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  2021-96التعليمات الفنية االلزامية 
  الشروط الصحية لألعالف

)16\9\2021(  
  

  الفصل األول
  الموضوع والمجال والتعريفات

  
  )1مادة (

 الموضوع

  تضع هذه التعليمات الفنية اإللزاميه:
  القواعد العامة للشروط الصحية لألعالف. - أ
 .الشروط والترتيبات التي تضمن إمكانية تتبع األعالف -ب
 والموافقة عليها. شروط وترتيبات تسجيل المنشآت -ت

  
  )2مادة (
 المجال

  تسري هذه التعليمات على جميع ما يلي:  - 1
 طرحها وحتىاألولي لألعالف من بداية اإلنتاج في جميع المراحل، مشتغلي األعالف أنشطة  - أ

 .في السوق
 ج الغذاء.التي يتم تربيتها إلنتاالحيوانات  األعالف المعدة لتغذية -ب

 دولة اخرى.واردات وصادرات األعالف من وٕالى  -ت

  ال تسري هذه التعليمات على:  - 2
 :لألعالف المعدة لتغذية الخاصاإلنتاج المنزلي  - أ

 المنزلي.لالستهالك اقتنائها التي يتم و  التي يتم تربيتها إلنتاج الغذاءحيوانات ال  )1(

 .الغذاء إلنتاجالتي ال يتم تربيتها حيوانات ال  )2(
لالستهالك  اقتنائهاالتي يتم التي يتم تربيتها إلنتاج الغذاء و  الحيوانات األعالف المعدة لتغذية -ب

) من التعليمات 1) من المادة (2- 1في الفقرة (ت) من البند ( أو لألنشطة المذكورةالمنزلي 
 الخاصة بالشروط الصحية للغذاء. 2011- 33الفنية اإللزامية 

 .إلنتاج الغذاءالتي ال يتم تربيتها  الحيوانات معدة لتغذيةاألعالف ال -ت
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اإلمداد المباشر بكميات صغيرة من اإلنتاج األولي لألعالف على المستوى المحلي من قبل  -ث
 .مزارع المحلية الستخدامها في تلك المزارعالى الالمنتج 

 بالتجزئة.التي تباع األليفة  اتالحيوان اعالف -ج

عليمات فنية الزامية تصدر مستقبال تحدد القواعد واالرشادات الناظمة لالنشطة المشار سمح بوضع تي  - 3
  ) من هذه المادة شريطة تحقيق اهداف هذه التعليمات.2اليها في الفقرة (

  
  )3مادة (

 التعريفات

ء، مع مراعاة الغراض هذه التعليمات، تسري التعريفات الواردة في تعليمات فنية الزامية أخرى سارية على الغذا
  التعريفات المحددة التالية:

ستهالك ا كفاءةضمان لالتدابير والشروط الالزمة للسيطرة على المخاطر  :لألعالف الشروط الصحية - أ
 الهدف من استخدامها.، مع مراعاة األعالفالحيوانات من 

صة بالمواد غير الخا 2021- 87 معرف في التعليمات الفنية اإللزاميه وكما همشتغلي االعالف:  -ب
 .المرغوب فيها في األعالف الحيوانية

المضافات العلفية: المواد أو الكائنات الحية الدقيقة المسموح بها وفق التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة  -ت
 بالمضافات العلفية بعد صدورها.

  لألعالف. أي وحدة إنتاج: المنشأة -ث
) من قانون 23التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (الجهة المختصة: هي الجهة أو الجهات  -ج

 المواصفات والمقاييس والقوانين السارية األخرى ذات الصلة.

، زراعة المحاصيل التحديد وجه على هاإنتاج المنتجات الزراعية، بما في :اإلنتاج األولي لألعالف -ح
المنتجات  من ياا) أو الصيد الناتج حصر (قبل ذبحه حيوانات الحليب، وتربية حيوانات الالحمالحصاد، 

المعالجة الفيزيائية  بعيدا عن، التقاطهاالتي ال تخضع ألي عملية أخرى بعد حصادها أو جمعها أو 
 ة.البسيط
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  الفصل الثاني
  االلتزامات

  
  )4مادة (

 االلتزامات العامة

لتوزيع التي تقع تحت وا والتصنيعتنفيذ جميع مراحل اإلنتاج  ضمانغلي األعالف تيجب على مش  - 1
والممارسات الجيدة. يجب عليهم التأكد على وجه  وفقا للتعليمات الفنية اإللزامية الساريةسيطرتهم 

  .التعليماتفي هذه  الواردةذات الصلة  الصحيةمتطلبات ال استيفاءمن  التحديد
اإلجراءات و  التدابيراتخاذ  ، يجب على المزارعينالتي يتم تربيتها إلنتاج الغذاءالحيوانات  تغذيةعند   - 2

مخاطر التلوث البيولوجي والكيميائي والفيزيائي لألعالف والحيوانات والمنتجات  للحد منالالزمة 
  الحد األدنى المقبول.الحيوانية عند 

  
  )5مادة (

 االلتزامات المحددة

  :للعمليات على مستوى اإلنتاج األولي لألعالف والعمليات التالية المرتبطة بها  - 1
 .المنتجات األولية في مكان اإلنتاج تدوالخزين و تنقل و  - أ
 .عمليات النقل لتوصيل المنتجات األولية من مكان اإلنتاج إلى المنشأة -ب
خالئطها أو علفية  مضافاتدون استخدام األعالف لتلبية المتطلبات الحصرية للمنشأة خلط  -ت

 .السيالج مضافاتباستثناء 
 .المنفذة ذات العالقة بالعمليات، )1(االلتزام باألحكام الواردة في ملحق  فاألعالغلي تيجب على مش

األعالف لتلبية المتطلبات خلط  ها، بما في)1(في الفقرة  تلك المذكورةبالنسبة للعمليات األخرى غير   - 2
السيالج، يجب على  مضافاتباستثناء خالئطها أو علفية  مضافاتاستخدام  عند الحصرية للمنشأة

  المنفذة. ذات العالقة بالعمليات )2(حكام الواردة في ملحق األ تلبيةغلي األعالف تمش
  ما يلي: غلي األعالفتيجب على مش  - 3

  .معايير ميكروبيولوجية محددةااللتزام ب - أ
 اتخاذ التدابير أو اعتماد اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف محددة. -ب

 التقيدالمنصوص عليها في الفصل الثالث لمساعدتهم على غلي األعالف استخدام األدلة تمش على  - 4
  .التعليماتلتزاماتهم بموجب هذه با

عند تغذية الحيوانات التي يتم تربيتها إلنتاج  )3(حكام الواردة في ملحق األ تلبيةيجب على المزارعين   - 5
 الغذاء.
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 المنشآتا فقط من استخدامهو غلي األعالف والمزارعين الحصول على األعالف تيجب على مش  - 6
 .التعليماتلهذه  وفقاالمسجلة و/أو المعتمدة 

  
  )6مادة (

 (HACCP)نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة الهاسب 

) وضع 1(5في المادة الواردة غلي األعالف الذين يقومون بعمليات أخرى غير تلك تيجب على مش  - 1
 الضبطمبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط  لىمبنية عوتنفيذ إجراءات مكتوبة دائمة أو إجراءات 

  .(الهاسب) الحرجة
  :) مما يلي1(في الفقرة الواردة المبادئ تتألف   - 2

 .مستويات مقبولةل تخفيضهاأو  التخلص منهاتحديد أي مخاطر يجب منعها أو  - أ
ع أو لمنيا الحرجة في الخطوة أو الخطوات التي يكون فيها التحكم ضرور  الضبطتحديد نقاط  -ب

 .مستويات مقبولةل خفضهالخطر أو  التخلص من
منع أو والرفض، من أجل  القبولالحرجة تفصل بين  الضبطنقاط ل حاسمةوضع حدود  -ت

 .المخاطر المحددة تخفيضأو  التخلص
 .الحرجة الضبطنقاط  عند وضع وتنفيذ إجراءات مراقبة فعالة -ث
الحرجة ليست تحت  الضبطاقبة أن نقطة المر  يتبين من خاللضع إجراء تصحيحي عندما و  -ج

 .السيطرة
في النقاط  الواردةلتحقق من أن التدابير ها بشكل دوري) بهدف ايجب تنفيذ(وضع إجراءات  -ح

 بشكل فعال.) كاملة وتعمل ج(أ) إلى (

تطبيق مدى فعالية الإلثبات  العلفيةعمال األوسجالت تتناسب مع طبيعة وحجم  وثائق وضع -خ
 ).حعليها في النقاط (أ) إلى ( الواردةدابير الفعال للت

أو أي مرحلة من مراحل اإلنتاج على عملية اإلنتاج أو مصنع عند إجراء أي تعديل على منتج   - 3
مراجعة إجراءاتهم وٕاجراء التغييرات  األعالفغلي توالتخزين والتوزيع، يجب على مش التصنيعو 

  .الضرورية
استخدام أدلة  األعالفغلي ت، يجوز لمش)1(إليه في الفقرة  كجزء من نظام اإلجراءات المشار  - 4

الحرجة والتي تم  الضبطإلى جنب مع أدلة تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط  جنباالممارسات الجيدة 
  .)17(للمادة  قاتطويرها وف
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  )7مادة (
 الوثائق الخاصة بنظام الهاسب

  غلي األعالف:تيجب على مش  - 1
الجهة  تلك بالشكل الذي تطلبهو  )،6(لمادة ا تلبيتهم ألحكام باثباتتصة المخ الجهةتزويد  - أ

 المختصة.

محدثة في جميع  )6(للمادة وفقا التأكد من أن أي وثائق تصف اإلجراءات التي تم تطويرها  -ب
 .األوقات

طلبات عند تحديد المت العلفيةعمال األاالعتبار طبيعة وحجم  بعين األخذالمختصة  الجهةيجب على   - 2
  أ).1(بالشكل المشار إليه في الفقرة  المتعلقة

الممارسات  أدلة اعتماد )، يمكن لمشتغلي األعالف6) من المادة (1بهدف تلبية متطلبات الفقرة (  - 3
  الجيدة التي تم تطويرها وفقا للفصل الثالث لتنفيذ مبادئ نظام تحليل المخاطر.

  
  )8مادة (

 تسجيلوال اإلشعارات، ،الرسمية الرقابة

المختصة بموجب التشريعات السـارية أو التعليمـات  الجهاتالتعاون مع  مشتغلي األعالفيجب على   - 1
  .الفنية اإللزامية الصادرة

  :غلي األعالفتيجب على مش  - 2
بأي منشآت خاضعة (وفق الطريقة التي تطلبها هذه الجهة) المختصة  الجهة اشعار - أ

أو تخزينها أو  تصنيعهارحلة من مراحل إنتاج األعالف أو أي م والتي تقوم بتنفيذ ملسيطرته
 هذه المنشآت. بهدف تسجيل نقلها أو توزيعها

على النحو  معن أي منشآت خاضعة لسيطرته باحدث المعلوماتالمختصة  الجهةتزويد  -ب
 منشأةألية وأي إغالق في األنشطة  اتبأي تغيير  شعارهاإ فيهاالمشار إليه في النقطة (أ) بما 

 قائمة.

  لمنشآت.االمختصة االحتفاظ بسجل أو سجالت  الجهةعلى   - 3
  
  )9مادة (

 منشآت تجارة األعالف الموافقة على

موافق  التعليماتالخاضعة لسيطرتهم والتي تغطيها هذه  المنشآتغلي األعالف التأكد من أن تيجب على مش
  نشطة التالية:األ ىبأحد المنشآتهذه اذا قامت المختصة، الجهة من قبل  عليها
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التي تسري عليها التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة في السوق  العلفيةمضافات الأو طرح \تصنيع و - أ
بالمضافات العلفية أو المنتجات التي تسري عليها التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بطرح األعالف 

 في السوق واستخدامها.

المشار  العلفية والمضافات في السوق الستخدامها المعدة علفيةخليط المضافات الأو طرح \تصنيع و -ب
 التعليمات. من هذه )4(من ملحق  الثانيإليها في الفصل 

 المضافاتباستخدام  واألعالف المركبة بهم الخاصةالتصنيع للطرح في السوق أو اإلنتاج للمتطلبات  -ت
 الثالثوالمشار إليها في الفصل  العلفية فاتالمضاعلى  يحتوي الذي خليط المضافات العلفيةأو  العلفية

 التعليمات. من هذه )4(من ملحق 

  
  )10مادة (

 المتطلبات

  عدم البدء في العمل بمنشآتهم دون تحقيق الشرطين التاليين: غلي األعالفتمش علىيجب 
 ).8(عليه في المادة  منصوص كما هوالتسجيل  - أ

 ).9(دة للما اذا كان ذلك مطلوبا وفقا الموافقة -ب

  
  )11مادة (
 العلفية المنشآت الموافقة على

ميدانية قبل بدء أي نشاط الزيارة العلى المنشآت فقط إذا أثبتت الموافقة المختصة  الجهة علىيجب   - 1
  .التعليماتالمتطلبات ذات الصلة من هذه  تلبينها با

تلبي جميع متطلبات  المنشأةأن المختصة منح موافقة مشروطة إذا تبين من الزيارة الميدانية  للجهة  - 2
من زيارة جديدة للموقع تم إجراؤها تبين البنية التحتية والمعدات. يجب أن تمنح الموافقة الكاملة فقط إذا 

في  المذكورةالمتطلبات األخرى  تلبي المنشأةأن بفي غضون ثالثة أشهر من منح الموافقة المشروطة 
جميع هذه ال تلبي  ما زالت المنشاةز تقدم واضح، ولكن . إذا تم إحرا) من هذه المادة1(الفقرة 

الموافقة المشروطة. ومع ذلك، يجب أال تتجاوز الموافقة مدة  تمديد يحق للجهة المختصةالمتطلبات، 
  المشروطة إجمالي ستة أشهر.

  
  )12مادة (

 تعليق التسجيل أو الموافقة

قت للمنشأة لتشمل نشاط واحد أو اكثر أو جميع مؤ ل بشكالمختصة تعليق التسجيل أو الموافقة  الجهةيجب على 
  األنشطة أذا ثبت بأن المنشأة لم تعد تلبي الشروط المطبقة على تلك األنشطة.
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هذه الشروط في  تلبيةالمنشأة مرة أخرى تلك الشروط. في حال عدم  تلبييجب أن يستمر هذا التعليق حتى 
  .)13(غضون عام واحد، يتم تطبيق المادة 

  
  )13( مادة

 التسجيل أو الموافقة الغاء

اذا توفرت واحد أو أكثر من أنشطتها لتشمل نشاط منشأة للأو الموافقة  التسجيل الغاءالمختصة  الجهة يجب على
  :احدى الحاالت التالية

 .عن نشاط أو أكثر من أنشطتها المنشأة تتوقف - أ
 .دة سنة واحدةلمأنشطتها على  الساريةالشروط  تلبيأن المنشأة لم  تبين -ب
 لم يتمكن مشتغليبشكل متكرر ما اإلنتاج في منشأة  وقفخطيرة أو اضطرت إلى  خلل تم تحديد نقاط -ت

 .اإلنتاج المستقبلي بما يخصكافية الضمانات من توفير الاألعالف 
  
  )14مادة (

 منشأة الموافقة علىأو  التسجيلتعديالت على 

إذا أثبتت قدرتها على تطوير ما يل التسجيل أو الموافقة على منشأة المختصة تعد الجهةعند الطلب يتعين على 
  أنشطة إضافية لتلك التي تم تسجيلها أو الموافقة عليها ألول مرة أو التي تحل محلها.

  
  )15مادة (

 اإلعفاء من الزيارات الميدانية

) لمنشآت علفية تعمل 11المذكورة في المادة (ميدانية ال اتزيار من القيام بالالمختصة  الجهة تعفى  - 1
  .بشكل تجاري حصري دون أن يحتفظوا بالمنتجات في منشاتهم

تعهدا المختصة  الجهة ) من هذه المادة تزويد1على مشتغلي األعالف المذكورين في الفقرة (يجب   - 2
  ينص على أن األعالف المطروحة من قبلهم في السوق تلبي شروط هذه التعليمات.

  
  )16مادة (

 نشآت المسجلة والمعتمدةقائمة الم

المنشآت التي سجلتها وفقا  تدرجفي قائمة وطنية أو كل نشاط المختصة أن تسجل  الجهةيجب على   - 1
  .) ضمن قائمة مستقلة8(للمادة 

في قائمة وطنية تحت رقم  )11(للمادة  قاالمختصة وف الجهةيتم تسجيل المنشآت التي وافقت عليها   - 2
  فردي. ي على أساستعريف
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) من 2(و )1( الفقراتلمنشآت في القوائم المشار إليها في اسجالت  يجب على الجهة المختصة تحديث  - 3
تعليق ب ) من هذه التعليمات المتعلقة14(و )13(و )12(في المواد  المشار اليهاللقرارات وفقا  هذه المادة

  أو إلغاء أو تعديل التسجيل أو الموافقة.
) من هذه المادة وفقا للنموذج الوارد في الفصل األول من 2ورة في الفقرة (تكون القائمة المذك يجب أن  - 4

  .)5ملحق (
) من هذه المادة وفقا للشكل المحدد في الفصل 2أن يكون الرقم التعريفي المذكور في الفقرة (يجب   - 5

  .)5الثاني من ملحق (
  .) من هذه المادة1ة في الفقرة (المذكور المنشآت توفير القوائم أو قائمة المختصة  الجهة علىيجب   - 6

  
  الفصل الثالث

  األدلة اإلرشادية للممارسات الجيدة
  
  )17مادة (

  تطوير األدلة اإلرشادية وتعميمها واستخدامها
يجب على مؤسسة المواصفات والمقاييس تطوير األدلة اإلرشادية الوطنية للممارسات الجيدة في قطاع األعالف 

) من هذه 6) الى (4شريطة أن يضمن تطبيق هذه األدلة تلبية متطلبات المواد ( لتطبيق مبادئ نظام الهاسب،
  .التعليمات

  
  )18مادة (

  تطبيق األدلة
  .يجب على الجهة المختصة حث المشتغلين على تطبيق هذه األدلة

  
  الفصل الرابع

  الواردات والصادرات
  
  )19مادة (

  الواردات
 وفقاالتأكد من أن االستيراد يتم فقط  اخرى ةألعالف من دولغلي األعالف الذين يستوردون اتيجب على مش

  شروط التالية:لجميع ال



 )29) من (9صفحة (    

 أن تكون الدولة األخرى من الدول المسموح االستيراد منها. - أ

 المنشأة المصدرة في الدولة األخرى واردة في قائمة المنشآت المسموح استيراد األعالف منها. أن تكون -ب

 وط التالية:أن تلبي األعالف الشر  -ت

تعليمات فنية الزامية أخرى تحدد متطلبات سارية وفي أي  التعليماتفي هذه  الواردةالمتطلبات   )1(
 على األعالف.

 في الدولة األخرى مكافئة لشروط هذه التعليمات. السارية الشروطأن تكون   )2(

  
  )20مادة (

  الصادرات
متطلبات التعليمات الفنية اإللزامية السارية عليها اال اذا  تلبي األعالف المعدة للتصدير الى دولة أخرىيجب أن 

  .كان للدولة المستوردة شروط اخرى

  
  الفصل الخامس
  احكام نهائية

  
  )21مادة (
  انفاذيةتدابير 

 يحق للجهة المختصة وضع تدابيرها النفاذ هذه التعليمات.

  
  )22مادة (

  ازالة التعارض
 .كل ما يتعارض مع هذه التعليمات لغىحيز التنفيذ، ي اعتبارا من تاريخ دخول هذه التعليمات

  
  )23مادة (

  االنفاذ
  شهور) من تاريخ اصدارها. 6تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد (

   



 )29) من (10صفحة (    

  )24مادة (
  التفسير

في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية 
  اإللزامية.

  
  )25مادة (

  الجهة المختصة
يقوم رئيس المؤسسة بتنسيب الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء إلستصدار 

  قرار بذلك.

   



 )29) من (11صفحة (    

  )1(ملحق 
  إنتاج المواد األولية

  
  الجزء األول

 )5من المادة ( )1( فقرةالعلى مستوى اإلنتاج األولي لألعالف المشار إليها في  العلفية االعمالمتطلبات 
  

  القسم االول
  الصحية االشتراطات

غلي األعالف المسؤولين عن اإلنتاج األولي لألعالف ضمان إدارة العمليات وتنفيذها تيجب على مش  - 1
  سالمة األعالف. للحفاظ على وضع االمكانياتبطريقة تمنع أو تزيل أو تقلل من المخاطر مع 

وتنظيفها وتعبئتها  تحضيرهاالمنتجات األولية التي يتم إنتاجها و  انضم غلي األعالفتيجب على مش  - 2
  التلوث والفساد. منمحمية على أن تكون مسؤوليتهم  تحتوتخزينها ونقلها 

من خالل  )2(و )1( الفقراتااللتزامات المنصوص عليها في تلبية غلي األعالف تيجب على مش  - 3
  بما فيها:نية اإللزامية المتعلقة بضبط مصادر الخطر، التعليمـات الفو التشـريعات  تحقيق متطلبات

واألسمدة ومنتجات  هايعن الهواء والتربة والم الناتجمثل التلوث  مخاطر التلوثتدابير للتحكم في  - أ
البيطرية والتعامل مع النفايات  العالجيةوالمنتجات  أو الكيميائية وقاية النباتات والمبيدات الحيوية

 .والتخلص منها
على سالمة األعالف،  تأثيراتالتدابير المتعلقة بصحة النبات وصحة الحيوان والبيئة التي لها  -ب

 ومسبباتها. لالنسان المعديةاألمراض  الرقابة والسيطرة علىبرامج  فيهابما 

  :وعلى وجه الخصوص، المالئمة غلي األعالف اتخاذ التدابيرتيجب على مش  - 4
ير المرافق والمعدات والحاويات والصناديق والمركبات المستخدمة تطهو على النظافة  ةحفاظالم - أ

 .وتعبئتها وتخزينها ونقلها بطريقة مناسبة تدريجهاو  اعدادهاو  تنظيفهافي إنتاج األعالف بعد 
 .ظروف اإلنتاج والنقل والتخزين الصحية لألعالف ونظافتها ضمان -ب
  مخاطر التلوث.ستخدام المياه النظيفة لمنع ا -ت
 .الحيوانات واآلفات هاتسببالتي قد  مخاطر التلوثوقاية من ال -ث
 مخاطر التلوث.تخزين ومعالجة النفايات والمواد الخطرة بشكل منفصل وآمن لمنع  -ج

 .لألعالف لمخاطر التلوث اتأكد من أن مواد التعبئة والتغليف ليست مصدر ال -ح
ينات المأخوذة من المنتجات األولية أو على الع تم إجراؤهصلة  ذيمراعاة نتائج أي تحليل  -خ

 .العينات األخرى ذات الصلة بسالمة األعالف
  



 )29) من (12صفحة (    

  القسم الثاني
  حفظ السجالت

المخاطر بطريقة  لضبط المتخذةغلي األعالف االحتفاظ بسجالت تتعلق بالتدابير تيجب على مش  - 1
 أن يوفرواألعالف غلي اتاألعالف. يجب على مش منشأةمناسبة ولفترة تتناسب مع طبيعة وحجم 

  .المختصة للجهةالمعلومات ذات الصلة الواردة في هذه السجالت 
  :ما يلي بسجالت حوليحتفظوا  الخصوص أنعلى وجه و غلي األعالف تيجب على مش  - 2

 أو الكيميائية. أي استخدام لمنتجات وقاية النبات والمبيدات الحيوية - أ

  .استخدام البذور المعدلة وراثيا -ب
 .تؤثر على سالمة المنتجات األولية يمكن أنلآلفات أو األمراض التي  هورظأي  -ت
من المنتجات  مسحوبةعلى عينات  والتي أجريتلها أهمية لسالمة األعالف  تحاليلنتائج أي  -ث

 .ألغراض التشخيص سحبتاألولية أو عينات اخرى 
 منها.وكمية كل ناتج ووجهة مصدر وكمية كل مدخل من األعالف  -ج

مثل األطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين  ينشخاص اخر بأغلي األعالف تمشيمكن أن يستعين   - 3
  األنشطة ذات الصلة التي يقومون بها في المزرعة.و لسجالت اوفنيي المزارع في حفظ 

  
  الجزء الثاني

  الجيدة اتلممارسل اإلرشادية ألدلةاتوصيات 
على إرشادات  التعليماتار إليها في الفصل الثالث من هذه المش اإلرشادية ألدلةا تشتمليجب أن   - 1

  المخاطر في اإلنتاج األولي لألعالف. لضبطالممارسات الجيدة  بشأن
حول المخاطر التي يمكن أن تظهر  المالئمةمعلومات اإلرشادية على الدلة هذه األيجب أن تتضمن   - 2

المخاطر، بما فيهـا المتطلبات الواردة  سيطرة علىلل المطلوبة جراءاتاإلاإلنتاج األولي لألعالف و  خالل
  التعليمات الفنية اإللزامية ذات الصلة، مثل:و في التشريعات 

 النشطة إشعاعيا.السيطرة على التلوث مثل السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمواد  - أ

  .العضوية واألسمدة المخلفاتاستخدام المياه و  -ب
 .تتبعها قابليةو  أو الكيميائيةلمنتجات وقاية النبات والمبيدات الحيوية  صحيحالو  المالئماالستخدام  -ت
 .تتبعها قابليةو  العلفيةمضافات الالبيطرية و  العالجيةللمنتجات  الصحيحو  المالئماالستخدام  -ث
 ها.المواد العلفية وتخزينها وقابلية تتبعو تحضير األعالف  -ج

 .والنفاياتوالمخلفات فقة من الحيوانات النا الصحيحالتخلص  -ح
األعالف  من خاللإلى الحيوانات  القابلة لالنتقالاألمراض المعدية  انتشاروقائية لمنع التدابير ال -خ

 .المختصة بذلك الجهة إلبالغ اتالتزام ةوأي



 )29) من (13صفحة (    

 اوتعبئته اوتحضيره األعالفإنتاج  الالزمة للتأكد من انه قد تماإلجراءات والممارسات والطرق  - د
 الفعالتين. اآلفات ضبطالتنظيف و  ها عمليتيظروف صحية مناسبة، بما في تحت اونقله ازينهوتخ

  المتعلقة بحفظ السجالت. األحكام - ذ
   



 )29) من (14صفحة (    

  )2(ملحق 
مستوى اإلنتاج األولي لألعالف المشار إليها في  باألعمال العلفية عدا الخاصة متطلباتال

  )5(المادة ) من 1الفقرة (
  

  التعريفات
  :التالية اتيفر التع تسريالملحق،  ألغراض هذا

 المنشأخصائص مشتركة مثل على انها ذات  هاتم تحديد األعالفكمية محددة من  ):Batch( الُدفعة - أ
، وفي حالة عملية اإلنتاج وحدة إنتاج من البيانأو المعبئ أو المرسل أو  التغليفأو نوع  الصنفأو 

 متواصلعند إنتاجها بترتيب  هذه الوحدات دد منة أو عموحدانتاج  معايير يستخداممصنع واحد 
 معا.وتخزينها 

أي منتج مشتق بشكل مباشر أو غير مباشر من الزيوت  :المنتجات المشتقة من الزيوت والدهون -ب
قود الو  أوللمواد الزيتية  ةعن طريق المعالجة الكيميائي المستعادةوالدهون الخام أو الزيوت والدهون 

 ما عدا:أو التكرير الكيميائي أو الفيزيائي،  الحيوي أو التقطير

  .الزيت المكرر  -
  .الزيت المكررالمنتجات المشتقة من   -
  المضافات العلفية.  -

 المدخلفي حالة جميع المكونات التي تنتمي إلى نفس  تصنيع األعالف المركبة أو الممزوجة: الدهون -ت
الى حين إعدادها، الخاصة بقائمة  2013-68رقم  التعليمات الفنية األوروبيةمن ملحق (ت) في الجزء 

عن طريق خلط الزيوت  يةمواد العلفالالمشتقة من نفس األنواع النباتية أو الحيوانية من  المواد العلفية
تغطيها التي  الفغلي األعتمن مش المستعادةالخام والزيوت المكررة والدهون الحيوانية والزيوت 

أو المنتجات المشتقة منها  الخاصة بالشروط الصحية للغذاء 2011- 33التعليمات الفنية اإللزامية 
 :ما يليت أو دهون مخلوطة، باستثناء و إلنتاج زي

  .للدفعات المتتالية المنفردالتخزين   -
  .حصري للزيوت المكررةالخلط ال  -

رقم الر إليه في مشا كما هوت أو الدهون التي خضعت لعملية التكرير و الزيالمكررة: ت أو الدهون و الزي -ث
- 68التعليمات الفنية األوروبية رقم من ملحق  (ب)المدرجة في الجزء  قائمة المصطلحاتمن  )53(

 الى حين إعدادها. 2013

   



 )29) من (15صفحة (    

  المرافق والمعدات
مرافق تجهيز وتخزين األعالف والمعدات والحاويات والصناديق والمركبات  ة على نظافةحفاظميجب ال  - 1

  تنفيذ برامج فعالة لمكافحة اآلفات. ومحيطها المباشر، ويجب
على نحو يحقق ما  وحجم المرافق والمعدات ؤهاوبنا هاوتصميمالمنشأة العلفية يجب أن يكون تخطيط   - 2

  :يلي
  .التنظيف و/أو التطهير المناسبين يسمح باجراء - أ
لى سالمة قلل من مخاطر الخطأ وتجنب التلوث والتلوث المتبادل وأي آثار ضارة بشكل عام عي -ب

 وجودة المنتجات. يجب تجفيف اآلالت التي تالمس األعالف بعد أي عملية تنظيف رطبة.

يجب أن تخضع المرافق والمعدات التي سيتم استخدامها للخلط و/أو عمليات التصنيع لفحوصات   - 3
  ما فيها:للمعدات بمن قبل الشركة المصنعة  قالإلجراءات المكتوبة المحددة مسب قامناسبة ومنتظمة وف

 لنطاقيجب أن تكون جميع الموازين وأجهزة القياس المستخدمة في تصنيع األعالف مناسبة  - أ
 .ويجب اختبارها للتأكد من دقتها بانتظام ،األوزان أو األحجام المراد قياسها

المستخدمة في تصنيع األعالف مناسبة لنطاق األوزان أو  الخالطاتيجب أن تكون جميع  -ب
ي يتم خلطها، ويجب أن تكون قادرة على تصنيع مخاليط متجانسة مناسبة وتخفيفات األحجام الت

 إثبات فعالية الخالطات فيما يتعلق بالتجانس. مشتغلي األعالفمتجانسة. يجب على 

  .كافيةيجب أن تحتوي المرافق على إضاءة طبيعية و/أو صناعية   - 4
 وتركيبهاتصميمها وأن يتم  المطلوبغرض لتحقيق ال كافيةيجب أن تكون مرافق الصرف الصحي   - 5

  .األعالفتلوث مخاطر لتجنب 
يجب أن تكون  ،يجب أن تكون المياه المستخدمة في تصنيع األعالف ذات جودة مناسبة للحيوانات  - 6

  .المياه ذات طبيعة خاملة قنوات (انابيب)
تضمن عدم تأثر منه ايجب التخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات ومياه األمطار بطريقة   - 7

  اآلفات. وصولالتلف والغبار لمنع  السيطرة علىالمعدات وسالمة وجودة األعالف. يجب 
ومقاومة  االغالقيجب أن تكون األبواب محكمة  ،يجب حماية النوافذ والفتحات األخرى من اآلفات  - 8

  لآلفات عند إغالقها.
من و  ويخفض من التكاثفتراكم األوساخ  يمنع بشكلاألسقف والتركيبات العلوية  تركيب وانجازيجب   - 9

التي يمكن أن تؤثر على سالمة وجودة  الدقائقتساقط من غير المرغوب فيها و والمواد  االعفاننمو 
  األعالف.

السوق الستخدامها في منتجات الالتي تقوم بواحد أو أكثر من األنشطة التالية لطرح  المنشآتتخضع   -10
  للشروط السارية عليها: اتبعفي األعالف للموافقة 

 .2011- 33المغطاه في التعليمات الفنية اإللزامية الزيت النباتي الخام باستثناء تلك  تصنيع - أ



 )29) من (16صفحة (    

 .ألحماض الدهنيةا ) منoleochemicalالمواد الزيتية (تصنيع  -ب
 .الحيوي الوقودتصنيع  -ت
 .مزج الدهون -ث

  
  شؤون الموظفين

عدد كاٍف من الموظفين يمتلكون المهارات والمؤهالت الالزمة لتصنيع  األعالف مشتغلييجب أن يكون لدى 
المنتجات المعنية. يجب وضع مخطط تنظيمي يحدد المؤهالت (مثل الدبلومات والخبرة المهنية) ومسؤوليات 

وح بوض كتابياالمختصة المسؤولة عن التفتيش. يجب إبالغ جميع الموظفين  للجهات توفيرهالموظفين اإلشرافيين و 
ج و بواجباتهم ومسؤولياتهم وصالحياتهم خاصة عند إجراء أي تغيير بطريقة تؤدي إلى الحصول على جودة المنت

 .المطلوبة

  
  اإلنتاج

  يجب تعيين شخص مؤهل مسؤول عن اإلنتاج.  - 1
إلجراءات وتعليمات مكتوبة  قاغلي األعالف التأكد من تنفيذ مراحل اإلنتاج المختلفة وفتيجب على مش  - 2

  الحرجة في عملية التصنيع. الضبط نقاط السيطرة علىتهدف إلى تحديد وفحص و  قاحددة مسبمو 
متبادلة. يجب أن الخطاء األو  تلوثانتقال للأي  يجب اتخاذ تدابير فنية أو تنظيمية لتجنب أو تقليل  - 3

  تكون هناك وسائل كافية ومناسبة إلجراء عمليات الفحص أثناء التصنيع.
وغيرها من  في األعالف الحيوانية المواد غير المرغوب فيهاو المحظورة  المواديجب مراقبة وجود   - 4

المناسبة لتقليل  الضبطالملوثات فيما يتعلق بصحة اإلنسان أو الحيوان، ويجب وضع استراتيجيات 
  المخاطر.

مواد تحتوي على عزل النفايات والمواد غير المناسبة كعلف. يجب التخلص من أي و يجب تحديد   - 5
مستويات خطرة من األدوية البيطرية أو الملوثات أو غيرها من المخاطر بطريقة مناسبة وعدم 

  استخدامها كعلف.
  لضمان التتبع الفعال للمنتجات. الكافيةغلي األعالف اتخاذ التدابير تيجب على مش  - 6
في السوق أن تبقي جميع  الفكاعالمنتجات المعدة  تقوم بطرحمزج الدهون التي  منشآتيجب على   - 7

عن المنتجات المعدة ألغراض أخرى ما لم تتوافق المنتجات فيزيائيا المنتجات المعدة لألعالف منفصلة 
  :واحدة مما يلي األخيرة مع

 .2011-33التعليمات الفنية اإللزامية من ) 4من المادة () 2(الفقرة أو  التعليماتمتطلبات هذه   -
 .2020- 87مات الفنية اإللزامية من التعلي )1(ملحق   -
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أو ألغراض أخرى. إذا تم  كاعألف معدةكانت  سواءعلى المنتجات بوضوح  البيانيجب وضع   - 8
 ال يسمح لمشتغلي األعالفلالستخدام العلفي،  معدةاإلعالن عن دفعة معينة من المنتج بأنها غير 

  في مرحلة الحقة من السلسلة.حقا تغيير هذا اإلعالن ال
التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بطرح من  )16(للمادة  فقاو  المواد العلفية بيانستخدم يجب أن ي  - 9

األعالف في السوق واستخدامها بعد صدورها، والفئات المشار اليها في التعليمات الفنية األوروبية رقم 
  الى حين إعدادها. 68-2013

  
  ضبط الجودة

  الجودة. بطضيجب تعيين شخص مؤهل مسؤول عن   - 1
 ولهم صالحية تمكنهم منالجودة  ضبطكجزء من نظام االعمال العلفية  مشتغلي يكونيجب أن   - 2

  الوصول إلى المختبر الذي يحتوي على عدد كاٍف من الموظفين والمعدات.
على وجه الخصوص عمليات فحص نقاط  بما فيها االجودة وتنفيذه لضبط مكتوبة يجب وضع خطة  - 3

لتلبية  تكرارهاوطرق التحليل و  ووتيرتهافي عملية التصنيع وٕاجراءات أخذ العينات الحرجة الضبط 
  من المواد المصنعة إلى المنتجات النهائية. - تلبيتهافي حالة عدم  والوجهة المطلوبة –مواصفات ال

هائية يجب أن تحتفظ الشركة المصنعة بالوثائق المتعلقة بالمواد الخام المستخدمة في المنتجات الن  - 4
المختصة لفترة مناسبة لالستخدام  للجهات متوفرةلضمان إمكانية التتبع. يجب أن تكون هذه الوثائق 

الذي يتم من أجله طرح المنتجات في السوق. باإلضافة إلى ذلك، يجب أخذ عينات من المكونات وكل 
(في حالة اإلنتاج  دفعة من المنتجات المصنعة المطروحة في السوق أو من كل جزء محدد من اإلنتاج

من قبل الشركة المصنعة ويكون من أجل ضمان  بقاتم تحديده مس وفق اجراءالمستمر) بكميات كافية 
إمكانية التتبع (على أساس منتظم في حالة التصنيع فقط الحتياجات الشركة المصنعة). يجب أن تكون 

روف تمنع أي تغيير غير يجب تخزينها في ظ، العينات مختومة وموسومة لتسهيل التعرف عليها
المختصة لفترة مناسبة  الجهاتطبيعي في تكوين العينة أو أي غش. يجب أن تبقى تحت تصرف 

ال يتم تربيتها التي  اعالف الحيواناتفي السوق. في حالة  األعالفلالستخدام الذي يتم من أجله طرح 
  عينات من المنتج النهائي.االحتفاظ فقط ب لألعالفنتاج الغذاء، يجب على الشركة المصنعة إل

  
  منها زيوت والدهون والمنتجات المشتقةفي المراقبة الديوكسين 

الدهون أو الزيوت أو المنتجات المشتقة منها المعدة  يقومون بطرح غلي األعالف الذينتيجب على مش  - 1
ت ومركبات تحليل مجموع الديوكسينا األعالف المركبة هالالستخدام في األعالف في األسواق بما في

وفق ما هو عتمدة م مختبراتتلك المنتجات في لثنائي الفينيل متعدد الكلور الشبيهة بالديوكسين 
  الى حين إعدادها. 2009-152منصوص علية في التعليمات الفنية األوروبية رقم 
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غلي األعالف، يجب تمشب) الخاص الهاسبالحرجة ( الضبطالستكمال نظام تحليل المخاطر ونقاط   - 2
التالية على األقل (إذا لم يتم تحديدها بشكل  بالتواترات )1(جراء التحليالت المشار إليها في النقطة إ

  :طن) 1000أكبر، يجب أال تتجاوز دفعة المنتجات المراد تحليلها 
 الذين يقومون بتصنيع الدهون والزيوت النباتية الخام: غلي األعالفتمش - أ

 تقة من زيوت ودهون نباتية باستثناء ما يلي:٪ من دفعات المنتجات المش100  )1(

 الجلسرين.  -

 .الليسيثين  -
 علكة المضغ.  -

 ).2المنتجات المذكورة في النقطة (  -

 مساعداتو  ومخلفات التكريرالتكرير الكيميائي  منتحليل الزيوت الحمضية الناتجة يجب   )2(
دة من زيت جوز الهند الخام التبييض المستخدم والُدفعات الوار  مسحوقالترشيح المستخدمة و 

 الحرجة. الضبطكجزء من نظام تحليل المخاطر ونقاط وتوثيقها 

تحليل تمثيلي المصنعة اجراء  هاللدهون الحيوانية بما في ينالمنتج غلي األعالفتمشيجب على  -ب
دهون الحيوانية والمنتجات المن  سنةطن مع تحليل تمثيلي واحد على األقل كل  5000واحد لكل 

التعليمات الفنية من  )10(إليه في المادة كما هو مشار ، )3( لمشتقة منها التي تنتمي إلى الفئةا
الى حين إعدادها، الخاصة بالمنتجات الصحية المتعلقة بالمنتجات  2009-1069األوروبية رقم 

تمت  منشأةأو من  الحيوانية الثانوية والمنتجات المأخوذة منها غير المعدة لالستهالك اآلدمي
 2016-62التعليمات الفنية اإللزامية من من الفصل الثاني  )4( للفقرة االموافقة عليها وفق

 الخاصة بالغذاء ذو األصل الحيواني.

 زيت السمك:ل ينالمنتج غلي األعالفتمش -ت

 ٪ من دفعات زيت السمك إذا تم إنتاجه من:100  )1(

 .لمكررزيت السمك ا عداالمنتجات المشتقة من زيت السمك   -
أو من بحر  التي ليس لها سجل مراقبة أو من منشأ غير محدد المنتجات السمكية  -

 البلطيق.

 اآلدمي.تصنيع األسماك لالستهالك  منشأتالثانوية من  المنتجات السمكية  -

 ).menhaden) أو سمك (blue whitingسمك الغبر األزرق (  -

زيت السمك  عداتقة من زيت السمك من المنتجات المش الصادرة٪ من الُدفعات 100  )2(
 المكرر.

 .)1(النقطة في  المذكورطن فيما يتعلق بزيت السمك غير  2000تحليل تمثيلي واحد لكل   )3(
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من خالل معالجة  )decontaminatedالمزال منه التلوث (يجب تحليل زيت السمك   )4(
ة اإللزامية الخاصة التعليمات الفنيمن  )8(مشار إليه في ملحق  يا كما هومعتمدة رسم

معايير ) الخاص ب3ملحق ( وفي بطرح األعالف في السوق واستخدامها بعد صدورها،
الوارد القبول السارية لعمليات ازالة السموم السارية على المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات 

قاط تحليل المخاطر ون وتوثيقها كجزء من نظام، 2020- 87في التعليمات الفنية اإللزامية 
 الضبط الحرجة (الهاسب).

 :المصنعة المطروحة في السوق كاعالف المواد الزيتية -ث
)، دالنقطة (ب) أو ( المغطاة في٪ من الُدفعات الواردة من الدهون الحيوانية غير 100  )1(

من المستعادة )، والزيوت والدهون د) أو (تالنقطة (في  ىغير المغط السمكوزيت 
الدهون وخليط  2011- 33غطيها التعليمات الفنية اإللزامية التي ت األغذيةغلي تمش

  والزيوت.
في السوق  المطروحة كاعالف دهونالزيوت و ال٪ من دفعات المنتجات المشتقة من 100  )2(

 باستثناء ما يلي:

 الجلسرين.  -

 ناتجة من االنقسام.أحماض دهنية نقية مقطرة   -

 ).3المنتجات المذكورة في النقطة (  -

المؤسترة مع األحماض الدهنية االنقسام و من الناتجة تحليل األحماض الدهنية الخام  يجب  )3(
واألحماض الدهنية األحادية والثنائية وأمالح األحماض الدهنية والُدفعات الواردة  الجليسرول

 كجزء من نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.وتوثيقها من زيت جوز الهند الخام 

 :المصنع والمطروح كاعالف في السوق لحيويالوقود ا -ج
)، دلنقطة (ب) أو (ا المغطاة في٪ من الُدفعات الواردة من الدهون الحيوانية غير 100  )1(

من  المستعادة)، والزيوت والدهون د) أو (تالنقطة (في  ىغير المغط السمكوزيت 
  الدهون والزيوت.وخليط  2011-33األغذية المغطاه في التعليمات الفنية اإللزامية غلي تمش

في السوق  المطروحة كاعالف دهونالزيوت و ال٪ من دفعات المنتجات المشتقة من 100  )2(
 باستثناء ما يلي:

 الجلسرين.  -

 .الليسيثين  -
 علكة المضغ.  -

 ).3المنتجات المذكورة في النقطة (  -
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زيت جوز و  التكرير ومخلفاتالتكرير الكيميائي  منتحليل الزيوت الحمضية الناتجة يجب   )3(
 كجزء من نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة.وتوثيقها الهند الخام 

 :منشآت مزج الدهون -ح
 المغطاة في٪ من الُدفعات الواردة من زيت جوز الهند الخام والدهون الحيوانية غير 100  )1(

الزيوت والدهون )، و د) أو (تالنقطة (في  ىغير المغط السمك)، وزيت دلنقطة (ب) أو (ا
، 2011-33تغطيها التعليمات الفنية اإللزامية غلي األعمال الغذائية التي تمن مش المستعادة

  الدهون والزيوت المخلوطة والمنتجات المشتقة من الزيوت والدهون، باستثناء ما يلي:
 الجلسرين.  -

 .الليسيثين  -
 علكة المضغ.  -

 ).2المنتجات المذكورة في النقطة (  -

التكرير الكيميائي، واألحماض الدهنية الخام  منتحليل الزيوت الحمضية الناتجة يجب   )2(
مخلفات و االنقسام من الناتجة ، واألحماض الدهنية المقطرة النقية االنقساممن الناتجة 

 .الحرجة الضبطكجزء من نظام تحليل المخاطر ونقاط التكرير وتوثيقها 
 المخلوطة والمعدة كاعالف.زيوت وال دهونال٪ من دفعات 100  )3(

 تم اختياره. المختصة عن البديل الذي للجهة التصريحاألعالف  يغلتيجب على مش

تلك التي تغطيها النقطة  غيرلغذاء ا التي يتم تربيتها إلنتاجاألعالف المركبة للحيوانات  يمنتج -خ
 ):ح(

 المغطاة فيالحيوانية غير ٪ من الُدفعات الواردة من زيت جوز الهند الخام، والدهون 100  )1(
)، والزيوت والدهون د) أو (تالنقطة (في  ى)، وزيت السمك غير المغطدالنقطة (ب) أو (

، 2011-33التعليمات الفنية اإللزامية  تغطيها غلي األعمال الغذائية التيتمن مش المستعادة
  ناء ما يلي:الدهون والزيوت المخلوطة والمنتجات المشتقة من الزيوت والدهون، باستثو 
 الجلسرين.  -

 .الليسيثين  -
 علكة المضغ.  -

 ).2المنتجات المذكورة في النقطة (  -

التكرير الكيميائي، واألحماض الدهنية الخام  منتحليل الزيوت الحمضية الناتجة يجب   )2(
 مسحوقو االنقسام من الناتجة ، واألحماض الدهنية المقطرة النقية االنقساممن الناتجة 
 .الحرجة الضبطكجزء من نظام تحليل المخاطر ونقاط وتوثيقها ، خلفات التكريرومالتبييض 
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على المنتجات المشار  التي تحتوي٪ من الُدفعات بالنسبة لألعالف المركبة المصنعة 1  )3(
 .)2) و(1(النقاط إليها في 

 :االسواق من قبل المستوردينفي  المطروحة األعالف التالية - د
عات المستوردة من زيت جوز الهند الخام، والدهون الحيوانية وزيوت ٪ من الُدف100  )1(

غلي األغذية، والدهون والزيوت المخلوطة، تمن مش المستعادةاألسماك والزيوت والدهون 
 tocopherylول (من الزيوت النباتية وأسيتات التوكوفير  المستخلصة التوكوفيروالتو 

acetate (ة من الزيوت والدهون، باستثناء ما يليمنها، والمنتجات المشتق عةالمصن: 
 الجلسرين.  -

 .الليسيثين  -
 علكة المضغ.  -

 ).2المنتجات المذكورة في النقطة (  -

التكرير الكيميائي، واألحماض الدهنية الخام  منتحليل الزيوت الحمضية الناتجة يجب   )2(
خلفات وماالنقسام ن ، واألحماض الدهنية المقطرة النقية الناتجة ماالنقسامالناتجة من 

 الحرجة. الضبطكجزء من نظام تحليل المخاطر ونقاط وتوثيقها ، التكرير

وأنه تم أخذ  )2(للنقطة فقا إذا أمكن إثبات أن الشحنة المتجانسة أكبر من الحد األقصى لحجم الُدفعة و   - 3
  .بشكل مناسب مقبولة عينات منها بطريقة تمثيلية، فسُتعتبر نتائج تحليل العينة المسحوبة والمختومة

دفعة من الاألعالف دليل موثق على أن دفعة من منتج أو جميع مكونات  يغلتعندما يكون لدى مش  - 4
قد تم تحليلها بالفعل في مرحلة مبكرة من  منشئتهالتي تدخل  )2(المنتج كما هو مشار إليه في النقطة 

  .ف من االلتزام بتحليل هذه الُدفعةاألعال يغلتيجب إعفاء مشفأو التوزيع،  التصنيعاإلنتاج أو 
على أن  موثقبإثبات  مرفقة )2(للنقطة  فقايجب أن تكون أي دفعة من المنتجات التي تم تحليلها و   - 5

هذه المنتجات أو جميع مكوناتها قد تم تحليلها أو تقديمها للتحليل إلى مختبر معتمد مشار إليه في 
) 3)(ت(و) 1)((بو) 2)()(أ2(لمشار إليها في النقطة ، باستثناء دفعات المنتجات ا)1(النقطة 

  ).2)(د(و) 2) (خ) و(2)(ح(و) 3)(ج(و) 3)(ث(و) 4)(ت(و
. يجب وصف المفحوصةيجب أن يربط دليل التحليل بشكل ال لبس فيه بين التسليم والُدفعة أو الُدفعات 

وجه الخصوص عندما يتم على و هذا االرتباط في نظام التتبع الموثق المعمول به في مقر المورد. 
المقدم دليًال  الدليل الموثقيجب أن يكون فالحصول على التسليم من أكثر من دفعة واحدة أو مكون، 

، يجب أن يكون التقرير النهائيلكل مكون من مكونات التسليم. في حالة إجراء االختبار على المنتج 
 .التحليلي هو الدليل على تحليل المنتج

) 3((ب)أو  )1(ب النقطة )2الفقرة ( منتجات على النحو المشار إليه فيالسليم يجب أن يكون أي ت
إذا . )3((ب)أو  )1(ب النقطة )2الفقرة (أن هذه المنتجات متوافقة مع متطلبات على بإثبات مرفق 
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األمر، يجب إرسال إثبات التحليل الذي يتضمن الُدفعة أو الُدفعات المسلمة إلى المرسل إليه  تطلب
 ا يتلقى المشغل التحليل من المختبرات المعتمدة.عندم

التي تدخل  )1(خالنقطة ) 2الفقرة (إذا تم تحليل جميع الُدفعات الواردة من المنتجات المشار إليها في   - 6
والتخزين ال  والتداولالتأكد من أن عملية اإلنتاج  وتم التعليماتلمتطلبات هذه فقا في عملية اإلنتاج و 

 الوبد النهائيمن االلتزام بتحليل المنتج  مشتغلي األعالف اعفاءيجب فبالديوكسين،  تزيد من التلوث
  الهاسب.لنظام  فقامن ذلك تحليله و 

، )1(أحد المختبرات بإجراء تحليل كما هو مشار إليه في النقطة  مشتغلي األعالف يفوضعندما   - 7
 تم تجاوز المختصة في حال الجهةإلى  صدورها فور نتائج التحليلبابالغ المختبر  تكليف ميجب عليهف

 ) من1ملحق ( من القسم الخامس من )2(و) 1( النقاطحدود الديوكسين المنصوص عليها في 
  .2020-87التعليمات الفنية اإللزامية 

  .يجب مراجعة متطلبات اختبار الديوكسين  - 8
  

  التخزين والنقل
من أجل تجنب  ،غير المصنعة افات العلفيةوالمض المواد العلفيةيجب فصل األعالف المصنعة عن   - 1

  .تغليف مناسبةتعبئة و يجب استخدام مواد ، أي تلوث لألعالف المصنعةانتقال 
من  مصانةو  ومالئمة مجهزةيجب تخزين األعالف ونقلها في حاويات مناسبة. يجب تخزينها في أماكن   - 2

 األعالفغلي تهم من قبل مشل المسموحالتي يمكن فقط لألشخاص و أجل ضمان ظروف تخزين جيدة 
  الوصول إليها.

  .تلفهامنع و يجب تخزين األعالف ونقلها بطريقة يسهل التعرف عليها لتجنب أي لبس وانتقال أي تلوث   - 3
ن يز تو و  وتداول توصيلو على نظافة الحاويات والمعدات المستخدمة في نقل وتخزين  ةحفاظميجب ال  - 4

  .للحد االدنى المسموح به تقليل آثار المنظفات والمطهراتاألعالف. يجب إدخال برامج التنظيف و 
  اآلفات. وصولوٕابقائه تحت السيطرة للحد من  فسادمن أي  للحد االدنىيجب التقليل   - 5
  والفساد. التكاثفدرجات الحرارة منخفضة قدر اإلمكان لتجنب  على يجب الحفاظ  - 6
ل الدهون المخلوطة والزيوت ذات األصل النباتي استخدام الحاويات المخصصة لتخزين أو نقب يسمحال   - 7

أو المنتجات المشتقة منها المعدة لالستخدام في األعالف في نقل أو تخزين منتجات اخرى إال إذا 
  :التالية لمتطلباتلكانت المنتجات مطابقة 

 .2011-33التعليمات الفنية اإللزامية من  )4(المادة  ) من2الفقرة ( أو التعليماتهذه ل  -
 .2020- 87التعليمات الفنية اإللزامية من ) 1ملحق (  -

 .عن أي شحنة أخرى حيث يوجد خطر التلوث االحتفاظ بها منفصلةيجب 



 )29) من (23صفحة (    

في حالة عدم إمكانية االستخدام المنفصل، يجب تنظيف الحاويات بكفاءة إلزالة أي أثر للمنتج إذا 
 التالية: متطلباتالب لمنتجات ال تفي بقاكانت تلك الحاويات قد تم استخدامها مس

 .2011-33من التعليمات الفنية اإللزامية  )4(المادة  ) من2أو الفقرة ( التعليماتهذه ل  -
 .2020- 87التعليمات الفنية اإللزامية  ) من1ملحق (  -

التعليمات من  )10كما هو مشار إليه في المادة (، )3(يجب تخزين ونقل الدهون الحيوانية من الفئة 
الى حين إعدادها، الخاصة بالمنتجات الصحية المتعلقة بالمنتجات  2009-1069وروبية رقم الفنية األ

والمخصصة الحيوانية الثانوية والمنتجات المأخوذة منها غير المعدة لالستهالك اآلدمي بعد صدورها 
 .التعليماتلالستخدام في األعالف بما يتماشى مع تلك 

  
  حفظ السجالت

 بالمنتج في منشآتهم، الذين ال يحتفظون الوسطاء فيهم، بما األعالفي غلتيجب على جميع مش  - 1
تفاصيل الشراء واإلنتاج والمبيعات من أجل التتبع  هااالحتفاظ في سجل بالبيانات ذات الصلة، بما في

 .النهائية للوجهةالتصدير النهائي ها الفعال من االستالم إلى التسليم، بما في
االحتفاظ  بالمنتج في منشآتهم، الذين ال يحتفظون الوسطاءباستثناء  ف،األعالغلي تيجب على مش  - 2

 :يتضمن بسجل
 .والمراقبة الوثائق المتعلقة بعملية التصنيع - أ

الحرجة  بالنقاط األعالف نظام توثيق مصمم لتحديد وضمان التحكم مشتغلييجب أن يكون لدى 
ذات  المراقبةليهم االحتفاظ بنتائج الجودة. يجب ع ضبطفي عملية التصنيع ووضع وتنفيذ خطة 

تتبع تاريخ التصنيع لكل  لكي يتم التمكن من الوثائقالصلة. يجب االحتفاظ بهذه المجموعة من 
 .شكاوىال عند وجود دفعة من المنتجات المطروحة للتداول وتحديد المسؤولية

 وعلى وجه الخصوص الوثائق التالية: ،الوثائق المتعلقة بالتتبع -ب

 لمضافات العلفية:ل  )1(

الُدفعة أو جزء  رقمالمنتجة وتواريخ التصنيع ذات الصلة، و  المضافاتطبيعة وكمية   -
 .معين من اإلنتاج في حالة التصنيع المستمر

التي تم  المضافاتوطبيعة وكمية  المضافات هاالتي تم تسليم المنشأةاسم وعنوان   -
 .في حالة التصنيع المستمر الُدفعة أو جزء معين من اإلنتاج رقمتسليمها، و 

الخاصة بالمنتجات المحددة  471/82المنتجات التي تغطيها التعليمات األوروبية رقم   )2(
 المستخدمة في التغذية الحيوانية الى حين إعدادها:

الُدفعة أو جزء  رقموتواريخ التصنيع ذات الصلة، و  المنتجات والكمية المنتجةطبيعة   -
 .لة التصنيع المستمرمعين من اإلنتاج في حا



 )29) من (24صفحة (    

المنتجات، استلموا أو المزارعين) الذين  المنشآتأو المستخدمين ( المنشآتاسم وعنوان   -
الدفعة أو الجزء  رقمباإلضافة إلى تفاصيل طبيعة وكمية المنتجات التي تم تسليمها، و 

 .المحدد من اإلنتاج في حالة التصنيع المستمر
 خليط المضافات العلفية:  )3(

 المضافاتوطبيعة وكمية  المضافات مزوديالمصنعة أو  المنشآتوعنوان  اسم  -
 .المستخدمة، ورقم الدفعة أو جزء معين من اإلنتاج في حالة التصنيع المستمر

 الدفعة.ورقم  خليط المضافات العلفيةتاريخ تصنيع   -

وطبيعة  موتاريخ التسلي تسليمها خليط المضافات العلفيةالتي تم  المنشأةاسم وعنوان   -
 وكمية الخليط الذي تم تسليمه ورقم الُدفعة.

 المواد العلفية:\لألعالف المركبة  )4(

وطبيعة وكمية  خليط المضافات العلفية\المضافات مزودياسم وعنوان مصنعي أو   -
 المستخدم ورقم الُدفعة. خليط المضافات العلفية

 وتاريخ التسليم. المواد العلفية واألعالف التكميلية مزودياسم وعنوان   -

 .األعالف المركبة وتركيبةنوع وكمية   -
مع تاريخ جنبا الى جنب أو األعالف المركبة المصنعة  يةمواد العلفالطبيعة وكمية   -

 ).لعلفية وغيرهاعمال ااألغلي تالتصنيع واسم وعنوان المشتري (مثل المزارع ومش

   



 )29) من (25صفحة (    

  )3(ملحق 
  انيةالممارسات الجيدة في تصنيع األعالف الحيو 

  
  مراعي الرعي

ذات األصل الحيواني بمخاطر  األغذيةالمراعي واألراضي الزراعية بطريقة تقلل من تلوث تتم إدارة يجب أن 
  فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية.

المحاصيل وبين الرعي  وبقايايجب مراعاة فترة راحة كافية قبل السماح للماشية بالرعي في المراعي والمحاصيل 
 بسببتطبيقات الكيميائية الزراعية للفترات الحظر  مراعاة لضمانلتقليل التلوث البيولوجي من السماد، وب بالتنا

  مثل هذه المشكلة. احتمالية وجود
  
 األعالف الثابتةمتطلبات معدات 

يجب تصميم وحدة اإلنتاج الحيواني بحيث يمكن تنظيفها بشكل مالئم. يجب تنظيف وحدة اإلنتاج الحيواني 
المستخدمة في  المواد الكيميائيةبشكل جيد ومنتظم لمنع أي تراكم للمخاطر. يجب استخدام  األعالفعدات وم

 .األعالفعن مناطق  يداالتنظيف والتعقيم حسب التعليمات وتخزينها بع

ث احتمالية تلو من تقليل الإلى وحدة اإلنتاج الحيواني بهدف  وصولها للحد من يجب وضع نظام لمكافحة اآلفات
 .أو الوحدات الحيوانية هوالفرش العلفية المواد

إلزالة الروث والنفايات  وبشكل منتظم. يجب وضع أنظمة األعالفعلى نظافة المباني ومعدات  ةحفاظميجب ال
 األعالف.تلوث التي تسبب والمصادر المحتملة األخرى 

 .تعفنها لمنع بشكل متكررالمستخدمة في وحدة اإلنتاج الحيواني  شهيجب تغيير مواد العلف والفر 

  
 تغذية الحيوانات

 التخزين - 1

بشكل منفصل عن المواد الكيميائية والمنتجات المخصصة لتغذية الحيوانات  األعالفيجب تخزين 
على مناطق التخزين والحاويات نظيفة وجافة  ةحفاظم. يجب الالممنوعة لتغذية الحيواناتاألخرى 

فات عند الضرورة. يجب تنظيف مناطق التخزين والحاويات بانتظام وتنفيذ تدابير مناسبة لمكافحة اآل
 لتجنب التلوث.

 .يجب تخزين البذور بشكل صحيح وبطريقة ال يمكن للحيوانات الوصول إليها

المعدة لفئات أو أنواع مختلفة من الحيوانات  العالجيةواألعالف غير  العالجية األعالفيجب تخزين 
 .نات غير المستهدفةالحيوا تغذيةلتقليل مخاطر 

 التوزيع - 2



 )29) من (26صفحة (    

 الوجهة المطلوبةإلى لألعالف الصحيح  االيصالفي المزرعة  األعالفيجب أن يضمن نظام توزيع 
بطريقة تضمن عدم حدوث التلوث من  األعالف، يجب التعامل مع تغذية الحيواناتالتوزيع و  خالل

بشكل منفصل عن  العالجية مناطق ومعدات التخزين الملوثة. يجب التعامل مع األعالف غير
 .لمنع التلوث العالجيةاألعالف 

عند استخدامها  وعلى وجه الخصوصيجب تنظيف عربات نقل األعالف ومعدات التغذية بشكل دوري 
 .اوتوزيعه العالجية األعالف اليصال

  
 هايوالم التغذية

مناسبة  اعة المائية) ذات جودةالمياه المستخدمة في االستزراع المائي (الزر يجب أن تكون مياه الشرب أو 
ات التي يتم بشأن تلوث الحيوانات أو الحيوان مقلقعندما يكون هناك سبب  التي يتم تربيتها فيها.للحيوانات 

 .، يجب اتخاذ تدابير لتقييم وتقليل المخاطرتربيتها وانتاجها في الماء

 األعالفبطريقة تقلل من تلوث  ركيبهاوتصميمها وتوالري لتغذية الحيوانات  المخصصة معداتال تركيبيجب 
 .والمياه. يجب تنظيف أنظمة الري وصيانتها بانتظام

  
 شؤون الموظفين

 .القدرة والمعرفة والكفاءة المطلوبةيمتلك الحيوانات والتعامل معها  تغذيةالشخص المسؤول عن  يكونيجب أن 
   



 )29) من (27صفحة (    

  )4(ملحق 
  

  الفصل االول
 ليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية بعد صدورها:المسموح بها وفق التع المضافاتجميع 

 .في المجموعة المضافات: جميع الطبيعيةالمضافات   -
 .في المجموعة المضافات: جميع اتالحيوانالخاصة بتربية مضافات ال  -
غطيها التي ت ")التأكسد("مضادات  ب)1)(1(التي يغطيها ملحق  المواد المضافة: التقنيةمضافات ال  -

محتوى  اعلىفقط تلك التي تحتوي على  التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية بعد صدورها،
 .ثابت

، التي الكاروتينات والزانثوفيل)مثل  أ) ("الملونات"2()1(مضافات التي يغطيها ملحق الالمضافات الحسية:   -
 .افات العلفية بعد صدورهاتغطيها التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمض

الخاصة بالمنتجات المحددة المستخدمة في التغذية  471/82المنتجات التي تغطيها التعليمات األوروبية رقم 
 الحيوانية الى حين اعدادها:

دقيقة تنتمي إلى مجموعة البكتيريا والخمائر والطحالب والفطريات حية البروتينات المأخوذة من كائنات   -
 ).1.2.1: جميع المنتجات في المجموعة (باستثناء المجموعة الفرعية )lower fungi(البدائية 

 .المنتجات المشتركة لتصنيع األحماض األمينية عن طريق التخمير: جميع المنتجات في المجموعة  -
  

  الفصل الثاني
 عد صدورها:المسموح بها وفق التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية ب المضافات

المضافات الحيوانية (" ت)4)(1(: المضافات التي يغطيها ملحق اتالحيوانالخاصة بتربية مضافات ال  -
 ، التي تغطيها التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية بعد صدورها.")االخرى

 .المضادات الحيوية: جميع المضافات  -
 .: جميع المضافاتhistomonostatsو Coccidiostatsمضادات الـ   -
 .محفزات النمو: جميع المضافات  -
 :الطبيعيةالمضافات   -
مثل فيتامين (أ)  provitaminsوطليعة الفيتامينات أ) (الفيتامينات 3()1(التي يغطيها ملحق  المضافات  -

لفنية اإللزامية الخاصة التعليمات ا التي تغطيها ،التي لها تأثير مماثل)و  ئياكيميادا جي المعرفةوالمواد و(د) 
 بالمضافات العلفية بعد صدورها.

 ، التي تغطيها)مثل النحاس والسيلينيوم "النادرةب) ("مركبات العناصر 3()1(المضافات التي يغطيها ملحق   -
 التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية بعد صدورها.
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  الفصل الثالث
 لتعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية بعد صدورها:المسموح بها وفق ا المضافات

المضافات الحيوانية (" ث)4)(1(: المضافات التي يغطيها ملحق اتالحيوانالخاصة بتربية مضافات ال  -
 التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمضافات العلفية بعد صدورها. ، التي تغطيها")االخرى

 .ية: جميع المضافاتالمضادات الحيو   -
 .: جميع المضافاتhistomonostatsو Coccidiostatsمضادات الـ   -
 .محفزات النمو: جميع المضافات  -

   



 )29) من (29صفحة (    

  )5(ملحق 
  

  الفصل األول
  قائمة شركات األعالف المعتمدة

1 2 3 4 5 
 عالماتال )2(العنوان )1(االسم أو االسم التجاري النشاط الرقم التعريفي

  .السم التجاري لمشتغلي األعالف) االسم أو ا1(
 .) عنوان مشتغلي األعالف2(

 
  الفصل الثاني

 على الهيكل التالي: يرقم التعريفاليجب أن يحتوي 
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