
 

 انجبة انثبَٙ

 اػذاد

 د/ ػهٙ انشبفؼٙ

 



 دضبَخ انكزبكٛذ

انؾضبَخ أيب أٌ ركٌٕ طجٛعٛخ ْٔٗ انزيٙ رويٕو ثٓيب انجعبعيخ أٔ ييُبيٛخ ٔٚويٕو 

ثٓييب اسَنييبٌع ٔرعزجيي  ضزيي ح ؽضييبَخ انكزبتٛييذ ٔانزييٙ رجييجأ يوييت ضونييٓب يجب يي ح ٔؽزييٗ 

ضزيي اد ايبٚييخ انييجٔاعٍ ٔانزييٙ األسييجٕا اننييبلى انييٗ انضييبيٍ يييٍ يً ْييب يييٍ أؽيي ط 

رؾزبط ضٛٓب انكزبتٛذ انُبيٛخ انٗ انكضٛ  يٍ انعُبٚخ ٔان يبٚخ انجقٛوخ ثبسضبضخ انيٗ تبضيخ 

 يزطهجبد انجٔاعٍ انعبلٚخ.

ٔرججأ يًهٛخ ؽضبَخ انكزبتٛذ يبلح ثش اء أٔ اؽزغيب  انكزبتٛيذ انًعيجح نهز ثٛيخ 

 يييخ نزغجٚييج قطعييبٌ لعييبط ٔٚخزهييا انعييجل انًشييز ٖ أٔ انًؾزغييت يييٍ انكزبتٛييذ انا

تزكٕرييبظ يييٍ انكزبتٛييذ انؾجٚضييخ  052انجييٛت رجعييبظ نه يي ٔا انًزبؽييخ ضجًُٛييب ٚهييتو ر ثٛييخ 

انفوس غٛ  انًغُنخ )ذتٕا ٔاَيبس  نزغجٚيج قطٛين ييٍ يبجيخ لعبعيخ ثٛبضيخ ضي ٌ ر ثٛيخ 

تزكٕرييبظ يييٍ انكزبتٛييذ اسَييبس انًغُنييخ ٚكفييٗ نٓيي ا انخيي   ٔٚضييبا نٓييب  ًنييخ  002

ٍ انكزبتٛيذ اني تٕا انًغُنيخ اذا ييب تيبٌ انًطهيٕة اييجال ْي ا انوطٛين يش ح تزكٕربظ يي

 سَزبط ثٛت انزف ٚخ )قطٛن نهز ثٛخ .

 ٔضغ انذضبَبد فٙ انًشرػخ:

ُٚصييؼ ثييقٌ روييبو ؽضييبَبد انكزبتٛييذ ضييٙ انُبؽٛييخ انشييًبنٛخ يييبلح يييٍ انًتايييخ 

يًي اظ ٔيهٗ أثعج ينيبضخ يًكُيخ ييٍ ؽ يبج  انكزبتٛيذ أٔ انيجعبط ضيٙ انً اؽيم األتجي  

ٔذنك نإلقال انٗ ؽج تجٛ  يٍ أ طبا اَزوبل يجٖٔ األي ا  انٗ انكزبتٛذ انصيخٛ ح 

انعً  رجعبظ الرغبِ ْجٕة ان ٚبػ )يٍ انشيًبل انيٗ انغُيٕة ييبلح . ٔٚفضيم أٌ ٚخيز  

يبيم أٔ يًبل انؾضبَبد ثبنعًم ثٓب لٌٔ غٛ ْب ٔت نك ثبنُنجخ نهًشي ا يهيٗ يًيم 

نًؼ نٓيى ثبالَزويبل انيٗ ؽ يبج  انيجعبط األتجي  يًي اظ انؾضبَبد ثٓب ٔان ٍٚ ٚغت أال ٚ

ٔانعٕلح صبَٛخ نهؾضبَبد ين ي ايبح رٕضٛ  انعجل انًُبسيت ييٍ أؽيٕا  انزطٓٛي  يهيٗ 

يييجا م انؾضييبَبد ييين انًُيين انزييبو نييج ٕل انتاجيي ٍٚ ٔيًييبل انؾ ييبج  األ يي ٖ انييٗ 

 ٔؽجاد ؽضبَخ انكزبتٛذ.

 : Preparation of Broodingإػذاد انذضبَخ السزمجبل انكزبكٛذ

ثعج ا انخ انف  خ ٔيخهفبد انجضعبد اننبثق ؽضيبَزٓب ثبنؾضيبَخ ٚغيت ي اييبح 

انزُ ٛيييا انزيييبو صيييى انخنيييٛم ٔانزطٓٛييي  ثيييبنًطٓ اد انًُبسيييجخ نغًٛييين ؽيييٕاجظ ٔأسيييوا 

ٔألٔاد انؾضيبَخ ٔأٌ رزيي ل انؾضييبَخ  بنٛييخ نًييجح ال رويم يييٍ أسييجٕيٍٛ قجييم ٔيييٕل 

ب رغي ٖ يًهٛيخ رجخٛي  انؾضيبَخ ٔييب ثٓيب ييٍ ألٔاد انكزبتٛذ انغجٚجح انٛٓبع ٔتضٛي اظ يي

ثخب  انفٕايبنجْٛج ثبسضبضخ نًب سجق يٍ رطٓٛ اد  بيخ ضٙ ؽبنخ ظٕٓا أٚخ ؽيبالد 

 ي ضٛخ ثبنجضعبد اننبثق ر ثٛزٓب ثبنؾضبَخ.



ٚ ايييٙ قجييم يٕيييج ٔيييٕل انكزبتٛييذ ثعييجح أٚييبو ٚغييت ا زٛييبا انف  ييخ انغبضييخ 

رًزب  ثوجاح يبنٛخ يهيٗ ايزصيبا انًيبء صيى رٕ ٚين انُ ٛفخ ٔانخبنٛخ يٍ األر ثخ ٔانزٙ 

 -5انكًٛخ انًُبسجخ يُٓب ثبَز بو يهٗ أاضٛخ انؾضبَخ ضٙ طجوخ ٚز أػ سًكٓب يب ثٍٛ 

سييىع تًييب ُٚصييؼ ثييقٌ رغٓييت انؾضييبَخ ثغًٛيين يييب ٚهييتو يييٍ ألٔاد ٔا زجييبا عٓييب   02

بيخ يهٗ األقيم س 02انزجضئخ ثبنؾضبَخ ٔانزقتج يٍ تفبءح ألاجّ قجم ٔيٕل انكزبتٛذ ثـ 

سييى ؽييٕل ي هييخ  55 – 05ٔٚوييبو ؽييبعت نهكزبتٛييذ يييٍ انييٕاا انًوييٕٖ يييبلح ثبارفييبا 

عٓب  انزجضئخ ؽٛش رٕ ا انًعبنا ٔانًش ثٛبد يهٗ  كم رجيبلنٙ لاجي ٘ ثيجا م لاجي ح 

 انكزبتٛذ ؽٕل انجضبٚخ أٔ يصجا انؾ ااح ثبنؾضبَخ.

ب ثٛييٕيٍٛ يهييٗ ٔٚييزى رشييخٛم لضبٚييخ انؾضييبَخ قجييم يٕيييج ٔيييٕل انكزبتٛييذ انٛٓيي

لاعييخ  52 - 50األقييم ؽٛييش ٚ ايييٗ أال رزغييبٔ  لاعييخ انؾيي ااح يييجٖ ٚزيي أػ ثييٍٛ 

 5يئٕٚخ يهٗ أٌ ٚكٌٕ انز يٕيز  أسفم انؾبضخ انخباعٛخ نً هيخ انجضبٚيخ ٔيهيٗ اارفيبا 

سى ضٕا ينزٕٖ سطؼ انف  خ ٔقجم يٕيج ٔيٕل انكزبتٛذ ٚضبا انًبء انُ ٛا انٗ 

لاعيخ ؽ اارٓيب ثًُٛيب ُٚصيؼ ثيقال رضيبا انعاجيق  انًش ثٛبد ثبنؾضبَخ ؽزٗ ٚكزنت

 انٗ انًعبنا اال ثعج ٔيٕل انكزبتٛذ انٗ انؾضبَخ ثؾٕانٙ سبيزٍٛ.

    Broodingػًهٛخ انذضبَخ

ٚغت ضؾ  انكزبتٛذ ثعُبٚخ ٔلقخ يويت انفويس يجب ي ح ٔا زٛيبا انصيبنؼ يُٓيب 

ُٔٚصؼ ثيقٌ ٚيزى ذنيك ضوظ نهز ثٛخ ٔيع ضخ يجلْبع ٔرُوم ثجا م انك ارٍٛ انٗ انؾضبَخ 

يييجبؽبظ ؽٛييش ٚوييجو نٓييب انًييبء ٔانخيي اء ضييٕا ٔيييٕنٓب. ٕٔٚيييٙ يييبلح ثييقال ٚتٚييج يييجل 

 تزكٕد. 522انكزبتٛذ انً ثبح رؾذ انجضبٚخ انٕاؽجح يٍ 

 اؽزٛبعبد انزؾضٍٛ:

 : Heatingانزذفئخ  -أ

َ  اظ ألٌ عٓب  انزُ ٛى انؾ اا٘ نغنيى انكزكيٕد ال ٚكزًيم يًهيّ  يال األٚيبو 

و صييى ر رفيين 5..5ثعييج انفوييس ٔركييٌٕ لاعييخ ؽيي ااح انكزكييٕد يُييج انفوييس األٔنييٗ 

و ضييٙ يًيي  يشيي  أٚييبوع ضٕٛيييٙ ثييقٌ رجييجأ ضزيي ح انؾضييبَخ 20.0رييجاٚغٛبظ نزصييم انييٗ 

لاعييخ يئٕٚييخ تًييب سييها ذتيي ِ ييين  52 - 50ثزييٕضٛ  لاعييخ ؽيي ااح ثٓييب رزيي أػ ثييٍٛ 

ٕيٛبظ  ال انفز ح ي ايبح يزبثعخ انً ٔا نفؾ  لقخ ضجظ لاعخ انؾ ااح يجح ي اد ٚ

 األٔنٗ يٍ انؾضبَخ.

 ( ٕٚضخ درجبد انذزارح انٕاجت رٕفزْب خالل ْذِ انفززح6جذٔل)

 لاعخ انؾ ااح رؾذ ؽبضخ ي هخ انجضبٚخ انعً 

 ضٓ َٓٛذ يئٕ٘ ثبألسجٕا

 2. 50 0-يف 

0-0 02 20 

0-5 02 67 



5-2 02 72 

2-5 07 72 

 

االسييزخُبء يييٍ انزجضئييخ انصييُبيٛخ أيييب ثعييج األسييجٕا انخييبيس يييٍ انعًيي  ضييًٛكٍ 

 بيخ ضيٙ انًُيبطق انًعزجنيخ انغيٕ ؽٛيش ركفيٙ لاعيخ ؽي ااح غ ضيخ انؾضيبَخ نزُشيئخ 

انكزبتٛييذ ٔؽزييٗ ًٚكييٍ نٓييب أٌ رجييجأ انزعييٕل يهييٗ لاعييخ انغييٕ انعييبل٘ ٔيًهٛييخ انزُ ييٛى 

انؾيي اا٘ نهطٛييٕا ركييٌٕ قييج اتزًهييذ. ُٔٚصييؼ ثبستضييبا يييٍ انًيي ٔا يهييٗ ؽضييبَبد 

ال األسييجٕا األٔل يييٍ يًيي  انكزبتٛييذ ييين انًاؽ ييخ انجقٛوييخ انكزبتٛييذ  بيييخ  يي

ٔانًنزً ح ننهٕل انكزبتٛذ ٔاَزشباْب ضيٙ انؾضيبَخ ٔاني ٘ ٚعطيٙ لنيٛاظ يُبسيجبظ يهيٗ 

يجٖ تفبءح ٔياجًخ ان  ٔا نهكزبتٛذ ٔيُيج َٓبٚيخ األسيجٕا األٔل ييٍ انعًي  ٚغي ٖ 

ٚ ضين َٓبجٛيبظ يُيج انٛيٕو  رٕسٛن ؽيبعت انكزبتٛيذ انًؾيٛظ ثًصيجا انزجضئيخ ريجاٚغٛبظ ؽزيٗ

انعب   أٔ يُيج َٓبٚيخ األسيجٕا انضيبَٙ رجعيبظ نجاعيخ ؽي ااح انغيٕ ييٍ انعًي  ٔيُيج ذنيك 

ٚغت أٌ ٚويبو ييب ًُٚين ييٍ ري اتى انكزبتٛيذ ٔرتاؽًٓيب ضيٙ أاتيبٌ غ ضيخ انؾضيبَخ يين 

 يضبيفخ ان قبثخ يهٗ انكزبتٛذ يوت ا انخ ْ ا انؾبعت ٔ ال انٕٛو انزبنٙ ن نك.

 
 رخطٛطٙ ٚجٍٛ يذٖ كفبءح ػًهٛخ انزذضٍٛ ثُبءاً ػهٗ رٕسٚغ انكزبكٛذ ثبنذضبَخرسى 

 

 :Ventilationانزٕٓٚخ  -ة

ْٔييٗ اؽييجٖ األسبسييٛبد انٓبيييخ انٕاعييت ي ايبرٓييب ثجقييخ  ييال ضزيي ح انؾضييبَخ 

ؽٛيييش ٚغيييت أٌ ٚزيييٕض  ييييب ٚهيييتو ييييٍ انٓيييٕاء انطيييب ط انُويييٙ انًزغيييجل نهكزبتٛيييذ لٌٔ 

رع ٚضٓب نزٛبااد انٕٓاء انًجب  ح ؽزٗ ال رزع   انطٕٛا نإليبثخ ثُتالد انج ل نًب 

ٔصيبَٙ أتنيٛج انك ثيٌٕ انُيبرظ ييٍ  ن نك  أٚضب يٍ أًْٛخ نهزخه  يٍ ان طٕثخ انتاجيجح

يًهٛييبد اس يي اط ضييٙ انكزبتٛييذ ُٔٚصييؼ ثزضجٛييذ ييي أػ  ييفظ نهييزخه  يييٍ انيي ٔاجؼ 

انك ٚٓخ ٔانٕٓاء انفبسج ٔان طٕثخ انتاججح ثغٕ انؾضبَبدع ٔٚغجا أٌ َهفذ انُ ي  انيٗ 

ضيي ٔاح ي ايييبح انعاقييخ انًزا يييخ ثييٍٛ لاعييخ انؾيي ااح انًُبسييجخ نهؾضييبَخ ٔتفييبءح 



ثٓييب ٔذنييك ألًْٛييخ رييٕض  تاًْييب ثبنًعييجل انًُبسييت لٌٔ يؾبٔنييخ ضييجظ لاعييخ  انزٕٓٚييخ

 أؽجًْب يهٗ ؽنبة اٜ  .

ٔرعزج  ؽبنخ انف  يخ ثبنؾضيبَخ  ٛي  لنٛيم يهيٗ تفيبءح انزٕٓٚيخ أييب انزٕٓٚيخ ضيٙ 

انعُييبث  انًخهوييخ ضييٛكٍ ضٛٓييب أعٓييتح انزٕٓٚييخ ٔٚغيي ٖ يًهٛييخ ضييجظ أٔرٕيييبرٛكٙ نوييجاح 

 لِ يٍ عٕ انعُبث  ؽٛيش األيًيبا ٔانكضبضيبد انًخزهفيخ انً أػ يهٗ سؾت انٕٓاء ٔط

 ٔؽبنخ انطٕٛا ثبنعُبث  ٔؽبنخ انغٕ.

 : Nutritionانزغذٚخ  -ج

ٚ ايٗ أٌ ٚوجو انخ اء ٔيبء انش ة انا يٍٛ نهكزبتٛذ يوت َوهٓب يجب ي ح انيٗ 

انؾضبَبد ٔال ُٚصؼ ث رجبا رصٕٚى انكزبتٛذ  ال انٕٛو األٔل ٔانضبَٙ نهفوس ٔٚغيت 

رخطٗ ض  خ انؾضبَخ ثقٔااا انصؾا  يال انضاصيخ أٚيبو األٔنيٗ ييٍ انعًي  نًُين أٌ 

انكزبتٛذ يٍ انزوبطٓب ٔنٛنٓم يهٛٓب رًٛٛت يعبنا انخ اء ان ٘ ٚغت أٌ ٚكٌٕ يٍ َيٕا 

ْيٕ  Full feedingعٛج ٕٚض  عًٛن انعُبي  انخ اجٛخ انا يخع َٔ بو انزخ ٚخ انًطهوخ 

نُبيٛخ ضٙ ضز ح انؾضبَخ ين رونٛى انعهيا انًوجييخ ييٍ انُ بو األَنت نزخ ٚخ انكزبتٛذ ا

 انعهٛوخ يهٗ أاثعخ أٔ  ًنخ ي اد )ٔعجبد  ٕٚيٛبظ.

ٔيييبلح يييب ٚغيي ٖ رخٛٛيي  انًعييبنا ٔانًشيي ثٛبد ضييٙ ؽضييبَبد انكزبتٛييذ تهًييب 

روييجيذ ضييٙ انعًيي  ثييق  ٖ يييٍ أؽغييبو أتجيي  ٔٚغييت ي ايييبح انزييجاط ضييٙ اعيي اء يًهٛييخ 

انعاجييق ٚ ايييٗ أال ٚتٚييج يييب ٚضييبا يييٍ ياجييق انييٗ انزخٛٛيي  ْيي ِ ٔنإلقييال يييٍ ضوييج 

انًعييبنا يييٍ َصييا سييعزٓب ييين ضييجظ اارفييبا ؽبضييخ انًعييبنا ثؾٛييش ٚكييٌٕ ينييبٔٚبظ 

 نًنزٕٖ اارفبا ظٓ  انكزبتٛذ أٔ أيهٗ قهٛاظ  بيخ ثعج األسجٕا انضبنش يٍ انعً .

ٔاذا تييبٌ َ ييبو انزخ ٚييخ يهييٗ انؾجييٕة ْييٕ انُ ييبو انًتييين ارجبيييّ ضييٙ رخ ٚييخ 

بتٛييذ ضًٛييب ثعييج  ييال ضزيي ح ان يبٚييخ ضًييٍ انًنزؾنييٍ أٌ رُشيي  تًٛييبد قهٛهييخ يييٍ انكز

انؾجٕة ٕٚيٛبظ ضٙ يعبنا انكزبتٛذ ثبنؾضبَبد اثزجاءظ يٍ األسجٕا انخبيس يٍ انعً . 

ٔٚ ايييٗ أٌ ُٚضيي  ثعييت ان يييم انغييبا انُ ٛييا ييي رٍٛ أسييجٕيٛبظ يهييٗ سييطؼ يعييبنا 

يييٍ انعًيي  ييين رييٕضٛ  يعهفييخ ينييزوهخ انكزبتٛييذ  ييال ضزيي ح األسييبثٛن انضاصييخ األٔنييٗ 

نهؾصٗ ثكم ٔؽجح يٍ ٔؽجاد انؾضبَخع ٔاثزجاءظ يٍ األسجٕا انضبَٙ ييٍ انعًي  ًٚكيٍ 

روييجٚى انعهييا األ ضيي  انًخيي ٔط )انًوطيين  نهكزبتٛييذ ضييٙ ؽييجٔل انكًٛييخ انزييٙ ًٚكييٍ 

نهكزبتٛذ االَزٓبء يٍ رُبٔنٓب  ال ضزي ح ال رتٚيج ييٍ َصيا سيبيخ ييٍ رويجًٚٓب ٔنكيٍ 

 ُ بو قم اسزخجايّ ؽبنٛبظ ٔال ٚنزخجو ضٙ َ بو انز ثٛخ انًكضفخ نهطٕٛا.ْ ا ان

 :Feeder Spaceانًسبدخ ػهٗ انًؼبنف 

طيبج  ؽزيٗ  022و/ 0ٚغت ٔضن انًعبنا رؾذ ي هيخ انيجضبٚبد ٔذنيك ثًعيجل 

أسبثٛن ٔٚغت انزقتج يٍ رٕاض  اسضيبءح انكبضٛيخ رؾيذ انًعيبنا نهطٛيٕا ن  ٚيخ  7يً  

 -0سى يهٗ انًعبنا انطٕنٛيخ نهطٛيٕا ضيٙ انفزي ح ييٍ  5 -0.5يٍ انخ اء ٔٚغت رٕضٛ  

سيى/ طيبج  ثعيج  6أسيبثٛن ييٍ انعًي  ٔ 7 -5سيى ضيٙ انفزي ح ييٍ  7ٕٚو يٍ انعً  ٔ 00



أسبثٛن ٔٚهعت ؽغى انطٕٛا لٔااظ تجٛ اظ ضٙ رؾجٚج انًنبؽخ انًخصصخ نهطيبج   7يً  

يهيٗ انًعيبنا ٔنكيٍ يهٗ انًعبنا ٔانًنيبقٙ ؽٛيش ٚؾزيبط اننيًبٌ انيٗ ينيبؽبد أقيم 

ان ٔيٙ ٔانطٕٛا انًبجٛخ رؾزبط انٗ ينبؽبد أتج  يهيٗ انًعيبنا ييٍ انيجعبطع ٔٚغيت 

رصييًٛى انًعييبنا نٛنييًؼ نهطٛييٕا أٌ رؾصييم يهييٗ انخيي اء يييٍ تييا انغييبَجٍٛ ًٔٚكييٍ 

ياؽ خ يجٖ تفبٚخ انًعيبنا ييٍ يجييّ ثبنًاؽ يخ انشخصيٛخ نهًزً سيٍٛ ضيٙ ايبٚيخ 

جو تفبٚخ انًنيبؽخ ٔانعكيس ييؾٛؼع ًٔٚكيٍ اسيزخجو انجٔاعٍ ؽٛش ٚجل انتؽبو يهٗ ي

 انًعبنا األٔرٕيبركٛخ ضٙ رخ ٚخ انطٕٛا ثعج األسجٕا انضبنش يٍ انعً .

 

 

 : Drinking Water يبء انشزة -د

 ( ٕٚضخ يٕاصفبد يٛبِ انشزة نهطٕٛر 7جذٔل )

 انؾج األقصٗ انًنًٕػ ثّ ضٙ يٛبِ انش ة  انًكٌٕ

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ Total dissolved Solids 0222يٕال يهجخ ذاججخ  

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ Iron-soluble                52أياػ انؾجٚج 

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ Nitrates 22-52انُز اد                     

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ Sulfates            052انكج ٚذ )اننهفبد  

 Sodium تهٕاٚييييج انصييييٕلٕٚو           

Chloride 

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ 522

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ Total alkalinity 222اعًبنٙ انًٕال انوهٕٚخ 

 عتء ضٙ انًهٌٕٛ Calcium    522انكبننٕٛو  

 PH  6.7-2انز تٛت األَٕٚٙ  

ٚ ايٗ رٕضٛ  يبء انش ة انُ ٛا لاجًبظ أيبو انكزبتٛيذ ٔثبنكًٛيبد انًُبسيجخ يين 

ثٛبد انكزبتٛيذ يي رٍٛ ٕٚيٛيبظ يهيٙ األقيم ٔانزيٙ ٕٚييٙ ثٕضيعٓب انعُبٚخ ثزُ ٛا يشي 

يهٗ اطبااد يٍ اننهك ركفم يُين ا يزاط انًيبء انًزنيبقظ ؽيٕل انًشي ثٛبد ثبنف  يخ 

راضٛبظ نًب ٚز رت يهٗ ذنك يٍ اارفبا ان طٕثخ األي  ان ٘ ٚنبيج يهٗ ًَيٕ انطفٛهٛيبد 

ك يٍ أضي اا ثبنخيخ ثبنكزبتٛيذ ٔانكٕتنٛجٚب ثٓب ٔثغٕ انؾضبَخ ٔنًب قج ٚز رت يهٗ ذن

انً ثبح ثٓبع ًٔٚكٍ انججء ثبسزعًبل انًشي ثٛبد األٔرٕيبرٛكٛيخ ضيٙ األسيجٕا انضبنيش ييٍ 

انعً  ٔذنيك ريجاٚغٛبظ ث ؽانٓيب ثيجالظ ييٍ انًشي ثٛبد انعبلٚيخ انزيٙ رنيزعًم ييبلح  يال 

 األسجٕيٍٛ األٔنٍٛ يٍ انعً .

ؽيبعت انكزبتٛيذ ٚغيت اييبلح  ٔضٗ َٓبٚخ األسجٕا انضبَٙ يٍ انعً  ٔيوت ا انخ

رٕ ٚن انًعبنا ٔانًش ثٛبد ثبنؾضبَخ ثط ٚوخ يُز ًخ ضٙ عًٛن أاعبجٓيب يين ي اييبح 

 يز . 0.5أال رتٚج انًنبضخ ثٍٛ انًعبنا ٔانًش ثٛبد يٍ 

 :Water Requirementsاالدزٛبجبد انًبئٛخ 



 تزكٕد ٔذنك 522ٚغت ٔضن صاس ينبقٙ نهًٛبِ رؾذ ي هخ انجضبٚخ نزكفٙ نـ 

عبنٌٕ رعزجي   0طبج  ٔيهٗ انعًٕو ض ٌ ينوبرٍٛ سعخ انٕاؽجح  022ثًعجل ينوٗ نكم 

طيبج  يًي  ٚيٕو ًٔٚكيٍ  ٚيبلح ييجل انًنيبقٙ يُيج انؾبعيخ ضًيضا يُيج  022تبضٛخ نكيم 

اارفبا لاعخ انؾ ااح ريتلال انًنيبقٙ ثًويجاا ان ثين ٔٚيزى انزخٛي  ييٍ انًنيبقٙ انعبلٚيخ 

قٛييذ انزخٛيي  يييٍ انًعييبنا انعبلٚييخ انييٗ انًعييبنا انييٗ انًنييبقٙ األٔرٕيبرٛكٛييخ ضييٙ رٕ

سيى/ طيبج  ؽزيٗ يًي   0.5األٔرٕيبرٛكٛخ ٔيُج اسزخجو انًنبقٙ انطٕٚهخ ٚنًؼ ثًعجل 

أسييجٕا ًٔٚكييٍ  ٚييبلح انًنييبؽخ ؽنييت انؾبعييخ ٔانًنييبقٙ انطٕٚهييخ يصييًًخ  00 -02

ٙ نزنًؼ نهطٕٛا ثبنش ة يٍ تا انط ضٍٛ ٔانًنبؽخ انا يخ نهطٕٛا ضيٙ ؽبنيخ انًنيبق

 سى نهطبج . 0.05انجاج ٚخ ْٙ 

 : Litter انفزشخ -ْـ

ٚغت ي ايبح انًؾبض خ يهٗ ؽبنزٓب عٛجح لاجًبظ ييٍ َبؽٛيخ َ بضزٓيب ٔ هْٕيب ييٍ 

األر ثخ ٔعفبضٓب ٔغٛ  ذنك ٔٚغت اسزجعبل األعتاء انًجزهخ يٍ انف  خ  بيخ ييب ؽيٕل 

انف  خ ثبنؾضيبَبد انًش ثٛبد ٔاسزججانٓب ثق  ٖ عبضخ َ ٛفخ نزغُت يب رنججّ اطٕثخ 

يييٍ يزبيييت ٔ بيييخ رييٕضٛ  انغييٕ انًُبسييت نًُييٕ انطفٛهٛييبد ٔانفط ٚييبد ٔانجكز ٚييب 

ٔانكٕتنييٛجٚب. ًٔٚكييٍ االسييزجالل ثصييٕاح ٔاضييؾخ يهييٗ يييجٖ يُبسييجخ يًهٛييخ انزٕٓٚييخ 

ثبنؾضييبَبد يييٍ ي ٓيي  ٔؽبنييخ انف  ييخ ثٓييب ؽٛييش ٚييجل يييجح عفييبا انف  ييخ يهييٗ يييجٖ 

 ياجًخ انزٕٓٚخ نهطٕٛا.

ف  ييخ ضييٙ انًنييكٍ يُييج ا زجييبا يًييم األعٓييتح ٔأَييٕاا انف  ييخ ٚغييت ٔضيين ان

يزعييجلح تًييب ذتيي  سييبثوبظ. ٔٚغييت أٌ ركييٌٕ انف  ييخ عبضييخ رًبيييبظ يُييج ٔيييٕل انطٛييٕا 

ٔانٓجا ان جٛنٙ نهف  خ ْٕ ايزصبا ان طٕثخ ٔيُجيب رصجؼ انف  يخ اطجيخ ثجاعيخ 

 يبنٛخ ٚغت رخٛ ْب ثقس ا يب ًٚكٍ.

 :Lightingاإلضبءح   -ٔ

انٗ انضيٕء انخبضيذ انٕاعيت ريٕض ِ رؾيذ ي ياد انيجضبٚبد نزشيغٛن ثبسضبضخ 

انكزبتٛذ يهٗ االقز اة يٍ يصجا انؾ ااح ٔيٍ انًعبنا ٔانًشي ثٛبد ضي ٌ اسضيبءح 

سبيخ  طٕال انٕٛيٍٛ األٔنٍٛ يوت انفوس رهتو ثصفخ لاجًيخ نٛنيٓم يهيٗ  02انكبيهخ )

ى رخفت رجاٚغٛبظ ؽزيٗ رصيم انكزبتٛذ انزع ا يهٗ انجٛئخ انغجٚجح انًؾٛطخ ثٓب ٔيٍ ص

 سبيخ ٕٚيٛبظ. 02سبيبد انضٕء ثبنؾضبَخ انٗ ؽٕانٙ 

 : Lighting Requirementsاالدزٛبجبد انضٕئٛخ 

تًٛيخ انضيٕء انا ييخ نهطٛيٕا رخزهيا ؽنيت انُيٕا ٔظي ٔا انز ثٛيخ ٔطٛييٕا 

انجييٛت انزييٙ رفوييس ضييٙ انفزيي ح يييٍ أث ٚييم ؽزييٗ ٕٚنٛييٕ ال رؾزييبط انييٗ اضييبءح يييُبيٛخ 

سيبيخ ٕٚيٛيبظ  ؽزيٗ  00ينيبءظ ) 5يجبؽبظ انٗ  5ضجظ سبيبد اسضبءح يٍ اضبضٛخ ٔر

نهطٛيٕا  Step downٚزٕض  انضٕء  ال ضز ح يًم انعًبل ٔٚنزخجو َ يبو اسضيبءح 



انزٙ رفوس ضٙ انفز ح يٍ أغنطس ؽزٗ يباى. ٔٚنزخجو نطٛيٕا انهؾيى َ يبو اسضيبءح 

اضييبءح ثييُفس يعييجالد  سييبيخ ٕٚيٛييبظ ٔطٛييٕا انجييٛت ال رؾزييبط ضزيي اد 02انًنييزً ح 

اسضبءح نجعبط انهؾى ٔذنك ثنجت ان غجخ ضٙ انٕيٕل انٗ انُضيظ انغُنيٙ يُيج ٔ ٌ 

 02 - 2عنييى يعييٍٛ ٔنييٛس ثنيي يخ يعُٛييخ ٔيهييٗ انعًييٕو رؾزييبط طٛييٕا انجييٛت يييٍ 

 أسجٕا يٍ انعً . 02 - 00سبيبد اضبءح ؽزٗ يً  

انطٛييٕا  ٚغييت يُييج رصييًٛى َ ييبو اسضييبءح انًُبسييت األ يي  ضييٙ االيزجييبا يًيي 

ٔٔقذ انفوس َٕٔا انًنكٍ )ينبتٍ يخهوخ أٔ يفزٕؽخ  ٔٚغيت أٌ ركيٌٕ انطٛيٕا يهيٗ 

أٔ َ ييييبو اسضييييبءح  Constant -Light Regimeَ ييييبو اسضييييبءح انضبثييييذ 

أسييبثٛن نًُيين انزجكٛيي   02يُييج يًيي   Decreasing -Light Regimeانًزُييبق 

اسظياو ٔذنيك نًُين  ثبنُضظ انغُنٙ. تًب ٚغت روهٛم  جح اسضيبءح نهطٛيٕا ضيٙ ٔقيذ

ٔاد  05 -05ركجٚس انطٕٛا ضيٙ اؽيجٖ األاتيبٌ َٔفٕقٓيب ٔٚنيزخجو ني نك نًجيبد قيٕح 

 ٔاد. 22ثجالظ يٍ انهًجبد ذاد قٕح 

 :Health Careانزػبٚخ انصذٛخ  -س

ٚعزجييي  ارجيييبا انجييي ايظ انصيييؾٛخ انكبيهيييخ ٔانزيييٙ رٕييييٙ ثٓيييب ييييجٚ ٚبد انطيييت 

هٍٛ ضيٙ ر ثٛيخ انيجٔاعٍ انيٗ يياط انطٛيٕا انجٛط ٘ يًٓخ عجاظ ٔٚهغيق انكضٛي  ييٍ انعيبي

لٌٔ انًبو تبضٙ ثبنُٕاؽٙ انً ضٛخ ٔانعاعٛخ نهطٕٛا ٔغبنجبظ ال ٚؤل٘ ذنك انٗ انُزيبجظ 

انً عٕح ٔن نك ُٚصؼ لاجًبظ ثض ٔاح ان عٕا انٗ انزشيخٛ  انجٛطي ٘ انًعًهيٙ أل٘ 

انعوبا انيا و ؽبنخ يٍ ؽبالد اسيبثخ انً ضٛخ أٔالظ صى انعاط ثبنغ يخ انًُبسجخ يٍ 

 ؽنت انؾبنخ.

 :Discarding or Cullingانفزس  -ح

رغ ٖ أٔنٗ يًهٛبد انفي   ضيٙ قطعيبٌ انيجٔاعٍ يُيج َٓبٚيخ ضزي ح انؾضيبَخ أ٘ 

ضييٙ يًيي  َؾييٕ صًبَٛييخ أسييبثٛن ٔٚغيي ٖ يييبلح قجييم َوييم انكزبتٛييذ انييٗ ؽ ييبج  ان يبٚييخ 

  ضييٙ قطعييبٌ يجب يي ح. ٔرعزجيي  يًهٛييخ انفيي   األٔنييٗ ْيي ِ يييٍ ألا ٔأْييى يًهٛييبد انفيي 

انجٔاعٍ ؽٛش ٚنيزجعج ضٛٓيب تيم ييب ٚجيجٔ يهٛيّ أ٘ ي ٓي  ييٍ ي يبْ  ضيعا انًُيٕ أٔ 

انزشِٕ أٔ أٚخ يٕٛة ظبْ ٚخ أ  ٖ يًب ٕٚض  انكضٛ  ييٍ يصي ٔضبد انزخ ٚيخ ٔانعًبنيخ 

ٔغٛ ْب يٍ ركبنٛا اسَزبط ثبسضيبضخ انيٗ ييب ٚيٕض ِ انفي   أٔ االسيزجعبل ييٍ ؽٛيت ضيٙ 

ٚزٛؼ انف يخ نجبقٙ انوطٛين ييٍ انزخ ٚيخ ٔؽنيٍ انًاؽ يخ  ؽ بج  تزبتٛذ ان يبٚخ يًب

ٔ ال يًهٛخ انف   األٔل ٚغ ٖ اَزخبة انجٕٚل انزيٙ رعيج نوطٛين انز ثٛيخ ضيٙ انًٕسيى 

انزيبنٙ ؽٛييش ُٚصييؼ ثبالؽزفيبظ ثييبصُٗ يشيي  تزكٕريبظ يييٍ انيي تٕا نكيم يبجييخ تزكييٕد يييٍ 

ب يُٓب يٍ ؽٕٛٚخ ٔرفيٕا اسَبسع ٔٚعزًج االَزخبة ضٙ انجٕٚل يهٗ ا زجبا يب ٚججٔ يهٛٓ

 Bodyضٙ انًُٕ ٔييب ٚجيجٔ يهٛٓيب ييٍ رفيٕا ضيٙ انزكيٍٕٚ انغنيًبَٙ ييٍ رُبسيق ٔقيٕح 

conformation. 



ٔرجٍٛ انُوبط انزبنٛخ ثعت انًٕايفبد أٔ انؾيجٔل انزيٙ ٚضيعٓب ي ثيٕا انيجٔاعٍ 

 2 - 7تييجنٛم ًٚكييٍ ارخييبذِ تًوٛييبى نًييجٖ تفييبءح يًهٛييخ انزؾضييٍٛ يييٍ انفوييس ؽزييٗ 

 أسبثٛن:

 %.5أال رتٚج َنجخ انُفٕا  ال انفز ح تهٓب يٍ  -0

 %.5.5أال رتٚج َنجخ انًف ٔ  )انًنزجعج  يٍ  -0

تغيى ٔرخزهيا ْي ِ  5..0 - 0أٌ رز أػ تًٛخ انعهٛوخ انزٙ ٚنزٓهكٓب انكزكٕد ثيٍٛ  -5

 ؽنت اننانخ ا زاضبظ عْٕ ٚبظ.

 أال ٚوم يزٕسظ ٔ ٌ انغنى ضٙ َٓبٚخ ضز ح انؾضبَخ يٍ: -2

 (: ٕٚضخ ٔسٌ انسالنخ فٙ َٓبٚخ فززح انذضبَخ8)جذٔل 

 ضٙ انناالد انخفٛفخ -أ

 عى 752 اسَبس

  

 عى 252 ان تٕا

 ضٙ انناالد انضوٛهخ -ة

  

 عى 0252 اسَبس

  

 عى 0522 ان تٕا

 :Batteryانجطبرٚبد 

ْٙ يجباح يٍ أقفبا يٍ اننهك انًضجذ ضٙ قٕاجى يٍ انؾجٚج ٔرزكيٌٕ ييٍ ييجح 

طٕاثييق قبيييجح تييم طييبثق يييٍ اننييهك انيي ٘ ٚنييًؼ ثًيي ٔا انفضيياد ٔيضجييذ أسييفهٓب 

يٕاَٙ ييٍ انصيبط انًغهفيٍ نغًين انفضياد ٕٔٚعيج ثكيم طيبثق سيخبٌ تٓ ثيبجٙ ثيّ 

 أسبثٛن.  2 -5جح ر يٕسزبد نزُ ٛى انؾ ااح ٔرؾفع انكزبتٛذ ثٓ ِ انجطباٚبد نً

 :Advantage Of  Batteryيًٛتاد انجطباٚبد 

 رؤل٘ انٗ  ٚبلح أيجال انكزبتٛذ انً ثبح ضٙ ٔؽجح انًنبؽخ. -0

 رنٓم ايبٚخ انكزبتٛذ ضٙ انجطباٚبد ٔال رؾزبط نخج ح تجٛ ح. -0

 روهم انٕضٛبد َزٛغخ يجو رع ضٓب نإليبثخ ثجعت األي ا  يضم انكٕتنٛجٚب. -5

 ض ٔاٚخ ضٙ اع اء انزغباة ٔاألثؾبسع ٔ بيخ أثؾبس انزخ ٚخ.رعزج   -2

 :Space and Number of Chicksيؼذالد رزثٛخ انكزبكٛذ 

رؾذ ان  ٔا انعبلٚيخ ٚزضيبيا ٔ ٌ انكزكيٕد تيم أسيجٕيٍٛ ؽزيٗ األسيجٕا 

اننبلى ييٍ انعًي  ٔني نك ٚغيت االْزًيبو ثزيٕضٛ  انًنيبؽخ انا ييخ نميًيبا انًخزهفيخ 

يييب ٚز رييت يهٛييّ يييٍ أضيي اا ثبنخييخع ٔرؾنييت انًنييبؽخ انا يييخ يهييٗ رغُجييبظ نهتؽييبو ٔ

تزكٕد نهًز  انً ثن انٕاؽيج ؽزيٗ يًي  أاثعيخ أسيبثٛن ٔضيٗ األاثين أسيبثٛن  02أسبى 

تزبتٛييذ ضييٙ انًزيي  انً ثيين انٕاؽييج أيييب ضييٙ انجطباٚييبد  02انزبنٛييخ رؾنييت يهييٗ أسييبى 

ٍٛ صييى رخفييت تزكييٕد نهًزيي  انً ثيين انٕاؽييج نعًيي  أسييجٕي 022ضزؾنييت يهييٗ أسييبى 

 تزكٕد ضٙ األسجٕيٍٛ انضبنش ٔان اثن. 52ثؾٛش ٚخص  يز  ي ثن ٔاؽج نكم 



رؤص  ينبؽخ األاضٛخ انًخصصخ نهطيبج  ثبننيبنت يهيٗ يعيجالد انًُيٕ سيٕاء 

تبَيييذ ْييي ِ انًنيييبؽخ أيهيييٗ أٔ أقيييم ييييٍ انًنيييبؽخ انًفز ضيييخ ٔنيييٕ تبَيييذ انًنيييبؽخ 

ؽصييٕنٓب يهييٗ انخيي اء انًخصصييخ نهطييبج  غٛيي  تبضٛييخ ضيي ٌ انطٛييٕا انصييخٛ ح ٚصييعت 

ٔ ٚيبلح  Cannibalismٔانًبء ٔثبنزبنٙ روم يعجالد ًَْٕب ٔر ٓ  ظبْ ح االضزي اى 

ٔضويج انطبقيخ َزٛغيخ  ٚيبلح انُشييبط   Boringانًنيبؽخ ريؤل٘ انيٗ ظيبْ ح يهيم انطٛيٕا

 ٔانؾ تخ ٔانزٙ رؤل٘ انٗ يشبتم االضز اى َٔو  ان ٚش.

ٙ انعًي  ٔانغيُس ٔانُيٕا رخزها انًنبؽخ انًخصصخ نهطبج  ثعٕايم يجٚجح ْي

 ٔضصم اننُخ ٔغٛ ِ.

 اسزخذاو انجطبرٚبد فٙ دضبَخ انكزبكٛذ 

 اسزخذاو انجطبرٚبد نهذضبَخ:

ٚ اييٙ ضيك أعيتاء انجطباٚييخ ييٍ ييٕاَٙ ٔأاضييٛبد سيهك ٔغي اٚبد ٔينييبقٙ 

سيبيخ ضيٙ يؾهيٕل يطٓي  صيى رخنيم ثبنًيبء  02ٔرخنم ٔرز ل ضٙ ؽٕ  انخنٛم نًجح 

رشيخم ثزٕيييٛم انكٓ ثييبء ٔرضيجظ انز يييٕيز اد نهؾيي ااح  ٔثعيج ذنييك ٚعيبل ر تٛجٓييب صييى

انًطهٕثخ ٔرًم انخ اٚبد ثبنعها )ؽٕانٙ صهضٙ يًق انًعهفخ ضوظ  ٔانًنبقٙ ثبنًبء قجيم 

 ٔيٕل انكزبتٛذ ٔٚف ش يهٗ األاضٛخ اننهك ٔاا ع اجج ُٚض  يهّٛ انعها.

 :Receiving of Chicksاسزالو انكزبكٛذ 

 م انؾضيبَخ ٔٚغيت ييجو ا  اعٓيب ييٍ انصيُبلٚق رُوم انكزبتٛذ ثصُبلٚوٓب لا

اال اذا تبَذ انؾضبَخ ربيخ اسيجال )ألٌ ثوبء انكزبتٛذ ضٙ انصُبلٚق نفزي ح ييٍ انٕقيذ 

ضٙ غ ضخ لاضئخ غٛ  ضبا ثٓب ع ٔٚججأ ضيٙ ا ي اط انكزبتٛيذ ثبنٛيج ٔرعيج ٔرٕضين رؾيذ 

ٛييخ ٔنيي نك ي هييخ انجضبٚييخ. ٔٚغييت رغُييت رعيي ٚت انكزبتٛييذ نهجيي ل أٔ انزٛييبااد انٕٓاج

ٚ ايييٗ اغيياا األثييٕاة انخباعٛييخ نهؾضييبَخ ثنيي يخ يُييج انييج ٕل أٔ انخيي ٔط يييٍ 

انؾضبَخع   ْ ا ٔٚغت رؾب ٙ  هظ األيًبا انًخزهفخ يٍ انكزبتٛذ ضيٙ انًجُيٗ انٕاؽيج 

 ألٌ ذنك ٚنبيج يهٗ اَزشبا األي ا .

 :Daily Works in  Brooding Housesػًهٛبد انذضبَخ انٕٛيٛخ  

انخيي اٚبد ثييبنعها ٔاننييوبٚبد ثبنًييبء ييين ياؽ ييخ يييجو ريي اتى ان طٕثييخ ضييٙ رًييم   -0

 انف  خ ؽٕل أٔاَٙ انش ة ضٛتال انغتء انًجزم ٕٔٚضن يكبَّ ض  خ عبضخ.

 ي اقجخ انجضبٚبد ٔياؽ خ ق اءح انز يٕيز اد. -0

ضييٙ انٛييٕو انخييبيس رييتال انؾييٕاعت يييٍ ؽييٕل انييجضبٚبد ٔرؾيي ل انف  ييخ ثزوهٛجٓييب  -5

 ثشٕتخ.

ٚنييزخُٗ يييٍ انؾيي ااح اثزييجاءظ يييٍ األسييجٕا انخييبيس أٔ اننييبلى أٔ اننييبثن ؽنييت  -2

 انًُطوخ ٔؽنت ؽبنخ انغٕ.



 022تغيى/  5 - 0.5ثعج يً  صاصخ أسبثٛن ٚضبا انغٛ  انًطفيٙ نهف  يخ ثًعيجل  -5

قجو ي ثن يٍ انًنبؽخ ٔروهت عٛجاظ يين انف  يخ ٔذنيك ٚنيبيج يهيٗ رطٓٛي  انف  يخ 

 ٔعفبضٓب.

خ انزبيييخ ثزنييغٛم انجٛبَييبد انخبيييخ ثكييم لضعييخ ثؾٛييش رشييًم انُفييٕا ٚغييت انعُبٚيي -7

ٔانزخ ٚخ ٔسٛ  انؾ ااحع أٔ اٌ انطٕٛاع ٔرنزخجو ْ ِ انجٛبَبد تقسيبى ناَزخيبة 

 ضٙ انًنزوجم.

 ػٕايم َجبح ػًهٛخ انزذضٍٛ:

ا زٛبا انكزبتٛذ انًُبسيجخ انُبرغيخ ييٍ قطعيبٌ  بنٛيخ ييٍ يي   اسسيٓبل األثيٛت  -0

ٓبد انؾبيهخ نًٛك ٔة اسسٓبل األثيٛت رُويم اسييبثخ انيٗ انجيٛت ٔذنك ألٌ األي

انُبرظ يُٓيب ٔثي نك ُٚزويم انًي   ييٍ األوع ٔرنيجت اسييبثخ ثٓي ا انًي    ٚيبلح 

يعييجالد انٕضٛييبد ثييٍٛ انكزبتٛييذ  بيييخ  ييال انييضاس أسييبثٛن األٔنييٗ يييٍ يً ْييب 

 أ ييٓ  7ٔنيي نك ضيي ٌ يييٍ انضيي ٔا٘ ضؾيي  قطعييبٌ انجييٛت يهييٗ األقييم ييي ح تييم 

نًيي   اسسييٓبل األثييٛت ٔانييزخه  يييٍ انؾييبالد اسٚغبثٛييخ ثبنيي ثؼ ضييٕااظ ٔٚعييبل 

انفؾيي  صبَٛييخ نهوطعييبٌ انزييٙ ر ٓيي  ثٓييب ثعييت انؾييبالد اسٚغبثٛييخ تيي نك ٚفٛييج ضييٙ 

يوبٔيييخ ْيي ا انًيي   رجخٛيي  انًف  ييبد ثبنفٕايييبنٍٛ ٔث يُغبَييبد انجٕربسييٕٛو تًييب 

 سجق ذت ِ.

 ح ٔييجٖ اسيزغبثزٓى نه ي ٔا انًُبسيجخ أٔ يع ضخ اؽزٛبعبد انكزبتٛذ ضٙ ْ ِ انفزي -0

 غٛ  انًُبسجخ.

انوييجاح يهييٗ انييزؾكى ضييٙ لاعييبد انؾيي ااح ؽنييت انعًيي  ٔتيي نك انزٕٓٚييخ ٔانزخ ٚييخ  -5

 ٔانًبء ين انعُبٚخ ثبنف  خ.

 : Other Management Factorsانؼٕايم انزػبئٛخ األخزٖ

نًٓيى نيجعت ٚغت رٕض  انخ اء أيبو انطٕٛا ثعج ٔيٕنٓى انٗ انؾضبَبد ٔيٍ ا

إَٔاا انطٕٛا يضم ان ٔييٙ ييضاظ اسسي اا عيجاظ ثزويجٚى انخي اء ثعيج اَيب نٓى ثبنؾضيبَبد 

ٔٚزنجت غٛيبة انخي اء ييٍ ان ٔييٙ انيٗ ييٕد انطٛيٕا يهيٗ اني غى ييٍ ٔعيٕل انخي اء 

 ثنجت يجو رعهًٓى األتم )يجو ٔيٕنٓى انٗ يكبٌ انخ اء ٔانزع ا يهّٛ .

خٛ ح ضٙ انفز ح األٔنٗ يٍ انعًي  ٔاثًيب رغ ٖ يًهٛخ قطن انًُوبا نهطٕٛا انص

أسييبثٛن ؽنييت انؾبعييخع  2 - 5ٚييزى ذنييك ضييٙ انٛييٕو األٔل أٔ يُييجيب ٚصييم يًيي ْى انييٗ 

انًُويبا   ½- ¼ٔيًهٛخ قطن انًُوبا رغ ٖ ثًبتُٛخ قطين انًُويبا ٔرتٚيم ْي ِ انًبتُٛيخ 

انعهيٕ٘ ٔعييتء ثنييٛظ ييٍ انًُوييبا اننييفهٙ يين ي ايييبح يييجو قطين انهنييبٌ ٔرغيي ٖ ْيي ِ 

ٔثبنزييبنٙ يُيين ظٓييٕا لاء االضزيي اى.  Feather Pickingنعًهٛييخ نًُيين َويي  انيي ٚش ا

ٔٚغييت ايطييبء انطٛييٕا انزؾصييُٛبد انا يييخ ٔان يبٚييخ ٔانعُبٚييخ انصييؾٛخ انًطهٕثييخ 

 نهطٕٛا ؽنت انج َبيظ انصؾٙ ٔثًب ٕٚيٙ ثّ انطجٛت انجٛط ٘.



 Rearing of Pulletsأسجٕع يٍ انؼًز  01 -01رػبٚخ انطٕٛر فٙ انفززح يٍ 

during 10-20 Weeks of Age Period: 

أسييجٕا ييٍ انعًيي  ييٍ ايبٚييخ  02 -02رخزهيا ايبٚيخ انييجعبط ضيٙ انفزيي ح ييٍ 

أسييبثٛن يييٍ انعًيي  ٔيييجو رييٕاض  ان يي ٔا ان يبجٛييخ  02 -0انكزبتٛييذ ضييٙ انفزيي ح يييٍ 

انًُبسييجخ نهطٛييٕا ضييٙ ْيي ِ انفزيي ح رييؤل٘ انييٗ أضيي اا ثييبنُٕاؽٙ اسَزبعٛييخ ضييٙ انفزيي اد 

 .انزبنٛخ

اني ٘ ٚؾيزفع ثيّ  Replacement Pulletsٚنيزخجو نز ثٛيخ لعيبط االسيزججال 

سَزبط انجٛت َ بو ر ثٛخ انطٕٛا ضٙ انًنبتٍ انغبْتح يهٗ أاضٛخ ييهجخ أٔ أاضيٛخ 

-0ٔٚخص  نهطٕٛا انً ثبح يهٗ األا  ييٍ  Cagesأٔ األقفبا  Slatedسجاٚت 

نكم طبج  يٍ ينبؽخ األاضٛخ ٔانًنبؽخ انًخصصخ نهطٕٛا رعزًيج يهيٗ  قجو ي ثن 0

ان  ٔا انجٛئٛيخ انًؾٛطيخ ثيبنطٕٛا ٔظي ٔا انًنيكٍ ٔانطٛيٕا انً ثيبح ضيٙ األقفيبا 

قجو ي ثن/ طبج  ٔيهٗ انعًٕو ض ٌ تضبضبد انطٛيٕا  ¾انٗ    ½ٚخص  نكم طبج  يٍ

 يهٗ األا . انً ثبح ضٙ األقفبا رصم انٗ صاصخ أضعبا انطٕٛا انً ثبح

% 02رزخ ٖ انطٕٛا يهٗ يجح ياجق يزتَخ ْٔٙ ياجق انجبل٘ رؾزيٕ٘ يهيٗ 

% ث ٔرٍٛ ٔٚغيت ريٕضٛ  انخي اء ثبسيزً اا ٔنكيٍ ضيٙ 05ث ٔرٍٛ ٔانُبيٙ رؾزٕ٘ يهٗ 

ثعييت األؽييٕال ٚوييٕو انًيي ثٍٛ ثزؾجٚييج تًٛييبد انخيي اء نفزيي اد يؾييجلح ٔأ ييكبل انزؾجٚييج 

خي اءع رؾجٚيج انجيي ٔرٍٛ انًيقتٕلع رؾجٚيج انطبقييخ انخي اجٙ يزعيجلح ٔيُيّ انزؾجٚييج انكًيٙ نه

انًقتٕنييخ أٔ رخفٛييا انعهييا ثًييبلح يبنئييخع ٔييين ذنييك ضيي ٌ انٓييجا انُٓييبجٙ يييٍ انزؾجٚييج 

انخ اجٙ ْٕ انزؾكى ضٙ انًُٕ ٔاثطبءِ ٔذنك نزق ٛ  انُضظ انغُنٙ ٔروهٛم ييجل انجيٛت 

ٍ اسييزخجو يييخٛ  انؾغييى انُييبرظ يُييج ثجاٚييخ اسَزييبط ٔ فييت ركييبنٛا انخيي اء ٔال ًٚكيي

 Restricted Lightingانزؾجٚيج انخي اجٙ انكًيٙ يُيج اسيزخجو َ يبو رؾجٚيج اسضيبءح

System   ٔانييي ٘ ٚنيييزخجو نزيييق ٛ  انُضيييظ انغُنيييٙ ألٌ ذنيييك ٚيييؤل٘ انيييٗ أضييي اا

 ضنٕٛنٕعٛخ ثًُٕ انطبج .

رنيييزخجو انًعيييبنا ٔانًنيييبقٙ األٔرٕيبرٛكٛيييخ ضيييٙ رخ ٚيييخ انطٛيييٕاع ٔانًنيييبؽبد 

نبقٙ ْيٙ َفنيٓب انًي تٕاح سيبثوبظ نهطٛيٕا ضيٙ ضزي ح ييٍ انًخصصخ يهٗ انًعبنا ٔانً

سى يهٗ انًنبقٙ طبنًيب نيى ٚاؽيع  0.5سى يهٗ انًعبنا ٔ 6أسبثٛن يٍ انعً   7-02

 ا لؽبو انطٕٛا يهٗ انًعبنا ٔانًنبقٙ ٔقذ انزخ ٚخ ٔانش ة.

 : Lightingاإلضبءح 

و عييجاظ َ ييبو اسضييبءح انًزجيين نهطٛييٕا انً ثييبح ضييٙ انًنييبتٍ انغييبْتح يبيييم ْييب

ٔانطٛييٕا انً ثييبح ضييٙ انًنييبتٍ ذاد انشييجبثٛك رزعيي   نهضييٕء انطجٛعييٙ نهُٓييبا ضييٙ 

ضز اد انُٓبا انطجٛعٙ انطٕٚم أٔ انوصٛ  يب نى ٚكٌٕ انًنبتٍ يتٔلح ثيقعٓتح ٔسيزبج  

نهيزؾكى ضيٙ اسضييبءح انخباعٛيخ ٔضييٙ ضزي اد انُٓيبا انوصييٛ  رؾيذ ظيي ٔا يصي  ضييٙ 



باى ضاثج يٍ اسزخجو اسضيبءح انصيُبيٛخ ضصهٙ انخ ٚا ٔانشزبء يٍ سجزًج  ؽزٗ ي

نزعييٕٚت َويي  انُٓييبا ٔنزخطٛييخ االؽزٛبعييبد انضييٕجٛخ نهطٛييٕا ضييٙ ي ؽهييخ ان يبٚييخ. 

سيبيخ ٕٚيٛيبظ ؽزيٗ  02ٔقطعبٌ االسزججال الثج أٌ رزع   انٗ ضز اد اضبءح يويجااْب 

أسجٕا يٍ انعً ع ٔنزيق ٛ  انُضيظ انغُنيٙ الثيج ييٍ روهٛيم ضزي اد اسضيبءح  00يً  

أسيجٕا ييٍ انعًي  ؽزيٗ ٚصيم يًي   02 - 05سبيبد ٕٚيٛبظ ضٙ انفز ح يٍ  . - 2 انٗ

أسييجٕا ضييٙ اننيياالد انًؾهٛييخ ٔثعييج ذنييك الثييج يييٍ  ٚييبلح ضزيي ح  00 - 02انطٛييٕا يييٍ 

سييبيخ ٕٚيٛييبظ يُييج ثجاٚييخ ٔضيين انجييٛت ٔرجييجأ ي ؽهييخ انزُجٛييّ  07اسضييبءح نزصييم انييٗ 

-05ٛبظ ثتٚبلح ضز ح اسضبءح ييٍ انضٕجٙ قجم ٔضن انجٛت ثقسجٕيٍٛ ٔٚزى ذنك رجاٚغ

سبيخ اضبءح صبثزخ طٕل ضز ح اَزبط انجيٛت ٔثخيت  07لقٛوخ أسجٕيٛبظ ٔر م ضز ح  02

انُ   يٍ َ بو انؾجس انًزجن ين قطعبٌ االسزججال ض َّ ييٍ انًفزي   ٔضين انطٛيٕا 

أسجٕا ؽزٗ رزعٕل انطٛيٕا  02ضٙ ينبتٍ لعبط انجٛت يُجيب ٚصم يً  انطٕٛا انٗ 

 كٍ ٔأعٓترّ قجم ٔضن انجٛت ثٕقذ تبضٙ.يهٗ انًن



 رغذٚخ انطٕٛر ٔػالئمٓب

       Feeding Birds and Their Rations 

 :Goals of Poultry Feedingانٓذف يٍ رغذٚخ انذٔاجٍ 

رعزًيييج انطٛيييٕا ييييبلح ضيييٙ غييي اجٓب يهيييٗ انخييي اء انً تيييت ٔ ًٚضهٓيييب انًصيييبلا 

انشييعٛ ع انز ٚزكييبلع اننييٕاعى انك ثْٕٛجاارٛييخ يضييم انؾجييٕة ٔرشييًم انيي احع انوًييؼع 

ٔيخهفيييبد انًضيييباة ٔانًطيييبؽٍع ٔانًصيييبلا انج ٔرُٛٛيييخ انُجبرٛيييخ يضيييم تنيييت ضيييٕل  

انصٕٚبع ٔتنت يجبل انشًسع ٔتنت انكبَٕالع ٔعهيٕرٍٛ اني اح ٔانًصيبلا انج ٔرُٛٛيخ  

انؾٕٛاَٛيخ يضيم ينيؾٕا اننيًكع ينيؾٕا انهؾيىع يخهفيبد يغيب ا انيجٔاعٍع ينييؾٕا  

% يييٍ انعهيياع 62 - 72ح رًضييم انًصييبلا انك ثْٕٛجاارٛييخ يييٍ انيي ٚش ٔ اضييّ ٔيييبل

% ؽنت َٕا انطٕٛا ٔأيًباْب ٔيعيجالد ًَْٕيب 22 - 52ٔانًصبلا انج ٔرُٛٛخ يٍ 

 ٔينزٕٖ انطبقخ ٔانج ٔرٍٛ انا و نًُٕ انطٕٛا.

 أْذاف انزغذٚخ االلزصبدٚخ ٔانفسٕٛنٕجٛخ: -0

ًخهفيبد انتاايٛيخ انيٗ ٚٓجا يهى رخ ٚخ انيجٔاعٍ انيٗ  رؾٕٚيم ييٕال انعهيا ٔان

غي اء َيبضن ناسيزٓال انجشيي ٘ ييٍ ط ٚيق انطٛيٕاع ٔنهييجعبط انًنيزقَس انويجاح يهييٗ 

تغيى  0رؾٕٚم يٕال انعها انٗ غ اء يقتٕل ضٙ ييٕاح نؾيى ٔثيٛت ضبنجعبعيخ انجبنخيخ 

 50تغييى يييٍ انجييٛت ضييٙ سييُخ اَزبعٛييخ ) 00ثٛضييخ أٔ أتضيي  أٔ  022ًٚكييٍ نٓييب اَزييبط 

ح انغبضيخ ضي ٌ ذنيك ٚعُيٗ أٌ سيذ ٔؽيجاد ييٍ انًُيزظ ريقرٙ أسجٕا . ٔيهٗ أسبى انًيبل

 سُٕٚبظ يٍ ٔؽجح ٔ ٌ عنى.

ٚعزًييج اسَنييبٌ يهييٗ انجيي ٔرٍٛ انؾٛييٕاَٙ ننييج ؽبعزييّ يييٍ انجيي ٔرٍٛع ٔنهطٛييٕا 

انًوجاح يهٗ رؾٕٚم ث ٔرٍٛ يٕال انعها انيٗ ثي ٔرٍٛ ؽٛيٕاَٙ ييقتٕل أتضي  تفيبءح ييٍ 

% ييٍ انجي ٔرٍٛ 22 - 52ٛيش أٌ ييٍ ؽٕٛاَبد انًتايخ األ  ٖع يجا أثوبا انهيجٍ  ؽ

انخييبو ضييٙ انخيي اء ٚؾييٕل انييٗ يُزغييبد لٔاعييٍ ٔيهييٗ أسييبى يييب سييجق ًٚكييٍ يوباَييخ 

 انجعبعخ انجٛبضخ ثًصُن نزؾٕٚم يٕال انعها انٗ ثٛت ٔنؾى.

% يييٍ انزكييبنٛا انكهٛييخ يييٍ اسَزييبط ضييٙ 22انييٗ  62ركييبنٛا انخيي اء رًضييم يييٍ 

جا تجٛيي  يجب يي ح ضييٙ ركييبنٛا اسَزييبطع انطٛييٕا يًييب ٚعُييٗ أٌ أسييعبا انخيي اء رييؤص  ثويي

ٔاالسييزفبلح انغٛيييجح ييييٍ انخييي اء رعزجييي  يُصييي  يٓييى نًُيييزظ انيييجٔاعٍ ٔيهٛيييّ ضييي ٌ سيييج 

اؽزٛبعييبد انييجعبط ثُٕيٛييخ عٛييجح ٔاقزصييبلٚخ ٔيييؾٛؾخ غيي اجٛبظ يييٍ انعهييا ٚعزجيي  يٓييى 

ن ضن اسزفبلح انطٛيٕا ييٍ انخي اء ٔرعزجي  انكفيبءح انخ اجٛيخ أٔ انكفيبءح االقزصيبلٚخ ْٔيٙ 

 صًٍ انخ اء انا و سَزبط ٔؽجح ٔ ٌ يٍ انًُزظ أتض  أًْٛخ يٍ صًٍ طٍ انخ اء.

ٚنزعًم انيجعبط انخي اء ننيج االؽزٛبعيبد انفنيٕٛنٕعٛخ انًخزهفيخع ٔاالؽزٛبعيبد 

ْييي ِ ي رجطيييخ ثؾفيييع انغنيييىع انًُيييٕع انزُبسيييم. ٔاؽزٛبعيييبد ؽفيييع انغنيييى ركيييٌٕ ذاد 

عخ ؽٛش أٌ انخ اء انًقتٕل ثعيج يًهٛيبد األٔنٕٚخ األٔنٗ ثبنُنجخ نهخ اء انًقتٕل ثبنجعب



انٓضى ٔااليزصبا ٕٚاعيّ أٔالظ انيٗ سيج االؽزٛبعيبد انؾبض يخ صيى ٕٚعيّ انفيبجت ثعيج 

 ذنك انٗ االؽزٛبعبد اسَزبعٛخ نهجٛت أٔ انًُٕ.

 فٕائذ انغذاء:

 اسيجال ثبنطبقخ انا يخ نهًؾبض خ يهٗ لاعخ ؽ ااح انغنى ٔانُشبط ٔانؾ تخ. -0

طبقخ انا يخ سَزبط اض ا اد انغنيى ٔاييبلح رغجٚيج األَنيغخ ٔانجي ٔرٍٛ اسيجال ثبن -0

انييا و سيييبلح ثُييبء  اٚييب انغنييىع ٔانخيي اء ثًكَٕبرييّ )انطبقييخع انجيي ٔرٍٛع انييجٍْع 

األيييياػ ٔانفٛزبيُٛيييبد  ٚهيييتو سييييبلح ثُيييبء  اٚيييب انغنيييى ٔنهزتٔٚيييج ثيييبسض ا اد 

 ٔانًٕال األ  ٖ.ٔانعصبااد انٓبضًخ ٔانخجل انصًبء ٔت نك انًخبط 

 اسيجال ثبنطبقخ ٔانج ٔرٍٛ انا يٍٛ سَزبط انجٛت ٔركٍٕٚ األَنغخ ٔ اضّ. -5

ٔثعييج رخطٛييخ االؽزٛبعييبد انؾبض ييخ نهطٛييٕاع ٚنييزفبل ثييق٘ يييٕال غ اجٛييخ يزجوٛييخ 

أ  ٖ ضٙ انزُبسم )ركٍٕٚ انجٛضخ ٔاالسج يبد ع ٔاذا تيبٌ اسيزٓال انخي اء أتضي  ييٍ 

انخبيييخ ثييبنًُٕ ٔركييٍٕٚ انجييٛتع ضيي ٌ انتاجييج سييٛختٌ ضييٙ االؽزٛبعييبد انفنييٕٛنٕعٛخ 

انغنييى ضييٙ يييٕاح لْييٍ أسبسييبظ ٔيهييٗ ذنييك ضيي ٌ ر سييٛت انييجٍْ ٚؾييجس ثعييج رخطٛييخ 

 االؽزٛبعبد انخ اجٛخ انؾبض خ ٔاسَزبعٛخ.

 :Forms of birds  Rationsصٕر ػالئك انطٕٛر 

با رخ ٚييخ انطٛييٕا ضييٙ انٕقييذ انؾييبنٙ أيييجؾذ ذاد أًْٛييخ قصييٕٖ َ يي اظ الارفيي

% يٍ ركبنٛا اسَزبط انًزخٛ ح يأح يهيٗ ريقصٛ  انعهٛويخ 65ركبنٛا انخ اء ان ٘ ًٚضم 

انًجب يي  يهييٗ اسَزييبطع َٔ يي اظ ألٌ انٓييجا انُٓييبجٙ يييٍ رخ ٚييخ انييجٔاعٍ ْييٕ انٕيييٕل 

ألقصٗ اثيؼ ييبضٙ ٔنزؾوٛيق ْي ا انٓيجا ٚهيتو ي اييبح َٕيٛيخ ٔاريتاٌ انخي اء ييأح 

يٍ انُٕيٛخ ثخ    فت انزكهفخ ٔانؾكيى انُٓيبجٙ  يهٗ ركهفزّ ٔنكٍ ٚغت يجو انزخهٙ

ٚغت أٌ ٚكٌٕ يجُٙ يهٗ أسبى صًٍ انخ اء انا و سَزبط لسزخ أٔ تغيى ثيٛت أٔ تغيى 

نؾى ؽٛش أٌ ذنك ٚعزجي  أتضي  أًْٛيخ ييٍ صًيٍ انطيٍ ييٍ انخي اءع ًٔٚكيٍ ريٕضٛ  انخي اء 

 نجعبط انجٛت ثصٕا يخزهفخ يُٓب:

 انؼهف انكبيم: -0

 يي اء يهٛوييخ تبيهييخ يصييُعخ ٔرزضييًٍ ْيي ِ انط ٚوييخ رييٕضٛ  ٚعزًييج ذنييك يهييٗ 

انغٓييجع يييبلح يييب ٚضييًٍ يعٓييب  يي اء غيي اء يييٍ َٕيٛييخ عٛييجح. ٔانخيي اء انكبيييم انًغٓييت 

رغباٚبظ يبلح يب ٚكٌٕ صًُّ أتج  نهطيٍ ييٍ غي اء أ ي  يزؾصيم يهٛيّ ثيق٘ ييٍ انجيجاجم 

 األ  ٖ.

 شزاء يزكش ثزٔرُٛٙ نخهطّ يغ انذجٕة: -0

ْيي ِ انط ٚوييخ روهييم صًييٍ انخيي اء ثوييجا تجٛيي  لٌٔ انؾبعييخ انييٗ ٔقييذ طٕٚييم أٔ 

يغٓييٕلع َ يي اظ ألٌ انً تييت انج ٔرُٛييٙ ٚؾزييٕ٘ عًٛيين انًكَٕييبد انًطهٕثييخ يييجا انيي اح. 

ٔاسييزعًبل ْييي ا انجييجٚم ٚؾزيييبط انيييٗ اسييزضًبا اأى ييييبل ضيييٙ  يي اء يغ  يييخ ٔ ييياط 



ؽَٕيخ ٔ ياط نشيخ  ٔؽهتَٔبد ٔيٓباٚظ رختٍٚ أٔ قج ٚزطهيت األيي  اسيزعًبل طب

 أ   ثبسٚغبا.

شررررزاء يزكررررش ثزٔرُٛررررٙ ٚذزررررٕ٘ ػهررررٗ يخهررررٕ  فٛزبيُٛرررربد ٔأيررررالح يؼذَٛررررخ  -3

Vitamin-Mineral Premix :ٔكست فٕل صٕٚب نخهطخ يغ انذجٕة 

ْ ِ انط ٚوخ ًٚكٍ يٍ ط ٚوٓب يًيم  فيت اضيبضٙ ضيٙ ركهفيخ انخي اءع  بييخ 

 ٚويخ تًيب ْيٕ ضيٙ انط ٚويخ نٕ أيكٍ   اء تنت ضٕل يٕٚب ثبنغًهخع ٔيٛيٕة ْي ِ انط

 اننبثوخ.

 شزاء يٕاد انؼهف: -4

ضييٙ ْيي ِ انط ٚوييخ ٚييزى  يي اء عًٛيين انًكَٕييبد انعهفٛييخ )ي تييتادع ضييٕل يييٕٚبع 

ٔؽجٕة  ٔرغٓت انًكَٕبد ٔرخهظ يين ثعضيٓب ٔثبنزيبنٙ ٚيُخفت صًيٍ انخي اء انيٗ أقيم 

اييج سع  يًكٍع ٔرضًٍ ْ ِ انط ٚوخ أضضم َٕيٛخ يٍ انعها يُج يع ضيخ انًُيزظ ثوٕ

انزخ ٚييخ ٔ يي اءْب يكَٕييبد يهفٛييخ عٛييجح ٔيضييًَٕخ انًصييجاع ٔنكييٍ ٚغييت األ يي  ضييٙ 

االيزجبا ثعت انُوبط انًعُٛخ ثصٕاح عجٚخ يُج اسيزعًبل ْي ِ انط ٚويخع ييٍ ثيٍٛ ْي ِ 

االيزجييبااد ٔضيي ح انًكَٕييبدع انٕقييذ انييا و نشيي اء ٔرخييتٍٚ انًكَٕييبد ٔاأى انًييبل 

انا يييخ أللاء يًهٛييبد انخهييظع انًع ضييخ  انًنييزضً  ضييٙ  يي اء يعييجاد انخهييظع انعًبنييخ

انفُٛييخ ثبنزخ ٚييخ ٔانخهييظع ٔي اقجييخ انغييٕلح. أتضيي  يييٍ ذنييك ضيي ٌ انزجييبٍٚ ضييٙ انُٕيٛييخع 

ٔانز تٛجخ غٛ  انغٛجح أٔ انخهظ غٛ  انكبيم قج روهم يٍ انكفيبءح اسَزبعٛيخ نهخي اء ٔانزيٙ 

 رغعم انزكهفخ انفعهٛخ أتض . 

  انهذى(َظى رغذٚخ ثذار٘ انًبئذح )كزبكٛذ 

َ ى رخ ٚخ لعبط انهؾيى ٚخزهيا رجعيب نه ي ٔا انًؾٛطيخ ثيبنطٕٛا ييٍ اسيكبٌ ٔ 

 ظ ٔا عٕٚخ يٍ ؽ ااح ٔ اطٕثخ ٔ  اضخ ٔ نكٍ اتض  انط ا  ٕٛيب ْٙ:

ْييٙ انجييبل٘ ٔ انُييبيٙ ٔ انُييبْٙ رؾزييٕ٘ يهييٙ  انزغذٚررخ ػهررٙ عررالس ػالئررك  -0

تٛهييٕ  5222ثيي ٔرٍٛ ٔ % 02تٛهييٕ تييبنٕا٘/تغى يهييا ٔ   5052% ثيي ٔرٍٛ ٔ 05

 5تٛهييٕ تييبنٕا٘/تغى يهييا نفزيي اد  5022% ثيي ٔرٍٛ ٔ 02تييبنٕا٘/تغى يهييا ٔ 

 اسبثٛن ؽزٙ يً  انزنٕٚق. 7اسبثٛن  ٔيٍ  5اسبثٛنع ٔ

تٛهيٕ  5022% ثي ٔرٍٛ ٔ 00رؾزيٕ٘ ثيبل٘ء ْٔيٙ  يزدهزٍٛ ػهٙ انزغذٚخ -0

تٛهيٕ تيبنٕا٘/تغى يهياع ٔ ذنيك 5222ثي ٔرٍٛ ٔ % 02َبيٙ تبنٕا٘/تغى يها ٔ 

ٚيٕو 02اثزيجاء ييٍ يًي  َيبيٙ ٔ رخي ٘ انطٛيٕا يهيٙ ياجيق نهجبل٘ء أسبثٛن 5د نفز ا

 ؽزٗ يً  انزنٕٚق.

% ثي ٔرٍٛ ٔ 02ع يهٙ يهٛوّ انُبيٙ ٔ رؾزيٕ٘ يهيٙ ٔادذح يزدهخ انزغذٚخ -3

 .تٛهٕ تبنٕا٘/تغى  يها 5022-5022يٍ 



ٚهٛٓب انُ بو انضبَٙ ٔ ال ٚفضم انُ بو انضبنش َ  ا  األٔل انُظبو ْٙ انطزق ٔافضم

أسبثٛن يٍ  5-0نعجو قجارّ يهٙ اسٚفبء ثؾبعخ انطٕٛا ضٙ ي اؽم انًُٕ انن ٚن )

انعً   ٔ اسْجاا ضٙ انعُبي  انخ اجٛخ  ال انً ؽهخ األ ٛ ح ٔ انزٙ صجذ أٌ 

  % ث ٔرٍٛ.06-02اؽزٛبعبْب يٍ انج ٔرٍٛ رون يب ثٍٛ 

 ثخ اٜرٛيخ يعي ٔ  نزٕضيٛؼ ريقصٛ  ينيزٕ٘ انجي ٔرٍٛ ضيٙ ياجيق ٔ َزبجظ انزغ

انجييبل٘ ٔ انُييبيٙ ٔ انُييبْٙ نييجعبط انهؾييى يهييٙ انًُييٕ انكفييبءح انخ اجٛييخ ٔ َنييجخ انييجٍْ 

 انجطُٙ 

 

 


