغزسٖ ١ٌشىً 

فشدا عذ٠ذا؛ 

غظٓ أٚ عبق ِغزس ِزظً ثبٌٕجبد األَ؛ : ػى١غخ - 6

غشعخ أٚ لطؼخ ِٓ إٌجبد رغزخذَ ٌإلوضبساٌّطبثك ٌٍظٕف : ِبدح ٔجبر١خ - 7

ثبٌطش٠مخ ا٢ػبش١خ؛ 

  غشعخ ِغزسح ٔبرغخ ػٓ اإلوضبس إٌجبرٟ ٚلبثٍخ ٌٍزطؼ١ُ؛: ؽبًِ اٌطؼُ - 8

غشعخ ِىٛٔخ ِٓ اٌطؼُ ٚؽبًِ اٌطؼُ؛ : غشعخ ِطؼّخ - 9

غشعخ ٔبرغخ ػٓ اٌزغز٠ش اٌّجبشش ثبعزؼّبي :  غشعخ ِغزسح - 10

اإلوضبساٌّطبثك ٌٍظٕف ثبٌطش٠مخ ا٢ػبش١خ؛ 

أشغبس ِشالجخ رغزخذَ إلٔزبط األؽؼّخ ٚاٌفغبئً : ؽؼ١شح أشغبس األِٙبد - 11

ٚاٌؼى١غبد؛ 

ِشؽٍخ ِٓ اٌغٕخ رّٕٛ ف١ٙب اٌجشاػُ إٌجبر١خ ٚاٌض٘ش٠خ ٌزظٙش : إوّبػ - 12

اٌؾشاشف اٌضغج١خ ٚوزٌه األٚساق ٚاألص٘بس اٌظغ١شح اٌّخف١خ فٟ  )اٌضغت 

.     ٚثؼذ رٌه األٚساق ٚاألص٘بس (اٌجشاػُ

 

  ششوط لثىل انًُرجٍٍ-3

  انششوط انخاصح تاأصذاب انًشاذم-3-1

 

٠غت ػٍٝ األشخبص اٌزار١١ٓ أٚاٌّؼ١٠ٕٛٓ اٌشاغج١ٓ فٟ إٔزبط ِخزٍف دسعبد 

: أْ ٠غزغ١جٛا ٌٍششٚؽ اٌزب١ٌخ   اٌّؼزّذحاٌزفبؽ١بدإوضبس 

 ِطبثمخ ٌٍظٕف ٚخب١ٌخ ِٓ ؽؼ١شح أشغبس األِٙبدأْ ٠زٛفشٚا ػٍٝ  .1

 األِشاع اٌّؾذدح فٟ ٘زا إٌظبَ اٌزمٕٟ؛

ثؼذَ إٔزبط أغشاط اٌزفبؽ١بد اٌغ١ش اٌّؼزّذح فٟ اٌّشزً أٚ فٟ  أْ ٠ٍزضِٛا .2

 عضء ِٓ اٌؼ١ؼخ اٌّغزؼًّ إلٔزبط األغشاط اٌّؼزّذح؛ 

ٚاٌزٕبٚة  ٠غزغ١ت ٌّؼب١٠ش اٌؼضي أْ ٠زٛفشٚا ػٍٝ ؽمً عًٙ اٌٌٛٛط، ٚاٌزٞ .3

  ؛ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا إٌظبَ اٌزمٕٟ



 أوفبء لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌم١بَ ثؼ١ٍّبد ٠ٓأْ ٠زٛفشٚا أٚ ٠غزف١ذٚا ِٓ خذِبد رمٕٟ .4

اإلٔزبط فٟ أؽغٓ اٌظشٚف؛ 

أْ ٠زٛفشٚا ػٍٝ اٌزغ١ٙضاد ٚا١ٌ٢بد اٌؼشٚس٠خ إلٔزبط ٚػٕب٠خ ٚٚلب٠خ  .5

 أغشاط اٌزفبؽ١بد؛ ٚؽفظ ٚرٛػ١ت

أْ ٠غزؼٍّٛا لطغ أسػ١خ أٚ رشثخ خب١ٌخ ِٓ اٌخ١ط١بد أٚ ِٓ األِشاع  .6

 Meloidogyne خبطخ اٌخ١ط١بد إٌّز١ّخ ألٔٛاع )اٌخط١شح ثبٌٕغجخ ٌٍزفبؽ١بد 

Xiphinema, Longidorus et Trichodorus ) 

 

  ششوط انرصشٌخ تاإلَراج-3-2

 

، ٚرٌه لجً ٚػغ ثشٔبِظ اإلٔزبط شٙشا٠شعً اٌزظش٠ؼ ثبإلٔزبط إٌٝ عٙبص االػزّبد 

. 1ٚفمب ٌٍّٕٛرط اٌّج١ٓ فٟ اٌٍّؾك سلُ 

 :٠ٚىْٛ اٌزظش٠ؼ ِشفمب 

  ً؛ خٍٛ٘ب ِٓ اٌخ١ط١بدرضجذاٌزشثخ ثشٙبدح رؾ١ٍ 

  ًشٙبدح اٌفبرٛسح، ) اٌّغزؼٍّخاٌّبدح إٌجبر١خ ثبٌٛصبئك اٌزٟ رضجذ أط

؛  (........إٌّشأ،

  خؼغ ٌٍّشالجخ ٚوزٌه اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ِٓ ٞٞ طراياٌّشزً ثشعُ ث١بٟٔ ٠ؾذد

اٌّغبفخ اٌى١ٍِٛزش٠خ، اٌطشق )ي اٌّأِٛس٠خ ثبٌٕغجخ ٌٍّشالت ٞشأٔٙب رغٗ

 .(ٚاٌّغبٌه اٌّؤد٠خ إٌٝ اٌؼ١ؼخ أطاللب ِٓ ألشة ِذ٠ٕخ

 ٌذٜوً ؽٍت ال ٠غزٛفٟ ٌٙزٖ اٌششٚؽ ٠زُ سفؼٗ ٌٚٛ رُ إ٠ذاػٗ فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد 

 .اٌغٙبص اٌّىٍف ثبالػزّبد

لجٟ ا اٌّظشؽ١ٓ ثبإلٔزبط اٌغبٌف روشٖ أْ ٠غّؾٛا ثذخٛي ِش٠غت ػٍٝ األشخبص

 إٌٝ ِشزٍُٙ ٚإٌٝ أِبوٓ اٌزٛػ١ت ِٓ أعً إعشاء ػ١ٍّبد "عٙبص االػزّبد"

 .ٌّمزؼ١بد ٘زا إٌظبَ اٌزمٕٟ ٚفمباٌّشالجخ 

 

لثىل األصُاف نالػرًاد  ششوط -3-2

 

ألطٕبف ٚاألٔٛاع ااٌّغغٍخ ثغغً  األغشاط أٚ ؽٛاًِ اٌطؼُ أطٕبف الرؼزّذ إال

.    األٔٛاع اٌّؼ١ٕخ ثبالػزّبد2اٌٍّؾك سلُ  ٠ٚج١ٓ .إٌّزغخ ثبٌّغشة

 

 

 ذُظٍى اإلَراج- 4

انمىاٍٍَ انؼايح نإلَراج  -4-1

 انًغؤونٍح 4-1-1



 األعبط أغشاط ِٚبلجً األعبط أغشاط ٚاالٔطالق أغشاط ِغؤ١ٌٚخ رؼٛد

.  أٚ طبؽت اٌّشزً/أٚاٌّؾبفظ ٚ/ إٌٝ اٌّغزٕجؾ ٚاألغشاط اٌّؼزّذحٚ

 

 انرؼشٌف 4-1-2

:   ثؼالِبد رٛػؼٌٛؽبد ِخزٍف دسعبد األغشاط اٌّؼزّذح فٟ اٌّشزً رؼشف 

 ؛ حإٌجبرٟدسعخ اٌّبدح  -

  ؛سلُ اٌمغّخ -

 ؛اعُ اٌظٕف -

 اعُ ؽبًِ اٌطؼُ؛ -

 .ربس٠خ اٌزٍم١ُ -

 

. عٕذ إ١ٌٙب ِٓ خالي اٌزظش٠ؼ ثبإلٔزبطٞرؼشف اٌمغّخ ثبٌشلُ اٌزٞ 

 

انؼضل - 4-1-3

 

 ثشش٠ؾ ٠ىْٛ صساػبد٠غت أْ رىْٛ ثمغ اإلٔزبط ِؼضٌٚخ ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ ػٓ ثبلٟ اي

٠ٚغت ط١بٔزٙب ثبعزّشاس ثٛاعطخ اٌزم١ٕبد اٌضساػ١خ أٚ . ػشػٗ ال ٠مً ػٓ ِزشاْ

 .اٌّج١ذاد اٌؼشج١خ

 ِؼب١٠ش اٌؾذ األدٔٝ ٌّغبفبد اٌؼضي ِب ث١ٓ ِخزٍف دسعبد ٠3ج١ٓ اٌٍّؾك سلُ 

 اإلٔزبط إٌجبرٟ

 

 ج انًؼرًذجانُثاذًانًادج دسجاخ - 4-2

 

: وّب ٠ٍٟ ٌٍزفبؽ١بد حإٌجبرٟاٌّبدح رغّٝ دسعبد 

االٔطالق؛  أغشاط -

 ِبلجً األعبط؛ أغشاط -

 األعبط؛ أغشاط -

. األغشاط اٌّؼزّذح -



  أغشاط االَطالق4-2-1

، رّضً ٘زٖ األغشاط اٌّبدح إٌجبر١خ األ١ٌٚخ اٌّطبثمخ ٌٍظٕف ٚاٌخب١ٌخ ِٓ األِشاع

ٚاٌزٟ رأرٟ ِجبششح ِٓ ػٕذ اٌّغزٕجؾ أٚ اٌّؾبفظ ٚرٌه ثؼذ رغغ١ٍٙب فٟ اٌغغً 

  .  اٌٛؽٕٟ

  

أغشاط يا لثم األعاط - 4-2-2

 ثٛاعطخ اإلوضبس إٌجبرٟ ٚثؼذ أغشاط االٔطالقِٓ  أغشاط ِب لجً األعبط رٕؾذس

 ثبٌٕغجخ ٌألغشاط اٌّطؼّخ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌظٕف ٚؽبًِ اٌطؼُ ِٓ .ع١ً ٚاؽذ

 .ٔفظ اٌذسعخ أٚ ِٓ دسعخ أػٍٝ

 

 : أغشاط األعاط- 4-2-3

أغشاط ِب لجً ِٓ  ِجبششح رٕزظ ٘زٖ األغشاط ثٛاعطخ اإلوضبس إٌجبرٟ ٚرٕؾذس

 .ِطبثمخ ٌٍظٕف ٚخب١ٌخ ِٓ األِشاع ٚرىْٛ أغشاط االٔطالقأٚ ِٓ األعبط 

ثبٌٕغجخ ٌألغشاط اٌّطؼّخ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌظٕف ٚؽبًِ اٌطؼُ ِٓ ٔفظ اٌذسعخ 

 .أٚ ِٓ دسعخ أػٍٝ

 

  األغشاط انًؼرًذج 4-2-4
 

:  رزىْٛ ِٓ

ؽبٍِٟ اٌطؼُ إٌّؾذس ِٓ اٌفغبئً أٚ ِٓ أغشاط اإلوضبس إٌجبرٟ؛  -

اٌغشط اٌّطؼُ ِٕز عٕخ إٌٝ عٕز١ٓ ٚاٌزٞ رىْٛ أؽؼّزٗ ِٕؾذسح ِٓ   -

؛ األعبط أغشاط ٚلجً األعبط ِب  أغشاط ٚاالٔطالق أغشاط

 االٔطالق أغشاط راد عزٚس ػّش٘ب عٕخ إٌٝ عٕز١ٓ ِٕؾذسح ِٓ أغشاط -

؛ األعبط أغشاط ِٚبلجً األعبط أغشاطٚ

األؽؼّخ إٌّؾذسح ِٓ ؽؼ١شح أشغبس األِٙبد؛  -

. (ِغزسح أٚ غ١ش ِغزسح)اٌفغبئً اٌؾبٍِخ ٌٍطؼُ  -

 

 انششوط انخاصح - 3-1

 أغشاط االَطالق- 4-3-1

 ٚاٌزٟ رضسع رؾذ ث١ٛد خب١ٌخ ِٓ األِشاعايِطبثمخ ٌٍظٕف ٚ األغشاط ايرشًّ

.  ػبصٌخ ٚ ٠شزشؽ ف١ٙب إصاٌخ األص٘بس

 

 أغشاط يا لثم األعاط- 4-3-2



 

 ٚاٌزٟ رضسع رؾذ ث١ٛد خب١ٌخ ِٓ األِشاعايِطبثمخ ٌٍظٕف ٚ األغشاط ايرشًّ

 . 3ػبصٌخ أٚ فٟ ؽمً ِؼضٚي ِٓ أعً اعزٕبة اٌؼذٜٚ ٚرٌه ٚفمب ٌٍٍّؾك سلُ 

 أغشاط ِب لجً األعبطوّب ٠غت ط١بٔخ . رؼذ إصاٌخ األص٘بس ػ١ٍّخ ػشٚس٠خ

.  ٠ٕٚجغٟ أْ ال ٠مً ِؾ١طٙب ػٓ ِزشاْ ٚأْ ٠ىْٛ ٔم١ب ٚخب١ٌب ِٓ اٌّضسٚػبد

 

 أغشاط األعاط- 4-3-3

 

ٚرؼذ إصاٌخ األص٘بس . خب١ٌخ ِٓ األِشاعايِطبثمخ ٌٍظٕف ٚ األغشاط ايرشًّ 

 ٠ٕٚجغٟ أْ ال ٠مً ِؾ١طٙب ػٓ أغشاط األعبطػ١ٍّخ ػشٚس٠خ وّب ٠غت ط١بٔخ 

.  ِزشاْ ٚأْ ٠ىْٛ ٔم١ب ٚخب١ٌب ِٓ اٌّضسٚػبد

 

 األغشاط انًؼرًذج- 4-3-4

دايم انطؼى - 4-3-4-1

 

.  ٠ىْٛ ّٔٛ أغشاط ؽبًِ اٌطؼُ فٟ اٌج١ٛد اٌّغطبح أٚ فٟ اٌؾمً

 

األغشاط انًطؼًح - 4-3-4-2

رٕزظ ػٓ رطؼ١ُ ؽبًِ اٌطؼُ اٌّزىبصش ٔجبر١ب ٚا٢رٟ ِٓ أغشاط األعبط ثبألؽؼّخ 

.    ا٢ر١خ ِٓ ٔفظ دسعخ اٌّبدح إٌجبر١خ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌّزوٛسح فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ اٌزمٕٟ

ال ٠غّؼ ثئػبدح اٌزطؼ١ُ ثبٌٕغجخ .  عٕز١ّزش ِٓ األسع٠15زُ اٌزطؼ١ُ ػٍٝ ثؼذ 

.  ٌٕفظ اٌظٕف أوضش ِٓ ِشح، ػٕذ فشً اٌزطؼ١ُ األٚي

   

  يشالثح اإلَراج- 5

ذُظٍى انًشالثح - 5-1

 

 د٠مَٛ عٙبص االػزّبد ثّشالجخ ع١ّغ ِشاؽً إٔزبط ٚرغ٠ٛك أغشاط اٌزفبؽ١ب

:  ٚرشًّ

اٌّشالجخ فٟ اٌّشزً؛  -

اٌّشالجخ فٟ اٌّخزجش ٚاٌج١ٛد اٌّغطبح؛  -

اٌّشالجخ فٟ اٌّخبصْ؛  -

. اٌّشالجخ ٌألغشاط اٌّؼزّذح اٌّغزٛسدح -

 

انًشالثح فً انًشرم - 5-1-1

 

 ِطبثمخ، ٚرزّضً فٟ ِشالجخ غشاطاألدسعبد رخض اٌّشالجخ فٟ اٌّشزً ع١ّغ 

.  اٌّؼب١٠ش اٌظؾخ إٌجبر١خ4 سل٠ُج١ٓ اٌٍّؾك .  ٚاٌؾبٌخ اٌظؾ١خٌظٕفا



 

  أغشاط االَطالق ويالثم األعاط5-1-1-1

 

.      ِغؤ١ٌٚخ ِشالجخ أغشاط االٔطالق ِٚب لجً األعبط إٌٝ اٌّغزٕجؾ أٚ اٌّؾبفظرؼٛد

 .5 ٚفمب ٌٍٍّؾك غشاطاأل  ثّشالجخ ٘زٖ"عٙبص االػزّبد"٠مَٛ 

 

: رخؼغ أغشاط االٔطالق ِٚب لجً األعبط ٌٍّشالجخ وّب ٠ٍٟ

: رزُ اٌّشالجخ لجً ٚػغ ٘زٖ األغشاط ٚرشًّ

 األغشاط؛ ِظذساٌزأوذ ِٓ - 

. اٌزأوذ ِٓ اؽزشاَ اٌؼضي ثبٌٕغجخ ألغشاط ِب لجً األعبط اٌّضسٚػخ فٟ اٌؾمً- 

 

رخؼغ أغشاط االٔطالق ِٚب لجً األعبط ٌٍّشالجخ ِشر١ٓ فٟ اٌغٕخ ٚرٌه ثؼذ 

 .دخٌٛٙب ِشؽٍخ إٔزبط اٌفغبئً أٚ اٌطؼَٛ 

 

: رزُ اٌّشالجخ األٌٚٝ خالي فزشح اٌىّبػ ٚرٌه ِٓ أعً ِشالجخ 

إصاٌخ األص٘بس؛  -

 اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛ -

 .اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ -

 

: رزُ اٌّشالجخ اٌضب١ٔخ لجً لطغ األؽؼّخ ٚ رزؼّٓ

 ِشالجخ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛ -

ِشالجخ اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ؛  -

 .رمذ٠ش إٔزبط األؽؼّخ ٚفغبئً ؽبٍِٟ اٌطؼُ -

 

 أغشاط األعاط- 5-1-2

 

رزُ ِشالجخ أغشاط األعبط ِٓ خالي ِشالجخ ؽظ١شح أشغبس األِٙبد إٌّزغخ 

ٚرزغٍٝ ٘زٖ اٌّشالجخ فٟ صالس . ٌألؽؼّخ أٚ فغبئً ؽبٍِٟ اٌطؼُ أٚ اٌؼى١غبد

. ص٠بساد

 

 

: رزُ اٌض٠بسح األٌٚٝ لجً غشط ؽؼ١شح أشغبس األِٙبد ٚرٌه ِٓ أعً

اٌزأوذ ِٓ ِظذس األغشاط؛  -

. اٌزأوذ ِٓ اؽزشاَ اٌؼضي -

 

: رشالت ؽؼ١شح أشغبس األِٙبد ِشر١ٓ ػٍٝ األلً ثؼذ دخٌٛٙب ِشؽٍخ اإلٔزبط



: رزُ اٌّشالجخ األٌٚٝ خالي ِشؽٍخ اإلوّبػ ٚرٙذف إٌٝ ِشالجخ

إصاٌخ األص٘بس؛  -

 اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛ -

 .اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ -

 

رزُ اٌّشالجخ اٌضب١ٔخ لجً إصاٌخ األؽؼّخ أٚ فغبئً ؽبٍِٟ اٌطؼُ أٚ اٌؼى١غخ ٚرزّضً 

: فٟ

ِشالجخ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛  -

 ِشالجخ اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ؛ -

 .رمذ٠ش إٔزبط األؽؼّخ ٚفغبئً ؽبٍِٟ اٌطؼُ -

 

األغشاط انًؼرًذج - 5-1-1-3

دايهً انطؼى - 5-1-1-3-1

: رزُ اٌض٠بسح األٌٚٝ لجً اٌغشط ؽ١ذ ٠خؼغ ؽبًِ اٌطؼُ ٌّشالجخ

أطً األغشاط؛  -

  .3اؽزشاَ اٌؼضي ٚرٌه ؽجمب ٌٍٍّؾك سلُ  -

 

: رزُ اٌض٠بسح اٌضب١ٔخ خالي ِشؽٍخ االلزالع ٚرزؼّٓ

ِشالجخ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛  -

 ِشالجخ اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ؛ -

 .رمذ٠ش إٔزبط ؽبٍِٟ اٌطؼُ -

 

األغشاط انًطؼًح - 5-1-1-3-2

: رخؼغ األغشاط اٌّطؼّخ ٌّشالجز١ٓ

: رزُ اٌّشالجخ األٌٚٝ ثؼذ اٌزطؼ١ُ ِٓ أعً ِشالجخ

أطً األؽؼّخ  -

 اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛ -

 .اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ -

 

: رزُ اٌّشالجخ اٌضب١ٔخ خالي ِشؽٍخ االلزالع ٚرشًّ ِشالجخ

 اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ؛ -

 .اٌّطبثمخ اٌظٕف١خ -

 

: انًشالثح فً انًخرثش أو ذذد انثٍىخ انًغطاج- 5-1-2

 



أٚ / اٌّشالجخ فٟ اٌّشزً إٌٝ ِشالجخ ِظ١ٍخ ٚخاليرخؼغ األشغبس اٌّمجٌٛخ 

. ث١ٌٛٛع١خ

رزُ ِشالجخ ع١ّغ أشغبس االٔطالق ٚأشغبس ِب لجً األعبط ٚأشغبس األعبط وً 

وّب . أسثغ عٕٛاد ثظفخ و١ٍخ ِٓ ؽشف اٌّغزٕجؾ أٚ اٌّؾبفظ أٚ اٌّؤعغخ إٌّزغخ

رزُ ِشالجخ ٘زٖ األشغبس ِٓ ؽشف عٙبص االػزّبد ثطش٠مخ االعزجبس ٚرٌه ؽجمب 

.  5ٌٍٍّؾك سلُ 

. 6ال رؼزّذ إال أطٕبف األغشاط اٌزٟ رغزغ١ت ٌٍّؼب١٠ش اٌّج١ٕخ فٟ اٌٍّؾك سلُ 

 

 انرخضٌٍ خاللانًشالثح - 5-1-3

 

: ٖ اٌّشالجخ إٌٝ اٌزأوذ ِٓ ررٙذف ٖ

ششٚؽ اٌزخض٠ٓ ٚعٛدح ؽفظ األغشاط؛  -

 .ِطبثمخ اٌزغ١ٍف -

 

انًادج انُثاذٍح انًؼرًذج انًغرىسدج - 5-1-4

 

٠غت أْ رغزغ١ت اٌّبدح إٌجبر١خ اٌّؼزّذح اٌّغزٛسدح ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رخؼغ ٌٙب 

اٌّبدح إٌجبر١خ ِٓ ٔفظ اٌظٕف إٌّزغخ فٟ اٌّغشة ٚرٌه ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٘زا 

. اٌمبْٔٛ اٌزمٕٟ

٠ٚغت وزٌه أْ رغزغ١ت ٘زٖ اٌّبدح إٌجبر١خ إٌٝ ِؼب١٠ش اٌؾغش اٌظؾٟ اٌّؼّٛي ثٙب 

. فٟ اٌّغشة

 

 انرىضٍة وانرغهٍف- 6

انفغائم - 6-1

 فغ١ٍخ 50 ِؾزٛا٘ب ٜرؼجأ اٌفغبئً ػٍٝ شىً ؽض٠ّبد أٚ فٟ أو١بط ِٕبعجخ ال ٠زؼذ

.  ٚرىْٛ ؽبٍِخ ٌجطبلبد االػزّبد

 

 

األغشاط انًطؼًح - 6-2

 

 فٟ أو١بط ِٕبعجخ ؽبٍِخ ح٠غت رؼجئخ األغشاط فٟ ؽبٌخ الزالػٙب ثغزٚس ػبسٞ

.  فغ١ٍخ50 ِؾزٛا٘ب ٌٜجطبلبد االػزّبد ٚاٌزٟ ال ٠زؼذ

فٟ ؽبٌخ الزالع األغشاط ثغزٚس ػبس٠خ، ٠غت أْ رغٍف اٌغزٚس ثّؾٍٛي ٠ؾزٛٞ 

. ػٍٝ ِج١ذاد ِشخظخ



٠ٚغت أْ رغٍف األغشاط اٌزٟ ع١زُ ٔمٍٙب ثطش٠مخ رغًٙ ػ١ٍّخ اٌّشالجخ ٚاعزٕبة 

. اٌخٍؾ

 

االػرًاد ووضغ انثطالاخ - 7

 

 االػزّبد عٙبصػٕذِب رىْٛ األغشاط عب٘ضح ٌٍزغ٠ٛك ٠غت ػٍٝ إٌّزظ أْ ٠خجش 

. ؽزٝ رزّىٓ ِٓ ٚػغ ثطبلبد االػزّبد

ٌٍّؼب١٠ش اٌّؾذدح فٟ  ال رٛػغ ثطبلبد االػزّبد إال ػٍٝ األغشاط اٌزٟ رغزغ١ت

.  ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ اٌزم6ٟٕاٌٍّؾك سلُ 

 غشعخ ثبٌٕغجخ ألغشاط راد عزٚس 50 إٌٝ ٠25زُ ٚػغ اٌجطبلبد ػٍٝ ؽضِخ ِٓ 

.  ػبس٠خ ٠ٚزُ ٚػغ ثطبلبد فشد٠خ ثبٌٕغجخ ٌألغشاط اٌّغشٚعخ فٟ األو١بط

: ٠غت أْ رزؼّٓ اٌجطبلبد اٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ

سلُ اٌمغّخ؛  -

 اٌظٕف ٚؽبًِ اٌطؼُ؛ -

 .دسعخ األغشاط -

 

: ٌْٛ اٌجطبلبد

ث١ؼبء ثبٌٕغجخ ألغشاط ِبلجً األعبط ٚاألعبط؛ - 

. (أغشاط ٚفغبئً)ؽّشاء ثبٌٕغجخ ٌألغشاط اٌّؼزّذح - 

 

أٚ ثطبلبد االػزّبد فٟ ؽبٌخ ػذَ اعزغبثخ /٠ّىٓ ٌغٙبص االػزّبد عؾت شٙبدح ٚ

. األغشاط ٌّمزؼ١بد ٘زا إٌظبَ اٌزمٕٟ

 

 

 

 

انًذاعثح انًادٌح - 8

 

٠غت ػٍٝ وً شخض ِبدٞ أٚ ِؼٕٛٞ ٠ٕزظ أٚ ٠غٛق اٌّبدح إٌجبر١خ اٌّؼزّذح 

 االػزّبد عغً ٠ؾًّ اٌّؼٍِٛبد اٌؼشٚس٠خ عٙبصٌٍزفبؽ١بد أْ ٠ؼغ س٘ٓ إشبسح 

: ٚخبطخ

 

اعُ اٌظٕف؛ - 

اٌذسعخ؛ - 

سلُ اٌمغّخ؛ - 

ػذد األغشاط إٌّزغخ ٚاٌّغٛلخ؛ - 



ربس٠خ اٌج١غ؛ - 

. اعُ اٌّشزشٞ ِٚىبْ رٛعٗ اٌّبدح إٌجبر١خ اٌّغٍّخ- 

  

 

 

 



 1يهذك سلى 
 

ًَىرج انرصشٌخ إلَراج أغشاط انرفادٍاخ 

 

فٟ دٚاس                     ل١بدح        اٌّشزٍٟ                          (1)أٔب اٌّٛلغ أعٍفٗ 

ػّبٌخ        أطشػ ثإٟٔٔ لذ اؽٍؼذ ػٍٝ اٌزشش٠غ اٌخبص ثئٔزبط ِٚشالجخ 

ٚرٛػ١ت ٚرخض٠ٓ ٚاػزّبد أغشاط اٌزفبؽ١بد ٚأؽٍت أْ رفؾض ِضسٚػبد  

. اٌؼبئذح ٌٟ ِؼٍٕب إٟٔٔ ألجً ٔزبئظ اٌفؾض

 

يصذس انًادج انُثاذٍح 

( انمغًحسلى )  

 ػذد انشرائم 

  األشجاسو أ

 انًصشح تها

األغشاطدسجح   دايم 

 انطؼى

 انصُف

 دايم

 انطؼى

 انطؼى

 

      

 

 

اٌزبس٠خ                                

االعُ ٚ اإلِؼبء 

 

. رٛػ١ؼ اعُ ٚطفخ اٌّٛلغ ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّؼ١٠ٕٛٓ (1)

أغشاط ِب لجً األعبط أٚ األعبط ) األغشاط إوضبسرٛػ١ؼ دسعخ  (2)

. ( أٚ األغشاط اٌّؼزّذح

 

٠ّأل ٘زا اٌزظش٠ؼ ِٓ ؽشف اٌّشزٍٟ ٠ٚجؼش إٌٝ اٌّىزت اٌٛؽٕٟ ٌٍغالِخ اٌظؾ١خ 

: ٌٍّٕزغبد اٌغزائ١خ ِشفٛلب  ة

 .(فبرٛسح أٚ شٙبدح األطً)اٌٛصبئك اٌزٟ رضجذ أًطً األغشاط  -

؛ اٌخ١ط١بدشٙبدح رؾ١ًٍ رشثخ اٌجمؼخ رضجذ أٔٙب خب١ٌخ ِٓ  -

  دل١ك ٌّٛلغ اٌؼ١ؼخ اٌّظشػ ثٙب ٚؽشق اٌٌٛٛط إ١ٌٙب؛ث١بٟٔسعُ  -



 

 2يهذك سلى 

 
الئذح أَىاع انرفادٍاخ انرً ذؼرًذ طثما  

  نًمرضٍاخ هزا انُظاو انرمًُ
 

  اٌزفبػ
                                                                    - Malus pumila Mill.   

                                                - Les porte-greffes    

 

  ٞ(اإلعبص)اٌىّضش 
               - Pyrus domestica, L.  

       - Pyrus communis (Francs)  

       - Les porte-greffes 

 

 ًاٌغفشع 
- Cydonia oblonga  

       - Les porte-greffes 

 

  ٟإٌبش
- Pyrus pyrifolia  

       - Pyrus ussuriensis  

       - Pyrus betschreideri  

       - Les porte-greffes 



 

 3يهذك سلى 
 

يؼاٌٍش انذذ األدَى نًغافاخ انؼضل 

 

لثم يا األعاط انًؼرًذ انذمم

 األعاط

 دسجاخ

 االغشاط

 لثم األعاط - يًش فاسؽ يًش فاسؽ يرش 200 

 

 األعاط يًش فاسؽ - يًش فاسؽ يرش 200 

 

 انًؼرًذ يًش فاسؽ يًش فاسؽ - يرش 200 

 

 .٠غت رشن ِّش٠ٓ فبسغ١ٓ ػٍٝ األلً ٌٍؼضي ث١ٓ اٌظٕف١ٓ داخً وً دسعخ



 4يهذك سلى  
 

 نألغشاط انًشالثح انصذٍح يؼاٌٍش

 

 األيشاض انفٍشوعٍح - أ

ال ٠غت أْ رزؼذٜ ٔغجخ األِشاع اٌف١شٚع١خ اٌّؼب١٠ش اٌّزوٛسح فٟ اٌغذٚي 

: اٌزبٌٟ 

 

 غشاطألا دسجاخفٍشوط 
  جانًؼرًذ األعاط لثم األعاطيااالَطالق 

يىصاٌٍك انرفاح 
(ApMV) 

0 % 0 % 0 % 0 % 

اصفشاس وذثمغ 

 أوساق انرفاح
(ACLSV) 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Apple Stem 

Grooving 

Virus 

(ASGV) 

0 % 0 % 0 % 0 % 

 % 0 % 0 % 0 % 0 انًجًىع

رغزجؼذ ِٓ ؽمً اإلٔزبط وً األغشاط اٌّشىٛن فٟ إطبثزٙب ثأِشاع أٚ اٌزٟ 

 . رؾزٛٞ ػٍٝ أػشاع األِشاع اٌف١شٚع١خ

 وانذششاخ انًضشج  األيشاض -ب 

ال رؼزّذ األغشاط اٌؼؼ١فخ أٚ اٌّشىٛن فٟ إطبثزٙب أٚ اٌّظبثخ ثبألِشاع  

:   اٌزب١ٌخاٌؾششاد اٌّؼشح ٚأ

 (Meloidogyne, Xiphinema, Longidorus et Trichodorus) :اٌخ١ط١بد - 

 -(tumefaciens  (Agrobacterium : Crown gall 

 Erwinia amylovora )):  اٌٍفؾخ إٌبس٠خ - 

 (Phytophtora syringae):  اٌؼفٓ اٌف١زٛفضٛسٞ - 

 (Zeuzera pyrina):    ؽفبس عبق اٌزفبػ - 

 

٠ٚغت وزٌه أْ رىْٛ ٘زٖ األغشاط خب١ٌخ ِٓ ع١ّغ اٌطف١ٍ١بد ٚأِشاع 

 . اٌؾغش اٌضساػٟ

 

 5يهذك سلى 



  نألغشاط دوسٌح انرذانٍم انصذٍح

 
 انًؤعغح انًُرجح غشاطألا دسجاخ

 ثظفخ و١ٍخ

  انًشالثحعٙبص

*ثطش٠مخ االعزجبس   

  عُىاخ4يشج كم  االَطالق

 

 جيشج كم عٍ

 

  عُىاخ4يشج كم  لثم األعاطيا

 

 جيشج كم عٍ

 

  عُىاخ4يشج كم  األعاط

 

 جيشج كم عٍ

 

 

:   االػزّبد ٘زٖ األغشاط وً عٕخ ثطش٠مخ االعزجبس فٟ ؽذٚد عٙبص٠شالت * 

  لجً األعبط ثبٌٕغجخ ألغشاط ِب% 10 -
 األعبط ثبٌٕغجخ ألغشاط % 5 -

 

 6يهذك سلى 

 

 انًؼرًذج  نهشرالخ انًىاصفاخ انرمٍُح

 
 يىضغ انًالدظح شرهح يطؼًح  شرهح فً انكٍظ

 انجزوس   ًَى جٍذ يطاتمح

    10ػهى تؼذ ) انشرهح لطش سيهًٍد  80 أكثش يٍ  يهًرش 40 أكثش يٍ

  (عُرًرشاخ يٍ يكاٌ انرطؼٍى

 ًَى ػشػ انصُف   عُرًرش70أكثش يٍ   عُرًرش20 أكثش يٍ

  جشوح تذوٌ تذوٌ

 يكاٌ انرطؼٍى  يهظ و يغرًشأ ايهظ و يغرًش

 انذانح انصذٍح  يطاتمح  يطاتمح

  

 


