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أهمية الممارسات الزراعية الجيدة



فتح األسواق الخارجية للمنتج من خالل دخول المنتجات الى السوبر.1

ماركت األوروبي

لغ ان حصة اسواق السوبر ماركت من الخضار و الفواكه في بريطانيا تب⚫

هادة و الحصول على الش, في ايطاليا وألمانيا وفرنسا% 65و تتجاوز % 85

.بافقط هو ما يمكن المنتج من التسويق من خالل السوبر ماركت في اورو



زيادة هامش الربح والتنافسية للمنتجات.2

لحاصلة على تعطي الشهادة افضلية تسويقية للمنتجات مقارنة بالمنتجات غير ا⚫

.الشهادة

المباعة تتراوح الفروق بين المنتجات المباعة من خالل السوبر ماركت وتلك⚫

.% 100الى % 30في األسواق المركزية ما بين 



لايجاد نظام دقيق للعمل داخل المزرعة من خالل نظام التسجي.3

.سجالت توضح كل أنشطة اإلنتاجتوفير⚫

اعدة في يمكن لحفظ السجالت أن يساعد في فهم كيف تظهر المشكالت والمس⚫
.منع وقوعها الحقا  

ي وجود السجالت يعمل على ضبط اداء العاملين و اشعارهم بالمسؤولية ف⚫
.كل فردمهامالمزرعة و يحدد 

لموجودة عمليات التسجيل تضبط مستودعات المزرعة و تحافظ على الموارد ا⚫
.في المزرعة



ينالشهادة عامل جذب للمشترين و ميزة تفضيلية للمنتج. 4

:جة ليفضل تجار الخضار والفواكه التعامل مع المزارع الحاصلة على الشهادة نتي

.مطالبة األسواق األوربية لتطبيق هذه الشهادة•

.الحرص على تحقيق اسعار افضل للمنتجات•

.تسويق المنتجات في األسواق•

.القدرة على تتبع المنتج•



توفير في مدخالت االنتاج. 5

ش تشترط الشهادة و جود شخص مؤهل إلعطاء التعليمات المتعلقة بعمليات ر⚫

المبيدات واستخدام األسمدة مما يقلل من أي استخدام مفرط او خاطئ لمدخالت

.اإلنتاج

اقد اثناء وجود العمالة المدربة على كيفية التعامل مع المنتج تقلل من كميات الف⚫

.الحصاد وما بعد الحصاد



المحافظة على معدات المزرعة بحالة جيدة دائما. 6

تساهم ان عملية الصيانة و المعايرة آلالت المزرعة و التي تفرضها الشهادة⚫

في المحافظة عليها و اطالة العمر التشغيلي لها 

م مع باإلضافة لوجود عمال مدربين قادرين على التعامل بالشكل السلي⚫

المعدات المستخدمة يقلل من األعطال الناتجة عن سوء االستخدام



اهتمام اكثر بنظافة المزرعة و صحة العمال و جودة االنتاج. 7

.استخدام المعدات والمالبس الواقية المناسبةب⚫

صل عن الواقية وتخزينها بشكل منفالحفاظ على المعدات والمالبسو ⚫
.منتجات حماية المحصول

.إدارة كيفية التخلص من القمامة⚫
.خصيةالمتعلق بأمور الصحة والنظافة الشتقديم التدريب للعاملين⚫
ل توفير مستلزمات االسعافات األولية وإجراءات الطوارئ في حا⚫

.حدوثها
ة العناية بصحة المنتج من خالل جمعه في عبوات نظيفة و مراعا⚫

.فترات امان المبيدات



الحصول على الشهادةمتطلبات

.البنية التحتية للمزرعة .1

توفير الوثائق المطلوبة .2

.جهة استشارية مختصة.3

.جهة مانحة للشهادة.4



البنية التحتية للمزرعة.1

اصفات يجب توفر البنية التحتية الالزمة الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة حسب المو
المطلوبة وتتكون من

.مستودع تخزين المبيدات .1

. مستودع تخزين االسمدة .2

. مكان لحفظ االليات المستخدمة في المزرعة.3

.غرفة غيار لمالبس الرش للعمال .4

.شور+حمام واحد او اكثر حسب مساحة المزرعة .5

.سكن للعمال اذا كانوا مقيمين في المزرعة .6

.توفير مكان مناسب لخلط المبيدات و التخلص من العبوات الفارغة.7

عات حفرة لتجميع المواد الكيمائية متصلة بشبكة تصريف مع مكان الخلط ومستود.8
المبيدات واألسمدة 

.مالبس خاصة لعمال الرش .9

.صندوق خاص لإلسعافات االولية والطوارئ.10



المطلوبةالوثائق. 2

.على األقلفحص متبقيات السمية مرة كل عام⚫

.غسل المنتج في المشغلالمستخدمة في مياهفحص المياه المستخدمة للزراعة و⚫

.اجراء دراسة تقييم مخاطر للمزارع الحديثة⚫



جهة استشارية مختصة.3

لحصول وهي التي تقوم بتقديم الخدمات االستشارية الفنية لتأهيل المزرعة ل

:على الشهادة وذلك من خالل

مة زيارات ميدانية دورية للمزرعة وتحضير كافة االعمال والوثائق الالز.1

.لمطابقة بنود المواصفة 

االشراف الالزم والكامل على االفراد العاملين في المزرعة وتزويدهم .2

.ية التحتية بالتعليمات والتوجيهات المطلوبة واإلشراف على عملية انشاء البن

تدريب العمال على اجراءات الصحة والسالمة وعمليات الخلط ورش .3

.المبيدات وتداول المنتجات ومنحهم شهادات بذلك



الت تدريب القائمين على المزرعة على كيفية تحضير السج. 4

.وتعبئتها 

مراسلة الشركة المانحة للشهادة للحضور و اجراء الفحص . 5

رعة النهائي عند انتهاء العمل االستشاري والتأكد من توافق المز
.  مع متطلبات الشهادة 

جهة استشارية مختصة.3



.جهة مانحة للشهادة.4

:لبالمانحة وهذا يتطالجهةيتم تحديد تاريخ اجراء الفحص النهائي من قبل 

.توفير تذاكر السفر للمفتشين الخبراء .1

.  تأمين االقامة.2

.التنقل للمفتشين الخبراء .3

.رسوم الحصول على الشهادة .4



:أهمية الممارسات الزراعية الجيدة على سؤالين اثنين

ما هو الدور الذي تقوم به الزراعة في عالم اليوم؟1)

ما هو الدور الذي سوف تلعبه الزراعة مستقبال؟2)



:أهمية الممارسات الزراعية الجيدة على سؤالين اثنين

ما هو الدور الذي تقوم به الزراعة في عالم اليوم؟1.

.انتاج بذور محسنة تعمل على زيادة اإلنتاجية▪

.تطوير أساليب التسميد▪

.االستخدام األمثل واآلمن لمواد وقاية ومكافحة المحاصيل▪

.زيادة كفاءة الموارد الطبيعية و المحافظة عليها▪

.وضع الحلول المالئمة للظروف المحلية▪



:أهمية الممارسات الزراعية الجيدة على سؤالين اثنين

ماهو الدور الذي سوف تلعبه الزراعة مستقبال؟.2

.وضع الخطط المناسبة إلدارة المزرعة❑

.انشاء و حفظ السجالت الخاصة بالمزرعة❑

حرفية مهنية.                             الشفافية في كل ما يتعلق باإلنتاج❑

.وضع نظام لتتبع اإلنتاج❑

.قيام جهات محايدة بالتفتيش و المراجعة❑

.مراقبة جودة وسالمة الغذاء❑

مراقبة االنتاج.                         الحفاظ على التنوع البيولوجي❑



يدةمن المستفيدون من االلتزام بمعايير الممارسات الزراعية الج

.المستهلك            يوفر معلومات واضحة عن مصدر الغذاء و تتبع من المزرعة⚫

البيئة            الحفاظ على الحياة البرية و تطور الزراعة المستدامة⚫

مستهلكتاجر التجزئة             توفير رقابة موثوق بها على جودة وسالمة الغذاء تزيد ثقة ال⚫

الزراعة              التأكد من االستخدام اآلمن و االمثل لمستلزمات االنتاج⚫

دارة اإل-عقد اتفاقات واضحة مع التجار-المزارع                فتح منافذ تسويقية جديدة ⚫

ع حاصل السمعة الطيبة كمزار-زيادة الجودة و كمية اإلنتاج–االقتصادية لإلنتاج و التكلفة 

شهادة الجاب



ليمحاور الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى المح



هوس الدول األوروبية بالجودة

المواصفات⚫

ةوالطوعيةالمواصفات االلزامي⚫

1148/2001ةشهادات المطابق⚫

والبريطاني والقطري ةوالدوليةاالوروبيجيدةالممارسات ال⚫

⚫HACCAP(Hazard Analysis Critical Control Point 
system)

⚫ISO

⚫Food Borne Disease



ةارنـــــــمق

شهادات المطابقة 

ب

الجيدةالممارسات الزراعية 



ةشهادات المطابق

.شهادات معترف بها من االتحاد األوروبي⚫

.تصدرها جهات رسميه معتمده في دول المنشأ⚫

.ترفق بالشحنة⚫

.قاعدة بيانات⚫



GLOBAL GAP

الجيدةالممارسات الزراعية 

منظومة مواصفات واجراءات تم تطويرها من مجموعة عمل من المزارعين ⚫

.ةوتجار التجزئة االوروبيين يتم بموجبها اصدار شهادات خاص

ريد والتداول يشمل عمليات االنتاج بالمزرعة ومنشئات التعبئة والتغليف والتب⚫

.المختلفة

سليم من وآتستند الى تحليل المخاطر وطرق تفاديها بهدف الوصول الى غذاء ⚫

.سهل التتبع يضمن سالمة العاملين والبيئة



متطلبات تبني الممارسات الزراعية الجيدة



استدامة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة



مجموعات األغذية المشمولة

.خضار وفواكه⚫

.ةنباتات زينو ازهار ⚫

.ةمحاصيل حقلي⚫

. Integrated Farm Assuranceةثروة حيواني⚫

.Integrated Aquaculture Assuranceالسلمون ⚫

.ةالقهو⚫



ما يلي الجيدة ةنظام الممارسات الزراعيهتموي

سالمة الغذاء والتتبع⚫

ةالمزرعيالسجالت ⚫

.البيئة⚫

صحة وسالمة وحقوق العاملين⚫

ةوالمنزليةالمزرعيالحيوانات ⚫

 ICM (Integrated Cropالمختلفه مثل ةانظمة الجود⚫

Management ) , IPM (Integrated Pest Management ) 

تحليل المخاطر  QMS ,نظام ادارة الجوده , 



ةأسئلة شائع

؟جيدةالعيةلماذا تم استحداث نظام الممارسات الزرا

.متبقياتالتجزئة بسالمة الغذاء والتجارتزايد اهتمام المستهلكين و•

.من و مستدامآمؤشر على انتاج غذاء •

.منمن اقبال المستهلك على الغذاء اآلزيدت•

.سهولة دخول األسواق•

.تزايد األرباح•

.ةالقاسيةحماية المنتج من اجراءات الرقاب•



ةشائعةاسئل

لمن تعطى شهادة الممارسات الزراعية الجيدة ؟

.لألفراد المزارعين والشركات الزراعية❖

.(جمعيات تعاونيه وغيرها )مؤسسات المزارعين ❖



اسئلة شائعة 

هل هناك تشريعات للحد االدنى من الزمن لكل مزارع؟

:ال وهذا يعتمد على

.ةظروف كل مزرع•

.موقعها•

.امكوناته•

.حجمها•

.التركيب المحصولي•

.ةالبنيه التحتي•



اسئلة شائعة 

لماذا تم اعتماد المزارع وليس الحقل او المحصول ؟

احد مثل بسبب وجود بنى تحتيه ال تتبع لمحصول واحد او حقل و•

تدريج والالتعبئةالسياج والمستودعات ومخازن التبريد ومحطات 

.وغيرها

.ةبرامج الري والتسميد المشترك•

.ةمياه الري المشترك•

.البيئةقضايا •

.ةالعمال•



اسئلة شائعة 

هل يمكن تسجيل جزء من انتاج المزرعة؟

نعم ولكن ❖

حسبالعمليات الفالحية يجب ان يخضع كامل المحصول لتغطية•

وثائق وارشادات انظمة الممارسات الزراعية الجيدة العالمية 



اسئلة شائعة 

كيف يتم التعريف بمنتجات تحت الممارسات الزراعية الجيدة ؟

انظمة الممارسات الزراعية الجيدة ال تعطي ملصقا معينا •

BBانظمة الممارسات الزراعية الجيدة  هي عباره عن •

من ابةالملتزمةترفع من اطمئنان المستهلك في اسواق التجزئ•

وسالمة الغذاء



اسئلة شائعة

ما هو شعار الممارسات الزراعية الجيدة؟

.ال يوجد شعار موجه للمستهلك•

.ةال يوجد شعار على العبوات المستخدم•

.يمكن وضع شعار او عنوان على منصة العرض•

وه ولكن المحادثات ال تزال دائره حول امكانية وضع شعار على العب



اسئلة شائعة

؟EUREPGAPما هي تكاليف الحصول على شهاده  

.ةالتعاونيةرسوم الجمعي•

.يورو لكل مزارعEUREPGAP5رسوم التسجيل في •

.يورو لكل عملية تفتيش20رسوم الشهاده •

تم يعطى المزارع رقم تسجيل صالح لمدة ثالثة سنوات على ان ي

التفتيش الخارجي سنويا 



الممارسات الزراعية الجيدة

EUREP = Euro –Retailers Produce Working Group
مجموعة عمل اتحاد تجار التجزئة االوربيون



بنود المواصفة

التتبع -1

االحتفاظ بالسجالت والمراجعات الداخلية-2

االصناف واألصول-3

تاريخ وإدارة الموقع-4

(بيئة الزراعة) ادارة التربة -5

استخدام االسمدة-6

الري-7



حماية المحصول-8

الحصاد-9

معامالت ما بعد الحصاد-10

ادارة المخلفات والملوثات والتدوير وإعادة االستخدام-11

صحة وأمان وحقوق العمال-12

القضايا البيئية-13

نموذج الشكاوى-14

بنود المواصفة



Traceability1- التتبع

المسجل يجب أن يكون هناك نظام توثيق يسمح بتتبع المنتج

حسب الممارسات الزراعية الجيدة في المزرعة المسجلة 

وصوال الى الزبون مباشرة



ليةحفظ السجالت وعمليات التفتيش الذاتي الداخ-2

لفترة من يجب االحتفاظ بكافة السجالت التي تكون مطلوبة❖

دة الزمن ادناها سنتان اال اذا لم تتم المطالبة قانونيا بم

اطول من ذلك

نوي توافر دليل موثق على وجود تفتيش ذاتي داخلي س❖

للمزرعة

التي يجب أن يتم اتخاذ االجراءات التصحيحية والفعالة و❖

جاءت كنتيجة للتفتيش الذاتي 



االصناف واالصول الجذرية -3

اختيار الصنف واالصل الجذري ❖

جودة البذور واالصل الجذري ❖

معالجة البذور وتعقيمها ❖

المشاتل الداخلية ❖
اريخ ت. سجالت لجميع المواد المستخدمة لمعالجة االفات. انظمة مراقبة الجودة

االستخدام والجرعة المستخدمة

الكائنات المعدلة وراثيا❖
تتطابق مع كافة التشريعات المعمول بها في الدول المنتجة 



تاريخ الموقع وادارته -4

:تاريخ الموقع ( أ

مدى)تقييم للمخاطر الناجمة عن المواقع الزراعية الجديدة❖
مناسبة هذا الموقع لالنتاج الغذائي من حيث سالمة الغذاء 

(وصحة العامل والبيئة
تقييم ما قبل الزراعة ▪

تقييم نوع التربة ▪

تقييم المياه▪

ة وجود خطة لالجراءات التصحيحية واستراتيجية موضوع❖
لزراعة تقلل جميع المخاطر التي تم التعرف عليها في مواقع ا

الجديدة



تاريخ الموقع وادارته

:ادارة الموقع(ب

.ستيكينظام للتسجيل خاص لكل حقل او بستان او بيت بال❖

كي اما تعريف ملموس لكل حقل او بستان او بيت بالستي❖

بواسطة خريطة او وصف مكتوب او عالمات على 

.الطريق

.استخدام الدورات الزراعية للمحاصيل الحولية❖



ادارة التربة والبيئات الزراعية -5

سين قوام االساليب الزراعية المتبعة اثبتت نجاحتها في تح❖

التربة والمحافظة عليها وتفادي رصها

اف االساليب الزراعية المتبعة  تقلل من احتمالية انجر❖

التربة

يم قبل هل تم التحري عن البدائل للمواد الكيميائية للتعق❖

اللجوء الستخدامها؟

تعملة توفر سجالت تثبت مصدر البيئات الزراعية المس❖

.وانها لم تأت من مناطق المحميات



استعمال االسمدة الزراعية-6

ير كفاءة الفني المسؤول عن تحديد نوعية وكمية السماد، عضوي او غ❖

عضوي، الذي يستعمله 

وية او تسجيل جميع عمليات اضافة االسمدة للتربة او االوراق سواء عض❖

غير عضوية



استعمال االسمدة الزراعية

الماكينات المستخدمة❖

:  تخزين االسمدة❖

تخزين االسمدة غير العضوية بمعزل عن المبيدات✓

تخزين االسمدة غير العضوية في منطقة مغطاة، نظيفة جافة✓

وث تخزين االسمدة غير العضوية بطريقة سليمة تقلل من مخاطر تل✓

المصادر المائية

نباتاتتخزين االسمدة بشكل منفصل عن المنتج الزراعي ومواد تكاثر ال✓

لبيئي  تخزين االسمدة العضوية بطريقة سليمة تقلل من مخاطر التلوث ا✓



استعمال االسمدة الزراعية

:االسمدة العضوية❖
ل مصادرها وخصائصها قب)تقييم للمخاطر لالسمدة العضوية ✓

.(استعمالها

حتوى نقل االمراض، م)توفر دليل موثق يبين المخاطر المحتملة ✓
.(بذور االعشاب الضارة، طريقة تحلل السماد العضوي

.(N,P,K)تحليل االسمدة العضوية ✓

:االسمدة غير العضوية❖
ة ان يرافق االسمدة غير العضوية التي يتم شراؤها ادلة موثق✓

.حول المحتوى الكيميائي لها 



التسميد بالري/الري-7

:تقدير احتياجات الري❖

:التسميد بالري/طرق الري

ة استخدام انظمة فعالة لضمان افضل استغالل للموارد المائي✓

خطة مدروسة إلدارة مياه الري✓

سجالت خاصة بكميات المياه المستخدمة في انظمة الري✓



التسميد بالري/الري

:نوعية مياه الري❖

.ان ال يتم استخدام المياه العادمة غير المعالجة في الري✓

.تقييم مخاطر تلوث مياه الري او التسميد بالري سنويا✓

رات تحليل مياه الري مرة واحدة في السنة على االقل وفي مختب✓

.مناسبة

مياه التسميد بالري/ توفير مياه الري❖



وقاية النبات -8

العناصر االساسية في عمليات وقاية النبات❖

تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة ✓

نيا موثقا كفاءة الشخص المسؤول فنيا في المزرعة او ان تلقى تدريبا ف✓

:اختيار المواد الكيميائية❖

مية بطاقة البيان أو النشرة الرس)بناء على التوصيات الموجودة في✓

(للمبيد

جميع مبيدات االفات الزراعية المستخدمة مسجلة رسميا او مسموح✓
ا باستخدامها من قبل المؤسسات الحكومية في البلد المستخدم به



وقاية النبات

عدم استخدام مبيدات زراعية محظورة من قبل االتحاد ❖

شهرا الماضية للمحاصيل التي تمت12االوروبي خالل 

.زراعتها والمعدة للبيع في دول االتحاد االوروبي 

ادلة موثقة على معدل االستخدام الصحيح للمبيدات ❖

الزراعية المستخدمة على المحصول المطلوب معالجته

.حسب بطاقة بيان العبوة

.االحتفاظ بسجالت الستخدام المبيدات❖



وقاية النبات 

.فترات ما قبل الحصاد❖

.ادوات استخدام المبيدات❖

.التخلص من كمية المبيد الزائدة عن عملية الخلط❖

:تحليل متبقيات المبيدات❖

تحليل متبقيات المبيدات سنويا في مختبرات معتمدة✓

.عبوات المبيدات الفارغة❖



الحصاد-9

.تطبيق اجراءات الصحة العامة على عمليات الحصاد❖

.يجب ان تكون وسائل النقل الموجودة في المزرعة❖

الة والخاصة بنقل المنتج الذي تم حصاده نظيفة وفي ح

.هاجيدة، كما يجب ان يكون هناك خطة للتنظيف الدوري ل

ه يجب ان تتاح للعمال مرافق لغسل االيدي ودورات ميا❖

.(ثابتة او متحركة)نظيفة وقريبة من مكان عملهم 

ان تستخدم عبوات الحصاد فقط للمنتجات ❖



تداول المنتج-10

.ةتطبيق اجراءات الصحة على عمليات تداول المنتجات الزراعي❖

وجود دورات مياه ومرافق لغسل االيدي نظيفة وقريبة من مكان❖

.العمل

.تدريب العمال قبل العمل في تداول المنتجات❖

.تطبيق تعليمات الصحة عند قيامهم بتداول المنتجات❖

.زراعيةيجب ان يتم تحليل المياه المستخدمة في غسيل المنتجات ال❖



تداول المنتج 

:او تخزينها في المزرعة/مكان تداول المنتجات الزراعية و❖
لتالفي ان يتم تصميم االرضيات بحيث يكون هناك ميالن وقنوات تصريف✓

اي عوائق لضمان عملية الصرف

ات تنظيف جميع االماكن او االالت او االدوات المستخدمة عند تداول المنتج✓
الزراعية بعد حصادها لضمان منع التلوث 

صة يتم تخزين جميع المنتجات المرفوضة ونفايات المنتجات في اماكن مخص✓
ل ذلك تنظيفها وتعقيمها بشكل دوري لمنع تلوث باقي المنتجات وتسجي

بسجالت التنظيف الموثقة 

بعيدا االحتفاظ بمواد التنظيف وغيرها المستخدمة في مناطق مخصصة لذلك✓
عن اماكن تعبئة المنتجات لتالفي تلوث المنتجات كيماويا

ان تكون مواد التنظيف وغيرها التي يمكن ان تالمس المنتجات يسمح ✓
حةباستخدامها في الصناعات الغذائية ويتم استخدامها بالكميات الصحي



تداول المنتج

ان يتم استعمال اضواء خاصة امنة من الكسر او محمية بغطاء خاص وذلك❖

.في مناطق تداول المنتجات الزراعية  بعد حصادها

.جال يسمح بدخول الحيوانات االليفة الى المنشئات لمنع تلوث المنت❖

ض هل يتم اتخاذ االجراءات المناسبة نحو مقاومة اآلفات والحشرات والقوار❖

.لكل مواقع االنتاج وتداول وتخزين المحصول



ها ادارة النفايات والتلوث واعادة استخدامها وتدوير-11

:تحديد النفايات والملوثات❖
خل توفر دليل وسجل خاص بجميع مصادر التلوث المحتملة دا✓

في كل (بقايا االسمدة، الدخان الناتج من التدفئة، الخ)المزرعة مثل 
عمليات المزرعة

وث توفر خطة عمل موثقة لتجنب او التقليل من الفاقد والتل✓
ا وتجنب استخدام طريقة الحرق او الدفن باالرض واستبداله

باستخدام اعادة تدوير النفايات 

يجب ان يكون هناك خطوات مرئية واجراءات ملموسة في ✓
م المزرعة تشير الى ان خطة عمل ادارة النفايات والملوثات قد ت

تنفيذها



ادارة النفايات والتلوث واعادة استخدامها وتدويرها

الية يجب ان تكون المزرعة واالماكن التابعة لها نظيفة وخ❖

من اثار المهمالت 

ت ان يوجد في المزرعة اماكن مخصصة لتخزين النفايا❖

ها كل نوع ويتم تحديد االنواع المختلفة من النفايات وتخزين

على حدة



صحة وسالمة العمال ورفاهيتهم-12

:تقييم المخاطر❖

تعزيز ظروف العمل الصحية واالمنة ✓

:التدريب❖

الت تدريب او توفير معلومات لكافة العمال الذين يعملون على اال✓
المعقدة والخطرة

نسخة موثقة من سجالت الدورات التدريبية لكل عامل ✓

ي يوجد دائما على االقل شخص واحد مدرب على االسعافات االولية ف✓
كل مزرعة خالل اوقات العمل 

هل جميع التعليمات الخاصة بحاالت الطوارئ والحوادث مفهومة ✓
وواضحة من قبل العاملين في المزرعة 



صحة وسالمة العمال ورفاهيتهم

تجات تدريب العمال على االجراءات الصحيحة السليمة عند تداول المن❖
الزراعية 

الزوار على وعي بالمتطلبات المناسبة للصحة الشخصية❖

:المباني والمعدات واجراءات الحوادث▪

صندوق خاص باالسعافات االولية❖

الفتات تحذيرية دائمة وواضحة تحدد مكان خطر معين❖

وف اجراءات مكتوبة حول كيفية التصرف في حالة الحوادث او الظر❖
الطارئة 

االجهزة والمالبس الواقية▪

رفاهية العاملين بالمزرعة▪



القضايا البيئية-13

لى البيئة تقليل االثار السلبية لبعض النشاطات الزراعية ع❖

باتية تحسين البيئة لصالح المجتمع المحلي والحياة الن❖

والحيوانية 

ة الى توفر خطط لتحويل المواقع غير المنتجة في المزرع❖

مناطق محمية لتعزيز الحياة النباتية والحيوانية



الشكاوي-14

يجب ان يكون هناك اجراء للشكاوي متوفرة داخل ❖

راعية المزرعة بشكل دائم تتعلق بمواصفة الممارسات الز

الجيدة 

دم ان يكون هناك وثائق باالجراءات المتبعة في حاالت ع❖

ي المطابقة لمتطلبات الممارسات الزراعية الجيدة والت

وجدت سواء للمنتج او للخدمة



ضبط الجوانب البيئيه

خفض استخدام المبيدات.1

.ابهالموصىاعتماد الحد االدني •

•IPM.

.(الحشرات)مصائد المن •

.(PHYTOPHTHORA)برنامج ادارة الفيتوفثورا •

ادارة و خفض استخدامات المياه.2

.ادارة كميات ودوريات الري•

.وقف الري السطحي بكافة اشكاله•

.للمياهالمقننهاعتماد تقنيات الري الحديثه •



ضبط الجوانب البيئيه

تطوير التنوع الحيوي.3
حدود المزرعةتسييج او تسوير•

سياسات وطنيه للحفاظ على الحياه البريه•

ي االقليم تطوير النباتات والحيوانات المحليه   المستوطنه ف.4

القص او الجز المنظم وتصريف المياه •

زراعات خضراء في المزرعة وحولها •

ضبط والتحكم باعشاش الطيور والرياح•



ضبط الجوانب البيئية

ةوقف تعري الترب.5

الزراعات الخضراء المتحمله•

الجدران االستناديه•

الخطوط الكنتوريه•

الحراثات العرضيه بعكس اتجاه االمطار •



خطط ادارة المخلفات والتلوث

:لتاليةيجب ان تتبع خطة  التخلص من المخلفات االولويات ا

اعادة االستخدام❑

التدوير❑

التخمير ❑

الحرق❑

الدفن❑



القواعد العامة لنظافة العاملين

االهتمام بنظافة العاملين•

نظافة المالبس وااليدي واالطراف•

منع التدخين واالكل والشرب•

دات وموادتداول المبي, اجبار العاملين على االلتزام بغسل االيدي بعد دورة المياه •

التزييت والتشحيم

اجبار العاملين على غسل ايديهم قبل الفرز والتعبئه•

ابعاد العاملين المصابين بامراض معديه عن العمل بالمنتجات الطازجه•

يجب على العامل ابالغ االداره عن اصابته المرضيه المعديه•

فازاتفي حال الجروح يجب استخدام البالستر المقاوم للماء ويفضل وضع الق•



:في حالة الطوارىء

a)التزم الهدوء وال تنفعل

b)حرك العاملين الى مكان امن

c)بلغ االداره مباشره بما حدث

d)شغل جرس االنذار واتصل بالطوارىء واطلب المساعده

e)تاكد من امان العاملين وشخصك ايضا

f) اطلب الطوارىء الطبيه , في الحاالت االقل خطوره

g)ارقام االمن والمركز الطبي والدفاع المدني واالداره معلنه بوضوح وفي

عدة مواقع 

h)كشف يجب على كل العاملين االضطالع على هذه التعليمات والتوقيع على

:وهذا الكشف كما يلي يثبت ذلك 



دور أصحاب العالقة تجاه الممارسات الزراعية الجيدة الوطنية



إجراءات العمل التطبيقية لدعم الممارسات الزراعية الجيدة



لتعليمات هذا الكشف يشير الى ان العاملين الموقعين عليه قد تلقوا ا

طارئهالمتعلقه باشتراطات النظافه وكيفية التعامل مع الحاالت ال

التوقيعاسم الموظفالتاريخ



سجل التدريب والتعليم والتاهيل 

اي احتياجات تدريبيه اخرىالدورات التدريبيه التي شارك بهااسم الموظف



الشكوى
المشكله/نموذج الشكوى

الشكوى/اسم الشركه المشتكيه

: تلفون

:فاكس

:  بريد اليكتروني

التاريخ

وصف المشكله

اصل وموقع المشكله

ما هي المعالجات واجراءات التعريف

ما هي اجراءات التحسين للحد من اصل المشكله ومنع اي قصور في المستقبل

اخر موعد لتنفيذ اجراءات التحسين

هل التحسينات والتوصيات فاعله

المزرعة/الشركهتوقيع 

مالحظات



حسابات هامش الربح االجمالي لمحصول معين
هكتار/االجماليسعر الوحدههكتار/الكميهالدخل 

المحصول الرئيسي

المنتجات الثانويه

(A)مجموع االيرادات

النفقات

بذور واشتال

االسمده

المبيدات

محروقات

عمال

دائمه-

مؤقته-

بالستيك اصفر

ملش اسود

خيطان تسليق

تحضير تربه

صيانه

شبكة ري

عدد وادوات

مكائن

مواد اخرى

تسويق

قطف-

عبوات-

نقل-

عموالت-

تكاليف اخرى



خطة العمل الدارة المخلفات والتلوث

طرق ادارتها او التخلص منها وجودها المخلفات المحتملهنوع او مصدر المخلفات

مخلفات المحاصيل

اذا كانت المخلفات خاليه من االمراض والحشرات فيمكن تخميرها 

مخلفات الحصاد والتدريج

النباتات 

المواد االصطناعيه

التخلص من المواد االصطناعية من خالل شركة نقل أومصانع معترف بها 

فصل المواد المصنعه حسب خطوط اعادة التدوير

النقاطات

برابيش الري

انابيب التصريف

الشمع

اكياس االسمده

كاسات القهوه

الرقائق المعدنيه

المعدن,الزجاج ,الورق ,البيئات الزراعية 

المتخصصهالتخلص من هذه المواد من خالل مصانع اعادة التدوير والنقل 

الصخريالصوف,الزراعيةالبيئات 

الورق والكرتون

العبوات الزجاجيه

المواد المعدنيه

المخلفات الخطره

ينصح بشراء مواد تسبب الحد االدنى من الخطوره والتلوث 

خزن المخلفات في في مكان امن

في حالة البناء الجديد ال تستخدم االسبست

اذا اردت ازالة البناء االسنستي القائم فاحصل على موافقة السلطات المحليه

التخلص من المخلفات الخطره دائما من خالل شركات نقل او مصانع متخصصه

اي مراكمات او مخزنات طاقه

االحماض

المواد الالصقه

البطاريات

فالتر الكربون

مواد الطابعات واحبارها

مواد الطالء

النحاس 

المينا

الوقود

لمبات الفلوراسنس

الحبر

موازين الحراره/الزئبق 

الزيوت وفالترها

الدهان

المبيدات الحشريه

مشتقات البترول

الزفته

االحبار 

المشروبات الكحوليه



For more information:

WWW.GLOBALGAP.org

file:///C:/Users/pc/Desktop/WWW.GLOBALGAP.org


شكرا لحسن استماعكم 
واهتمامكم 

Thank you for your interest



النماذج والوثائق 

:اسم المزارع السنه/الموسم

:العنوان 

:التلفون 

:رقم التسجيل 

:مسؤول السجالت 

رقم الوحده 

االنتاجيه

مالحظاتتاريخ الحصاداالنتاجتاريخ الزراعهتحضير التربهالمحصول

EUREPGAPضمن نظام ال  ةنماذج السجالت المزرعي
نموذج تاري    خ و ادارة الموقع



النماذج والوثائق 

:اسم المزارع :المحصول 

:العنوان :الصنف 

:التلفون :السنه /الموسم 

:رقم التسجيل :رقم الوحده االنتاجيه 

:مسؤول السجالت المزرعيه :المساحه 

:اسم المسؤول الفني  

تاريخ التسميد 

العضوي

نوع السماد 

العضوي

للوحده : الكميه هكتار/طن: الكميه

االنتاجيه

اسم منفذ العمليهطريقة المعامله

EUREPGAPضمن نظام ال  ةنماذج السجالت المزرعي
األسمدة العضوية 



النماذج والوثائق 

:اسم المزارع :المحصول 

:العنوان :الصنف 

:التلفون :السنه /الموسم 

:رقم التسجيل :رقم الوحده االنتاجيه 

:مسؤول السجالت المزرعيه :المساحه 

:اسم المسؤول الفني  

:توقيع المسؤول الفني 

تاريخ التسميد 

الكيماوي 

نوع السماد 

الكيماوي

للوحده : الكميه هكتار/كغم: الكميهالتركيز

االنتاجيه

هاسم منفذ العمليطريقة المعامله

EUREPGAPضمن نظام ال  ةنماذج السجالت المزرعي
التسميد 



النماذج والوثائق 

:اسم المزارع :المحصول 

:العنوان :الصنف 

:التلفون :السنه /الموسم 

:رقم التسجيل :رقم الوحده االنتاجيه 

:مسؤول السجالت المزرعيه :المساحه 

:اسم المسؤول الفني  :لباس عامل الرش 

:توقيع المسؤول الفني 

تاريخ 

الرش

رقم 

ا/التفويض

لتسجيل 

الماده داسم المبي

الفعاله

نسبةالرش

لتر/غ,ه/ك

المساحه 

المعامله

سبب 

الرش

طريقة 

الرش

تاريخ اول

قطفه بعد

الرش

اسم العامل

EUREPGAPضمن نظام ال  ةنماذج السجالت المزرعي
وقاية النبات والمبيدات  



-كغم / الكميه الوارده رقم التسجيلاالسم التجاريالتاريخ

لتر

الكميه المسحوبه

لتر-كغم 

الرصيد

الرصيد االفتتاحي 

سجل مستودع المبيدات والتوريد: المبيدات 
المبيدات من المستودعتاري    خ سحب
اسم المبيد 



تاريخ 

المكافحه 

الرش الموقع

السابق

التطابق بين 

الرش والمشكله 12345678

نظام متابعة مكافحة االفات
-3-2-1مواقع المصائد    

4-5-6-
ابعد الطيور والحيوانات عن موقع الرش

عالج التشققات والفجوات•
حافظ عىل نظافة موقع الرش•
ي ال تعرض الثمار للخطر•

استخدم المبيدات ووسائل الرش الت 



الكميه التركيباسم السماد

الوارده 

3م-لتر-كغم

الكميه 

المسحوبه 

3م-لتر-كغم

الرصيد

سجل مستودع االسمده : االسمده 
تاري    خ سحب االسمده والتوريد 

اسم السماد 



تخزين المبيدات المستخدمة في وقاية المحاصيل



تعليمات السالمة اثناء استخدام مواد وادوات الوقاية



تعليمات حماية الصحة العامة اثناء الحصاد



تعليمات حماية الصحة العامة بالنسبة لمعدات وادوات 
الحصاد



تعليمات النظافة الشخصية اثناء تداول المحصول



سجالت استخدام مواد وقاية المحصول



الوقاية من اآلفات اثناء تداول المنتج



تخزين االسمدة



سجالت استخدام االسمدة



المحافظة على مصادر المياه



انواع الري



المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية



إدارة التربة



إدارة المخلفات



إعادة تدوير المخلفات و إعادة استخدامها


